
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد
وستاهای کشور به اینترنت تا پایان  اتصال همه ر

سال آینده

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: روســتاهای کل کشــور تا پایان 
سال آینده به طور کامل تحت پوشش اینترنت قرار می گیرند.

»عیســی زارع پور« ۸۸ باجه خدمــات بانکی روســتایی در مناطق کم 
برخوردار ۱۸ استان را افتتاح کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره پوشــش کامل روستاهای کشور 
به اینترنت گفت: حــدود ۲۰ درصدی که باقی مانده جزو نقاط ســخت، 

صعب العبور و دورافتاده است.
زارع پور ادامه داد: در گذشــته با ایجاد هر ســایت حدود سه روستا تحت 
پوشــش قرار می گرفت، اکنون برای این ۵ تا ۶ هزار روســتای باقیمانده 
برای هر روســتا حداقل یک ســایت باید احداث کنیم. گاهی نیز نیاز به 

سایت واسط داریم.
وی افزود: در واقع تحقق اینترنت در این ۲۰ درصد باقیمانده از روســتاها 
به اندازه ۸۰ درصد روستاهایی که مجهز به اینترنت شده اند زحمت دارد، 
اما بر اساس وعده ای که به نمایندگان مجلس داده ایم تا پایان سال ۱۴۰۱ 
شاهد پوشش سراســری روســتاهای باالی ۲۰ خانوار در سراسر کشور 

خواهیم بود.
 ســال ۹۲، تنها ۱۱ درصد روســتاهای باالی ۲۰ خانوار ایران به اینترنت 
متصل بودند، اما اکنون فاصله اندکــی باقی مانده تا اتصال ۱۰۰ درصدی 

روستاهای باالی ۲۰ خانوار به اینترنت را جشن بگیریم.
توجه به مناطق محروم و کمتر توســعه یافته از جملــه مهم ترین عوامل 
گسترش عدالت اجتماعی و تحقق اقتصاد مقاومتی است. با اجرای پروژه 
USO، گام های بلندی در خصوص خدمت رســانی به روستاها برداشته 
شد و در کنار پوشش روســتایی به دسترسی آن ها به شبکه ملی اطالعات 

نیز توجه ویژه ای شده است.

نت

رهبر معظم انقالب در مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح:

وهای مسلح سپر دفاعی  نیر
در برابر تهدیدهای سخت 

دشمنان هستند
رییس سازمان ملی استاندارد:

وهای وارداتی باید  خودر
از استانداردهای ۸۵ گانه 

برخوردار باشند
رئیس سازمان برنامه و بودجه در یازدهمین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۱ :

 اجزای درآمدهای مالیاتی 
باید مشخص شود

 تیغ دو لبه  ای ممنوعیت واردات لوازم خانگی

کدام کشورها واردات لوازم خانگی را ممنوع کردند؟
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رئیس شورای رقابت:

و منصفانه است قیمت کارخانه ای خودر

سمیه رســولی   رئیس شــورای رقابت گفت: هر روز 
می گویند که به دلیل ورود شــورای رقابت خودروسازان 
زیان کرده اند اما قیمت منصفانه قیمت کارخانه اســت و 
قیمت بازار منصفانه نیست. رضا شیوا در نشست خبری 
اظهار کرد: شــورای رقابت باید استقالل داشته باشد و بر 
اســاس دلخواه دولت تصمیم گیری نکنــد. بازار خودرو 
انحصاری اســت و ما تالش کردیم نگذاریــم انحصارگر 
قیمت های خــود را به بازار تحمیل کند.رئیس شــورای 
رقابت ادامه داد: وقتی تورم باالی ۴۰ تا ۵۰ درصد اســت 
تولیدکننده باید حداقل ها را به قیمت اضافه کند و وقتی 
ما ۸ درصــد به قیمت خــودرو افزودیم مــردم هم علیه 
شورای رقابت موضع گرفتند. در حالیکه تولیدکننده نیز 
نیاز به افزایش قیمت داشت.وی گفت: هر روز می گویند 
که به دلیل ورود شورای رقابت خودروسازان زیان کرده 
اند اما قیمت منصفانه قیمت کارخانه است و قیمت بازار 

منصفانه نیست.

واردات خودرو، قیمت بازار را می شکند
شیوا افزود: شورای رقابت قبول ندارد که از طریق هزینه 
تمام شده قیمت گذاری کند بلکه ما به قیمت پایه اعتقاد 
داریم و سال به سال تورم بخشی را به آن اضافه می کنیم. 
قیمت پایه بر اساس سال ۹۰_۹۱ است که هر سال تورم 
بخشی به آن اضافه شده اســت. برای خودروهای جدید 

هم از طریق روش کلینک قیمت گذاری عمل کردیم.
رئیس شــورای رقابت گفت: در سال ۹۰_۹۱ مشکلی در 
عرضه و تقاضا نداشتیم و مبنای قیمت را بر اساس آن سال 
گذاشــتیم.وی افزود: در حال حاضر به دلیل ارزان بودن 
نیروی انســانی و انرژی و … قیمت هــای کارخانه های 
ما واقعی اســت و اگر خودرو وارد کشــور شــود مطمئناً 

قیمت های بازار می شکند زیرا ان نرخ ها واقعی نیستند.

ما زیانی به خودروساز وارد نکرده ایم
شــیوا گفت: ســرمایه گذاری ها و هزینه های نامربوط 
زیادی در خودروســازی های ما وجود دارد. شرکت های 
زیرمجموعه خودروســازان ما همه زیانده هســتند در 
حالیکه خودروســاز فقط باید به فکر تولید خودرو باشد 

و به باقی حوزه ها ورود نکند.
وی تاکید کرد: مــا زیانی به خودروســاز وارد نکرده ایم. 

اینکه خودروســاز بخواهد شــورای رقابت هزینه های 
سربارش را بپوشاند، قبول نمی کنیم.

خودروساز به فکر افزایش عرضه نیست
شــیوا تصریح کرد: دولتی ها با شــورای رقابت مخالفتی 
ندارد و امــکان تغییر شــورای رقابت را ندارنــد. اینکه 
می خواهند برای خــودرو چه برنامــه ای بچینند بحث 
دیگری اســت.رئیس شــورای رقابت گفت: می گویند با 
قرعه کشــی مخالفیم. در حالیکه در قرعه کشی هیچ کس 
نمی تواند نفوذی کند. در کشــوری که تورم باالست عقل 

ســالم می گیو پول را کاال کنید از این رو افراد زیادی برای 
خودرو ثبت نام می کنند. ما محدودیت های مشخصی برای 
عدم ورود دالالن گذاشته ایم.شیوا تاکید کرد: تنها راه گذر 
از این مسائل افزایش عرضه است. متأسفانه اصاًل به دنبال 
افزایش عرضه نیســتند. به هر حال در این تعداد عرضه 
فعلی که تقاضا چند برابر آن اســت چگونه باید خودروها 

را عرضه کرد؟ هر کس هر پیشنهاد دیگری دارد بگوید.

مونتاژی ها برای تعیین قیمت دالر را 80 هزاز 
تومان حساب می کنند

وی افزود: از دو ســال پیــش گفتیم با توجه بــه اینکه 
خودروســازان ما افزایش عرضه نمی کنند باید واردات 
انجام شــود. ما محدودیت های ارزی دارنــد اما همین 
خودروهــای تولیدی ما ارزبــری دارنــد و خودروهای 
مونتاژی هــم ما ارزبــری زیــادی دارند.شــیوا گفت: 
خودروهای مونتاژی کنترل شده نیســتند و گاهاً برای 
تعیین قیمت، دالر را ۸۰ هزار تومان حســاب می کنند.
رئیس شــورای رقابت افزود: واردات خودرو هیچ فشــار 
ارزی به کشــور وارد نمی کند. اگر خودروی ۳ ساله وارد 
کشور شــود مردم توان خرید انها را دارند. اگر تعرفه باال 

نباشد برای خودروهای صفر هم مشتری پیدا می شود.
شــیوا در مورد عرصه خودرو در بورس، تصریح کرد: ارائه 

خودرو در بورس در شورای رقابت رأی نیاورد زیرا همان 
قیمت های بازار در بورس معامله خواهد شــد و به دست 
مردم نمی رســد و باز هم دالل بازی می شود و تضمینی 
برای کاهش قیمت در بورس نیســت. تنهــا راه کاهش 

قیمت افزایش عرضه است.
رئیس شــورای رقابت اظهار کرد: خودروســازان هیچ 
مدل دیگری غیر از قرعه کشــی نمی توانند بفروشــند. 
شورای رقابت بالکل با پیش فروش مخالف است. تاکنون 
۶۰۰ شــکایت در مورد پیش خرید برای ما آمده اســت.

شــیوا افزود: تا قیمت نهایی خودرو مشخص نشده نباید 
پیش فروشی صورت بگیرد. وقتی مشتری پیش پرداخت 
کرده، هیچ سودی هم دریافت نکرده چرا باید این موضوع 
را بپذیرد؟ ما گفتیم همان پولی که مشــتری در مرحله 
اولیه می دهــد بر اســاس آن درصدی از خودرو ســهم 
مشتری شــود. بنابراین فروش فوق العاده بهتر است و ما 

مخالف پیش فروش هستیم.
وی اظهار کرد: دومین دوره شورای رقابت از ۱۳ مهر ماه 
به پایان می رسد و پس از معرفی نماینده ها وزارتخانه ها، 
ریاســت جمهوری بــرای دوره جدید حکــم می دهد و 
رئیس شورا از بین دو اقتصاددانی که وزیر امور اقتصادی 
و دارایی معرفــی می کند، انتخاب می شــود که فردا در 

همین زمینه جلسه ای خواهیم داشت.

صفحه 6

 رحلت پیامبر اکرم)ص( 
و شهادت امام حسن مجتبی)ع( تسلیت باد

وزیر نیـرو مطرح کرد

کشور، درگیر خشکسالی بی سابقه 
در 50 سال اخیـر

جناب آقای رئیسـی 
مسئول ارتباط با رسانه های بانک ملی ایران

درگذشــت خواهر گرامی تان را تسلیت عرض نموده، 
برای ایشــان رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی آرزومندیم.
روزنامه خریدار

آگهي مناقصه عمومی 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه واگذاری برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع سالمت و 
پايگاه های سالمت  شهرستان های تابعه را برگزار  نمايد . لذا از كلیه پیمانكاران دارای صالحیت برابر با شرايط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه 

زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طريق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمايند.

مبلغ ضمانت نامه)ریال(شهرستانشرح فراخوانشماره فراخوان

برنامه تامین نیرو در مراکز خدمات جامع 2000000383000020

سالمت و پایگاه های سالمت شهرستان ها

1/800/000/000کنگان

3/330/000/000دشتستان2000000383000021

 محل توزيع اسناد: سامانه ستاد    
 مهلت دريافت اسناد مناقصه :  از تاريخ  1400/07/12  لغايت 1400/07/17 تا ساعت 19:00 

 مهلت ارسال اسناد  : از تاريخ 1400/07/18   لغايت 1400/07/28  تا ساعت 11:00  
 تاريخ بازگشايی : 1400/07/28   ساعت 12:00

 مكان تحويل اصل ضمانت نامه و يا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خیابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي 
و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مديريت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها 

 هزينه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.
 الزم به ذكر است ، اين آگهي در سايت هاي ذيل نیز درج گرديده است.

http://bpums.ac.ir سايت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر 
www.iets.mporg.ir  سايت ملي مناقصات 

www.setadiran.ir سامانه ستاد 



یک کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد

ود؟ بورس در فصل پاییز به کدام سو می ر

رهبر معظم انقالب در مراسم دانش آموختگی نیروهای مسلح:

وهای مسلح سپر دفاعی در برابر تهدیدهای سخت دشمنان هستند نیر

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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نامه رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد
و برای جلوگیری  قیمت گذاری دستوری خودر

وسازان متوقف شود  از زیان خودر
رئیس سازمان بورس در نامه ای به وزیر اقتصادخواستار بررسی مجدد 
موضوع قیمت گذاری دســتوری صنعت خودرو و ســاخت قطعات در 
شورای رقابت و خروج این محصوالت از شــمول قیمت گذاری توسط 

این شورا شد.
 به نقل از ســازمان بورس، محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان 
بورس در نامه ای به وزیر اقتصاد خواســتار بررســی مجــدد موضوع 
قیمت گذاری دســتوری صنعت خودرو و ســاخت قطعات در شورای 
رقابت و خروج این محصوالت از شــمول قیمت گذاری توسط این شورا 

شد.
متن نامه به این شرح است:

احتراماً؛ با عنایت بــه جایگاه صنعت خودرو و ســاخت قطعات بعنوان 
هفتمین صنعت بزرگ بازار ســرمایه )از منظر ارزش بــازار( و حضور 
ســرمایه گذاران و فعاالن بیشــمار در صنعت مذکور، سیاســت های 
قیمت گذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان 
و عدم نفع سنگینی بر ســهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده 
است بطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شــورای رقابت به شرکت های 
خودروســاز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش 
خودرو بــا قیمت های قطعــی و غیرمنطقی گردید و ایــن امر در کنار 
تأخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصوالت، سبب زیان شرکت های 
خودروســاز گردیده اســت به گونه ای که مطابــق صورت های مالی 
حسابرسی شده شــرکت های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی 
به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ زیان خالص شــرکت های مذکور به ترتیب به مبلغ 
۱۵۵،۰۵۰ و ۵۷،۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت های مذکور 

به ترتیب بالغ بر ۲۹۹،۳۸۶ و ۱۵۰،۰۶۹ میلیارد ریال می باشد.
 )علــت اصلی این امر عــدم توازن بیــن افزایش نرخ هــای اعطایی به 
شرکت های خودروساز و افزایش قیمت نهاده های تولید می باشد. برای 
مثال میزان افزایش نرخ نهاده های تولید شــرکت ســایپا )سهام عام( 
در ســال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ بطور میانگین ۲۴۸ درصد می باشــد 
لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شــرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳ درصد 

می باشد.(
لذا به نظر می رســد نحوه قیمت گــذاری خودرو در شــورای رقابت به 
دلیل عدم کارایی در شــرایط تورمی دارای ایرادات اساســی بوده که 
این امر نه تنها ســبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف کننده 
نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شــرکت های خودروساز به جیب 
واسطه گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت های خودروساز و 
قطعه ســاز گردیده اســت و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در 

نهایت توقف فعالیت شرکت های خودروساز و قطعه ساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمت گذاری نهاده های تولیدی 
صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تأخیر در اعطای 
مجوز افزایش نرخ در شــرایط تورمی، پیشنهاد می شــود اوالً موضوع 
قیمت گذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته 
و محصوالت خودرویی همانند محصوالت صنایع فوالد و پتروشیمی از 
شمول قیمت گذاری توسط شــواری رقابت خارج گردد تا از زیان های 
آتی شرکت های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل آید، ثانیاً 
موضوع زیان های وارده به شــرکت های ایران خودرو و ســایپا ناشی از 
قیمت گذاری نامناسب توسط شــورای رقابت در سنوات گذشته مورد 

بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

 ۱۳۲ هزار واحد در ۴۰ شهرک مسکونی 
احداث می شود

مدیرعامل شرکت عمران شــهرهای جدید از پیش بینی ساخت ۱۳۲ 
هزار واحد مسکونی و ســکونت ۴۳۰ هزار نفر در ۴۰ شهرک مسکونی 

سراسر کشور خبر داد.
 حبیب اهلل طاهرخانــی در برنامه زنده تلویزیونی از شــبکه خبر درباره 
جزئیات احداث ۴۰ شهرک جدید در کشور اظهار کرد: این ۴۰ شهرک 
در مراحل مختلف از مکانیابی تا شــروع عملیات اجرایی هستند که در 
۱۴ استان شــامل تهران، البرز، فارس، اصفهان، کردستان، مازندران، 
گلستان، آذربایجان شــرقی، هرمزگان، کرمان، اردبیل یزد، سمنان و 

خراسان جنوبی ساخته می شود.
وی افزود: شــرکت عمران شــهرهای جدید فاز مطالعات و مکانیابی 
احداث شــهرک ها را به عنوان بُعد سوم از نظام ســکونتگاهی کشور در 
کنار شهرها و روســتاها را در دســت انجام دارد که امیدواریم به تعادل 
بخشــی به بازار مســکن به خصوص در جاهایی که معضــل جدید در 

تأمین زمین برای توسعه شهرها داریم، کمک کند.

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: مطالعات ساخت این ۴۰ شهرک به 
اتمام رسیده است که بخشــی از آنها در حال طی کردن اخذ مصوبات و 
مجوزها از کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان های مربوطه قرار دارند؛ 
برخی از آنها هم شــامل این مراحل را طی کرده اند و در دستور کار اخذ 
مصوبه از شورای عالی شهرســازی و معماری قرار دارند؛ یک مورد هم 
به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده است؛ اخذ مصوبه ساخت ۴ 

شهرک در دستور کار شورای عالی شهرسازی است.
وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم مراحل تصویب و اخذ مجوز ســاخت 
این ۴۰ شــهرک را تا پایان ســال جاری از شــورای عالی شهرسازی و 

معماری اخذ کنیم.
مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید گفــت: ۱۳۲ هزار واحد 
مسکونی برای استقرار ۴۳۰ هزار نفر در این ۴۰ شهرک پیش بینی شده 
است تا بخشی از نیاز مسکن شهروندان در مناطق با محدودیت توسعه 

شهرها، پیش بینی شده است.
وی یادآور شد: عالوه بر سرمایه گذاری بخش خصوصی از مجموعه های 
بزرگ تولیدی و همچنین همکاری نیروهای مســلح و نیز ثبت نام های 
وزارت راه و شهرســازی برای ساخت مسکن اقشــار فاقد مسکن، بهره 

مند می شویم.
طاهرخانی درباره شــرایط متقاضیان گفت: تأهل، فاقد مسکن بودن، 
عدم دریافت تسهیالت دولتی در بخش مسکن و ساکن شهر مادر بود، 
شرایط اصلی هســتند که در طرح های مسکنی وزارت راه و شهرسازی 

به عنوان گروه های مورد حمایت مد نظر است.
وی اعــالم کــرد: پرداخــت تســهیالت ۱۵۰ میلیون تومانــی برای 
متقاضیان واحدهای مسکونی شهرک های اعالم شده، قطعی است؛ اما 
پیشــنهادات جدیدی از سوی وزارت راه و شهرســازی تهیه شده تا در 
شورای عالی مســکن که به ریاســت رئیس جمهور برگزار خواهد شد، 

رقم قطعی این طرح اعالم خواهد شد.

بازار

رئیس ســازمان امور مالیاتی گفت: مالیات بر تراکنش 
بانکی نداریم بلکه بــرای جلوگیری از فــرار مالیاتی، 
تراکنش های بانکی باالی ۵ میلیارد تومان مورد رصد و 

بررسی قرار می گیرد.
 امیدعلی پارسا با بیان اینکه توانسته ایم با جلوگیری از 
فرارهای مالیاتی به درآمد تعیین شده در بودجه سال 
جاری در خصــوص درآمدهای مالیاتی دســت یابیم، 
افزود: یکی از راه های تشــخیص فرار مالیاتی بررسی 
تراکنش های بانکی افرادی اســت کــه دارای گردش 
مالی باالیی هســتند، یعنی گردش مالی تراکنش های 

بانکی باالی ۵ میلیارد تومان مبنای کار قرار 
دارد.رئیس کل ســازمان امور مالیاتی کشور 
ادامــه داد: بانک مرکزی تمامــی اطالعات 
مربوط به این اشــخاص را در اختیار سازمان 
امور مالیاتی قــرار می دهــد، البته مواردی 
مانند حقوق، دریافت وام، تبدیل شــکلی از 
دارایی به شــکل دیگر و مــواردی که جنس 

درآمدی ندارند را کنار می گذاریم، اما نســبت به موارد 
دیگر از مودیان سوال می شــود که آیا فعالیتی بوده که 

مالیات آن پرداخت نشده باشد.

پارســا با تاکید بر اینکه ما مالیات بر تراکنش 
بانکــی نداریم، اظهــار کرد: بر این اســاس 
سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش های 
بانکی اشــخاص از فعالیت هایی که مالیات 
آن ها پرداخت نشده، مالیات را مطالبه کرده 
و این کار با قوت در دســت اقدام است. طی 
۵ ماه گذشته نسبت به مدت زمان مشابه در 
سال های گذشته حدود ۶۲ درصد رشد درآمد مالیاتی 
داشته ایم که این درصد بدون فشار به مودیان و بیشتر 

از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی به دست آمده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: اطالعات 
مربوط به اشــخاصی که فرار مالیاتــی دارند از طریق 
ســازمان امور مالیاتی شناسایی شــده و یا اطالعات 
مربوط به فعالیت های اقتصادی توســط دستگاه های 
نظارتی و اجرایی برای ما ارســال می شود و ما بر اساس 
آن اقدام می کنیم.پارسا با اشــاره به اینکه فرار مالیاتی 
انواع مختلفــی دارد و ما بدون هیاهــو و جار و جنجال 
موارد مالیاتی را عالمانه بررســی و اطالع رســانی های 
الزم را انجــام می دهیم، گفت: این سیاســت قطعی و 

محکم سازمان امور مالیاتی بوده و هست.

با توجه بــه روند نزولی بــازار ســرمایه در هفته های 
گذشته ارزش واقعی ســهام عدالت نیز نسبت به اوایل 

و همچنین اواسط تابستان کاهش یافته است.
 پس از آزاد سازی ســهام عدالت مشموالن این سهام 
که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
www. کرده بودنــد می توانند با مراجعه به ســامانه
samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزییات دارایی 

خود را مشاهده کنند.
البته این ارزش یکسان نیســت و تحت تاثیر نوسانات 
بازار افزایشی یا کاهشی می شــود. برای مثال ارزش 
واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی 
در ۲۰ اسفندماه سال گذشته ۱۸ میلیون و ۷۸۰ هزار 
تومان قیمت داشــت، در حالی که قیمت این ســهام 
در ۱۶ تیرماه ســال جاری تا ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار 

تومان کاهش یافته بود.
ســهامی که در روزهای نخستین آزاد ســازی سهام 
عدالت یعنی اردیبهشــت ماه و خردادماه سال ۱۳۹۹ 

بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.
براین اساس، طبق آخرین قیمت ها ارزش واقعی سهام 
عدالت با ارزش اولیــه ۴۹۲ هزار تومانــی بیش از ۱۲ 
میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد که حدود هفت 

میلیون آن به صورت بلوکی و در صورت وجود تقاضا در 
بازار قابل فروش است.

این در حالی اســت که ارزش واقعی ســهام عدالت 
با ارزش اولیــه ۴۹۲ هزار تومانــی در ۲۸ مردادماه 
۱۳ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشــت و در 
واقع باز هم شــاهد کاهش ارزش اولیه سهام عدالت 

هستیم.

