
سیاست گذاری در بیمه در خدمت فرایند توسعه

 نهاد بیمــه از مهمترین نهادهای اقتصادی پشــتیبان و هم افزا در چرخه 
تکاملی فرآیندهای توســعه اســت که عــاوه بر ســازماندهی جریان 
سرمایه گذاری و تأمین مالی، عدم اطمینان های ناشی از ریسک هایی که 
به طور قابل توجهی بنیان های اجتماعــی و اقتصادی خانواده ها و فضای 
کســب و کار را تهدید می کنند، پوشــش می دهد.نهاد بیمه با پوشــش 
مخاطرات و ریســک فعالیت های اقتصادی، فضــای آرامش و ثبات برای 
جامعه و اقتصاد و زمینه حرکت بالنده و پایدار فرآیندهای توسعه در بستر 

توسعه نهادهای فراگیر را به طور معناداری فراهم می کند.
اندیشمندان توسعه بر این باورند که رویکرد و نگرش توسعه ای حاکمان و 
سیاست گذاران، فرآیندهای توسعه را از طریق ظرفیت سازی حداکثری 
ســرمایه های مادی و معنوی در یک چرخه تکاملی به پیش خواهد راند 
و نهادهای توســعه ای اعم از نهادهای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگی که همدیگر را پشــتیبانی می کنند، به وجــود آورده و منجر به 

هم افزایی و همسویی اهداف عالی توسعه خواهد شد.
بنیان بیمه بر مخاطره و ریســک است که به طور وســیعی، تمامی ارکان 
تعامات و مبادالت اقتصادی و اجتماعی را در بــر می گیرد، در این میان 
نقش و جایگاه نهاد حاکمیت در توســعه صنعت بیمــه از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است که متاسفانه به طور قابل اعتنایی، مغفول مانده و عموماً در 

سطح توصیه و وجوه نظارتی متوقف مانده است.
در یک نــگاه کان، حاکمیت در حوزه سیاســت گذاری و حکمرانی از دو 
منظر، باید امر بیمه را در ســطح حداکثری )گســترش چتــر بیمه برای 
آحاد مردم( فراگیر کنــد: اول؛ از منظــر وظایف حاکمیتــی مصرح در 
قانون اساســی، دین و حکمرانی خوب و دوم از منظــر کنترل و مدیریت 
هزینه های حکمرانی و اثرات خارجــی )Externality( آن که به ویژه در 
حوزه ســامت، امنیت، بحران ها، وقایع طبیعی به طور قابل توجهی نظام 

اقتصادی و اجتماعی جامعه و حاکمیت را متأثر می کند.
بر این اســاس دولت ها الزم اســت که  بیمه را نه در قالب یک کسب و کار 
مفید و معقول که خود شرکت های بیمه باید آن را راهبری و توسعه دهند، 
بلکه در یک ســطح باالتر و در قامت نهاد حاکمیت، باید سیاست گذاری 

عمومی و برنامه ریزی راهبردی برای توسعه فراگیر بیمه صورت دهند.
سیاست های اتخاذ شده در مقاطع مختلف )مثًا سال تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها و یا شــرایط کرونا و پســا کرونــا(، می تواند ظرفیت های 
گســترده ای را در ســطح حکمرانی و سیاســت گذاری عمومی بیمه به 
وجود آورد که به تبع آن بــازار بیمه در یک مدار توســعه ای قرار گرفته و 
شــرکت های بیمه با ایجاد ظرفیت های متنوع و متکثر، امــر بیمه را در 

سطح جامعه نهادینه و قوام یافته کنند. 
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کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد

وی معامالت بورس در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مشکالت پیش ر
خریدار   یک کارشــناس بازار ســرمایه 
گفت: معامات بازار ســرمایه در نیمه دوم 
ســال جاری مانند دوره های زمانی قبل با 
مسائلی مختلف مواجه است که از مهمترین 
آنها می توان به نوســانات نــرخ ارز، قیمت 
گذاری دستوری، آینده مذاکرات برجامی، 
نگرانــی فعاالن بــازار از کســری بودجه و 

احتمال افزایش نرخ بهره اشاره کرد.
»علی جبل عاملی« به نوسان ایجاد شده در 
معامات اخیر بازار سهام اشاره کرد و افزود: 
اگر بخواهیم از دیدگاه یــک ناظر، عملکرد 
دولت جدید در چند هفته اخیر مورد ارزیابی 
قرار دهیم باید گفت کــه بنابر گفته رییس 
جمهوری اقداماتی مانند افزایش ســرعت 
واکسیناســیون کرونا، توجه به تنظیم بازار 
و مهار تــورم جزو گام های اولیــه برای حل 
مشکات داخلی اســت که نشانه ای مثبت 
برای اهتمام رفع معضات به شــمار می رود 
و به نظر می رسد بازگشت رونق بازار سرمایه 
نیز در ادامه این مجموعه اقدامات رخ خواهد 
داد.وی افزود: در این میــان انتخاب افرادی 
از جنس بــازار ســرمایه در ارکان اقتصادی 
به خصــوص بانک مرکــزی نیز توانســت 
امیدبخش فعالیت ســرمایه گذاران باشد و 
زمینه تقویت امیدهــا را در ایجاد هماهنگی 
بین بازار پول و ســرمایه بخصوص در مورد 
نحــوه تأمین کســری بودجه و نــرخ بهره 
ایجاد کند. این کارشــناس بازار ســرمایه 
خاطرنشان کرد: در سمت سیاست خارجی 
هم خوشبختانه شاهد حرکت در مسیر رفع 
مشــکات هســتیم که می تواند زمینه ساز 

بازگشت آرامش به بازارها باشد.

نوسانات نرخ آزاد ارز و تأثیر روانی آن 
بر معامالت بورس

وی به نوســانات نــرخ آزاد ارز و تأثیر روانی 
آن بر ســرمایه گذاران تاکید کــرد و گفت: 

موضوع مهمی کــه فعاالن بازار ســرمایه 
و تحلیلگــران بایــد بــه آن توجــه کنند، 
نرخ نیمایی اســت که مبنای محاســبات 
شرکت ها در ســودآوری و تســعیر ارز در 

صورت های مالی قرار دارد. 
جبل عاملی ادامــه داد: چنین مســاله ای 
باعث شده اســت تا نرخ نیمایی در  فروش 
و صورت مالی شرکت ها قابل اهمیت باشند 
که عمدتا طــی چند وقت اخیــر صعودی 
بوده است و به نظر می رســد که این نرخ در 
حال کم کردن فاصله خود با نرخ ارز در بازار 
آزاد باشــد؛ بنابراین ســرمایه گذران نباید 
با نوســانات در نرخ آزاد ارز دچار تشــویش 
شــوند و اقدام به اتخاذ تصمیمات هیجانی 

در این بازار کنند.
این کارشــناس بازار ســرمایه خاطرنشان 
تدریجــی  حــذف  همچنیــن  کــرد: 

قیمت گذاری دستوری از صنایع که شروع 
آن با ســیمان بود، در کنار حذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به شرط توجیه افکار عمومی، توجه 
به معیشــت مردم و همکاری همه ارکان ها 
می تواند بهترین اتفاق در ۶ ماهه دوم ســال 
جاری برای شرکت های سودمحور در بازار 

باشد.

آینده مذاکرات و تاثیر آن بر مسیر 
معامالت بازار سهام

وی به آینده مذاکرات و تاثیر آن بر مســیر 
معامات بازار ســهام تاکید کرد و افزود: به 
نظر می رسد در مقطع فعلی طرفین در حال 
شــناخت و ارزیابی یکدیگر باشند و مدتی 
طول خواهد کشــید که بتوانند با همگرایی 
مذاکرات را آغاز کنند اما سیاســت خارجی 
ایران سیگنال های تمایل به مذاکره را صادر 

کرده و بــازار نیز این پیــام را دریافت کرده 
است.این کارشــناس بازار سرمایه افزود: به 
نظر می رســد که افزایش نرخ جهانی نفت و 
پیش بینی از ادامه رونــد صعودی قیمت ها 
در کنار گشــایش های بین المللی  منجر به 

کاهش کسری بودجه دولت شود.
وی نگرانــی از افزایــش نرخ بهــره را دیگر 
موضــوع  تهدیدکننده در رونــد معامات 
بازار ســهام دانســت و افزود: نرخ بهره بین 
بانکی به حــدود ۱۹.۳۵ درصد رســیده و 
سرمایه گذاران نگران این موضوع هستند که 
نرخ ســپرده ها برای جبران کسری بانک ها 
نیز افزایش یابد و در کنار عدم رونق بازارهای 
موازی، سرمایه هایی که باید در بازار سرمایه 
صرف تأمین مالی شــرکت ها و رونق اقتصاد 
شود روانه ســپرده های بانکی شوند. جبل 
عاملی بــا تاکید بر اینکه بازار ســهام  لحظه 

به لحظــه در حال دنبــال کــردن نرخ ها 
اســت، گفت: توســعه انــواع صندوق های 
سرمایه گذاری متناســب با ریسک افراد در 
این مقطع زمانی می توانــد باعث نگهداری 

نقدینگی ها در بازار سرمایه شود.

انتشار گزارش های عملکرد ۶ ماهه 
شرکت ها در روزهای آینده 

این کارشناس بازار ســرمایه به دیگر عامل 
تاثیرگذار در روند معامات بازار سهام تاکید 
کرد و افزود: موضوع مهم دیگر که می تواند 
سر منشاء بســیاری از اتفاقات مهم بازار در 
ماه های آینده معامات بازار باشــد، انتشار 
گزارش های عملکرد ۶ ماهه شــرکت ها در 
روزهای آینده اســت که انتظار می رود  این 
گزارش ها نشــان دهنده بهبــود عملکرد 
شرکت ها نســبت به دوره مشابه سال قبل 
و تداوم رشد ســودآوری در نیمه دوم سال 
جاری باشند.وی اظهار داشــت: این امر در 
کنار تداوم رشــد قیمت های جهانی کاالها 
بخصــوص نفــت، مشــتقات آن و فلزات 
اساســی می تواند امیدها را به تداوم رشــد 
بازار تقویت کند، ایــن موضوع به خصوص 
در شــرکت های گروه های پتروشــیمی، 
ســیمانی، معدنــی و فلــزات اساســی 

چشمگیرتر از سایر گروه ها خواهد بود.
جبل عاملــی با اشــاره به اینکه بــه دلیل 
تغییر متغیرها بخصــوص جریان وروردی 
نقدینگی به بــازار نباید در انتظــار تجربه 
روند صعودی و نزولی بازار مشــابه ســال 
گذشته بود و رشد یا نزول پرسرعتی را برای 
بازار متصور باشیم، گفت:  امسال متعلق به 
شرکت های تحلیل پذیر و سود محور است، 
چرخش بین عرضــه و تقاضــا در صنایع و 
گروه هــای مختلف با توجه به شــرایط رخ 
می دهد کــه این امر نشــان از روند منطقی 

حرکت بازار خواهد داشت.

براساس درآمد متقاضی

سقف وام مسکن و سود آن 
شناور می شود
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 سرپرســت معاونت امور دام وزارت جهاد کشــاورزی 
از آغاز کاهش ۱۰ درصدی قیمت ســه محصول لبنی 
در سطح کشور خبر داد. »حســین دماوندی نژاد« در 
حاشیه افتتاح بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
دام، طیور و صنایع وابسته افزود: طی توافقی با انجمن 
صنایع لبنی مقرر شــد قیمت شیر نایلونی، ماست ۲.۵ 

کیلوگرمی و پنیر معمولی ۱۰ درصد کاهش یابد.
سرپرســت معاونت امور دام وزارت جهاد کشــاورزی 
اظهار داشت: براساس این توافق هر کیسه شیرنایلونی 
با قیمت ۷هــزار و ۴۰۰ تومانی، ماســت ۲.۵ کیلویی 
۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان و پنیــر معمولی ۲۰ هزار تومان 

خواهد شد.

دماوندی نژاد تصریح کرد: فراگیری این مهم طی ســه 
تا چهار روز آینده اعمال خواهد شد.

سرپرســت معاونت امور دام وزارت جهاد کشــاورزی 
گفــت: هزینه های تولیــد از ابتدای ســال تاکنون در 
حال تغییر بــوده اســت.وی اظهار داشــت: بنابراین 
بــرای پابرجایی تولید نیاز اســت اصاحیــه هایی در 

قیمت  صورت بگیرد، این در حالی اســت که اصاحیه 
ها در جهت رضایــت تولیدکنندگان نبوده بلکه نگاه به 
مصرف کنندگان بوده اســت.دماوندی درباره افزایش 
هزینه های تولیــد، مرغداران و درخواســت اصاح و 
افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ افزود:  نمی توانم بگویم 

که بزودی این اتفاق می افتد.

لبنیات

کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول لبنی آغاز شد



انتظارات وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشور تشریح شد

رئیس سازمان برنامه و بودجه  در صحن علنی مجلس مطرح کرد

رشد ۱۰ برابری هزینه مصارف کشور در ۹ سال

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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رییس جمهور: 
ستاد تنظیم بازار عملیاتی تر شود

رییس جمهوری، مســوولیت و مدیریت اصلی تنظیم بــازار را برعهده 
معاون اول خود دانست و گفت: ستاد تنظیم بازار باید زیر نظر او فعال تر 

و عملیاتی تر شود.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی ریاست جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم 
رییسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره 
به لزوم فروش دارایی های مازاد دولت در چارچوب قانون بودجه،  گفت: 
وزارت اقتصــاد و دارایی وظیفه دارد این موضــوع را با جدیت پیگیری 

کند.
رییس جمهوری اصــاح نظام مالیاتــی و شناســایی مودیان جدید 
مالیاتی را ضروری دانست و بر لزوم کنترل و کاهش هزینه های دولت با 

مشارکت و اهتمام دستگاه ها و بخش های مختلف تاکید کرد.
وی همچنین خواســتار نظارت جدی و عملیاتی بانک مرکزی بر همه 
بانک ها از جمله بانک های خصوصی شــد و گفت: هدایت نقدینگی از 
فعالیت های غیرمولد به فعالیت های تولیدی و ســاماندهی نقدینگی 
با اســتفاده از نظرات کارشناســان اقتصادی از مهم ترین وظایف بانک 

مرکزی است.
در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، نظرات و دیدگاه های اعضا 

درباره تنظیم بازار کاالهای اساسی مطرح و بررسی شد.

مردم چقدر اسکناس و سکه دارند؟
طبق آخرین اعام بانک مرکزی، تا پایان مردادماه ســال جاری معادل 
۷۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از انواع اســکناس و ســکه ها در اختیار 

مردم است.
تا پایان مردادماه ســالجاری، ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اسکناس و 
مســکوک در گردش بوده که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال قبل 
۱۶.۵ درصد رشــد دارد و نسبت به پایان سال گذشــته نیز ۲.۶ درصد 

افزایش یافته است.
 از ۸۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد اسکناس و مسکوک موجود شبکه بانکی ۷۲ 
هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در دست مردم در گردش است که این مبلغ 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲.۵ درصد رشد داشته و نسبت به 

پایان سال گذشته با ۱.۱ درصد کاهش مواجه شده است. 
بر این اســاس، معادل ۹۳۰۰ میلیارد تومان نیز از اسکناس و سکه های 
موجود در بانک ها قرار دارد که نســبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۵ 
درصد  کاهش داشــته و در مقایسه با پایان ســال گذشته معادل ۳۷.۹ 

درصد افزایش یافته است.
 اما موجودی اسکناس و سکه در بانک مرکزی به بیش از ۱۶۰۰ میلیارد 
تومان می رســد که افزایش ۴۰۰ میلیاردی نســبت به پایان سال قبل 
دارد و از این موجودی اسکناس و ســکه در بانک مرکزی، هر زمان که 

الزم باشد بنابر نیاز بازار تزریق خواهد شد.

وغن با ارز ۴۲۰۰ افزایش ۳۵۱ درصدی واردات ر
در نیمه اول سال جاری بیش از ۱.۵ میلیارد دالر انواع روغن با ارز ۴۲۰۰ 
وارد ایران شده که نســبت به همین دوره در سال گذشته ۳۵۱ درصد 

افزایش دارد.
 روغن از جمله اقام اساســی اســت که در کنار جــو، ذرت، دانه های 
روغنی، کنجاله ســویا، گندم و همچنین دارو و تجهیزات پزشــکی با 
ارز ۴۲۰۰ وارد کشور می شــود اما این کاال از سال گذشــته در بازار با 

نوساناتی در تامین و قیمت مواجه بود.
در کنار آنکه همیشــه حجم باالیــی از روغن در گمــرک دپو می ماند 
وضعیت واردات نشان می دهد که روغن حجم قابل توجهی از واردات و 

ترخیص اقام اساسی را هم به خود اختصاص داده است. 

واردات قطعی  1.1 میلیون تنی انواع روغن 
بررسی وضعیت تجارت خارجی در نیمه اول ســال از این حکایت دارد 
که مجموع واردات کاالهای اساســی در ۲۵ گروه بیش از ۱۴.۳ میلیون 
تن با ارزش ۸.۸ میلیارد دالر بوده کــه از این میزان ۱۲.۴ میلیون تن به 

ارزش بیش از ۶.۹ میلیارد دالر با ارز ترجیحی وارد شده است.
در بین اقام وارداتی با ارز ترجیحی بیــش از ۱.۱ میلیون تن به روغن 
های خوراکی نیمه جامد، مایع و خام اختصاص دارد که ارزش آن بیش 

از ۱.۵ میلیارد دالر است.
در نیمه اول سال گذشــته از انواع روغن ۴۲۳.۸ هزار تن به ارزش ۳۴۰ 

میلیون دالر وارد ایران شده بود.
بر این اســاس، واردات روغن در نیمه اول ســال جاری نسبت به مدت 
مشابه در سال قبل  ۱۷۳ درصد از لحاظ وزن و ۳۵۱ درصد از نظر ارزش 

افزایش دارد.
این در حالی است که ترخیص اقام اساسی از گمرک با شرایط ویژه ای 
انجام شده و در کنار تسهیل در بخش های مختلف، ترخیص این کاالها 
بدون صدور کــد رهگیری بانک به عنوان الزام اصلــی ترخیص کاال، به 

صورت ۹۰ درصدی انجام می شود.

روغن در بازار تا بیش از 90 درصد گران شده است
این در شرایطی است که روغن از نیمه دوم سال گذشته همواره در صدر 
تورم کاالهای خوراکی قرار داشــت که این روند تا حدود دو ماه گذشته 
نیز ادامه داشته است اما اکنون تورم روغن و افزایش قیمت آن به کمتر 

از ۱۰۰ درصد رسیده است.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران  از تورم اقام خوراکی، هر بطری 
۹۰۰ گرمی روغن مایع در شــهریور ماه امســال به طور  متوسط ۱۷ 
هزار و ۳۰۰ تومان بوده و تا ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان هم قیمت داشــته 
است که گرچه نسبت به مرداد ماه ۱.۹ درصد کاهش قیمت دارد ولی 
نسبت به شهریور سال گذشــته افزایش ۷۸.۱ درصدی قیمت داشته 

است.
در رابطه با روغن نباتی جامد نیز قیمت هر کیلو از آن در شهریور ماه به 
طور  متوسط ۲۰ هزار و حداکثر ۲۷ هزار تومان بوده که نسبت به مرداد 
سه درصد کاهش و در مقایسه با شــهریور پارسال ۹۰.۳ درصد افزایش 

دارد.

بازار

درحالیکه انتقادات مبنــی بر صفر بودن اجرای مالیات 
خانه و خودروهای لوکس به دلیل عدم تصویب مقررات 
در دولت مطــرح بود، اکنون هیئت وزیــران آیین نامه 
اجرایی مالیــات واحدهای مســکونی لوکس و گران 
قیمت را برای اجرا به دســتگاه های مربوطه اباغ کرده 
اســت. طبق قانون بودجه سال گذشــته و سالجاری، 
خانه هایی کــه ارزش آنها با احتســاب عرصه و اعیان 
بیش از ۱۰ میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب 
شــده و مالک آن باید در بهمن امســال این مالیات را 
پرداخت کند که خانه های درحال ســاخت و در سال 
تملــک از پرداخت این مالیات معاف هســتند که نرخ 

مالیات ساالنه خانه های لوکس نیز به شرح ذیل است:
۱- نســبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ 
یک در هزار ۲- نســبت به مــازاد ۱۵ میلیــارد تا ۲۵ 
میلیارد تومــان؛ دو در هزار ۳- نســبت بــه مازاد ۲۵ 
میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ ســه در هزار ۴- نســبت 

به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار

۵-نســبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به باال 
پنج در هزار. اما بررســی ها نشان می دهد که 
این قانون نه در سال گذشته و نه در سالجاری 
اجرا نشده است و دلیل اصلی این امر نیز عدم 
تصویب آیین نامه و مقــررات مربوطه در این 

زمینه توسط هیئت دولت است. 
این در حالی اســت که مســئوالن سازمان 

امور مالیاتــی از آمادگی خود برای اجــرای این قانون 
بافاصلــه پس از تصویــب و تعیین آیین نامه ســخن 

می گویند. 
در حال حاضر، پس از وعده های بسیار مسئوالن مبنی 
بر تدوین و ابــاغ آیین نامه ســرانجام محمد مخبر_

معاون اول رئیس جمهور آئیــن نامه اجرایی نحوه اخذ 
مالیات از واحدهای مســکونی و ویاهای گران قیمت 
ذیل بند خ تبصره ۶ قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ مشهور 
به »قانون مالیات بــر خانه های لوکــس« را به وزارت 
خانه های اقتصاد، راه و شهرســازی، صمت، کشــور و 

دادگســتری اباغ کرد.در این زمینه، برخی 
مواد این آئین نامه به این شرح است:

۱( وزارت راه و شهرســازی )به عنوان متولی 
سامانه اماک و اسکان کشور(، وزارت صمت 
)به عنوان متولی ســامانه اماک مستغات 
کشــور(، وزارت کشــور )متولی ســازمان 
همیاری شهرداری ها و دهیاری های کشور( 
و سازمان ثبت اســناد و اماک کشــور مکلف به ارائه 
اطاعات اماک گــران قیمت ظــرف ۱۵ روز از زمان 

درخواست، به سازمان امور مالیاتی هستند.
۲( در این آئین نامه، مدت زمان اتمام ثبت اطاعات در 
سامانه اماک و اسکان کشور که در اختیار وزارت راه و 

شهرسازی است پایان آذر ۱۴۰۰ ذکر شده است.
۳( ماک قیمت اماک لوکس، ارزش روز آنهاست.

۴( در اماک مشاعی، ابتدا ارزش کل ملک تعیین و سپس 
بر اساس قدرالسهم هر مالک، مالیات ستانده می شود.

۵( خانه های لوکس در حال ســاخت مشمول مالیات 

نیستند که بر این اســاس، در حال ســاخت بودن به 
معنی »پیش از زمان صدور گواهی پایان کار« است.

۶( ســقف زمانی ســازمان امور مالیاتی برای محاسبه 
ارزش واحدهای مســکونی و ویاهای گــران قیمت، 
پایان آذر ماه امســال اســت؛ تا دو ماه پــس از آن نیز 
می بایســت مراتب احصا شــده را به مالکان خانه های 

لوکس اباغ کند.
۷( اگر مالکان خانه های لوکس تا پایان بهمن امســال 
مالیات متعلقه را پرداخت نکنند، سازمان امور مالیاتی 

می تواند رأسا اقدام به وصول آن کند.
۸( سازمان ثبت اســناد از انتقال ســند و جابه جایی 
واحدهای لوکس مشــمول مالیــات در صورت عدم 
پرداخــت آن، ممانعت خواهــد کرد.بنابراین، اجرای 
مالیــات خانه های لوکــس که تاکنون بــه دلیل عدم 
تصویب هیئت دولت باتکلیف باقــی مانده بود، روی 
غلتک افتاده است و باید مقدمات و سایر فرآیند اجرای 

این قانون نیز در زمان های تعیین شده فراهم شود. 

