
سواالتی از مسعود میرکاظمی در خصوص کرسنت

به تازگی آقای میرکاظمی در خصوص قرارداد کرسنت 
نکته هایی گفته اســت که ســواالت مختلفی پیرامون این قرارداد و نقش 
ایشان به میان میکشد. ایشــان که امروز رییس ســازمان برنامه و بودجه 
اســت بین ســال ۸۸ تا ۹۰ وزیر نفت بود.گفته اند که قرارداد کرسنت این 
قدر ننگین بود که دولت اصالحات هم آن را اجرا نکرد  البته دقیق مشخص 
نکردند منظور از ننگیــن چی بود؟ اینکه ما گاز ترشــی که در حالت عادی 
آن را میســوزاندیم و بعدش هم سوزاندیم و بخشــی از همین گاز به سمت 
ابوظبی مهاجرت کرد را میفروختیم و بابتش یک ســنت یا ده ســنت هم 

میگرفتیم ننگین بود؟                                                             

یادداشت

مهدی افشارنیک
کارشناس اقتصادی

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

خلق پـول افسار گسیخته 
سطح معیشت مردم را 

پایین آورده است

رییس دیوان محاسبات کشور خبر داد

  یارانه پنهان در سال ۹۹
 دو برابر منابع عمومی

 تاکنون از وزارت صمت تنها وعده شنیده ایم

و سردرگم  صنعت خودر
و بالتکلیف است

 ایجاد محدودیت برای افرادی که واکسن نزده اند

ونا تا اوایل آبان آغاز مدیریت هوشمند کر
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فراتر از کاغذ
پایگاه خبری

آنالین

www.kharidaaronline.ir

   ادامه در صفحه 2

 یک کارشناس بازار ســرمایه با اشــاره به عوامل افت 
اخیر شــاخص بورس، گفت: اصلی تریــن عامل ایجاد 
روند اصالحی در معامالت بورس، وجــود ابهام و عدم 

اطمینان از وضعیت بازار ارز است.
»نوید قدوســی« به عوامل تاثیرگــذار در اصالح اخیر 
شاخص بورس اشــاره کرد و افزود: رکود حاکم در بازار 
ارز به عنوان مهمترین عامل فعلی و تاثیرگذار بر تغییر 
مســیر معامالت بورس تلقی می شــود، چراکه اصلی 
ترین محرک رشد بازار در چهار ماه اخیر افزایش قیمت 
ارز بود که در کنار آن زمینه رشــد قیمت کامودیتی ها 

)مواد پایه ومعدنی( فراهم شد.  
وی عامل تاثیرگذار در افزایش نــرخ ارز را خیز مجدد 

انتظارات تورمــی در بازار عنوان کــرد و گفت: این در 
حالیســت که اکنون و با توجه به رکود ایجاد شــده در 
بازار ارز طی یک ماه گذشته و نیز عدم ثبات قیمت دالر 
در نرخ باالتــر از ٢۸ هزار تومان، بازار ســهام هم تحت 
تاثیر این اتفاق قرار گرفت و روند نوسانی و فرسایشی را 
تجربه کرد که این امر منجر به کاهش ارزش معامالت 

و ایجاد رکود در معامالت بورس شد.
قدوســی خاطرنشان کرد: برخی از ســهام تحت تاثیر 
عوامل بنیــادی و افزایش قیمــت کامودیتی ها مانند 
اوره یا متانول روندی متفاوت را از دیگر سهام در پیش 
گرفتند و رشــد قیمتی را تجربه کردنــد اما در کلیت 
بازار، رکود حاکم در بازار ارز به بازار ســهام منتقل شد 

و شرایط معامالت را وارد نوسان کرد.اصلی ترین عامل  
ایجاد روند اصالحی در معامالت بورس، وجود نوســان 
در بــازار ارز بود اما نمــی توان این اتفــاق را تنها علت 
تاثیرگذار در اصالح اخیر شاخص بورس دانست، بلکه 
بازار به طور دائم تحت تاثیر عواملی مختلف با نوســان 

همراه می شود.
وی با بیــان اینکه در کنار مســاله قیمت ارز، شــاهد 
قطعی برق برخی از واحدهای تولیدی بزرگ در مرداد 
ماه بودیم که این امر در مقطعی ســبب ایجاد شــوکی 
بزرگ به بازار شد، اظهار داشــت: این موضوع از جمله 
عواملی بود که به تهدیدات بازار اضافه شد و تا حدودی 
سهامداران را محتاط کرد زیرا این احتمال وجود دارد 

که در ماه های آینده دوباره شــاهد ایجاد قطعی گاز و 
تاثیر آن در برخی صنایع باشیم.قدوســی با اشــاره به 
اینکه در کنار این دو عامل، شــاهد تاثیر سیاست های 
جدیــد در روند معامالت بــورس بودیم، گفــت: بازار 
به دنبال ارزیابی به کارگیری سیاســت های جدید به 
خصوص در حوزه  قیمت گذاری دســتوری بود که این 
اتفاق روند بازار را محتاط تر کرد.همــه این عوامل در 
کنار یکدیگر ســبب ایجاد چنین روندی در بازار شدند 
اما اگر قرار باشــد عوامل تاثیرگــذار در روند اصالحی 
بازار اولویت بندی شــوند باید اعالم کرد که رکود بازار 
ارز بیشــترین تاثیر بر روند اخیر معامالت بازار سهام را 

داشته است.

بورس

اصالح شاخص بورس در سایه ابهام در بازار ارز

مالیات درب خانه های خالی را می زند

 لوکس نشیـن ها چقدر مالیات خواهند داد؟

 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 دوم(

اداره تدارکات خارجی کاال

رشکت ملی نفت اریان

)سهامی خاص(

شناسه آگهی : 1202742

آگهي مناقصه عمومی )نوبت اول( 
چاپ اول

محمدقاسم دابوئيان طبري- سرپرست شهرداري بابل  

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه  هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط 
واگذار نماید :

سپرده شرکت در مناقصه)ریال(برآورد اولیه )ریال(پروژه
  

مدت اجرا )ماه(    صالحیت

جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي 
اداره کار و امور اجتماعي و 315/144/285/03215/800/000/000وخدمات تنظیف منطقه یک شهري بابل

12 ماهصالحیت ایمني

جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي 
اداره کار و امور اجتماعي و 295/169/913/62414/800/000/000وخدمات تنظیف منطقه دو شهري بابل 

12 ماهصالحیت ایمني

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/07/21 تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/08/01  با مراجعه به 
سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به 
همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/08/01 

لغایت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  1400/008/13 به سامانه ستاد ارسال نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد   از ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/08/01 لغایت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  1400/008/13می باشد. 

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  1400/08/15  روز شنبه راس ساعت 13 می باشد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/21 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/28

شناسه آگهی : 1206094

 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
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	 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.
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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
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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.
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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 دوم(

اداره تدارکات خارجی کاال

رشکت ملی نفت اریان

)سهامی خاص(

شناسه آگهی : 1202742

آگهي مناقصه عمومی )نوبت اول( 
چاپ اول

محمدقاسم دابوئيان طبري- سرپرست شهرداري بابل  

شهرداري بابل در نظر دارد پروژه  هاي زیر را  با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی واجد شرایط 
واگذار نماید :

سپرده شرکت در مناقصه)ریال(برآورد اولیه )ریال(پروژه
  

مدت اجرا )ماه(    صالحیت

جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي 
اداره کار و امور اجتماعي و 315/144/285/03215/800/000/000وخدمات تنظیف منطقه یک شهري بابل

12 ماهصالحیت ایمني

جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي 
اداره کار و امور اجتماعي و 295/169/913/62414/800/000/000وخدمات تنظیف منطقه دو شهري بابل 

12 ماهصالحیت ایمني

متقاضیان محترم می توانند از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/07/21 تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/08/01  با مراجعه به 
سامانه ستاد، اسناد را دریافت و پس از بررسی, پیشنهاد خود را به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ مندرج در جدول فوق و یا فیش واریزی به 
همین مبلغ به حساب 0105707039007  نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشنهاد قیمت از ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/08/01 

لغایت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  1400/008/13 به سامانه ستاد ارسال نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشنهاد   از ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/08/01 لغایت ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ  1400/008/13می باشد. 

بازگشایی پاکات رسیده در تاریخ  1400/08/15  روز شنبه راس ساعت 13 می باشد.
به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
تلفن تماس جهت اخذ اطالعات 35156225  -011 می باشد.

http://www.babolcity.ir
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/21 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/28

شناسه آگهی : 1206094



مالیات درب خانه های خالی را می زند

 لوکس نشیـن ها چقدر مالیات خواهند داد؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه:

خلق پول افسار گسیخته، سطح معیشت مردم را پایین آورده است

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rچهار شنبه       21 مهر 1400    شماره 887

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شد
ح جامع  ورت تهیه طر تاکید رئیس جمهور بر ضر

مدیریت تولید و مصرف انرژی

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاســت رئیسی برگزار شد. 
رئیس جمهور در این جلســه بر ضرورت تهیه یک طــرح جامع درباره 

نیازهای کشور به انرژی های مختلف تاکید کرد.
حجت االســالم و المســلمین رئیســی همچنین ضرورت مدیریت 
تولید، تامین و مصرف برق کشور، اســتفاده حداکثری از توان داخلی 
برای احداث نیروگاه ها و پیش بینی ها برای تامین ســوخت زمستانی 
نیروگاه هــای تولید برق را یادآور شــد.در جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولــت، وزارت نیرو برنامــه خود را بــرای مدیریت عرضه و 
تقاضای برق مطرح کرد.این برنامه شــامل فصل های مختلف از جمله 
اهمیت ایجاد ثبــات و امنیت در عرضه برق، بهبود فضای کســب و کار 
در بخش تولید برق و تمرکز بر مدیریت شــبکه و ترانزیت برق، توسعه 

انرژی های تجدیدپذیر و نوسازی صنعت برق است.

سواالتی از مسعود میرکاظمی در خصوص کرسنت
   ادامه از صفحه اول

 اینکه شیخ شارجه برای تامین نیروگاه های برقش به ما یعنی ایران وابسته 
میشد ننگین بود؟ اینکه تامین برق تابستان و زمستان امارات به گازی که ما 
در این سالها فقط سوزاندیم و کار دیگری با آن نکردیم وابسته میشد ننگین 
بود؟ جالب تر ماجرا اینجاســت که در ادامه فرموده اند، این قرارداد برای ما 
تبعات امنیتی داشت و موجب تحکیم ادعای امارات بر جزایر سه گانه میشد. 
بهر است ایشان بیشتر توضیح دهد فروش گاز ترش میدان سلمان به امارات 
شارجه چه ربطی به جزایر ســه گانه ما دارد؟ اتفاقا از همان منظر امنیتی به 
نظر میرسد که اگر کشــوری اختیار تامین انرژی اش را بدهد دست شما، 
ادبیات و گفتارش طبیعتا نرم تر میشود. اجرای قرارداد کرسنت میتوانست 
این آورده ی امنیتی را برای کشــور داشته باشــد. گرچه ادعای امارات بر 
سرجزایر چندان اعتبار و اعرابی ندارد، اما اینکه به  هررطب و یابسی متوسل 
شویم تا قرادادی که رقیب سیاسی ما بســته است را ننگین جلوه دهیم هم 
دور از انصاف است و هم اینکه جای دیگری قافیه به تنگ میاید و سبوی در 
دامن خودمان میشــکند.  در ادامه فرموده اند از راه های ابطال قرارداد، که 
کشف فساد از آن جمله بود، و منصوب شــدن مدیران متهم در پرونده را در 
دولت روحانی نقض ادعای ایران دانســته اند. آقای میرکاظمی اصال حرف 
شما درست، مدیران فاسدی این قراردا را امضا کردند اما چرا پی اصالحش 
نرفتید؟ باالتر از این، چرا پی اثبات فساد رفتید؟ پی ابطال قرارداد نرفتید؟   
قراردادی که آقای میرکاظمی میگوید ننگیــن بود، تابع قوانین ایران امضا 
شده بود. یعنی هر دو طرف در صورت ضرر میتوانستند به محاکم و دستگاه 
قضایی ایران شکایت ببرند.حال ســوال اینجاست کسانی چون ایشان و 
دوســتان که این قراداد را ننگین میدانند چرا از سال ۸۴ به بعد در محاکم 
ایران از کرسنت شکایتی نکردند؟ بر اساس گفته های کارشناسان حقوقی 
به راحتی میشد از کرســنت برپایه دو “خیار”)اصطالحی حقوقی( یک؛ 
تدلیس)به معنای فریب کاری و فریب دادن( دو؛ غبن فاحش یا حتی غبن 
افحش از کرسنت شــکایت میکردند و اثبات هر کدام از اینها باعث ابطال 
قرارداد میشد و کرسنت هم تحت هیچ شــرایطی نمیتوانست علیه ایران 
شــکایتی در داوری بین المللی مطرح کند. و سوال خیلی جدی است چرا 

میرکاظمی و دوستان شان این مسیر ساده را طی نکردند.
حتی ساده تر، از مجلس هفتم به این ســو قاطبه ی مجلس اصولگرایی 
بوده اســت و تقویت ارزش های ملی در سیاســت خارجی ومناسبات 
منطقه ای شعار اولشان. فبهالمراد، به ســادگی مجالس اصولگرایی در 
ادوار مختلف میتوانســت ممنوعیت فروش و صــادارت گاز ترش را به 
تصویب برساند و وزارات و شرکت نفت را از این گرفتاری و قراردا ننگین 
خالص کند و به اســتناد همین مصوبه نفت از اجرای این قرارداد معاف 
میشد. هر چند نفت در دوران اصالحات قرادادی ننگین امضا کرده بود!

به نظر میرسد مســاله اقای میرکاظمی و دوستان شان، رابطه و قرارداد 
با کرسنت و ضررهای متوجه ایران نیست. مساله رقابت سیاسی درون 
کشوری است که متاســفانه پای آن منافع ملی به مرداب "چه کنم چه 

کنم" و خسارت پرداختن کشیده شده است.
آقای میرکاظمی به نیکــی میداند که: طبق قرارداد ایــران باید از دی 
ماه سا ل ۸۴ گاز را به کرســنت تحویل میداد.  در واقع دولت اصالحات 
نباید آن را اجرا می کرد و زمان اجرا دولت احمدی نژاد بر سرکار بود. اما 
وزارت نفت وقت، به خاطر تغییر شــرایط قیمتی در بازار نفت از اسفند 
۸۳ تقاضای تغییر ساختار قیمت قرارداد کرده بود، در متن این قرارداد 
شــرایط تجدید نظر در قیمت آمده بود ولی در حیــن مذاکرات برای 
تغییر فرمول قیمت دولت تغییرمیکند و دولت بعد به جای ادامه دادن 
مذاکرات و اصــالح قیمت فروش گاز )به خاطربــاال رفتن قیمت نفت( 
مذاکرات را تعطیل میکنــد و جنجالی علیه رقیب سیاســی خود به پا 
میکند تا نشان دهد، رقیب و وزارت نفت اصالحات فاسد است. اما گازی 
اصال تحویل نشده بود و تغییر ســاختار قیمت را میشد با مذاکره به ثمر 
رساند ولی رییس دیوان محاســبات وقت گفت که  ما ٢۰ میلیارد دالر 
در کرســنت ضرر کردیم و احمدی نژآد هم پشت این حرف در سال ۸۴ 
درآمد. اینها را آقای میرکاظمی به خوبی میداند. جالب اینجاســت که 
از ســال ۸۷ خود احمدی نژاد مصرترین پیگیر اجرای قرارداد میشود، 
آقای میرکاظمی  ســومین وزیر نفت احمدی نژاد و در فاصله ی ســال 
۸۸ تا ۹۰ در جریان ریز مســایل بود. منابع مطلع بسیاری گفته اند که 
احمدی نژاد دســتور اکید برای اجرای قراداد داده بود اما سعید جلیلی 
مخالف اجرای آن بود. بهتر اســت آقای میرکاظمی یکبــار هم از این 
اختالف و مواضع متفاوت در این خصوص ســخن بگویــد. و اینکه چرا 
ایشــان به عنوان وزیر دولت، ســخن رییس جمهور را پاس نداشت و 

سمت جلیلی ایستاد و پی اجرای قرارداد یا نه اصال، ابطال آن نرفت؟
آقای میرکاظمی طرافدار ایده ســعید جلیلی بود که معتقد بودند نباید 
قرارداد اجرا شــود. اول اینکه اجرای آن با توجه به شرایط تجدید نظر در 
قیمت مشکلش چه بود؟ و چرا دنبال نشد؟ ولی مهم تر اینکه حتی اگر اراده 
ی عدم اجرای آن را داشــتید چرا از این راه پر خسارت و سنگالخی؟ چرا 
پیش بینی نکرده بودید این همه به کشور خسارت میخورد؟ چرا پی ابطال 
قرارداد در محاکم دادگستری نرفتید؟ چرا پی مصوب مجلس نرفتید؟ چه 
کسی به شما مشورت داده بود که ایران خســارت زیادی نمیبیند و بهتر 
است اجرا نکنیم؟ چرا بابت این پیش بینی های غلط تان مورد سوال واقع 
نمیشــوید؟ احمدی نژاد که اصالح طلب و رقیب سیاسی شما نیست. او 
هم بر اجرای قرارداد مصر بود شما وزیر نفت کشور بودید. باید دقیق پاسخ 
دهید چرا از دستور رییس خود سرباز زدید و قرارداد را اجرا نکردید. حال 
هم که اجرا نکردید چرا یک مسیر کم خسارات و بی ضرر )ابطال قرارداد( 
را برای کشــور انتخاب نکردید؟ بهر جهت روزی متــن نامه نگاری های 
احمدی نژاد با سعید جلیلی بیرون میاید و روشن میشود که از ناحیه چه 
کسانی کشور چه ضررهای هنگفتی متحمل شد. آقای میرکاظمی، کمی 
هم به منافع ملی بیاندیشید و روی کاغذ حساب کنید برای منکوب کردن 

رقبای خود، چه پر هزینه و گران قیمت رفتار کردید ...

دولت

یادداشت

خریدار  رییــس ســازمان برنامه بودجه 
گفت: به دلیل کســری بودجه و عدم تحقق 
برنامه ها، خلق پول افســار گسیخته اتفاق 
افتاده و این امر تورم بــاال و در نتیجه پایین 
آمدن سطح معیشــت مردم را در پی داشته 

است.
 »سید مســعود میرکاظمی« با بیان اینکه 
نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولی اســت، 
تاکید کرد: در ســنوات گذشــته به دلیل 
کســری بودجه و عدم تحقق برنامه ها خلق 
پول افسار گسیخته اتفاق افتاده و این مهم 
تورم باال بــر اقتصاد تحمیل کرده و ســطح 
معیشت مردم پایین آمده است. در مناطق 
محروم افزایش قیمت کاال از متوسط کشور 
هم باالتر است، این درحالی است که درآمد 
این بخش جامعه از شــرایط مطلوب و قابل 

قبولی برخوردار نیست.
میرکاظمــی تصریح کرد: دســتاوردهای 
اقتصــادی مطلــوب نیســت. بهــره وری 
پایین، تورم باال، ســطح درآمد مردم پایین 
و هزینه ها باال رفته و بــرون رفت جامعه از 

این شرایط نیاز به تغییر دارد.
وی یادآور شــد: با توجه به سیاســت های 
ابالغی و دســتورات مقام معظــم رهبری و 
خواســته رئیس جمهوری، بایــد تغییرات 
ســاختاری اتفاق بیفتد که در این راســتا 
ســازمان برنامه و بودجه به صورت جدی و 
کارشناســی از دو ماه پیش کار را آغاز کرده 
اســت. همکاری و مشارکت مجلس شورای 

اسالمی برای به ثمر رسیدن این مهم بسیار 
حایز اهمیت است.

معاون رئیــس جمهوری با اشــاره به اینکه 
بســیاری از پروژه ها در ســطح استان ها و 
شهرســتان ها نیمه تمام رها شــده است، 
افزود: با همکاری دولــت و مجلس می توان 
بر بســیاری از مشــکالت فائق آمد. باید در 
سطح استان ها و شهرستان بسترهای الزم 
فراهم شود که با اســتفاده از منابع داخلی و 

ظرفیت هــای موجود اتمام پــروژه ها را در 
دستور کار قرار داد.

 میرکاظمــی با عنوان اینکــه تاکید رئیس 
جمهــوری بــر تحقــق عدالت در کشــور 
اســت، گفت: برای نهادینه شدن عدالت در 
بخش هــای مختلف جامعه بایــد تغییرات 
اساســی با نگاه کارشناسی شــکل بگیرد و 
بودجه ای زیبنده جمهوری اســالمی، تهیه 

و تنظیم شود.

رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه تصریح 
کرد: اســتان ها و شهرســتان ها ماموریت 
دارند شاخص های کالنی که هدف گذاری 
می شــود را در بخش صنعت، کشــاورزی، 
صادرات و ســایر حوزه ها بــه مرحله عمل 
برسانند. ما مطمئن هستیم چرخه اقتصاد 
با اســتفاده از ظرفیت های بالاســتفاده و 

مغفول مانده به حرکت در می آید.
معــاون رئیس جمهــوری افــزود: رئیس 

جمهوری تاکید دارند کار اساســی و بنیای 
در ساختار بودجه، رشد اقتصادی و افزایش 
بهره وری صورت بگیرد در این ارتباط از همه 
پتاسیل ها که در ســازمان برنامه و بودجه 
و دولــت و مجلس وجــود دارد، اســتفاده 

می شود.
وی خاطرنشان کرد: با همکاری و استفاده 
از همه ظرفیت های مجلــس می توان این 
راه را هموار کرد. همچنین حضور رؤســای 
کمیســیون های اقتصادی، برنامه و بودجه 
مجلس، مشــاور عالــی رئیــس مجلس 
و نماینــده مجلس در جلســه ســتاد، بر 
همکاری گســترده دولت و مجلس صحه 

می گذارند.
گفتنی است پانزدهمین جلسه ستاد تهیه و 
تدوین الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، 
با حضور رئیس ســازمان برنامــه و بودجه، 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس 
کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات 
مجلس، مشاور عالی رئیس مجلس شورای 
اســالمی، نایب رئیس کمیســیون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، 
نماینده مجلس شورای اســالمی در ستاد 
بودجه، اعضای ستاد، مشــاورین و رؤسای 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، 
با موضوع جهت گیری اصلی بودجه ۱۴۰۱ 
و بررســی عملکرد اعتبــارات هزینه ای و 
راهکارهای پیشــنهادی بخــش آموزش و 

پرورش برگزار شد.

فاطمه خان احمدی   قانون مالیات بر خانه 
های خالی و لوکس از نوع تنظیمی هستند 
و هــدف قانونگذار، کســب درآمــد دولت 

نیست.
 مدت هاست که بازار مســکن با مشکالت 
زیــادی از جمله باالبودن قیمــت و ناتوانی 
مردم بــرای خرید منزل مســکونی مواجه 
اســت. در این بین، قوانینی وجود دارند که 
می توانند تاحدودی در کنترل نوســانات و 

عدم تعادل ها در بازار ملک موثر باشند.
قوانین مالیاتی که هدف درآمدزایی ندارند!

از جمله این قوانین، دو  قانون مالیاتی است 
که برخالف تصور مردم از مالیات ســتانی 
یعنــی درآمدزایی دولــت، هدفش تنظیم 
گری در بازار مسکن اســت. منظور، قانون 
مالیات بــر خانه هــای خالــی و خانه های 
لوکس اســت.قانون مالیات بــر خانه های 
خالی و خانه های لوکــس در قانون بودجه 
کشــور در ســال ۱۳۹۹ آمده، اما در سال 
گذشته در هیات وزیران به تصویب نرسید. 
در ســال بعد یعنی قانــون بودجه ۱۴۰۰ 

مجددا این دو قانون تکرار می شود.
از ابتدای ســال نیز وعده اخذ این مالیات ها 
از سوی روســای ارگان های ذیربط مطرح 
می شــود. اما تاکنون که بیش از شــش ماه 
از ســال گذشــته هنوز خبری از اخذ این 
مالیات ها به گوش نمی رسید تا اینکه هفته 
پیش در تاریخ ۱۴ مهرمــاه، قانون مالیات 
خانه های خالی در هیات وزیران به تصویب 
می رســد. الزم به ذکر اســت کــه مالیات 
خانه های لوکس همچنان در صف تصویب 

هیات وزیران باقی است.
سازمان مالیاتی اطالعات خانه های 
خالی و لوکس را دریافت نکرده است

گفتنی اســت که محمود علیزاده در گفت 
وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از تعلل های 

وزارت راه مبنــی بــر اینکه تاکنــون هیچ 
اطالعات و داده ای از ســوی این وزارتخانه 
به ســازمانی مالیاتی نرســیده است، خبر 

می دهد.
البته ســامانه امالک و اســکان که مودیان 
موظف به معرفــی خانه هــای خالی خود 
از طریق آن هســتند نیز دچار اختالالتی و 
قطعی هایی اســت که اجرای ایــن قانون را 

بیشتر به تعویق انداخته است.
بــرای چگونگــی اخــذ ایــن مالیات ها با 

کارشناس مالیاتی گفتگو کردیم.
عبدالرضا ارسطو کارشــناس مالیاتی مرکز 
پژوهش های مجلس در گفت وگو با باشگاه 
خبرنگاران جوان، اظهار کرد: اهم سازوکار 
اجرایی اصالحیه سال ۱۳۹۹ قانون مالیات 
بر خانه هــای خالی بدین صورت اســت که 
واحد هــای مســکونی واقع در شــهر های 
باالی صد هزار نفر که بیــش از ۱٢۰ روز در 
سال ساکن یا کاربر نداشته باشند، مشمول 
مالیات بر خانه های خالی با نرخ های افزایش 
یافته )نسبت به قانون قدیم( می شوند. البته 
شــایان ذکر اســت که تمام مالکان امالک 
شــهری و روســتایی موظفنــد اطالعات 
امالک خود را در این ســامانه اظهار کنند، 
اما صرفا امالک شهر های باالی صد هزار نفر 

مشمول این مالیات هستند.
ارسطو با اشاره به اینکه واحد های روستایی 
مشــمول مالیــات بــر خانه هــای خالی 
نمی شــوند، تاکید کرد: مالکان این واحد ها 
اگر اطالعات امالک خود را در ســامانه ثبت 
نکنند، مشمول ٢۰ درصد جریمه از مالیات 
بر خانه های خالی خواهند شــد. قانونگذار 
به منظور حمایت از ســاخت و ســاز های 
معمولی ۱٢ ماه و پروژه های انبوســازی ۱۸ 
ماه پس از گواهــی پایــان کار مهلت برای 

فروش و یا اجاره آن ها قرار داده است.

او ادامــه داد: هرگونــه تغییــر مالکیت در 
واحد های مســکونی باید ظرف مدت ۱٢۰ 
روز در سامانه امالک و اســکان کشور ثبت 
شود تا اطالعات این ســامانه تکمیل شود. 
مبتنی بر مفاد این قانون وظیفه تشــخیص 
و تعیین واحد های خالی برعهده وزرات راه 
و شهرسازی است و پس از آن باید فهرست 
واحد های خالی به ســازمان امــور مالیاتی 

ارسال شود.
این کارشــناس مالیاتی بیان کرد: سازمان 
امور مالیاتی باید هرســاله تــا پایان تیر ماه 
مالیات واحد هــای خالی را محاســبه و به 
مالــکان آن ها اعــالم کند و مالــکان آن ها 
باید ظرف یک ماه نســبت به تسویه مالیات 
متعلقــه اقدام کــرده تا مشــمول جریمه 
نشــوند. از این پــس نقل و انتقــال امالک 
پس از پرداخت مالیات بــر خانه های خالی 

امکانپذیر است.

یک ملک اصلی و ملک فرعی در شهری 
دیگر از پرداخت مالیات معاف هستند

او ادامه داد: در این قانون هر خانوار می تواند 
یک اقامتــگاه اصلی و یــک اقامتگاه فرعی 
در یک شــهر دیگر ثبت کرده و مشــمول 
مالیات بر خانه های خالی نشــود. عالوه بر 
معافیت اقامتگاه اصلــی و فرعی خانوارها، 
حداکثر یک واحد که مورد استفاده یکی از 
اعضای خانواده باشد، از مالیات معاف است. 
همچنین بیماران، طالب، دانشــجویان و 
شاغل اگر در شهری غیر از شهر های مرتبط 
با اقامتگاه اصلی و فرعی ســاکن شوند، اگر 
اســناد و مدارک ارائه دهنــد، همچنان از 

مالیات بر خانه خالی معاف هستند.
ارســطو میزان مالیات پرداختی یک خانه 
را به عنوان نمونه محاســبه و تصریح کرد: 
اگر اجاره یــک واحد مســکونی مبتنی بر 

دفترچه ارزش اجاری امــالک برابر با مبلغ 
۱۰۰ میلیــون تومــان به عنــوان ودیعه و 
ماهانه دو میلیون تومان اجاره باشد، مالیات 
خالی بودن این خانه در سال اول حدود ٢۸ 

میلیون تومان خواهد بود.
این کارشــناس مرکز پژوهش های مجلس 
در پاســخ بــه چالش هایی که ایــن قانون 
مالیاتی در اجرا تاکنون بــا آن مواجه بوده 
است، بیان کرد: چالش ها و نگرانی هایی در 
خصوص اجرای قانــون مالیات بر خانه های 
خالی وجود دارد که می تواند اثربخشی آن را 
کاهش دهد. ناهماهنگی میان دستگاه های 
اجرایی، ضعف های سامانه امالک و اسکان 
کشور، همکاری دســتگاه های اجرایی در 
تشریک و تســهیم اطالعات با وزارت راه و 
شهرسازی جهت تکمیل سامانه، همکاری 
بانک هــا و مراکــز ارائه دهنــده خدمات 
عمومی با وزارت راه و شهرسازی و سازمان 
امــور مالیاتی بــه منظور اعمــال و تقویت 
ضمانت های اجرایــی منــدرج در قانون، 
راهکار هــای دور زدن قانون و فرار مالیاتی و 

... از جمله آسیب هایی هستند که باید برای 
رفع آن ها چاره اندیشی شود.

براســاس قانون مالیات بر خانه های لوکس 
مالکان خانه های بــاالی ۱۰ میلیارد تومان 
نســبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان مشمول 
پرداخت مالیات به صورت پلکانی می شوند.

بعــد از تصویب قانون مالیــات بر خانه های 
خالــی مالکانــی کــه مشــمول پرداخت 
می شــوند موظف اند که تا پایان بهمن ماه 
امسال نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام 
کنند. اما مالیات خانه هــای لوکس باید به 
تصوب هیات وزیران برســد و هنوز اراده ای 
بــرای اجرایی ایــن قانون حتــی در دولت 

جدید شکل نگرفته است.
البته الزم به تاکید دوباره است که هر دوی 
ایــن قانون ها از نــوع مالیات های تنظیمی 
بــوده و درآمــد چندانی را نصیــب دولت 
نمی کنند. همین موضــوع جای بحث دارد 
که با وجود تنظیم گری در بازار مسکن چرا 
همچنان موانعی وجود دارند که اجرای این 

قوانین را به تعویق می اندازند.

درحالیکه معاون وزیر راه و شهرســازی از معرفی ۱.۳ 
میلیون واحد مسکونی خالی به ســازمان امور مالیاتی 
خبر می دهد، معاون ســازمان امــور مالیاتی می گوید 
هیچ اطالعاتی در این زمینه به ســازمان ارسال نشده 
و تا زمانی که اطالعات خانه های خالی از طریق سامانه 
امالک و اسکان دریافت نشــود، امکان اخذ مالیات هم 

وجود ندارد.
قانون مالیات خانه هــای خالی در اوایل آذر پارســال 
توســط مجلس به تصویب رســید و در اواخر این ماه 
نیز به تایید شورای نگهبان رســید، اما تاکنون خبری 
از اجرای این قانــون و اخذ مالیــات از خانه های خالی 
نیست. طبق قانون، اگر واحد مســکونی در شهرهای 
باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱٢۰ روز خالی از ســکنه 
باشد، مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه بیش از 
زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات 
بر درآمد اجاره به شــرح ضرایب سال اول معادل شش 
برابر مالیات متعلقه، ســال دوم معادل ۱٢ برابر مالیات 
متعلقه و ســال ســوم به بعد معــادل ۱۸ برابر مالیات 

متعلقه خواهد شد. 
در این زمینه، قانون، وظیفه شناسایی خانه های خالی 
را برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته است و بدین 
منظور، ســامانه امالک و اســکان در مردادماه ســال 

گذشــته آغاز به کار و مــردم را ملزم کرد که 
اطالعات سکونت خود را در این سامانه اعالم 

کنند. 
در ایــن زمینــه طبــق اعــالم وزارت راه و 
شهرســازی، اعــداد و ارقامــی از میــزان 
واحدهای مسکونی خالی به ســازمان امور 
مالیاتی اعالم شــده اما این ســازمان ارقام 

اعالمی را رد و اعالم کرده که هیچ خانه خالی در سامانه 
سازمان امور مالیاتی ثبت نشده است.

این در حالی اســت کــه به گفتــه معاون وزیــر راه و 
شهرســازی، گروه اول خانه های خالــی یک میلیون 
و ۳۰۰ هزار واحد اســت که شــهریور ســال گذشته 
مطابق قانون ســال ۱۳۹۴ و ابالغیه ۱۳۹۵ شناسایی 
و به ســازمان امور مالیاتی معرفی شده  است. طبق این 
قانون، اگر واحدها یک ســال خالی بمانند مشــمول 

مالیات می شوند.
محمودزاده اعالم کــرده که مالیات ایــن ۱.۳ میلیون 
واحد، قطعی است و باید اخذ شود. فقط بحث بر سر نحوه 
معرفی است که سازمان امور مالیاتی معتقد است باید بر 
اساس سیستم MPLS و طبق سند دولتی، این معرفی 
صورت گیرد. بدین صورت که این سیســتم بین وزارت 
راه و شهرســازی و ســازمان امور مالیاتــی با محوریت 

وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات ایجاد 
شــود.در این زمینه محمود علیزاده - معاون 
فنــی و حقوقی ســازمان امــور مالیاتی - در 
گفت و گو با ایســنا توضیحاتــی درخصوص 
گفته های معاون وزیر راه و شهرســازی برای 
اخذ مالیــات از خانه های خالــی ارائه کرده 
اســت.علیزاده تاکید کرد کــه ۱.۳ میلیون 
واحد مســکونی خالی که معاون وزیر راه و شهرســازی 
اعالم کرده   اطالعات آن ها به ســازمان امــور مالیاتی 
اعالم شده است، در سیستم سازمان امور مالیاتی وجود 
ندارد، زیرا به موجب ماده ۵۴ مکــرر قانون مالیات های 
مســتقیم قبل از اصالحیه ســال ۱۳۹۹ باید یک واحد 
مسکونی حداقل یکسال خالی مانده باشد و از سال دوم 
به میزان ۵۰ درصد اجاره بها مشــمول مالیات شــود و 
مدت زمان خالی بودن خانه مورد نظر باید به ســازمان 

امور مالیاتی با اطالعات مربوطه اعالم شود. 
معاون ســازمان امور مالیاتی ادامه داد: هیچ اطالعاتی 
از ســامانه مؤدیان مبنی بر اینکه واحد مسکونی از چه 
زمانی خالی بوده، از ســوی ســامانه امالک و اسکان 
دریافت نشده است و زمانی که ســازمان امور مالیاتی 
چنین خروجی را نداشته باشد، امکان مطالبه مالیات از 

خانه های خالی برای قبل از اصالح قانون وجود ندارد. 

علیزاده در پاســخ به اینکه گفته می شود سازمان امور 
مالیاتی درخواست کرده اطالعات واحدهای مسکونی 
خالی یکبار دیگر از طریق ســامانه وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات ارســال شــود، گفت: چنین چیزی 
وجود ندارد و مالک تشخیص، ماخذ و مطالبه مالیات، 

خروجی و اعالم دقیق سامانه امالک و اسکان است.
این در حالی اســت که رئیس ســازمان امور مالیاتی 
گفته است که دی امســال اولین سری برگه تشخیص 
مالیاتی بــرای مالکان خانه های خالی ارســال خواهد 
شد تا خانه هایی که از ابتدای ســال جاری تا مرداد ماه 
خالی مانده باشند، مشمول این قانون می شوند. لذا باید 
منتظر ماند و دید چه تعداد خانه خالی به سازمان امور 
مالیاتی معرفی می شود و این سازمان برای اخذ مالیات 
اقدام می کند یا خیر، زیرا تاکنون در راستای شناسایی 
خانه هــای خالی و معرفی به ســازمان امــور مالیاتی 
ابهاماتی وجود دارد و وزارت راه و شهرسازی از معرفی 
بیش از یک میلیون خانه خالی خبر می دهد و سازمان 

امور مالیاتی این موضوع را رد می کند. 
بنابراین، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی 
باید به اذهان عمومی پاســخگو باشــند که آیا تاکنون 
خانه خالی به ســازمان امــور مالیاتی معرفی شــده و 

اطالعات این خانه ها دریافت شده است یا خیر؟

مسکن

اختالف بر سر معرفی خانه های خالی!



 تاکنون از وزارت صمت تنها وعده شنیده ایم

و سردرگم و بالتکلیف است صنعت خودر

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد

اصالح نظام توزیع راهکار موثر برای کنترل گرانی
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: پروژه هایی برای تقویت زیرساخت های 
نظام توزیع به طور مشــترک بین اتاق اصناف ایــران و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در حال بررسی و پیگیری است.
 به نقل از اتاق اصناف ایران، ســعید ممبینی در نشست رئیس و هیات 
رئیسه اتاق اصناف ایران و روسای اتاق های اصناف مراکز استان  با قائم 
مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امــور بازرگانی در رابطه با تنظیم 
بازار و کنترل قیمت هــا، گفت: در این نشســت برنامه ها و اهداف کلی 
دولت در خصوص تنظیم بازار اعالم شد و در مقابل نمایندگان اصناف، 
مشــکالت پیش رو را بیان کردند.رئیس اتاق اصناف ایران افزود: آنچه 
مشخص اســت اینکه الجرم با پدیده گرانی مواجه هســتیم اما اگر در 
برنامه ریزی ها عامل گرانی، اصناف تلقی شــوند، مسیر اشتباهی را در 

کنترل این گرانی پیش گرفته ایم.
ممبینی بیان داشت: بر اساس آمار و اطالعات موجود، عوامل مختلفی 
از جمله افزایش نرخ ارز، عدم تامین کافی کاال به ویژه کاالهای اساسی، 
تحریــم و … در افزایش قیمت  کاال دخیل هســتند و تنهــا با توجه به 

مجموعه این عوامل می توان برنامه هایی برای کنترل گرانی ارائه کرد.
رئیس اتــاق اصناف ایــران تصریح کــرد: اصالح نظام توزیــع یکی از 
راهکارهای موثر در کنترل قیمــت خواهد بود. از ایــن رو نمایندگان 
اصناف در این نشست، ضمن بیان مشکالت، آمادگی خود در همراهی 
با برنامه های دولت در راستای اصالح ساختار اقتصادی به ویژه با تمرکز 

بر اصالح نظام تامین تا توزیع اعالم کردند.
ممبینی اظهار کرد: همچنین پروژه هایی برای تقویت زیرساخت های 
نظام توزیع به طور مشــترک بین اتاق اصناف ایــران و وزارت صنعت، 

معدن و تجارت در حال بررسی و پیگیری است.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: دولت با کســب نظر از بدنه تشکل های 
صنفی، ایرادات و اشکاالت ساختاری که بیشتر در دستگاه های اجرایی 

دیده می شود را شناسایی کرده و در رفع آن ها تالش کافی داشته باشد.

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی:
۴۰ درصد بازار تلویزیون دست خارجی ها است

رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی اظهار داشــت: در حال حاضر 
ســهم ال جی در بازار تلویزیون ایران ۱6 درصد، سهم سامسونگ ۱۷ 
درصد و سهم ســونی ۸ درصد اســت. آن هم در زمانی که ما هم تحریم 

هستیم و هم واردات ممنوع اعالم شده است.
محمدرضا دیانی  در نشســت خبری خود اظهار کــرد: در حال حاضر 
حتی اگر بتوانیم ۳6 میلیارد دالر که ظرفیت تولید نفت کشــور است، 
نفت بفروشیم باز هم مشکالت اقتصادی کشــور  و مشکالت نخبگانی 
که امروز از کشور خارج شــده اند حل نمی شود. طبق آمار طی سه سال 
گذشته مهاجرت نخبگان دو برابر شده است. آیا این خال با فروش نفت 

قابل جبران است؟ 
وی افزود: اگر تفکر جامعه اینگونه نشود که کشور نیاز به صنایع پیشران 
دارد حتی اگر ده ها دولت هم عوض شود و میلیاردها دالر نفت بفروشیم 

باز هم مشکالتمان حل نخواهد شد.
دیانی در ادامه گفت: تولید ترکیه در حوزه لوازم خانگی در سال گذشته 
ارزشــی معادل ۴۵ میلیارد دالر، یعنی دو برابر فروش نفت ما داشت. ما 

باید بررسی می کردیم که ترکیه چگونه به این جایگاه رسید. 
وی ادامه داد: بعــد از نامه نگاری با رهبری در مــورد ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی کره ای، برخــی از افراد موضوع انحصــار را مطرح کردند. 
چرا زمانی که ۸۵ درصد بازار در اختیار کره ای ها بود این مباحث مطرح 
نمی شد؟ شــرکت های سامســونگ و ال جی، خود کشــور ما را ترک 
کردند؛ زمانی که مصرف کننده نیاز به قطعه و خدمات داشــت یکدفعه 
بازار را خالی کردند و تولیدکنندگان داخلی بودند که توانستند این خال 
را پر کنند. رئیس انجمن صنفی صنایع لــوازم خانگی گفت: برای مثال 
می توان به صدور مجــوز تولید در صنعت لوازم خانگی اشــاره کرد، در 
حال حاضر هر کســی که مجوز تولید لوازم خانگــی بخواهد می تواند 
ظرف ۴۸ ساعت این مجوز و ظرف یک هفته نیز کارت بازرگانی بگیرد و 
اقدام به تولید کند. ایران ٢۹.۷ میلیارد دالر یارانه انرژی می دهد، از این 
رقم چه میزانی به صنعت لوازم خانگی رســیده است؟ تولیدکنندگان 
ورق فوالدی را در بورس با نرخ آزاد می خرند درحالی که واردات همان 
ورق ۵ تا ۸ درصد ارزان تر تمام می شود. صنایع پلیمری کشور محصول 
خــود را به نــرخ روز ارز در بورس عرضــه می کننــد. بنابراین در هیچ 

حوزه ای برای فعاالن این صنعت رانتی وجود نداشته است.
وی خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشــته که به علت تحریم، واردات 
لوازم خانگی ممنوع شد شاهد افزایش تولید و اشتغال در صنعت لوازم 
خانگی بودیم. اما حاال جریانی پیش آمده که تولید را محکوم می کنند. 

