
 رسالت ذاتی حقوقی ها در بورس چیست؟

یکی از مهم ترین ارکان بازار ســرمایه، ســهامداران نهادی یا به اصطالح، 
حقوقی های بازار هستند که نقش بسیار مهمی را در روان سازی معامالت 
بازار، حمایت و کارآمد ســازی بازار، حفظ ارزش ذاتی سهام و بسیاری از 

کارکردهای دیگر ایفا می کنند یا به بیان بهتر، می توانند ایفا کنند.
در بازار ســرمایه ایران، این نهادهای حقوقی به چند دســته تقسیم می 
شــوند؛ دســته نخســت نهادهای حقوقی بــزرگ دولتــی و حکومتی 
نظیر ســازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشســتگی کشــوری، بنیاد 
مســتضعفان و جانبازان و .... هســتند. گروه دوم هلدینگها و شرکتهای 
ســرمایه گذاری و ســومین گروه نیز نهادهای مالی نظیــر صندوق های 
سرمایه گذاری، بانکها، شرکتهای مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردان ها و 

نهایتا صندوق های بازارگردانی را شامل می شود.

حقوقی های بزرگ دولتی
هر یک از این نهادهای حقوقی، بســته به جایگاه و موقعیتشــان بر بازار 
اثرگذارند. به طور مثال، صندوق بازنشســتگی کشوری یکی از بزرگترین 
حقوقی های بورس است که وظیفه پرداخت مستمری بازنشستگان را بر 
عهده دارد. از همین رو حجم بزرگی از خروجی پــول را در مقاطع زمانی 
متناوب مدیریت می کنــد و چنانچه برنامه ریزی مناســبی برای فروش 
سهام نداشــته باشــد می تواند با فروش های ســنگین و بدون برنامه، اثر 

منفی بر بازار سرمایه ایجاد نماید.
عموماً طی سالهای اخیر، نهادهای بزرگ دولتی بیش از آنکه نقش حامی 
بازار را داشته باشــند، به عنوان تهدیدی برای بازار به لحاظ عرضه سهام 
در حجم زیاد تلقی می شوند و متاســفانه در مقاطعی بخش قابل توجهی 
از اعتماد ســرمایه گذاران خرد را تضعیف کرده اند. البته قابل درک است 
که بخشی از منابع مورد نیاز این نهادها به ناچار باید از بازار سرمایه تامین 
شود، اما به واقع، چنانچه برنامه ریزی مناسبی جهت فروش سهام توسط 
این نهادها طراحی نشــود شرایط را برای ســهامداران خرد بسیار دشوار 
می نماید. قطعا یکی از روشهای فروش سهام توسط این نهادها، فروش به 
صورت عمده یا بلوکی اســت که نه تنها اثر منفی بر بازار نخواهد داشت، 
بلکه با توجه به جابجایی ســهم و ورود بازیگر جدید بــر روی آن می تواند 

محرک مناسبی برای افزایش ارزش سهام تلقی گردد.

هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری
دســته دوم نهادهای حقوقی، هلدینگها و شــرکت های سرمایه گذاری 
هستند. هلدینگها وظیفه سرپرســتی واحدهای تحت کنترل خود را بر 
عهده دارند. برخی از هلدینگ ها صرفا به همین موضوع می پردازند و غیر 
از ســهام تحت کنترل خود، پرتفوی دیگری جهت اداره کردن در ســایر 
سهام بازار در اختیار ندارند. این دسته از هلدینگ ها چنانچه اراده نمایند 
که نقش فعالی در بازار ســرمایه ایفا نمایند، می توانند از طریق تمرکز بر 
سهام شرکتهای تحت مدیریت خود، نقش بســیار پررنگی در حمایت به 
موقع از سهام خود داشته باشــند و تبدیل به یک حقوقی خوشنام در بازار 
سرمایه شــوند. به طوری که در زمان رکود بازار، ارزش سهام خود را تا حد 
امکان حفظ نمایند و در زمان رونق بازار، متناســب با شرایط بازار بخشی 
از ســهام اضافی خود را به بازار عرضه نمایند. بسیار مهم است که شرکت 
هلدینگ بداند در چه زمان باید از سهم حمایت کرد و در چه زمان و تا چه 

میزان باید سهم را در بازار عرضه کرد. 
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رئیسشورایرقابتاعالمکرد

جوسازی حذف قرعه کشی

خریدار   رئیس شــورای رقابت با اعالم این که فعال هیــچ تغییری در روش 
قیمت گذاری خودرو اعمال نشــده اســت، گفت: با توجه به اختالف که بین 
قیمت کارخانه و قیمت کذایی بازار وجــود دارد و این حجم باالی متقاضیان و 
عرضه محدود، قرعه کشی روش مناسب و تصمیم شورا بوده و به خودروسازان 

ربطی ندارد راضی باشند یا نباشند و مکلف به اجرا هستند.
گرچه قرار بود در اواســط مهرماه و با پایان دوره دوم شش ساله شورای رقابت 

تغییراتی در ترکیب اعضاء ایجاد شــود اما هنوز اتفاق نیفتاده است، در جریان 
این تغییرات بحث هــای مختلفی درباره نحوه قیمت گــذاری خودرو و تغییر 
شیوه قرعه کشــی در برخی اظهارنظرها و یا سایت های مربوط به خودرو دیده 
می شود.این که ماجرا از چه قرار است موضوعی اســت که در گفت و گو با رضا 

شیوا -رئیس شورای رقابت- مورد بررسی قرار گرفت.

هنوز تکلیف ترکیب اعضا مشخص نیست و جلسه ندارد
شیوا با اشــاره به این که با وجود اتمام دوره شش ســاله من همچنان به عنوان 
رئیس در شورای رقابت هســتم تا این که وضعیت رئیس جدید مشخص شود، 
توضیح داد: در حال حاضر دوره برخی از اعضای شــورا به اتمام رسیده و طبق 
قانون عضویتــی در آن ندارند و با توجه بــه این که تعداد اعضــا به حدنصاب 

نمی رسد، نمی توانیم جلســه ای برگزار و تصمیم گیری جدیدی انجام دهیم. 
این در حالی اســت که از مدتی پیش ما طی نامه ای به دســتگاه های مربوطه 
از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، دادگســتری، سازمان برنامه 
و بودجه و اتاق   بازرگانی اعالم کردیم که نماینــدگان خود را معرفی کنند که 
هنوز این اتفاق به طور کامل نیفتاده است.از سوی دیگر باید وزارت اقتصاد، دو 
اقتصاددان و یک  مالی را معرفی کند که رئیس جدید از بین این دو اقتصاددان 
با رای اعضاء تعیین می شــود و بعد از مشــخص شــدن ترکیب با حکم رئیس 

جمهور ابالغ نهایی خواهد شد که هنوز این وضعیت مشخص نیست.

حذف قرعه کشی جوسازی است وگرنه هیچ تغییری نداشتیم
اما در ادامه ایــن گفت وگو موضوع بحث های اخیر مطرح شــده در مورد نحوه  
قیمت گذاری خودرو و حذف قرعه کشــی مورد پرســش قرار گرفت که شیوا 
در این رابطه اظهار کرد: این ها اغلب جوســازی هایی اســت که ســایت های 
خودروســازی و خودرویی آن را راه انداخته اند اما هیچ گونه تصمیمی در این 
زمینه اخذ نشــده و قیمت گذاری همچنان به روش فعلی و با قرعه کشی انجام 
می شود.وی در مورد این که آیا ممکن است روش قرعه کشی تغییر کند؟ گفت 
که هر تغییری بعید نیست اما این که چه روشــی جایگزین شود بسیار اهمیت 
دارد، چرا که تا پیش از آن همانطور که بارها اعالم کردیم بســیار شــکایت در 
مورد روش سایت وجود داشت و حق بسیاری از بین می رفت از این  رو آنچه که 
با توجه به شــرایط موجود خودرو و تعداد عرضه در کشور وجود دارد و از سوی 
دیگر حجم باالی متقاضیان، به نظر نمی رســید که راهی بهتر از قرعه کشی و 

تقسیم این تعداد محدود خودرو وجود داشته باشد. 
با این حال همانطور به دفعات تکرار کردیم اگر کســی می گوید قرعه کشــی 
روش مناسبی نیست بالفاصله باید از او ســوال کرد که چه روش بهتری را در 

نظر دارد؟
رئیس مرکز ملی رقابت ادامه داد: ما هر آنچه محدودیت می توانستیم در روش 
فعلی اعمال کردیم که راه های رانت و فســاد را ببندند اما اگر الزم است و کسی 
محدودیت بیشــتری را مدنظر دارد تا وضعیت بهبود پیدا کند می تواند آن را 

اعالم، مورد بررسی و اعمال شود.

خودروسازان راضی هستند؟
وی در مورد این که آیا خودروســازان از روش قرعه کشی راضی بودند، تصریح 
کرد: اصال به خودروســازها ربطی ندارد و دلیلی نــدارد بخواهند از این روش 
راضی باشــند یا نباشــند این تصمیم کارشناسی شورا اســت، به هر صورت 
هرجایی که منافذ و محل های سوءاســتفاده را بگیریم یک تعدادی می توانند 
ناراضی باشــند اما در این روش میزان تولید دقیقا برابر با قرعه کشی بود یعنی 
هر آنچه خودروسازها تولید می کنند باید در قرعه کشی عرضه می شد.رئیس 
شــورای رقابت درباره انجام تعهدات خودروســازان در قیمــت گذاری فعلی 
و قرعه کشــی گفت که آنها مکلف به انجام تعهدات و دســتورالعمل شــورای 
رقابت بودند و عملکرد آنها از سوی دســتگاه های ناظر از جمله شورای رقابت، 

دادستانی و سازمان بازرسی نظارت و بررسی شده است.  

فکر نکنم کشوری اینطور انحصار ایجاد کند 
وی همچنیــن در مورد اینکــه با توجه بــه تاکیدی که در مورد قرعه کشــی 
به عنوان گزینه مناســب، آیا در دیگر کشــورها هم از چنین روشــی استفاده 
می شود، توضیح داد: فکر نمی کنم کشــوری باشد که این چنین انحصار ایجاد 
کرده و ورود هر گونه خودرو تا ببندد و کامال متکی به تولید داخل باشــد آنهم 
وقتی که تولید خود پاســخگوی نیاز مردم داخل کشــور نیســت، حداقل در 

کشورهای دوربر این گونه نیست که کار به قرعه کشی برسد.
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بحران انرژی ایـران را به توافق 
هسته ای باز می گرداند؟

 P/F “FARR WINCATT” MONITORING AND CONTROL : موضوع مناقصه:  خرید  مربوط به
   مشخصات مناقصه :

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (شماره تقاضا /  مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/16-00/090شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.: 08-22-9845088174,0042000093985000534

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

 به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تامین تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب با موضوع روش ارزیابی 
مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.

نحوه دریافت اسناد مناقصه :

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.) از تاریخ 1400/07/22 تا تاریخ  تاریخ شروع دریافت
) 1400/08/03

30  روز پس از آخرین روز دریافت اسناد .) تاریخ  1400/09/07 ( بازگشایی پاکات   .) تاریخ 1400/09/07( آخرین مهلت تحویل اسناد

آدرس مناقصه گزار جهت 
دریافت اطالعات

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن -113 
اداره تدارکات خارجي کاال- آقای موگهی

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

8،701  یورو  مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

	 طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس
نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش میانگین موزون حواله ارزی مندرج در سامانه سنا 

)www.sanarate.ir ( زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.
	.ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصالحات بعدی آن
	 در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه

) IR 350100004001114006376636 سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا

مدت اعتبار پیشنهاد/ 
90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(تضمین

اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- محل تحویل ضمانتنامه
دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس: 34148569 061– 34148580 061

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

          http://sapp.ir/nidc-pr    و      www.nidc.ir                     کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/20 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/21

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ) با ارزیابی ساده (
) نوبت اول(

اداره تدارکات خارجی کاال

رشکت ملی نفت اریان

)سهامی خاص(

شناسه آگهی : 1202742
 P/F “FARR WINCATT” MONITORING AND CONTROL : موضوع مناقصه:  خرید  مربوط به

   مشخصات مناقصه :

شماره فراخوانمبلغ برآورد ) یورو (شماره تقاضا /  مناقصهنام مناقصه گزار

Tender No.: FP/16-00/090شرکت ملی حفاری ایران
Indent No.: 08-22-9845088174,0042000093985000534

روش ارزیابی کیفی مناقصه گران :

 به صورت ساده براساس ارایه جواز کسب/ مدارک حقوقی )  اساسنامه / آگهی تامین تا  آخرین تغییرات (  معتبر متناسب با موضوع روش ارزیابی 
مناقصه در جلسه گشایش پیشنهادها انجام می شود.

نحوه دریافت اسناد مناقصه :

توزیع اسناد از یک روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم آغاز شده و تا ده روز پس از آن ادامه خواهد داشت.) از تاریخ 1400/07/22 تا تاریخ  تاریخ شروع دریافت
) 1400/08/03

30  روز پس از آخرین روز دریافت اسناد .) تاریخ  1400/09/07 ( بازگشایی پاکات   .) تاریخ 1400/09/07( آخرین مهلت تحویل اسناد

آدرس مناقصه گزار جهت 
دریافت اطالعات

آدرس: اهواز- بلوار پاسداران- باالتر از میدان فرودگاه - شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی- طبقه اول- سالن -113 
اداره تدارکات خارجي کاال- آقای موگهی

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

8،701  یورو  مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول

	 طبق تبصره ماده 9 آئیننامه تضمین معامالت دولتی اشخاص ایرانی مجازند به جای ضمانتنامه ارزی ضمانتنامه ریالی بانکی براساس
نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی سامانه نیما قابل احصاء از جدول نرخ فروش میانگین موزون حواله ارزی مندرج در سامانه سنا 

)www.sanarate.ir ( زمان تسلیم پیشنهاد  ارائه نمایند.
	.ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت 50659 ه تاریخ 1394/09/22 و اصالحات بعدی آن
	 در خصوص ضمانتنامه های واریزی اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636 تحت عنوان تمرکز وجوه

) IR 350100004001114006376636 سپرده شرکت ملی حفاری ایران نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران) شماره شبا

مدت اعتبار پیشنهاد/ 
90 روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه در صورت توافق طرفین قابل تمدید باشد(تضمین

محل تحویل ضمانتنامه
اهواز- بلوار پاسداران باالتر از سه راه فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران – ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول پارت B – اتاق 107- 

دبیرخانه کمیسیون مناقصات- شماره تماس: 34148569 061– 34148580 061
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس 

www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
          http://sapp.ir/nidc-pr    و      www.nidc.ir                     کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/20 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/21

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ) با ارزیابی ساده (
) نوبت اول(

اداره تدارکات خارجی کاال

رشکت ملی نفت اریان

)سهامی خاص(

شناسه آگهی : 1202742



استقراضازبانکمرکزیمتوقفمیماند؟

یکی از موتورهای تولید تورم در شهریور خاموش شد

لباسنوبودجه۱۴۰۰برتنیارانهها

یارانه ای جدید در راه است؟

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه       20 مهر 1400    شماره 886

رهبرمعظمانقالب:
آفرین بر پهلوانان کشتی فرنگی که همه بویژه 

جوانان را شاد کردند
در پی موفقیت ورزشکاران کشتی فرنگی کشــور در مسابقات جهانی 

نروژ، رهبر معظم انقالب با صدور پیامی از این پهلوانان تشکر کردند.
در پی موفقیت ورزشکاران کشتی فرنگی کشــور در مسابقات جهانی 
نروژ، رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیامی از این پهلوانان و مربی 

آنان تشکر کردند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
آفرین بر پهلوانان کشــتی فرنگی کشــور و مربی آنان کــه همه بویژه 

جوانان را شاد کردند. ان شاءاهلل موفق باشید.
سیدعلی خامنه ای، 1۹ مهر 1400

خ مشارکت اقتصادی در تابستان هم   نر
کاهش یافت

نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد بهار امسال در تابستان هم حفظ شد چرا که 
روند کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در تابستان ادامه پیدا کرده است.

بررســی تازه ترین آمار مربوط به وضعیت نیروی کار مربوط به تابستان 
سال ۱۴۰۰ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده نشان می دهد که نرخ 
مشارکت در تابستان امسال نســبت به تابستان سال ۹۹ کاهش داشته 
است. نرخ مشــارکت در بهار امسال نیز نســبت به بهار سال گذشته با 
کاهش همراه بود و همین مساله یکی از دالیل مهم کاهش نرخ بیکاری 

طی ماههای گذشته تلقی می شود.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان ۱۴۰۰ و بررسی نرخ بیکاری 
افراد ۱٥ ساله و بیش تر نشــان می دهد که ۹.۶ درصد از جمعیت فعال 
)شــاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. بررســی روند تغییــرات نرخ بیکاری 
حاکی از آن است که این شاخص، نســبت به فصل مشابه در سال قبل 
)تابســتان ۱٣۹۹(، ۰.۱ درصد افزایش یافته است.در تابستان ۱۴۰۰، 
به میــزان ۴۱.۱ درصد جمعیت ۱٥ ســاله و بیش تــر از نظر اقتصادی 
فعال بوده اند، یعنی در گروه شــاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند. بررسی 
تغییرات نرخ مشــارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت 
به فصل مشابه در سال قبل )تابســتان۱٣۹۹( ۰.٧ درصد کاهش یافته 
است.جمعیت شاغلین ۱٥ ســاله و بیشــتر در این فصل ٢٣ میلیون و 
۴۰٥ هزار نفر بوده که نســبت به فصل مشابه ســال قبل ۱٣٧ هزار نفر 
کاهش داشته است.بررســی اشــتغال در بخش های عمده اقتصادی 
نشــان می دهد که در تابستان امســال، بخش خدمات با ۴۸.۸ درصد 
بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی 

بخش های صنعت با ٣٣.۸ درصد و کشاورزی با ۱٧.۴ درصد قرار دارند.
نرخ بیکاری جوانان ۱٥ تا ٢ ســاله حاکی از آن است که ٢٥.٧ درصد از 
فعاالن این گروه سنی در تابستان ۱۴۰۰ بیکار بوده اند. بررسی تغییرات 
فصلی نرخ بیکاری این افراد نشــان می دهد، این نرخ نســبت به فصل 

مشابه در سال قبل )تابستان ۱٣۹۹( ٢.۶ درصد افزایش یافته است.
نگاهی به آمار بازار کار مربوط به تابســتان امسال نشان می دهد که یک 
میلیون و ۱٢ هزار و ٢٢٧ نفر از جمعیت فارغ التحصیالن کشــور، بیکار 
هستند؛ یعنی در تابســتان امســال ۱۴.۴ درصد از کل جمعیت فعال 

فارغ التحصیل آموزش عالی، بیکار بوده اند.

رسالت ذاتی حقوقی ها در بورس چیست؟
   ادامه از صفحه اول

در غیر این صورت، چنانچه حمایتها به موقع نباشند یا عرضه ها بیش از 
حد الزم صورت گیرند، نقش مخربی ایفا خواهند نمود و به یک حقوقی 
بدنام تبدیل خواهند شــد. دســته دیگری از هلدینگ ها عالوه بر اداره 
دارایی های تحت مدیریت خود، پرتفویی از سایر ســهام بازار را نیز در 
اختیار دارند و از این حیث، بخشــی از وظایف آنها شــبیه به شرکتهای 

سرمایه گذاری می گردد.
شرکتهای سرمایه گذاری به عنوان یکی از تخصصی ترین نهادهای بازار 
سرمایه نقش بسیار مهمی را در شکل دهی روندهای بازار ایفا می کنند. 
از آنجا که پرتفوی این شرکت ها عمدتاً شــناور است، جهت شناسایی 
سود و یا بهینه ســازی پرتفوی به صورت مداوم اقدام به خرید و فروش 
می کنند. خرید سهام در کف قیمتی و فروش آن در قیمت های مناسب، 
یکی از مهم ترین کارکردهای این نهادهاست که در نقدشوندگی سهام 
بازار بسیار موثر می باشــد. به عالوه، از آنجا که این شــرکتها بر اساس 
اساسنامه خود و نیز بر اساس الزامات دستورالعمل های سازمان بورس، 
می بایست به صورت مداوم در بازار سرمایه حضور داشته باشند، امکان 
خروج نقدینگی زیاد توسط آنها چندان میسر نیست. بنابراین می توان 
چنین گفت مادامی که شرکتهای ســرمایه گذاری متناسب با شرایط 
بازار اقدام به خرید و فروش ســهام کرده و  در زمان رکود بازار با فروش 
غیر منطقی، منجر به افزایش رکود نگردند، نقــش خود را به خوبی در 

بازار ایفا می نمایند.

نهادهای مالی
شرکت های مشاوره ســرمایه گذاری و ســبدگردان  ها و صندوق های 
ســرمایه گذاری از نهادهای بســیار اثرگذار بر بازار ســرمایه هستند. 
بخش قابــل مالحظــه ای از دارایی هــای تحــت اداره صندوق ها را 
پول های افراد حقیقی تشــکیل می دهد و از این جهت رفتار حقیقی ها 
تعیین کننــده نحوه عملکرد آنهــا خواهد بود. به طور مثــال، در زمان 
رکود بازار، بخش بزرگی از حقیقی های ایــن صندوق ها اقدام به ابطال 
واحدهای سرمایه گذاری خود می نمایند و در این حالت صندوق ناچار 
اســت جهت تامین وجه، اقدام به فروش ســهام نماید و به ناچار فشار 
فروش بیشــتری به بازار وارد می کند. افزایش تعداد و حجم منابع این 
صندوق ها در سال های اخیر، آنها را به یکی از مهم ترین بازیگران بورس 
تبدیل کرده اســت. بنابراین چنانچه مدیران این صندوق ها از ســهام 
بزرگ و با شناور باال و نقدشونده جهت تشکیل پرتفوی صندوق انتخاب 
نمایند، در زمان ریزش بازار، هم خود و سهامدارانشــان صدمه کمتری 

می بینند و هم فشار کمتری به بازار وارد می شود.
در نهایت، صندوق های بازارگردانی که اخیرا با الزام ســازمان بورس و 
فرابورس برای همه شــرکتها فعال گردیده اســت، در صورت جدی تر 
شــدن و افزایش منابع در دسترس می توانند اثر بســیار خوبی بر روان 
شدن معامالت، حمایت از ارزش ســهام، افزایش نقدشوندگی سهام و 
تسریع عبور از دوران رکود بازار بگذارند، مشــروط بر آنکه از مدیریتی 

پویا و خردمند برخوردار باشند.

وظایف ذاتی حقوقی ها
همه نهادهای حقوقی اشــاره شده، نقش بســزایی در روند بازار دارند و 
چنانچه کارکردهای آنها به خوبی مدیریت شود، منجر به افزایش اعتماد 
و حفظ ســرمایه ها در بازار ســرمایه در بلندمدت می گردند. نهادهای 
حقوقی باید آگاه باشــند که رفتار آنها نباید تابع رفتار سهامداران خرد 
باشــد. در واقع ســهامداران حقوقی، ارکان اصلی بازار سرمایه هستند 
که با ایفای به موقع نقش خــود، بازار را در مســیر صحیح خود هدایت 
می کنند. به عالوه، این نهادها می توانند از طریق تعامل با سازمان بورس 
و فرابورس، اشکاالت ســاختاری موجود در بازار را برطرف نموده و مانع 

وضع و اجرای قوانین و دستورالعمل های نادرست شوند.   

رهبری

بازار

یادداشت

نرگس معززی حــور   اظهــارات رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص 
بودجه ۱۴۰۱ و همچنین یارانه ها، به نوعی 
خبر از نگرشــی جدی در پرداخت یارانه و 

همچنین هدفمندسازی آن می دهد.
 مرور آنچــه در یک دهه گذشــته بر ســر 
یارانه های نقدی آمــده، حکایت از احتیاط 
سیاست گذار به دلیل خطاهای آزمون  وسع 
وزارت رفاه و تمایل به اســتمرار رویه های 

پیشین در نظام پرداخت یارانه ها دارد.
 یارانه  نقدی واژه ای پرحاشیه که به افزایش 
قیمت حامل های انرژی بــه ویژه بنزین در 
اذهان ایرانیان گره خورده اســت. سیاست  
حمایتی که برخــی آن را نمادین و کم اثر و 
برخی آن را پازلی از نقشه راه قانون هدفمند 

کردن یارانه ها می دانند. 
گروهــی رونمایی از یارانه هــای جدید و به 
موازات آن افزایش نرخ ســوخت و انرژی را 
ســرآغاز یک موج جدید تورمی در اقتصاد 
ایران معرفــی می کننــد و در ایــن میان 
عده ای به واســطه خط خوردن از فهرست 
مشــموالن، همواره به دنبال فرصتی برای 
گنجاندن نامشــان در لیســت مشموالن 
هستند و البته معتقدند، اختصاص نیافتن 
یارانه نقدی به آن ها و اطرافیانشــان حاکی 
از حذف اغلب مــردم از دریافت یارانه نقدی 

است!
امید حاجتی، رئیس ســازمان هدفمندی 
یارانه در اردیبهشــت امســال طی گفت و 
گویی با باشــگاه خبرنگاران جوان، از آماده 
بودن زیرساخت های این نهاد برای ثبت نام 
جاماندگان از یارانه خبــر داد و گفت: طبق 
مواردی که توســط وزارت رفاه تعیین شده 
آماده پیگیــری و ثبت نــام جاماندگان در 
سامانه رفاهی هســتیم اما این روند باید از 

جانب این وزارتخانه آغاز شود.
هرچند در این گفت و گو اشاره شد که روند 
ثبت نام طی یک ماه آینــده یعنی خرداد و 
یا نهایتا تیرمــاه آغاز خواهد شــد اما هنوز 

روندی جدی مشهود نیست.
حساســیت باالی موضوع یارانه های نقدی 
در اذهان مردم سبب شد، چندی پیش و در 
خالل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 
یکی از موضوعات جنجال برانگیز و چالشی، 
مواضــع نامزدهای تصدی پاســتور درباره 
ســرانجام یارانه های نقدی و سیاست های 
حمایتی در دولت آتی باشــد؛ از سرنوشت 
ارز ۴٢۰۰ تومانــی گرفته تــا تغییر میزان 
یارانه های نقــدی و تغییــر در قیمت  انواع 

حامل های انرژی.