مالیات

خریدار  رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
کشــور به بیان توضیحاتی درباره شــرایط 
موجود بودجه در کشــور و رشــد مصارف 

پرداخت.
 سید مســعود میرکاظمی رئیس سازمان 
برنامــه و بودجه در نشســت علنی مجلس 
شــورای اســامی در ارائــه گــزارش به 
نمایندگان گفت: وضعیتی که دولت در آن 
مستقر شد، مناســب نبود، بنابراین ما باید 
تاش مضاعفی می کردیم تا بر مشــکات 
فائق آییم، کما اینکه اولین مشــکل کسری 
کاال هــای اساســی بود کــه توانســتیم با 
حرکات خوبی بخشی از آن را جبران کنیم 
و به تدریج جلو می رویم تــا واردات کاال ها 
صورت بگیــرد.وی افزود: خشکســالی از 
دیگر مشکات کشور بود که در پی آن تولید 
گندم کاهش یافته بود، بــه همین دلیل ما 
در بودجه ۱۴۰۰ چیزی تحت عنوان خرید 
گندم نداشتیم، از سوی دیگر بیماری کرونا 
یکی دیگر از مشــکات موجود بــود، کما 
اینکه تا قبل از استقرار این دولت حدود ۷.۸ 
میلیون دوز واکسن تزریق شده بود، اما االن 
۶۳ میلیون دوز واکســن تزریق شده و ۸۰ 

میلیون دوز وارد شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در 
حوزه انرژی کار های جدی را در دستور کار 
داریم، کما اینکه فروش نفت را به طور جدی 
دنبــال می کنیــم و امیدواریــم بتوانیم به 
دنبال مذاکره ای که با کشــور های همسایه 
به خصوص ترکمنســتان آغاز کــرده ایم، 

همان ارتباط قبل را برقرار کنیم.
وی تصریح کرد: مشــکل اساســی کنونی، 
کســری بودجه اســت که دوســتان بر آن 
اشــراف دارند، چرا کــه در طول ۸ ســال 
گذشــته رشــد بی رویه در مصارف کشور 
وجود داشــته اســت، پایان ســال ۹۱ که 
مصارف کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بوده، 
به یک باره در بودجه ۱۴۰۰ به سقف ۹ هزار 
و ۹۳۷ هزار میلیارد تومان سقف یک روبرو 
شدیم و در سقف ۲ به مبلغ یک هزار و ۲۷۷ 
میلیارد تومان رسیدیم. یعنی در طول این ۸ 
سال شاهد ۱۰ برابر رشد در مصارف بودیم 
که نشان می دهد باید با تدبیر بیشتری سال 
۱۴۰۰ را اداره کنیم، چرا که ســال گذشته 
منابع پایدار کشور ۳۵۰ هزار میلیارد تومان 

بوده و نمی شود به یکباره در سال ۱۴۰۰ به 
۹۳۷ هزار میلیارد تومان مصارف برسیم.

معاون رئیس جمهور اظهار کرد: هم اکنون 
کنترل های الزم شــروع شــده و سیستم 
بودجه ریزی را به این ســمت برده ایم که از 
ریخت و پاش ها جلوگیری کرده و یک حالت 
انقباضی در هزینه ها را در دســت گرفته ایم 
تا به درســتی مدیریت کنیم، چرا که آنچه 
تاکنون شــاهد بوده ایم، بدهی های باالیی 
به بانک مرکز، ســازمان تامیــن اجتماعی، 
صندوق توســعه ملی و بدهی دستگاه ها به 
پیمانکاران است که از ســنوات گذشته به 

این دولت منتقل شده است.
میرکاظمی افــزود: ما کم کــم مدیریت بر 
مصارف را در دســت گرفته ایم و به گونه ای 
حرکت کرده ایم که ماه گذشته اولین ماهی 
بود که پرداخت هایی بدون خلق پول انجام 
دادیم و امیدواریم بتوانیــم در ماه های آتی 

همین نوع مدیریت را در پیش بگیریم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشــاره به 
اقداماتی که برای ســال ۱۴۰۱ در دســتور 
کار قرار داده انــد، تصریح کرد: ما جلســه 
مشــترکی را با شــما نماینــدگان مجلس 
داشــتیم و به نکات خوبی هم دست یافتیم، 
کما اینکه همه متفق القول هستیم که باید 

ســاختار بودجه به دالیلی تغییــر کند، اول 
اینکه؛ این جزو وظایف قانونی دولت است و 
در اسناد باالدســتی و فرمایش رهبر معظم 
انقاب و سیاســت های اباغی متفاوتی که 
معظم له داشــتند، بر این مهم تاکید شــده 
اســت.وی در بیان ســایر دالیــل ضرورت 
اصاح ساختار بودجه گفت: نتیجه عملکرد 
بودجه بندی سابق در کشور این بوده که در 
شرایط کنونی شاهد این هســتیم که علی 
رغم مصارف باالیی که وجود داشــته، منابع 
به شــکل های مختلفی خلق شده که نتیجه 
آن رشــد اقتصادی ۰.۴ درصد، تورم باالی 
۲۳ درصد، بهره وری منفی یک درصد و نرخ 
سرمایه گذاری منفی ۴.۶ درصد بوده است، 
بنابراین بایــد اصاحاتی انجام می دادیم که 

این جلسات در این راستا برگزار شد.
معاون رئیس جمهور گفت: این جلســات 
کمک می کند تا ما بتوانیــم یک تغییراتی 
بنیادی در ســمت و ســوی جهت گیری ها 
و برنامه ریزی بودجه در ســال آتی داشته 
باشــیم و آنچه پیرامون آن به توافق خوبی 
رســیده ایم، تشکیل جلســات و تیم های 
مشترک بین دولت و مجلس است که در پی 
آن بتوانیم ســاختار بودجه را تدوین و رصد 
کنیم.میرکاظمی افزود: ما در ســال آینده 

با کمترین کســری بودجــه و بهترین نوع 
ســاختاری که همه بتوانند پاسخگو باشند، 
ســاختار بودجه را به نوعی اصاح می کنیم 

که ساده و قابل رصد و اندازه گیری باشد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه یادآور شد: 
امروز اگر بپرســیم در ســال گذشته علی 
رغم هزینه هایی که صرف شــده است، آیا 
شایسته است که در کشور با رشد اقتصادی 
۰.۴ درصــدی مواجــه باشــیم، آن هم در 
شــرایطی که هیچکس مســئولیت آن را 
نمی پذیرد. چرا تورم دو رقمی شده و سطح 
درآمد خانوار ها کاهش یافته است و اقتصاد 

کوچکتر از سال ۹۰ شده است؟
وی افــزود: این مــوارد نشــان می دهد که 
این نوع ســاختار بودجه پاســخگوی اداره 
کشــور نیســت، بنابراین باید به ســمت 
تدوین بودجه ســاده، مبتنی بر برنامه، قابل 
نظــارت و ارزیابی برویم که در آن تقســیم 
مسئولیت به گونه ای باشــد که در آن سهم 
استانداران، فرمانداران، دستگاه های دولتی 
و ســازمان های وابســته به دولت مشخص 
بوده و همه در منابع و مصارف نقش داشــته 
باشــند.معاون رئیس جمهور تاکید کرد: ما 
امروز به هر استانی که ســفر می کنیم از ما 
می خواهند کــه با آن ها پــول بدهیم تا کار 

کنند، اما بعــد از این، چنین روشــی ادامه 
پیــدا نمی کنــد و تعهداتی کــه در بودجه 
۱۴۰۰ بــرای همــه اجزای دولــت وجود 
داشته، پررنگ می شــود و همانطور که در 
مصارف مسئولیت پیدا می کنند تا بر اساس 
شــاخص های کان اقتصادی که مهم ترین 
آن رشــد اقتصادی است، تقســیم بودجه 
کنیم، بایــد در قبال مطالبــات و درآمد ها 
نیز پاسخگو باشــند، بنابراین بر این اساس 
سهم هر دستگاه و هر اســتان در درآمد ها 
و هزینه ها مشــخص می شــود و هر ماه نیز 
کنترل می شــود تا تعهداتشــان را محقق 

کنند.
وی افزود: به طور مثال اگــر امروز ظرفیت 
راندمان در هکتار داریــم و می توانیم تولید 
ملــی را باال ببریم، براســاس مســئولیتی 
که وزارت جهاد کشــاورزی، اســتان ها و 
فرمانداران دارند، بــه آن ها منابع تخصیص 
می یابد و کنترل می شــود تا رشد اقتصادی 

ناشی از آن نیز مشخص شود.
میرکاظمی گفــت: هم اکنــون ادامه روند 
گذشــته به صاح نیســت و باید طرحی نو 
در پیش بگیریم، بنابراین اصاح ســاختار 
بودجه را از دو ماه گذشــته با قــدرت آغاز 
کردیــم و تغییــر ســاختار آن را در قالب 
بودجــه ای مبتنی بر ردیــف و تبدیل آن به 
برنامه در دســتور کار داریــم، به خصوص 
اینکــه توجــه بــه شــاخص های کان، 
رشــد اقتصادی در کنار ثبــات اقتصادی 
از محور های این برنامه اســت تا بعد از این 
نه شاهد کســری بودجه باشــیم و نه خلق 
پول کنیم.رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
یادآور شــد: بودجه ۱۴۰۱ اقدامی مشترک 
بیــن دولت و مجلــس بوده که اشــکاالت 
بودجه های قبلی در آن کاما رفع می شــود 
و می توانــد شــاخص های کان کشــور را 
پشــتیبانی کند.وی گفت: ما در ۴۰ ســال 
گذشته منابع و مصارفی داشتیم، ولی آنچه 
در مورد شاخص های کان اقتصادی وجود 
داشــته، مطلوب برنامه ریزان نبوده است، 
چون هدف گیری نشده اســت. ما در کشور 
مشکاتی داریم که انشــاء اهلل با رفع آن ها 
سطح زندگی مردم مطلوب تر شود و تاش 
می کنیم تــورم را کنترل کــرده و چرخه 

اقتصادی را به چرخش دربیاوریم.

خریدار   وزیر امــور اقتصــاد و دارایی با 
تاکید بــر آمادگــی کامــل وزارت اقتصاد 
برای همکاری و مســاعدت بــه نظام بانکی 
انتظارات وزارت متبوعــش از نظام بانکی را 

در چند محور برشمرد.
ســید احســان خاندوزی در جمع مدیران 
عامل بانک های دولتی و خصوصی کشــور، 
با بیــان اینکه نظام بانکی کشــور، در ســه 
سال گذشته متحمل دشــواری ها و چالش 
های متعددی شده اســت، ابراز امیدواری 
کرد با هماهنگی و تاش مشــترک مدیران 
و کارکنــان نظام بانکی کشــور و مجموعه 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر ارکان 
حاکمیــت؛ تصمیمات بهــره ور، کارآمد و 
متناســب با منافع بلند مدت برای اقتصاد 

کشور  اتخاذ شود.
وزیر اقتصــاد در ادامه، با تشــریح اهداف و 
برنامه های پیش روی نظام بانکی کشــور 
که در زمان کســب رای اعتمــاد از مجلس 
نیز مطرح کــرده بود، تاکید کرد: مســئله 
الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای 
بانکی، اولویت نخســت در این زمینه است 
و با توجه به تاکید مجلس شــورای اسامی 
در خصوص تســهیل دسترســی مردم به 
قراردادهای خود با بانک ها، شایســته است 

در این مسیر تسریع الزم انجام شود.

خاندوزی همچنین اجرای صحیح مصوبات 
شــورای پول و اعتبار را محور دوم انتظارات 
وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد 
و در این زمینه گفت: در برخی موارد شاهد 
هســتیم اجــرای مصوبات شــورای پول و 
اعتبار  به روش های مختلف از سوی برخی 
عاملیت ها نادیده گرفته می شــود در حالی 
که، قانونمداری ما را ملــزم می کند اجرای 

مصوبات شورای پول و اعتبار رعایت شود.
وزیر اقتصاد اســتراتژی خروج از بنگاه های 
بالغ و هدایت ســرمایه به ســمت نیازهای 
اقتصاد ملی را محور سوم برنامه های وزارت 
اقتصاد در حوزه نظام بانکی برشمرد و در این 
خصوص گفت: آنچه برای نظام بانکی، ایراد 
به شمار می رود، ماندن در بنگاه داری است 
وگرنه صنعت سازی کردن و کمک به رشد 
اقتصاد ملی به هیچ وجه مورد انتقاد نیست 
و بانک ها باید به عرصه های جدیدی که نیاز 
به حضور آنها احســاس می شود، ورود پیدا 
کنند.شــفاف ســازی در صورت های مالی 
شــرکت ها و بنگاه های زیر مجموعه نظام 
بانکی محور چهارم سخنان دکتر خاندوزی 
را شامل می شــد که وزیر اقتصاد با اشاره به 
اقدامــات وزارت اقتصاد در زمینه شــفاف 
ســازی صورت های مالی بانک ها و بیمه ها  
گفــت: در وزارت اقتصاد تــاش کردیم با 

شفاف ســازی صورت های مالی بانک ها و 
شــرکت های دولتی، زمینه الزم را در این 

خصوص فراهم کنیم.
خاندوزی حصول اطمینان از عدم استفاده 
از منابــع بانکــی در امــور ســوداگرانه و 
ســفته بازی در بازارهای مختلف را از دیگر 
اهداف وزارت اقتصــاد در حوزه نظام بانکی 
اعام کرد. وزیر اقتصــاد همچنین نظارت 
دائم بر عملکرد نظام بانکی و تشکیل کمیته 
دائمی برای این منظور را محور ششم برنامه 
وزارت اقتصــاد در این حوزه برشــمرد و در 
ادامه، ریســک پذیری مدیران شبکه بانکی 
در زمینه اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت 
بهبود عملکرد و کارآمدی را به عنوان محور 
هفتم برنامه های خود در زمینه ارتقاء نظام 

بانکی عنوان کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه، حمایت و تقویت تولید 
ملی و بازگرداندن ریسک پذیری به مدیران 
بانکی را از جمله دیگر ســرفصل های مورد 
انتظار وزارت اقتصاد از نظام بانکی کشــور  
برشــمرد. وزیر اقتصاد همچنیــن با تقدیر 
از مدیران نظام بانکــی و زیرمجموعه آنها، 
طی ســه ســال اخیر که وی از آن به عنوان 
سال های ســخت ایران یاد کرد تأکید کرد: 
برگزاری نشست های این چنینی می تواند 
برای پیدا کردن راه حــل های برون رفت از 

شرایط کنونی، بسیار مفید فایده باشد.
وی با تاکید بر تعامل نزدیک وزارت اقتصاد 
با بانک مرکزی جمهوری اسامی به عنوان 
متولی و تنظیم گر اصلی شــبکه بانکی و با 
اشــاره به وظیفه وزیر اقتصــاد برای تعیین 
گزینه پیشــنهادی ریاست بانک مرکزی به 
هیئت وزیران به عنوان بخشــی از وظایف 
مســتمر این وزارتخانــه، انتقــال مطالبه 
حاکمیت و دولت به نظام بانکی و نیز انتقال 
مجموعه مسایل و مشــکات نظام بانکی به 
مجموعه دولت و حاکمیت و تاش برای رفع 
آن در قالب پیشــبرد لوایح دولت را از جمله 

وظایف اصلی وزارت متبوع خود اعام کرد.
وزیر اقتصاد همچنین با بیــان اینکه بنای 
ما در ایــن وزارتخانه بر مواجهــه صادقانه 

و صراحت لهجــه به منظور پیشــبرد امور 
اســت، گفت: قدرتی که شبکه بانکی کشور 
در خلق اعتبــار  دارد، موهبتی اســت که 

حاکمیت به آن داده است.
خاندوزی افزود: البته کســب و کار بانک ها 
به لحاظ اقتصادی و ســودآوری باید کسب 
و کاری تنظیم شده، متوازن، رو به پیشرفت 
و خود تأمین باشــد و از طریق رساندن نفع 
اجتماعی و توســعه اقتصــاد ملی صورت 
بگیرد.وی یادآور شد: با توجه به مرز باریک 
بین یک نظــام بانکداری کامــًا  مبتنی بر 
کسب و کار های شخصی و فردی و یک نظام 
بانکی تمام عیار با مالکیت و مدیریت دولتی؛ 
کار ســختی را برای ایجاد توازن بین کسب 
و کار بانکداری با مفهــوم انتفاعی خود و نیز 
خارج نشــدن از ضوابط اقتصاد ملی پیش 
روی ما قــرار می دهد.وزیــر اقتصاد برخی 
کج راهه های پیموده شده را ناشی از حاکم 
بودن ناپایداری مدیریتی و نداشــتن چشم 
انداز بلندمدت برخی مدیران دانســت که 
باعث شده  آنها حل مشــکات اساسی را به 
تعویق بیاندازند و با خــود بگویند در مجال 
کوتاه مدیریت، بهتر است به اداره امور و رفع 
مشــکات جاری بپردازند؛ بنابراین مجالی 
برای تصمیمات اساســی برایشــان باقی 

نمی ماند.

وی غلتک افتاد اجرای مالیات لوکس نشینان ر
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وزیر صمت:
و تا دو هفته دیگر  تدوین برنامه صادرات خودر

به پایان می رسد
وزیر صمت گفت: برنامه مربوط به صادرات خودرو در حال تدوین است 

و تا دو هفته دیگر تکمیل می شود.
ســید رضا فاطمی امین در مورد تدوین طرح صــادرات خودرو، اظهار 

کرد: این طرح در دست تدوین بوده و تا دو هفته آینده تکمیل می شود.
وزیر صمت افزود: پس از تکمیل طرح، جزئیات آن منتشر خواهد شد.

وی همچنین در مورد رفع مشــکات صادرات نیز گفت: باید تراز ارزی 
کشــور را با صادرات غیرنفتــی ارتقا دهیم، در این صورت بســیاری از 
نگرانی های ما در ســطح کان از بین خواهد رفت و می توانیم بسیاری 
از مقرراتی که وجود دارد را حذف کنیم. تا پایان امســال تمامی موانع 
صادراتی را یک به یک حل خواهیم کرد تا در ســال آینده دیگر مانعی 
در مســیر صادرکننده نباشــد.وزیر صمت افزود: تا پایان امسال باید 
رویه های صادراتی را تا جای ممکن تســهیل کنیم. همچنین مقاصد 

صادراتی ما باید متکثر و متنوع شوند.
وی گفت: در واقع باید با گســترش صادرات غیرنفتی درآمدزایی ارزی 
کشور را به جایی برســانیم که مجبور نباشــیم به خاطر برخی اهداف 

دیگر، صادرات را درگیر قید و بند کنیم.

 پیش بینی افزایش صادرات ایران به عراق
 در نیمه دوم سال

عضو هیئت رئیســه اتاق مشترک ایران و عراق با اشــاره به عوامل رشد 
صادرات ایران به عراق در شــهریور امســال، گفت: پیش بینی می شود 

صادرات کشورمان به عراق در نیمه دوم سال افزایش یابد.
سید حمید حســینی در مورد وضعیت صادرات ایران در ۶ ماهه ابتدای 
امســال، گفت: از ابتدای امســال تاکنون به طور متوسط هر ماه ارزش 
صادرات ایران به عراق حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دالر بوده اســت که 

روند نسبتا خوبی برخوردار بوده است.

عضو هیات رئیسه اتاق مشــترک ایران و عراق افزود: اگرچه بخشی از 
رشــد صادرات ایران به عراق در ۶ ماه ابتدای امســال به علت افزودن 
ارزش صادرات گاز سال گذشــته ایران به عراق در آمار صادراتی خرداد 
ماه امسال است، اما به طور کلی روند صادرات کشورمان به عراق خوب 
است.حسینی علت رشد صادرات در شهریور نسبت به مرداد امسال را 
برگزاری مراســم اربعین عنوان کرد و گفت: در این ایام صادرات برخی 
اقام خوراکــی و همچنین برخی اقام مصرفــی از قبیل ظروف یکبار 

مصرف افزایش می یابد. 
وی با بیان اینکه افزایش قیمت ارز نیز در صــادرات به عراق موثر بوده 
است، بیان داشــت: معموال هر سال در نیمه دوم ســال صادرات ایران 
به عراق افزایش می یابد، لذا پیش بینی می شــود، در ســال جاری نیز 

صادرات در نیمه دوم سال به عراق افزایش یابد. 
به گزارش فارس، در شــهریور ماه ۱۴۰۰ یک میلیــون و ۸۶۳ هزار تن 
کاال به ارزش ۶۷۷ میلیــون دالر کاال به عراق صادر شــد که با توجه به 
میزان صادرات در شــهریور ماه سال گذشته  از  رشــد ۳۰ درصدی در 
وزن و ۱۹ درصدی در ارزش برخوردار بوده است همچنین در شهریور 
امسال نسبت به مرداد صادرات کشــورمان به عراق به لحاظ وزنی رشد 

۷۲ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد ۸۶ درصدی را داشته است.

وی ایرانی دارای امکانات  تارا اولین خودر
هدایت پذیری

معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصول ایران خودرو، با بیان این که 
برای نخســتین بار اســت که خودروی داخلی به مجموعه قابلیت ها و 
 ESC،TCS ، HSA امکانات هدایت پذیری از جمله ســامانه هــای
مجهز شده، گفت: عاوه بر اســتحکام بدنه که در آزمون ها نتایج خوبی 
کســب کرده، برای اولین بار است که تســت محافظت از عابر پیاده در 
تصادفات بر روی هر دو نســخه دســتی و اتوماتیک تارا انجام شده و از 

قابلیت های این محصول به شمار می رود.
 علی رحیمی با اشــاره به تحویل خودروی تارا بــا گیربکس اتوماتیک 
در پاییز امســال، عنوان کرد: در حال حاضــر فرآیندهای دقیق کیفی 
این خودرو طی می شــود. موضوعات مربوط به کالیبراسیون موتور با 
گیربکس شــش ســرعته نیز نهایی شــده و آزمون های صحه گذاری، 
مصرف ســوخت و آالیندگی را طی می کند تا به زودی با تکمیل تمامی 

فرآیندهای کیفی، خودرو به مشتریان تحویل داده شود.
وی با اشــاره به این که در مقایســه با گیربکس دســتی، ویژگی های 
متعددی به گیربکس اتوماتیک افزوده شــده، بیان کرد: گیربکس تارا 
اتوماتیک شش سرعته بوده و یکی از انواع گیربکس های مناسبی است 

که بر روی خودروی دنا پاس توربو نیز قرار گرفته است. 
معاون تحقیقــات، طراحی و تکویــن محصول ایران خودرو با اشــاره 
به دیگر امکاناتی که تــارا اتوماتیک به آن ها تجهیز شــده، اظهار کرد: 
دوربین دید عقب، رینگ ۱۶ اینچ آلومینیومی و نیز قابلیت هایی نظیر 

برخورداری از چهار ایربگ از جمله امکانات تارا اتوماتیک است.
به گفتــه وی، در این خودرو سنســور نور و باران تعبیه شــده که برای 
نخستین بار است این امکان در محصوالت ایران خودرو به کار می رود. 

رحیمی افزود: سیستم ورود بدون کلید )کی لس( نیز در تارا اتوماتیک 
تعبیه شده و این قابلیت نیز برای نخستین بار است که محصوالت ایران 

خودرو به آن تجهیز می شود. 
وی با اشــاره به ســایر امکانات این محصول در مقایســه با تارا دستی، 
خاطرنشــان کرد: آیینه های برقی تبدیل به آیینه های تاشــوی برقی 
شده اســت. صندلی های راننده و سرنشینان برقی و ســانروف نیز به 
خودرو اضافه شده است، صندلی ها در نســخه جدید تارا، چرم و پارچه 

خواهد بود.
معاون تحقیقات، طراحی و تکوین محصول ایران خودرو، با بیان این که 
در نســخه اتوماتیک تارا نیز مانند نوع دستی، سیســتم کروز کنترل و 
محدود کننده سرعت تعبیه شــده، گفت: هم در نمونه دستی و هم در 
نمونه اتوماتیک تارا، سیستم های ایمنی پیشرفته ای درون خودرو قرار 
گرفته است که این محصول را به یکی از اســتانداردترین خودروهای 

تولید داخل تبدیل کرده است.
وی با اشاره به سیســتم مالتی مدیای خودروی تارا، عنوان کرد: مالتی 
مدیای تارا اتوماتیک مشــابه تارا دستی از نســل جدید سیستم های 
مالتی مدیا به شــمار می رود، متصل به شــبکه بوده و دارای امکانی از 
جمله Mirror Link اســت. در این سیســتم، تلفن های همراه نسل 
جدید از طریق کابل به مالتی مدیا متصل می شوند و قابلیت هایی؛ نظیر 
برنامه های مسیریاب و...که در تلفن همراه وجود دارد را بر روی صفحه 
مانیتور خودرو نمایش می دهد. هم چنین از ســایر قابلیت های آن می 

توان به اتصال به شبکه ها، اتصال به منابع داده ای و... اشاره کرد.

تولید

 رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
گفت: پیرو شــکایت های مطرح شــده درباره کندی 
اینترنت، مقرر شــد که در اســرع وقت هم اپراتورها به 
ویژه شرکت مخابرات ایران و هم شرکت ارتباطات زیر 

ساخت نسبت به توسعه های الزم اقدام کنند.
خبری در رســانه ها از قول مدیرکل حفاظت از حقوق 
مصرف کننده در خصوص عدم وجود مشــکل کندی 
اینترنت در ســطح کشــور و ایفای تعهدات از ســوی 

اپراتورها منتشر شد.
»حسین فاح جوشــقانی« رییس ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، پیرو این خبر اعام کرد: 
این گزارش بر مبنای اطاعات و گزارشات ۶ ماهه اول 

سال ۱۴۰۰ استخراجی از سامانه ۱۹۵ بوده 
است.

وی افزود: با آغاز سال تحصیلی جدید از مهر 
ماه و برگزاری اغلب کاس های دانشجویان 
و دانش آمــوزان به صورت مجــازی میزان 
و حجم اســتفاده از اینترنت به صورت قابل 
توجهــی افزایش یافته اســت کــه این امر 

موجب کندی ســرعت اینترنت در برخــی نقاط و در 
ساعات پیک استفاده شد.

