
رئیس جمهور در جلسه شورای اداری استان بوشهر:

هیچ بانکی حق ندارد برای مطالبه طلب خود یک 
واحد تولیدی را تعطیل کند

رئیس جمهور با بیان اینکه استان بوشهر با توجه به ظرفیت های کم نظیر 
باید جایگاه باالتری در مسیر پیشرفت کشور می داشت، گفت: همه برای 
تغییر وضع موجود به وضع مطلوب اتفاق نظر داریــم و این اقدام نیازمند 
داشتن یک گزارش شــناخت از ظرفیت کنونی استان و تالش و کوشش 

برای حل مشکالت با مدیریت جهادی است.
  حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اداری 
اســتان بوشــهر، با بیان اینکه در کنار برنامه و بودجــه و امکانات، نقش 
محوری در ایجــاد تحول را یک مدیــر تحول گرا ایفا می کنــد، از تحول 
شــناختی، تحول نهادی و تحول در فرایندها به عنوان گام های اساســی 

در تحول نام برد.
رئیس جمهور با بیان اینکه مدیران در ایجــاد تحول و بهبود وضع موجود 
نقش مهم و محوری دارند، گفت: اگر مرد میدان »ما می توانیم« باشــیم، 

می توان بر مشکالت غلبه کرد و وضع موجود را به نفع مردم تغییر داد.
رئیسی حرکت به سمت وضع مطلوب را نیازمند مقدماتی دانست و گفت: 
نخســتین اقدام در مســیر ایجاد تحول، برخورداری از شناخت و نگرش 
صحیح است و در کنار آن نیازمند تحول در نهاد و مجموعه تحت مدیریت 

و اصالح فرایندها هستیم.
رئیس جمهور افزود: جریان تحول خواهی در شــرایط عــادی اداری و با 

بروکراسی موجود اتفاق نمی افتد و باید نظام اداری کشور کارآمد شود.
رئیســی ادامه داد: با اینکه در صنایع هســته ای باالترین سطح تهدید و 
تحریم را داریم، اما بیشترین موفقیت ها در این عرصه  به دست  آمده که به 
دلیل وجود انگیزه تحولی بوده و قطعا می تــوان در همه حوزه ها با چنین 

انگیزه و روحیه ای به پیشرفت  و موفقیت های چشمگیر دست یافت.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیازهای استان بوشهر 
گفت: تامین آب برای استان ضرورت دارد و این کار با توجه به ظرفیت های 
موجود از جمله راه اندازی آب شــیرین کن ها و آب تامین شــده از طریق 
نیروگاه هسته ای بوشهر امکان پذیر اســت و الزم است به سرعت اقدامات 

الزم در این زمینه انجام و مشکل مردم استان برطرف گردد.
رئیس جمهور همچنین بر تالش برای رفع مشکالت مردم جزیره خارک 
و ســاماندهی وضع تَه لنجی ها تاکید کرد و گفت: استاندار وظیفه دارد در 
۱۰ روز آینده طی جلساتی با مسئوالن مربوطه، مسئله تَه لنجی را به طور 
کامل بررســی کند تا با ساماندهی آن، شــرایط بالتکلیفی موجود از بین 

برود.
در این جلســه وزیران اقتصاد، نیرو، راه و شهرســازی، نفت، کشاورزی و 
معاون امور زنان و خانواده گزارشــی از مسائل و مشکالت شهرستان های 

مختلف استان بوشهر که از آن بازدید کردند، ارائه دادند.
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 چرا بانک ها ودیعه مسکن را پرداخت نمی کنند؟

وام ودیعه مسکن همچنان بی اعتبار!
خریدار  در حالی که ارائــه کد رهگیری 
در تمامی معامالت مســکن طبــق قانون 
اجبــاری والزامی شــده اما هســتند هنوز 
مشاورانی که حاضر به ارائه کد رهگیری به 

مستاجران خود نیستند.
 این روز هــا بازار اجاره مســکن بــه بهانه 
دریافت وام ودیعه مســکن بسیار داغ شده 
و این در حالی اســت کــه هنوز بســیار از 
متقاضیان برای گرفتن این وام نتوانستند از 
مشاوران امالک کد رهگیری دریافت کنند.

بازار دریافت کــد رهگیری ایــن روز ها در 
بسیاری از مشاوران امالک داغ شده و همین 
امر خود باعث سو استفاده بسیاری از دالالن 
و سوداگران این بازار شــده است به طوری 
که در حال حاضر شــاهدیم که بسیاری از 
مشــاوران امالک کد رهگیری به مشتریان 
نمی دهند و پــس از آنکه چنــد روز از عقد 
قرارداد گذشت و مستاجر متوجه عدم ارائه 
کد رهگیری شــد اعالم می کننــد که باید 
مبلغی مجددا پرداخت کنید تا برای شــما 

کد رهگیری صادر شد.

مشاور امالک مبلغ اضافه تر برای ارائه 
کد رهگیری می خواهد 

براســاس این گزارش در همین رابطه یکی 
از مســتاجران که در امام زاده حسن ساکن 
اســت با بیان اینکه در مرداد ماه ما قرارداد 
منعقد کردیم، اما مشــاور امــالک با وجود 
آنکه کمیســیون را کامل دریافت کرد هیچ 

کد رهگیری ارائه نداد.
او ادامه داد: با وجود آنکه چندین بار به بنگاه 
مراجعه کردیم از ما درخواســت ۶۰۰ هزار 
تومان کرده تا مجددا بــرای ما کد رهگیری 
صادر کند.خدایی افزود: به تمامی بخش ها 
حتی خود اتحادیه هــم مراجعه کردیم، اما 

هیچ پاسخی در این خصوص نگرفتیم.

مالک با بنگاه برای ندادن کد رهگیری 
زدوبند کرده است 

همچنین فاتحی یکی دیگر از مســتاجران 
در این بخش با بیان اینکــه مالک و بنگاهی 
با یکدیگر زد و بند کرده و مشــاور امالک به 
ما کد رهگیری نداده اســت، افزود: مالکان 
به بهانه اینکه تصور می کنند شــاید از آن ها 
مالیات کســر شــود حاضر بــه دریافت کد 
رهگیری نیســتند که این خود باعث ایجاد 
مشکالت بســیار زیادی برای ما مستاجران 
شده اســت.او افزود: قرارداد ما ۱۰۰ میلیون 
و ماهــی ۲ میلیون تومان اســت کــه برای 

کمیســیون این قرارداد ما حدود ۱ میلیون 
تومان هر طــرف پرداخت کرده، امــا با این 
وجود هیچ کــد رهگیری به ما ارائه نشــده 
اســت.پس از درج خبــری در خصــوص 
مشــکالت دریافــت کننــدگان وام ودیعه 
مســکن تاکنون چندین مــورد از تخلفات 
مشــاوران امالک به گوش ما رسیده که در 
این خصوص هم اتحادیه امالک هشدار های 
را به اصناف خود مبنی بر پلمپ واحد را داده 
اســت، اما با این وجــود باز هم شــاهد ارائه 
کد های رهگیری صوری و همچنین دریافت 

مبالغ هنگفت در این بخش هستیم.

یادگیری دریافت کد رهگیری صوری 
توسط مالک!

در همین رابطه یکــی از کاربران اعالم کرده؛ 
سرپرست خانوار هستم و صاحبخانه ام دارای 
چند واحد مســکونی اســت و طبق روال آن 
ها را نیز اجاره داده اســت، هنوز هیچ مالیاتی 
بابت خالی ماندن واحدهای مســکونی وضع 
نشــده و این فرد هم از اجاره دادن امتناع می 
کند و مابقی هم برای اجاره دادن شرط عدم 

دریافت کد رهگیری را می دهد. 

مشکل ضامن برای وام اصلی ترین 
دغدغه مستاجران است

مشــکل ضامن برای دریافت کد رهگیری 
یکــی دیگــر از اصلی تریــن مشــکالت 
مســتاجران و وام گیرندگان ودیعه مسکن 

هست که تاکنون بانک مرکزی هیچ پاسخی 
در این خصوص نداده است و از سوی دیگری 
وزارت راه و شهرســازی هم اعالم می کند 
با بانــک مرکزی در ایــن خصوص صحبت 
شده و اعالم کرده ایم که شرایط را برای وام 

گیرندگان تسهیل کنند.
به نظر می رسد در بسیاری از بانک ها عالوه 
بر آنکه وام گیرندگان باید دو ضامن رسمی و 
کارمند بیارند باید چک و سفته چند میلیون 
تومانی هم بیاورند که این خود باعث گلگی 

و ناراحتی بسیاری از مستاجران شده است.

صدور کد رهگیری برای تمامی 
معامالت اجباری است

براســاس این گزارش چندی پیش محمود 
محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه و شهرســازی در گفت وگو بــا خبرنگار 
راه و شهرســازی گروه اقتصادی باشــگاه 
خبرنگاران جــوان، با بیــان اینکه معرفی 
ســهمیه به بانک های مختلف انجام شده، 
اما هنوز بانک ها تســهیالت را به متقاضیان 
پرداخت نکــرده اند و مدعی هســتند که 
اعتباراتشان به اتمام رســیده است، گفت: 
بانک مرکزی باید تمامــی این موضوعات را 
پیگیری کند و در حال حاضر هم وزارت راه 
و شهرســازی پیگیری و مکاتبات الزم برای 
پرداخت تسهیالت توســط بانک ها و شعب 

مختلف را انجام می دهد.
ادامــه داد: وزارت راه و شهرســازی  او 

اقدامات الزم را برای پرداخت تسهیالت به 
متقاضیان را انجام می دهد و برای تســهیل 
در پرداخت وام ودیعه مسکن ما سعی کرده 
ایم اقدامات را برای افراد آسان تر کنیم و به 
تمامی بانک ها که اسامی آن ها در این بخش 
قید شده ســهمیه تخصیص داده می شود و 
تمامی موارد باید توســط بانک ها و شعبه ها 

پیگیری شود.
محمــودزاده بیان کرد: تمامی مشــکالت 
و نگرانی هــا کــه متقاضیــان به باشــگاه 
خبرنگاران جوان اعالم کرده اند، پیگیری و 
در اولین جلسه حضوری با بانک مرکزی به 

این موارد رسیدگی خواهد شد.
معاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی توضیح داد: پیش از این طبق 
مذاکراتی که انجام دادیم اعالم شده بود که 
بانک ها همــکاری الزم را انجام خواهند داد 

و شرایط پرداخت را آسان تر خواهند کرد.
محمــود زاده همچنیــن دربــاره ارائه کد 
رهگیری توسط مشاوران امالک هم گفت: 
کد رهگیری یک تکلیف قانونی است و طبق 
قانون باید برای تمامــی قرارداد هایی که در 
مشــاور امالک منعقد می شود کد رهگیری 
صادر شود.او با بیان اینکه اگر در گذشته کد 
رهگیری یک انتخاب بوده اســت، گفت: در 
حال حاضر دریافت کد رهگیری یک اجبار 
شــده و باید این موضوع در تمامی معامالت 
رعایت شود.معاون مسکن و ساختمان وزیر 
راه وشهرسازی یادآور شد: در سال گذشته 

برای تســهیل گری متقاضیان و کســانی 
که کد رهگیری نداشــته اند مقرر شــد با 
پرداخت هزینه ۲۰۰ تــا ۳۰۰ هزار تومانی 
و با هماهنگی اتحادیــه امالک و اصناف کد 
رهگیری صادر شــود، اما این به معنای آن 
کد صوری نیســت و باید تمامی موارد الزم 
از جملــه ثبت قرارداد و مشــخصات مالک 

مستاجر و اطالعات کامل ملک ثبت شود.

 پلمب واحد صنفی که کد رهگیری 
صادر نکند 

همچنین عبداهلل اوتادی عضو هیئت مدیره 
اتحادیه امالک اســتان تهران در گفتگو با 
خبرنگار مسکن باشــگاه خبرنگاران جوان، 
درباره مشــکالت کد رهگیــری وام ودیعه 
مســکن گفت: دریافت کد رهگیری برای 
تمامی مشاوران امالک دارای هزینه است، 
اما نباید به هیچ عنوان مشــاوران امالک در 
هنگام عقد قرارداد اجــاره، هزینه ای بابت 
ارائه کد رهگیری دریافت کنند و از ســوی 
دیگر دادن کــد رهگیری برای مســتاجر 
الزامی است.او ادامه داد: زمانی که قراردادی 
بسته می شــود هر دو طرف باید کمیسیون 
مشــاوران امالک را پرداخت کنند، اما این 
به معنــای آن نیســت که هزینــه دیگری 
بابت ارائه کد رهگیری به مشــاوران امالک 

پرداخت کنند.
اوتادی اظهار کرد: ممکن اســت قراردادی 
منعقد شــده، اما کــد رهگیــری دریافت 
نکرده باشد و بعد از مدتی برای دریافت کد 
رهگیری باید تمامی مبلغ تعرفه را پرداخت 
کند.عضو هیئــت مدیــره اتحادیه امالک 
اســتان تهران بیان کرد: به طــور مثال اگر 
قراردادی ۱۰۰ میلیون تومــان و ماهانه ۲ 
میلیون تومان اجاره باشــد باید ۵۰۰ هزار 
تومان برای ۱۰۰ میلیون تومان و ۵۰۰ هزار 
تومان هــم برای ماهیانــه ۲ میلیون تومان 
پرداخت کند که با ارزش افزوده ۹ درصد در 
مجموع باید یک میلیــون و ۹۰ هزار تومان 

در هنگام عقد قرارداد پرداخت کند.
او با بیان اینکه در حــال حاضر دریافت کد 
رهگیری به صورت صوری به دلیل ثبت آن 
در سامانه امالک افزایش یافته است، گفت: 
در صورتی که مشاور امالکی قرارداد صوری 
برای ارائــه کد رهگیری منعقــد کند طبق 
قانون به صورت کامل پلمب می شود و باید 
تمامی اســناد و مدارک آن به رویت برسد و 
تا ۵ ســال باید تمامی قــرارداد بین مالک و 

مستاجر بایگانی شود.

وزیر صمت:

صادرات لوازم خانگی 
چهارسال دیگر ۲ برابـر 

واردات می شود
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از نقش بیمه گران تا مقاومت راکبان

این روزها ترافیک شــهر های بــزرگ تمایل برای 
موتور سواری را افزایش داده اســت؛ به طوری که بر اساس آمار، روزانه 
بیش از ۳ میلیون موتورســیکلت تنها در شــهر تهــران در حال تردد 

هستند.
 با هر بار مشاهده موتورسواران می توان دغدغه و نگرانی خانواده ها برای 
سالمت این راکبان را در ذهن مجسم کرد اما آیا این نگرانی می تواند در 
کاهش تلفات سوانح موتورســواری در برخورداری آنان از پوشش های 

بیمه ای نقش داشته باشد.
در زمان حاضر و با وجود سهم باالی موتورســواران در مرگ و میرهای 
ناشی از تصادفات، ۷۰درصد آنان بیمه نامه شخص ثالث ندارند و از ۱۱ 
میلیون موتورسیکلت موجود در کشــور، تا کنون تنها ۲ و نیم میلیون 
موتورسیکلت تحت پوشش بیمه شــخص ثالث قرار گرفته اند و حتی 
اجباری بودن بیمه شــخص ثالث و قوانین و مقررات سخت گیرانه نیز 

نتوانسته در این زمینه راهگشا باشد.
آمارتلفات موتورســواران در تصادف ها نشــان دهنده مرگ روزانه ۴ 
نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور اســت که با افزودن آمار 
زندانیان ناشی از حوادث رانندگی، می توان به پایین بودن ضریب نفوذ 
بیمه شخص ثالث با وجود اجباری بودن آن پی برد. هر چند ضریب نفوذ 
بیمه به صورت کلی در کشور پایین است و به گفته فعاالن صنعت بیمه 

این رقم معادل یک سوم میانگین جهانی است.
نداشتن آگاهی از مزایا و قانون شخص ثالث در کنار نبود برنامه مدون 
و اجرایی فرهنگ سازی بیمه ای در کشــور را می توان از جمله دالیل 
اصلی پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشــور برشــمرد تا جایی که 
راکبان موتورســیکلت با وجود ویژگی جبران خسارات مالی و جانی 
به اشخاص ثالث و خســارات جانی به راننده مقصر بیمه شخص ثالث 
یا همان مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، که از زندان 
رفتن آنان نیز در زمان بروز حوادث و تصادفــات می تواند جلوگیری 
کند اما همچنان اغلب این ریســک بزرگ را در کنــار ترس از پلیس 
و انتقال موتورســیکلت به پارکینــگ، عدم امکان خریــد و فروش 
موتورســیکلت و جریمه دیرکرد به جان می خرند اما تحت پوشــش 

بیمه قرار نگیرند.
بررسی سطح تحصیالت و شغل موتورســواران حاکی از آن است که 
شــغل ۴۰.۶ درصد تلفات موتورسواران آزاد اســت که رقمی برابر با 
۱۳۴۳ نفــر از کل تلفات درســال ۱۳۹۹ را به خــود اختصاص داده 

است. 
مشــاغلی چون کارگران بــا ۵۵۲ نفــر )۱۶.۷ درصــد از کل تلفات( 
و دانش آموزان با ۳۹۲ نفــر )۱۱.۹ درصد از کل تلفــات( نیز به ترتیب 

بیشترین تلفات موتورسواران را بعد از شغل آزاد داشته اند.  
از نظر وضعیت تحصیلی نیز بیشــترین گروه تلفــات با ۲۵۴۵ نفر )۷۷ 
درصد( تحصیالت زیر دیپلم؛ ۱۶ درصد از کشته شدگان مدرک دیپلم 
و ۵.۴ درصد نیز دانشــجو  یا مدارک باالی دیپلم داشــته اند. وضعیت 
تحصیلی ۵۱ نفر از درگذشــتگان ) ۱.۵ درصد( نامعلوم گزارش شــده 

است.
این آمار به روشنی گویای سطح ســواد اکثریت موتورسواران دارد 
هر چند پایین بــودن ضریب نفــوذ بیمه در ایران ناشــی از عوامل 
مختلفــی از جمله فرهنگ عامــه مردم، عدم اعتقاد و اعتمادشــان 
به بیمه و حتی ضعف شــرکت های بیمه در افزایــش این ضریب را 

می توان دانست.
با گــذری از خیابان ها و گشــتی در فضای مجــازی براحتی می توان 
شــاهد تخصیص هزینه های هنگفت تبلیغاتی و بازاریابــی بود که به 
دلیل ضعف در برنامه ریزی، هدف گــذاری و اجرای غیر علمی موفقیت 
چندانی نداشته و کمتر می توان در آنها ردی  از آگاهی بخشی از رسالت 
اصلی بیمه ها دید و این در حالی اســت که با توجه به تفکر سنتی حاکم 
بر صنعت بیمه بســیاری از بیمه گران حتی اعتقادی به اجرای چنین 

برنامه هایی ندارند.
ورود به دنیای جدید فروش آنالین بیمه نامه و حذف فیزیکی بیمه 
نامه نیز چالش جدیدی پیــش روی این صنعت با وجود بی برنامگی 
ها و بستر سازی های فرهنگی مناســب قرار داده است و در شرایط 
رو در رویی اقتصاد کشــور  با تورم لجام گســیخته، ، میزان ضریب 
نفوذ بیمه در کشور در ســال جاری با هاله ای از ابهام مواجه خواهد 

بود.
از طرفــی سیاســت گذاران صنعــت بیمــه، فرهنگ ســازی، 
اطالع رســانی و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور را بر عهده ۷۷ 
هزار نماینده از ۳۱ شــرکت بیمه گر می دانند اما اینکه این شبکه 
گسترده فروش بیمه نامه در کشور آیا به نقش خود در فرهنگ سازی 
تا چه میزان باور داشــته و برای ان تالش می کنند جای بســی تامل 

دارد.
با این حال برخی بر این باورند فعاالن صنعت بیمه با طراحی پوشــش 
های بیمه ای کوتاه مدت و اقســاطی و همچنین اجرای سیاست های 
تشــویقی از جمله بخشــودگی جرایم دیرکرد و اصــالح قانون برای 
افزایش جمعیت موتورسواران تحت پوشــش تالش های زیادی کرده 
اند اما نداشتن گواهینامه مربوط به رانندگی موتور از دالیل اصلی بهره 

نگرفتن آنان از بیمه شخص ثالث است.
  آمارهای سازمان پزشــکی قانونی نیز داللت بر ســهم باالی جوانان و 
نوجوانان در کشته شدگان ســوانح رانندگی موتور سیکلت دارد که هر 
چند بخشی از این تعداد مربوط به اشخاص ثالث می باشد اما مطمئنان 
اغلب راکبان جوان و نوجوان نیــز فاقد گواهینامه می باشــند که این 
موضوع تاکیدی بر ضرورت اجرای برنامه ها و راهکارهای پیش گیرانه و 

کنترلی ارگان های مسوول را دارد.
از طرفی با وجود منفی بودن پرتفوی شخص ثالث در شرکت های بیمه 
به لحاظ عدم توازن نرخ دیــه و حق بیمه ، این صنعت با ارایه پوشــش 
شخص ثالث در حال ایفای مســئولیت اجتماعی خود است و تحمیل 
هزینه های بیشــتر به این صنعــت توجیه اقتصادی نــدارد و فرهنگ 

سازی در این زمینه نیازمند اهتمام ملی است.
به گفته فعاالن این صنعت، رشــد نرخ دیه سال جاری  ۲۲ درصد  و نرخ 
حق بیمه شــخص ثالث تنها فقط ۳ درصد بود و این در حالی است که 
ساالنه ۷۰۰ هزار مجروح در تصادفات )طبق آخرین آمار بیمه مرکزی 
در سال۹۸ ( ثبت می شــود که از این تعداد ۱۵ درصد معلولیت ماندگار 
پیدا می کنند)یعنی ساالنه ۱۰۰ هزار معلول ماندگار( و ساالنه بین ۳۰ 

تا ۴۰ هزار نفر در اثر تصادفات فوت می کنند. 
در این میان ستاد دیه نیز دستی در کار داشته و شرایط آزادی بسیاری 
از بدهکاران از جمله بدهکاران ناشــی از ســوانح رانندگی را فراهم می 

کند. 
این ستاد در ســال ۹۹  توانســت ۹۳۹۸ محکوم مالی و بدهکار دیات 
ناشی از ســوانح رانندگی و حوادث کارگاهی  را با رقم بدهی بالغ بر ۳۵ 
هزار میلیارد ریال از بند زندان های سراســر کشور آزاد و با اخذ رضایت 
اولیای دم و شــاکیان خصوصی بیش از  ۱۳۹۰ زندانی غیرعمد را بدون 
پرداخت وجه را به آغــوش جامعه بازگردانــد در صورتیکه با معطوف 
شدن بخشی از این تالش ســتودنی به همراهی با صنعت بیمه می توان 
با فرهنگ ســازی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه و فراهم کردن تحت 
پوشــش قرار گرفتن آن بخش از موتور ســواران و رانندگانی که هنوز 
بیمه شــحص ثالث ندارند شــاهد کاهش آمار زندانیان ناشی از سوانح 

رانندگی در کشور بود.