بهبود معیشت خانوارها از طریق 
یارانه یا مدیریت اقتصاد؟

با این وجود و با گذشــت نزدیک به ٢ ماه از 
روی کار آمدن دولت جدید، هنوز تصمیمی 
در خصوص آینده سیاست های حمایتی به 
ویژه یارانه های نقدی گرفته نشــده است. 
طمأنینــه ای که برخــی آن را بــه نگرش 
کالن دولت جدید نســبت بــه روش های 
بهبود معیشــت خانوارهای ایرانی ارتباط 

می دهند.  
شــاید بتوان رســمی ترین موضع در این 
خصوص را اظهارات اخیر عبدالملکی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی و میرکاظمی 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه دانســت. 
جایــی که وزیر رفاه در پاســخ به پرســش 
خبرنــگاران مبنی بــر تحــوالت یارانه ای 
در دولت جدیــد و ثبت نــام از جاماندگان 
یارانه های نقدی، اظهار کرد: در مورد اجرای 
تصمیمات مربوط به یارانه های نقدی، هنوز 
سیاســتی نهایی نشــده و در این خصوص 
دولت طرح هایی در دســت بررسی دارد که 
اخبار و نتایج آن در ماه های آینده اعالم می 

شود.

 میرکاظمی: پرداخت یارانه آنچنان
 بر زندگی مردم اثرگذار نبود

همچنیــن، میرکاظمی رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه در جلســه اخیر ستاد تهیه و 
تدوین الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، با اشاره به 
مبحث یارانه های نقــدی می گوید: با توجه 

به توزیع یارانه هــا در بخش های مختلف، 
آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبولی 
در بهبود سفره مردم، شــاخص های کالن 
اقتصادی و بخش تولید دیده نمی شــود و 
بهبود اثرگذاری هدفمندســازی یارانه نیاز 

به مطالعه علمی و کارشناسی دارد.
اظهاراتی کــه تمرکز و عمق بخشــیدن به 
یارانه های نقدی در ســند بودجه ۱۴۰۱ را 
با شــک و تردید مواجه کرده و گمانه زنی ها 
درباره ظهور کاالبرگ هــای الکترونیکی و 
ســایر حمایت های معیشــتی غیرنقدی را 

پررنگ می کند.
 شــاید دلیل اســتفاده از یارانه شبه نقدی 
این است که مردم به مصرف کاال و خدمات 
هدف گذاری شــده ترغیب شوند، از طرفی 
اگر مبلغ معادل آن به صورت نقدی پرداخت 
شــود، تأمین منابع ریالی آن نیز به بودجه 

فشار وارد می کند. 
با وجود اجمــاع در دولت ســیزدهم برای 
موثرکــردن حمایت هــای معیشــتی در 
ســال های پیش رو، اما بررسی سرگذشت 
یارانه های نقدی در ســال های گذشــته، 
پیش نیازهایــی را بــه کابینه تــازه نفس 
گوشزد می کند تا در راستای تحقق عدالت 
اقتصادی گام بــردارد و ترک فعل چندین و 
چند ساله را در زمینه به روزرسانی فهرست 

یارانه بگیران کنار بگذارد.

پولدارها همچنان یارانه می گیرند!
پیش نیــازی از جنــس حــذف یارانــه 

ثروتمندان که پــای ثابت اســناد بودجه 
در ســال های اخیر بوده و هیچ گاه به طور 
کامل و بر اســاس داده های متقن عملیاتی 
نشــد و یا افزوده شــدن متقاضیان جدید 
یارانه معیشــتی و نقدی براســاس بند ب 
تبصره ۱۴ قانــون بودجه ۱۴۰۰ که آن هم 
با وجود وعده و و عیدهای مکرر مســئوالن 
در ماه های گذشــته، تاکنون راه به جایی 

نبرده است.
وعده هایی کــه با وجــود مصوبــه هیأت 
وزیران در خردادماه ۱۴۰۰ و در واپســین 
روزهای دولت دوازدهم، صرفاً در محدوده 
شــاید وقتی دیگر باقی ماند و در پی انتشار 
اخبار ثبت نــام جامانــدگان یارانه نقدی، 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــا 
صدور اطالعیه ای ایــن موضوع را تکذیب و 
اعالم کرد: »در حال حاضر هیچ ســایت یا 
سامانه ای برای ثبت نام  یارانه نقدی توسط 

این وزارت خانه اعالم نشده است. 
هرگونــه اقــدام در خصــوص ثبت نــام 
جاماندگان یارانه صرفاً از سوی مرکز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی اطالع رســانی خواهد شد.با 
توجه به امکان سوءاستفاده و کالهبرداری 
از متقاضیــان ثبت نام، تاکید می شــود به 

پیامک های غیرمرتبط توجه نشود.
البتــه وزارت رفاه در اطالعیــه دیگری در 
تاریخ ۸ تیرمــاه از ثبت نام کســانی که در 
ســال ۱٣۹٣ از ثبت نام یارانه ها جا مانده یا 
افرادی که خانواده آنــان یارانه بگیر نبوده 

اما با ازدواج از خانواده جدا شــده اند، پس از 
هماهنگی های الزم با ستاد ملی کرونا خبر 
داد که این اطالعیه نیز به سرانجام روشنی 

نرسید.

احتیاط سیاست گذار ناشی از آزمونی 
غیرقابل اتکاء

مرور آنچــه در یک دهه گذشــته بر ســر 
یارانه های نقدی آمــده و قوانینی که اغلب 
روی کاغذ باقی مانده اند، حکایت از احتیاط 
سیاســت گذار و تمایل به اســتمرار شیوه 
فعلی در نظــام پرداخــت یارانه های نقدی 

است.
موضوعی که مسئوالن ســابق آن را ناشی 
از حساســیت موضــوع و کارشناســان به 
دلیل خطای بــاالی آزمون  وســع وزارت 
رفاه و کاهش ســرمایه اجتماعی دولت قبل 

می دانند!
با این تفاســیر، نگارنده فرصــت را مغتنم 
شــمرده تا پیش از رونمایی از هرگونه بسته 
حمایتــی یا سیاســت جدیــدی در حوزه 
رفاه اجتماعی، به یــادآوری یک پیش نیاز 
اشاره داشــته باشــد. چرا که موفقیت هر 
نوع سیاســت گذاری در گرو بســتر اجرای 
آن سیاســت و تالش برای شناسایی محل 

اصابت آن است.
از این رو، برگزاری آزمون های وسع پرخطا، 
هراس از خط خوردگی و افزودن به فهرست 
یارانه بگیــران و ناتوانی در پاســخگویی به 
اعتراضات جاماندگان یارانه، اوضاع کنونی 

یارانه های نقدی را به بار آورده است. 
بــرای بیان آشــفتگی و درهــم آمیختگی 
سیاســت یارانه هــای نقــدی، همین بس 
که پــس از ۱۱ ســال همچنان عــده ای از 
هم وطنان با اعتراض به حق نسبت به حذف 
از فهرســت یارانه نقدی، همچنان پاســخ 
روشــن و منطقی از متولیــان حوزه رفاهی 
کشور دریافت نکرده و چشم انتظار سنجش 
وســع اقتصادی خود هســتند و از طرفی، 
دهک که هیچ برخی از صدک های ثروتمند 
جامعه نیز به چشــم می خورند که مشخص 
نیســت با کدام متر و معیار همچنان یارانه 

نقدی و معیشتی روانه حسابشان می شود!
بر اســاس آنچه مطرح شــد، به روزرسانی 
ســامانه های سنجش وســع افراد و اشراف 
متولیان حوزه رفاهی بر اطالعات اقتصادی 
خانوارها، عالوه بر کاهش هزینه های دولت، 
عدالت اقتصــادی و رضایت عمومی جامعه 
را به ویژه در تنگناهــای اقتصادی به همراه 

خواهد داشت.

خریدار   اقدام دولت در عدم اســتقراض 
از بانک مرکزی در شــهریور ماه برای تامین 
هزینه های جاری عمــال به معنای خاموش 
کردن یکی از موتورهای تولید تورم اســت 
و می توانــد نویدبخش اقدامــات اصالحی 

بعدی باشد.
 یکــی از امیدوار کننــده تریــن اخبار در 
هفته های گذشــته، اعالم ســید احســان 
خاندوزی وزیر اقتصاد، مبنی بر صفر شدن 
میزان اســتقراض دولت از بانک مرکزی در 
شهریور ماه سال جاری اســت. مدتی قبل 
احســان خاندوزی در صفحه شخصی خود 
در فضای مجازی اعالم کرد: »در شــهریور 
موفق شــدیم برخــالف ٥ مــاه اول، بدون 
۱ ریال اســتقراِض جدید از بانک مرکزی، 
حقوق ها را )حتــی زودتر از موعد( پرداخت 
کنیم. البته نحــوه تأمین کســری بودجه 
در اوایل ســال، همچنان تنور تورم را گرم 
نگه داشته است! طبیعی اســت آثار مثبت 
اقدامــات امروز، بــا چند مــاه تأخیر ظاهر 

خواهد شد انشااهلل.«
صاحب نظران ایــن اتفاق را بــه فال نیک 
گرفته و مقدمــه ای برای گام هــای بعدی 
اصالح مدیریت درآمــد و هزینه های دولت 
می دانند. چــرا کــه در ســال های اخیر، 
هشدارهای بســیاری در خصوص کسری 
بودجه و کمبود درآمدها نسبت به هزینه ها 
به دولتمردان داده شــده است. برای نمونه 
در قانون بودجــه ۱۴۰۰، هزینه های جاری 
دولت نسبت به سال گذشته در حالی ۱۱۰ 
درصد افزایــش یافته که منبــع درامدی 

پایداری برای تأمین آن وجود ندارد.
دلیل افزایش هزینه هــای جاری در بودجه 
امســال عمدتاً از جنس حقوق و دستمزد و 
پرداختی به صندوق های بازنشستگی است 
که امکان عــدم پرداخت و یــا تغییر در آن 

وجود ندارد.

چرا استقراض از بانک مرکزی را مهم 
می دانیم؟

ســیر صعــودی هزینه هــای جــاری در 
کشــور، به ظاهر مشــکل چندان سختی به 

نظر نمی رســد، اما در حقیقت ایــن اتفاق 
ضربه های مهلکی به تمام بخش های اقتصاد 
وارد می کنــد. چرا که در چنین شــرایطی 
راهکار همیشــگی دولت هــا در ایران طی 
ســال های گذشــته، اســتقراض از بانک 
مرکزی و نظام بانکی بوده اســت. رویکردی 
که در نهایت به تشدید رشــد نقدینگی و به 
تبع آن ایجاد تورم منجر می شود. آمار نشان 
می دهد طی یک دهه گذشــته، در حالی که 
رشــد اقتصادی کشــور حدود صفر درصد 
بوده، میانگین رشــد نقدینگی در این مدت 
به بیش از ٢٧ درصد رسیده است. که معنای 

آن چیزی جز رشد فزاینده تورم نیست.
آنچه که در شــهریور ۱۴۰۰ شاهد بودیم، 
می تواند نقطه عطفــی در ایجاد اصالحات 
در نظــام بودجه ریــزی کشــور و تأمین 

درآمدهای دولت از روش اصولی باشد
اگر بخواهیم اهمیت خبر اخیر وزیر اقتصاد 
را بیشــتر درک کنیم، باید بــه راهکارهای 
پیش روی دولت برای تأمیــن هزینه های 
هرماه توجه کنیم. در حالــت کلی، با وجود 
کمیابی منابــع درآمدی و ســیر صعودی 
هزینه های جاری، هر ماه ســه ســناریوی 
معمول بــرای تأمین درآمدهــا پیش روی 
دولت وجود دارد. اولین راهکار همیشــگی 
دولت ها این است که بودجه هر ماه از طریق 
استقراض از بانک مرکزی تأمین شود که به 
گفته خاندوزی چنین اقدامی انجام نشــده 
است. راهکار دوم این اســت که هزینه ها از 
طریق فروش اوراق بدهی تأمین شــود. اما 
گزارش های انتشار اوراق نشان می دهد که 
اوراق به فروش رفته در حدی نبوده اســت 
که بخواهد میزان کسری بودجه را پوشش 
دهد. و راهکار آخر این اســت کــه درآمد 
الزم، از محل فروش ســهام تأمین شود که 
در این خصــوص نیز گزارش هــای تفریغ 
نشــان می دهد حداقل تا پایان ماه مرداد، 
درامد حاصل از فروش ســهام چشــم گیر 
نبوده اســت. لذا تنها گزینه ای که احتمال 
داده می شــود، بحث درآمدهــای مالیاتی 
است. چرا که معموالً هرساله در ماه مرداد و 
شهریور بخش خوبی از درآمدهای مالیاتی 

وصول می شود.
بنابراین می توان این گونــه تحلیل کرد که 
تکیه بر درآمدهــای مالیاتی یکی از عواملی 
اســت که موجب شــده که دولت بتواند در 
شهریورماه امسال بدون استقراض از بانک 
مرکزی بودجه خــود را تأمیــن و حقوق و 
دســتمزدها را که ۶۰ درصــد کل بودجه را 
شامل می شــوند، تأمین کند. هفتم مهرماه 
نیز یک مقــام مســئول در ســازمان امور 
مالیاتی گفته بود در ۶ ماه نخســت ســال 
جــاری، ۱۰٢ درصــد تحقــق درآمدهای 
مالیاتــی را شــاهد بوده ایــم و ۱٣۸ هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی شناســایی و 

دریافت شده است.

کمک درآمدهای مالیاتی به چرخیدن 
چرخ اقتصاد

در همیــن خصوص ســید عبــاس عباس 
پور، کارشــناس بودجه اندیشکده اقتصاد 
مقاومتی در گفتگو با خبرنــگار مهر اظهار 
کرد: این اقــدام وزارت اقتصــاد در تأمین 
هزینه ها بدون اســتقراض از بانک مرکزی، 
اتفاقی بســیار پســندیده و حائــز اهمیت 
اســت. اگر این روند در کنار گام های مثبت 
دیگر همراه باشــد، قطعاً می تواند تغییرات 
چشــم گیری در نظام بودجه کشور ایجاد 
کند. اما آنچه که باید بــه آن توجه کرد این 
نکته اســت که دولت چگونه می تواند این 
دستاورد را برای ماه های آتی نیز حفظ کند. 
اگر بخواهیم تا پایان سال نگاهی به درآمد و 
هزینه های بودجه ای داشته باشیم، معموالً 

این درآمدهــای مالیاتی تا مــاه آذر کفاف 
درآمدهای بودجه را می دهد و شکاف میان 
درآمد و هزینه های بودجه را پر می کند که 
این برای پیشــبرد اهداف بودجه ای کشور 

بسیار مناسب است.
وی ادامه داد: اما در انتهای ســال و معموالً 
از اواخر پاییز، دوباره این شــکاف درآمدی 
خودنمایــی خواهد کرد؛ علــی الخصوص 
بابت تأمین حقوق هــا و پاداش های پایان 
ســال و هزینه هایی که برای تملک دارایی 
سرمایه ای هستند. در این زمان هزینه های 
مذکور به اوج خود رســیده و دولت مجبور 
اســت که دوباره اســتقراض کند. البته اگر 
واقع بینانه نگاه کنیم متوجه می شــویم که 
نمی توان از دولت خــرده گرفت. چرا که به 
خاطر پویا نبودن بازارهای مالی و بازارهای 
ثانویه، امکان فــروش اوراق وجود ندارد و از 
طرف دیگر به دلیل بی اعتمــادی مردم به 
بازار ســهام، امکان فروش ســهام از طریق 
بورس هم فراهم نیســت. در نظام مالیاتی 
نیز امکان حــذف مالیات هایی که معافیت 

دارند، در کوتاه مدت ممکن نیست.
این کارشــناس بودجــه با اشــاره به نقش 
کســری بودجه در میزان تورم کشور بیان 
کرد: کسری بودجه تنها عامل تورم نیست. 
به این صورت کــه تورم، عوامــل تحریک 
کننــده زیــادی دارد. برای نمونــه یکی از 
عوامل تورم، نرخ ارز اســت. چرا که نرخ ارز 
و انتظارات تورمی می توانــد میزان تورم را 
تا حد چشــم گیری تغییر دهد. یک دلیل 
مهم دیگر که معموالً مغفول مانده اســت، 
اضافه برداشــت بانک ها و خلق پول بانک ها 
از طریق تســهیالت و سود ســپرده است. 
مخصوصاً در عملکــرد بانک های خصوصی 
که زیاد به آن پرداخته نمی شــود. معموالً 
وقتی کارشناســان در خصوص کســری 
بودجه تحلیل می کنند، عامل اصلی را تورم 
معرفــی می کنند. در حالی که ســهم خلق 
پول بانک ها و نقدینگی از طریق بانک های 
خصوصی در ٢۰ ســال اخیر )که بانک های 
خصوصی تأسیس شــدند(، بسیار بیشتر از 
بانک های دولتی و کاًل شــبکه بانکی دولتی 

و پایه پولی ایجاد شــده از طریق کســری 
بودجه است.

راهکارهای کوتاه و بلند مدت جبران 
کسری بودجه

وی در پایان گفــت: اگر فــارغ از نقدینگی، 
بخواهیم به بحث کســری بودجــه و ایجاد 
منابع پایدار برای بودجه اشــاره کنیم چند 
راه وجود دارد. اصلی تریــن راهکار، اصالح 
سیاست های مالیاتی است. راه اندازی سامانه 
مودیان، اخذ پایه هــای مالیاتی جدید مانند 
مالیات بر خانه های خالی و عایدی ســرمایه 
و همچنین روی کار آمــدن مالیات بر درآمد 
افراد، می تواند به ایجاد درآمدهای پایدار برای 
دولت کمک کند.از طرف دیگر یک ســری 
معافیت های اضافی مالیاتی اگر حذف شود، 
می تواند درآمد سرشــاری در اختیار دولت 
قرار دهد. و مهمتر آنکه یک درآمد پایدار که 
می تواند به کمک دولت بیاید، بحث گمرک 
است. متأسفانه تا سال قبل، مبنای دریافت 
عوارض گمرکی از واردکنندگان، ارز ۴٢۰۰ 
تومانی بود. اگر بر مبنای نرخ سامانه متشکل 
ارزی و نــرخ نیمایی این دریافــت عوارض 
صورت بگیرد، شــاهد دو یا ســه برابر شدن 
عوارض گمرکی هستیم که می تواند درآمد 

سرشاری برای تأمین هزینه ها باشد.
بنابراین، آنچه که در شــهریور ۱۴۰۰ شاهد 
بودیــم، می تواند نقطــه عطفــی در ایجاد 
اصالحات در نظــام بودجه ریزی کشــور و 
تأمین درآمدهــای دولــت از روش اصولی 
باشــد. این اقدام در ماه گذشته نشان داد که 
دولت می تواند با اتکا به درآمدهای پایدار، از 
اقدامات آسیب زننده مانند استقراض از بانک 
مرکزی خودداری کرده و قطار اقتصاد کشور 
را به ریل اصلی و درســت خود بازگرداند. در 
مجموع آنچه که باید مــورد توجه قرار گیرد، 
تأمین هزینه های دولت از طریق درآمدهای 
پایدار ماننــد مواردی که در فوق گفته شــد 
و یا راهکارهــای کوتاه مــدت مانند فروش 
دارایی ها، ســهام مازاد دولت و فروش اوراق 
قرضه به نرخ بازار اســت که می تواند بخشی 

از کسری بودجه را جبران کند.
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وزیرصنعت،معدنوتجارتاعالمکرد
رشد ۱۰ درصدی بخش صنعت و معدن با تامین 

برق پایدار
وزیر صنعت، معــدن و تجارت ضمن اعالم اینکه برای رشــد باالی ۱۰ 
درصد در حوزه صنعت و معدن برنامه ریزی شــده است،  تولید و تامین 

برق پایدار را یکی از اهرم های این سرمایه گذاری دانست.
  علی اکبر محرابیان )وزیر نیرو(  و سیدرضا فاطمی امین )وزیر صنعت، 
معدن و تجارت(  برای احداث حداقــل ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاهی از طریق  احداث نیروگاه جدید و تکمیل سیکل نیروگاه های 

موجود توسط شرکت های صنعتی و معدنی تفاهم نامه امضا کردند.
طبق اعــالم وزارت صمــت،  در این تفاهم نامــه که با توجــه به نیاز، 
ضرورت و اهمیت تامین برق مطمئن، مســتمر و پایدار بخش صنعت 
و معدن و تحقق اهداف توســعه ای صنعت برق به امضا رســیده است،  
وزارت صنعت، معــدن و تجارت از طریق ســرمایه گذاران نســبت به 
سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های جدید نیروگاهی تا قبل از تابستان 
۱۴۰٣ پس از زمان صدور تمامی مجوزها و قراردادهای مورد نیاز اقدام 
خواهد کرد.  اولویت وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد نیروگاه جدید 
اختصاصی است و ســرمایه گذاران مجاز به انتخاب مناسب ترین گزینه 

سرمایه گذاری هستند.  
وزارت نیرو در این تفاهم نامه نیز متعهد شــده حداکثر ظرف مدت دو 
هفته طرح کلی اتصال به شبکه نیروگاه های جدید را به سرمایه گذاران 
اعالم کند.  در صورت نیاز به تکمیل مطالعه اتصال به شــبکه توســط 
سرمایه گذاران،  وزارت نیرو نسبت به بررســی و تایید مطالعات ظرف 

مدت دو هفته از زمان دریافت مستندات اقدام می کند.
بر این اساس،  تمامی مجوزهای مورد نیاز احداث نیروگاه اعم از محیط 
زیســت، آب، اتصال به شبکه ســوخت و غیره توســط وزارت نیرو و با 
همکاری  وزارت صمت و ســرمایه گذاران در زمان حداکثر دو ماه اخذ 
می شود.  وزارت نیرو نیز نســبت به اخذ مصوبه تخصیص سوخت این 
نیروگاه ها مطابق با تعرفه ســوخت نیروگاهی از کمیته سوخت وزارت 

نفت طی مدت یک ماه اقدام می کند.

در این مراســم امضای تفاهم نامه میــان دو وزارتخانه مذکور،  ســید 
رضا فاطمــی- وزیر صنعت، معــدن و تجارت- ضمن اشــاره به اینکه  
در ســال های گذشــته ســرمایه گذاری های قابل توجهی در بخش 
های مختلف توســعه ای نداشــته ایم و حتــی در برخــی از بخش ها،  
ســرمایه گذاری ها از میزان اســتهالک هم پایین تر بوده است،  اظهار 
کرد: همانطور که خاموشــی های تابســتان امســال گواه بوده است،  
میزان کم ســرمایه گذاری حتی در صنعت برق نیز خود را نشــان داد.  
احداث این ۱۰ هزار مگاوات ظرفیــت جدید نیروگاهی نقطه عطفی در 
صنعت برق خواهد بود.   وی گفت: برنامه ریزی ها برای رشــد باالی ۱۰ 
درصد در حوزه صنعت و معدن صــورت گرفته که یکی از اهرم های این 

سرمایه گذاری همین تولید پایدار برق است.

سهم ۳8 درصدی صنعت و معدن از برق مصرفی کشور
وزیر صمت همچنین  با بیــان اینکه ٣۸ درصد از میــزان برق مصرفی 
کشور متعلق به بخش صنعت است، تصریح کرد: با احداث این ۱۰ هزار 
مگاوات و اضافه شــدن آن به شــبکه توزیع، بخش صنعت و معدن نیاز 
خود به برق را تامین می کند. ضمــن اینکه امضا و اجرای این تفاهم نامه 
در جهــت تامین نیرو و حرکت به ســمت ســاخت داخــل در بخش 
نیروگاهی، امیدبخش و اقدام موثری اســت که به همت شــرکت های 
بزرگ معدنی و صنایع معدنی انجام خواهد  شد. این شرکت ها عالوه  بر 
اینکه  خود را ارتقا می دهند،  صنعت برق کشــور را با رشد قابل توجهی 

همراه می سازند.

وسازان در نیمه نخست ۱۴۰۰ چند دستگاه  خودر
و تولید کردند؟ خودر

 در حالی که برنامه امســال خودروســازان تولید بیش از یک میلیون و 
٢۰۰ هزار دســتگاه خودرو اعالم شده، بررســی ها حاکی است تا پایان 
شهریورماه و در حالی که سال به نیمه رسیده، اندکی بیش از ۴۸٥ هزار 

دستگاه خودرو در کشور تولید شده است.
بررسی آمارهای منتشر شــده دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت حاکی اســت تا پایان شهریورماه امســال ۴۸٥ هزار و 
٢۶۰ دستگاه انواع اتومبیل سواری، ون، وانت، مینی بوس و میدل باس، 

اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده در کشور تولید شده است.
این آمار ٣.۹ درصد بیشتر از تولید مدت مشابه پارسال )۴۶٧ هزار و ۸٧ 

دستگاه خودرو( است.
این میزان تولید در حالی به دست آمده که خودروسازان در هم سنجی 
با پارسال در بخش خودروهای ســواری، ون، مینی بوس و میدل باس و 
کامیونت، کامیون و کشنده با رشــد تولید و در بخش وانت و اتوبوس با 

کاهش تولید مواجه شدند.