مالیات

سهام عدالت

خریدار   فرمانده کل قوا با اشاره به مسائل 
همســایگان در شــمال غــرب، فرمودند: 
راه  حل حوادث شــمال غرب جلوگیری از 
دخالت ارتش های بیگانه در این کشــورها 

است.
 به نقــل از پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظم رهبری، حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
فرمانده معظم کل قوا صبح امروز )یکشنبه( 
در ارتبــاط تصویری با مراســم مشــترک 
دانش آموختگی دانشــجویان دانشگاه های 
افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری 
امام حســین )ع(، این نیروهای پر افتخار را 
»قلعه مستحکم امنیت ملت سربلند ایران 
و میهن مقتدر و عزیــز« خواندند و افزودند: 
دخالت بیگانگان در منطقــه مایه اختالف 
و خسارت اســت و همه مســائل و حوادث 
باید بــدون دخالت بیگانه و بــا الگوپذیری 
کشورهای منطقه از اقتدار و عقالنیت ایران 
و نیروهای مســلح جمهوری اسالمی حل 

شود.
رهبــر انقالب اســالمی با ابــراز امیدواری 
برای توفیــق دانش آموختــگان و ارتقای 
جوانان نیروهای مسلح در مکتب و دانشگاه 
حســینی، به ملت ایران به خاطر داشــتن 
جوانان مؤمن، صالح، شــجاع و دارای عزم و 
بصیرت تبریک گفتند و افزودند: فرماندهان 
عزیزی که جوانان میهــن را اینگونه تربیت 

می کنند، شایسته افتخار و تقدیرند.
فرمانده کل قوا با اشــاره بــه تحقق فرموده 
امیرمؤمنان درباره نیروهای مسلح افزودند: 
به فضل الهی، نیروهای مســلح ایران امروز 
به معنای واقعی کلمه ســپر دفاعی ملت و 
کشور در مقابل تهدیدهای سخت دشمنان 

بیرونی و درونی هستند.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای ســربازی ملت 
ایران را موجب ســرافرازی و عزت دانستند 
و گفتند: آمادگی بــرای دفاع از ملت ایران و 
هویت اسالمی، ملی و انقالبی کشور افتخار 

بزرگ نیروهای مسلح است.
ایشــان امنیت را زیرســاخت اساسی همه 
فعالیت های ضروری برای پیشــرفت کشور 
برشــمردند و با مهم خواندن تحقق امنیت 
کشــور بدون تکیه بر بیگانگان افزودند: این 

مســئله البته برای ملت ایران عادی اســت 
اما کشــورهای مختلف حتی کشــورهای 

اروپایی از این مشکل رنج می برند.
ایشــان به بگو مگوهای اخیر اروپا و آمریکا 
اشــاره کردند و گفتند: برخــی اروپایی ها، 
اقدام آمریکا را خنجر از پشــت خواندند و به 
نوعی گفتنــد اروپا باید بدون اتــکا به ناتو و 
در واقع به آمریکا، مســتقاًل امنیت خود را 
تأمین کند.رهبــر انقــالب افزودند: وقتی 
کشــورهای اروپایی به علت اتکاء به آمریکا، 
یعنی کشوری که با اروپا مخالف هم نیست 
در تحقق امنیــت پایدار احســاس کمبود 
می کننــد، حســاب کشــورهای دیگر که 
نیروهای مسلح خود را تحت کنترل آمریکا 
و دیگر بیگانــگان قرار داده اند، مشــخص 
اســت.فرمانده کل قــوا، تأمیــن امنیت با 
تکیه بر دیگران را فقــط یک توهم خواندند 
و گفتند: کســانی که به ایــن توهم دچارند 
ســیلی آن را به زودی خواهند خورد چرا که 
دخالت مستقیم یا غیرمســتقیم بیگانگان 
در امنیــت و جنــگ و صلح هر کشــوری، 

فاجعه ای مصیبت بار است.
ایشــان با تجلیــل از اقتدار و ســربلندی 

نیروهای مســلح در آزمایش های بســیار 
مهم و دشوار به ویژه جنگ تحمیلی ۸ ساله 
گفتند: اقتدار نیروهای مســلح به مسائلی 
نظیر آموزش ها، ابتکارات و پیشــرفت های 
علمی، تجهیزات و انضباط سازمانی وابسته 
اســت اما مهمترین عامل اقتدار نیروهای 
مسلح، روحیه، معنویت و مســائل دینی و 

اخالقی است.
رهبر انقالب اســالمی، خروج ارتش مجهز 
و بدون روحیه اخالقی و معنــوی آمریکا از 
افغانستان را نمونه ای از نتایج اقتدار ظاهری 
و نه واقعی خواندند و گفتنــد: آمریکایی ها 
۲۰ ســال قبل برای ســرنگونی طالبان به 
افغانســتان لشکرکشــی کردنــد و در این 
اشغالگری طوالنی مدت، کشتار و جنایت و 
خسارات فراوانی به بار آوردند اما بعد از این 
همه هزینه مادی و انســانی، حکومت را به 
طالبان دادند و خارج شدند که این واقعیت 

برای همه کشورها درس آموز است.
فرمانــده کل قوا، اوضــاع ارتــش آمریکا 
هنگام خروج از افغانســتان را نشان دهنده 
ماهیت واقعی این ارتش دانستند و گفتند: 
آن تصاویر هالیــوودی از ارتــش آمریکا و 

کشــورهای امثال او، فقط نمایش است چرا 
که ماهیــت واقعی آنها همین اســت که در 

افغانستان دیده شد.
رهبر انقالب، نفرت مردم شــرق آســیا از 
ارتــش آمریکا را یــادآور شــدند و گفتند: 
آمریکایی هــا هر جا دخالــت کنند، منفور 

ملت ها هستند.
فرمانــده کل قوا، حضور نظامــی بیگانگان 
در منطقه را نیز مایه اختالف و خســارت و 
ویرانی برشــمردند و تأکیــد کردند: صالح 
منطقه در این اســت که همه کشــورها از 
ارتشی مستقل و متکی به ملت خود و هم افزا 
با ارتش های همســایگان برخوردار باشند.

رهبر انقــالب افزودنــد: ارتش های منطقه 
می توانند امنیت منطقــه را تأمین کنند و 
نباید اجازه دهند که ارتش های بیگانه برای 
حفظ منافع خــود، دخالت یا حضور نظامی 

داشته باشند.
فرمانده کل قــوا افزودنــد: حوادثی که در 
شــمال غرب ایران، در برخی کشــورهای 
همســایه در جریان اســت باید بــا همین 
منطق پرهیز از دادن مجوز حضور بیگانگان 

حل شود.

ایشــان گفتند: نیروهای مسلح کشور عزیز 
ما همواره با اقتدار همــراه با عقالنیت عمل 
می کنند و این عقالنیت بایــد الگویی برای 
دیگر کشــورها و عامل حل مسائل موجود 
باشــد و همه بداننــد که اگر کســی برای 
برادران خود چاه بَکنــد اول خودش در چاه 

می افتد.
فرمانــده کل قــوا در پایان سخنانشــان 
نیروهای مســلح را بــرای تــداوم افتخار 
خدمت به ملت و کشور، و افزایش روزافزون 
توانایی های مادی و معنــوی توصیه مؤکد 

کردند.
پیش از ســخنان فرمانده کل قوا، سرلشکر 
محمد باقــری رئیس ســتاد کل نیروهای 
مســلح با بیــان گزارشــی از توانمندی ها 
و آمادگی هــای رزمــی، دفاعــی و امنیتی 
نیروهــای مســلح و همچنیــن خدمات 
اجتماعی این نیروها به مردم، به شکســت 
آمریکا در افغانســتان اشــاره کرد و گفت: 
این شکست خفت بار و تخلیه بخش بزرگی 
از تجهیزات و پایگاه هــای آنها در منطقه، و 
شکســت رژیم صهیونیســتی در نبرد ۱۲ 
روزه موسوم به شمشــیر قدس، نشانه های 

تسریع در افول آمریکا است.
در این مراســم که همزمان در دانشگاه های 
افســری نیروهای مســلح از طریق ارتباط 
تصویری دریافت می شد، ســردار سرتیپ 
پاسدار غالمی فرمانده دانشگاه امام حسین 
)ع(، امیر ســرتیپ دوم خلبــان رودباری 
فرمانده دانشــگاه شهید ســتاری و سردار 
ســرتیپ دوم پاســدار بختیــاری فرمانده 
دانشــگاه علوم انتظامی امین گزارشــی از 
فعالیت ها، اقدامــات و برنامه های تحصیلی 

این دانشگاه ها بیان کردند.
قرائت ســوگندنامه، اعطای پرچم توســط 
دانشــجویان قدیم به جدید، اجرای سرود 
مشترک توســط دانشــجویان مستقر در 
میدان از دیگر برنامه های مراســم مشترک 

دانش آموختگی نیروهای مسلح بود.
همچنین رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح 
با کسب اجازه از فرمانده کل قوا به تعدادی 
از برگزیدگان دانشگاه های افسری درجه و 

سردوشی داد.

خریدار    یک کارشــناس بازار ســرمایه 
روند معامالت بورس در فصل پاییز را مورد 
بررسی قرار داد و گفت: انتظار داریم در ماه 
آبان و آذر شــاهد روندی پایدار در معامالت 
بازار باشــیم و پیشنهاد ما به ســهامداران، 

سرمایه گذاری در صنایع پیشرو است. 
ســلمان نصیرزاده به ریسک های معامالت 
بورس اشــاره کرد و افزود: معامالت بورس 
در وضعیت فعلی در کنــار تحرکات مثبت 
خود با ریســک هایی همراه اســت، اکنون 
مهمترین ریســکی که ممکن است به بازار 
تحمیل شــود تصمیمــات احتمالی اتخاذ 

شده در حوزه اقتصاد کالن است.
وی اظهار داشت: ممکن است کنترل تورم 
یکی از مســایل مدنظر و قابل توجه باشد اما 
در عین حال رشــد نقدینگی جزو عواملی 
است که کاهش تورم را با مشکل مواجه می 
کند.نصیرزاده معتقد است که مسایل ایجاد 
شــده مبنی بر افزایش نرخ بهره و انتشــار 
اوراق، روند بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد 

و معامالت آن را با نوسان همراه کرد.

این کارشناس بازار ســرمایه افزود: ممکن 
اســت اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره در 
کوتاه مدت اثرگذار بر روند بازار باشد که این 
موضوع در کنار دیگر عوامــل تاثیرگذار به 
عنوان مهمترین ریسک بازار تلقی می شود.

وی به راه های قرار گرفتن معامالت بورس 
بر مدار صعودی تاکیــد کرد و گفت: با ایجاد 
ثبــات قوانین، وجود شــفافیت اطالعات و 
افزایش میزان عرضه اولیه در بازار می توان 
زمینه تغییر روند معامالت بــازار را فراهم 
کرد که ایــن اقدام در کنار فرهنگ ســازی 
سهامداران برای ســرمایه گذاری در بورس 
می تواند منجر به ایجــاد رونق در معامالت 

بازار شود.
نصیرزاده بــا بیان اینکه در صــورت وجود 
شناخت مناسب برای ســرمایه گذاری در 
معامالت بورس، بازار ســرمایه با نگاه میان 
مدت و بلندمدت می تواند به عنوان بازاری 
مثبت برای ســرمایه گذاری در نظر گرفته 
شود، اظهار داشــت: ســرمایه گذاران در 
صورت بررسی متغیرهای خرد و کالن می 

توانند بازدهی بهتری را در این بازار نســبت 
به سایر بازارها به دست آورند.

 به گفتــه این کارشــناس بازار ســرمایه، 
تجربه این موضوع را ثابت کرده اســت که 
ســهامداران در صورت دانــش کافی برای 
ســرمایه گذاری در بورس قادر به کســب 
بازدهی معقــول از این بازار در مقایســه با 
دیگر بازارها خواهند بود.وی خاطرنشــان 
کرد: توجه به مولفه های بنیادی و شناخت 
فضای کالن بــازار می تواند کمک کننده به 
فعاالن حرفه ای و نیمه حرفه ای بازار سهام 
برای تصمیم گیری جهت ســرمایه گذاری 

و انتخاب سهام مناسب در این بازار باشند.
نصیرزاده خاطرنشان کرد: سهامداران باید 
گزارش ماهانه و فصلی منتشر شده شرکت 
ها را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهند و 
در نهایت روند کلی بازار را ارزیابی کنند که 
کدام یک از شــرکت ها می توانند موقعیت 
معقولی را برای ســرمایه گذاری پیش روی 

سهامداران قرار دهند.
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 

سهامداران باید فضای کالن اقتصاد کشور 
را در کنــار گزارش شــرکت ها بــه خوبی 
مورد شناســایی قرار دهند، گفت: سرمایه 
گذاران در صورت وجــود چنین نگاهی می 
توانند ســبد پرتفوی بهینه تری را در بازار 
شاهد باشند و اســتفاده از چنین اطالعاتی 
به طور حتــم تاثیرگــذار در تصمیم گیری 
های معقول خواهد بــود.وی ادامه داد: طی 
پنج هفته آینده بازار تحت تاثیر متغیرهای 
بنیــادی مانند گزارش شــهریور ماه، فصل 
تابســتان و نیز ماه مهر شــرکت ها است، 
چراکــه این گــزارش ها جزو گزارشــاتی 
هستند که می توانند در تصمیم گیری های 

سهامداران تاثیرگذار باشند.
نصیرزاده به ســهام برتر در بازار اشاره کرد 
و گفت: تا کنون گروه پتروشــیمی بهترین 
عملکرد را از خود نشان داده است، همچنین 
فوالد که در تابســتان تحت تاثیر وضعیت 
مصرف برق بود و با کمبود تولید همراه شد 
در شهریور ماه عقب ماندگی خود را جبران 
کرد، در کنــار آنها گروه ســیمان به دلیل 

افزایش نرخ و عرضه در بورس کاال شــرایط 
بهتری را نســبت به ســایر گروه ها تجربه 
کردند.این کارشــناس بازار سرمایه اظهار 
داشــت: همچنین وجــود وضعیت مثبت 
در گروه بانک آنها را در مرحله ای مناســب 
از سرمایه گذاری در بازار ســهام قرار داده 
اســت؛ چراکه این صنعت می تواند از محل 

تسعیر نرخ ارز منتفع شود.
وی با بیان اینکه در مجمــوع انتظار ما این 
است که گزارشات فصل تابستان، گزارشاتی 
معقــول و رو به جلو باشــد که ایــن امر به 
پایداری روند شــکل گرفته کمک خواهد 
کرد، گفت: انتظار داریم در مــاه آبان و آذر 
شاهد روندی پایدار در معامالت بازار باشیم 
و پیشنهاد ما به سهامداران، سرمایه گذاری 

در صنایع پیشرو است.

درآمدهای مالیاتی با جلوگیری از فرارها ۶۰ درصد رشد کرد

سهام عدالت چند؟
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کدام کشورها واردات لوازم خانگی را ممنوع کردند؟
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غ را به چه قیمتی  مرغداران نمی دانند تخم مر
عرضه کنند!

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار اســتان تهران با بیان اینکه 
قیمت ذرت در بازار آزاد به کیلویی هفت هزار تومان رســیده اســت، 

گفت: مرغداران خواستار اعالم قیمت جدید تخم مرغ هستند.
ناصر نبی پور با اشــاره به تجمع هفته گذشــته مرغداران مقابل وزارت 
جهاد کشــاورزی، گفت: به دنبال تجمع تولیدکنندگان، مســئوالن 
وزارت جهاد کشــاورزی بــه آنان قول دادند که ســهمیه ذرت شــان 
را تأمین کنند و در همین راســتا ۶۰ درصد ســهمیه ذرت شــهریور 
مرغداران تخصیص داده شــد.به گفته وی ۴۰ درصد سهمیه شهریور 
ذرت تولیدکنندگان قباًل تأمین شده بود اما ســهمیه مهر هنوز مانده 
اســت.نبی پور از کندی بارگیــری نهاده ها و تأخیر در رســیدن آن به 
دســت تولیدکننده نیز انتقاد کرد و گفت: قیمــت ذرت در بازار آزاد به 
کیلویی۷۰۰۰ تومان رسیده در حالی که نرخ مصوب آن ۱۹۰۰ تومان 

در هر کیلوگرم است.
وی میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مــرغ را درب مرغداری ۲۲ هزار 
تومان اعالم کرد و درباره اینکه قیمت هر شانه تخم مرغ در بازار مصرف 
به حدود ۶۰ هزار تومان نزدیک شــده اســت، افزود: قیمت هر شانه دو 

کیلویی تخم مرغ درب مرغداری بین ۴۳ تا ۴۴ هزار تومان است.
نبی پور با بیان اینکه وزارت جهاد کشــاورزی قیمت ۱۹ هزار تومان را 
برای هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغــداری قبول دارد، ادامه داد: با این 
شرایط وقتی تخم مرغ به دســت مصرف کننده نهایی برسد قیمت آن 
حدود ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان خواهد بود.وی با اشاره به افزایش چشمگیر 
قیمت مؤلفه هــای تولید، افــزود: قیمت کرایه های حمــل نیز به طور 

وحشتناکی گران شده است.
نبی پور در بخش دیگری از ســخنان خود از تعلل دولت در تعیین نرخ 
مصوب جدید تخم مرغ انتقاد کرد و گفت: شــرایطی به وجود آمده که 
تولیدکننده نمی دانــد محصول خود را به چه قیمتــی عرضه کند و در 
همین راستا طی مکاتباتی که با مســئوالن مربوطه داشتیم خواستار 

اعالم نرخ جدید تخم مرغ شدیم.

وسازان در نیمه  میزان تورم پرتقاضاهای خودر
نخست امسال

بررسی آمار نشــان می دهد که خودروهای پرتقاضای داخلی در پایان 
نیمه اول سال جاری نســبت به ابتدای ســال تورم غالبا بین ۱۳ تا ۲۲ 
درصد را تجربه کرده اند؛ این در حالیســت که دو خــودرو توقف تولید 
خودروسازان )پراید و پژو GLX ۴۰۵( نیز در این مدت مشمول تورمی 

در حدود ۲۰ درصد شده اند.
از مقایســه وضعیت قیمت خودروهای پرتقاضا بــازار داخلی که اکثرا 
خودروهای پرتیراژ خودروسازان به حســاب می آیند، در آخرین روز از 
شهریور ماه سال جاری نســبت به روزهای ابتدایی ســال  می توان به 

میزان تورم آن ها در مدت شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ دست یافت. 
این بررسی نشــان می دهد که محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو، 
۱۳ تا ۲۲  درصد مشــمول تورم شــده اند. پژو GLX ۴۰۵ که از سال 
گذشته، تولید آن متوقف شــده همچنان در بازار مشتری دارد و از تورم 
حدودا باالیی در شــش ماهه نخست امســال برخوردار شده است؛ با 
توجه به اینکه در آخرین روز شــهریور ماه پژو GLX ۴۰۵  در محدوده 
۲۲۳ میلیون تومان قرار داشته، نسبت به ۱۷۹ میلیون تومان روزهای 

ابتدایی سال، ۱۹.۷ درصد تورم قیمت را تجربه کرده است. 

محصول رانا در دو مــدل LX  و پالس، کمترین میــزان تورم قیمت را 
در نیمه نخست ســال جاری در محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو 

داشته اند و هریک مشمول تورم ۱۳ درصدی شده اند.
پس از راناها، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ نیز تورم قریــب به ۱۵ درصدی در مدت 
مذکور داشته اســت. در حالیکه در ابتدای سال قیمت این خودرو ۲۵۰ 
میلیون تومان بود، در پایان نیمه اول سال به ۳۰۰ میلیون تومان )۲۹۴ 

میلیون تومان( نزدیک شد.
دنا معمولی، پژو ۲۰۶ تیپ۲ و پژو پــارس نیز تورم بیش از ۲۰ درصدی 
را طی شش ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۰ تجربه کرده اند. دنا با ۲۱ درصد 
تورم از محدوده ۲۵۲ میلیون تومان در روزهای ابتدایی فروردین ماه به 

۳۱۹ میلیون تومان در روزهای پایانی شهریور ماه رسیده است.
همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژو پــارس نیز هریک در این مدت تورم ۲۲ 
درصد تورم قیمت داشــته اند. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ از حــدود ۱۸۴ میلیون 
تومان در ابتدای ســال بــه ۲۳۸ میلیون تومان در پایان شــهریور ماه 
رســیده و پژو پارس نیز از ۲۰۶ میلیون تومان بــه ۲۶۵ میلیون تومان 
افزایش یافته اســت.محصوالت دیگر خودروســاز بزرگ کشور نیز در 
مدت شش ماهه ابتدایی ســال جاری بین ۱۶ تا ۲۲ درصد تورم قیمت 
داشته اند.خودرو ساینا که در روزهای نخست سال ۱۴۰۰ در محدوده 
۱۳۰ میلیون تومان قرار داشــت تا پایان نیمه نخســت ســال تا ۱۵۶ 

میلیون تومان هم پیش رفت و مشمول تورم حدودا ۱۶ درصدی شد.
پس از آن پرایــد ۱۱۱ با حــدود افزایش قیمت ۱۷ درصــدی از ۱۲۵ 
میلیون تومان به ۱۵۱ میلیون تومان طی شــش ماه رســید؛ اما پراید 
۱۳۱ نیز با بیشترین میزان تورم در محصوالت گروه سایپا )۲۲ درصد( 
صعود قیمت از ۱۰۶ میلیون تومان به ۱۳۷ میلیون تومان را طی شش 
ماهه ابتدایی امسال تجربه کرد. این درحالیست که خط تولید پرایدها 

نیز بیش از یکسال است که متوقف شده است. 
کوییک دنده ای و تیبا ۲ نیز هریک با تورم حدودا ۱۸ درصدی در مدت 
مذکور مواجه شده اند؛ کوییک دنده ای از محدوده ۱۳۸ میلیون تومان 
به ۱۶۹ میلیون تومان رســید و تیبا ۲ نیز از ۱۲۶ میلیون تومان به ۱۵۵ 

میلیون تومان افزایش قیمت یافت.
براین اســاس در مجموع می توان گفت که بازار خودرو در مدت شش 
ماهه ابتدایی ســال ۱۴۰۰ بطــور میانگین ۱۸ درصد تــورم را تجربه 
کرده است.شایان ذکر است که ســال ۱۴۰۰ با نوسان حدود یک تا ۲.۵ 
میلیون تومانی قیمت ها نسبت به آخرین قیمت ها در اسفند ماه ۱۳۹۹ 
آغاز شــد و این روند متعادل تا اواســط فروردین ماه ادامه داشت اما در 
زمان محدودیت های کرونایی و تعطیلی اصنــاف و توقف معامالت به 
صورت رسمی، بازار به دست دالالن افتاد و تیغشان هرچه که می برید، 
بریدند و قیمت ها را دل خواهانه باال بردند که تا اواســط اردیبشهت ماه 

هم این مسیر افزایشی ادامه داشت.
اما پس از مصوبه شــورای رقابت برای افزایش رسمی قیمت خودروها 
برای نیمه نخســت ســال، بازار اعتنایی به این افزایش قیمت نکرد و به 
سبب اینکه تعداد فروشــندگان خودرو بیش از خریداران شد و نه تنها 
تقاضای کاذب ایجاد نشده، بلکه واکنشــی معکوس از خود نشان داد و 
در خالف جهت تصمیم شــورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها، 
کاهشــی شــد و تا اوایل خرداد ماه هم متعادل پیش رفت اما از اواسط 
خرداد ماه مجدد روند افزایشی را پیش گرفت و تا اوایل شهریورماه هم 

ادامه داد اما از اواسط شهریور ماه باز هم تغییر مسیر داد و کاهشی شد.

تولید

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: افزایش 
قیمت برنج ایرانــی در بازار ارتباط وثیقــی با افزایش 
هزینه تولید برنج ندارد و این افزایش قیمت بیشــتر به 
علت نبود برنامه مشــخص در زمان خرید و توزیع برنج 

خارجی است.
علیرضا نظری با اشــاره به افزایش قیمت برنج ایرانی و 
خارجی در کشور اظهار کرد: هر ساله غیر از تولید برنج 
داخلی، سقف مشخصی برای واردات برنج خارجی در 
دستور کار قرار می گیرد. چند ســال پیش مصوبه ای 
مورد تأیید گرفت مبنی بر اینکــه در زمان توزیع برنج 
ایرانی، برنج خارجی وارد بازار نشود ولی در مورد زمان 

خرید برنج خارجی و البته زمان توزیع آن در 
کشور اختالف نظرهایی وجود دارد.

نماینده مــردم خمین تصریح کــرد: به نظر 
می رســد که زمان خرید برنج مشخص است 
یعنی اگر در زمان مشــخصی برنج خارجی 

نخریم، در آینده به مشکل می خوریم.  
وی افــزود: بهترین کار این اســت که خرید 

برنج خارجی در زمان مشخص انجام شــود اما توزیع 
این برنج با هماهنگــی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و جهاد کشاورزی در زمان دیگری صورت بگیرد تا روی 
بازار برنج ایرانی تأثیر نگذارد اما با دســتوری که اکنون 

وجود دارد، عمــال برنج خریده نمی شــود. 
متأسفانه دســتگاه های مســئول در زمان 
توزیــع برنج خارجی به یــاد خرید می افتند 
و به علــت کمبود برنج، بازار برنج ما آشــفته 

می شود.
این عضــو کمیســیون کشــاورزی، منابع 
طبیعی و محیط زیســت مجلس از افزایش 
هزینه های تولیــد برنج خبر داد و گفــت: این افزایش 
قیمت مثل روز روشــن اســت چرا کــه از یک طرف، 
ماشین آالت کشــاورزی گران شــده و از طرف دیگر 
ارزش پول ملی کم شده اســت. طبیعی است که هیچ 

کاالیی در کشــور ثبات قیمت ندارد مگر اینکه ارزش 
پول ملی افزایش پیدا کند. کشــاورزان یا شالی کاران 
مجبورند به نسبت افزایش نیروی کار، کود، سم، آب و 

زمین قیمت برنج را افزایش دهند.
نظری با بیان اینکــه افزایش افسارگســیخته قیمت 
برنج ایرانی ارتباط خاصــی با افزایش هزینه های تولید 
برنج ندارد، گفت: علت اصلی گرانی برنج همان مسئله 
واردات است. کمیسیون کشــاورزی مجلس طی یک 
تعامل مناســب با وزیر جهاد کشــاورزی و معاونان آن 
چاره ای خواهد اندیشــید و ما در روزهای آتی، نتایج را 

به مردم اعالم خواهیم کرد. 

