
رفت و برگشت بازارها در سایه انتظارات برجامی

بازارهــای داخلــی بیــش از آن که بــه تحلیل های 
اقتصادی واکنش نشان دهند همچنان نظاره گر و تحت تاثیر تحوالت بین 
المللی و نتایج مذاکرات احیای برجام هســتند. به طوری که بازار بورس 
در واکنش به نوســانات ارزش دالر علی رغم افت شدید هفته منتهی به 2 

مهرماه، در هفته گذشته رشد قابل توجهی را به ثبت رساند.
بازار سکه و دالر نیز رشد مالیمی را دنبال نمودند. بازارهای خارجی نظیر 
فلزات و نفت تحت تاثیر رشد ارزش دالر قرار گرفتند. بهای بیت کوین نیز 
به دلیل وضع برخی محدودیت ها از سوی برخی کشورها ریزش شدیدی 

را تجربه نمود.
قیمت دالر پس از افت انــدک در اولین روز هفته منتهــی به 9 مهرماه به 
طور یکنواخت صعود کرده و در آخرین روز کاری به 28 هزار و 250 تومان 
رســید. اختالف ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و بروز ناامیدی در 
مذاکرات هســته ای عامل رشــد 2.5 درصدی دالر در هفته گذشته بود. 
به عالوه انتشــار اخباری مبنی بر مذاکره چین و آمریکا با موضوع کاهش 
خرید نفت از ایران به بدبینی ها دامن زد. سکه نیز که در ابتدای هفته مرز 
12 میلیون تومانی را از دســت داده بود، در انتهای هفته به 12 میلیون و 
100 هزار تومان رسید. اگر چه بدبینی نسبت به آینده برخی معامله گران 
را در موقعیت فروش قــرار داده اما افزایش روند رفت و برگشــتی بازارها 

منجر به تردید معامله گران گردیده است.
شــاخص کل ســهام که در هفته منتهی به 2 مهرماه به دلیــل ابهام در 
مذاکرات هسته ای با افت 6.8 درصدی مواجه شده بود در هفته گذشته با 
3.6 درصد رشد، به کانال 1 میلیون و 437 هزار واحد نزدیک شد. افزایش 
نرخ دالر و انتشــار گزارش  های مطلوب عملکرد ماهانه از سوی شرکت  ها 
عامل رشد شاخص کل بوده است. کاهش نرخ ســود اوراق بدهی دولتی 
و افزایش قیمت کامودیتی ها در بازار جهانــی در تحریک تقاضای هفته 
گذشته تاثیرگذار بوده است. چنانچه عواملی مانند سیاست  های داخلی 
و خارجی دولت جدید و از جمله تعیین تکلیف وضعیت برجام و همچنین 
نحوه تأمین کسری بودجه در دولت جدید و نرخ سود بانکی تعیین تکلیف 

گردد، معامله گران با اطمینان بیشتری وارد بازار می شوند.
در هفته منتهی به 1 اکتبــر و پس از وقوع توفان آیــدا تولید نفت منطقه 
خلیج مکزیک آمریکا دچار اختالل شــده و اوپک پالس نیز نتوانسته این 
کاهش را جبران نماید. بنابراین قیمت نفت خــام آمریکا از 75 دالر عبور 
کرد. در اواسط هفته با انتشار داده هایی مبنی بر افزایش موجودی ذخایر 
نفت آمریکا از ســوی اداره اطالعات انرژی این کشــور، قیمت نفت خام 
آمریکا اندکی کاهش یافت و در ادامه هفته با تقویت ارزش دالر به صورت 

مالیم تری رشد نمود.
در هفته منتهی به 1 اکتبر بهای هر اونس جهانی طال با نوســان شــدید 
روبرو شد به طوری که تا روز سه شنبه به 1725 دالر رسید و در روز پایانی 
هفته با رشد 1.9 درصدی مرز 1750 دالر را رد کرد. تقویت ارزش دالر به 
کانال 94 واحد، که بیشــترین میزان ارزش دالر در یک سال اخیر در برابر 
سایر ارزها بوده، و رشد ســود اوراق قرضه ده  ساله آمریکا از عوامل کاهش 
بهای طال تا نیمه های هفته گذشته بود. به عالوه این که نگرانی  ها نسبت 

به مشکالت بدهی شرکت اورگرند چین اثر مثبت بر قیمت طال داشت.
ارزش بیت کوین که در هفته منتهی به 24 ســپتامبر به شــدت کاهش 
یافته بود در هفته گذشــته نیز 3 هــزار دالر افت نمــود و در آخرین روز 

معامالتی با رشد 5.8 درصدی مرز 43 هزار و 600 دالر را رد کرد.
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معاون وزیر راه و شهرسازی پاسخ داد

ثبت نام خانه های جهش تولید مسکن از چه زمانی است؟
خریدار   معــاون وزیر راه و شهرســازی 
گفــت: از 10 روز دیگر ثبت نــام متقاضیان 
خانه اولی بــرای واحدهــای طرح جهش 

تولید و تامین مسکن آغاز می شود.
 محمــود محمــودزاده در یــک برنامــه 
تلویزیونی درباره قانون جهش تولید مسکن 
افزود: ما در هفته آینده آمادگی ثبت نام در 
قالب طرح جهش تولید مسکن را داریم، اما 
مقرر شــد که این مســاله 10 روز به تعویق 
بیفتد که نظرات مختلف ارایه شــود. علت 
این اســت که وزارت راه و شهرسازی برای 
دهک های مختلف سودهای مختلف داشته 
باشــد تا متقاضی بداند چه بار مالی برایش 

متصور است.

منابع طرح جهش مسکن از صندوق 
ملی مسکن تامین می شود

وی اضافه کــرد: دومین موضوعــی که در 
قانون جهش تولید مســکن به آن پرداخته 
شــده صندوق ملی مسکن اســت که یک 
پشتوانه دائمی برای مســکن کم درآمدها 
یا مســکن حمایتی خواهد بود. با استفاده 
از منابع ایــن صنــدوق می توانیم کاهش 
ســود تســهیالت بانکی را شــاهد باشیم. 
پیش بینی هایی درخصــوص تامین منابع 
این صندوق صورت گرفته که یکی از آن ها 
مالیات های حوزه مسکن، زمین و ساختمان 
است. یکی دیگر، خط اعتباری مسکن مهر 
شامل اصل و اقساط برگشتی آن خواهد بود. 
اجاره ای که سیستم ما بابت زمین های 99 
ســاله از کل پروژه های مســکونی دریافت 
می کند دیگر منابع این صندوق را تشــکیل 

می دهد.
معاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی، مجموع درآمدهای صندوق 
ملی مســکن در ســال 1400 را 20 هزار 
میلیارد تومان دانست و گفت: بخشی از این 
درآمد از طریق بودجه عمومی و بخشــی از 
طریق مالیات ها اســت. حدود 14 روز قبل 
قانون ابالغ شــده که ما حسابی را نزد خزانه 
باز کردیم. تا موقعی که صندوق شکل بگیرد 

باید حساب ملی مسکن کار کند. این کامال 
عملیاتی اســت و در نیمه دوم سال صندوق 

می تواند سهمش را بگیرد.

اختصاص مالیات خانه های خالی برای 
احداث واحدهای جهش مسکن

در ادامه این برنامه، اقبال شــاکریـ  عضو 
کمیســیون عمران مجلس شورای اسالمی 
ـ اظهار کرد: صندوق ملی مســکن باید سه 
ماه بعد از ابالغ قانون تشــکیل شــود. این 
زمان بندی ها بــرای ما مهم اســت که اگر 
به تاخیر بیفتــد کل برنامه دچار مشــکل 
می شــود. البته در قانون پیش بینی شــده 
که تا زمان تشــکیل صنــدوق، وزارت راه و 
شهرسازی می تواند از حساب ملی استفاده 
کند.وی ادامه داد: عالوه بر منابعی که آقای 
محمودزاده اعالم کرد، مــازاد مالیات های 
مربــوط به زمیــن، مســکن و اراضی برای 
صندوق ملی مســکن پیش بینی شــده که 
از ســال آینده کل مالیات ها به این صندوق 
می رود. به نظر من هنوز مالیات بر خانه های 

خالی به جایگاه خودش نرســیده است. این 
نوع مالیات عالوه بر اینکه به منابع صندوق 
کمک خواهد کرد یکــی از اقدامات مکمل 

خروج مسکن از بورس بازی است.

هنوز با انبوه سازان تفاهمی انجام 
نشده است

همچنین فرشــید پورحاجتـ  دبیر کانون 
انبوه ســازانـ  با بیان اینکه هنوز با وزارت راه 
و شهرســازی به نتایج مورد نظر نرسیده ایم 
گفت: مقرر شده بخش خصوصی واحدهای 
طرح جهــش مســکن را اجرا کنــد، اما در 
مقام عمل، شــوربختانه هنوز بــه نتایجی 
نرســیده ایم. تالش مــا این اســت که یک 
همگرایی با دولت داشته باشیم و باید جلوتر 
برویــم ببینیم چــه اتفاقی می افتــد. البته 
مقداری هم حق می دهیم که آقای رســتم 
قاســمی تا بخواهد بر امور مسلط شود زمان 
می برد.محمودزاده در واکنش به ســخنان 
پورحاجــت اظهار کرد: ســاخت پروژه های 
مســکن در کشــور به چهــار شــیوه انجام 

می شــود. در شــهرهای زیر 100 هزار نفر و 
روســتاها توســط خود مردم خواهد بود که 
بر عهده دولت نیســت و در حال حاضر 130 
هزار واحد در ایــن قالب اجرا می شــود. در 
دیگر مناطق سازندگان و انبوه سازان احداث 
واحدهــا را بر عهــده دارند که هــم اکنون 
انبوه سازان خوشنام در حال فعالیت هستند 

و با قیمت مناسب برای مردم می سازند.
وی افــزود: بــا انجمــن انبوه ســازان در 
اســتان های مختلــف قراردادهایی منعقد 
کرده ایــم. مثال در اســتان تهــران انجمن 
انبوه ســازان تهران قرارداد بسته و دارد کار 
می کند. یک خــط قرمز وجــود دارد و آن 
قیمت تمام شــده اســت. عددی که سال 
گذشته اعالم کردیم قابل افزایش نیست. بر 
اساس شاخص فهرست بها 2 میلیون و 835 
هزار تومان درهر متر مربع بود که تعدیل ها 
به آن اضافه می شود. اگر تعدیل جواب نداد 
در ســیمان و فوالد مابه التفاوت را پرداخت 
می کنیم؛ به لحاظ اینکه ســرمایه گذاران از 

امنیت سرمایه گذاری برخوردار شوند.

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه 
در طرح های انبوه ســازی کمتر از 30 هزار 
میلیارد تومان تســهیالت پرداخت شــده 
اســت گفت: این نشــان می دهد پروژه ها 
بیشتر با پول مردم دارد اجرا می شود و روش 
تامین مالی یک روش اجرای فکر شده است.

در ادامه، پورحاجت اظهار کرد: باعث تاسف 
اســت که انجمن ها با مدیرکل ادارات راه و 
شهرسازی کار می کنند و کانون انبوه سازان 
با وزارتخانه بســتر مناســب را بــرای کل 
کشــور فراهم نکرده اند. ما به عنوان کانون 
سراســری 31 انجمن در 31 استان کشور 
داریم. اینکه می گویند با انجمن ها اقداماتی 
صورت گرفته برمی گــردد به موضوع اقدام 
ملی که مربــوط به جهش تولید مســکن 

نیست.
وی یادآور شــد: من یــک عقبگرد می کنم 
بــه ســال 1388 در دوره آقــای نیکــزاد 
که اگــر اتفــاق مثبتــی در رونــد اجرای 
مســکن مهر رخ داد بابت همگرایی کانون 
انبوه سازان با وزارت راه و شهرسازی بود که 
تفاهم نامه های سه جانبه و چهارجانبه شکل 
گرفت. ما بــه کرات اعالم کردیم ســازمان 
برنامه و بودجه شــاخص ها را اعالم می کند 
و مبنای ما نیز بر همان صورت اســت. چیز 
جدیدی نخواســتیم، ولی بایــد بپذیریم 
که طی دو سال گذشــته تورم سنگینی را 
داشتیم و هنوز نتوانســته ایم آن را کنترل 
کنیم.همچنین اقبال شاکری با بیان اینکه 
وزارت راه و شهرسازی باید برای بهای تمام 
شده که بخشی هم مالکین بپردازند قیمتی 
را مشخص کند گفت: وزارتخانه از هر طرفی 
جلو برود نهایتا به بخش خصوصی می رسد. 
ما هرچقدر مسیر را برای مسکن حمایتی و 
استفاده از تسهیالت بانکی باز کنیم به نظر 
من آمار باالتر می رود. ولــی هرچه محدود 
کنیم به توانایی افــراد، تعداد پایین می آید. 
آقای محمودزاده یک ســری تفاهم نامه با 
دستگاه های بزرگ بســته و به نظر من الیه 
دوم این باشــد که وارد گفتگو با پیمانکاران 

بزرگ شوند.
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رفت و برگشت بازارها در سایه انتظارات برجامی
   ادامه از صفحه اول

 اعالم ممنوعیت معامالت ارزهای دیجیتال از سوی چین عامل این افت 
شدید بوده است. در مقابل اظهارات رئیس فدرال رزرو مبنی بر نداشتن 
برنامه ای برای ممنوع کردن ارزهــای دیجیتال موجب افزایش قیمت 
بیت کوین در روز پنجشنبه شد. به گفته تحلیلگران اصالح قیمت بیت 
کوین همچنان ادامه خواهد داشــت و هنوز قادر به عبــور پرقدرت از 
کانال 50 هزار دالر نمی باشد. بی ثباتی بازارهای مالی جهانی و سیاست 
های متفاوت کشورها در به رسمیت شناختن رمزارزها برای معامالت، 

دلیل اصلی کاهش ارزش این ارزهای دیجیتال می باشد.
در هفته منتهی بــه 1 اکتبر اصالح قیمت فلزات ادامــه یافت و نیکل با 
افت بیش از 7 درصدی بیشــترین اصالح را به ثبت رســاند. مهم ترین 
دلیل افت بهای فلزات در هفته گذشــته، تقویت ارزش دالر بوده است. 
با توجه به روند مطلوب واکسیناســیون و احتمــال کاهش محدودیت 
های قرنطینه ای، رشــد تقاضا و ارزش بهای کامودیتی ها و فلزات دور 
از دسترس نیســت. به عالوه، با اعالم احتمال انتشار برنامه  های تعدیل 
برنامه ماهانه خرید اوراق قرضه پس از نشســت فدرال رزرو انتظار می 

 رود این جو ایجاد شده تأثیر منفی بر قیمت فلزات پایه داشته باشد.

در بدو ورود به بوشهر
رئیس جمهور: سخن گفتن از مشکالت و بیکاری 

در استان بوشهر قابل تحمل نیست
رئیس جمهور با اشــاره به ظرفیت های گسترده اســتان بوشهر برای 
رشــد و آبادانی،گفت: با وجود این ظرفیت های فراوان، سخن گفتن از 
مشکالت و بیکاری و بعضاً آســیب های اجتماعی در سطح استان قابل 

تحمل نیست.
حجت االســالم والمسلمین ســید ابراهیم رئیســی روز جمعه در بدو 
ورود به اســتان بوشــهر با بیان اینکه پیش از انجام ســفر بررسی های 
کارشناسی نسبت به وضعیت استان و مشکالت مردم این منطقه انجام 
شده است،گفت: در این ســفر گام های ماندگاری برای رفع مشکالت و 

محرومیت های استان بوشهر برداشته خواهد شد.

رئیس جمهور با اشــاره به ظرفیت های بســیار باالی استان بوشهر در 
حوزه های کشاورزی، شیالت، نخیالت و بخش نفت،گاز و پتروشیمی، 
برضرورت فعال شدن اقتصاد دریا، کشاورزی، شیالت و نخیالت در این 

استان تاکید کرد.
رئیسی افزود: برای رفع مشکالت و محرومیت های استان باید در حوزه 

نفت، گاز و پتروشیمی گام های موثری برداشته شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: انجام اقدامات زیربنایی در بخش آب، برق، 
جاده های مواصالتی و به ویژه اتصال اســتان به ریل سراســری نیز از 
جمله اقداماتی است که در این سفر نسبت به آن تصمیم گیری خواهد 
شــد تا گام های ماندگاری برای رفع مشــکالت بنیادین مردم استان 

برداشته شود.

خ ارز وط کاهش نر شر
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است کاهش نرخ ارز 
چند پیش زمینه مهم نیاز دارد و نمی توان انتظار داشت که قیمت دالر 

با دستور پایین بیاید.
عباس آرگون اظهار کرد: بر خالف برخی تصورات، وقتی از ارز صحبت 
می کنیــم، از یک بــازار و عرصه اقتصــادی حرف می زنیــم که قطعا 
مختصات خاص خود را دارد و مانند هر بازار دیگری از شرایط اقتصادی 

و تغییرات این حوزه تاثیر می پذیرد.
وی با اشــاره به نرخ باالی تورم در اقتصاد ایران، بیان کرد: همانطور 
که نرخ تورم باعث افزایش قیمت در بســیاری از بازارها می شود و از 
مســکن و خودرو تا مرغ و تخم مرغ از آن تاثیــر می پذیرند، بازار ارز 
نیز این گونه اســت. یعنی در شــرایطی که اقتصاد ایران تورمی 40 
درصدی دارد، نمی توان انتظار داشــت که قیمــت ارز ثابت بماند یا 

کاهش یابد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این موضــوع که کاهش نرخ ارز با 
شیوه دستوری راه به جایی نمی برد، توضیح داد: ما حد فاصل سال های 
1392 تا 1396 شاهد سرکوب نرخ ارز بودیم. یعنی با وجود آنکه اقتصاد 
ایران با تورم مواجه بود و قیمت ها افزایش می یافتند، نرخ ارز ثابت بود؛ 
از این رو وقتی این ســرکوب متوقف شد، با یک شــوک ارزی و افزایش 
جدی قیمت ها مواجه شــدیم، از این رو، پایین آوردن دستوری قیمت، 
تنها به تاخیر در افزایش نرخ و ســپس یک شــوک جدید منجر خواهد 

شد.
آرگون با بیــان اینکه بازار ارز نیــز تابع عرضه و تقاضاســت، گفت: در 
سال های گذشــته با تحریم های آمریکا مواجه بودیم و همین موضوع 
دسترســی ما به درآمدهــای ارزی را تحت تاثیر قرار داده اســت. یک 
سوی این ماجرا دولت اســت که عمال امکان دسترسی به بخش مهمی 
از درآمدهای ارزی خود را از دســت داده و یک ســوی دیگر نیز بخش 
خصوصی اســت که هرچند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود 
را به کشور بازگردانده اما از یک ســو با توجه به تحریم ها مجبور هزینه 
بیشــتری برای تولید و صادرات شده و از ســوی دیگر بازگشت ارز را با 

دشواری هایی فراوان نهایی کرده است.
وی ادامــه داد: اگر بخواهیم نــرخ ارز پایین بیاید، از ســویی باید برای 
تحریم ها و محدودیت ها چاره ای پیــدا کنیم تا با افزایش عرضه، قیمت 
کاهش پیدا کند و از ســوی دیگر با برطرف کردن مشکالت زیرساختی 
اقتصاد ایران مانند تورم، افزایش قیمت ارز را نیز مانند دیگر بازارها کند 
کنیم. در غیر این صورت و با دســتور و اجبار قطعا راه به جایی نخواهیم 

برد.
به گفته آرگون، آنچه در بازار ارز بیشــترین اهمیــت را دارد، ثبات در 
نرخ و پیش بینی پذیری آینده است، یعنی سیاســت ها باید به سمتی 
برود که از ســویی شــوک قیمتی محدود شــود و از طرف دیگر، برای 

سرمایه گذار امکان پیش بینی از آینده و تحلیل شرایط ایجاد شود.
به گزارش ایســنا، پس از آغاز دور جدید تحریم هــای آمریکا، نرخ دالر 
در ایران روندی افزایش به خود گرفت و امــروز در کانال 27 و 28 هزار 

تومان معامله می شود.
دولت برای مدیریت بازار، ســه نرخ دولتی، نیمایی و بازار آزاد را تعریف 
کرد که نرخ نخست برای واردات کاالهای اساسی، نرخ دوم برای معامله 

میان صادرکننده و واردکننده و نرخ سوم در بازار اجرایی می شود.
هرچند با روی کار آمدن بایدن در امریکا، نرخ ارز در ایران قدری کاهش 
یافت اما به نظر می رسد بازار فعال تا زمانی که تکلیف مذاکرات هسته ای 

و احیای برجام روشن نشود، در برابر کاهش قیمت مقاومت می کند.

یادداشت

رئیس  جمهوری

بازار

 وزیر جهاد کشــاورزی گفت: بنا به دستوری که رئیس 
جمهور در مورد ثبات قیمت ها صــادر کردند از امروز 
شنبه کاهش 10 درصدی قیمت در سه محصول اصلی 

شیر و پنیر و ماست عملیاتی می شود.
سید جواد ســاداتی نژاد در حاشــیه حضور در جمع 
روســتاییان و عشــایر شهرســتان زرندیه در جمع 
خبرنــگاران اظهار داشــت: روز 15 مهرمــاه روز ملی 
عشایر و روستا نامگذاری شــده و خداوند این توفیق به 
ما داد که در بین عشایر شهرســتان زرندیه در استان 

مرکزی باشــیم. بازدیدی از مناطق عشــایر داشتیم 
مشــکالت آنها را شــنیدیم بخشــی از این مسائل و 
مشــکالت مربوط به حوزه های زیرســاختی عشــایر 
است مثل مشــکالت دانش آموزان عشایر و دسترسی 
آنها به اینترنت، بهســازی جاده های دسترسی عشایر 
و گازرســانی. در این میان گازرسانی یکی از مهمترین 
مطالبات 14 منطقه عشــایری زرندیه بود.وی افزود: با 
توجه به خشکسالی منطقه و کمبود نهاده های دامی، 
مصوب شد رســیدگی ویژه در مورد تأمین نهاده های 

دامی صــورت بگیرد.وزیر جهاد کشــاورزی تصریح 
کرد: موضوع دام مازاد عشــایر نیز مطرح شد، که برای 
رفع این مشکل مصوبه ای که در ســفر رئیس جمهور 
به ایــالم و کهگیلویــه و بویراحمد اعالم شــد، در این 
منطقه به انتخاب عشــایر اجرایی خواهد شــد. بر این 
اساس عشــایر منطقه می توانند یا دام مازادشان را به 
شرکت پشتیبانی امور دام بفروشــند یا در صورتی که 
عالقه دارند دام مولد را نگهداری کنند و به صورت امانی 
علوفه دریافت کنند و پس از پرواربندی با این شــرکت 

تسویه حساب کنند.وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: 
موضوعی که در حال حاضر بحث و دغدغه ما و ســوال 
مردم اســت، بحث مربوط به تأمین مــرغ، تخم مرغ و 
لبنیات اســت، از هفته آینده بر اساس تصمیمی که در 
ستاد تنظیم بازار به ریاست دکتر مخبر گرفته شد و بنا 
به دستوری که رئیس جمهور در مورد ثبات قیمت ها و 
فراوانی و دسترسی صادر کردند از امروز شنبه کاهش 
10 درصدی قیمت در سه محصول اصلی شیر و پنیر و 

ماست عملیاتی می شود.