سهم حدود ۹2 درصدی خودروهای سواری
برپایه این آمارها، در نیمه نخســت امســال ۴۴۶ هزار و ٢٧۶ دستگاه 
خودروی سواری توسط خودروسازان داخلی تولید شد که در مقایسه با 

نیمه نخست سال ۹۹ رشد ٥.٢ درصدی نشان می دهد.
با توجه به آمار تولید تجمعی خودروسازان، اتومبیل های سواری سهم 

۹۱.۹ درصدی از کل تولید در ۶ ماهه نخست امسال داشتند.
پس از آن، بیشترین تیراژ متعلق به انواع وانت با ٣٣ هزار و ۸٧٣ دستگاه 
بود. در این بخش اما چهارچرخ ســازان داخلی نسبت به سال گذشته با 

افت ۱۴.٣ درصدی مواجه شدند.

بیشترین رشد تولید در بخش کامیون و کشنده
مطابق این آمارها، تا پایان شهریورماه امسال چهار هزار و ۱۴۹ دستگاه 
انواع کامیون، کامیونت و کشنده در کشور تولید شد که در هم سنجی با 

پارسال رشد خیره کننده ۸٢.۹ درصدی داشته است.
تولید ۴٣٢ دستگاه مینی بوس و میدل باس )رشد ۴.۹ درصدی(، ٣٣٣ 
دســتگاه اتوبوس )افت ۱٣.۱ درصدی( و فقط ۱۹٧ دستگاه ون )رشد 
٧۱.٣ درصدی(، از دیگر آمارهای قابل ذکر در ۶ ماهه ابتدایی امســال 

است.
در شــهریورماه امســال نیز ۹۹ هزار و ٥۶۸ دســتگاه خودرو از سوی 
خودروسازان داخلی تولید شد که در مقایسه با شهریورماه ۹۹ رشد ۱٥ 

درصدی نشان می دهد.

تولیدات ایران خودرو و سایپا
آمارهــای وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گویای آن اســت که 
ایران خودرو و ســایپا به عنوان دو خودروساز بزرگ کشــور از ابتدای 
امســال تا پایان شــهریورماه ۴٥٢ هزار و ٧۰۸ دســتگاه خودرو تولید 

کردند که معادل ۹٣.٣ درصد تولیدات اتومبیل سازان است.

تولید

معاون توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت می گوید 
در صــورت کاهش تنش هــا میان ایران و عربســتان 
سعودی، صادرکنندگان ایرانی می توانند سهمی قابل 

قبول از بازار این کشور در اختیار بگیرند.
فرهاد نــوری اظهار کرد: در زمانی که روابط سیاســی 
میــان ایــران و عربســتان ســعودی حســنه بود، 
صادرکننــدگان ایرانی در بــازار این کشــور فعالیت 
داشــتند و امروز نیز در صورتی کــه مذاکرات میان دو 
کشور به نتایج مثبت برســد، قطعا تجار ایرانی توان آن 
را خواهند داشــت که در این بازار بزرگ فعال شوند و 

می توان برای آن برنامه ای ویژه تدارک دید.
وی با اشــاره به درآمد نفتی باالی عربســتان سعودی 
گفت: بازار این کشــور از نظر کاالهای مصرفی بسیار 
گسترده اســت و با توجه به نزدیکی فرهنگی، موضوع 

حج و بقــاع متبرکه و حضــور قدیمی تجار 
ایرانی در بــازار این کشــور، صادرکنندگان 
ما ذائقه ایــن بازار را می شناســند و قطعا در 
صورت نتیجه بخش شدن مذاکرات، می توان 
انتظار داشت که در این بخش تحولی ویژه به 

وجود آید.
معاون ســازمان توســعه تجارت بــا بیان 

اینکه توسعه صادرات به کشــورهای همسایه، یکی از 
اولویت های اصلی این ســازمان در دوره جدید خواهد 
بود، بیان کرد: یکی از بازارهایی کــه می تواند برای ما 
ظرفیتی بسیار گســترده را فعال کند، بازار کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس اســت و ما به طــور ویژه بحث 

گسترش حضور در این بازار را پیگیری می کنیم.
نوری ادامه داد: ما در ســال های گذشــته با بسیاری از 

کشــورهای حاشــیه خلیج فــارس رابطه 
تجاری داشته ایم اما با با توجه به گستردگی 
بازار آنها و حجم وارداتی کــه دارند، حضور 
صادرکننــدگان ایرانی می تواند به شــدت 

گسترش یابد. 
ما در حوزه های مختلف و در تولید و صادرات 
کاالهایی که نیازی جدی در این کشــورها 
وجود دارد، بسیار توانمندیم  و می توان برای این بخش 

کارهایی جدی را دنبال کرد.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به هدف گذاری کالن 
صورت گرفته در دولت و برنامه ریزی وزارت صمت، 
ما در دوره چهار ســاله تا افق ۱۴۰۴ باید نســبت به 
افزایش صادرات غیر نفتی و گسترش حضور ایران در 
این بازارها اقدامات الزم را در دســتور کار قرار دهیم. 

در این بین استفاده از ظرفیت کشــورهای همسایه 
و منطقــه اولویت نخســت ما خواهد بود و در ســایر 
بازارهــا نیز با توجه بــه توان اقتصادی کشــور فعال 

خواهیم شد.
 به دنبــال افزایش تنش های سیاســی میــان ایران و 
عربستان ســعودی در ســال های گذشــته، تجارت 
مشترک میان دو کشــور عمال متوقف شده است. این 
در حالی است که پیش از آن صادرکنندگان ایرانی در 

بازار این کشور عربی فعالیت داشتند.
در ماه های گذشــته گمانه زنی هــای فراوانی درباره 
آغاز گفت و گوهای مشــترک میان مقامات دو کشور 
برای کاهش تنش های سیاســی مطرح شده که برخی 
مقامات رســمی نیز آن را تایید کرده اند؛ هرچند هنوز 

جزییاتی از این گفت و گوها منتشر نشده است.

رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ترکمنســتان 
اظهار داشت: ترکمنستان عالقه بیشتری به همکاری 
با کشورهای اروپایی داشته و این موضوع زنگ خطری 
برای اقتصاد کشور و استان های همجوار ترکمنستان 
است.مجید محمدنژاد در مورد آخرین وضعیت تجاری 
ایران و ترکمنســتان اظهار کرد: بــا وجود تحریم های 
بین المللی، دسترســی به آمار و ارقــام دقیق صادرات 
و واردات و همچنین حجم صادراتــی و وارداتی ایران 
کار دشواری شــده اســت و تنها با بســنده کردن به 
گزارش هــای مراکز رســمی داخل کشــور و اخبار و 
جمع آوری اطالعات به صورت میدانی می توان به این 

آمار و ارقام دسترسی داشت.
وی افزود: در عین حال با وجود مشــکالت مرزی میان 
ایران و ترکمنســتان و از طرف دیگر با توجه به اهمیت 
موضوع تجارت با کشورهای همســایه، دستگاه های 

دولتی و بخش خصوصی کشــور اهتمــام ویژه جهت 
شناسایی و تقویت شــیوه های نوین در روند تجارت با 
ترکمنستان داشــته اند. به طور مثال پس از برگزاری 
نشست مجازی با حضور بخش های خصوصی و دولتی 
ایران و ترکمنســتان در فروردین ماه ۱۴۰۰ شــاهد 
رشد و رکورد زدن میزان صادرات ریلی نسبت به سال 
گذشــته بوده ایم به طوری که مجموع بارگیری در ایام  
نوروز به ٢٥ هزار تن رســید که در مدت مشــابه سال 
گذشته ۱۱٢ تن بوده اســت. یا به طور مثال در حوزه 
حمل و نقل دریایی، کشــور ترکمنستان جزء ٥ مقصد 
اول کاالهای صادراتی گمرکات مازندران به میزان ۸٥ 

هزار تن با ارزش ٧ میلیون و ٣٧٧ هزار دالر بوده است.
محمدنــژاد تصریــح کرد: اســتان گلســتان یکی از 
اســتان های همجوار با ترکمنستان است که طبق آمار 
گمرکات استان گلستان، در  ٥ ماه نخست ۱۴۰۰ حجم 

ترانزیت خارجی اســتان گلســتان، ٣ میلیون و ٥۱۱ 
کیلوگرم کاال به ارزش ۸ میلیون و ۱۱۸ هزار دالر بوده 
است که از نظر حجمی ٢٢٣ درصد و از نظر دالری ۴۶ 
درصد رشد داشته اســت و از آنجایی که یکی از مقاصد 
صادراتی استان گلستان کشــور ترکمنستان است لذا 
این آمار نشــان می دهد که روند تجارت با ترکمنستان 
در ٥ ماه اول سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است و در نگاه کلی 
روند تجاری ایران با ترکمنستان رو به رشد است،  تنها 
مشکالت سیاسی اســت که مانع پیشرفت چشمگیر 
صادرات به ترکمنستان شده است. البته به این موضوع 
مهم هم بایــد توجه داشــت که ترکمنســتان عالقه 
بیشتری به همکاری با کشورهای اروپایی داشته و این 
موضوع زنگ خطری برای اقتصاد کشــور و استان های 

همجوار ترکمنستان است.
 وی با اشــاره به تغییــر رویکرد ترکمنســتان گفت: 

میزان واردات ترکمنستان از سال ٢۰۱٥ از ۶ میلیارد 
و هشــتصد میلیون دالر به دو میلیارد هفتصد میلیارد 
دالر در ســال ٢۰۱۸ کاهش داشته اســت و این آمار 
نشــان می دهد که ترکمنســتان در سیاســت های 

وارداتی خود تجدید نظری جدی داشته است.
 رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ترکمنســتان 
اضافه کرد: در ســفر روسای جمهور پیشــین ایران به 
ترکمنســتان، حجم صادرات ایران با ترکمنستان تا ٢ 
میلیارد دالر نیز ارزیابی شــده بود. بــا توجه به تحلیل 
شــرایط ترکمنســتان و اینکه این کشــور نسبت به 
سال های گذشــته رویکرد وارداتی خود را کاهش داده 
و اکنون این کشور در بسیاری از حوزه ها تولید کننده 
شده است، حجم صادرات ۱ میلیارد دالر در سال، رقم 
راضی کننده ای خواهد بود و اکنون این ظرفیت در دو 

کشور وجود دارد.

صادرات

صادرات

خریدار  رییس ســازمان توسعه تجارت 
اظهار داشــت: در مورد صادرات به روسیه، 
کاالی صادراتــی اصلی ما حــوزه میوه و 
تره بار است، آنجا اصال قانون FATF وجود 
ندارد و مــا باید فرصتی را ایجــاد کنیم که 
تاجر ایرانی بتواند بــه بهترین نحو کاالی 
خود را بفروشــد و ارز حاصله را جابجا کند 
و سیستم بانکی ایجاد شود که این موضوع 

هم شدنی است.
 علیرضا پیمان پــاک در مــورد تاثیر عدم 
پذیرش FATF بر توســعه تجارت کشور 
اظهار کــرد: موضــوع FTAF از شــرایط 
بین المللی کشور و تصمیم حاکمیت است، 
سازمان توســعه تجارت نقطه نظراتی دارد 
که در قالب بدنه کارشناسی دیده می شود. 
اما وظیفه ما این است که در وضعیت فعلی 
سازوکارها را به نحوی ایجاد کنیم که تاجر 
و صادرکننده بتواند به بهترین نحو فعالیت 
 FATF کند. ما در شــرایط فعلی تحریم و
باید ســازوکار انتقال ارز و ســازوکار مالی- 
بانکی را بچینیم که این کار شــدنی است و 

سخت نیست.
وی ادامه داد: ما باید در شــرایط پذیرفتن 
یا نپذیرفتن FATF سیاســت های تجاری 
کشــور را با سیاســت های کالن حاکمیت 
تطبیق داده و زیرساخت های الزم را ایجاد 
کنیم تا تاجر در شــرایط سیاسی حاکم بر 

کشور کار خود را انجام دهد.
وی افزود: کشــورهایی که اولویت اول ما در 
تجارت هستند کشورهای اروپایی نیستند 

که در شــرایط کامال شــفاف و safe ارزی 
کار کنند. برای مثال در مــورد صادرات به 
روسیه، کاالی صادراتی اصلی ما حوزه میوه 
و تره بار است، آنجا اصال قانون FATF وجود 
ندارد و ما باید فرصتی را ایجاد کنیم که تاجر 
ایرانی بتواند به بهتریــن نحو کاالی خود را 
بفروشد و ارز حاصله را جابجا کند و سیستم 
بانکی ایجاد شود که این موضوع هم شدنی 

است.
پیمان پــاک تصریح کــرد: البتــه انتقال 

ارز انجام می شــود، ارز ٣٥ میلیــارد دالر 
صادرات غیرنفتی ما به کشــور بازگشــته 
است. نکته این اســت که این بازگشت ارز 
برای صادرکننده دشواری و هزینه دارد؛ ما 
باید این هزینه را کاهــش دهیم. برای مثال 
سیستم بانکی بین ایران و برخی از کشورها 
ایجاد شــده که این کار را انجــام می دهد. 
بانک محلــی که ٥۰ میلیون دالر ســرمایه 
دارد تا همان سقف ٥۰ میلیون دالر می تواند 
برای ما این کار را انجام دهد، می توان مرتب 

و با تکرار با همین بانک حتی ۱ میلیارد دالر 
پول انتقال داد.

وی در ادامه بیان کرد:  این سیستم بانکی از 
بانک های معتبر و درجه یک آن کشور برای 
صادرکننــده تضمین می گیــرد. یعنی اگر 
صادرکننده در یک بانک درجه یک گردش 
دارد، بانک درجه دو به او DG داده و پول او 
را منتقل می کند. مــا می توانیم این فعالیت 
را مانند SME ها توسعه دهیم، یعنی تعداد 
زیادی بانک محلی و لوکال داشــته باشیم 

که با بانک های جمهوری اســالمی ارتباط 
داشته باشــند و در مجموع کار ٢ یا ٣ بانک 

بزرگ را ایفا کنند.
 بانک مرکزی به این موضــوع توجه زیادی 
نداشت و چندان حمایت نمی کرد ولی ما از 
آن حمایت می کنیــم و در آیین نامه جدید 
هم ابالغ شده اســت. وزارت صمت و بانک 
مرکــزی مکلف بــه اجــرا و وزارت اقتصاد 
مکلف به حمایت هســتند. ما این کار را در 
چند کشور شروع کرده ایم و تعمیم خواهیم 

داد.
معــاون وزیر صمــت همچنین در پاســخ 
به ســوالی پیرامون تجارت با افغانســتان 
خاطرنشــان کــرد: در مــورد تجــارت با 
افغانســتان چند مشــکل از جمله شرایط 
داخلی این کشــور، مســائل بانکی و ارزی 
و کاهش قــدرت خریــد مــردم داریم اما 
ما یک رایزن موقــت به افغانســتان اعزام 
کردیــم و در همین مدت شــروع به رایزنی 
با مجموعــه طالبــان در موضوعاتی مانند 
کاهش تعرفه ها کرده، اســتاندار خراسان 
رضوی هم برای حل مشــکل تجار خراسان 
هفته قبل به این کشــور ســفر کرد. دولت 
افغانســتان هم به هرحال بــه تامین کاال، 
مواد غذایی، ســوخت، مواد اولیــه و ... نیاز 
دارد. به هرحال زمان می بــرد تا فضا عادی 
شود و سازوکارهای مشترک تعریف شود، به 
هرحال ما بالفاصله رایــزن اعزام کرده ایم و 
مجموعه های دیگر مانند سفارت هم در این 

راستا کمک می کنند.

اعالم آمادگی ایران برای از سرگیری صادرات به عربستان

وند افزایشی صادرات ایران به ترکمنستان ر

مدیراجراییطرحاحیامعادنکوچکمقیاسخبرداد

بازگشت ۶۷۰ معدن به چرخه تولید
خریــدار   مدیــر اجرایــی طــرح احیا، 
فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 
گفــت: از ابتــدای اجــرای طــرح احیا، 
فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 
تا پایان شــهریورماه امســال ۶٧۰ معدن 

کوچک احیا شد و به چرخه تولید بازگشت.
»ســید رضا عظیمی« افزود: از ابتدای آغاز 
طرح تا پایان شهریورماه امسال، شناسایی، 
پایــش و اولویت بندی هفت هــزار معدن، 
محدوده معدنی )اعم از پروانه اکتشــاف و 
گواهی کشف( و محدوده های مزایده ای بر 

اساس مزیت نسبی هر استان انجام شد.
دبیــر شــورای هماهنگــی طــرح احیا، 
فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 
اضافه کرد: از این تعداد بــر روی یک هزار و 
٧۱٣ معدن اقدام کلینیکــی انجام و راه حل 
ارائه شــد که در مجموع ۶٧۰ معدن احیاء 
و توســعه یافته، همچنین حمایت و توسعه 
۱٥ واحد فرآوری در سطح کشور از اقدامات 
طرح اســت.وی خاطرنشــان کرد: از دیگر 
اقدامــات طرح در راســتای فعال ســازی 

معــادن، اجــرای پروژه های زیرســاخت 
مورد نیاز معــادن با حمایــت مجری طرح 
زیربناهــای الزم ایمیــدرو، انعقــاد ٣٧ 
تفاهم نامه سرمایه گذاری، علمی- پژوهشی 
و دانش بنیان، معرفی ۶٢ پرونده به صندوق 
بیمه ســرمایه گذاری فعالیت های معدنی 
برای اخذ تســهیالت )که ٢٣ طرح در حال 
پیگیری و صدور بیمه نامه اســت( و حمایت 

از هشت استارتاپ معدنی، قابل ذکر است.
عظیمی تاکیدکرد: ایمیــدرو این طرح را با 
هدف تامین خوراک بــرای صنایع معدنی 
مصرف کننده مواد معدنی، افزایش تولید و 
تکمیل زنجیره محصوالت و توسعه و ایجاد 
اشتغال پایدار از ابتدای ســال ۹۸ در راس 
برنامه های جاری لحاظ کــرده و به صورت 
مستمر و طی جلســات تخصصی اقدامات 
و عملکرد این طرح با حضور ریاســت هیات 

عامل ایمیدرو پایش می شود.
وی گفــت: گــزارش ۶ ماهه طــرح احیاء 
حاکی از پایش بیــش از چهار هزار محدوده 
معدنی در ٢۱ اســتان هدف بر اساس آمار 

و اطالعات اخــذ شــده از وزارت  صنعت، 
معدن و تجارت اســت.عظیمی بیان داشت: 
با همکاری کارگروه اســتانی طرح احیاء، بر 
روی بیش از ٢٥۰ معدن اقدامات کلینیکی 
شــامل رفع موانع اداری، ســرمایه گذاری، 
معارضان محلی و غیره انجام شد که بر این 
اســاس در مجموع ٢٧۱ معدن )با احتساب 
معادن بازمانده از پارســال( احیاء شــده و 
توسعه یافتند و با توجه به اظهارات کارگروه 
استانی سازمان های صنعت، معدن و تجارت 

به چرخه تولید بازگشتند.
این مســوول با بیان اینکه همه این اقدامات 
با وجود محدودیت های کرونا انجام شــده، 
خاطرنشــان کرد: معادن احیاء و توســعه 
یافتــه مذکور در ۶ ماهه نخســت امســال 
پس از فعال سازی نهایی، پتانسیل افزایش 
اشتغال مستقیم بیش از ٢ هزار نفر و قابلیت 
افزایش ظرفیــت تولید تا یــک میلیون و 
۴٢۰ هزار تــن را دارا هســتند. طرح احیا، 
فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس 
از اواخر ســال ۹۶ اجرایی و در ســال ۹۸ به 

عنوان یکی از طرح هــای اقتصاد مقاومتی 
مطــرح شــد.در ســال ۹۸ بــرای احیا و 
فعال ســازی ۱٥۰ معــدن کوچک مقیاس 
برنامه ریزی و در نهایــت ۱۴۶ معدن فعال  
شد؛ ســال گذشــته نیز با اینکه احیا ٢۰۰ 
معدن مبنای کار قــرار گرفت، اما در نهایت 
٢٥٣ معــدن فعال ســازی و عــالوه بر آن 
حمایت و توسعه ۱٥ واحد فرآوری نیز انجام 
شد.ایران دارای ۶۸ نوع از انواع مختلف مواد 
معدنی است. ذخایر اثبات شده سنگ آهن 
ایــران به مقــدار ٢.٧ میلیارد تن )هشــت 
دهم درصــد کل ذخایر جهــان( و ذخایر 

ســنگ معدن مس به مقدار ٢.۶ میلیارد تن 
)چهار دهم درصد از ذخایر جهانی( اســت. 
ایران همچنیــن دارای ۱۱ میلیون تن روی 
)چهار درصد از ذخایر جهانی( اســت.کل 
ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ 
میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت 
نخست اکتشــافی کشور در گســتره  ای به 
مســاحت ٥۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار 
می رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. از 
این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از 
حوزه  های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت 

کشور به شمار می آید.



ثبت ۱۱۶ میلیون تردد در جاده های استان مرکزی 

 اجرای۴هزار هکتار آبیاری نوین 
در استان سمنان

رئیس ســازمان جهاد کشاورزی ســمنان گفت: در راستای  سمنان
مدیریت مصرف آب، تا پایان ســال جــاری چهار هــزار هکتار اراضی 

کشاورزی استان تحت آبیاری نوین قرار خواهند گرفت.
سید حسن میرعماد در آئین روز روستا و عشایر به میزبانی مسجد امام 
حسین )ع( روســتای فوالد محله مهدی شهر با حضور استاندار سمنان 
با بیان اینکه روستای بدون تولید، ماهیت روســتایی ندارد، ابراز کرد: 
توسعه کشت گلخانه ای از جمله سیاســت های جهاد در سطح استان 

است.
وی با بیان اینکه در بحث ســامانه ها نوین آبیاری، چهــار هزار هکتار از 
اراضی کشاورزی استان تا پایان ســال تحت سیستم های نوین آبیاری 
قرار می گیرد، افزود: برای توســعه و گســترش سیســتم های آبیاری 
نوین، هیچ گونه محدودیت اعتباری نداشــته و به هر میزان از این طرح 

استقبال می کنیم. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین گفت: در بحث 
الیروبی و احیای قنوات عمومی روســتایی تا پایان ســال، به هر میزان 

آمادگی تأمین اعتبار را داریم
میرعماد با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان در بحث اشتغال 
روســتایی، از طرح های روســتایی درآمــدزا و مؤثــر حمایت خواهد 
کرد، بیان داشــت: در بحث تأمین نهادهای دامی تــاش می کنیم تا 

کارخانه های خوراک دام را فعال نگه داریم .

 

 بازدید مدیرکل بهزیستی مازندران
 از مرکز جامع درمانی و توانبخشی بیماران 

وردین ساری وانی مزمن فر ر
مدیرکل بهزیســتی مازندران از مرکز جامع   ساری- زهرا اسالمی
درمانی و توانبخشی بیماران روانی مزمن فروردین ساری بازدید کرد.به 
مناسبت هفته سامت روان، دکتر فرزاد گوهردهی مدیرکل بهزیستی 
اســتان مازندران با همراهی قلندری معاون امور توانبخشی بهزیستی 
اســتان، ضمن بازدید از مرکز جامع درمانی و توانبخشی بیماران روانی 
مزمن فروردین ســاری، نحوه ارائه خدمات در این مرکز را بررســی و 

ارزیابی کرد و از کارکنان این مرکز تشکر و قدردانی نمود

استاندار کرمانشاه: مشکالت فعاالن اقتصادی 
باید به صورت ویژه برطرف شود

استاندار کرمانشــاه گفت: احیای  کرمانشاه- حســنا فخارزاده
واحدهای راکــد صنعتی و تولیــدی و رفع موانع و مشــکات فعاالن 
اقتصادی به ویژه در حوزه امور بانکی یک اولویت و ضرورت برای تحقق 

شعار سال است.
»هوشــنگ بازوند« در نشســت بررسی مشــکات یکی از واحدهای 
تولیدی راکد شهرستان پاوه در اســتانداری، رویکرد حمایتی بانک ها 
را عاملی مهم برای حل مشکات واحدهای تولیدی دانست و افزود: در 
مسیر توسعه و پیشرفت استان باید این همدلی و همراهی صورت گیرد 
تا روند کاهشی نرخ بیکاری تداوم یابد و به اشــتغال زایی در شهرهای 

مرزی با ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی کمک شود.
وی در مورد پروژه کارخانه نوشــابه ســازی پاو نیز گفت: از این پروژه 
صادرات محور به صورت میدانی بازدید کردیــم و انتظار داریم با توجه 
به ظرفیت های ویژه این کارخانه همکاری الزم از طرف بانک نیز انجام 
شود.وی افزود: موقعیت مناســب این واحد تولید نوشابه برای صادرات 
با توجه به شــناخت از بازار هدف یک فرصت برای ایجاد اشتغال پایدار 
و احیای مجدد کارخانه اســت که امروز با تعامل صورت گرفته دوباره 
وارد چرخه تولید می شود.در این جلســه با توافق و تعامل بانک ملت و 
مجریان طرح مقرر شد ظرف مدت ٣٠ روز مشکات فراروی راه اندازی 
این کارخانه رفع شود و این واحد تولیدی با ظرفیت کامل با توجه به دارا 
بودن تجهیزات و زیرســاخت های فنی مطلوب سریعا شروع به فعالیت 
نماید. این واحد تولید نوشابه که در شــهرک صنعتی پاوه واقع شده که 
در سال ٨٧ احداث و پس از یک ســال فعالیت به دلیل مشکات مالی 
تعطیل شــده بود که پس از پیگیری صورت گرفته بــا حمایت مجدد 

شبکه بانکی به چرخه تولید بازخواهد گشت.