برنج

 مصطفی محبی   واردات لوازم خانگی به 
کشــورهایی که غول تولید این محصوالت 
هستند نیز اعمال شد تا تولیداتشان تقویت 

شود.
  بعــد از مدت ها کشــمکش بیــن فعاالن 
صنعت لــوازم خانگی باالخــره زور تولید 
کنندگان داخلی چربیــد و مهر تایید رهبر 
انقالب بر ممنوعیــت واردات لوازم خانگی 
از کره جنوبی نشســت. رهبر معظم انقالب 
فرمان ممنوعیت واردات هرگونه محصول 
نهایی در حــوزه تولیدات لــوازم خانگی را 
صادر کردنــد. علت این تصمیــم باال بودن 
میــزان واردات لوازم خانگی از دو شــرکت 
کره جنوبی ذکر شده است که خطری برا ی 
تولیدکننــدگان داخلی به شــمار می رود 
که تازه جــان گرفته انــد. د ر بخش دیگری 
از ایــن نامه خطاب بــه رئیس جمهور آمده 
است:  این موضوع بســیار مهمی است. اگر 
این خبر )گشــایش واردات از دو شــرکت 
کره جنوبی( راست باشد به معنی شکستن 
کمر شرکت های لوازم خانگی داخلی است 
که تازه توانســته اند قدری روی پا بایستند، 

جدا جلوی این مشکل را سد فرمایید.
البته این کــه فقط نام کــره در این متن به 
میان آمده دالیل خــاص خود را که از جمله 
آن ها می توان به حدود ۷ میلیارد دالر اموال 
بلوکه شده ایران در این کشــور اشاره کرد. 
اموالــی که بنا بــر ادعای برخــی از فعاالن 
حوزه صنعت لوازم خانگــی بنا بود از طریق 
واردات لــوازم خانگی نقد شــوند و همین 
موضوع باعث شــده بود تا تولید کنندگان 
لوازم خانگی داخلی احســاس خطر کرده 
و تقاضای توجــه به این موضوع را داشــته 

باشند.
از طرفی به نظــر می رســید کره ای ها که 
سال ها بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار 
داشتند، بهبود وضعیت تولید لوازم خانگی 

در کشور چندان برایشان خوشایند نباشد. 

دامپینگ بالی جان بازارلوازم خانگی
آرمان خالقی قائم مقــام خانه صمت ایران 
اظهار کرد: برخی از شــرکت های کره ای در 
در تالش بودند تا با نفوذ به بازار لوازم خانگی 
ایران و دامپینگ یا همان نرخ شکنی صنعت 
لوازم خانگی نوپای ایران را زمین گیر کنند. 
همواره بازار ایران در اختیار برندهای کره ای 
بود که با نبود رقبای خارجی شــرکت های 
ما رشد کردند. امروز در شــرایط رقابتی با 
دامپینگ و بازار شــکنی شرکتهای داخلی 
را نابود می کنند. سیاست اعمال محدودیت 
واردات سیاســت درســتی اســت اما باید 

چارچوب مشخصی داشته باشد.
قائم مقام خانه صمت ایــران هم بیان کرد: 

ایــن محدودیــت باید محدودیــت زمانی 
و هوشمندانه باشــد تا به افزایش کیفیت و 
کاهش قیمت منجر شود در غیر این صورت 
باعث تخریب تولید خواهد شــد. اگر کاری 
که با خودروســازها کردیم با صنعت لوازم 
خانگی انجام دهیــم خدمتی نکــرده ایم 
و صنعت هم رشــد نخواهد کــرد. حمایت 
بی دریغ و شــرایط بازار انحصاری تا حدی 

می تواند ادامه داشته باشد.

کشورهایی که ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی را اعمال کردند

ممنوعیت واردات سیاســتی است که خود 
کشور کره هم در سال ۱۹۶۰ اجرایی کرده 
بود، در این کشور الیحه ای به تصویب رسید 
که طبــق آن در برنامه توســعه اقتصادی 
پنج ســاله، صنعــت الکترونیــک از طریق 
ممنوعیت واردات مورد حمایت قرار گیرد. 
با توسعه صنعت ممنوعیت واردات قطعات 
محصوالت الکتریکی نیز ابالغ شــد. قانون 
ممنوعیــت ایــن محصــوالت خارجی در 
دهم ماه می همان ســال ابــالغ و کمی بعد 
هم فروش کاالهای قاچاق با قدرت توســط 

دولت ممنوع شد.
در آن زمان شــرکت گلد اســتار که بعدها 
به ال جــی تغییر نام داد تنهــا تولید کننده 
لوازم الکتریکی در کره بود و این سیاســت 
افزایش فروش رادیوهای گلد اســتار به ۴۰ 
درصد کل ســهم بازار رادیو در سال ۱۹۶۲ 
همراه شــد. کره در واردات لوازم خانگی و 
خودرو تعرفه های ســنگینی وضع می کند 
که معموال واردات این اقالم برای این کشور 

صرفه اقتصادی ندارد.

انگلیس هم که یکــی از قطب های صنعت 
نساجی اســت، در آغاز عصر صنعتی شدن 
و تا آخــر قرن ۱۹ هم که نســاجی جایگاه 
ویژه ای در اقتصاد داشــت برخالف قواعد 
تجارت آزاد عمل کــرد تا تولید داخلی اش 
جــان بگیــرد و واردات پارچــه را برای 
تقویت نســاجی خود ممنوع کرد. از طرف 
دیگر انگلیــس از صادرات پشــم خام هم 
جلوگیری کرد تا با ایجــاد ارزش افزوده و 
صادرات محصول نهایی درآمد بیشــتری 

کسب کند.
کشــور ژاپن هــم واردات کاالهایــی را که 
نمونه مشــابه داخلی داشــت ممنوع کرده 
بود و هرگز اجازه  واردات آزاد در صنایعی که 
قدرت رقابت با تولیدات جهانی را نداشتند، 
نداد و دائمــا تا تحقق قــدرت رقابتی باال از 

صنایع خود حمایت کرد.
امروز برای برای صنعت لــوازم خانگی هم 
اتفاقــات مشــابهی در حال تحقق اســت؛ 
حمایت هایــی کــه در همین چند ســال 
محدودیت واردات هم اپرات آن را شــاهد 
بودیم، نتیجه این حمایت رشد چشمگیری 
در صنعت لوازم خانگی کشــور بود. صنعت 
لوازم بــه عنوان یکی از صنایع پیشــران در 
صورتی که رشــد مناسبی داشــته باشد و 
می تواند به پشــتوانه و افتخار صنعت ایران 
تبدیل شود. این صنعت پیشــران همواره 
بین دو تفکــر مختلف در کشــور در حال 

کشمکش بود.

 تولیدکنندگان داخلی دنبال
 انحصار نیستند

حمیدرضا غزنوی ســخنگوی انجمن تولید 

کنندگان لوازم خانگی، دربــاره اختالفات 
بین تولیــد کنندگان لوازم خانگی کشــور 
بیان کرد: از گذشته دو تفکر در حوزه صنعت 
لوازم خانگی حاکم بوده اســت. یکی از این 
تفکرات این است که باید واردات انجام شده 
و رقابت بین تولید کنندگان داخلی و تولید 
کنندگان خارجی برقرار شــود تا در نهایت 
کیفیت محصوالت تولیدی داخل کشــور 

افزایش پیدا کند.
او ادامه داد: تصور و اعتقــاد طرفداران این 
روش بر آن بــود که با انجام شــدن واردات 
هم تکنولوژی وارد کشــور می شــود و هم 
تولید کننده ها امکان ســوء استفاده از بازار 
انحصاری نخواهند داشــت. تفکــر دوم در 
حوزه صنعت لوازم خانگی، نظر امروز ماست 
که باور داریم باید جلــوی واردات را بگیریم 
تا صنعت رشــد پیدا کند و باعث اشتغال و 

افزایش کیفیت شود.
غزنوی بیان کرد: هر دو تفکــر در بازه های 
زمانی مختلف در این کشور اجرا شده است. 
زمانی ۸۰ درصد بازار ایران به بهانه افزایش 
کیفیت در اختیــار تولید کنندگان خارجی 
بود و تولید کننــدگان داخلی لوازم خانگی 
هم در گوشــه بــازار تــالش می کردند اما 
رشد چشــمگیری را در این صنعت شاهد 
نبودیم، بعد از ســال ۹۷ واردات ممنوع شد 
و در نهایت با رشــد صنعت، بازار در اختیار 
تولید کنندگان داخلی افتاد چرا که واردات 
رســمی ممنوع بود. بدون تولیــد میلیونی 
افزایــش کیفیت و توســعه تولیــد امکان 
پذیر نیســت، تفکر واردات محور دروغی با 

پشتوانه مافیای واردات بود.
با توجه بــه توضیحــات فــوق و تاثیرات 

ممنوعیــت واردات در این ۳ ســال، ادامه 
دار شــدن این ممنوعیت امری مثبت تلقی 
می شــود اما نکتــه حائز اهمیتــی در این 
حوزه وجود دارد که باید به آن توجه شــود. 
ممنوعیت واردات طوالنــی مدت می تواند 
باعث ایجــاد انحصار و توقف فرایند رشــد 

تولید کنندگان داخلی لوازم خانگی باشد.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی تیغ 
دو لبه  ای است

عباس هاشــمی دبیر انجمن صنایع لوازم 
خانگــی ایــران در گفت وگو بــا خبرنگار 
صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی 
باشــگاه خبرنــگاران جوان، دربــاره خبر 
واردات لــوازم خانگی اظهار کــرد: عده ای 
در داخل کشــور نگران باز شــدن واردات 
هســتند و گاهی به نظر میرســد به دنبال 
انحصار باشند و این موضوع نگران کننده ای 
اســت. تا نام کره جنوبی مطرح می شــود 
اعالم می کنند که کســانی به دنبال واردات 
هستند در حالی که کشــور استراتژی دارد 
و همینطور آزاد و بی حساب و کتاب نیست.

این خبر مجوزی کلی اســت کــه می تواند 
برای تامیــن دارو، رفع بدهی هــای قبلی و 
مواردی از ایــن قبیل مورد اســتفاده قرار 

بگیرد.
دبیر انجمن صنایــع لوازم خانگــی ایران 
تصریح کرد: ممنوعیــت واردات تیغ دولبه 
اســت و اگر زمان و اصول مناسبی برای آن 
تعیین شــده باشــد می تواند بــرای بهبود 
فضای تولید موثر واقع شــود اما ایجاد فضا 
برای توســعه واحد هــای تولیــدی نباید 
باعث انحصار و ضایع شــدن حقوق مصرف 
کننــدگان شــود. انحصــار در نهایت جلو 
پیشــرفت واحدهای تولیــدی را گرفته و 
باعث ضایع شــدن حقوق مصرف کنندگان 
می شود.به نظر می رسد طوالنی شدن مدت 
زمان محدودیت واردات نه تنها سودی برای 
کشور ندارد بلکه باعث ایجاد رکود و بازاری 
انحصاری بــرای تولید کننــدگان داخلی 

می شود. 
منافــع کشــور و صنعــت در اعمــال این 
محدودیت ها بود که محقق شد اما از این جا 
به بعد باید تولیدکنندگان در تالش باشــند 
و در کوتاه تریــن زمان ممکن به شــرایط 
مناســب برســند و همه چیز به نفع تولید 

داخل رقم بخورد.
 طوالنی شــدن این محدودیت واردات در 
نهایت چیزی جز ضرر و زیان برای کشــور 
و ایجاد انحصار تولید را بــه همراه نخواهد 
داشت اما در مدت زمان محدود باعث بهبود 
کیفیت و ایجاد رضایت برای مشتری ها را به 

همراه خواهد داشت.

چرا برنج ایرانی گران شده است؟

رییس سازمان ملی استاندارد:

وهای وارداتی باید از استانداردهای ۸۵ گانه برخوردار باشند خودر
خریدار   رییس ســازمان ملی استاندارد 
ایران گفــت: در صورت تصویــب واردات 
خودرو به کشــور، خودروهای وارداتی باید 

از استانداردهای ۸۵گانه برخوردار باشند.
 »غالمرضا شریعتی« افزود: هرچند معتقدم 
در شــرایط فعلی، واردات خودرو فشــار به 
منابع ارزی کشــور وارد خواهد کــرد، اما 
در صورت تصویب این طــرح در مجلس و 
شورای نگهبان، خودروهای وارداتی باید از 
استانداردهای ۸۵گانه برخوردار باشند و در 

غیر این صورت اجازه ورود نخواهند داشت.
وی درخصوص واردات خودروهای دســت 
دوم به کشــور نیز گفت: اگــر دولت در این 
زمینه تصمیمی اتخاذ کند، ســازمان ملی 
استاندارد ایران هم دستورالعملی برای آن 

تدوین خواهد کرد.
به گــزارش ایرنا، طــرح ســاماندهی بازار 
خــودرو در مجلــس دهم مطرح شــد، اما 
ایرادی که شورای نگهبان به ماده ۴ آن وارد 
کرد و آن را مغایر بــا اقتصاد مقاومتی و اصل 
۱۱۰ قانون اساسی برشــمرد، سبب شد تا 
این ماده برای اصالح به کمیســیون صنایع 

و معادن مجلس برگشــت داده شود. اکنون 
و در این دوره از مجلس شــورای اســالمی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ماده ۴ 

را مورد اصالح قرار داده است.
ماده ۴ این طرح خــود دارای چهار تبصره 
است به گونه ای که بر اساس آن هر شخص 
حقیقی یــا حقوقــی می توانــد در مقابل 
صادرات خــودرو، قطعات خودرو یا ســایر 
کاالها و خدمــات مرتبط با انــواع صنایع 
نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال 
ارز نســبت به واردات خودروی تمام برقی 
یا هیبریدی یا واردات خــودروی بنزینی یا 
گازسوز با برچسب انرژی B و باالتر یا دارای 
شاخص ایمنی سه ســتاره  یا باالتر برحسب 
گواهی های اســتاندارد معتبر معادل ارزش 

صادراتی خود اقدام کند.
در تبصــره یک این مــاده آمده اســت که 
نباید هیــچ تعهــد ارزی جدیــدی برای 
دولت ایجاد شــود همچنین ســقف تعداد 
خودروهای مجــاز وارداتی، هــر ۶ ماه یک 
بار توسط شــورای رقابت و براساس میزان 
کمبــود عرضه نســبت به تقاضــای موثر 

خودروی ســواری طی یک ســال گذشته 
تعیین می شــود.طرح ســاماندهی صنعت 
خودرو که چند بار در تــردد بین مجلس و 
شــورای نگهبان بود، روز ۳۱ شــهریورماه 
نیز در شــورای نگهبان بررسی شد. اعضای 
شورای نگهبان نســبت به مصوبه در برخی 
مــوارد ابهاماتی داشــتند. به طــور مثال 
درباره »واردات بــدون انتقال ارز« ابهاماتی 
مطرح شد، زیرا شــیوه های مختلفی را در 
بر می گرفت و از مجلس خواســته شــد که 

موضوع مقداری دقیق تر و شفاف تر شود.

 شریعتی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود 
به عراق، افــزود: هدف از این ســفر اجرایی 
کــردن تفاهم نامه همکاری ســازمان های 
ملی استاندارد دو کشــور بود که بندهایی از 

آن به دلیل اختالف نظر اجرایی نشده بود.
وی با بیــان اینکه مباحــث اصلی دو طرف 
در موضــوع صــادرات خــودرو و میلگرد 
بــه عــراق بــود، ادامــه داد: خودروهای 
تولیــدی کشــورمان از اســتانداردهای 
۸۵گانه اروپــا برخوردارند کــه تمرکز آنها 
بر ایمنی و آالیندگی اســت، امــا عراقی ها 
از اســتانداردهای کشــورهای حاشــیه 
خلیج فارس تبعیت می کنند و در این مورد 

عدم تطابق هایی وجود داشت.
این مقــام مســوول بــا تاکید بــر اینکه 
استانداردهای ۸۵گانه کشورمان به مراتب 
از استانداردهای حاشیه خلیج فارس باالتر 
است، خاطر نشــان کرد: در نهایت عراقی ها 
پذیرفتند که مفاد اســتانداردهای ۸۵گانه 
را برایشان ارسال کنیم تا مورد تطبیق قرار 
دهند تا در صورت تایید، خودروهای ایرانی 

اجازه حضور در بازار عراق بیابند.

وی بیان داشــت: برخــورداری خودروها از 
 made in عراقی، برچســب vin number
iraq و تایید خودروها از سوی سازمان ملی 
استاندارد ایران، درخواســت های دیگر در 

موضوع صادرات خودرو به این کشور بود.
شــریعتی همچنین با اشــاره بــه تصمیم 
عراقی ها برای بازپس فرستادن میلگردهای 
صادراتی ایــران به این کشــور، دلیل آن را 
کیفیــت پایین ایــن محصوالت از ســوی 
عراقی ها عنوان کرد، اما گفت: در این زمینه 
مطرح کردیم که تجار عراقی نسبت به ورود 
اجناس بی کیفیت اقدام کرده اند، اما میلگرد 
 BS اســتاندارد ایرانی از اســتانداردهای
انگلیس، ESTM آمریکا و اســتانداردهای 
سازمان جهانی استاندارد )ISO( برخوردار 

است.
اســتانداردهای  ایــن  ادامــه  داد:  وی 
ســختگیرانه به دلیــل زلزله خیــز بودن 
کشورمان اعمال می شــود و در این زمینه 
عراقی هــا با توجه بــه ناتوانی در بررســی 
استانداردها، خواســتار اعمال فقط یکی از 

این استانداردها شدند.



ششمین نمایشگاه ملی عکس »نگاه« به صورت مجازی برگزار می شود 

 واکسیناسیون بیش از 105 هزار نفر
 در سالن های امامرضا )ع( و قابوس  گرگان

مجموع شــهروندان واکســینه شــده در  گرگان-دســتجردی
ســالن های امامرضا )ع( و قابــوس از 105 هزار نفر گذشــت عملیات 
واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در دو سالن تحت پوشش شهرداری 

گرگان همچنان بدون وقفه ادامه دارد.
بر اســاس اعالم مرکز بهداشت شهرســتان گرگان، تا عصر روز جمعه 
۹ مهر 1۴00، بیش از 105 هزار شــهروند در دو ســالن امام رضا )ع( و 

قابوس علیه ویروس کرونا واکسینه شده اند.
اکثر این شهروندان دوز اول و عده ای نیز دوز دوم را تزریق کرده اند.

سالن ورزشــی امام رضا )ع( واقع در نبش امام رضا ۹3 و سالن ورزشی 
قابوس واقع در جرجان، خیابان قابوس دو مرکزی هستند که از ابتدای 
اجرای عملیات واکسیناســیون عمومی در اختیار مرکز بهداشت قرار 

گرفته اند.

 تبادل سند همکاری جوانان کردستان 
و کرمانشاه در حوزه توسعه گردشگری

تفاهم نامه همکاری مجامع جوانان کردستان و  ســنندج-مالیی
کرمانشاه با رویکرد اســتفاده از ظرفیت های ثبت جهانی هورامان در 

شهر هورامان تخت امضا شد.
تفاهم نامه همکاری مجامع جوانان کردســتان و کرمانشــاه با رویکرد 
اســتفاده از ظرفیت های ثبت جهانی هورامان در شهر هورامان تخت 

امضاء شد.
این تفاهم نامه با هدف استفاده از توانایی های علمی، فرهنگی، ارتباطی 
و ظرفیت های طرفین در جهت توانمندسازی سازمان های مردم نهاد 
در رابطه با توســعه گردشــگری پایدار و حفاظت از میراث فرهنگی دو 

استان و با توجه ویژه به منظر فرهنگی هورامان منعقد شد.
حفاظت از محیط زیســت و نقش آفرینی جوانــان در مدیریت مقاصد 
گردشگری و همچنین اشتغالزایی جوانان در حوزه گردشگری و صنایع 

دستی از دیگر اهداف این تفاهم نامه است.
مجامع جوانان اســتان های  کردســتان و کرمانشــاه متعهد شدند در 
راســتای اجرای این تفاهم نامه در حوزه بسترســازی جهت مشارکت 
هدفمند جوانــان در مدیریت مقاصد گردشــگری بــا رویکرد منظر 
فرهنگــی هورامان، انجــام طرح های پژوهشــی مشــترک، ترغیب 
سرمایه گذاران به منظور مشارکت در توســعه زیرساخت های مقاصد 
تاریخی، صنایع دستی و گردشگری ورزشــی، اجرای مشترک برنامه 
های آموزشی، آگاه ســازی و توانمندســازی و برگزاری همایش ها و 
نمایشگاه های اســتانی و ملی و تبادل تجربیات، یافته ها و محصوالت 

آموزشی، پژوهشی و فرهنگی همکاری داشته باشند.
مدیران کل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی دو استان و 
مدیر پایگاه جهانــی منظر فرهنگــی هورامان نیز در این نشســت بر 
حمایت همه جانبه از طرح ها و برنامه های جوانان  اســتان های مذکور  

تاکید کردند.

 با همكاری مناطق نفتخیز جنوب؛

ح جامع فاضالب اهواز  عملیات اجرایی طر
ون  شتاب می گیرد  و کار

مشاور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز  اهواز-محمدمجدم
جنــوب در امور پیگیری و اجرایــی از همکاری متقابل این شــرکت با 
شرکت آب و فاضالب استان خوزســتان به منظور تسریع در عملیات 

اجرایی طرح جامع شبکه فاضالب اهواز و کارون خبر داد.
 مهندس محمد خانچی اظهار داشــت: در این ارتباط جلسات مختلفی 
با مسئوالن و کارشناسان شرکت آب و فاضالب استان برگزار و کارگروه 

مشترکی برای پیشبرد این طرح تشکیل شد.
وی گفت: در این کارگروه مقرر شــد جهت تسریع در عملیات اجرایی، 
تداخل های احتمالی کل مســیر طرح جامع فاضــالب اهواز با خطوط 
لوله و تاسیســات نفتی به صورت یکجا و در کوتاه تریــن زمان ممکن 
بررســی و تعیین تکلیف گردد تا کار با ســرعت بیشــتری به سرانجام 

برسد.
مهنــدس خانچی افزود: نــگاه مجموعــه مناطق نفتخیــز جنوب به 
پروژه های عام المنفعه همسو با دیگر سازمانها و نهادهای اجرایی است 
و باهدف انجام اصولی و درســت طرح ها و پروژه هــا صورت می گیرد تا 
عالوه بر حفظ حریم ایمنــی خطوط لوله و چاه هــای نفت، هیچ گونه 

ریسك و خطری، امنیت و سالمت مردم را به خطر نیاندازد.
مشاور مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در امور پیگیری 
و اجرایی در ادامه با اشــاره به اینکه با اجرای طرح جامع شبکه فاضالب 
اهواز همگان از مزایای آن بهره مند می شــوند تاکیــد کرد: تمام تالش 
خود را انجام خواهیم داد تا نقاط تالقی و جبهه های کاری را با همکاری 

مجری و مشاوران طرح، تعیین تکلیف نماییم.
شایان ذکر اســت طرح جامع فاضالب اهواز پیشرفت ۴0 درصدی دارد 
و ۲00 کیلومتر از این شــبکه با اعتبارات اهدایــی صنعت نفت در حال 

اجراست که تاکنون 1۴0 کیلومتر آن نهایی شده است.

مدیرکل استاندارد استان خبر داد؛

 انجام ۳۹۸ مورد بازرسی
 از واحدهای تولیدی لرستان

خرم آباد-طوالبی مدیرکل استاندارد لرســتان گفت: شش ماهه 
اول سال جاری 3۹۸ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی تحت پوشش و 

تاسیسات گاز پرکنی استان انجام شد.
مرضیه قنبریــان افــزود: در این مــدت 55۷ مورد نمونه بــرداری از 
فرآورده های تولیدی اســتان انجام و جهت آزمون به آزمایشــگاه های 

اداره کل و آزمایشگاه های همکار ارسال شد.
وی اظهار کرد: در راســتای نظارت بر استانداردسازی وسایل تفریحی 
مستقر در شهربازی ها و زمین های بازی، از ابتدای سال جاری تاکنون 

۶۲۸ وسیله بازی، مورد بازرسی قرار گرفته است.
قنبریان افزود: بر اساس ماده 1۹ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، 
کارشناسان استاندارد مجاز هســتند به محل های تولید، بسته بندی، 
تمرکز، عرضه و فــروش کاالها و یا خدمات مشــمول اســتاندارهای 

اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.