دیانی با اشــاره به حضور کاالهای خارجی در بازار تصریح کرد: در حال 
حاضر سهم ال جی در بازار تلویزیون ایران ۱6 درصد، سهم سامسونگ 
۱۷ درصد و سهم سونی ۸ درصد است. آن هم در زمانی که ما هم تحریم 
هســتیم و هم واردات ممنوع اعالم شده اســت.وی افزود: قبال کاالی 
پیله وری به صورت تکی وارد کشور می شــد اما قانونی را مصوب کردند 
که بر اساس آن، پیله وری تجمیعی شد. بنابراین واردکنندگان با خرید 
کارت پیله وری مرزنشــینان اقدام بــه واردات می کنند.رئیس انجمن 
صنفی صنایع لوازم خانگی بیان کرد: به قاچاق لباس قانون پوشــانده 
شده و به نام پیله وری، مرزنشینی و ... کاالهای ممنوعه را وارد می کنند. 
دولت اگر واردات لوازم خانگی را ممنوع کرد صرفا برای کاهش مصرف 
ارز بود.دیانی تصریح کــرد: مافیای واردات که امــروز منافع خود را در 
خطر می بیند شروع به جریان سازی علیه جریان صنعتی کشور کرده و 

سعی می کند که صنایع موفق را زمین بزنند.
وی خاطرنشان کرد: طی سه سال گذشــته سرمایه گذاری های زیادی 
در صنعت لوازم خانگی انجام شــده علــت نامه نگاری مــا با رهبری، 
نگرانی مان در مورد امنیت ســرمایه  این ســرمایه گذاران بود. کسانی 
که در این صنعت ســرمایه گذاری کرده بودند اگر ناگهان با درهای باز 
مواجه می شدند ورشکست می شــدند. کره ای ها قصد داشتند به جای 
پول های مسدود شــده ایران، لوازم خانگی به ایران بفرستند. در حالی 

که در بسیاری از موارد دیگر حتی جواب ایمیل ما را نمی دهند.
رئیس انجمن صنفی صنایع لوازم خانگی افــزود: در دهه 6۰ میالدی، 
کره جنوبی به مدت ۱٢ سال ورود کاالهای الکترونیک ژاپنی به کره را 
ممنوع اعالم کرد و حتی فروش این کاالها در فروشگاه ها نیز ممنوع بود. 
حتی آمریکا نیز تعرفه ها را دائم تغییر می دهد تا از صنایع خود حمایت 
کند. دیانی افزود: ما نمی خواهیم واردات لوازم خانگی به طور کلی ممنوع 
شود بلکه برای یک مدت ۵ ســاله واردات در این حوزه با  برنامه و هدفمند 
کنترل شود و در همین حین نیز سطح استاندارد کیفی ملی نیز افزایش یابد 
و انجمن های مصرف کنندگان نیز وارد عمل شوند. ورود کشورهای خارجی 

باید با استراتژی و هدفمند باشد.

تولید

انجمــن واردکننــدگان موبایل اعالم کــرد به دنبال 
ممنوعیت واردات برخی از مدل های پرمصرف گوشی 
شــیائومی به دلیل مشــکل عدم مســیریابی صحیح 
سرشــماره های اضطــراری، اکنون با به روزرســانی 
نرم افزاری، ممنوعیت واردات آن ها طی روزهای آینده 

برداشته خواهد شد. 
 چند ماه پیش، اخبــاری از ممنوعیت واردات برخی 
مدل های پرتقاضــای موبایل از جمله شــیائومی به 
علت مشکل عدم مســیریابی صحیح سرشماره های 
اضطــراری، منتشــر شــد و انجمــن واردکنندگان 
موبایل، تبلــت و لوازم جانبــی به ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه ای، درخواست 
تجدیدنظــر در ممنوعیت مجوز ثبت ســفارش این 
برندها را داشــت و اعالم کرد که درصورت اجرای این 

ممنوعیت، مشــکالتی را در عرضه و تقاضا 
و تامین گوشــی مورد نظر کاربــران ایجاد 

می کند.
محمدرضــا عالیــان -ســخنگوی انجمن 
واردکنندگان موبایل- دربــاره این موضوع 
گفتــه بــود: از ویژگی های شــیائومی این 
بود کــه هم فناوری هــای روز دنیــا را برای 

مصرف کننده به ارمغان می آورد، چون اســتراتژی این 
برند این بوده و هم نســبت به قابلیت هایی که داشت، 
مقرون به صرفه بود. در زمان مشابه سال گذشته سهم 
بازار شــیائومی ۷ درصدی بود و اکنــون به ۳۰ درصد 

رسیده است.
 اقبال مصرف کننــده ایرانــی به شــیائومی به دلیل 
برخورداری از فناوری روز دنیا و قیمت مناسب بود و با 

این اقدام ما این حق را از مصرف کننده ایرانی 
هم ضایع می کنیم که بتوانــد کاالیی با این 

قابلیت ها و قیمت مناسب داشته باشد.
همان زمــان پیشــنهادهایی در راســتای 
حل این مشــکل به جای ممنوعیت واردات 
ارائــه کرده اســت، از جملــه دریافت تعهد 
از بازرگانــان بــرای نصب برچســب روش 
شــماره گیری صحیــح سرشــماره های اضطــراری 
و اطالع رســانی مناســب در شــبکه های فــروش و 
شــبکه های اجتماعی شــرکت ها برای آگاه ســازی 
مصرف کنندگان و همچنین مذاکره و تعامل با سامانه 
همتا و تصویــب کمیتــه راهبری رجیســتری برای 
ارســال پیامک اطالع رســانی به مصرف کننده پس از 
فعال سازی مدل های مذکور با هدف آگاه سازی مردم 

از روش شــماره گیری صحیح این شماره ها تا زمان لغو 
تحریم ها.

در این راســتا انجمن واردکننــدگان موبایل به تازگی 
اعالم کــرد بــا تــالش و پیگیری های شــرکت های 
واردکننده و در خواســت از کمپانی شیائومی، پس از 
به روزرســانی نرم افــزاری هفت مدل از گوشــی های 
شیائومی، ممنوعیت آن ها طی روزهای آینده برداشته 
خواهد شــد. طبق اطالعــات اعالمی به ایســنا، مدل  
 Poco مــدل ،gt Poco x3 ۸، مــدل Redmi note
5G m3pro، مدل i ۱۱ Mi، مدل 9a Redmi، مدل 
Redmi note ۱۰ و مدل 5G ۱۰ Redmi note رفع 
ممنوعیت شــده اند. دیگر مدل های ممنوعه نیز طی 
هفته های آتی پــس از به روزرســانی، رفع ممنوعیت 

می شوند.

 گروه صنعتی ایران خودرو در بیست و چهارمین مرحله 
از فروش فوق العاده محصوالت خود چهار محصول را با 
موعد تحویل حداکثر ســه ماهه عرضه کرد. این طرح 
به مدت چهار روز به اجرا گذاشــته می شــود و تا پایان 
روز جمعه )٢۳ مهرمــاه( امکان ثبت نــام اولیه برای 
متقاضیان وجــود دارد. در این طــرح چهار محصول 

راناپالس، پژو ٢۰۷ دنده دســتی ســقف شیشــه ای، 
دناپالس توربوشــارژ اتوماتیک و پژو پــارس بنزینی 
عرضه شــده است.مشــتریان  نهایی با قرعه کشی در 
حضور نماینــدگان نهادهای ناظر در روز شــنبه )٢۴ 
مهرماه( انتخاب خواهند شــد. مراســم قرعه کشی به 
 ikco.ir صورت زنده از ســایت ایران خودرو به نشانی

و همچنین صفحه این شــرکت در آپارات به نشــانی 
ikco_ir پخش خواهد شــد. متقاضیــان می توانند 
با مراجعه به ســایت فــروش اینترنتــی محصوالت 

ایران خودرو نسبت به ثبت نام اقدام کنند. 
 گروه صنعتــی ایران خودرو با تولیــد ٢۴۱ هزار و ۳۹۳ 
دســتگاه خودرو، بزرگترین خودروســاز نیمه ابتدای 

ســال ۱۴۰۰ لقب گرفت.تولیــدات ایران خــودرو که 
در هم ســنجی با ســال گذشته رشــد ناچیز هفت دهم 
درصدی ثبت کرده، مشــتمل بــر ٢۳۹ هــزار و ۱۳۸ 
دستگاه سواری، ۴۹ دستگاه وانت، ۵۴ دستگاه ون، ٢۹۸ 
دســتگاه مینی بوس، میدل باس و اتوبوس و یک هزار و 

۸۵۴ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده است.

موبایل

و خودر

خریدار  یک کارشــناس حــوزه خودرو 
اظهار داشت: سردرگمی در سیاست گذاری 
حوزه خودرو بیشــترین تاثیــر را در عدم 
تعادل بازار گذاشته اســت؛ اینکه قیمت ها 
ناپایدار است و افزایش می یابد، همیشه بین 
بازار، خودروساز و سیاســت گذار اختالف 
وجود دارد و خودرو از یک کاالی مصرفی-

ســرمایه ای به یک کاالی کامال سرمایه ای 
تبدیل شــده؛ به علت نبود برنامه مشخص 
است.حسن کریمی سنجری در مورد تعدد 
سیاســت گذاری ها در صنعت و بازار خودرو 
اظهار کرد:  صنعت خــودرو با معضلی به نام 
تعدد سیاســت گذاران و متولیــان مواجه 
است. شاهد هســتیم که مجلس طرحی را 
برای تحدید یا گشایش صنعت خودرو پیش 
می برد، یا وزارت صمت، شــورای رقابت و ... 
هریک اظهارنظرهایی می کنند. متاســفانه 
صنعت خودرو متولی هــای زیادی دارد که 
همین تعدد متولی و سیاســت، بالتکلیفی 

ایجاد می کند.
وی افزود: طبیعتا مهم تریــن و اصلی ترین 
متولی صنعت خودور، وزارت صمت اســت. 
آقای وزیــر از زمانی کــه روی کار آمده اند، 
وعده های بسیار ســنگینی را داده اند البته 
همه این وعده ها برای ســال های آتی است 
که بــرای تحقق آنهــا باید از االن شــاهد 
یک ســری از اقدامات باشــیم. برای مثال 
تغییراتی در سیاســت های خودرو و به ویژه 
در تدوین اســتراتژی صنعت خودرو ایجاد 
شود که متاســفانه وجود ندارد و هر کسی 
از راه می رسد در مورد صنعت خودروسازی 

اظهار نظر می کند.
کریمی ســنجری  با بیان اینکــه مذاکرات 
سیاســی می تواند یک روزنه امیدی باشد، 
افزود: در این بین طرح هایی به میان می آید 
که بیش از آنچه انتظار مــی رود تاثیر خود 
را در بازار می گذارند. بــرای مثال تصویب 

واردات خودرو در مجلــس که هنوز تکلیف 
آن کامال مشــخص نیســت و باید اصالح 
شــود اما تاثیر خود را می گذارد. همه اینها 
نشــان می دهد که صنعت خودرو در حوزه 
سیاست گذاری سرگردان است. تا زمانی که 
این روند ادامه داشته باشد ما نمی توانیم در 

بازار و صنعت خودرو آرامش داشته باشیم.
وی ادامه داد: وزارت صمت به عنوان متولی 
اصلی صنعــت خودرو باید اســتراتژی این 
صنعت را دســت کم برای یک دوره زمانی 
چهارســاله تدوین کند، تا مشــخص شود 
در چهارســال آینده چه اتفاقی در صنعت 
خودرو خواهد افتاد و همچنین معین شود 
که برای حوزه هایی مانند نوآوری، کیفیت، 
واردات، قیمت، توســعه و... چه مســیری 
پیش رو خواهیم داشــت. اگر وزارت صمت 
در حوزه خــودرو منفعل عمل نکند و خیلی 

قوی سیاســت گذاری کنــد، مهم ترین و 
اصلی ترین سیاست گذار خودرو خواهد بود 
و نقش دیگر نهادها مانند شــورای رقابت و 

مجلس کمرنگ می شود.
این کارشــناس حوزه خــودرو بــا انتقاد 
از عملکــرد ادوار مختلــف وزارت صمــت 
تصریح کــرد: وزارت صمــت منفعل عمل 
کرده و بیشتر وزرا به یک ســری شعارها و 
ســخنرانی های معمولی بســنده کردند و 
اقدام موثــر عملی در حوزه خودروســازی 
از خود نشــان ندادند، به همیــن دلیل ما با 
وضعیت فعلــی مواجه هســتیم. بنابراین 
توصیه مــن این اســت کــه آقــای وزیر 
برنامه های عملی خــود را در دوره زمانی ۴ 
ساله مشخص کرده و بر اساس ان چیدمان 
برنامه ها، متولیان، سیاست گذاری، اهداف 
و... خود را انجام دهد. این تنها راهی اســت 

که می تواند بــه مردم این نویــد را دهد که 
ما دســت کم با یــک برنامه پایــدار مواجه 

هستیم.
وی در ادامــه افــزود: تاثیــر ناپایــداری 
شــاخص های اقتصادی باید بــه گونه ای 
در ایــن برنامــه دیده شــود، بســیاری از 
شاخص های کالن اقتصادی در اختیار آقای 
وزیر یا خودروســاز نیســت. شاخص های 
کالن اقتصادی در اختیار ســایر نهادهای 
اقتصادی و سیاسی کشــور است. برنامه ای 
که برای ۴ سال آینده خودرو ریخته می شود 
باید بــه گونه ای باشــد که ناپایــداری این 
شاخص ها در آن منظور شــود تا بتواند آن 

ناپایداری را در خود حل کند.
کریمی ســنجری خاطرنشــان کرد: این 
سردرگمی بیشترین تاثیر را در عدم تعادل 
بازار گذاشته است، اینکه قیمت ها ناپایدار 

اســت و همینطور افزایش می یابد، همیشه 
بین بــازار، خودروســاز و سیاســت گذار 
اختالف وجود دارد و خــودرو از یک کاالی 
مصرفی-ســرمایه ای به یــک کاالی کامال 
سرمایه ای تبدیل شده اســت؛ به این علت 
است که ما برنامه مشخصی در خودروسازی 
نداریم. درست است که اقتصاد کشور بیمار 
است و تحت تاثیر کاهش درآمدهای ارزی،  
تحریم ها و عدم مشــارکت بین المللی کل 
اقتصاد ما دچار مشــکل اســت اما این همه 
ماجرا نیســت و بخش زیادی از اشــکاالتی 
که در خودروســازی وجــود دارد به خاطر 
تعدد سیاست گذاری است. طبیعتا اگر این 
مشکل حل شــده و یک برنامه ۴ ساله ارائه 
شــود به طوری که همه جنبه های موثر در 
بازار را در خود داشــته باشد می تواند کمک 
کند. درست اســت که عواملی مانند تورم 
در آشــفتگی بازار خــودرو موثر اســت اما 
یک برنامه خوب می توانــد اثر این عوامل را 

کاهش دهد.
وی در ادامه اضافه کرد: مــا هیچ برنامه ای 
نداریم، هنــوز برنامه مشــخصی از طرف 
آقای وزیر ارائه نشده است، البته یک سری 
وعده های ســنگینی داده اند. بــرای مثال 
گفته شده که تا پایان چهار سال ما به تولید 
ساالنه ۳ میلیون دستگاه خودرو می رسیم 
یا کاری می کنند که صنعت خودرو افتخار 
ملی شــود. اینها یک سری شــعار و وعده 
اســت. برنامه ای که زمان و شــاخص برای 
پایش آن داشته باشــد هنوز منتشر نشده 
اســت. قطعا اگر این برنامه منتشــر شود، 
آقای وزیــر رفتار خود را بــا همه ذی نفعان 
بازار خودرو بر اســاس آن تنظیم می کند. 
ولی متاســفانه هنوز این اتفاق نیافتاده و در 
حال حاضر ما براساس یک سری رفتارهای 
پراشتباه دولت های قبلی مانند قرعه کشی، 
قیمت گذاری دستوری و ... را اجرا می کنیم.

رفع ممنوعیت واردات گوشی های شیائومی

و وش فوق العاده ایران خودر عرضه ۴ محصول در فر

وزیر جهاد کشاورزی:
خ گذاری دستـوری هستیم مخالف  نر

خریدار   وزیر جهاد کشــاورزی در جمع 
تعاونگران اتاق تعاون با بیان اینکه با دستور 
کارها جلو نمــی رود و مخالف قیمت گذاری 
دستوری هستیم، گفت: اتحادیه های لبنی 
به صورت داوطلبانه به کاهش قیمت برخی 

محصوالت خود اقدام کردند.
وزیــر جهــاد  ســیدرضا ســاداتی نژاد، 
کشــاورزی، امروز در محل اتــاق تعاون در 
جمع تعاونگران حاضر شــد  و به مشکالت و 

نقطه نظرات آنها گوش داد. 
وی در این جلسه با بیان اینکه بخش تعاون 
را جزئی از وزارت جهاد کشاورزی می دانیم، 
گفت: ما حاضریم نماینــده ای از اتاق تعاون 
در جلسه وزارت کشــاورزی حضور داشته 
باشد و همچنین نماینده ای از وزارت جهاد 
کشــاورزی در جلســات اتاق تعاون ایران 

حاضر باشد. 
ســاداتی نژاد افزود: در قضیه کاهش قیمت 
برخی اقالم لبنی بدون اینکه دســتوری در 
میان باشد، خود اعضای اتحادیه های لبنی 
تصمیم گرفتند ۱۰ درصد از قیمت سه قلم 
پرمصرف محصوالت لبنی را کاهش دهند و 
این داوطلبانه بود و در واقع یک آزمایشــی 
بود کــه آیا می تــوان کارهای تشــکل ها و 
اتحادیه ها را به خودشــان واگذار کرد  و  ما 

دیدیم که ۱۰ درصــد کاهش قیمت برخی 
اقالم لبنی اتفــاق افتاد و موفق شــد، ما نه 
آدمی در این کار گذاشتیم و نه ناظر انتخاب 
کردیم اما در عمل توســط اتحادیه ها انجام 
شد. ساداتی نژاد گفت: اعتماد به تشکل ها با 
توجه به اینکه خود تشکل های کشاورزی با 
مردم سر و کار دارند و باید محصوالت خود 
را به مردم بفروشــند، کار درستی است و ما 
مالحظه کردیم ظرف یــک هفته با اعتماد 
به تشــکل ها، قیمت برخــی از محصوالت 
لبنی کاهش یافــت. وی اظهار کرد: مجلس 
هم بــرای ســاماندهی تشــکل ها، قانونی 
پیش بینی کرده و به نظر مــن برای حذف 
دالالن و واســطه های بخش کشــاورزی با 
دستور نمی توانیم اقدام کنیم بلکه با تقویت 
اتحادیه ها و تشــکل های بخش کشاورزی 
خودبه خــود دالل ها و واســطه های بخش 

کشاورزی کمرنگ می شوند.
 وزیر جهاد کشــاورزی افزود: اتحادیه های 
تعاونی اتــاق تعــاون می توانند بــا رئیس 
سازمان تعاون روستایی در ارتباط باشند و 
اگر حرف و نظری دارنــد، قبل از هر تصمیم 
و اقدام حرف های آنها شــنیده شــود و این 
تصمیم ما در وزارت جهاد کشاورزی است، 
البته عده ای به ما گفتند که سراغ تشکل ها 

نرویم اما مدلی که در صنایــع لبنی جواب 
داد، به خوبی به ما می گویــد که می توانیم 
ساماندهی بازار را هماهنگی خود تشکل ها 

انجام دهیم.
وزیر جهــاد با توجه به اینکــه کاظمینی به 
عنوان قائــم مقام امنیــت غذایی منصوب 
شده اســت گفت: تشــکل های اتاق تعاون 
هم می توانند در این قرارگاه حضور داشــته 
باشــند و به ویژه در زمینه تنظیم بازار اقالم 
اساسی، نماینده اتاق تعاون ایران را به آقای 

کاظمینی معرفی کنید.
وزیر جهاد کشاورزی این را هم گفت: یکی از 
طرح های محوری ما این است که کشاورزی 
باید بر مبنای قرارداد باشــد و هر چیزی که 
در بخش کشــاورزی تولید می شــود باید 
طبق قــرارداد مشــتری آن را بدانیم که آیا 
مشتری داخلی و یا صادراتی دارد و با توجه 
به افزایش هزینه های تولیــد بدون قرارداد 
و متقاضی نباید محصولی تولید و یا کشــت 

شود. 
وی نکته دوم را اینگونه عنوان کرد که برای 
تکمیل زنجیره ارزش، ســرمایه گذارانی که 
عضو اتاق تعاون هســتند، در جهت جذب 
ارزش افزوده اقدام کنند، زیرا بســیاری از 
کاالها در بخش کشــاورزی تولید می شود 

که ارزش افزوده آن محصــول را یا دیگران 
می برنــد و یا حتــی خارجی ها بــه جیب 
می زنند، در حالی که بایــد ارزش افزوده به 
خود کشــاورزان برگردد. وی با بیان اینکه 
ایران ســومین کشــور تولیدکننده خرما 
است، گفت: کشــاورزان در فصل برداشت 
خرمــا با مشــکل مواجه هســتند و باید به 
وسیله تشکل ها مشــکالت آنها را برطرف 
کنیم. در زمینه تســهیالت به کشاورزان، 
اراضی کشاورزی، صنایع تبدیلی و فرآوری 
باید تالش شــود که کار با کمک تشکل ها 
جلو برود. در زمینه صدور ســند زمین های 

کشاورزی هم کمک می کنیم.
به گفتــه وزیر جهاد کشــاورزی، در اجرای 
برخی قوانین دچار مشــکل شــده ایم اما 
می توان برخــی از اختیــارات متمرکز در 
وزارت جهاد کشــاورزی را به استانها واگذار 
کرد تا بروکراسی اداری در این بخش کاهش 
یابد و ذهن تولیدکننده و کشــاورز به چند 
جا مشغول نشــود، بلکه فقط به تولید فکر 
کند. این کارها با دســتور انجام نمی شود و 
ما با قیمت گذاری دستوری محصوالت هم 

مخالف هستیم. 
به گفته ساداتی نژاد، اتحادیه ها حامی مردم 
هستند چون زندگی آنها به تولید و مشتری 

وابسته است. دولت هم به عنوان دیده بان و 
ناظر بر روابط تولید و مصرف نظارت دارد. 