کشاورزی

خریدار   وزیر اقتصاد از آماده شــدن سند 
فراگیری مالی خبــر داد و گفت: با تصویب 
و اجرای این ســند، دسترسی به منابع مالی 
و بانکی برای عموم مردم تســهیل و توزیع 

منابع در نظام بانکی عادالنه تر خواهد شد.
 به نقــل از وزارت اقتصاد، ســید احســان 
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی 
سخنانی در ســی و یکمین همایش ساالنه 
بانکداری اسالمی که در محل بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی برگزار شــد، با قدردانی 
از زحمــات کارکنــان خدوم نظــام بانکی 
در شــرایط همه گیری کرونا و همدردی با 
خانواده های شــهدای خدمت رسانی ابراز 
امیدواری کرد: بــا بهره منــدی از نظرات 
صاحب نظران نظــام بانکی بتــوان برنامه 
تحول در نظــام بانکی را نهایی کــرده و به 

بهترین شکل به اجرا درآورد.
وی عنوان »بانک ها خلق پول و پشــتیبانی 
از تولیــد« را یکی از محورهای ســخنرانی 
خــود در این همایــش اعالم کــرد و بیان 
داشــت: اینکه بانک ها چه نقشی می توانند 
در پشــتیبانی از تولید انجام دهند بستگی 
به درک ما از بانــک و کارکردهای آن دارد. 
اگر این را بدانیم که بانک نهادی اســت که 
97 درصد پول و نقدینگی کشــور را منتشر 
می کند و به مــوارد مصــرف آن تخصیص 
می دهد، آنگاه می توانیم بپرسیم، بانکی که 
با بدهکار کردن خود پول خرج کرده است، 
ما بــه ازای آن، کدام دارایی را احتســاب و 
ترکیب ترازنامه اش را چگونــه تغییر داده 

است؟

نقدینگی بانک ها در چه مواردی 
مصرف می شود؟

وزیر اقتصاد افــزود: آیا ایــن اعتبار جدید، 
صــرف تأمیــن مالــی بخش هــای مولد، 
فعالیت های کارآفرینانه و محصوالت مورد 
تقاضای مردم یا صــرف اقدامات غیرمولد، 
ســفته بازی روی دارایی هــای موجــود، 
تســهیالت رابطه ای ناســالم و … شده و 
قدرت خود را صرف متالشــی کــردن تار و 
پود اقتصاد کرده اســت؟ در واقع، سوال این 
است که بانک از قدرت خلق پول خود برای 
»ســاختن« یا برای »تخریب« اســتفاده 

کرده است؟
وی با بیــان اینکه، خدمت پول بــه تولید و 
ســرمایه گذاری یعنی »ساختن« و انحراف 
پــول از بخش واقعــی یعنــی »تخریب« 
اقتصــاد، گفــت: می خواهم بر ایــن نکته 
تأکید کنم که مســأله فقــط کمیت پول و 
نقدینگی نیســت و کیفیت خلق پول نیز به 
اندازه کمیت آن حائز اهمیت است و بانک ها 
باید به نحوی هدایت و اداره شوند که نقش 

سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.
خاندوزی یکی دیگر از محورهای ســخنان 
خــود را »حکمرانی شــرکتی در بانک ها و 
مســأله نظارت« عنوان کرد و گفت: اینجا 
ســؤالی که مطرح می شــود، این است که 
اگر منافع بانک ها اقتضا نکند، وارد موضوع 
تأمین مالی تولید شــوند، چه مســئولیتی 

متوجه آنها اســت و نهاد ناظــر، چه زمانی 
متوجه تصمیمــات بانک هــا در خصوص 
نحوه تخصیص اعتبارات می شــود ســوال 
اول، من را به محور دوم صحبتم در خصوص 
حکمرانی بانک ها می رساند که محور دیگر 
همایش امروز اســت، چرا که کاماًل ممکن 
اســت، یک بانــک، منابع خــود را صرف 
ســاختن مجتمع های فروشــگاهی بزرگ 
مقیاس کــرده و هــزاران میلیــارد تومان 

نقدینگی جدید را صرف این کار کند.
وی افزود: همچنین ممکن است یک بانک 
پول جدید را برای تأمین واحد مســکونی یا 
پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادی 
کند که ســهامدار بانک است و ممکن است 
یک بانک دیگر، منابع خــود را صرف ایجاد 
حباب در بازار ثانویــه کند یا بانکی دیگر که 
احتمال دارد، پول جدیــد را برای پرداخت 
بهره روی ســپرده هایی صرف کند که ما به 
ازای آنها، دارایی در ســمت راست ترازنامه 
اشــان وجود نــدارد. همه ایــن اقدامات، 
نقدینگی مخــرب و خود افزا را در کشــور 
افزایــش می دهد و ســوال این اســت که 
مســئولیت بانک ها در قبال آثار سو چنین 

تخصیص هایی چیست؟
وزیر اقتصاد گفت: تفــاوت بین مدیرانی که 
نقش مؤثری در تأمین مالــی فعالیت های 
مولد بازی کرده اند و مدیرانی که این چنین 
منابع حیاتی کشور را از بین می برند و سفته 
بازی را به زیان تولید و کارآفرینی ســودآور 
می کنند، چیســت؟ آیا نظــام حکمرانی و 
تدبیر امور، تمایزی بین این نوع بانک ها قائل 
می شود یا به سودآوری ناشی از فعالیت های 
سوداگرانه، به همان نسبت سودآوری ناشی 
از پشــتیبانی تولید پاداش می دهد؟ قاعده 
گذاری و اجرای قواعد حکمرانی شــرکتی 
از برنامه های محــوری مــا در وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اســت و خوشبختانه در 
حال حاضر الیحه ای برای ایــن منظور در 
وزارتخانه تهیه شده است که با قوت بیشتر 

پیگیری خواهد شد.

لزوم جدایی مقام ناظر و سیاستگذار
وی بیان داشت: سوال دوم، من را به مسأله 
نظارت می رساند. نظارت ابعاد بسیاری دارد 
که مجال پرداختن به آن نیســت، اما صرفاً 
می خواهم به دو نکته اساســی اشاره کنم. 
یکی اینکه مقام ناظر و سیاســتگذار نباید 
واحد باشــد که در غیر این صــورت، امکان 
نظارت مؤثر فراهم نمی آید. بنابراین باید به 
این سمت پیش برویم که سیاستگذار برای 
تعقیب اهداف خود سیاست هایی را اتخاذ و 
مقام ناظر، از اجرای درســت آنها، اطمینان 
حاصل کند و این موضوعی اســت که باید 
آن را در قالــب الیحه قانــون بانک مرکزی 
تعقیب کنیم.خانــدوزی یادآور شــد: در 
دوره حضور من در مجلس شورای اسالمی، 
فراخوان مؤثری برای پیشنهادهای ایجابی 
طرح بانک مرکزی ارسال شــد و اکنون نیز 
از موضــع وزارت امور اقتصــادی و دارایی 
همچنان دســت یاری به ســمت صاحب 
نظران بانکداری اســالمی و سیاستگذاری 
پولی دراز می کنم. امروز فناوری های نوین 
نظیر زنجیره بلوک، قراردادهای هوشــمند 
و پول دیجیتــال بانک مرکــزی، امکانی را 
فراهــم می کند کــه هم مدیــران بانک در 
لحظه متوجه شــوند ترازنامه آنها در اقصی 
نقاط کشور، چگونه در حال تغییر است و هم 
کنترل بانک مرکزی بر جریان وجوه مالی را 
افزایش می دهد.خاندوزی با بیان اینکه این، 
امکان بی نظیری را برای شــفافیت، مبارزه 
با پولشــویی، فرار مالیاتی و نظایر آن ایجاد 
می کند، ابراز امیدواری کــرد که در تعامل 
وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و شبکه بانکی 

بتوان این برنامه ها را با قوت، پیش برد.

اعطای خط اعتباری بر مبنای 
شایستگی اعتباری

وزیر امــور اقتصــادی و دارایــی در بخش 
دیگری از ســخنان خود با اشاره به موضوع 
»ارزیابی و آسیب شناسی مدل کسب و کار 
بانکی« بــه عنوان ســومین محور همایش 

حاضر، گفت: در این زمینــه می خواهم به 
یکی دو نکته اشــاره کنم. گاهی کسب و کار 
بانکی بــه تأمین مالی و اعطای تســهیالت 
به یک واحد تولیدی معطوف می شــود که 
در مقایســه با تأمین مالی فعالیت های غیر 
تولیدی یک گام به جلو است. اما راه مؤثرتر، 
 supply chain( تأمین مالی زنجیره ارزش
finance( آن هــم نــه از طریــق اعطای 
تســهیالت و اخذ وثیقــه، بلکــه از طریق 
اعطای خط اعتباری بر مبنای شایســتگی 

اعتباری است.
وی ادامــه داد: کســب و کار بانکی در حال 
حاضــر برای خــود یــک منطقــه امن را 
شناســایی کرده اســت و حاضر نیست به 
راحتی از آنجا خارج شــود. این منطقه امن 
سه رکن شــامل اعطای تسهیالت، دریافت 
نرخ بهره و انجــام عملیــات در باالی خط 
ترازنامه دارد. این در حالی است که منطقه 
فعالیتی که اقتصاد بــه آن نیاز دارد و تالش 
بیشــتر شــبکه بانکی را می طلبد، مستلزم 
اعطای خــط اعتباری، دریافــت کارمزد و 

عملیات در زیر خط ترازنامه است.
 ما نیــاز داریم در عملیــات بانکی از منطقه 
1 به منطقــه 2 گذار کنیم یــا الاقل منطقه 
2 را هم در کنار منطقه 1 تعریف کنیم و این 
مستلزم آن اســت که بانک ها به این سمت 

هدایت شوند.
وزیر اقتصاد گفت: گاهی مقررات ما، بانک ها 
را می ترســاند که به این سمت بیایند. برای 
آنها راحت تر اســت که همچنان تسهیالت 
بدهنــد و وثیقه بگیرنــد، در حالی که برای 
تأمین مالی زنجیره ارزش ما به خط اعتباری 
و نه به تســهیالت نیاز داریــم. هزینه خط 
اعتباری بسیار کمتر از تســهیالت است و 
پرداخــت هزینه، زمانی فعال می شــود که 
منابع بانکی استفاده می شــود. تنها در این 
مقطع زمانی اســت که منبع، از زیر خط به 
باالی خط می آید. به هر حال این یک تغییر 
پارادایم بزرگ است که الزم است به سمت 

آن حرکت کنیم.

 لزوم تفکیک کارکردی بانک ها
 در چیست؟

خاندوزی در ادامه ســخنان خود »تفکیک 
نهادی و کارکردی بانــک ها« را نکته بعدی 
مورد تأکید خود عنوان و بیان داشــت: در 
شــبکه بانکی ما، همه بانک هــا در پارادایم 
موجود کارکردهای مشــابهی دارند و برای 
آنها کار ویژه مشخص و متمایز تعریف نشده 
است. در قانون عملیات بانکِی بدون ربا توجه 
ویژه ای به بانکداری ســرمایه گذاری شده 
اســت و عملیات بانکی در قالــب بانکداری 
تجاری، توسعه ای و تخصصی تفکیک نشده 
است و بلکه نوع اخیر عملیات بانکی نادیده 

گرفته شده است.
به گفته خانــدوزی، آنچه در بازنگری قانون 
بانکداری نیاز داریم این اســت که به سایر 
انواع عملیات بانکی توجــه کنیم و بانک ها 
را بر اساس کارکردهای آنها تفکیک کنیم؛ 
تفکیک کارکردی به ما اجــازه می دهد در 

مقام سیاستگذار، متفاوت برخورد کنیم.
وی با بیان اینکه، دلیلی ندارد نرخ سیاستی 
بانک مرکزی برای بانک تجاری، برابر بانک 
توســعه ای باشــد، گفت: با تنظیم گری و 
سیاستگذارِی تفکیکی می توانیم همزمان 
کارکردهای توســعه ای، تجاری و غیره را به 

نحو موفقیت آمیزی محقق کنیم.
خاندوزی نکته دیگر ســخنان خود را ناظر 
بر مســأله »فراگیری مالی« عنــوان و بیان 
داشــت: نظام بانکِی وثیقه محــور، آن هم 
نظامی که وثایــق در آن تنها »عین معین« 
تعریف شــده اســت، ثروتمندان را به فقرا 
ترجیح می دهد و منابع مالی را از کســانی 
ســلب می کند که بیشــترین نیاز را به آن 
دارند. در واقع، شــکل کنونی کســب و کار 
بانکی، نســبت به نابرابــری، و فقیر و غنی، 
نه تنها بی تفاوت نیســت بلکــه اغنیا را به 
فقرا ترجیــح می دهد و نابرابــری را تعمیق 

می کند.

اجرای سند شمول مالی در 70 کشور 
جهان

وی با بیان اینکه انتقــال پارادایم دیگری که 
الزم داریم »فراگیری یا شمول مالی« است، 
اظهار داشت: جالب اســت که این موضوع در 
کشورهای توســعه یافته هم مورد توجه قرار 
گرفته است و تا کنون حدود 70 کشور جهان، 
ســند ملی شــمول مالی خود را پیاده سازی 
کرده اند یا در مراحل مختلف تدوین آن قرار 
دارند.خاندوزی تصریح کرد: توسعه »شمول 
مالی« نه تنها مســتلزم آن است که بانک ها، 
بیمه ها و ســایر نهادهای مالی در سیاست ها 
و برنامه هــای کســب و کار خــود بازنگری 
کنند، بلکه الزم است نهادهای سیاستگذار و 
ســایر ذی نفعان به صورت یکپارچه و با افراز 
مشخص وظایف در این مسیر حرکت کنند. 
برای این منظور در وزارت امــور اقتصادی و 
دارایی مقدمات تدوین ســند ملی فراگیری 
مالی آماده شــده و برای ایجاد اجماع ملی در 
این خصوص، پیشنهادی برای هیأت وزیران 

ارسال شده است.

خریدار   ارزش سبد بورسی سهام عدالت 
در هفته دوم مهرماه به میزان 3 درصد رشد 
کرد تا کاهش هفته های پیشین ارزش این 

شرکت جبران شود.
 ســهام عدالت در ماه های گذشته توانسته 
بود بخش هایــی از کاهش ارزشــی که در 
ســال 99 به واسطه سیاســت های دولت 
دوازدهم ایجاد شده بود را جبران کند، اما در 
هفته های گذشته و با ریزش شاخص کل به 
کانال 1 میلیون و 300 هزار واحدی، ارزش 

آن تا حدودی دچار کاهش شد.
اما در ایــن هفته که شــاخص کل بورس با 
رشد 3.6 درصدی مواجه شده است، ارزش 
سبد سهام عدالت که متشکل از 36 شرکت 
بورسی و 13 شــرکت غیر بورسی است، در 
بخش شرکت های حاضر در بورس با رشد 3 

درصدی مواجه شد.
این مساله نیز به دلیل رشد شاخص کل که 
به واســطه رشــد قیمت نمادهای شاخص 

ســاز رخ داده، بوده است. در ســبد سهام 
عدالت شرکت هایی که اکثر آنها معروف به 

نمادهای شاخص ساز هستند، قرار دارند.

از سهام عدالت چه خبر؟
به دلیل دربرگیری که موضوع سهام عدالت 
دارد، اخبــاری کــه در این حوزه منتشــر 
می شود، می تواند برای این افراد قابل توجه 

باشد. 
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
کسانی را که قرار است سهام عدالت دریافت 
کنند را جــزو دهک های پاییــن می  داند و 
توضیح می  دهد: »افرادی که ســهام عدالت 
دریافت نکرده    اند و اصطالحــا جاماندگان 
خطاب می    شوند کسانی    هســتند که واقعا 
مستحق دریافت این ســهام هستند؛ چون 
برخی از آنهــا تحت پوشــش کمیته امداد 
امام خمینی )ره(    یا بهزیســتی هســتند یا 
اقشــار و کارمندانی که چون شغل خاصی 

نداشــتند، جزو دسته ای که ســهام عدالت 
دریافت کردند، حساب نشــدند. باید به این 
افراد کمک شــود و به آنان هم سهام عدالت 
تعلــق گیرد.«رئیس فراکســیون ســهام 
عدالت مجلس نیز با تاکید بر این که تکلیف 
جاماندگان سهام عدالت باید زودتر مشخص 
شود، معتقد اســت: وزیر اقتصاد باید امکان 
حضور یکی از اعضای فراکســیون ســهام 
عدالت در جلســات شــورای عالی بورس را 
فراهم کند. از تیم اقتصادی دولت سیزدهم 
درخواست کرد که تکلیف جاماندگان سهام 

عدالت را زودتر مشخص کند.

سهام عدالت شما چقدر می ارزد؟
در این هفتــه ارزش ســهام عدالت 409، 
492، 532 هزار تومانی و 1 میلیون تومانی 
به ترتیب به میــزان 467، 562، 608 هزار 
تومان و 1 میلیون و 143 هزار تومان رشــد 

داشت یافته است.

در همین وضعیت ارزش ســهام عدالت در 
برگه هــای مختلف بــه 104، 126، 136 و 
256 میلیون ریال رسیده است. در صورتی 
که همین برگه ها در مردادماه سال گذشته 
به قیمــت 155، 187، 202 و 380 میلیون 

ریال می ارزیدند.
ســهام عدالت در ماه های گذشــته با رشد 
15 درصدی توانســته بخــش از زیان 45 
درصدی که در ســال گذشته متحمل شده 

بود، را جبران کند.
در سبد ســهام عدالت که در بورس حاضر 
هســتند، شــرکت هایی مانند مهندســی 
حمل و نقــل پتروشــیمی، پتروشــیمی 
شــهید تندگویان، فجر انرژی خلیج فارس، 
پاالیش نفت اصفهان، بانک تجارت، معدنی 
و صنعتــی گل گهر، پاالیش نفــت تهران، 
کارخانجات مخابراتی ایران، پتروشــیمی 
جم، کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران، 
نیرو ترانــس، پاالیش نفت بنــدر عباس، 

معدنــی و صنعتی چادر ملو، پتروشــیمی 
مــارون، بانک ملت، ســیمان داراب، فوالد 
مبارکه اصفهان، آلومینیوم ایران، بیمه دانا، 
گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران، 
پاالیش نفت شیراز، مخابرات ایران، صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس، ملی صنایع مس 
ایران، پاالیش نفت تبریز، فوالد خوزستان، 
ایران خودرو، مدیریت پروژه های نیروگاهی 
ایران_مپنا، سرمایه گذاری رنا، پست بانک 
ایران، بانک صادرات ایران، صنایع ســیمان 
دشتســتان، پاالیــش نفــت الوان، پارس 
ســویچ، ســایپا، فوالد آلیاژی ایران حضور 

دارند.

وزیر جهاد کشاورزی:قیمت لبنیات ۱۰ درصد کاهش می یابد
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نهضت مدرسه سازی توسط چادرملو
مجتبی دوراندیش شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی یکسال 
گذشته با توجه به کمبود فضای آموزشــی شهرستان اردکان؛ نهضت 
مدرسه سازی را آغاز کرده است . مهندس تقی زاده؛ مدیرعامل شرکت 
چادرملو با ذکر این موضوع؛ بیان کرد: ساخت مدرسه اول   12 کالسه با  
زیربنا 2410 مترمربع با هزینه چهل و دو میلیارد ریال به اتمام  رسیده 
است و مدرســه دوم نیز با  15 کالس با زیربنا 2400 مترمربع  و برآورد 
هزینه بالغ بر چهل و پنج میلیارد ریال با پیشــرفت فیزیکی حدود 20 

درصد در حال ساخت می باشد.
مدیرعامل چادرملو همچنین اعالم کرد؛ دو مدرسه دیگر نیز در برنامه 
داریم به محض تحویل زمین از سوی مسئولین امر، ساخت آنها شروع 

خواهد شد.

برای نخستین بار اجرایی شد
 VAR تجهیز ورزشگاه های ایران به تکنولوژی

توسط همراه اول
مجتبی دوراندیش  تفاهم نامه همکاری بین همراه اول و فدراسیون 
فوتبال با هدف توسعه خدمات هوشمند و سرویس های دیجیتال امضاء 
و گام نخست تعهدات با اجرای پروژه VAR در ورزشگاه آزادی برداشته 
شــد.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، تفاهم 
نامه همکاری همراه اول و فدراســیون فوتبال جمهوری اســالمی در 
راستای توســعه فناوری های اطالعاتی و ارتباطی ظهر امروز یکشنبه 
11 مهرماه با حضور مهدی اخــوان بهابادی مدیرعامــل همراه اول و 
شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال امضاء شد تا پس از 
این شاهد نقش آفرینی بیشتر و مؤثرتر این فدراسیون در بهره مندی و 

بکارگیری از فناوری های روز دنیا باشیم.

حل چالش VAR و تجهیز 12 استادیوم کشور
مهدی اخوان بهابادی در این مراسم با اشاره به جایگاه همراه اول به 
عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همــراه ایران و خاورمیانه اظهار کرد: 
همراه اول توجه ویژه ای به توسعه سرویس های دیجیتال داشته و 
امروز هم با امضای این تفاهم نامه، خدمات جدید دیجیتال به حوزه 
فوتبال کشور راه می یابدمدیرعامل همراه اول با بیان خبری خوش 
گفت: با توجــه به اینکه موضــوع VAR در کشــور تبدیل به یک 
چالش شده بود، ان شاء اهلل با اقدامی که در حوزه توسعه زیرساخت 
ها و این تکنولوژی داشــتیم، در بازی تیم ملی کشــورمان که طی 
روزهای آتی میزبان تیم کره جنوبی اســت، بتوانیم این سرویس را 

فعال کنیم.

وی تصریح کرد: همینطور که گفته شــد سرویس های زیرساختی این 
خدمت را همــراه اول ارائه می کند و امیدواریم تا ابتدای ســال 1401 
بتوانیم 12 اســتادیوم کشور را به زیرســاخت ارتباطی مورد نیاز برای 
ارائه سرویس VAR تجهیز کنیم؛ طبیعتا این اقدام نقش قابل توجهی 

در دقت داوری و قضاوت ها خواهد داشت.
اخوان بهابادی اشــاره ای هم به برگزاری لیگ فوتبال مجازی به عنوان 
یکی دیگر از موضوعات تفاهم با فدراســیون فوتبال داشت و ابراز کرد: 
تصور می کنیم برگزاری ایــن لیگ مجازی بتوانــد جذابیتی در حد و 
اندازه لیگ واقعی داشته باشد و باعث شــور و نشاط روزافزون جوانان و 

نوجوانان شود.
مدیرعامل شــرکت ارتباطات سیار ایران ســامانه های هواداری طرح 
ریزی شــده را نیز اقدامی دیگر در راســتای ابراز هیجانات و همچنین 
حمایت از تیم های محبوب هواداران دانســت و خاطر نشــان کرد: با 
امضای این تفاهم نامه، فعالیت های مختلفی را در بستر فضای مجازی 
با فدراســیون فوتبال شــروع می کنیم که به نتایج مثبت آن بســیار 

امیدوار هستیم.

VAR  تشکر ویژه از همراه اول بابت ایجاد بستر ارائه
در ادامه این مراسم شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال 
هم با اشاره به اینکه دنبال اقتصادی کردن منافع فوتبالی هستیم، اظهار 
کرد: جای تشکر بســیار از همراه اول دارد که در توسعه بستر سرویس 

VAR به جامعه فوتبال کمک کردند.
وی با بیان اینکه همراه اول در پروژه VAR ذینفع نیست و این سرویس 
متعلق به مردم ایران اســت، ابراز کرد: این شــرکت ســابقه تاریخی 
همکاری با ســازمان لیگ را دارد؛ بنابراین همراه اول از شــرکای ما در 

برگزاری لیگ خواهد بود.
عزیزی خادم اقدامات مشــترک در فضای مجازی را نیز گامی در جهت 
توسعه عدالت و بهره مندســازی مناطق غیربرخوردار از ظرفیت های 

فوتبال ملی دانست.
گفتنی اســت، این تفاهم نامه که همزمان با رویــداد دوره توجیهی و 
دانش افزایی پیش فصل داوران لیگ برتر و با حضور داوران کشــور به 
امضاء رســید، در بخش »موضوع« عالوه بر تصریح در تشکیل شرکتی 
مشــترک با ســهامداری طرفین تفاهم به منظور انجــام فعالیت های 
مرتبط با فضای مجازی، بر مفادی همچون ایجاد و توســعه زیرساخت 
 VAR: Video( انتقال داده ها و اطالعات سامانه کمک داور ویدئویی
Assistant Referees(، ایجاد و توســعه سامانه لیگ فوتبال مجازی، 
ایجاد و توسعه ســامانه های هواداری و وفاداری در بســتر کانال های 

همراه اول اشاره شده است.
بر این اســاس، همراه اول به عنوان نخســتین و بزرگترین اپراتور تلفن 
همراه کشور و رکورددار ســرعت اینترنت در ایران، برای نخستین بار 
 VAR طراحی معماری موردنیاز جهت توسعه زیرساخت های سامانه
مطابق با نیازمندی های فنی ارائه شــده توسط فدراســیون فوتبال را 

انجام خواهد داد.