معاون وزیر ارتباطــات تصریح کرد: این شــلوغی در 
ســاعات پیک در نهایت باعــث نارضایتــی برخی از 
مشترکین شــد. به منظور بررســی و رفع این مشکل 

بافاصله با دســتور وزیر محتــرم ارتباطات 
و فنــاوری اطاعات جلســاتی طــی هفته 
گذشته با حضور همه عوامل مرتبط با تامین 
و توزیع اینترنت از جمله شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت، شــرکت مخابــرات ایــران، 
شرکت های سیار و شرکت های دارای پروانه 
ارتباطات ثابت ) FCP( برگزار و تدابیر الزم 

برای بهبود کیفیت و سرعت اینترنت اتخاذ شد.
فاح خاطرنشان کرد: بر این اساس نقاط دارای مشکل 
در شــبکه، هم در اپراتورها و هم در شرکت ارتباطات 
زیرساخت شناسایی و مقرر شــد که در اسرع وقت هم 
اپراتورها به ویژه شــرکت مخابرات ایران و هم شرکت 

ارتباطات زیر ساخت نســبت به توسعه های الزم اقدام 
کنند و ســازمان تنظیم هم مسئول پیگیری موضوع تا 
انجام کامل اقدامات خواهــد بود.امیدواریم که با انجام 
این اقدامات، مشــکل کندی اینترنت در ساعات پیک 

در برخی نقاط کشور حل  و رضایت مردم حاصل شود.
روز گذشــته خبری مبنی بــر تاش نافرجــام وزیر 
ارتباطات برای اصاح خدمت رســانی به مردم منتشر 
شــد. در این خبر مدیرکل حفاظــت از حقوق مصرف 
کننده رگوالتوری پیرامون دســتور وزیــر ارتباطات 
برای بررسی فوری دلیل کندی شبکه در ساعات پیک، 
گفت: طبق بررسی ها در شــهرهای مختلف، اپراتورها 

باالتر از تعهدات شان عمل کرده اند.

وزیر ارتباطات گفت: در تاش هســتیم ۳۰ پله جایگاه 
ایران را در زمینه دولت هوشمند ارتقا دهیم.

عیســی زارع پور وزیر ارتباطات در مراسم رونمایی از 
پروژه هــای هوشمندســازی ناجا اظهار کــرد: امروز 
فناوری و ارتباطات زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده 
اســت، امروزه دیگر کســی بدون فناوری و اطاعات 

نمی تواند زندگی کند.
وی افزود: ظرف مدتی کوتاهی زیرساخت های خوبی 
از ســوی جوانان ایرانی برای آموزش مجازی در زمان 
کرونا آماده شــد و همین امر سبب شد تا از جهان عقب 

نمانیم.
زارع پــور گفــت: پلیــس بایــد بــه روز و مجهز به 
فناوری های روز باشد تا بتواند اگر حقی از کسی ضایع 

شد احقاق حق کند.
وزیر ارتباطــات گفت: پلیس بــرای حفظ 
منافع مــردم باید دائمــاً به روز شــود و به 
فناوری های جدید تســلط داشــته باشد و 

حتی یک قدم از دیگران جلوتر باشد.
وی گفت: پلیس باید مرکــز دیده بانی برای 
فناوری های جدید داشــته باشد، که البته تا 

به امروز هم پلیس فتا عملکرد مناسب داشته است.
زارع پــور خاطرنشــان کــرد: پلیــس از نخســتین 
ســازمان هایی بود که معاونت فناوری داشــت و این 
نشان دهنده پیشــگام بودن نیروی انتظامی در زمینه 

فناوری بود.
زارع پور درباره استفاده از فناوری های نوین در پلیس 

خاطرنشان کرد: باید طعم شیرین فناوری در 
بخش دولتی را به مردم بچشــانیم. مردم در 
بخش غیردولتی و خصوصــی این خدمات 
را دریافت می کننــد و انتظار دارند در بخش 
دولتی هم ایــن خدمــات را دریافت کنند و 
برای ایــن منظور الزم اســت بخش فناوری 
اطاعات در ســازمانها جدی گرفته شــود و 
این اتفاق در پلیس افتاده اســت و الزم است تا تقویت 
شــود تا در جهت افزایش رضایتمندی مردم اقدامات 

انجام شود.
وی ادامه داد: مردمی که به پلیس مراجعه می کنند در 
نهایت استیصال هســتند و اگر در چنین شرایطی کار 
مردم با سرعت بیشتری نســبت به گذشته انجام شود 

قطعاً دعای خیر این افراد باعث خیر و برکت در زندگی 
مردم می شود.وی ادامه داد: باید خدمات در حوزه های 

مختلف را به صورت یکپارچه به مردم ارائه دهیم.
وی ادامــه داد: ما وظیفه داریم تبادل بین دســتگاه ها 
را تســهیل کنیم و از همین رو زیر ساخت جدید برای 
راهبری اســتقرار دولت الکترونیک تدوین می کنیم تا 
یک سازمان در نهایت در دولت پاسخگو باشد. شاخص 
کیفیت در دنیا ۸۰ و شــاخص کمیت در اســتفاده از 

دولت الکترونیک ۱۳۰ است.
وی گفت: ما تاش می کنیم در وزارت ارتباطات اتصال 
مجازی بین ســازمان ها راحت تر و ســریع تر باشد. در 
تاش هســتیم ۳۰ پله جایگاه ایران را در زمینه دولت 

هوشمند ارتقا دهیم.

ارتباطات

ارتباطات

خریدار   رییس کل سازمان توسعه تجارت 
با بیان اینکه هم اکنون نفت صادر و در ازای 
آن فقط کاالی اساسی وارد می شود، گفت: 
تهاتر نفت با تمام کاالهای مورد نیاز کشــور 
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قابلیت اجرا پیدا 

می کند.
 »علیرضا پیمان پاک« در نشست خبری با 
اصحاب رسانه در خصوص تهاتر کاال اظهار 
داشــت: آیین نامه اصــاح ضوابط تجاری 
و ارزی برای تســهیل قوانین تجاری اباغ 
شده که یکی از بخش های آن، تهاتر کاالی 

صادراتی است.
وی افزود: بر اساس این آیین نامه، صادرات 
کاالیی انجام می شــود اما به دلیل ســخت 
بودن سیســتم انتقــال ارز، بازگرداندن ارز 
آن امــکان پذیر نیســت، در این شــرایط، 
ارز،  ازای  صادرکننــده مــی توانــد در 
محصوالت مورد نیاز کشــور را بدون سقف 
و ســابقه وارد کند که این روند صادرات در 

شرایط فعلی را توجیه پذیر می کند.
پیمان پاک در خصوص تهاتــر نفت با کاال 
نیز تاکید کرد: تهاتر صــادرات نفت عمدتا 
با کاالهای اساســی صورت مــی گیرد زیرا 
امکان تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی نفت با دیگر 

محصوالت سخت است.
وی با بیــان اینکه در یک ماه گذشــته این 
تهاتر با واردات نهاده هــای دامی، کنجاله 
ســویا، روغن و گندم انجام شــده اســت، 
تصریــح کــرد: در صورتی کــه ارز ۴۲۰۰ 
تومانی حذف شــود شــرایط بــرای تهاتر 
صادرات نفت بــا تمام کاالهــای مورد نیاز 

کشور فراهم می شود.

توسعه صادرات در گرو رونق تولید
رییس کل سازمان توســعه تجارت با اشاره 
به تاکیدات رییس جمهوری برای تجارت با 

همسایگان ایران، تصریح کرد: این موضوع 
جزو اولویت های کشــور قــرار گرفته، اما 
عملیاتــی کردن آن بــه رونــق تولید گره 

خورده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بســیاری از 
کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل یا 
نیمه فعال هســتند، خاطرنشان کرد: تورم 
ادامه دار ســال های اخیر که موجب کاهش 
قدرت خرید مردم شــده را نمــی توان در 
کوتاه مدت تغییر داد، اما به مــرور با اتکا به 
بازار داخلی می توانیم شاهد رونق جدی در 

تولید و سپس صادرات باشیم.
پیمان پاک با با بیان اینکه توســعه صادرات 
با اولویت بندی و پشــتیبانی ســرعت می 
گیرد، تاکید کرد: ایجاد منابع ارزی از طریق 
توســعه صادرات غیرنفتی باعث می شود تا 

دولت،  بــازار ارز، تامین مــواد اولیه و نهاده 
های تولید را تثبیت کند.

وی با بیــان اینکه قوانینی بــرای وضعیت 
لجســتیکی، ارتباطات سیاسی با کشورها، 
توسعه بازار و حجم صادراتی در حال تدوین 
اســت، اظهار داشــت: برخی از کشورهای 
همسایگان به اضافه کشورهایی مانند هند، 
چین و آفریقا در اولویت ایجاد مســیرهای 
تجاری قــرار دارنــد و نــوع کاال و میزان 
صادرات آن احصا شــده تا شــرایط برای 
توسعه تجارت با کشــورهای هدف فراهم 

شود.
رییس کل سازمان توســعه تجارت تاکید 
کرد: در افق چهار سال آینده میزان افزایش 
صادرات، الزامات لجستیکی، شرایط بانکی، 
تعرفــه هــا، قراردادهای تجــاری، اصاح 

ساختار صادرات، شبکه رایزنان بازرگانی با 
اســتفاده از منابع محلی، اعزام هیات های 
تجاری و اصاح ســاز و کار تجــاری برنامه 

ریزی است.
وی همچنین از پیشــنهاد زنجیره تامین 
بین المللــی وزارت صنعت برای توســعه 
تجارت خبر داد و گفت: در این برنامه مقرر 
شده تا صادرات انجام شود و در صورتی که 
کشــور هدف کاالیی برای تامین نیازهای 
وارداتی ایران نداشــته باشد، محصوالتی 
با ارز صادراتی از آن کشــور خریداری و به 
مقصد ثالث صادر شــود تــا بتوانیم کاالی 
مورد نیاز کشــور را از این طریــق تامین 

کنیم.
پیمان پاک خاطرنشــان کرد: مذاکراتی با 
کشور سریانکا در این خصوص انجام شده 

تا با ارز صادراتی کاالهای ایرانی، چای از این 
کشور خریداری و به کشور ثالث ارسال شود 
تا از کشــور ســوم بتوانیم کاالی مورد نیاز 

ایران را تامین کنیم.
وی همچنین بــا بیان اینکــه برخی منابع 
ارزی از طریق بانک های محلی مورد تایید 
کشــورهای هدف بازگردانده می شــوند، 
اظهار داشــت: همکاری ســازمان توسعه 
تجــارت، وزارت صنعت، بانــک مرکزی و 
ســازمان برنامه و بودجه فرصــت تاریخی 
است که موجب می شود تا به هدف رشد ۳۵ 
میلیارد دالر صادرات تا ســال ۱۴۰۴ دست 

پیدا کنیم.
 

با طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز 
صادراتی مخالف هستیم

رییس کل سازمان توســعه تجارت با بیان 
اینکه یکی پــروژه های زیر ســاختی برای 
افزایش صادرات ارز اســت، اظهار داشــت: 
مجلس شورای اسامی طرحی را با نام جرم 
انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی پیشنهاد 
کرده است که می تواند مشکات فراوانی را 
به دنبال داشته باشــد و با توسعه صادرات 

تناقض دارد.
وی با تاکید بر اینکه سازمان توسعه تجارت 
با تصویب ایــن طرح مخالف اســت، اظهار 
داشت: مراتب اعتراض خود را به کمیسیون 
های مربوطه در این خصــوص اعام کرده 
ایم زیــرا نباید با اســتفاده از قــوه قهریه با 

صادرکنندگان برخورد کرد.
وی با اشــاره بــه کارگروه ارزی ســازمان 
توســعه تجارت، تصریح کرد: مشــکات 
صادرکنندگان در خصوص بازنگرداندن ارز 
در این کارگروه بررسی و طی جلساتی برای 
رفع آن و تعیین مدت زمان جدید اقدام می 

شود که تهاتر یکی از این راه کارها است.

آغاز اقدامات وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه و رفع کندی اینترنت

وم ارتقا ۳۰ پله ای جایگاه ایران در زمینه دولت هوشمند لز

رئیس انجمن لوازم خانگی مطرح کرد

40 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار کاالی قاچاق
خریدار   رئیــس انجمن لــوازم خانگی 
گفت: در حال حاضر ۴۰ درصــد بازار لوازم 
خانگی در اختیار کاالهــای وارداتی قاچاق 

است.
علیرضــا دانیالی گفت: در حــال حاضر ۴۰ 
درصد بــازار لوازم خانگی ایــران در اختیار 
کاالی خارجی اســت که عمدتا به صورت 
قاچاق وارد می شــود که از مبادی رسمی و 
مناطق آزاد و یک مقدار از کاالها به صورت 

پیله وری وارد می شود.
رئیس انجمن لوازم خانگی در پاســخ به این 
پرسش که با ممنوعیت واردات محصوالت 
لــوازم خانگی خارجــی آیا انحصــاری از 
ســوی تولیدکنندگان مانند خودروسازی 
ایجاد نمی شــود، گفت: مقایســه صنعت 
خودروســازی با صنعت لوازم خانگی غلط 
اســت، چون خودروســازی یــک صنعت 
دولتی است که ۹۰ درصد بازار در اختیار دو 
شرکت خودروســاز بزرگ قرار دارد و دولت 
آن را کنترل می کند، در حالی که در صنعت 

لوازم خانگی ۵۰۰ شرکت بزرگ و کوچک به 
تولید می پردازند و این صنعت رقابتی است 
و انحصاری در آن نیســت و مقایسه این دو 

صنعت غلط است.
دانیالی اضافه کرد: بــرای انتقال دانش فنی 
و تکنولــوژی و به کارگیری ماشــین آالت 
پیشــرفته باید در یک زمان معقول معموال 
۵ ساله صنعت داخلی لوازم خانگی حمایت 
شــود و بعد از آن اجازه واردات داده شود، تا 

رقابت ایجاد شود.
وی گفت: تــا زمانی که رقابــت پذیری در 
صنعت لــوازم خانگی ایجاد نشــود، امکان 

صادرات وجود ندارد.
رئیــس انجمن لــوازم خانگــی همچنین 
در مــورد اینکــه فضــای کســب و کار و 
رقابت پذیری، کیفیــت محصول و قیمت و 
طراحی جدید کاال، همچنین خدمات پس 
از فروش و نیز روابط تجاری با کشــورهای 
همســایه از عوامل توســعه صادرات لوازم 
خانگی اســت، بیان کرد: ما نمی توانیم فقط 

به بازار عراق و افغانســتان فکر کنیم، بلکه 
باید با همه کشورهای منطقه تعامل تجاری 

داشته باشیم.
دانیالی در مورد اینکه صادرکنندگان لوازم 
خانگی چه مشــکاتی در انتقال ارز دارند، 
افزود: معموال از طریق صرافی ها با ریســک 
باال و با هزینه ۱۰ تا ۱۵ درصد انجام می شود 
که باعــث می شــود، هزینــه صادراتی در 

مقایسه با رقبا افزایش پیدا کند.

وی همچنین در نشســت فعاالن صنعت 
لوازم خانگی بــا وزیر گفــت: باید بخش 
خصوصــی در کنــار دولــت و مجلس به 
عنوان یک مشــاور امین حضور داشــته 
باشــند تا زمانی که کاالی تولیدی دارای 
کیفیت و رقابت پذیر نباشــد و همچنین 
شــاخص رقابت پذیری کشــور ما در بین 
۱۴۰ کشور ۹۹ باشــد، نمی توانیم با چین 
که رتبــه ۲۸ رقابت پذیــری دارد رقابت 

کنیم.            
رئیس انجمن لوازم خانگی اظهار داشــت: 
شاخص فضای کسب و کار کشور ما رتبه ۹۹ 
است که باید این شــاخص بهبود پیدا کند، 
در حالــی که شــاخص رقابت پذیری ایران 
۹۹ است، این شاخص برای چین ۲۸ و برای 

کشور همسایه ترکیه ۶۱ است.
دانیالی افزود: با تورم ۵۰ درصد در کشــور 
نمی توانیم کاالی صادراتــی تولید کنیم و 
این مشکات مختص وزارت صنعت نیست، 
باید مشکات کلی اقتصاد در دولت بررسی 

شــود. تا زمانی که رشــد اقتصادی مثبت 
نشــود، نمی توانیم به صــادرات فکر کنیم، 
زیرا در دهه ۹۰ رشد اقتصاد قابل توجه نبود، 
باید کاری کنیم نرخ رشد اقتصاد حداقل ۵ 

درصد برسد.
وی ادامه داد: بازار لوازم خانگی که با زحمت 
به دســت می آید، متأســفانه به راحتی در 
اختیار لوازم خانگی قاچــاق قرار می گیرد، 
شرکت های متوســط و کوچک تولید لوازم 
منزل نیاز به توجه بیشــتری دارند. در حال 
حاضر ۲۵۰ بنگاه اقتصــادی به تولید لوازم 

خانگی و قطعات می پردازند.
رئیــس انجمن لــوازم خانگــی همچنین 
خواهــان حمایت از تولیدکننــدگان لوازم 
خانگــی در نمایشــگاه بین المللــی لوازم 
خانگی شــد که از ۲۵ تا ۲۸ آبان در تهران 
برگــزار می شــود، زیــرا شــرکت در این 
نمایشــگاه عاوه بــر اینکه قــدرت تولید 
داخلی را بــه نمایش می گــذارد، زمینه ای 

برای بازاریابی خواهد بود.



مدیرکل دامپزشکی استان:

مرکز تشخیص بیماری های اسب گلستان در دهه فجر به بهره برداری می رسد

ح آبی در استان اردبیل  احداث 20 طر
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان  اردبیل-افسون جبارزاده
اردبیل گفت: ۲۰ طرح توسعه منابع آبی در حوزه سدها، شبکه های آبیاری و 

زهکشی و آب آشامیدنی در این استان در دست احداث است.
عباس جنگی مرنی  افزود: از جمله این طرح های در دســت اجرا،  شــبکه 
آبیاری و زهکشی خداآفرین، سد عمارت، سد تازه کند انگوت، شبکه آبیاری 
احمد بیگلو، سد مخزنی عنبران و سد بفراجرد  است که عملیات اجرایی این 

طرح ها در سال های اخیر شتاب گرفته است.
وی درباره عملیات اجرایی پایاب ســد خداآفرین گفت: این طرح  در چند 
مسیر با  ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال تکمیل  بوده و در سال گذشته 

۵۰ کیلومتر از کانال ۹۲ کیلومتری این شبکه به بهره برداری رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اردبیل ادامه داد: اکنون ۱۵ ایستگاه 
پمپاژ در این شبکه آبیاری و تاسیسات ۸ هزار هکتار اراضی تحت پوشش این 
شبکه تکمیل شده یا در حال بهره برداری است،  فاز اول سیفون دره رود که 
شاهرگ اصلی انتقال آب به شــبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین در استان 
اردبیل می باشــد در حال تکمیل بوده و در آینده نزدیــک به بهره برداری 

خواهد رسید.
جنگی مرنی اضافه کرد: تکمیل ۴۲ کیلومتر باقی مانده از کانال اصلی شبکه 
آبیاری و زهکشی خداآفرین نیز با انتخاب پیمانکار اجرایی می شود تا کل 

کانال اصلی این شبکه به بهره برداری برسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اســتان اردبیل با بیان اینکه  احداث سد 
مخزنی عمارت با پیشــرفت فیزیکی ۹۵ درصد در حال اجرا  است، افزود: 
تالش براین است در سال  جاری با تامین اعتبار مورد نیاز، آبگیری اولیه این 

طرح انجام شود.
وی با اشاره به عملیات اجرایی سد مخزنی عنبران افزود: این طرح ۶۲ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و پیگیر هستیم در سال جاری با دریافت اعتبار الزم 

به بهره برداری برسد.
 جنگی مرنی  تکمیل شــبکه های آبیاری و زهکشی سبالن و گیوی بعد از 
۱۰ سال توقف یادآور شد و گفت:عملیات اجرایی این ۲ طرح  از سال گذشته 
شروع شــده و کارگاه اجرایی آنها در چندین مراحل کاری در حال فعالیت 

می باشد.

 

 کشف ۱۵ دستگاه ماینر غیرمجاز
 در شهرک رضوان اردبیل

اردبیل-افسون جبارزاده مدیر امور ســه برق اردبیل از کشف ۱۵ 
دستگاه ماینر غیرمجاز از یک منزل مسکونی در شهرک رضوان شهر اردبیل 

خبر داد.
وحید واحدی ۱۸ مهر افزود: این ماینرها با مشــاهده بار نامتعارف یکی از 
فازهای فیدر فشارضعیف شهرک رضوان، حین بازرسی لوازم اندازه گیری 
و آمپراژگیری توســط همکاران امور ۳ کشــف و جمع آوری شد. وی  بار 
مصرفی این ماینر ها را حدود۴۰ آمپر بیان کرد و گفت: این دستگاه ها از نوع 

ماینرهای پیشرفته و کم صدا بود که داخل باکس صداگیر تعبیه شده بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعالم کرد؛: 

 واکسن سینوفارم و پاستور در الویت تزریق
 به دانش آموزان 

دکتر سید عباس موســوی رئیس دانشگاه    ساری- زهرا اسالمی
علوم پزشکی مازندران، گفت: ســتاد ملی کرونا بر اساس بررسی هایی 
که بر روی انواع واکسن های موجود در کشــور انجام می دهد تصمصم 

می گیرد چه واکسنی برای چه گروه هدفی استفاده شود.
دکتر موســوی افزود : همه باید به دستورالعمل هایستاد ملی کرونادر 
ارتباط با واکســن عمل کنند، چون آن هــا گروه علمی بــوده و انواع 
واکســن ها و مزایا و معایــب آن ها را بررســی و بر اســاس آن تصمیم 

می گیرند.
او گفت: واکســنی که در حال حاضر برای تزریق به دانش آموزان توزیع 

شده و موجود استسینوفارمبوده که برای این سنین توصیه شده است.
دکتر موســوی اظهار کرد: واکسن پاســتور هم مورد تایید برای دانش 

آموزان است، ولی هنوز در مرحله توزیع قرار نگرفته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران گفت: بیش از ۲ میلیون و ۹۲۱ 
هزار و ۵۶۰ دوز واکســن تاکنون در استان تزریق شــده که در جامعه 
هدف اولیه یعنی کسانی که دوز اول را تزریق کرده اند حدود ۷۶ درصد 

است.

نخستین جشنواره فرهنگی، هنری سالمت 
وان در ایالم برگزار می شود ر

ایالم -حسن بیگی مدیر روابط عمومی بهزیســتی استان ایالم از 
برگزاری نخستین جشــنواره فرهنگی، هنری ســالمت روان با عنوان 

»سالمت روان را زنده نگه داریم« خبر داد.
»آزاده خرم«با بیان اینکه مخاطبان این جشــنواره عموم مردم، اعم از 
دانش آموزان، دانشــجویان، فرهنگیان، کارکنان دستگاه های اجرایی  
خواهند بود، اظهار کرد: بخش ویژه این جشــنواره به اصحاب رســانه 
اختصاص یافتــه و می تواننــد در بخش های مقاله، یادداشــت، خبر، 

گزارش خبری و عکس ویژه رسانه ها در این جشنواره شرکت کنند.
مدیر روابط عمومی بهزیســتی اســتان ایالم موضوع های جشــنواره 
را کودکان و ســالمت روان ، اهمیت بازی در ســالمت روان کودکان، 
سالمت روان در دوران کرونا و پسا کرونا، بهداشت روانی در محیط کار ، 
نقش رسانه ها در ارتقا سالمت روان مردم جامعه و خانواده و مولفه های 

سالمت روان عنوان کرد.
خرم بخش های این جشنواره را  نقاشی، پوستر، انشا نویسی، یادداشت، 
مقاله نویسی و پیام های کوتاه با موضوع بهداشت روان ویژه عموم اعالم 
کرد و گفت: عالقمندان می توانند آثار خود را تا ۲۵ مهرماه به شــماره 

۰۹۱۸۷۹۲۸۶۱۲ از طریق پبام رسان واتساپ ارسال کنند.  

ج 5 هزار و 500  میلیارد  تکمیل بزرگراه شمالی کر
تومان هزینه دارد

البرز،مظفری معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج گفت: طبق 
برآوردهای انجام شده، برای بهره برداری از بزرگراه شمالی بیش از ۵۵۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است با شــرایط درآمدی فعلی، تامین همه آن از 

توان شهرداری خارج است.
احداهلل احمدی پرگو در خصوص آخرین وضعیت پروژه بزرگراه شــمالی 
اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین دغدغه در خصوص تکمیل این پروژه 
نحوه تامین مالی آن است. وی ادامه داد: طبق برآوردهای انجام شده، برای 
بهره برداری از این بزرگراه بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است با 

شرایط درآمدی فعلی، تامین همه آن از توان شهرداری خارج است.
وی با اشاره به اینکه بزرگراه شمالی پروژه ای ملی است و تکمیل آن نیاز به 
نگاهی فرا استانی دارد، گفت: بدون شک حمایت دولت در تامین بخشی از 
منابع مورد نیاز برای تکمیل این بزرگراه می تواند نوید بخش اتفاقات خوب 
باشد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج توضیح داد: بنا شده در 
کنار حمایت دولت، از طریق فروش اراضی حاشــیه این پروژه قسمتی از 

منابع مورد نیاز تکمیل آن تامین شود.