وزیر جهاد کشــاورزی همچنین گفت: اگر 
صنایع تبدیلی و کارخانه های شــالی کوبی 
اصالح شــود و بهــره وری افزایــش یابد، 
می توان یک میلیون تن برنج بیشــتر تولید 
کرد و از ضایعات شالی کوبی و کارخانه های 
برنج جلوگیری کرد که این امر با تسهیالت 

بانک کشاورزی قابل انجام است. 
بــه گفتــه ســاداتی نژاد، عمــده کارهای 
کشــاورزی و دامپــروری با بخــش تعاون 
قرابت دارد و نقش تعاونی ها و تشــکل ها در 
بازرگانــی و توزیع محصوالت کشــاورزی 
بســیار مهم اســت. به گفته وزیــر جهاد 
کشــاورزی، با توجه به جایگاه تشکل های 
کشاورزی، ما به بخش خصوصی و تشکل ها 
اعتمــاد داریــم، امــا گاهی تشــکل های 

کشاورزی دچار پراکندگی هستند. 



شهردارجدید محمدیه:

خدمت رسانی به مردم شهر محمدیه  را سرلوحه کارم قرار می دهم

طی ۶ ماه نخست  سالجاری انجام شد؛

 برقراری  81 هزار و 237 تماس
 با سامانه تلفنی ۱۲۲ آبفا مازندران

ساری-زهرا اسالمی تعداد ۸۱۲۳۷ تمــاس با سامانه تلفنی ۱۲۲ 
،شــرکت آب و فاضالب مازندران در شش ماهه اول ســالجاری برقرار 

شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۵۳۱۹۸ تماس بوده است.
دکتر تیمور داداشــی مدیر دفتر ارتباط با مشــتریان ) سامانه ۱۲۲ ( 
شرکت در گفتگویی با اعالم این خبر اظهار داشــت: از مجموع تماس 
های برقرار شده با این ســامانه، ۴۸۷۳۵ مورد تماس مربوط به مسائل 
و مشکالت شرکت بوده  و ۲۱۱۰۳ مورد هم نیاز به راهنمایی داشت که 

توسط کارشناسان مرکز ثبت و پاسخ الزم ارائه شده است.
وی افزود: بیشترین تماس مرتبط باحوادث شبکه ، حوادث انشعابات و 

نیز قطعی و کمبود فشار آب بوده است.
مدیر سامانه ۱۲۲ شرکت آب و فاضالب مازندران در خصوص اتصال با 
مرکز ۱۲۲ شرکت گفت: در حال حاضر در بخش آب ۲۲ امور ، ۵۸ شهر 
و ۱۶۷۵ روســتا و در بخش فاضالب نیز ۶ شهر ســاری ، جویبار ، بابل ، 
بابلسر ، نوشهر و چالوس که اگوی فاضالب شــهری دارند، به این مرکز 

متصل هستند.
دکتر داداشی در پایان با اشاره به ثبت درخواست های نیازمند پیگیری 
توسط اپراتورهای سامانه گفت: در بخش پیگیری سامانه ، کارشناسان 
ذیربط ضمن پاســخگویی ، با رابطین ۱۲۲ امور به صورت شبانه روزی 
در تماس هستند تا در صورت شکایت مشترک و یا انجام نشدن حادثه 
آن را پیگیری و نتیجه حاصله را در سیستم ثبت کنند در همین زمینه 
در شش ماهه اول سالجاری کارشناسان بخش پیگیری، بالغ بر ۴۳۰۰ 

مورد حادثه را پیگیری کرده اند.

ونا در مازندران تداوم واکسیناسیون کر
ساری-زهرا اسالمی دکتر قاســم اویس معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران گفت: ۲ میلیون و ۶۱۷ هزار و ۷۲۹ ُدز واکسن در 

مناطق زیر پوشش این دانشگاه تزریق شده است.
دکتر اویس افــزود: از این تعداد یــک میلیون و ۸۴۶ هــزار و ۶۹۲ ُدز 
نخست معادل ۷۹و ۳ دهم درصد و ۷۷۱ هزار و ۴۰ ُدز دوم معادل ۳۳ و 

یک دهم درصد بوده است
او گفت: از ۲۱۲ هزار و ۲۸۵ دانش آموز رده سنی ۱۲ تا ۱۷ سال استان 
تاکنون ۱۴۳ هزار و ۱۳۵ ُدز واکســن معادل ۶۷ و ۴ دهم درصد تزریق 

شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:

ح هدایت« با همت  کسب رتبه نخست در »طر
واالی خیرین به دست آمد

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره  ساری-زهرا اسالمی
به اهمیــت کار خیرین در ایجاد بســترهای الزم بــرای ارتقاء عدالت 
آموزشــی گفت: آموزش و پرورش مازندران ســال گذشــته در طرح 
هدایت که مربوط به تهیه ابزارهای آموزشــی برای دانش آموزان فاقد 
ابزار هوشمند بود، توانست رتبه نخست کشور را به دست آورد که این به 

دست نمی آمد مگر با همت واالی خیرین استان.
به گــزارش اداره اطالع رســانی و روابــط عمومی آمــوزش و پرورش 
مازندران؛ »علیرضا ســعدی پور« در نشســت مجمع عمومی خیرین 
مدرسه ساز اســتان مازندران که ظهر امروز برگزار شد، تصریح کرد: از 
آغازین روز شیوع ویروس کرونا با مشکل نداشــتن ابزار آموزشی برای 
۴۰ هــزار دانش آموز مواجه بودیــم که با همت واالی خیرین اســتان 
مازندران و همــکاری نهادهای مختلف توانســتیم تاکنون بیش از ۳۳ 

هزار ابزار آموزشی تهیه و به دست دانش آموزان نیازمند برسانیم.  
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش مازندران دستاوردهای ویژه ای را در 
دوره ۲۰ ماهه اخیر تجربه کرد، افزود: در زمینه آموزشی با برنامه ریزی 
دقیق و همت تمام دست اندرکاران اداری و آموزشی، روند خوبی ایجاد 
شــد و تمامی دانش آموزان اســتان چه در بخش آموزش مجازی و چه 
آموزش حضوری در مناطق محروم به آموزش دسترســی پیدا کردند. 
همین تالش های صادقانه موجب کســب رتبه نخســت مازندران در 

شاخص های ۲۰ گانه وزارتی شد.  
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین به پویش »همکالســی 
مهربان ۲« اشــاره کرده و گفت: این پویش از شــهریور ماه سال جاری 
آغاز شــد و تاکنون با همت خیرین اســتان ۱۰ هزار و ۴۰۰ بسته لوازم 

التحریر تهیه و در اختیار دانش آموزان نیازمند استان قرار گرفت.  

نازل های عرضه سوخت مایع زیر ذره بین 
استاندارد لرستان

خرم آباد-طوالبی مدیرکل استاندارد لرســتان از آزمون دوره ای 
۱۲۸۱ نازل توزیع سوخت مایع خبر داد.

مرضیــه قنبریان اظهــار کــرد: از ابتدای ســال جــاری تاکنون در 
جایگاه های توزیع ســوخت مایع )بنزین و گازوئیل( اســتان، آزمون 

دوره ای ۱۲۸۱ نازل انجام شد.
وی بیان کــرد: آزمون دوره ای نازل های ســوخت مایــع جایگاه ها، با 
استفاده از توان کارشناسی آزمایشــگاه های همکار و همکاری شرکت 
ملی پخــش فرآورده های نفتــی منطقه لرســتان انجام می شــود و 

نظارت های الزم در قالب گشت مشترک صورت می گیرد.
مدیرکل استاندارد لرســتان ادامه داد: نازل های سوخت مایع بر اساس 
برنامه ریزی انجام شــده، چهار بار در ســال مورد آزمون دوره ای قرار 

می گیرند.

شهر

شــیراز -چراغی   اولین نشست استاندار 
فارس با عدم حضور بخشــی از فعالین رسانه 
ای و سرپرســتان روزنامه های کشوری باعث 
گله مندی به جا از برگزارکنندگان این نشست 
شد.ضمن انتقاد بر این امر تاکید میکنیم که 
کم مهری ،  ویا گزینشــی  و ســلیقه ای عمل 
کردن بسیج رســانه کوچکترین تاثیر ی در 
اجرای رسالت و وظایف ما به عنوان مدیران و 
سرپرستان روزنامه های کشوری در انعکاس 
اخبار استان و حوزه اســتانداری فارس بر ما 

نخواهد گذاشت.
سالن شهید قاضی استانداری فارس، میزبان 
بخشی از اصحاب رســانه این اســتان بود و 
استاندار فارس در این نشست با اصحاب رسانه 
دیدار و گفت وگو کــرد؛ دیداری کــه در آن 
اصحاب رسانه به بیان دغدغه ها و گالیه های 
صریح خود نسبت به کمبودها و مشکالت این 
قشر و ارائه پیشــنهاداتی برای توسعه استان 
فارس پرداختند که گزیده ســخنان برخی از 

آنها در این گزارش آمده است.
محمدهادی ایمانیه در نخستین نشست  خود 
با اصحاب رسانه اظهار داشت: از اهالی رسانه 
می خواهم برای توسعه و پیشرفت استان در 

کنار ما باشــید و کمک کنید تا بتوانیم عمق 
مشکالت مردم را احصاء کنیم.وی با اشاره به 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب در بهره گیری 
از ظرفیت جوانان و نخبگان در  بیانیه گام دوم 
انقالب و با بیان اینکه حضور پر رنگ رسانه در 
بین مردم موجب امیدآفرینی می شود، اظهار 
کرد: احصاء مشکالت مردم همراه با ارائه نظر 
و پیشنهاد از ســوی اصحاب رسانه بسیار می 
تواند کارگشا باشد و مسؤوالن استان هم باید 
با روی گشاده و آغوشــی باز پذیرای رسانه ها 

باشند.
وی از خبرنگاران و صاحبان قلم خواســت که 
فعالیتهای خیرخواهانه موثــر و جامعی که 
در سطح اســتان به ویژه مرکز استان توسط 
ســازمان ها، خیریه هــا  و نهادهای مختلف 
انجام  می گیــرد،  البته مــواردی که واقعیت 
دارد را رســانه ای کنند.استاندار فارس با بیان 
اینکه حق نداریم امید کاذب برای مردم ایجاد 
کنیم، افزود: انعکاس فعالیــت های خوب و 
برتر استان، در ایجاد امید و نشاط بین مردم به 
ویژه نسل جوان موثر خواهد بود.ایمانیه اظهار 
داشت: انعکاس مشکالت مردم به بنده توسط 
رسانه ها همراه با  پیشنهادات، بسیار می تواند 

کمک کننده باشد همچنین ایجاد امید واقعی 
در بین مردم از طریق فعالیــت  های خوب و 
نیکی که در اســتان ما جاری هســت، بسیار 
تاثیرگذار می باشــد.وی از رسانه ها خواست 
در احصاء مشکالت و مطالبات بر حق مردمی 
با کسی تعارف نداشته باشــند و هر آنچه الزم 
شد به وی یا دفتر و یا روابط عمومی استانداری 
اطالع رسانی کنند و جوابیه آن هم دریافت و 

در صورت نیاز آن را رسانه ای نمایند
محمود شبان دبیر انجمن صنفی خبرنگاران 
و عکاســان خبری فارس نیز اظهار داشــت: 
متأســفانه اغلب مدیران از اینکه مورد انتقاد 
قرار بگیرند می ترســند و منتقدان را دشمن 
خود مــی دانند. می بایســت در ایــن زمینه 
فرهنگ سازی الزم صورت بگیرد و  فضای نقد 

را باز بگذاریم.
وی ادامه داد: بخش مدیریت از نداشتن سواد 
رسانه ای ضربه بسیاری دیده است و این مسئله 
موجب شده که مدیران در دام سؤاستفاده گر 
های فضای مجازی بیفتند. لذا باید با برگزاری 
جلساتی برای مدیران اقدام به حل این مشکل 

کنیم.
شــبان اضافه کرد: برخی از فعاالن رســانه 

این جمله را مدام تکرار مــی کنند که »در هر 
شرایطی کنار مدیران هســتیم« در صورتی 
که این کار یک تخلف رســانه ای اســت و هر 
خبرنگاری این جمله را به زبان بیاورد تخلف 
کرده است و موجب ایجاد شکاف عمیقی بین 

رسانه ها با مردم خواهد شد.

وی بیان داشــت: هیچ خبرنــگاری نباید با 
مدیران پیمان و عقد اخوت ببندد مگر اینکه 
مدیر درســت عمل کند که البتــه عملکرد 
مطلوب مدیران هم در حــوزه وظیفه آنها به 
شــمار می رود و خبرنگار تنها وظیفه انتقال 

اخبار به صورت واقعی را به عهده دارد.

قزوین- مریم نقدی     جلسه معارفه  محمد 
پیری شهردار جدید محمدیه  با حضور جمعی از 

مسولین استانی و شهری  برگزار شد.
محمد پیری شــهردار جدید محمدیــه در این 
جلسه با اشــاره به برنامه های خود برای خدمت 
رسانی به شهروندان اظهارداشت: شعار ما در این 
دوره» محمدیه شهری مرفه برای همه« خواهد 
بود و با قاطعیت اعالم می کنم گروه های سیاسی 
در شهرداری هیچ جایی نخواهند داشت و فقط 
خدمت رسانی را ســرلوحه کار م قرار می دهم.  
پیری اظهار داشــت :  فارغ از هــر گونه نگاه های 
سیاسی تالش خواهیم کرد شهری آرام و توام با 

رفاه را برای مردم مهیا کنیم.
پیری گفت: در سالهای اخیر به دلیل مشکالت 
اقتصادی، کرونا و سیاســی کاری ها متاسفانه 
شهرداری ها روزهای سختی را سپری کرده اند و 

امروز دیگر اجازه نداریم که فرصت ها را از دست 
دهیم و مردم را ناراضی کنیم.

شهردار جدید محمدیه بیان کرد: امروز فقط یک 
وظیفه داریم و آن هم خدمت صادقانه و بی منت 
به مردم اســت و امیدوارم با تالش شبانه روزی 
و خدمت صادقانه بتوانم اعتماد شــورا و مردم به 
خود را بخوبی پاســخ دهم تا رضایت شهروندان 
جلب شود. وی از حمایت و مدیریت خوب معاون 
عمرانی و مدیرکل دفتر شهری استانداری برای 
حل مشکالت شــهرداری ها تشــکر و قدردانی 
کرد. در این جلسه یحیی رحیم لو شهردار سابق 
هم گزارشی از مهمترین اقدامات انجام شده ارائه 
داد. در پایان این جلســه ضمن تقدیر از خدمات 
شهردار ســابق، محمد پیری به عنوان شهردار 
جدید محمدیه معرفی شــد.   رئیس شــورای 
اسالمی شــهر محمدیه گفت: اعتبارات ارزش 

افزوده که بر اســاس سرشماری جمعیت ۵ سال 
گذشته تعیین شــده جوابگوی نیازهای کنونی 
شهر محمدیه نیست و باید در آن بازنگری شود. 
علی حبیبی در این جلســه اظهارداشت: یکی از 
مطالبات به حق مردم در ناحیه شهری مهرگان 
موضوع ایمن شــدن کانال آبیاری دشت قزوین 
است که همه ســاله تعدادی قربانی می گیرد لذا 
بایستی با کمک شهرداری و آب منطقه ای برای 

رفع تهدید آن اقدام عاجلی صورت گیرد.
وی افزود: با ایجاد ناحیه شــهری مهرگان هزینه 
های زیادی به شهرداری محمدیه تحمیل شده 
در حالی که پروژه مســکن مهــر یک طرح ملی 
است که باید زیرساخت های آن توسط مسئوالن 
اســتانی و کشــوری تامین شــود تا شهرداری 
محمدیه دچار چالش نشــود. رئیس شــورای 
اسالمی شهر محمدیه بیان کرد: کمبود نانوایی 

در مهرگان از دیگر مشکالت ساکنان این منطقه 
است که از مسئوالن راه و شهرسازی انتظار داریم 
با دراختیار گذاشتن زمین برای رفع این کمبود 
همراهی بهتری با شــهرداری و شــورا داشــته 
باشــند. حبیبی گفت: اعتبارات ارزش افزوده بر 
اساس سرشماری سال ۹۵ توزیع می شود که با 

توجه به افزایش جمعیــت آن در حال حاضر این 
میزان جوابگوی نیازهای شهری نیست و باید در 
آن تجدید نظر شود. وی در خصوص تامین سایر 
نیازهای ناحیه شــهری مهرگان از جمله نردبان 
آتش نشانی و ایجاد جاده دسترسی به قزوین هم 

نکاتی را یادآورشد.

همدان  مدیر طیور ســازمان جهاد کشاورزی استان 
همدان گفت: بزرگترین واحد مرغ تخم گذار خاورمیانه 
در قهاوند اســتان همدان به عنوان اولین زنجیره تخم 

مرغ استان کلنگ زنی خواهد شد.
علی رضا قراگوزلو  با اشــاره به کلنگ زنــی این طرح در 
آینده نزدیــک، اظهار کرد:طرح فوق شــامل ۸۰۰هزار 
مرغ تخم گذار،۳۰۰هزار مــرغ پولت،۵۰هزار مرغ مادر 
تخم گذار بوده و کارخانه جوجه کشــی ، فرآوری پوکه 
تخم مرغ، کود خشــک کنی، تخم مرغ پاســتوریزه  و 
خوراک طیور بسته بندی تخم مرغ از جمله زنجیره های 
این طرح است که کمک شــایانی به تنظیم بازار خواهد 
داشــت. وی با بیان اینکه پیش بینی می شــود ارزش 
جهانی پودر تخم مرغ در پنج سال آینده به ۲.۱میلیارد 
دالر برســد، افزود: وقتی که این اطالعــات را دنیا به ما 
می دهد باید شروع به برنامه ریزی و سرمایه گذاری کرده 

و پتانسیل های قوی را در این رابطه ایجاد کنیم.
قراگوزلــو گفت:بــه همین منظور در ســطح اســتان 

همدان ســه زنجیره تخم مرغ تعریف کرده ایم که اولین 
این طرح ها به عنــوان بزرگترین واحــد مرغ تخم گذار 
خاورمیانه بوده که در قهاوند همدان کلنگ زنی می شود.

وی دومین طرح  تعریف شــده زنجیره مــرغ تخم گذار 
اســتان را با ظرفیت ۴۰۰هزار قطعه در سمت کارخانه 
قند شهرســتان بهار  برشــمرد و  یادآور شــد: سومین 
زنجیره مــرغ تخم گذار تعریف شــده نیز بــا ظرفیت 
۳۰۰هزار قطعه در مالیر پیش بینی شده  که با کلنگ زنی 
و ورود این ســه زنجیره بــه تولید میزان تولید اســتان 

همدان  را در دو سال آینده به سه برابر افزایش دهیم.
مدیر طیور سازمان جهاد کشــاورزی استان همدان با 
اشاره به ۹ اکتبر روز جهانی تخم مرغ،  اظهار کرد: در فائو 
به منظور اهمیت تخم مرغ در رشــد و سالمتی ذهنی و 
جسمی انســان و ترویج مصرف تخم مرغ برای سالمت 
جامعه  کمیسیونی به نام کمیســیون بین المللی تخم 
مرغ دارای فعالیت بوده که ۵۸کشور دنیا از جمله ایران 

عضو این کمیسیون هستند .