در نیمه نخست امسال صورت گرفت
تولید بیش از ۱۳.۹ میلیون تنی گل گهر

مجتبی دوراندیش شرکت گل گهر توانسته است در 6 ماهه ابتدای 
امســال بیش از 13.9 میلیون تن محصول تولید کنــد و میزان فروش 
شــرکت در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشــابه در سال قبل، با 

رشد 143 درصدی همراه شده است.
به گزارش روابط عمومــی و امور بیــن الملل شــرکت گل گهر، این 
شرکت در 6 ماهه اول امسال توانسته اســت بیش از 7میلیون و 911 
هزار تن کنســتانتره و 6 میلیون و 75 هزار تن گندلــه تولید کند که 
در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشــته رشد یک درصدی را نشان 

می دهد.
 شــرکت گل گهر از ابتدای ســال مالی تا انتهای شــهریورماه امسال 
فروشی بیش از 244 هزار میلیارد ریال داشــته که در مقایسه با مدت 
زمان مشابه در سال قبل که عدد 100 هزار میلیارد ریال به ثبت رسیده 

با رشد 143 درصدی فروش همراه شده است. 

تولید

عضو هیئت رییســه اتاق بازرگانی تبریز اظهار داشت: 
مجموع مــراودات تجاری ایران و ترکیه در شــش ماه 
نخست سال 99 به 2 میلیارد دالر نمی رسید اما امسال 

به 4 میلیارد و 700 میلیون دالر رسیده است.
رضا کامی در مــورد آخرین وضعیت تجــارت ایران و 
ترکیه و همچنین اخبار منتشــره مبنی بر بسته شدن 
مرز رازی روی کامیون ها و شهروندان ایرانی اظهار کرد:  
در مرز رازی اصوال ترانزیت کامیون صورت نمی گیرد و 
می توان گفت هرگز و حتی قبل از شــیوع کرونا نیز این 
مرز بــرای رد و بدل کامیون نبود. در مورد شــهروندان 

نیز به خاطر موضوع کرونا هر دو کشــور این 
مرز را بســته بودند که مدت کوتاهی است باز 
شــده و اطالع خاصی از مسدود شدن مجدد 
آن ندارم.این فعال اقتصادی ادامه داد: حتی 
در یک بازه زمانی ترکیه این مرز را باز کرد اما 
ایران به علــت محدودیت های کرونایی هنوز 
اقدام به این کار نکرده بود. بنابراین بیشــتر از 

این مرز رد و بدل قطارها اتفاق می افتد که آن هم برقرار 
بوده و به مشــکلی برنخورده اســت.وی افزود: میزان 
مبادالت تجاری ایران و ترکیه رو به افزایش است، حتی 

میزان مبادالت دو کشــور در 6 ماهه امسال 
نســبت به کل مبادالت در ســال گذشــته 
تقریبا برابری می کند و در 6 ماه توانســته به 
کل میزان تجارت سال گذشــته دست یابد، 
بنابرایــن تجارت ایــران و ترکیــه افزایش 

چشمگیری داشته است.
کامی تصریح کرد: جمــع واردات و صادرات 
6 ماهه امســال ایران و ترکیه، 4 میلیارد و 700 میلیون 
دالر اســت. درحالی که کل تجارت ســال 99 بین دو 
کشــور 4 میلیارد و 850 میلیون دالر بوده اســت. در 

مقایسه همین بازه زمانی در ســال گذشته، صادرات 6 
ماهه امســال ما 2 میلیارد و 300 میلیون دالر و میزان 
واردات 2 میلیارد و 400 میلیون دالر است درحالی که 
در مدت مشابه سال گذشته میزان صادرات ما به ترکیه 
581 میلیون دالر و میزان واردات نیز 1 میلیارد و 120 

میلیون دالر بوده است.
 بنابراین مجموع مراودات شش ماه نخست سال 99 به 
2 میلیارد دالر نمی رسید اما امسال به 4 میلیارد و 700 
میلیون دالر رسیده است. بنابراین میزان افزایش بیش 

از 2.5 برابر بوده است.

 )Irancell Pitch( نخستین دورۀ رویداد ایرانسل پیچ
با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این رویداد، یکشنبه 
11 مهرمــاه 1400 در »مرکز نوآوری ایرانســل« و با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی 

برگزار شد.
در این مراسم، شرکت های فناور و تیم های استارتاپی 

منتخب ناحیۀ نوآوری شریف، کســب وکار خود را در 
حضور داوران معرفی کردند.

پس از ارزیابی تیم ها توسط داوران، شرکت های نوآور 
و اســتارتاپ های خالِق برگزیده، با رویکرد توســعه 
مشــارکت فناورانه )DTC( مورد حمایت ایرانســل 
قرار می گیرند تا فرصت رشــد و توسعۀ بازار برای آن ها 

فراهم شود.
از مهم تریــن زمینه های مورد حمایــت مرکز نوآوری 

ایرانســل، می توان به خدمات سبک زندگی دیجیتال، 
ســالمت دیجیتال، خدمات مبتنی بر مکان، رایانش 
ابــری، بازاریابی دیجیتــال و ویدیوی درخواســتی 

)VoD( اشاره کرد.
رویداد »ایرانســل پیچ« با هدف ارزیابی شــرکت های 
دانش بنیان و فناور و حمایت از  آنها جهت توسعه بازار، 
 »)Irancell Labs( توســط مجموعۀ »ایرانســل لبز
در  مرکز نوآوری ایرانســل، واقع در »ایستگاه نوآوری 

شریف«، برگزار شده است.
مرکز نوآوری ایرانسل، در قالب مجموعۀ »ایرانسل لبز 
)Irancell Labs(« و با هدف فرصت آفرینی در زمینۀ 
فناوری های برتر، به منظور خلق ارزش، رفاه انسان ها و 

توسعۀ سبک زندگی دیجیتال تشکیل شده است.
تیم های اســتارتاپی فناور می توانند برای شــرکت در 
رویدادهای آتی ایرانســل پیچ، فایل ارائــۀ خود را به 

نشانی ilabs@mtnirancell.ir ارسال کنند.

اتاق

ایرانسل پیچ

خریدار  رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم 
خانگی درباره چرایی فعالیــت نمایندگی 
شــرکت های خارجی با وجــود ممنوعیت 
واردات لــوازم خانگــی، اظهار کــرد: این 
نمایندگی هــا در زمــان واردات کاالهای 
خارجی، نمایندگی شرکت ها بودند، اما بعد 
از خروج شرکت های خارجی با شرکت های 
داخلــی جایگزیــن ال جی و سامســونگ 
همــکاری کردند. بنابرایــن در حال حاضر 
فقط برخی خدمات پس از فروش کاالهای 

قدیمی را ارائه می دهند و کاال نمی فروشند.
اکبر پازوکی در پاســخ به اینکــه آیا لوازم 
خانگی بعد از خبــر ممنوعیت ورود کاالی 
کره ای تصریح کرد: دربــاره قیمت انجمن 
تولیدکنندگان باید اعالم نظــر کند، اما در 
ســطح بازار شــنیده ها حاکی از این است 
کــه شــرکت ها می خواهند پنــج درصد 
محصوالت خود را گران کنند، اما هیچ سند 

و مدرکی در این رابطه وجود ندارد. 
به گفتــه وی، تا زمانی که شــرکت ها اعالم 
قیمت نکنند در ســطح بــازار قیمت تغییر 
نمی کند، چرا که در حال حاضر بازار اشباع 
اســت و به دلیل قیمت بــاالی کاال خریدار 
وجود ندارد. بنابراین فروشنده از سود خود 
می زند تــا بتواند کاال را بفروشــد. به بیانیه 
دقیق تر گرانی به ضرر صنوف است، چراکه 

مشتری خود را از دست می دهند. 

راه تشخیص کاالی قاچاق
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در 
ادامه با بیان اینکه خریداران برای اطمینان 
از قاچاق نبــودن کاال می تواننــد گارانتی 
آن را در ســامانه 124 بررسی کنند، گفت: 
اگر کاالی ال جی و سامســونگ به ترتیب 
با ضمانت گلدیران و ســام عرضه شود، کاال 
اصل و در غیــر اینصورت کاال بــا گارانتی 
متفرقه عرضه شده و قاچاق است. حتی اگر 
فروشندگان برای آن کاال بیمه ارائه کنند و 

برای نصب در منزل حضور پیدا کند. 

 چگونه هنوز ال جی با گارانتی اصل 
در بازار است؟

وی در پاســخ به این که چگونه بعد از ســه 
ســال ممنوعیت، کاالی ال جی با ضمانت 

گلدیــران فروخته می شــود؟ تصریح کرد: 
ممکن اســت پیش از ممنوعیت افرادی که 
کاالهای این برند را خریداری کرده باشند، 
تاکنون نگه داشته باشد و با افزایش قیمت یا 
ارائه شدن مدل های جدید، کاالی قدیمی 
خود را فروخته باشند. در حال حاضر به غیر 
از ضمانت شکل دیگری برای اطالع رسانی 

درباره کاالی قاچاق وجود ندارد. 
پازوکی همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
فروش کاالهایی که از سوی مرزنشینان به 
کشور وارد می شــود، اظهار کرد: با این نوع 
کاالها برخورد نداشــتم، اما بــه طور کلی 
کاالیی که به صورت قانونی از مبادی ورودی 
وارد شود، در کشور نمایندگی داشته باشد، 
ضمانت آن ها در سازمان حمایت و سازمان 
صنعت، معــدن و تجارت ثبت شــده و کد 
رهگیری داشته باشد، قانونی است. در غیر 
اینصــورت کاال قاچاق اســت. بنابراین اگر 
کاالیی هم از طریق مرزنشــینان به صورت 
قانونی وارد شــود، باید از طریق بررســی 
گارانتی در ســامانه 124 قابل تشــخیص 
باشد. وی درباره نظارت اتحادیه بر بازار نیز 
گفــت: در حال حاضر گرانفروشــی نداریم 
بلکه گرانــی داریم. مالک گران فروشــی، 

قیمت اعالمی شــرکت های تولیدی است 
که در ســازمان حمایت ثبت شــده، اما در 
حال حاضر در ســامانه 124 لیست قیمت 

وجود ندارد.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی 
با بیــان اینکه مردم از طریق ســامانه 124 
تشــخیص می دهند کاال را گــران خریدند 
یا نــه، تصریح کرد: کمیســیون بازرســی 
و شــکایات اتحادیــه در ســال های اخیر 
شــکایت گرانفروشی نداشــتند. نظارت بر 
کاالی قاچــاق نیــز در ســطح عرضه فقط 
برای مغازه های دارای جواز کسب به عهده 
اتحادیه است. بازرســان اتحادیه هر روز از 
ساعت 9 صبح تا ســاعت 7 شب گشت زنی 
دارند و اگر مغازه  دارای جوازی کاالی قاچاق 
داشته باشد، ابتدا تذکر می گیرد و بعد با آنها 

برخورد قانونی می شود. 

فروش کاالی قاچاق در فضای مجازی
همچنین بــه گفته وی، ســازمان تعزیرات 
حکومتی، بازرسی اصناف، سازمان صنعت، 
معدن تجارت در این زمینه کمک می کنند 
و در مواردی گشــت های مشــترک برگزار 
می شــود. اما در حال حاضر فروش کاالی 

قاچاق با ضمانت و بیمه به طور گســترده در 
فضای مجازی در حال انجام است. 

۹۹ درصد فروشندگان کاالی قاچاق، 
جواز کسب ندارند

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از 
طراحی لوگوی مخصــوص برای مغازه های 
جوازدار خبر داد و گفت که مغازه داران باید 
این لوگو را پشت شیشــه خود نصب کنند. 
با توجــه به اینکــه تخلف مغــازه داران در 
پرونده صنفی آنهــا درج و طبق قانون با آنها 
برخورد می شــود، 99 درصد فروشندگان 
کاالی قاچــاق در بازار، مغــازه داران بدون 
جواز کسب هستند. درحال حاضر بازرسان 
اتحادیه برای برخورد با کاالی قاچاق دوبرابر 
شده اند. مغازه های بدون جواز کسب، ابتدا 
اخطار می گیرند و اگر رویــه فروش کاال را 
تغییر ندهند و جواز نگیرنــد اداره اماکن با 

آنها برخورد خواهد کرد و پلمب می شوند. 

چرا هنوز نمایندگی شرکت های 
خارجی در کشور فعال اند؟

وی همچنیــن دربــاره چرایــی فعالیت 
نمایندگی شــرکت های خارجــی با وجود 

ممنوعیت واردات لوازم خانگی، اظهار کرد: 
این نمایندگی هــا در زمان واردات کاالهای 
خارجی، نمایندگی شرکت ها بودند، اما بعد 
از خروج شرکت های خارجی با شرکت های 
داخلــی جایگزیــن ال جی و سامســونگ 
همــکاری کردند. بنابرایــن در حال حاضر 
فقط برخی خدمات پس از فروش کاالهای 
قدیمی را ارائه می دهند و کاال نمی فروشند. 
چراکه قبل از ســال 1396، شــرکت های 
خارجی مختلف، براســاس ضمانت نامه ای 
که در وزارت صمت دارند، حتی تا 10 سال 
ملزم هســتند به مردم خدمات دهند. اگر 
این واحدهــا کاال میفروشــند، 99 درصد 
کاال قاچاق است، مگر اینکه ضمانت  نامه در 

سامانه 124 درج شده باشد. 

 حجم قاچاق در ۵ سال گذشته
 تغییر نکرد

پازوکی در پاسخ به ســوالی درباره تخمین 
حجــم کاالی قاچــاق در بازار نیــز گفت: 
اطالعــات دقیقی در این زمینــه در اختیار 
توزیع کنندگان نیســت، بلکه انجمن های 
تولید کننده و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز می تواند در این رابطــه اظهار نظر کند. 
اما شــنیده های ما حاکی از این است که با 
توجه به رشــد تولید در چهار سال گذشته 
و مصرف لــوازم خانگی داخلی در کشــور، 
رقمی که ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز 
برای قاچاق لوازم خانگی در ســال 1395 
اعالم کرده تقریباً با سال 1400 برابر است ، 
چراکه کاالی ایرانی جایگزین شده و ذائقه 

مردم تاحدودی تغییر کرده است . 
وی همچنین در پایــان از تولیدکنندگان 
انتقــاد کرد. چــرا که بــه گفتــه او، تولید 
کنندگان پا در کفش توزیع کنندگان کرده 
و به جای عرضــه کاال به توزیــع کنندگان 
خرد، به صورت انحصاری به فروشــگاه های 
خود یــا به صورت قســطی می فروشــند. 
لیســت قیمــت را هــم در ســامانه 124 
اعــالم نکردند که همه اینهــا معضلی برای 
فروشــندگان اســت. پازوکی از مسئوالن 
خواســت که عالوه بر توجه به حل مشکل 
تولیدکننــدگان و تامیــن مــواد اولیه، به 

مشکالت تولید کنندگان نیز توجه کنند.

 افزایش بیش از ۲.۵ برابری مبادالت ایران و ترکیه

حمایت از کسب وکارهای دیجیتال در »ایرانسل پیچ« 

عملکرد تسهیالت وجوه اداره شده وزارت ارتباطات

۲۱۰ میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های نوپا اختصاص یافت
معصومه بخشــی پور  طبــق گزارش 
عملکردی معاونت سیاستگذاری و توسعه 
اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطالعات، 
بیــش از 210 میلیارد تومان تســهیالت از 
محل سامانه نوآفرین به شــرکت های نوپا 

اختصاص یافته است.
 ســامانه ایران نوآفرین بر اســاس مصوبه 
هیأت وزیــران در خردادماه ســال 98 در 
حمایــت از شــرکت های نوپا بــه عنوان 
درگاه واحــد ارائه خدمات به زیســت بوم 
نوآفرینی کشــور توسط ســازمان فناوری 
اطالعات ایران و بــا همکاری معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشــور و صندوق نوآوری و 

شکوفایی طراحی و پیاده سازی شده است.
چشم انداز ایجاد این سامانه، تبدیل شدن به 
پنجره واحد ارائه خدمات به حوزه نوآفرینی 
در کشــور و ایجاد پایــگاه داده یکپارچه و 
جامــع، بــرای درج و نگهــداری و تحلیل 

اطالعات در جهــت سیاســتگذاری های 
صحیح و کالن کشور است.

از جمله اهــداف این طرح نیــز می توان به 
حمایت از کســب و کارهای نوپــا، هموار 
کردن مسیر توســعه و رشــد اکوسیستم 
دقیــق  ارزیابــی  توانایــی  نوآفرینــی، 
شرکت های نوپا در کشور، شناسایی جامعه 
آماری دقیق از اکوسیستم نوآفرینی، ایجاد 
امنیت روانی و اقتصادی برای این شرکت ها 
اشــاره کرد.معاونت سیاستگذاری و توسعه 
اقتصاد دیجیتال سازمان فناوری اطالعات 
ایران به تازگــی در گزارشــی عملکردی، 
آخرین وضعیــت این ســامانه و داده های 
ثبت شــده در آن را به اشــتراک گذاشــته 
شده اســت. این گزارش مربوط به وضعیت 
تخصیص وام وجــوه اداره شــده از دی ماه 

1398 تا شهریور 1400 است.
عملکــرد ســامانه نوآفرین در تســهیالت 
پرداختی به شــرکت ها و تیم هــای نوپای 

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کشــور 
از محل کمیته وام وجوه اداره شــده وزارت 
ارتباطات نشــان می دهد که در بازه زمانی 
دی مــاه 98 تــا شــهریور 1400 تاکنون 
1776 درخواســت بــه ســامانه نوآفرین 
ارسال شده است و مبلغ 210 میلیارد تومان 
تسهیالت به 341 شرکت متقاضی از محل 
دبیرخانه تسهیالت وجوه اداره شده وزارت 

ارتباطات، اختصاص یافته است.
وجــوه تخصیــص یافتــه بــه تیم هــا و 
شــرکت های نوپا در بازی هــای موبایلی، 
جســورانه،  صندوق هــای  اپلیکیشــن، 
طرح هــای ویژه ملــی، عرضــه کنندگان 
پلتفرم، کســب و کارهای نوپــا و غیرنوپا، 
پلتفرم هــا، شــتاب دهنده هــا، وام کرونا، 
صنــدوق کارآفرینــی، بــوم واره، اقتصاد 
دیجیتال، محتــوای دیجیتــال، اصناف و 

سرمایه در گردش، دسته بندی شده است.
در همین حــال دبیرخانه وام وجــوه اداره 
شــده وزارت ارتباطــات در همــکاری با 
صندوق نوآوری و شــکوفایی، در حمایت از 
پروژه هایی مانند تولید مودم، تولید گوشی 
تلفن همــراه، پــروژه POTN ، تجهیزات 
اکتیو دیتاســنتر، تولید محتــوا، پروژه ابر 
ایــران، تجهیزات انتقــال 400 گیگ و 23 

مورد وام کرونا مشارکت داشته است.
همچنیــن در قــرارداد عاملیــت بــا یک 

صندوق کارآفرینی، 75 مورد تســهیالت 
به رقــم 22 میلیــارد و 308 میلیون تومان 
پرداخت شده اســت.در راستای حرکت به 
سمت حمایت های هوشــمند و هدفمند، 
کمیته تســهیالت وجوه اداره شده سازمان 
فناوری اطالعات ایران، مبلغ 19 میلیارد و 
574 میلیون تومــان در قالب طرح بوم واره 
پرداخت کرده اســت.در همیــن حال طی 
این مدت مبلغ 17 میلیــارد و 380 میلیون 
تومان وام کرونا به حوزه هایی مانند خدمات 
گردشــگری و تور بلیط، پلتفرم های غذا و 
ارائه خدمت در محــل و تولیدکنندگان نرم 

افزار تخصیص یافته است.
بررسی ها نشان می دهد که بیشترین سهم 
گروه های مختلف از دریافت این تسهیالت 
مربوط به طرح های ویژه ملی اســت و سهم 
شــرکت های مرتبط با اقتصاد دیجیتال از 
این تسهیالت 4 درصد و سهم حمایت های 

هوشمند و هدفمند 9 درصد است.



نتایج بررسی و ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی اردبیل اعالم شد

رفع نیازهای مخابراتی مردم و تامین بموقع 
خدمات  اولویت مخابرات منطقه گلستان

مدیر مخابرات منطقه گلستان گفت : گرگان-دستجردی
رفع نیازهای مخابراتی مردم و تامین بموقع خدمات با کیفیت مهمترین 

اولویت مخابرات منطقه گلستان است.
مدیر مخابرات منطقه گلســتان در بازدید از  بخشهای مختلف مخابرات 
مینودشــت ، رفع نیاز مخابراتی مردم را اولویت دانســت. دکتر غالمعلی 
شهمرادی که در حاشــیه بازدید از اداره مخابرا ت شهرستان مینودشت 
ســخن می گفت : با ابراز امیدواری از اینکه همکاران در جای جای استان 
در حال خدمت رسانی به مردم استان هســتند گفت: کارکنان مخابرات 
استان در تالش هستند ارتباطات مخابراتی در تمامی نقاط استان بصورت 
پایدار و با کیفیت در اختیار مردم باشــد. وی با اشاره به افزایش درخواست 
سرویسهای مخابراتی در یک سال اخیر و با توجه به شرایط بوجود آمده در 
اثر شیوع ویروس کرونا افزود: توانستیم با تالش وبرنامه ریزی  ،  زیرساخت 
ارتباطی مناســبی را در اختیار مردم قــرار داده تا بتواننــد از محصوالت 
مخابراتی علی الخصوص اینترنت پرســرعت نهایت بهره مندی را داشته 

باشند. 
مدیر مخابرات منطقه گلســتان  که از نزدیک با همکاران گفتگو می کرد 
باتاکید بر اینکه تحقق اهداف در مخابرات بســیار حائز اهمیت است ، رفع 
نیاز مخابراتی مردم و تامین به موقع خدمات را مهمترین اولویت مخابرات 

عنوان کرد و بر کوشش ، همدلی و تعهد در انجام وظایف تاکید کرد.

 پیش بینی 14 مرکز برای خرید تضمینی سویا
 در گلستان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلســتان  گرگان-دســتجردی
از پیش بینــی ۱۴ مرکز خرید تضمینی دانه روغنی ســویا در اســتان 

خبرداد.
سید خالق سجادی  اظهارکرد: امســال ۱۴  مرکز خرید تضمینی دانه 
روغنی سویا در استان پیش بینی شــده که در شهرستان های گرگان، 

علی آبادکتول، بندرگز، آزادشهر، مینودشت و کردکوی قرار دارد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلســتان افزود: زمان برداشــت کلزا 
طبق اعالم جهاد کشــاورزی از ۲۰ مهرماه خواهد بود و مراکز ما از این 

زمان دایر خواهند شد.
طبق گفته وی خرید تضمینی هر کیلو دانه سویا از ۶ هزار و ۶۳۰ تومان 
در ســال گذشــته به ۱۲ هزار و ۴۱۹ تومان در ســال جاری رسیده و 

افزایش دو برابری یافته است.
ســجادی بیان کرد: با توجه به سطح زیر کشــت کلزا در استان، پیش 
بینی می شــود که ۲۵ هزار تن دانه روغنی سویا از کشاورزان خریداری 

شود.
گفتنی است امسال ۱۳ هزار هکتار اراضی گلستان به زیر سویا رفته در 

حالی که این رقم در سال گذشته، ۱۰ هزار هکتار بود

صادرات بیش از ۱۰ میلیارد دالری کاال از کرمانشاه
کرمانشاه-حســنا فخارزاد معاون هماهنگی امــور اقتصادی 
استانداری کرمانشاه: با وجود اینکه برخی مرزهای ما بسته بود ولی در 
چهار سال گذشــته بیش از ۱۰ میلیارد دالر کاالهای غیرنفتی به سایر 
کشورها بویژه عراق صادرات داشتیم که سهم کرمانشاه از کل صادرات 

به عراق ۵۰ درصد بوده است. )فیلم علیرضا مولوی(
 »بهزاد باباخانی« در جمع مدیران استان با اشــاره به اینکه در ۶ ماهه 
اول جاری ۱۱ درصد افزایش صادرات غیرنفتی نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته داشــتیم، افزود: از مرز پرویزخان روزانه هزار و ۲۰۰ 

دستگاه کامیون کاال به عراق صادر می شود.