شهر

بندرعباس،کمالــی   ثبــت باالترین آمار 
جذب سرمایه گذاری در سالجاری و اختصاص 
۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت ها 
از دستاوردهای منطقه ویژه اقتصادی صنایع 

معدنی و فلزی خلیج فارس است .
مناطق ویژه اقتصادی در کشورهای مختلف از 
جنبه های گوناگون حائز اهمیت هستند. این 
مناطق بیشتر در ســواحل دریاهای آزاد قرار 
دارند، به عنوان محلی امن برای سرمایه گذاری 
به شمار می آیند زیرا از یک سو، زیرساخت های 
اساســی مانند آب، برق، گاز، راه دسترسی و... 
برای سرمایه گذاران فراهم است و از سوی دیگر، 
تجارت و واردات و صادرات ســریع و آسان در 
مناطق ویژه انجام می شود. در ایران نیز چندین 
منطقه ویژه و اقتصادی وجود دارند که در میان 
آن ها، منطقه ویژه خلیج فارس توانسته است 
از نظر جذب ســرمایه گذاری بهترین عملکرد 
را داشــته باشــد و به محلی مناســب جهت 
ســرمایه گذاری تبدیل شــود. در این زمینه 
، خبرنگار پایــگاه خبری و تحلیلــی »فلزات 
آنالین« با حســن خلج طهرانــی، مدیرعامل 

منطقه ویژه اقتصادی صنایــع معدنی و فلزی 
خلیج فارس به گفت وگو نشســته است. وی 
می گوید در ۶ ماه نخست امسال، با جذب ۷۰۰ 
میلیون دالر ســرمایه گذاری، باالترین میزان 
جذب ســرمایه گذاری در طــول فعالیت این 
منطقه به ثبت رسیده  است و چندین قرارداد 
جذب سرمایه گذاری دیگر نیز در دست اقدام 
دارد. متن کامل این گفت وگو را در ادامه آمده 

است:
منطقه ویژه خلیج فارس در خصوص تسهیل 
جذب ســرمایه گذاری در ســال ۱۴۰۰ چه 
برنامه های داشته و چه اقداماتی را صورت داده 
اســت؟ منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 
و فلزی خلیــج فارس، زیرمجموعه ســازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( و وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
است. طبیعتا برای اینکه بتوانیم در این منطقه 
ســرمایه گذاری مناســبی انجام دهیم، ابتدا 
باید به نیازهای ســرمایه گذار به عنوان اصول 
اولیه توجه کنیم. به طور کلی، سرمایه گذاران 
برای فعالیــت در هر حوزه به ویــژه تولیدی و 

تجاری، به زیرساخت به عنوان مهم ترین اصل 
جذب سرمایه گذاری نیاز دارند. این یعنی اگر 
یک منطقه دارای زیرســاخت های اساســی 
مانند آب، برق، گاز، راه دسترســی مناســب 
و... باشــد، ســرمایه گذار به این منطقه جهت 

سرمایه گذاری مراجعه خواهد کرد.
منطقه ویژه اقتصادی صنایــع معدنی و فلزی 
خلیج فــارس نیز بــا پیگیــری همین هدف 
یعنی توســعه زیرســاخت ها بــرای جذب 
سرمایه گذاری، در سال ۱۳۹۹ برنامه ریزی های 
الزم را برای سال ۱۴۰۰ انجام داده است. با توجه 
به اینکه رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در سال 
قبل سفری به منطقه ویژه خلیج فارس داشت 
و از این منطقه و سایت توســعه آن بازدید کرد 
که در این بازدید، امکانات سایت توسعه مطرح 
و بررســی شــد. در حال حاضر، برای اینکه در 
سایت توسعه ســرمایه گذاران را جذب کنیم، 
نیاز اســت که زیرساخت ها شــامل آب، برق، 
گاز، معابر و تسطیح اراضی نیز برای این سایت 
تامین شوند و در کنار آن، برنامه ریزی های الزم 
را برای آینده به عمل آورد. با نگاه مثبت ریاست 

محترم هیات عامل ایمیدرو و به تبع آن جلسات 
مکرری که در سازمان ایمیدرو برگزار کردیم و 
کمکی که از آن ها گرفتیم، در نهایت این نتیجه 
حاصل شــد که با تخصیص حدود چهار هزار 

میلیارد تومان به این منطقه ویژه طی پنج سال، 
بتوانیم زیرساخت های مناســب برای جذب 
سرمایه گذار را در ســایت توسعه منطقه ویژه 

خلیج فارس آماده سازی کنیم.

گرگان،دستجردی   مدیرکل دامپزشکی 
گلستان گفت: مرکز ملی تشخیص بیماری 
اســب کشــور که در آق قال در حال ساخت 
است، ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و 
در دهه فجر به بهره برداری خواهد رســید.

غالمرضا محرابــی  اظهار کــرد: در ۶ ماهه 
امســال ۵۱۸ هزار کیلوگــرم آالیش مرغی 
طی ۲۴ مجوز بهداشــتی از گلستان به عراق 

صادر شــده اســت.مدیرکل دامپزشــکی 
گلســتان افزود: طی این مدت چهار میلیون 
و ۲۰۶ هزار کیلوگــرم پا و پنجه مرغ در قالب 
۱۴۹ مجوز بهداشــتی به ویتنــام، تایلند، 
مالزی، الئوس و کامبوج صادر شد.وی بیان 
کرد: همچنین دو هزار و ۴۰۸ هزار کیلوگرم 
تخم مرغ در قالب ۱۰۱ مجوز بهداشــتی به 
کشــورهای عراق، قطر و افغانســتان صادر 

شده است.
محرابــی اضافه کــرد: ۴۹ هــزار کیلوگرم 
پودر گوشــت به ترکیه و امارات، دو میلیون 
و ۱۰۹ هــزار کیلوگــرم خــوراک و مکمل 
آبزیــان در قالــب ۶۶ مجوز به افغانســتان، 
عراق و ترکمنســتان، ۳۳۳ هــزار کیلوگرم 
انواع محصوالت لبنی به روسیه، ارمنستان، 
آذربایجان، گرجســتان، عراق، قزاقستان و 

ترکمنستان صادر شده است.
طبق گفته مدیرکل دامپزشــکی گلســتان 
در ۶ ماهه ابتدای ســال بیــش از ۳۴۸ هزار 
کیلوگرم جو دامی از قزاقســتان وارد استان 
شده اســت.وی در خصوص مرکز تشخیص 
بیماری اسب استان در آق قال هم گفت: این 
پروژه از لحاظ عملیات عمرانی و ساختمانی 
۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و با در 

نظر گرفتن اعتبار برای سیســتم گرمایشی 
و سرمایشی و ســایر تجهیزات، در دهه فجر 
امسال به بهره برداری خواهد رسید.محرابی 
اضافه کرد: تا پایان سال ۹۹، حدود ۹ میلیارد 
تومان برای این پروژه هزینه شــده و امسال 
هم هفت میلیارد تومان )پنج میلیارد تومان 
ملی و دو میلیارد تومان اســتانی( برای این 

مرکز در نظر گرفته شده است.

 کرمانشاه-حسنا فخارزاده  جانشین فرمانده یگان 
حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان 
کرمانشاه گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۵۸.۵ هکتار 

از منابع طبیعی استان گرفتار حریق شده است.
فرشــید ســنجری با بیان اینکــه از ابتدای امســال 
تاکنون یازده فقره آتش ســوزی مهم در عرصه های 
منابع طبیعی اســتان رخ داده، گفت: در جریان این 
حریق هــا ۵۸.۵  هکتار از عرصه هــای منابع طبیعی 
استان در آتش سوخت. سنجری با بیان اینکه امسال 
کاهش ۶۳ درصــدی آتش ســوزی های رخ داده در 
منابع طبیعی اســتان از نظر تعداد را نســبت به سال 
گذشــته شــاهد بوده ایم، گفت: از نظر وســعت نیز 
امســال کاهش ۵۶ درصدی ســطوح دچار حریق را 

داشتیم.
جانشــین فرمانده یــگان حفاظــت اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان کرمانشــاه اضافه کرد: 

عمده آتش ســوزی هــای رخ داده در منابع طبیعی 
استان از ابتدای امســال در منطقه اورامانات رخ داده 

و عمدتا مراتع مشجر استان طعمه حریق شده است.

 ســنجری با بیان اینکه منابع طبیعی استان عمدتا در 
نیمه اول ســال گرفتار حریق می شود، گفت: احتماال 
در ادامه شــاهد وقوع حریق در منابع طبیعی استان 

نخواهیم بود، چون بعید اســت با کاهــش دمای هوا 
و شــروع بارندگی ها حریقی در عرصه هــای منابع 
طبیعی استان داشته باشیم.  ســنجری عمده دالیل 
وقــوع آتش ســوزی ها در منابع طبیعی اســتان را با 
ســهل انگاری گردشــگران و طبیعت گردان مرتبط 
دانست و افزود: اختالفات قومی و قبیله ای، آتش زدن 
پس چر مزارع و گسترش دامنه حریق به سطح منابع 
طبیعی از دیگر دالیل وقوع حریــق در منابع طبیعی 
استان در سال جاری است. سنجری با اشاره به انجام 
اقدامات پیشــگیرانه بــرای کاهش وقــوع حریق در 
منابع طبیعی اســتان، افزود: برای پیشگیری از وقوع 
حریق ۲۵۵  نفر را به عنوان دیده بــان در ۲۵۵ نقطه 
بحرانی و نیمه بحرانی ســطح استان مســتقر کرده  
بودیم که این دیده بانان نقش مهمی در شناســایی و 
اطفای حریق در لحظات اولیه شــروع حریق در منابع 

طبیعی داشته اند.

 کرمانشاه

نیمه نخست امسال؛

 58 هکتار از منابع طبیعی کرمانشاه گرفتار حریق شد

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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اهواز-محمدمجــدم-     بنا بر اعالم ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی اســتان خوزســتان، شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان در موضوع« فرایندهای 
آموزشــی«در بین ۶۷ دســتگاه اجرایی استان در 

بخش شرکت های دولتی، رتبه دوم را کسب کرد.
مرکز آموزش و پژوهش های توســعه و آینده نگری 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان خوزستان 
به منظور ارتقاء ســطح آموزش دســتگاه ها در سال 
۹۹ نسبت به بررســی کلیه فرایندها در امر آموزش 
دستگاه های اجرایی اســتان اقدام نموده که با توجه 
به ارزیابی به عمل آمده در بین ۶۷ دســتگاه اجرایی 
استان، در بخش شــرکت های دولتی، شرکت برق 
منطقه ای خوزستان با کســب ۹۵ امتیاز از مجموع 

۱۰۰ امتیاز، رتبه دوم را بدست آورد.
کیوان خورســند معاون منابع انســانی شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان با بیان اینکه مهمترین رکن 
هرسازمان ســرمایه انســانی آن می باشد و آموزش 
و ارتقاء ســطح دانــش، مهارت و نگــرش مدیران و 
کارکنان در افزایش کارایی و بهبود عملکرد سازمانی 
است، در خصوص کســب رتبه دوم در بحث آموزش 
توضیح داد: دفتــر برنامه ریزی منابع انســانی این 
شرکت درســال ۹۹ و در شــرایط خاص همه گیری 

بیمــاری کوویــد ۱۹ بــا  برگــزاری ۱۴۸ دوره ) 
الکترونیکی ( و ۱۶۴۵۶۰ نفرساعت آموزش با هزینه 
ای بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال در زمینه های مدیریتی، 
شــغلی  اختصاصــی ،توانمنــدی هــای عمومی و 
فرهنگی، فن آوری اطالعات و ارتباطات، توانســت 
در بین ۶۷ دســتگاه اجرایی استان، دربخش شرکت 

های دولتی رتبه دوم را کسب کند.
بر اســاس این گــزارش، شــرکت بــرق منطقه ای 
خوزستان در ســالهای ۹۶ و ۹۷ در بحث آموزش در 
بین دستگاه های اجرایی استان به ترتیب رتبه های 
دوم و سوم را کســب کرده بود  و درســال ۹۸  نیز به 
دلیل بیمــاری کرونا ارزیابی دســتگاه های اجرایی 

انجام نشد.

خرم آباد-طوالبــی     مدیرعامل شــرکت گاز 
لرستان از افزایش برنامه های ایمن سازی و تاب آوری 
شــبکه تغذیه و توزیع گاز با اولویت نقــاط با تراکم 

جمعیتی باال خبر داد.
کــرم گــودرزی در حاشــیه بازدیــد از عملیــات 
اجرایــی تعمیر و تعویــض خط لولــه ۸ اینچ فلزی 
و نصب شیر در محل پل بهداری شــهر خرم آباد که 
از مکان هــای پرتردد شــهر صورت گرفــت، اظهار 
کرد: اولویت گــذاری و برنامه ریــزی جهت تعمیر، 
ایمن ســازی و تاب آوری خطوط لوله تغذیه، توزیع و 
ایستگاه های تقلیل فشــار گاز جزء اولویت های مهم 
شرکت در راستای خدمات رسانی مطلوب و افزایش 

ایمنی خطوط لوله و حریم آن است.
وی تصریح کرد: خــط لوله تغذیه ۸ اینــچ به دلیل 
بازســازی حریم و احــداث مجدد پل بهــداری که 
از ســیل حادثه دیده بود و در نقاطــی دچار تنش و 
خوردگی شده بود در دســتور کار تعمیر و بازسازی 
قرار گرفت و طــی یک عملیات برنامه ریزی شــده و 
در روزهای تعطیل که حداقل تردد انجام می شــد با 
تعویض ۵۶ متر لوله و نصب شیر، همراه با تجهیزات 
جانبی جهت تاب آوری شــبکه بــا ایمنی و موفقیت 
کامل به اتمام رســید و خط لوله مذکور مجدد مورد 

بهره برداری قرار گرفت.

مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان با بیــان این که 
شــرکت گاز لرســتان تدابیر ویژه ای برای ورود به 
زمســتان و همین طــور مقاوم ســازی و تاب آوری 
شبکه تغذیه و توزیع اندیشــیده است، خاطرنشان 
کرد: همان طوری که می دانیم پایداری شــبکه گاز 
طبیعی دارای اهمیت ویــژه بوده و ازاین رو تعمیرات 
اساسی ایستگاه های تقلیل فشار گاز، خطوط لوله و 
بازدیدهای دوره ای به موقع انجام شــده تا خللی در 
فرآیند انتقال پایدار گاز طبیعی به هم اســتانی های 

گرامی در فصل سرد سال به وجود نیاید.
گــودرزی از همــکاری و همفکــری واحدهــای 
بهره برداری، مهندســی، بازرســی فنــی و ایمنی 
خصوصاً تالش شــبانه روزی همکاران در نواحی یک 
و دو خرم آباد که توانستند در یک برنامه ریزی منظم 
در حداقل زمان ممکن این مهم را انجام دهند تشکر 

کرد.

خوزستان لرستان

   رتبه دوم برق منطقه ای خوزستان
 در حوزه آموزش بین  دستگاه های اجرایی استان  

ایمن سازی و تاب آوری شبکه تغذیه و توزیع گاز طبیعی 
در لرستان

 اختصاص4 هزار میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت های منطقه ویژه خلیج فارس

اصفهان-مریم مومنی   شــهردار اصفهان گفت: ضروری 
اســت که جشــنواره بین المللــی فیلم های کــودکان و 

نوجوانان از رخداد هفتگی به جریانی مستقل تبدیل شود.
علی قاسم زاده در مراســم افتتاحیه این دوره از جشنواره 
ضمن خیر مقدم به حضار اظهار کرد: خوشحالم که اولین 
حضورم در بین شــهروندان در این اتفــاق مهم فرهنگی 

وهنری رخ داد.

وی افزود: اصفهان همیشــه شــهر زندگی بوده اســت و 
امیدوارم در آینده نیز شــرایط زندگی بهتر در این شهر را 

ایجاد کنیم.
شهردار اصفهان گفت: شــهر اصفهان با همه ظرفیت های 

تاریخی و فرهنگی اش امانتی در دســت ماســت که باید 
آن را به آیندگان تحویــل دهیم و از ایــن رو حفظ امانت 
امری مهم اســت. وی در ادامه با تاکید بر اینکه جشنواره 
بین المللــی فیلم های کودکان و نوجوانــان باید از رخداد 

هفتگی به جریانی مســتقل تبدیل شود، تصریح کرد: این 
جشنواره ســی و چهار سال برگزار شــده و باید به جریان 
مستمر در طول ســال تبدیل شود. قاســم زاده ادامه داد: 
دبیرخانه دائمی جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان 
ونوجوانان را در شهر اصفهان مستقر خواهیم کرد تا حیات 
جشــنواره در طول سال فعال باشــد و نتیجه آن را در یک 

هفته برگزاری جشنواره ببینیم.

اصفهان
   شهردار اصفهان:

جشنواره کودک باید از رخداد هفتگی به جریانی مستقل تبدیل شود



توسعه پایدار و متوازن دریایی و سواحل کشور در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی 

استان

گرگان،دستجردی      ســید جالل ابوالقاسمی  سخنگوی گاز شرکت گلستان گفت  
:درهنگام خرید بخاری ازاستاندارد بودن آن مطمئن شوید

سید جالل ابوالقاسمی در این رابطه افزود:درحال حاضر هوا  بویژه درمناطق کوهستانی به 
مرور درحال سرد شدن است و درهمین راستا مشترکین گرامی گاز جهت گرم کردن فضا 
بویژه منازل مسکونی درحال آماده  و راه اندازی وسایل گرمایشی منجمله بخاری می باشند 

 وی تصریح کرد:گرم کردن خانه بسیارمهم است ولی فراهم کردن آسایش وراحتی برای 
خود وافراد خانواده ازاهمیت بیشتری برخوردار بوده که این امرتنها ازطریق رعایت مسائل 

ایمنی بدست می آید. 
 ابوالقاسمی با تاکید بر دقت نظر درخرید وسایل گازسوزاظهار داشت: مشترکین محترم 
درهنگام خرید وسایل گرمایشی ضرورت دارد از اســتاندارد بودن آن مطمئن شوند وآنرا 
متناســب با اندازه وابعاد اتاق مورد نظرتهیه نمایند.    رئیس روابط عمومی شرکت گاز 

استان گلستان با اشاره به اینکه هر بخاری و یا وسایل گازســوز باید به یک دودکش مجزا 
ومجهز به کالهک از نوع     باشد افزود: دقت نمائید تا همواره از سالمت بخاری و سایر وسایل 
گازسوز بوسیله افراد ذیصالح مطمئن شــوید وعالوه بر آن نیز از محکم بودن وهمچنین 
بازبودن مسیردودکش که بسیارحائز اهمیت است و حوادث بســیاری را به همراه دارد 
اطمینان حاصل نمایید . وی افزود: برای کنترل مکش دودکش می توانید یک کبریت را 
آتش بزنید و در مقابل لوله در محل نصب بگیرید. اگر شعله آتش به سمت باال کشیده شد 
یعنی مکش دودکش به درســتی کار می کند و اگر هیچ تغییری در شعله ایجاد نشود و یا 
شعله به سمت اتاق برگردد، نشان دهنده ی عملکرد اشتباه و نامناسب دودکش است.سید 
جالل ابوالقاسمی درخاتمه گفت:از تبدیل بخاری وسایر وسایلی که با سوختهای دیگرمورد 
استفاده قرارمی گیرند به وسایل گازسوزجدا خودداری نمایید که این کارغیراستاندارد بوده 

و خطرات وخسارتهای جبران ناپذیری را به همراه دارد

گلستان

عضو هیات عامل  بوشــهر -رضا حیدری 
و معاون مهندسی و توســعه امور زیربنایی 
ســازمان بنادر و دریانوردی با حضور در بندر 
بوشهر، از پیش بینی توسعه ای بندر بوشهر تا 

سال ۱۴۰۴ خبر داد.
محمدرضا اله یار عضو هیــات عامل و معاون  
مهندسی و توســعه امور زیر بنایی سازمان 
بنادر و دریانوردی کشــور در این باره گفت : 
با توجه به ظرفیت های بسیار باال  در سواحل 
استان بوشــهر  و طول ۹۳۷ کیلومتری  مرز 
ساحلی این اســتان با دریایی نیلگون خلیج 
فارس ، ضرورت بر توســعه متــوازن و پایدار 
این مناطق به شدت احساس می شود از اینرو  
برنامه ریزی های مفصلی  برای سواحل کشور 
بخصوص سواحل اســتان بوشهردر سازمان 
بنادر و دریانــوردی بعنــوان مرجع دریایی 

کشور  پیش بینی و طرح ریزی شده است.
اله یار افزود: در حوزه توســعه سواحل پیرو 
طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور 
بعنوان یک سند باال دســتی، سازمان بنادر و 
دریانوردی موظف شــد که نسبت به تدقیق 
این طرح و آوردن آن در مقیاس استانی اقدام 
نماید که در این راستا بعد از استان هرمزگان 
دومین اســتانی که طرح مدیریت یکپارچه 
مناطق ساحلی آن تدقیق و تهیه شد، استان 
بوشهر بود  که تمامی شهرستانهای ساحلی 

رانیز مشمول می شد.
وی عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی این طرح 
تهیه برنامه بلند مدت برای استفاده از ظرفیت 

های دریا می باشــد که برای هر شهر برنامه 
اجرایی و اکشن پلن پیش بینی شده است.

معاون مهندســی و توســعه امور زیربنایی 
ســازمان بنادر و دریانوردی بیــان کرد: این 
مطالعات نهایی شــده اســت و درحال طی 
مسیر در شورای برنامه ریزی استان می باشد 
که امید داریم هر چه سریعتر توسط شورای 
برنامه ریزی اســتان ابالغ و بعنوان یک سند 
باالدستی توسعه سواحل استان بکار گرفته 

شود.
 اله یار اضافه کــرد: این مطالعات یک مطالعه 
گســتره  و با نگاه بلند مدت  پیش بینی شده 
اســت که  در آن جنبه های مختلف زیست 
محیطی و هم پدیده هــای دریایی، ظرفیت 
هــای تجــاری و بازرگانــی، ظرفیت های 
گردشگری و مســافری دریایی و همچنین 
موضوعات مختلــف با پدافند غیــر عامل و 
سیاسی امنیتی در همه شــقوق دیده شده 

است.
محمدرضا الــه یــار در خصوص توســعه 
بنادر اصلی و فرعی اســتان بوشهر گفت : در 
راستای توســعه بنادر اصلی و فرعی استان 
بوشهر، بندر بوشــهر بعنوان بندر اصلی و ۱۰ 
بندرتجاری آن بعنوان بنادر فرعی طرح های 
توسعه ای پیش بینی شده است که در قالب 
طرح جامــع بنادر بازرگانی، بندر بوشــهر تا 
افق ۱۴۰۴ و بنادر فرعی نیز بصورت توســعه 

پانزده ساله در ســه گام پنج ساله دیده شده 
است.

معاون مهندســی و توســعه امور زیربنایی 
ســازمان بنادر و دریانوردی خاطر نشــان 
کرد: این طرح تنظیم شــده و تمامی برنامه 
های توســعه ای برای این افق به تفکیک هر 
ســال چه در حوزه زیر ساختی و چه در حوزه 
تجهیزات مورد نیاز پیش بینی و مشــخص 
شده است که گام به گام بر اساس آن توسعه 
ها رقم خواهد خورد و امید داریم با انجام این 
مهم مسیر کامال مشــخص و توسعه ویژه ای 

در سواحل استان بوشهر به انجام برسد.
وی اشاره کرد: گام اول اســتقرار طرح های 
جامع و طــرح های ســاماندهی جامع بنادر 
اصلی و فرعی شروع شده است و گام اول عمال 
همین پروژه های مطالعاتی هســتند که به 
اتمام رسیده و بزودی مراحل اجرایی آن نیز 

در سال ۱۴۰۱ انجام خواهد شد.
 اله یار افزود: یکی دیگر از موارد توســعه ای 
دریا محور طرح های توسعه  جزایر می باشد 
که براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی 
و معماری و همچنین کارگروه ســاماندهی 
سواحل و بنادر و جزایر کشور، سازمان بنادر 
و دریانوردی ماموریت پیــدا کرده که ترویج 
راهبردی توسعه جزایر کشــور را انجام دهد  
که در استان بوشهر نیز جزیره خارگ جزو آن 
می باشــد و امید داریم با اتمام فاز مطالعاتی 
آن تا پایان سال جاری شاهد تصویب و اجرای 

این مطالعات در سال آینده باشیم.