 جابجایی بیش از4 میلیون ُتن کاال
 در کرمانشاه طی نیمه نخست سال جاری

مدیر کل راهــداری و حمل و نقل  کرمانشاه- حســنا فخارزاده
جاده ای استان کرمانشــاه گفت: در ۶ ماه اول سال جاری بیش از چهار 
میلیون تُن کاال در این استان جابجا شده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته، ۶ درصد افزایش داشته است.
»فریبرز کرمی« اعام کرد: در این مــدت چهار میلیون و ٣۹۴ هزار تُن 

کاال توسط ناوگان حمل و نقل بار و کاالی استان جابجا شده است.
وی افزود: بیشــترین حمل و نقل کاال مربوط به شهرستان کرمانشاه با 
وزن سه میلیون و ٣٨ هزار تُن است که این مقدار نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته با کاهش سه درصدی روبرو شــده ضمن اینکه بیشترین 

حمل و نقل کاال در استان مربوط به سیمان با ۹٠۶ هزار تُن است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان کرمانشاه از افزایش 
صدور بارنامه خبــر داد و گفت: از ابتدای ســالجاری تاکنون ۲٨۹ هزار 
بارنامه برای بخش حمل بار صادر شــده که صــدور بارنامه مصرفی نیز 

پنج درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
کرمی تاکید کرد: ۱٠ کاالی عمده استان ســیمان )کیسه ای، فله ای( 
کلینگر، اوره، پلی اتیلن، کنجاله، سنگ ســنگبری، گازوئیل، مازوت و 
گندم است.وی یادآور شــد: به دلیل انعطاف پذیری در انتخاب مسیر 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،  درصد 

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

شهردار خرم آباد: 

 نقش رسانه ها در توسعه جوامع
 انکارناپذیر است 

خرم آباد-طوالبی شــهردار خرم آبــاد گفت: نقش رســانه ها در 
پیشرفت، ترقی و توســعه هر جامعه ای انکارناپذیر است و مدیران باید 
برای دســتیابی به اهداف خود از خبرنگاران توانمنــد و متعهد کمک 

بگیرند.
 »ســعید فتوحی« در دیدار با رییس خبرگزاری جمهوری اســامی 
استان لرســتان افزود: خبرنگاری یک فعالیت پر چالش و سخت است 

و تنها عشق به کار موجب تحمل این سختی می شود.
وی با بیان اینکه رسانه ها می توانند اعتماد عمومی را نسبت به دولت و 
دستگاه های خدمت رسان بیشتر کنند اظهار داشت: مدیریت شهری 
خرم آباد از نقدهای منصفانه که بر مبنای اطاعات دقیق، فارغ از غرض 
ورزی و تخریب بیان شود استقبال می کند و آماده شنیدن، ارائه راهکار 

و مشارکت مردم برای پیشبرد امور شهری است.

شهر

قائــم مقام مدیریت  اهواز-محمدمجدم  
طرح های نگهداشــت و افزایش شــرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب از پیشــرفت ۹۵ 
درصــدی مطالعات محیط زیســتی طرح 

توسعه ۲٨ مخزن خبر داد.
به گزارش خبرنگار خریــدار به نقل از پایگاه 
اطاع رســانی مناطــق نفتخیــز جنوب، 
مهندس منصور نصاری پور اظهار داشــت: 
 EIA پروژه ارزیابی اثرات محیط زیســتی
 )Environmental Impact
طرح هــای   )  Assessment
نگهداشت/ افزایش تولید ۲٨ مخزن شرکت 
ملی مناطــق نفتخیز جنوب بــا اختصاص 
اعتباری معادل ۵٠ میلیارد ریال، توســط 
مشاورین محیط زیستی دارای صاحیت از 
سوی ســازمان برنامه و بودجه کشور به اجرا 

درآمد.
وی گفــت: این پــروژه با هــدف مطالعه و 
ارزیابی نتایج و پیامدهای محیط زیســتی 
احتمالی ناشی از اجرای طرح ها و پروژه های 
نگهداشــت/ افزایــش تولیــد در فازهای 
حفاری، ســاخت و احــداث و بهره برداری 
از ســال ۱٣۹٨ در دســتور کار شرکت ملی 
مناطق نفتخیــز جنوب قــرار گرفته و هم 

اکنون نیز با حدود ۹۵ درصد پیشــرفت در 
حال اتمام می باشد.

مهنــدس نصاری پور تصریح کــرد: از نتایج 
این مطالعات که طی هماهنگی با ســازمان 
حفاظت محیط زیست انجام می شود، برای 
پیشــگیری، کاهش و یا کنترل پیامدهای 
محیط زیســتی، بیولوژیکــی، اقتصادی و 
اجتماعی طرح در محدوده شعاع تاثیر پروژه 

ها، استفاده خواهد شد.
وی افــزود: در این مطالعات بــا بهره گیری 
از نرم افزارهای تخصصی پیشــرفته، ضمن 
ارزیابی ریســک کلیة آلودگی های محیط 
زیستی ناشــی از فعالیت و یا بروز حادثه در 
تأسیســات نفت و گاز مدل ســازی شده و 
براساس خروجی مدل  ها اقدامات پیشگیرانه 
مهندســی در عملیــات حفــاری چاه ها و 
طراحــی، اجــرا و بهره بــرداری از پروژه ها 
به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست 
و تأثیر منفی بر ســامت مراکــز جمعیتی 
همجــوار تاسیســات، پیش بینــی و اجرا 
خواهد شد. نصاری پور توضیح داد: مطالعات 
ارزیابی اثرات محیط زیســتی بــرای کلیة 
پروژه های تعریف شــده در قالب بسته های 
۲٧ گانه طرح های نگهداشت/ افزایش تولید 

مخازن منتخب شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب اعم از چاه های نفت و گاز، تأسیسات 
فرآورشــی، خطوط لوله انتقال نفت و گاز و 
جاده های دسترسی در گستره ی جغرافیایی 
پنج استان خوزســتان، بوشهر، کهگیلویه و 
بویراحمد، فارس و لرستان صورت پذیرفته 
اســت و بزرگی مقیاس انجام این مطالعات 
به لحاظ تنوع و تعداد پروژه ها در گستره ای 
جغرافیایی با پیچیدگی زیست محیطی باال، 
در تاریخ ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه 

ها در کشور کم نظیر است.
قائم مقام مدیریت طرح های نگهداشــت و 
افزایش شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
با اشاره به مســئولیت پذیری این شرکت در 
قبال جوامع شــهری و روســتایی همجوار 
تأسیسات، یادآور شــد: رویکردهایی نظیر 
جلوگیری از توســعه کانون هــای داخلی 
ریزگرد ناشــی از احــداث پروژه های نفت و 
گاز، مدیریت پساب و پسماندهای صنعتی، 
طراحی فضای ســبز صنعتی و اســتفاده از 
گونه های گیاهی مناســب و سازگار با اقلیم 
پروژه ها، جلوگیری از هدرســوزی گازهای 
همراه، بررسی استفاده از فنآوری های روز در 
زمینه پایش و کنترل آالینده های زیســت 

محیطی در حوزه مدیریت آب، خاک و هوا، 
در روند انجــام این مطالعات منظور شــده 

است.
الزم به ذکر است، پس از انجام فاز مطالعات 
و بررسی اثرات محیط زیستی اجرای طرح، 
نتایج حاصله در فازهای حفاری، ســاخت، 
احــداث و بهره بــرداری نظیــر طراحی و 

احداث ابنیه محیط زیســتی، خرید کاالها 
و تجهیــزات پایش و اندازه گیــری آالینده 
ها، نیازمند تخصیص و صــرف هزینه های 
عملیاتی و ســرمایه ای خواهد بود که در این 
خصوص نیز در شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب گرفته تصمیم گیــری الزم به عمل 

آمده است

اراک-فاطمه محمدی    معــاون فنی و راه 
روســتایی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان مرکزی گفت: ۱۱۶ میلیون 
و ۲٧۵ هزار تردد امســال در سطح ۶٨ جاده  

این استان ثبت شد.
»محمد محســنی« افزود: بر اساس تحلیل 
ترددجاده های مجهز به تردد شــمار برخط 
اســتان مرکزی، میزان تــردد خودروها در 
راه های برون شهری این استان امسال نسبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته ۱۹ درصد 

افزایش یافته  است.
وی ادامه داد: ۲۵ درصــد از مجموع ترددها 
انجام شــده در جاده های اســتان مرکزی 

امسال متعلق به وسایل نقلیه سنگین و یک 
درصد مربوط به اتوبوس های برون شــهری 
است که تردد این مســایل نقلیه به ترتیب ۲ 
و ٣۶ درصد نسبت به ســال گذشته کاهش 

یافته  است.
معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی گفت: 
طرح ممنوعیــت و محدودیت تــردد برای 
کنترل بیماری کرونا از جمله عوامل کاهش 
تردد این وســایل نقلیه در جاده های استان 

در سال جاری بوده  است.
محســنی خاطرنشــان کــرد: ۲٣ میلیون 
وســیله نقلیه در نیمه نخســت امســال به 

استان مرکزی وارد و ۲۲ میلیون و ۹٠٠ هزار 
وسیله نقلیه از استان خارج شدند که ورود و 
خروج این وســایل نقلیه از استان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشــته ۲ درصد افزایش 
یافته  اســت. وی ادامه داد: هشت میلیون و 
۴٣۵ هــزار وســیله نقلیه در دهــه آخر ماه 
صفر امســال در جاده های اســتان مرکزی 
تردد داشتند که نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته )با احتساب سال قمری( ۶٠ درصد 

افزایش یافته  است.
معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی گفت: 
ورود و خروج وســایل نقلیه از این اســتان 

اکنون نسبت به سال گذشــته به ترتیب ۱٠ 
و هشت درصد افزایش دارد.

محســنی افــزود: مســافران قبل از ســفر 
می توانند به صــورت ۲۴ ســاعته از طریق 
شــماره تلفن ۱۴۱ از آخرین وضعیت جوی 

و ترافیکی جاده مطلع شوند.
۶ هــزار و ۴٠٠ کیلومتر انــواع آزاد راه، راه 
اصلی و راه روستایی در استان مرکزی وجود 
دارد که چهــار هزار کیلومتــر آن را راه های 

روستایی تشکیل داده است.
روزانه حــدود ۴۹٠ هــزار وســیله نقلیه از 
مســیرهای جاده ای اســتان مرکزی تردد 

می کنند.

البرز-مظفری  صبحگاه مشــترک نیــروی انتظامی 
شهرستان چهارباغ با حضور مسئوالن شهرستانی از جمله 
فرماندار چهارباغ، امام جمعه محترم شهرستان و فرماندهی 
نیروی انتظامی رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی 

شورای اسامی شهر و شهردار چهارباغ برگزار شد.
این آیین نخستین صبحگاه مشــترک نیروی انتظامی در 
چهارباغ پس از استقال این شهرســتان بود و همزمان با 

سراسر استان برگزار شد.
حجت االســام قادر محمدی امام جمعه چهارباغ در این 
آیین ضمن گرامیداشت هفته ناجا و تقدیر از تاش های این 
مجموعه، گفت: تامین امنیت یکی از اولویت های حاکمیت 
اسامی اســت که با اســتناد به آیات قرآن می توان گفت 
از اقتصاد و تولید نیز نزد خدا باالتر می باشــد چرا که الزمه 

توسعه و پیشرفت هر جامعه ای ایجاد امنیت است.
امام جمعه شهرستان چهارباغ با اشــاره به این که پلیس 
در هر شــرایطی که نقش پررنگی در جامعه ایفا می کند، 
افزود: ایام تعطیات، عید نوروز، انتخابات، شیوع بیماری، 
حوادث طبیعی و ... پلیس حضــور دارد و باید قدردان این 
همه تاش و مجاهدت نیروهای انتظامی باشــیم.حجت 
االسام محمدی با بیان این که حافظان امنیت باید مورد 
تقدیر و تشکر قرار بگیرند، اظهار کرد: خوشبختانه از زمان 

استقال شهرستان چهارباغ و اســتقرار نیروی انتظامی 
در این شهرستان شــاهد تاش های دلسوزانه فرماندهی 
انتظامی این شهرســتان بوده ایم که طی یــک و نیم ماه 
گذشته به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.وی 
با اشاره به وجود آسیب های اجتماعی در سطح شهرستان، 
اظهار کــرد: وجود ســوداگران مرگ در جاده ســهیلیه، 
معتادان متجاهر در ملک آباد و شیطان بازار در محدوده این 

شهرستان باعث شده است تا آسیب های اجتماعی پررنگ 
تر شــوند و انتظار می رود با برنامه ریزی دقیق و منطقی و 
همکاری نهادهای مربوطه در راستای کاهش این آسیب ها 
گام برداریم.وی تصریح کرد: در ایــن میان انجام خدمات 
اجتماعی، فرهنگی و بهداشــتی در رامجین و ســهیلیه 
نباید به دست فراموشی سپرده شود.امام جمعه چهارباغ 
در پایان با اشاره به اینکه حدود هشــت ماه از آغاز فعالیت 

فرمانداری چهارباغ می گذر، تصریح کرد: در این مدت زمان 
کوتاه شــاهد بهره برداری از ادارات مستقل در شهرستان 
هســتیم که نیاز به قدردانی و ســپاس از زحمات صورت 
گرفته فرماندار محترم و سایر دســتگاه های مرتبط دارد.
در ادامه این آیین سرهنگ چراغی، فرمانده نیرو انتظامی 
شهرستان چهارباغ، گفت: تا پای جان برای ایجاد امنیت و 
ثبات آرامش در شهرستان ایستاده ایم و در این مسیر با هیچ 
کس تعارف و شوخی نداریم.برای ایجاد امنیت با هیچ کس 
تعارف نداریم«فرمانده انتظامی شهرستان چهارباغ بیان 
کرد: برای ایجاد آرامش در جامعه از هیچ تاشــی فروگذار 
نخواهیم بود وی یادآور شــد: همجواری با زندان قزلحصار 
و و ندامتگاه مرکزی همچنین نزدیکــی با مرکز »دی آی 
سی« که در جهت نگهداری از بیماران راه اندازی شده است 
موجب بروز آسیب های اجتماعی می شود.این مقام مسئول 
تصریح کرد: این مراکز باعث می شــود با بــاال رفتن آمار 
معتادان متجاهر در سطح شهرستان باشیم؛ که در این میان 
برای جمع آوری و انتقال معتادان متجاهر برنامه ریزی هایی 
نیز صورت گرفته که نیازمند همکاری سایر دستگاه های 
مرتبط اســت.وی افزود: با ایجاد امنیت و آرامش می توان 
پیشرفت، توسعه و افزایش ســرمایه گذاری در شهرستان 

چهارباغ را رقم زد.

البرز

وی انتظامی شهرستان چهارباغ برگزار شد نخستین صبحگاه مشترک نیر

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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ایالم -حســن بیگی     مدیرعامل شــرکت گاز 
اســتان ایام با اشــاره به اینکه در شــش ماهه اول 
ســال جاری  ۱۱٨ هزار و ٧٠٨ خدمت متنوع در میز 
خدمت شرکت گاز اســتان بصورت غیر حضوری ارائه 
شده اســت، گفت: عاوه بر این، بیش از ۴ هزارو ۹٣۵ 
خدمت دیگر از طریق مراجعه حضوری  انجام شــده 

است. 
عباس شمس اللهی با بیان اینکه این خدمات از طریق 
 ،)crm( ســامانه جامع اینترنتی ارتباط با مشتریان
وب ســایت اینترنتــی، تلفــن گویای  ۲۴ ســاعته، 
اپلیکیشن تلفن همراه، سیستم پیامکی و غیره انجام 
شده اســت، افزود: این خدمات شامل انتقاد، شکایات 
تلفنی، محاســبات قبــض گاز، درخواســت نصب و 
جابجایی علمــک، خدمات الکترونیکی، اســتعام، 
فرایند تسویه حساب، پیشــنهادات، تغییر نام، وصل 
مجدد گاز، درخواســت شــبکه گذاری گاز، دریافت 

آخرین قبض و غیره بوده است.
وی با اشــاره به اینکه میز خدمــت الکترونیکی این 
شرکت در خدمات رسانی فعال اســت، اظهار داشت: 
بدلیل شــیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تجمعات 
ناشــی از مراجعه حضــوری و رعایــت پروتکل های 

بهداشــتی، میز خدمت الکترونیکی در این مجموعه 
فعال گردیــده تا ارباب رجوع بدون نیــاز به ترددهای 
غیر ضروری به راحتی بتوانند مشکات خود را مطرح 
و پیگیری کنند. مدیرعامل شرکت گاز استان ایام به 
خدمات ارائه شده به مشــترکین اشاره و تصریح کرد: 
از این تعداد خدمــت ۵۱ مورد مربوط بــه انتقادات، 
شــکایات تلفنی، نصب و جابجایی علمک، ٣۱۱ مورد 
مربوط به درخواست، خدمات الکترونیکی، استعام و 
فرایند تسویه حساب، ۲٨۲ مورد شامل پیشنهادات، 
تغییر نام، شــبکه گذاری گاز و درخواست وصل گاز و 
٧ هزارو ٧٣۲ مورد نیز مربوط به پرداخت آناین قبض 
و ۱۱٠ هــزارو ٣٣۲ مورد هم دریافــت آخرین قبض 
دریافتی بوده است. شمس اللهی با اشاره به اینکه انجام 
خدمات غیرحضوری عاوه بــر صرفه جویی در زمان، 
تسریع در انجام و پیگیری امور، دقت در انجام خدمات، 
کاهش هزینــه و تردد حضــوری برای مشــترکین 
می شود، خاطرنشان کرد: شرکت گاز استان از طریق 
 )crm( راه اندازی ســامانه جامع ارتباط با مشتریان
http://crm. به صــورت الکترونیکی بــه آدرس

nigc-ilam.ir بــه کلیــه مشــترکین بصورت 
غیرحضوری خدمات ارائه می کند.

اهواز-محمدمجدم      دکتر علــی خدادادی با 
اشــاره به وقوع زلزلــه  روزهای گذشــته در مناطق 
روســتایی و صعب العبور شهرســتان اندیکا، عنوان 
کرد: ۲۴ تیــم عملیاتی این جمعیــت در حال امداد 
رسانی به آسیب دیدگان ناشی از وقوع این دو زمین 

لرزه هستند.
مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان خوزستان، 
افزود :۱ هزار و ۵٨٧ نفر تاکنون مورد امدادرســانی 
قرار گرفتــه و ۱۹ مصدوم نیز با همــکاری تیم های  
اورژانس بــه مراکز درمانــی انتقال و یــا به صورت 

سرپایی مداوا شده اند.
وی ادامه داد: ۲ هزار و ۲۹۲ خانوار در ۱۴۴ روســتا 
حوزه شهرســتان اندیکا  تاکنون مورد ارزیابی قرار 

گرفته و امدادرسانی ها در حال انجام است.
دکتر خدادادی از ســختی های دسترسی تیم های 
امدادی به تعدادی از روســتاهای کوهستانی زلزله 
زده به دلیــل صعب العبور بودن مســیرهای زمینی 
و حتی نبود شــرایط مناســب فرود بالگرد در برخی 
روستاها ســخن گفت و همچنین تاکید کرد: البته 
این مشــکات نتوانســته اســت تا کنون مانع ارائه 
خدمــات امدادی به آســیب دیدگان ناشــی از این 

زمین لرزه ها گــردد ونجاتگران جمعیت هال احمر 
با تمام تــوان در حــال ارائه خدمــات و  توزیع اقام 
امدادی مورد نیاز مردم آســیب دیده از جمله چادر، 
پتو ،موکت ،نایلون پوششــی، مواد غذایی شــامل) 
برنج ،حبوبات، کنســروجات، قند و شــکر ، چای (

اقام بهداشــتی، کلمن ،والور ،ست ظروف و فانوس 
هستند.

مدیرعامل جمعیت هال احمر اســتان خوزستان 
اظهار داشــت: با توجه به محرومیت منطقه و شرایط 
فصلــی و آب و هوایی در صدد هســتیم بــا تقویت 
خانه های هــال و جلــب حمایت خیرین و ســایر 
مجموعه های حمایتی شــرایط مناسب تری را برای 
خانوارهای آسیب دیده فراهم و تجهیزات گرمایشی 

تهیه و در اختیار این عزیزان قرار دهیم.

ایالم خوزستان

انجام بیش از ۱۱۸ هزار خدمت غیر حضوری در شرکت گاز ایالم  ادامه عملیات امدادرسانی هالل احمر  به آسیب دیدگان   زلزله اندیکا

قائم مقام طرح های نگهداشت و افزایش تولید مناطق نفتخیز جنوب :

ح ۲۸ مخزن به ایستگاه پایانی رسید  مطالعات محیط زیستی طر



رییس اداره ارتباطات بین امللل شهرداری شیراز خربداد؛

وز ملی حافظ در حیدرآباد هند  برگزاری نمایشگاه فرهنگی هنری ر

استان

 شیراز-چراغی     مدیر کل اوقاف و امور  خیریه فارس گفت: به مناسبت دهه وقف بیش 
از ٨٠ عنوان برنامه در  استان فارس برگزار می شود. حجت االسام سید عباس  موسوی پیش 
در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  برنامه های دهه وقف با رعایت پروتکل های بهداشتی شامل 
اجرای  طرح  وزیت، بینایی  و ... است. مدیر کل اوقاف و امور  خیریه فارس گفت: به مناسبت دهه 

وقف بیش از ٨٠ عنوان برنامه در  استان فارس برگزار می شود.
حجت االسام سید عباس  در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  برنامه های دهه وقف با رعایت 
پروتکل های بهداشتی شامل اجرای  طرح  وزیت، بینایی سنجی، درمان  رایگان،  دیدار  با علما، 
نمایندگان مجلس  شورای اسامی،  برپایی میز خدمت ونشست های تخصصی از جمله بر 
نامه های دهه وقف در استان فارس است. وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح احسان ماندگار، 
توزیع ۴ هزار بسته معیشتی، ٣ هزار بسته لوازم التحریر، تجلیل از  واقفان و همایش یاوران  وقف 

از دیگر برنامه های اجرایی دهه وقف است.   معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه فارس در ادامه این نشست افزود: در ماه محرم و صفر یک میلیاردو ٣٠٠ هزار میلیون 
تومان در قالب ٧٠٠ هیئت مذهبی، حمایت از ٧٠ موکب با اعتباری افزون بر ٣ میلیارد تومان 
از محل موقوفات شیراز  به مناسبت اربعین  حسینی  در  نجف اشرف، ۲۱٠ مورد بازدید میدانی 
از نیازمندانی و اهدا ۶٠٠ میلیون تومان از محل نیات واقفان به افراد زیر  پوشش کمیته امداد و 
بهزیستی و توزیع ۱.۵ میلیون  پرس غذای گرم از جمله کمک های اهدایی این  نهاد مردمی در 
سال  جاری است. حجت االسام رحیم صفری گرایی تصریح کرد: صدور ۴ هزارو ٣۵٠ حکم 
برای  واجدین  شرایط هیئت امنای مساجد، حسینیه ها، ثبت ۶٠ مورد وقف  جدید وساخت 
۲۵ پروژه  تجاری و  مسکونی و نیز ثبت بزرگترین موقوفه کشور از دیگر فعالیت های این نهاد 

در فارس است.

فارس

شــیراز-چراغی    به مناســبت روز ملی 
حافظ و با هدف معرفــی ظرفیت ها و جاذبه 
های شــیراز نمایشــگاه فرهنگی هنری در 

حیدرآباد هند برگزار می شود.
هاشــم مظاهری زاده رییس اداره ارتباطات 
بین الملل شهرداری شــیراز ضمن اشاره به 
تاش مدیریت شــهری در راستای معرفی 
شهر شــیراز به عاقه مندان فرهنگ و ادب 
در سایر نقاط جهان گفت: این نمایشگاه که 
حاصل همکاری مشــترک شهرداری شیراز 
و سرکنســولگری جمهوری اسامي ایران 
در حیدرآباد اســت به مدت ده روز در موزه 
ساالر جنگ که یکی از ســه موزه ملی هند و 
از مشهورترین کلکســیون های خصوصی 

جهان است دایر خواهد بود. 
مظاهری زاده افزود: بخش اصلی این رویداد 
نمایشگاه عکسی اســت که جاذبه های مهم 
مذهبــی، فرهنگی، گردشــگری و تاریخی 
شیراز نظیر شــاهچراغ، مســاجد و باغات 
تاریخی، و مجموعه زندیــه را در معرض دید 

عاقه مندان قرار می دهد. 
رئیس اداره ارتباطات بین الملل شــهرداری 
شیراز اجرای زنده ی خوشنویسی نستعلیق 
با مضمون اســماء متبرکه الهــی، آیاتی از 

قرآن کریم و ابیاتی از دیوان حافظ و   ساخت 
صنایع دستی  نظیر منبت توسط هنرمندان 
مســلمان هندی و نمایش سه نسخه کهن و 
قدیمی دیوان حافظ را از سایر بخش های این 

رویداد بین المللی عنوان کرد.
مظاهری زاده در تشریح مراسم افتتاحیه این 
نمایشگاه نیز گفت: این نمایشگاه هم زمان با 
روز بزرگداشــت حافظ با حضور فرهنگوران 

هندی و با سخنرانی مقامات ایالتی و شهری  
از جمله وزیر گردشــگری، فرهنگ و جوانان 
ایالت تانگانا افتتاح خواهد شــد. همچنین 
پروفســور عین الحسن اســتاد برجسته و 

شــهیر فرهنگ و ادب فارسی و رییس اسبق 
دانشگاه جواهر لعل نهرو که سهم به سزایی در 
معرفی زبان و فرهنگ فارسی در هندوستان 
داشــته در این مراســم به ایراد ســخنرانی 
خواهد پرداخــت. وی در ادامه با اشــاره به 
همکاری گروه رســانه ای روزنامه سیاست 
که از رســانه های پرمخاطب و به نام جنوب 
هند محسوب میشود گفت: این رسانه قبل و 
حین برگزاری این نمایشگاه به معرفی شیراز 

خواهد پرداخت.  
مظاهــری زاده ابــراز امیدواری کــرد: در 
مناســبت های مهم آتی با تعامل و انسجام 
بیشتر و موثرتر حوزه های مختلف شهرداری 
و هماهنگی مطلوب بین دســتگاهی شاهد 
دیپلماســی فرهنگی پویا و کارآمد و تحقق  
انتظارات به حق شــهروندان بــرای  اجرای 
برنامه های فاخرتر در شان سومین حرم اهل 
بیت ) ع(  و پایتخت فرهنــگ و تمدن ایران 

اسامی باشیم.
بر اســاس این گزارش حیدرآباد با حدود با ٧ 
میلیون جمعیت از بزرگترین کانشهرهای 
هندوستان و یکی  از برجســته ترین مراکز 
فرهنگی و هنری این کشــور محسوب می 

شود و جمعیت مسلمان قابل توجهی دارد.