همدان

مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

غ تخم گذار خاورمیانه در همدان کلنگ زنی می شود بزرگترین واحد مر

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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اهواز-محمدمجدم     موســی خنافره جزییات 
بیشتری از ســه ماه کار جهادی در یادمان سردار هور، 

حاج علی هاشمی را اعالم کرد. 
 موسی خنافره در این باره گفت: تکمیل و اتمام یادمان 
بر عهده ی پیمانکار بوده که عمال پیشــرفتی در کار 
دیده نمی شد. ســازمان با هماهنگی شهردار وقت و 
بهره گیری از ظرفیت اداره حقوقی، توانست با پیگیری 
های مســتمر، حکم خلع ید پیمانکار را طی چند ماه 
اخذ و تکمیل یادمــان را با اســتفاده از ظرفیت های 

سازمانی انجام دهد.
وی ادامه داد: به عنــوان مســئله اول درنظر گرفتن 
اقدامات حقوقی و پیگیری های شــبانه روزی بسیار 
مهم اســت. به موازات آن، چندین جلســه با حضور 
شهردار اهواز، کمیســیون فرهنگی شورای اسالمی، 
بنیاد شهید استان و معاونین مرتبط جهت هماهنگی، 
بررســی و مطالعه در خصــوص اقدامات مــورد نیاز 
جهت تکمیل یادمان تشکیل شــد. پس از آن با توجه 
به اهمیت مســئله، ســازمان بالفاصله با چندین تیم 
تخصصی بر اســاس مطالعــات و بازدیدهــای مکرر 
صورت گرفته وارد مشورت شده و با اخذ حکم خلع ید، 
سازمان در کمترین زمان ممکن تیم های تخصصی را 

در یادمان به کار گرفت.

خنافره با بیان این که انجام کارها در چندین شــیفت 
کاری تعریف شــده بود، عنوان داشت: بسیاری از تیم 
ها به صورت همزمان و در کنار هــم وظایف محوله را 
انجام می دادند که جهت جلوگیــری از ناهماهنگی 
های احتمالی، معاونت فنی شهرداری و ناظر سازمان 

به خوبی عمل نمودند.
این مقام مســئول تصریح کرد: اتمام پــروژه قطعا به 
چندین ماه زمان نیاز داشت، با این حال با توجه به کار 
جهادی و شبانه روزی سایر دوایر سازمانی، زمان آن به 

حدود سه ماه تقلیل پیدا کرد.
رئیس ســازمان آرامســتان ها با تبریــک مجدد راه 
اندازی یادمان خاطر نشان ســاخت: با افتتاح یادمان، 
گام فرهنگی بلندی برداشته شــد. امیدوار هستیم با 
برگزاری نشست های هم اندیشی و برنامه ریزی های 
مدون، به خوبی از این ظرفیت فرهنگی استفاده گردد.

ساری-زهرا اســالمی   دکتر فرزاد گوهردهی 
مدیرکل بهزیستی مازندران به مناسبت هفته نیروی 
انتظامی با مرتضی میرزایی فرمانده نیروی انتظامی 

استان مازندران دیدار کرد
 دکتر فرزاد گوهردهی ، مدیرکل بهزیستی استان در 
این دیدار ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی ، 
گفت : دامنه همکاری بین بخشی بهزیستی و نیروی 
انتظامی در حوزه اجتماعی ، پیشگیری و توانبخشی 
می باشد که از گذشته وجود داشــته و در آینده نیز 

گسترش و تداوم خواهد داشت.
وی با بیان اینکه بهزیســتی و نیــروی انتظامی در 
حوزه پیشگیری از آســیب های اجتماعی می توانند 
همکاری خوبی داشته باشــند ، افزود : امروزه اعتیاد 
به عنوان معضل بزرگ جامعه جهانی مطرح اســت 
و در کشــور ما نیز این آســیب اجتماعی مورد توجه 
مقام معظم رهبری قرارگرفته است و ایشان بارها در 

سخنان خود بر پیشگیری از اعتیاد تاکید کردند.
مدیرکل بهزیستی مازندران به همکاری بهزیستی و  
نیروی انتظامی در حوزه اعتیاد اشاره کرد و ادامه داد 
: ارتباط تنگاتنگی بین بهزیســتی و نیروی انتظامی 
در درمان افــرادی مبتال به اعتیاد وجــود دارد و این 

همکاری ها به ویژه در کمپ های بهزیســتی و ماده 
۱۶ مستمر است.

دکتر گوهردهی با اشاره به پالک گذاری خودروهای 
افراد دارای معلولیت ، گفت : نیروی انتظامی با پالک 
گذاری وســیله نقلیه افــراد دارای معلولیت زمینه 
را برای اســتفاده از ظرفیت این افــراد و حضور فعال 
تر آنان در جامعه فراهم می کنند که در ســال های 
گذشــته این کار صورت گرفته که امیدواریم تداوم 

پیدا کند.
وی ضمن تشــکر و قدردانی از نیــروی انتظامی در 
ایجاد امنیت و آرامش جامعه ، افزود : نیروی انتظامی 
با فعالیت و تالش های خود در مرزها و داخل کشور ، 

امنیت و آرامش جامعه را فراهم می کند.

خوزستان مازندران

 بهره برداری از یادمان شهید حاج علی هاشمی برگ زرینی
 در دفتر افتخارات شهرداری اهواز است 

 دیدار مدیرکل بهزیستی مازندران
وی انتظامی استان  با فرمانده نیر

در سالن سالن شهید قاضی استانداری برگزار شد؛
پرستان کشوری و فعالین رسانه های استان اولین نشست استاندار فارس  بدون حضور جمعی از سر



رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت کردستان مطرح کرد؛

وم برنامه ریزی برای کاهش آسیب های آن ونا و لز چالش  سبک زندگی دوران پساکر

استان

سنندج- مالیی    رئیــس مرکز تحقیقات 
عوامل اجتماعی موثر بر سالمت کردستان 

گفت: 
ســبک زندگی ما باید متناســب با شرایط 
فعلی کرونا تغییر کند چون عالوه بر دوران 
کرونا در دوران پســاکرونا نیز با چالش های 
زیادی مواجه می شــویم لــذا برنامه ریزی 
برای کاهــش آســیب های ناشــی از آن 

ضروری است.
  دکتر قباد مرادی با اشــاره به بررسی سبک 
زندگی در عصر پســا کرونا و ارزیابی پیامده 
های کرونا، آثار و تبعات این بیماری  اظهار 

کرد: 
کووید ۱۹ زندگــی افــراد را در دوران این 
بیماری به شــدت تحــت تاثیر قــرار داد و  
اولویت های فردی، خانوادگی، و اجتماعی 
به شــدت تحت تاثیــر این بیمــاری قرار 

گرفتند. 
وی با بیــان اینکــه وضعیــت اقتصادی و 
اجتماعی، ارتباطــات، روابط، ســفرها، و 
تفریحات افراد و جامعه به شدت تحت تاثیر 
قرار گرفت، افزود: بعضی از افراد و اقشــار  به 
خصوص گروه هایــی مانند ســالمندان با 
تجربه جدایی بیشتر، نوعی از انزوا را تجربه 
کردند که ســالمت روحی و حتی جسمی 

آنها را تحت تاثیر قرار داد.
رئیس مرکــز تحقیقات عوامــل اجتماعی 
موثر بر سالمت کردســتان با اشاره به اینکه 
با شیوع کرونا آموزش کودکان، نوجوانان، و 
دانشجویان به شدت تحت تاثیر قرار گرفت، 
ادامه داد: امکان کســب بعضی از تجربیات 
مهمی که در آموزش حاصــل ارتباطات با 
همنوعان بــود در فراگیران بــه کلی از بین 
رفــت و فراگیــران به خصوص در ســنین 
پایین تر و در سنین مستعدتر از آموختن آن  

محروم شدند. 
دکتر مرادی بیان کرد:  شیوه و سبک زندگی 
کودکان مانند بعضــی از مهمترین عوامل 
مثل ارتباط با همساالن، خواب و خوراک و 
شرکت در کارهای گروهی به شیوه ای تحت 
تاثیر قــرار گرفته که ممکن اســت ترمیم 

آسیب های آن در کوتاه مدت میسر نباشد. 
وی با اشــاره به اینکه اثرات کوتاه مدت این 
بیماری توسط همه افراد جامعه قابل لمس 

و توصیف است، تصریح کرد: 
دوران کرونا باعث شــد که بسیاری از مردم 
روابط را از طریق مجــازی جایگزین روابط 
حقیقی کنند اگــر چه این موضــوع برای 

دوران کرونا خوب بود، ولــی به طور کامل 
جایگزین روابط واقعی و حقیقی نمی شود. 

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
کردستان با ذکر اینکه باید در دوران پس از 
کرونا این روابط به شــرطی که آسیب های 
کرونا برطرف شــود،  ترمیم شــود، گفت: 
بعضی از متخصصان اعتقاد دارند که بخشی 
از مردم برای بازگشــت به زندگی عادی در 
دوران پس از کووید-۱۹ مشــکل خواهند 

داشت.
دکتر مرادی با اشــاره به اینکه مشــکالت 
ناشــی از کووید-۱۹ فراوان است به  برخی 
از مهمترین آنها و آمادگی برای بهبود آن در 

دوران پساکرونا گریزی زد و 
توصیه هایی که بــرای دوران پس از کرونا 
برای بعضی از جنبه های مهم زندگی را که 

می توان ارائه داد، عنوان کرد.

وی آمادگی بــرای زندگی پــس از کرونا با 
رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی را از 
جمله این موارد برشــمرد و اذعان داشت : 
تا وقتی که کوویــد-۱۹ در همه دنیا کنترل 
نشــده اســت، رعایت موارد بهداشتی الزم 

است.
رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر 
بر سالمت کردســتان  با بیان اینکه ابتالی 
تعداد زیادی از جمعیت و حتی پوشش های 
باالی واکسیناســیون، در حال حاضر نمی 

تواند سالمت کلی افراد و جامعه را تضمین 
کند، افزود: دو مشــکل بســیار مهم در این 
زمینه وجــود دارد اول اینکه ایمنی حاصل 
از ابتال بــه کوویــد-۱۹ و همچنین تزریق 
واکســن بعد از مدتــی یعنی بعــد از ۶ ماه 
کاهش می یابد  به خصــوص در افرادی که 
واکسینه می شــوند، کاهش ایمنی بعد از ۶  
ماه به ســرعت اتفاق می افتد بنابراین ابتال 
و واکسیناسیون در شــرایط فعلی تضمین 
کننده سالمت برای برگشت به دوران پیش 

از کووید-۱۹ نیست. 
به گفته دکتر مرادی،  بایســتی تا زمانی که 
مشــکل کرونا  در دنیا حل نشده است، این 
بیماری به عنوان یک مســئله جدی در نظر 

گرفته شود.
وی  اظهار کرد:  پیدایش یک واریانت جدید 
به خصوص از نوع فرار از واکســن می تواند 
همه این ماجرا را برای دنیا از نو شــروع کند 
بنابراین تاکید بر رعایت همه نکات و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی کماکان باید ادامه 

یابد.
رئیس مرکــز تحقیقات عوامــل اجتماعی 
موثر بر ســالمت کردســتان  عنوان کرد:  
هنوز هم در کشــورهایی که پوشش باالی 
۷۰ درصد،  دو دوز واکسیناسیون را دارند، بر 
استفاده از ماســک، رعایت فاصله فیزیکی، 

پرهیز از تجمعات زیاد تاکید می شود.
 دکتر مــرادی در ادامه افــزود: در برخی از 

کشــورهایی که ایــن پروتکل هــا را بعد از 
رســیدن به پوشــش باالی واکسیناسیون 
جدی نگرفتند، بــا موج هــای جدیدی از 
بیماری مواجه شــدند بنابرایــن تاکید می 
شــود تا زمانی که در همه دنیا مشــکل این 
بیماری حل نشــده، صرفا با اتکاء به پوشش 

باالی واکسیناسیون همه چیز رها نشود.
وی  با بیان اینکه  نادانسته های ما در مقابل 
این بیماری زیاد اســت، تصریح کرد : اغلب 
پیش بینی هــای اولیه در همــه جای دنیا 
درســت از آب در نیامد و  هنــوز مهمترین 
مشکل جوامع چه واکســن زده و چه نزده، 

وجود این بیماری است.
این مقام مســئول اضافه کرد: تا زمانی که 
همه دنیا بر این مشکل غلبه نکنند، رعایت 
ســبک زندگی کرونایی تا حدی الزم است، 
البته با پوشــش باالتر واکسن که اکنون در 
کشور ما نیز حاصل شده است، انتظار داریم 
که مبتالیان و مرگ های کمتری داشــته 

باشیم.
رئیس مرکــز تحقیقات عوامــل اجتماعی 
موثر بر سالمت کردســتان  گفت:  با انجام 
واکسیناســیون در همه افراد یکی از نکاتی 
است که می تواند مسیر بازگشت به زندگی 
عادی را ســریع تر میسر ســازد،  البته این 
پوشش باالی واکسیناســیون باید در همه 
کشــورهای دنیا اتفاق بیفتد تــا با کاهش 
گردش ویروس، احتمال ایجاد ســویه های 

جدید کاهش یابد.

دکتر مرادی بیان کرد:  با افزایش پوشــش 
واکسیناســیون در کشــور، امــکان انجام 
بســیاری از فعالیت هــا و البته به شــرط 
رعایت نکات بهداشتی میســر خواهد شد 
و با افزایش این پوشــش و البتــه کماکان با 
رعایت نکات بهداشتی باید شیوه زندگی به 
سمت انجام فعالیت های منظم پیش برود. 

وی با اشــاره بــه اهمیت ارتقــای وضعیت 
تحصیل و آموزش در دوران پسا کرونا افزود 
: یکی از مهترین جنبه هــای زندگی که در 
دوران کووید-۱۹ آســیب فراوان و احتماال 
غیر قابل برگشــتی دید، آمــوزش بود اگر 
چه آموزش از طریق مجازی دنبال شــد اما 
آموزش مجازی هیچ گاه جایگزین آموزش 

عمومی نخواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر 
بر ســالمت تصریح کرد:  دوران کووید-۱۹ 
باعث یک خسارت زیاد به آموزش همه رده 
های سنی و تحصیلی شد لذا افراد، خانواده، 
اجتماع، و دولــت باید برنامــه های جدی 
برای جبران خســارت های ناشی از بیماری 
به آموزش شــود چراکه  این خسارت ها به 

خصوص در کودکان خیلی جدی است. 
دکتر مــرادی  با تاکید بر اینکه بســیاری از 
مهارت های کــودکان از طریــق تعامل با 
همنوعان حاصل می شــود، افزود:  در طی 
نزدیک به این دو ســال این امــکان وجود 
نداشــت بنابراین همــه جامعــه باید راه 
حل های مناسبی برای کاهش این خسارت 
ها پیدا کنند و افراد و خانــواده ها باید از آن 

تبعیت کنند. 
وی به بازبینــی برنامه های تغذیــه بعد از 
دوران کرونــا گریزی زد و گفــت: تغذیه در 
دوران پــس از کرونــا باید بازبینی شــود،  
زندگی بی تحــرک و یا کم تحــرک دوران 
کووید-۱۹ باعث ایجاد اختالالتی در تغذیه 
افراد شده است رژیم غذایی افراد بعد از یک 
دوره طوالنی که همراه با تحرک کمتر بوده 

دگرگون شده است. 
رئیس مرکــز تحقیقات عوامــل اجتماعی 
موثر بر سالمت کردســتان  با بیان اینکه در 
دوران پــس از کرونا باید ایــن رژیم غذایی 
متناســب با فعالیت ها بازبینی شود، افزود:  
رژیم غذایی مناسب باعث افزایش سیستم 
دفاعی بــدن در مقابل بیماری ها و آســیب 

های مختلف می شود. 

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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اراک   ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی سنگ 
ایران در مرکز نمایشگاهی سنگ ایران واقع در نیم ور 
محالت با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
برخی سفرای کشورهای خارجی، استاندار مرکزی 

و فعاالن حوزه معدنی کشور گشایش یافت.
این نمایشــگاه در فضایی به مســاحت ۹۰ هزار متر 
مربع با عرصه نمایشگاهی ۲۴ هزار متر به مدت چهار 

روز دایر خواهد بود.
مدیر اجرایی برگزاری نمایشــگاه بین المللی سنگ 
کشور درحاشیه گشایش این نمایشگاه گفت: بیش 
از ۴۰۰ نفر از فعاالن حــوزه معدنی داخلی و خارجی 
در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در 

نیم ور شهرستان محالت مشارکت دارند.
»محمــد حالجیــان« افــزود: تجــار خارجــی 
امــارات،  ترکیــه،  هنــد،  کشــورهای  از 
قزاقستان،تاجیکســتان، بنــگالدش و قطر در این 

نمایشگاه شرکت کرده اند.
وی افزود: نمایش ۲۰ هزار تن ســنگ کوپ از ۳۰۰ 
معدن ۱۸ اســتان کشــور از جلوه های ویــژه این 

نمایشگاه است.
حالجیان ادامــه داد: ۱۳ دوره تخصصی ویژه صنعت 
ســنگ با رویکرد صادرات در چهار روز فعالیت این 

نمایشگاه به شکل حضوری برگزار می شود.
وی گفــت: در بخــش فرهنگــی نمایشــگاه نیــز 
خط نقاشــی بر روی ســنگ و تصویرســازی نمونه  

سنگ های موجود در نمایشگاه انجام خواهد شد.
حالجیــان اضافه کرد: میــز تخصصی ســنگ نیز 
با هدف طــرح و ارایه راهکارهای موثــر برای عبور از 

گلوگاه های حوزه صادرات سنگ برگزار می شود.
نمایشگاه بین المللی سنگ در ۱۰ کیلومتری جاده 
محالت - نیم ور در فضایی به مســاحت ۹۰ هزار متر 

مربع از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه سال جاری برگزار می شود.
شهرستان محالت در اســتان مرکزی با ۵۵ هزار نفر 
جمعیت قطب تولید ســنگ نما در کشور است که در 

فاصله ۱۰۵ کیلومتری اراک قرار دارد.
۷۰ معدن فعال ســنگ در شهرستان محالت وجود 
دارد که ذخیره قطعی مــاده معدنی آن ها حدود ۳۰ 
میلیون تن و میزان برداشت ســاالنه از این معادن ۲ 

میلیون تن است.
بیش از ۲ درصد ســنگ ســاختمانی و هشت درصد 
ســنگ تراورتن جهان در محالت تولید می شــود و 
۲۸۰ واحد فرآوری با ظرفیــت ۱۸ میلیون مترمربع 
ســنگ در محالت فعالیت دارند که ۱۳ درصد تولید 

کشور در این خطه انجام می شود.

مدیرعامل شــرکت عمران  البرز  - مظفــری 
شهرجدید هشــتگرد از اجرای عملیات آماده سازی 
و بهسازی معابر سطح شــهرجدید هشتگرد توسط 

شرکت عمران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران شهرجدید 
هشتگرد؛ مســعود حق لطفی اظهار داشت: عملیات 
زیرسازی و آماده ســازی معابر محور گوهران میدان 
ناجا تا تقاطع خلیج فارس، محور زمرد و چمران و محور 
شهدای فشــند، بلوار باغشــهر، خیابان امام حسین، 
بلوار امیرکبیر، بلوار امام رضا و ســکوی ماموت جهت 
اجرای روکش آسفالت اجرا شده اســت.وی با اشاره 
به اینکه برای اجرای آماده ســازی ایــن معابر بیش از 
۵۰ میلیارد تومان هزینه شده اســت، افزود: در زمان 
حاضر زیر سازی و آماده ســازی محورهای فوق انجام 
شــده و برای روکش آســفالت این معابر مبلغی بالغ 
بر ۱۷ میلیارد تومان هزینه شــده اســت مدیرعامل 
شرکت عمران شهرجدید هشتگرد گفت: در راستای 
تأمین رفاه، آسایش و جلب رضایتمندی شهروندان و 
به منظور اجرا و تأمین زیرساخت های معابر، در حال 
حاضر عملیات زیرســازی و آماده سازی معابر جهت 
روکش آســفالت در مناطق مذکور به انجام رسیده و 
این عملیات در دیگر معابر مــورد نیاز نیز اجرا خواهد 
شــد.حق لطفی با تأکید بر اینکه اقدامات ساماندهی 

معابر با هدف تســهیل در رفت و آمــدی ایمن، ایجاد 
بســتری مناســب جهــت رضایتمندی ســاکنین 
شهرجدید هشتگرد صورت می گیرد، تصریح کرد: با 
توجه به لزوم رســیدگی به وضعیت کیفی معابر شهر، 
عملیات ساماندهی و بهسازی معابر با اقدامات متعدد 
عمرانی همچــون خاک برداری، زیرســازی و اجرای 
روکش آســفالت، جدول گذاری، پیاده روســازی و 
اجرای کفپوش در دســتور کار شــرکت عمران شهر 

جدید هشتگرد قرار گرفته است.