یادداشت

خریدار  ســخنگوی وزارت امور خارجه 
با اشــاره به دو روند بازبینی گفت و گوهای 
احیای برجــام در وزارت امور خارجه گفت: 
نخستین پروســه بازبینی مذاکرات پایان 
یافته و به جمع بندی رســیده و بر اســاس 
آن تصمیم گرفتیم بــه گفت و گوهای ۴+۱ 
در وین ادامه دهیــم و دومین بازبینی هم به 

زودی به مرحله جمع بندی خواهد رسید.
 ســعید خطیب زاده در گفت وگو با شبکه 
فروانــس ۲۴ دربــاره اظهــارات وزیر امور 
خارجه مبنی بر اینکه مذاکرات هسته ای در 
آینده نزدیک از سر گرفته خواهد شد و این 
آینده نزدیک چه زمانــی خواهد بود؛ اظهار 
کرد: به محض اینکه روند بررسی و بازبینی 
گفت وگوهای قبلی پایــان پذیرد، گفت و 

گوها آغاز خواهد شد.
 وی اضافه کرد: بعــد از آغاز بــه کار دولت 
جدید مــا دو روند بازبینــی گفت وگوهای 
قبلــی را در داخــل کشــور آغــاز کردیم؛ 
نخستین پروسه بازبینی پایان پذیرفته و به 
جمع بندی رسیده اســت و بر همین اساس 
تصمیم گرفتیــم که قطعاً بــه گفتگوهای 
هســته ای با گروه ۱+۴ در وین ادامه بدهیم 
و آن را اعــالم کردیــم، بنابراین پاســخ به 
نخســتین پروژه بازبینی مثبت بوده است، 
اما دومین فرایند بازبینی هنوز پایان نیافته 

است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان 
کرد: دولــت جدیــد در حال مــرور تمام 
جزییات گفت وگوهای صــورت گرفته در 
جریان ۶  دور مذاکرات در دولت گذشــته 
است و طبعاً در این راستا ســواالتی دارد و 
می خواهد بررسی کند کمبودها چه بوده و 
مجموعه ویژگی هــا و نتایج آن گفت وگوها 
مورد بررســی قرار می گیرد اما به زودی این 
روند بازبینی نیــز به جمع بنــدی خواهد 
رســید و ما قادر خواهیم بود که یک تاریخ 
مشــخص را برای دور جدیــد گفت وگوها 

تعیین کنیم.
خطیب زاده در پاســخ به این سوال آیا شما 
یک زمان تقریبــی را می توانید اعالم کنید، 
گفت: رییس جمهــوری و وزیر امور خارجه 
اعالم کردند کــه به محــض تکمیل روند 
بازبینــی گفت وگوهای قبلــی تاریخ اعالم 
خواهد شــد؛ هم اکنون تالش های زیادی 
در تهران برای بازبینی همه جزییات مربوط 
به مذاکرات قبلی در جریان اســت چرا که 
جزییات فراوانی در ارتباط با مذاکرات وجود 
دارد و من تصور می کنم که این زمان کمتر 
از زمان مورد نیاز تیم دولت آقای بایدن برای 

بازگشت به گفت وگوهای وین باشد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
این سوال که به اعتقاد شــما چه جزییاتی 
باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد، توضیح 
داد: ســواالتی برای دولت جدید وجود دارد 
که چرا گفت وگوهای قبلی به نتیجه دلخواه 
در مذاکرات و سندی که مورد رضایت همه 
طرف ها باشد منجر نشده است؛ همچنین ما 
به دنبال تدوین دقیق موضوعاتی هســتیم 

که باید در دوره بعدی گفت وگو به شــکل 
مناسبی به آن پرداخته شود.

وی اضافه کرد: مهمترین موضوع برداشتن 
تمامی تحریم هایی اســت که پس از خروج 
یک جانبه رییس جمهــور ترامپ از برجام 
علیه ایران اعمال شــده است. دولت ترامپ 
۸۰۰ تحریم یک جانبه و غیرقانونی جدید را 
علیه ایران اعمال کرده است که باید همگی 
آنها برداشته شــود، این در واقع موضع ما از 
ابتدا بوده است بنابراین باید راهی برای اخذ 
تضمین الزم برای رفع همه این تحریم ها به 

طور موثر پیدا کنیم.
خطیب زاده در پاســخ به این ســوال که آیا 
شرکت شــما برای حضور در میز مذاکرات 
برداشــتن همــه تحریم های مورد اشــاره 
است، اظهار داشت: صحبت از پیشرفت در 
این زمینه نیست، در واقع ایران و گروه ۴+۱ 
همگی اعضای برجام هســتند و این ایاالت 
متحده است که می خواهد به اتاق مذاکرات 
بازگــردد و نیازمند کلید ورود اســت و این 
کلید در واقع همان توانایی پاسخگویی این 
کشور به درخواست کشورهای۱+۴ و ایران 
می باشد.ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
ادامه داد: موضوعات مهمــی در این زمینه 
وجود دارد که یکی از آنها برداشــتن تمامی 
تحریم هایی اســت که اعمال شده یا مجدداً 
برقرار شده و یا تحت عناوین دیگری دوباره 
از ســوی دولت رییس جمهور ترامپ علیه 
ایران اتخاذ شده اســت و همچنین تضمین 
این موضوع که مجدداً شــاخص دیگری در 

آمریکا این توافق را نقض نخواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هیچ امتیاز 
دیگری از آمریــکا می خواهیــد، گفت: ما 
گمان می کنیم که بایــد مذاکرات را در میز 
مذاکرات دنبال کــرد اما نکتــه اصلی این 
است که باید به توافق امضا و مهر و موم شده 
احترام گذاشته شود بنابراین باید اطمینان 
حاصل کنیم که تضمین کافی برای اجرای 
کامــل و متعهدانه مفاد توافق هســته ای از 

سوی همه طرف ها وجود دارد.
خطیب زاده در پاسخ به این سوال که با روی 
کار آمدن جو بایــدن امیدواری جدیدی در 
این زمینه دارید، توضیح داد: آقای بایدن در 
جریان مبارزات انتخاباتی و عده بازگشــت 
به توافق هــای بین المللــی را داد که دولت 
رییس جمهور ترامــپ به صورت یک جانبه 
از آنها خارج شــده بود؛ توافــق آب و هوایی 
پاریس و برجــام از جمله این مــوارد بودند 
و امیــدواری فراوانــی در واشــنگتن برای 
بازگشت ســریع به این توافق وجود داشت 

اما عماًل در مورد برجام این اتفاق نیفتاد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: اگر 
بخواهم شفاف و صریح بگویم دولت جدید 
در آمریکا عماًل سیاســت ها و رهیافت های 
خود را در قبــال ایران تغییر نداده اســت؛ 
تحریم هــای اعمالی توســط دولت ترامپ 
کماکان علیه جمهوری اسالمی ایران جاری 
است و ما شاهد تغییر عمده و معناداری در 
سیاســت های دولت جدید امریکا در قبال 

جمهوری اسالمی ایران نبودیم.
وی در پاسخ به این ســوال که نخست وزیر 
اســراییل در جریان ســخنرانی در مجمع 
عمومی ســازمان ملل ادعا کــرد که برنامه 
هسته ای جمهوری اســالمی ایران به نقطه 
مناقشــه برانگیــزی رســیده و از تمامی 
خطوط قرمز در آن عبور شــده است پاسخ 
شما به وی چیست، گفت: هر کسی می داند 
که اسراییل در جایگاهی نیست که در مورد 
ایران صحبت کند؛ این رژیم بر روی بیش از 

صدها کالهک هسته ای نشسته است.
خطیب زاده با بیان این که اســراییل عضو 
NPT نیست و از پیوستن به این معاهده و یا 
هر رژیم نظارتی بین المللی دیگری اجتناب 
می کند، اضافه کرد: عــالوه بر این این رژیم 
که پیوســتن بــه پادمــان را رد می کند و 
مخالف خاورمیانه عاری از ســالح هسته ای 
است، حق ندارد در مورد جمهوری اسالمی 

ایران اظهار نظر کند که عضو NPT است.

ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اضافه 
کرد: ایران کاماًل به حقــوق و تعهدات خود 
تعهدات خود پایبند بوده است و ۱۵ گزارش 
پی درپی سازمان بین المللی انرژی اتمی به 
عنوان تنها نهــاد تخصصی دارای صالحیت 
در حوزه هســته ای حاکی از پایبندی کامل 
و صادقانه جمهوری اسالمی ایران به توافق 
هسته ای بوده است.وی افزود: تاکید من آن 
اســت که فعالیت های صلح آمیز هسته ای 
حق مســلم ماســت و رژیم صهیونیستی 
به عنــوان رژیم برخــوردار از کالهک های 
هســته ای از هیچ جایگاهی بــرای اظهار 
نظر در خصــوص فعالیت هــای صلح آمیز 

هسته ای ایران برخوردار نیست.  
خطیب زاده یادآور شــد: عضویــت ایران 
در NPT به این معناســت که نه تنها سالح 
هســته ای جایگاهی در دکتریــن نظامی و 
دفاعی ما نــدارد، در عین حال به این مفهوم 
اســت که ایران در تالش برای دفاع از نظام 

عدم اشاعه در سراسر جهان است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ 
به این ســوال کــه اخیــراً دیدارهایی بین 
مقام های ایران و عربستان برگزار شده است 
آیا شاهد تغییرات جدید در زمینه بازسازی 
روابط دو کشور خواهیم بود، گفت: چندین 
دور گفت وگو بین مقامات دو کشور در بغداد 
با کمک دوستان عراقی ما برگزار شده که در 
جریان آن ها موضوعات مختلف مورد عالقه 
از جمله دوجانبه و منطقــه ای مورد تبادل 

نظر قرار گرفته است.
وی ادامــه داد: اکنــون با امید فــراوان در 
جایگاهی قــرار داریم کــه می توانیم گفت 
وگوهای شــفاف و صریحی را با دوســتان 
عربستانی خود داشته باشیم؛ به اعتقاد من 
اگر شــاهد تغییر رویکردها باشــیم، شاهد 
نتایج و خروجــی خوب و مناســبی از این 

گفت وگوها نیز خواهیم بود.
خطیب زاده در پاســخ به حمایــت ایران از 
حوثی ها گفت: یمن در شرایط فاجعه باری 

قرار دارد و همگی شــاهد شرایط بحرانی در 
این کشور هســتیم؛ یک تراژدی انسانی به 
معنای واقعی در یمن روی داده اســت که 
دلیل آن نیــز جنگ عربســتان علیه یمن، 
بمباران ها علیه این کشور و محاصره کامل 

آن کشور است.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با بیان این 
که میلیون ها نفر در یمــن محتاج نیازهای 
اولیه هســتند و همه طرف هــا باید به حل 
بحران این کشــور کمک کنند، تاکید کرد: 
جمهوری اســالمی ایران از روز نخست به 
صراحت اعالم کرد که بحــران یمن راه حل 
نظامی ندارد و همه طرف ها باید توان خود 
را جمع کنند تا به شــکل گیری یک راه حل 

سیاسی برای حل بحران یمن کمک کنند.
وی درباره رویکرد ایران بــرای حل بحران 
یمن توضیح داد: جمهوری اســالمی ایران 
رویکرد بسیار ســازنده، هم در زمینه کمک 
به ابتکار ســازمان ملل برای گفــت وگو با 
دوستان یمنی ما داشــته است و هم زمینه 
شــکل گیری گفت وگوهای یمنی - یمنی 
را تســهیل کرده اســت، بحران یمن یکی 
از موضوعاتی بــود که مــا در جریان گفت 
وگوها با همتایان عربستانی در بغداد نیز در 
مورد آن صحبت کردیم و کمــاکان به این 

تالش های خود ادامه خواهیم داد.
خطیب زاده در پاسخ به این سوال که روابط 
شــما با حکومت طالبان چگونه خواهد بود، 
گفت: اکنــون صحبت از شناســایی قدری 
زودهنگام اســت؛ جمهوری اسالمی ایران 
با همه طرف هــای مختلف در افغانســتان 

ارتباط داشته و در تماس است.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه ادامه داد: 
مهمتریــن موضوع این اســت کــه آینده 
افغانســتان باید مبتنی بر یــک حکومت 
فراگیر و برگرفته از خواســت مردم باشــد؛ 
حکومت فراگیری که منعکس کننده تنوع 
موجود در میان مردم افغانســتان است که 
تضمین کننده صلح و ثبــات در آینده این 
کشور خواهد بود و این نگاه باید برای همه به 

ویژه رهبران افغانستان روشن شود.
وی بــا تاکید بر ایــن که افغانســتان نباید 
تبدیل بــه مامنــی بــرای افراط گرایی و 
تروریسم شــود، اظهار داشــت: افغانستان 
باید یکــی از طرف هــا در همــه ترتیبات 
منطقه ای و یک دوســت خــوب برای همه 
در منطقه و خارج از آن باشد؛ اینها مواردی 
هســتند که بایــد همه به کمــک یکدیگر 
در راســتای تضمیــن آینده افغانســتان 
در دســتور کار قــرار دهیم.خطیــب زاده 
در پاسخ به این ســوال که با توجه به اشاره 
شــما به افراط گرایی و برخــورداری از مرز 
مشــترک با افغانســتان آیا در ایــن زمینه 
ترس دارید، گفت: تاریخ نشــان می دهد در 
فقدان حکومت قوی یا حکومــت فراگیر و 
یا عدم مشــارکت همه طرف ها در حکومت 
در افغانســتان نگرانی های جدی در زمینه 
احتمال بازگشت افراط گرایی به افغانستان 

وجود دارد.

خریدار   یک کارشــناس بازار سرمایه با 
بیان اینکه شــناخت رییس بانک مرکزی 
از بازار ســرمایه و روش هــای تامین مالی 
می تواند زمینه ســاز کمــک در بهبود روند 
معامالت بورس باشــد، گفت: ســکانداری 
صالح آبادی در بازار پول، همگرایی خوبی را 

بین بازار سرمایه و بازار پول ایجاد می کند.
 در جلســه  هیئــت دولت مــورخ ۱۴ مهر 
۱۴۰۰، »علــی صالح آبادی« به پیشــنهاد 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات 
وزیران، به عنوان رئیــس کل بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران منصوب شد.
صالح آبــادی، دانــش آموختــه دکتری 
مدیریــت مالی دانشــگاه تهــران و دارای 
مدرک کارشناســی ارشــد هم در همین 

رشته از دانشگاه امام صادق )ع( است.
از جمله ســوابق اجرایــی و مدیریتی وی 
می توان مدیرعامل بانک توســعه صادرات 
ایران، رییس ســازمان بورس اوراق بهادار 
)از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۰(، عضو هیات 
علمی دانشــگاه امام صــادق )ع(، دبیرکل 
بورس اوراق بهادار تهران )۱۳۸۴-۱۳۸۵(، 
مدیر بــورس منطقــه ای کــرج )۱۳۸۴-
۱۳۸۳(، فعالیــت در بخش ارزیابی ســهام 
در شرکت ســرمایه گذاری غدیر )۱۳۸۲-

۱۳۸۰( و مدیــر گروه نظام مالی اســالمی 
مرکز تحقیقات دانشگاه اشاره کرد.

 سابقه صالح آبادی در سازمان بورس منجر 
به امیدواری فعاالنی شــده است که اکنون 
در حال فعالیت در بازار ســرمایه هستند و 
معتقدند که با توجه بــه تجربه وی در حوزه 
بازار ســرمایه می توان در انتظار روزهایی 

روشن در معامالت بازار سرمایه بود.
»امیرعلــی امیرباقــری« به نهایی شــدن 

انتخاب رییس بانک مرکــزی و تاثیر آن بر 
معامالت بورس تاکید کــرد و افزود: یکی از 
نکات قابل توجه در معامالت هفته گذشته 
بورس، موضوع انتخاب علــی صالح آبادی 
برای ریاســت بانک مرکزی بود که این خبر 
به عنــوان خبری مثبت برای فعــاالن بازار 
سرمایه تلقی شــد.وی خاطرنشــان کرد: 
فرد منتخب بــرای ریاســت بانک مرکزی 
دارای تجربــه فعالیت و شــناخت کامل از 
بدنه بازار سرمایه اســت؛ بنابراین اکنون که 
وی ســکانداری بازار پول را به عهده گرفته 
اســت می تواند همگرایی خوبی را بین بازار 

سرمایه و بازار پول ایجاد کند.
امیرباقــری موضــوع تامین مالــی را یکی 
از مهمترین مقــوالت تاثیرگــذار بر عقب 
ماندگی همیشگی بازار سرمایه از بازار پول 
عنوان کرد و افزود: موضوع تامین مالی جزو 
رسالت اولیه بازار سرمایه است، در حالی که 
همیشه تامین مالی در کشور از طریق روش 

سنتی یعنی بازار بانکی انجام شده است.
این کارشناس بازار ســرمایه اظهار داشت: 
رییس بانک مرکزی به دلیل شناختی که از 
بازار سرمایه، تولید و فضای اقتصاد حاکم در 
کشور دارد نسبت به این موضوع آگاه است 
که نرخ سود بانکی و نرخ اوراق از جمله اهرم 
های تاثیرگذار برای ایجاد فشار بر بدنه بازار 

سرمایه هستند.
 وی ادامــه داد: با وجود چنین ســوابقی از 
رییــس بانک مرکــزی، انتظار مــی رود تا 
انتخاب وی در نرخ ســود بانکی و نرخ اوراق 
انعکاس پیدا کند و تا حدودی فشــار از بدنه 

بازار سرمایه برداشته شود.
امیرباقری تاکید کرد: شناخت صالح آبادی 
از بازار سرمایه، روش های تامین مالی و نیز 

گسترشی که در زمان ریاســت وی در بازار 
سرمایه اتفاق افتاد، طبیعتا می تواند کمک 

شایانی را به بازار سرمایه داشته باشد. 
این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
صالح آبــادی به دلیل فعالیتــی که در بدنه 
تولید از طریق بازار ســرمایه داشــته است 
به خوبی نســبت به تاثیر نــرخ ارز بر فضای 
بــازار ســرمایه آشــنایی دارد، گفت: یکی 
از مهمتریــن دغدغــه های فعلــی فعاالن 
اقتصادی تفاوت بین نرخ رسمی و نرخ بازار 
آزاد اســت که انتظار می رود در میان مدت 
این دو نرخ نسبت به یکدیگر همگرایی پیدا 
کنند و ضمن ایجاد ســد برای رانت جویی، 

زمینه بازگشت رونق به تولید فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه ارتباط بانک ها با بانک 
مرکزی  یکــی از مهمتریــن دغدغه هایی 
بود که نقــش رگوالتوری بانــک مرکزی را 
در پاره ای از موارد دســتخوش تغییر کرد، 
اظهار داشــت: به نظر می رســد با ریاست 
صالح آبادی بر بانک مرکــزی زمینه ترمیم 
این رابطه فراهم شــود، اکنون که کشور در 
وضعیت اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی 
قرار دارد چنین امکانی وجود دارد که بانک 

ها بتوانند به صورت یکپارچه سنگردار این 
عرصه باشند.

وجود فضای ثبات در معامالت بازار 
سهام بعد از ریزش اخیر شاخص بورس 
امیر باقری به روند معامالت بورس در هفته 
ای که گذشــت اشــاره کرد و افزود: هفته 
گذشته جهت قالبی در معامالت بازار حاکم 
نبود،  فشــار عرضه و تقاضا به سمت تعادل 
پیش رفتند و شــاهد روندی قابل توجه در 
جهت مثبت و منفی نبودیم.این کارشناس 
بازار سرمایه با بیان اینکه وجود فضای ثبات 
در معامالت بعد از ریزش شاخص بورس به 
عنوان فضایی معقول و منطقی در بازار تلقی 
می شود، گفت: می توان انتظار داشت که در 
صورت وجود فضای ثبات، راه صنایع و سهام 
از یکدیگر جدا شوند و شاهد روندی معقول 

در بازار باشیم.

ترمیم قیمت های جهانی و افزایش 
نرخ نفت

امیرباقری بــه ترمیم قیمت هــای جهانی 
و افزایش نرخ نفت اشــاره کرد و افزود: این 
موضوع مــی تواند فرصتی مناســبی برای 
اقتصاد نفتی باشد و ســرمایه گذاران از این 
فرصــت اســتفاده کنند، از طرفــی برخی 
معتقدند که ایــن موضوع مــی تواند اهرم 
دیپلماتیکی برای ایران باشد تا در شرایطی 
که دنیا با بحران ســوخت مواجه است ایران 
قادر به بازگشت در بدنه بازار جهانی باشد و 

تا حدودی از فشار قیمت ها بکاهد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: نه 
تنها نرخ نفت و گاز بلکــه اکثر کامودیتی ها 
با ترمیم قیمتی مواجه شدند، به طوری که 

سنگ آهن با ۲۰ درصد افزایش نرخ مواجه 
شــد، این امر طبیعتا می تواند تاثیرگذار بر 
سهام شاخص ساز در بازار سرمایه  باشد که 
این موضــوع به عنوان خبــری مثبت برای 
فعاالن بازار محســوب می شــود.وی ادامه 
داد: یکی از بحث های فعلی، مســاله ترمیم 
کســری بودجه و تامین مالــی غیرتورمی 
است که انتظار می رود تا افرادی که در بازار 
سرمایه اشتغال داشــتند و بیشتر با دغدغه 
تولید و تشکیل سرمایه ثابت مواجه هستند 
بتوانند در این عرصــه قدمی مثبت بردارند.
امیرباقــری افــزود: از رییــس فعلی بانک 
مرکزی انتظار می رود تا با توجه به شناختی 
که نسبت به اقتصاد کشــور و بازار سرمایه 
دارد بتواند تا حدودی خواسته فعاالن بازار را 
آورده کند.امیرباقری روند معامالت بورس 
در هفته جاری را مــورد پیش بینی قرار داد 
و خاطرنشان کرد: گزارشــات کدال یکی از 
مهمترین مســایل قابل توجه سهامداران 
اســت، طبق پیش بینی های صورت گرفته 
گزارش ۶ ماهه و ماهیانه شــرکت ها منتشر 
می شــود که این اتفاق می تواند تا حدودی 

کمک کننده به روند صعودی بازار باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به 
نظر می رســد تا در هفته های پیشرو بازار 
روندی متعــادل را در پیش بگیرد و فشــار 
تقاضا به بدنه بــازار بازگردد، گفت: اتفاقاتی 
مثبت در انتظار بازار ســرمایه است و بازار 
سرمایه در میان مدت و بلندمدت به عنوان 
گزینه نخســت ســرمایه گذاری در کشور 
تلقی خواهد شــد اما الزمه این امر انتخاب 
درست سهام توسط ســرمایه گذاران و نگاه 
میان مدت و بلندمدت آنها به این بازار برای 

سرمایه گذاری است.

الهام عبیری
کارشناس صنعت بیمه
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وزیر ارتباطات:
پست نقش مهمی در تحقق ایران هوشمند دارد

 با رشــد کســب وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات، صنعت پســت 
می تواند با ارائه خدمات متنوع نوین پستی مبتنی بر فناوری اطالعات 
و ایفای نقش موثر به عنوان اصلی تریــن بازیگر زنجیره نیازمندی های 
مردم، عالوه بر خلق ثــروت، گامی موثر در جهت هــدف تحقق ایران 

هوشمند بردارد.
»عیســی زارع پور« در پیامی به مناســبت روز جهانی پســت افزود: 
نامگــذاری روز نهم اکتبر مقارن با ۱۷ مهرماه ســال جــاری به عنوان 
روز جهانی پســت، بیانگر نگاهی ژرف به صنعت پســت به عنوان یکی 

از قدیمی ترین نهادهای بشری و اولین سازمان ارتباطی جهان است.
وی افزود: در عصر حاضر که تحول دیجیتــال تمام عرصه های زندگی 
بشر را در نوردیده و با سرعتی شگرف نیازمندی های مردم را دگرگون 
ســاخته، خلق ارزش های جدید در خدمات پســتی که یکی از هزاران 
خدمت برخواســته از توســعه فناوری اطالعات اســت، تنها در سایه 
اســتفاده از مدیران خوش فکر و خــالق در کنــار کارکنانی پرتالش 
و معتمد رقم خواهــد خورد.وزیــر ارتباطات تاکید کرد: نــگاه ارکان 
برنامه ریز کشور به رشــد اقتصاد دیجیتال در مقایسه با اقتصاد سنتی 
باعث شده تا بخش ارتباطات و فناوری اطالعات سهم مهمی را در برنامه 
ریزی های کشور به خود اختصاص دهد، با رشد کسب و کارهای مبتنی 
بر فناوری اطالعات، صنعت پســت مــی تواند با ارائــه خدمات متنوع 
نوین پســتی مبتنی بر فناوری اطالعات و ایفای نقــش موثر به عنوان 
اصلی ترین بازیگر زنجیره نیازمندی های مــردم، عالوه بر خلق ثروت، 

گامی موثر در جهت هدف تحقق ایران هوشمند بردارد.
وی خاطرنشان کرد: از ســوی دیگر با ورود بخش خصوصی به صنعت 
پســت کشــور، فرصت مغتنمی برای همکاری متقابل بخش دولتی و 
خصوصی و اســتفاده از ظرفیت ها و مزایای تمامی بازیگران و ذینفعان 
این صنعت فراهم شــده که در صورت اســتفاده بهینــه از این فرصت 
مغتنم، می توان امیدوار بود، عالوه بر ارتقاء بهره وری و افزایش کیفیت 
خدمات پســتی، رضایت مندی مشــتریان داخلی و خارجی نیز میسر 

شود.

تجارت ۲۰ میلیون تنی کشور در شهریور ماه
سخنگوی گمرک گفت : در شهریور ماه امسال ۱۹ میلیون و ۸۴۱هزار 
تن کاال به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دالر بین ایران و کشورهای 
جهان تبادل شد که نسبت به مرداد ماه ۱۳۵درصد در وزن و ۹۸درصد 

در ارزش رشد داشته است.

 سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: سرجمع تجارت 
غیر نفتی کشــور در رویه های صادرات و واردات در ششمین ماه سال 
۱۴۰۰ از لحاظ وزنی ۱۹ میلیون و ۸۴۱ هــزار تن به ارزش ۱۰ میلیارد  
و۶۳۵میلیون دالر بوده است که سهم صادرات در این ماه )۳۱روز(، ۱۴  
میلیون و ۵۲۲هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۱۴۵ میلیون دالر بوده 
است که نسبت به صادرات کشور در شهریور ماه سال ۹۹ از لحاظ وزنی 

۷۵درصد و از لحاظ ارزش نیز رشد  ۵۶ درصدی داشته است.
وی افزود : صادرات کشور در شهریور ماه نســبت به مرداد ماه امسال با 

رشد ۱۰۳درصدی در وزن و ۲۵درصدی در ارزش همراه بوده است.
 لطیفی در خصوص مقاصد کاالهای ایرانی در شهریور ماه گفت : ترکیه  
با پنج میلیون و ۸۳۹ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۰۲میلیون دالر 
با رشــد هزار و ۵۱۲درصدی در وزن و ۵۵۳درصدی در ارزش نسبت به 
ماه گذشــته و رشــد یکهزار و ۴۲۰درصدی در وزن و ۶۹۶درصدی در 
ارزش نسبت به شهریور سال گذشــته در رتبه نخست قرار گرفت. بعد 
از ترکیه ، عراق  با یک میلیون و ۸۶۳هزار تن کاال به ارزش ۶۷۷میلیون 
دالر  با رشــد ۳۰ درصــدی در وزن و ۱۹ درصدی در ارزش نســبت به 
شهریور ســال ۹۹ و رشــد ۷۲درصدی در وزن و ۸۶درصدی در ارزش 
کاالهای صادراتی ایران نسبت به مرداد ماه در رتبه دوم قرار دارد.  چین 
که در ماههای گذشــته در رتبه نخســت مقاصد صادراتــی ایران قرار 
داشت در شهریور ماه با دومیلیون و ۵۰۹هزارتن به ارزش ۶۶۸میلیون 
دالر در رتبه سوم قرار گرفت، صادرات کشــورمان به چین در شهریور 
رشــد۱۱درصدی در وزن و کاهش یک درصدی در ارزش را نسبت به 
شهریور سال ۱۴۰۰ داشته است اما نسبت به مرداد ماه امسال ۳درصد 

در وزن رشد و ۵۶درصد در ارزش کاهش داشته است. 
وی افزود: امارات هم با ۸۰۷هزار تــن کاال به ارزش ۳۳۱میلیون دالر با 
کاهش ۳۳درصدی در وزن و ۱۲درصدی در ارزش نســبت به شهریور 
۹۹ و رشــد ۱۱۵درصدی در وزن و ۱۶درصدی در ارزش نسبت به ماه 
گذشــته در رتبه چهارم قرار گرفت و نهایتا افغانســتان با ۳۵۱هزار تن 
خرید کاال از ایران به ارزش ۱۴۴میلیون دالر در شــهریور ماه امســال 
نسبت به شــهریور ســال قبل ۵۰درصد در وزن و ۳۹درصد در ارزش 
کاهش داشــته اســت و نســبت به ماه قبل ۳درصد در وزن کاهش و 

۱۳درصد در ارزش افزایش را شاهد بودیم.
ســخنگوی گمرک در خصوص میزان واردات در ششــمین  ماه سال 
گفت: در۳۱ روز شــهریور ماه امســال پنج میلیون و ۳۱۹ هزارتن کاال 
بــه ارزش  ۶ میلیارد و۴۹۰میلیــون دالر  به صــورت ترخیص قطعی 
وارد کشور شد که نســبت به واردات در شــهریور ماه سال ۹۹ از لحاظ 
وزن ۹۲درصد   و از لحاظ ارزش ۱۰۷درصد رشــد  داشــته است. اما در 
مقایسه با مرداد ماه ۱۴۰۰رشــد ۳۰۶درصدی در وزن و ۲۱۶درصدی 
در ارزش را نشان می دهد. که این امر با اهتمام دولت مردمی سیزدهم 
و هماهنگی های صورت گرفته برای تامین نیازهای اساسی و ضروری 

کشور صورت چشم گیری در شهریور ماه داشته است.
وی در خصوص کشــورهای مبدا خرید کاالهای وارداتی کشــورمان 
گفت: امــارات با یک میلیــون و ۴۸۵هزار تن به ارزش یــک میلیارد و 
۹۱۴ میلیون دالر  نســبت به مردادماه رشــد۳۰۳درصدی در وزن و 
۱۶۹درصدی در ارزش و نســبت به شهریور ســال قبل ۲۵۴درصد در 
وزن و ۱۴۲درصد در ارزش رشــد داشته اســت  چین با ۴۱۸هزارتن 
کاال به ارزش یک میلیارد و ۴۳۳میلیون دالر  نســبت به ماه قبل رشد 
۲۲۹درصدی در وزن و ۲۰۱درصدی در ارزش را تجربه کرده اســت ، 
ترکیه با ۵۴۰هزار تن کاال به ارزش ۶۴۱میلیون دالر رشد ۷۳درصدی 
در وزن و ۷۶درصدی در ارزش صادرات به ایران را نسبت به مردادماه را 
داشته ، ســوئیس با ۳۷۱هزارتن کاال به ارزش ۳۲۸میلیون دالر نسبت 
به مرداد ماه رشــد ۱۷۵۰درصدی در وزن و ۸۹۳درصدی در ارزش را 
به خود اختصاص داده اســت و  آلمان با ۴۴هزار تن کاال به ارزش ۲۳۷ 
میلیون دالر کاهش ۸۱درصدی در وزن ورشــد ۳۵ درصدی در ارزش 
کاالهای معامله شده برای بازار ایران را نسبت به مرداد ماه  داشته است.

لطیفــی درخصوص کاال های عبوری  از ایران در ششــمین ماه ســال 
گفت: در شهریور ماه  امسال یک میلیون و ۱۲۹هزارتن کاال ی خارجی 
از مسیر ایران عبورکرده است که نســبت به کاالی عبوری ازکشورمان 
در مرداد ماه۱۶درصد رشد و نسبت به شــهریور  ۹۹رشد ۶۳ درصدی 
داشته اســت و این میزان کاالی عبوری از ایران ببشترین حد نصاب در 

ماههای اخیر است.

تولید

وزیر صمت گفت: باید تا ســال آینــده در حوزه لوازم 
خانگی نسبت صادرات به واردات به ۵۰ درصد برسدو 
در ســال ۱۴۰۲ به یک تراز متعادل برســیم و در سال 

۱۴۰۴ حداقل ۲ برابر واردات شود.
ســید رضا فاطمی امین در نشســت هم اندیشــی با 
تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی و بررســی اهداف و 
برنامه های این صنعــت که در حال برگزاری اســت، 
اظهار کرد: اولویت گذاری، تنظیم گری، تســهیل گری 
و نظارت وظیفه دولت اســت. ما اولویت هایی را تعیین 
می کنیم و انتظار داریم بنگاه های ذی نفع متناســب با 
این اولویت ها بــه ما برنامه دهند؛ یــک برنامه تلفیقی 

بگذاریم تا در بخش کالن به اهداف برسیم.
وزیر صمت افزود: علی رغم رشــد خوب تولید در لوازم 
خانگی، نســبت واردات به صادرات قابل دفاع نیست. 
البته اسفناک نیســت ولی باید تا ســال آینده نسبت 

صــادرات بــه واردات به ۵۰ درصد برســد. 
معادل ۵۰ درصــد واردات قطعات صادرات 
کند و در سال ۱۴۰۲ به یک تراز متعادل و در 

سال ۱۴۰۴ حداقل ۲ برابر شود.
فاطمی امیــن در ادامه با بیــان اینکه فعال 
اقتصــادی و صادرکننــده نباید پشــت در 
گمرک، مالیــات، بیمه و … بمانــد و ما باید 

مشــکالت این بخش ها را حل کنیم، گفــت: در حال 
حاضر ۶ رایزن بازرگانی داریم که مقرر شــده تا ســال 
آینده ۶۰ رایــزن و تــا ســال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن در 

کشورهای مختلف داشته باشیم.
وی در مورد قیمت تمام شده محصوالت لوازم خانگی 
گفت: نحوه کاهش قیمت تمام شــده موضوعی است 
کــه باید توســط فعاالن حــوزه لــوازم خانگی جمع 
بندی شــده و تا ۱۵ آبان ماه به وزارتخانه ارسال شود. 

تولیدکنندگان باید به ما بگویند که برای این 
موضوع به چه چیزهایی نیاز دارند همچنین 
باید به ما الزامــات صــادرات را بگویند تا ما 
آنها را پیگیری کنیــم اما از آن طرف مباحث 

مربوط به قاچاق را ما راسا پیگیری می کنیم.
وزیر صمت افزود: از اوایــل مهر ماه برنامه ای 
برای رصد جمعی کاالها آغاز کرده ایم که از 
طریق آن کاالها را در انبارها رصد می کنیم و همچنین 

ردیابی مالی را هم انجام می دهیم.
وی ادامه داد: طبق این برنامه که تا پایان آذر ماه تکمیل 
می شــود با کاالی قاچاق در نظام توزیع مقابله خواهد 
شــد، همچنین ســامانه جامع تجارت تا پایان ســال 

تکمیل می شود.
فاطمی امین با بیان اینکه با تعرفه برای واردات موافق 
هســتم، گفت: منتها تعرفه واردات باید مشروط باشد 

اینکه صرفاً تعرفه را تــا ابد افزایش دهیــم نمی تواند 
کمکی بــه صنعت کند بلکــه باید تعهداتــی بگیریم 
تا مطمئن شــویم که می توان انتظار اتفاقات خوب را 
داشــت. بنابراین باال بردن تعرفه به تنهایی نتیجه ای 
ندارد.وی با اشــاره بــه موانع بانکی نیــز گفت: تأمین 
مالی زنجیره ای و اعتبار خریدار می تواند کمک زیادی 
به صنعت کند بــه خصوص وقتی که به لحاظ ســقف 
تسهیالت محدود باشــیم.وزیر صمت در ادامه تصریح 
کرد: منظور ما از صادرات لــوازم خانگی صادرات کل 
زنجیره یعنی قطعات نیز اســت.وی به مواد اولیه تولید 
لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: در مورد بازار محصوالت 
پایه به ویژه فوالد و پتروشــیمی کارهای مهمی انجام 
شــده که از این طریق ســهمیه ها، رانت ها و امضاهای 
طالیی برداشته می شود در این راستا آئین نامه دقیقی 

تدوین شد که از امروز به مرحله اجرا رسید.

خودروســازی فردا موتــورز از آغاز فروش اقســاطی 
محصوالت خــود در طرح ویژه فروش پاییز با اقســاط 

۲۴ ماهه خبر داد.
 فردا موتورز در طرح ویژه فروش اقســاطی خود کراس 
اوو” FMC SX5 “ را با اقساط ۲۴ ماهه و موعد تحویل 

۹۰ روزه به فروش می رســاند. در این شــرایط فروش 
خودروســازی فردا کــراس اوو » FMC SX5 « را با 
۵۰ درصد تسهیالت و اقســاط ۲۴ ماهه بدون کارمزد 

عرضه می کند.
این طرح فروش به مدت محــدود و صرفا برای خودرو 

SX5 اجرا خواهد شــد. این در حالی است که در طرح 
فروش اعالمی از ســوی فردا موتورز خبــری از عرضه 

سدان FMC ۵۱۱ به چشم نمی خورد.
فردا SX5 با طول کلی ۴۵۱۵ میلی متر، عرض ۱۸۱۲ 
میلی متر، ارتفــاع ۱۷۲۵ میلی متــر و فاصله بین دو 

محور ۲۷۲۰ میلی متری ساخته شــده و از نظر ابعاد و 
اندازه در رده کراس اوور ها جای دارد.

وزن خودرو ۱۳۴۰ کیلوگرم اســت و از یک پیشــرانه 
۱٫۶ لیتــری تنفس طبیعــی با تکنولوژی ســاخت 

میتسوبیشی بهره می گیرد.

صمت

و خودر

خریدار  رییس اتاق مشــترک بازرگانی 
ایران و فنالنــد اظهار داشــت:  جغرافیای 
تجــارت و معــادالت تجــاری در منطقه، 
جنوب شرقی آسیا، چین، هند، کشورهای 
حوزه خلیــج فــارس، کشــورهای حوزه 
CIS و اروپای شــرقی در حال تغییر است 
و موازنه های جدیدی شــکل خواهد گرفت 
که بخشــی از آنها می تواند متاثر از مســیر 

مبادالت و لجستیک باشد.
غالمحســین جمیلــی در مــورد آخرین 
وضعیت تجاری ایــران و فنالند و همچنین 
تشکیل اتاق مشــترک بازرگانی دو کشور 
اظهار کــرد:  اتاق مشــترک بازرگانی ایران 
و فنالند در یک ماه اخیر تاســیس و مجمع 
عمومی موسســان آن نیز برگزار شد. لزوم 
گســترش روابط ایــران با دیگر کشــورها 
نباید فراموش شــود، چون این کشــورها 
ظرفیت هایــی دارنــد کــه می توانند در 
حوزه های مختلف در جهت توسعه صنایع 

مختلف کشور به ایران کمک کنند.
وی در مــورد اهداف این اتــاق توضیح داد: 
فنالند اســتعداد بســیار زیادی در انتقال و 
صادرات تکنولــوژی و فناوری های جدید 
دارد و از ایــن حیث می تواند مــورد توجه 
کشور در توســعه صنایع فعلی خود باشد. 
به هر ترتیــب رویکرد جدید شــکل گیری 
کســب وکارها که متاثر از اســتارت آپ ها، 
ایده ها و نوآوری ها اســت که فنالند در این 
حوزه جزو سرآمدها اســت و می تواند برای 
ایران که خــود در خاورمیانه رتبه بســیار 
شایســته ای دارد، الگــوی خوبی باشــد تا 
ظرفیــت فعلــی آن ضریب افزایــش قابل 

توجهی پیدا کند.
جمیلی افزود: موضوع آب یکی از موضوعات 
مورد اهمیت زندگی در دنیای امروز است، 
نه تنهــا ایران بلکه بســیاری از کشــورها 
مشــکالت و محدودیت های جدی در این 
حوزه دارند و به دنبال اصالح الگوی مصرف 
و مدیریــت آن هســتند. طبیعتــا فنالند 

در این حوزه بســیار برجســته و متمایز از 
ســایر کشــورهای دنیا فعالیت می کنند. 
ما می توانیــم از این ظرفیت بــرای جبران 
بخشی از مشکالت کم آبی ایران بهره گیری 
کنیم.وی همچنین با اشــاره بــه اهمیت 
اشــراف فنالند بر حوزه آمــوزش گفت: در 
حوزه آموزش هم فنالند الگوها و مدل های 
بســیار مترقی و متمایزی دارد که می توان 
با آنهــا کارهایــی را پیش برد تــا به فضای 

آموزشی کشورمان کمک کند.
جمیلی اضافه کــرد: تمرکز، اهداف، حضور 
و ارتباط ایــران در اروپا بیشــتر مربوط به 
اروپای غربی و جنوب اروپــا بوده و کمتر به 
حوزه نوردیک و اســکاندیناوی توجه کرده 
اســت. این درحالی اســت که اشــتراکات 
زیادی در این حوزه برای ایران وجود داشته 
و ظرفیت ایرانیان مقیم در آن هم همیشــه 
فراموش شــده اســت. دانمارک، فنالند و 
سوئد کشــورهایی هســتند که می توانند 

ظرفیت های بالقوه ای را برای ایران داشــته 
باشــند تا بتواند بخشــی از آنها را در جهت 

منافع کشور همسو و هماهنگ کند.
رییس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایران و 
فنالند در پاســخ به ســوالی در مورد حجم 
تجارت دو کشور گفت: حجم تجارت مبنای 
درستی برای سنجش سطح روابط نیست، 
شرکت های فنالندی اساســا محافظه کار 
و محتاط هســتند؛ حتی بعد از برجام جزو 
آخرین کشورهایی بودند که مراجعه و ابراز 
عالقه مندی به همــکاری کردند. با توجه به 
این که کشور اولویت های مختلف و متنوعی 
در بســیاری از اقالم و موارد ضروری تر برای 
کار با فنالند دارد، طبیعتا این بخش با توجه 
به اینکه در اولویت های بعــدی بوده کمتر 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: عــالوه بر این همیشــه راه های 
آسان تر و سهل الوصول تر مورد پیگیری قرار 
می گیرند، امیدواریم بــا فعالیت های اتاق 

مشترک بازرگانی ایران و فنالند این مسیر 
برای تجار شفاف تر و واضح تر باشد تا بتوانیم 
حجم مبادالت تجاری را نیز افزایش دهیم. 
گویی سمت و ســوی روابط به شکلی است 
که مواردی مانند انتقال تکنولوژی، مطالعه 
و پژوهش بیشــتر از صادرات یا واردات کاال 
مورد توجه هســتند. در مجموع تجارت ما 
با فنالند نسبت به سال گذشــته با کاهش 

مواجه بوده است.
جمیلــی در ادامه خاطرنشــان ســاخت:  
جغرافیــای تجارت و معــادالت تجاری در 
منطقه، جنوب شــرقی آســیا، چین، هند، 
کشــورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای 
حوزه CIS و اروپای شــرقی در حال تغییر 
اســت و موازنه های جدیدی شکل خواهد 
گرفت که بخشــی از آنها می توانــد متاثر از 
مســیر مبادالت و لجســتیک باشد. بخش 
عمده ای از هزینه های یک فعالیت صادراتی 
برون مــرزی متاثر از حمل ونقل، ســهولت 

دسترســی و ارزان تــر بودن آن اســت که 
کریدور شمال به جنوب بسترهای جدیدی 
را مهیا کرده و مســلما فرصت های جدیدی 
را مهیا خواهد کرد. با توجــه به اینکه ایران 
نقش اساسی در این کریدور دارد، می توانیم 
امیدوار باشیم که تاثیرات مثبت و مطلوبی 
ناشــی از این اقــدام را به صــورت جدی 

مشاهده کنیم.
وی در مــورد تاثیــر تنش هــای قفقاز بر 
کریدورهای موثر بر تجــارت ایران و فنالند 
گفت: کریدور شــمال - جنوب کشورهای 
جنوب شــرقی آســیا را به شــمال اروپای 
شرقی وصل می کند و مســیر راه آهنی که 
از جنوب کشــور شروع و از شــمال کشور 
خارج می شــود، می توانــد از آذربایجان و 
روسیه وارد فنالند شود. بنابراین موضوعی 
نیســت که تحت تاثیر مشکالت ارمنستان 
و آذربایجــان قرار بگیرد. مســیر اصلی این 
کریدور از آذربایجان می گذرد و خطوط بین 
ایران، آذربایجان و روسیه یکسان است و در 

نتیجه می توان از این ظرفیت استفاده کرد.
 جمیلی تصریح کرد: بعید به نظر می رســد 
که مشــکالت اخیــر بتواند این مســئله را 
تحت تاثیــر قرار دهد. چراکــه این کریدور 
با اهمیتی  اســت و مســیرهای جایگزین 
را بســیار غیرقابل توجیه می کند. مســیر 
جایگزین عمــال وجود نــدارد و آذربایجان 
نقــش اصلــی را در ایــن کریــدور دارد، 
ارمنستان هم می توانســت جایگزین باشد 
که با محدودیت هایی که به نظر می رســد 
درحال ایجاد اســت به نظر اینطور نخواهد 
بود. گرچه آذربایجان در نقشــه قبلی خود 
هم محل اصلی عبور این کریدور است. وی 
خاطرنشان کرد: گذشــته نشان داده که در 
قالب موارد اقتصاد مقدم بر سایر تنش های 
سیاســی اســت. از آنجا که ذی نفعان  این 
کریدور کشــورهای مختلفی هســتند که 
همه خواهان گســترش روابط تجاری بین  

یکدیگر هستند، نباید نگران باشیم.

وزیر صمت:صادرات لوازم خانگی چهارسال دیگر ۲ برابر واردات می شود

وش »فردا SX5 « اعالم شد شرایط جدید فر

رئیس کنفدراسیون صادرات:

ح صادراتی مجلس منجر به فرار سرمایه  می شود طر
ســمیه رســولی  رئیس کنفدراسیون 
صادرات گفت: طرح جرم انگاری بازگشــت 
ندادن ارز صادراتی، جز اینکه ســرمایه را از 
بخش صادرات فراری داده و به سمت سایر 
کارهای غیرمولد هدایــت می کند، نتیجه 

دیگری نخواهد داشت.
محمد الهوتی با اشــاره به طرح تعدادی از 
نمایندگان مجلس با عنــوان »جرم انگاری 
بازگشــت ندادن ارز حاصــل از صادرات« 
گفت: با توجه به اقدامات دولت ســیزدهم 
مبنی بر رفع مشکالت صادرات و تأمین مواد 
اولیه کارخانجات با تسهیل واردات کاالهای 
ضروری و مصرفی واحدهــای تولیدی، به 
یکباره مطرح کردن طرحی در مجلس تحت 
عنوان جرم انگاری در حوزه عدم بازگشــت 
ارز حاصل از صادرات، شــوک عظیمی را به 
جامعــه صادرکنندگان کشــور وارد کرده 

است.
رئیس کنفدراســیون صادرات ایران افزود: 
دســتورالعمل و ابالغیه معــاون اقتصادی 
رئیس جمهور که هفته گذشــته ابالغ شد، 

بارقه امیــدی در دل صادرکنندگان ایجاد 
کرد کــه بر مبنــای آن، به نظر می رســید 
موضوع صــادرات به صــورت تخصصی در 
حال بررسی و رسیدگی بوده و تهدیدهایی 
که طی سه سال گذشــته، صادرکنندگان 
را با مشــکل و دغدغه فراوانی مواجه کرده 
بود، برطرف شده است؛ اما مطرح شدن این 
طرح از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس، 
مجدد این گمان و ظن را به وجود آورد که آیا 
صادرکننده قرار اســت به عنوان سرباز خط 
مقدم شناخته شده یا اینکه مجدد به عنوان 
افرادی که اقدام به خروج از کشور می کنند، 

متهم شوند.

طرح مجلس، سرمایه را از بخش 
صادرات فراری می دهد

وی تصریح کرد: آنچه که مسلم است، هیچ 
فــردی مخالــف برگشــت ارز صادراتی به 
چرخه اقتصادی کشور نیست؛ اما باید توجه 
داشــت که صادرات، یک پروســه و فرآیند 
است که با تعیین مهلت زمانی بازگشت ارز 

و اعمال محدودیت های خاص، امکان ادامه 
خود را از دست می دهد و شرایط صادراتی، 

آنطور که باید محقق شود، اتفاق نمی افتد.
الهوتــی ادامــه داد: اگــر دولتمــردان به 
ارز صادراتی بــه عنــوان تأمین کننده ارز 
کشــور منهای ارز نفتی نــگاه می کنند که 
در صحبت هــای وزیر صمــت و رئیس کل 
بانک مرکزی نیز این موضوع منعکس شده 
و حتی رئیس ســازمان برنامه و بودجه نیز 
محور اصلی بودجه سال ۱۴۰۱ را صادرات 
غیرنفتی عنوان کرده است، این گونه طرح و 
لوایح، جز اینکه سرمایه را از بخش صادرات 
فــراری داده و به ســمت ســایر کارهای 
غیرمولد هدایت می کنــد، نتیجه دیگری 

نخواهد داشت.
به گفته الهوتی، همانطــور که دولت قادر 
نیســت پول نفــت را به راحتی به کشــور 
برگرداند و با مشــکالت بســیاری این کار 
را انجــام می دهــد، صادرکننــدگان نیز 
برای بازگشــت ارز صادراتی خود نیازمند 
زمان هستند، اما در این ســه سال با توجه 

به آمارهــای اعالمــی، تــا ۸۰ درصد ارز 
صادراتی را به کشور برگردانند و لذا به نظر 
نمی رسد که با بگیر و ببند و تعزیر و تهدید، 
مشــکل صادرات حــل شــود، همانطور 
که در سه ســال گذشته شــاهد بودیم که 
تهدیدهای دولت گذشته منجر به کاهش 
صادرات علیرغــم کاهــش ۳۵ درصدی 
ارزش پول ملی که خــود محرک صادرات 

است، شد.
رئیس کمیسیون تســهیل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق بازرگانی تهران خاطرنشــان 
کرد: بــه نظر می رســد که مســئوالن در 
حوزه های مختلف از جمله تقنینی و مجلس 
شــورای اســالمی، باید به این موضوعات 
توجه ویژه داشــته باشــند تا احیاناً قانونی 
وضع نشــود که به جای حمایت از صادرات 
و افزایش آن، تهدید صادرات تلقی شــود، 
ضمــن اینکه باید بــه این نکتــه نیز توجه 
داشــت که اگر دولــت دســتورالعملی را 
صادر می کند، این دســتورالعمل به راحتی 
قابل اصالح اســت، اما وقتــی که موضوعی 

تبدیل به قانون شــود، اصالح آن ســخت و 
در مواردی امکان ناپذیر و تغییر آن بســیار 
سخت است، ضمن اینکه همه دستگاه های 

اجرایی مکلف به اجرای آن هستند.
وی افزود: خروج سرمایه عظیمی از کشور و 
کاهش صادرات در کنار افتتاح پرونده های 
متعــدد در دســتگاه قضا، حاصــل چنین 
تصمیماتــی در حوزه صــادرات غیرنفتی 
اســت؛ ضمن اینکه ایــن کار، گــره ای را 
از گره های کشــور بــاز نمی کنــد؛ ضمن 
اینکه باید توجه داشــت اتــاق بازرگانی و 
کنفدراســیون صادرات طی مکاتباتی که 
انجام داده و خواهند داد، پیگیر این موضوع 
هستند تا با ارائه اســتدالل قوی، از تصویب 
این چنین طرح هایی در مجلس جلوگیری 

شود.