مدیر  کل اوقاف و امور خیریه استان اعالم کرد؛

برگزاری  ۸۰ ویژه  برنامه درفارس طی  دهه وقف

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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 ساری - زهرا اســالمی   گاز رســانی به مناطق 
کوهســتانی و دورافتاده مازندران از مهرماه ســا ل ۹۶ 
همزمان با بهره بــرداری از طرح بــزرگ خط ۴۲ اینچ 
دامغان - کیاسر - ساری در دستور کار دولت قرار گرفت 
و حذف مصرف سوخت فسیلی و پایان دادن به برداشت 
چوب از جنگل برای سوخت از اهداف گازرسانی به این 

مناطق اعام شد.
»مقدم بیگلریان« سرپرست شــرکت گاز مازندران با 
اظهار این که طرح گازرســانی به ۱۱ روستا در بخش  
چهاردانگه ساری و یک روســتا در بخش هزارجریب 
شهرستان نکاء به بهره برداری رســید، گفت: با گازدار 
شدن این روستاها و انجام فرایند اشتراک پذیری، ۵۱٠ 
خانوار روستایی و بیش از یک هزار و ۵۵٠ واحد مسکونی 

از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند.
وی همچنین با بیان اینکه برای پروژه گازرسانی به این 
روستاها ۱٠٠ میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است،  
اظهار کرد: برای گازرسانی به این روستاها ٧٠ کیلومتر 
شبکه گذاری اجرا و بیش از یک هزار و ۴٠٠ هزار علمک 

نصب شده است. سرپرست شرکت گاز مازندران با بیان 
اینکه هم اکنــون ۹۹.۹ درصد جمعیت شــهری و ۹۵ 
درصد جمعیت روستایی مازندران از نعمت گاز طبیعی 
برخوردارند گفت: شرکت گاز تمام تاش خود را برای 
گازرسانی به روستاهای باقیمانده که قابلیت گازرسانی 

را دارند، به کار بسته است. 
بیگلریان با اشــاره به اینکــه اکنــون گاز طبیعی در 
شبکه های زیرساختی استان به حد کافی وجود دارد و 
نیاز نیست حتی یک لیتر سوخت فسیلی در بخش های 
خانگی استان مازندران مصرف شــود، ادامه داد: طرح 
گازرسانی، یک پروژه زیرساختی مهم برای توسعه رفاه 
و حفاظت از محیط زیست است که شرایط مناسب برای 

ماندگاری جنگل و محیط زیست را افزایش می دهد.
یادآور می شود روستاهایی که اخیرا گازدار شدند شامل؛ 
کسوت، حاجیکا، روشن کوه، سادات محله، ششک، 
کارنام، مزده، کجرستاق، کندس بن، آخورد و کاکرده از 
بخش چهاردانگه ساری و روستای ماخیل هزارجریب 

نکاء می باشند.

 ساری - زهرا اسالمی  مدیرکل نوسازی، توسعه 
و تجهیز مدارس اســتان گفت: برای رفع نیاز واقعی 
آموزش و پــرورش در حوزه های عمرانــی نیازمند 

۴٧٠٠ میلیارد تومان اعتبار هستیم.
به گزارش اداره اطاع رسانی و روابط عمومی آموزش 
و پرورش مازندران؛ »حســن جهانیان« در جلســه 
مشترک شورای معاونین آموزش و پرورش مازندران 
و اداره کل نوسازی توســعه و تجهیز مدارس استان 
اظهار کــرد: بســیاری از مدارس اســتان تخریبی 
هســتند و یا نیاز به تعمیرات اساســی دارند. از این 
رو اگر بر اســاس نیاز واقعی آموزش و پرورش استان 
عمل کنیم نیاز به ۴ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان اعتبار 

داریم
وی گفت: تمام تاشــمان را برای کاستن مشکات 
انجام می دهیم ولی با توجه به کمبود اعتبارات الزم 

نمیتوانیم توقعات را برآورده کنیم.
 مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان به  
نقش مهم خیرین مدرسه ســاز در این زمینه اشاره 

کرده و گفــت: نیازمنــد هدایت خیرین به ســمت 
نیازهای واقعــی آموزش و پــرورش در مناطقی که 
بحران جمعیتی داریم هستیم.همچنین الزم است 
تا خیرین به ســمت ساخت مدارس ســبز در استان 

هدایت شوند.
 وی تاکید کرد: مدارس باید طوری ســاخته شود تا 
در ساخت آنها به امر مهم پدافند غیرعامل نیز توجه 

شود و خطرات احتمالی در آینده کاهش یابد.
جهانیان از پویش ملی »به رنگ مدرسه« که از سوی 
جامعه خیرین مدرسه ساز کشــور در حال اجراست 
ســخن گفته و یادآور شــد: دانش آموزان می توانند 
نقاشــی های خود را در رابطه با مدرســه دوســت 
داشــتنی من در ســایت آجر به آجر بارگذاری کند. 
به ازای هر نقاشــی یک آجر برای ساخت مدرسه در 

استان اختصاص خواهد یافت.
 وی در پایان خواستار نهادینه شدن فرهنگ ساخت 
مدرسه و توســعه و تعمیق فرهنگ انفاق در استان 

شد.

مازندران مازندران
با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال؛

وشن شد مشعل گاز در مناطق کوهستانی مازندران ر
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان:

ورش نیازمند 4هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار هستیم برای رفع نیاز  آموزش و پر

تکریم و معارفه شهردار کوهسار 

مراســم تکریم و معارفه مهندس عباس حق محمد  البرز-مظفری
لوروز شهردار  شهر کوهسار اســتان البرز با حضور مسئولین و مدعوین 
گرامی خانواده معظم شــهدا اپثارگران در مجتمــع فرهنگی تفریحی 

ایثار دهکده سامت شهر کوهسار برگزار گردید. 
 در این مراسم با شکوه ضمن اهداء احکام مهندس عباس حق محمد لو 
بعنوان شهردار کوهسار توســط فرماندار محترم شهرستان ساوجباغ 
از مهندس مجید عظیمی شــهردار ســابق و اعضــای پنجمین دوره 

شورای اسامی شهر کوهسار تکریم شد. 
ضمناً در این مراســم از مرتضی فاحت پیشــه سرپرســت شهرداری 

کوهسار نیز با اهداء لوح سپاس تقدیر شد.

کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری 
استان البرزتشکیل شد

جلسه کمیته فنی موضوع قانون اصاح ماده ۵ قانون  البرز-مظفری
تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان البرز برگزار شد

به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رســانی اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان البــرز کمیته فنــی موضــوع قانون اصــاح مــاده ۵ قانون 
تاسیس شــورای عالی شهرســازی و معماری اســتان البرزبه ریاست 
مهندس حســنی مدیر شهرسازی و معماری اســتان البرز با محوریت 
درخواســتهای شهرهای محمدشــهر ، نظرآباد و کمالشــهر در سالن 

جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان البرز تشکیل شد .
در این جلســه که با حضور نمایندگان مدیر کل دفتر فنی اســتانداری 
البرز ، جهاد کشاورزی ، میراث فرهنگی ، محیط زیست ، سازمان نظام 
مهندسی استان البرز و نمایندگان شــهرداری محمدشهر ، نظرآباد و 
کمالشهر تشــکیل گردید موضوعات مرتبط با مسائل این شهرها مورد 
بحث و بررســی قرار گرفت و برخی موضوعات به تصویب اعضاء حاضر 

در جلسه رسید .

 در6ماهه نخست سال جاری اتفاق افتاد؛

ونق چشمگیر ترانزیت فرآورده های نفتی در  ر
مجتمع بندری امام خمینی)ره(

به دنبال تخلیه و بارگیری بیش از ۹٧۶ هزار تن  اهواز-محمدمجدم
فرآورده های نفتی در شش ماهه نخست سال جاری در پایانه های نفتی 
مجتمع بندری امام خمینی)ره(، نزدیک به ۵٠٠ هزار از این نوع کاال از 
مبدأ بندرامام خمینی)ره( ترانزیت شــد که بیش از ٣٣۶ درصد رشد را 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان می دهد.
عادل دریــس مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزســتان و مدیر 
منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی)ره( با اشــاره به اینکه مجتمع 
بنــدری امام خمینی)ره( بــا برخــورداری از مزیت هــای بازرگانی و 
زیرســاخت های الزم در زمینه ی تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی 
زمینه ی مساعدی برای فعالیت پایانه های نفتی بخش خصوصی فراهم 
کرده است، بیان داشــت: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۹٧۶ هزار 
تن در مجتمع بنــدری امام خمینی)ره( از طریــق رویه های ترانزیت، 
صادرات و واردات تخلیه و بارگیری شده اســت که در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل  ۱۴٣ درصد رشد را نشان می دهد.
دریس با اشــاره به تردد ۱٠٠ فروند کشتی حامل فرآورده های نفتی در 
بازه ی زمانی یاد شــده، در تبیین دالیل رونق تخلیه و بارگیری این نوع 
کاال خاطرنشــان کرد: افزایش تقاضا در بازارهای جهانی و به دنبال آن 
افزایش قیمت نفت و مساعد شــدن زمینه فعالیت های بازرگانی در اثر 
کنترل شیوع ویروس کرونا را از اهم این موارد برشمرد. یادآور می شود 
همجواری مجتمع بندری امام خمینی)ره( با کشورهای حاشیه خلیج 
فارس و برخورداری از پســکرانه بندری برخوردار از شبکه مواصاتی 
گسترده جاده ای با مرزهای غربی کشــور موجب شده این بندر مسیر 

ترانزیتی مساعدی برای انتقال فرآورده های نفتی به شمار آید.

 طی یک ماه اخیر صورت گرفت؛

 وقوع 139  مورد حادثه و حریق در سمنان 

سمنان  رئیس ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنــی شهرداری 
ســمنان با بیان اینکه در یک ماه اخیر ۱٣۹ مورد حادثه در ســطح این 
شهر رخ داده است، گفت: ۴۱ مورد از این حوادث آتش سوزی بوده است.

سعید اسمعیل پور با بیان اینکه طی شــهریورماه سال ۱۴٠٠ مجموعاً 
۱٣۹ حادثه در شــهر ســمنان رخ داده اســت، تاکید کرد: در این بازه 
زمانی شاهد یک هزار و ٨۱٣ مورد تماس با فوریت های امدادی سمنان 
بوده ایم. وی با بیان اینکه در ماهی که گذشــت ۴۱ مورد آتش سوزی در 
سمنان رخ داده اســت، ابراز کرد: ۹٨ مورد عملیات امداد و نجات توسط 

مأموران آتش نشانی سمنان انجام شده است.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری سمنان با بیان 
اینکه مأموران این نهاد در شهریورماه ۶۵ ساعت و پنج دقیقه مأموریت 
امداد، نجــات و اطفای حریــق انجام دادند، بیان داشــت: بیشــترین 
میزان حریق به وقوع پیوســته در ســمنان با ۱٠ مورد مربوط به معابر و 
ســاختمان های متروک بوده و پارک ها وفضای ســبز با ۹ مورد و منزل 

مسکونی با هشت مورد در رتبه های دیگر قرار دارند.
اســمعیل پور با بیان اینکــه از ۹٨ مورد حادثه رخ داده در ســمنان ۵۹ 
مورد مربوط به محبوس شدن افراد در آسانســور بوده است، بیان کرد: 
گرفتن حیوانات موذی با ۱٨ مورد دومین فراوانی مأموریت های امدادی 
سازمان آتش نشانی سمنان را در شــهریورماه ۱۴٠٠ به خود اختصاص 
داده است. وی با بیان اینکه در ماه گذشته ۱٠ مأموریت خارج از شهری 
نیز از ســوی آتش نشانی ســمنان انجام شد، بیان داشــت: در مجموع 
حوادث به وقوع پیوسته در سمنان طی شهریورماه ۱۱۵ نفر امدادرسانی 

شدند.

اردبیل-افسون جبارزاد     مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل 
گفت: در شش ماهه اول امسال بیش از ۴٧٠ 
میلیون لیتــر انواع فرآورده هــای نفتی مایع 
شامل بنزین، نفت سفید،نفتگاز و نفت کوره 
در منطقه اردبیل توزیع شــد.  ســید حجت 
مدنی درباره تامین و توزیع ســوخت استان 
بیان کرد: این میزان فرآورده   در سال ۱۴٠٠ 
و از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه در استان 
اردبیل و دیگر مناطق زیر پوشــش ســوخت 
رسانی این منطقه مصرف شــد که در قیاس 

با مدت مشــابه ســال قبل ۵ درصد افزایش 
مشاهده می شــود. این مقام مسئول درباره 
مصرف ســوخت بنزین اعم از معمولی، سوپر 
و یورو ۴، در بازه زمانی فوق نســبت به همین 
مدت در سال ۹۹ گفت: با آنالیز و قیاس ارقام 
مصرفی امسال و سال قبل افزایش ۱۴ درصد 

داشته اســت. ایشــان تصریح کرد: مصرف 
نفتگاز )گازوئیل( هم در۱٨۶ روز سال ۱۴٠٠ 
در مقایسه با مدت مشــابه سال قبل، حکایت 
از برابری برداشــت با ســهمیه تعیین شده 
دارد. مدنی از کاهش ۱۱ درصد نفت ســفید 
و ۱ درصد نفتکوره هم در همین مدت نسبت 

به ســال ۹۹ خبر داد و افــزود: درصد میزان 
مصــرف فرآورده های نفتــی در مدت زمانی 
فوق در بخش های حمل و نقــل ۶۵ درصد، 
حرارتی ۲ درصد، برق)نیــروگاه( ۲٠ درصد، 
کشــاورزی ۱٠ درصــد، صنایع و پــروژه ها 

بترتیب ۱و ۲درصد اعام کرد.

توزیع بیش از 470 میلیون لیتر سوخت در استان اردبیل

اصفهان-مریم مومنی      دکتر محمد یاســر طیب 
نیا مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در جلسه شورای 
معاونین این شــرکت، مهندس مهــدی کفایت را که 
ســابقه مدیریت قراردادهای خرید و مدیریت کنترل 
مواد شــرکت فوالد مبارکه را در کارنامــه خود دارد به 
عنوان معاون جدید سرمایه های انسانی و سازماندهی 
و آقای مجتبی پوربافرانی را که پیش از این در ســمت 
مدیر امور مالی مشــغول به فعالیت بود به عنوان مدیر 

حوزه مدیر عامل شرکت منصوب نمود.
مدیر عامل شــرکت فــوالد مبارکه در ادامه جلســه 
شــورای معاونین این شرکت، ضمن اشــاره به تعالی 
سازمانی شــرکت، همسوســازی و بهینه سازی افراد 
با اهداف و نیازهای کســب و کار جهت دســتیابی به 
عملکرد برتر را به عنوان یک رویکرد جدید از مدیریت 

سرمایه های انسانی در داخل شرکت مطرح کرد.
محمدیاسر طیب نیا با اشاره به ارزش باالی کارکنان به 
عنوان سرمایه انسانی در سازمان گفت: حوزه سرمایه 
های انســانی به مدیریت کارکنان برای بهبود کیفیت 
زندگی کاری در داخل و خارج ســازمان پرداخته و می 
کوشــد تا برتوانمندی ها و دانش کارکنان بیفزاید. در 
این راستا استخدام استعدادها، جهت دهی درست این 
اســتعدادها، ایجاد حس خودکفایی و آماده سازی آنها 
برای رویارویی با شــرایط پیچیده آینده و نهایتاَ رشد 
و بهینه سازی سرمایه های انســانی، جزو اولویت های 

شرکت فوالد مبارکه می باشد.
طیب نیا در ادامه انتظار خود از معاونت جدید سرمایه 
های انسانی و ســازماندهی را ایجاد احساس تفاوت در 
نگاه مدیریت به کارکنان بیان کرد و افزود: جهت ایجاد 

این احســاس متفاوت، نیاز به تغییر رویکردهای این 
معاونت و حرکت به سمت ایجاد اشــتیاق و اثربخشی 
کارکنــان به جــای رضایــت کارکنان، رســیدن به 
همکاری و مشارکت کارکنان به جای کنترل کارکنان، 
متقاعد سازی بجای قدرت ســازمانی، مشاهده نقاط 
قوت پرسنل و کمک به رفع نقاط قابل بهبود پرسنل و 
نگاه انســانی به کارکنان به عنوان سرمایه های شرکت 

می باشد.
وی در ادامه ضمــن تاکید بر ضرورت چابک ســازی 
ساختارهای ســازمانی شــرکت و ســازماندهی آن 
متناسب با رویکردهای طرح شده و تعالی سازمانی، بر 
تبدیل تفکر خدماتی به تفکر توســعه ای در این حوزه 
اشاره کرد و گفت : بنده انتظار دارم جهت توسعه نشاط 
کاری، اخاق ، فرهنگ و ارزش ها، برنامه ریزی الزم در 

ســازمان انجام گردد و اهتمام جدی در مسائل حوزه 
ایمنی، پیشگیری و ورزش به عمل آید.

طیب نیا در پایان گفت : در حوزه پیمانکاران نیز نکات 
و مســائلی وجود دارد که باید مورد توجه قرارگرفته و 
تضادها و تعارضات موجود برطرف شود تا متعالی بودن 
ســازمان فوالد مبارکه در بخش پیمانــکاران خدوم 

شرکت نیز بروز و ظهور یابد.

اصفهان
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه:

وی کارآمد و بقای یك سازمان است سرمایه های انسانی کلید پیشر



مدیردیسپچینگشرکتملیگازایران:

وگاه ها با تمام ظرفیت خود گاز مصرف می کنند نیر

محرابیانخبرداد

تراز منفی ۱۴ هزار مگاواتی برق در کشور
وزیر نیرو گفت: متاســفانه ما ۱۴ هزار مگاوات تراز منفی برق در کشور 
داریم، یکی از برنامه های وزارت نیرو افزایــش ٣٥ هزار مگاوات برق در 

آینده نزدیک است.
 محرابیان وزیر نیرو در آئین امضای تفاهم نامه بین وزارت  صمت و نیرو 
برای احداث ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی توســط بخش 
صنعت و معدن گفت: خوشبختانه کشور در بیشــتر صنایع به ویژه در 

حوزه انرژی به خوبی عمل کرده است.
او ادامه داد: باتوجه به محدودیت برای صنعت برق که در تابســتان در 
بخش صنایع داشــته ایم بدین ترتیب شــاهد افت تولید و غیره بودیم، 
که امیدواریم با امضای ایــن تفاهم نامه بتوانیم کمبــود برق صنایع را 

رفع کنیم.
وزیر نیــرو بیان کرد: در ســال های اخیر ســرمایه گــذاری در بخش 
نیروگاهی کشور داشته ایم و نتوانستیم ظرفیت گذاری مطلوبی داشته 

باشیم.
او تصریح کرد: متاســفانه ما  ۱۴ هزار مگاوات تراز منفی برق در کشور 
داریم، یکی از برنامه های وزارت نیرو افزایــش ٣٥ هزار مگاوات برق در 
آینده نزدیک است، یعنی برقی که االن تولید می کنیم حدود ٥٣ تا ۸٥ 

هزار مگاوات است.
محرابیان اضافه کرد: توســعه ٣۰ هزار مگاوات نیروگاه در دســتور کار 
است، ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه عمدتاً نیروگاه های حرارتی هستند که 

باید تبدیل به سیکل ترکیبی شوند.
او تصریح کرد: کشور ما پتانســیل باالیی برای انرژی های تجدیدپذیر 
دارد که در برخی از نقاط کشــور می توانیم انرژی خورشیدی یا نیروگاه 
خورشــیدی دریافت کنیــم. همچنیــن در حوزه  نیــروگاه بادی هم 
برنامه های خاصی در نظر گرفته شــده است، خوشــبختانه در کشور 
مشــکل کمبود نقدینگی نداریم، بلکه مشکل مدیریت نقدینگی داریم 

که البته مشکل کمبود بودجه با اصالح فرآیندها قابل حل است.

۳۷ درصد برق کشور توسط صنایع مصرف می شود
حائری گفــت: در حال حاضــر از کل انرژی مصرفــی ٣٧ درصد برای 

صنایع است.
 حائری معاون وزیر نیــرو در امور برق در آئین امضــای تفاهم نامه بین 
وزارت  صمت و نیــرو برای احــداث ۱۰ هزار مــگاوات ظرفیت جدید 
نیروگاهی توســط بخش صنعت و معدن گفت: خوشــبختانه با تالش 
وزارت صمــت و نیرو تفاهــم نامه ۱۰ هــزار مــگاوات ظرفیت جدید 

نیروگاهی امضا می شود.
او ادامه داد: این تفاهم نامه برای تامین بخش صنعت امضا می شــود و تا 
سال ۱۴۰٣ برق صنایع به صورت پایدار قرار می گیرند در حال حاضر از 
کل انرژی مصرفی ٣٧ درصد برای صنایع است که با امضای این تفاهم 

نامه تامین برق صنایع تامین می شود
حائری بیان کرد: امضای تفاهم نامه دستاورد  خوبی برای دو وزارتخانه 
است که می توان به ســاخت ورق های ترانســفورماتور اشاره کرد که 
از خارج از کشــور وارد می شد ما ســاالنه ۱۰۰ هزار مگاوات ترانس در 
کشور تولید می شود که نیاز به ورق هسته در این صنعت  داریم که این 
ورق های هسته در داخل کشور ســاخته می شوند و نیاز ما را به خارج از 

کشور کم می کنند.

شرکتآبوفاضالباستانتهرانخواستارشد

با ۱۰ درصد کاهش مصرف آب ما را یاری کنید
شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: 
تهران به میزان ۱۰۰ روز مصرف شــهروندانش نسبت به سال گذشته 
با کمبود آب مواجه است لذا از تمام شهروندان تقاضای همکاری داریم.

 تهران در شرایطی به فصل پاییز و شروع ســال آبی جدید وارد شده که 
با کسری ٣۱۴ میلیون مترمکعبی نسبت به سال گذشته مواجه است و 
ورودی سدهای تامین کننده آب تهران نیز کاهش ۴۰درصدی داشته 

است.
متوسط مصرف آب در تهران ســه میلیارد و ٣۰۰ میلیون لیتر )معادل 
سه میلیون و ٣۰۰هزار متر مکعب( است که در صورت تداوم این روند، 
طی روزهای آینــده مقوله تامین آب پایتخت نشــینان بــا تنگناهای 
دشــواری روبرو خواهد شــد، چراکه کاهش و اتمام ذخایر آبی و پاییز 
کم بارش امسال شــرایط متفاوتی برای کشــور و به ویژه استان تهران 
فراهم آورده است و سال ســختی را به لحاظ تأمین مطمئن و پایدار آب 

رقم زده است.
در این اطالعیه آمده اســت: گذر از این شــرایط ویژه  تنها با همدلی و 
همراهی تمامی شهروندان امکان پذیر خواهد بود. کاهش ۱۰ درصدی 
مصارف آب توسط هر شهروند، اقدامی راهگشا در این شرایط است. این 
میزان کاهش بسیار ناچیز اســت و به هیچ عنوان لطمه ای به نیازهای 
روزمره مصرفی و بهداشتی خانواده ها وارد نمی کند، ولی کمک شایانی 

به تامین آب در این روزهای بی باران خواهد بود.