 سخنگوی گاز شرکت گلستان :

هنگام خرید بخاری ازاستاندارد بودن آن مطمئن شوید

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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  ساری- زهرا اســالمی   شــرایط توپوگرافی، 
رودخانه های متعدد و جریان آب مناســب و مداوم 
رودخانــه های مازندران پتانســیل انــرژی برقابی 
مناسبی ایجاد نموده است که می بایست از آن انرژی 

استفاده نمود.
 مهندس رحیم عیســی زاده رئیس گروه طرح های 
نیروگاهــی در همین رابطه با اشــاره بــه مطالعات 
جامعی که از رامســر تا گلوگاه صورت گرفته گفت: 
در فاز یک ۸۰ نقطه دارای شــرایط ایجاد نیروگاه با 
ظرفیت کل معادل ۷۰۰ مگاوات شناســایی شــده 
اســت که این نقاط نوع  جریانی بوده که در مســیر 

رودخانه ها نصب می شوند.
وی افزود: قصد داریم با اســتفاده از سرمایه گذاری 
بخش خصوصی نســبت به احداث ایــن نیروگاه ها 
اقدام نماییم و در حال حاضر چند قرارداد با ظرفیت 
۴۰ مــگاوات  منعقد گردیده و مابقــی را به فراخوان 

گذاشته ایم. 
رئیس گروه طرح های نیروگاهی شرکت آب منطقه 
ای مازندران اضافه کرد: عالوه بر ظرفیت های فوق، 
در پای سدها و تاسیسات نیز ظرفیت احداث نیروگاه 
وجود دارد که به اجرا خواهند رفت. در گذشته برروی 

سد شــهید رجایی نیروگاه  اجرا شده است و بر روی 
سد های گلورد، هراز و البرز نیز طرح های الزم تهیه 

شده و قرار است اجرایی شود.
 عیسی زاده خاطر نشان کرد: به دلیل شرایط ارتفاع 
و فشــار آب در لوله ها ، پتانسیل برقابی در طرح های 
آبرسانی نیز وجود دارد .در این تاسیسات با استفاده 
از تبدیل انرژی فشــار آب به انرژی الکتریسیته  برای 

احداث نیروگاه استفاده خواهد شد
ایشــان تصریح کرد: درحال حاضر در مســیر خط 
آبرسانی، شــهید رجایی برای شهر ســاری دو واحد 
نیروگاه نصب شده و در آینده نیز در کلیه طرح های 

آبرسانی این ظرفیت پیش بینی شده است.
رحیم عیسی زاده اظهار داشت :حاصل این اقدامات، 
افزایش بهره وری از آب و اســتفاده از ظرفیت های 
طبیعی در جهت افزایش تولید انــرژی پاک ، ایجاد 
اشتغال و مشارکت مردم در ســرمایه گذاری، صرفه 

جویی در سوخت و حفظ محیط زیست خواهد بود.
شایان ذکر است که در حال حاضر تولید انرژی پاک 
و برقابی نســبت به انرژی بر پایه ســوخت در استان 
حدود ۰/۳ درصد است که در آینده باید به حدود ۱۵ 

درصد برسد.

اصفهان-مریم مومنی   رییــس خانه فرهنگ 
آب شرکت آب و فاضالب اصفهان از آموزش مصرف 
بهینه آب ۹۵۰ هــزار دانش آموز در این اســتان در 

سامانه شاد خبر داد.
زهره تشــیعی افزود: این طرح که بــا همکاری اداره 
کل آموزش و پرورش آغاز شــد با استقبال معلمان و 

دانش آموزان روبه رو شده است.
وی ادامه داد: قبل از شــیوع ویروس کرونا، ســاالنه 
بیش از ۵۰ هزار نفر از دانش آموزان مقاطع تحصیلی 
مختلف با حضــور در خانه فرهنــگ آب از نزدیک با 
روش های صحیح مصرف آب، اســتفاده از شیرآالت 
کاهنده و چگونگی بازچرخانی پساب آشنا می شدند 

که امیدواریم این روند دوباره از سرگرفته شود.
رییس خانه فرهنگ شــرکت آبفای اصفهان اضافه 
کرد: تولیدات فرهنگی شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در شــبکه آموزشی شــاد که تمامی دانش 
آموزان، اولیا و مربیان عضو آن هستند بارگذاری می 

شود.
تشــیعی خاطرنشــان کرد: از ابتدای شیوع ویروس 
کرونا تاکنون ۱۰۰ موشــن گرافی، ۵۰ کلیپ و ۲۰ 
انیمیشــن با موضوع مدیریت مصــرف بهینه آب از 

طریق فضای مجازی برای دانــش آموزان اصفهانی 
پخش شده است.

 بر اســاس آمار و ارقام منتشر شده میانگین بارندگی 
سال آبی از حد نُرمال بارندگی کشور بسیار پایین تر 
است و در کنار کاهش چشــمگیر ذخیره سد زاینده 
رود به عنوان اصلی ترین منبع آب استان، تامین آب 

آشامیدنی را با چالش روبه رو کرده است.
زاینده رود به طول افزون بر ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین 
رودخانه منطقه مرکزی ایران اســت که از کوه های 
زاگرس مرکزی بویژه زردکوه سرچشــمه می گیرد و 
در کویر مرکزی ایران به ســمت شرق پیش می رود 
و در نهایــت به تــاالب گاوخونی در شــرق اصفهان 
می ریزد، این رودخانه که نقشــی اصلــی و مؤثر در 
پایداری محیط زیست، تامین آب آشامیدنی، حیات 
محیط زیست، رونق کشاورزی، اقتصاد و گردشگری 
منطقه مرکــزی و هســتی تاالب گاوخونــی دارد، 
در دهه های اخیــر به دلیل برداشــت  غیرقانونی در 
باالدست، انتقال آب به حوضه دیگر، تراکم جمعیت و 
تا حدودی کاهش نسبی بارندگی ها، به یک رودخانه 
با جریان دوره ای تبدیل و در پایین دســت اغلب در 

فصول گرم با خشکی مواجه شده است.

مازندران اصفهان

تولید انرژی برق آبی در مازندران توسعه می یابد  دانش آموزان  اصفهانی مدیریت مصرف آب را می آموزند

بهره  برداری از   دستگاه پرظرفیت اکسیژن ساز 
در بندرامام خمینی)ره(

اواز-محمدمجدم در آیینی با حضور مسئولین استانی یک دستگاه 
اکسیژن ساز بیمارستانی به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد ریال با هدف عمل به 
مسئولیت های اجتماعی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در 

درمانگاه راه زینب بندرامام خمینی)ره( به بهره برداری رسید.
عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان با اشاره به نیاز 
مراکز درمانی بندرامام خمینی)ره( به تجهیزات درمانی و پزشــکی و لزوم 
تأمین این تجهیزات به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات درمانی گفت: 
با هماهنگی های به عمل آمده با شــبکه بهداشت و درمان شهرستان، یک 
دستگاه اکسیژن ساز بیمارســتانی با ظرفیت  ۶۰۰ لیتر در ساعت از محل 
اعتبارات سازمان بنادر و دریانوردی تأمین و به طور امانی به منظور استفاده 
عموم شــهروندان در اختیار درمانگاه راه  زینب بندرامام خمینی)ره( قرار 

گرفت.
دریس در ادامه افزود: با بهره گیری از این تجهیز عالوه بر برطرف ســاختن 
نیاز عمده ی مراکز درمانی شهر به اکسیژن برای مصارف درمانی، کیفیت 
خدمات رســانی به بیماران به ویژه بیماران دچار مشکالت حاد تنفسی به 

طور قابل مالحظه ای ارتقا می یابد.
یادآور می شود اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان تاکنون در 
مراحل متعددی با ایجاد زیرساخت ها و تأمین امکانات مختلف در زمینه ی 
رفع محرومیت و توســعه پیرامون بندر با هدف عمل به مســئولیت های 

اجتماعی گام برداشته است.

 نشست مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان
 با امدادگران 

نشست مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان  اهواز-محمدمجدم 
با امدادگران این شرکت برگزارشد

فهد خباز رئیس روابط عمومی این شرکت گفت: به منظور شناسایی چالش 
های امدادگران و بهبود شــرایط کاری آنان جلسه ای باحضور مدیرعامل، 
مدیر بهره  برداری و ۴۰ نفــر از نیروهای امدادگر بــه نمایندگی از تمامی 

امدادگران استان برگزار شد.
خباز در ادامه با اشاره به این نکته که بر کسی پوشیده نیست که امدادگران 
شرکت گاز استان خوزستان با تمام وجود در خدمت مردم هستند و همیشه 
در کمترین زمان ممکن به مردم خدمت می رســانند افزود: در این جلسه 

امدادگران به مشکالت و چالش های پیرامون فعالیت خود پرداختند.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز خوزستان در پایان افزود: درصورت وقوع 
هرگونه حادثه ناشی از گاز طبیعی با شماره امداد ۱۹۴ امداد گاز به صورت 

شبانه روز پاسخگو می باشد تماس حاصل فرمایید.

 افزایش ۶ درصدی جابجایی کاال
 در استان کرمانشاه

 

مدیــر کل راهداری و حمل و نقل جاده  کرمانشاه-حسنا فخارزاده
ای استان کرمانشاه گفت: در شش ماه ابتدای سالجاری بیش از ۴ میلیون 
تن کاال از استان کرمانشاه جابجا شده است که نسبت به شش ماهه اول سال 

گذشته ۶ درصد افزایش داشته است.
فریبرز کرمی گفت: در شش مال اول ســال ۴ میلیون و ۳۹۴ هزار تن کاال 
توســط ناوگان حمل و نقل کاالی استان کرمانشــاه جابجا شده است که 

سالجاری به لحاظ جابجای کاال افزایش تناژ ۶ درصدی داشتیم.
وی افزود: بیشترین حمل و نقل کاال مربوط به شهرستان کرمانشاه با تناژ 
۳ میلیون ۳۸ هزار تن کاال است که نســبت به مدت مشابه سال گذشته با 
کاهش ۳ درصدی روبرو می باشد و بیشــترین حمل و نقل کاال در استان 

کرمانشاه مربوط به کاالی سیمان با ۹۰۶ هزار تن است.
کرمی مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از افزایش 
صدور بارنامه خبر داد و گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۲۸۹ هزار بارنامه 

صادر شده است که صدور بارنامه مصرفی ۵ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: ده کاالی عمده اســتان سیمان )کیسه ای فله ای( کلینگر، اوره، 

پلی اتیلن، کنجاله، سنگ سنگبری، گازوئیل، مازوت، گندم انسانی است.
کرمی اضافه کرد: به دلیل انعطاف پذیری در انتخاب مســیر و مقدار کاال، 
سهولت دسترسی به مراکز تولید و جذب، در دسترس بودن وسیله نقلیه، 
گسترش شبکه راه های کشور و ده ها مزیت دیگر موجب شده است درصد 

باالیی از حمل و نقل کاال در جاده های کشور صورت گیرد.

مدیر کل ارتباطات استان :

 ضریب نفوذ اینترنت در آذربایجان غربی
 به 99.5 درصد رسید

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان  ارومیه -جباردخت
غربی گفت: ضریب نفوذ اینترنت پهن باند در استان نسبت به سال گذشته 
 ICT حــدود۱۰ درصد افزایش یافته اســت. به گزارش روابــط عمومی
آذربایجان غربی، قاسم جلیلی نژاد مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
استان ضمن اشــاره به تالش های صورت گرفته در توســعه اینترنت در 
مناطق روســتایی و کمتر برخوردارد اظهار کــرد: در حال حاضر ضریب 
نفوذ اینترنت ثابت در اســتان ۲۸/۷ درصد و اینترنت سیار ۲۲/۹۲درصد 
رسیده است. وی با تشریح سیاســت های کلی وزارت ارتباطات در استان 
تصریح کرد: توسعه زیرســاخت های ارتباطی و به تبع آن گسترش دولت 
الکترونیک و ارائه خدمات دولت در این بســتر که دارای مزایای فراوانی از 
جمله جلوگیری از اتالف انرژی،کاهش فساد اداری،کاهش مراجعه مردم 
به دستگاه های اجرایی و سهولت دسترسی مردم به خدمات است از جمله 

سیاست های عمده وزارت در استانهاست.
مدیر کل ارتباطات آذربایجان غربی بیان کرد: تعداد مشــترکین اینترنت 
ثابت در استان ۲۸۵ هزارمشترک و اینترنت ســیار ۳میلیون و ۱۳۷ هزار 

مشترک است که نسبت به سال قبل حدود۱۰ درصد افزایش داشته است.

همزمــان بــا هفتــه ملــی  بندرعباس،کمالــی 
استاندارد)۱۷تا۲۲مهرماه(، مدیرکل استاندارد هرمزگان 
به همراه کارکنان استاندارد هرمزگان در معیت مدیرکل 
بنیاد شــهید و امورایثارگران هرمزگان با حضور در گلزار 
شــهدای بندرعباس با آرمان های شــهدا تجدید میثاق 

کردند.
مدیرکل استاندارد هرمزگان در حاشیه این مراسم باتبریک 
حلول ماه ربیع االول و هفته اســتاندارد به همه تالشگران 
هفته اســتاندارد ازجمله صادرکنندگان، واردکنندگان، 
تولیدکنندگان،شــرکت های بازرسی،آزمایشــگاه های 
همکار و همکاران خدوم و پرتالش اســتاندارد در سراسر 
کشــور و بخصوص در اســتان هرمزگان گفت: شــنبه 
۱۷مهرماه به عنوان اولین روز از هفته استاندارد برای تجدید 
میثاق با شهدای عزیز و گرامیداشت یاد وخاطره امام شهدا و 
بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام خمینی)ره( به گلزار 
شهدای بندرعباس مشرف شــدیم ؛زیرا هرچه از امنیت ، 
رفاه ،آسایشی که امروز در جامعه داریم و خدماتی که ارائه 

می شود، مرهون خون شهداست.
محمد کمالی افزود: همکارانم در اداره کل استاندارد در یک 

سال گذشته تمام تالش شان را در راستای تحقق اهداف و 
وظایف استاندارد بکار بســته اند که از ایشان  قدردانی می 

نمایم  .
مدیرکل اســتاندارد هرمزگان خاطرنشــان کرد: با توجه 
به اینکه امسال توســط مقام معظم رهبری به عنوان سال 

»تولید،پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها »نامگذاری شــده 
است و اولین روزاز هفته استاندارد نیز توسط سازمان ملی 
استاندارد باشعار »اســتاندارد، تولید، پشتیبانی هاو مانع 
زدایی ها » نامگذاری شــده است؛ در همین راستا حمایت 
از واحدهای تولیــدی و رفع موانع تولیــد را از طریق ارایه 

راهکارهای مناسب در اولویت برنامه های پیشرو داریم 
کمالی اظهار داشت:یکشنبه ۱۸ مهر به عنوان« استاندارد 
و محصوالت دانش بنیان »، دوشــنبه ۱۹ مهر »استاندارد 
و مقابله بــا همه گیری ویروس کرونا«، ســه شــنبه ۲۰ 
مهر«اســتاندارد و مقررات فنی«، چهارشــنبه ۲۱ مهر« 
استاندارد، مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی«، پنج شنبه 
۲۲ مهر » اســتاندارد و چشم انداز مشــترک برای جهانی 
بهتر« و  جمعه ۲۳ مهر نیز با عنوان »استاندارد و مشترکات 

فرهنگی جوامع« نامگذاری شده است.
وی افزود: استاندارد به عنوان زبان مشترک بین جهانیان 
است و این زبان مشترک در واقع به یک فرهنگ تبدیل شده 
است که به عنوان یکی مشترکات فرهنگی جوامع در دنیا 

باعث توسعه پایدار شده است .
مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران هرمزگان نیز در این 
مراسم  ضمن تقدیر از مدیرکل و کارکنان ساعی اداره کل 
اســتاندارد هرمزگان که در اولین روز از هفته استاندارد به 
زیارت قبور مطهر و منور شــهدا مشرف شــده اند؛ اظهار 
داشت: این مهم، توفیق و سعادتی است که در انگیزش کار و 

در عملکرد موثر باشد.

هرمزگان

مدیرکل استاندارد هرمزگان در گلزار شهدای بندرعباس:

وز جامعه، مرهون خون شهدا است امنیت ، رفاه و آسایش امر



روسیه ما را از بازار گاز اروپا بیرون کرد

می توانیم تا یک سوم از مصرف داخلی برق را صادر کنیم

 پیش بینی افزایش صادرات نفت ایران در آبان و آذر
ود؟ وش می ر  آیا با تهاتر؛ طالی سیاه فر

عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس گفت: ازسرگیری مذاکرات برجام 
و کاهش فشار امریکا و از سوی دیگر افزایش قیمت نفت در بازار جهانی 
دو عاملی هستند که منجر به روی آوردن کشــورها به واردات از ایران 
می شــود و به نظر می رســد در آبان و آذرماه شــرایط به گونه ای پیش 

می رود که صادرت نفت ایران افزایش یابد.
 قرار است کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و نائب رئیس 
معاون اقتصادی رئیس جمهور و با عضویت نمایندگان تام االختیار بانک 
مرکزی و وزارتخانه های نفت، صمت، امور اقتصاد و دارایی و بهداشت و 
جهاد کشاورزی تشکیل شــود، کارگروه به ترتیب مقرر در آیین نامه به 
صورت یکپارچه و متمرکز اختیار ساماندهی، تسهیل و تسریع در تهاتر 
نفت با کاالهای مورد نیاز را به عهده دارد تا حســب مورد موضوع هایی 
از قبیل شــرایط اجرای تهاتر برای متقاضیان واجد شرایط از بابت نوع 
تضامین در فروش های اعتباری یا فروش نقدی، نحوه تســویه ارزی و 
ریالی محموله هــای نفتی و کاالهــای تهاتری، لزوم خریــد اعتباری 
کاالهای وارداتی و میزان پیش پرداخت، ضرورت خرید مستقیم کاالی 
وارداتی یا قرارداد با مشتری ثانویه و تائید اعتبار متقاضی و... را بررسی 
می کند، طبق این قانون تهاترکننده می تواند خودش متقاضی واردات 

بوده و یا با مشتری ثانویه برای واردات قرارداد داشته باشد. 
در همین ارتباط جــال میرزایی درباره اینکه در شــرایط حاضر تهاتر 
چقدر می تواند شــرایط فروش نفت کشور را تســهیل کند به خبرنگار 
ایلنا گفت: اکنون با این واقعیت روبروییــم که تحریم های امریکا باعث 
شده خیلی از کشورها به صورت مســتقیم از ایران نفت نخرند زیرا بابت 
خرید از ایران به انحای مختلف دچار مشکل شده اند و حتی کسانی هم 
که نفت خریده اند، نمی توانند پول آن را به مــا پرداخت کنند. بنابراین 
یکی از راه هایی که بتوانیم موانع بانکی را برای حصول درآمدهای ارزی 
پشت ســربگذاریم تهاتر کاال و نفت اســت، درواقع با این شیوه موانع تا 
حدی کم می شود و ضمن فروش نفت به کاالهای اساسی مورد نیاز نیز 

دسترسی پیدا می کنیم.
وی درباره استفاده از این شیوه برای توســعه میادین نفت و گاز اظهار 
داشــت: طبق قانون بودجه ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نفتی اختصاصی 
شرکت ملی نفت است که بخشی از آن صرف توسعه میادین می شود اما 
به نظر می رسد شیوه تهاتر منجر به این نمی شــود که عقب ماندگی ها 
را در حوزه سرمایه گذاری در باالدســت نفت جبران کنیم، زیرا درآمد 

آنچنان نیست که پاسخگوی هزینه های سرمایه گذاری باشد. 
این عضو ســابق کمیســیون انرژی مجلس درباره تحقــق رقم ۲.۲۴ 
صادرات نفت در بودجــه ۱۴۰۰ تصریح کرد: برای ۶ ماه اول ســال که 
درآمدهای حاصل از فــروش نفت خام در بودجــه ۱۴۰۰ آمده محقق 
نشده اما برای نیمه دوم سال باید ببینم وزارت نفت می تواند موفق باشد 
یا خیر.وی خاطرنشان کرد: تحریم های امریکا سنگین است و خیلی هم 
پیگیرند که کشورها به سمت خرید نفت از ایران نروند اما تحوالت بازار 
که منجر به گران شدن نفت خام شده، باعث می شود برخی کشورها به 
سمت نفت ایران بیایند ضمن اینکه معموال  امریکا در آستانه مذاکرات 
فشــار را کم می کند و این موضوع فضا را برای افزایــش صادرات نفت 
ایران فراهم می کند. این کارشــناس حوزه انرژی یادآور شد: بنابراین 
ازسرگیری مذاکرات برجام و کاهش فشار امریکا و از سوی دیگر افزایش 
قیمت نفت در بازار جهانی دو عاملی هســتند که منجر به روی آوردن 
کشورها به واردات از ایران می شود و به نظر می رســد در آبان و آذرماه 
شرایط به گونه ای پیش می رود که صادرت نفت ایران افزایش یابد البته 

بستگی به روند مذاکرات و قیمت جهانی نفت هم دارد.

افزایش ۳۰ میلیون مترمکعبی مصرف گاز
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایــران از افزایــش ۳۰ میلیون 
مترمکعبی مصرف روزانه گاز طبیعی در نیمه نخســت مهرماه امسال 

نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

به گزارش شــرکت ملی گاز ایران، محمدرضا جوالیی در این باره گفت: 
با توجه به ورود موج جدید ســرما که امســال زودتر از پارســال شاهد 
هستیم، روند مصرف گاز نسبت به دو هفته پیش افزایشی بوده، هرچند 

تاکنون سبب اعمال محدودیت در هیچ بخشی نشده است.
وی با بیان اینکه مقدار مصرف نیروگاه ها اکنون ۲۴۰ میلیون مترمکعب 
است و این مصرف، باالترین مصرف گاز در نیروگاه هاست، افزود: مقدار 
مصرف صنایع عمده نیز در همیــن بازه زمانی، ۱۴۰ میلیون مترمکعب 
و مصرف خانگی ۲۲۰ میلیون مترمکعب بوده اســت که براین اســاس 

تاکنون هیچ اقدام محدودیتی در این بخش ها نداشته ایم.  
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: این در حالی 
است که برای عبور بی دغدغه از زمســتان امسال و اطمینان از پایداری 
و تاب آوری انتقــال گاز، برنامه مشــخصی را در ســه فــاز تعمیرات 
پاالیشــگاهی و خطوط لوله، مخازن ذخیره ســازی و ذخیره ســازی 

سوخت مایع در نیروگاه ها تدارک دیده ایم.
جوالیی ادامه داد: تعمیرات اساســی بیشتر پاالیشــگاه ها نیز تکمیل 
شده اســت و تعمیرات تعداد اندک باقی مانده نیز ان شــاءاهلل تا پایان 
مهرماه نهایی می شــود بنابراین بــا این عملیات قابلیــت اطمینان ما 
در پاالیشــگاه ها افزایش می یابد و به این ترتیــب می توانیم تولید را به 
حداکثر ممکن برسانیم و مطمئن باشیم که انتقال پاک، ایمن و بهره ور 

گاز انجام خواهد شد.
وی تأکید کرد: در بخش شــرکت انتقال گاز و خطوط لوله نیز افزون بر 
انجام پیگرانی های معمول امسال، موفق شدیم تعمیرات پیگرانی کل 
خط لوله چهارم سراســری را که یک  هزار کیلومتر و در تاریخ شــرکت 
ملی گاز ایران بی سابقه بوده اســت به انجام برسانیم.مدیر دیسپچینگ 
شــرکت ملی گاز ایران درباره مخازن ذخیره سازی که دومین فاز از این 
برنامه از پیش تعیین شده اســت، گفت: در این پیوند که موضوع بسیار 
مهم و راهبردی برای ما به ویژه در فصل زمســتان اســت، موفق شدیم 
۴ میلیارد مترمکعب ذخیره ســازی را در مناطق شمال و شمال  شرق 
کشور در مخازن ذخیره سازی سراجه و شوریجه با موفقیت انجام دهیم 

که این موضوع می تواند ما را در فصل زمستان بسیار یاری  دهد.
جوالیی ذخیره سازی سوخت مایع در نیروگاه ها را آخرین اقدام شرکت 
ملی گاز ایران برای عبوری آرام از زمســتان دانســت و گفت: با کمک و 
همکاری دیگر سازمان های ذی ربط، در بخش نفت گاز و نفت کوره نیز 
ذخیره سازی خوبی انجام دادیم که اگر مجبور به اعمال محدویت برای 

صنایع شدیم، از بابت تأمین سوخت دوم، مشکلی نداشته باشیم.
وی در پایان با بیان اینکه با تکمیل تعمیرات اساســی پاالیشــگاه های 
گاز کشــور، آماده تزریق روزانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز به خطوط 
هســتیم، اظهار کرد: هم زمان با افزایش مصرف گاز و توســعه شــبکه 
خطوط لوله و بهره برداری از تأسیسات جدید تقویت فشار، در مجموع، 
گازی تولید نشده که برای انتقال و توزیع آن مشکلی وجود داشته باشد 

و این روند همچنان برای امسال نیز ادامه دارد.