بازدید مدیرکل بهزیستی مازندران از مرکز جامع 
توانبخشی سالمندان سرای مهر ساری  

به مناسبت گرامیداشت هفته تکریم و منزلت  ساری -زهرا اسالمی
ســالمندان دکتر فرزاد گوهردهی مدیرکل بهزیستی مازندران ، دکتر 
سیدعباس موســوی رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران و هیات 
همراه از مرکز جامع توانبخشی سالمندان سرای مهر شهرستان ساری 
بازدید کردند. در این دیدار با ادای احترام به ســالمندان ، از تالش های 

شبانه روزی مدیران و دست اندرکاران این مرکز تشکر و قدردانی کرد.

در6 ماه نخست سال جاری صورت گرفت؛

ثبت بیش از  297 میلیون تردد در جاده های 
مازندران

محسن هاشمی رئیس اداره مدیریت راه های  ساری -زهرا اسالمی
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران ضمن اعالم این خبر 
خاطر نشان ســاخت: میزان کل تردد در محورهای برون شهری استان 
طی شهریور ماه سال جاری در حدود ۵۱ میلیون و 77۹ هزار تردد بوده 
که این میزان از تردد در مقایســه با ماه قبل از آن ) مرداد ماه ۱۴۰۰( در 

حدود ۱8 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: تردد در محورهای مواصالتی اســتان با استانهای مجاور 
در ۶ ماه نخست سال جاری در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته در 
حدود ۳ درصد کاهش داشته و به بیش از ۲۱ میلیون و ۵8۴ هزار تردد 
رسیده است. شایان ذکر است بررســی آمار تردد در شهریور ماه ۱۴۰۰ 
و مقایسه آن با ماه قبل از آن یعنی مرداد ماه نشان می دهد میزان تردد 

در محور های مواصالتی در حدود ۲۶ درصد افزایش داشته است.
رئیس اداره مدیریت راه هــای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مازندران افزود: طی شش ماه نخست سال جاری به طور متوسط در هر 
ساعت بیش از ۵۶۳۵ وسیله نقلیه سنگین در استان در حال تردد بوده 
اند که این میزان از تردد در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل حدود ۵ 

درصد کاهش یافته است.

 

درسال جاری صورت گرفت؛

مصرف بیش از  هزار و 400 میلیون مترمکعب گاز 
طبیعي در اردبیل 

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اردبیل از  اردبیل -افســون جبارزاده
مصرف یک هزار و ۴۱۳ میلیون متر مکعب گاز طبیعي طي سال جاری 
در استان خبر داد و گفت: با توجه به کوهســتانی بودن و برودت هوا در 
استان اردبیل و با شروع فصول سردسال، مصرف گاز مشترکین خانگی 

در روزهای اخیر نسبت به روزهای قبل از آن افزایش یافته است.
 سردار اســماعیلی مدیر عامل این شــرکت با بیان اینکه در سالجاری 
در بخش هاي خانگي، تجاري و صنعتي اســتان ۱ هزار و ۴۱۳ میلیون 
مترمکعب گاز مصرف شــده، افزود: از کل گاز مصرف شــده در استان، 
۶۰۲ میلیون متر مکعــب مربوط به مصرف خانگــی و صنعتی و 8۱۱ 
میلیون متر مکعب گاز نیز از ســوی نیروگاه ســیکل ترکیبی اردبیل 

مصرف شده است.

شهر

بوشهر-رضا حیدری       مدیر کل آموزش 
فني و حرفه اي اســتان بوشــهر گفت: در 
شش ماهه اول ســال جاري ۱۹ هزار و ۳۱۶ 
نفر با شــرکت در ۱8۰۰ دوره آموزشي در 
بخش دولتــي و خصوصي آمــوزش فني و 
حرفه اي، مهارتــي هاي تخصصــي را فرا 
گرفتند.به گــزارش روابط عمومــي اداره 
کل آموزش فني و حرفه اي اســتان بوشهر، 
عبدالمجید دراهکي در جلسه هیات نظارت 
آموزش فني و حرفه اي اســتان بوشهر ، با 
بیان اینکه آموزشــهای فنی و حرفه ای در 
حوزه های خدمات، صنعت، فرهنگ و هنر و 
کشاورزی توسط بخش دولتی و خصوصی 
به عالقمنــدان حــوزه مهــارت، ارائه می 
شود،اظهار داشت: در بخش دولتي آموزش 
فني و حرفه اي با توجه به شــرایط کرونایي 
اســتان ۱۲ هزار و 8۴7 نفر با شــرکت در 
هزارو ۲۱۵ دوره آموزشي مهارتي هاي فني 

و حرفه اي را در ۴۳8 حرفه فرا گرفته اند.
وي آموزشــگاه های فنی و حرفه ای آزاد را 
پیشــگامان توســعه آموزش های مهارتی 
در راستای تربیت نیروی انســانی خواند و 
افزود: در ســال جاري و با توجه به تعطیلي 
هاي مکرر بخش خصوصي به خاطر شرایط 
کرونا  ۶ هــزار و ۴۹۶ نفر در ایــن بخش از 
آموزش هــای مهارتــی فنــی و حرفه ای 
بهره مند شده اند. دراهکي با اشاره به اینکه 
خدمات خدمات آموزشــی در پادگان ها، 
کارگاههای ثابت شــهری و ســّیار، زندان، 
صنایع، عشایر، آســیب دیدگان اجتماعی، 
کارگاههای مهارت آمــوزی در محیط کار 
واقعی، ضمن کار و مرکــز مدیریت مهارت 
آموزی و مشاوره شغلی ارائه می شود،اضافه 
کرد: تربیت نیروی انسانی ماهرومتخصص 
مطابق بانیاز بازارکار باهدف اشتغال جوانان 
جویای کاروکاهش نرخ بیــکاری ازبرنامه 

آموزش مهارتی اســت. مدیــر کل آموزش 
فني و حرفه اي بوشــهر  با اشــاره به اینکه 
یکی از علــل بیکاری جوانــان جویای کار، 
فقدان مهارت است اظهار کرد: این اداره کل 
با همکاري بخــش خصوصي آموزش فني و 
حرفه اي آمادگي اجــرای آموزش مهارتی 
منجر به اشــتغال مطابق با نیاز بــازار کار 
منطقه را دارد. دراهکي ظرفیت هاي استان 
بوشهر در حوزه اشتغال را بسیار باال دانست 
و افزود: امید جوانان جویای کار فاقد مهارت 
به آموزش مهارتی فنی وحرفه ای اســت و 
باید با برنامه ریزی از هدر رفت این سرمایه 

عظیم انسانی جلوگیری کرد.
وي با تاکید بر اینکــه آموزش های مهارتی 
و فنی و حرفه ای شــاه کلید ایجاد اشتغال 
پایدار است و شرط الزم برای تربیت نیروی 
انســانی ماهــر و متخصص مســتلزم ارائه 
آموزش های مهارتی است،تصریح کرد: در 

سند چشــم انداز ۱۴۰۴ به توانایی در تولید 
علم و فناوری و ســهم برتر منابع انسانی در 
تولید ملی اشاره شده است و برای دستیابی 

به این مهم باید به آموزش هــای مهارتی و 
فنی و حرفــه ای بیــش از پیش از ســوي 

مسئوالن توجه شود. 

  اردبیل-افســون جبارزاده  نتیجه 
بررســی و ارزیابی عملکرد دســتگاه های 
اجرایی اســتان در ۵ گروه: علمی، فرهنگی 
و آموزشی، عمومی و اجتماعی، شرکت ها و 
بانک ها و  زیربنایی و تولیــدی تحت عنوان 

جشنواره شهید رجایی اعالم شد.
مدیرکل استاندارد استان اردبیل در این باره 
گفت: اداره کل اســتاندارد استان اردبیل در 

ارزیابی عملکرد سال ۹۹ و در گروه زیر بنایی 
و تولیدی استان توانست رتبه دوم را به خود 

اختصاص دهد.
عالئی با یــادآوری اینکه ایــن اداره کل در 
ارزیابی عملکرد شــاخص هــای عمومی و 
اختصاصی طی چندین ســال گذشته مسیر 
رو به پیشــرفتی را طی کرده، گفت: در سال 
های اخیر جایگاه ایــن اداره کل به رتبه های 

برتر در بین ادارات کل استان تغییر یافته که 
این جایگاه با همــت و تالش کارکنان خدوم 

این اداره کل بدست آمده است.
هاشــم عالیی افزود: طبق اعالم ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان اردبیل، اداره 
کل اســتاندارد در ارزیابی عملکرد سال۹۹ 
دستگاه های اجرایی اســتان و در گروه »زیر 
بنایی و تولیدی « با ۱88۹.۹۳ امتیاز موفق 

به کسب رتبه دوم و در مجموع شاخص های 
اختصاصی و شــاخص هــای عمومی رتبه 
چهارم را در بین ۵۱ دستگاه اجرایی را از آن 

خود نموده است .
عالیی با اشــاره به برگزاری جلسات متعدد 
با حضور کارشناسان حوزه ارزیابی عملکرد 
اداره کل تصریح کرد: تفکر سیستمی حاکم 
بر مجموعه، تالش و کوشــش شبانه روزی 

همکاران، راهنمایی مســئولین سازمانی و 
استانی، نمایندگان اســتان و اطالع رسانی 
اصحاب رســانه از عوامل اصلی کســب این 

موفقیت می باشد.   
الزم به ذکر است این اداره کل دربین ادارات 
کل استانی در ســال ۹۵ رتبه ۳ و درسال ۹۶ 
رتبه دو ودر سال های ۹7و ۹8 رتبه نخست 

را کسب نموده است

ساری - زهرا اســالمی   مدیرکل آمــوزش و پرورش 
مازندران در جلسه شــورای معاونین از واکسینه شدن 
بیش از ۶۶ هزار دانش آموز ۱۲ تا ۱8 ســاله استان خبر 

داد.
به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش 
و پرورش مازندران؛ »علیرضا ســعدی پور« در جلسه 
مشترک  شــورای معاونین اداره کل آموزش و پرورش 
مازندران با شــورای معاونین شهرســتان ها و مناطق 
اســتان که به صورت ویدئــو کنفرانس برگزار شــد، با 
تاکید بر تهیه نمودارها و آمارهــای تحلیلی از برگزاری 
امتحانات نهایی با همکاری واحد سنجش شهرستانها و 
مناطق گفت: هدف از تهیه نمودارها و آمارها رتبه بندی 
نیست بلکه ارتقای کیفیت آموزش است در این آمارهای 
تحلیلی باید به دنبال احصا و کشــف مشکالت و چالش 
ها باشیم تا راه برای حل مســائل نیز باز گردد. وی افزود: 
برای کیفیت بخشــی به آموزش در مدارس مختلف از 
جمله مدارس غیر دولتی و مدارس خاص مانند مدارس 
ســمپاد باید طرحی نــو انداخت. مدیــرکل آموزش و 
پرورش مازندران از شهرســتانها و مدارسی که در عصر 

کرونا در تمامی حوزه ها برنامه ریزی کرده و استراتژی 
مدونی داشته اند تقدیر نموده و گفت: این شهرستان ها و 
مدارس در حوزه های مختلف دارای پیشرفت بودند و بر 
ماست که از آنها تجلیل کنیم. وی با اشاره به ارائه اطلس 
بازگشایی مدارس توسط وزارت آموزش و پرورش اظهار 

کرد: انتظار داریم تــا مدیران تمام مدارس بر اســاس 
الگوهای بازگشــایی عملیات الزم را برای تکمیل فرم 
های مربوطه )از رعایت بهداشــت گرفته تا درخواست 
صدور مجوز( انجام دهند. ســعدی پور به وضعیت ثبت 
نام دانش آموزان در استان اشــاره کرده و اذعان داشت: 

درصد کمی از ثبت نام ها هنوز انجام نشــده است و از آن 
جایی که ســامانه ابالغ کالس بندی به سامانه ثبت نام 
وصل است مدیران و روسای شهرستانها و مناطق تالش 
کنند تا در چند روز آینده باقی مانده ثبت نام ها نیز انجام 
شــود. این مقام مســئول از جدی گرفتن بحث شبکه 
شاد سخن گفته و خاطرنشــان کرد: مدیران مدارس و 
مدیران ادارات شهرستانها و مناطق استان اهتمام الزم 
را در رابطه با احراز هویت ها در شبکه شاد در اسرع وقت 
داشته باشــند چرا که برای این شبکه ملی هزینه بسیار 

زیادی شده و باید از این شبکه حمایت کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از واکسیناســیون 
۶۶ هزار نفر از دانش آموزان دوازده تا هجده ساله استان 
تا این لحظه خبر داد و خواســتار ارتباط نزدیک ادارات 
آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق با دانشگاه علوم 
پزشکی و شــبکه بهداشت شهرســتان ها و مناطق در 
جهت تامین امنیت و سالمت برای دانش آموزان شد و 
ابراز امیدواری کرد: با یک برنامه درست و اولویت بندی 
صحیح می توانیــم زودتر به اهداف مشــترک نزدیک 

شویم.

ایالم-حسن بیگی  فرمانــده انتظامی استان ایالم بر اولویت 
مشارکت حداکثری مردم ، نهادها و ســازمان ها در اجرای برنامه 
های هفته ناجا تاکید کرد و گفت:امنیت یک تولید جمعی است 
و همه دستگاهها ، نهادها و اقشار مختلف جامعه در تولید آن نقش 
دارند . سردار » دالور القاصی مهر » در جلسه هماهنگی برنامه های 
هفته نیروی انتظامی در جمع فرماندهان و مســئوالن انتظامی 
استان ، اظهار داشت: هفته ناجا فرصتی مناسب در راستای نمایش 

پلیس مقتدر، پیشرفته، ، هوشمند ، توانمند و جامعه محور است . وی 
افزود: یکی از نشانه های اقتدار پلیس، ارتباط اجتماعی و همکاری 
صمیمانه مردم با نیروی انتظامی است . فرمانده انتظامی استان ایالم  
با بیان اینکه امسال در نظر داریم بیش از ۱۰۰ برنامه را در هفته ناجا 
اجرا کنیم ، تصریح کرد: در برنامه های هفته ناجا امسال باید به نحوی 
برنامه ریزی شود تا با نظارت دقیق و مصرف بهینه، آثار و بازتاب شعار 
سال مقام معظم رهبری محقق شود . وی انعکاس مطلوب عملکرد 

ماموران پلیس در رسانه های گروهی را از دیگر برنامه های پیش 
بینی شده در این هفته عنوان کرد و گفت : حضور هدفمند پلیس در 
رسانه ها ، عالوه بر افزایش سطح دانستنی های مردم ، کاهش وقوع 
بسیاری از جرایم را نیز در پی دارد. سردار القاصی مهر با بیان این که 
در هفته نیروی انتظامی باید از تمام فرصت ها برای معرفی خدمات 
گسترده پلیس به مردم و دیگر دستگاه ها استفاده کرد ، ادامه داد: 
برنامه ریزی خوبی نیز برای حضور کارشناسان انتظامی در مجامع 

عمومی و مراکز مــورد تجمع مردم از جمله مســاجد ، مدارس ، 
دانشگاه ها ، ادارات و دســتگاه های دولتی و غیردولتی به منظور 
ارائه آموزش های همگانی انجام شده است . وی از تشکیل 7 کمیته 
تخصصی جهت پیشبرد مناسب برنامه های هفته ناجا در استان خبر 
داد و گفت:با برنامه ریزی های انجام شده و فعال کردن این کمیته 
ها قصد داریم ، عملکرد یکساله انتظامی استان را به نحو مطلوب و 

شایسته به هم استانی های عزیز ارائه دهیم.

مازندران

ایالم

 واکسیناسیون 66هزار دانش آموز ۱۲ تا ۱۸ ساله در مازندران

  فرمانده انتظامی استان خبرداد؛

اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه در ایالم به مناسبت هفته ناجا

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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اردبیل -افسون جبارزاده      مدیر عامل شرکت 
گاز استان اردبیل گفت: برای توسعه و تقویت خطوط 
انتقال و شــبکه گاز رسانی به شــهرها و روستاها، از 
ابتدای ســال جاری تاکنون بیش از ۱۴۰ کیلومتر به 

شبکه گاز این استان افزوده شده است.
 سردار اســماعیلی افزود: با افزایش این مقدار شبکه 
در ســال جاری ، مجموع خطوط انتقال گاز و شبکه 
گاز رسانی در استان اردبیل هم اکنون به بیش از ۱۰ 

هزار و ۲۳۰ کیلومتر رسیده است.
وی با بیان اینکه امسال ســه هزار و ۵7 عدد انشعاب 
گاز جدید در نقاط مختلف اســتان نصب شده است، 
اظهار کرد: از این تعداد 7۶7 علمک در شــهرها و ۲ 
هزار و ۲۹۰ علمک انشــعاب گاز طبیعی در روستاها 
نصب شــده و مجمــوع علمک های نصب شــده در 

استان به ۲۵۰ هزار و 8۲ انشعاب رسیده است.
او بیان کرد: امســال ۶ هزار و ۵۳۹ مشترک جدید در 
بخش های مختلف اعــم از خانگی، تجاری و عمومی 
جذب این شرکت شــده و مشــترکین گاز طبیعی 
استان از بدو تاسیس این شرکت به ۵۱7 هزار و ۳8۶ 
مشترک رسیده است. مدیر عامل شرکت گاز استان 
اردبیل با بیان اینکه ۲۹ شهر و هزار و ۴۱۹ روستا در 
استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، 
اضافه کرد: صد در صد جمعیت شهری و بیش از ۹۶ 

درصد جمعیت روســتایی در این استان از نعمت گاز 
برخوردار هستند.

اســماعیلی ادامه داد: برای پیشــگیری از شــیوع 
ویروس منحوس کرونا در جامعــه و ضرورت حفظ 
سالمتی شــهروندان و کارکنان تمامی خدمات این 

شرکت به صورت غیرحضوری ارائه می شود.
وی گفــت: تمامــی مــردم می توانند بــا ورود به 
وبســایت شــرکت گاز اســتان اردبیل به نشــانی 
www.nigc-ar.ir از طریق منو میز خدمت 
الکترونیکی و با وارد کردن کد اشــتراک به خدمات 

ارائه شده در بستر وب دسترسی داشته باشند.
وی افزود: وصول مطالبــات و پرداخت بموقع گاز بها 
توسط مشترکین موجب تامین مالی پروژه ها و ارائه 
خدمات بهینه در استان خواهد شد و در این راستا از 
تمام ظرفیت های موجود بهــره خواهیم برد چرا که 

این مهم الزمه توسعه گازرسانی است.

ایالم-حســن بیگی    مدیــر درمــان تامین 
اجتماعی ایالم از الکترونیکی شــدن پرونده سالمت 

بیمه شدگان تامین اجتماعی در ایالم خبر داد.
دکتر علیرضا رمضانی اظهار داشــت: تشکیل پرونده 
الکترونیک سالمت تاثیر چشمگیری در تشخیص و 

درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی دارد.
وی افزود: با حــذف تدریجی دفترچــه های تامین 
اجتماعی از مدار درمان و نســخه نویسی الکترونیک 
با استفاده از شماره ملی، خوشــبختانه امکان ثبت و 
نگهداری سوابق پزشــکی کلیه بیمه شدگان فراهم 
گردیده که این مهم با تشــکیل پرونــده الکترونیک 
سالمت بیمه شدگان تاثیر چشمگیری در تشخیص 
و درمان به موقع بیماری هــا و مدیریت بهینه منابع 

نظام سالمت ایفا خواهد نمود.
مدیر درمان تامین اجتماعی ایــالم گفت: در همین 
راستا ضرورت دارد بیمه شــدگان محترم با حفاظت 
از کارت ملی )همانند دفترچه هــای درمان( و عدم 
ارائه آن به افراد غیر، از اســتفاده درمانی من غیرحق 
جلوگیری نمایند. وی با اشاره به اینکه کلیه خدمات 
تشخیصی و درمانی با شــماره ملی ثبت و ذخیره می 
گردد، تصریح کــرد: ضرورت دارد ارائــه کنندگان 
خدمات، پزشــکان محترم به منظــور جلوگیری از 

مخدوش شدن سوابق پزشــکی و ممانعت از ایجاد 
ســوابق غیرواقعی برای بیماران، در هنگام پذیرش و 
ارایه خدمت، هویت بیماران را با مشــخصات مندرج 
در کارت ملی تطبیــق دهند. دکتــر رمضانی بیان 
داشــت: درج اطالعات نادرســت در پرونده سالمت 
بیماران تنها روند تشخیص و درمان بیماری را مختل 
و در شرایط  اورژانســی مخاطره آمیز می نماید. وی 
افزود: مراجع قانونی میتوانــد مبنای تصمیم گیری 
خالف واقع نیز باشــد از جمله در اســتخدام، از کار 
افتادگی و  در مواردی که سِوء استفاده از کارت ملی 
بیمه شــده با اطالع قبلی وی باشد بدیهی است برابر 
ماده 7۹ قانــون تامین اجتماعی هر گونه خســارت 
مالی ناشی از این اقدام متوجه بیمه شده بوده و بیمه 
شــده ملزم به جبران زیان وارده به ســازمان خواهد 

بود.

اردبیل ایالم

شبکه گاز اردبیل بیش از ۱۴۰ کیلومتر افزایش یافت ونیکی شد ونده سالمت بیمه شدگان تامین اجتماعی ایالم الکتر پر

مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان اعالم کرد؛

مهارت آموزي بیش از 19 هزار نفر با آموزش هاي مهارتی در بوشهر



مدیرکل راه و شهرسازی استان:

۷۰ هزار واحد مسکونی شهری، نیاز ساالنه اصفهان است

استان

خرم آباد-طوالبی     مدیرکل اســتاندارد لرســتان از صدور ۳۹۱ تاییدیه ایمنی 
آسانسور در استان خبر داد. مرضیه قنبریان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 
۴۴8 مورد درخواست بازرسی در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت شده که منجر 
به صدور ۳۹۱ مورد تأییدیه ایمنی آسانسور شد. وی با بیان اینکه تأییدیه های ایمنی 
آسانسور دارای اعتبار یک ساله است، اظهار کرد: مالکین و مدیران ساختمان های دارای 
آسانسور باید آسانسورهای در حال بهره برداری را تحت سرویس و نگهداری مستمر قرار 
دهند. قنبریان افزود: به منظور حصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد، بایستی 
درخواست بازرسی ادواری آسانســور منصوبه، به صورت سالیانه در سامانه مدیریت 
بازرسی آسانسور ثبت شود. مدیرکل استاندارد لرســتان  با بیان این که برای تأمین 
ایمنی الزم در آسانسور، رعایت استانداردهای مربوطه اجباری بوده و این موضوع به 

تمام شهرداری های استان اعالم شده است، گفت: صدور پایان کار برای ساختمان های 
جدید منوط به دریافت تأییدیه ایمنی آسانسور اســت. وی با اشاره به استقرار سامانه 
مدیریت بازرسی آسانسور به نشانی http://lift.isiri.gov.ir به منظور نظارت 
بیشتر بر فرآیند استانداردسازی آسانسور در سطح اســتان، افزود: دریافت تأییدیه 
ایمنی آسانسور تنها از طریق این ســامانه قابل پیگیری است. قنبریان تصریح کرد: 
استفاده کنندگان از آسانسورها می توانند با ارسال کد ۱۰ رقمی نصب شده در داخل 
کابین آسانسور که باعنوان شناسه ملی آسانسور شناخته می شود، به سامانه پیامکی 
۱۰۰۰۱۵۱7، از وضعیت تأییدیه آن مطلع شوند و در صورت مشاهده آسانسور بدون 
تأییدیه، موضوع را از طریق شماره تلفن ۳۳۲۳8۳۹۳ داخلی ۱۴۳ به اداره کل استاندارد 

لرستان گزارش دهند.