شهر

شــیراز-چراغی    جلســه کمیســیون 
فنــاوری، اطالعات و ارتباطــات و اقتصاد 
رســانه اتــاق بازرگانی فارس بــا موضوع 
آشنایی با نمایشگاه اکسپو۲0۲0 و فرصت 
های  حوزه فنــاوری اطالعــات و معرفی 
نمایشــگاه جیتکس دبی با حضور رئیس 
کمیســیون فناوری اطالعات اتاق ایران و 
عضو هیات  رئیسه اتاق مشــترک ایران و 

امارات به صورت وبینار برگزار شد.
 یلدا راهــدار عضو هیات رئیســه و رئیس 
کمیسیون فناوری، اطالعات و ارتباطات و 
اقتصاد رســانه اتاق بازرگانی فارس در این 
جلسه گفت: با توجه به برگزاری نمایشگاه 
اکســپو در کشــور امارات و برنامه ریزی 
اســتان در جهت بهره برداری اقتصادی از 
فرصت های موجود این نمایشــگاه، مقرر 
شــده اســت که ۶ هیات تجاری متناسب 
با نمایشــگاه هایی که همزمان با اکســپو 
برگزار می شــوند، از اســتان فارس به این 

نمایشگاه اعزام شوند.
وی افزود: با توجه به کار کارشناسی انجام 
شــده در اتاق بازرگانی فارس نخســتین 

هیات تجاری بازاریابی متشــکل از فعاالن 
اقتصادی در حوزه شــرکت هــای دانش 
بنیان، فناوری اطالعات و کســب کارهای 
وابســته از تاریخ ۲۷ لغایت 30 مهرماه به 
نمایشگاه اکســپو ۲0۲0 و جیتکس دبی 

امارات اعزام خواهند شد.
راهدار با بیان اینکه حضور در دو نمایشگاه 
اکســپو و جیتکس فرصت بســیار خوبی 
برای فعاالن حوزه فناوری اطالعات اســت 
اظهارداشــت: حضور در نمایشــگاه های 
بین المللی ابزار مناســبی برای توســعه 
صــادرات و متناســب بودن تولیــدات بر 
اســاس اســتانداردهای روز دنیا اســت 
که دســتاوردهای خوبی را بــرای فعاالن 

اقتصادی به دنبال خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در بازارهای جهانی فرصت 
ها باهم برابر نیســت و فعــاالن اقتصادی 
که تولیدات صادراتی خود را متناســب با 
اســتانداردهای بین المللی ارائه دهند می 
تواننــد  ضعف های خــود را کاهش داده و 
حضور موفق و پایداری در حوزه صادرات و 

بازارهای بین المللی داشته باشند.

در حال ایجاد امکان حضور اســتارتاپ ها 
در پاویــون مجــازی ایران در نمایشــگاه 

جیتکس ۲0۲1 هستیم
در ادامه ایــن جلســه محمدرضا طالیی 
رئیس کمیســیون فنآوری اطالعات اتاق 
بازرگانــی ایران نیز گفــت: در حال برنامه 
ریزی و فراهم کردن امکان برپایی پاویون 
مجازی ایران در نمایشگاه جیتکس دوبی 
هســتیم تا شــرکت های حــوزه فناوری 
اطالعات که امکان حضور در این نمایشگاه 
را ندارنــد بتوانند ظرفیت هــای صادراتی 

خود را معرفی کنند.
وی با بیان اینکه در صــورت تحقق کامل 
زیرســاخت های این مهم اطالع رســانی 
های کامــل آن انجام خواهد شــد عنوان 
داشت: برگزاری نمایشــگاه مجازی ایران 
در نمایشــگاه جیتکــس گام مثبتی برای 

حمایت از استارتاپ ها به شمار می رود.
طالیی با بیان اینکه ۲0 شرکت استارتاپی 
از ایران در این نمایشــگاه حضــور دارند 
تصریــح کرد: هنــوز غرفه های مســتقل 
برای حضور در این نمایشــگاه وجود دارد 

و مجموعه هایی که قصد شــرکت در این 
نمایشــگاه را دارند می توانند با مراجعه به 
ســایت صندوق نوآوری شکوفایی مراجعه 

و از تسهیالت ارائه شده استفاده کنند.
وی افــزود: همچنیــن عالوه بــر حضور 

شــرکت های ایرانی در این نمایشگاه؛ در 
بخش پاویون 50 شــرکت در قالب هیات 
تجاری به این نمایشگاه اعزام خواهند شد 
که اطالعات آنها تکمیل شــده و اطالعات 

دیجیتالی آنها تهیه شده است.

نمایشگاه  ششمین  اهواز-محمدمجدم
ملی عکس »نگاه« از 1۲ تا ۲1 مهرماه 1۴00 
در پورتال اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
خوزســتان به صورت مجازی در معرض دید 

عالقه مندان قرار می گیرد.
دبیر اجرایی نمایشگاه ملی عکس نگاه با اعالم 
این خبر افزود: از زمان اعالم فراخوان به مدت 
دو هفته که زمان مهلت ارسال آثار بود، تعداد 
۲۸۴ اثر از 1۴۷ هنرجو و هنرمند از اکثر نقاط 

کشور به دبیرخانه این نمایشگاه ارسال شد.
بابك جاودانه ادامه داد: مســئولیت دبیرخانه 
و دریافت آثار این نمایشــگاه به عهده علیرضا 
جاودانه بوده و پس از بررســی هیات داوران 
شــامل اتابك جاودانه،الهام مقبل الحسین و 
اینجانب در بخش های مختلف،تعداد ۲۷ اثر 
از 1۹ شــرکت کننده به انتخاب و تائید نهایی 

رسید.
وی با بیان اینکه افتتاحیه نمایشگاه دوشنبه 
1۲ مهرماه 1۴00 اســت گفــت: بازدید این 
نمایشگاه به صورت ۲۴ ســاعته و در پورتال 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 

خوزستان است.
دبیــر اجرایی این نمایشــگاه ضمن دعوت از 
همه عالقه مندان و هــم وطنان جهت بازدید 
از نمایشــگاه و حمایت و ترویج فرهنگ و هنر 
اضافه کرد: آثار آتنا نادیگــو، آزاده جدیدی، 
بابك پوالدی، بهاره ململی، پرنیا احمدی، پریا 
نوروزی،پریسا چراغی،خدیجه احمدی،دنیا 
امامی،رومینا لطفی،ریحانه دستگاهی،سارا 
عندلیــب دزفولی،ســمیرا صفاری،علیرضا 
احمدی خرم،فاطمه )غزال( سعدی،مرضیه 
گلستان،مولود حمادی،ناهید قیصربازفت و 

هدی سعیدی در این نمایشگاه به صورت ۲۴ 
ســاعته و آنالین در معرض دید عالقه مندان 

قرار می گیرد.
جاودانه تاکید کرد: این نمایشگاه فقط جهت 
تشویق و ترغیب هنرجویان و هنرمندان برای 
دیده شــدن آثار آنها در اوضــاع کرونا بوده و 

رقابتی نمی باشد.
وی بیان کرد: از همه ی دوستان و عزیزانی که 
در برگزاری این نمایشگاه همکاری داشته اند؛ 
به ویــژه محمد جوروند مدیــرکل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خوزستان،روابط عمومی این 
اداره کل، سید امین ســپهریان رئیس اداره 
ســینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خوزستان، علیرضا جاودانه مسئول دبیرخانه 
نمایشگاه و همه کســانی که به این نمایشگاه 

اثر ارسال کردند، تشکر و قدردانی می کنم.

کرمانشاه -حسنا فخارزاده    درمراسمی که با حضور 
دکتر عزیزی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در محل سالن 

جلسات اداره  کل منابع طبیعی برگزار شد
دکتر عزیزی ضمــن تقدیر از زحمات شــبانه  روزی و 
ارزشــمند مهندس کوالنی و همکاران تالشگرشــان 
گفت من امروز بــه نمایندگــی از اســتاندار محترم 
و ریاســت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
حامل این پیام هســتم کــه اداره  کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان کرمانشــاه براساس ارزیابی به عمل 
آمده ازدســتگاه های اجرایی سال 13۹۹ در جشنواره 
شهید رجایی در شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد 
ادارات رتبه برتــر را به خود اختصاص داده  اســت، بر 
همین اســاس بر خود الزم می دانیــم مراتب قدردانی 
خود را از جنابعالی و همکاران پرتالشتان در راه تحقق 

این موفقیت اعالم نمائیم.
وی در پایــان گفت خوشــبختانه در شــاخص  های 
تخصصی هم جایگاه منابع طبیعی رتبه برتر شــاخص  
های عمومی ارزیابی عملکرد در ســال 13۹۹ به اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه رسید
درمراســمی که بــا حضور دکتــر عزیــزی معاونت 
توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان در محل ســالن جلسات اداره  کل 

منابع طبیعی برگزار شد

دکتر عزیزی ضمــن تقدیر از زحمات شــبانه  روزی و 
ارزشــمند مهندس کوالنی و همکاران تالشگرشــان 
گفت من امروز بــه نمایندگــی از اســتاندار محترم 
و ریاســت ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان 
حامل این پیام هســتم کــه اداره  کل منابع طبیعی و 

آبخیزداری استان کرمانشــاه براساس ارزیابی به عمل 
آمده ازدســتگاه های اجرایی سال 13۹۹ در جشنواره 
شهید رجایی در شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد 
ادارات رتبه برتــر را به خود اختصاص داده  اســت، بر 
همین اســاس بر خود الزم می دانیــم مراتب قدردانی 
خود را از جنابعالی و همکاران پرتالشتان در راه تحقق 

این موفقیت اعالم نمائیم.
وی در پایــان گفت خوشــبختانه در شــاخص  های 
تخصصی هم جایگاه منابع طبیعی مطلوب بوده  است 

که متعاقباً اعالم می گردد.
در پایان این جلسه که به نوعی جلسه کارگروه مدیریت 
تولید نیز تلقی می شد لوح تقدیر رتبه برتر اداره کل به 
نمایندگی از تمامی تالشگران عرصه حفاظت از منابع 

طبیعی تقدیم مهندس کوالنی گردید.
روابط عمومــی اداره کل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
اســتان کرمانشــاه کارگروه مدیریت تولید نیز تلقی 
می شــد لوح تقدیر رتبه برتر اداره کل به نمایندگی از 
تمامی تالشــگران عرصه حفاظــت از منابع طبیعی 

تقدیم مهندس کوالنی گردید.

کرمانشاه

رتبه برتر شاخص  های عمومی ارزیابی عملکرد در سال 99 به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه رسید

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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گرگان-دســتجردی    شــاخص های ارزیابی 
مخابرات منطقه گلستان بررسی شد . 

به گــزارش اداره روابــط عمو می مخابــرات منطقه 
گلستان ، دکتر غالمعلی شهمرادی باتشکیل جلسه 
فوق العاده شــورای مدیران ، به بررســی شاخصهای 

ارزیابی مخابرات منطقه پرداخت . 
در این جلسه که امتیاز سه ماهه اول سال 1۴00 مورد 
تحلیل قرار گرفت ، مدیر مخابرات منطقه گلستان با 
اشــاره به امتیازات هر بخش گفت : در 1۶ حوزه مورد 
ارزیابی ، 11 حــوزه حائز رتبه های برتر شــده اند که 
جای تقدیر و تحسین از زحمات و تالشهای کارکنان 

این بخشها دارد. 
وی با تشــریح اقدامات انجام شده در راستای اصالح و 
بهبود فرآیندها ، رفع نقاط ضعــف و بهبود نقاط قوت 
را خواستار شــد و گفت : با توجه به رقابت بسیار زیاد 
مخابرات مناطق و تفاوت بســیار ناچیــز با رتبه های 
برتر کشــوری نیاز اســت بازنگری در تحقق شاخص 
ها صورت گیرد و اقدامــات و فعالیتهای جدید تعریف 

شود. 

مدیر مخابرات منطقه گلستان ، نتایج حاصل از تحقق 
این شاخصها و رســیدن به اهداف در نظر گرفته شده 
را ارائه و واگذاری خدمات و سرویســهای با کیفیت به 
مردم دانست و افزود: تمامی این تالشها درجهت رفاه 
مشتریان و دسترسی به موقع آنها به خدمات مخابراتی 
است که درجای جای اســتان مورد اهمیت بوده و از 

لحاظ جغرافیایی تفاوتی دراین زمینه وجود ندارد. 
وی در پایــان این جلســه بــا قدردانــی از کارکنان 
بخشــهایی که حائز رتبه های برتر شده اند، کوشش 
مضاعف و همــت فراوان در تحقق اهــداف دوره های 
ارزیابی بعدی را مورد انتظار دانست و گفت : موفقیت 

جز با همدلی و تالش و همت امکان پذیز نیست.

اصفهان-مریم مومنی     یازدهمین نمایشــگاه 
برق و اتوماســیون صنعتی ودوازدهمین نمایشگاه لوستر 
و روشنایی اصفهان طی روزهای بیســتم تا بیست و سوم 

مهرماه به مدت چهار روز برپا خواهند شد.
این دو نمایشــگاه میزبان ۸۶ شــرکت فعال در حوزه های 
مرتبط با برق، اتوماسیون صنعتی، لوستر و روشنایی خواهند 
بود و شــرایطی را فراهم می آورند تا شرکت ها، به روزترین 
تجهیزات، خدمــات و کاالهای خــود را در معرض بازدید 
متخصصان، کارشناســان، عالقمندان و فعاالن این حوزه 

قرار دهند.
شــرکت های حاضر در ایــن دو رویداد نمایشــگاهی، در 
حوزه های لوستر، چراغ و لوازم روشنایی، انواع سیم، کابل و 
سایر تجهیزات برق و الکترونیك، انواع سوییچ و تجهیزات 
مخابراتی و الکترونیکی، تابلو و تجهیــزات برق صنعتی و 
تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فعالیت دارند. این شرکت ها 
از استان های اصفهان، تهران، بوشهر، خراسان رضوی، قم، 
آذربایجان شرقی و یزد در این دو رویداد نمایشگاهی حضور 
خواهند داشت. همچنین شرکت ویستا تجهیز به عنوان 
نماینده تولیدکنندگان آلمانی در یازدهمین نمایشــگاه 

برق و اتوماسیون صنعتی و دوازدهمین نمایشگاه لوستر و 
روشنایی حضور خواهد داشت.  این نمایشگاه ها در 1۲ هزار 
مترمربع فضای نمایشگاهی برپا می شوند و اهداف مهمی را 
دنبال می کنند؛ در این ارتباط، توجه بیشتر به صنعت برق 
کشور، تبیین توانمندی های این صنعت در مقایسه با دیگر 
کشورهای منطقه، شــناخت زمینه های بالقوه همکاری 
و تعامل بین ایران و دیگر کشــورها، افزایش راندمان تولید 
برق در نیروگاه های مختلف کشــور، فراهم کردن زمینه 
صادرات برق به دیگر کشورها و معرفی تجهیزات نوین تولید 
برق، برخی از اهداف برگزاری یازدهمین نمایشــگاه برق و 

اتوماسیون صنعتی اصفهان به شمار می رود.

بوشهر اصفهان
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

تحقق شاخصهای ارزیابی با کوشش مضاعف 
و همت فراوان امکان پذیر است

از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه برگزار می شود؛

وشنایی   نمایشگاه های برق، اتوماسیون صنعتی و ر
 به میزبانی  اصفهان

عضو هیات رئیسه  اتاق بازرگانی فارس مطرح کرد؛

ارتقای دانش صادراتی با حضور در نمایشگاه های بین المللی 



عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان در متالکس ۲۰۲۱ :

ذوب آهن بزرگ همچنان از سهمیه مواد اولیه برخوردار نیست

استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از ترسیم بیش از 5۸۶  خرم آباد-طوالبی
هزار هکتار از اراضی استان خبر داد.

دکتر اسفندیار حسنی مقدم در جلسه ستاد اســتانی پروژه سیاک ضمن تاکید بر 
نقش اطالعات و داده های زیر بخش کشاورزی در برنامه ریزی های پیش رو جهت 
افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی، پروژه سیاک را در  پیشبرد و رسیدن 
به اهداف دولت الکترونیك، حکمرانی هوشــمندانه و بهــره وری علمی از منابع و 

تولیدات بخش کشاورزی و مقابله با مخاطرات مهم برشمرد.
وی با اعالم اینکه لرستان با ترســیم 5۸۶۶1۶.۲ هکتار از اراضی استان رتبه سوم 
کشور را در ترســیم و با ورود اطالعات 1۴۶۶۸5 بهره بردار رتبه نخست را در ورود 
اطالعات توصیفی سامانه سیاک را دارد تصریح کرد: اطالعات کلیه مرغداری ها در 

این سامانه وارد شده است.
این مقام مسئول افزود: با تقدیر از کارشناسان سیاک در ستاد استان و شهرستان ها، 

بر رفع موانــع پیش رو پروژه ســیاک، تامین تجهیزات این پــروژه و تعیین برنامه 
زمانبندی برای اتمام کمی و کیفی این پروژه تاکید کرد.

مهندس فتحی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی لرستان 
ضمن ارائه گزارشــی از روند فرایند ترســیم و توصیفی قطعات بر اهمیت نظارت و 
تسریع در روند پروژه ســیاک تاکید کرد و ادامه داد با برگزاری کارگاه های آموزشی 

حضوری در شهرستان ها از هفته آینده در روند پروژه سیاک تسریع خواهد شد.

لرستان

اصفهانت-مریم مومنی    مرتضی یزدخواســتی عضو 
هیات مدیره ذوب آهن با حضور در غرفه این شــرکت در 
متالکس ۲0۲1 به خبرنگار ما گفــت : ذوب آهن اصفهان 
به عنــوان اولین تولید کننده فوالد در ایران پتانســیل ها 
نهفته بسیاری دارد و لذا برای فعال شــدن این توانایی ها 
برنامه ریزی خوبی در هلدینگ صدرتامین و هیات مدیره 

کارخانه انجام شده است.
ذوب آهن بزرگ همچنان از ســهمیه مواد اولیه برخوردار 

نیست
به گزارش رکنا از اصفهان، یزدخواستی افزود : تولید ریل 
به عنوان یك دســتاورد ملی صرفاً یکــی از توانایی های 
ذوب آهن اصفهان بود که بــه عنوان یك برگ زرین و نماد 
خودکفایی ایران اســالمی با تالش و کوشش شبانه روزی 

کارکنان این شرکت ثبت گردید.
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهــان تامین پایدار مواد 
اولیــه را بزرگترین دغدغه امروز ذوب آهــن عنوان کرد و 
اظهار داشــت : این مجتمع عظیم صنعتی با وجود کمبود 
مواد اولیه،کلیه خطوط ریلی کشور را تحت پوشش کامل 
قرار داد و تولید این محصول اســتراتژیك در ذوب آهن به 
جایگاهی رســیده  که برای صادراتش برنامه ریزی های 
خوبی صورت گرفته اســت. یا در زمینــه تامین مقاطع 
ساختمانی برای طرح ســاخت یك میلیون مسکن،ذوب 
آهن آمادگی خودش را به صورت کامل اعالم کرده،با این 
همه توانمندی و شیوه تولید جهانی، به واقع حیف نیست 

ذوب آهن بزرگ همچنان از ســهمیه مواد اولیه برخوردار 
نباشد ؟

این مقام مســئول ادامه داد : از ایمیــدور،وزارت صمت و 

معاونت معدنی این وزارتخانه تقاضا داریم صنایع فوالدی 
را به یك چشم نگاه کنند. اگر قرار است همه بخش ها مجاز 
به داشتن زنجیره باشند پس نباید تفاوتی در این بین قائل 

شــوند. ذوب آهن از یك سو از نداشــتن یارانه انرژی رنج 
می برد و از سوی دیگر از نداشتن ســهمیه مواد اولیه ، اما 
واحدهای فوالدی و معدنی را در ســطح کشور می بینیم 
که در تخصص کاری یکدیگر ورود کردنــد و تولید دارند. 
بنابراین مــی طلبد وزارت صمت و دســتگاههای ذیربط 
نظارت بیشتری بر زنجیره تولید فوالد کشور داشته باشند.

یزدخواستی خاطر نشان کرد : تولید محصوالت صنعتی 
در کمیته طــرح های ارزش افزا و معاونــت برنامه ریزی و 
توســعه و هیات مدیره ذوب آهن با قوت در حال پیگیری 
است تا بتوانیم سبد محصوالت ذوب آهن را با افزودن این 

محصوالت گسترده تر و ارزشمند تر نماییم.
عضو هیات مدیره ذوب آهن اصفهان گفت : برای شرکت 
های تابعه نیز برنامه ریزی خوبی صورت گرفته و بحمدا... 
در ریل پیشــرفت قــرار گرفتند به عنوان مثال شــرکت 
مهندســی و پویش با ســاخت پاتیل برای مجتمع فوالد 
مبارکه،ذوب آهن اصفهان،فوالد آلیــاژی و ... توانمندی 
خود را در ریختــه گری پاتیل های فــوالدی اثبات کرده 

است.
وی افزود : بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در نظر 
داریم،ساختار جدیدی را با همکاری مدیریت امور مجامع 
و سهام ذوب آهن برای شرکت های تابعه تعریف نماییم تا 
هر یك در این مجموعه در تخصص خودشان بتوانند بیش 
از گذشته در اقصی نقاط کشــور برند ذوب آهن اصفهان را 

معرفی نمایند.

    رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مطرح کرد:

ترسیم بیش از ۵۸۶ هزار هکتار از اراضی لرستان

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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البرز-مظفری  معــاون حمل ونقــل و ترافیك 
شهرداری کرج با اشــاره به تجهیز دو دوربین به کد 
ثبت تخلف، گفت: تعــداد دوربین های مجهز به این 

کد به دوازده رسیده است.
محمدرضــا احمدی نــژاد، گفت: دوربیــن ورودی 
بلوار ۴5 متری گلشــهر و زیرگذر آیت اهلل هاشــمی 
رفســنجانی به کد ثبت تخلف معاینــه فنی و ثبت 

تخلف سرعت غیرمجاز مجهز شدند.
وی ضمن اشــاره به اعمال جریمه خودروهای فاقد 
معاینه فنــی در کــرج به صورت هوشــمند، افزود: 
در راســتای اجرای طرح »کاهــش آالیندگی هوا« 
دوربین پالک خــوان مســتقر در ورودی بلوار ۴5 
متری گلشهر موفق به اخذ کد جریمه از سوی پلیس 

راهور شد.
به گفته معاون حمل ونقل و ترافیك شهرداری کرج 
دوربین ثبت تخلف خودروهای فاقــد معاینه فنی و 
محدودیت ترافیکی ورودی بلوار ۴5 متری گلشــهر 
به شــبکه ارســال جرائم شــهرک آزمایش متصل 
شده اســت و پالک خودروهای عبوری از این مسیر 
از طریق این دوربین بررســی و در صورت نداشــتن 

معاینه فنی به صورت هوشمند جریمه می شوند.
احمدی نــژاد افــزود: ازاین پس خودروهــای فاقد 

معاینه فنــی و تردد در زمان هــای محدودیت کرونا 
از طریــق این ســامانه به صورت هوشــمند جریمه 

خواهند شد.
وی در بخش دیگر با اشــاره به اخذ کد جریمه ثبت 
ســرعت غیرمجــاز در زیرگــذر آیت اهلل هاشــمی 
رفسنجانی، گفت: به منظور هوشمند سازی معابر در 
راســتای کاهش تصادفات و با همکاری پلیس راهور 
کد جریمه برای سامانه ثبت تخلف سرعت غیرمجاز 

در معبر مذکور اختصاص داده شده است.
معاون حمل ونقل و ترافیك شــهرداری کرج یادآور 
شــد: پیش ازاین کد جریمه برای 10 دوربین دیگر 
موجود در سطح معابر شهر کرج تخصیص داده شده 

بود.