و نیر

آمــار و ارقام موجــود در حــوزه منابع آبی شــرایط 
بحرانی را بــرای تهران به تصویر کشــیده، تا جایی که 
کارشناسان نسبت به آن هشــدار دادند و اعام کردند 
که اگر مدیریــت مصرف صورت نگیــرد، آینده خوبی 
در انتظــار پایتخت نشــینان نخواهد بــود. تهران در 
شــرایطی به فصل پاییز و شروع ســال آبی جدید وارد 
شده که با کســری ۳۱۴ میلیون مترمکعبی نسبت به 
سال گذشته مواجه اســت و کارنامه سال آبی ۱۴۰۰-

۱۳۹۹ را در حالــی می بندیــم که میــزان بارش های 
کشــور در مقایســه با متوســط بلندمدت با کاهش 
۵۰ درصدی مواجه بوده اســت؛ به طوری که ورودی 

سدهای تامین کننده آب تهران کاهش ۴۰ 
درصدی داشته اســت.این در حالی است که 
مطابق پیش بینی ها امسال پاییزی کم بارش 
داریم و پیش بینی های سازمان هواشناسی 
نیز از بارش هــای کمتر از نرمــال در پاییز و 
افزایش نیم تا دو درجه ای دما در مقایســه با 
آمار بلندمدت در فصل پاییــز حکایت دارد. 

از ســوی دیگر بارش های احتمالی صرفا در ارتفاعات 
صورت خواهد گرفت.

در چنین شرایطی متوســط مصرف آب در تهران سه 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون لیتر )معادل سه میلیون و ۳۰۰ 

هزار متر مکعب( اســت که با در نظرگرفتن 
این رقم، می توان گفت تهران به میزان ۱۰۰ 
روز مصرف شــهروندانش نســبت به سال 

گذشته با کمبود آب روبروست.
در این راستا تورج کشاورز - کارشناس ارشد 
حوزه منابع آبــی - ضمن هشــدار به کان 
شهر ها درباره کمبود منابع آبی گفت: کان 
شهرهایی همچون تهران، شیراز و اصفهان می بایست 
توجه زیادی به حفظ این مایه حیات داشــته باشــند 
چرا در غیر ایــن صورت در آینده ای نــه چندان دور با 

مشکات زیادی مواجه می شوند.

وی با بیان اینکه عمده کان شــهرها چندین ســال 
است که با معطل تامین آب شــرب مواجه هستند اما 
با توجه به شرایط خشکسالی اخیر و رشد جمعیت این 
موضوع هر سال تشدید می شــود، اظهار کرد: هرچند 
اولویت تامین منابع آب در ابتدا شــرب، صنعت و بعد 
از آن کشاورزی است اما به دلیل رشد جمعیت، اضافه 

برداشت و خشکسالی منابع آبی پاسخگو نیست.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانی کــه میزان مصرف اصاح 
نشود، مشکات منابع آبی برطرف نخواهد شد، تصریح 
کرد: در شرایط فعلی هرچه راه های تامین آب را افزایش 

دهیم به همان میزان مصرف نیز افزایش می یابد.

آب

خریدار   اســتاد دانشگاه صنعتی شریف با 
بیان اینکه صادرات برق در کشــور ما وجهه 
تبلیغاتی دارد، گفت: گاز امــروز در جهان 
بخصوص منطقه ما سیاســی شــده مثا 
روسیه از نورداســتریم ۲ که از روزی ۶۰۰ 
میلیون متــر مکعب به انــدازه کل مصرف 
داخلی ما به اروپا گاز ارسال می کند، این به 
آن معنا است که روســیه ما را از بازی اتصال 

به بازار گاز اروپا بیرون کرده است.
هاشــم اورعی درباره ظرفیت های صادرات 
برق ایران اظهار داشــت: درست که ما رتبه 
چهاردهم ظرفیت نصب شــده نیروگاهی را 
داریم اما باید ببینیم چقــدر از این ظرفیت 
نصب شــده انرژی تولیــد می کنیم، اکنون 
علیرغم بــاال بــودن نیروگاه نصب شــده 
میزان انرژی که کســب می کنیم نسبت به 
متوسط دنیا بســیار کم است، زیرا بخشی از 
نیروگاه های ما فرســوده است به طوری که 
۳ نیروگاه کشــور فقط ۲۰ درصد راندمان 
دارنــد یعنــی از ۱۰۰ مــگاوات نیــروگاه 
نصب شــده فقط ۲۰ مگاوات انرژی دریافت 

می کنیم.

 85 هزار مگاوات نیروگاه نصب شده
 با راندمان پایین هنر نیست

وی با بیان اینکــه راندمــان نیروگاهی ما 
از متوســط تکنولوژی روز بســیار پایین تر 
اســت، افزود: عاوه بر پایین بودن راندمان، 
از ۸۵ هزار مگاوات نیــروگاه منصوبه تقریبا 
۱۲۵۰۰ مــگاوات برقابی اســت و ما امروز 
آبی نداریــم که از آنها بــرق دریافت کنیم، 
ضمن اینکه دلیل ۷۰ درصد نیروگاه های ما 
از ســوخت گاز مصرف می کنند و این هنر 
نیســت که ادعا کنیم ۸۵ هزار مگاوات نیرو 
گاه نصب شــده داریم اما گازی برای تامین 
ســوخت نداریم. در نتیجه دارا بودن مقام 
چهاردهم نیروگاه نصب شــده در حالی که 

خاموشی داریم هیچ اهمیتی ندارد. 

کمبود برق روند افزایشی دارد
استاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: 
تابســتان امســال بیش از دو برابر پارسال 

کسری برق داشــتیم، زمستان سال جاری 
هم نسبت به سال گذشته کمبود بیشتری 
خواهیم داشــت، یعنی کمبود بــرق روند 
افزایشی دارد در این شــرایط آیا صحبت از 
صادرات معنی دارد؟ زیــرا مفهوم صادرات 
مازاد تقاضای داخلی اســت، بعبارت دیگر 
صادرات در کشــور ما تبلیغاتی و سیاســی 

است.

صادرات برق در ایران تبلیغاتی است
وی با بیان اینکه صادرات برق در کشــور ما 
وجهه تبلیغاتــی دارد، گفت: مــا اکنون به 
عراق صادر می کنیم اما هنوز ۵ میلیارد دالر 
از پــول آن را دریافت نکرده ایــم، در نتیجه 

صادرات برق در کشور ما جایگاهی ندارد. 

هاب انرژی در حد حرف ماند
اورعی با بیــان اینکه مهمتریــن اقدام در 
حوزه برق در کشــور ما مبادله آن اســت، 
خاطرنشان کرد: ما اکنون در شمال، شرق و 
غرب شبکه داریم که باید آن را تقویت کنیم 
و به جای صــادرات به حــوزه مبادله ورود 

کنیم، در هر حال زمانی می توانیم از تبادل 
و بخصوص صادرات صحبــت کنیم که در 
این زمینه سرمایه گذاری کنیم، ما در زمره 
کشورهایی هستیم که می توانستیم هاب و 
یا سپهر انرژی منطقه باشیم اما این قضیه در 
حد حرف باقی ماند زیرا کاری نکردیم که از 

این ویژگی برخوردار باشیم.
وی با بیان اینکه ما امکان صــادرات برق به 
افغانستان، پاکستان، ترکیه و عراق را داریم، 
تاکید کرد: زمانــی می توانیم صادرات کنیم 
که بخش خصوصــی ورود کنــد، راندمان 
نیروگاه ها نیز باال برود، از دالیلی که کمبود 
برق تابستان امسال بیش از دو برابر پارسال 
بود عاوه بر رمزارزها، عدم تعمیرات اساسی 
نیروگاه هــا بوده اســت، ما بــه دلیل عدم 
تعمیرات  ۴۰۰۰ مگاوات ظرفیت را در پیک 
تابستان امســال از دســت دادیم، بنابراین 
ظرفیت داریم زیرا منابع باالیــی از گاز، باد 
و انرژی خورشــید داریم ولی کافی نیست، 
زمانــی می توانیم یک صادرکننــده برق به 
کشورهای مجاور باشیم که روی این ظرفیت 

کار شده و از بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

صادرات گاز باارزش تر است یا برق؟
این کارشــناس حوزه انرژی درباره اولویت 
صادرات برق یا گاز گفــت: صادرات هر یک 
از این دو منبع انــرژی اهمیت خاص خود را 
دارد اما هرچه داخل کشــور ارزش افزوده 
بیشــتری ایجاد کنیم ارجح است، گاز ماده 
اولیه اســت بهتر اســت تبدیل به برق شده 
و آنگاه صادر کنیم، چون ارزش آن بیشــتر 
شده، رشد اقتصادی و اشتغالزایی را بیشتر 
می کنــد. نقش یــک دالر دریافتــی بابت 
صادرات برق از یک دالر حاصل از صادرات 
گاز در اقتصاد ملی بیشتر است زیرا اشتغال و 

رشد اقتصادی بیشتری ایجاد می کند. 

صادرات گاز سیاسی است
وی خاطرنشــان کرد: گاز امروز در جهان 
بخصوص منطقه ما سیاســی شــده مثا 
روسیه از نورداســتریم ۲ که از روزی ۶۰۰ 
میلیون متــر مکعب به انــدازه کل مصرف 
داخلی ما به اروپا گاز ارســال می کند، این 
به آن معنا اســت که روســیه ما را از بازی 
اتصال به بازار گاز اروپا بیرون کرده اســت، 

بنابراین گاز سیاسی است و در شرایط فعلی 
اجازه نمی دهند که ما راهی برای صادرات 
ایجاد کنیم اما برق چندان سیاسی نیست، 
حساسیت صادرات گاز به افغانستان نسبت 
به صــادرات گاز بــه اروپا یا ترکیه بســیار 
کمتر اســت. اما در عین حــال رفته رفته 
نیاز کشــورها به واردات برق کم می شــود 
زیرا اگر کشــورها نتوانند برق مطمئنی از 
کشورهای همســایه دریافت کنند بدنبال 
ایجاد ظرفیت می رونــد کمااینکه در عراق 
همینگونــه اســت بنابراین میــزان نیاز با 
گذشت زمان کم می شود و دوم اینکه رقابت 
افزایش می یابد و کشورهای دیگری نیز به 

حوزه صادرات ورود می کنند.
اورعی گفت: مثا امروز افغانستان به شدت 
کمبود برق دارد یعنــی در زمان پیک ۱۰ تا 
۱۵ درصد از تقاضا را هم نمی تواند پوشــش 
دهد، ولی به همین شــکل باقی نمی ماند، 
ســمت ایرانِی پاکســتان هم کمبود برق 
وجود دارد، در ارمنستان و عراق هم کمبود 
برق را شــاهدیم، ترکیه هم کمبود داشت 
ولی اکنون با توجه به توســعه جدی انرژی 

تجدیدپذیر تقریبا به ما نیازی ندارد.

می توانیم تا یک سوم از مصرف داخلی 
برق را صادر کنیم

وی خاطرنشــان کرد: در هر صــورت اگر 
بتوانیم ظرفیت رقابتی بــرای تولید انرژی 
الکتریکی در کشور داشته باشیم می توانیم 
تا یک ســوم از مصرف داخلی را صادر کنیم 
اما دو شــرط دارد یکی اینکه بتوانیم رقابت 
کنیم و دیگر اینکــه شــرایط الزم را برای 
انتقال فراهــم و شــبکه ها را تقویت کنیم، 
یعنی برنامه ۵ ســاله در نظــر بگیریم البته 
به شرطی که شرایط سیاســی باعث نشود 
که موضوع منتفی شــود، یعنی از یک ســو 
مذاکرات اقتصادی و تجاری و از سوی دیگر 
خطوط انتقــال را همزمان پیــش ببریم، 
همچنین در کشــور تولید انرژی الکتریکی 
را باال ببریم، مصرف را کم کنیم تا یک منبع 
درآمــد ارزی مطمئنی بــرای اقتصاد ملی 

کشور ایجاد شود.

تهرانی ها، مراقب آب باشید

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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شرط تثبیت صادرات فراورده های نفتی در دوران تحریم چیست؟
خریدار   صــادرات فرآورده های نفتی که 
در شــرایط تحریم یکی از مسیرهای تامین 
درآمدهای ارزی ایران بوده، فقط در صورتی 
می تواند ادامه دار باشــد که بتــوان جریان 
مصرف سوخت در داخل کشور را مدیریت 

کرد تا روند صادرات تثبیت شود.
 تا مهر ســال ۹۷ ایران مجبور بــه واردات 
محموله هــای ســوختی بــود کــه در 
صدرآن بنزین قرار داشــت تــا بتواند نیاز 
مصرف کنندگان داخلی را تامین کند اما با 
تکمیل فازهای پاالیشــگاه میعانات گازی 
ســتاره خلیج فارس ظرفیت تولید بنزین با 
سیر صعودی مواجه شد، تاحدی که نه تنها 
اســتطاعت تامین نیاز بــازار داخلی را پیدا 
کرد بلکه در ادامه خط صادراتی بنزین را نیز 

به راه انداخت.
اکنون عمر صادرات بنزین که از ســال ۹۸ 
به صورت جدی و رسمی شــروع و در سال 
۹۹ از چهارچوب محکم تری برخوردار شد، 

می تواند ادامه دار نباشد.
در ۶ ماهه نخســت سال گذشــته یک سیر 
صعودی در آمار صادرات ایــن دو فرآورده 
مهم به چشــم می خورد، این درحالی است 
که در ۶ ماهه دوم خبری از افزایش صادرات 

محموله های بنزین و گازوئیل نیست.
به عنوان مثال مجمــوع صادرات بنزین از ۲ 
میلیون تن در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ ، به 
۲۵ هزار تن در سه ماهه پایانی رسیده است. 
همچنین مجموع صــادرات گازوئیل نیز در 
ســه ماهه ابتدایی همان سال ۲۲۰ هزار تن 
برآورده شده که در ســه ماهه پایانی سال با 
یک کاهش محسوس به ۱۴ هزار تن رسیده 

است.
کاهش آمار صادراتی در ۶ ماهه دوم ســال 
گذشته بیانگر این اســت که با ورود جبهه 
سرد برای تامین ســوخت نیروگاه ها برای 

پیش گیری از خاموشی گســترده کشور و 
همچنین نظر به افزایش مصرف ســوخت 
خودروها، صنعــت پاالیش مجبور به تامین 
ســوخت داخل کــه در اولویت قــرار دارد 

می شود.
بنابراین در بخش صــادرات حرف چندانی 
برای عرضه و ارائه نخواهد داشــت و این به 
معنای از دست دادن بازار صادراتی خواهد 
بود که مشــتریان آن بــر روی عرضه های 
منظم و مستمر حساب باز کرده اند. باتوجه 
به اینکــه محیط تجارت فضایــی بی رحم 
اســت و متقاضیان قطعا به دنبال توجیه از 
سوی فروشنده نخواهد بود، بنابراین تجار 
و بازرگانان درصورت غیبت فروشــنده یا 
مبدا واردات خــود را جایگزین می کنند یا 
خواهان عرضه هایی با تخفیف های بیشتر 
در زمان عرضه از ســوی صادرکننده قبلی 
می شــوند که این بــه نفع تجارت کشــور 

نخواهد بود.
این واقعیت قابل انکار نیســت که نمی توان 
الســاعه مقابل رشــد مصرف انرژی سدی 
بزرگ ایجاد کــرد، اما می توان بــا ارزیابی 
موقعیت کنونی انرژی در کشــور و سوخت 
قابل عرضه دو خط موازی صــادرات و بازار 
مصرف را در کنار هم حرکت داد بدون آنکه 
یکی از این خط ها دیگــری را قطع کند یا از 
حرکت بایستد، اما چگونه؟ یعنی به گونه ای 
که هم ظرفیت ذخایر ســوخت را باال برد و 
هم بازار مصرف را کنتــرل کرد تا بتوان بازار 

صادرات فرآورده ها را استمرار بخشید.
صــادرات فرآورده هــای نفتــی از جمله 
کانال هایی اســت کــه در شــرایط تحریم 
توانســت مصداق متمرکز شدن بر سیاست 
دوری از خام فروشــی مبتنی بر فرمایشات 
رهبــر معظم انقــاب را در ایــن خصوص 

عینیت بخشد.

البته دراین خصوص بایــد چند محور را مد 
نظر قرار داد: نخست آنکه باتوجه به هم زمان 
بودن صــادرات بنزین و شــیوع کرونا، این 
ایپدمی خود مزید علتی شد تا روند مصرف 
ســوخت خودروها کاهش بیابــد و ذخایر 
بنزین و گازوئیــل افزایش پیــدا کند و در 
ادامه محموله های بیشــتری از سوخت به  

بازارهای هدف ارسال شد.
اما با از بین رفتــن این پاندمــی بازارهای 
جهانی در تولید و مصــرف انرژی به جایگاه 
پیشین خود بازخواهند گشــت ایران نیز از 
این قاعده مســتثنی نخواهد بود. بنابراین 
در آینده ای نزدیک مصرف بنزین به دوران 
پیش از کرونا باز می گــردد و این به معنای 
نزدیک شــدن به جریان واردات ســوخت 
خواهد بود. براســاس آمار منتشــر شــده 
میانگین مصــرف بنزین در ۶ ماه امســال 
به ۸۵ میلیون لیتر در روز رســیده که خود 

موید این ماجرا است.
دوم آنکه نیروگاه ها در زمســتان با کمبود 
۲۰۰ میلیون مترمکعبی سوخت اصلی خود 
یعنی گاز مواجهند پس براســاس تعهدی 
که برعهده شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
گذاشته شــده اســت باید نیاز نیروگاه ها با 
سوخت مایع را رفع شود. این درحالی است 

که به تازگی یک کارگروهی نیز برای تامین 
سوخت زمســتانی نیروگاه ها از سوی این 
شرکت تشکیل شده اســت تا برای کنترل 

اوضاع برنامه دقیق تری را بچیند.  
درحال حاضر ظرفیت تولیــد بنزین ۱۱۵ 
میلیون لیتر و ظرفیت تولید گازوئیل ۱۲۵ 
میلیون لیتر اســت درخصوص بنزین باید 
گفت که هم اکنــون به صــورت میانگین 
۸۵ میلیون لیتــر بنزین روزانه در کشــور 
مصــرف می شــود و مصــرف گازوئیل نیز 
روزانه ۹۶ میلیون لیتر است که با رفع موانع 
تردد میزان مصرف سوخت شدت بیشتری 
خواهد گرفت. بنابراین با این روند شــتاب 
گرفته مصرف، آیا بنزین و گازوئیل مازادی 

برای صادرات باقی می ماند؟   
همان طور که محرز اســت تامین نیاز بازار 
داخلی بــا احیا کردن خط صــادرات مانند 
دو خط مــوازی درحال حرکت هســتند. 
از آنجایی کــه میزان بی محابــای مصرف 
انرژی در کشور دربین سایر کشورها شدت 
چشمگیری پیدا کرده است به نظر می رسد 
با تعمق بیشــتری در این باب، باید کنترل و 
نظارت در متعادل ســاختن مصرف انرژی 

انجام شود.
براساس آمار موجود ســالیانه ۱۵۰ میلیارد 
دالر انرژی در داخل کشور مصرف می شود. 
یک عدد کان که نشانگر عدم عاج تب تند 
مصرف ســوخت اســت، بنابراین باید طی 
اقدامی عاجل نسبت به شکاف اتاف انرژی 
هم در بخــش تولید هــم دربخش مصرف 

اقداماتی انجام شود.
در این خصوص باید اضافه کرد که سیاست 
کان وزارت نفت در توســعه پاالیشگاه ها 
می تواند نقطه امیدی باشــد که این بحران 
کمبود سوخت را در طوالنی مدت راهبری 
کند اما تا زمان محقق شــدن این طرح باید 

دو بخش تولید و مصرف را با سیاســت های 
هم ســو با منافع ملی با تنظیم بازار داخلی و 

خارجی مدیریت کرد. 
باید گفــت ضــرورت بازنگــری و ارزیابی 
قراردادهــای جدیــدی که درپــی ادامه 
صــادرات این فرآورده های کلیدی اســت، 
می تواند تهدیــدی که در دو قدمــی بازار 
صادراتی و از دســت رفتن مشتریان این دو 

فرآورده قرار گرفته است را ملغی کند.
رصد دوباره رونــد صادرات در ســال دوم 
تجارت رســمی فرآورده های نفتی ایران با 
مقاصد صادراتی با نگاه به تجارب گذشته و 
بررســی نتیجه کار می تواند در قالب اصاح 
قراردادهــا و بازنگری تعهدات براســاس 
واقعیت های موجود روند صادرات را تثبیت 

و پایدار کند.
از ســوی دیگر باید یادآور شــد که تا پیش 
ازاین انعقاد قراردادهای Fix یا قیمت ثابت 
در احجام ســنگین که باتوجه بــه افزایش 
قیمت فعلی نفت و فرآورده انجام می شــده 
منجر به ضرردهی می شــده است؛ شرکت 
ملی پاالیش و پخش بــرای توقف این روند 

وارد عمل شده است.
باتوجه به اینکه تمرکز وزارت نفت بر بستن 
گلوگاه های فسادخیز تاکید دارد و »جلیل 
ساالری« مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و 
پخش نیز براین امر تاکید داشــته که مفاد 
قــرارداد اصلی فروش و صــادرات فرآورده 

های نفتی به ویژه در قیمت اصاح شوند.
حال باید دید که ساالری دربین برنامه های 
خود که بر حفــظ و صیانت اموال بیت المال 
و شــفافیت امور تاکید دارد و معتقد اســت 
که فرصت آزمــون و خطایی برای پیش برد 
پروژه هــای کان اقتصادی وجــود ندارد، 
چگونه تهدیــد بحران کمبود ســوخت را 

تبدیل به فرصت خواهد کرد؟



گالیه رئیس پلیس:

جمع آوری معتادان متجاهر وظیفه پلیس نیست

سردار اشتری خبر داد
ونیکی شدن مرزها  سهم اندکی از بودجه الکتر

به دست ناجا رسیده است
فرمانده نیــروی انتظامی گفت: بخــش کمی از بودجه  یــا هزینه ای 
که برای الکترونیکی شــدن مرزها پیش بینی شــده بود، به دست ناجا 
رسیده است.سردار حسین اشتری در پاسخ به آخرین وضعیت از پروژه 
الکترونیکی شدن مرزها اظهار کرد: برای الکترونیکی شدن مرزها و باال 
بردن ضریب امنیت در بودجه رقمی بــرای مرزبانی ناجا در نظر گرفته 

شده بود.
در سال های قبل بودجه ای برای انسداد مرزها قرار بود تحویل ناجا داده 
شود و یا اینکه مناسب با نیازهای نیروی انتظامی در زمینه الکترونیکی 
شدن مرزها، هزینه انجام شود.وی افزود: اما تا کنون بخش کمی از این 

هزینه و یا بودجه به دست ناجا رسیده است.
رئیس پلیس کشــور گفت: امیدواریم با اعام نیازی که در این زمینه به 

مجلس و دولت جدید داشته ایم این بودجه محقق شود.
اسفند ماه ســال ۹۸ بود که فرمانده ناجا در گفت وگویی با خبرنگار مهر 
در پاسخ به سوالی در ارتباط با بودجه ای برای الکترونیکی شدن مرزها، 
گفت: این بودجه کــه یک مصوبه ای هم در وزارت کشــور در خصوص 
انســداد مرز و کمک به موضوعات مــرزی دارد هنوز محقق نشــده و 

نتیجه ای نداشته است.

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای:
 حذف رشته های منسوخ و بازبینی آنها 

در دانشگاه فنی و حرفه ای
رییس دانشــگاه فنی و حرفه ای گفت: حذف رشــته های منســوخ و 
بازبینــی، بازنگری و بروزرســانی۸۸ ســرفصل های درســی، تجهیز 
کارگاه ها و آزمایشــگاه ها آمار ثبت نام پذیرش دانشــجویان در سال 

۱۴۰۰ را به بیش از ۸۵ هزار نفر رسانده است.
 ابراهیم صالحی عمران رییس دانشــگاه فنی و حرفه ای عنوان کرد: از 
مهم ترین مســائل مبتا به بازار کار کشور آن اســت که دانشگاه ها در 
رشــته های گوناگونی بدون توجه به نیاز واقعی بازار کار دانشجو تربیت 
می کنند، اما بازار کار تنها به آن بخشی از فارغ التحصیان توجه دارد که 

بتواند نیاز واقعی خود به نیروی کار را برطرف کند.
وی افــزود: آمارهای موجــود نشــان از افزایش نرخ بیــکاری دانش 

آموختگان دانشــگاهی اســت و این موضوع باعث شــده تــا موضوع 
مهارت های آموزی برای فعالیت در بازار کار موسســات آموزش عالی 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.
صالحی عمران تصریح کرد: در همین راســتا در دانشــگاه فنی و حرفه 
ای، با مطالعه بازار کار و ارتباط بین صنعت و دانشــگاه، همچنین حذف 
رشته های منســوخ، بازبینی، بازنگری و بروزرسانی۸۸ سرفصل های 
درســی، تجهیز کارگاه ها و آزمایشــگاه ها و تغییر عناوین رشته های 
کارشناســی به مهندســی حرفه ای براســاس نیاز جامعه و توجه به 
قانون جامع تربیت فنی و حرفــه ای و مهارتی، آمــار ثبت نام پذیرش 
دانشــجویان در ســال ۱۴۰۰ به بیش از ۸۵ هزار نفر رســیده و رشد 

چشمگیری داشته است.
وی افزود: افزایش فارغ التحصیان مقاطع متوســطه به دانشگاه فنی 
و حرفه ای در شــرایطی اتفاق می افتند که طبق آمارهای منتشر شده 
سازمان سنجش، اکثر دانشگاه ها به دلیل عدم انتخاب رشته داوطلبین 
رشته های نظری، با کاهش شدید دانشــجو مواجه هستند و این اقبال 
نشان از امید به دستیابی دانشــجویان به حرفه، شغل و کسب درآمد در 

آینده است.
گفتنی اســت، این دانشــگاه مأموریت گــرا در دوره های مهندســی 
حرفه ای بالغ بر ۱۰۰ ٪ و در رشــته های کارشناســی ناپیوسته بیش 
از ۴۳ درصد افزایش جذب دانشــجو داشته است که نشــان از تمایل 
دانش آموختگان به ادامه تحصیل در این دوره ها و موفقیت دانشگاه در 

ساماندهی دوره های مهارتی دارد.