مرکزی البرز

 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران
 در محالت گشایش یافت

 بهسازی معابر شهر جدید هشتگرد توسط شرکت عمران

   بازدید  مدیران دستگاههای اجرائی
 از محور هشتگرد-طالقان

البرز  - مظفری مدیر کل و تعدادی از مدیران و مســئولین ادارات 
راه و شهرســازی ، راهداری و حمل و نقل جــاده ای و پلیس راه از جاده 
هشــتگرد طالقان دیدن کردند  بر اســاس توافقات فیمابین اداره کل 
راه و شهرســازی و اداره کل حمل و نقل جاده ای در خصوص عملیات 
تکمیلی افزایش ایمنی جاده هشــتگرد -طالقان ، خالقی مدیرکل راه و 
شهرسازی، زندی فر مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ، سرهنگ 
گودرزی فرمانده پلیس راه اســتان البرز ، قزوینیان معاون مهندسی و 
ساخت راه و شهرســازی ، پیمانکار مجری و مشاور پروژه و کارشناسان 
ذیربط از نزدیک در جریان عملیات اجرائی و کارهای انجام شــده و در 
دســت اقدام قرار گرفتند .خالقی در جریان ایــن بازدید ضمن توضیح 
کارهای انجام شــده قبل از بهره برداری از این جاده به اقدامات صورت 
گرفته بعد از بهره برداری از قبیل اجرای آســفالت الیه نهایی ، اجرای 
دیوارهای حائل و ســایر اموری که جهت تکمیل افزایش ایمنی جاده 
انجام شده اشاره کرد و گفت : این اقدامات که در جهت تکمیل افزایش 
ایمنی جاده صورت گرفتــه و در حال انجام اســت در جهت رفاه حال 
کســانی اســت که از این محور عبور میکنند و این اداره کل و مجموعه 
همکاران تمام تالش خود را در این امر مهم معطوف داشــته تا استفاده 

کنندگان از این محور به سالمت به مقصد برسند .
ســرهنگ گودرزی فرمانده پلیس راه اســتان البرز نیز در این بازدید 
نظرات خود را در خصــوص افزایش ایمنی جاده و استقرارســاختمان 

پلیس راه در دست احداث را از ضروریات این محور دانست .

 ششمین نشست هم اندیشی مدیریت منطقه 
ج برگزار شد البرز با کارکنان انبارنفت کر

البرز  - مظفری  ششمین نشست هم اندیشی مدیریت منطقه البرز 
با کارکنان انبار نفت شــهید دولتی کرج با حضــور مدیر، معاون فنی و 

عملیاتی و تعدادی از روسای واحدهای ستادی و عملیاتی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
البرز، مجتبی دلبری مدیر منطقه، منابع انسانی را با ارزشترن و محوری 
ترین منبع برای دســتیابی به اهداف ســازمان و خدمت به شهروندان 
دانست و هدف از برگزاری این نشســت ها را ارتباط بیشتر مسؤولین با 
کارکنان، آگاهی از مشکالت احتمالی و دریافت نظرات و پیشنهاد های 

آنان برای بهبود شرایط محیط کار و فرآیندهای انجام وظایف دانست.
در ادامه نمایندگانی از کارکنان انبار نفت شــهید دولتی کرج، مسائل 
و درخواســت های همکاران را عنوان و از حضور مدیــر، معاون فنی و 
عملیاتی و روســای واحدهای ســتادی و عملیاتی تشــکر و قدردانی 

کردند.
در پایان نشست مدیر منطقه با پاســخگویی به درخواست ها و مسائل 
کارکنان بر رسیدگی و بررسی مسائل مطروحه تا حصول نتیجه توسط 

مسؤولین و روسای واحدهای ذیربط تأکید کرد.

 خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی 
در شهر یک هزار شهید بسیار چشمگیر است 

اهواز-محمدمجدم حجت  االسالم والمسلمین سیدکمال موسوی 
امام جمعه شهرستان اندیمشک گفت : خدمات غیر حضوری سازمان 

تامین اجتماعی در شهر یک هزار شهید بسیار چشمگیر است 
 حجت  االسالم والمسلمین ســیدکمال موسوی امام جمعه شهرستان 
اندیمشک از شعبه تامین اجتماعی این شهرستان بازدید کرد . محمد 
عسگری رئیس شــعبه تامین اجتماعی شهرســتان اندیمشک ضمن 
خوشامدگویی و معرفی کارکنان به تشریح فعالیت ها و مأموریت های 
سازمان تامین اجتماعی پرداخت و  گزارشی از  عملکرد شعبه به ایشان 

ارائه نمود. 
 حجت االسالم والمسلمین موســوی ضمن حضور در تمامی بخشها با 
مسئولین واحدها و کارکنان این شــعبه دیدار و گفتگو نمود و از نحوه 
خدمات رسانی به بیمه شــدگان و بازنشستگان و مســتمری بگیران 
مطلع شدند ، ایشــان خدمات غیر حضوری سازمان تامین اجتماعی را 

در شهر یک هزار شهید بسیار چشمگیر دانست . 
شعبه تامین اجتماعی شهرستان اندیمشــک در سال ۱۳۵۱ تاسیس 
و در حال حاضر ۱۸ هزار نفر بیمه شــده اجباری و بیش از ۶۸  هزار نفر 
بیمه شده اصلی و تبعی ، نزدیک  به شــش هزار نفر بازنشسته ،  سه هزار 
نفر بازمانده و حدود ۲۳ هزار نفر مســتمری بگیر اصلــی و تبعی دارد 
.شعبه تامین اجتماعی اندیمشک ۵۲ درصد از جمعیت این شهرستان 

را تحت پوشش دارد .

 سرپرست شهرداری کرمانشاه خبر داد؛

 بهره برداری از معبر جدید شهرکت کیهانشهر
 تا پایان سال جاری

کرمانشاه-حسنافخارزاده سرپرست شهرداری کرمانشاه از رفع 
سه گره ترافیکی این شهر با احداث سه معبر جدید خبر داد.

امیر رحیمی درخصوص رفع ســه گره ترافیکی شــهر کرمانشاه اظهار 
داشــت: یکی از این گره های ترافیکی مربوط بــه حرکت خودرویی از 
میدان فردوسی به سمت خیابان ســراب قنبر، بلوار خلیج فارس و بلوار 

مروارید است که در ورودی میدان فردوسی ایجاد ترافیک می شود.
وی با بیان اینکه برای رفع این گره ترافیکی ایجاد یک معبر در شــهرک 
صادقیه به ســمت ســراب قنبر به طول ۱۸۰ متر و عــرض ۲۰ متر در 
دستور کار قرار گرفته، گفت: زیرسازی و جدول گذاری این معبر جدید 
انجام شده و طی هفته جاری آسفالت خواهد شــد و تا یک ماه آینده به 

بهره برداری کامل می رسد.
رحیمی افزود: پل اتصالی محله صادقیه به سراب قنبر که سابقا به دلیل 
انسداد عبور رواناب های سطحی تخریب شده بود، مجددا ساخته شده 

و استحکام الزم برای عبور خودرو را دارد.
سرپرست شهرداری کرمانشــاه گفت: یکی دیگر از گره های ترافیکی 
شهر کرمانشــاه میدان فاطمی اســت که این میدان پنج خروجی دارد 
و برای کاهش بــار ترافیکی و اصالح الگوی ترافیــک این منطقه نیاز به 

ساخت یک معبر جدید است.
وی افزود این معبر جدید از ســه راه برق به ســمت خیابــان فاطمی - 
کنارگذر آبشوران- اســت که مطالعات و برنامه ریزی آن انجام شده و به 

زودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.
رحیمی افــزود: با همکاری شــرکت آب منطقه ای مقرر شــده هرچه 
سریعتر وضعیت آبشوران خیابان فاطمی ســاماندهی شود تا عملیات 

اجرایی ساخت این معبر سریعتر صورت بگیرد.
سرپرست شهرداری کرمانشــاه گفت: معبر انتهای شهرک کیهانشهر 
که به بزرگراه امام خمینی)ره( متصل می شــود، عملیات خاکبرداری 
آن در ســال ۱۳۹۹ آغاز شــد و بخش عمده ای از آن پیشرفت فیزیکی 

داشته و تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد.
رحیمی افزود: راه اندازی این معبــر جدید به عنوان معبر معین بزرگراه 
امام خمینی)ره( می تواند از بار ترافیکی تقاطع غیرهمســطح شــهدا 

بکاهد.

اصفهان -مریم مومنی       مدیرعامل شــرکت گاز 
اســتان اصفهان، گفت: با توجه به رشــد ۱۰ درصدی 
مصرف کنندگان گاز به ویژه در بخش خانگی و صنایع، 
احتمال کســری گاز، در زمان پیک مصرف وجود دارد 
و شهرســتان های شــرق استان باید ســوخت دوم را 

جایگین نمایند.
به گزارش روابــط عمومی، مدیرعامل این شــرکت،با 
اشاره به اینکه برای انتقال گاز به شهرستان های شرق 
استان مســیری حدود ۳۰۰ کیلومتر با تدابیر ویژه ای 
طی می شــود، گفت: برای برخورداری مســتمر از گاز 
طبیعی باید اقدامات الزم برای بهره مندی از ســوخت 

دوم در این مناطق تدارک دیده شود.
وی، بیان داشــت: احتمال قطــع گاز در برخی مواقع 
که خارج از اختیار ماســت وجود دارد و در صورتی که 

سوخت دوم تدارک دیده نشــود ممکن است با مشکل 
مواجه شویم.

مهندس علوی، با تاکید بر اینکه هزینه انتقال خط گاز 
به مناطق شرقی اســتان اصفهان بسیار سنگین است 
افزود: در حال حاضر برای گازرسانی به مناطق شرقی 
استان از گاز »سی ان جی« استفاده شده به این صورت 
که گاز در شهرستان نایین در« ایستگاه مادر« فشرده 
ســازی و از طریق مخازن فشــار قوی به ایستگاه های 
دختر منتقل و از آنجا به شبکه شهری تزریق می شود. .

وی، با تاکید بــر مصرف منطقی و بهینــه گاز طبیعی 
برای پیشــگیری از کســری گاز، افزود: سال گذشته 
نزدیک به ۱۵ میلیون متر مکعب کســری گاز در زمان 
پیک مصرف در اســتان وجود داشــت و امســال نیز 
با توجه به رشــد ۱۰ درصدی مصرف گاز بــه ویژه در 

بخش خانگی و صنایــع، پیش بینی می شــود امکان 
اعمــال محدودیت مصــرف گاز بر مبنــای نظرمرکز 

دیسپچینگ شرکت ملی گاز وجود دارد.
امسال هم قبوض گاز با مصرف ۲۰۰ مترمکعب در ماه 

رایگان می شوند
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان خاطر نشان 
کرد: در صورتی که مشترکین خانگی فقط در سه ماهه 
پایانی زمســتان میزان مصرف خود را هر ماه به ۲۰۰ 

مترمکعب برسانند قبض آنها رایگان می شود.
وی، با تاکید بر اینکه شــرکت گاز اســتان اصفهان تا 
حد توان بــا اولویت تامین گاز خانگــی به صورت ویژه 
در اســتان تالش خواهد کــرد، گفت: مشــترکین با 
صرفه جویی در مصــرف می توانند افزون بر ســرعت 
بیشتر در رسیدن گاز به صنایع، اشــتغالزایی و ارزش 

افزوده ایجاد کنند.
علــوی، ادامه داد: اســتان اصفهان با مصرف ســاالنه 
بیش از ۲۱ میلیارد متر مکعبــی گاز در همه بخش ها 
به دلیل توسعه صنعتی و تراکم جمعیت دومین استان 

پرمصرف کشور بعد از تهران است.

اصفهان
مدیرعامل شرکت گاز استان:

مناطق شرقی اصفهان در زمستان سوخت دوم و جایگزین داشته باشند



 ایران: به ما ضربه بزنید تا جهان ورشکسته شود

زمستان دهشتناک انرژی در راه است

آغاز صادرات برق و کاهش واردات
معاون برق و انرژی وزیر نیــرو از آغاز صادرات برق خبــر داد و گفت: با 
کاهش نیاز برق در کشور استارت صادرات برق زده شد و در حال حاضر 

حدود ۱۰۰۰ مگاوات صادرات برق داریم.
همایون حائری، درباره آخرین وضعیت صــادرات و واردات برق اظهار 
کرد: باتوجه به اینکه میزان مصرف بــرق کاهش پیدا کرده و میزان نیاز 
کشــور نیز نزولی شــده میزان واردات نیز کاهش یافته است و اکنون 

حدود ٢۰۰ تا ۳۰۰ مگاوات واردات داریم.
وی با اشاره به کشورهای هدف برای صادرات برق گفت: عمده صادرات 
برق به کشور عراق اســت اما به کشورهای افغانســتان و پاکستان نیز 

صادرات برق داریم.
معاون برق و انرژی وزیر نیرو با بیان اینکه واردات برق نیز از کشورهای 
مختلف انجام می شــود که عمده آن  از کشور ترکمنستان است، اظهار 
کرد: همواره اولویت اصلی صنعت برق تامین نیاز داخلی و مصرف برق 
هموطنان در داخل کشــور اســت و تنها در مازاد اقدام به صادرات برق 

می کنیم.
 روز گذشــته نیز علی اکبر محرابیان- وزیر نیــرو، در خصوص آخرین 
وضعیت صادرات برق گفت:  ترجیح من این اســت کــه اکنون در مورد 
صادرات برق صحبتی نکنــم. اولویت ما تأمین برق مــردم و صنایع در 
داخل کشور است. زمانی که برق مازاد داشته باشیم می توانیم روی این 

مسئله فکر کنیم. البته در حال حاضر مبادالت برقی داریم.
به گفته وی در برخی نقاط واردات و در برخی نقاط صادرات برق صورت 
می گیرد اما تراز واردات بسیار بیشتر است. در حال حاضر از چند نقطه 
مجبور به واردات برق هستیم. در تابســتان نیز این کار را انجام دادیم تا 
بتوانیم برق را تأمین کنیم اما در زمانی که برق مازاد داشته باشیم حتما 

برای صادرات به صورت گسترده عمل خواهیم کرد.

 عدالت در پرداخت قبوض برق رعایت 
نشده است

مصطفی نخعی با اشــاره به اینکه به نظر می رسد پله  های تعریف شده 
برای قیمت برق، چندان با اهداف قانون گذار همســویی ندارد چراکه 
پله  های پایین  تر)با مصرف کمتر( درصد افزایش بیشتری از پله  های 
باالتر داشته  اند، گفت: این روند نشــان می دهد عدالت در پرداختی 
قبوض آن  گونه که هــدف قانونگذار بــوده رعایت نشــده و نیازمند 

بازنگری است.
نماینده مــردم نهبندان و سربیشــه در مجلس در تشــریح جلســه 
کمیسیون انرژی مجلس از حضور معاون برق وزیر نیرو و رییس شرکت 
توانیر در این کمیسیون جهت بررسی علل افزایش غیرمتعارف قبوض 
برق برخی از مشــترکین خبر داد و گفت: در این نشست تالش شد تا بر 
اساس رویکردهای عدالت محور به گونه ای تصمیم سازی شود تا از یک 
طرف آن دســته از مشترکانی که برق بیشــتر مصرف می کنند، هزینه 
بیشتری بپردازند و از سوی دیگر مشتکان کم مصرف از بخشودگی در 

پرداخت ها بهره مند شوند.

نماینده مردم نهبندان و سربیشــه در مجلس ادامه داد: پیرو گزارش ها 
و اعتراضات واصله به کمیســیون درخصوص افزایش نرخ قبوض برق 
تعداد کثیری از مشترکین، مسئوالن دعوت شده به جلسه، توضیحاتی 
درخصوص نحوه نرخ  گــذاری قبوض برق در ســال ۱۴۰۰ ارائه دادند. 
این در حالی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت عادالنه 
کردن پرداختی ها مشــترکین پرمصرف باید هزینه بیشتری پرداخت 
کنند و افــرادی -که مطابــق الگو مصــرف کرده اند- باید مشــمول 

بخشودگی شوند.
نخعی افزود: پس از آنکه نماینــدگان نقطه نظرات خود را مطرح کردند 
مقرر شــد؛ اوال تعرفه ها و الگوی های تعریف شده )کم مصرف، متوسط 
و پرمصــرف( دوباره برابر قانون مــورد بازنگری قرار گیرنــد و حتما به 
تایید شورای عالی انرژی برســد، دوم اینکه مقرر شد؛ کمیته مشترکی 
از اعضای کمیســیون انرژی، شــرکت توانیر، دیوان محاسبات و مرکز 
پژوهش های مجلس تشــکیل و ظرف یک هفته اشکاالت احتمالی در 

نحوه محاسبه قبوض را بررسی کنند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در ادامه توضیح داد: به نظر می رسد 
پله  های تعریف شــده برای قیمت برق، چندان با هدف قانون گذار -که 
رعایت عدالــت در پرداخت ها بود- همســویی نــدارد چراکه پله های 
پایین تر)با مصرف کمتر( درصــد افزایش بیشــتری از پله های باالتر 
داشــته اند، بنابراین عدالــت در پرداختی قبوض آن طــور -که هدف 
قانونگذار بوده - رعایت نشــده و نیازمند بازنگری است لذا این مسئله 
در همان کمیته مشترک مورد بررسی قرار خواهد گرفت و پیشنهادات 
احتمالی و اجرایی این کمیته به کمیسیون انرژی و شورای عالی انرژی 

ارائه می شود.

مدیر عامل آب و فاضالب استان تهران:
مخازن سدهای تهران وضعیت خوبی ندارند

مدیر عامل آب و فاضالب اســتان تهران تاکید کرد: مخازن ســدهای 
تهران وضعیت خوبی ندارند.

 محمدرضا بختیاری در پانزدهمین جلســه علنی شــورای اسالمی 
شــهر تهران به عنوان میهمان در صحبت های خود آماری از وضعیت 
آبی اســتان تهران مطرح کرد و گفت: بیش از ۱۵۰ میلیارد مترمکعب 
بیش از میزان مجاز از منابع آب زیرزمینی تهران برداشــت می کنیم.  
سال آبی گذشــته بدترین سال در ۵۰ ســال اخیر بود و در تهران ۳۷ 
درصد کاهش بارندگی و ۳۰۰ میلیــون مترمکعب کمبود در مخازن 

داشتیم.
وی افزود: از ابتدای ســال آبی جــاری نیز تنها ۴میلی متــر بارندگی 
داشتیم و در حال حاضر مخازن شــهر تهران ۴۵٢ میلیون مترمکعب 
آب دارد که در ســال گذشــته این رقم ۷۵۱ میلیون مترمکعب بوده و 
۳۰۰ میلیون کســری مخازن را داریم. مخازن سدهای تهران وضعیت 

خوبی ندارند.
وی ادامه داد: به رقم کاهــش نزوالت و افزایش دما اما بــرای اولین بار 
در تاریخ آب شهر تهران به دلیل فرهنگ ســازی شاهد کاهش ۳ دهم 
درصدی مصرف آب شرب شهروندان تهرانی. بودیم که بی سابقه است 

چرا که هر ساله این رقم افزایش می یافت.
مدیر عامل آب و فاضالب اســتان تهران گفت: از ابتدای ســال جاری 
تاکنون 6۹۰ میلیون متر مکعب مصرف آب ســال جــاری بوده که در 
سال گذشــته این رقم 6۹٢ میلیون مترمکعب بوده است. امسال حتی 
یک ساعت هم قطعی آب ناشی از نبود آب نداشتیم و به رقم افزایش دما 

با کوچکترین مشکلی در زمینه کم آبی روبرو نشدیم.
بختیاری تاکید کرد: برنامه ریزی ها را به گونــه ای پیش می بریم که تا 

پایان سال تهران با مشکل کمبود آب روبرو نشود.

و نیر

یک کارشناس بین الملل حوزه انرژی گفت: همکاری 
دو کشــور ایران و عربســتان در بازار انرژی بخصوص 
اوپــک در زمینــه قیمت گــذاری نفت و صــادرات و 
عرضه آثار مهمی داشــته کما اینکه همواره بازار نفت 

تحت تاثیر تصمیمات ایران و عربستان بوده است.
علی اصغر زارعــی درباره تاثیر مثبــت مذاکرات ایران 
و عربســتان بر بازار انرژی ایران و همچنین مناسبات 
دو کشــور در اوپک اظهار داشــت: ایران و عربستان با 
میانجی گری برخی کشــورهای منطقه از جمله عراق 
در سطح مقامات میانی دو کشــور  گفت وگوهایی در 
موضوعات مبتالبه دو کشــور داشــته اند کــه یکی از 
موضوعات اصلی هم تعیین تکلیف جنگ یمن اســت 

که اگر عربســتان از این موضوع خود را رها 
کند و با توجه به نظر ایران منجر به آتش بس 
شود، می تواند در بهبود روابط دو کشور آثار 
مثبتی به همراه داشته باشد و هرگونه تغییر 
در روابط ایران و عربســتان که باعث بهبود 
روابط شــود خیلی از مسائل سیاسی امنیتی 
و اقتصادی منطقه را تحت الشــعاع خود قرار 

می دهد. 
وی همکاری مثبت در حوزه انرژی را از تبعات مثبت و 
سازنده مذاکرات دو کشور برشــمرد و افزود:  همکاری 
دو کشــور در بازار انــرژی بخصوص اوپــک در زمینه 
قیمت گــذاری نفت و صــادرات و عرضه آثــار مهمی 

داشته کما اینکه همواره بازار نفت تحت تاثیر 
تصمیمات ایران و عربســتان بوده اســت، 
اما در عین حال نباید خوشــبین باشیم که 
عربســتان گام هایی در جهت کاهش عرضه 
نفت و افزایش قیمت نفت را در دســتور کار 

قرار دهد.
این کارشناس بین الملل حوزه انرژی تصریح 
کرد: عربستان همیشــه مخالف کاهش عرضه و تولید 
و افزایش قیمت نفت بوده و همین سیاســت انقباضی 
باعث شده بازار نفت به لحاظ عرضه و افزایش قیمت ها 
تحت الشعاع عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده 
نفت و انرژی دنیا باشد، با این حال هرگونه بهبود روابط 

دو کشــور می تواند آثار مثبتی در حوزه های مختلف 
بخصوص انرژی به همراه داشته باشد.