عضوکمیسیونعمرانمجلس:
وستا کوهستانی مشترکی   چرا در یک ر

باید ۳ میلیون ۹۰۰ هزار تومان پول برق بدهد؟
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: مبالغ 
باالی قبوض برقی که توســط مردم پرداخت شــده اســت باید به آنها 

بازگردانده شود.
غالمعلی کوهســاری با انتقاد از افزایش قیمت قبوض برق مشترکین 
خانگی، بیان کرد: متاسفانه بنا بر گزارشات مردمی و تصاویر قبوضی که 
از طریق واتس اپ به دست بنده رسیده، ما قبض برق باالی چهار و نیم 
میلیون تومان هم داشــتیم. یعنی بیش از ۱۰ برابر قبوض برق برخی از 

مشترکین خانگی افزایش داشته است.
وی در ادامه اظهــار کرد: چند روز پیــش برای بنده از یک روســتای 
کوهســتانی در شهرستان آزادشــهر قبضی با مبلغ سه میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان ارسال کردند. قطعا در آن روستا از کولر استفاده نکردند و یا 
اگر استفاده شــده هم روزهای محدودی بوده است. این افزایش قیمت 
نارضایتی شدیدی در مردم ایجاد کرده است که به حق می باشد. کاری 

که وزارت نیرو و شرکت توانیر انجام داده است منطقی نیست.
نماینده مردم رامیان و آزادشــهر در مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: اینکه گفته شده مصرف روزانه مردم زیاد است، قابل قبول نیست. 
چرا که فقط در اســتان گلستان ما روزانه ٥ تا ٧ ســاعت قطعی برق در 
زمان پیک مصرف داشــتیم بنابراین این غیرممکن است که مشترکان 
تا این حد بیشتر از الگوی مصرف از برق اســتفاده کرده باشند. از همان 
روزهای ابتدایی بنــده از معترضان این وضعیت بــودم و آن را پیگیری 

کردم.
وی در ادامــه تاکید کرد: اعضای کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اسالمی نیز این موضوع را در دســتورکار خود قرار داده اند. خواسته ما 
این است که قبوضی که با مبلغ باال از ســوی مردم پرداخت شده است، 
مبلغ آن برگردانده شــود. این تنها راه حل است. چرا مردم باید این رقم 
باال را بپردازند؟ اینکه در یک روستای کوهســتانی سه میلیون و ۹۰۰ 
هزار تومان یا در یک شــهر کوچک چهار و نیم میلیون قبض برق برای 
مشترکین خانگی صادر شود با کدام منطق جور در می آید؟ ان شاءاهلل 
پیگیری ها به نتیجه خواهد رسید و پول هایی که از مردم گرفته شده به 

آنان عودت داده می شود.

و نیر

یک کارشناس حوزه آب با بیان اینکه موضوع مدیریت 
آب یک مســئله ژئوپلیتیک و سیاسی هم است، گفت: 
به جای تقســیم آب باید یک دیسیپلین برای آب های 
مرزی بخصــوص در قالب منفعت مشــترک تعریف 

کنیم.
ابراهیم رئیســی درباره وضعیت آب های ســطحی در 
کشــور اظهار داشــت: ما کال در مهار آب های سطحی 
موفق عمل نکرده ایم و فقط ٢۰ درصد از این آب ها را در 
اختیار داریم، اکنون این آب ها بــه دریا می ریزند و یا از 

دسترس خارج شده و از کشور خارج می شوند. 

فقط 20 درصد آب های سطحی را مهار می کنیم
وی با اشاره به اهمیت مهار آب های سطحی با توجه به 
توزیع ناهمگون بارندگی در کشور گفت: ما اکنون ۶۰ 
درصد از آب زیرزمینی و ۴۰ درصد از آب های سطحی 
استفاده می کنیم که با احداث سد فقط توانسته ایم ٢۰ 

درصد را مهار کنیم. 
این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: متوسط بارندگی 
در کشــور ما ٢٥۰ میلی متر اســت، بنابرایــن اگر آب 

ناشی از بارندگی مهار نشود امکان مدیریت 
آب را نداریم، اســتفاده از ســد و سازه های 
وابســته یکی از روش های مهار آب است اما 
این بدان معنا نیســت که مطالعه نداشــته 
باشــیم و از روش های دیگر استفاده نکنیم، 
در حوزه مدیریــت منابــع آب بحث صفر و 
یــک نداریم، موضــوع مدیریــت آب صرفا 

اقتصادی نیست بلکه یک مسئله ژئوپلیتیک و سیاسی 
اســت، مثال چه آبی که ترکیه از ورود آن به کشــور ما 
جلوگیری کــرده وچه آبی که از ایران به ســمت عراق 
می رود، تماما سیاســی شده اســت. وی با بیان اینکه 
اوضاع آب در کشور وخیم اســت اما به میزان مدیریت 
منابع آب حاد نیســت، تاکید کــرد: در زمینه مباحث 
مربوط به آب باید با یک پارادایم شــیفت صحبت شود، 
باید نســبت به آن تغییر نگرش اساسی داشته باشیم، 
باید بدانیم که چقــدر از آب ارزش ایجــاد می کنیم تا 
بتوانیم قیمت گذاری مناســب داشــته باشیم، سپس 
در مورد آب های مرزی دنبال تعریف منافع مشــترک 
باشیم، ما اکنون در شمال غرب با آذربایجان، در شرق 

با افغانســتان، در غرب با عــراق و به صورت 
فرامنطقه ای با ترکیه مسئله داریم، بنابراین 
به جای تقسیم آب باید یک دیسیپلین برای 
آب های مرزی بخصــوص در قالب منفعت 
مشــترک تعریف کنیم، در غیر این صورت 
مشکالت بعدی را شاهد خواهیم بود و ممکن 

است اوضاع از امروز بدتر هم شود. 

قدر تاالب ها را نمی دانیم
رئیســی در ادامه به موضوع تاالب ها اشاره کرد و گفت: 
تاالب ها بخش مهمی از محیط زیست ما هستند، باید 
بدانیم چقدر به محیط زیست مان توجه می کنیم، چه 
میزان به هوا، خاک و آب آسیب می رسانیم، باید ارزش 
و خدماتی که محیط زیست به ما ارائه می دهد، محاسبه 
کنیم، در حالی که ما در کشــور هنــوز نمی دانیم یک 
تاالب چه خدمات اکوسیســتمی را به ما ارائه می دهد، 
باید ارزش خدمات فرهنگی، اقتصــادی، اجتماعی و 

حتی سیاسی تاالب را محاسبه کنیم. 
وی مشــکالت تاالب ها را به عدم مســئولیت پذیری 

سازمان محیط زیســت مرتبط دانســت و افزود: باید 
محیط زیست را در چارچوب بودجه بندی به عنوان یک 
کاالی عمومی محاسبه کنیم و روی آن قیمت گذاری 
شــود،  چراکه هوا، خاک و آب ناســالم ما را به دردسر 
می اندازد، کمااینکه اگر دریاچه ارومیه خشــک شود 
توفان نمک و اگر هورالعظیم خشک شود گرد و غبار را 
شاهدیم. این کارشناس مدیریت منابع آب تاکید کرد: 
باید بدانیم ارزش هورالعظیم صرفا موضوع آب نیست، 
مسئله بر ســر جلوگیری از گرد و غبار است که ساالنه 

۱.٢ میلیارد دالر به ما آسیب وارد می کند. 

توجه به تاالب ها در ایران نمایشی است
وی خاطرنشــان کرد: وقتــی در مورد یــک کاالی با 
ارزش صحبت می کنیــم در رابطه بــا هزینه های آن 
هم باید صحبت کنیم ســازمان محیط زیست ارزش 
خاصی برای تــاالب قائل نیســت و کارهایی که انجام 
می شود، نمایشی است سال هاســت که دنیا نسبت به 
ارزش گذاری اقتصــادی تاالب ها اقدام کــرده اما این 

رویه در ایران کند پیش می رود.  

آب

خریــدار  جوالیی گفــت: علیرغم اینکه 
سه پاالیشــگاه در مدار نیســتند و مشغول 
تعمیرات هســتند، اما شــبکه پرفشاری را 

داریم.
محمدرضا جوالیــی مدیر دیســپچینگ 
شــرکت ملی گاز ایــران، دربــاره آخرین 
وضعیت آمادگی شــبکه گازرسانی کشور 
برای ورود به فصل سرما توضیح داد: در کل 
کشور ٢٢ پاالیشــگاه داریم که از آن ها می 
توانیم ۸٥۰ میلیون متر مکعب گاز را تصفیه 
کرده و به شــبکه گاز تحویل دهیم. در حال 
حاضر این رقــم با توجه بــه اینکه در فصل 
تعمیرات هستیم، بالغ بر ٧۰۰ میلیون متر 
مکعب گاز اســت که آن را تصفیه کرده و به 

شبکه گاز و مصرف کنندگان می رسانیم.
او با بیان ایــن که فصل تعمیــرات تا پایان 
مهرماه تمام خواهد شــد، افــزود: با پایان 
این تعمیــرات، می توانیم ۸٥۰ میلیون متر 
مکعب گاز را به صورت مســتقیم به خطوط 

لوله تزریق کنیم.
جوالیــی درباره این که شــرایط ســخت 
تامین گاز کشــور از چه زمانی آغاز خواهد 
شد، گفت:، چون ۸۰ درصد از گاز کشور در 
جنوب کشور تولید می شود و از سوی دیگر، 
٧۰ درصد مصرف در شمال کشور است، یک 
ناترازی در تولید و مصــرف داریم و باید این 
گاز را از جنوب به شمال برســانیم. طبیعتاً 
مصرف ما زمانی زیاد می شــود که کشــور 
با اُفت دمایی مواجه شــود؛ به طور مثال، از 
دو هفته پیش شــرایط سرمایی را در شمال 
و شمال شرق کشــور داریم و بارندگی هایی 
آغاز شده که طبیعتاً مصرف گاز نیز افزایش 
پیدا کرده اســت، اما غالباً ٥ ماه پایانی سال 
را به عنوان فصل سرد ســال می شناسیم و 
مالک کار های تعمیراتــی و افزایش تولید 

قرار می دهیم.
او اضافه کرد: در حال حاضر، میزان مصرف 
خانگی به مقــداری که پیــش بینی کرده 
بودیم، افزایش پیدا نکرده اما نســبت به دو 
هفته قبل، حدود ٣۰ میلیــون متر مکعب 

مصرف بخــش خانگی افزایــش پیدا کرده 
که تا مشخص شدن وضعیت دمایی، قطعی 
نیســت و باید زمان بگذرد. وضعیت دمای 
کنونی که شــاهد آن هســتیم، پارسال در 
آبان ماه بــه وجود آمد و امســال یک مقدار 
زودتر شروع شده، اما شــبکه گاز کشور پر 
فشار است. علیرغم اینکه سه پاالیشگاه در 
مدار نیستند و مشغول تعمیرات هستند، اما 

شبکه پرفشاری را داریم.
این مقام مســئول درباره آخرین وضعیت 
گازرسانی به نیروگاه ها و صنایع بزرگ نیز، 
توضیح داد: خوشبختانه نیروگاه ها و صنایع 
عمده به صورت کامل گاز مصرف می کنند 
و خوشــبختانه تاکنون مشــکل خاصی را 
در بخش خانگی نیز نداشــتیم. پیش بینی 
می شــود که وضعیت مصرف گاز امسال نیز 

مشابه سال گذشته باشد.
او گفت: در حال حاضر حدود ٢۴۰ میلیون 
متر مکعــب گاز مصرفی نیروگاه هاســت 
کــه در ماکزیمم مصــرف خــود در حال 

مصرف گاز هســتند و فعاًل اقدامی را برای 
محدودیت مصرفــی نیروگاه ها انجام نداده 
ایم. میزان مصرف صنایــع عمده نیز حدود 
۱۴۰ میلیــون مترمکعب اســت که در این 
بخش نیز محدودیتــی را نداریم. در بخش 
خانگی و تجاری نیز میزان مصرف به حدود 
٢٢۰ میلیون متر مکعب رســیده که نسبت 
به هفته گذشــته، تقریبــاً ٣۰ میلیون متر 

مکعب افزایش داشته است.

ذخیره سازی الزم برای زمستان انجام 
شده است

مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران 
در بخش دیگری از ســخنان خــود درباره 
اقدامات و آمادگی هــای الزم برای ورود به 
فصل سرما اظهار کرد: برای عبور بی دغدغه 
از زمستان امســال و اطمینان از پایداری و 
تــاب آوری انتقال گاز، برنامه مشــخصی را 
در ســه فاز تعمیرات پاالیشگاهی و خطوط 
لوله، مخازن ذخیره ســازی و ذخیره سازی 

سوخت مایع در نیروگاه ها تدارک دیده ایم. 
تعمیرات اساسی بیشتر پاالیشگاه ها تکمیل 
شده و تعمیرات تعداد اندک باقی مانده نیز 
همانطور که گفته شد تا پایان مهرماه نهایی 

می شود.
او ادامه داد: در بخش شــرکت انتقال گاز و 
خطوط لوله نیز افزون بر انجام پیگرانی های 
معمول امســال، موفق شــدیم تعمیرات 
پیگرانی کل خط لوله چهارم سراسری را که 
یک هزار کیلومتر و در تاریخ شــرکت ملی 
گاز ایران بی ســابقه بوده، به انجام برسانیم. 
درباره مخازن ذخیره ســازی که دومین فاز 
از این برنامه اســت، موفق شدیم ۴ میلیارد 
مترمکعــب ذخیره ســازی را در مناطــق 
شــمال و شمال شــرق کشــور در مخازن 
ذخیره سازی سراجه و شوریجه با موفقیت 

انجام دهیم.
جوالیی افزود: همچنیــن با همکاری دیگر 
ســازمان های ذی ربط، در بخــش نفت گاز 
و نفت کوره نیز ذخیره ســازی خوبی انجام 

دادیم که اگــر مجبور به اعمــال محدویت 
برای صنایع شــدیم، از بابت تأمین سوخت 

دوم، مشکلی نداشته باشیم.
او درباره مقایسه وضعیت شبکه گاز امسال 
نســبت به ســال گذشــته بیان کرد: روند 
مصرف پارســال افزایش خیلــی زیادی را 
داشــت و به مرز ۶۶۰ میلیون متر مکعب در 
بخش خانگی و تجاری رســیدیم که البته 
اکنون هنوز این شــرایط به وجــود نیامده 
است. پارسال محدودیت های نیروگاه ها به 
این صورت بود که آن ها را به سمت مصرف 
ســوخت مایع بردیم. برای صنایع عمده نیز 
تا جایی که توانستیم سوخت مایع را تأمین 
و گاز را محدود کردیم، در ســایر موارد نیز 
مجبور شــدیم اولویت را بخــش خانگی و 

تجاری قرار دهیم.

امسال هم محدودیت هایی را خواهیم 
داشت

جوالیی افــزود: میــزان تولید بر اســاس 
ظرفیــت پاالیشــی و خطوط لوله کشــور 
مشــخص اســت؛ بنابراین، طبیعتاً امسال 
نیــز محدودیت هایی را خواهیم داشــت و 
حتی اگــر صنایع و نیروگاه هــا را که ارزش 
افزوده زیادی برای کشور دارند نیز محدود 
کنیم، باز هم باید بتوانیــم بخش خانگی و 
تجاری را تامین کنیم. بــه همین دلیل این 
مسئله نیازمند آن اســت که یک همکاری 
را در بخش مصرف نیز داشــته باشیم. یعنی 
مصرف نباید به گونه ای باشــد که منجر به 

کاهش اُفت فشار شبکه گاز شود.
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران 
در پایان تاکید کــرد: نحوه مصــرف نیز از 
بخش های مختلف صدا و ســیما به اطالع 
مــردم خواهد رســید، روش هایــی مانند 
استفاده از پوشاک گرم، می تواند روش هایی 
برای کاهش مصرف باشــد و امیدواریم که 
امسال را با موفقیت پشت سر بگذاریم و اُفت 
فشار گاز را در هیچ نقطه ای از کشور نداشته 

باشیم.

 اوضاع مدیریت منابع آب حاد است

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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افزایشقیمتنفتمعادالتبازارانرژیراتغییرداد

بحران انرژی ایران را به توافق هسته ای باز می گرداند؟
نگارعلی  حســن مــرادی، کارشــناس 
انرژی گفت: اگر در بازار تنش ایجاد شــود 
الجرم برخی از کشــورها نظیر هند به دلیل 
فشــارهای تورمی که وجــود دارد طبیعی 

است که به سمت ایران کشیده شوند.
سناریوهای افزایش قیمت نفت تا بشکه ای 
صد دالر در حالی جان مــی گیرد که نفت 
بشــکه ای ۸۰ دالر نیز در حال حاضر برای 
بسیاری از کشــورهای اروپایی و آمریکایی 
دردســر ساز شــده اســت؛ به گفته پایگاه 
خبری اویل پرایس بحــران انرژی که اوایل 
ماه جاری میالدی در اروپا آغاز شــده است 

ممکن است اکنون در راه آمریکا باشد.
بر اســاس گزارش اخیر فایننشال تایمز نیز 
یک جنــگ واقعی بــرای محموله های گاز 
مایع آمریکایــی بین خریداران آســیایی 
و اروپایی وجــود دارد و این رســانه بر این 
عقیده است که آسیایی ها پیروز این جنگ 

هستند.
در این میــان با وجود درخواســت بایدن از 
اوپک بــرای افزایش عرضه نفــت کماکان 
عرضه این طالی ســیاه به بازار پایین است؛ 
گفتنی اســت که افزایش قیمت نفت خام 
به معنای افزایش قیمت ســوخت اســت، 
افزایش قیمتی که برای هر رئیس جمهوری 
در ماه های اولیه کار وی مشکل ساز خواهد 

شد.

 حسن مرادی کارشناس انرژی در خصوص 
نقش افزایش قیمت نفت بر روی رشــد نرخ 
تورم در کشــورهای آمریکایــی و اروپایی 
گفت: انرژی یکی از پارامترهای مهم اقتصاد 
مصرفی اســت به خصوص در کشــورهای 
اروپایی که بخش عمــده ای از هزینه های 
خانــوار مربوط به آب، برق و گاز می شــود؛ 
بنابراین انرژی در مصــارف و مخارج خانوار 
در کشورهای اروپایی جایگاه ویژه ای دارد 
و در حال حاضر افزایــش قیمت نفت قطعا 
روی خانــواده ها و اقتصاد خانــواده اثر می 
گذارد و آثار تورمی آن اقتصاد کشــور را در 

بر می گیرد.
وی در ادامــه افــزود: در این میــان اما در 
کشورهایی مثل آلمان که اقتصاد پویاتری 
دارند تالش می شــود با اقدامــات جبرانی 
مشــکالت افزایش قیمت نفت حل شود اما 
بازخورد افزایش قیمت نفت در کشورهایی 
نظیر آلمان نیز واضح اســت به عنوان مثال 
شهروندی با یکی از شبکه های آلمان تماس 
گرفت و گفت من بازنشســته ای هستم که 
ماهــی ۱٥ پوند بــه هزینه هــای مصرفی 
من اضافه شــده اســت و در ایــن میان اما 
دولتمردان آن کشور با برنامه هایی در صدد 

جبران بر می آیند.
مرادی در ادامه افزود: و اما در کشــورهایی 
مانند انگلیس که پیشرو نیستند و مشکالت 

معیشتی و اقتصادی دارند جبران این رشد 
قیمت ها در بازار نفت کار ساده ای نخواهد 
بــود و این افزایــش قیمت هــا می تواند بر 
روی نرخ تورم در این کشــور اثــر گذارد و 
مشــکالتی برای جامعه مصرفی انگلیس به 

وجود آورد.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که این 
افزایــش قیمت ها چقدر بــازار محصوالت 
پتروشــیمی را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ 
گفت: آثار افزایش قیمت ها در بازار نفت بر 
روی صنعت پتروشیمی غیرمستقیم است 
و قیمت اقالم پتروشــیمی با ســرعت سایر 
اقالم رشد نخواهد کرد اما به تبع محصوالت 
پتروشیمی نیز از این رشد قیمت ها در امان 
نخواهنــد بود؛ محصوالت پتروشــیمی در 
ســبد خانوار جایگاهی دارند و بر اقتصاد و 

سبد مصرفی خانوار تاثیر خواهند گذاشت.

بحران انرژی فرصت ایران برای 
بازگشت به بازار نفت

مرادی در ادامه در پاســخ به این پرسش که 
بحران انرژی در جهــان می تواند ایران را به 
توافق بازگرداند یا خیر؛ گفــت: اگر در بازار 
تنش ایجاد شــود الجرم برخی از کشورها 
نظیر هند بــه دلیل فشــارهای تورمی که 
وجود دارد طبیعی اســت که به سمت ایران 
کشیده شــوند و حتی عالقه داشته باشند 

توافق هســته ای صورت گیرد و مذاکرات 
دوباره بــه جریان افتــد و ایران مــی تواند 
ســوپاپ اطمینانی باشــد برای مشکالتی 
که در بخش انــرژی در جهان به وجود آمده 
اســت.به گفته وی حتی محتمل است که 
غرب توافقی تنها در حوزه انــرژی و نفت با 

یاران داشته باشد. 
وی در ادامه گفت: البته کشــورهایی نظیر 
روســیه و عربستان ســعودی و حتی عراق 
امکان جبــران ظرفیت را دارنــد و بنابراین 
آنها به درآمد بیشتری دست پیدا می کنند 

و بخشی از بازار نفت را به دست می آورند.
این کارشناس انرژی در ادامه افزود: باوجود 

چنین شــرکای قدرتمندی در بازار نفت باز 
هم امکان اینکه ســایر کشــورها به سمت 
ایران کشــیده شــوند باال اســت و بحران 
انرژی می توانــد تاثیرات مثبتــی بر ورود 
ایران به بــازار انرژی برجا بگــذارد و تمایل 
مصرف کنندگان برای حرکت به ســمت ما 

را افزایش دهد.
مرادی در آخر افزود: گفتنی اســت که علی 
رغم اینکه اوپک سهمیه ها را افزایش نداده 
است اما گوشــه کنار تخطی و تجاوز ممکن 
اســت بتواند مازاد بر آنچه سهمیه است به 
بازار سرازیر کند تا کشــورهای اوپک از این 

آشفته بازار سودی ببرند.



رییسپلیسراهور:

مردم جرایم رانندگی را تا پایان دی ماه بپردازند

دبیرکمیتهعلمیکشوریکووید۱۹تشریحکرد
ونایی بعد از تزریق  علت فوت بیماران کر

 ۲ دوز واکسن
دبیر کمیته علمی کشــوری کوویــد ۱۹ گفت: هیچ واکســنی در دنیا 
وجود ندارد که ۱۰۰ درصد جلــوی مرگ و میر یا بســتری بیماران را 

بگیرد.
حمید رضا جماعتی، به جلســات کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ که 
به صورت هفتگی برگزار می شود، اشاره کرد و افزود: جلسه روز گذشته 
این کمیتــه در خصوص پروتکل هــای درمانی کرونا و به روز رســانی 
آخرین درمان های این بیماری بود.وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته 
در خصوص داروهای مصرف شده برای درمان بیماری کرونایی و تأثیر 
و کارایی آنها بحث شــد و پروتکل جدید که بر اســاس مراحل مختلف 

بیماری کرونا است، در حال تصویب است.
دبیر کمیته علمی کشــوری کووید ۱۹ در خصــوص علت فوت برخی 
افراد با وجود تزریق ٢ دوز واکســن کرونا، گفت: تزریق واکســن باعث 
کاهش مرگ و میر و بستری شــدن بیماران در بیمارستان ها می شود 
ولی به طور کلی هیچ واکسنی در دنیا وجود ندارد که ۱۰۰ درصد جلوی 
مرگ و میر یا بســتری بیماران را بگیرد.جماعتی با بیان اینکه ابتالء به 
کرونا و مرگ و میر افراد بســتگی به بیماری های زمینه ای دارد، افزود: 
ایمنی به کرونا بعد از دو تا ســه هفته از تزریق دوز دوم واکسن در بدن 
ایجاد می شود. در صورتی که برخی افراد بعد از تزریق دوز اول واکسن و 

یا بالفاصله بعد از تزریق دوز دوم مبتال به کرونا می شوند.
وی گفت: از دیگــر عوامل ابتالء به کرونا، بیماری های زمینه ای اســت 
که سیســتم ایمنی این افراد بسیار ضعیف اســت و با زدن واکسن هم 
ایمنی الزم در بدن آنها ایجاد نمی شود و مانع بستری یا مرگ این افراد 
نمی شود.جماعتی با بیان اینکه سن باالی افرادی که بیماری زمینه ای 
دارند نیز عامل دیگری برای ابتالء و مرگ این بیماران می شــود، افزود: 
گاهی افــراد دارای بیماری زمینــه ای در برابر تعداد بســیار زیادی از 
ویروس کرونا قرار می گیرند و به رغم اینکه واکســن کرونا را هم تزریق 

کرده باشند، سیستم ایمنی این افراد تاب بیماری را نمی آورد.
دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ تاکید کرد: باید عالوه بر تزریق ٢ 
دوز واکسن، اقدامات الزم بهداشتی از جمله زدن ماسک، رعایت فاصله 
اجتماعی، اجتناب از دور همی ها و مســافرت ها را نیز انجام دهیم تا از 
ابتالء به کرونا جلوگیری شود و اینکه تصور کنیم تنها با زدن واکسن از 

ابتالء و مرگ پیشگیری می شود، فکر خامی است.
جماعتی افزود: عالوه بر واکسیناســیون و رعایت اصول بهداشتی، باید 

مراقب باشیم که خودمان را در برابر ویروس قرار ندهیم.

و تهران  ایستگاه شهید رضایی در خط ۶ متر
افتتاح شد

ایستگاه شــهید رضایی در خط ۶ مترو تهران با حضور علیرضا زاکانی 
افتتاح شد.

 ایستگاه شــهید رضایی در خط ۶ مترو تهران با حضور علیرضا زاکانی 
شهردار تهران و برخی از مدیران شهری افتتاح و به بهره برداری رسید.