لرستان

اصفهان-مریم مومنی   مدیــرکل راه و 
شهرسازی اســتان اصفهان گفت: 7۰ هزار 
واحد مسکونی شــهری نیاز ساالنه و حدود 
۲۵۰ هزار واحد در طول ســه تا چهار سال 
مورد نیاز اصفهان است تا افراد بدون مسکن 

این استان خانه دار شوند.
 علیرضا قاری قرآن در حاشــیه هشــتاد و 
چهارمین جلســه شورای مســکن استان 
در  اســتانداری  اجتماعــات  در ســالن 
گفت وگو با خبرنگاران افزود: استان و شهر 
اصفهان حــدود 8 تا ۱۰ درصد کل کشــور 
را دربرمی گیرد و برنامه اقدام ملی مســکن 
مانند طــرح جهش تولید مســکن بدنبال 
احداث 7۰ هــزار واحد مســکونی در این 

استان بود.
وی با بیان اینکه بیشترین بحث جلسه امروز 
به قانــون جهش تولید مســکن اختصاص 
داشــت که در روزهای اخیر توسط مجلس 
شورای اســالمی به دولت ابالغ شده است، 
اظهار داشــت: طرح جهش تولید مسکن بر 
اساس اطالعات موجود و ظرفیت مورد نیاز 
کشور، برنامه ریزی و کارشناسی های الزم 

در مورد آن انجام شده است.

به گفته وی، حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر از 
هم اســتانی ها خانه ندارند و هدف این طرح 

تامین منزل برای افراد بدون مسکن است.

مدیــرکل راه و شهرســازی اصفهان اظهار 
داشــت: امروز تعداد خانه ها نسبت به تعداد 
جمعیت استان متناسب است اما تعدادی از 

این منازل خالیست یا مالک مشترک دارند 
که یک نفر چند ملک یا واحد مسکونی دارد 
به همین دلیل احراز شرایط برای متقاضیان 

این طرح در نظرگرفته شــده و افراد دارای 
شرایط الزم می توانند از این طرح برخوردار 

شوند.
وی با اشــاره به طرح جهش تولید مســکن 
اضافــه کــرد: مهمترین هــدف این طرح 
برنامه ریــزی بــرای تولید یــک میلیون 
مسکن در سال اســت و در افق چهار ساله، 
دولت مصمم به ایجاد چهــار میلیون واحد 

مسکونی در کشور است.
قــاری قرآن بــا بیــان اینکــه بخش های 
مختلفی در طرح تولید مسکن نقش دارند، 
گفت: نزدیک به ۲۰۰ هزار واحد مســکونی 
توســط مردم در شــهرها و مراکز استان ها 
احــداث خواهد شــد و حــدود ۱7۰ هزار 
واحد در بافت فرسوده از طریق بهسازی به 
ساخت و ساز جدید تبدیل می شود و حدود 
۲۰۰ هزار واحــد از این طرح به روســتاها 
اختصاص دارد که تســهیالت آن توســط 

دولت تامین خواهد شد.
وی با بیان اینکه نقش اصلــی دولت در این 
زمینه، تهیه مســکن از طریــق اختصاص 
زمین و ایجاد تســهیالت است و متقاضیان 

باید شرایط الزم را داشته باشند.

مديرکل استاندارد خبر داد:

صدور ۳۹۱ تأییدیه ایمنی آسانسور در لرستان

سرزمین
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البرز-مظفری    مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
البرز گفت: در حال حاضــر ۹7 میلیون متر مکعب از 
ظرفیت ۱8۰ میلیون متر مکعبی سد کرج پر است و 
با این آمار می توان گفت ظرفیت این ســد ۲۵ درصد 

منفی است.
داوود نجفیــان با اشــاره به اینکه در شــش ماه اول 
امســال ورودی ســد کرج ۵۰ درصد و ورودی سد 
طالقان نیــز ۶۰ درصد کاهش داشــته، اظهار کرد: 
طبق گزارش هــای دریافتی از هواشناســی، پاییز 
امسال میزان بارش ها در اســتان ۳۰ درصد کمتر از 
حد نرمال است به همین دلیل باید گفت پاییز امسال 
پاییز خشکی است. وی با اشــاره به اینکه در شرایط 
موجود تامین آب شرب مشــترکین البرزی اولویت 
اول شرکت آب منطقه ای اســت، ادامه داد: با توجه 
به شــرایط پیش آمــده، تاکید زیادی بــر به تعویق 
انداختن کشــت های پاییزه می شود تا بتوانیم منابع 

موجود را مدیریت کنیم.
این مســئول اضافــه کــرد: در نیم قرن گذشــته، 
خشکســالی به یکی از دغدغه های اصلــی مردم و 
مسئولین تبدیل شده و کاهش بارش ها باعث شده از 
یک سو میزان آب های سطحی کاهش یابد و از سوی 

دیگر تغذیه منابع زیرزمینی با مشکل مواجه شود.
نجفیان با اشاره به وضعیت ســدهای البرز گفت: در 
حال حاضر ۹7 میلیون متــر مکعب از ظرفیت ۱8۰ 
میلیون متر مکعبی ســد کرج پر اســت و با این آمار 
می توان گفت ظرفیــت این ســد ۲۵ درصد منفی 

است.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای البــرز افزود: از 
ظرفیــت ۴۲۰میلیون متر مکعبی ســد طالقان هم 
۲۰۵ میلیون متر مکعــب یعنی ۲8 درصد از مجموع 

ظرفیت این سد خالی است.

ایالم-حسن بیگی 
مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: ۲۳۰ مورد علمک 
در نقاط شــهری و روســتایی مهران نصب شد و در 
این مدت ۲۶۰ خانــوار جدید در این شهرســتان از 
نعمت گاز طبیعی برخوردار و به جمع مشترکان گاز 

پیوستند.
عباس شــمس اللهی اظهار داشــت: مطابق برنامه 
تعمیرات پیشگیرانه و بازدید انجام شده از تجهیزات 
و تاسیسات گازرســانی ناحیه مهران برای آمادگی 
زمســتانی و شــرایط بحران، تعداد ۴۵ مورد شــیر 

پلی اتیلن مدفون، نمایان سازی و تعمیر شده است.
وی با بیان اینکه در نیمه اول سال جاری چهار واحد 
صنعتی در شهرســتان مهران گازدار شــده است، 
افزود: اداره گاز شهرســتان مهران هم اکنون دارای 

۱۰ هزار مشترک گاز خانگی هستند.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان ایالم از گازدار شدن 
پنج موکب جدید در پایانه مــرزی مهران به منظور 
خدمات دهی به زائران اربعین خبر داد و یادآور شد: 
بمنظور انجام مســوولیت های اجتماعی و خدمات 
دهی بــه زائران عتبــات عالیات، همــه موکب های 
مســتقر در این پایانه مرزی گازدار شــدند. شمس 

الهی با بیان اینکه برای گازدار شدن این موکب های 
جدید، ۶ کیلومتر شــبکه توزیع اجرا و یک ایستگاه 
TBS نصب شده است، تاکید کرد: برای گازرسانی 
به موکب های پایانه مرزی مهران مبلغ ۱۱ میلیارد و 
۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی شــرکت 

گاز استان هزینه شده است.
وی با بیان اینکه در ۶ ماهه اول ســال جاری بیش از 
هفت هزار و ۵۰۰ متر شبکه توزیع گاز در شهرستان 
مهران اجرا شــده اســت، اضافه کــرد: از این میزان 
شبکه اجرا شــده، ۶ هزار متر آن برای گازدار کردن 
موکب های مســتقر در پایانه مرزی بــرای خدمات 

رسانی به زائران ابا عبداهلل الحسین )ع( بوده است.

البرز ایالم

ج کاهش ۵۰ درصدی ورود آب به سد کر وستایی مهران نصب ۲۳۰ علمک گاز در نقاط شهری و ر

مشارکت چشمگیر جامعه مهندسی در انتخابات  
هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان البرز

انتخابــات پنجمیــن دوره هیئت مدیــره نظام  البرز-مظفــری 
مهندسی ســاختمان استان البرز با مشــارکت خوب جامعه مهندسی 

برگزار شد.
 انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان که  همزمان با سراسر 
کشــور و به دلیل رعایت پروتکلهای بهداشــتی به صورت الکترونیک 
برگزار شــد که شاهد مشــارکت چشــمگیر و ۴۰ درصدی مهندسان 

استان البرز در این انتخابات بودیم.
در این دوره از انتخابات ۱۹7۱۵ نفر  واجد شــرایط رای دادن بودند که 
از این تعداد بیش از 8۰۰۰ نفر با مشارکت در انتخابات کاندیدای مورد 
نظر خود را انتخاب نمودند و این مشــارکت حضور ۴۰ درصدی جامعه 
مهندســین در انتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره نظام مهندســی 

ساختمان استان البرز را رقم زد.
شایان ذکر است مشارکت مهندســین واجد شرایط رای دادن در دوره 
قبل حدود ۱۹ درصد بود که با احتساب حضور ۴۰ درصدی مهندسین 
در این دوره شــاهد افزایش مشــارکت بیش از ۱۰۰ درصد بودیم که 
این نشان دهنده آگاهی جامعه مهندســین از اهمیت این انتخابات در 

صنعت ساختمان و آینده کشور می باشد.

مديرعامل شهر جديد هشتگرد:

مسکن ملی شهرجدید هشتگرد با رعایت 
الزامات ایمنی اجرا می شود

البرز-مظفری  مدیر عامل شــرکت عمران شــهر جدید هشتگرد 
استان البرز با اشاره به مباحث ایمنی و آتش نشانی برای ساختمانهای 
بلند مرتبه، از اجرای ضوابط ایمنی در ســازه های اقدام ملی مسکن و 

جهش تولید در شهر جدید هشتگرد خبر داد.
مســعود حق لطفی  اظهار داشــت: مباحث ایمنی و آتش نشانی برای 
ساختمان ها با هدف افزایش ایمنی سازه ها و حفاظت از اموال ساکنان 
طراحی شده که توســط شرکت عمران در ســازه های درحال احداث 

اجرا می شود.
مدیرعامل شــرکت عمران شهرجدید هشــتگرد افزود: این شرکت  به 
منظور افزایش ایمنی شــهر عملیات احداث ایســتگاه آتش نشانی و 
مدیریت بحران را در فاز هفت شهر جدید هشتگرد  در زمینی به وسعت 

۶ هزار متر مربع و زیربنای ۲ هزارو۴۰۰ متر مربع بنا شروع کرده است.
حق لطفی گفت: در همین راســتا چهار سوله ورزشــی چند منظوره 
جانمایی شده که عملیات احداث ۲ سازه نیز آغاز  شده که بناهای جدید 

قابلیت بکارگیری در مواقع اضطراری را دارا است.
سال گذشته عملیات ســاخت ۱۲ هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی 
در شهرجدید هشتگرد آغاز شد که قرار است تعداد این واحدها به بیش 

از ۲۱ هزار واحد برسد.
تاکنون عملیات ۵۰ هزار واحد مســکونی مهر در شهر جدید هشتگرد 

اجرایی شده که بیش از ۹8 درصد این واحدها تکمیل شده است.

ونا به کارمندان شرکت آب  تزریق واکسن کر
وفاضالب آذربایجان شرقی

کارکنان شــاغل در شــهرهای تبریز ، باسمنج،  تبریز-جباردخت
سردرود و خسروشاه دز اول واکسن کرونا را دریافت کردند .

به گزارش روابط عمومی آبفــای آذربایجان شــرقی، مهندس ایمانلو 
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان  با اشــاره به ارتباط تنگاتنگ 
کارکنان شــرکت آب وفاضالب با مــردم و قرار گرفتــن در گروه های 
هدف  گفت: برای سالمت کارکنان و پیشگیری از انتشار ویروس کرونا 

واکسیناسیون کارکنان انجام پذیرفت .
وی ادامه داد : طی مکاتبات و هماهنگی های صورت گرفته با دانشــگاه 
علوم پزشکی استان طرح واکسیناســیون کارکنان شاغل در شهرهای 
تبریز ، باسمنج، ســردرود و خسروشــاه،  همگام با شــرکت های زیر 
مجموعه وزارت نیرو روز ســه شــنبه ۱۶ شــهریورماه در محل سالن 
ورزشــی با نظم خاص و رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 

صورت پذیرفت .
مهندس ایمانلو ابراز امیدواری نمودند که کلیه کارکنان شــرکت آب 
وفاضالب  در راستای این طرح واکسن کرونا را دریافت نموده و بتوانند 
با تمرکز و انسجام کامل به ارائه خدمات درست و شایسته به هموطنان 

عزیز بپردازند .

  کاهش ۱.۹ میلیارد مترمکعبی
ومیه  آب دریاچه ار

ارومیه-جباردخت مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای آذربایجان 
غربی از کاهش ۶۱ سانتی متری تراز دریاچه ارومیه خبرداد.

یاســر رهبردین بااشــاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه افزود: تراز 
فعلی دریاچه ارومیه ۱۲7۰.۶۳ متر است که این میزان در مدت مشابه 
سال گذشته ۱۲7۱.۲۴ متر بود و آمار مقایســه ای کاهش ۶۱ سانتی 

متری در تراز را نشان می دهد. 
وی اظهار کرد: در حال حاضر وســعت دریاچــه ۲۰78 کیلومتر مربع 
است که این میزان در مدت مشابه ســال گذشته ۳۴۳۲ کیلومتر مربع 

بود. 
رهبردیــن با بیان اینکــه دریاچه ارومیــه ۲ میلیــارد و ۶7۰ میلیون 
مترمکعب آب دارد،  خاطر نشــان کرد: حجم آب دریاچه یک میلیارد 

و ۹8۰ میلیون مترمکعب کاهش داشته است. 
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اســتان به میزان کاهش بارشها در 
استان اشــاره کرد و گفت: بارشها در استان نســبت به دراز مدت ۶۵.۴ 

درصد کاهش دارد. 

ایالم-حسن بیگی     مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم از تزریــق بیش از ۳7 هزار 
مگاوات ساعت برق به شــبکه سراسری در 
شش ماهه اول سال خبر داد و گفت: نیروگاه 
پاالیشــگاه گاز ایالم از ابتدای ســال جاری 
تاکنون با هدف یاری رســاندن به تامین برق 
مورد نیازکشور و در راستای مسئولیت های 
اجتماعــی ۳7 هزارو ۹۲۹ مگاوات ســاعت 

برق به شبکه سراسری تزریق کرد.
 »روح اله نوریان«  با بیان اینکه با پایان دوره 
تابســتان و پیک بار شــبکه تحویل انرژی 
الکتریکی به شــبکه سراســری در چند روز 
گذشــته این موضوع متوقف شــده است، 
اظهار کرد: پاالیشــگاه گاز ایالم در سال ۹8 
مقدار ۲7 هــزارو ۵78 مگاوات ســاعت، در 
سال گذشته ۲۲ هزارو ۴۵۴ مگاوات ساعت 

و در ســال جاری نیز ۳7 هزارو ۹۲۹ مگاوات 
ساعت برق به شــبکه سراسری تزریق کرده 
است.وی با اشاره به اینکه پاالیشگاه گاز ایالم 
به منظور جلوگیری از خاموشی های استان 
و در راســتای مســئولیت هــای اجتماعی 
در طول ۵ ســال گذشــته برق به شــبکه 
سراسری تزریق کرده اســت،گفت: نیروگاه 
پاالیشــگاه گاز ایالم بازویی توانا برای کمک 

به تامین برق شــبکه غرب کشــور است، در 
فصل تابستان امســال نیز برای جلوگیری از 
خاموشی ها، به شــرکت مدیریت شبکه برق 

ایران کمک کرده است.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح 
کرد: انرژی تحویلی به شــبکه در شش ماهه 
اول امسال  ۶۹ درصد نســبت به شش ماهه 

اول سال گذشته افزایش یافته است.

مديرعامل:

پاالیشگاه گاز ایالم بیش از ۳۷ هزار مگاوات ساعت برق به شبکه سراسری تزریق کرد

تبریز-جباردخت   رئیس سازمان جهادکشاورزی 
آذربایجان شرقی از برداشــت ۶8۰ هزار تن محصول 

سیب درختی در استان در سالجاری خبر داد.
اکبر فتحی با بیان اینکه رتبه دوم تولید سیب در کشور 
به آذربایجان شــرقی اختصاص دارد، اظهــار کرد: با 
توجه به برآوردهای آماری مقدار تولید سیب درختی 
در ســالجاری بیش از ۶8۰ هزار تن می باشد که از این 
مقدار ۶8 هزار تن سیب تابستانه و ارقام محلی و مقدار 
۶۱۲ هزار تن سیب پائیزه شامل ۳۹7 هزار تن ممتاز و 

درجه یک ، ۱۴۳ هزار تن درجه دو و 7۲ هزار تن درجه 
سه است.

رئیس سازمان جهادکشــاورزی استان سیب مصرفی 
آذربایجان شــرقی را حدود ۱۱۰ هزار تن اعالم کرد و 
ادامه داد: ۳8 درصد ســیب برداشت شده را رقم گلدن 
، ۶۰ درصد مربوط بــه رقم رد و دو درصــد بقیه نیز به 
ســایر ارقام اختصاص دارد و غالب ارقام باغات ســیب 
از نوع رقم رد و رقم گلدن می باشــد و با توجه به شرایط 
اقلیمی مرغوبیت و خاصیت انبارداری باال دارای مزیت 

صادراتی است.
وی گفــت: ۱۰ درصد ســیب درختــی در آذربایجان 
شرقی به ارقام تابستانه مانند سیب مشکی، گالب، قره 
یاپراق، شیخ احمد، ســاری آلما، قزل آلما و حدود دو 
درصد از باغات سیب اســتان نیز از نوع رویشی )سیب 
مالینگ پا کوتاه ( و شــامل ارقام فوجی ، دلبار اســتار 
)دورنگ فرانســوی( ، گاال، گالب ، رد اســتارکینک ، 

برابرن بصورت پراکنده وجود دارد.
فتحی افزود: شهرســتان مراغه با تولیــد بیش از ۳۰۰ 

هزار تن مقام اول و شهرستانهای میانه با ۱۲۰هزار تن 
و اهر با ۹۳هزار تــن و مرند ۴۵ هزار تن در اســتان به 

ترتیب مقام دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.

آذربایجان شرقی

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد؛

برداشت ۶۸۰ هزار تن  سیب درختی در آذربایجان شرقی



تالش نفت برای ۱۰۰ دالری شدن

 آیا مسیر بازگشت ایران به بازار  سخت تر شد؟

در سفر به استان بوشهر
 وزیر نفت مسائل و مشکالت شهرستان های جم 

و عسلویه را بررسی می کند
 وزیر نفت وارد استان بوشهر شــد و به عنوان نماینده دولت به بررسی 

مسائل و مشکالت شهرستان های جم و عسلویه می پردازد.
 ششــمین ســفر اســتانی رئیس جمهور و هیئت دولت با ورود رئیس 
جمهور به بوشهر آغاز شد.در این ســفر تعدادی از وزرا به نمایندگی از 
رئیس جمهور با حضور در شهرســتان های مختلف اســتان بوشهر به 

بررسی مسائل و مشکالت این مناطق می پردازند.
محمد جــواد اوجی وزیر نفت بــه عنوان وزیر معین به جنوب اســتان 

بوشهر و شهرستان های جم و عسلویه سفر می کند.

بازار نفت چشم به راه نیم تریلیون دالر 
سرمایه گذاری

آژانس اعتبارسنجی مودیز در گزارشــی برآورد کرد اکتشافگران نفت 
باید بودجه حفاری را به میزان 54 درصــد افزایش داده و به بیش از نیم 
تریلیون دالر برســانند تا کمبود عرضه قابل توجه را تا چند سال آینده 

متوقف کنند.
موسسه مودیز اینوستورز ســرویس در گزارشی اعالم کرد شرکت های 
حفاری نفت و گاز طبیعی که از فروپاشی سال گذشته تقاضا و قیمت ها 
آسیب دیدند، به بهبود اخیر بازار واکنش نشــان نداده اند. این صنعت 
معموالبا توسعه جســت و جو برای میادین بهره برداری نشده به بهبود 
وضعیت واکنش نشان می دهد.در حالی که قیمت های بین المللی نفت 
و گاز آمریکا امســال به ترتیب بیش از 50 درصد و 120 درصد افزایش 
پیدا کرده اســت، پیش بینی می شــود هزینه های حفاری در ســطح 

جهانی امسال هشت درصد رشد می کند.
تحلیلگران مودیز در این گزارش نوشتند: این میزان خیلی اندک است 
تا جایگزین آنچه این شرکت ها در سال 2022 استخراج خواهند کرد، 
شود. هر گونه فشاری از این دســت در بحرانهای فعلی که اقتصادهای 
آســیایی و اروپایی تقال می کنند پیش از زمستان ذخایر سوختشان را 
تقویت کنند و قیمت ها مدام رکوردشــکنی می کنند، به سرعت اتفاق 
خواهد افتاد. صنعت اکتشــاف باید به میزان قابل توجهی بیشتر هزینه 
کند به خصوص اگر تقاضا برای نفت و گاز تا سال 2025 از سطح پیش از 

پاندمی فراتر رود.

بر اســاس گزارش بلومبرگ، مودیز با اشــاره به برآوردهــای آژانس 
بین الملی انرژی اعالم کرد انتظار می رود شرکت های نفت و گاز امسال 
352 میلیارد دالر برای حفاری و فعالیتهای مربوط به آن هزینه کنند. 
اگر آنها هزینه شــان را به 542 میلیارد دالر مــورد توصیه این آژانس 
اعتبارســنجی افزایش دهند، باالترین هزینه جهانی از ســال 2015 

خواهد بود.

چند نکته مهم درباره قبوض برق تابستان ۱۴۰۰
رقم های باالی قبض برق در کمتر از 3 درصد مشترکان بسیار پرمصرف 
دیده می شود که در اصطالح به آنها مشترکان بدمصرف گفته می شود. 
تعرفه برق این گروه بــدون یارانه انــرژی و با تعرفــه خرید تضمینی 
تجدیدپذیرها محاسبه می شود و به همین دلیل رقم های چشمگیری 

است.
 با توجه بــه آمار شــرکت توانیر تعــداد کل قبوض صادر شــده برای 
مشــترکان خانگی حدود 30 میلیون بوده که با رعایت الگوی مصرف 
توســط برخی مشــترکان، بیش از 10 میلیون و 600 هزار مشترک از 

آبان سال گذشته تاکنون مشمول تخفیف صد در صدی شده اند.
حدود 82 درصد )25 میلیون مشــترک( کمتر از الگوی تعیین شــده )در 
مناطق معتدل 300 کیلووات ساعت( مصرف برق داشته اند. برای این گروه 
از مشترکان فقط 7 درصد افزایش ساالنه بر اساس مصوبه دولت اعمال شده 
که قبض برق عمده این مشــترکان رقم بسیار پایینی اســت، چون از یارانه 
کامل انرژی برخوردار شــده اند.حدود 15 درصد مشــترکان، مابین الگوی 
تعیین شده تا دو برابر الگو )بین 300 تا 600 کیلووات( مصرف داشته اند که 
این دسته از مشــترکان عالوه بر افزایش ساالنه 7 درصد تعرفه، مشمول 16 
درصد افزایش به دلیل مصرف باالتر از الگو شــده اند و در مجموع 23 درصد 

افزایش تعرفه در قبض آنها اعمال شده است.
با بررسی قبض های صادر شده امســال در شرکت توانیر مشخص شده 
که رقم های بــاالی قبض برق در کمتر از 3 درصد مشــترکان بســیار 
پرمصرف دیده می شــود که در اصطالح به آنها مشــترکان بدمصرف 
گفته می شــود. تعرفه برق این گروه بدون یارانه انرژی و با تعرفه خرید 
تضمینی تجدیدپذیرها محاســبه می شــود و به همین دلیل رقم های 
چشمگیری است.مشــترکان بد مصرف که معادل 850 هزار مشترک 
هســتند بیش از دو برابر الگوی تعیین شــده مصرف داشته اند و طبق 

مصوبه مجلس یارانه انرژی آنها حذف می شود.
ایران به دلیل ارائه یارانه به سوخت نیروگاه ها و همچنین تعرفه فروش 
برق به مردم ارزان تریــن تعرفه بــرق در دنیا را دارد، امــا طبق قانون 
هدفمندی یارانــه مصوب مجلس، این یارانه بایــد به مصرف کنندگان 
کم مصرف تعلق بگیرد و مشــترکی که به هر دلیلی )از جمله اســتفاده 
از دســتگاه های سرمایشــی متعدد( بخواهد باالتر از الگو، برق مصرف 
کند، باید قیمت تمام شده آن را بپردازد.بهای برق مشترکان پرمصرف 
بر اساس قانون بودجه به صورت غیر یارانه ای و بر اساس الگوی افزایش 
پلکانی تعیین می شــود و بنابرایــن فقط برای میزان مــازاد از دو برابر 

الگوی مصرف بر اساس نرخ غیر یارانه ای برق محاسبه می گردد.
این گروه از مشــترکان با اعمال روش های مدیریت مصرف به سهولت 
می توانند مصرف برق خود را به ســطح الگوی مصرف کاهش داده تا نه 
تنها شامل افزایش قیمت برق نشوند بلکه از کاهش قابل مالحظه ای در 

صورتحساب برق خود بهره مند شوند.