وی درباره تاثیر روابط ســازنده و تعامل دو کشــور به 
لحاظ سیاســی بر امکان توســعه یکپارچــه میادین 
مشــترک گفت: توســعه یکپارچه میادین مشترک با 
عربســتان در حوزه خلیج فــارس موضوعاتی بود که 
از قدیم مطرح بوده اما بزودی حل نمی شــود، توسعه 
یکپارچه بیشــتر در میادین مشــترک با عراق و قطر 
امکان پذیر و بســیار حائز اهمیت اســت اما در حوزه 
میادین نفتی که در منتهی الیــه جنوب خلیج فارس و 
در فالت قاره جزیره فارسی و عربی همکاری دوجانبه 

نفتی فعال میسر نیست.

انرژی

 اکرم شــعبانی  غالبا صفحات ژئوپلتیک 
زمین ساختی که اقتصاد جهانی را در دست 
دارند، ناگهان به گونه ای تغییر می کنند که 
می تواند همه چیز را تــکان داده و بی ثبات 
کند. چنیــن تحوالتی در حــال حاضر در 

حوزه انرژی در حال وقوع است.
 تومــاس فریدمن اخیرا در گزارشــی برای 
نیویورک تایمز نوشته اســت: چند فاکتور 
مختلف گــرد هــم می آیند تــا والدیمیر 
پوتیــن را در اروپــا قدرتمندتــر، ایران را 
به ســاخت بمب اتم نزدیک تــر و اختالل 
بازارهای اروپایی را تشدید کند، تا جایی که 
کنفرانس اقلیمی ســازمان ملل در گالسکو 
هم ممکن است به دلیل کمبود انرژی های 

پاک گرفتار قطعی برق شود.

 بله این بار یک بحران بزرگ 
در پیش رو است

قیمت گاز طبیعی و زغال ســنگ در اروپا و 
آسیا به باالترین سطح تاریخی خود رسیده، 
قیمت نفــت آمریکا باالترین ســطح هفت 
سال گذشته را فتح کرده و قیمت بنزین هم 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک دالر 
در هر لیتر افزایش یافته است. پیش بینی ها 
حاکی از آن اســت که افراد کم درآمد حتی 
قادر به گرم کردن خانه های خود نباشــند و 
یک واکنش منفی پوپولیستی نسبت به کل 
جنبش اقلیمی / ســبز شکل خواهد گرفت، 
جریانی که بــوی آن را می توان در بریتانیا و 

در شرایط کنونی استشمام کرد.
خبرنامــه مالــی بلیــن مورنیــگ پوریج 
Blain’s Morning Porridge پنجشنبه 
گذشــته در مورد وضعیت انگلیس نوشته 
بود:  زمستان امسال مردم از سرما می میرند؛ 
با افزایش قیمت انرژی، هزینه ها به صورت 
غیرمتناســب به ســمت فقیرتریــن افراد 
جامعــه ســرازیر می شــود.  نابرابری های 
درآمدی به شکلی چشمگیر آشکار خواهد 
شــد. زیرا آســیب پذیرترین افــراد با یک 
انتخاب چالش برانگیز روبرو خواهند شــد: 
گرما یا غذا؟ انگلســتان در زمستان به زانو 
درخواهد آمــد و به هر شــکل ممکن باید 
انرژی مورد نیاز خــود را تامین کند؛ اروپا به 
همین اندازه مشکل خواهد داشت. ظرفیت 
خاورمیانه بــرای تامین انرژی مــورد نیاز 
محدود است و پوتین نمی تواند بیش از این 
منتظر بمانــد... او از رهبران اروپایی دعوت 
خواهد کرد تا به طور جداگانه اعتراض های 
آنها را بشنود و این ســوال را مطرح کند که 
چرا باید شیرهای گاز روســیه را به صورت 
خاص برای کشــور آنها باز کند؟... اشــتباه 
نکنید، زمستان امسال تکان دهنده خواهد 

بود... آگاه باشید.

خبر خــوب اینکه هر اقتصاد بزرگی ســند 
حــذف ســوخت های آالینده تــر ماننــد 
زغال سنگ را برای گرمایش منازل وصنایع 
برق به امضا رســانده و خبر بد اینکه بیشتر 
این کشــورها به صورت کامــال ناهماهنگ 
همچنان از ســوخت های آالینده استفاده 

می کنند.
اگــر منابــع تجدیدپذیر کافــی ندارید اما 
می خواهید در مسیر سبز شدن گام بردارید، 
بهترین گزینــه برای شــما گاز طبیعی )تا 
زمانی که متان در فرآیند استخراج آن آزاد 
نشود( است چرا که تقریبا نصف زغال سنگ  
کربن تولید می کند. اما نکته آنجاست که به 
میزان کافی ســوخت برای در گردش بودن 
وجود ندارد؛ بنابراین همه برای دسترســی 
بیشتر به آن تالش می کنند. به همین دلیل 
اســت که بزرگترین تامین کننده گاز خط 
لوله اروپا – روســیه –قیمت هــا را همراه با 

خاموشی سرسام آور افزایش می دهد.
همانطور کــه بلومبرگ بیزنــس ویک ٢۷ 
ســپتامبر گــزارش داد، وقتــی صحبت از 
گاز طبیعی می شــود، موجودی انبارهای 
اروپایــی در پایین ترین ســطح تاریخی از 
ابتدای ســال قرار دارند. جریــان خط لوله 
از روســیه و نروژ محــدود شــده و این امر 
نگران کننده است چرا که آب و هوای آرام تر 
تولید انــرژی توربین های بــادی را کاهش 
داده در حالــی که نیروگاه های هســته ای 
قدیمی اروپا به تدریج در حال تعلیق هستند 
و یا بیشــتر در معرض خاموشی قرار دارند و 
این مســاله نیاز به گاز را حتی بیش از پیش 
می کند. بنابراین تعجبی نــدارد که قیمت 
گاز اروپا در یک سال گذشــته تقریبا ۵۰۰ 

درصد افزایش یافتــه و تقریبا در یک رکورد 
تاریخی معامله می شود.اما این مشکل تنها 
برای اروپا نیست، مشکالت انرژی می تواند 
تولیدکنندگان سرامیک، فوالد، آلومینیوم، 
شیشه و سیمان را تحت تاثیر قرار دهد. این 
در حالی است که در کشــوری مانند برزیل 
صورتحساب برق بســیاری از خانواده ها را 
تحت فشــار قرار داده و دلیل آن جریان کم 
آب رودخانه ها برای تولید برق آبی اســت و 
مشــکالت همه گیر زنجیره تامین همچون 
مشــکالت در تولید زغال ســنگ، بر دیگر 

مسائل افزوده است. 

این اتفاق بد چگونه تا این اندازه 
فراگیر شد؟

بیش از همه می تــوان کووید – ۱۹ را مقصر 
قلمداد کرد، چرا که شــیوع این ویروس به 
همه اقتصادهای بزرگ نشان داد که در حال 
حرکت به ســمت یک رکود عمیق هستیم 
و بر همین اســاس قیمت انواع مواد خام از 

جمله نفت و گاز در مدار نزولی قرار گرفت.
این مســاله به نوبه خود باعث شد تا بانک ها 
پس از هفت سال کاهش ســرمایه گذاری 
در هیدروکربن ها به دلیــل بازدهی ناچیز، 
ســرمایه گذاری در ظرفیــت جدیــد گاز 
طبیعی و چاه های نفت خام را متوقف کنند.

امــا اقتصاد به لطــف برنامه هــای محرک 
دولتی بســیار ســریع تر از آنچه پیش بینی 
می شــد بازگشــت. تقاضای انرژی هم در 
همین راســتا قرار گرفت، اما نکته آن است 
که ســرعت حرکت این صنعت زیاد نیست. 
در نتیجــه گاز طبیعی کافــی برای تکمیل 
این ظرفیت موجود نبود چه برســد به آنکه 

انرژی هــای تجدیدپذیر فرصــت پر کردن 
این فاصلــه را داشــته باشــند.آمریکا به 
میزان کافی نفــت و گاز طبیعی برای تامین 
نیازهای خود در اختیار دارد اما توانایی این 
کشــور در صادرات گاز مایع برای کمک به 
دیگر کشورها محدود است، آن هم به ویژه 
هنگامی که همــه شــرکت های اروپایی و 
آسیایی تالش دارند تا استانداردهای زیست 
محیطی، اجتماعــی و حکومتــی جدیدا 
تعیین شــده را رعایت کنند و بنابراین امید 

چندانی به واردات گاز طبیعی ندارد.
زمانی که تقاضا بــه یکباره از ســوی همه 
کشــورها افزایش می یابد، قیمت ها دیوانه 
وار افزایش می یابد و یا در نهایت خاموشــی 

تبدیل به راهکار نهایی می شود.
دســتیابی به مقیــاس انرژی هــای پاک 
مورد نیــاز ما نه تنهــا به باد، بلکــه به آب و 
خورشید هم نیازمند اســت. مالیات کربن 
در هر اقتصاد بزرگ صنعتــی، نیاز به انرژی 
هســته ای و گاز طبیعی را افزایش می دهد. 
اگر شــما بــا مــوارد مطرح شــده مخالف 
هستید به این معناســت که در مورد آنچه 
دانشــمندان می گویند که باید اکنون مورد 
نظر قرار گیــرد چندان جدی نیســتید. ما 
به اندازه کافی، ســوخت بدون کربن برای 
مدیریــت جنبه های مخــرب تغییرات آب 
و هوایــی که اجتنــاب ناپذیر هســتند، را 
مدیریت نکرده ایــم و در نتیجه می توانیم از 

آنها اجتناب کنیم. 
آلمان، در واکنــش بیش از حــد به حادثه 
هسته ای فوکوشیما در سال ٢۰۱۱ تصمیم 
گرفت تا تمام فعالیت های هســته ای خود 
را تا ٢۰٢٢ متوقف کند این در حالی اســت 

که در ســال ٢۰۰۰ نیروگاه های هسته ای 
این کشــور حدود ٢۹.۵ درصــد از کل برق 
این کشــور را تامین می کردند و انرژی های 
باد، خورشــید، آب و گاز طبیعی از آن زمان 
جایگزین شــده اند اما در حال حاضر انرژی 

کافی طبیعی هم وجود ندارد.
همانطور که بیل گیتس در کتاب هوشمند 
خــود »چگونــه از فجایــع آب و هوایــی 
جلوگیری کنیم« اشــاره کرده است، تنها 
راه رســیدن به اهــداف آب و هوایی، تغییر 
تولید صنایع بزرگ مانند ســیمان، فوالد، 
خــودرو و همچنین نحوه گرمایش اســت، 
درســت همانطور که گرمایــش خانه ها و 
شــارژ اتومبیل را با انرژی های پاک تامین 
می کنیــم. گیتــس معتقد اســت: انرژی 
هســته ای ایمن و مقــرون به صرفــه، باید 
بخشی از ترکیب انرژی ها باشد چرا که این 
تنها منبع انرژی مقیــاس پذیر بدون کربن 
است که به صورت ٢۴ ساعته می توان آن را 

مورد استفاده قرار داد.
بحران انرژی با بن بست مذاکرات هسته ای 
میان ایــران و ایاالت متحده بــرای احیای 
برجام که دونالــد ترامپ در ســال ٢۰۱۸ 
خــروج از توافــق را اعالم کــرد، همزمان 
شده است. این در شــرایطی است که ایران 
غنی سازی اورانیوم را از سر گرفته و مقامات 
آمریکایــی معتقدند این کشــور تنها چند 
ماه تا دســتیابی به مواد شــکاف پذیر برای 

ساخت بمب اتمی فاصله دارد.
ساخت کالهک هسته ای بسیار بیش از این 
زمان خواهد برد اما برخی مقامات آمریکایی 
معتقدند تنها هدف ایران دستیابی به قدرت 
اتمی همچون ژاپن است که بتواند به تولید 
ســالح کامل هسته ای دســت یابد. این در 
حالی اســت که آمریکا و اســراییل متعهد 
شده اند اجازه ندهند تا ایران بیش از این به 

ساخت سالح هسته ای نزدیک شود.
اما اگر ایاالت متحده و اســراییل احساس 
کنند که باید در میانه بدترین زمســتان از 
۱۹۷۳ تاکنــون به برنامه هســته ای ایران 
حمله کنند، چــه باید کرد؟ و اگــر ایران با 
شــلیک به نفتکش های آمریکایی یا غربی 
در خلیج فارس، جایی کــه قطر بزرگترین 
صادرکننــده گاز مایع در جهان مســتقر 
اســت، به این حمالت پاســخ دهد؟ بدون 
تردید قیمت نفت و گاز ســر به فلک خواهد 
گذاشت. به نظر می رســد ایران اکنون اهرم 
جدیدی در اختیار دارد: به مــا ضربه بزنید 
تا جهان ورشکســته شــود. اگر ما به چنین 
نتیجه ای رسیده ایم، بدون تردید ایران هم 
به این نتیجه رسیده اســت... درست است، 
زمستان پیش رو بســیار طوالنی، سخت و 

دهشتناک خواهد بود.

 سایه مذاکرات سیاسی ایران-عربستان بر بازار نفت

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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روسیه و ترکیه مانع ورود ایران به اروپا می شوند

واردات گاز از ترکمنستان، صادرات را باثبات تر می کند
خریدار  مدیر عامل سابق شرکت ملی گاز 
صادرات به اروپا را از مسیر خط لوله پیچیده 
دانســت و گفت: ترکیه این اجــازه را به ما 
نمی دهد و همچنان با مانعی به نام روســیه 
هم مواجهیم، البته ســوریه هم می تواند به 
عنوان یک مسیر ورودی به اروپا مطرح باشد 
اما باید روی آن فکر کنیــم و فعال امکان را 
نداریم، ممکن اســت طی ۵ سال آینده این 

امکان میسر باشد.
حمیدرضا عراقی درباره مشکالت احتمالی 
تامین گاز در زمســتان ســال جاری اظهار 
داشــت: تولید گاز امســال هم بــه میزان 
سال گذشته اســت و حتی بیشتر هم شده 
اما موضوع مهم این اســت که باید مســئله 
ذخیره انرژی در کشــور حل شود و این یک 
مسئله جدی نه برای اکنون بلکه برای آینده 
اســت. عالوه بر این باید مخازن جدید هم 

شناسایی و اکتشاف شوند.
وی بــا بیان اینکــه اگر توســعه اقتصادی 
بیشتر شــده و کارخانجات رونق بیشتری 
بگیرند، باید گاز بیشــتری بــرای ذخیره 
کردن داشــته باشــیم، افــزود: اکنون در 

کشور ما میزان مصرف انرژی بسیار باالتر از 
دیگر کشورها است، بنابراین با همین روند 
مصرف امکان ادامه نداریم، البته امســال 
هم وضعیت تامین گاز مانند ســال گذشته 
است شاید وضع بدتر نباشد اما در درازمدت 
راهی وجود ندارد جز اینکــه دولت قوانین 
ذخیره ســازی انرژی را اجرا کنــد، یعنی 
سیستم های نیروگاهی و کارخانجات بروز 

شده و مصرف بهینه شود. 
 مدیر عامل ســابق شــرکت ملی گاز تاکید 
کرد: باید قرارداد ترکمنســتان را احیا کرده 
و واردات از این کشور را مجددا از سر بگیریم 
در غیر این صورت دچار مشــکل می شویم، 
البته میــزان واردات از ترکمنســتان کم و 
تاثیر آن برای تامین گاز کشور تنها ۵ درصد 
است، اما باعث می شود در صادرات به ترکیه 
و عراق دچار اختالل و کمبود نشویم، یعنی 

فضا باثبات تر می شود.
وی گفت: هرچند امسال ٢۰ تا ۳۰ میلیون 
هم به رقم تولید اضافه شــده، تمام فازهای 
پارس جنوبی، خطوط انتقال و ایســتگاه ها 
آماده انــد و وضع از ســال گذشــته بدتر 

نیســت، اما اگر ســیوینگ انرژی نداشته 
باشیم مجبور می شــویم محدودیت های 
بیشــتری برای صنایع و نیروگاه ها اعمال 

کنیم.
عراقی درباره امــکان ورود ایــران به بازار 
گاز اروپا با توجه بــه چالش های موجود در 
این اتحادیــه در حوزه انرژی خاطرنشــان 
کرد: صــادرات به اروپا باید در دســتور کار 
برنامه هــای درازمدت قرار گیــرد، اکنون 
کشــورهایی مثل ترکیه واردات ال ان جی 
دارند اما بخش تولید ال ان جی در کشــور ما 
به دلیل تحریم متوقف شده زیرا تکنولوژی 

نداریم.
وی ادامــه داد: بهتریــن مســیرها بــرای 
صادرات گاز با خط لوله کشورهای همجوار 
مثل پاکســتان، افغانستان اســت، اما ابتدا 
باید تامین انرژی گاز در داخل کشــور را با 
ذخیره سازی حل کنیم تا بتوانیم گاز اضافه 

را به همسایگان صادر کنیم. 
مدیر عامل سابق شــرکت ملی گاز صادرات 
به اروپا را از مسیر خط لوله پیچیده دانست 
و توضیــح داد: ترکیــه این اجــازه را به ما 

نمی دهد و همچنان با مانعی به نام روســیه 
هم مواجهیم، البته ســوریه هم می تواند به 
عنوان یک مســیر ورودی بــه اروپا مطرح 
باشد اما باید روی آن فکر کنیم و فعال امکان 
را نداریم، ممکن است طی ۵ سال آینده این 

امکان میسر باشد.
وی بــا بیان اینکــه در صورت لغــو تحریم 
صادرات ال ان جی بهترین مسیر برای ورود 

به اروپا است، افزود: با راه اندازی تاسیسات 
ال ان جی طی ۵-۴ ســال آینده می توانیم 
به بازار اروپا هــم فکر کنیم، امــا الزمه آن 
این اســت که ابتدا مســئله ذخیره سازی 
انرژی را در کشــور حل کنیم، ضمن اینکه 
به فکر اکتشــاف مخازن جدید هم باشــیم 
زیرا عســلویه دیگــر منبع جدیــدی برای 

بهره برداری ندارد.



 ایجاد محدودیت برای افرادی که واکسن نزده اند

ونا تا اوایل آبان آغاز مدیریت هوشمند کر

معاون درمان بنیاد شهید خبر داد
ونا   احتمال تزریق دوز سوم واکسن کر

به ایثارگران
معاون بهداشت و درمان بنیاد شــهید از تالش برای انجام مرحله سوم 

واکسیناسیون جامعه ایثارگری خبر داد.
عبدالرضا عباســپور، با اشاره بر اولویت های بهداشــتی و درمانی بنیاد 
شهید برای خدمت رســانی به ایثارگران در دوره جدید گفت: اقدامات 
حوزه درمان در بنیاد شــهید، همیشــه به ۴ بخش پیشگیری، درمان، 
توانبخشی و آموزش تقســیم می شــود.وی افزود: در حال حاضر نیز 
موضوع پیشــگیری از اولویت بیشتری برخوردار اســت که اقدام برای 

واکسیناسیون ایثارگران نیز جزو همین بخش بود.
معاون درمانی بنیاد شهید اظهار داشــت: در همین راستا نیز احتمال 
دارد در صورت موافق بودن پروتکل های وزارت بهداشــت، برای انجام 

مرحله سوم واکسیناسیون جامعه شاهد و ایثارگر اقدام کنیم.
عباســپور افزود: به عالوه به منظور پیشــگیری این عزیزان از هرگونه 
عارضه، تالش و مذاکره با وزارت بهداشت برای دریافت سهمیه واکسن 
آنفوالنزا نیز در دســتور کار ما اســت.وی عنوان کرد: بعد از پیشگیری 
نیز امر درمان اهمیت بســیاری دارد که تالش کردیم هرسال کیفیت و 
کمیت خدمات درمانی را باال ببریم که امسال و در دوره جدید نیز قطعاً 
این کار را خواهیم کرد.معاون درمانی بنیاد شــهید با اشــاره بر توسعه 
خدمات توانبخشــی نیز بیان کرد: تعدادی مجتمع فرهنگی، ورزشی 
و توانبخشی از سوی بنیاد شــهید در کشور ساخته و دستورالعمل های 
استفاده از آنها نیز ابالغ شده است.عباســپور ادامه داد: لذا باید در این 
زمینه نظارت کافی داشته باشــیم تا خدمات به سرعت و مناسب به این 
عزیزان ارائه شــود.وی تصریح کرد: این خدمات منحصر به فرد و خاص 
است. گاهی برخی خدمات الزم به ایثارگران، نه قابل اجرا در منزل است 
و نه در بیمارستان به همین منظور برای انجام این اقدامات مجتمع های 
توانبخشی را راه اندازی کرده ایم و یکی از اولویت های ما در این دوره نیز 

راه اندازی سریع این مراکز است.
وی با اشاره بر بحث برنامه های آموزشــی نیز عنوان کرد: امسال بیش 
از ۷۰ الی ۸۰ کلیپ آموزشــی در زمینه های مختلف، برای ایثارگران و 

پزشکان درگیر با درمان این عزیزان ساختیم.