ایستگاه شهید رضایی، ســیزدهمین ایســتگاه خط ۶ مترو محسوب 
می شود که در خیابان هفده شــهریور، پایین تر از میدان خراسان قرار 
دارد. خط ۶ مترو تهران یک خط درون شــهری به طــول ٣۸ کیلومتر  
با ٣۱ ایستگاه است که ۱٢ ایستگاه این خط شــامل دولت آباد، شهدا، 
امام حســین )ع(، بعثت، کیانشــهر، امیرکبیر، یادگار امام )ره(، شهید 
ستاری، شهید اشرفی اصفهانی، دانشــگاه تربیت مدرس، مرزداران و 

شهرک آزمایش افتتاح شده است.
این خط از حرم شاه عبدالعظیم حســنی )ع( و محله نفرآباد آغاز شده و 
پس از طی یک مسیر جنوب به شمال در ایســتگاه مترو شهدای هفده 
شــهریور با خط هفت، در ایستگاه مترو میدان شــهدا با خط چهار، در 
امام حسین با خط دو، در ایستگاه مترو شهدای هفت تیر با خط یک در 
ایستگاه مترو میدان ولی عصر )عج( با خط سه و دوباره در ایستگاه مترو 
دانشــگاه تربیت مدرس با خط هفت تقاطع خواهد داشــت و سپس به 
سمت غرب امتداد مســیر داده و به محدوده شمال غربی تهران خواهد 

رسید.

معاوناجتماعیپلیسفتا:
وش بلیت بازی ایران  وغین فر  عامل تبلیغ در

و کره دستگیر شد
 معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از شناســایی و دستگیری عامل تبلیغ 
دروغین فروش بلیت دیدار بازی تیم ملی فوتبــال ایران با کره جنوبی 
خبر داد.به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســرهنگ رامین پاشــایی در 
تشریح این خبر اظهار داشــت: بر اســاس رصدهای صورت گرفته در 
فضای مجازی شخصی که در شبکه های اجتماعی با تبلیغات مختلف 
و دروغین، مدعی فروش بلیت بازی فوتبال بین تیــم ملی ایران و کره 

جنوبی در استادیوم آزادی شده بود، مورد شناسایی قرار گرفت.
وی ادامه داد: کارشناســان پلیس فتا پــس از اقدامات فنی و تخصصی 
متهم را احضار و به مراجع قضائی جهت ســیر مراحــل قانونی معرفی 
کردند.پاشــایی تصریح کرد: خوشــبختانه با اشــراف اطالعاتی 
کارشناســان ســایبری، فرصت ارتکاب جرم از این فرد گرفته شد 
و وی چند ســاعت پس از اقدام مجرمانه خود مورد شناسایی قرار 
گرفت و دستگیر شــد.معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا افزود: متهم در 
اعترافات خود اقرار کرد که به قصد کالهبــرداری از هموطنان، فروش 
این بلیت ها را حتــی تا مبلــغ دو میلیون تومان به طعمــه های خود 
پیشــنهاد داده اســت.وی ضمن بیان اینکه حضور هر گونه تماشاچی 
در بازی مذکور تابع قوانین و مقررات خاص فدراسیون فوتبال و اطالع 
رسانی آنها خواهد بود؛ از شهروندان خواست، فریب تبلیغات مجرمان 
سایبری را نخورند و در صورت مشاهده هرگونه جرایم در فضای مجازی 
موضوع را از طریق مرکز فوریت های ســایبری به شماره ۰۹٣۶۸۰ و یا 
وب سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارش 

های مردمی به کارشناسان ما اطالع دهند.

دیوار

فرمانده یــگان های ویــژه ناجا گفت: امــروز یگان ویژه 
دارای دانش کافــی برای کنترل اغتشاشــات، عملیات 
تروریســتی و بحران های اجتماعی بوده و خوشبختانه 
الگوی هوشــمندانه یگان ویژه در مقابلــه با بحران های 
اجتماعی مهر تأیید خورده است.ســردار کرمی فرمانده 
یگان های ویژه ناجا در مراسم صبحگاه عمومی یگان های 
ویژه ناجا با حضور جانشین فرمانده نیروی انتظامی اظهار 
داشت:هفته ناجا فرصت مناسبی است تا ارزیابی کاملی 
از عملکرد یکساله داشــته و اگر نیاز به توسعه و تقویت یا 

اصالح ایرادات  و اشکاالت در مأموریت ها است 
انجام و اصالح شــود همچنین یــک گزارش 
کاری به مــردم ارائه شــود.ادامه راه حضرت 
امام)ره( و شهدا در جهان پر تالطم کار سختی 
است همچنین هدایت انقالب و جبهه مقاومت 
و عبور کشور از بحران های بزرگ کار سخت و 
دشواری است و کسی جز مقام معظم رهبری 

قادر به هدایت نبود. ســردار کرمی افــزود: عمده ترین 
کار در این یــگان، آموزش اعم از عملیاتی، جســمانی و 

بصیرتی است که با اردوهای صحرایی و عملی 
آمادگی خود را ارتقا مــی دهیم.فرمانده یگان 
های ویژه ناجا اعالم کرد:امــروز یگان ویژه 
دارای دانش کافی برای کنترل اغتشاشات، 
عملیات تروریســتی و بحران های اجتماعی 
بوده و خوشبختانه الگوی هوشمندانه یگان 
ویژه در مقابله با بحران هــای اجتماعی مهر 
تایید خورده است.ســردار کرمی به آمادگی یگان ویژه 
اشاره و بیان داشت: آمادگی خوبی در حوزه تجهیزات 

تخصصی و انفرادی داشــته و در اولویت ناجا هستیم و 
تجهیزات یگان ویژه باالی ۹۰ درصد آمادگی مقابله با 
بحران ها را دارد. در طرح توســعه نیروی انسانی قرار 
داشته و یگان ویژه به تناسب ســاختار در حال توسعه 
اســت و باید گفت که در حال حاضر توان عملیاتی ما 
۶٥ درصد و آمادگی ۸۱ درصدی هستیم.سردار کرمی 
با بیان اینکه تــوان عملیاتی یگان های ویــژه ناجا در 
سراسر کشور ۶٥ درصد اســت خاطرنشان کرد: یگان 

ویژه آمادگی مقابله با بحران ها را داراست.

ناجا

خریــدار  رییس پلیــس راهــور ناجا با 
بیان اینکه همــه جرایم تا پایان ســال ۹۹ 
از دو برابری بــه اصل آن برگشــت، گفت: 
هموطنان تا دی ســال ۱۴۰۰ فرصت دارند 
این مبلــغ را پرداخــت کنند تا بخشــی از 

مشکالت آنها در حوزه جرایم رفع شود.
 سردار ســیدکمال هادیان فر روز دوشنبه 
در جمع خبرنگاران  درباره پرداخت جرایم 
به صورت اقساط گفت: در سال ۹۸ تقسیط 
را برای دارندگان تمام وســایل نقلیه ای که 
بیش از یک میلیون تومان جریمه داشتند و 
تعهد داده بودند، اجرایی کردیم و مقرر شده 
بود تا این افراد ظرف یک ســال بدون پیش 
پرداخت خودرو را ترخیص کرده یا جریمه 
شــأن در واقع به صورت تعلیق درآید که در 
یک ســال با هر مبلغی که در طول ماه و روز 
خودشــان می توانند از طریق سایت پلیس 
راهور یا درگاه هایی که وجود دارد پرداخت 

کنند.
وی ادامــه داد: در انتهــای ســال از میان 
کســانی که تعهد دادند تقریبــاً ٣٥ درصد 
پرداختی انجــام گرفــت و ۶٥ درصد فقط 
تعهد را امضا کردند و بــه آن قولی که دادند 
عمل نکردند لذا ما این را در سال ۹۸ متوقف 

کردیم چون این دیون دولتی است.
رییس پلیس راهور افــزود: در برابر قانون به 
استناد ماده ٢٣ مکلف هستیم در هر صورت 
وصول جرایم را از افراد و دستگاه های دولتی 
و غیردولتی وصول و بــه خزانه دولت واریز 

بکنیم.
هادیانفــر تصریح کــرد: جرایــم به اصل 
برگشــته و خودرویی نداریــم که جرایمی 
مثاًل باالی ۱۰ میلیون داشته باشند و توصیه 
می کنیم که چون طرح مصوبه مجلس است 
حتماً هموطنان اســتقبال کننــد و بعد از 
تاریخ ٣۰ دی در واقع دوبــاره جرایم به دو 

برابری بر می گردد.

در طرح توقف منع تردد شبانه فقط 
اجرا کننده بودیم

وی در مورد توقف منع تردد شــبانه گفت: 
پیشــنهاد دهنده اینکه اعمال محدودیت 
در ترددها در شــهر قرمز یــا نارنجی یا در 
محدودیت شــبانه باشــد پلیس نبود و این 
موضوع صراحتاً به پیشنهاد وزارت بهداشت 
انجام شــد و حتی در کمیته کارشناســی 
درمورد اثربخشی این کار، وزارت بهداشت 
آن را تأیید کرد. این طرح بر اساس پیشنهاد 
وزارت بهداشت در ستاد ملی مقابله با کرونا 
تصویب شــد و ما هــم در واقــع عامل اجرا 

بودیم و اجرا کردیم.
رئیس پلیــس راهــور ناجا افــزود: طبق 
گزارش وزارت بهداشــت این کار ٣٥ تا ۴۰ 
درصد در کاهش پیــک پنجم بیماری مؤثر 
بود؛ االن هم شــرایط برای اینکــه ما تردد 

شبانه را داشــته باشــیم یا در واقع اعمال 
محدودیت ها، در ۱۰۸ شهر نارنجی که قطعاً 
این مصوبه این اســت که شهرهای نارنجی 
هم مثل شهرهای قرمز مشمول یک میلیون 
جریمه هستند و به نظر می رسد طرحی که 
وزارت بهداشــت دارد، اجرای شیوه نامه ها 
و اعمال محدودیت های هوشمند است که 
چند روز پیش که ما پیگیــری کردیم قرار 
شد در شــهر قزوین به صورت آزمایشی بر 
اساس تاکید  رئیس جمهوری اجرا شود و در 
صورتی که اثربخشی داشته باشد با پلتفرمی 
که آماده کرده اند، کار را به کل کشور تسری 

دهند.

افزایش ۳۵ تا 40 درصدی ترددها طی 
12 تا 16 مهر در کشور

وی همچنین از افزایش ٣٥ تا ۴۰ درصدی 
ترددها طی ۱٢ تا ۱۶ مهر در کشور خبر داد 
و افزود: بخصوص محورهای شمالی ما متأثر 
از این تعطیالت بود و شــاید هــم به جهت 
اینکه مردم در یک شــرایط خوش خیالی 
اینکه واکسن زده اند، این ترددها را داشتند 
و حتی در محور چالوس ۱۱۱ درصد نسبت 

به سال ۹۹ ما افزایش تردد شاهد بودیم.
رئیس پلیــس راهــور ناجا تصریــح کرد: 
دوربین هــا کار خــود را انجــام می دهند، 
البته گاهی این دوربیــن پیامکش با تأخیر 
انجام می شود چراکه انباشتگی داده داریم 
همچنین در مورد جرایــم کرونا، کماکان 
محدودیت هــا باید کنترل بشــود و پلیس 
جریمه کند مگر اینکه در جلســه ستاد ملی 

تصمیمات جدیدی اخذ و به ما ابالغ بشود.
هادیانفر اضافــه کرد:  پلیــس راهنمایی و 
رانندگــی هیــچ درآمدی از ایــن خدمات 
نــدارد و در مورد اعالم جرایــم محدودیت 

کرونایی چون شدت ترددها مقدار افزایشی 
شده است تا سیســتم چک اپراتوری بشود 
همکاران ما مکلف هســتند که کار را تک به 
تک کنترل بکنند که آیا این ماشــین همان 
خودرو است یا خیر و بعد هم چک اپراتوری 
پیامــک می آید. پیامک ســریع ارســال 
می شــود بخصوص پیامک اول که محتوای 
آن مبنی بر آن اســت که شــما در محدوده 

کرونا تردد کرده اید.
به گفتــه وی در یکــی از اقدامات بســیار 
برجسته ای که هم اجرای قانون و هم به نفع 
مردم بــود، موضوع بخشــودگی دو برابری 

جرایم است که انجام شد.

انجام شماره گذاری اینترنتی
هادیانفر به موضوع شماره گذاری اینترنتی 
هم اشــاره کرد و گفت: در این مــورد کار را 
از سال گذشــته آغاز کردیم و آزمایشی آن 

انجام شد.
وی ادامه داد: این مرحله به صورت آزمایشی 
اجرا می شود یعنی هنوز دو مرکز در تهران 
و هفته گذشته مرحله آزمایشی در اصفهان 
را عملیاتی کردیم و امیدواریم مشکالت آن 

برطرف شود.
هادیانفر اضافه کرد: در شــرایط کنونی به 
نظر می رسد بســیاری از مردم از این طرح 
شماره گذاری استقبال خواهند کرد؛ چراکه 

دشواری بابت فرایند انجام کار وجود ندارد.
رئیــس پلیس راهــور گفت: شــهروندان 
۸٥ درصد موضوعــات را روی اپ موبایلی 
می تواننــد، انجام دهند ســپس مراجعه به 
مراکزی که برایشــان تعیین شــده صورت 
می گیرد و در کمتــر از ۱۰ دقیقه می توانند 

این خدمت را دریافت کنند.
وی گفت: در مورد نوبت دهی اینترنتی هم 

همین اتفاق افتاد و در ایام پیک کرونا بیش 
از ٥/٥ میلیون نوبت در کشور داریم.

هادیانفر اضافه کرد: شــرایط مــا در مراکز 
کامال عادی اســت ولی به دلیــل اینکه دو 
ماه و نیم تعطیالت کرونایی داشــتیم و در 
وضعیت قرمز بودیم؛ بر اســاس اعالم ستاد 

ملی مقابله با کرونا، مرکز را تعطیل کردیم.
رئیس پلیس راهور ناجا افــزود: با توجه به 
اینکه کسانی که نقل و انتقال وسیله را انجام 
می دهند، گرفتار هســتند با پیگیری که از 
وزارتخانه های بهداشت و کشور شد، مجوز 
گرفتیم که ٥۰ درصد خدمات را ارائه دهیم 
و در این راســتا ٥۰ درصد تمام مراکز کشور 

را باز کردیم.
هادیانفر افــزود: در شــرایط کنونی به جز 
هشــت شــهر و ۱۰۸ شهرســتان کــه در 
وضعیت نارنجــی قــرار دارنــد، تقریبا از 

وضعیت قرمز خارج شدیم.
رییس پلیس راهــور گفت: تقریبــاً با تمام 
ظرفیت و بــا رعایت تمام شــیوه نامه های 
بهداشتی به مردم خدمات رسانی می کنیم.

کروکی الکترونیک توسط پلیس 
راهور در استان قم به صورت کامل 

اجرایی شد
هادیانفر در مورد کروکی الکترونیک گفت: 
کروکی الکترونیک کار بسیار بزرگی بود که 
توســط پلیس راهور در استان قم به صورت 
کامل اجرایی شــد؛ چهارشنبه همین هفته 
هم مراســم کروکی های برتــر را خواهیم 
داشت و از افســرانی که در حوزه کروکی در 

کشور برجسته بودند، تجلیل می شود.
رئیس پلیــس راهور ناجا ادامــه داد: طبق 
تفاهمنامه همکاری با بیمه مرکزی بیش از 
۶ تا هفت هزار کروکی در استان قم کشیده 

شــده اســت و هیچ کروکی کاغذی در این 
اســتان نداریم همچنین تخلفی هم برای 

پیگیری وجود نداشته است.
هادیانفر بــا بیان اینکه اســتان قم حمایت 
کامل از این طرح دارند، افــزود: امیدواریم 
طبق تفاهمنامه با بیمــه مرکزی، حداکثر 
تا سه ماه آینده هم مشــکالت اپلیکیشن و 

زیرساخت سامانه را برطرف کنیم.
به گفته وی اصالحات دیتا و مــود دیتا نیز  
انجام شــده و بک بن زیرساخت اصلی را نیز 

توسعه می دهیم.
هادیانفر گفت: تا ســه ماه آینــده به یکباره 
کل کشــور با همکاری بیمــه مرکزی که 
تجهیزاتــش تأمیــن می شــود، کروکی 
الکترونیکــی در کشــور جاری و ســاری 
شود و کار بســیار بزرگی اســت. بر اساس 
گزارش های بیمه مرکزی، بیمه ها ســاالنه 
بیش از دو هزار میلیارد تومان خسارت های 
تصادفات ساختگی را پرداخت می کنند که 
کروکی الکترونیکــی جلوی تمام تصادفات 
ســاختگی و خســارت هایی که بــه نوعی 

صوری پرداخت می شود، می گیرد.
رییــس پلیس راهــور اضافه کــرد: در این 
راســتا کار مردم ســهل خواهد شد چرا که 
ســاالنه یک میلیون و ٢۰۰ هــزار تصادف 
اتفاق می افتد که بخش زیادی از تصادفات 
خســارتی یــا جرحــی و بخشــی دیگر، 
تصادفات فوتی است که این طرح می تواند 

در این بخش کمک کند.

ترخیص وسیله نقلیه بیش از ۷2 
ساعت در پارکینگ

هادیانفر گفت: هر وسیله نقلیه ای که بیش 
از ٧٢ ساعت برابر قانون در پارکینگی به هر 
دلیلی متوقف بشود طبق دستور قضائی ما 
در فرایند ترخیص فوق العاده گذاشــتیم و 
اعالم کردیم مردم می توانند برای ترخیص 

اقدام کنند.
وی اضافه کرد: تمام دارندگان وسایط نقلیه 
ای که در پارکینگ ها وســیله شأن توقیف 
شــده اســت برای ترخیص وســیله شأن 
الزم نیســت در بدو امر ریالی برای جریمه 
پرداخت بکنند و می تواننــد با آن فرمی که 
تعهد می دهند تا ۱۸ مــاه بدون هیچ پیش 
پرداختی با علم به اینکه جرایم از دو برابری 
و اصــل آن هم برگشــته، اصــل جرایم را 

پرداخت کنند.
رییس پلیــس راهور تصریح کــرد: هزینه 
پارکینگ به ســال ۹۴ بر می گردد؛ یعنی ۶ 
ســال قبل آخرین مصوبه را با هماهنگی که 
با پارکینگ دارها که در واقع ۸٥ درصد هم 
بخش خصوصی هستند آن نرخ و شاخص را 
برای ترخیص گذاشــتیم عالوه بر آن برای 
موتور ســیکلت هایی که تا کنون اگر مانده 

باشند، احراز شده است.
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نمایندهسازمانجهانیبهداشتدرایران:

وند واکسیناسیون در ایران سرعت خوبی دارد ر
خریدار   نماینده سازمان جهانی بهداشت 
در تهران با بیان اینکه روند واکسیناســیون 
در ایــران ســرعت خوبــی دارد، گفــت: 
سیستم ســالمت ایران می تواند برای سایر 
کشورهای منطقه به ویژه در حوزه بهداشت 
و بکارگیــری نیروهای ارزشــمندی مانند 

بهورزان الگو باشد.
دکتر جعفــر حســین در حاشــیه دیدار 
نمایندگان ســازمان های بیــن المللی در 
ایران با وزیر بهداشــت که در ســتاد وزارت 
بهداشت برگزار شــد، اظهار داشت: مراکز 
بهداشــتی ایران تجربه مناسبی برای پاسخ 
به نیازهای جامعه دارنــد. در ایران با وجود 
تحریم ها، اکثر شــاخص های بهداشتی و 
سالمت همانند ســالمت نوزادان، مادران 
باردار، دسترســی به خدمات بهداشــتی و 
درمانی و پوشش بیمه ســالمت در شرایط 

مناسبی قرار دارند. 
وی افزود: خوشبختانه روند واکسیناسیون 
در ایران علیــه کرونا ســرعت خوبی دارد 
و توصیه ســازمان جهانی بهداشــت برای 
محافظت بیشتر مردم در برابر این بیماری، 

تزریق هر دو ُدز واکسن است چون دریافت 
ُدز اول بــه تنهایــی، تاثیــر زیــادی برای 
محافظت از افراد ندارد و الزم اســت که هر 
دو ُدز واکسن، در فاصله زمانی تعیین شده، 

تزریق شود. 

واکسن ویروس کرونا را نمی کشد
نماینده ســازمان جهانی بهداشت در ایران 
گفت: واکســن، ویروس کرونا را نمی ُکشد 
بلکه بدن را مقاوم می کنــد و اثرات مخرب 
در ســالمت مردم، ایجــاد نخواهد شــد. 
واکســن می تواند ایمنی جمعی در مقابل 
ویروس را به جامعه بدهد. هر قدر پوشــش 
واکسیناسیون بیشتر شــود، ویروس کرونا 
ضعیف تر می شــود البته واکسیناسیون در 
مقابل کرونا شاید باعث حذف و ریشه کنی 
این بیماری نشــود اما از اثرات مخرب آن، 

می کاهد. 
دکتر حسین خاطرنشان کرد: حمایت های 
سازمان جهانی بهداشت نه تنها از ایران بلکه 
از سایر کشــورهای عضو آن همانند دوران 
کرونا و قبــل از آن به ویــژه در تهیه لوازم و 

تجهیزات، ظرفیت ســازی و توانمندسازی 
سیســتم ســالمت، تالش بــرای افزایش 
دسترســی مردم به تجهیــزات و امکانات 

بهداشتی و درمانی ادامه دارد. 

مقاومت در برابر واکسن کرونا برای 
سالمت مردم مخرب است

وی افــزود: در برخــی کشــورها، مقاومت 
هایی علیه واکسیناســیون وجود دارد و از 
ابتدای شــیوع کرونا نیز اطالعات نادرستی 
در مورد ایــن بیماری در دنیــا و پس از آن 
در مورد واکســن ها، منتشر شــد که این 
مسائل، برای ســالمت مردم، مخرب است. 
اگر جمعیت ٧ و نیم میلیــارد نفری جهان 
تا حد قابل توجهی واکســن کرونا را تزریق 
نکنند، پاندمــی پایان نمی یابــد. نماینده 
ســازمان جهانی بهداشــت در ایران گفت: 
سیتم ســالمت و وزارت بهداشت به تنهایی 
نمی تواند به موفقیت های قابل توجهی در 
واکسیناسیون و مصون سازی جامعه نسبت 
به کرونا اقدام کند و الزم اســت که ســایر 
ســازمانها و ارگانهای دولتی و غیردولتی به 

ویژه ســازمانهای مردم نهاد و داوطلب نیز 
برای ترغیب و تســریع در واکسیناســیون 
علیه کرونا و رســیدن به ایمنی جمعی، به 
میــدان بیایند.دیدار نمایندگان ســازمان 
های بین المللی در ایران با وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی روز یکشنبه در 

ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.
به گزارش ایرنا، وارادت واکســن و تسریع 

واکسیناســیون اولویــت اصلــی دولت 
سیزدهم برای مهار کرونا قرار گرفته است.

بر اساس اعالم وزارت بهداشت، تا کنون ۴٥ 
میلیون و ٧٥ هزار و ٥۱٣ نفر ُدز اول واکسن 
کرونا و ۱۹ میلیــون و ٣٢۶ هزار و ۴٣٢ نفر 
نیــز ُدز دوم را تزریق کرده انــد و مجموع 
واکســن های تزریق شــده در کشور به ۶۴ 

میلیون و ۴۰۱ هزار و ۹۴٥ ُدز رسید. 