وزیر راه و شهرسازی در بازدید از بندر کنگان:

توسعه اقتصاد دریامحور از اولویت های دولت سیزدهم است

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران :

ون جذابترین عرصه برای سرمایه گذاری و توسعه است میادین غرب کار

رئیس شورای اسالمی شهراسالمشهر: 
وندان را  مسائل شهری و دغدغه شهر

پیگیری می کنیم 
اسالمشهر-شیدایی   رئیس شورای اســالمی شهر اسالمشهر گفت: 
به مردم شریف اسالمشهر قول می دهیم مسائل شهری و دغدغه شهروندان 
را ریشه ای پیگیری کنیم تا مانع از بروز مشــکل برای مردم در سال های آتی 

شویم.
به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشهر، محمد مهدی سلیمی 
رئیس شورای اسالمی شهر  در هفتمین نشست رسمی شورای اسالمی 
شــهر که به صورت فوق العاده با حضور اعضای شورا، شــهردار، مدیران 
شهری اسالمشهر و اصحاب رسانه برگزار شــد، با آرزوی قبولی طاعات 
و عبادات و سوگواری ها به ســاحت مقدس اباعبداهلل الحسین)ع( و اهل 
بیت عصمت و طهارت اظهار داشت: امیدوارم در ایام پایانی ماه صفر توشه 
خوبی از ماه محرم و صفر برده باشیم، اگر به عمق تاریخ نگاه کنیم بر طبق 
فرمایشات امام راحل که »این محرم و صفر اســت که اسالم را زنده نگه 
داشته«، محرم و صفر در روح تاریخ ساری و جاری است و بر ما واجبست 
که با فهم دقیق مســائل در هر برهه زمانی از این ایام پــر برکت در حوزه 
های مختلف سیاســی، اجتماعی، مدیریتی، راهبردی و دیگر مولفه ها 

بهره کافی را ببریم.
وی گفت: ضمن آرزوی توفیق برای دانشــجویان، دانش آموزان و مسئولین 
تربیتی، معلمین و دانشگاهیان در سال تحصیلی جدید، ان شاءاهلل با همت و 
برنامه ریزی دقیقی که در حوزه درمان برای واکسیناسیون در دولت جدید آغاز 
شده، با ریشه کن شدن سریعتر ویروس کرونا، ترم آینده مدارس و مراکز عالی 

به صورت حضوری برگزار شود.
سلیمی با اشاره به اینکه مجموعه مدیریت شهری یک مجموعه واحد است 
و در کنار هم معنا می یابد، تأکید کرد: برخی موضوعات در ادوار گذشته شورا 
مصوب شده ولیکن موجب بروز برخی مشــکالت برای شهروندان شده ، به 
همین دلیل شورای ششم به مردم شریف و والیتمدار اسالمشهر قول می دهد 
که حداقل همانند دوره پنجم شورا که شــاهد اتفاقات خوب در سطح شهر 
بودیم، مسائل ریشه ای پیگیری شود و موضوعی تصویب نشود که در آینده 

برای شهروندان مشکل ساز شود.

تقدیر  استانداری تهران از رئیس سازمان 
آتشنشانی اسالمشهر 

اسالمشهر-شیدایی    به مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی جلسه 
ای  با حضور رؤسای سازمانهای آتش نشانی و خدمات ایمنی استان تهران در 
استانداری برگزار شد.در این نشست صمیمی دکتر طاهری نسب مدیر کل 
دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران ضمن تبریک این روز به کلیه 

آتش نشانان استان ، از زحمات این قشر فداکار تقدیر نمود.
در ادامه جلسه در خصوص مشکالت آتش نشانان و مسائل موجود در سازمانها 
بحث و تبادل نظر مطلوب و سازنده ای انجام شد و مقرر شد اقدامات الزم در 
جهت رفع دغدغه های مطرح شــده صورت پذیرد و در انتهای مراسم نیز از 
رؤسای سازمان های آتش نشانی استان از جمله یوسف منطقی رئیس سازمان 

آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسالمشهر تقدیر شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان البرزتاکید کرد؛
وژه جاده  وم آزاد سازی اراضی پر لز

نجم آباد به نظرآباد
البرز  -  مظفری       رضا خالقی مدیر کل راه و شهرسازی  به اتفاق قزوینیان 
معاون مهندسی و ساخت و تنی چند از مسئوالن از پروژه راه نظرآباد به نجم آباد 

بازدید کرده و از نزدیک در جریان امور پروژه قرار گرفت .
مدیر کل راه و شهرســازی در این بازدید ضمن اهمیت آزادسازی اراضی این 
محور بر لزوم فعالتر نمودن این پروژه  تاکید نمود و پیمانکار مجری پروژه نیز 
در این جهت اعالم آمادگی نمود که هر چه سریعتر عملیات اجرائی را بیش از 

پیش فعال نماید .
خالقی اظهار داشت عبور از محور فوق یکی از اهداف مهم در این پروژه است که 

مردم بدون دغدغه و سهولت بتوانند از این جاده بهره مند شوند

ج هوشمند شد هفتمین تقاطع در کر
البرز  -  مظفــری       معاونت حمل ونقــل و ترافیک شــهرداری کرج از 
هوشمندســازی تقاطع پونه به عنوان هفتمین تقاطع هوشمند در سطح 

کالنشهر کرج خبر داد.
محمدرضا احمدی نژاد با اشاره به اینکه طرح هوشمند سازی تقاطعات بر پایه 
ارائه خدمات مطلوب ترافیکی در برخی از تقاطعات پرتردد و اولویت دار کرج 
اجراشده اســت، اظهار کرد:  نظارت و اتخاذ تصمیم های لحظه ای بر جریان 

ترافیک از مزایای اجرای این طرح به شمار می رود.
وی بابیان اینکه پیش ازاین و با تالش همکاران این مجموعه طرح هوشمند 
سازی در شــش تقاطع »هفت تیر«، »مصباح«، میدان »امام حسین )ع(«، 
»مادر«، »نبوت« و »گلزار« اجراشده است، افزود: خوشبختانه امروز نیز شاهد 

اجرای این طرح در تقاطع پونه هستیم.
معاونت حمل ونقل و ترافیک شــهرداری کرج صرفه جویی در زمان و منابع 
مادی، افزایش بهره وری و کاهش هزینه های نگهداری تجهیزات را از مزایای 

اجرای این طرح عنوان کرد.

ونمایی از پوستر دومین جشنواره مجازی  ر
» خانواده آبی«

اصفهان- مریم مومنی       در مراســمی با حضــور مدیرکل کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان از پوســتر دومین جشنواره مجازی 

»خانواده آبی« رونمایی شد.
این جشنواره را شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان با شعار »خانواده 

شاد و سالم، پیشگام در مدیریت مصرف بهینه آب« برگزار می کند.
عالقه مندان به شرکت در این جشنواره باید اعضای یک خانواده بوده و 
آثار خود را در بخش های دابسمش، نمایش خانگی، نمایش عروسکی، 
عکس موبایلی و فیلم موبایلی بــا »موضوع مدیریت مصرف آب و مقابله 
با ویروس کرونا« حداکثر تا 15 آبان ماه سال جاری از طریق پیام رسان 

» واتس آپ« به شماره 09380952405 ارسال کنند.
بخش ویژه دومین جشــنواره مجازی » خانواده آبــی« با عنوان » پای 
صحبت پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها« اختصاص بــه بیان حکایت ها، 
داســتان های بومی هر منطقه برای کودکان دارد که عالقه مندان می 

توانند در آن شرکت کنند.
گفتنی اســت در پایان این جشــنواره از ســه خانــواده در هر بخش 
جشــنواره با عنوان » خانواده دوســتدار آب« تقدیر شــده و اســامی 
 آنــان در وبگاه شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان به نشــانی

 H2O-ESF  و صفحه اینســتاگرامی www.abfaesfahan.ir 
اعالم خواهد شد.

عالقه مندان جهت کســب اطالعات بیشــتر در خصــوص محورهای 
جشــنواره و مشــخصات آثار تولیــدی می تواننــد با شــماره تلفن 
36680030 داخلــی 266 و 267 تماس حاصل کرده و یــا به پایگاه 
 www.abfaesfahan.ir اینترنتی آبفای استان اصفهان به نشانی

مراجعه کنند.

شهر

مریم مومنی  تالشــگران ذوب آهن 
اصفهان موفق شــدند در شــهریورماه ، 4 
رکورد جدید در تولید 25 ســاله کالف در 

این مجتمع عظیم صنعتی ثبت کنند .
محمد امین یوســف زاده مدیر مهندسی 
نــورد ذوب آهــن اصفهان ضمــن بیان 
این خبر گفت: بــا  توجه به توســعه بازار 
محصــوالت مونوبلــوک و ارزش افزوده 
باالیی که دارند، مهندسی نورد ذوب آهن 
اصفهان با تدارک مقدمــات تولید جهت 
تولید کالف های صنعتــی گام بزرگی را 
برای افزایش تولید انــواع این محصول از 

5.5 الی 12 میلیمتر برداشت .
وی افــزود : با توجه به تاکیــد مدیر عامل 
و معاون بهره بــرداری در رفع موانع تولید 
کالف، کارکنان مهندسی نورد در کارگاه 
نورد 350 از ابتدای سال 1400 و براساس 
برنامه های معاونت فــروش برای گرفتن 

سهم بیشتری از بازار کالف، برنامه افزایش 
تولید را شروع و با  اصالح نواقص و کاستی 
ها موفق شــدند با ثبت دو رکورد 16هزار 
تنــی در اردیبهشــت 1400 و اینک هم 
رکورد  20 هزارتنی در شــهریور ماه  گام 
بزرگی در این راستا بردارند . یکی از اهداف 
اصلــی این بخش، توســعه خــط جدید 
مونوبلوک اســت تا رکــورد تولید کالف 
کشــور را از آن خود کنیم و مطالعات آن 

شروع شده است . 
حسین مشکین جانشین سرپرست نورد 
350 نیز در این خصوص اظهار داشــت: 
محصــوالت تولیــدی با مــارک فوالدی 
SAE1008 تولید شــده اند که در گروه 
فوالدهــای کم کربــن قرار مــی گیرند و 
عمدتاً جهت مصارف صنعتی استفاده می 
شوند و قابلیت کشش تا سطح مقطع زیر 2 

میلیمتر را دارا می باشند.
مشــکین گفــت : ایــن محصــوالت در 

صنایع الستیک ســازی و الکترود و پیچ 
و پرچ و...استفاده می شــود.با توجه به کم 
شدن ســطح مقطع فلز در پروسه کشش 
وحساس بودن کالف های تولیدی باید از 
نظر آنالیز شــیمیایی و دقت ابعادی بسیار 

دقیق باشند .
وی افزود: بــا عنایت به توجــه بازارهای 
خارجی به محصول کالف وارزش افزوده 
بیشتر نسبت به دیگر محصوالت نوردی، 

کالف یک محصول اســتراتژیک شناخته 
شده است و هر ماه در سبد فروش خارجی 

محصوالت کارگاه گنجانده شده است .
معاون تولید نــورد 350 گفــت: با توجه 
به این کــه در داخل کشــور کارخانجات 
محدودی قادر به تولیــد کالف با کیفیت 
هســتند اهمیت تولید کالف را بعد از ریل 

در جایگاه دوم قرار می دهد  .
 جانشــین سرپرســت نورد 350  اظهار 
داشــت: رکوردهــای جدیــد تولیــد 
محصوالت مشــتمل بــر 264 تن کالف 
5.5 میلیمتــر در تاریخ 21 شــهریورماه ، 
271 تن کالف 5.5 میلیمتر و شکســتن 
رکورد قبلــی در تاریخ 24 شــهریورماه و 
348 تــن کالف 10 میلیمتر در تاریخ 13 
شهریورماه هر سه در شــیفت گروه یک و 
248.48 تن کالف 7 میلیمتر در شــیفت 
گروه چهار در تاریخ 26 شــهریورماه می 

باشد .

وی افزود : همچنین تولیــد 19200 تن 
انــواع محصــوالت کالف )5.5و7و7.5 
و10و12(در شــهریور مــاه در تاریخ 25 

ساله خط منو بلوک بی سابقه  است .
شایان ذکر اســت تولید کالف در کارگاه 
نورد350 با توجه به تغییــرات خط نورد 
در ســال 1374 و اســتفاده از خط جدید 
منوبلوک متحول گردید و انواع محصوالت 
به صورت ســیم و خاموت در سبد تولید 
این کارگاه قرار گرفت.تولید در خط سیم 
ســازی با توجه به تغییر مقطع محصول  و 

سرعت خط نورد متفاوت می باشد.
رکوردهای قبلی محصوالت در ســالهای 
گذشته بدین ترتیب است:  تولید محصول 
کالف 5.5 میلیمترحــدود 240 تــن در 
یک شــیفت ، تولید محصــول کالف 10 
میلیمترحــدود 320 تن در یک شــیفت 
و تولید محصــول کالف 7 میلیمترحدود 

240تن در یک شیفت .

شیدایی   شــهردار اسالمشــهر گفت: در 6 ماهه 
نخست سال جاری 600 میلیارد تومان اعتبار برای 
پروژه های کالن شهری تامین شده که این مبلغ دو 

برابر مدت مشابه سال گذشته می باشد.
محســن حمیدی شهردار اسالمشــهر در هفتمین 
نشست رســمی شورای اسالمی شــهر که با حضور 
اعضای شورا، مدیران شهری و اصحاب رسانه برگزار 
شــد، با ارائه گزارشــی از اجرای پروژه های عمرانی 
در شش ماهه نخست ســال اظهار داشت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون 19 ردیف پروژه عمرانی تعریف 
شــده که برای همگی انعقاد قرارداد صورت گرفته و 
در حال انجام اســت که 10 پروژه مربوط به معاونت 
خدمات شهر، 4 پروژه سازمان سیما و منظر شهری، 
یک پروژه سازمان مدیریت پسماند، 3 مورد مزایده 
در خصوص جمع آوری پســماند خشک، یک مورد 
مناقصه های متفرقــه و 12 ردیــف مزایده فروش 

امالک و 6 مورد مزایده سازمانهای تابعه است.
وی در ادامه گفت: 25 مناقصــه و 23 مزایده نیز در 

ماه آتی بــا در نظر گرفتن ردیف های تعریف شــده 
و بر اســاس اولویت بندی و بودجه برآوردی محقق 

می شود.
حمیدی با اشــاره به پیشــرفت قابل توجــه پروژه 
مترو اسالمشــهر تاکید کرد: درحــال حاضر در دو 
قطعه حفاری مکانیزه و دســتی مترو به پیشــرفت 
43 درصدی رسیدیم و عملیات اجرایی شفت میانی 
شاطره هم آغاز شده و در روزهای آتی آگهی مناقصه 
ایســتگاه مترو میدان نماز منتشــر و پیمانکار آن 
مشخص و به زودی عملیات احداث ایستگاه میدان 

نماز آغاز می شود.
شهردار اسالمشهر افزود: با پیگیری های انجام شده 
در ســال جاری برای احداث ایســتگاه میدان نماز 
دغدغه مالی نخواهیم داشــت و 100 میلیارد تومان 
به صورت نقــدی و 90 میلیارد تومــان اوراق خزانه 

برای این کار در نظر گرفته شده است.
حمیدی در ادامه با ارائه گزارشــی از حوزه درآمدی 
شــهرداری بیان کرد: در 6 ماه نخست سال گذشته 

300 میلیارد تومان درآمد جذب شــده بود این در 
حالیســت که امسال در مدت مشــابه این درآمد به 
400 میلیارد تومــان رســیده و در مجموع با 100 
میلیارد اوراق مشــارکت و 90 میلیارد اوراق خزانه، 
حدود 600 میلیارد تومان منابع مالی در شش ماهه 
نخست سال تامین شده اســت که این مهم مرهون 
لطف خــدا و پیگیری مســئولینی همچــون دکتر 
شــریفیان، اعضای شــورای اسالمی شــهر و دیگر 
مدیرانی اســت که دغدغه مند بوده و با اســتفاده از 
همکاری و همراهی آنان توانســتیم با تأمین منابع 
مالی شــهرداری و منابــع ملی، پــروژه های کالن 

عمرانی را پیش ببریم.
وی ادامه داد: در کنار پروژه های کالن عمرانی، 30 
پروژه خرد هم در سطح شهر در حال اجراست و 25 
پروژه عمرانی دیگر هم تا پایان سال انجام می شود، 
همچنین بررسی بودجه ســال 1401 نیز که کاماًل 
کاربردی و عملیاتی خواهد بود از یک ماه آینده آغاز 

و تقدیم شورا خواهد شد.

اصفهان

اسالمشهر

اهواز-محمدمجــدم      آییــن تکریم و 
معارفه مدیران عامل پیشــین و سرپرست 

جدید شرکت نفت و گاز اروندان برگزار شد
مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایــران با 
ذکر این جملــه از مقام معظــم رهبری که 
»خرمشهرها در پیش اســت«، اظهار کرد: 
توســعه همه جانبه میدان عظیم مشترک 
آزادگان فتــح خرمشــهری دیگر اســت و 
ضرورت دارد از دارایی های مردم در پشــت 

خاکریزهای اقتصادی صیانت شود.
 محســن خجســته مهر در آیین تودیع و 
معارفه مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان 
که در این شــرکت در خرمشهر برگزار شد، 
با اشــاره به جمله تاریخی »خرمشهر را خدا 
آزاد کــرد« از امام خمینــی)ره( گفت: اگر 
تاخیر 7 ساله نبود، می توانســتیم با تولید 
روزانه 320 هزار بشــکه در میدان آزادگان 
جنوبــی، از 6 میلیــارد دالر عــدم النفــع 
اقتصــادی آن جلوگیری کنیــم که اکنون 
با اتخاذ تدابیــر الزم، این مهــم را محقق و 

خرمشهری دیگر را از آزاد خواهیم کرد.
وی با بیان اینکــه در دوران جنگ تحمیلی 
انســان های وارســته ای را در خرمشــهر 
از دســت دادیم و این مســئولیت ما را در 
ارائه خدمت بــه مردم شــریف این منطقه 
دوچندان می کند، گفت: چشم انداز تولید 
از میادین غرب کارون، یک میلیون بشکه در 
روز است و با ترســیم طرح آمایش سرزمین 
منطقه، توسعه اقتصادی و سیاسی را محقق 
و عالوه بر تولید، توان سیاسی انقالبی خود 

را نمایش خواهیم داد که همه این ها باید به 
رفاه مردم منطقه ختم شود.

خجســته مهر افزود: میادین غرب کارون 
جذابتریــن عرصه برای ســرمایه گذاری و 
توسعه اســت که باید با ایجاد طرح مدیریت 
یکپارچــه و ارائــه توجیه اقتصــادی برای 
ســرمایه گذاری، توســعه ایــن میادین را 

سرعت بخشید.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به تشریح 

اولویت های این شــرکت در حــوزه غرب 
کارون پرداخــت و اظهار کــرد: اتمام طرح 
نیمه تمام آزادگان جنوبی عالوه بر توســعه 
فاز دوم میــدان های یــادآوران و آزادگان 
شمالی و نگهداشت توان تولید دارخوین را 
می توان از اهم برنامه های ما برای این حوزه 

برشمرد.
خجسته مهر ضمن تاکید بر ایجاد ظرفیت 
های جدید در شرکت اروندان برای آمادگی 

هر چه بیشــتر این شــرکت جهت راهبری 
تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت، گفت: 
هم افزایی با توســعه دهنده برای مدیریت 
بهتر پروژه ها و تعامل با شرکت ملی مناطق 
تفتخیز جنوب برای اســتفاده ار توان فنی 
و عملیاتی باید مدنظر قرار گیرد و شــرکت 
ملی نفت ایران اعتبــارات و اختیارات مورد 
نظر را برای چابک سازی سازمان در راستای 
ارتقاء بهره وری و تحقــق اهداف بزرگ، در 

اختیارشــرکت نفــت و گاز ارونــدان قرار 
خواهد داد.

جهانگیــر پورهنــگ، مدیرعامل ســابق 
شــرکت نفــت و گاز ارونــدان نیــز ضمن 
تقدیر از تالش های بی وقفــه کارکنان این 
شــرکت، بر پیگیری پروژه های در دســت 
اقدام و مســائلی چون اســتقرار شــرکت 
 ارونــدان و خدمــات رفاهی بــه کارکنان 

تاکید کرد.
عبداهلل عذاری اهوازی، سرپرســت شرکت 
نفــت و گاز ارونــدان نیز با اشــاره به اینکه 
نیروی انسانی مهمترین ســرمایه سازمان 
اســت، گفت: مبنای کار شایسته ساالری 
اســت و با این تفکر و تمرکز بر ارائه آموزش 
هــای الزم از طریــق یــک برنامــه جامع 
آموزشــی، اهداف شــرکت و در راس امور، 
تثبیت تولید و توســعه را در دستور کار قرار 

می دهیم.
وی افزود: انجام وظایف و تعهدات نســبت 
به زیســت بــوم پیرامونی به ویــژه تاالب، 
رعایت دستورالعمل های ایمنی، مطالعات 
مخازن، حمایت از ساخت داخل و همکاری 
با شــرکت های دانش بنیان را بــه عنوان 
رویکردهای اصلــی ســازمان مدنظر قرار 

خواهیم داد.
در پایان این نشست مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران از زحمات و تالش های جهانگیر 
پورهنگ تقدیر و با اعطای حکم سرپرستی 
به عبداهلل عذاری اهــوازی، برای وی آرزوی 

موفقیت کرد.

بوشــهر- رضا حیدری      وزیر راه و شهرســازی تاکید کرد: توسعه اقتصاد 
دریا محور یکی از اولویت های مهم دولت ســیزدهم است که برای تحقق آن، 

برنامه های ویژه ای تدارک دیده شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر، رستم 
قاسمی در حاشیه بازدید از بندر کنگان با بیان این مطلب اظهار داشت: موضوع 
دریا محوری یا همان اقتصاد دریا ، موضوع بســیار مهمی است که از دیرباز در 
کشور مورد توجه بوده و دولت سیزدهم نیز مصمم است تا به خوبی نقش خود 

را برای توسعه این حوزه ایفا کند.
وی افزود: همانند کشورهای پیشرفته دنیا باید شــهرهای آبادی در کنار دریا 

ساخته و گسترش داده شوند که این مهم در اولویت های دولت قرار دارد.
قاســمی با تاکید بر ضرورت تقویت اقتصاد دریامحور اظهار داشت: از چابهار تا 
نقطه شمالی کشور به لحاظ دریایی شهرهایی برای این محدوده ها پیش بینی 

شده که ساخت آنها جمعیت قابل توجهی را در خود جایی می دهد.
به گفته وی، هرجا که شــهری ساخته می شــود باید عالوه بر ساخت مسکن 

مورد نیاز مردم، رونق اقتصادی آن نیز محقق شود.
قاسمی ادامه داد: در این زمینه بدون شــک با احداث صنایع مختلف عالوه بر 

اینکه مردم خانه دار می شوند زمینه برای اشتغال آنها نیز فراهم خواهد شد.
وزیر راه و شهرســازی همچنین با اشاره به اجرای طرح توســعه بندر کنگان 
اظهار داشــت: این طرح از بیش از یک سال است که از ســوی سازمان بنادر و 

دریانوردی آغاز شده و اکنون پیشرفت بسیار خوبی دارد.
قاسمی افزود: در این سفر سعی می شود تا در دیدار با مدیران مرتبط با پروژه و 
پیمانکاران زمینه برای سرعت بخشی به پروژه مهم توسعه بندر کنگان فراهم 

شود.
وی ابراز امیدواری کرد با اجرای طرح توســعه بندر کنگان بدون شک استفاده 
مطلوب و موثرتر مردمان نجیــب کنگان از دریا و ظرفیت هــای مرتبط با آن 

فراهم  خواهد شد.