گام های جدید عراق برای اکتشاف گاز
عراق اعالم کرد کــه در حال گفت وگو با یک شــرکت خارجی فعال در 

حوزه انرژی برای اکتشاف گاز در صحرای غربی این کشور است.
 وزارت نفت عراق در بیانیه ای اعالم کــرد که به منظور تالش برای قطع 
وابستگی دومین تولیدکننده بزرگ اوپک از واردات گاز، مذاکراتی را با 

یک شرکت خارجی انرژی آغاز کرده است.
بغداد به دنبال اکتشاف گاز در صحرای غربی در استان انبار است.

احســان عبدالجبار، وزیر نفت عراق در این بیانیه اظهار کرد که نام این 
شرکت خارجی را پس از رسیدن به توافق اعالم خواهد کرد.

وی گفت: وزارت نفت کار اکتشاف دوبعدی و سه بعدی را در استان انبار 
و استان شمالی نینوا آغاز کرده اســت.عرضه متناوب گاز و برق به این 
کشور در تابســتان امسال سبب کمبود گســترده برق در عراق شد که 

دمای هوا در جنوب آن به 50 درجه می رسد.

و نیر

 ایرانی ها در حالی در 6 ماهه نخســت امسال و همزمان 
با شرایط قرمز کرونایی، روزانه 85 میلیون لیتر بنزین 
مصرف کرده اند که این عدد برای 6 ماهه اول سال 99، 
حدود 74.5 میلیون لیتر بوده است و حکایت از رشدی 

14 درصدی دارد.
هر زمان که رشد مصرف بنزین شتاب گرفته، مجموعه 
سیاستگذاران کشــور به فکر راهکارهایی برای کنترل 
مصرف و بهینه ســازی آن افتاده اند. برای نخستین بار 

اواخر دهه 80 بود که سهمیه بندی بنزین مطرح شد.
در آن زمان مصرف بنزین رو به افزایش بود، قیمت دالر 
چند ســالی ثابت مانده بود و این در شــرایطی بود که 

نفت در بازارهای جهانی گران می شد.
همین موضوع قیمت واقعی بنزین را افزایش داد اما در 
عمل قیمت در ایران ثابت بود که باعث می شد مصرف 
هر روز بیشتر شود.همچنین قاچاق سوخت نیز بیشتر 
شــده بود و روزانه تا 25 میلیون لیتر سوخت که از آن 

جمله می توان بــه بنزین نیز اشــاره کرد، از 
کشور قاچاق می شد.

با آن اقدام، مصرف بنزیــن تا حدی فروکش 
کرد امــا این رونــد دوام چندانی نداشــت. 
کاهــش قیمت نفــت و ثبات قیمــت ارز از 
ســال 93 به بعد ســبب شــد تا بــه تدریج 
ســهمیه بندی بی اثر شــود. در میانه دهه 

90 بود که بنزین تک نرخی شــد و سهمیه بندی دیگر 
لزومی نداشت.نوسان های شــدید نرخ ارز که از اواخر 
ســال 96 آغاز شــد اما دوباره فاصله قیمت بنزین را با 
قیمت واقعــی آن افزایش داد و آبان ســال 98 بود که 

بنزین بار دیگر سهمیه بندی شد.
با آن اقدام نیز مصرف بنزین از باالی 100 میلیون لیتر 
در روز به حدود 75 میلیون لیتر رسید. اواخر سال 98 با 
شیوع کرونا و اعمال محدودیت ها، مصرف بنزین کمتر 
شد. فروردین سال 99، حتی در روزهایی مصرف تا 40 

میلیون لیتر در روز پایین آمد.
میانگیــن مصــرف بنزین اگرچه در ســال 
گذشــته حدود 80 میلیون لیتر در روز بود 
اما از ابتدای امســال مصــرف بنزین دوباره 
اوج گرفت.افزایش مصرف بنزین باعث شــد 
تا میانگین مصرف این سوخت در 6 ماهه اول 

امسال، به 85 میلیون لیتر در روز برسد.
این در حالی اســت که میانگین مصرف بنزین در مدت 
مشــابه ســال قبل، 74.5 میلیون لیتر در روز بوده که 
نشــان می دهد ایرانی ها 14 درصد بیشــتر از ســال 

گذشته بنزین در باک های خود سوزانده اند.
به گزارش ایرنا، ادامه روند کنونــی مصرف در صورت 
رفع محدودیت های کرونا می توانــد مصرف بنزین در 

کشور را به شدت افزایش دهد.
موضوعی که ایــران را از دایــره صادرکنندگان بنزین 
خارج کرده و حتی تا 2 سال آینده دوباره به واردکننده 

بنزین تبدیل کند.
البته با اصــالح الگوی مصرف و افزایش بهینه ســازی 
مصرف ســوخت می توان از این اتفاق جلوگیری کرد. 
با این حال در کنار اصالح الگــوی مصرف باید افزایش 

مصرف سی. ان. جی را نیز در دستور کار قرار داد.
ایران در شــرایط فعلی 40 میلیون مترمکعب ظرفیت 
توزیع روزانه ســی. ان. جی دارد که می تــوان با توجه 
به ظرفیت خالی موجود که نزدیک به 20 میلیون متر 

مکعب می شود، افزایش مصرف بنزین را کنترل کرد.
همچنین ایران که دومین دارنــده ذخایر گاز جهان به 
شــمار می رود، می تواند با تکیه بر این سوخت ملی، در 

مصرف سوخت مایع صرفه جویی کند.
میانگین مصرف بنزین 6 ماهه 99

74.5
میانگین مصرف بنزین 6 ماهه 1400

85 میلیون لیتر

یک کارشــناس بین الملل حوزه انرژی بــا بیان اینکه 
روند ارسال ســوخت و تامین انرژی لبنان توسط ایران 
ادامه خواهد داشت، گفت: اگر دولت لبنان درخواست 
داشته باشد ما آمادگی احداث حداقل دو نیروگاه برق 
را در این کشــور داریم. وزیر امور خارجه کشــورمان 
آمادگی ایران را برای کمک به حل مشکل کمبود برق 
در لبنــان و همچنین تامین نفت و گاز مــورد نیاز این 

کشور در چارچوب حقوق بین المللی اعالم کرد.
اردن نیز پیشتر اعالم کرده بود که برق لبنان را از طریق 
سوریه تامین می کند، این خبر پس از دیدار وزرای برق 

اردن، لبنان و سوریه در امان در راستای بحث در مورد 
برنامه کاری عملیات مجدد خط اتصال برق بین اردن 

و سوریه منتشر شده است.
در همین رابطه رضا میرابیان بــه خبرنگار ایلنا گفت: 
برنامه احداث نیروگاه در لبنان توسط ایران از گذشته 
مطرح بوده و بنا بر این بود که این کشور بتواند به لحاظ 
تولید برق به خودکفایی برسد و بارها پیشنهاداتی داده 
شــده بود. اما یکی از عواملی که باعث عقب افتادن این 

پروژه شد کارشکنی امریکا بوده است. 
وی با اشاره به این پیشنهاد مجدد برای ساخت نیروگاه 

در لبنان، افزود: اگر دولت لبنان درخواست داشته باشد 
ما آمادگی احــداث حداقل دو نیروگاه بــرق را در این 

کشور داریم.
این کارشــناس بین الملل انرژی در ادامه درباره ارسال 
نفت و گاز به کشــور لبنان اظهار داشت: طی روزهای 
گذشته سومین کشــتی حامل نفت وارد بندر بانیاس 

سوریه و در حال انتقال به لبنان است. 
وی با بیان اینکه روند ارســال ســوخت و تامین انرژی 
لبنان توسط ایران ادامه خواهد داشت و محصور به این 
سه محموله نیست، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم گاز را 

هم فعال از طریق شــناورهای حمل گاز به این کشــور 
ارسال می کنیم تا امکان احداث خط لوله فراهم شود.

میرابیان یادآور شــد: اکنون اولویت لبنان تامین نفت 
و سوخت خودروها، بیمارستان ها و نیروگاه ها است.

وی با بیان اینکه ما امکان صادرات انرژی به هر نقطه ای 
از جهان به جز رژیم صهیونیستی را داریم، تاکید کرد: 
به لحاظ ارســال سوخت به هر کشــوری محدودیتی 
نداریم، آنچه که تاکنون مانع بوده فشــار و تحریم های 
امریکا بوده تا اقتصاد، معیشت و زندگی مردم لبنان را 

به لبه پرتگاه برساند. 

بنزین

وگاه نیر

خریدار   کارشــناس حوزه انــرژی اظهار 
داشــت: ما بابت عــدم صــادرات رقم 2.8 
میلیون بشکه ای سال های گذشته متضرر 
افزایش قیمت امروز هســتیم، اما در عین 
حال نفت صادر نشده در چاه ها باقی مانده و 

آماده تولید و صادرات است،
براســاس تصمیِم وزیــران نفــت و انرژی 
اوپک پالس تولید نفت کشورهای عضو این 

ائتالف 400 هزار بشکه افزایش می یابد.
اوپک و متحدانش در نوزدهمین نشســت 
خود در ماه ژوئیه توافــق کرده بودند که هر 
ماه تولیدشان را در مجموع 400 هزار بشکه 
در روز افزایش دهند تا به محدودیت عرضه 
5 میلیون و 800 هزار بشــکه در روز پایان 
دهند.این توافق جدیــد برای افزایش تولید 
و بازگشــت به رقم قبلی تولید در اوپک در 
حالی اســت که قیمت نفت مرز 80 دالر را 
رد کرده و طبق برخی پیش بینی ها به 100 

دالر نزدیک می شود.
محمدعلی خطیبی، درباره متضرر شــدن 
ایــران بابت غیبــت در بازار نفــت با توجه 
به روند رو به رشــد قیمــت و تصمیم برای 
افزایش مجدد تولید از سوی اوپک پالس به 
دلیل رشد تقاضا اظهار داشت: تصمیم کلی 
اوپک پــالس در اجالس های گذشــته این 
بوده که کاهش تولید را بــه تدریج به صفر 
برســانند و به حالت عادی برگردند، یعنی 
با توجه به از ســرگیری مجدد فعالیت های 
اقتصادی تولیــد نفت نیز بــه حالت عادی 
برمی گــردد، اما بنا بر این اســت که یکباره 
نســبت به افزایش تولید اقدام نکنند و ماه 
به ماه بــازار را ارزیابی کرده و نیازســنجی 
می کنند کــه آیا بازار کشــش دارد یا خیر، 
سپس طبق توافق ماهانه؛ 400 هزار بشکه 
افزایش تولید اعمال می کنند، مشــروط به 

اینکه بازار اجازه بدهد.
وی با بیان اینکه در فصل ســرما تقاضا برای 
سوخت حرارتی رشد پیدا می کند و طبیعتا 
مصــرف گاز هم افزایــش پیــدا می کند، 
افزود: مســئله بحران سوخت امروز در اروپا 
هم بــه مباحث مقطعی و هم به مشــکالت 
بنیادین برمی گردد، مثال مشــکل سوخت 
انگلســتان مربوط به موضوع لجســتیک 
اســت، ضمن اینکــه کالن مســئله هم به 
عدم سرمایه گذاری طی ســالهای گذشته 

برمی گردد.
این کارشــناس حوزه انرژی بــا بیان اینکه 
ما بابت عدم صــادرات رقــم 2.8 میلیون 
بشکه ای سال های گذشته متضرر افزایش 
قیمت امروز هســتیم، گفت: امــا در عین 

حال نفت صادر نشــده در چاه ها باقی مانده 
و آماده تولید و صادرات اســت، ضمن اینکه 
توفیق اجباری داشتیم که وابستگی مان را 
به درآمدهای نفتی کم کردیم و رویکردمان 
به درآمد غیرنفتی افزایش پیدا کرد، اگر به 
همان میزان قبلی صادرات داشتیم تا به این 
حد به صادرات غیرنفتی و تولید داخل توجه 
نمی کردیــم و تهدیدها بــه فرصت تبدیل 

نمی شد.
وی دربــاره بازگشــت نفــت ایــران بــا 
توجه بــه افزایــش مجدد عرضه از ســوی 
تولیدکنندگان خاطرنشــان کرد: اعضای 
اوپک پالس قول داده اند که با لغو تحریم ها 
ظرفیــت ایــران را در نظر می گیرنــد و به 
بازگشــت ما کمــک می کننــد، بنابراین 

بر اســاس قول داده شده بازگشــت ایران 
با ســختی همــراه نیســت و طبــق روال 
عادی انجام می شــود. خطیبی تاکید کرد: 
اکنون فضای پاالیشــی عوض شده قبال هر 
پاالیشگاهی بر اســاس مصرف نفت خاصی 
تعریف می شد که امکان تغییر مشکل بود، 
اما در حال حاضر مصرف کنندگان نفت خام 
را از کشــورهای مختلــف وارد می کنند تا 
امنیت انرژی خود را باال ببرند، یعنی نفت را 
به صورت ترکیبی از انواع مختلف به عنوان 

خوراک مصرف می کنند. 
وی درباره بازگشــت مشــتریان در صورت 
لغو تحریم های ایران یادآور شــد: در زمان 
لغو تحریم قبلی هم مشتریان ما بازگشتند 
و مشــکلی برای پاالیشــگاه ها پیش نیامد 

و ایران هم به جایگاه خود برگشــت، قطعا 
مشــتریان تمایل دارند که مجددا از ما نفت 
بخرند و. ضمــن اینکه تجارت بــا ایران در 
واقع یک بازی برد-برد اســت زیرا در قبال 
نفت صادرتــی؛ ما هم از این کشــورها کاال 
می خریم، تعلل امروز هــم  بخاطر نگرانی از 

جریمه است
اما بهروز نامداری معتقد اســت: در این دو 
سال اخیر به حدی برای انرژی سبز تبلیغات 
شده که منجر به کاهش سرمایه گذاری در 
حوزه انرژی های شده و از سوی دیگر فاصله 
تقاضا بســیاری از تاسیسات را از مدار خارج 
کرده بود، بنابراین قیمت کنونی بازتاب این 

دو سال گذشته است.
وی درباره بازگشــت ایران به بــازار به ایلنا 
گفت: ابتدا بایــد ببینیم چارچوب تحریم ها 
به چه شکل خواهد شــد، آیا اجازه بازگشت 
به بازار به ما داده می شود یا خیر؟ اگر فرض 
کنیم مذاکرات به نتیجه برســد و بتوانیم به 
بازار برگردیم مهم این است که چقدر توان 
تولید داریم، بســیاری از تاسیسات نفتی ما 
طی دو ســال اخیر تحلیل رفته و استهالک 
پیدا کرده انــد بنابراین ما با یــک هندوانه 
دربســته مواجهیم که می توانــد ارزیابی 
نزدیکترین مســئوالن را هم با چالش روبرو 
کند. به اعتقاد این کارشناس حوزه انرژی؛ ما 
جدا از تبعات سیاسی تحریم، به لحاظ فنی 
هم مشــکل داریم، در کل ارزیابی بنده این 
است که ما در هیچ از ســازمان های اوپک و 
اوپک پالس جایگاه قابل اشاره ای نداریم اما 
در عین حال تعهدی هم نداریم  که ســقف 
توافق کاهش تولید را رعایت کنیم، بنابراین 
به محض اینکــه محدودیت ها برداشــته 
شــود بالفاصله با حداکثر ظرفیت وارد بازار 

می شویم.

ونایی رشد ۱۴ درصدی مصرف بنزین با وجود شرایط قرمز کر

وگاه در لبنان را داریم آمادگی احداث دو نیر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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زنگ خطر قطع گاز در زمستان با رشد ۲.۵ درصدی مصرف
خریدار  اگرچه ایرانی هــا در 6 ماهه اول 
امسال حدود یک درصد گاز کمتری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشــته مصرف کرده 
اند، اما آمارها نشان می دهد با شروع پاییز و 
خنک شدن نسبی هوا، مصرف گاز رشد 2.5 

درصدی را تجربه کرده است.
 ایرانی هــا در مصــرف انــرژی یکــی از 
بدمصرفترین ملت های جهان هســتند. تا 
آنجا که بر اســاس آمار اعالم شده از سوی 
آژانس بین المللی انرژی، ایران رتبه نخست 
را در پرداخــت یارانه انــرژی جهان به خود 

اختصاص داده است.
ایران در سال گذشــته حدود پنج میلیارد 
دالر یارانــه در بخش نفــت، 12.5 میلیارد 
دالر در بخــش بــرق و 12.2 میلیارد دالر 
در بخــش گاز پرداخت کرده اســت که در 
مجموع 29.5 میلیــارد دالر یارانه به انرژی 

اختصاص داده است.
این در شــرایطی اســت که مجموع یارانه 
پرداخت شده انرژی در جهان عددی حدود 
181 میلیارد دالر بوده است. بنابراین ایران 
در سال گذشــته 16.2 درصد از کل یارانه 

پرداخت شده به حامل های انرژی را به خود 
اختصاص داده است.

مجموع یارانه پرداخت شده به بخش گاز در 
ســال 2020 حدود 35 میلیارد الر بوده که 
ایران با پرداخت 12.2 میلیــارد دالر یارانه 
در این بخش ســهمی حدود 35 درصدی را 

به خود اختصاص داده است.
این در حالی اســت که ایران اگرچه دومین 
کشــور دارنده ذخایــر گاز جهان اســت و 
ظرفیت تولید گاز آن نیز بیش از یک میلیارد 
متر مکعب در روز اســت، اما بــرای تامین 
سوخت زمستانی نیروگاه ها با مشکل رو به 
رو اســت.وزیر نفت نیز پیش از این  با بیان 
اینکه درسال گذشــته حدود 160 میلیون 
متر مکعب در بعضی از روزهای فصل ســرد 
بخصوص در اســتان های شــمال و شمال 
شرق کشور کســری گاز داشــتیم، گفت: 
امسال پیش بینی می کنیم که با روند رشد 
مصرف در کشــور که بین 8 تــا 10 درصد 
اســت، در فصل ســرد تا 200 میلیون متر 
مکعب در روز کســری گاز داشــته باشیم، 
به همین خاطر جلســات تامین ســوخت 

زمستانی را شروع کردیم.
با این حال کمبود گاز در زمســتان بســیار 
جدی است. در سال های گذشته نیز اگرچه 
دیگــر قطعی گاز بخــش خانگــی به ویژه 
در اســتان های شــمالی اتفاق نیفتاد، اما 
نیروگاه ها با کاهش گاز رســانی در زمستان 
دست به گریبان بودند.این موضوع در کنار 
پایین بودن بازده نیروگاه های کشــور، زنگ 

خطری برای قطعی برق در زمستان است.
آمارها نشــان می دهد در زمســتان سال 
گذشــته در برخی روزهــا، گاز تحویلی به 

نیروگاه ها بــه زیر 70 میلیــون مترمکعب 
در روز رســید. این در حالی اســت که اگر 
نیروگاه های کشور بخواهند با همه ظرفیت 
خود کار کنند سوختی معادل 190 میلیون 

متر مکعب گاز در روز نیاز دارند.
بنابراین بقیه ســوخت مورد نیاز نیروگاه ها 
در زمستان به وسیله ســوخت مایع تامین 

شده است.
امســال اگرچه در 6 ماهه اول سال آنگونه 
که مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز 
ایران اعــالم کرده، مصرف گاز در مقایســه 
با مدت مشابه ســال قبل حدود یک درصد 
کاهش داشته اما با اولین نســیم پاییزی و 
خنک شدن نسبی هوا در اغلب نقاط کشور، 

مصرف گاز نیز افزایشی شده است.
آمارهای شــرکت ملــی گاز ایران نشــان 
می دهد که در روز 13 مهر امســال، مصرف 
گاز بــه 581 میلیــون متر مکعــب در روز 
رســیده اســت. این در حالی است که سال 
گذشــته در همیــن روز، ایرانــی ها 567 

میلیون متر مکعب گاز مصرف کرده اند.
ادامه روند افزایشــی مصرف گاز در کشور، 

عالوه بــر آنکــه می تواند سوخت رســانی 
به نیروگاه ها را با مشــکل رو بــه رو کرده و 
پایداری شــبکه برق را به خطــر بیاندازد، 
در ادامه ممکن اســت به قطــع گاز برخی 
از مناطق کشــور در روزهای ســرد ســال 
بیانجامد.به گزارش ایرنا، براساس تراز سال 
97، مصرف فعلی انرژی کشــور معادل 6.3 
میلیون بشکه نفت در روز است که چنانچه 
برنامه های بهینه سازی انجام شود، قابلیت 
صرفه جویــی 50 درصدی مصــرف انرژی 

وجود خواهد داشت.
در طول دهه های اخیر عرضــه انرژی اولیه 
کشور بطور متوسط ساالنه سه درصد رشد 
داشــته و با توجه به رشــد تولید ناخالص 
داخلی موجب روند افزایشی شدت مصرف 
انرژی اولیه شده اســت. در حالی که شدت 
مصرف انرژی جهــان در طــول دهه های 

گذشته روند کاهشی داشته است.
شدت عرضه انرژی در ایران بیش از سه برابر 
متوسط جهانی اســت و ایران از نظر میزان 
عرضه انرژی نزدیک به کشــور آلمان است 

اما شدت انرژی ایران 6 برابر آلمان است.



رئیس شورای اسالمی شهر تهران:

تهران به تامین وسایل حمل و نقل عمومی نیازمند است

توضیحات وزیر علوم درباره ایجاد معاونت فناوری
بهای بیشتر به نوآوری

وزیر علوم تاکید کرد: راه اندازی معاونت فنــاوری در وزارت علوم هیچ 
گونه موازی کاری با معاونت علمی ریاســت جمهوری نخواهد داشت و 

ما سعی می کنیم این معاونت تفکیک وظایفی با آن نهاد داشته باشد. 
محمدعلی زلفی گل دربــاره چرایی ایجاد معاونــت فناوری در وزارت 
علوم گفت: در حال حاضر پارک های علم و فناوری زیر مجموعه معاونت 
پژوهش و فناوری وزارت علوم هســتند. این در حالی اســت که دایره 
فعالیت این معاونت فعلی بسیار زیاد است. ما با اجرایی کردن این طرح 
به دنبال این هســتیم که تا بتوانیم در راســتای تولید ثــروت از دانش 

جدی تر عمل کنیم.
وزیر علوم ضمن اشــاره به اینکه پارک های علم و فناوری و مراکز رشد و 
هیأت امنای آنها نیاز به یک توجه ویژه دارند، خاطرنشان کرد: پارک ها 
و مراکز رشــد قوانین خاص خودشان را دارند و ســعی می کنیم بهای 
بیشــتری به فناوری و نوآوری دهیــم و بنا داریم انرژی بیشــتری در 
حوزه هایی بگذاریم که منجر به تولید، اشــتغال پذیری و اشتغال زایی 

شود.
زلفی گل در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد این معاونت به نوعی موازی 
کاری با معاونت علم و فناوری ریاســت جمهوری محسوب نمی شود؟ 
گفت: ما ســعی می کنیم معاونت فنــاوری در وزارت علــوم تفکیک 
وظایفی با معاونت علمی فناوری ریاســت جمهوری داشته باشد و در 

چهارچوب مشخص فعالیت کند.
وی ادامــه داد: معاونــت علمی و فنــاوری در واقع تا یک ســطحی از 
شــرکت های دانش بنیان حمایت می کند و ما هم ســعی می کنیم تا 
یک اندازه ای حمایت خود را از شــرکت های دانش بنیان داشته باشیم. 
وزارت علوم و معاونت علمی هر دو در یک تیم هســتند و هر موقع این 
احساس را داشته باشــیم، می توان در کنار هم برای پیشبرد امور کشور 

هم افزایی و همکاری الزم را در دستور کار خود قرار دهیم.