آگهی مفقودی
بدینوسیله اعالم می گردد برگ سبز خودروی سواری پراید مدل صبا به 
رنگ مشکی بشماره شاسی: S1412283430393   و شماره موتور 
 01054800 و شماره انتظامی فروشنده : ایران87-735 –س99
و شماره انتظامی ایران 87-823س99بنام مالک خانم زینب کرمی 
به شــماره ملی 4270117419 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد.                                                                   6476



عضوشورایعالیمسکن:

وام مسکن ۴۵۰ میلیون تومان می شود

خریــدار   عضو شــورای عالی مســکن اظهار 
داشــت: قرار بر این اســت متناســب بــا درآمد 
دهک های متقاضی، وام مســکن تا ۴٥۰ میلیون 
تومان افزایش یابد. وام پروژه جهش تولید مسکن 
از ٢٥۰ میلیــون تومان تــا ۴٥۰ میلیون تومان و 
سود آن از ٥ تا ۱٢ درصد شــناور خواهد بود و بر 
اساس درآمد دهک های مختلف متقاضی، تغییر 

می کند.
 اقبال شــاکری در نشســت خبــری چهارمین 
کنفرانــس بین المللــی مدل ســازی اطالعات 
ســاخت با بیان اینکــه این دانــش جدید باعث 
کاهش هزینه های ســاخت و همچنین کاهش 
زمان صدور مجوزها می شــود، اظهار داشت: در 
حالی که بررســی و صدور برخــی از مجوزهای 
ســاخت تا چند ماه به طور می انجامــد با روش 
مدل سازی اطالعات ســاخت )BIM( می توان 
تمام اطالعات ســاخت و پروژه را در عرض چند 

دقیقه بررسی کرد.
عضو شــورای عالی مســکن در پاســخ به سوال 
ایلنا مبنی بر انتقاد برخی از کارشناســان درباره 
تورم زایی طرح ساخت ســاالنه یک میلیون واحد 
مســکونی گفت: آنهایی که مدعی هستند طرح 
جهش تولید مسکن تورم زا خواهد بود، از جزئیات 
این طرح مطلع نیســتند چرا که تمام منابع مالی 
این پروژه از طریق بانکها تامین می شود و بودجه 
آن را قرار است بانکها در قالب تسهیالت به مردم 

ارائه دهند.
شــاکری از افزایش سقف وام مســکن در پروژه 
جهش تولید خبر داد و یادآور شــد: قــرار بر این 
است متناســب با درآمد دهک های متقاضی، وام 
مســکن تا ۴٥۰ میلیون تومان افزایش یابد. وام 
پروژه جهش تولید مسکن از ٢٥۰ میلیون تومان 
تا ۴٥۰ میلیون تومان و سود آن از ٥ تا ۱٢ درصد 
شناور خواهد بود و بر اســاس درآمد دهک های 

مختلف متقاضی، تغییر می کند.
وی ادامــه داد: البته تامین مســکن قشــرهای 
کم درآمد که تــوان پرداخت اقســاط را ندارند از 

طریق روش دیگری خواهد بود.
عضو شورای عالی مسکن تاکید کرد: البته بانکها 
این وام را در ســودهای ۱۸ درصد می پردازند اما 
این وام وارد صندوق ملی مســکن خواهد شــد 
و با ســایر ورودی های این صندوق با ســودهای 
مختلف ترکیب و در نهایت ســود آن برای مصرف 

کننده نهایی ٥ تا ۱٢ درصد است.
شاکری در پاسخ به ســوال خبرنگار ایلنا مبنی 

بر اینکه طبق محاسبات، گفته می شود اقساط 
این وام چیزی حــدود ۶ تا ٧ میلیــون تومان 
است که قشــر کم درآمد و مخاطب این پروژه 
توان پرداخت آن را ندارنــد، گفت: این مطلب 
درست نیست چرا که اقســاط این وام کمتر از 
۴ میلیون تومان و دوره بازپرداخت ٢۰ ســاله 

خواهد بود.
وی در پاسخ به ســوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه 
آیا شرایط ثبت نام در طرح جهش تولید مسکن 
با سود و وام شناور تا سقف ۴٥۰ میلیون تومان 
شــامل متقاضیان مســکن ملی هم می شود، 
اظهار داشــت: این طــرح شــامل متقاضیان 
مسکن ملی نخواهد شد و ســود در نظر گرفته 
شــده برای متقاضیان مســکن ملی همان ۱۸ 

درصد است.
عضو کمیســیون عمــران مجلس با اشــاره به 
تقاضای بســیار باال بــرای مســکن و طرح های 
اینچنینی در کشــور گفت: در حــال حاضر ۱۰ 
میلیون متقاضی وجود دارد کــه البته این به غیر 
از احتساب بدمسکن ها و مجردهایی که تمایل به 

زندگی مستقل دارند، است.
شاکری خاطرنشــان کرد: البته نگران سرکشی و 
یاغی گری بانک ها در پرداخت این وام ها هستیم 
که قانون اختصاص ٢۰ درصد از تسهیالت بانکی 
به بخش ســاختمان را تصویب کرده ایم و در سال 
اول یعنی ســال ۱۴۰۰ بانک ها بایــد ٣۶۰ هزار 
میلیارد تومان را به بخش مســکن و طرح جهش 
تولید مســکن اختصاص بدهند که در سال های 
آینده با افزایش نرخ تورم، میزان تســهیالت هم 

افزایش پیدا می کند.
وی در پاسخ به ســوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه به 
دلیل سرپیچی بانک ها از مصوبات و مقررات، تنها 
یک درصد متقاضیان موفق به دریافت وام ودیعه 
شدند و چرا مجلس به این موضوع ورود نمی کند، 
بیان داشت: به شــدت از این عملکرد بانک ها در 
پرداخت وام ودیعه شکایت داریم و تایید می کنیم 
که تعداد نفراتی که موفق بــه دریافت وام ودیعه 
شدند بســیار اندک بود از این رو از وزیر اقتصاد و 
رئیس بانک مرکزی درخواست کردیم با همراهی 
وزارت راه و شهرســازی در این باره تعامل کنند و 

چاره ای بیاندیشند.
عضو کمیســیون عمــران مجلس تاکیــد کرد: 
ســختگیری های بانکها برای پرداخت این وام از 
جمله تعیین چند ضامن بر خالف قانون اســت و 
مردم را دچار مشکل کرده اســت. بانک مرکزی 

باید سریعا به این موضوع ورود کند.
شــاکری همچنین از آغاز ثبت نام خانه اولی ها در 
طرح جهش تولید مســکن خبر داد و یادآور شد: 
از چند روز آینده متقاضیــان می توانند در پروژه 

جهش تولید مسکن ثبت نام کنند.
وی با اشــاره به راهکار وزارت راه و شهرسازی 
برای اجــرای این پــروژه گفــت: وزارت راه و 
شهرسازی این برنامه را در پیش دارد به جای 
اینکه هر ســال ســاخت یک میلیون واحد را 
آغاز کند، سال اول ســاخت ٢ میلیون و سال 
دوم ســاخت ٢ میلیون دیگر را شروع کند که 
اگر موفق به انجام این کار شــود بسیار ارزنده 

است.
عضو شورای عالی مســکن همچنین از مذاکره 
با یک شــرکت چینی برای انبوه سازی در پروژه 
جهش تولید مســکن خبر داد و ادامه داد: قرار بر 
این است که حدود ٥ شــرکت بزرگ انبوه سازی 
کار ساخت پروژه جهش تولید مسکن را بر عهده 
بگیرند که آنها با سازندگان و انبوه سازان کوچک 
وارد قرارداد شــوند و موضوع بسیار مهم برای ما 
مســئله قرارداد اســت و ضمانت اجرایی برای 
تحویل ایــن واحدها در بازه زمانی مقرر اســت. 
نباید این پروژه مانند مسکن ملی مشمول مرور 
زمان شود و با تاخیر چند ساله در تحویل مواجه 

شویم.
شــاکری تاکید کرد: اگر ســازندگان پروژه بنیاد 
مســکن، بنیاد مســتضعفان و یا ســتاد اجرایی 
فرمان امام باشــند نگرانی ما بیشتر است چراکه 
این نهادها مانند بخش خصوصی نیســتند که در 
صورت تاخیر در تحویل پروژه دستور جلب آنها را 
بدهیم و ورود بنیادها به این پروژه، کار را سخت تر 

می کند.
وی با بیان اینکه با اجرای پروژه ســاخت هر سال 
یک میلیون واحد مسکونی، شاهد یک تاثیر روانی 
در بازار مســکن برای تثبیــت قیمت ها خواهیم 
شــد، افزود: نمی توانیم مدعی شویم که قیمت ها 
به ســرعت کاهش پیدا می کند اما قیمت به طور 
قطع مدیریت خواهد شد و در نهایت قیمت ها در 
بازار مسکن متناسب با نرخ تورم عمومی حرکت 

می کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: 
باید توجه داشته باشــیم که این پروژه به تنهایی 
نمی تواند موثر عمــل کند و همزمان بــا آن باید 
قانون مالیات بر خانه های خالــی و قانون مالیات 

بر عایدی هم به اجرا برسد.

شهر

مدیر امــور فنــاوری اطالعات 
بانک شهر با اشــاره به انتظارات 
مشــتریان حقیقی و حقوقی؛ از 
ارائه خدمتی جدیــد و متمایز از 

سوی این بانک خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی بانک 
شــهر، میثم نمازی بــا تاکید بر 
اینکه شعار« نوآوری در خدمت« 
همواره ســرلوحه خدمات ارائه 
شده از ســوی بانک شــهر بوده 
اســت، تصریح کــرد: معتقدیم 
حضــور مســتمر و اثر گــذار در 
بازار رقابتی صنعــت بانکداری، 
مستلزم ارائه محصوالتی متمایز 
و دارای مزیــت رقابتــی خاص 

است.
نمازی عنــوان کــرد: در همین 
راستا و با هدف ارائه خدمات نوین 
در حوزه بانکــداری الکترونیکی 
و پوشــش نیاز مشــتریان، بانک 
شهر اقدام به راه اندازی محصول 
کارتی تحــت عنوان«ســیگما 

کارت « کرده است.
وی بــا بیــان اینکــه 
کارت «  »ســیگما 
محصولی جدید مبتنی 
بر ابــزار کارت بانکی با 
امکان صــدور چندین 
کارت بانکــی بر روی 

صرفا یک ســپرده اســت، گفت: 
پیاده ســازی معماری اصلی این 
کارت مبتنی بر تعریــف گروه و 

عضو می باشد.
مدیر امور فناوری اطالعات بانک 
شــهر ادامه داد: بهره بــرداری از 
محصول یاد شــده، این امکان را 
برای مشتریان حقیقی و حقوقی 
فراهــم مــی آورد کــه چندین 
کارت بانکی بــا قابلیــت انجام 
تراکنش تا ســقف معینــی را بر 
روی سپرده بانکی خویش صادر 
کرده و شــخص صاحب سپرده  و 
یا نماینده قانونــی وی می تواند 
عملیات مربوط به شــارژ مجدد 

و یــا دشــارژ کارت ها 
بــه میــزان دلخــواه، 
رفــع  و  مســدودی 
مسدودی کارت ها و ... 

را انجام دهد.
نمــازی خاطرنشــان 
کــرد: در حــال حاضر 
ارائه ســیگما کارت به مشتریان 
بانک در قالــب »کارت خانواده« 
»کارت  و  کارت«  »تنخــواه   ،

خسارت« فراهم شده است.
وی »پوشــش دغدغــه هــای 
نظارتی والدین بــر فرزندان در 
روزمره  اعتبارهــای  تخصیص 
به ایشــان »، »حذف اسکناس 
فیزیکی و رفع مشــکالت ناشی 
از آن بــرای گروه های ســنی 
خاص« و »امکان پایش، کنترل 
و رصد تراکنش هــای فرزندان 
برای والدیــن« را از مهم ترین 
مزایای »کارت خانواده« عنوان 

کرد.

مدیر امور فناوری اطالعات بانک 
شــهر با اشــاره به ویژگی های 
کارت خســارت نیز گفت:امکان 
مدیریــت و حفــظ نقدینگی در 
شــرکت های بیمه، پایش و رصد 
دقیق محــل مصــرف و هزینه 
خســارت هــای پرداختــی به 
مشــتریان، جلوگیری از تخلف و 
سوء اســتفاده های احتمالی در 
پرداخت های خسارت و ... از مهم 
ترین مزیت های اســتفاده از این 

کارت است.
نمــازی در پایان افــزود: حفظ 
نقدینگــی و بودجه شــرکت ها 
در زمــان تخصیــص اعتبــار به 
تنخواه گردان هــا، امکان کنترل 
و مدیریــت هزینه هــای جاری 
شرکت ها، جلوگیری از هدررفت 
ســرمایه تخصیص یافته شرکت 
ها به تنخــواه گردانان در صورت 
قطع همکاری و ... از کارکردهای 

تنخواه کارت است.

»سیگما کارت« خدمتی جدید و متمایز از سوی بانک شهر

انتشار نسخه بهینه سازی شده همراه بانک 
صادرات ایران

نســخه جدید همراه بانک صــادرات ایران بــا به روزرســانی و ایجاد 
تغییرات جدید به منظور ارتقای امنیت حساب کاربران و دسترسی به 

قابلیت های متنوع  تر منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، نســخه جدید ٢.۱ همراه 
بانک صادرات ایران با قابلیت دو مرحله ای شــدن ورود بــه نرم افزار و 
حذف رمز حساب به منظور ارتقای امنیت حساب کاربران و بهره مندی 
از خدمات متنوع جدیــد در این نرم افزار به نشــانی: www.bsi.ir در 
دسترس مشــتریان بانک صادرات ایران قرار گرفت. ضمن اینکه امکان 

سرویس دهی به نسخه  قبلی همچنان میسر است.
در نســخه جدید ایــن نرم افزار بــرای ورود )login( به گوشــی های 
تلفن همراه اندروید و ios به رمــز پیامکی نیز نیاز اســت. رمز پیامک 
شده در ســرویس ورود، در صورت ارائه دسترسی به پیامک ها از طریق 
تنظیمات گوشــی در نســخه اندروید، به صورت خودکار بازنشــانی 

می شود.
در این نسخه رمز حساب در خدمات انتقال وجه حذف شده و رمز یکبار 
مصرف )پیامکی، USSD و ســخت افزاری( جایگزین آن شــده است. 
همچنین در خدمت اتصال حساب به کارت نیز رمز حساب حذف شده 

و رمز یکبار مصرف جایگزین شده است.
بهنیه سازی سرویس های پیچک برای اســتفاده از خدمات استعالم و 
ثبت صدور چک هــای صیادی از دیگر قابلیت های اضافه شــده به این 
نسخه است. افزوده شدن امکان ثبت صدور چک در وجه اتباع خارجی 
و اشخاص حقوقی با ورود کد فراگیر/شناسه ملی در بخش گیرنده چک 
در نســخه اندرویدی وios  ، قابلیت اســتعالم نام گیرندگان از سامانه 
نهاب در سرویس های پیچک، افزوده شدن سرویس استعالم وضعیت 
انتقال چک توسط ذی نفعان مشترک، افزوده شــدن فیلد »بابت« در 
سرویس های پیچک، بهینه سازی اســتفاده از بارکد در سرویس های 
پیچک و قابلیت نمایش فهرســت دالیل عدم تایید چــک از تغییرات 

بهینه نسخه جدید در این حوزه خدمات چک های صیادی است.
افزوده شدن سرویس پرداخت قبوض دســته ای، قابلیت به روز رسانی 
مانده حساب ها در صفحه اول برنامه، امکان انجام انتقال وجه دسته ای 
به حساب خود و بهینه سازی سرویس دستور پرداخت از دیگر تغییرات 

مهم نسخه جدید همراه بانک صادرات ایران است.

توضیح بانک ملی ایران درباره فعالیت اعتباری 
شعبه هامبورگ

معاون امور ارزی و بیــن الملل بانک ملی ایران اعــالم کرد که فعالیت 
اعتباری شعبه هامبورگ این بانک به زودی از سر گرفته می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،  محسن امین زارع با بیان این 
که توقف اعطای اعتبار در شــعبه هامبورگ موقت و ناشی از تغییرات 
مدیریتی آن بوده است،  اظهار کرد: ارائه خدمات اعتباری در این شعبه 
با شــروع به کار مدیر جدید محلی که مراحل انتصاب و تایید او توسط 

مقام نظارت بانکی آلمان نهایی شده است، به زودی آغاز می شود.
وی افزود: همه فعالیت های شــعب واحدهای خارج از کشور بانک ملی 
ایران کامال شــفاف و در چارچوب ضوابط و مقررات کشورهای متبوع 

است.

تامین مالی بنگاه های اقتصادی ازمهمترین 
وظایف بانک ها است

قائم مقام بانک سینا در سفر به استان هرمزگان و بازدید از شعب بوشهر 
و عســلویه بر اهمیت بازاریابی و تامین مالی بنــگاه های اقتصادی این 
استان با توجه به موقعیت استراتژیک منطقه به عنوان قطب اقتصادی 

و تجاری کشور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، تقدیری در این بازدید با بیان این 
که بوشهر و عسلویه منطقه ای با پتانسیل باالی اقتصادی برای سرمایه 
گذاران است، گفت: بانک سینا در تالش است با ارائه محصوالت متنوع 
و ســازماندهی موثر در افزایش ارتباط با مشتری در تجهیز و تخصیص 
منابع و خدمات کارمزدی، سهم بیشــتری از بازارهای مالی را به خود 

اختصاص دهد.
قائم مقام بانک ســینا تامین مالی بنگاه های اقتصــادی را از مهمترین 
وظایف بانک ها دانست و گفت: بانک ســینا با خلق محصوالت جدید، 
طرح های متنوعی برای حمایت از فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل 
مختلــف دارد و می توان بــا بازاریابــی هوشــمندانه و در نظر گرفتن 
اقتضائات مشتریان، گام های موثری در مسیر حمایت از صنایع داخلی 

و جهش تولید در کشور برداشت. 
وی در ادامه افزود: نباید اجازه دهیم نوسانات اقتصادی بر روند فعالیت 
های بانک در جهت کمک به رونق تولید و چرخه اقتصادی کشور تاثیر 

مخرب بگذارد.
گفتنی اســت در این ســفر تقدیری از زحمات کلیه همکاران منطقه 
قدردانی کرد و عملکرد موفق بانک سینا را نتیجه تالش های دلسوزانه 

تمامی کارکنان شعب و ستاد عنوان کرد.
شــیخ االســالمی مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و مدیر 
منطقه بوشــهر و هرمزگان نیز در این بازدید حضور داشــتند و ضمن 

گفتگو با همکاران، عملکرد شعب مذکور را مورد بررسی قرار دادند.

درنامهایازسویمدیرعاملصورتگرفت
 افشای فهرست زمین و ساختمان بانک

 ایران زمین
مدیرعامل بانک ایران زمین در نامه ای خطاب بــه انصاری مهیاری، 
سرپرســت مدیریت نظارت بر ناشران ســازمان بورس و اوراق بهادار 
تهران، فهرســت زمین و ســاختمان های متعلق به این بانک را اعالم 

کرد.
بر اســاس اعالم عبدالمجید پورسعید، فهرســت این امالک بر اساس 
جداول مورد نظر تا تاریخ ٢۹ اســفندماه ۱٣۹٧ و طبق آخرین صورت 

های مالی حسابرسی شده منتشر شده است.
به گفته مدیرعامــل بانک ایران زمین، اطالعات یادشــده قبل از موعد 

مقرر همزمان در سامانه کدال هم بارگذاری شده است.
وی در عین حال تاکید کرده اســت که با توجه بــه این که صورت های 
مالی حسابرسی شده منتهی به پایان سال ۱٣۹۸ بانک ایران زمین در 
شرف نهایی شدن است، فهرســت زمین و ساختمان منطبق بر صورت 
های مالی یادشــده در گزارش هیات مدیره وزمیــن به مجمع عمومی 

افشا خواهد شد.
پورســعید در این نامه وعده داده اســت که مجمع عمومی بانک ایران 

زمین در کوتاه مدت برگزار شود. 

بانک
سود مشارکت در منافع به شبکه فروش بیمه دی 

پرداخت شد
معاون امور مشتریان و توسعه بازار شــرکت بیمه دی از پرداخت سود 

مشارکت در منافع به نمایندگان و کارگزاران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رســانی؛ حســن قلندری معاون امور 
مشتریان و توســعه بازار شــرکت بیمه دی ضمن اعالم این خبر افزود: 
شرکت بیمه دی در راستای اجرای سیاســت توسعه فروش با کیفیت 
شرکت و رویکرد حمایت از شبکه فروش، سود مشارکت در منافع سال 

۱٣۹۹ نمایندگان و کارگزاران را واریز نمود.
وی بیان کرد: معتقدیم شــبکه فروش به ویژه نماینــدگان، به عنوان 
مهم ترین ســرمایه های شــرکت و خط مقدم ارائه خدمات بیمه ای به 
مشتریان هستند و ســعی داریم با سیاســت های حمایتی و پرداخت 
های به موقع، در افزایش انگیزه و همچنین نگهداشت نمایندگان فعال 

گام برداریم.

طلب ۲۲هزار میلیاردی بانک مسکن از دولت
معاون مالی و پشتیبانی بانک مسکن با اشاره به طلب ٢٢۰ هزار میلیارد 
ریالی از دولت، گفت: از کمیسیون اقتصادی مجلس می خواهیم قانون 

را برای افزایش سرمایه، اصالح کند.
 مرتضی صالحی با اشــاره به مطالبه بانک ها از دولت،  اظهار کرد:  قانونی 
مصوب شــده که بانک ها از محل طلب از دولــت )بدهی های دولت به 
بانک ها( افزایش ســرمایه انجام دهند. قانونگذار بــا توجه به این  که در 
سال  ۹٥ افزایش ســرمایه بانک از محل طرح مســکن مهر انجام شده 

بانک مسکن را مستثنا کرده است.
وی تصریح کرد: پیگیر حذف این اســتثنا هســتیم تا بتوانیم طلب از 

دولت را در قالب افزایش سرمایه به سرمایه بانک اضافه کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که طلب بانک مســکن از دولت چه میزانی 
است، افزود: دولت ٢٢۰ هزار میلیارد ریال به بانک مسکن بدهکار است. 
با توجه به قانون جهش تولید مســکن که توســط رئیس جمهور ابالغ 
شده بانک ها باید ساالنه در ساخت یک میلیون مسکن مشارکت داشته 

باشند.
معاون مالی و پشــتیبانی بانک مســکن گفت: از این رو نیاز اســت که 
ســازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس 
از بانک مسکن برای افزایش سرمایه در راستای ارتقای توان تسهیالت 

دهی کمک کنند.
صالحی با بیان این که در سال های بعدی هم بانک مسکن مشمول این 
استثنا شده است، تصریح کرد: از سال ۹٥ به این سو افزایش سرمایه ای 

از محل طلب از دولت به دلیل مستثنا شدن، نداشته  ایم.
وی پیش تر گفته بود: بــا توجه به اهمیت موضــوع تامین مالی بخش 
مسکن و ساختمان کشور و لزوم تقویت و بهبود ساختار بانک، افزایش 
سرمایه بانک مسکن به عنوان تنها بانک دولتی تخصصی بخش مسکن 

طی سال های اخیر مورد توجه نهادهای سیاست گذار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در قوانین بودجه سال های ۹٥ تا ۹۸ سهمی برای افزایش 
سرمایه بانک مسکن در نظر گرفته شد. با توجه به پیگیری های صورت 
گرفته موفق شدیم طی سال های اخیر طی ٢ مرحله نسبت به افزایش 
سرمایه از محل ظرفیت قانونی ایجاد شده از محل قوانین بودجه ساالنه 

اقدام شد.
وی تصریح کرد:  بر اســاس مراحل قانونی طی شــده در پایان سال ۹٥ 
ســرمایه بانک مســکن ٥۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. از افزایش 

سرمایه از محل تبصره ٣٥ اصالح قانون بودجه عملیاتی شد.
وی با بیان این که این افزایش ســرمایه ٧ فروردین سال ۱٣۹۶ به ثبت 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران رسید. در ادامه نیز در 
بهمن ۹۸ سرمایه بانک مسکن ٥۰ هزار میلیارد ریال دیگر از محل بند 

ب تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور افزایش یافت.
معاون مالی و پشتیبانی بانک مســکن اظهار کرد:  سرمایه ثبتی بانک 
مســکن از مبلغ ٣۰ هزار و ٧٣٥ میلیارد ریال در سال ۹٥ به ۱٣۰ هزار و 

٧٣٥ میلیارد ریال در پایان سال ۹۹ افزایش یافته است.
صالحی با تاکید بر این که افزایش ســرمایه بانک مسکن تاثیرات بسیار 
مهمی در بهبود ســاختار مالی و شاخص های ســالمت بانکی از جمله 
نسبت کفایت سرمایه داشته اســت، اضافه کرد: نسبت کفایت سرمایه 
بانک مسکن در پایان سال ۹۹ بر اساس صورت های مالی تصویب شده 

حدود ۹ درصد )۸.٧۴( بهبود یافته است.

طرح های اشتغال زا در اولویت پرداخت تسهیالت 
بانک توسعه تعاون

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در سفر یک روزه به استان لرستان 
از برخی پروژه های تامین اعتبار شــده از سوی بانک بازدید وبا مدیران 

این شرکت ها گفت و گو کرد.
بنابر اعالم بانک توسعه تعاون ، ایرانی با ســفر به شهر ویسیان و بازدید 
از طرح الکل سازی احمدی واقع در این شــهر افزود : این طرح از محل 
اشتغال پایدار روستایی، مبلغ ۸۴میلیارد ریال تسهیالت دریافت کرده 

است .
ایرانی تاکید کرد: بانک توســعه تعاون طرح های اشــتغال زا و موثر در 

اقتصاد منطقه ای را در اولویت پرداخت تسهیالت قرار داده است.
این طرح با ســرمایه گذاری بیش از ۱٥۰ میلیارد ریال و اشــتغالزایی 

تقریبا ٢۰ نفر در مرحله بهره برداری است .
عضو هیات مدیره بانک توســعه 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 ٥ میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده است.
ایرانی گفــت: تعاونی داروســازی گیاهــی خرمــان از قدیمی ترین 

تعاونی های دانش پایه در لرستان است.
شرکت داروســاز خرمان با داشتن ۱٢۰ نفر پرســنل مستقیم و بدلیل 
خدمات ارزنده بانک توســعه تعاون،عالقمند است تا همکاری و تعامل 
بیشتری با بانک متبوع داشته 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 ٢٥ نفر نیروی انســانی است ، 
گفت: این پروژه سال ها پیش از تسهیالت ارزی که بانک توسعه تعاون 
عاملیت آن را بر عهده داشته به مبلغ ٣میلیون 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 مشکالت 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 گذاشت.
عضو هیات مدیره بانک همچنین با حضور در مدیریت شــعب اســتان 
لرستان و جلسه برخط ویدئو کنفرانسی با روسای شعب استان لرستان 
اظهار کرد: شعب اســتان با حضور سرمایه انســانی متخصص و وجود 
ظرفیت  های ممتاز اقتصادی استان در بخش  اقتصاد تعاونی این قابلیت 
را دارد که عالوه بر تحقق اهداف ابالغی در شــاخص های مالی و بانکی 
اعم از تجهیز منابع، اعطای تســهیالت، درآمدهای مشاع و غیر مشاع، 
ترکیب بهینه منابع ســپرده ای، صدور ضمانت نامه و اعتبار اسنادی و 
مدیریت مطالبات، شــرایطی را فراهم کنند تا بــا ارائه عملکردی فراتر 
از اهــداف ابالغی، کمک شــایانی به مجموعه بانــک در تحقق اهداف 

توسعه ای نیز بنمایند.
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