رکورد تولید ۲۵ ساله کالف در ذوب آهن اصفهان شکسته شد

تامین 2برابری منابع مالی شهرداری اسالمشهر نسبت به سال گذشته

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرکل امور عشایری:

خرید دام حذفی عشایر ایالم به ۸۵ هزار راس افزایش یافت

خبر

خبر

دستجردی   مدیرکل اوقــاف و امور خیریه گلستان 
گفت: از محل موقوفات گلســتان در ایــام کرونا 190 
هزار بســته معیشتی توزیع شــده و 43 زندانی جرائم 
غیرعمد آزاد و دو هــزار و 100 حافــظ قرآنی تربیت 

شدند.
 حجت االســالم روح اهلل ســلیمانی فرد در سخنرانی 
نماز جمعه به مناســبت هفته وقف در گــرگان اظهار 
کرد: صدقه جاریه از صدقه، ارزشمندتر و اولی تر است.

مدیرکل اوقــاف و امور خیریه گلســتان افزود: صدقه 
جاری یعنی برای ســاخت مدرسه، مســجد، مصلی، 
بیمارســتان، درمانگاه و غیره خشــتی بر روی خشت 

گذاشته که سالیان سال مردم از آن استفاده کنند.
وی بیان کــرد: صدقه جاری مصداق بــارز وقف بوده و 
کارکردهای مختلف مانندکمک به موضوعات علمی، 
دانش بنیان، ازدواج، اشــتغال، رفــع گرفتاری و غیره 
دارد.ســلیمانی فرد ادامه داد: عنصر وقف در گسترش 
تمدن اسالمی نقش موثری داشــته ومستشرقان هم 
به این مســئله اظهار کرده اند.مدیــرکل اوقاف و امور 
خیریه گلســتان اضافه کرد: یکی از مولفه های قدرت 
نرم نظام اسالمی اماکن متبرکه هستند که بیش از 90 
هزار مسجد و بیش از هشت هزار بقعه متبرکه در کشور 
وجود دارد.وی به وجود بیش از ســه هزار و 700 مکان 

مذهبی در گلستان اشــاره کرد و افزود: دو هزار و 800 
مسجد و 123 بقعه متبرکه وجود دارد که ملجاء و پناه 
مردم هستند.سلیمانی فرد گفت: در گلستان با آگاهی 
و دینداری مردم، موقوفات زیادی وجود داشته و رتبه 
پنج کشور را در این زمینه داریم.مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه گلستان اظهارکرد: 78 درصد موقوفات گلستان 
بعد از انقالب اســالمی به ثبت رســیده کــه به برکت 
خون شــهدا و راهبری علما بوده است.وی ادامه داد: از 
محل موقوفات گلســتان در ایام کرونا 190 هزار بسته 
معیشــتی توزیع شــده و 433 زندانی جرائم غیرعمد 

آزاد و دو هزار و 100 حافظ قرآنی تربیت شدند

گرگان

ایالم-حســن بیگــی    مدیــرکل امور 
عشــایری ایالم گفــت: میــزان خرید دام 
حذفی عشایر اســتان ایالم از 65 هزار راس 

به 85 هزار راس افزایش یافته است
فرشاد یاسمی روز چهارشــنبه در نشست 
خبری با رسانه های استان به مناسبت روز 
ملی روستا و عشایر اظهار داشت: نرخ خرید 
دام حذفی عشایر در استان 31 هزار تومان 
و در کشــور این رقم 30 هزار تومان به ازای 
هر کیلوگرم اســت و همچنین بــه ازای هر 
کیلوگرم وزن دام سه کیلوگرم جو یارانه ای 
به قیمت پایین تر از نرخ بازار به عشایر داده 

می شود.
وی با بیــان اینکه خشکســالی هــا تاثیر 
منفی زیادی بر درآمد عشــایر داشته است، 
افــزود: خریــد دام حذفی و مــازاد، تامین 
نهاده هــای یارانــه ای یا پرداخــت علوفه 
 ضمانتی از خدمات انجام شــده به عشــایر

 است.
مدیرکل امور عشایری ایالم یادآور شد: یکی 
از برنامه های مهــم در خصوص توزیع نهاده 
های دامی پرداخت بیــش از هفت هزار تن 
جو و نهاده دامی چون کاه و کلش به صورت 
نقد یا ضمانــت نامه بانکی ســه ماهه بین 
عشایر توزیع است و در صدد افزایش علوفه 

و نهاده های دامی به عشــایر تا 20 هزار تن 
هستیم.

یاســمی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکالت 
حوزه عشایری استان ایالم تامین آب مورد 
نیاز این قشر است که 20 دستگاه تانکر آب 

رسان باید به ناوگان حمل آب عشایر اضافه 
شود، در حال حاضر پنج دستگاه تانکر اضافه 
شــده و رایزنی تامین اعتبار جهت افزایش 
این تعداد دســتگاه و همچنین به کارگیری 
بخش خصوصی برای آب رســانی به عشایر 

در حال انجام اســت تا میزان دفعات توزیع 
آب بیشتر و باتوجه به خشکیدگی یا کاهش 
آب رودخانه ها، باید آب احشــام عشایر نیز 

تامین شود.
وی ادامه داد: تجهیز خانواده های عشــایر 

اســتان به پنل های خورشــیدی طی پنج 
سال از دیگر برنامه های امور عشایری برای 
تامین برق و روشــنایی این خانوارهاست و 
در این راستا 600 دستگاه پنل خورشیدی 
با همکاری شــرکت توزیع برق اســتان تا 
پایان سال جاری بین جامعه هدف عشایری 

توزیع می شود.
مدیرکل امور عشایری اســتان ایالم اظهار 
داشــت: تحصیل دانش آموزان عشــایر از 
دیگر اهم اولویت هاســت و طی تفاهم نامه 
منعقد شده با نوسازی مدارس باید مدارس 
عشــایر از کپری به کانکســی یا ساختمان 
تبدیل و تجهیز شود.یاســمی با بیان اینکه 
بیش از 90 درصد جمعیت عشــایر استان 
واکســن کرونا را تزریق کرده اند، در مورد 
عشــایر کوچنده مهمان هم توضیح داد: به 
مسووالن استان هایی که عشایر آنها فصول 
سرد ســال را در مناطق ییالقی سپری می 
کنند، تاکید شده عشــایر آنها قبل از ورود 
به اســتان واکســن کرونا تزریــق کنند و 
همچنین کوچ ماشــینی داشته باشند و نیز 
باتوجه به آســیب های وارده به مراتع ناشی 
از خشکســالی باید تعداد دام های کمتری 
 را به استان حمل و احشــام را نیز واکسینه

 کنند.

آزادی 43  زندانی جرائم غیرعمد در گلستان 

مدیر کل دامپزشکی :

15 کشتارگاه دام در آذربایجان غربی فعال است
مدیــر کل دامپزشــکی آذربایجــان غربی 
گفت: در راســتای اجرای واکسیناســیون 
رایگان طیور بومی و  روستایی علیه بیماری 
نیوکاســل با دریافت 600 هزار دز واکســن 
مقاوم بــه حــرارت در بیــش از 791 واحد 
روستایی تعداد 600 هزار قطعه طیور بومی و 

روستایی در سطح استان ایمن سازی شدند.
  امید خلیل زاده در نشست خبری  با اصحاب 
رســانه که به صــورت ویدئــو کنفرانس به 
مناسبت گرامیداشت هفته دامپزشکی و 14 
مهر روز ملی دامپزشــکی برگزار شد، به ارائه 
گزارشی از اقدامات و فعالیت های دامپزشکی 
در راســتای حفظ و تامین ســالمت غذایی 
جامعــه، کنترل و پیشــگیری بیماری های 
استراتژیک دامی و مشترک بین انسان و دام،  
اهداف دامپزشــکی و نظارت های بهداشتی 
و قرنطینه ای بــر واردات و صادرات فرآورده 
های خام دامی و نهــاده های دام و همچنین 
توفیقات و توانمندی های دامپزشکی استان 

پرداخت.
وی با اشــاره  به اینکه بیشــتر کشــتارگاه 
موجود در استان سنتی اســت ولی تمامی 
موارد بهداشــتی در این اماکــن رعایت می 

شود، افزود: بنابراین در تالش هستیم طرح 
تجمیع کشتارگاه ها را اجرا کرده و کشتارگاه 

ها را رو به صنعتی شدن پیش ببریم.
 خلیل زاده افزود: طی شــش ماهه نخســت 
ســال  1400 تعداد 47 هزار و 207 راس دام 
سبک و ســنگین با نظارت کامل بازرسین 

بهداشتی درسطح کشتارگاه های  دام استان 
کشتار شده است  که منجر به استحصال بالغ 

بر 9 هزار تن گوشت قرمز شده است .
وی ادامه داد: طی شــش ماهه نخست سال  
جاری تعداد 23  میلیون و 570 هزار و 879 
قطعه طیور در استان کشــتار شده است که 

از این میزان کشتار 40 هزار تن گوشت مرغ 
استحصال شده است .

خلیل زاده با اشــاره به نیاز تشخیص قطعی 
انواع بیماری های دامی و مشترک و بررسی 
کیفیت فرآورده های خام دامی با آزمونهای 
مختلف آزمایشــگاهی ، به تشــریح بیشتر 

عملکرد آزمایشــگاه دامپزشــکی اســتان 
پرداخت و گفت: به منظور حفظ سرمایه های 
دامی و تامین ســالمت عمومــی جامعه در 
سال گذشــته 26   هزار و 505 مورد آزمایش 
مختلف تشــخیصی توســط کارشناسان 
آزمایشــگاه اداره کل دامپزشــکی استان و 
آزمایشگاههای شبکه های تابعه انجام گرفته 

است.
مدیر کل دامپزشکی اســتان ادامه داد : هم 
اکنون در سطح استان تعداد 182 داروخانه 
دامپزشکی و تعداد 15 شــرکت پخش دارو 
و واکســن  فعالیت می کنند که عملکرد این 
مراکز بصورت مستمر مورد پایش و رصد قرار 

می گیرد. 
 وی افــزود: در راســتای نظارت بــر اجرای 
دســتورالعمل رصد و پایش ابالغی از سوی 
ســازمان دامپزشــکی کشــور و همچنین 
جلوگیری از قاچاق و توزیع بی رویه ،  نظارت 
بر حسن اجرای ضوابط و مقررات توزیع دارو 
و واکســن در داروخانه های دامپزشــکی و 
شرکت های تولید و پخش در استان توسط 
کارشناسان  این اداره کل به صورت مستمر 

اجرا می شود.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان ارومیه 
ازصادرات روزانه 3 هزار تن ســیب درختی 
درجه یــک و دو از ســطح شهرســتان به 
کشــورهای حوزه خلیج فارس و عراق خبر 

داد. 
 به گــزارش روابط عمومی ســازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان غربی، علی پیرمرادی 

گفت : این شهرستان با داشتن بیش از 23 هزار هکتار 
باغ ســیب رکورد دارتولید ســیب در اســتان است 
و پیش بینی می شــود امســال بالغ بر 530 هزار تن 
محصول ســیب درختی از ســطح باغات شهرستان 

برداشت شود. 
وی اظهار کرد : از ایــن مقدار 110 هــزار تن آن به 
صورت سیب درجه سه اســت که امسال در راستای 
حمایت از تولید کنندگان ســیب صنعتی به قیمت 
1460 تومان به صورت تضمینــی نیز خریداری می 

شود. 
پیرمرادی با اشــاره به مراکز خرید ســیب صنعتی 

تصریح کرد: در ســال جاری 10 شرکت 
تعاون روستایی شهرستان، کارخانجات 
صنایع تبدیلی آســتان قدس رضوی و 
کارخانه های مستقر در استان، محصول 
تولیدی را از باغداران به قیمت تضمینی 

خریداری می کنند. 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه 
بیان کرد: باغداران بایســتی محموله هــای تا وزن 
دو تن را در کیســه های نایلونــی 20 کیلویی به 10 
شــرکت تعاون روســتایی و محموله های باالی دو 
تن را با در دست داشــتن معرفی نامه از مراکز جهاد 

کشاورزی به کارخانه پاکدیس تحویل دهند. 
وی در مورد صادرات ســیب نیز افزود: در راســتای 
حمایت از صادر کنندگان، مشــوق تهاتر ســیب با 
موز برقرار بوده و روزانه 3 هزار تن ســیب تولید شده 
در شهرســتان از طریق مرزهای شــلمچه، چزابه، 
خسروی و مهران به کشــورهای حوزه خلیج فارس 

و عراق صادر می شود.

هم اکنون 58 هــزار و 221 نفر ســالمند تحت 
حمایت کمیته امــداد آذربایجان  غربــی بوده و 
از خدمات متعــدد حمایتی این نهــاد بهره مند 

هستند.
 عزیــز ســهندی، مدیــرکل کمیتــه امــداد 
آذربایجان غربی گفــت: هم اکنــون 58 هزار و 
221 نفر ســالمند تحت حمایــت کمیته امداد 

آذربایجان  غربی بوده و از خدمات متعدد حمایتی این نهاد 
بهره مند هستند.

وی خاطرنشان کرد: ارومیه با 14 هزار و 370 نفر بیشترین 
ســالمند تحت حمایت و چایپاره با یک هــزار و 626 نفر 

کم ترین سالمند تحت حمایت را دارا هستند.
مدیرکل کمیتــه امــداد آذربایجان غربی اظهــار کرد: 
هم اکنون کل مددجویان تحت حمایت استان 189 هزار و 
807 نفر بوده که 31 درصد از این مددجویان تحت حمایت  

را سالمندان استان تشکیل میدهند.
وی افزود: تعداد سالمندان تحت حمایت استان، 12 درصد 
از تعداد کل ســالمندان آذربایجان غربی که طبق آخرین 

سرشماری کشــوری انجام شــده را شامل 
می شوند.

سهندی اظهار کرد: پرداخت مستمری، ارائه 
سبدهای حمایتی،  تخصیص حق مراقبت و 
نگهداری از ســالمند، تأمین وسایل کمکی 
از قبیل ســمعک، عینک، صندلی چرخدار، 
واکر، ارائه خدمات درمانی و بهداشتی و تأمین 
هزینه های درمان و تأمین مسکن سالمندان نیازمند فاقد 
مسکن و بازسازی و تعمیر مسکن از جمله خدمات حمایتی 
ارائه شــده کمیته امداد آذربایجان غربی به ســالمندان 
محسوب می شود. وی تاکید کرد:  تأمین حداقل نیازهای 
اساســی ســالمندان نیازمند، فراهم کردن امکان تداوم 
حضور سالمندان تحت حمایت در جامعه، تاکید بر حفظ 
موقعیت و جایگاه سالمند تحت حمایت در خانواده، تأکید 
بر حفظ احترام شأن و حرمت سالمند، فراهم کردن امکان 
مشارکت مردم، انجمن ها و موسسات غیردولتی و تاکید بر 
ارائه خدمات توانبخشی در محل زندگی از اهم دغدغه های 

کمیته امداد آذربایجان غربی در حوزه سالمندان است.

جامعهاقتصاد

ومیه  وزانه ۳ هزار تن سیب درختی از ار حمایت کمیته امدادآذربایجان غربی  از ۵۸ هزار سالمند استانصادرات ر

مدیرعامل شرکت گاز استان:
وستای لرستان از نعمت گاز  بیش از ۱۷۰ ر

طبیعی برخوردار می شوند
خرم آباد-طوالبی   مدیرعامل شــرکت گاز لرستان گفت: بیش از 

170 روستای استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند.
کــرم گــودرزی در حاشــیه بازدیــد از اتصــال نهایــی خــط لوله 
تغذیه گاز رســانی به دهســتان افرینــه پلدختر بیان کرد:  امســال 
 بیــش از 170 روســتای اســتان از نعمــت گاز طبیعــی برخوردار 

می شوند.
وی افزود: با احتساب این عدد تعداد کل روستاهای برخوردار به 2042 
روستا و ضریب نفوذ گازرسانی روســتایی به بیش از 96 درصد خواهد 

رسید.
گــودرزی در ادامــه ضمــن تبریک روز روســتا و عشــایر بــه همه 
روستانشینان و عشــایر اظهار کرد: بدون شــک یکی از اهداف اصلی 
شــرکت ملی گاز ایران در گازرسانی به روســتاها ایجاد این زیرساخت 
مهم در انگیزه مانــدگاری و نگهداشــت جمعیت مولــد و تاثیرگذار 
روستایی و با هدف رشد اقتصاد ملی، حفظ محیط زیست، خودکفایی، 
اشــتغال روســتایی در کنار افزایش رفاه و امکانــات الزم برای ارتقای 
شاخصه های کیفیت زندگی این قشــر و عمل به مسئولیت اجتماعی 

است.
این مسئول اضافه کرد : شرکت گاز استان یکی از سازمان های خدمات 
رسان پیشرو در روستاها بوده و این خدمت مهم در جهت جلوگیری از 
مهاجرت روستائیان به شهرها و حفاظت از محیط زیست  نقش کلیدی 

و تاثیرگذاری داشته است.

وژه توسعه موج  پیشرفت ۴۵ درصدی پر
شکن های بندر کنگان

 بوشــهر- رضا حیدری   مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر 
در بازدید وزیر راه و شهرســازی از پروژه توســعه موج شکن های بندر 
کنگان، از پیشــرفت 45 درصدی این طرح خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی، سیاوش ارجمندزاده مدیر کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
گفت: عملیات اجرایی ســاخت موج شکن های توســعه بندر کنگان با 
اعتبار 1700 میلیارد ریال ســال گذشــته آغاز شــد و تا 30 ماه ادامه 

خواهد داشت.
ارجمندزاده افــزود: در این طرح موج شــکن جدید شــرقی به طول 
هــزار و 325 متر، موج شــکن جدیــد غربی بــه طــول 440 متر و 
 برچیــدن 200 متراز طول موج شــکن شــرقی فعلی بنــدر اجرایی 

خواهد شد.
وی عنوان کرد: طرح توسعه اســکله کنگان 2 بازوی اصلی و فرعی دارد 
که با انجام آن عمق دسترســی از 4 متر به 6 متر خواهد رسید و قابلیت 
شناور از 500 تن به 2500 تن خواهد رسید. مساحت حوضچه نیز 36 

هکتار است.
ارجمندزاده بیان کرد:  کل پروژه 45 درصد پیشرفت دارد و با اتمام این 
طرح بندر کنگان با تغییر و تحول اساسی از یک بندر سنتی به یک بندر 

مدرن با قابلیت پهلوگیری کشتی های فلزی تبدیل خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در بازدید از این طرح گفت: روند اجرای این طرح از 
یک سال گذشته تا کنون پیشرفت خوبی دارد و برای تکمیل طرح هیچ 

گونه محدودیت اعتباری وجود ندارد.

پرست معاونت توسعه مشارکت های مردمی  سر
کمیته امداد آذربایجان غربی منصوب شد

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان در حکمــی، »علی پیری« را به عنوان 
سرپرست معاونت توسعه مشارکت های مردمی این نهاد منصوب کرد.
متن حکم عزیز ســهندی، مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی برای 
انتصاب سرپرست معاونت توسعه مشارکت های مردمی استان به شرح 

زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای علی پیری با توجه به کســب تجربیات مفید 
در مســئولیت های قبلی و نظر به تدین، تخصــص به موجب این حکم 
شما را به عنوان سرپرست معاونت توسعه مشارکت های مردمی  استان 
منصوب می نمایم. امید اســت با اتکال به الطاف الهی و تحت توجهات و 
عنایات حضرت ولی عصر )ارواحنا فداه(، بــا الهام از فرامین مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی( در ســالی که به نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها« مزین گردیده، با بهره گیری از اصول و ارزش های اســالمی 
در راســتای اهداف امداد امام )ره( مطابق باسیاســت های اجرایی این 
نهاد، آیین نامه ها، دســتورالعمل ها، مقررات مربوطه و شــرح وظایف 
تعیین شده تمامی ســعی و تالش خویش را در خدمت بیش ازپیش به 
محرومان و نیازمندان در جهت ســالمت و استحکام خانواده ها، ترویج 
سنت های حسنه اســالمی و توانمندسازی و شــکوفایی استعدادها و 
خوداتکایی با تقویــت باورهای دینی و مذهبی آنان و پیشــبرد اهداف 
عالیه نظام مقــدس جمهوری اســالمی به کار گرفتــه و موفق و مؤید 

باشید.

نقش موثر زنجیره ها در افزایش تولید و بهبود 
غ کیفیت مر

رییس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی با اشاره به نقش موثر 
زنجیره هــا در افزایش تولید و بهبــود کیفیت مــرغ ، از افزایش تعداد 

زنجیره های طیور به 7 واحد در سطح استان خبر داد.
رییس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی با اشاره به نقش موثر 
زنجیره هــا در افزایش تولید و بهبــود کیفیت مــرغ ، از افزایش تعداد 

زنجیره های طیور به 7 واحد در سطح استان خبر داد. 
 به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی 
، اکبر کرامتی در جلســه بررسی مسایل و مشــکالت جوجه ریزی در 
واحدهای مرغداری اســتان با اعالم این خبر افزود: زنجیره های تولید 
نقش مهمی در بهبود کیفیــت، کاهش قیمت  نهایی محصول و افزایش 
تولید دارند وزنجیره ها باعث مدیریت یکپارچه از مزرعه تا سفره، ایجاد 

ارزش افزوده، رونق تولید و ثبات بازار می شوند.
کرامتی با بیان اینکه ارامش در بازار مرغ اســتان برقرار است ، ادامه داد: 
آذربایجان غربی جزو  استانهای مطرح و شاخص در صنعت طیور هم از 
نظر تولید گوشت مرغ و هم از نظر تعداد زنجیره تولید در کشور است و 
همزمان با فرآیند تولید باید به دنبال دست یابی به بازار های صادراتی و 

توسعه این صنعت در استان باشیم .
کرامتی با بیان اینکه آذربایجان غربی رتبه ســوم کشــوری در تولید 
جوجه یکــروزه گوشــتی را دارد، اضافه کرد: با توجه بــه رصد و پایش 
میزان تولید جوجه یکروزه گوشتی اســتان، از ابتدای مهر ماه تاکنون، 
تعداد 2 میلیون و 500 هزار قطعه جوجه یکروزه گوشتی در واحدهای 

مادری استان تولید شده است.
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 وزیر نفت:

وژه جدید نفتی در استان بوشهر اجرا می شود چهار پر

وزیر نیرو خبر داد
تولید آب شیرین کن های استان بوشهر امسال 

دو برابر می شود
 وزیر نیرو با بیان اینکه آب توزیعی در استان بوشهر کافی و پایدار نیست 

گفت: تولید آب شیرین کن های استان بوشهر امسال دو برابر می شود.
 علی اکبر محرابیان در نشســت شــورای اداری اســتان بوشهر اظهار 
داشــت: در حال حاضر منابع آب اســتان بوشــهر از خــط کوثر، خط 

کازرون، ۲۳۰ چاه و ۳۵ هزار مترمکعب آب شیرین کن تأمین می شود.
وی اضافه کرد: ســاالنه ۱۵۴ میلیون مترمکعب و در بخش کشاورزی 
۷۰۰ میلیون مترمکعب تأمین می شــود که این میــزان آب با توجه به 

مصارف و نیاز استان آب کافی و پایداری برای استان نیست.
وزیر نیرو بیان کرد: تکمیل طرح های نیمه تمام را به عنوان برنامه مهم 

در دستور کار داریم تا آب مورد نیاز استان به خوبی تأمین شود.
وی به روند توسعه سدها اشــاره کرد و ادامه داد: ســد مخزنی باغان را 
تا اردیبهشــت آبگیری کنیم که اکنون ۶۰ درصد پیشــرفت دارد. سد 
مخزنی خائیز با حجــم ۱۶ میلیون مترمکعب مراحل آبگیری شــروع 

شده است و امیدواریم تا خرداد تکمیل شود.
محرابیان خاطرنشان کرد: ســد دالکی ۲۷۰ میلیون مترمکعب حجم 
مخزن دارد که در حال حاضر ۳۲ درصد پیشــرفت فیزیکی داشــته و 
آبگیری را در ۱۴۰۲ انجام خواهیم داد.وی با بیان اینکه ایستگاه پمپاژ 
سعدآباد اجرا می شود و امسال به بهره برداری می رسد افزود: سد اخند 

در منطقه عسلویه نیز امیدواریم در بهمن امسال آبگیری انجام شود.
وزیــر نیرو افزود: ســد باهوش هم مــورد تاکید رئیس جمهور اســت 
و امیدواریم به زودی عملیات اجرایی آن انجام شــود. این سدها ۵۰۰ 

میلیون مترمکعب به ذخایر استان بوشهر اضافه می کند.
وی گفــت: اکنــون ۳۵ هــزار مترمکعــب آب شــیرین کن در حال 
بهره برداری در استان بوشــهر داریم و برنامه داریم ۹۰ هزار مترمکعب 
را به بهره برداری برســانیم که ۳۵ هزار مترمکعب امســال و ۵۵ هزار 

مترمکعب هم تا سال آینده به بهره برداری برسند.
وی افزود: ســد مخزنی دشــت پلنگ از اعتبارات فاینانس اســتفاده 
می کند و برنامه داریم که در ۱۴۰۲ آبگیری انجام شــود. این ســد ۱۷ 

درصد پیشرفت دارد.