مدیر کل راه و شهرســازی استان  البرز-مظفری 
البرز از جامعه مهندسین استان البرز به لحاظ شرکت 

در انتخابات تقدیر نمود:  
 رضا خالقی مدیرکل راه و شهرســازی استان البرز از 
جامعه مهندسین استان البرز در راستای حضور پرشور 
و مشارکت حداکثری در انتخابات پنجمین دوره هیئت 
مدیره نظام مهندسی ساختمان اســتان البرز تقدیر 
نمود و این حضور را نشانگر اخالق و شخصیت حرفه ای 

مهندسان فهیم استان البرز دانست.
خالقی با اشاره به اینکه مهندســان تالشگر به عنوان 
پرچمداران جبهه  آبادانی و عمران کشور می باشند و 
همواره در تمام عرصه ها با حضور خود موجب پیشرفت 
و ارتقا ســطح کیفی زندگی ملت شریف ایران شده اند 
بیان داشت در این دوره از انتخابات هیئت مدیره نظام 
مهندسی ساختمان نیز مهندسین فهیم استان البرز 
با حضور حداکثری خود بار دیگر به ارزش  این جایگاه 
تاکید نمودند و نشــان دادند که آینده و توسعه عمران 
در کشــور عزیزمان بــرای آنها اهمیــت واالیی دارد 
که این امر قابل تقدیر و ستایش اســت وی با اشاره به 
حضور ۴0 درصــدی جامعه مهندســی در انتخابات 
و افزایش بیش از 100 درصدی نســبت به دوره قبل از 
تمام مهندسین که در انتخابات شرکت نمودند، هیئت 

برگزاری انتخابات و همینطــور کاندیداهای انتخابات 
نظام مهندســی که با رعایت اخالق حرفه ای موجب 
برگزاری انتخاباتی سالم و بدون حاشیه و در عین حال 
رقابتی موثر در اســتان البرز شــدند تقدیر نمود و این 
روحیه و همدلی در راســتای عمران و آبادانی استان را 

قابل ستایش برشمرد.
مدیر کل راه و شهرسازی اســتان البرز در پایان ضمن 
تقدیر و تشــکر از زحمات هیات مدیره قبلی  از هیئت 
مدیره این دوره انتخابات خواســت در جهت عمران و 
آبادانی استان و پیشبرد اهداف جامعه مهندسان استان 
البرز کوشا باشند و با رعایت اصول و مبانی سازمان نظام 
مهندسی ساختمان گامی بزرگ در جهت جلوگیری از 

ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر اصولی بردارند .

البرزالبرز

ج به کد ثبت تخلف مجهز هستند تقدیر مدیرکل راه و شهرسازی البرز از مهندسین استان۱۲ دوربین در کر

 اداره کل تامین اجتماعی خوزستان
ح 3070 خدمات   مجری بیست و سومین طر

غیرحضوری
امور مستمری های اداره کل تامین اجتماعی  اهواز-محمدمجدم
خوزستان مجری بیست و سومین طرح 30۷0 از خدمات غیر حضوری 

سازمان تامین اجتماعی در کشور بود . 
کنفرانس مجازی » برقراری غیرحضوری مســتمری بازماندگان » به 

میزبانی استان خوزستان در سراسر کشور برگزار شد. 
فرزاد کمری رئیس امور مستمریهای اداره کل  تامین اجتماعی استان 
خوزســتان در خصوص برگزاری این ویدئو کنفرانس سراسری گفت : 
طرح 30۷0 با ارائه 30 خدمــت غیرحضوری جهت کاهش ۷0 میلیون 

مراجعه حضوری در سراسر کشور راه اندازی شد . 
اداره مســتمری های تامین اجتماعی اســتان خوزســتان به عنوان 
استان معین جهت اجرای  ۲3مین طرح یعنی » برقراری غیرحضوری 
مســتمری بازماندگان »   در کشــور انتخاب شــد . به همین منظور با 
همکاری اداره کل مستمری های ســازمان مرکزی ،  ویدئو کنفرانس 
بررسی مســائل و مشــکالت این طرح با محوریت اداره مستمری های 

استان خوزستان در کشور برگزار شد . 
فرزاد کمــری در ادامه افزود : از اجرای این طرح تاکنون شــش ماه می 
گذرد و  11۸۹0 درخواســت به صورت غیرحضوری دریافت شــد که 

تمامی این درخواست ها پیگیری و بررسی و به جواب نهایی رسیدند .
کمری در انتها  از زحمات رضا دهقان زاده رئیس اداره و پریســا پناهی 
کارشــناس متخصص اداره بازماندگان در پیگیری و اجرای دقیق این 

خدمت از طرح 30۷0  تقدیر و تشکر کرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان خبرداد؛

رشد ۱۴ درصدی صادرات از مرزهای کرمانشاه
کرمانشا-حسنا فخارزاده رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه از رشد 
1۴ درصدی صادرات از مرزهای کرمانشــاه در نیمه اول امسال خبر 

داد.
کیوان کاشفی با بیان اینکه بر اســاس آمارها در نیمه اول امسال یك 
میلیارد و ۲00 میلیون دالر کاال از مرزهای اســتان کرمانشــاه صادر 
شده، افزود: این میزان از نظر ارزشــی یازده درصد و از نظر وزنی 1۴ 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر شده است.
کاشفی سهم استان کرمانشــاه از کل صادرات ایران به عراق در نیمه 

اول امسال را هم بیش از ۴0 درصد برآورد کرد.
به گفته کاشــفی نزدیك به ۶0 تا ۷0 درصد صادرات صورت گرفته از 

کاالهای تولید داخل استان بوده است.
رئیس اتــاق بازرگانی کرمانشــاه محصوالت پتروشــیمی، لبنیات، 
فوالد، کاشی و سرامیك، لوله و اتصال االت، رب گوجه، کنسرو و مواد 
غذایی را از مهمترین کاالهای صادر شــده از مرزهای کرمانشــاه در 

شش ماهه امسال اعالم کرد.
کاشــفی با بیان اینکه در این مــدت تقریبا در اکثر مرزهای اســتان 
افزایش صادرات را داشــتیم، عنوان کرد: این امر نشان می دهد تمام 
مرزهای کرمانشاه فعال هســتند و اگر زیرســاخت های الزم فراهم 

باشد می توان میزان صادرات از این مرزها را بیشتر کرد.
کاشفی یادآور شــد: تنها در مرز پرویزخان تا حدودی نسبت به سال 
گذشــته روند کاهشی داشــتیم و علتش آن بود که ســال گذشته و 
به دلیل محدودیت هایی که بواســطه بیماری کرونــا در برخی مرزها 
از ســوی طرف عراقی اعمال شــد، عمده بار صادراتی استان بر دوش 
پرویزخان بــود و اکنون بار صادراتی بین همه مرزها تقســیم شــده 

است.
وی با بیان اینکــه از مجموع صــادرات 1.۲ میلیارد دالری امســال 
اســتان حدود 500 میلیون دالر آن از طریق دو مــرز مرتبط با بخش 
عرب نشین عراق یعنی خســروی و سومار انجام شــده که رقم قابل 
توجهی اســت، افــزود: مابقــی از طریق مرزهــای مرتبط بــا اقلیم 
کردستان شــامل پرویزخان، شوشــمی و شــیخ صله صورت گرفته 

است.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه، صادرات از مرز سومار نزدیك 
به 300 درصد و مرز خســروی نزدیك به 150 درصد رشــد داشــته 

است.

در نیمه نخست امسال انجام شد؛

 طراحی و ساخت۲۹۳ نوع قطعه
وین  وگاه شهید رجایی قز  در نیر

قزوین -مریم نقدی ۲۹3 نوع قطعه مــورد نیاز واحدهای نیروگاه 
شهید رجایی در ۶ ماهه امســال با استفاده از توانمندی های داخلی، از 

سوی متخصصان داخلی طراحی و ساخته شد.
مهران پوررمضان مدیر امور بازرگانی نیــروگاه با اعالم این خبر افزود: 
به منظور حفظ آمادگی واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی برای تولید 
برق پایدار، ۲۹3 قطعه مورد نیاز واحدهای ســیکل ترکیبی و بخاری 
این نیروگاه با اســتفاده از ظرفیت های داخلی، در اداره ساخت داخل 

این شرکت، طراحی و توسط قطعه سازان داخلی ساخته شد.
مدیر امور بازرگانی این نیروگاه در ادامه بیان داشت: طراحی و ساخت 
 ACT ســیل های توربین بخار، چرخ دنده های فن هــای گیربکس
و اورینگ مورد اســتفاده در برج های خنك کننــده اصلی و کمکی، 
طراحی و ســاخت چرخ دنده های گیربکس واحد های گازی و چرخ 
دنده های پمپ سوخت بخشی از اقالمی است که به تعداد 3.۷3۲ عدد 

از آن ها توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته شده است.
وی افزود: برای ســاخت این تعداد قطعه و تجهیزات، نقشه های فنی 
آن در داخل نیروگاه و از ســوی متخصصان اداره ساخت داخل شرکت 
انجام و توسط سازندگان داخلی، ساخته شده که در واحدهای نیروگاه 

به بهره برداری رسیده است.
پور رمضان گفت: با طراحی و ســاخت این قطعــات و تجهیزات که با 
تکیه بر توانمندی های داخل کشور و ممانعت از خرید کاالهای مشابه 
خارجی انجام شد، تاکنون معادل میلیون ها ریال صرفه جویی ارزی و 

کاهش چشمگیری هم در هزینه های جاری شرکت شده است.
نیروگاه شــهید رجایی با توان نامی دو هزار و ۴0 مگاوات،  ۴ درصد از 
سهم انرژی تحویلی به شبکه سراســری برق را به خود اختصاص داده 

است.

ســنندج-مالیی   مدیرکل ثبت احوال 
اســتان کردســتان گفت: در ۶ ماه نخست 
امســال تعداد ۶ هزار و ۹۶0 واقعه ازدواج در 
استان به ثبت رسیده است.علی جوکار  تعداد 
ازدواج شــهری را پنج هــزار و ۶۷۲ مورد  و 
تعداد ازدواج روستایی در ۶ ماهه اول امسال 
در کردســتان را یك هزار و  ۲۸۸ واقعه ذکر 

کرد.
وی گفت: میانگین سن ازدواج بار اول مردان 
۲۷.۸1 سال و میانگین ســن ازدواج بار اول 

زنان ۲3.۸۶ سال بوده است.
مدیــرکل ثبت احوال کردســتان همچنین 
افزود: در ۶ ماهه ســال جاری تعداد ۲ هزار و 
153 واقعه طالق  به ثبت رســیده که از این 
تعداد یك هزار و ۸3۷ واقعه مربوط به شهر و 

31۶ واقعه مربوط به روستا بوده است.
وی میانگین ســن طالق بار اول مــردان را 
35.۴۶ ســال و میانگین ســن طالق بار اول 

زنان 31.01 سال عنوان کرد.
امســال والدت ها ۲.3 درصد کاهش داشته 

است
مدیرکل ثبت احوال استان کردستان تعداد 
والدت های ثبت شــده در ۶ ماه نخست سال 
جــاری را  11 هزار و ۸1۴ واقعــه ذکر کرد و 
گفت: این تعداد والدت در مقایســه با مدت 

مشابه سال گذشته ۲.3 درصد کاهش داشته 
است.

وی همچنیــن تعــداد والدت هــای ثبت 
شــده  پســران را ۶ هزار و 5۷ واقعه و تعداد 
والدت های ثبت شــده دختران را پنج هزار و 

۷5۷ واقعه ذکر کرد.
به گفته مدیــرکل ثبت احوال کردســتان، 
بیشــترین والدت های ثبت شــده مربوط 
به مادران گــروه ســنی 30 تا3۴ ســال با 

۲۹.5درصد بوده است.

وی یادآور شد: نسبت جنسی حاصل از ثبت 
والدت برابر 105،۲ یعنی در مقابل هر 100 
واقعه دختر حدود 105 واقعه والدت پسر به 

ثبت رسیده است.
جوکار افــزود: میانگین ســن مــادران در 
والدت های ثبت شــده 30.15 ســال بوده 
اســت. ثبت چهار هــزار و ۹۷5 واقعه وفات 
در کردســتان مدیرکل ثبت احوال اســتان 
کردســتان در ادامه گفت: در ۶ ماه نخســت 
ســال جاری تعداد چهار هــزار و ۹۷5 واقعه 

وفات به ثبت رســیده اســت که این میزان 
نسبت به مدت مشــابه ســال گذشته ۲،۴ 

درصد کاهش داشته است.
وی تعداد وفات ثبت شــده مردان را ۲ هزار و 
۸1۸ واقعه و تعداد وفات ثبت شــده زنان را ۲ 

هزار و 15۷  واقعه ذکر کرد.
مدیرکل ثبت احوال استان کردستان یادآور 
شــد: در نیمه نخست ســال جاری میانگین 
سن مردان فوت شده ۶۶،3۶ سال و میانگین 
سن زنان فوت شــده ۶۹،۸0 ســال به ثبت 

رسیده است.
وی افزود: نسبت جنسی حاصل از ثبت وفات 
برابر 130،۶ ســال یعنی  در مقابل هر 100 
واقعه وفــات زنان حــدود  130 واقعه وفات 

مردان به ثبت رسیده است.

ثبت 6 هزار و 960  ازدواج در کردستان

مشهد      مدیــر عامل شرکت شــهرک های صنعتی 
خراســان رضوی گفت : در حال حاضر 35 هزار نفر از 
جامعه کارگری بخش صنعت در شهرک های صنعتی 
و نواحی آن  در خراسان رضوی دوز اول واکسن کرونا را 

دریافت کرده اند.
علی بهرامی زاده در رابطه با واکسیناســیون کارگران 
شهرک های صنعتی خراسان رضوی اظهار کرد: از روز 
۲1 مرداد مــاه که مصادف با روز ملــی صنایع کوچك 
بود، واکسیناســیون جامعه کارگری بخش صنعت در 
مراکز تجمیعی تخصصی شــهرک های صنعتی استان 
آغاز شد. از روز 1۸ شهریور نیز دوز دوم واکسیناسیون 

آغاز شده است.

وی افزود: شهرک صنعتی توس اولین شهرکی بود که 
واکسیناسیون کارگران در آن آغاز شد. در حال حاضر 
نیز واکسیناسیون کارگران هم برای دوز اول و هم دوز 

دوم ادامه دارد.
رئیس هیــات مدیره شــرکت شــهرک های صنعتی 
خراســان رضوی در خصوص مراکز واکسیناســیون 
کارگران عنــوان کــرد: در حــال حاضــر 1۲ مرکز 
تخصصی تجمیعــی در شــهرک ها و نواحی صنعتی 
برای واکسیناســیون جامعه کارگــری داخل و خارج 
از شهرک ها با همکاری شــرکت های خدماتی همان 
شهرک ها دایر شده است. در ۶ شهرک صنعتی و نواحی 
آن  نیز با همــکاری نزدیکترین مرکز واکسیناســیون 

کــه توســط مرکــز بهداشــت مدیریت می شــود، 
واکسیناســیون کارکنان انجام شــد که هنوز نیز این 

روند ادامه دارد.
بهرامی زاده با بیــان اینکه تاکنون 35 هــزار کارگر از 
۷۷ هزار کارگر شــهرک های صنعتــی و نواحی آن  در 
خراسان رضوی دوز اول واکســن را دریافت کرده اند، 
عنوان کرد: دریافت دوز دوم واکسن نیز از 1۸ شهریور 
ماه آغاز شده و تعدادی از کارگران در حال دریافت دوز 

دوم واکسن هستند.
وی خاطرنشان کرد: این آمار مربوط به کارگرانی است 
که به مراکز ذکر شده مراجعه کرده اند. قبل از ۲1 مرداد 
ماه برخی از کارگــران به دلیل اینکه به لحاظ ســنی 

واجد دریافت واکسن و یا مشــمول گروه های جامعی 
که توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا بودند، واکسن خود 

را در مراکز شهری و عادی دریافت کرده بودند.

خراسان رضوی

۳۵ هزار کارگر بخش تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی واکسینه شدند



وزیر نیرو مطرح کرد

کشور، درگیر خشکسالی بی سابقه در 50 سال اخیر

توسعه صنعت اتوگاز در انتظار تدوین آیین نامه اجرایی
  دولت سیزدهم به هدررفت ال.پی.جی

 پایان می دهد؟
با توجه به مشکالتی که در اســتفاده مردم از گازمایع به عنوان سوخت 
خودروها وجود دارد و همچنین مصوبه مجلس برای تسهیل آن، به نظر 
می رســد یکی از اولویت های وزارت نفت تدوین آیین نامه اجرایی آن 
باشــد. یکی از با ارزش ترین مواد هیدروکربوری که سالهاست به طور 
قانونی از سبد ســوختی خانوار حذف شده ولی اســتفاده از آن به طور 
غیررسمی و ناایمن روزبه روز بیشتر می شــود، گاز مایع )ال.پی.جی( 
است.ویژگی های مثبت این ســوخت از جمله قیمت پایین، استهالک 
کم و آالیندگی پایین موجب اســتقبال بســیاری از کشــورهای دنیا، 
مخصوصاً کشــورهای قاره ســبز از جمله ترکیه، انگلیس، لهســتان، 
اوکراین و حتی در قاره آمریکا شده اســت و در حال حاضر طبق آمار در 

دنیا بیش از ۲۷ میلیون خودرو ال پی جی سوز شده اند.
در ایران استفاده از این ســوخت با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده 
اســت. در ســالهای ابتدایی دهه هفتاد سیاســت گازمایع سوز کردن 
خودروهای عمومی در دستور کار قرار گرفت که پس از مدت کوتاهی با 
شــروع دولت اصالحات و تغییر رویکرد وزارت نفت این مصوبه لغو شد. 
همچنین در سال ۸۶ هم تصمیمی برای توســعه صنعت اتوگاز گرفته 
شد که آن هم با مصوبه شــورای عالی اقتصادی و برنامه ریزی کشور لغو 
شــد و پس از آن به طور رسمی اعالم شد که اســتفاده از ال.پی.جی در 
کلیه خودروها ممنوع اســت.الزم به توضیح اســت به صنعت استفاده 
ال.پی.جی در ســوخت خودروها »اتوگاز« گفته می شود. توسعه این 
صنعت به مثابه توسعه تمام فرایندهای ساخت کیت های دوگانه سوز، 
نصب تجهیزات و جایگاه های بارگیری ایمن می باشــد که متأسفانه با 
وجود ظرفیت اشتغال زایی بسیار خوب آن به دلیل عدم سیاست گذاری 

درست در این زمینه به هدر رفته است.
در حال حاضر با وجود ممنوعیت رسمی استفاده از سوخت ال.پی.جی 
در خودروها، بر اساس آمار غیر رسمی بیش از یک میلیون خودرو از گاز 
مایع به عنوان سوخت خودرو استفاده می کنند. استفاده از این سوخت 
که به صورت غیر ایمن هم بارگیری می شــود کمتر در مراکز استان ها 
جریان دارد و عموماً در شهرستان ها و روســتاها کاربرد دارد. آنطور که 
مشخص است دلیل رغبت مردم به این سوخت را می توان قیمت پایین 
و استهالک کم و پیمایش باالی آن برای خودروها دانست. الزم به ذکر 
است مشکالت ناشی از اجرای طرح الکترونیکی »سدف« که به منظور 
هوشمندســازی توزیع فراورده های نفتی در حال انجام است را باید به 

مشکالت بارگیری غیر ایمن اضافه کرد.

این مشکالت در حالی بوجود آمده اســت که ایران یکی از کشورهای با 
تولید باالی ال.پی.جی در دنیا است. طبق آمار در کشور ظرفیت تولید 
گازمایع در کشور ســاالنه حدود ۱۸ میلیون تن اســت که عمده آن از 
میادین گازی و بخشــی از آن از پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها استحصال 
می شــود.با توجه به بررسی ها و محاســبات صورت گرفته ساالنه بین 
شش تا هشــت میلیون تن گاز مایع فلر )ســوزانده( می شود یا در خط 
لوله به همراه گاز طبیعی تزریق می شود که ثمرات اقتصادی به مراتب 

پایین تری دارد.
هدررفت این منابع خدادادی و همچنین بارگیری غیرایمن ســوخت 
توســط مصرف کنندگان نمایندگان مجلس را مجاب کرد تا در قانون 
بودجه ۱۴۰۰ بندی را به منظور توســعه صنعت اتوگاز اضافه کنند. در 

بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحد قانون بودجه آمده است:
» وزارتخانه های نفت و کشــور موظفنــد امکان احــداث جایگاه ها و 
زیرساخت اســتفاده قانونمند از ســوخت گاز مایع )LPG( در ناوگان 
حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومــی و حمل بار را به کمک بخش های 
خصوصی و عمومی، تا ســقف مجمــوع ۲ میلیون تن در ســال فراهم 
کنند.«همچنین در قانون فوق با تأکید به اینکه عوائد حاصل از صادرات 
بنزین یا گازوئیل مازاد به به حســاب شــرکت تابعه ذیربط آن وزارت 
خانه واریز گرد، مالحظاتــی را به منظور اجرای صحیــح قانون اضافه 
کرده اســت که عبارتند از:۱- قیمت هر کیلوگــرم گازمایع تحویلی به 
شرکت های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای 
تعیین گردد.۲- ســازمان برنامه و بودجه کشــور موظف اســت به هر 
یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشــی گاز طبیعی یارانه ای 
معادل ۳۳ کیلوگرم گازمایــع در هر ماه اختصاص دهــد.۳- یارانه هر 
کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شــده هر کیلوگرم 
از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطــق مختلف جغرافیایی معادل 
قیمت نیم )۰.۵( لیتر بنزین سهمیه ای محاســبه می شود و به حساب 
بانکی سرپرست خانوار واریز می گردد و صرفاً جهت خرید گازمایع قابل 

استفاده است.
۴-و زارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از 
سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین 
نماید.۵- آئین نامه اجرایی این بند ظرف مــدت دو ماه پس از ابالغ این 
قانون، توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه شود و به تصویب هیأت 
وزیران برسد.کارشناسان معتقدند با اجرای دقیق مالحظات گفته شده 
نه تنها ال.پی.جی مانع و رقیبی برای بازار ســی. ان. جی نخواهد شــد، 
بلکه اختصاص سهمیه گفته شــده به خانواده های روستایی گامی در 

جهت عادالنه کردن نظام بهره مندی از یارانه انرژی خواهد بود.
با وجود اینکه این الیحه اسفندماه سال گذشته تصویب شده و بیش از 
هفت ماه از آن می گذرد، تکلیف آئین نامه اجرایی که تدوین دوماهه آن 

وظیفه دولت بود، مشخص نیست. 

نصب ۷۱ کیلووات ساعت نیروگاه خورشیدی 
جدید در منازل

ســخنگوی ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق، 
از نصب ۷۱ کیلووات ســاعت نیروگاه خورشــیدی جدیــد در منازل 

مسکونی در استان های مختلف خبر داد.
جعفر محمدنژاد ســیگارودی با اشــاره به نصب ۵ هــزار و ۴۰۰ واحد، 
سامانه خورشیدی در واحدهای مسکونی افزود: این سامانه ها به ترتیب 
در استان های کرمان، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و یزد بیشترین 
سامانه ها نصب شــده اســت.وی با بیان اینکه برق این واحدها بصورت 
تضمینی خریداری می شود گفت: برق ســامانه ها تا ۲۰ کیلووات، هر 
یک کیلووات ســاعت, ۱۴۵۶ تومــان بصورت تضمینــی خریداری 
می شود و تا ۲۰۰ کیلووات ساعت نیز ۱۲۷۴ تومان خریداری می شود.

سخنگوی سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ادامه 
داد: متقاضیان نصب این سامانه ها باید سرمایه گذاری را بصورت کامل 

انجام داده و سپس برق تولید شده را به وزارت نیرو بفروشند.
محمدنژاد ســیگارودی افزود: در حال حاضر مبلغ سرمایه گذاری به ازای 
هر کیلووات ساعت ۱۴ میلیون تومان است که نسبت به سال ۹۵, دو برابر 

شده است.

و نیر

ســخنگوی صنعت برق کشــور از کشــف و ضبط ۸۲ 
دستگاه ماینر در ســاختمان بورس اوراق بهادار تهران 
خبر داد و گفت: به محض اینکــه کنتور در دوره قرائت 
قرار می گیرد، افزایش مصرف قابل تشخیص است لذا 
زمان زیادی از نصب ماینر در شــرکت بورس نگذشته 

بود که شناسایی صورت گرفت.
مصطفی رجبی مشــهدی، با اشــاره بــه روش های 
شناسایی استفاده از ماینر در مکان های مختلف، اظهار 
کرد: کنتورهای اندازه گیری یکی از ابزارهای شناسایی 
هســتند و در حال حاضر نیز بیشــترین کشــفیات از 
طریق همین کنتورهای اندازه گیــری صورت گرفته 

است.
وی با بیان اینکــه طبق آمار ۲۷ درصد شناســایی ها 
مربوط به اطالع رســانی مردم می شود، گفت: تا کنون 
۲۲۰ هزار دستگاه ماینر کشف شــده که عمده آن ها 
از طریق دســتگاه های اندازه گیری و مقایســه میزان 

مصرف با دوره های قبل بوده است.