پایی« و »بستری«  ونایی »سر  بیماران کر
چه اقدامات درمانـی باید انجام دهند؟

معاون درمان وزیر بهداشــت جزئیات اقدامــات درمانی ضروری برای 
بیماران سرپایی و بستری را اعام کرد.

قاســم جانبابایی، معاون درمان وزیر بهداشت در نشست کمیته علمی 
کشــوری مدیریت کرونا با اشــاره به وضعیت کنونی کرونا در کشور، 
اظهار داشــت: با پیشــرفت خوبی که در فرایند واکسیناسیون اتفاق 
افتاده، روند کاهشــی بســتری بیماران بدحال و میزان مرگ و میر را 

شاهد هستیم و این عامت خوبی است.
وی با اشــاره به تأکید اعضای علمی ســتاد مدیریت کرونا خاطرنشان 
کرد: توصیه علمی این است که ضمن انجام واکسیناسیون، استفاده از 
ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی در دستورکار همگان قرار گیرد 

که در تجمعات، مراسم ها و رفت و آمدها باید رعایت شود. 
جانبابایی با اشاره به تأکیدات کمیته علمی کشــوری مدیریت کرونا، 
مبنی بر چگونگی روند درمان بیمارران سرپایی و بستری کرونایی ابراز 
داشــت: در بحث بیماران ســرپایی، مواردی مورد تأکید قرار گرفته به 
شــکلی که برخی افراد به خاطر وجود اضطراب، کارهای مشــخصی را 
انجام می دهند، در حالی که در موارد ســرپایی نیاز به خدمات خاصی 
نیست؛ جز استراحت کردن و مصرف مایعات و غذاهای مناسب و هیچ 
نیازی به انجام سی تی اســکن و آزمایش های متعارف نیســت و صرف 
رعایــت فاصله گذاری و مصرف مناســب آب و غذای مناســب کفایت 

می کند. 
وی با اشــاره به رعایت موارد درمانی در بیماران بستری، تأکید کرد: در 
این بیماران معموالً در مراکز اورژانس نکات مورد نیاز رعایت می شود؛ 
ضمن اینکه در دوره بســتری، دروه درمان مشخص است؛ مثاً  مصرف 
دارویی مثل رمدرسیور محدود است و اصًا نباید در منازل، کلینیک ها 

و مطب ها استفاده شود و صرفا این دارویی بیمارستانی است.

دیوار

وزیر علوم با اعام تشــکیل کارگروه برای تدوین نظاِم 
سنجش و انگیزش پرسنل گفت:  با اجرای این نظام نامه 
کســی که بیشــتر تاش کند، درآمد بیشتری خواهد 
داشت و در نتیجه کسی که کمتر تاش کند، به نسبِت 

نیروهای فعال درآمد کمتری خواهد داشت.
محمدعلی زلفی گل،  وزیر علــوم، تحقیقات و فناوری 
دربــاره تدوین نظــام ســنجش و انگیزش پرســنل 
دانشــگاهی و وزارت علوم که به آن ها یاوران علمی نیز 
اطاق می شــود، توضیح داد: مــا در وزارت علوم یک 
کارگروه تشــکیل دادیم؛ این کارگروه وظیفه تدوین 
شیوه نامه سنجش و انگیزش برای پرسنل وزارت علوم 

اعم از یاوران علمی و همچنین اساتید را دارد. 
وزیر علوم در توضیح کارکرد ایــن نظام نامه بیان کرد: 

طبق این طرح هر کســی که بیشــتر تاش 
می کنــد، نقش بیشــتر و موثرتــری را ایفا 
می کنــد و بــرای جامعه علمی اثربخشــی 
بیشــتری دارد از مزایــای بیشــتری نیــز 

برخوردار است. 
وی در پاســخ به این ســوال که تدوین این 
نظام چه زمانی به اتمام خواهد رسید و برای 

افزایش حقوق به چه میزان بودجــه نیاز دارید؟ گفت: 
برخی از اینها شاید خیلی اعتبارات خاصی الزم نداشته 
باشند و توزیعش بر اساس این خواهد بود که کسی که 
بیشتر تاش کند، درآمد بیشــتری خواهد داشت و در 
نتیجه کســی که کمتر تاش کند، به نسبِت نیروهای 
فعال درآمــد کمتری خواهد داشــت. زلفــی گل در 

واکنش به اینکه طبیعتا حقوق بیشتر نیاز به 
بودجه بیشتر دارد، گفت: بله، تاش می کنیم 
بودجه مورد نیاز نظام نامه مذکور را در الیحه 
بودجه ببینیم. وی تاکید کرد: پس از این که 
شیوه نامه نوشته شــد باید پیش بینی مالی 
کنیم و ببینیم به چه صورت می توانیم برای 
تدوین نظام ســنجش و انگیزش پرســنل 

دانشگاهی تامین مالی داشته باشیم. 
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری توضیح داد: امکان دارد 
بخشی از آن از محل درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها 
باشد و بخشی از آن از طریق بودجه عمومی تامین شود. 
در کل این طــرح فعا یک آرزو بــوده و جزو اهدافمان 
اســت. ما ســعی داریم روی آن برنامه ریزی کنیم، به 

همین خاطر کارگروهی تشــکیل دادیم و جلســاتی 
برگزار شده که طبق آن جلو می رویم تا به نتیجه برسد 

و اجرایی شود. 
زلفی گل در خصوص وضعیــت بودجه ای وزارت علوم 
گفت: نیازهــای وزارت علــوم همواره بــا بودجه اش 
همخوانی نداشــته و دلیلش این اســت که با افزایش 
قیمت ها، بودجه ثابت مانده اســت و ایــن تطابق پیدا 
کردن نیاز به این اســت که مطالعات بیشتری صورت 
بگیرد. وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری در پایان اظهار 
داشت: همیشــه باید یک درصدی بودجه پیش بینی 
نشــده در اختیار دانشــگاه ها و وزارت علوم قرار دهند 
تا در زمانی که قیمت ها دســتخوش تغییرات می شود 

بتواند از آن بهره ببرد.

درپی تایید شیوع طاعون نشــخوارکنندگان کوچک 
جثه در استان البرز، رییس اداره نظارت بر امور حیات 
وحش استان تهران گفت: تاکنون هیچ مورد مشکوک 
یا ابتا بــه طاعون نشــخوارکنندگان کوچک جثه در 

استان تهران مشاهده و گزارش نشده است.
محمد کرمی ضمن اشــاره به اینکه هیچ مورد ابتا به 
طاعون نشخوارکنندگان کوچک جثه در استان تهران 
تاکنون مشاهده و گزارش نشده است، اظهارکرد:  رصد 
و  پایش حیات وحش استان تهران درخصوص مشاهده 
عایم بیماری طی ســال به صورت مستمر و منطقه ای 
توسط محیط بانان انجام می شود به ویژه در فصل  کوچ 
عشــایر در چندین مرحلــه مناطق مــورد  پایش قرار 

می گیرند.

به گفته وی، بهار ســال جاری مناطق استان 
تهران در چندین مرحله  رصد و پایش شدند 
و خوشبختانه موردی از ابتای حیات وحش 
بــه بیماری مشــاهده نشــد همچنین طی 
 پایش های انجام شده در هفته های اخیر نیز 

هیچ مورد بیماری گزارش نشده است.
رییــس اداره نظارت بر امــور حیات وحش 

اســتان تهران ضمن بیان اینکه اقدامات  پیشــگیرانه 
از شــیوع بیماری در میان حیات وحش استان تهران 
اتخاذ شده، به شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک جثه در اســتان البرز اشــاره کــرد و گفت: با 
گزارش هر نوع بیماری حیات وحش در سایر استان ها 
به ویژه استان های همجوار ما به ســرعت با مسئوالن 

منطقه مکاتبه می کنیم تــا محیط بانان در 
گشت و پایش های خود دقت بیشتری کنند 
و براساس دســتورالعمل ها و پروتکل هایی 
که قبا درباره انــواع بیماری هــای حیات 
وحش از جمله »طاعون نشــخوارکنندگان 
کوچک« برای آنان ارسال کرده  و در ابتدای 
هر فصل نیز مجدد ارسال می کنیم، در گشت 
و پایش های خود نسبت به مشاهده بروز عائم ظاهری 

هر نوع بیماری حساس تر شوند.
کرمی ادامه داد: محیط بانان در صورت مشاهده عائم 
ظاهری بیمــاری در بین حیات وحــش آن را گزارش 
می دهند تا ما بتوانیم با هماهنگی اداره کل دامپزشکی 
اســتان تهران تمهیدات الزم را اتخاذ و از ورود و خروج 

به منطقه جلوگیــری کنیم.عامل بیمــاری »طاعون 
نشخوارکنندگان کوچک« )PPR( یک ویروس است 
که منجر بــه بروز بیماری حادی می شــود که معموال 
در درجه اول کل و بز و قوچ و میــش را تحت تاثیر قرار 
می دهد. بیشــترین درصد تلفات ناشی از این بیماری 
در کل و بز مشاهده شده است که گاهی باعث می شود 
صد در صد گله  آن ها تلف شــود. این بیماری در ایران 
بیشــتر از دام هــای اهلی آلــوده به این بیمــاری که 
واکسیناسیون نشــده اند و از طریق آلوده شدن علوفه 
مرتعی و آبشخورهای مشترک میان حیات وحش و دام 
اهلی به حیات وحش منتقل می شود. حیات وحش نیز 
به  علت حساسیتی که به این بیماری دارند در بسیاری 

از موارد پس از ابتا تلف می شوند.

علوم

محیط زیست

خریدار   رئیس پلیس پایتخــت با بیان 
اینکه جمع آوری معتــادان متجاهر وظیفه 
پلیس نیســت گفــت : پلیس ســارقان را 
دستگیر می کند اما آزاد کردن آنها بر عهده 
پلیس نیســت که مردم می گویند کانتری 

آنها را آزاد کرد.
ســردار حســین رحیمی فرمانده انتظامی 
پایتخت در برنامــه تلویزیونی شــهر امن 
به موضوع جمــع آوری معتــادان متجاهر 
پرداخت و اظهار داشــت: من از مســئوالن 
ذیربط خواهش می کنم به این قضیه کمک 
بکنند چرا که این قضیه جــزو موضوعاتی 
است که ســال های ســال بر زمین مانده و 

مردم را در واقع نگران کرده است.
رئیــس پلیس پایتخــت تصریح کــرد: در 
بحث معتادان متجاهــر باید عرض کنم که 
جز وظایف پلیس نبوده و در حیطه وظایف 
شهرداری و بهزیستی است که باید این افراد 
را جمع آوری کنند و مــردم این موضوع را 

باید بدانند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ تصریح کرد: 
درست اســت که پلیس آمده و این موضوع 
را بر عهده گرفته و پلیــس باید با متخلف و 
مجرم قانون شــکن حاال در هر سطح و هر 
قشری که باشــد برخورد کند اما بنده چند 
سال است که این موضوع را از طریق رسانه 
های مختلــف فریاد می زنم که ســه چهار 
هزار نفــر معتاد متجاهری کــه بیماریهای 
واگیر دار و کبر سن و ثقل سن داشته و حتی 
۴۰۰ الی ۵۰۰ نفرشــان زن معتاد متجاهر 
اســت که هر دفعه اینهــا را جمع آوری می 

کنیم رهایشان می کنند ما چه باید کنیم؟

وی ادامه داد: مکرر گفتــه ایم که در بحث 
فرآنید بازپروری یک تغییری ایجاد کنید؛ 
باالخره هزینه هایی بــرای آنها صرف می 
شــود؛ فرآیند بازپروری ما دچار مشــکل 
است که باید اصاح شود؛ آن موقع است که 
مردم می بینند که شوش و مولوی و دروازه 
غار را جمع کرده ایم ؛ دو سه سال است که 
این موضوع را می گوییــم و نمی خواهیم 
بگوییم ۱۰۰ در ۱۰۰ جمع آوری شده ولی 
نسبت به سه سال پیش، بیش از ۷۰ تا ۸۰ 
درصد تا ۹۰ درصد این افــراد را دیگر نمی 

بینیم.

رئیس پلیس پایتخت افزود: متاســفانه 
برخی از ایــن افــراد دارای بیماریهای 
واگیردار هســتند که هیچ مرکزی آنها 
را نمی پذیرد و یا برخــی از آنها افرادی 
هســتند که برای بازپروری سه ماه می 
روند و دوباره برمی گردند و دوباره داخل 
خیابانها آنها را می بینیم که مردم آنها را 
از چشــم پلیس می بینند ولی به مردم 
می گوییم که مــا مســئوالنه وارد این 
جریان شده ایم و متاسفانه آن اقداماتی 
کــه کار مــا را بایــد کامل کنــد انجام 

نمی شود.

وی افزود: در قانون وظایف هر دســتگاهی 
در این خصوص کاما مشــخص شده است 
و برخی ارگان هــا البته بهانــه هایی چون 
نداشــتن بودجه و ... می آورند ولی ما بدون 
بهانه و اینکه کســی پولی دهــد و یا تامین 
اعتباری نمایــد االن هم پای کار هســتیم 
و محکم ایســتاده ایم و نه در بحث مبارزه با 
معتادین متجاهر بلکــه در تمام پدیده های 
ناهنجار اجتماعی پلیس یــک رکن و یک 
پایه است و باید دســتگاههای دیگر نیز پای 

کار بیایند.
ســردار رحیمی ادامــه داد: در بحثی مانند 

سرقت هم، ســرقت یک مقدماتی دارد که 
این سرقت روی می دهد و باید دستگاههای 
مختلف آن را تامین کنند؛ پلیس ســارق را 
دســتگیر می کند و آزاد کردن آنها بر عهده 

پلیس نیست.
ســردار رحیمی افزود: مردم مــی گویند 
کانتری آن را آزاد کرد؛ مردم بدانند که این 
اشتباه اســت چرا که پلیس نمی تواند آزاد 
کند و این باید با دستور قضایی باید صورت 

پذیرد.
وی گفــت: بعد از وقــوع جرم ما بــا مجرم 
برخورد می کنیم و بعــد از آن باید اقدامات 
تامینی، تربیتی و برخورد های قضایی قاطع 
انجام شود که متهم و مجرم جسور و گستاخ 
نشود و نگوید هر کاری می خواهم می کنم؛ 
برخی را ۱۰، بیست بار دســتگیر کرده ایم 
و اصا نگران نیســتند که دســتگیر شده و 
ناراحت نیســتند و خیلی راحت هستند و 
من این موضوع را بــرای تنویر افکار عمومی 

عرض می کنم.
ســردار رحیمی افزود : پلیس تمــام قد و 
شبانه روز تمام تاش خود را انجام می دهد 
و در همین تهران بــزرگ در بحث جرایم در 
۴ سال پیش ســهم تهران ۳۰ درصد بود و 
امروز ســهم تهران بزرگ ۱۹ درصد از جرم 
و سرقت اســت؛ این کاری بزرگ و اقدامی 
جهادی اســت که پلیس در سطح پایتحت 
انجام داده است و در این شرایط و فشارهای 
اقتصادی و تورم و گرانی، اینها مشــکات 
فراوانــی را بــرای جامعه ایجــاد می کند 
ولی پلیس آمده و با اقدامــات خودش این 

اتفاقات بزرگ را رقم زده است.

وه برای تدوین نظام سنجش و انگیزش پرسنل  تشکیل کارگر

موردی از طاعون نشخوارکنندگان در تهران مشاهده نشده است

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران
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از سوی جمعیت هالل احمر

ونا به وزارت بهداشت تحویل داده شد محموله ۶ میلیون ُدزی واکسن کر
خریــدار  بیســت وچهارمین محموله 
واکسن کرونا تهیه شــده از سوی جمعیت 
هال احمر حــاوی ۶ میلیون ُدز واکســن، 
امروز یکشنبه هجدهم مهرماه در فرودگاه 
امام خمینی )ره( به وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی تحویل داده شد.
 رئیــس جمعیــت هــال احمــر از ورود 
۱۸ میلیون ُدز واکســن به کشــور در قالب 
ســه محموله طی هفته جاری توســط این 
جمعیت خبر داد و گفت: با مدیریت معاون 
اول رئیس جمهوری و همکاری و همراهی 
وزارت بهداشــت، وزارت امور خارجه، بانک 
مرکزی و گمرگ برای اولین بار در کشــور 
۱۸ میلیون ُدز واکســن از نوع سینوفارم در 
یک هفته وارد می شود که اولین محموله ۶ 
میلیونی از این ۱۸ میلیون ُدز امروز به ایران 

رسید و تحویل وزارت بهداشت شد.
وی تاکیــد کرد: به طور کلــی این جمعیت 
از اردیبهشــت ماه تاکنــون ۵۸ میلیون و 
۳۹۰ هزار ُدز واکسن به کشــور وارد کرده 
که بــا احتســاب واردات دو محموله دیگر 
این میزان بــه ۷۰ میلیــون و ۳۹۰ هزار ُدز 

می رسد.کریم همتی با اعام تزریق نزدیک 
به ۶۳ میلیون ُدز واکســن در کشــور بیان 
کرد: خوشــبختانه با تداوم واردات واکسن 
از ســوی هال احمر به ایــران، طبق اعام 
وزارت بهداشــت تا ۱۷ مهرماه به میزان ۴۴ 
میلیون و ۳۷۸ هزار و ۲۳۴ ُدز واکســن در 
نوبت اول و ۱۸ میلیــون و ۶۰۰ هزار و ۵۵۴ 
ُدز واکســن هم در نوبت دوم تزریق شــده 
اســت. براین اســاس مجموع واکسن های 
تزریق شده در کشــور به ۶۲ میلیون و ۹۷۸ 

هزار و ۷۸۸ ُدز رسیده است.
رئیس جمعیت هال احمر با ابراز امیدواری 
از افزایش مراکز واکسیناسیون هال احمر 
تصریح کرد: برای تسریع در واکسیناسیون 
سراسری و واکســینه شــدن همه مردم، 
تعداد مراکز واکسیناسیون را هم به صورت 
مشــترک و هم به صورت مســتقل در همه 
اســتان ها افزایش داده ایم، بنابراین عاوه 
بر ۳۰۷ مرکزی که با همکاری دانشگاه های 
علوم پزشــکی فعال بود در حال حاضر ۲۹ 
مرکز مستقل واکسیناسیون هم فعال شده 

است.

همتــی بــا اعــام برپا بــودن تنهــا یک 
بیمارستان صحرایی در کشــور هم گفت: 
با توجــه به عدم نیــاز دانشــگاه های علوم 
پزشــکی بــه بیمارســتان های صحرایی 
برپاشده در کشــور و کاهش میزان مراجعه 
بیماران، بــه جــز بیمارســتان صحرایی 
استان تهران که در شهرســتان بهارستان 
همچنان برپــا و فعال بوده، فعالیت ســایر 
بیمارســتان های صحرایی در استان ها به 
پایان رسیده است.وی به اقدامات حمایتی 
هال احمر برای مقابله با کرونا اشــاره کرد 
و گفت: جمعیت هال احمر از آغاز شــیوع 
ویروس کرونا در کشــور اقدامات حمایتی 
خود را با محوریت فعالیت های داوطلبانه، با 
مشارکت خیرین و داوطلبان آغاز و نسبت به 
توزیع بسته های معیشتی و بهداشتی ویژه 
خانواده هــای متاثر از کرونــا را تامین و در 

سراسر کشور هم اقدام کرد.
رئیس هال احمر همچنیــن با اعام اینکه 
کمبود تامین دســتگاه اکسیژن ساز برای 
بیماران به صورت امانی برطرف شده است 
افزود: با توسعه بانک های امانات تجهیزات 

پزشــکی، تشــکیل کمپین اهدای نفس و 
نیز تامین و تجهیز خانه های هال سراســر 
کشور به کپسول های اکســیژن و دستگاه 
های اکسیژن ســاز، اکنون بیماران نیازمند 
می توانند برای تامین تجهیزات درمانی به 

مراکز هال احمر مراجعه کنند.
وی در پایــان خاطرنشــان کرد: ســازمان 
جوانان هال احمر نیز از ابتدای شــیوع این 

بیماری با اجــرای طرح های متنوع از جمله 
آمران سامت، ناظران ســامت، خادمان 
حسینی و ... به توصیه بر رعایت پروتکل ها و 
موازین بهداشتی میان مردم پرداخته و در 
همین راســتا امدادگران هم در قالب طرح 
غربال گری کرونا ویژه مســافران ورودی از 
مبادی مرزی کشور، به کنترل این بیماری 

در کشور کمک کرده اند.

آگهی مفقودی
بدینوسیله  اعالم می گردد برگ سبز موتور سیکلت  مدل 1383 
به رنگی مشــکی تیپ CDI125 به شــماره موتور 067096 و 
شــماره تنه 8305724 به شــماره پالک 117/ 63637 بنام 
شــهرام امیرناجی به شــماره ملی 1380226252 و شــماره 
شناسنامه 1966 صادره از تبریز مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.



براساس درآمد متقاضی

سقف وام مسکن و سود آن، شناور می شود

خریدار   معاون وزیر راه و شهرســازی با تاکید 
بر اینکه ســقف وام مســکن ملی یا جهش تولید 
افزایش پیــدا خواهد کرد، ادامــه داد: قرار بر این 
اســت که هم ســقف وام افزایش یابد و هم اینکه 
سود این تســهیات براساس شــرایط متقاضی 
شناور باشــد. برای دهک های یک تا سه و مسکن 
روســتایی حداقل ســود در نظر گرفته شده که 

احتماال ۴ تا ۵ درصد خواهد بود.
محمود محمــودزاده از تعدیل شــرایط ثبت نام 
مسکن دولتی خبر داد و گفت: برای تسهیل شدن 
شــرایط ثبت نام در مســکن ملی یا جهش تولید 

مسکن چندین پیشنهاد مطرح کرده ایم.
وی با اشاره به شروط ثبت نام برای مسکن ملی یا 
سایر پروژه های مساکن حمایتی اظهار داشت: در 
حال حاضر متقاضیان برای ثبت نام مســکن باید 
حائز ۴ شرط باشند و این چهار شرط در آیین نامه 
قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن ذکر شده 

است و ماک عمل هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اولین شرط 
بحث متاهــل بودن متقاضی یا سرپرســت بودن 
خانوار اســت که البته در همین بند استثنا برای 
بانوان مجرد باالی ۳۵ سال ســن وجود دارد که 
می توانند در ســامانه ثبت نام کنند. شــرط دوم 
ســابقه حداقل ۵ ســال سکونت در شــهر مورد 
تقاضا اســت. سومین شــرط عدم وجود مالکیت 

خصوصی اســت که از تاریــخ ۱۳۸۴.۱.۱ نباید 
مالک واحد مسکونی باشند و شــرط چهارم دارا 
بودن فرم »ج« ســبز اســت به این معنا که از اول 
انقاب از امکانات دولتی در حوزه مســکن اعم از 
وام یارانه دار، زمین یا واحد مســکونی اســتفاده 

نکرده باشند.
محمودزاده افزود: حال اینکه شرط عدم مالکیت 
خصوصی که از تاریخ  ۱۳۸۴.۱.۱ اســت ممکن 
است که تعدیل شــود البته این شرط فعا پا برجا 
است اما پیشــنهاد داده ایم برخی از شرایط مانند 
همین مــورد به صورت منطقه ای مورد بررســی 
قرار می گیرد و براساس شرایط منطقه این بندها 

در شرایط ثبت نام لحاظ یا حذف شوند
معــاون امــور مســکن و ســاختمان وزارت راه 
وشهرســازی دربــاره احتمال تغییــر در میزان 
آورده متقاضی اظهار داشــت: مکانیسم ساخت 
واحدهای مســکونی در این طرح تامین مالی از 
محل آورده متقاضی و تســهیات بانکی است که 
تاش شده که سهم تســهیات را اضافه کنیم که 

به همان نسبت آورده متقاضی کاهش یابد.
وی گفت: باید توجه داشت که ۴۰ میلیون تومان 
آورده اولیه و ورودی متقاضی اســت اما پرداخت 
مابه التفاوت قیمت تمام شده مسکن و تسهیات 
برعهده متقاضی اســت که این مبلــغ طی دوره 

ساخت باید پرداخت شود.