ورکی در پمپ بنزین ها نپردازید انعام ز
علی رغم اینکه طبق دســتورالعمل شــرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی پمــپ بنزین ها در زمان شــیوع ویروس کرونا موظــف به انجام 
فرایند سوخت گیری خودرو در صورت تقاضای راننده هستند اما دیده 
می شود که اپراتورهای جایگاه ها مبالغ بیشــتری را برای انجام این کار 
از مالکان خــودرو دریافت می کنند که این کار طبق گفته ســخنگوی 
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی غیر قانونی بوده و افراد می توانند 

این موضوع را گزارش دهند.

فاطمه کاهی با تاکید بر اینکه اگر فردی تمایل داشــته باشــد می تواند 
مبلــغ اضافه تری را به متصــدی جایگاه ها پرداخت کنــد، اظهار کرد: 
دریافت هزینه اضافه تر از مبلغ بنزین بدون اطالع راننده قانونی نیست 
و اگر گزارش تخلفی صورت بگیرد، با جایــگاه و اپراتور متخلف برخورد 
خواهد شد.وی ادامه داد: بر اساس دســتورالعمل های ابالغی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی، اپراتورهای جایگاه ها نباید مبلغی اضافه 
بر مبلغ سوخت را مطالبه کنند، مگر اینکه خدمات دیگری را با رضایت 

مشتری ارائه دهند.
ســخنگوی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی با تاکیــد بر اینکه 
افراد می توانند شــکایت خود را به شــماره ۰۹۶۲۷ مرکز پاسخگویی 
وثبت شــکایات شــرکت ملی پخش گزارش دهند، گفت: شکایت در 
سریع ترین زمان ممکن مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد و حتما به 

این موضوعات رسیدگی می شود.
به گفته کاهی، اگر فردی به اپراتورها اعتماد ندارد، بهتر اســت فرایند 
سوخت گیری توسط خود فرد انجام شــود اما در مجموع هیچ اپراتوری 
اجازه برداشت مبلغ بیشــتر از کارت افراد را ندارد و اگر شخصی متوجه 

این اقدام شود، می تواند موضوع را گزارش دهد.

احداث یک میلیون مترمکعب مخزن ذخیره 
آب در استان های دارای تنش آبی

سخنگوی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور گفت: با احداث یک 
میلیون مترمکعب مخزن ذخیره آب در اســتان های دارای تنش آبی، 

مشکل تامین آب در این شهر ها برطرف می شود.
حمید رضا کشــفی سخنگوی شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور 
گفت: کمبود مخزن ذخیره آب در کشور سبب می شود آب شرب تولید 
شده بالفاصله به شــبکه تزریق شود، این درحالی اســت که با احداث 
و تکمیل مخــازن، آب تولید شــده در این مخازن ذخیره شــده و در 

زمان های بحران می توان از آب آن ها بهره برداری کرد.
او با اشــاره به اینکه در صورت تأمین اعتبار، این طرح پیش از تابستان 
سال آینده تکمیل می شود، گفت: از اواسط تابستان امسال با ابالغ انجام 
شده از ســوی ســازمان برنامه و بودجه اجرای این طرح در استان های 
دارای تنش آبی کلید خورد که امیدواریم تا پیش از تابستان سال آینده 

تکمیل شود.
سخنگوی شرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور با اشاره به کاهش 
مصرف آب به دلیل کاهش دمای هوا ادامه داد: از ســال گذشــته برای 
تاب آوری بیشتر در تأمین آب پروژه ای آغاز شــده است که امیدواریم 
با تأمین اعتبار به سرانجام برســد تا بتوان پایداری فعلی آب را در کشور 
حفظ کرد که البتــه این موضوع بــه میزان بارندگی های امســال نیز 
بســتگی دارد.کشــفی ارتقاء کیفی منابع آب را نیز یکی از پروژه های 
مؤثر در تأمین مطمئن آب دانســت و گفت: درحال حاضر ۳۰ درصد از 
چاه های تأمین آب به دلیل افزایش غیر اســتاندارد امالح از مدار تولید 
خارج شــدند که با اجرای طرح ارتقاء کیفی منابــع آب، می توانیم این 

منابع را به مدار تولید بازگردانیم.
او تکمیل رینگ انتقال آب را از دیگر طرح های در دســت اجرا دانست 
و گفت: با اجرای طرح رینگ انتقال آب در شــهر های مختلف کیفیت و 

فشار آب در سطح شهر یکسان خواهد شد.

و نیر

ســخنگوی صنعت برق با ابراز امیدواری از اینکه طبق 
برنامه تا پایان آبان ماه مخازن ســوخت از کفایت الزم 
برخوردار شــوند، گفت: به نظر می رســد اگر این روند 
سوخت رســانی ادامه داشته باشد مشــکلی در تامین 

برق مشترکان نخواهیم داشت
مصطفی رجبی مشهدی درباره احتمال بروز خاموشی 
در فصل زمســتان ســال جاری اظهار داشت: مطابق 
برنامه ریزی ها و توافقات صــورت گرفته با وزارت نفت 
روند سوخت رسانی به مخازن سوخت مایع نیروگاه ها 
از سرعت خوبی برخوردار است و در حال حاضر میزان 
گازوئیل مخازن نیروگاه هــا بیش از ۶۲ درصد ظرفیت 

است. وی ابراز امیدواری کرد که طبق برنامه 
تا پایــان آبان ماه مخازن ســوخت از کفایت 

الزم برخوردار شوند. 
سخنگوی صنعت برق گفت: به نظر می رسد 
اگر این روند سوخت رســانی ادامه داشــته 
باشــد مشــکلی در تامین برق مشــترکان 
نخواهیم داشت، اما در عین حال باید شرایط 

را متناسب با میزان ســوخت مدنظر قرار دهیم، البته 
چنانچه نیاز به اقداماتی برای مدیریت مصرف باشــد 
حتما اطالع رسانی خواهد شد. وی با بیان اینکه به نظر 
نمی رسد اوضاع تامین سوخت نیروگاهی بحرانی شود، 

تصریح کرد: سوخت رسانی طبق روال انجام 
می شود و محدودیتی نخواهد بود، همچنین 
توافق شده که مصرف گاز خانگی به گونه ای 
باشد که شــرکت گاز ســوخت بیشتری به 
دهد.رجبی مشــهدی  تحویل  نیروگاه هــا 
درباره تاثیر جمــع آوری رمزارزها بر تامین 
پایدارتر برق بیان داشــت: در هر حال یکی 
از مصارف غیرمجــاز رمزرزها هســتند پیش بینی ما 
این بوده کــه ۲۰۰۰ مگاوات از ظرفیت برق کشــور را 
به خود اختصاص داده باشــند. وی یادآور شد: در حال 
حاضر رشد مصرف برق نســبت به سال گذشته حدود 

۲-۳ درصد بیشتر است که یکی از دالیل هم رمزارزها 
هستند که به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند. 

ســخنگوی صنعت برق با اعــالم اینکه مــا با جدیت 
در صــدد شناســایی رمزارزهای غیرمجاز هســتیم، 
خاطرنشــان کرد: تاکنون حدود ۲۲۰ هزار دســتگاه 

ماینر غیرمجاز کشف شده و این روند ادامه دارد. 
وی ابراز امیدواری کرد که بتوانیم هرچه زودتر نسبت 
به کشــف ماینرهای غیرمجاز اقدام کنیم، در صورتی 
که بار مصرف این ماینرها از شــبکه سراسری برداشته 
شــود قطعا تامین برق برای سایر مشــتنرکان میسر 

خواهد شد.

بررســی ها نشــان می دهد تاکنون ۱۰ میلیون و ۶۲۲ 
هزار و ۱۱۰ مشــترک در کشــور حداقل یــک بار و یا 
بیشتر مشمول قبض برق ۱۰۰ درصد رایگان شدند که 
در این بین با توجه به در نظــر گرفتن تفاوت در میزان 
جمعیت استان های مختلف، استان تهران بیشترین و 

استان ایالم کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند.
 از تاریخ اول آبان ماه ســال ۱۳۹۹ تا ۳۱ شــهریورماه 
سال جاری ۱۵۲ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۷۶۱ قبض برق 
در کل کشور صادر شده اســت که از این میزان قبض 
۱۱ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۹۳ با مصرف صفر بوده است. 
طبق اعالم تعــداد قبض هایی که تخفیف صددرصدی 
برق امید را دریافت کرده اند، بین مشــترکان شــهری 
و روســتایی به ۲۲ میلیون و ۶۸۹ هــزار و ۴۰۳ مورد 
می رســد.در این میان ۷۵ میلیون و ۱۸۹ هزار و ۳۳۵ 

قبض در حــد الگوی مصرف ثبت شــده اند 
و ۴۳ میلیــون و ۶۴ هــزار و ۲۷۵ قبض جزو 
پرمصرف ها بوده  اســت. در ایــن بین تعداد 
مشــترکینی که حداقل یک دوره یا بیشتر 
مشــمول برق امید شــده اند، بــه عدد ۱۰ 
میلیون و ۶۲۲ هزار و ۱۱۰ مورد رســیده که 
از این تعداد هفت میلیون و ۴۵۷ هزار و ۱۵۲ 

مورد جزو مشترکان شهری و سه میلیون و ۱۶۴ هزار و 
۹۵۸ مورد جزو مشترکان روستایی بوده است؛ درواقع 
۷۰ درصد مشــترکان شــهری و ۳۰ درصد مشترکان 

روستایی مشمول این طرح شده اند.
در این میان، اســتان تهران بیشترین ســهم را از برق 
امید برده است، به طوری که ۷۶۵ هزار و ۷۳۶ مشترک 
شهری و روســتایی در تهران بزرگ حداقل یک دوره 

یا بیشتر مشــمول برق امید شــده اند. اگر 
بخواهیــم به تفکیک اســتان ها این موضوع 
را مورد بررســی قرار دهیم بایــد بگوییم که 
تاکنون ۲۴۷ هزار و ۵۱۵ مورد در این استان 
حداقل یک دوره یا بیشتر مشمول برق امید 
شده، همچنین دراســتان آذربایجان شرقی 
این عدد به ۵۰۵ هزار و ۳۱۰ مورد، در استان 
آذربایجان غربــی ۵۰۰ هزار و ۹۹۹ مورد، در اســتان 
اردبیل به ۲۹۱ هــزار و ۵۸۳ مورد و شهرســتان های 

اصفهان ۲۰۴ هزار و ۷۰ مورد رسیده است.
در اســتان اصفهان نیز تعداد مشــترکانی که حداقل 
یکبار و یا بیشتر مشمول قبض رایگان شده اند به ۳۴۳ 
هزار و ۳۳۸ مورد، در اســتان چهارمحال و بختیاری به 
۱۴۲ هزار و ۳۲ مورد، در اســتان مرکزی به ۱۸۴ هزار 

و ۴۷ مــورد، در اســتان همدان به ۲۰۳ هــزار و ۸۳۹ 
مورد و در اســتان لرســتان به ۱۸۵ هزار و ۲۴۲ مورد 
رسیده، همچنین در اســتان تهران این عدد  به ۵۱۱ 
هزار و ۷۱۶ مورد، در اســتان البرز به ۶۷۲ هزار و ۷۲۴ 
مورد، در استان قم به ۱۴۹ هزار و ۸۰۷ مورد، در توزیع 
برق مشــهد به ۳۵۷ هزار و ۲۳ مورد و در اســتان های 
خراسان رضوی، خراسان شــمالی، خراسان جنوبی به 
ترتیب به ۳۸۶ هزار و ۱۹۷، ۱۲۵ هــزار و ۱۲۰، ۱۳۰ 

هزار و ۶۳۳ مورد رسیده است.
عالوه بر این  اســتان تهران با دارا بودن شــش میلیون 
۴۸۴ هزار و ۳۴۹ قبض پر مصرف جزو استان هایی بوده 
که بیشترین میزان مصرف را نیز به خود اختصاص داده 
و اســتان آذربایجان غربی بــا ۹۲۱۶ قبض پرمصرف 

کمترین تعداد را در بین استان های دیگر داشته است.

برق

برق

خریدار   وزیــر نفت گفت: چهــار پروژه 
جدید نفتی با اعتباری ۶۰۰ میلیون دالر در 

استان بوشهر اجرا می  شود.
جواد اوجی در نشست شورای اداری استان 
بوشــهر که در جریان ششمین سفر استانی 
دولت ســیزدهم با حضور رئیس جمهوری 
و اعضای هیــات دولت برگزار شــد، افزود:  
در بخش توسعه باالدســت وزارت نفت نیز 
پروژه های حفظ و نگهداشت تولید۶ میدان 
نفتی از ۱۲ میدان نفتی موجود در اســتان 
بوشهر در دستور کار اســت که ۲ واحد آن 
نیمــه کار بوده و تــا پایان ســال ۱۴۰۲ به 

بهره برداری می رسند.
وی با اشــاره به اینکه ظرفیــت تولید نفت 
اســتان بوشــهر بالغ بر ۲۵۰ هزار بشکه در 
روز است یادآورشد: در بخش پایین دست، 
پتروشیمی ها نیز در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ 
چهار واحد پتروشــیمی در اســتان بوشهر 
به بهره برداری  می رســد کــه از محل آنها 
اشــتغال زایی خوبی در این استان محقق 

می  شود.
اوجی اضافه کــرد: ۳۶۰ پــروژه در بخش 
آموزشــی، بیمارستانی، ورزشــی و رفاهی 
با اعتباری بیــش از ۷۰۰ میلیارد تومان در 
راستای اجرای مســئولیت های اجتماعی 
صنعت نفت برای اســتان بوشهر اختصاص 
یافته است که بخشی از آنها در سال جاری و 
بخشی دیگر نیز تا نیمه نخست سال  آینده 

به بهره برداری خواهد رسید.
وزیر نفت بااشــاره به اینکه  ۲۳ روســتا نیز 
با اعتبــار ۲۹ میلیارد تومان به شــبکه گاز 
سراسری متصل می شود افزود: این حجم از 
پروژه در حوزه مســئولیت اجتماعی وزارت 
نفت بی نظیر اســت و نشــان از توجه ویژه 

دولت به استان بوشهر دارد.
اوجــی اظهار داشــت: جدا از پــروژه های 
تعریف شده از سوی وزارت نفت برای استان 
بوشهر در حوزه مسئولیت اجتماعی، در هر 
پروژه توسعه میدان های این استان تا سقف 
چهار درصــد اعتبارات بخش مســئولیت 

اجتماعی در این استان هزینه خواهد شد.
وی ادامه داد: در بحث بکارگیری نیروهای 
بومی اســتان بوشــهر در حوزه وزارت نفت 
نیز در قالــب عقد قرارداد باســازمان فنی و 
حرفه ای این اســتان درهمه شهرستان ها 
زمینه برای آموزش نیروهای مستعد فراهم 

خواهد شد.
اوجی عنوان کرد: پنج شــرکت در منطقه 

ویــژه اقتصادی انــرژی پارس بــه دالیلی 
نیروهای شرکتی خود را جواب کرده بودند 
که در نشستی مســائل و مشکالت آنها حل 
شــد. وزیر نفت اظهارداشــت: در ارتباط با 
نیروهای قــراردادی و پیمانــی حوزه های 
مختلف تیمی از حوزه منابع انسانی وزارت 
نفت به منطقــه اعــزام و قراردادهای آنها 

بازنگری خواهد شد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
اظهار داشــت: در بحث آبرسانی سیراف به 
شــهرک  های نفتی تاکنون وزارت نفت ۲۰ 
میلیارد تومان اعتبار هزینــه کرده و پروژه 
همچنــان ناتمام اســت که مقرر شــد ۷۰ 
میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت نفت 

به این پروژه اختصاص یابد.
اوجی افــزود: در ارتباط با حمایــت از تیم 
فوتبال پــارس جنوبی جم نیز بــا توجه به 
اینکه این موضوع از مطالبه مردم بود ،مقرر 
شــد نگرانی مردم برای حمایت از این تیم 

برطرف شود.
ســفر هیات دولت به استان بوشــهر از روز 
پنجشــنبه با ســفر وزیر راه و شهرسازی به 

شهرستان های جنوبی این استان آغاز شد.
در دومین روز سفر رئیس جمهوری همراه 
با وزیران کشور، نفت، نیرو، اقتصاد و دارایی 
و جهاد کشــاورزی به اســتان بوشهر سفر 
کردند که در بدو ورود در فرودگاه بوشــهر 
با حضور مسئوالن اســتان بوشهر از جمله 

اســتاندار و نماینده ولی فقیه دراین استان 
و امام جمعه بوشــهر مورد اســتقبال قرار 

گرفتند.
همچنین محمد اســالمی معــاون رئیس 
جمهوری و رئیس ســازمان انــرژی اتمی، 
دکتر انسیه خزعلی معاون رئیس جمهوری 
در امور زنــان و خانــواده، صولت مرتضوی 
معــاون اجرایی رئیس جمهــوری و معاون 
توسعه روســتایی و مناطق محروم معاون 
اول و رئیس دفتر رئیــس جمهوری نیز در 
بازدیدها ، دیدارها و جلســات سفر  رئیس 
جمهوری به استان بوشهر  آیت اهلل رئیسی 

را همراهی کردند.
بازدید از شــرکت صنعتی دریایــی ایران 
) صــدرا(، منطقه ویژه اقتصادی و اســکله  
شــهید محالتی ، دیدار با نخلــداران اهرم 
مرکز شهرســتان تنگســتان، بازدید موزه 
شــهید رئیســعلی دلواری، پروژه راه آهن 
بوشهر- شــیراز - عســلویه و نیروگاه اتمی 
بوشهر و حضور در نشســت های نخبگان، 
شــورای اداری و جمع خبرنگاران از جمله 
برنامه رئیس جمهوری در ســفر به بوشهر  

بود.
 براســاس برنامه این ســفر وزیــر نیرو از 
شهرســتان های دشتی و تنگســتان، وزیر 
جهاد کشاورزی از شهرســتان های بوشهر 
و دشتســتان و وزیــر اقتصــاد و دارایی به 
شهرســتان های گناوه و دیلــم، وزیر راه و 
شهرســازی از شهرســتان های عسلویه، 

کنگان و دیر بازدید کردند.
با اعالم معاون اجرایــی رئیس جمهوری از 
محل این ســفر ۹۴ طرح در قالب ۱۷ فقره 
توافقنامه با دســتگاه  های مختلف اجرایی 

سهم بوشهر شد.

 زمستان قطعی برق نداریم

کدام استان بیشترین تخفیف در قبوض برق را دریافت کرد؟

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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شهریورماه اتفاق افتاد

کاهش تولید برق از منابع انرژی های تجدیدپذیر
خریدار   میــزان تولیــد بــرق از منابع 
انرژی هــای تجدیدپذیر در شــهریورماه با 
کاهش نســبت به تیرماه امســال به ۱۷۲ 

میلیون کیلووات ساعت رسید.
 انرژی های تجدیدپذیر یکــی از پاک ترین 
انواع انرژی در دسترس انسان است که بهره 
برداری از آنها نه تنها آسیبی متوجه محیط 
زیســت نمی کند بلکه باکاهش استفاده از 
انرژی های فسیلی به سالم ماندن آن کمک 

می کند.
در این میان ایران با داشتن ۳۰۰ روز آفتابی 
یکی از مناسب ترین کشــورها از نظر شدت 
تابــش آفتاب اســت، همچنین بــه دلیل 
برخورداری از بادهای موســمی مناســب، 
یکی از کشورهای مستعد برای بهره برداری 

از انرژی های تجدیدپذیر به شمار می رود.
اما بنا به دالیلی اســتفاده از این نوع انرژی 
پاک در کشــورمان آنچنان که باید و شاید 

توسعه نیافته است .
آنطور که تــازه تریــن گزارش ســازمان 
انرژی هــای تجدیدپذیر و بهــره وری برق 

ایران نشــان می دهد میزان تولیــد برق از 
انرژی های تجدیدپذیر که در تیرماه امسال 
۱۸۰ میلیــون کیلووات ســاعت بــوده در 
شــهریورماه با کاهش همراه شده و به ۱۷۲ 

میلیون کیلووات ساعت رسیده است.
همچنیــن در شــهریورماه ماه امســال  با 
تولید حدود ۱۷۲ میلیون کیلووات ســاعت 
انرژی تجدیدپذیر در کشــور از انتشار ۱۱۱ 
هزار تــن گاز گلخانــه ای و همچنین ۷۰۰ 
تُــن آالینده های محلــی تا پایــان این ماه 
جلوگیری شده است که البته این میزان ها 

نیز کاهش را نشان می دهند.
 تولید این میزان انــرژی تجدیدپذیر باعث 
صرفه جویــی ۳۸ میلیون لیتــری آب در 
شهریورماه شــده اســت که عالوه بر این، 
صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی 
به میزان ۴۹ میلیون مترمکعب معادل گاز 

طبیعی را محقق کرده است.
اکنون تعداد مولدهای تجدیدپذیر مختص 
مشــترکان )محدود به ظرفیت انشعاب( تا 
پایان شــهریورماه به ۵ هزار و ۵۰۵ واحد با 

مجموع ظرفیت ۷۰ هــزار و ۸۰۶ کیلووات 
رسیده است.

به گزارش ایرنا، براســاس قانون پنج ساله 
برنامه ششم توسعه) ۱۴۰۰- ۱۳۹۶( دولت 
باید ســهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک 
را تا پایان اجرای آن بــه حداقل پنج درصد 
برساند، اما به گفته سخنگوی سازمان ساتبا 
این ســهم اکنون به یک درصد رسیده که 
نسبت به گذشت ســال های برنامه، با عقب 

ماندگی روبروست.
ماده ۵۰ قانون برنامه ششــم توسعه تاکید 
دارد که دولت مکلف اســت ســهم نیروگاه 
هــای تجدیدپذیــر و پــاک را بــا اولویت 
ســرمایه گذاری بخش غیر دولتی )داخلی 
و خارجــی( با حداکثر اســتفاده از ظرفیت 
داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه )ســال 
۱۴۰۰ ( به حداقل پنــج درصد ظرفیت برق 

کل کشور برساند.
همچنیــن براســاس تصویب نامــه هیات 
وزیران در سال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مقرر 

شده وزارتخانه ها، موسسه ها و شرکت های 
دولتــی و نهادهــای عمومــی غیردولتی، 
بانک ها، شهرداری ها، براساس فهرستی که 
وزارت نیرو تعیین و منتشــر کرده، وظیفه 
دارند در دو ســال حداقل ۲۰ درصد از برق 
مصرفی ساختمان های خود را از انرژی های 

تجدیدپذیر تعیین کنند.
 بررسی های کارشناسان نشان می دهد که 

بنا به دالیل مختلف از جمله نوســان قیمت 
ارز در ســال ۹۷ و نیز جذاب نبودن فعالیت 
در بخش انرژی های تجدید پذیر و ناعادالنه 
بودن قیمت بــرق، عقب ماندگی توســعه 
انرژی هــای تجدیدپذیر از برنامه توســعه 
کشــور اجتناب ناپذیر بوده، امــا گام هایی 
برای ترمیم این عقب ماندگی برداشته شده 

است.



 تصمیم گیری درباره تزریق ُدز سوم واکسن کرونا

حصول ایمنی جمعی تا اوایل آذر

وضعیت اجرای ممنوعیت و محدودیتهای ترافیکی
ونا  پیشنهادات جدید پلیس به ستاد کر

سخنگوی ناجا ضمن ارائه آخرین وضعیت اجرای طرح ممنوعیت های 
ترافیکی مرتبط با کرونا، از ارائه پیشــنهاداتی از سوی پلیس در همین 

رابطه به ستادملی مقابله با کرونا خبر داد.
ســردار مهــدی حاجیــان دربــاره آخریــن وضعیت اجــرای طرح 
محدودیت های کرونایــی تردد، گفت:  در حال حاضــر آخرین مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا پابرجاســت و بر این اساس خروج پالک های 
بومی از شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی و نیز ورود پالک های غیربومی 
به شــهرهای قرمز و نارنجی کرونایی ممنوع بوده و مشــمول جریمه 
خواهد شد.وی درباره اجرای طرح منع تردد شــبانه نیز اظهار کرد:  در 
این مورد تغییری ایجاد نشده و طرح با تصمیم ستادملی مقابله با کرونا 

در حال انجام است.
ســخنگوی نیروی انتظامی ادامه داد:  در این زمینه پلیس تصمیم گیر 
نیســت و ما هر اقدامی که برای تغییر یا برداشــتن ممنوعیت ها انجام 
دهیم، منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کروناست و تصمیم گیرنده 
پلیس نیســت.حاجیان درباره اینکه آیا پلیس موافق اجرای روند فعلی 
محدودیت های تردد هســت یا خیر نیز به ایسنا گفت: ما پیشنهاداتی را 
در این خصوص مطرح کردیم. حدود ســه یا چهار نوع پیشنهاد دادیم 
و البته تا این موارد بررســی و نظر نهایی اعالم نشود، همچنان طرح به 

همان رویه قبلی اجرا خواهد شد.