ســخنگوی صنعت برق کشــور ادامــه داد: 
در این میــان عــده ای از افــراد کنتورها را 
دســتکاری می کنند که موجب می شــوند 
تفاوت میزان مصرف از چشم همکاران توزیع 
برق دور بماند و دســتگاه های اندازه گیری 
درســت عمل نکنند، البته برای این بخش 
نیز روش هایی وجود دارد و قطعا شناســایی 

صورت می گیرد.
رجبی مشــهدی با تاکید بر اینکه بیشــترین آسیب را 
در این حوزه صنعت برق متحمل شــده است، تصریح 
کرد:هیچ هماهنگی با هیچ دســتگاه و سازمانی برای 
اســتفاده از ماینر صورت نمی گیرد چراکه بیشــترین 
آسیب و خسارت متحمل صنعت برق است و ما به هیچ 

عنوان با این موضوع موافق نیستیم.
وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه آیا این امکان 
وجود دارد که در شــرکت های دیگر نیز دستگاه های 
ماینر فعال باشند، گفت: قطعا مســووالن هر دستگاه 

نسبت به این مساله پاســخگو هستند و اگر 
کشــفی در هر ســازمان و یا اداره ای صورت 
بگیرد، برخورد جدی صورت خواهد گرفت، 
لذا مسوول ادارات دولتی قطعا نظارت کافی 
در این زمینه خواهند داشــت و صنعت برق 
نیز با جدیت نســبت به این موضوع اقدام می 

کند.
به تازگی شــرکت توزیع بــرق تهران بــزرگ نیز در 
خصوص کشف تعدادی دســتگاه غیرمجاز استخراج 
رمزارز در شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعالم کرد: 
صنعت برق با این مورد نیز بر اســاس قوانین موجود، 
برخورد جدی به عمل خواهد آورد. بر اســاس گزارش 
مامورین بازرســی از محل، تعداد ۸۲ دستگاه ماینرکه 
درلحظه بازدید این شــرکت در مدار قرار نداشــتند 
کشــف و ضبط شــده، گفتنی اســت مصارف محل 

موردنظر تحت بررسی است.
صنعت بــرق تاکیــد مــی دارد نگهداری یــا اتصال 

دستگاه های اســتخراج رمزارز فاقد مجوز به هر نحو و 
در هر محل، غیرقانونی بوده و مســئولیت آن در موارد 
ســازمانی بر عهده باالترین مقام ســازمان و در سایر 
موارد بر عهده شخص دارنده انشعاب برق است و لذا به 
مسئوالن دستگاه های اجرایی و سایر متذکر می شود با 
دقت در رعایت  موارد فوق از سو استفاده افرد سودجو 
که شرایط آســیب به منافع عمومی و شبکه برق کشور 

را فراهم می آورند جلوگیری به عمل آورند.
همچنیــن از همه هموطنان خواهشــمند اســت در 
صورت مشــاهده مواردی از این دســت و اســتفاده 
غیرمجاز از برق، نسبت به انعکاس آن از طریق سامانه 
https://www.tavanir.org.ir/ ســمات به آدرس

samaat اقدام و از پاداش در نظرگرفته شده بهره مند 
شوند.

 شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در سال جاری 
در حدود۸۰۰۰ ماینــر غیرمجاز را کشــف و تحویل 

مراجع انتظامی داده است.

برق

خریدار   وزیر نیرو گفت: با افزایش ورودی 
آب طرح غدیر، آبرســانی به خرمشــهر و 
آبادان به طور کامل انجام می شود و کیفیت 

آب این دو شهر بهتر می شود.
 علی اکبر محرابیان در نشســتی به منظور 
بررســی مشــکالت حــوزه آب و فاضالب 
استان خوزستان در استانداری اظهار کرد: 
همه عالقمند هســتیم که ایران همواره در 
مسیر رشد، توســعه و تعالی قرار بگیرد؛ از 
کاستی ها همگی ناراحت هستیم و دغدغه 
مدیران هم خواســته های مردم اســت که 

دلسوزانه منتقل می شوند.
وی افزود: در یک خشکسالی بسیار سختی 
در کشور به ســر می بریم و بر اساس آمار و 
گزارش هــا این خشکســالی در ۵۰ ســال 
گذشته بی سابقه است؛ شرایط خشکسالی 
با ترســالی و ســال های نرمــال از نظر آب 
شرب، کشــاورزی، انواع مصرف و مدیریت 

منابع آب خیلی متفاوت است.
محرابیان بیــان کرد: در اســتان زرخیزی 
مثل خوزستان مسئوالن، مردم، کشاورزان 
و صنعتگران باید با توجه به شرایط موجود 
به شــکلی برنامه ریزی کنند که این ســال 

سخت را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.
وزیر نیــرو گفت: مهمتریــن حوضه ای که 
انتظار بهترین برنامه ریــزی در آن را داریم، 
اســتان خوزســتان و به ویژه حوضه های 
کرخــه، کارون، زهره، جراحی و دز اســت؛ 
در شــرایط فعلی تمــام تالش خــود را به 
کار می گیریــم تا بــرای آب شــرب مردم 
هیچ مشــکلی از نظر کمیــت و کیفیت )با 
اســتفاده از امکانات درون و برون استانی( 
پیش نیاید البته تحقــق برنامه ریزی های 
مذکور نیازمند همــکاری ملی و اجتماعی 

همه جانبه است.
محرابیان با اشاره به اینکه وزارت نیرو فقط 
امکان برنامه ریزی و تخصیص مناسب آب را 
دارد، بیان کرد: به صورت هر روز یا یک روز 
در میان طی ارتباط با اســتاندار خوزستان 
موضوعات آبی اســتان را بررسی می کنیم؛ 
اطمینان نســبی داریم که بتوان با مدیریت 

خوب این سال سخت را پشت سر بگذاریم..

اختصاص یک معاون برای خوزستان
وی افــزود: تصمیماتی در ایــن چارچوب 
گرفته شــده که برخی از آنها برای اولین بار 
در کشور اتخاذ شد تا کاری کنیم که میزان 

»ای ســی« آب در یک حدی کنترل شود؛ 
معاونــی از وزارتخانــه را برای خوزســتان 
مأمور کردیم تا بیشــتر وقت را به این استان 
اختصاص و زمان غیبت خــود نیز از طریق 
جانشــین دائم مسائل این اســتان را رصد 

کند.
محرابیان با اشــاره به اخذ تصمیمات خوب 
برای خوزســتان که اگر گرفته نمی شــد، 
شــرایط خیلی بدتر از وضعیــت فعلی بود، 
گفت: شرایط موجود می طلبد که همکاری 
بین قوه ای و دســتگاهی را خیلی بیشتر از 
گذشته داشــته باشــیم تا مردم در آرامش 
زندگی کنند و شرایط ســخت تر کمتری را 

متحمل شوند.
وزیر نیــرو تاکید کــرد: آبی کــه مدیریت 
می کنیم متعلق به مردم اســت، اگر خوب 
مدیریت شــد، مردم منتفــع و در صورت 
مدیریت بــد آنها متضرر می شــوند؛ وقتی 
صحبت از الگوی کشــت به میــان می آید، 
برخی مواقع متأســفانه برخی مزارع آن هم 
کالن، این مدیریت را رعایت نمی کند، یعنی 
یک فرد ســرمایه دار خودخواه طوری رفتار 
می کند کــه منافع هزاران کشــاورز ضایع 

می شود.

عدم رعایت الگوی کشت
محرابیان توضیح داد: بر اســاس بررسی و 

تحقیقات، اکثر رعایت نکردن الگوی کشت 
مربوط به شرکت هایی است که کشت های 
وســیع دارند و حقوق مــردم را در بخش 
کشاورزی و شــرب ضایع می کنند؛ تا پایان 
این شرایط باید همگام با همه دستگاه های 
اجرایی طــوری برنامه ریزی و یــا نوکری 
مردم را انجام دهیم کــه رضایت آنها جلب 

شود.
وی با اشــاره به اینکه تصمیماتی طی یک 
ماه گذشته اخذ شــده که برای اولین بار در 
کشــور و آن هم برای خوزستان گرفته شده 
است، عنوان کرد: برای آب شرب طرح های 
متعددی در خوزســتان اجرا می شود که به 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشــور و همچنین مدیرعامل سازمان آب 
و برق خوزســتان اعــالم می کنیم که همه 
هفت طرح آبرسانی اســتان باید فعال شود؛ 
البته یک طرح مگاپروژه در حد بین المللی 
داریم که همــان طــرح غدیر و بــا انتفاع 

عمومی برای خوزستان است.
وزیــر نیرو بــا اشــاره بــه اینکــه دولت 
وارث پروژه هــای نیمــه تمــام و آن هم با 
پیشرفت های ســالیانه اندک است که باید 
این پروژه ها را از خواب زمستانی بیدار کرد، 
یادآور شــد: در مورد پروژه غدیر که افتخار 
ملی است ولی در شرایط موجود دو اشکال 
داریم؛ یکی از نظر کمیــت و دیگری از نظر 

کیفیت مشــکل داریم، مثاًل هم اکنون ۱۰ 
مترمکعب بر ثانیــه آب به طرح غدیر تزریق 
می شــود که در افق نهایی ۲۴ مترمکعب بر 

ثانیه پیش بینی شده بود.
محرابیان گفت: در ســفر اســتانی همراه 
با آیت اهلل رئیســی اخذ اعتبــار برای طرح 
آبرســانی در خوزستان بررســی شد و در 
نهایت اعتبار مخصــوص این بخش را خارج 
از اعتبارات عادی به مبلغ یک هزار میلیارد 
تومان با دســتور مســتقیم رئیس جمهور 
گرفتیم؛ در اجرای این طرح میان مدت ۱۰ 
مترمکعب آب تزریقی به پــروژه غدیر را تا 
۲۰ مترمکعب افزایش و آب تأمینی از ســد 
کرخه را بــه آب تأمینی از ســد دز منتقل 

می کنیم.

 تأمین آب مطلوب برای آبادان
 و خرمشهر

وی بــا اشــاره بــه اینکــه گواراتریــن، 
باکیفیت ترین و بهترین آب کشــور آب دز 
اســت، گفت: از قدیم مردم خوزستان آرزو 
داشــتند که آب دز وارد شبکه خط لوله آنها 
شــود؛ با افزایــش ورودی آب طــرح غدیر 
آبرســانی برای خرمشــهر و آبادان به طور 
کامــل آن هم با ای ســی مطلــوب تأمین 

می شود.
محرابیــان گریزی به مشــکالت فاضالب 

خوزســتان زد و گفت: در خصوص فاضالب 
شــهرهای خوزســتان به همه نمایندگان 
مجلس این استان که گالیه مندانه صحبت 
می کنند، حــق می دهم چون شــاید ۱۰ 
ســال قبل که مســئول طرح هــای کالن 
کشور بودم، اوایل ســال ۹۲ از تصفیه خانه 
شــهر اهواز بازدید داشــتم که تقریباً مثل 
همین حاال بــود؛ تصفیه خانه بــا باالترین 
اســتانداردهای بین المللی مورد استفاده 
نشده و مردم ســالیان زیادی این زحمت را 

متحمل شدند.
وزیر نیرو ادامــه داد: فاضالب اهــواز برای 
منطقه شــرق خوشــبختانه تصفیه خانه 
آماده و پذیرش آزمایشــی هم با ورودی ۲۶ 
هزار مترمکعب شروع شده که تا ۱۱۲ هزار 

مترمکعب هم می رسد.
وی با اشــاره به اینکه ۸۲ جبهه کاری برای 
فاضالب اهواز فعال شده است، عنوان کرد: 
قرار بر این بوده که کار فاضــالب اهواز ۲۴ 
ماهه به اتمام برسد؛ البته نقاط حساس باید 
زودتر از مابقی انجام شود. پیمانکاری طرح 
شــبکه فاضالب و تصفیه خانــه غرب اهواز 
نیز در آینده نزدیک اعالم می شــود؛ برخی 
شهرهای دیگر استان که پیشرفت فاضالب 
خوبی داشتند، باید سریع تر به اتمام برسند.

محرابیان عنوان کــرد: نمایندگان مجلس 
خوزســتان در بودجه و برنامــه هفتم باید 
منابع الزم برای شــبکه آب و فاضالب کل 
اســتان را ببینند؛ وزارت نیرو نیز از طریق 
فاینانس مــاده ۵۶، منابع بانکــی، اوراق و 
دیگر روش های مختلــف تأمین مالی کنیم 

تا تمام پروژه های خوزستان فعال شود.
وی با اشــاره به اینکه در زمینه برق رسانی 
روســتایی اقدامــات خوبــی در کشــور 
انجام شــده اســت، گفــت: در زمینه آب 
پتانســیل های خوبــی در کشــور داریم؛ 
بنابراین شــورای جهاد آبرسانی را متشکل 
از خبرگان و متخصصان صنعت آب کشور، 
ســرآمدان جهــادی حــوزه آب و خیران 

تشکیل دادیم.
وزیر نیرو بیان کــرد: در مجلس قول دادیم 
که درصد برخورداری از آب در روســتاها را 
در برنامه ای چهار ســاله از ۷۵ درصد به ۹۰ 
درصد برســانیم؛ یعنی حدوداً هشت هزار 
روستا در سراسر کشــور که امروز آبرسانی 
نشــده باید عملیات آنها طی ۴ ســال اجرا 

شود.

ودتر متوقف نشد؟ چرا ماینرهای ساختمان بورس ز

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 6
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rدو شنبه       12 مهر 1400    شماره 882

بحران قره باغ؛ اهرمی برای فشردن گلوی صادرات انرژی ایران
خریدار  یک کارشــناس حوزه بین الملل 
انرژی گفت: در سال ۱۹۹۵زمان راه اندازی 
خط لوله باکــو- تفلیس-جیحان قرار بود ۵ 
درصد از این خط به ایــران اختصاص پیدا 
کند اما این سهم ۵ درصدی به دلیل تحریم 
به ترک ها رسید در حالی که ایران هم از نظر 
موقعیت جغرافیایی و هــم امکانات بالقوه و 

بالفعل این توان را داشت.
میرقاسم مومنی درباره تاثیر اتفاقات اخیر 
منطقه قره باغ بر حوزه صادرات انرژی ایران 
اظهار داشــت: ابتدا اینکه بازتــاب بحران 
اخیر قره باغ و تغییــرات جغرافیایی منطقه 
به ایــران نیز منعکس شــد، بعــد از جنگ 
ســال گذشــته ی آذربایجان-ارمنستان و 
آزادســازی برخی مناطق؛ این مسئله قابل 
پیش بینی بود که آذری ها ســعی خواهند 
کرد از این پیروزی برای مســائل داخلی و 

خارجی خود استفاده کنند.
 امــا اکنون موضــوع آذربایجــان و قره باغ 
به یک مســئله فرامنطقــه ای و بین المللی 
تبدیل شــده، در واقع می توان گفت که دو 
کشور ارمنســتان و آذربایجان تصمیم گیر 
نبوده اند. در بحران قره بــاغ، تبعات بعدی 
و در قــرارداد بیــن روســیه، آذربایجان و 

ارمنســتان قدرت هــای بزرگتــری نظر 
داشتند. 

وی با اشــاره به اهمیــت تولیــد و انتقال 
انرژی از کشورهای حوزه خزر و همچنین 
کانال های ارتباطی بــه اروپا و جهان گفت: 
ما به دلیل سیاســت هایی که امریکا، رژیم 
صهیونیستی و اروپا در تحریم ایران دنبال 
کردنــد تنها یک مســیر ترانزیتــی قابل 
اطمینــان از طریق ارمنســتان و از جلفا- 
ایران- دریای سیاه تا اروپا داشتیم که بعد 
از وقایع اخیر قره بــاغ دولت آذربایجان این 
مســیر را به بهانه اینکه ۲۴ کیلومتر از آن 
از خاک این کشــور عبور می کرد، مسدود 

کرد.
 اکنــون نیــز موضــوع فراتــر از معادالت 
منطقه ای شده اســت، به طوریکه شاهدیم 
ترکیه و پاکســتان در حمایت از آذربایجان 

در منطقه مانور نظامی اجرا کردند.

پاکستان در آذربایجان به دنبال 
چیست؟

این کارشناس بین الملل حوزه انرژی با طرح 
این سوال که پاکستان در آذربایجان دنبال 
چیست؟ گفت: سیاست این کشور مقابله با 

هند است، زیرا هندی ها در چابهار برای راه 
ابریشم ســرمایه گذاری کرده اند تا از ایران 
عبور کــرده و از قفقاز به اروپا می رســند، 
این موضوع می تواند بندر گوادر پاکســتان 
را تحت تاثیر قــرار دهد، بــه همین جهت 
پاکســتان در ســاختار قدرت افغانستان و 
آذربایجان اعمال نفوذ می کند و از ســوی 
دیگــر ترکیه نیز بشــدت به دنبــال ایجاد 
داالنی بین ترکیه-نخجوان و ارمنســتان به 
باکو است، اگر این داالن راه اندازی شود در 
واقع هم ایران را محدود می کند و هم اینکه 
انرژی و کاالی خود را راحت تر منتقل کرده 
و ساالنه میلیون ها دالر سود کسب می کند، 

ضمن اینکــه در تحریم ها علیــه ایران نیز 
استفاده خواهد کرد. 

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیســتی پشت 
صحنه تحریم ایران در مســیر شمال غرب 
از طریق ترکیــه، آذربایجان و ارمنســتان 
قرار دارد، خاطرنشان کرد: بعد از فروپاشی 
شوروی سابق شاهد بودیم که شرکت های 
نفتی رژیم صهیونســتی به بهانه حمایت از 
اقلیت یهودی در آذربایجان در خزر حضور 
دارند و هم در اقتصاد، سیاست و کشاورزی 
و هم در حــوزه انرژی جامعــه آذری نفوذ 
کردنــد و شــرکت های این رژیــم نیز در 
اســتخراج و انتقال نفــت آذربایجان فعال 

هستند.
مومنی تصریح کرد: ترانزیت انرژی از ایران 
به ارمنستان و یا از ارمنستان به گرجستان 
مســئله ای اســت که دولت هــای ترکیه، 
آذربایجــان و رژیم صهیونیســتی ســعی 
دارند از آن بــه بهانه جاده ای کــه از خاک 
آذربایجان عبور می کند، جلوگیری کنند، 
البته ارمنستان نیز بدنبال یک راه جایگزین 
اســت تا نیازی به این خط نباشد، اما مسئله 
فراتر از این موضوع است و ما با بحران جدید 

در حوزه قفقاز روبرو هستیم. 

اسرائیل در پی کنترل امنیت انرژی 
منطقه است

مدیــر موسســه مطالعــات بین المللی 
چشــم انداز ابزار نویــن در ادامه درباره 
برنامه ســواپ برق و گاز با ارمنســتان 
نیز گفــت: ما بــه ارمنســتان گاز صادر 
و بــرق وارد می کنیــم و از طریــق این 
کشــور امکان ســواپ و صادرات گاز به 
گرجســتان و اوکراین را نیــز داریم اما 
موضــوع بیزنس پشــت صحنه مســائل 
سیاســی و امنیتی اســت، یعنی موضوع 
فقط برق و گاز نیســت تغییــر معادالت 
منطقه است که روسیه بعنوان بزرگترین 
تولیدکننــده گاز جهــان بــا همین اهرم 
اروپــا و اوکراین را تحت فشــار قرار داده 
و اجازه نمی دهد ایران جایگزین شــده و 
دســت روس ها را از این ابزار فشار کوتاه 

 . کند
از ســوی دیگــر امریــکا و اســرائیل هم 
نمی خواهند ایران صادرکننده گاز باشد زیرا 
هرگونه تحرک ایران در صادرات گاز، نفت و 
یا محصوالت استراتژیک به نوعی دور زدن 
تحریم و نقش آفرینی و ایجاد وابســتگی از 

سوی ایران است.



 اشتباه محاسباتی از روند واکسیناسیون

ونا واکنش ها به جشن پایان کـر

معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور:
پرست  ح هایی برای اشتغال زایی زنان سر طر

خانواربرای توانمندسازی آنها
معاون امور اجتماعی بهزیستی کشــور گفت: طرح هایی برای اشتغال 
زایی زنان سرپرست خانوار جهت توانمند سازی آنها انجام شده است و 

هدفی که از این اقدام داریم این است که در آنها خود باوری ایجاد کنیم
حبیب اهلل مســعودی فرید معاون امور اجتماعی بهزیســتی کشور در 
خصوص تخصیص اعتبار برای توانمندســازی زنان سرپرست خانوار و 
موارد مرتبط با آن گفت: بیش از ۲۵۰ هزار خانواده زن سرپرست خانوار 

به همراه خانواده های آنان تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند.
وی ادامه داد: امســال اعتبارات خوبی در بودجه دولت و مجلس برای 
این بخش دیده شد که یک فقره از این اعتبار شامل ۱۲۵ میلیارد تومان 
اســت که برای حمایت و توانمندســازی خانواده های زنان سرپرست 
خانوار هزینه می شود که شامل انواع روش ها از جمله کمک خرید لوازم 

ضروری منزل، حرفه آموزی و کارآموزی و… است.
فرید بیان کرد: طرح هایی برای اشتغال زایی جهت توانمند سازی این 
خانواده ها انجام شده است و اهدافی که از این اقدام داریم این است که 
در آنها خود بــاوری ایجاد کنیم و از طرفی بتوانیم دسترســی به حرفه 
آموزی و منابع مالی را برای آنها تســهیل کنیم تــا در نهایت به ارتقای 

زندگی آنها بیانجامد.
معاون امور اجتماعی بهزیستی کشور اظهار کرد: ۴۰۰۰ گروه خدمات 
مالی خرد و ۱۵۰۰ همیار زنان سرپرســت با ما همــکاری می کنند که 
همین جا دارد به جز مجلس و دولت از تمام شــرکای کاری خود تشکر 

کنیم.

رئیس شورای شهر تهران:
نباید سالمند  را با  نیازمند همسان کنیم

رئیس شورای شــهر تهران در واکنش به شــعار روز جهانی سالمند و 
دسترسی عادالنه به فناوری های دیجیتال گفت: برای مشکالت آن ها 
در این زمینه باید دفاتر و مراکزی را به ویژه در پارک ها و فضای سبز که 
سالمندان بیشتر از آنجا اســتفاده می کنند، پیش بینی کنیم تا در این 
زمینه اگر مشکلی داشــتند، کمک و راهنمایی بگیرند و آن را برطرف 

کنند.
مهدی چمران، رئیس شــورای شهر تهران در پاســخ به این سوال که 
شورای پنجم مصوبه شهر دوستدار سالمند را در ماه های پایانی فعالیت 
به تصویب رســاند که در آن ارائه کارت ۵۰۰ هزار تومانی به سالمندان 
مطرح و با واکنش های زیادی روبرو شــد، از جمله اینکه این اقدام را در 
شان سالمندان نمی دانســتند، آیا در این دوره در این مصوبه تغییراتی 
ایجاد خواهد شد یا اجرای آن ادامه خواهد یافت؟ گفت: مصوبه را دیدم، 
قبال هم در مورد سالمندان مصوباتی داشتیم، سالمند هم کسی نیست 
که حتما محتاج باشد و سالمندانی داریم که وضع و شرایط خوبی دارند 

و نیازی به این چیزها ندارند. 
چمران گفت: در گذشــته به ســالمندان کارتی می دادنــد که بتوانند 
رایگان سوار اتوبوس شوند و خیلی از آن ها از این موضوع ناراحت بودند و 

می گفتند حاضریم نصف اتوبوس های شما را بخریم. 