محمودزاده از شــروع دور جدید ثبت نام مسکن 
خبر داد و گفت: ثبت نام دوباره متقاضیان مسکن 
برای واجدان چهار شرط گفته شــده از چند روز 
آینده آغاز می شــود و پــس از ثبت نــام مراحل 
ســاماندهی، پاالیش متقاضیان و گروه بندی در 
پروژه ها طی خواهد شد و در نهایت متقاضی واجد 
شــرایط و پاالیش شــده به پروژه های مورد نظر 

خود متقاضیان برای مشارکت معرفی می شوند.
معاون وزیر راه و شهرســازی با تاکیــد بر اینکه 
ســقف وام مســکن ملی یا جهش تولید افزایش 
پیدا خواهد کرد، ادامه داد: قرار بر این اســت که 
هم ســقف وام افزایش یابد و هم اینکه ســود این 
تسهیات براساس شرایط متقاضی شناور باشد. 
برای دهک های یک تا ســه و مســکن روستایی 
حداقل سود در نظر گرفته شــده که احتماال ۴ تا 

۵ درصد خواهد بود.
وی ادامه داد: میزان تســهیات هم بسته به توان 
درآمدی خانوار شــناور خواهد بود و ســقف وام 

برای همه گروه ها یکسان نخواهد بود.    
محمودزاده تاکید کرد: البته مردم توجه داشــته 
باشند که تمام این تســهیات و امتیازات جدید 
شــامل حال تمام متقاضیان پروژه های مســکن 
حمایتــی اعم از مســکن مهر) واحدهــای باقی 
مانده(، مسکن ملی و جهش تولید  مسکن خواهد 

شد و از این جهت نگران نباشند.

خریدار   به مناســبت هفتــه ناجــا برخی از 
همکاری های بانک مهر ایــران با نیروی انتظامی 
را مرور کرده ایم.به گــزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، نیروی انتظامی یکی از 
بنیان های اصلی امنیت کشــور به شمار می رود و 
کارکنان این نیرو در تأمین امنیت جامعه که یکی 
از شــروط اصلی برای هر گونه فعالیت اقتصادی 

و... است نقش بی بدیلی دارند.
بر همین اســاس بانک مهر ایران سعی کرده ارائه 
خدمت بــه کارکنان این نیــرو را به عنوان یکی از 
برنامه های اساســی خود طراحی کند. شاید وجه 
مشــترک این دو نهاد را بتوان در سخنان یکی از 
فرماندهان ارشد پیشین این نیرو جست که گفته 
بود: »فعالیت در بانک مهر ایران و نیروی انتظامی 
از حیث ارائه خدمــات عمومــی و عام المنفعه با 
هدف بهبود معیشــت مردم و ارتقاء سطح جامعه 
روابطی بســیار نزدیک اســت و گسترش سطح 
همکاری هــای دوجانبه در زمینه هــای بانکی از 

بهترین تصمیمات مشترک به شمار می آید.«
در راســتای همکاری با نیروی انتظامی و حمایت 
از کارکنان زحمت کش این نهاد، بانک مهر ایران 
در تفاهم نامــه ای که با نیروی انتظامی داشــته، 
ضمن هم افزایــی با منابع این ســازمان، ۸۴هزار 
فقره تســهیات به مبلغ ۹۴۰۰ میلیارد ریال به 

کارکنان ناجا پرداخت کرده است.
همچنین بانک مهر ایران با سازمان بازنشستگی 
نیروهای مســلح نیــز تفاهم نامه ای داشــته تا 
بازنشســتگان نیروهای مســلح از جمله نیروی 

انتظامــی، از هم افزایــی منابع این ســازمان با 
بانک مهر ایــران، قــادر به دریافت تســهیات 
قرض الحسنه باشــند. در این بخش نیز تا کنون 
۵۴۵هــزار فقره تســهیات بــه ارزش تقریبی 
۱۴هــزار و ۷۰۰ میلیــارد ریال پرداخت شــده 
که بخشــی از دریافت کنندگان این تســهیات 

بازنشستگان نیروی انتظامی هستند.
همکاری های بانک مهر ایران با ناجا، رضایت این 
سازمان را نیز درپی داشــته، به طوری که پیش از 
این معاون سابق هماهنگ کننده نیروی انتظامی 
گفته بود: با توجه به همکاری های صورت گرفته 
در ســنوات قبل و رضایتمندی پرســنل ناجا از 
رفتار حرفه ای و ارائه سریع خدمات و پرونده های 
تســهیاتی توســط این بانک، مصمم بر آنیم تا 
زمینه این همکاری ها را بیش از پیش گســترش 

دهیم.
وی همچنین اظهار کرده بود: نیــروی انتظامی 
با ســایر بانک های کشــور نیز در تعامل بوده، اما 
طبق گزارشات، بررســی ها و ارزیابی های صورت 

گرفته، بانک مهــر ایران در ارائه خدمات بســیار 
روان تر از ســایر بانک ها اقدام کرده و تجربه کاری 

مطلوب تری را رقم زده است.
همچنین پیش از این یــک تفاهم نامه همکاری  
دوجانبه برای ارتقای امنیت اجتماعی میان بانک 
مهر ایــران و معاونت اجتماعی نیــروی انتظامی 
نیز امضا شــده اســت. بر اســاس این تفاهم نامه 
تاش بــرای پیشــگیری از بروز جــرم و ارتقای 
احساس امنیت مشتریان بانک از طریق آموزش 
و بهره گیری از ظرفیت های متقابل ســازمانی در 

دستور کار قرار گرفت.
برنامه ریزی و اجرای طرح های آموزشی و اقدامات 
مشترک در راستای توانمندســازی مشتریان و 
کاهش آســیب پذیری آن ها در فضــای مجازی، 
همکاری در جهــت تولید فیلم و انیمیشــن در 
خصوص شــگردهای جدید مجرمــان، تدوین 
پیام هــای آموزشــی و پیگیرانــه در خصــوص 
دانســتنی های انتظامی، اجتماعی و شگردهای 
جدید کاهبــرداری در فضای مجــازی و توزیع 
آن در شــعب بانــک، اســتفاده از ظرفیت های 
اطاع رســانی و تبلیغات بانک برای آگاه ســازی 
مردم در رابطه با روش های مقابله با آســیب های 
اجتماعی، اســتفاده از تجهیزات ایمنی و رعایت 
پیشگیری وضعی در محیط بانک، ارائه تسهیات 
و آموزش همگانی در خصوص استفاده شهروندان 
از صندوق امانات جهت نگهداری اموال ارزشمند 
نظیر پول و طا و غیره از محورهای این همکاری 

است.

توسعه صادرات

مدیرعامل بانک توسعه صادرات 
ایران گفــت: ایجاد زیرســاخت 
های الزم بــرای طراحی خدمات 
متمایز و کارا در جذب مشتریان 

بانک موثر است.
به گزارش روابــط عمومی بانک 
توسعه صادرات ایران، دکتر علی 
صالح آبادی در نشســت مجازی 
روســای شــعب این بانک که با 
هدف بررسی چالش های جذب 
مشــتریان جدید و وفادارسازی 
مشــتریان فعلی تشــکیل شد، 

داشت: خدمات  اظهار 
این بانک در بخشهای 
مختلــف در شــرایط 
راهگشــای  تحریــم، 
در  صادرکننــدگان 
بوده  مســیر صادرات 

است.
وی اذعان داشت: تنوع بخشی و 
نیز معرفی خدمات جدید کمک 
شــایانی به جذب مشــتریان و 
همچنین حفظ مشــتریان فعلی 

خواهد کرد.

مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات ایران با تاکید 
بر این مهم کــه نباید 
بانک توســعه صادرات 
ایران تنها با گزینه ارائه 
تسهیات ارزان قیمت 
معرفی  مشــتریان  به 
شــود، گفت: برابر مقررات بانک 
مرکزی، بانک توسعه صادرات در 
صورتی می تواند تسهیات ارزان 
قیمت خود را ارائه کند که محل 
منابع آن مشخص شده باشد که 

البته طی سال های اخیر با کاهش 
منابع یارانه ای روبرو بوده ایم.

صالح آبادی بــا تاکید بــر لزوم 
تاش شــعب بانک برای معرفی 
هر چه بیشتر خدمات و تسهیات 
بانک توســعه صادرات به جامعه 
وصادرکنندگان  تولیدکنندگان 
سراســر کشــور، تصریــح کرد: 
اداره بازاریابی باید با نگاهی نو به 
فرایندها بپردازد و در این مســیر 
از تجربیات و دستاوردهای سایر 

بانک ها استفاده کند.

وم ارائه خدمات متمایز به مشتریان مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران:لز

امکان ثبت نام در پرتال مالیاتی از طریق نرم 
افزار فام موسسه ملل

  در راســتای کمک به کاهش مراجعــات حضوری مردم بــه ادارات و 
سازمان ها امکان ثبت نام در پرتال سازمان امور مالیاتی کشور مهیا شد. 
به گزارش روابط عمومی موسســه اعتباری ملل: هموطنان گرامی می 
توانند ضمن نصب نرم افزار فام موسســه اعتباری ملل از خدمات ثبت 
نام در پرتال سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین از سامانه اطاعات 

مالیات بر درآمد حقوق استفاده نمایند.
گفتنی است از طریق نرم افزار فام می توان ضمن دریافت رمز دوم پویا 
برای انتقال وجه از طریــق کارت به کارت از خدمــات دیگر بانکی نیز 

 استفاده کرد.
همزمان با ارتقای ایمنی جمعی در کشور صورت پذیرفت

امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک آینده و 
هلدینگ گردشگری تأمین اجتماعی

بانک آینده و شــرکت رفاه و گردشــگری تأمین )هلدینگ گردشگری 
تأمین اجتماعی- هگتا( با انعقاد تفاهم نامه ای، بر تقویت و گســترش 

همکاری های مشترک، تأکید کردند.
در چارچوب این تفاهم نامه که به امضای نادر خواجه حق وردی، معاون 
امور شعب و بازاریابی بانک آینده و علی رحیم پور، مدیرعامل و امیررضا 
خادم ازغدی عضو هیات مدیره شرکت هگتا رسید، سطح همکاری های 
متقابل برای ایجاد و گسترش بسترهای مناسب در حوزه گردشگری و 

تعامات مالی، بانکی و بیمه ای، ارتقا خواهد یافت.
نادر خواجه حــق وردی، معاون امور شــعب و بازاریابــی بانک آینده، 
با ابراز خرســندی از انعقاد این تفاهم نامه از آمادگــی بانک آینده برای 
ارائه ســبد متنوع محصوالت و خدمــات این بانک به شــرکت هگتا و 
زیرمجموعه هــای مربوط خبر داد که از آن جملــه  می توان به خدمات 
اعتبــاری، ضمانت نامه هــا و ارائه تســهیات ویژه هلدینــگ هگتا و 
شرکت های تابعه و نیروی انســانی آن ها و نیز دیگر محصوالت تعریف 
 شــده بانک در قالب طرح های »آینده داران«، »کارگشا«، »طراوت«، 

»مردم یار«، »ایران کارت« و »سفرکارت« اشاره کرد.
علی رحیم پــور، مدیرعامل شــرکت رفاه و گردشــگری تأمین )هگتا( 
با اشاره به گســتره و تنوع فعالیت های این هلدینگ گفت: حضور هگتا 
در حوزه های مختلف هم چون گروه هتل های هما، شــرکت حمل ونقل 
ریلی رجــا )بزرگ ترین نــاوگان حمل ونقل ریلی کشــور(، شــرکت 
ســرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی، گروه هتل هــای هما و دیگر 
بخش های اقامتی و پذیرایی؛ این شرکت را به عنوان زیرمجموعه تأمین 
اجتماعی و یک نهاد عمومی غیردولتی بســیار برجسته کرده است. به 
گفته وی ، باید این مجموعه را بستر مناسبی برای مبادالت مالی، بانکی 
و بیمه ای و هم چنین بازار بزرگی برای خرید و تأمین امکانات و مایحتاج 
افراد تحت پوشش دانســت و از این تفاهم نامه، به عنوان قراردادی برد-

برد، یاد کرد.ارائــه خدمات به مجموعه بانک آینده و شــرکت های تابع 
در حوزه گردشــگری و تورگردانی و مواردی هم چون: خدمات اقامتی و 
پذیرایی بدون هیچ گونه محدودیتی برای مجموعه بانک آینده از جمله 

موارد مطرح شده از سوی مدیرعامل شرکت هگتا بود.
در این نشســت، تفاهم نامه های جداگانه ای نیز مابین شــرکت هگتا با 

بیمه رازی و مجموعه بازار بزرگ ایران )ایران مال( منقعد شد.

 برگزاری مراسم قرعه کشی جشنواره 
نیک آفرین  در ۲۰ مهر

بانک کارآفرین در چارچوب ضوابط و بخشــنامه هــای بانک مرکزی 
جمهوری اســامی و در راســتای قدردانــی از نیــت خیرخواهانه و 
خداپســندانه مشــتریان محترم،مراسم قرعه کشــی نخستین دوره 
جشنواره حساب های قرض الحســنه پس انداز ریالی » نیک آفرین« را 

در تاریخ ۲۰ مهر ماه برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، مراسم قرعه کشی جشنواره 
نیک آفرین با حضورمدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران ارشــد 
بانک و نمایندگان محتــرم هیئت نظارت از بانــک مرکزی جمهوری 

اسامی ایران و دادستانی کل کشور بر گزار خواهد شد.
جوایز تعیین شده نخستین دوره جشــنواره  نیک آفرین ۵ جایزه یک 
میلیارد ریالــی، ۵۰ جایزه صد میلیون ریالــی ، ۵۰۰جایزه ده میلیون  
ریالی و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر اســت که فهرست برندگان 
جشنواره پس از برگزاری مراسم قرعه کشی و تایید نتایج از سوی هیئت 

محترم نظارت از طریق سایت بانک  اطاع رسانی خواهد شد.

محمد جعفر ایرانی در بازدید از شعب استان لرستان تاکید کرد
 اولویت پرداخت تسهیالت بانک توسعه تعاون 

به طرح های اشتغال زا
محمد جعفر ایرانی ،عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون در سفر یک 
روزه به استان لرســتان از برخی پروژه های تامین اعتبار شده از سوی 

بانک بازدید وبا مدیران این شرکت ها گفت و گو کرد.
ایرانی با سفر به شهر ویسیان و بازدید از طرح الکل سازی احمدی واقع 
در این شهر افزود : طرح مذکور از محل اشــتغال پایدار روستایی،مبلغ 
۸۴میلیارد ریال تسهیات دریافت کرده است .ایرانی تاکید کرد:بانک 
توســعه تعاون طرح های اشــتغال زا و موثر در اقتصاد منطقه ای را در 
اولویت پرداخت تسهیات قرار داده اســت.این طرح با سرمایه گذاری 
بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال و اشــتغالزایی تقریبا ۲۰ نفر در مرحله بهره 
برداری است .عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون همچنین از شرکت 
داروسازی خرمان بازدید کرد و گفت : این شرکت از محل منابع داخلی 
بانک مبلغ ۸۰ میلیارد ریال در قالب ســرمایه در گردش و همچنین از 

محل اعتبار کرونا تا مبلغ ۵ میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده است .
ایرانــی گفت:تعاونی داروســازی گیاهــی خرمــان از قدیمی ترین 

تعاونی های دانش پایه در لرستان است.
گفتنی است ، شــرکت دارو ســاز خرمان با داشــتن ۱۲۰ نفر پرسنل 
مستقیم و بدلیل خدمات ارزنده بانک توســعه تعاون،عاقمند است تا 
همکاری و تعامل بیشتری با بانک متبوع داشــته باشد و کلیه عملیات 

پولی وبانکی شرکت را به شعبه مرکزی خرم آباد منتقل نماید.
ایرانی همچنین در بازدید از طرح برق رســانی کوثر واقع در شــهرک 
صنعتی شــماره یک خرم آباد که دارای ۲۵ نفر نیروی انســانی است ، 
گفت: این پروژه سال ها پیش از تسهیات ارزی که بانک توسعه تعاون 
عاملیت آن را بر عهده داشته به مبلغ ۳میلیون یورو استفاده کرده است. 
ایرانی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون همراهی حداکثری با مدیران این 
طرح داشته است درباره بدهی ارزی ایجاد شده و حل مشکات موجود 
راهنمایی هایی ارائه کرد و گفت : در صورتی که مدیران این شــرکت با 
صندوق توســعه ملی و بانک مرکزی به توافق برسند ما نیز به توافق آنها 
پایبند خواهیم بود و احترام خواهیم گذاشــت.عضو هیات مدیره بانک 
همچنین با حضور در مدیریت شــعب استان لرســتان و جلسه برخط 
ویدئو کنفرانسی با روسای شــعب استان لرســتان اظهار کرد: شعب 
استان با حضور سرمایه انســانی متخصص و وجود ظرفیت  های ممتاز 
اقتصادی استان در بخش  اقتصاد تعاونی این قابلیت را دارد که عاوه بر 
تحقق اهداف اباغی در شاخص های مالی و بانکی اعم از تجهیز منابع، 
اعطای تسهیات، درآمدهای مشاع و غیر مشــاع، ترکیب بهینه منابع 
ســپرده ای، صدور ضمانت نامه و اعتبار اســنادی و مدیریت مطالبات، 
شــرایطی را فراهم کنند تا با ارائــه عملکردی فراتــر از اهداف اباغی، 

کمک شایانی به مجموعه بانک در تحقق اهداف توسعه ای نیز بنمایند.

بانک
نمایشگاه تهران ُمدکس تحت پوشش بیمه 

مسئولیت مدنی بیمه تعاون
نخســتین نمایشــگاه بین المللی و تخصصی زنجیره ارزش پوشــاک 
طراحی، مد، لباس و صنایع وابسته تحت پوشش کامل بیمه مسئولیت 

مدنی بیمه تعاون قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، نخســتین نمایشگاه بین المللی 
و تخصصی زنجیره ارزش پوشــاک طراحی، مد، لباس و صنایع وابسته 

)تهران مدکس ۱۴۰۰( با حضور بیمه تعاون برگزار خواهد شد.
این نمایشــگاه که از ۲۰ الــی ۲۳ مهر مــاه در محل نمایشــگاه های 
بین المللی شــهر آفتاب برگزار می شــود تحت پوشــش کامل بیمه 

مسئولیت مدنی بیمه تعاون نیز خواهد بود.
شایان ذکر است که این نمایشگاه بزرگترین رویداد پوشاک از طراحی 
و ایده پردازی تا رســیدن محصول به دســت مصرف کننــده بوده و از 
اهداف آن می توان به ارائــه آخرین توانمندیهــا و فناوریها در زنجیره 
صنعت ارزش پوشاک، مد، طراحی، ماشین آالت و تجهیزات نگاه ویژه 
به طراحی و ارزش های بومی و ملی کشــور در هویت و پوشــش اقوام، 
نگاه اســتراتژیک به بازارهای منطقه ای و صادرات محصوالت تولیدی 
به ایران با توجه به کیفیت و اســتانداردهای ایــران، ارائه تکنولوژی و 
فناوری های نوین، ایجاد گســترش و همکاری های مشترک در سطح 

بین المللی و آینده پژوهی در صنعت پوشاک اشاره کرد.
این رخداد، یکــی از مهمترین برنامه های راهبردی حوزه پوشــاک در 
ســالهای اخیر بوده و توجه به صادرات و توســعه اقتصادی کارآفرینان 
پوشــاک، نمایش توانمندی  و تخصــص طراحــان و تولیدکنندگان، 
حمایت از استارتاپها و فناوری های جدید، توسعه ارتباطات دانشگاه با 
صنف و صنعت پوشاک، آینده  پژوهشی و ساختارهای توسعه برندهای 

ملی پوشاک از اهداف راهبردی آن به شمار می رود.
نمایشــگاه تهران مدکس از ۲۰ تا ۲۳ مهر ماه در محل نمایشــگاه های 
بین المللی شهر آفتاب برگزار می شــود و بازدیدکنندگان از ساعت ۱۰ 

صبح الی ۱۷ می توانند به نمایشگاه مراجعه کنند.

شورای مدیران بیمه آسیا عملکرد شش ماهه 
شرکت را بررسی کرد

 شــورای مدیران بیمه آسیا به منظور بررســی و ارزیابی عملکرد شش 
ماهه این شرکت برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی بیمه آســیا، مسعود بادین، نایب رییس هیأت 
مدیره و مدیرعامل بیمه آســیا در نشست شــورای مدیران بیمه آسیا 
ضمن تســلیت ایام ســوگواری رحلت پیامبر اکرم)ص( و شهادت امام 
حسن مجتبی)ع( و شهادت امام رضا)ع( اظهار داشت: امسال با استفاده 
از فرصت ها و ظرفیت های خود، می توانیم با بررسی دقیق  نقاط ضعف 

و قوت شرکت، خدمات شایسته بیمه ای را به مردم ارائه کنیم.
 مدیرعامل بیمه آسیا با اشــاره به عملکرد مناسب شرکت درشش ماهه 
اول ســال جاری و تقدیر از تاش ارزنده کارکنــان و نمایندگان در این 
مدت، تقویت شبکه فروش و استفاده حداکثری از ظرفیت نمایندگان 

در کنار جدی بودن در  کنترل و نظارت را مورد تاکید قرار داد.
 نایب رئیس هیات مدیره بیمه آسیا با تصریح بر هماهنگی هر چه بیشتر 
بین مدیریت ها و سایر بخش های شرکت برای جذب حداکثر پرتفوی 
مناســب و پرهیز از فعالیت جزیره ای، گفت: می بایســت برای تحقق 
برنامه های شــرکت، هدف گذاری کنیــم و برنامه ریــزی دقیق را در 

دستور کار قرار دهیم.
 در این جلســه، معاونین مدیرعامل و مدیران، ضمن ارائه گزارشــی از 

فعالیت شش ماهه، برنامه های آتی حوزه خود را تشریح کردند. 
 گفتنی است، در جلسه شورای مدیران بیمه آسیا که با موضوع بررسی 
عملکرد شش ماهه شرکت برگزار شــد، اعضای هیات مدیره، معاونین 

مدیرعامل، مدیران و مشاوران مدیرعامل حضور داشتند.

ثبت رکوردی کم سابقه توسط بیمه تجارت نو
 رتبه سوم حاشیه سود در بین شرکت هایی

 با چند دهه تجربه
شرکت بیمه تجارت نو ازجمله شــرکت هایی است که توانسته است در 
فرصت اندکی که نســبت به شرکت های بزرگ داشــته و عمر کوتاهی 
نســبت به آن ها داشــته، در جایگاهی به مراتب باالتــر از قدیمی های 
صنعت قرار گیرد.بیمه تجارت نو در ســال ۹۹ با فــروش مبلغ ۱۱ هزار 
و ۱۴۰ میلیارد ریال حق بیمه و کســب سود خالص عملیاتی سه هزار و 

۶۲۱ میلیارد ریالی وضعیت خوبی را برای ذی نفعان شرکت رقم بزند.
درواقع بــا توجه به وضعیت ســودآوری شــرکت و بهای تمام شــده 
محصوالت فروش رفته درنهایت شــرکت بیمه تجارت نو حاشیه سود 
)ســود فعالیت بیمه ای بدون درنظرگرفتن درآمد ســرمایه گذاری ها 
به حق بیمه صادره( ۱۶ درصدی و حاشــیه ســود خالص )سود خالص 
به حق بیمه صادره( ۳۳ درصدی را رقم زده است که رکوردی جدید در 

این شرکت قلمداد می شود.

حاشیه سود منطقی و رتبه صعودی شرکت
حاشــیه ســود بیمه ای )ســود فعالیت بیمه ای بــدون درنظرگرفتن 
درآمد ســرمایه گذاری ها به حق بیمه صادره( بیمه تجارت نو در ســال 
۹۹ حدود ۱۶ درصد گزارش شــده اســت. بیمه تجارت نو با این رقم از 
حاشیه سود بیمه ای )سود فعالیت بیمه ای بدون در نظرگرفتن درآمد 
ســرمایه گذاری ها به حق بیمه صادره ( در بین ۲۴ شرکت بزرگ بیمه 

گری رتبه سوم را کسب کرده است.
این در حالی است که در سال ۹۸ این شرکت تنها توانسته بود ۷ درصد 
حاشیه سود بیمه ای )سود فعالیت بیمه ای بدون در نظرگرفتن درآمد 

سرمایه گذاری ها به حق بیمه صادره( شناسایی کند.
همچنین حاشیه سود خالص )سود خالص به حق بیمه صادره( شرکت 
نیز در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳ درصد بوده اســت که در بین ۲۴ شرکت 
رتبه پنجم نصیب بیمه تجارت نو شــده اســت. این در حالی است که 
حاشیه ســود خالص شــرکت، )ســود خالص به حق بیمه صادره( در 
ســال ۱۳۹۸ تنها ۲۲ درصد بوده اســت.از همه مهم تر اینکه حاشیه 
سود خالص صنعت بیمه )ســود خالص به حق بیمه صادره( در سال ۹۹ 
معادل ۱۴ درصد و حاشیه ســود بیمه ای صنعت )سود فعالیت بیمه ای 
بدون در نظرگرفتن درآمد ســرمایه گذاری ها به حــق بیمه صادره( در 
سال ۱۳۹۹ معادل صفر درصد بوده است و شرکت بیمه تجارت نو در دو 

حوزه چندین برابر صنعت توانسته سود قابل توجهی را ثبت کند.

بیمه روزنامه سراسری صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر موسی کاظمی
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