اشتری در جمع خبرنگاران:
هیچگونه مشکل امنیتی در مرزهای شمال 

غربی نداریم
فرمانده ناجا با اشــاره به تحوالت اخیر در مرزهای شمال غربی کشور، 
گفت: هیچ گونه مشکل امنیتی نداریم و نیروهای ما در حال حراست از 

مرزهای کشور هستند.
 سردار حسین اشتری، در حاشیه مراسم صبحگاه در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: هفته ناجا ۱۴۰۰ با شــعار پلیس هوشمند امنیت پایدار کار 
خود را آغاز کرد.وی با بیان اینکه در کشور شاهد امنیت پایدار هستیم، 
گفت: بخشی از اقدامات ما در اســتان ها برگزار خواهد شد، بنای ما این 

است که خدمات بیشتری به هموطنان ارائه دهیم.
سردار اشتری تصریح کرد: بخش ترخیص خودروهای رسوبی مد نظر 
ما اســت، تخفیف ویژه ای در این باره اتخاذ کردیم، به غیر از خودروها 
و موتورســیکلت هایی که دارای احکام قضائی هســتند، مابقی آنها با 

مراجعه مالکان به پارکینگ ها ترخیص خواهند شد.
وی درباره تحوالت اخیر در مرزهای شــمال غربی کشــور گفت: هیچ 
گونه مشــکل امنیتی نداریم و پاســداران مرزی ما در حال مرزبانی از 
مرزهایمان هســتند، تجهیزات و نیروهای جدید به مرزهایمان اعزام 
کردیم.فرمانده ناجا تاکید کرد: هیچ بن بســتی نداریــم و تمام موانع 
برداشته شده است، امیدوارم کشورها مســائل داخل خود را در داخل 

کشورهایشان حل و فصل کنند.

برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰؛
محدودیت انتخاب واحد برای دانشجویان 

وطی لغو شد مشر
معاون آموزشی وزارت علوم اعالم کرد که مشــروطی در نیمسال دوم 
ســال تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ منجر به محدودیــت تعداد واحدهای 
انتخابی دانشجو در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ نخواهد 

شد.

علی خاکــی صدیق معاون آموزشــی وزارت علوم در بخشــنامه ای به 
رؤسای دانشــگاه ها اعالم کرد: پیرو بخشــنامه ۲.۲۲۶۱۸۰ مورخ ۱۷ 
دی ماه ۹۹ و عطف به درخواســت های دریافتی از برخی از دانشگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالــی و ذی نفعــان مبنی بر تمدید بخشــنامه 
مذکور و افزایش زمان مجاز فراغت از تحصیل آن عده از دانشــجویانی 
که در آزمون مقطع باالتر تحصیلی پذیرفته شــده اند با توجه به تداوم 
محدودیت های ناشــی از همه گیری کرونا موارد زیــر جهت اجرا ابالغ 
می شود:۱- مشروطی در نیمســال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰_۱۳۹۹ 
منجر بــه محدودیت تعداد واحدهای انتخابی دانشــجو در نیمســال 
اول سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ نخواهد شــد.۲- زمان مجاز فراغت 
از تحصیل آن عده از دانشــجویانی که در نیمســال دوم سال تحصیلی 
۱۴۰۰_۱۳۹۹ آخرین نیم ســال تحصیلی خــود را می گذرانند و در 
آزمــون ورودی مقاطع باالتر پذیرفته شــده اند، تا تاریــخ ۳۰ مهر ماه 

۱۴۰۰ تمدید می شود.
تشــخیص موارد مشمول این بخشــنامه که تحصیل آنها به دلیل همه 
گیری کرونا، خارج از اراده آنان و مطابق با روال عادی انجام نشده است، 

برعهده دانشگاه / موسسه  آموزش عالی است.

وند واکسیناسیون ضربتی   بازدید زالـی از ر
وز اجرای  دانش آموزان تهرانی در دومین ر

ح  این طر
در دومین روز از اجــرای طرح ضربتی واکسیناســیون دانش آموزان، 
فرمانده عملیات ســتاد مدیریت بیماری کرونا در تهران از روند اجرای 

این طرح بازدید کرد.
»علیرضا زالــی«، فرمانده ســتاد عملیات مدیریت بیمــاری کرونا در 
کالنشــهر تهران در راســتای اجرای طــرح ضربتی واکسیناســیون 
دانش آموزان شــهر تهران، از مراکز واکسیناســیون از جمله دبستان 
شهید دهقان، دبستان معین،  دبســتان هاجر، دبیرستان فاطمه زهرا، 
پایگاه تجمیعی واکسیناسیون دبیرستان شــیخ بهایی، سالن ورزشی 
نیکخواه بهرامی و مرکز تجمیعی واکسیناســیون ۱۷ شــهریور بازدید 

کرد.
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنشهر تهران ضمن 
حضور در پایگاههای تجمعی واکسیناســیون دانش آموزشی استقبال 

خانواده ها از طرح واکسیناسیون دانش آموزان را مطلوب ارزیابی کرد.
وی با اشــاره به این که طرح ضربتی واکسیناسیون دانش آموزان علیه 
کرونا در گروه های سنی ۱۲ تا ۱۸ ســال به صورت جهادی در روزهای 
پنجشــنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ مهرماه در مدارس شــهر تهران اجرا شد، 
خاطرنشان کرد: بی تردید سرعت و شتاب واکسیناسیون نوجوانان در 
بازه زمانی کوتاه  به کاهش و قطع زنجیره کرونا کمک شــایانی خواهد 

کرد.
به گفته وی اگر دانش آموزی به هر دلیلی نتواند طی این طرح واکسینه 
شود، می تواند در اسرع وقت با مراجعه به ســایر مراکز واکسیناسیون 

مستقر در شهر تهران واکسن کرونا را دریافت کند.

دیوار

سیدعلیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، 
در پاسخ به این پرســش که کودکان بهتر است چه نوع 
واکسنی را دریافت کنند گفت:  در این زمینه ما انتخاب 
و گزینه موردنظری نداریم، لذا تنها واکســن موجودی 
که امتحان شده و می توان برای افراد زیر ۱۸ سال مورد 

استفاده قرار داد، واکسن چینی سینوفارم است.
وی اضافه کرد: منتها واکسن برکت نیز اکنون در حال 
تست برای کودکان است تا مشــاهده کنیم آیا این نوع 
واکسن برای این سنین نیز ایمن هســت یا خیر که به 
احتمال زیاد نتایج آن مثبت خواهــد بود اما هنوز این 
نتایج این بررسی اعالم نشــده و اکنون همان واکسن 

سینوفارم در زنجیره درمانی کووید۱۹ قرار دارد.
وی در پاســخ به این ســوال که اگر واکســن مناسب 

کودکان به آنان تزریق نشــود ممکن اســت 
چه عوارضی ایجاد کند، گفت: در درجه اول 
ممکن است آن واکســن ایمنی الزم را ایجاد 
نکند، در این صورت ممکن اســت واکســن 
عوارضی از خود نشان دهد. لذا می توان گفت 
اگر در افراد بالغ درصد کمتری دچار عارضه 
می شوند ولی در استفاده همان واکسن برای 

کودکان اگر موضوع ایمن بودن تســت نشــده باشد، 
ممکن است عارضه بیشتری ایجاد کند.

این متخصــص کودکان اظهار داشــت: ما در کشــور 
واکسن هایی را که نمی شناســیم را مورد استفاده قرار 
نداده ایم و تالش شده اســت واکسن مورد اعتماد برای 

افراد جامعه تزریق شود.

مرنــدی بــا اشــاره بــه اینکــه چــون 
کارآزمایی های بالینی تنهــا روی افراد بالغ 
صورت گرفته است، اظهار داشــت: لذا باید 
مشاهده شــود هر واکســنی که قرار است 
مورد تلقیح قرار گیرد، مصونیت در کودکان 
ایجاد می کند یا خیر و در مرحله بعد عوارض 

نداشته باشد.
این متخصص کودکان اظهار داشت: به صورت کلی 
باید در نظر داشته باشیم واکسن های معمولی نظیر 
ســرخک، سیاه ســرفه، فلج اطفال، دیفتری، کزاز، 
ســل و... که برای کودکان در نظــر گرفته ایم، تولید 
داخلی هستند و ده ها ســال است که امتحان خود را 
پس داده اند و اگر نیز عوارضی داشــته به مرور زمان 

رفع شده اســت، لذا این واکســن های تولید داخلی 
دارای اســتاندارد و تاییدیه سازمان جهانی بهداشت 

است.
متخصص کودکان در زمینه اینکه آیــا برای کودکان 
پیش از واکســن تغذیه خاصی مدنظر است، گفت: این 
طبیعی است که کودکان در ســن رشد قرار دارند، باید 
تغذیه مناســبی داشته باشــند ولی برای پیش یا پس 
از واکســن کرونا غذا یا داروی خاصی موردنیاز نیست 
و این موضوع برای بزرگســاالن نیز صدق می کند، اما 
کودکان یا بزرگســاالن پس از واکسن زدن در وصرت 
مشــاهده عوارض و درد در ناحیه تزریق می توانند یک 
دز استامینوفن اســتفاده کنند که این موضوع الزامی 

ندارد.

واکسن

خریدار   دبیــر کمیته علمی کشــوری 
کرونا ضمن پاســخ به برخی سواالت درباره 
واکسن کرونا و با اشاره به اثر واکسیناسیون 
در کاهش بستری و مرگ و میر ناشی از آن، 
گفت: مهمترین اصل این است که به ایمنی 
جمعی برســیم و در این زمینه هم بهترین 
وسیله واکسیناســیون ۷۵ درصد جمعیت 
کشور است. طبق پیش بینی های انجام شده 
و با سرعت واکسیناســیونی که در ۱.۵ ماه 
اخیر انجام می شــود، امیدواریم تا اوایل آذر 
ماه بتوانیم به میزان پوشش واکسیناسیون 

۷۵ درصدی در جامعه برسیم.
دکتر حمیدرضا جماعتــی درباره وضعیت 
کاهش مرگ و میر و بســتری ناشی از کرونا 
در جمعیت واکسن زده، گفت: به طور کلی 
بررســی های انجام شده نشــان داده است 
افــرادی که واکســن تزریــق می کنند، بر 
اساس کارایی واکسنی که تزریق می شود، 
هم از نظر میزان بســتری شــدن بیماران 
در بیمارســتان ها، هم از نظر بســتری در 
بخش های مراقبت ویژه و میزان مرگ ومیر 
به میزان قابل توجهی آمار کم می شود. این 
بر اساس واکسنی است که تزریق می شود و 
ما این کارکرد را نه فقط در واکســن کرونا، 
بلکه در واکســن های دیگر مانند واکســن 

آنفلوآنزا هم داریم.

تزریق واکسن کرونا؛ کاهش شدت 
ابتال و میزان مرگ

وی افزود: بســیاری از افراد تصور می کنند 
که اگر واکسن تزریق کنند، دیگر به بیماری 
مبتال نمی شــوند. در حالی که در بسیاری 
مواقع بــا وجود تزریق واکســن، بــا توجه 
به پاندمی که در کشــور مــا و در دنیا وجود 
دارد، امکان ابتال به بیماری هست. اگر آمار 
کشورهای دیگر را هم نگاه کنید، می بینید 
تعداد مبتالیان و کســانیکه به کرونا مبتال 
شدند، ممکن اســت با وجود تزریق واکسن 
زیاد باشــد. منتها اگر قرار باشــد این افراد 
بیماری شــدید یا متوســط پیدا کنند که 
کارشان به بســتری در بیمارستان کشیده 
شود یا بیماری بسیار شــدید و بحرانی پیدا 
کنند که کارشــان به آی ســی یو کشیده 
شود یا بر اثر کرونا دچار مرگ شوند، تزریق 
واکســن در حقیقت یک تا دو درجه شدت 

بیماری را کمتر می کند.
جماعتــی ادامــه داد: به عنــوان مثال اگر 
قرار باشــد کســی در آی ســی یو بخوابد، 
ممکن اســت با تزریق واکسن اصال کارش 
به بیمارستان نرســد یا اگر کسی قرار باشد 
به دلیــل ابتال به کرونا از بیــن برود، ممکن 
است با تزریق واکســن، فقط در بخش های 
معمولی بســتری شــود. بنابرایــن تزریق 
واکسن شــدت بیماری را از حالت بحرانی 
و شدید به حالت متوســط بیاورد. بنابراین 
تزریق واکســن باعث می شــود که شدت 
بیمــاری، درگیــری ریــوی مبتالیــان و 
میــزان مرگ و میــر و... به شــدت کاهش 
یابد و بیماری به صورت خفیــف درآید. به 
طوری که به درمان های حاضر پاســخ داده 
و با سالمتی از بیمارســتان ترخیص شوند. 

افرادی هم که ممکن بــود بیماری خفیف 
بگیرند، با تزریق واکســن ممکن است اصال 
مبتال نشوند. بنابراین این موارد از مطالعاتی 
که در دنیا انجام شده، مشخص شده است. 
منتهــا آمارهــا در کشــورهای مختلف بر 
اساس زمان مراجعه بیمار، نوع واکسنی که 
تزریق می کنند، زمان تزریق واکســن و نوع 
پیک و پاندمی که وجــود دارد، کامال باهم 

متفاوت است.
چرا برخی با وجود تزریق واکسن با 
ابتالی شدید به کرونا فوت می کنند؟

دبیر کمیتــه علمی کشــوری کرونا درباره 
افرادی که واکســن کرونا تزریق کرده اند، 
اما مجددا بــه کرونــا مبتال شــده و جان 
باخته اند، گفت: اوال بایــد توجه کرد که بعد 
از تزریق دز دوم واکســن کرونا، حداقل سه 
هفته طول می کشد تا ایمنی در بدن ایجاد 
شــود. دومین نکته این اســت که کارایی 
هیچ واکســنی در دنیا ۱۰۰ درصد نیست 
که مصونیت و ایمنــی ۱۰۰ درصدی دهد، 
سومین نکته این اســت که آیا فردی که به 
کرونا مبتال می شــود، بیمــاری زمینه ای 
دارد یا خیر. باید توجه کرد که هرچه تعداد 
بیماری های زمینه ای در فرد بیشــتر باشد، 
احتمال شــدت بیماری و خدای ناکرده به 
سمت مرگ رفتن را افزایش می دهد. نکته 
دیگر هم سن افراد اســت. هرچه سن باالتر 
باشد، ریسک ابتال به کرونا باالتر است. زیرا 

سیستم ایمنی فرد ضعیف تر است.

چرا واکسن های کرونا زود وارد عرصه 
واکسیناسیون جهانی شدند؟

جماعتی در پاسخ به برخی ابهامات مبنی بر 
اینکه چرا واکسن های کرونا برخالف سایر 
واکســن ها، زود وارد عرصه واکسیناسیون 
شــدند، گفت: از آنجایی که جوامع بشری 
به پاندمی کرونا مبتال شــدند، مجبور بودند 
که هرچه زودتر واکســن را ایجــاد کنند. 
زیرا هیچ یــک از درمان هایی که برای کرونا 
اســتفاده می کنیم، درمان قطعی نیستند، 
بلکه همه به طور نســبی اثــر بهبودی را در 

بیمار به وجود می آورند. بنابراین از آنجایی 
که هنوز هیچ درمان قطعــی برای بیماری 
کرونا وجود ندارد، بنابراین بهترین راه حل 
برای پیشــگیری از ابتال بــه عفونت کرونا، 
دو نکته اســت؛ یکی بحث بهداشت فردی 
و اجتماعی که شــامل اســتفاده از ماسک، 
فاصله گذاری، شست وشــوی مرتب دست 
با آب و صابــون و... اســت. دومین نکته ای 
که باید از ســوی حکام جوامع مورد ارزیابی 
قــرار می گرفت، بحــث واکسیناســیون 
بود. بنابراین بهداشــت و واکسیناســیون 
دو عاملی هســتند کــه از عفونــت کرونا 

پیشگیری می کنند.
وی افزود: از آنجایــی که هنوز برای بیماری 
کووید ۱۹ درمان قطعی نداریم، پیشگیری 
بســیار موثرتــر از درمان اســت. بنابراین 
تمام اقدامات باید به ســمت پیشــگیری 
رود. مهمترین عامل پیشــگیری هم بحث 
اقدامات بهداشتی و واکسن است. بنابراین 
از آنجایی که یک پاندمی ایجاد شــده بود و 
میزان مرگ ومیر باالیی در جوامع به وجود 
می آورد، باید واکسن را هرچه سریع تر تهیه 
می کردیم. این اقدام قابل تقدیر اســت. زیرا 
اگر واکســن اکنون تهیه نمی شــد و چهار 
ســال دیگر به وجود می آمد، محاسبه کنید 
که تمــام جوامع با چه مــرگ و میر و درجه 
گرفتــاری از درگیــری و ناتوانــی ریوی، 
اختالالت روانی و... مواجــه بودند. بنابراین 
به ناچار برای پیشگیری از پاندمی به سمت 
تهیه واکسن گام برداشــته شد و باعث شد 
که کمکی در جهت پیشــگیری از عفونت 
کرونا و شکسته شدن زنجیره انتقال عفونت 

در جامعه انسانی انجام شود.

چند درصد جمعیت واکسینه شود، 
کرونا کنترل می شود؟

جماعتــی درباره میــزان جمعیتی که باید 
واکســینه شــوند تا بتوان گفت کــه کرونا 
در جامعــه کنترل شــده اســت، گفت: ما 
شــاخصی به نام R۰ که این شاخص میزان 
ســرایت زایی یک بیماری عفونی را نشــان 

می دهد. به عنــوان مثال در این شــاخص 
درباره نــوع آلفای ویروس کرونــا ۲.۵ تا ۳ 
است؛ به این معنا که یک فرد مبتال می تواند 
۲.۵ تــا ۳ نفــر را مبتال کند. حــال اگر ۱۰ 
ســیکل از افرادی که مبتال هستند، بگذرد، 
یک نفــر می تواند بعد از ۱۰ ســیکل حدود 
۹۵۰۰ نفــر را مبتال کند. دربــاره ویروس 
دلتا این شــاخص شش اســت؛ یعنی یک 
نفر می تواند شــش نفر را مبتال کند و بعد از 
۱۰ ســیکل ۶۰ میلیون نفر می توانند مبتال 
شوند و به همین دلیل در هندوستان کشتار 
عجیبی که کرونا توانســت انجــام دهد، به 

دلیل این قدرت سرایت زایی دلتا بود.

حصول ایمنی جمعی تا اوایل آذر ماه
وی ادامــه داد: حــال میــزان پوشــش 
واکسیناســیونی کــه باید ایجاد شــود تا 
بتوان گفت کــه ایمنی جمعــی در جامعه 
ایجاد می شــود، بر اســاس همین شاخص 
ســرایت زایی محاسبه می شــود. به عنوان 
مثال اگر دلتا ویروس در جامعه رواج داشته 
باشد، طبق محاسبات اگر ۸۳ درصد جامعه 
به عفونت دلتا مبتال شــده یا واکسنه شوند، 
آن جامعــه ایمنی جمعی پیــدا می کند. از 
آنجایی که در کشــور ما مقداری سوش آلفا 
و مقداری هم سوش دلتا وجود دارد، وزارت 
بهداشــت اعالم کــرده که هدف مــا برای 
پوشــش واکسیناســیون حدود ۷۵ درصد 
اســت تا بتواند بیمــاری را مدیریت کند. 
بنابراین اگر در ۷۵ درصد از جمعیت تقریبا 
۸۴ میلیونی ایران واکسن تزریق شود، باعث 
می شود که ایمنی جمعی ان شاءاهلل در کل 

کشور ایجاد شود.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به 
بازگشــایی ها و اجرای قرنطینه هوشمند، 
گفت: مهمتریــن اصل این اســت که ما به 
ایمنی جمعی برســیم که برای آن بهترین 
وســیله این اســت که ۷۵ درصد جمعیت 
را واکســینه کنیم. طبــق پیش بینی های 
انجام شده و با ســرعت واکسیناسیونی که 
در ۱.۵ ماه اخیر انجام می شــود، امیدواریم 

تا اوایــل آذر ماه بتوانیم به میزان پوشــش 
واکسیناســیون ۷۵ درصــدی در جامعه 

برسیم.
اثربخشــی  جماعتــی دربــاره میــزان 
واکســن های کرونایی که تزریق می شود، 
گفت: مطالعاتــی که در ایــن زمینه انجام 
شــده، بر اســاس تولید آنتی بادی در بدن 
اســت. در این مطالعات نشــان داده شده 
که میزان آنتی بادی در بدن بعد از شــش تا 
هشت ماه از تزریق واکســن باال است و بعد 
از آن میزان آنتی بــادی پایین می آید. حال 
نکته این اســت که مهمترین عامل دفاعی 
سیســتم ایمنی بدن در برابر ویروس کرونا، 
ایمنی سلولی است. یعنی سلول های دفاعی 
بدن در برابر ویروس کرونا، مهمترین عامل 
دفاعی هســتند و تولید آنتی بادی در درجه 
دوم قرار دارد. منتها از آنجایی که بررســی 
ســلولی به اقدامات تخصصــی و هزینه بر 
نیــاز دارد و به همین دلیــل در هیچ یک از 
کشورهای جهان در مطالعات زیاد روی آن 
تاکید نمی کنند.  حــال در برخی مطالعات 
نشان داده شده که وقتی این ایمنی سلولی 
در بدن بــه وجود می آیــد، مدت ها در بدن 
می ماند. اگر ما به ۷۰ درصد واکسیناسیون 
برســیم و با همان ویروس کرونایی باشد که 
واکســن می تواند بر علیه آن اثر کند، فعال 

برای جامعه کافی است.

چه کسانی باید دز بوستر تزریق کنند؟
وی درباره تزریق دز بوســتر، گفت: عمدتا 
توصیــه می کنند که دز بوســتر در افرادی 
که مدام با کرونا برخــورد دارند و در معرض 
آن قرار دارند، مانند پرســنل بیمارستانی، 
پزشکان، کســانیکه در بخش های بیماران 
مبتال به کرونــا کار می کنند، دز بوســتر را 
تزریق کنند یــا در افرادی که بــه هر علتی 
نقص سیســتم ایمنی دارند. افــرادی که 
نقص ایمنی دارند مشــخص نیست که با دو 
دز واکســن، چقدر ایمنی به دست آوردند 
و توصیه می شــود که برای این افراد هم دز 

بوستر را تزریق کنیم.

تصمیم گیری کمیته علمی کرونا برای 
تزریق دز بوستر

دبیر کمیتــه علمی کشــوری کرونا درباره 
تصمیم گیــری کمیته علمــی کرونا برای 
تزریق دز بوســتر در کشــور، گفت: در این 
زمینــه تصمیم گیری شــده و طبق مصوبه 
اخیرمــان پیشــنهاد کردیم کــه حتما دز 
بوستر در نظر گرفته شــود و از طریق منابع 
داخلی یا خارجی دز بوســتر از سوی وزارت 
بهداشت تهیه شــود و در اختیار افرادی که 
سیستم ایمنی ضعیف دارند و کادر درمان، 
پزشکان، پرســتارانی که در معرض کرونا 
هســتند، قرار گرفته شــود. باید توجه کرد 
که معمــوال وقتی کمیته علمــی چیزی را 
مصوب می کند، از طریق وزارت بهداشــت 
در ســتاد ملی مطــرح شــده و در آنجا هم 
تصویب می شود. البته معموال تصمیم گیری 
در ســتاد ملی در جهت همگرایی و اجرایی 

شدن تصمیمات کمیته علمی است.