او در واکنش به اینکه شهر برای ســالمندان مناسب سازی نشده است، 
اظهار کرد: شهر برای ســالمندان در خیلی از موارد متناسب با معلوالن 
است، چرا که با درســت شــدن پیاده راه و پله ها برای معلوالن، قاعدتا 
برای سالمندان هم آماده می شــود و آن ها نیز می توانند از آن استفاده 

کنند. 
رئیس شورای شــهر تهران افزود: از نظر مبلمان شهری، شهرسازی 
و یا پیاده راه ســازی و نظایــر آن کارهایی که بــرای معلوالن انجام 
می شود با سالمندان مشــترک اســت و کارهایی که برای معلوالن 
انجام می شود برای ســالمندان عزیز هم می شود مورد استفاده قرار 

گیرد. 
چمران با تاکید بر اجــرای برنامه هایی برای تقویت ســالمت روحی و 
روانی ســالمندان گفت: در این زمینه باید برنامه هایی تعبیه شــود که 
در این مصوبه نیز هست و باید از آن اســتفاده کرد. قطعا ما آن را دنبال 

می کنیم و میزانی را که بتوانیم اجرائی می کنیم.
او افزود: امــا باید توجه کنیم کــه برای ســالمندان تنها بحث دادن 
کارت به آن هــا مطرح نیســت و نباید ســالمندان را بــا نیازمندان 
همسان در نظر بگیریم. شاید از نظر روحی و روانی بیشتر باید در این 
زمینه کار کنیم. شاید سالمندی باشد که توان مالی باالیی هم داشته 
باشــد، اما نیاز به ترمیم ناراحتی هــای روحی، روانــی و خانوادگی 
داشته باشــد. روی این مســائل باید کار بشــود و این موارد را دنبال 

خواهیم کرد. 
او در پاســخ به این سوال که شــعار روز جهانی ســالمند دسترسی 
عادالنه به فناوری های دیجیتال انتخاب شده است، با توجه به اینکه 
تهران به سمت شــهر هوشــمند حرکت می کند و عمال انجام برخی 
کارها بدون دسترســی به فناوری های دیجیتال امکان پذیر نیست، 
برای ایجاد این دسترســی عادالنه در شــهر تهران چــه اقدامی نیاز 
است که انجام شــود؟ اظهار کرد: دانش بشــری و تکنولوژی روز در 
حال پیشرفت است و استفاده از این تکنولوژی در برخی مواقع برای 
ســالمندان چالش هایی دارد، البته برخی از ســالمندان هستند که 
می توانند در این زمینه کار کنند و مسلط هستند، اما چون در دورانی 
که مشــغول به کار بودند با این فنــاوری کار نکردند، ممکن اســت 
عده ای تسلط نداشــته باشند و نباید انتظار داشــته باشیم مانند یک 

نوجوان مسلط باشند. 
چمران گفت: برای مشــکالت آن ها در این زمینه باید دفاتر و مراکزی 
را به ویژه در پارک ها و فضای ســبز که سالمندان بیشتر از آنجا استفاده 
می کنند، پیش بینی کنیم تا در این زمینه اگر مشکلی داشتند کمک و 
راهنمایی بگیرند و آن را برطرف کنند. مناسب است که در این زمینه در 
پارک و فضای سبز و ســراهای محالت و مکان هایی از این دست پیش 

بینی کرد تا به سالمندان کمک کنند. 
او در واکنش به اینکه براســاس آمار، میزان درخواســت ســالمندان 
برای اقامت شــبانه روزی در مراکــز نگهداری افزایــش یافته و اکنون 
۱۰۰ هزار نفر درکشور در نوبت هســتند، اظهار کرد: این موضوع برای 
سالمندان که هیچ کسی را نداشته باشند یک بحث است، اما اینکه باب 
شده اســت به ویژه افرادی که تمکن مالی دارند و سالمندان خود را در 
خانه ســالمندان می گذارند، بزرگترین ضربه روحی است که به آن ها 

می زنند. 
آنگونه که در جوامع غربی باب اســت را نمی پســندم. هیچ جایی برای 
سالمند بهتر از خانواده نیست، برخی ممکن است مشکل داشته باشند 
و نتوانند و یا هیچکس را نداشته باشند، اما به طور کلی و عام هیچ جایی 
برای ســالمند بهتر از خانواده نیست. اگر برای اســتثنائاتی که در این 

زمینه وجود دارد، فکر شود خیلی خوب است.

دیوار

خریدار  ســخنان وزیر بهداشت مبنی بر 
برگزاری جشــن پایان واکسیناســیون در 
کشــور که از آن به عنوان جشن پایان کرونا 
یاد شــد، با واکنش های برخــی چهره های 

حوزه سالمت مواجه شد.
مشکالت و موانع پیش روی دولت دوازدهم 
در جهت تأمین واکســن کرونا، شرایط را تا 
حدودی بحرانی ســاخت تا جایی که شاهد 
تزریق قطره چکانی واکسن بودیم. در چنین 
اوضاع و احوالی بود که دولت سیزدهم روی 
کار آمد و حجت االســالم رئیســی، اولویت 
نخست دولت خود را تأمین واکسن از طریق 
واردات اعالم کرد زیرا، واکسن های ساخت 
داخل هنــوز به مرحلــه ای از تولیــد انبوه 
نرســیده اند که بتوان برنامه واکسیناسیون 

کشوری را با تولید داخل پیش برد.
از همین رو، به یکباره شــاهد وفور واردات 
واکســن در شــهریور بودیم، به طوری که 
حجم واردات واکســن کرونا در شهریور، به 
اندازه چند برابر حجم واکسن های وارداتی 

از اسفند ۹۹ تا مرداد ۱۴۰۰ بود.

اشتباه محاسباتی از روند 
واکسیناسیون

در چنین شرایطی که روند واردات واکسن 
کرونا ســرعت قابل توجهــی گرفته، وزیر 
بهداشــت نیز که از شــرایط پیــش آمده 
خشــنود و راضی به نظر می رسد، اظهاراتی 
را مطرح کرده اســت که با واکنش های تند 

منتقدان مواجه شده است.
به طور نمونه، هفته گذشــته وزیر بهداشت 
در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، از 
واکسیناســیون ۶۲ درصد جمعیت کشور 

خبر داد.
البته این اشــتباه وزیر، با واکنش های افراد 
حوزه سالمت مواجه شــد. زیرا، عددی که 
وزیر از آمار جمعیت واکســینه شده گفته 
بود، در واقع از میزان واکســن های مصرفی 
بود. در حالی که تاکنون کمتر از ۲۵ درصد 

جمعیت هدف کشور واکسینه شده اند.
بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع 
رســانی وزارت بهداشــت، تا هشــتم مهر 
۱۴۰۰، ۳۹ میلیــون و ۴۱۸ هزار و ۷۷۹ نفر 
در کشــور موفق به دریافت دوز اول واکسن 
کرونا شــده اند. همچنیــن، ۱۶ میلیون و 
۴۰۸ هزار و ۴۹۶ نفر نیــز دوز دوم را تزریق 
کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده 
در کشــور به ۵۵ میلیون و ۸۲۷ هزار و ۲۷۵ 

دوز رسید.
در واقع تاکنون کمتــر از ۱۶ میلیون و ۵۰۰ 
هزار نفر از جمعیت هدف کشــور واکسینه 
شــده اند. یعنــی ۲ دوز واکســن کرونا را 
دریافــت کرده اند. بنابراین، تا رســیدن به 
۸۰ درصــد جمعیت هدف کشــور که باید 

واکسینه شوند، خیلی فاصله داریم.
ماجــرای واردات ۲ میلیون دوز واکســن 
فایــزر، موضوع دیگــری بود کــه دوباره با 
واکنش هــای منتقدین وزیر مواجه شــد، 
زیرا وزیر بهداشــت خیلی زود این موضوع 
را رسانه ای کرد و عنوان داشت واکسن های 
فایزر بــرای کادر درمان و مــادران باردار 
مصرف خواهد شــد. اما، ایــن موضوع هم 

خیلی زود تکذیب شد.
اما ماجرای جشــن پیروزی علیه کرونا بود 
که در حاشیه مراســم معارفه رئیس جدید 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد عنوان شد و 
به فاصله ۲۴ ســاعت، مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت، این نقل قول 
عین اللهی را تکذیب کرد و عنوان داشت که 
رســانه ها، صحبت های وزیر را بد برداشت 
کرده انــد و صحبت وزیــر، پایــان برنامه 
واکسیناســیون جمعیت هدف تا دو هفته 

دیگر است.

واکنش ها به جشن پایان کرونا
به دنبال رسانه ای شدن موضوع جشن پایان 
کرونا در کشــور که بعداً با توضیحات روابط 
عمومی وزارت بهداشــت، مشخص شد که 
وزیر بهداشت چنین ادعایی نداشته است، 
بازتاب های زیادی از این خبر داشــتیم، به 
طوری که برخی چهره های حوزه ســالمت 

نیز به این موضوع واکنش نشان دادند.
اولین واکنــش را از ســوی علیرضا مرندی 
رئیس فرهنگســتان علوم پزشــکی ایران، 
شاهد بودیم که در نامه ای به وزیر بهداشت، 
نوشت: تمامی مستندات علمی بین المللی 
 )herd immunity( که به ایمنی جمعــی
توصیه کرده اند، همزمــان به حفاظت های 

فردی نیــز تاکیــد جــدی ورزیده اند. در 
کشورهای متعدد به عنوان نمونه کانادا که 
دو نوبت واکسیناسیون در بیش از ۸۰ درصد 
از جمعیت صورت پذیرفته اســت، کماکان 
سخت گیری های جدی از جمله بستن مرز 
خود با آمریــکا و نیز قرنطینــه دو هفته ای 
افرادی که وارد کشــور می شــوند را اعمال 

می کنند.
وی عنوان داشــت: برخی کشورها که بیش 
از ۸۰ درصد از جمعیت خــود را در دو نوبت 
واکسینه کرده اند، ولی حفاظت های فردی 
را جــدی نگرفته و رها کرده انــد، مجدداً به 

پیک های بعدی کرونا دچار شده اند.
مرندی تاکید کرد: تجربه نشــان داده است 
که بیماری های با خطر کمتر و شیوع کمتر 
مانند ســرخک و فلج اطفال حتی با بیش از 

۹۰ درصد، ایمنی جمعی ایجاد نمی کند.
رئیس فرهنگســتان علوم پزشــکی ایران 
اظهار داشــت: به نظر می رســد توصیه ها 
و قول هایــی از جملــه آزادی مســافرت و 
مــوارد دیگر که پــس از انجــام ۷۰ درصد 
واکسیناســیون از طرف وزارت بهداشــت 
به مردم داده می شــود، این نگرانی را ایجاد 
می کند که با ســاده انگاری در این خصوص 
و کاهــش حفاظت هــای فــردی مجدداً 
شــاهد پیک های بعدی بــوده و زحمات و 
تالش هایی که در حوزه ســالمت تا کنون 

صورت گرفته، کم اثر شود. 
لذا پیشــنهاد می شــود در توصیه هایی که 
به مــردم بعــد از ایمنی جمعی می شــود، 
ضمن مشــورت با مجامع علمــی داخلی 
و بین المللــی و بــا احتیاطــات الزم در 
اطالع رســانی ها صورت گیرد، به نحوی که 

در آینده باعث بدبینی مردم نشود.

 پایان مرحله اول واکسیناسیون
 در کشور تا 1۵ روز دیگر

حســین قناعتــی سرپرســت دانشــگاه 
علوم پزشــکی تهران با بیان اینکه جشــن 
واکسیناسیون به معنای پایان کرونا نیست، 
گفت: حــدود ۱۰ تــا ۱۵ روز دیگــر پایان 
واکسیناسیون مرحله اول را اعالم می کنیم 

و جشن می گیریم.
وی تصریــح کــرد: پــس از مرحلــه اول، 
برنامه هــای جدیــد مقابله بــا کرونا یعنی 
مرحله دوم واکسیناســیون و مقابله اصولی 
با ویروس حســب شــرایط جدیــد را اجرا 

خواهیم کرد.
قناعتی در تشــریح مقابله اصولی با کرونا، 
توضیح داد: این مرحله شامل فاصله گذاری 
اجتماعــی، قرنطینه هوشــمند و برخورد 
با افرادی که واکســن تزریق نکرده یا بیمار 

هستند، می شود.
وی گفــت: افــرادی کــه واکســن تزریق 
نکرده اند از دریافت برخی خدمات اجتماعی 
محروم می شــوند و برای اینکه از خدمات 
بهره مند شــوند یا باید واکسن تزریق کنند 
و یا اینکه تســت منفی پی ســی آر که گذر 
موقت است، داشته باشــند. این تست باید 
تکرار شــود بنابراین معقول اســت کسانی 
که واکســن تزریق نکرده اند برای دریافت 
واکســن اقدام کنند چراکــه در آینده خود 

دچار دردسر و گرفتاری می شوند.

برنامه کشوری واکسیناسیون تا اواخر 
آبان به پایان می رسد

در همین حــال، بابــک عشــرتی معاون 
بهداشت دانشــگاه علوم پزشــکی ایران، با 
عنوان این مطلب که اگر با همین ســرعت 

پیش برویم و مردم به موقــع مراجعه کنند 
تا اواخر آبان ۱۴۰۰ برنامه واکسیناســیون 
به پایان می رســد، گفت: اکثر سالمندان و 
جمعیت باالی ۴۰ ســال واکسینه شده اند 
و در مرحله واکسیناســیون افــراد جوان تر 

هستیم.
وی با بیان اینکه در بررسی های انجام شده 
در شبکه های بهداشت غرب، شمال غرب، 
قدس و تهران نتایج قابل توجه ای کســب 
شده، افزود: در این بررسی ترس از عوارض 
تزریق واکســن، اعتقاد نداشــتن و اینکه 
دیگران واکسن می زنند و ما ایمن می شویم، 
همچنین ایــن تفکر که کرونــا گرفته ایم و 
ایمن شده ایم و یا مشــغله کاری مهم ترین 
دالیل عــدم مراجعه برای تزریق واکســن 

هستند.
معاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی 
ایران، از مردم خواست واکسن زدن را جزو 
کارهای واجب خود تلقی کرده و ســر نوبت 
تعیین شــده و بدون توجه به نوع واکســن 
به مراکز تجمیعی مراجعه کنند تا ســطح 
ایمنــی در جامعه افزایش یابــد و به زودی 

بتوانیم جشن پایان کرونا را شاهد باشیم.

عین اللهی در مسیر نمکی حرکت نکند
واکنش ها بــه اظهارات وزیر بهداشــت، در 
حالی شدت گرفته است که به نظر می رسد 
ادعاهای بهرام عین اللهــی، به مثابه همان 
رفتارهای سعید نمکی اســت که در زمان 
حضور بر مســند وزارت بهداشــت، مدام 
ادعاهایــی را رســانه های می کــرد که با 
واقعیت های آن روزها همخوانی نداشــت. 
زیرا، در ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم، 
وزیر بهداشــت بیشــتر از اینکه به فکر رفع 
کمبودها و مشــکالت نظام ســالمت بوده 

باشد، مدام از شرایط عالی صحبت می کرد.
یادمان نرود که سخت ترین پیک کرونایی را 
پشت سر گذاشته ایم و هنوز هم ترکش های 
آن را در آمار فوتی ها می بینیــم. بنابراین، 
نباید با چنین اظهارات خوشنود کننده ای، 
شــرایط را برای بروز پیک جدید در کشور 
رقــم بزنیم. زیرا، اگر قرار باشــد تــا قبل از 
پایان برنامه کشوری واکسیناسیون، درگیر 
پیک جدید شــویم، این احتمال وجود دارد 
که دوبــاره به روزهای ســخت پیک پنجم 
باز گردیم. زیرا، فصل شــیوع آنفلوانزا نیز از 
راه رســیده و با توجه به اینکه میزان رعایت 
پروتکل ها مثل پاییز ۹۹ نیســت و قریب به 
۵۰ درصد مردم، ماســک ها را برداشته اند، 
می توان پیش بینی کرد کــه چه روزهایی 
ســخت کرونایی را خواهیم دید. در صورتی 
که نتوانیــم بر ســرعت واکسیناســیون 
بیافزاییــم و محدودیت هــای کرونایی را 

نادیده بگیریم.

وزیر علوم از برنامه ریزی برای حضور بیشتر دانشجویان 
دکتری و اســاتید در فرصت هــای مطالعاتی خارج از 
کشــور و همایش های بین المللی بــرای انتقال علم و 

فناوری خبر داد.
محمدعلی زلفی گل  اظهار داشت: یکی از چالش های 
ما طی ســال گذشــته فرصت مطالعاتی خارج کشور 
اســت که تقریباً خاتمه یافته اســت. ما باید برای آن 
برنامه ریزی کنیــم، نباید ارتباط چهره بــه چهره ما با 
دانشگاه های خارج برای دستیابی به دیپلماسی علمی 
قطع شــود.وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: ما 

سعی می کنیم در راستای دیپلماسی علمی 
و مرجعیت علمی شرایط را فراهم کنیم و در 
آموزش عالی به گونه ای عمل کنیم که امکان 
حضور تعداد بیشتری از دانشجویان مقاطع 
دکتری و اساتید در همایش های بین المللی 
و دانشــگاه های دیگــر برای انتقــال علم و 

فناوری مهیا شود.
بر اساس اعالم اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج 
از کشور وزارت علوم، تعداد احکام بورس خارج و داخل 
هر دو روندی کاهشی و نزدیک به صفر داشته اند. پیش 

از ایــن اداره کل بــورس وزارت علوم، اعالم 
کرده بود: تعداد احکام بــورس خارج از ۵۲ 
مورد در ســال ۱۳۹۲ به صفر در سال ۱۳۹۹ 
و تعداد احکام بورس داخل از ۹۶۷ مورد به ۹ 

مورد در سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است.
ایــن اداره کل مهمتریــن دلیل ایــن روند 
کاهشــی را نتیجه مثبت سیاست های اتخاذ 
شــده در این موضوع با هــدف اســتفاده از توانمندی 
دانــش آموختگان داخــل اعالم کرده بود.بر اســاس 
اعالم این اداره کل، افزایش تعــداد دانش آموختگان 

دوره دکتری داخل کشــور و وضعیت علمی و عمومی 
مناسب آنان، ســبب شــده که تأمین اعضای هیئت 
علمی بوسیله دانش آموختگان داخل و نیز بهره گیری 
از دانش آموختگان ایرانی خارج از کشــور در سر لوحه 
برنامه های تأمین نیروی هیئت علمی دانشگاه ها قرار 

گیرد.
به همین دلیل موضوع اعطای بــورس خارج به جز در 
رشــته های خاص مورد نیاز دانشگاه ها که امکان ادامه 
تحصیل در داخل کشــور فراهم نبوده، متوقف شــده 

است.

آموزش

برنامه ریزی برای افزایش حضور دانشجویان دکتری در فرصت های مطالعاتی

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران
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 جلسات شورای عالی آموزش فنی دوماهانه می شود

سهم آموزش فنی و حرفه ای به 30 درصد می رسد
خریدار   رئیس ســازمان آمــوزش فنی و 
حرفه ای با بیان اینکه ســهم آموزش فنی و 
حرفه ای از آموزش های کشور به ۳۰ درصد 
می رسد، گفت:  جلســات دبیرخانه شورای 
عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه ای هر دو 

ماه یکبار برگزار می شود.
غالمحســین حســینی نیا در مورد اینکه 
شــورای عالی آموزش فنی و حرفه ای از چه 
زمانی جلســه داشته اســت، گفت: آخرین 
جلســه این شــورای عالی آموزش تربیت 
فنی و حرفه ای اردیبهشــت امســال بوده 
اســت که قرار بود در آن جلســه چارچوب 
صالحیت هــای حرفه ای تصویب شــود اما 
ظاهراً به نتیجه قطعی نرســیدند و موضوع 
باقی مانده اســت که تــالش می کنیم در 
جلسه بعدی این شــورا یک بررسی دقیق از 
ســوابق و الزامات موجود در قانون و دستور 

کار آن داشته باشیم. 
وی افــزود: موضوع چارچــوب صالحیت 
حرفه ای بــه عنوان موضوع اصلــی در نظر 
گرفتــه می شــود و این کاری اســت که به 
تازگی برعهده بنده گذاشــته شــده است 
و با توجه بــه اینکه من عضــو هیأت علمی 

دانشگاه تهران هستم که آخرین مسئولیت 
من ریاست دانشــکده کارآفرینی دانشگاه 
تهران بود و هم اکنون به عنوان عضو شورای 
مرکزی دانشــگاه علمی و کاربردی هستم 
و نیز با  توجه به ســابقه کار در وزارت جهاد 
کشاورزی به عنوان مسئول دفتر مطالعات و 
ارزشیابی آموزش و ترویجی بودم امیدوارم 
با نگاه فرابخشــی موضوعات شورای عالی 
فنی و حرفه ای را مطرح کنم و مصوبات این 

شورا را داشته باشیم.
رئیس ســازمان آموزش فنــی و حرفه ای 
عنوان کــرد: به عنــوان یــک وظیفه ملی 
به شــورای عالی آموزش و تربیــت فنی و 
حرفه ای می پردازم که این شــورا بخشــی 
از وظایف ســازمان فنی و حرفه ای کشــور 
نیست، بلکه ســازمان فنی و حرفه ای هم به 
عنوان یکــی از اصلی ترین متولیان آموزش 
فنی و حرفــه ای در این نظام تعریف شــده 
است.حســینی نیا گفــت: همچنین تالش 
بر این اســت که دبیرخانه مســتقل و ملی 
برای شــورای عالی آمــوزش تربیت فنی و 
حرفه ای در نظر بگیریم که منجر به اعتالی 
نظام آموزش جامع تربیــت فنی و حرفه ای 

و مهارتی کشور شــود.وی افزود: براساس 
آنچــه قانون برعهده ما گذاشــته اســت و 
در آیین نامه ذیل آن آمده اســت جلســات 
شــورای عالی آمــوزش فنــی و حرفه ای 
را هــر دو ماه یکبار برگزار کنیم و جلســات 
کارگروه هــای تخصصی ذیــل آن را هر ماه 
یکبار برگزار خواهیم کرد.رئیس ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای اظهار داشت: با نگاه 
مثبتی که رئیس جمهور به موضوع توسعه 
آموزش مهارتــی دارد و همچنین نگاه وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس 
دبیرخانه یا دبیر شورای عالی اشتغال کشور 

نسبت به اهمیت آموزش مهارتی دارد و نیز 
معاون اول رئیس جمهور این شورا است که 
همه این افراد تأکید بسیار جدی بر اهمیت 
آموزش مهارتی در توسعه شغلی کارجویان 
و مهارت افزایی شاغالن و پایدارسازی شغل 

آنها دارند.
وی افزود: در قانون آمده اســت که تا سال 
۱۴۰۰ باید سهم آموزش مهارتی در کشور 
از کل آموزش ها به ۳۰ درصد برسد و تالش 
ما براین اســت که در قالب این شــورا سهم 

آموزش مهارتی را افزایش دهیم.
رئیس ســازمان آموزش فنــی و حرفه ای 
در مورد اینکه چه برنامــه آموزش مهارتی 
منجر به اشــتغال را دنبال می کنید، گفت: 
رویکرد ما در دوره جدید ســازمان آموزش 
فنی و حرفه ای مبتنی بر تقاضای بازار است 
و از رویکرد عرضه محوری در آموزش فنی به 
سمت آموزش تقاضامحور حرکت می کنیم. 
در این راســتا آموزش اشتغال برای مشاغل 
جدید و ارتقای مهارت های شغلی شاغالن 
فعلی در جهت پایدارســازی شــغل آنها را 

دنبال می کنیم. 
بــه گفتــه حســینی نیا افزایــش ضریب 

اشــتغال مهارت آموزان را دنبال می کنیم 
و با همکاری شــرکای اجتماعی براســاس 
تفاهم نامه ها و آموزش منجر به اشــتغال را 

پیگیری می کنیم.
وی همچنیــن گفــت: در وزارتخانه هــا و 
دســتگاه هایی که متولی اشتغال هستند یا 
طرح های اشــتغالزا را اجرا می کنند تالش 
داریم همراه با آموزش مهارت باشــد. حتی 
دستگاه های غیردولتی مانند کمیته امداد 
امام خمینــی و یا بنیــاد برکت و یا ســایر 
مؤسساتی که فعالیت اشــتغالزا دارند یک 
بســته آموزش در طرح های آنهــا تعریف 
کنیم که به عنــوان حلقه زنجیــره تولید و 
اشتغال باشد.رئیس ســازمان آموزش فنی 
و حرفه ای گفــت: برخــی از طرح ها مانند 
طــرح کارآفرینــی مهارت بنیــان تعریف 
می کنیم و اجرای آن را به طور جدی دنبال 
می کنیم و نیز طرح آموزش دوگانه همراه با 
مهارت آموزی در محیــط واقعی کار و طرح 
زیســت بوم مهارت آموزی و کســب و کار 
برای دانشــجویان دانشــگاه ها و نیز برای 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها طرح هایی اجرا 

می کنیم که منجر به اشتغال  آنها شود.