معاون آموزشی وزارت علوم:
بنای ما برای ترم جاری فعال آموزش مجازی 

خواهد بود
معاون آموزشــی وزارت علوم با تاکید بر اینکه نمی توان زمانی قطعی 
برای آغاز آمــوزش حضــوری اعالم کرد، گفــت: بنای ما این اســت 
دانشــجویان این ترم آموزش مجازی داشته باشــند، به همین جهت 
لیست دانشــجویان برای دریافت اینترنت رایگان به وزارت ارتباطات 

ارسال شده است.
دکتر  علــی خاکی صدیــق ضمن بیان این مطلب از ارســال لیســت 
دانشجویان و اســاتید برای دریافت اینترنت رایگان به وزارت ارتباطات 
خبر داد و اظهار کرد: وزارت علوم بنا را بر این گذاشــته اســت که ترم 
جاری دانشگاه ها و موسســات آموزش عالی نیز مجازی برگزار شود به 
همین جهت دانشجویان تا پایان ترم می توانند از اینترنت رایگان برای 

آموزش مجازی استفاده کنند. 
ما طی سه ترم گذشــته نیز اینترنت رایگان برای دانشگاهیان داشتیم 
کــه امیدواریم برای ترم پیــش رو نیز این امر بطور کامــل و برای همه 

دانشجویان به راحتی محقق شود.
معــاون آموزشــی وزارت علوم بــا تاکید بــر اینکه نمی تــوان زمانی 
قطعی بــرای آموزش حضوری اعالم کرد، خاطر نشــان کــرد: اگر چه 
واکسیناسیون دانشجویان به صورت گســترده آغاز شده است و روند 
واکسیناسیون با سرعت خوبی در کشــور پیش می رود. اما در مناطق 
و دانشگاه های مختلف، سرعت واکسیناســیون متفاوت است و اکنون 
آمار دقیقی نداریم که بخواهم آمار واکسینه شده ها را اعالم کنیم؛ چون 
این کار زیر نظر وزارت بهداشت انجام می شود و ما فقط اسامی و کد ملی 

دانشجویان را ارسال کرده ایم.
دکتر خاکی صدیق تاکید کرد: امیدواریم روند واکسیناســیون مهر یا 
آبان به پایان برسد، اما نمی توانیم زمانی قطعی برای آموزش حضوری 

اعالم کنیم و بنای ما برای ترم جاری فعال آموزش مجازی خواهد بود.
معاون آموزشــی وزارت علــوم اظهار کــرد: همزمان با تســریع روند 
واکسیناسیون دانشجویان، دانشگاه ها براســاس امکانات زیرساختی 
مثل خوابگاه ها و مســائل رفاهی، برنامه ریزی کرده انــد که به تدریج 
آموزش حضوری را شروع کنند. این امر ممکن است در دانشگاهی برای 
دانشــجویان کارشناسی ارشد اواســط یا اواخر همین ترم محقق شود 
و در دانشــگاهی موکول شــود به ترم بهمن ماه و از تــرم دوم آموزش 

حضوری شروع شود.

تحویل ۶۵۷۶ واحد مسکونی به مددجویان 
وستایی کمیته امداد ر

 مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ســاختمان کمیته امداد 
از تحویل 6576 واحد مسکن به مددجویان روســتایی از ابتدای سال 

جاری خبر داد.
  احمدرضــا دالوند، مدیــرکل دفتر تامین مســکن و امور مهندســی 
ســاختمان کمیته امداد با اشــاره به برنامه های این نهاد برای تامین 
مسکن مددجویان روستایی گفت: در شــش ماهه نخست سال جاری 

6576 واحد مسکن برای مددجویان روستایی احداث و تحویل شد.
وی افزود: بیشــترین واحد احداثی ویژه مددجویان روستایی با 1857 
واحد مربوط به خراســان جنوبی و پس از آن در اســتان فارس با 855 

واحد بوده است.
مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد از 
برنامه ریزی این نهاد برای ساخت 360 هزار واحد مسکن مددجویی در 
چهار سال آینده خبر داد و افزود: این طرح از سال آینده آغاز می شود و 

ساالنه 90 هزار واحد مسکن برای مددجویان ساخته خواهد شد.
دالوند تاکید کرد: از 90 هزار واحد مسکن، ساالنه حدود 30 هزار واحد 

در روستاها احداث می شود.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، وی به تفاهم نامه ساخت 
10 هزار واحد مسکن با بنیاد مســتضعفان اشاره کرد و گفت: این تعداد 
واحد مسکونی نیز از سوی کمیته امداد با همکاری بنیاد مستضعفان و 
بنیاد مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر برای خانواده های 

نیازمند ساخته خواهد شد.
مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ســاختمان کمیته امداد 
خاطرنشــان کرد: تالش داریم ظرف مدت 18 ماه تمام این واحدهای 

مسکونی را در سطح کشور به بهره برداری برسانیم.

دیوار

 معاون وزیر بهداشــت و رییس ســازمان غذا و دارو با 
اشاره به اینکه روز گذشــته مجوز مصرف اضطراری 
از سوی ســازمان غذا و دارو برای واکسن اسپایکوژن 
صادر شــد، گفت: اثربخشی واکســن هایی همچون 
فایــزر در مقابل ســویه های جدید ویــروس کرونا، 
کاهش یافته اســت و در برخی موارد به زیر 50 درصد 
رســیده اســت. این در حالی اســت که اثربخشــی 
واکسن اســپایکوژن باالتر از مقادیر مجاز اعالم شده 
در دستورالعمل های ســازمان جهانی بهداشت بوده 

است.
محمدرضا شــانه ســاز اظهار داشــت: در حال حاضر 
ویروس غالب کرونا در کشــور شامل سویه هایی مانند 

دلتا، انگلیســی و ووهان ممکن است باشد، 
که مطالعه بالینی واکســن اسپایکوژن جزو 
معــدود مطالعاتی در جهان اســت که تماما 
در پیک دلتا انجام شــده است و این واکسن 
در مقابل اکثر ســویه هــای موجود ویروس 
کرونا در کشــور، اثربخشی مناسب و باالتر از 
لعمل های سازمان جهانی بهداشت  دستورا

را داشته است.
وی تصریح کرد: بر اســاس گزارش ارســالی از مطالعه 
بالینی و نظر کمیته بالینی، در ایــن مرحله از مطالعه 
الینی فاز 3 واکسن اسپایکوژن، اثربخشی واکسن در  ب
پیش از ابتال به موارد عالمــت دار و خفیف کووید19  و 

در شرایط غلبه واریانت دلتا در کشور، حدود 
60 تا 65 درصد برآورد شده است.

رییــس ســازمان غــذا و دارو یادآور شــد: 
براســاس هماهنگــی با معاونت بهداشــت 
وزارت بهداشــت مقرر شــده که افرادی که 
در فازهای موفق مطالعات بالینی  واکســن 
دریافت کرده اند، بتوانند کارت واکسن خود 
را دریافت کنند تا در مراحل اجرای قرنطینه هوشمند 

با مشکلی مواجه نشوند.
شانه ســاز گفت: تولید ماهانه اســپایکوژن بر اساس 

اظهارات شرکت سیناژن، حداقل سه میلیون ُدز است.
بنابراعــالم وزارت بهداشــت، وی خاطرنشــان کرد: 

به نظر می رســد که مشکلی برای اســتفاده از واکسن 
اسپایکوژن به عنوان ُدز بوستر یا یادآور، وجود نداشته 
باشــد لیکن بمنظور اظهار نظر قطعی انجام مطالعات 

بیشتر ضروری می باشد.
معاون وزیر بهداشــت پــر پایان اظهار کرد: شــرکت 
ســیناژن نیز همچون واکســن های برکت و پاستور 
از ابتدا بر اســاس دستورالعمل های ســازمان جهانی 
بهداشــت برای دریافت تاییدیه هــای الزم، مطالعات 
کارآزمایی خود را طراحی کرده و تالش این شــرکت 
این بوده که حتما مجوزهای سازمان جهانی بهداشت 
و ســایر مراجع معتبر بین المللی را برای صادرات این 

واکسن ، دریافت کند.

 شــهردار تهران با اشــاره به فرهنگ ایثار و شــهادت، 
گوهر ناب دفاع مقدس را روحیه انقالبی و فرهنگ کار 

مخلصانه برای مردم توصیف کرد.
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران در مراسم تشییع پیکر 
دو شهید دفاع مقدس تاکید کرد: خداوند را شاکرم که 
در روز شهادت حضرت علی ابن موســی الرضا )ع( ما 
را به محضر دو شــهید عزیز و ســعید دعوت کرد تا به 
بهره مندی از برکات دو شــهید در این خطه از منطقه 

22 نایل شویم. 
او با اشــاره به روایتی مبنی بر اینکه »به فردی گفتند 
زیارتی که می روی همت توســت یا قسمت؟ گفت نه 
همت اســت نه قســمت، زیارت دعوت است« گفت: 
امروز دعوت شده ایم که در کنار ملجأ پاک این شهیدان 
پایه ای از معرفت، درس آموزی و دقــت بیابیم و آن را 

سرمایه  وجود و زندگی قرار دهیم. امام عظیم 
الشــان مان به ما یاد داد که چگونه فکر کنیم 
و بیاندیشیم.شهردار تهران گفت: روزی که 
خرمشهر آزاد شــد و ما در پوست خود نمی 
گنجیدیم امام )ره( فرمودند خرمشهر را خدا 
آزاد کرد و به دست و بازوی رزمندگان بوسه 
زد. امام)ره( به ما فرمودند »دریابید خودتان 

را که غرور شما را نگیرد.« 
زاکانی با بیان اینکه یکی از شهدایی که پیکرش امروز 
خاکسپاری شد 18 ساله و از آوردگاه  عملیات بدر است، 
گفت: در عملیات بدر با پیشروی بسیار جدی و موفق تا 
شرق دجله جلو رفتیم، اما روز چهارم یا پنجم عملیات 
بود که اعالم شــد 45 نقطه ثبتی انفجاری در مســیر 
وجود دارد. به همین دلیل حدود 24 ســاعت نگذشته 

بود که با فشار دشــمن بعثی مجبور به عقب 
نشینی شــدیم. شــهردار تهران از شرایط 
سخت عملیات بدر صحبت کرد و ادامه داد: 
احســاس می کردیم پایان زمان است و دنیا 
روی سر ما خراب شــده و همه زانوی غم  در 
بغل گرفته اشک در چشــم داشتیم، اما امام 
عظیم الشان )ره( به شــهید صیاد شیرازی و 
محســن رضایی پیام داده و فرمودند »شما پیروزید.« 
در حالی که ما شکست خورده بودیم. آنچه مهم است، 
قیام راسخ و با ایمان در مسیر درست است تا قله هایی 

که افتخار جامعه بشری است، فتح شود. 
شهردار تهران با اشــاره به این که یکی دیگر از شهدای 
گرانقدر 22 ســاله و از عملیات کربالی 5 اســت، بیان 
کرد: زمانی که تفکر درست و قیام راسخ جاری و ساری 

باشــد همه ظرفیت های جهان در اختیار صاحب این 
تفکر است. اوست که فرمان می دهد چه چیزی محقق 
شــود. او گفت: همزمان با حصر آبادان، کســی تصور 
نمی کــرد که فــردای آن روز بعثی ها وارد بهمنشــیر 
شــوند، اما امام)ره( فرموده بودند حصر آبــادان باید 
شکسته شــود. چرا که صاحب این تفکر، امر به چنین 
اقدامی کرده بود و بنابراین تمام عالم و آدم دســت به 
دست هم داد تا محقق شود. در عملیات کربالی یک در 
مهران هم سید احمد خمینی سه بار بیان کرد که »امام 
)ره( فرمودند مهــران باید آزاد شــود.« زاکانی، گوهر 
ناب دفاع مقدس را فرهنگ، روحیــه و تفکر جهادی، 
مخلصانه و مومنانه توصیــف کرد و گفت: محصول 
آن شهیدی اســت که ما را دعوت کرده و باید از او 

درس آموزی کنیم.

واکسن

شهردار

خریدار  رئیس شــورای اســالمی شهر 
تهران گفت: متاســفانه دچار کمبود فراوان 
اتوبوس و واگن مترو هســتیم و شهر تهران 
بیش از هــر چیز دیگری به تامین وســایل 

حمل و نقل عمومی نیازمند است.
 به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل 
شورای اسالمی شهر تهران مهدی چمران 
رییس شــورای شهر تهران شــب گذشته 
چهاردهم مهرماه 1400 به مناســبت روز 
تهران با حضــور در برنامه تهران بیســت 
شــبکه تهران در خصوص کمبودها و رفع 

مشکالت پایتخت نقطه نظراتی را ارائه داد.
چمران در این برنامه درخصوص پروژه های 
عمرانی ناتمام شهر تهران اظهار داشت: در 
شــهرداری تهران چندان پروژه عمده نیمه 
تمامی نداریم و عمده پروژه های نیمه تمام 
فعلــی مربوط به شــهرداری نیســتند، اما 
برخــی پروژه های مدیریت شــهری قبلی 
شــامل خطوط 6 و 7 مترو باقی مانده است 

که باید تکمیل و افتتاح شوند.
او در خصوص مترو تهــران ادامه داد: طبق 
طرحی که وجود داشت، مترو تهران باید تا 

جاده ساوه گسترش پیدا می کرد.
چمــران تشــریح کــرد: میــزان تحرک 
جمعیتی متــروی تهران رکــورد جهانی 
داشــت، ولی در حال حاضر با کمبود واگن 
مواجه هســتیم. زمانی مترو تهران روزانه 
2 ملیون نفر را جا به جا می کــرد و حال این 
میزان به علت کرونا به 800 هزار نفر رسیده 

است.
رییس شورای اسالمی شــهر تهران با بیان 
اینکه واگن ســازی تهران متعلــق به مترو 

است، اما قطعات اصلی واگن مانند موتور آن 
باید از خارج وارد شود ادامه داد: ما در ایران 
تا 80 درصد واگن را ایجاد می کنیم. اما ارز و 
فاینانس مورد نیاز خریــد قطعات را نداریم 
و اگر همه چیز هم آماده شــود، حداقل یک 

سال و نیم زمان می برد تا به نتیجه برسیم.
مهدی چمران در خصوص متــرو پرند نیز 
افزود: پرند شــامل شــهر تهران نمی شود، 
اما برای رساندن مترو به فرودگاه امام، شهر 
پرند را هم در مســیر مترو قــرار دادیم، که 
هزینه آن را دولت باید تامین کند. همچنین 
پردیس و ورامین و اسالمشهر هم در دستور 

کار هستند اما منابعشــان باید تامین شود.
او در ادامــه گفــت: دو بزرگــراه طوالنی 
شــمالی_جنوبی در تهران خواهیم داشت 
که مستلزم خرید امالک و تامین اعتبارات 

است.
رییــس شــورای اســالمی شــهر تهران 
همچنیــن در خصــوص تکمیــل خــط 
6 مترو نیز گفت: اگر شــش مــاه دیگر در 
شــورای چهارم مانده بودیم، آن را به پایان 
می رساندیم اما در شورای پنجم منابع مالی 
آن تامین نشد و لذا در حال حاضر مشکالتی 
وجود دارد.چمران در خصــوص نیروهای 

شرکتی شهرداری نیز متذکر شد: نیروهای 
شرکتی کاری به شهرداری ندارند و وابسته 
به پیمانکار هســتند و همه امور ایشان نیز 
وابسته به اداره کار است و ایشان نه کارمند 
شــهرداری، بلکه کارمند شرکت هستند و 

امورشان هم از وزارت کار پیگیری می شود.
او با اشــاره به اجحاف برخــی پیمانکاران 
درخصوص کارکنان گفــت: زمانی بود که 
پول رفته گران را ســر مــاه می پرداختیم، 
اما پیمانکار حقوق ایشــان را نمی پرداخت 
و پول ایشان را نگاه داشــته و سود دریافت 

می کرد.

رئیس شورای اسالمی شهر تهران با توجه به 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها و فرسودگی 
اتوبوس ها، نیز گفت: متاسفانه دچار کمبود 
فراوان اتوبوس هســتیم و طبق طرح جامع 
ترافیــک تهران، بایــد 8 هــزار اتوبوس در 
تهران داشته باشیم، اما فقط 2 هزار اتوبوس 
داریم و این درحالیســت که تعداد زیادی از 

این اتوبوس ها باید جایگزین شوند.
او افــزود: عمــر واقعی اتوبوس ها 7 ســال 
اســت اما عمر اتوبوس های تهــران از 10 
سال گذشــته اســت. البته معاونت حمل و 
نقل و ترافیک شــهرداری قــراردادی برای 
خرید 400 اتوبوس منعقد کرده اســت که 
تا چندمــاه آینده وارد می شــوند. اما 400 

اتوبوس واقعاً مشکلی را حل نمی کند.
چمران در پاســخ بــه پرســش مجری در 
خصوص آلودگی هوا نیز گفت: با آمدن پاییز 
و زمستان به علت وارونگی هوا، آلودگی هوا 
را خواهیم داشت که یکی از علل آن حمل و 
نقل و ترافیک است. اما محدودیت ها تاثیری 
در کاهش ترافیک ندارند و مردم برای نقل و 
انتقال به وسیله نیاز دارند و تاکسی ها خود 
عامل آلودگی هســتند و اتوبوس نیاز است 
و هر اتوبوس از ورود 25 اتوموبیل به خیابان 
جلوگیــری می کند و لذا هرچه بیشــتر در 
زمینه مترو و اتوبوس سرمایه گذاری کنیم 
طبیعتاً آلودگی هوا کاهش پیدا خواهد کرد.
مهدی چمران در خصوص برنامه های شورا 
برای روز تهــران نیز گفــت: برنامه ها فقط 
شامل فیزیک شهر نیست. شهر را هرچقدر 
که تمیز نگاه داریم، آرامش روحی مردم هم 

مهم است.

 واکسن "اسپایکوژن" مجوز مصرف اضطراری گرفت

وحیه انقالبی و فرهنگ کار مخلصانه برای مردم است گوهر ناب دفاع مقدس ر
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ونا، دوز دوم واکسن را تزریق کنیم؟ چه مدت پس از ابتال به کر
خریدار  یک پزشک اورژانس با بیان اینکه 
واکسیناسیون تعریف مشخص دارد و وقتی 
واکسیناســیون کامل می شــود که 14 تا 
28 روز از تزریق دوز دوم آن گذشــته باشد، 
گفت: با این حال کســی که بین تزریق دو 
دوز واکسن، مبتال می شــود 8 تا 12 هفته 
پس از بهبودی می تواند دوز دوم را دریافت 

کند.
دکتر حســین کرمانپور با اشــاره به اینکه 
عالئم و شــدت بیماری در بیماران کرونایی 
غییری نکرده اســت، گفت: روند بیماری  ت
نیز تا اوایل مهر کاهشــی بود، اما از آن پس 
بر اســاس مشــاهدات بنده رونــد ثابتی از 
مراجعات را شــاهد هســتیم که می تواند 
علل مختلفــی از جملــه میــزان رعایت 
پروتکل های بهداشتی، نگرش مردم نسبت 
به واکسیناسیون و تعداد باالی بستری های 
ICU دارد. تا زمانی که در کل بیش از 4000 
یمار بستری در این بخش ها داشته باشیم  ب
اید انتظار داشته باشــیم که اعداد و ارقام  ب

ابتال و مرگ تغییری نکند.
وی افزود: متاسفانه شاید آگاهی رسانی کم 
باشد و موردی که به اشتباه ذکر می شود این 
است که با آغاز واکسیناسیون، دانش آموزان 

می توانند ســرکالس حاضر شوند درحالی 
که اصــال چنین چیزی در هیــچ جای دنیا 
مطــرح نیســت. واکسیناســیون تعریف 
مشخص دارد و وقتی واکسیناسیون کامل 
می شــود که 14 تا 28 روز از تزریق دوز دوم 

گذشته باشد تا ایمنی الزم ایجاد شود.
او با اشــاره به باور اشــتباه تاثیــر یک دوز 
واکســن کرونا بر ایمنی زایــی، بیان کرد: 
متاسفانه برخی در کشور ما تصور می کنند 
ا تزریق یک دوز واکســن دیگر ایمن  تنها ب
شــده و می توانند رعایت ها را کاهش دهند 
و این موضوع سبب می شود برخی در فاصله 
زمانی موعد تزریق دوز دوم به بیماری مبتال 
شوند که تاثیر واکســن را تحت الشعاع قرار 

می دهد.
کرمانپور بــا تاکید بر رعایــت تهویه هوا در 
اماکن سربسته و عدم برگزاری دورهمی ها، 
اظهار کرد: متاسفانه کسانی که در یک جمع 
به کرونــا مبتال می شــوند وضعیت بدتری 
نسبت به کســانی دارند که از تماس با یک 
فــرد مبتال شــدند؛ زیرا در معــرض حجم 

باالیی از ویروس قرار می گیرند.
وی درباره تزریق واکســن کرونا نیز گفت: 
کســانی که می خواهند واکســن بزنند در 

درجه اول بایــد از عدم ابتــال و ناقل بودن 
خود مطمئن شــوند و بعد از آن واکســن 
دریافــت کنند؛ چــون اگر مبتال باشــند و 
واکسن بزنند، واکســن عمال تاثیری ندارد؛ 
زیــرا تحریک سیســتم ایمنی به واســطه 
ابتال به کرونا به مراتب بیشــتر اســت. تمام 
واکســن ها از نســخه اصل ویروس ساخته 
شده اســت و ما هم نمی دانیم فرد به کدام 
نوع از انواع کرونا مبتال می شــود. به همین 
دلیل واکســن ها درجات متفاوتی دارند. بر 
این اساس اگر تماســی با فرد مشکوکی در 
10 روز قبل از واکسیناسیون داشته باشند 
باید 14 روز صبر کنند، اگــر هیچ عالمتی 

ظاهر نشد می توانند واکســن بزنند؛ اما اگر 
کمترین عالمتی از کرونا شــامل بدن درد، 
تنگی نفس، سردرد، سرفه، آبریزش بینی، 
ضعف و بی حالی و... داشتند، تست دهند تا 
با اطمینان از عدم بیماری واکسن را دریافت 
کنند.کرمانپــور تاکید کرد: ابتــال به کرونا 
پس از دریافــت دوز اول واکســن به منزله 
یک دوز واکسن حســاب می شود. بر اساس 
مندرجات مقاالت علمی معتبر کســی که 
بین تزریق دو دوز واکســن مبتال می شود 
8 تا 12 هفته پس از بهبــودی می تواند دوز 

دوم را دریافت کند.
وی در پاســخ بــه ســوال ایســنا درباره 
ری در  ا ـ ـ م ی ط ب ی ا ر ـ ز شـ ی ا ـ ـ ن ی ب یش  پ
روزهــای آتــی، تصریح کــرد: پیش بینی 
اپیدمیولوژیســت ها حکایت از رشد مجدد 
بیماری در آبان ماه دارد؛ اما اگر وضعیت به 
همین منوال باشــد با توجه به تسریع روند 
واکسیناسیون، پیک ششم به سختی پیک 
پنجم نخواهد بود. پیک پنجم با نوع دلتای 

کرونا سخت ترین پیک بود.
او با اشــاره به اهمیت سیاست های دولت و 
حاکمیت برای مهــار بیمــاری، ادامه داد: 
وقتــی وضعیت زرد و یا آبی می شــود عمال 

زمان خوبــی برای برنامه ریــزی و مدیریت 
بیماری داریم اما، شــرایط رها می شــود و 
مردم هم کمتر رعایت می کنند؛ شــرایطی 
که در پیک چهــارم و پنجــم آن را تجربه 
کردیم. اگر اکنون کــه رنگبندی ها در حال 
زرد و آبی شدن است، مســئولین کشوری 
و منطقــه ای روش هایی را اتخــاذ کنند که 
کنترل از دســت نرود، وضعیتمــان بهتر 
خواهد شــد.وی در پایــان صحبت هایش 
تاکید کرد: بر اســاس پژوهش های صورت 
گرفته در کشور ما در شــهرهای بزرگ که 
آلودگی هوا داریم، نور خورشــید به خوبی 
به افراد نمی رسد و مشــاغل هم کارمندی 
اســت و آفتاب کمی به افراد می تابد و بر این 
اساس سطح ویتامین D اغلب پایین است. 
ویتامین D نقش موثری در افزایش ایمنی 
بــدن دارد. بنابرایــن افراد اگــر می توانند 
ســطح ویتامین D را اندازه گیــری کنند 
و در صــورت پایین بودن میــزان آن با نظر 
پزشک، ویتامین D مصرف کنند. استفاده 
از میوه هــا و ســبزیجات بســیار در ایمنی 
زایی موثر اســت. لبنیات، نان و گوشــت را 
در حد متعادل مصرف کنند و نیازی نیست 