 آیا واکسن برکت به کودکان هم تزریق می شود؟

جامعه
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صفحه 7
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rیکشنبه       18 مهر 1400    شماره 884

رییس سازمان نظام روانشناسی کشور:

وانشناسی توسط "اسنپ" غیرقانونی است ارائه خدمات ر
خریدار  رئیس سازمان نظام روانشناسی 
و مشــاوره کشــور ارائه خدمات مشــاوره  
روانشناسی توسط اپلیکیشن اسنپ را غیر 

قانونی دانست.
دکتر حاتمی گفت که  درحالی اپلیکیشــن 
اسنپ مدعی است از روانشناسان پروانه دار  
برای ارائه مشاوره به مردم استفاده می کند 

که در عمل اینگونه نیست.
به گفتــه وی،  بعضا افــرادی در این پلتفرم  
خدمــات مشــاوره و روانشناســی ارائــه 
می دهند که حتی روانشناس نیستند و این 

موضوع تخلف است.
دکتر محمد حاتمــی اظهار کــرد: برخی 
پلتفرم ها نظیر اســنپ مدعی هســتند که 

برای خدمات مشاوره و روانشناسی که ارائه 
می دهند از روانشناسان پروانه دار استفاده 
می کنند اما در عمل اینگونه نیســت و بعضا 
افرادی که در این پلتفرم هــا ارائه خدمات 
می دهند حتی روانشناس نیستند چه برسد 
به اینکه پروانه داشته باشند و در واقع اینها 

در حال تخلف اند.
وی ادامه داد: در این راســتا ســازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره کشور به طور مشخص 
در خصوص خدمات مشــاوره و روانشناسی 
که اپلیکیشن اسنپ ارائه می دهد به شرکت 
مخابرات نامه نوشته و شکایت کرده است تا 
جلوی کار آنها گرفته شود. امکان نظارت بر 
کار اینها وجود ندارد و تحت نظارت سازمان 

نظام روانشناسی و مشــاوره کشور فعالیت 
نمی کنند و از نظر ما کار اینهــا مورد تایید 

نیست.

حاتمی با بیان اینکه اقدام اپلیکیشــن یاد 
شده در خصوص ارائه خدمات روانشناسی 
و مشــاوره  به دلیل آنچه  اســتفاده از افراد 
بدون تخصــص خواند، غیر قانونی اســت، 
تصریح کرد: ما به طور مشخص در خصوص 
اپلیکیشــن اســنپ به شــرکت مخابرات 
نامه نوشــتیم که کار آنها غیر قانونی است. 
نماینده حقوقی اســنپ اما مدعی شد این 
اپلیکیشــن افرادی را بــه کار می گیرد که 
پروانه ســازمان نظام روانشناسی و مشاوره 
دارند، این در حالی اســت که بررسی های 
ما و شــکایاتی که به ســازمان واصل شده 
نشــان می دهد کامال خالف آنچه نماینده 
حقوقی اســنپ ادعا کرده، این اپلیکیشن از 

افرادی استفاده می کند که اصال روانشناس 
نیستند.

وی در پایان سخنان خود با اشاره به تبعات 
حاصل از ارائه خدمات روانشناسی از سوی 
غیر متخصصان  گفت: افزایش آسیب های 
روانــی و اجتماعــی از جمله تبعــات ارائه 
خدمات روانشناســی از سوی افرادی است 
که تخصص و صالحیت ندارنــد و در کاری 
مداخله می کنند. ما از شــرکت مخابرات و 
وزارت ارتباطات تقاضا داریــم جلوی ارائه 
خدمات روانشناســی و مشــاوره از سوی 
اپلیکیشن اسنپ و امثال آن را  بگیرد. ما نیز 
به نوع خود در این راســتا به دادگاه شکایت 

خواهیم کرد.



بانک مرکزی اعالم کرد

نقدینگی در مرز ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومانی

خریدار   نقدینگــی در پایان مرداد امســال به 
۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید.

 براســاس اعالم بانک مرکزی، نقدینگی در پایان 
مرداد امسال به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید 
که نسبت به ماه مشابه ســال گذشته رشد ۳۹.۱ 
درصدی را نشــان می دهد. این در حالی اســت 
رشد نقدینگی در مرداد ســال گذشته نسبت به 
ماه مشابه ســال ۱۳۹۸ برابر با ۳۵.۸ درصد بود. 
همچنین رشــد نقدینگی در پایان مرداد امسال 
نسبت به پایان سال گذشته ۱۲.۸ درصد گزارش 
شده است که این رقم در مرداد سال گذشته برابر 
با ۱۴.۱ درصد بود.پایه پولــی نیز در پایان این ماه 

به ۵۱۶ هزار میلیــارد تومان افزایــش یافته که 
نسبت به ماه مشابه سال گذشــته افزایش بیش 
از ۴۲ درصدی را نشــان می دهد. ایــن در حالی 
اســت که رشــد پایه پولی در مرداد سال گذشته 
نسبت به ماه مشــابه ســال ۱۳۹۸ برابر با ۲۶.۸ 
درصد بوده اســت. بیش ترین اثر در رشد پایه پول 
مربوط بــه افزایش خالــص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی است که نســبت به ماه مشابه سال 

گذشته، ۲۹.۳ درصد افزایش نشان می دهد
به نظر می رسد دلیل اصلی این موضوع به تسعیر 
درآمدهــای نفتی بلوکه شــده نفتــی دولت باز 
می گردد؛ موضوعی که بارها با هشدار کارشناسان 

و اثــرات تورمــی آن همراه شــده بود. همچنین 
خالص بدهی دولت به بانک مرکزی با رشــد ۶.۵ 
درصدی نسبت به مرداد ســال گذشته به بیش از 

۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
نســبت شــبه پول به پول نیز در مرداد امسال به 
بیش از ۴ رسیده اســت. این در حالی است که این 
نسبت در مرداد سال گذشــته برابر با ۳.۹ بود که 
نشــان می دهد که انتظارات تورمی همچنان در 
ســطح باالیی قرار دارد. همچنین ضریب فزاینده 
نقدینگی در مرداد امســال برابر بــا ۷.۶ گزارش 
شده که نسبت به مرداد سال گذشته کاهش ۲.۱ 

درصدی را نشان می دهد.

صنعت و معدن

با حضور حســین عسکري عضو 
هیــأت مدیــره، رضا رضــوي با 
حکمــي از ســوي مدیرعامل به 
عنوان مدیــر اســتاني فارس و 
رییس شعبه شیراز بانک صنعت 

و معدن معرفي شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســاني 
بانــک صنعت و معدن، مراســم 

معارفــه رضــا رضــوي و تودیع 
نادر کاشــاني، همزمان با سالروز 
تاســیس این بانک ، بــا حضور 
حســین عســکري عضو هیات 
مدیره و مصطفي راستي فر مدیر 
امور راهبري شــعب که به استان 
فارس ســفر کرده بودند، برگزار 
گردید.در این مراسم که با حضور 

تمامي کارکنان مدیریت استان 
فارس )شــعب شــیراز و شهرک 
صنعتي بــزرگ شــیراز( برگزار 
شــد، از زحمات بي بدیــل نادر 
کاشــاني مدیر پیشــین استان 

فارس قدرداني شد.
 نادر کاشــاني قریب به ده ســال 
در اســتان فــارس بــه عنوان 

سرپرســت، مدیر استان و رییس 
شعبه شیراز مشغول فعالیت بود 
و در طول مدیریت وي، بررسي، 
پرداخت و نظارت بــر طرح هاي 
صنعتــي و معدنــي بزرگــي به 
انجام رســید و خدمات بسیاري 
به واحدهاي تولیدي این استان 

ارایه گردید.

مدیر استانی بانك صنعت و معدن در استان فارس معرفی شد

افزایش سقف اعطای تسهیالت از طریق سامانه 
فرابانک ملت

با هدف افزایش رضایت مشــتریان و ارتقاء ســطح خدمات ســامانه 
فرابانک، سقف مبلغ تســهیالت قابل ارایه در ســامانه مذکور افزایش 
یافت.به گزارش روابــط عمومی بانک ملت، در اجرای فاز دوم توســعه 
سامانه تسهیالت هوشــمند فرابانک ملت و با هدف جذابیت بخشی به 
تسهیالت اعطایی در بستر این ســامانه، سقف مبلغ تسهیالت اعطایی 
از طریق ســامانه فرابانک برای کارت اعتباری و مرابحه بر اساس  رتبه 

اعتباری گروه های هدف، تا دو میلیارد ریال افزایش یافت.
بر اســاس این گزارش، از این پس سقف تســهیالت اعطایی از طریق 
ســامانه فرابانک ملت برای گروه A  و تمام مشــتریان حقیقی) طرح 
تابش( دو میلیارد ریال، ســقف تســهیالت برای گــروه B  یک و نیم 

میلیارد ریال و برای گروه C و فاقد رتبه یک میلیارد ریال خواهد بود.
مدت زمان بازپرداخت این تســهیالت نیز بسته به نوع تسهیالت از ۳۶ 

ماه تا ۶۰ ماه، تعیین خواهد شد.
در عین حال، تسهیالت بهان )بدون نیاز به معرفی ضامن( و تسهیالت 
ازدواج در بســتر ســامانه فرابانک مطابق بــا اطالعیه هــای قبلی به 

متقاضیان واجد شرایط پرداخت می شود.

کلکسیون همه خدمات بانکی در ایران کارت جدید
بانک آینده خدمتگزار مشتریان وفادار

بانک آینده با هدف رفاه حال مشتریان و ارائه خدمات مطلوب و فراگیر، 
نسبت به به روزرسانی محصول »ایران کارت« خود، اقدام کرده است.

در نمونه ارتقا یافته این محصول، تمامی تراکنش های بانکی هم چون: 
پایا، ســاتنا، انتقال وجه شــتابی، انتقــال وجه از طریق ســامانه های 
»پیشــخوان مجازی«، »کیلیــد« و »همــراه کارت« بانــک آینده، 
امکان پذیر خواهد بــود. از اول مهرماه ۱۴۰۰، تمــام ایران کارت های 
بانک آینده )به جز دارندگان پیش شماره ۱۴۱۸-۶۳۶۲( با ایران کارت 

جدید، جایگزین و هم زمان ویژگی ایران کارت قبلی، غیرفعال شد. 
بررســی امتیازهای حاصل از تراکنش های انجام شده با »ایران کارت« 
نیز تنها از طریق پیامک هــای روزانه، امکان پذیراســت که در همین 
راستا، سامانه »حســاب من« نیز در وب ســایت جدید »ایران کارت« 

به نشانی https://iranian.cards در مرحله به روزرسانی است.
مشتریان گرامی می توانند با دنبال کردن صفحه جدید »ایران کارت« 
 https://instagram.com/iran.cards در فضای مجازی به نشــانی
ضمن با خبر شدن از پیشنهادهای ویژه، در قرعه کشی های دوره ای نیز 

شرکت کرده و از جوایز ارزنده آن، بهره مند شوند.
یادآور می شود؛ »ایران کارت« بانک آینده، یک کارت بانکی عضو شبکه 
شــتاب و متصل به حســاب جاری بدون دسته چک اســت که تمامی 
قابلیت های کارت های بانکی را دارا بوده و در چهار سطح آبی، نقره ای، 
طالیی و پالتینیوم، ارائه می شــود. متمایزترین ویژگی »ایران کارت«، 
برگشت نقدی است که با توجه به سطح کارت، معادل درصدی از مبلغ 

خرید یا استفاده از سرویس های ویژه می باشد.

تجلیل بانک پارسیان از آتش نشانان
همزمان با فرا رسیدن ۷ مهر روز آتش نشــانی، از آتش نشانان ایستگاه  
۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از سوی بانک 
پارسیان تجلیل شــد.مدیر روابط عمومی بانک پارسیان به همراه تنی 
چند از کارکنان خود با حضور در ایستگاه ۲۵ آتش نشانی ضمن تبریک 
و خدا قوت و دیدار با رییس این ســازمان، با اهدای شــاخه گل به آتش 

نشانان و لوح سپاس از تالش های شبانه روزی آنان تقدیر کرد.
مدیر روابط عمومی بانک پارسیان در این مراسم طی گفت و گو با آتش 
نشانان این ایســتگاه ضمن گرامی داشــت یاد و خاطره شهدای آتش 
نشان پاالیشگاه آبادان در ســال ۱۳۵۹ و همچنین شهید علی لندی، 
نوجوان فداکار و ایثارگر، اظهار داشــت: شــما مایه افتخار همه کشور 
هســتید و ما همواره ایثار و فداکاری شــما را ارج می نهیم وهمواره در 
قلب ما وهمه مردم جای دارید.بهرام هنرپــرور ضمن تبریک روز آتش 
نشانی و ایمنی اظهار داشت: آتش نشانی شغلی است که با عشق، اعتقاد 
و از خودگذشــتگی همراه اســت واین روز بهانه ای است که ما قدردان 

زحمات نیروهای آتش نشانی باشیم.
مدیر روابط عمومی بانک پارســیان توجه و اهمیت این بانک نسبت به 
آتش نشــانان را مورد اشــاره قرار داد و گفت: بیمه پارسیان از شرکت 
های گروه مالی بانک پارســیان به بهانه هفتم مهر به عنوان روز ایمنی 

و آتش نشانی تخفیفات ویژه ای برای آتش نشانان درنظر گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: بیمه پارســیان به این مناسبت و به پاس قدردانی 
و تشــکر از تالش و زحمات فداکارانه آتش نشانان عزیز این مرز و بوم، از 
تاریخ ۷ مهر لغایت ۳۰مهر ۷۰% تخفیف ویژه بیمه آتش ســوزی منازل 

مسکونی ایشان ارائه می کند.

 مدیریت 8۲ میلیون سفر غیر ضروری  از روستا 
به شهرها توسط پست بانک

مدیر عامل پست  بانک  ایران اظهار داشت: در حال حاضر تعداد۵۷۵۰ 
باجه خدمات بانکی روســتایی در سطح کشور به روســتاییان و اقشار 
آســیب پذیر خدمات مالی و بانکی ارائه می دهند کــه از این مجموع، 
تعداد ۲۹۵۰ باجه مجهز به دســتگاه خودپرداز )ATM( پست بانک 
ایران است که بخشــی از این دســتگاه ها از طریق وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات راه اندازی شــده و مابقی آن از اعتبارات این بانک از 
محل تســهیالت ارزان قیمت تهیه و در اختیار باجه های مذکور جهت 
ارائه خدمات شــبانه روزی قرار گرفته اســت. بهزاد شیری مدیر عامل 
پســت بانک ایران درخصوص ارائــه خدمات از طریق دســتگا ه های 
خودپرداز پست بانک ایران به روســتائیان تصریح کرد: در راستای این 
مهم توانستیم، ۸۲ میلیون سفر از روســتا به شهرها را مدیریت کنیم و 

صرفه اقتصادی در مقیاس ملی برای کشور ایجاد نماییم.
وی در ادامه گفت: با توجه به بررســی های صــورت گرفته، ۷۰ درصد 
تراکنش های روستایی غیرنقدی است. از اینرو ما بجای خرید دستگاه 
های خودپرداز توســط باجه ها، طرح خرید دســتگاه های کیوســک 
غیرنقدی یا Cashless ATM به عنوان ابزار ارزان قیمت تر نســبت به 
ATM تدوین کرده ایم و با توجه به اعتباری که برای آن در نظر گرفته 
ایم تاکنون ۵۰۰ دستگاه کیوسک غیرنقدی توسط باجه ها تهیه، نصب 
و راه اندازی شده اســت. البته که کماکان اعتبارات خرید دستگاه های 
ATM برای باجه هــای متقاضی وجود دارد.مدیرعامل پســت بانک 
 Cashless ATM ایران با اشاره به کاربردهای کیوســک غیرنقدی یا
افزود: این دستگاه تمام انتظارات مشــتریان بانک از دستگاه خودپرداز 
و خدمات بانکی را به جز پرداخت وجه نقد برآورده می کند و مشتریان 
می توانند تمامی خدمات غیرنقــدی از قبیل انتقــال وجه، پرداخت 

قبوض، خرید شارژ و غیره را با این دستگاه انجام دهند.

بانک
دکتر کاردگر، مدیرعامل بیمه دانا:

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

شرکت ســهامی بیمه دانا در راستای رسالت 
خود در حــوزه فعالیــت بیمه گری، بــا ارایه 
خدمات متمایز بیمه ای، پــس از اجرای طرح 
موفق مهردانا، مدتی اســت که طرح رفاه دانا را 

به مرحله اجرا درآورده است.
  طــرح رفاه دانــا بــا بهره گیری از ســرمایه و 
اســتعدادهای انســانی توانمند، می کوشد از 
طریق اطمینان بخشــی برای تامین امنیت خاطر مشتریان و برآورده 

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

پاسخگوی نیازها و مطالبات بیمه ای جامعه مخاطب باشد.
 یکی از گام های بلند شرکت بیمه دانا طی دو سال گذشته, طرح مهردانا 
است که برای اولین بار درکشور بر اساس پیوند بیمه و بانکداری اسالمی 
و با هدف توســعه ضریب نفوذ بیمه و حمایت از اقشــارمختلف جامعه 

طراحی و اجرا شده است.
اینک در گام دوم ایــن تحول همکارانه بیمه و بانــک، طرح رفاه دانا که 
محصول مشترک بیمه دانا و بانک رفاه می باشــد، در سراسر کشور در 
حال اجرا است و هدف عمده آن ارائه خدمات بیمه ای به بازنشستگان و 
مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی درقالب تامین مالی از طریق 

تسهیالت برای خرید پوشش های بیمه ای است.
 دکتر کاردگر نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در این باره 
می گوید: بر اســاس این طرح، دارندگان خودروهای سبک برای خرید 
بیمه نامه شخص ثالث، بدنه خودرو و آتش سوزی منازل مسکونی خود 
تا سقف معینی می توانند از تسهیالت قرض الحسنه بانک رفاه با اقساط 
۱۲ ماهه، بدون ضامن، وام دریافت کرده و اقســاط آن را به صورت کسر 

از حقوق بازپرداخت نمایند.
 

بیمه نوین در شش ماه نخست سال جاری رکورد 
فروش خود را شکست

شــرکت بیمه نوین موفق شــد تا بــا اجرای 
استراتژی ارتقای توانمندی  های شبکه فروش، 
بهینه  ســازی پرتفوی و مدیریت ریسک، برای 
نخستین بار طی مدت شــش ماه، بیش از هزار 

میلیارد تومان پرتفوی کسب کند.
به گزارش روابــط عمومــی و بین الملل بیمه 
نوین، این شــرکت گزارش عملکــرد ماهانه 
منتهی  به شهریور ماه سال جاری را در سامانه کدال منتشر و بر اساس 
آن طی شش ماه نخســت ســال ۱۰,۵۳۸,۹۹۸ میلیون ریال پرتفوی 

کسب کرده است.
بر همین اساس بیمه نوین در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۴۰ درصد رشد حق بیمه را نیز تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، طی شش ماه نخست ســال جاری، رشته بیمه-
 های آتش سوزی با ۱۹۵ درصد و رشته بیمه های باربری با ۱۲۹ درصد 
رشــد در حق بیمه نسبت به مدت مشــابه سال گذشــته، سهم قابل 

توجهی از رکورد فروش بیمه نوین را به خود اختصاص داده اند.
همچنین، نسبت خسارت شرکت بیمه نوین  در شش ماه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه گذشــته، از کاهش سه واحدی برخوردار 

بوده است.

 خشودگی جرایم بیمه شخص ثالث کلیه 
وسایل نقلیه

به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خســارت های بدنی این نهاد  
با رویکرد حمایت از اقشــار آســیب پذیر  و پیشــگیری از آسیب های 
اجتماعــی و موافقت رییس مجمع عمومی )وزیــر محترم امور اقتصاد 
و دارایی( و در راســتای ترویج فرهنگ بیمــه ای ، افزایش ضریب نفوذ 
بیمه ای همچنین  به مناسبت حلول ماه ربیع االول و هفته وحدت طرح 
بخشودگی صد در صد جرایم بیمه نامه را با همکاری صنعت بیمه، برای 
دارندگان کلیه وســایل نقلیه از جمله سواری، وســایل نقلیه سنگین، 
موتور سیکلت و ماشین های کشاورزی که بیمه نامه شخص ثالث خود 
را تمدید نکرده اند و مشمول جریمه هستند در دوره زمانی ۱۷ مهرماه 
الی پایان روز ۶ آبان ماه جاری و به منظور توســعه فرهنگ بیمه اجرایی 

می کند.

تندیس زرین مشتری مداری به شرکت بیمه 
تجارت نو رسید

شرکت بیمه تجارت نو، در راستای ارائه خدمات 
ارزنــده و توجه ویژه به امرمشــتری مداری در 
هشتمین اجالس سراســری مدیریت مشتری 
مدار بــا محوریــت رضایتمندی مشــتری در 
دوران کرونا و پسا کرونا، تندیس زرین دریافت 
کرد.اتــاق خبــر تجارت نودوشــنبه, ۱۲ مهر 
۱۴۰۰ ۱۰:۳۴تندیس زرین مشتری مداری به 
شرکت بیمه تجارت نو رســیدبه گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ 
هشــتمین اجالس سراســری مدیریت مشــتری مدار بــا محوریت 
رضایتمندی مشتری در دوران کرونا و پسا کرونا روز ۱۱مهر سالجاری و 
در مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و 

با حضور شرکت های بزرگی چون فوالد خوزستان برگزار شد.
مشــتری مداری و ارائه خدمات به موقع و مناســب، همــواره یکی از 
شعارهای اصلی شرکت بیمه تجارت نو بوده که در این سال ها، همواره 

به آن پایبند بوده است.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بیمه میهن 
آنالین برگزار می شود

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بیمه میهن برای انتخاب اعضای 
هیأت مدیره یکشنبه ۲۵ مهر۱۴۰۰ آنالین برگزار می شود.

به گزارش روابــط عمومــی؛ بیمه میهن بر اســاس آگهی منتشــره 
در روزنامه دنیــای اقتصاِد روز چهارشــنبه ۱۴ مهــر ۱۴۰۰، از کلیه 
ســهامداران و نمایندگان تام االختیار اشــخاص حقوقی سهامدار این 
شــرکت دعوت کرده تا در جلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق 
العاده بیمه میهن که در ســاعت ۱۴:۰۰ روز یکشــنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ 
در سالن اجتماعات این شرکت برگزار می شــود، حاضر شوند. دستور 
جلسه این مجمع طبق ماده ۲۹ اساسنامه بیمه میهن، انتخاب اعضای 
هیأت مدیره است.بر اساس این گزارش، سهامدارانی که مایل به حضور 
فیزیکی در این جلسه هستند، الزم است روز شــنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ از 
ساعت ۱۱ تا ۱۲ با ارائه کارت ملی و اســناد نمایندگی معتبر برای اخذ 
کارت ورود به جلسه در محل شــرکت حضور یابند. جلسه این مجمع از 
 www.mihaninsurance.com طریق پورتال بیمه میهن به نشانی

آنالین پخش خواهد شد.
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مختار داداشی کلیشمی  - سرپرست شهرداری اقبالیه 

شهرداري اقباليه در نظر دارد در راستای اجرای مصوبه شورای محترم اسالمی شهر اقبالیه  به شماره 
67 /5/ش  مورخ  20/ 1400/02 ده قطعه از امالک خود واقع در شهر اقبالیه از زمینهای معروف به باغ 
عمران را طبق مشخصات ذکرشده درجدول ذیل  از طریق مزایده عمومي به فروش رساند .  لذا شركتها 
و افراد حقیقی و حقوقی واجد الشرایط میتوانند ازتاریخ انتشار آگهي جهت دریافت اسناد فراخوان به 
سامانه تدارکات دولت الکترونیک  )سامانه ستاد( www.setadiran.ir مراجعه نمایند. مهلت تحویل 

اسناد فراخوان ده روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد فراخوان می باشد. 

مساحت  شماره قطعهردیف
)متر مربع(

قیمت پایه کل کاربری
کارشناسی ) ریال(

پنج درصد مبلغ سپرده 
شرکت در مزایده )ریال(

3.550.000.000177.500.000مسکونی 11789200

3.550.000.000177.500.000مسکونی 21790200

3.550.000.000177.500.000مسکونی 31791200

3.550.000.000177.500.000مسکونی 41792200

3.550.000.000177.500.000مسکونی 51793200

3.450.000.000172.500.000مسکونی 61804200

3.450.000.000172.500.000مسکونی 71805200

3.450.000.000172.500.000مسکونی 81806200

3.450.000.000172.500.000مسکونی 91807200

3.450.000.000172.500.000مسکونی 101808200

1-  هزینه آگهي )هر چند نوبت( بر عهده برنده فراخوان مي باشد.
2-   شهرداري در رد یا قبول هر یك یا کلیه پیشنهادها مختار مي باشد.

3- واریز مبلغ  سپرده شرکت درفراخوان  به حساب جاري 0106395281003 بانک ملی شعبه اقبالیه 
یا ارائه ضمانت نامه بانكي 

4- برندگان اول و دوم و سوم فراخوان چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد 
گردید.

5- سایر اطالعات و جزئیات مر بوط به معامله در اسناد فراخوان درج گردیده است.   
آدرس : قزوین- اقبالیه- بلوارامام خمینی )ره(- خیابان شهید ابوترابی- شهرداری اقبالیه

 www.eghbalieh.ir : نشانی پورتال
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/7/11 تاریخ انتشار  نوبت دوم : 1400/7/18

 نوبت دومآگهی مزایده عمومی