رئیس سازمان برنامه و بودجه در یازدهمین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۱ :

 اجزای درآمدهای مالیاتی باید مشخص شود

خریدار   رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان 
اینکه اجزای درآمد مالیاتی باید مشــخص شود، 
تصریح کرد: برای مشخص شــدن اجزای درآمد 
مالیاتی مطالعه ده ســاله و کار کارشناسی علمی 

صورت گیرد تا جمع بندی حاصل شود.
 به نقل از ســازمان برنامه و بودجه، یازدهمین 
جلسه ســتاد تهیه و تدوین الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ کل کشــور، با حضور رئیس ســازمان 
برنامــه و بودجه، اعضای ســتاد، مشــاورین 
و رؤســای ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
استان ها با موضوع ظرفیت های منابع مالیاتی 
برگزار شــد. سید مســعود میرکاظمی رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه با بیــان اینکه اجزای 
درآمد مالیاتی باید مشخص شود، تصریح کرد: 
برای مشــخص شــدن اجزای درآمد مالیاتی 
مطالعه ده ساله و کار کارشناسی علمی و دقیق 

صورت گیرد تــا جمع بندی مشــخص و قابل 
قبولی به دست آید.

وی با اشــاره به اینکه ظرفیت های منابع مالیاتی 
باید مشخص شود، تصریح کرد: وقتی یک جزئی 
از منابع دریافت مالیاتی، درآمد کافی داشته است 
سایر اجزا به فراموشی سپرده شده است. همانطور 
که درگذشته نفت جزئی از مالیات بود سایر اجزا 
فراموش شده بود و وقتی قیمت نفت افزایش پیدا 
می کرد در آمد مالیاتی نیــز افزایش پیدا می کرد. 
هم اکنون نیز به دلیل کســب درآمد از مالیات بر 
ارزش افزوده ســایر اجزای درآمد مالیاتی مغفول 

مانده است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به نقش استان ها در 
تحقق درآمد مالیاتی، خاطرنشان کرد: با توجه به 
اینکه اســتان ها منابع را در اختیار دارند در سال 
آینده چه در بحث درآمد و چــه مصارف با در نظر 

گرفتن مشــوق هایی در این باره باید پاســخگو 
باشند.

وی افزود: اســتان ها مســئولیت و نظارت جدی 
درباره پروژه های اســتانی و ملی و سیاست های 
کالن داشته باشند و طبق قانون هر تعهدی نیز در 
نظر گرفته شود پایبند خواهیم بود و خط قرمز ما 

عمل به تعهدمان است.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: از زحمات 
اعضای ســتاد بودجــه و کارگروه ها و رؤســای 
اســتان ها درباره تنظیم بودجه ۱۴۰۱ قدردانی 
می شــود، باید قوی تر، با نگاه علمی و دقیق، بیش 

از گذشته و با سرعت زیاد کارها دنبال شود.
گفتنی است در جلســه ســتاد بودجه، اعضای 
ستاد، مشــاورین و رؤسای ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اســتان ها نظرات کارشناسی خود را 

درباره ظرفیت های منابع مالیاتی مطرح کردند.

نسخه جدید موبایلت عرضه شد
موبایلت با هدف بهبود خدمات رسانی به کاربران، قابلیت های جدیدی 

را به این اپلیکیشن اضافه کرد.
به گزارش ســامان رســانه، موبایلت بــا عرضه نســخه ۳,۰,۴,۰ این 
اپلیکیشــن، فیچرها و قابلیت های جدیدی را در اختیار مشتریان بانک 

سامان قرار داد.
بر این اســاس در نســخه جدید موبایلت کاربران می توانند در بخش 
مدیریت مالی تب داشــبورد، دســته بندی های جدید مانند خوراک، 
پوشاک، بهداشــت و ســالمت و ... را مشــاهده و میزان مصارف مالی 

مختلف خود را مشاهده و مدیریت کنند. 
همچنین در این نســخه، امکان دریافــت اولیه کارت ســامانی برای 

سپرده های بدون کارت از منوی هر سپرده فراهم شده است.
در کنار ایــن، گزارش کامل برگه های چک بــا طراحی جدید در بخش 

مدیریت چک گنجانده شده است.
ازاین رو از همه کاربران موبایلت دعوت می شــود که برای بهره مندی از 

این امکانات جدید، اپلیکیشن خود را به روزرسانی کنند.
کاربران در صورت نیاز به راهنمایی می توانند با مرکز ســامان ارتباط به 
شماره ۰۲۱۶۴۲۲ تماس و یا با نشــانی support@mobillet.ir در 

ارتباط باشند.

جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک سینا 
۲۴ مهرماه برگزار می شود

جلســه هماهنگی پنجمین دوره قرعه کشی حســاب های پس انداز 
قرض الحسنه بانک ســینا با حضور نمایندگانی از دادستانی کل و بانک 

مرکزی و اعضای نظارت بر جشنواره بانک برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، در جلســه شــورای هماهنگی 
پنجمین مرحله از جشنواره حساب های پس انداز قرض الحسنه بانک، 
در خصوص نحوه و زمان برگزاری قرعه کشی و اهدای جوایز به برندگان 
بحث و بررسی صورت گرفت. همچنین شرایط و جزئیات دستورالعمل 
بانک مرکزی در مورد انجام قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس 

انداز در این جلسه تشریح شد.
جشنواره حســاب های قرض الحســنه بانک ســینا در راستای ایفای 
مســئولیت های اجتماعی و بر پایه اشاعه ســنت نیک و خداپسندانه 
قرض الحســنه و توســعه خدمات کیفی بانک صورت می گیرد تا لزوم 
ارائه خدمات بانک ها در شرایط ســخت کرونا به جامعه کم برخوردار را 

توصیف کند.
گفتنی است در انتهای جلســه زمان اجرای پنجمین دوره قرعه کشی 

حساب های قرض الحسنه بانک سینا روز ۲۴ مهرماه اعالم شد.
 

به همت شرکت ماهان سیرجان انجام شد
شرکت فعاالن حوزه ایمنی معادن در وبینار 

آموزشی«معدنکاری مسئوالنه« 
تعدادی از فعاالن حوزه ایمنی معادن در وبینار آموزشــی«معدنکاری 
مسئوالنه« که به همت واحد HSEE شــرکت توسعه فراوری صنایع و 

معادن ماهان سیرجان برگزار شد، شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشــگری، در این وبینار حدود 
۱۲۰ نفر از فعاالن حوزه ایمنی، دانشجویان و عالقه مندان این حوزه از 
طریق سایت اسکای روم، شرکت داشــتند و اساتید مطرح این حوزه به 

ارائه اطالعات خود در حوزه معدنکاری مسئوالنه پرداختند. 
واحد بهداشت،  ایمنی، محیط زیست و انرژی ) HSEE( شرکت ماهان 
سیرجان بهره بردار معدن ۵ گل گهر به مناســبت فرا رسیدن روز ملی 
ایمنی و آتش نشــانی، وبینار آموزشــی »معدن کاری مســئوالنه« را 

برگزار کرد.
این گزارش حاکیســت: هدف از برگزاری این وبینار باال بردن ســطح 
علمی فعاالن این حوزه در حیطه معدنکاری بــوده و عالقه مندان می 
توانند با مراجعه به کانال آپارات شرکت توسعه فراوری صنایع و معادن 
http://www.aparat.com/mahansir�  ماهان سیرجان به نشانی

jan به محتوای ارائه شده در این وبینار دسترسی پیدا کنند.

پیشگامان، نایب قهرمان تورنمنت چندجانبه 
هندبال نونهاالن

مجتبی دوراندیش تورنمنــت چندجانبه هندبــال نونهاالن به 
میزبانی یزد با حضور چهار تیم به مناســبت گرامیداشــت هفته دفاع 

مقدس برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی پیشگامان؛

تورنمنت چندجانبــه هندبال نونهاالن به میزبانی یــزد از ۷ مهر ماه به 
مدت ۳ روز و با حضور چهار تیم در سالن ورزشی سماء برگزار گردید.

در این رقایتها تیم هندبال پیشــگامان با مربیگری ابوالفضل حیدری 
موفق شد با نتیجه ۱۸ بر ۱۳ و ۲۴ بر۱۵ تیم های هیئت هندبال بوشهر 
و فرازبام خائیز دهدشــت را شکســت داده و با قبول باخت مقابل تیم 
ســنگ آهن بافق با نتیجه ۱۹ بر ۲۱ برروی سکوی دومی این مسابقات 

ایستاند.
تیم های سنگ آهن بافق و بوشهر نیز عنوان اولی و سومی این تورنمنت 

را از آن خود کردند.

 کسب رتبه نخست عملکرد HSE شرکت گل گهر 
در ممیزی ایمیدرو

محتبــی دوراندیش  از شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر به 
عنوان برگزیده پنجمیــن دوره ممیزی عملکرد »ایمنی، بهداشــت و 
محیط زیست« شرکت های تابعه سازمان توســعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران، ایمیدرو که روز گذشــته بــا حضور آنالین رئیس 

هیات عامل ایمیدرو برگزار شد، تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر، در پنجمین 
دوره ممیزی عملکــرد HSEE ایمیدرو )در ســال ۹۹(، ۴۴ ارزیابی و 
عملکرد شرکت های تابعه ایمیدرو در ۵ سطح )خیلی ضعیف، ضعیف، 
متوســط، خوب و عالی( بررسی شدند که براســاس امتیازات، شرکت 
معدنــی و صنعتی گل گهر با بیشــترین امتیاز در »ســطح عالی« این 

ارزیابی قرار گرفت.
در این ممیزی، شــاخص هایی نظیر زیرســاخت های HSE، کنترل 
ایمنی عملیــات، کمیته های HSE، مدیریت ســبز، پســماند، آب و 
فاضالب، فضای سبز، پیمانکاران، ریسک، آموزش، مشارکت کارکنان، 
معاینات طب کار، پایــش آالینده های محیط، کار و محیط زیســت، 

سیستم واکنش در شرایط اضطراری و ... ارزیابی می شود.

بانک
دکتر کاردگر، مدیرعامل بیمه دانا:

طرح رفاه دانا، حامی بازنشستگان و پشتیبان 
فعالیت های تولیدی و خدماتی است

شرکت ســهامی بیمه دانا در راســتای رســالت خود در حوزه فعالیت 
بیمه گری، با ارایه خدمات متمایز بیمه ای، پــس از اجرای طرح موفق 

مهردانا، مدتی است که طرح رفاه دانا را به مرحله اجرا درآورده است.
  طرح رفاه دانا با بهره گیری از سرمایه و اســتعدادهای انسانی توانمند، 
می کوشد از طریق اطمینان بخشی برای تامین امنیت خاطر مشتریان 

و برآورده شدن انتظارات ذی نفعان شرکت اقدام کند.
 به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، این شرکت در ادامه فعالیت حرفه ای 
خود با رعایت مواردی همچون حفظ شــأن و کرامت انســانی، رعایت 
صداقت، شفافیت در اجرای امور، مشتری مداری و حمایت از مشتریان 
در تمام مراحل، رعایت اخالق حرفه ای در بــازار بیمه، نوآوری و خلق 
ارزش پایدار، می کوشــد ضمن افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشــور، 

پاسخگوی نیازها و مطالبات بیمه ای جامعه مخاطب باشد.
 یکی از گام های بلند شرکت بیمه دانا طی دو سال گذشته, طرح مهردانا 
است که برای اولین بار درکشور بر اساس پیوند بیمه و بانکداری اسالمی 
و با هدف توســعه ضریب نفوذ بیمه و حمایت از اقشــارمختلف جامعه 
طراحی و اجرا شده اســت.اینک در گام دوم این تحول همکارانه بیمه 
و بانک، طرح رفاه دانا که محصول مشــترک بیمه دانــا و بانک رفاه می 
باشد، در سراسر کشور در حال اجرا است و هدف عمده آن ارائه خدمات 
بیمه ای به بازنشستگان و مستمری بگیران ســازمان تامین اجتماعی 
درقالب تامین مالی از طریق تسهیالت برای خرید پوشش های بیمه ای 
اســت. دکتر کاردگر نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در 
این باره می گوید: بر اساس این طرح، دارندگان خودروهای سبک برای 
خرید بیمه نامه شخص ثالث، بدنه خودرو و آتش سوزی منازل مسکونی 
خود تا ســقف معینی می توانند از تســهیالت قرض الحسنه بانک رفاه 
با اقســاط ۱۲ ماهه، بدون ضامن، وام دریافت کرده و اقســاط آن را به 

صورت کسر از حقوق بازپرداخت نمایند.
مدیرعامل بیمه دانــا مهم ترین ویژگی ها و اهداف ایــن طرح را،  بهبود 
نسبت نقدینگی، افزایش فروش بیمه نامه های خرد که منتج به کاهش 
ریسک بیمه گری می شــود، بهره مندی از ظرفیت تسهیالت اعتباری 
بانکی در توانمندسازی آحاد جامعه برای خرید انواع  بیمه نامه و تعامل 
و اعتماد نظام بانکی به صنعت بیمه می داند و در ادامه تاکید می کند: هم 
افزایی و تعامالت دو سویه اقتصادی و اجتماعی دو مجموعه اصلی حوزه 
مالی: »بیمه و بانک« به عنوان دو نهاد تاثیرگذار در اقتصاد کشور، رشد 
ضریب نفوذ بیمه ناشی از توســعه بیمه نامه های مربوط به رشته هایی 
که علی رغم اهمیت آن در سبد خانوار، سهم اندکی را به خود اختصاص 
داده اند، را تقویت نماید. همچنین حمایت از اقشار متوسط و کم درآمد 
از طریق پوشش ریســک هایی که به طور قابل توجهی اقتصاد کم توان 
این بخش از جامعه را دچار مشــکل می نماید، از سایر ویژگی های این 

طرح به شمار می رود.
مردمی کــردن اقتصاد از طریــق طراحی و تدویــن روش های فراگیر 
بیمه ای برای آحاد جامعه، افزایش ســطح فرهنگ عمومی بیمه ای به 
عنوان یک شــاخص مهم رفاه اقتصادی- اجتماعــی و افزایش میزان 
رضایت مندی بیمه گزاران ناشــی از ایفای تعهدات نیز از سایر اهداف و 

ویژگی های مهم طرح رفاه دانا محسوب می شود.
 مدیرعامل بیمه دانا، در پایان ســخنان خود ایجاد ثبــات در جامعه و 
کاهش اضطراب بازنشســتگان و مســتمری بگیران از طریق جبران 
خســارت ها را رســالت اصلی طرح رفاه دانا  اعالم کرد و افزود: ارتقاء و 
پیشــرفت صنعت بیمه ارتباط مستقیمی با رشــد و توسعه اقتصادی 
دارد و می تواند با افزایش ضریب نفوذ بیمه از طریق گســترش فرهنگ 
بیمه و تنوع بخشی به بسته های بیمه ای، تقویت و توسعه شاخص های 

اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
 

دکتر شیری: 
 خروج از زیان انباشته و سوددهی مستمر

  در ۲.۵ سال اخیر از دستاوردهای برجسته پست 
بانک ایران در یک دهه گذشته است

دکتربهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران با تشریح عملکرد بانک 
در دو دوره زمانــی ۹۷-۱۳۹۲ )دوره ۶ ســاله اول( و شــش ماهه اول 
۱۴۰۰- ۱۳۹۸ )دوره ۲,۵ ساله دوم و مدیریت وی( گفت :  سال ۱۳۹۸ 
برای پست بانک ایران نقطه عطف و بزنگاه تاریخی بوده است. بانک در 
دوره اول با زیان انباشــته ۱۱۵۴۲ میلیارد ریال مواجه بود و چشم انداز 
تاریکی پیش روی بانک قرار داشت و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت 
)ورشکســته( بود. تغییر جهت روند زیان دهی بانک از سال ۱۳۹۸ آغاز 
و با روند تحولی و با تاکید بر شــفافیت با کاهش تدریجی زیان انباشته 
و سوددهی پیاپی ســالیانه، سود انباشــته بانک تا پایان نیمه اول سال  
جاری عالوه بر جبران کامل زیان انباشته به ســود متناسبی رسید و با 
عملکرد ۲,۵ سال گذشته از شــمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج 
شــد.  بانک در دوره اول ۱۱۷۴۹ میلیارد ریال زیان انباشــته داشــت 
درصورتی که مجموع ســود در دوره دوم فراتر از زیان انباشــته مزبور 
بوده است.این موفقیت دســتاورد مهم برای بانک در یک دهه گذشته 
به شــمار می رود و تجلی و نمود عینی مدیریــت، برنامه ریزی، تالش 

مستمر ، پایش ، دیده بانی و شفافیت است.
دکتر شیری با اشاره به اینکه یکی از دالیل این دستاورد مهم و اثرگذار 
نتیجه بهبود کیفیت بدهی ها و دارایی های بانک اســت، افزود: مانده 
منابع مؤثر بانک در پایان نیمه اول ســال جاری حدود ۴ برابر مقدار آن 
در ســال ۱۳۹۷ بوده و رشد آن در سالهای اخیر جهشــی و پایدار بوده 
اســت.  افزون بر این مانده تسهیالت ۳,۳ برابر شــده و به بیش از ۲۹۸ 
هزار میلیارد ریال رسیده است. شیری در ادامه اظهار داشت :درحالیکه 
در دوره اول درمجموع به ۶۶۱ هزار نفر تسهیالت پرداخت شده بود در 
دو و نیم سال گذشــته به ۱۲۰۱ هزار نفر تسهیالت ) به استثنای حدود 
۲ میلیون نفر تسهیالت یارانه بگیر و معیشتی ( پرداخت شده و در بازه 
زمانی یک سوم دوره قبلی تعداد تســهیالت پرداختی دو برابر و ارزش 

تسهیالت سه برابر شده است.
 مدیرعامل پســت بانک ایران اضافه کرد:  بانک از نظر معوقات و ریسک 
اعتباری که شــاخص مهم برای مدیریت دارایی ها به شــمار می رود 
تا پایان ســال ۱۳۹۷ وضعیت ناخوشایند داشــت و مقدار آن ۲۰-۲۴ 
درصد بود که در دوره دوم به حدود ۳,۹ درصد کاهش یافته است.  پست 

بانک ایران از این نظر در فهرست سه بانک برتر کشور قرار دارد.
در این راســتا، کیفیت ســبد بدهی های بانک نیز تغییر قابل مالحظه 
داشته و قیمت تمام شــده پول از ۲۴,۱ درصد به  ۱۳,۸ درصد کاهش 

یافته که نشان دهنده دسترسی به منابع باکیفیت و ارزان قیمت است.
وی با اشــاره به اهمیت بانکداری الکترونیکی افزود: پست بانک ایران 
تالش گســترده ای برای گســترش بانکداری الکترونیکی و گسترش 
شــمول مالی به ویژه در مناطق روســتایی و کم برخوردار انجام داده و 

سهم آن از کارت های صادره صنعت بانکی بیش از ۵ درصد است.  
مدیر عامل پســت بانک ایران در ادامه اگفت: افزایش ســرمایه گذاری 
ها در این زمینه ســبب شده ســهم بانک از تراکنش های دستگاه های 
خودپرداز به ۴ درصد برســد که تحول مهمی در مقایســه با دوره اول 
به شــمار می رود. همچنین به منظور تسهیل دسترســی بنگاه های 
اقتصادی به نظام پرداخت و گسترش شمول مالی، تعداد پایانه فروش 
نصب شده دو برابر شــده و به بیش از ۲۰۱ هزار دستگاه رسیده و سهم 
آن از بازار پایانه های فــروش از ۱,۳ درصد در دوره اول به ۲,۲ درصد در 

دوره دوم افزایش یافته است.
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شهر

مشــاور  بهرامیــان  مســعود 
مدیرعامل در دیدار بــا فرزندان 
شــاهد بانک تاکید کرد: خانواده 
بــزرگ بانــک شــهر مفتخر به 
همکاری با فرزندان شاهد بوده و 
خود را همواره مدیون ایثارگری و 
رشادت شهدای پرافتخار انقالب 
اسالمی می داند.به گزارش روابط 
عمومی بانک شــهر، بهرامیان در 
این دیدار که به مناســبت هفته 
دفاع مقدس و یــادآوری افتخار 
آفرینــی رزمندگان در ۸ ســال 
جنگ تحمیلی برگزار شد، گفت: 

اگر نبود رشــادت های 
تمامی اقشــار جامعه 
در طول دفــاع مقدس 
و به خصــوص روزهای 
ابتدای جنگ، شــاید 
ما بار دیگر بخشــی از 
خاک مقدس خود را از 

دست می دادیم.
بهرامیــان تصریح کــرد: ایمان ، 
اعتقــاد و مهم بودن سرنوشــت 
تک تــک اعضای جامعــه باعث 
شــد جوانان در خط اول مبارزه 
قرار گرفته و با از خودگذشتگی و 

ایثار خود جلوی تجاوز 
متجاوزان را بگیرند.

مشــاور مدیرعامــل با 
اشاره به نقش شهدای 
انقالب اســالمی، دفاع 
مقدس، مدافعان حریم 
امنیــت و ... در حفظ و 
حراســت از کشــور و ارزش های 
اســالمی، خاطرنشــان کرد: ۸ 
ســال دفاع مقدس از کشــور در 
حدود ۲۵۰ هزار شهید به یادگار 
گذاشته که قطعا نامشان تا ابد در 
صحیفه زرین دفــاع از وطن ثبت 

خواهد ماند.قطعــا پذیرفتن این 
مهم که یکی از اعضای خانواده را 
در کنار خود نداشته باشیم بسیار 
سخت است؛ اما نکته مهم تر این 
اســت، درک کنیم چه اعتقادی 
باعث می شــود که انسان حیات 
خود را بــرای زنده نگهداشــتن 
آرمان های به حــق ، دفاع از جان 
و مال هموطن خــود قربانی کند.
در این دیــدار صمیمانه تعدادی 
از فرزندان شــاهد بانک شــهر به 
تشــریح دیدگاه ها و نظرات خود 

در حوزه های مختلف پرداختند.

دیدار مشاور مدیرعامل با فرزندان شاهد بانک

با حمایت بانک کشاورزی ،بعد از ۱۵ سال، طرح راکد مزرعه ی میگو ، به چرخه تولید بازگشت
خریدار   با حمایت و مشــارکت بانک کشاورزی 
و با هدف راه اندازی مجدد طــرح های راکد برای 
توسعه تولید و رونق بخِش شــیالت  و دسترسی 
به اشتغال پایدار ، طرح راکد مزرعه پرورش میگو 
سینا ســامان را بعد از ۱۵ ســال رکود به چرخه 

تولید بازگشت.
به گــزارش روابط عمومی مدیریت شــعب بانک 
کشاورزی اســتان بوشــهر، این مزرعه پرورش 
میگو در ســال ۱۳۸۰ با تســهیالت مشــارکتی 
بانک کشاورزی در ســایت پرورش میگوی دلوار 
شهرستان تنگســتان راه اندازی شد که به دالیل 

مختلف در سال ۱۳۸۴ غیرفعال شد و بیش از ۱۵ 
سال یکی از مهمترین طرح های بانک کشاورزی 
در شهرستان تنگســتان بود که راکد و غیر فعال 

بوده است .
بر اســاس این گزارش، با تعامل و همکاری بانک 
کشاورزی استان بوشــهر و تالش های کارکنان 
شــعبه اهرم ، بدهی معوق بانکی این طرح تسویه 
و  مزرعه میگو به شــرکت صدف میگوی ســینا 
ســامان ، واگذار  و در ســال ۱۳۹۹  بــا همکاری 
مجدد بانک کشــاورزی ،برای بازسازی و توسعه 
این طرح ، تســهیالتی به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال 

پرداخت شد و خوشــبختانه این طرح با حداکثر 
ظرفیت به چرخــه تولید بازگشــت .نجف اردانه  
مالک و مجری طرح  مزرعه پرورش میگوی سینا 
سامان می گوید : ظرفیت تولید این مزرعه میگو 
۶۰ تن در سال اســت که با راه اندازی مجدد این 
طرح برای بیش از ۵۰ نفر ، شــغل مستقیم و غیر 
مستقیم ایجاد شده است .شــایان ذکر است، این 
مزرعه پرورش میگو  در زمینی به مســاحت  ۲۰ 
هکتار ، واقع شده است که  محصوالت آن  به سایر 
استان ها  و کشورهای روسیه ،چین و حوزه خلیج 

فارس  ارسال می شود.