مصرف این اقالم را افزایش دهند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060324004000079 مورخه 1400/04/26 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر  واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
خورموج تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسن غالم پور فرزند مسلم به شماره شناسنامه 
5059 صادره از دشتی در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 132/42 مترمربع پالک 10349 فرعی 
از 1040 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 1230فرعی از 1040 اصلی قطعه 1 واقع در خورموج 
اراضی خریداری از مالک رسمی آقای خضر قایدی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به ظرف مدت دو ماه آگهی اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم  نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.    م الف: 197
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/17

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/08/03
امیرعباس ترجمان- رئیس واحد ثبتی شهرستان دشتی



رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد

وم نظارت بانک مرکزی بر مصرف تسهیالت بانکی لز

خریدار  رئیس کل بانک مرکــزی گفت: بانک 
مرکزی بایــد نظارت موثر بر مصرف تســهیالت 
بانکی داشته باشــد و این نظارت قطعاً در تورم اثر 
گذار است.  چرا که اگر ســرمایه ها به بخش های 

غیر مولد برود موجب تورم خواهد شد.
 علی صالــح آبادی رئیــس کل بانــک مرکزی 
با حضــور در یــک برنامــه تلویزیونــی درباره 
راهکارهای ارتقا و حفظ ارزش پــول ملی گفت: 
یکی از موضوعات مؤثر در جهت تقویت پول ملی، 
نظارت مؤثر بانک مرکزی بر شــبکه بانکی است. 
بانک ها باید از بخــش تولیــد، بخش های مولد 
اقتصادی و مسکن حمایت کنند و تسهیالت هم 
به این ســمت حرکت کند و از فعالیت سرمایه ها 

در بخش های غیر مولد اقتصادی اجتناب شود.
وی ادامه داد: بانــک مرکزی باید نظــارت مؤثر 
بر مصرف تســهیالت بانکی داشــته باشد و این 
نظارت قطعاً در تورم اثر گذار است. اگر سرمایه ها 
به بخش های غیر مولد بــرود و نظارت بر مصرف 
تســهیالت وجود نداشــته باشــد موجب تورم 
می شــود، در حالی که حمایت از تولید و کمک به 
بخش تولید در جامعه می تواند به رشد اقتصادی 
کمک کند و همچنیــن از تورم هــم جلوگیری 
می کند.رئیــس کل بانک مرکــزی تصریح کرد: 
موضوع کنترل اضافه برداشــت ها هــم در تورم 
بسیار مهم اســت و اینکه بانک ها از بانک مرکزی 
اضافه برداشت داشته باشند موجب افزایش پایه 
پولی و نقدینگی و تورم در جامعه می شــود. یکی 
از برنامه های جدی بانک مرکزی این اســت که با 

کمک و همکاری سیســتم بانکی، ناترازی هایی 
که امروز در شــبکه بانکی، دارایی ها و بدهی های 
سیســتم بانکی و همچنین ناتــرازی در درآمد و 
هزینه سیســتم بانکی وجود دارد، بــا همکاری 
سیســتم بانکی و بانک ها مرتفع کنیم به گونه ای 
که اضافه برداشــت های بانک ها از بانک مرکزی 

کنترل شود که این موضوع بر تورم اثر گذار است.
صالح آبادی ادامــه داد: موضوع دیگر، کســری 
بودجه دولت و نیازی کــه دولت به نقدینگی دارد 
است که اضافه برداشــت دولت از بانک مرکزی و 
کســری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی یکی 
از ریشه های تورم است. البته با هماهنگی وزارت 
امور اقتصاد و دارایی و ســایر دستگاه های دولتی 
تالش می کنیــم از روش های غیر تــورم زا منابع 
درآمدی دولت تأمین شود، کما اینکه از استقرار 
دولت جدید در 40 روز گذشته، اضافه برداشت ها 
از بانک مرکزی کنترل شــده است و از روش های 
دیگــر تأمین مالــی دولت در حال انجام اســت. 
فروش اموال مازاد شبکه بانکی یکی از موضوعات 
است که دنبال خواهد شد. کمک بانک مرکزی به 
بانک ها در کاهش معوقات بانکی هم می تواند در 
سیستم بانکی اثر گذار باشد و اضافه برداشت ها را 

از بانک مرکزی کنترل می کند.
وی درباره نوســانات نــرخ ارز هم گفــت: ثبات 
دربازار ارز توســط بانک مرکزی و ســایر اعضای 
دولت دنبال خواهد شد. بازار ارز باید برای فعاالن 
اقتصادی پیش بینی پذیر شــود، بنابراین در این 
راستا هم سیاست های الزم را اتخاذ خواهیم کرد. 

البته سیاســت های مختلفی در این زمینه وجود 
دارد مثاًل تقویت تعامالت بانکی ما با کشــورهای 
دوســت و همکار که جز برنامه های جدی اســت 
و همچنیــن تقویت صادرات غیر نفتی کشــور و 
تعامل با بخش خصوصی هم بسیار مهم است که 
ارز حاصل از صــادرات غیر نفتــی و عرضه آن در 
بازار و سامانه نیما می تواند به تعادل دربازار کمک 

کند.
صالح آبادی خاطر نشــان کرد: ما بایــد بتوانیم 
در بــازار ارز تعــادل در عرضه و تقاضــا را ایجاد 
کنیم تا یک آرامشــی را دربازار ارز ایجاد کند. ما 
سیاســت های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم 
کرد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت های کشور 
مدنظر قرار می گیرد و نگاه بــه تولید داخل برای 
توسعه هم باید داشته باشیم. سیستم بانکی کشور 
باید در خدمت آحاد مردم باشد. ما باید به گونه ای 
عمل کنیم که دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی 
و تسهیالت بانکی تسهیل شود و یکی از کارهایی 
که در این زمینه جزو اولویت ها می باشد این است 
که در سیســتم بانکی به جای اینکه نگاه بانک ها 
صرفاً به موضوع وثیقه برای تســهیالت باشــد، 
اعتبار ســنجی و رتبه مناسب مشــتری است که 

باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل بانک مرکــزی در پایــان تاکید کرد: 
باید نظام رتبه بندی را در کشــور توســعه دهیم 
تا مردم بتوانند با رتبه مناســب و خوش حسابی 
و با وضعیت مطلوب خود شــخص تســهیالت را 

دریافت کنند.

مهر

ک مهر ایران سقف تسهیالت  ن ا ب
بــه  ض الحســنه مربــوط  ر ق
غالزایی را به 100 میلیون  ت ـ شـ ا
تومان افزایش داده است با توجه 
به مصوبه جلســه 1318 شورای 
پــول و اعتبار مبنی بــر افزایش 
ســهیالت قرض الحسنه،  غ ت ل ب م

سقف این تسهیالت در بانک مهر 
ایران نیز افزایــش یافته که الزم 
است متقاضیان از آن آگاه باشند.

ســهیالت بــرای  ـت ت خـ ا د ر پ
معرفی شــدگان در راســتای 
اشــتغال ایثارگران و همچنین 
خریــد انشــعابات، توســعه 

کســب وکار خانگی و کارگشایی 
و امور مربوط به کســب وکارهای 
خرد روســتایی تا ســقف 100 
میلیون تومــان از محــل منابع 
بانــک صــورت می گیرد.گفتنی 
است مبالغ ذکر شــده مربوط به 
تسهیالت اشــتغال زایی است و 

ســقف تســهیالت خارج از این 
مورد از 30 میلیــون تومان به 50 
میلیون تومان رسیده است.شعب 
بانک مهر ایران با رعایت بهداشت 
اعتباری و ضوابط جاری نسبت به 
پرداخت تسهیالت یاد شده اقدام 

می کنند.

سقف تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی بانک مهر ایران چقدر است؟

با حمایت بانک شهر 
تیم ملی والیبال ناشنوایان ایران در رده ششم 

جهان ایستاد
تیم ملی والیبال ناشــنوایان کشــورمان بــه عنوان تنها تیم آســیایی 
حاضر در مســابقات والیبال قهرمانی جهان با حمایت بانک شهر در رده 
ششم ایستاد.به گزارش روابط عمومی بانک شــهر، رقابت های والیبال 
قهرمانی ناشــنوایان جهان از یکم مهر به مدت 10 روز در ایتالیا برگزار 
شــد و تیم ملی والیبال ناشــنوایان کشورمان پس از 4 ســال دوری از 
مسابقات برون مرزی با حمایت مالی بانک شهر در این مسابقات شرکت 

کرد و توانست رتبه ششم این دوره از مسابقات را از آن خود کند.
الزم به ذکر است، امیر حســین زارع، امیر افخمی، جعفر علیزاده، سید 
احمد حســینی، وحید طالبــی، ابراهیم کیخا، محمــود علیمردانی، 
رحمت کلته، کوه نشین، حسام الدین خیراندیش، محمدرضا مقدادی 
و مجتبی کاظمی والیبالیست های ناشــنوای اعزامی به این مسابقات 

بودند.

تحقق ۶۰ درصدی برنامه تجهیزمنابع بانک 
کشاورزی در سال ۱۴۰۰

برنامه تعهدی تجهیزمنابع بانک کشاورزی درسال 1400 قریب به 60 
درصد محقق شده است .

به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشــاورزی، 
این بانک تــا تاریخ 8 مهرمــاه ، 60 درصد برنامه تعهدی ســال 1400 

خودرا محقق کرد و مانده سپرده های مردمی خودرا افزایش داد.
بر اساس این گزارش، بانک کشــاورزی همچنان برای افزایش نسبت 
ســپرده های ارزان قیمت به منظــور افزایش توان حمایتــی بانک از 
واحدهای تولیدی بخش کشــاورزی، اهتمام جــدی دارد و در همین 
راستا نسبت سپرده های ارزان قیمت این بانک بیش از 57 درصد است 

که در مقایسه با پایان سال 1399 رشد مطلوبی داشته است .

در سفر یک روزه مدیر عامل بانک سینا به اهواز مطرح شد:
عملکرد درخشان بانک سینا در کفایت سرمایه

دکتر ایمانی در ســفر به اهواز و بازدید از شعب این شهر، عملکرد شعب 
را به لحاظ توازن منابع و مصارف، اعتبارات و تســهیالت، مطالبات غیر 
جاری و ســایر آمارهای مربوطه مورد بررســی قــرار داد و از عملکرد 
درخشان بانک به ویژه در خصوص کفایت سرمایه و سرمایه گذاری در 

بخش های سودآفرین ابراز رضایت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، دکتر ایمانــی ضمن قدردانی از 
تالش همکاران در جهــت ایجاد تحول در بانک کــه منجر به موفقیت 
های چشمگیر شد، بیان داشــت: کفایت ســرمایه یک عامل موثر در 
ارزیابی بانک و وضعیت سرمایه گذاری های سودآور است و بانک سینا 
با عملکرد درخشــان و موثر در حوزه تخصیص منابع حتی در شــرایط 
بحران هــای اقتصادی ناشــی از کرونا، همچون یک بانک اســتاندارد 

توانست وضعیت کفایت سرمایه خود را به خوبی مدیریت کند.
وی در ادامه افزود: بانک ســینا در راستای سیاســت های ترسیم شده 
برای حمایــت از فعالیت های تجــاری و اقتصادی در بخش ســرمایه 
گذاری های ثروت آفرین، ســرمایه کافی در اختیــار دارد و با حمایت 

سهامداران و سپرده گذاران خود در وضعیت مناسبی قرار گرفته است.
دکتر ایمانی با قدردانی از مشتریان همیشــه همراه و سپرده گذاران خّیر به 
جهت مشارکت در جشنواره حساب های پس انداز قرض الحسنه خاطرنشان 
کرد: به منظور تحقق برنامه بانک مبنی بر توســعه دسترســی هموطنان به 
خدمات بانکی و ایفای مســئولیت های اجتماعی، بانک سینا توانسته 
مسیر رشد و توسعه را به خوبی بپیماید و با پرداخت تسهیالت مناسب و 
کم بهره و خدمات قرض الحسنه گام موثری در رفع مشکالت نیازمندان و 

تالش برای بهبود معیشت اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار بردارد.
دکتر ایمانی چشم انداز آتی بانک را روشــن توصیف کرد و افزود: امید 
داریم با عنایت پروردگار و برنامه ریزی های مدون و تدابیر اتخاذ شــده 
در شش ماهه دوم سال جاری و عزم راسخ و اهتمام همکاران و مدیران 
دلسوز و خدمتگزار همچون گذشته در مســیر رشد و توسعه اقتصادی 
حرکت کرده و در راستای تحقق شعار سال مبنی بر »تولید، پشتیبانی 

ها؛ مانع زدایی ها« به نیاز مشتریان جامه عمل بپوشانیم.

زمرد پی - تارا متولد شد
بانک تجارت در راســتای تکمیل زنجیره خدمات خــود، با همکاری 
شرکت توسعه تجارت و فناوری تارا )زیرمجموعه گروه صنعتی گلرنگ( 

از »کیف پول اعتباری زمرد - تارا« رونمایی کرد.

به گزارش روابــط عمومی بانک تجارت، کی النــی رئیس هیات مدیره 
این بانک در مراســم رونمایی از کیف پول اعتبــاری »زمرد پی- تارا« 
که با حضور ترک تبریزی نائب رئیس هیات مدیره، شــریفیان معاون 
مدیر عامل در امور کسب و کار و راهبری بازار، دکتر سلطانی مدیرعامل 
شرکت مخابرات ایران، آموزش مشاور مدیرعامل، کاظم پور مدیر امور 
هیات مدیره و عامل، مهندس قنادپور مدیرعامل شرکت توسعه تجارت 
و فناوری تارا و جمعی از مدیران و مســئوالن بانک، شــرکت مخابرات 
ایران و مجموعه تارا برگزار شــد، گفــت: ارزش آفرینــی و چگونگی 
ایجاد ارزش در محصوالت برای مشــتریان یکــی از مباحث پیچیده و 
موثر سازمان ها محسوب می شــود.وی با بیان اینکه هر چه خلق ارزش 
خدمات بانک بیشتر باشد رضایت مشتری را در پی خواهد داشت افزود: 
شرط بقا و ادامه حیات سازمان ها در عصر امروز همسو بودن با تغییرات 
تکنولوژی در سطح جهان است. مشتریان هرگاه برای دریافت خدمت 
هزینه و زمان صرف کنند در قبال آن سهولت استفاده، مشتری مداری، 
احترام و ... را از ســرویس دهنــده مطالبه خواهند کــرد که این همان 
خلق ارزش اســت.این خلق ارزش که به واسطه افزودن خدمات جدید 
در محصوالت کنونی بانک صورت می پذیرد باید به گونه ای باشــد که 
موجبات اشتیاق مشــتریان را فراهم آورد. بر اساس همین استراتژی، 
بانک تجارت با رونمایی از شــعبه مجازی زمرد ســعی بــر آن دارد تا با 
توسعه این زیست بوم و افزودن ســرویس های ارزش افزوده در جهت 
رفع نیاز و رضایتمندی مشــتریان گام بردارد.کی النی در ادامه افزود: 
یکی از استراتژی های بانک تجارت فراهم کردن زمینه الزم برای ارائه 
خدمات غیرحضوری با توجه به آخرین دستاوردهای روز دنیاست، که 
یکی از این خدمات امروز با رونمایی »کیف پول اعتباری زمرد پی- تارا« 
که حاصل تالش کارشناسان بانک تجارت، شــرکت مخابرات ایران و 
مجموعه تارا است معرفی خواهد شد.شــریفیان معاون مدیرعامل در 
راهبری بازار و توسعه کســب و کار با اشاره به ســبقه ارزشمند بانک و 
اهمیت حضور در بازارهای خرد اظهار داشــت: بانــک تجارت به دلیل 
نوع فعالیت و رویکرد خود از گذشــته به عنوان بانک مشتریان شرکتی 
و بزرگ شناخته شده است و امروز یکی از رســالت های این بانک ارائه 

خدمات باکیفیت برای حضور در حوزه مشتریان خرد است.

بانک
مدیر عامل بیمه تعاون پاسخ می دهد

آیا صندوق های بازنشستگی در بحران هستند؟
شرکت های بیمه همیشه حواسشان است که حق بیمه ای که االن می 

گیرند برای تعهدات آتی سرمایه گذاری کنند.
به گزارش روابط عمومی بیمــه تعاون، یونس مظلومــی، مدیر عامل 
شرکت در گفتگو با خبرنگار اخبار پولی مالی در پاسخ به این پرسش که 
آیا صندوق های بازنشستگی در بحران هستند؟ یا خیر گفت: صندوق 
های بازنشستگی همه مانند هم نیســتند و برخی شرایط مالی بهتری 
دارند و برخی ممکن است شرایط بحرانی داشته باشند. ولی چیزی که 
من به آن اعتقاد دارم این اســت که این صندوق ها با حق بیمه هایی که 
االن برای تعهدات آتی دریافت می کنند در حال حاضر تعهدات جاری 

را انجام می دهند. این بسیار خطرناک است.
مدیر عامل بیمه تعاون افزود: ما در صنعت بیمــه در بیمه های زندگی 
که بیمه های بازنشستگی و مســتمری از انواع آن محسوب می شوند، 
همیشه حواسمان است که این حق بیمه ای که االن دریافت می کنیم 
برای تعهدات آتی اســت. اگر تعهدات جاری داریم. پرداخت ها باید از 
محل سود ســرمایه گذاری های انجام گرفته که با استفاده از حق بیمه 

هایی که در گذشته دریافت شده، انجام شود.
مظلومی در ادامه گفت: ولی چیزی که شــنیده ام این است که صندوق 
ها با حق بیمه هایی که در حال حاضر از بیمه شده ها دریافت می کنند 
حقوق های بازنشستگی افرادی که سی ســال پیش حق بیمه داده اند 
را پرداخت می کنند.وی افزود: از آن جایی که ما کشــوری هستیم که 
متاسفانه رشد جمعیتی مان به شکل الگوی گالبی است و در ده بیست 
ســال آینده با درصد باالی جمعیت پیر و کاهش جمعیت جوان مواجه 
خواهیم شد، در نتیجه همیشه این تصور وجود دارد که حق بیمه های 
پرداختی جمعیت شاغل جوان کفاف پرداخت تعهدات جمعیت پیر را 
نخواهد کرد. بنابراین شــاید در آینده چنین بحرانی رخ دهد و می توان 
چنین بحرانی را پیــش بینی کرد.مدیر عامل بیمه تعاون در پاســخ به 
پرســش دیگر ما مبنی بر اینکه شــرکت های بیمه در ایــن زمینه چه 
اقداماتی انجام داده اند؟اظهار داشــت:از سوی دیگر خوشبختانه چون 
شرکت های بیمه بر مبنای محاسبات اکچوئری بر مبنای علم و منطق 
نه بر مبنای سیاســت زدگی و دستوری اداره می شــوند، در نتیجه در 
تمام شــرکت های بیمه هیچ جای نگرانی نیســت چون به شدت این 
شرکت ها تحت نظارت قرار دارند و به شــدت این ها رگوله می شوند و 
مقررات سختی برای این ها حاکم اســت. در نتیجه به نظر من در مورد 

شرکت های بیمه هیچ وقت این بحران اتفاق نمی افتد.
وی افزود : شرکت های بیمه همیشــه حواسشان است که حق بیمه ای 
که االن می گیرند برای تعهدات آتی سرمایه گذاری کنند. من همیشه 
به جامعه و مشتریان و به دوستان و بیمه گذاران توصیه می کنم که اگر 
می خواهند برای بازنشستگی خودشــان سرمایه گذاری کنند بهترین 

کار همین سرمایه گذاری در محصوالت بیمه بازنشستگی است.

بررسی چابک سازی فرآیند پرداخت خسارت 
بیمه رازی

در چهارمین رویداد »یکشــنبه ها با نماینده ها« چابک سازی فرآیند 
بررسی و پرداخت خســارت بیمه نامه های اتومبیل شرکت بیمه رازی 

پیشنهاد و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی ؛ چهارمین رویداد 
»یکشنبه ها با نماینده ها« با حضور دکتر ناصرالدین اسالمی فرد- مدیر 
روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی در شــعبه تخصصی خسارت 

بیمه های اتومبیل بیهقی بیمه رازی برگزار شد.
در ایــن دیدار، دکتر اســالمی فرد ضمــن اطالع از شــرایط و آخرین 
اقدامات شــعبه بیهقی، با توجه به امکانات و شــرایط این شعبه اظهار 
کرد: با توجه به توانایی کارشناسان و مدیریت شعبه بیهقی، این امکان 
وجود دارد تا چابک ســازی فرآیند بررســی و پرداخت خسارت در این 
شعبه انجام شود.وی ادامه داد: اقدامات و دستاوردهای شعبه بیهقی در 
چابک سازی فرآیند بررسی و پرداخت خسارت بیمه نامه های اتومبیل 
می تواند الگویی برای دیگر شعب و صنعت بیمه باشد.همچنین در این 
دیدار، ســید مجید مقدسی- رئیس این شعبه پیشــنهاداتی در زمینه 
ایجاد فرآیند برخط بررسی خسارات بیمه نامه های اتومبیل ارائه کرد.
او ادامه داد: در شعبه خســارت بیمه رازی از زبده ترین نیروهای صنعت 
بیمه استفاده شده، زیرا شعب خســارت با مشتری نهایی که دچار زیان 
شــده اند مواجهند و می بایســت در کوتاه ترین زمــان ممکن فرآیند 

بررسی و پرداخت خسارت افراد انجام شود.
مقدســی با تاکید بر تــوان نیروهای شــرکت رازی ادامه داد: شــعبه 
تخصصی خسارت بیمه نامه های اتومبیل شرکت بیمه رازی امکان ارائه 

خدمات به  روز این شرکت را به مراجعین دارد.
بر اســاس این گزارش در انتهای این دیدار، هدیه ای از طرف شــرکت 
بیمه رازی به شعبه تخصصی خســارت بیمه  نامه های اتومبیل شرکت 

بیمه رازی اهدا شد.

 درآمد ناشی از سرمایه گذاری بیمه کوثر فراتر 
از پیش بینی

شرکت بیمه کوثر توانســت نزدیک به دو برابر بیش از سود پیش بینی  
شده ناشی از ســرمایه گذاری ها را در 6 ماهه نخست سال1400 محقق 

کند.
به گزارش روابط عمومی و اعالم مدیر اقتصادی و ســرمایه گذاری بیمه 
کوثر، با توجه به بازدهی مناســب ســرمایه گذاری های بیمه کوثر در 
6ماهه نخست سال جاری، انتظار داریم امســال نیز همچون گذشته، 

سوداوری خوبی را در این بخش برای سهام داران شرکت محقق کنیم.
نوید خاندوزی یاداورشــد: شــرکت بیمه کوثر ســال گذشته سومین 
شرکت سوداور صنعت بیمه بود و در ســال 1399 به واسطه رونق بازار 

سرمایه عملکرد خوبی را ثبت کرد.
نوید خاندوزی با اشــاره بــه اینکه نمی توان پیش بینــی قطعی درباره 
شرایط بازار بورس در 6ماهه دوم سال داشــت، گفت: اگر بازار جریان 
خوب و نرمالی را داشته باشد امسال هم سال خوبی برای بیمه کوثر در 

این بخش خواهد بود.
وی با بیان اینکه شرکت بیمه کوثر سرمایه گذاری های خوب و مطمئنی 
را انجام داده اســت که در عین ریسک پایین، سود مناســبی را نیز به 
ارمغان خواهد آورد، افزود: برگزاری مجامع شــرکت های غدیر و نفت 
وگاز پارســیان در نیمه دوم سال جاری تاثیر بســزایی در صورت های 

مالی شرکت خواهد شد.
وی اعالم دقیق میزان ســود 6ماهه و برنامه شــرکت در این زمینه را با 
توجه به محدودیت های ســازمان بورس در زمینه افشای اطالعات به 
آینده نزدیک موکول کرد و گفت: اگر وضعیت بازار ســرمایه مانند 6ماه 
نخست امســال خوب و با منطقی مناســب پیش برود انتظار داریم به 

بازدهی مناسبی از محل سرمایه گذاری های شرکت دست یابیم.
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