بدعهدی نسبت به ارسال فایزر و جانسون اند جانسون
 برکت، پاستور و اسپایکوژن هیچ چیزی از فایزر 

کم ندارند
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غــذا و دارو گفت: ما برای 
فایزر و جانسون  اند جانسون سفارش داده بودیم، اما متاسفانه علی رغم 
اینکه قول داده بودند یک هفته ای بفرســتند، چندماه گذشته است و 

ارسال نکرده اند.

»حیدر محمدی« مدیــرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و 
دارو در پاسخ به ســوال خبرنگار مبنی بر اینکه با توجه به گفته ریاست 
سازمان غذا و دارو که ما واردات فایزر را کنسل نکرده ایم و آن ها تحویل 
نداده اند، آیا ممکن اســت در آینده محموله ای از فایزر وارد کشور شود، 
گفت: با توجه به اینکه از نظر تولید واکســن مشکلی نداریم و موجودی 
واکسن مان باالست، دیگر چندان پیگیر اینکه با هر قیمتی به ما واکسن 

بدهند نیستیم. در کشورمان واکسن به وفور موجود است.
وی تصریح کرد: هم واکســن تولید داخل با کیفیــت داریم و هم اینکه 
واردات نیز حجمش زیاد بوده است. ما برای فایزر و جانسون اند جانسون 
سفارش داده بودیم، اما متاســفانه علی رغم اینکه قول داده بودند یک 

هفته ای بفرستند، چندماه گذشته است و ارسال نکرده اند.
او افزود: منتظر این واکسن نیستیم و برای مادران باردار و زیر ۱۸ سال 
هم واکسن باکیفیت آمده و تزریق می شــود. االن واکسن های برکت، 
پاستور و اسپایکوژن را در داخل کشور داریم که به نظر من هیچ چیزی 

از این واکسن ها کم ندارند.
محمدی در پاســخ به ســوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه پیش بینی 
می شود، چند درصد از واکسن ها در مراکز واکسیناسیون را در ماه های 
آینده واکسن های داخلی تشکیل دهند، گفت: اصال مشخص نیست و 
مولفه های مختلفی بر تولید واکسن داخلی تاثیرگذار است، باید تولید 
کنند و به بازار بیاید و بعد مشــخص شــود که چه مقدار از سهم بازار را 
می گیرند.مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غذا و دارو افزود:  
ما نیازمان را از تولید تامین می کنیم و مابه التفاوت آن را وارد می کنیم. 
نمی توانند تاریخی مشــخص کنند و باید مواد اولیــه وارد و پس از آن 
تولید کنند. ممکن اســت خدایی نکرده در تولیدشــان مشکلی پیش 

بیاید و بخشی را از فاز را از تولید خارج کنند.

وضعیت تامین آب تهران خوب نیست
رئیس شورای شــهر تهران از برگزاری جلسه اعضای شــورای شهر با 

نمایندگان تهران در مجلس خبر داد.
 مهدی چمران، رئیس شــورای شــهر تهران در ابتدای چهاردهمین 
جلسه شورای شهر ششــم، در نطق پیش از دستور خود گفت: پیروزی 
بزرگ و قهرمانی تیم کشــتی فرنگی در مسابقات جام جهانی را تبریک 

می گویم. امیدوارم این پیروزی ها همچنان ادامه یابد.
او با اشاره به افتتاح یک ایســتگاه مترو در روز گذشته گفت: دیروز یکی 
از ایستگاه های مترو آغاز به کار کرد و خوشحالیم یک ایستگاه جدید به 
شهر تهران اضافه شد و تا حدود ٢۰ روز دیگر ایستگاه دیگری نیز اضافه 
خواهد شد. این افتتاح حاصل تالش شــهرداری و شورای قبل است و 
امیدواریم در ایــن دوره نیز بتوانیم موفقیت ها را بــه وجه خوبی دنبال 

کنیم.
چمران ادامه داد: به عقیده ما اینها کافی نیســت و شــهر تهران با این 
مشــکالت اگر بخواهد با این ســرعت پیش برود، قابل قبول نیست و با 
برنامه ریزی ها باید به صورت اساســی در حوزه عمــل و نقل تحول به 
وجود آیــد. امیدواریم با یــک برنامه ریزی درســت برنامه های مترو و 

اتوبوس هرچه زودتر به نتیجه برسند.
او با اشاره به حضور مدیر عامل ســازمان آب و فاضالب استان تهران در 
صحن شــورا گفت: در دوره دوم یک بررسی شــد و دیدیم برای پایان 
بحث فاضالب تهران در آن زمان ۱۱۰ سال طول می کشید و این به یک 
جوک تبدیل می شــد، اعتبار فاضالب تهران در آن سال ۹۰۰ میلیون 
تومان بود، برنامه ریزی کرده و تالش گسترده ای شد و با توجه به اینکه 
دولت جدید هماهنگ با شــورا بود، بودجه آنرا بــه ۵۰ میلیارد تومان 
رســانیدم و مجلس نیز آنرا تصویب کرد و حرکت خیلی خوبی به وجود 

آوردند که شادی آفرین بود اما آن سرعت ادامه پیدا نکرد.
رئیس شــورای شــهر تهران با بیان اینکه می دانیم وضع ما در تهران از 
نظر تامین آب خوب نیســت و شرایط نامناســبی داریم، گفت: انتظار 
داشتیم ســاماندهی فاضالب تهران در ۱۰ ســال تمام شود اما االن ده 

سال گذشته و هنوز مسأله فاضالب تهران به اتمام نرسیده  است.

دیوار

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: بازه 
زمانی ثبت نام وام های دانشجویی اواخر مهرماه اعالم 
خواهد شــد.ناصر مطیعی درباره آغاز زمــان ثبت نام 
وام های دانشجویی برای ســال تحصیلی جدید گفت: 
بازه زمانی ثبت نام وام های دانشــجویی اواخر مهرماه 

اعالم خواهد شد.
وی ادامــه داد: باید ابتدا دانشــجویان ثبــت نام های 
آموزشی و انتخاب واحدهایشــان را انجام دهند و پس 
از آن صندوق رفاه بخشــنامه بازه زمانی ثبت وام های 

دانشجویی را به دانشگاه ها اعالم می کند.
رئیس صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت علوم در 
خصوص اعتبارات در نظر گرفته شــده برای وام های 

دانشجویی نیمســال اول تحصیلی ۱۴۰۰ 
گفت: هنــوز در خصــوص میــزان اعتبار 
وام های دانشــجویی ســال تحصیلی جدید 
تصمیم گیری نشــده ولی نســبت به سال 
تحصیلی قبل ســقف وام های دانشجویی را 

۳۰ درصد افزایش داده ایم.
وی درباره ارائه وام برای خرید وسایل کمک 

آموزشی دانشــجویان در ترم جدید نیز گفت: یکی از 
وام هایی که به دانشــجویان ارائه می شود وام ضروری 
است که یکی از موارد کاربرد آن کمک به دانشجویانی 
است که در رویدادهای خاص مانند سیل، زلزله، کرونا 
و موارد دیگر درگیر می شــوند و می توانند از وام موارد 

خاص و ضروری برای آن استفاده کنند.
مطیعی درباره ظرفیت های خوابگاهی برای 
ترم جدید نیز گفت: در حــوزه خوابگاه های 
دانشــجویی اگر قرار باشد دانشگاه ها حسب 
تاکید کارشناســان دفتر مشاوره و سالمت و 
بر اساس پروتکل های بهداشــتی »هر اتاق 
یک دانشــجو« را در دســتور کار خود قرار 
دهند، معنایش این است که شاید ما بیشتر از ٢۰ تا ۳۰ 
درصد ظرفیت متعارف و اسمی خوابگاه دانشجویی را 

نتوانیم در آغاز مهر ماه در اختیار داشته باشیم.
وی ادامه داد: این در شــرایطی اســت که قبل از دوره 
شیوع بیماری کرونا گاهی دانشگاه ها به ناچار به دلیل 

محدودیت ها مازاد بر این ظرفیت اســمی، دانشجوی 
ســاکن در خوابگاه های دانشجویی داشــتند. بر این 
اساس کسری ظرفیت های خوابگاه در صورت برگشت 
تعــداد قابل توجهی از دانشــجویان بــا رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی معضل دیگری خواهد بود که فراروی 
دانشــگاه ها قرار دارد.رئیس صندوق رفاه دانشجویان 
وزارت علوم افزود: دراین شــرایط تنها راه پیش روی 
دانشگاه ها این اســت که تا زمان عادی سازی کرونا به 
صورت مرحله بندی دانشــجویان را پذیرش کنند و یا 
اینکه از خوابگاه های اســتیجاری برای پوشش کمبود 
ظرفیت های خوابگاهی اســتفاده کنند تا پاسخگوی 

نیازهای دانشجویان خود باشند.

ســخنگوی ســازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران در خصوص همکاری با مدیران جدید 
برای انجام ایمن ســازی ســاختمان های اداری اعالم 

آمادگی کرد.
سید جالل ملکی با اشاره به لزوم ایمن سازی ساختمان 
هــای اداری پایتخــت کــه از جمله مراکــز تجمعی 
محسوب می شــوند، اظهار کرد: ایمنی در ساختمان 
های اداری باید بیشــتر در دســتور کار قرار گیرد و از 

اولویت مدیران جدید باشند. 
وی ادامه داد: اگــر مدیران جدید بــا وضعیت ناایمن 
ساختمان های اداری مواجه شوند باید به ایمن سازی 

آن توجه الزم را داشته باشند. 
ملکی گفت: متاسفانه در ســاختمان های اداری اغلب 
افراد، در خصــوص تعمیر و نگهداری دلســوزی الزم 
را ندارند؛ به همین دلیل مشــاهده مــی کنیم که در 
ســاختمان های قدیمی که زیر نظــر برخی نهادهای 

دولتی هســتند نیز تعمیرات و نگهداری به 
درســتی و به موقع صورت نمی گیرد. برخی 
پاساژهای شــخصی که در اختیار نهادهای 
دولتی قــرار می گیرند پس از چند ســال به 
روزی مــی افتد که انگار پنجاه ســال از عمر 
آن گذشته است. ســاختمان های دولتی با 
هر کاربــری فرهنگی، تجــاری، درمانی و.. 

متاســفانه بهایی به ایمن ســازی نمی دهند و فقط در 
موارد استثنایی، توجه ویژه به تعمیر و نگهداری وجود 

دارد. 
سخنگوی ســازمان آتش نشــانی تهران افزود: شاهد 
حوادث تلخــی در این خصوص بودیم که ســاختمان 
پالسکو، ساختمان برق حرارتی یا حتی کلینیک سینا 
اطهر که با وجود دولتی نبودن امــا زیر نظر یک وزارت 
خانه بود و... از جمله آن است. شاهد هستیم که حوادث 
تلخی که طی این سال ها رقم خورده مستقیم  و یا غیر 

مستقیم با ساختمان های اداری و دولتی سر 
و کار داشتند که این نشــان می دهد که باید 
نســبت به تغییر این نگاه بی تفاوت نسبت به 

نا ایمنی، تغییر ایجاد شود. 
وی با اشــاره بــه تغییر مدیران طــی تغییر 
دولت گفت: دولتمردان در این مدت نشــان 
دادند که تغییر رویکــرد دارند. امیدواریم در 
حوزه ایمنی نیز این تغییر رویکرد وجود داشــته باشد؛ 
هر چند که مــی دانیم تغییر رویکــرد در حوزه ایمنی 
طوالنــی مدت اســت، با ایــن وجــود امیدواریم این 

اقدامات شروع شود. 
ملکی گفت: آتش نشانی از این طریق اعالم می کند که 
در این خصوص در خدمت اســت. بازدید و کارشناسی 
آتش نشــانی تهران کامال رایگان اســت و می توانیم 
مشــاوره های الزم را ارائه دهیم. وی ادامــه داد: توقع 
داریم که مدیران در این دوره به ایمنی که حافظ جان 

پرســنل و ارباب رجوعان هســت نگاهی ویژه داشته 
باشند. سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران در ادامه با 
اشاره به روند ایمن سازی پاساژ عالالدین که در گذشته 
یکی از ســاختمان های نا ایمن پایتخت محسوب می 
شــد، اظهار کرد: این مرکز تجاری یکی از نمونه هایی 
اســت که در گذشــته وضعیت خوبی در زمینه ایمنی 
نداشت، اما پس از مدتی با انجام ایمن سازی های الزم و 
دلسوزی شرایط را طی دو سه سال گذشته کامال تغییر 
داد. البته این ســاختمان هم هنوز صــد درصد ایمن 
نشده اما با مشــاهده چنین ســاختمانی می توان این 
را به مسئوالن نشــان داد که طی مدت زمان می توان 
در خصوص ایمن ســازی اقدام کرد و شرایط را قدم به 
قدم بهتر کرد. حتی در این ساختمان چند حادثه اتفاق 
افتاده که با امکاناتی که ایجاد شــده پیش از رســیدن 
نیروهای آتش نشانی رفع شــده است و امیدواریم این 

تغییر در همه ساختمان ها انجام شود.

تسهیالت

 آتش نشانی

خریــدار  رئیــس کارگروه بهداشــت و 
پیشــگیری قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی 
مقابله با کرونا با اشــاره به اینکه یکی از راه 
هایی که برای کنترل شرایط در اپیدمی ها 
وجود دارد اســتفاده از قرنطینه یا مدیریت 
هوشــمند اپیدمی اســت، گفت: کارهای 
مقدماتی طرح قرنطینه هوشــمند شروع 

شده است.
حمید سوری، با اشــاره به اینکه در اپیدمی 
های پیش رونــده مانند کرونا تــا ابد نمی 
توانیم همه چیــز را تعطیل کنیم چون هیچ 
جامعه ای تاب آوری طوالنــی برای دوران 
ســخت نخواهد داشــت، گفــت: بنابراین 
باید با گذشــت زمان که شناختمان نسبت 
به بیمــاری و چرخش ویــروس و راه های 
پیشگیری بیشتر می شود،  مسیر بازگشت 

به شرایط عادی را هموار کنیم.
وی افزود: یکــی از راه هایی که برای کنترل 
شرایط در اپیدمی ها وجود دارد استفاده از 
قرنطینه یا مدیریت هوشمند اپیدمی است. 
در این شــیوه باید بتوانیم خطــر را خوب 
برآورد کنیم و متناســب بــا آن افرادی که 
شانس بیشتری برای ابتال به بیماری دارند 
را شناســایی و از انتقال بیماری به دیگران 

جلوگیری کنیم.
استاد اپیدمیولوژی دانشــکده بهداشت و 
ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
خاطرنشــان کــرد: االن بســیاری از افراد 
در جامعه واکسینه شــده اند و عده ای هم 
پروتکل های بهداشــتی را همچنان رعایت 
می کنند، بنابراین این افــراد نباید قربانی 
کسانی شوند که واکســن نمی زنند و اصول 

بهداشتی را رعایت نمی کنند.

سوری گفت: در رویکرد قرنطینه هوشمند 
با اســتفاده از فناوری های نوین و سنجش 
درســت خطر، هدفمان برقراری شرایطی 
است که ضمن پیش بردن چرخه ی زندگی 
عادی، از احتمال خطر و انتشــار بیماری و 

رخداد پیک های متعدد جلوگیری کنیم.
وی تصریــح کــرد: بنابراین با اســتفاده از 
مکانیزم هایی چون تلفــن همراه و دوربین 
های پیشــرفته و غیره، محدودیت هایی را 
برای واکســن نزده ها ایجاد می کنیم و مثال 
با عدم ارائه خدمــات عمومی در مکان های 
مختلف می توان افراد را به زدن واکســن و 
رعایت پروتکل ها به منظور پیشــگیری از 

انتقال بیماری هدایت کرد.
رئیــس کارگروه بهداشــت و پیشــگیری 
قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
با تأکید براینکه کشــورهایی کــه زودتر از 
مدیریت و قرنطینه هوشمند استفاده کرده 
اند، در مهار اپیدمی موفق تر بوده اند، گفت: 
ما متاسفانه دیر به سمت قرنطینه هوشمند 

رفته ایم.
سوری اضافه کرد: کشــورهایی چون کره 
جنوبی، تایــوان، هنگ کنگ، ســنگاپور و 
نیوزیلند پیش از این از طریق فناوری های 
نوین روی قرنطینه هوشمند کار کرده اند و 
با شناسایی به موقع افرادی که شانس ابتال 

دارنــد، از این روش بهره بســیاری در مهار 
اپیدمی برده اند.

وی عنــوان داشــت: در طــرح شــهید 
ســلیمانی هم از همان ابتدا در مورد طرح 
هوشمندســازی مدیریت اپیدمی صحبت 
کردیم اما متاسفانه عملیاتی نشد ولی االن 
فضا برای اجــرای این طرح مهیاتر اســت.

کارهای مقدماتی طرح قرنطینه هوشــمند 
شروع شده اســت و طی هفته های پیش رو 
و تقریبا از ابتدای آبــان ماه به طور جدی در 

کشور اجرا خواهد شد.
استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی با بیان اینکه برای مدیریت 

اپیدمی باید چرخه ی ویروس را به حداقل 
برســانیم، گفت: ویروس بــرای ادامه ی 
حیات نیاز به میزبان حساس دارد. کسانی 
که واکســینه شــده اند میزبان حساسی 
نیستند و مقاومند اما اقلیتی که در جامعه 
واکسن نزده اند می توانند میزبان ویروس 

باشند.
حمید ســوری ادامه داد: همچنین ویروس 
برای بقای خــود جهش هایــی را در خود 
ایجاد می کنــد یعنی با افزایش پوشــش 
واکسیناســیون، ویروس تکاپوی بیشتری 
برای بقــای خود می کند و در این شــرایط 
باید حداقــل ۸۰ درصد جامعه واکســینه 
شوند تا آن شــرایط مهار اپیدمی و کاهش 

مرگ و میر پیش بیاید.
وی اظهار داشت: متأســفانه ما هنوز مرگ 
و میر هایمان باالی ٢۰۰ مورد اســت و این 
نشــان می دهد که گروه هــای پر خطری 
هستند که یا واکســینه نشده اند یا پروتکل 
های بهداشــتی را رعایت نکرده و در جامعه 

می چرخند.
این اپیدمیولوژیست بیان کرد:در واقع یکی 
از اهداف قرنطینه هوشمند، شناسایی افراد 
مذکور و هدایت آن ها به سمت این است که 
مصونیت آن ها را باال ببرد تا شــانس مرگ و 

ابتالی شدید در آن ها کم شود.
رئیــس کارگروه بهداشــت و پیشــگیری 
قرارگاه عملیاتی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: خوشــبختانه زیر ســاخت ها برای 
اجرای طرح قرنطینه هوشــمند در کشور 
فراهم شــده و فقط نیــاز اســت کارهای 
نرم افزاری در راستای اســتفاده از این زیر 

ساخت ها ایجاد شود.

ثبت نام وام های دانشجویی از اواخر مهرماه آغاز می شود

اعالم آمادگی آتش نشانی برای ایمن سازی ساختمان های اداری

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران
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ونایی سفر در خط پایان محدودیت های کر
خریدار  آنچه از اظهارنظرهای مسئوالن 
و برنامه ریزی های صورت گرفته بر می آید، 
باید بــه زودی با محدودیت هــای کرونایی 
مانند ممنوعیــت ترددهای بین اســتانی 
و ســفرهای جاده ای خداحافظــی کنیم 
چرا که رنگ بندی اســتان ها و شــهرها با 
واکسیناسیون گســترده نشان می دهد که 
کشــور از وضعیت قرمز و نارنجی به شرایط 
مناسبی رسیده است. طی ماه های گذشته 
واکسیناســیون کرونا در کشــور ســرعت 
مناسبی گرفت و حجم بسیار زیادی واکسن 
وارد شــد. به گونه ای که بر اساس آمارهای 
اعالم شده از سوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی واکسیناسیون در ایران از 

6۵ میلیون دز هم عبور کرد.
مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
بهداشــت دیروز اعالم کرد که در شبانه روز 
گذشــته، یک میلیون و ٢6۵ هــزار و ۵٢٢ 
ُدز واکســن کرونا در کشــور تزریق شد و تا 
کنون ۴۵ میلیون و ۷۴۸ هــزار و ۷٢۴ نفر 
ُدز اول واکســن کرونا و ۱۹ میلیون و ۹۱۸ 

هزار و ۷۴۳ نفر نیــز ُدز دوم را تزریق کرده 
اند. بر اساس این اطالعیه همچنین مجموع 
واکســن های تزریق شــده در کشور به 6۵ 

میلیون و 66۷ هزار و ۴6۷ ُدز رسید.
از سوی دیگر آخرین رنگ بندی استان های 
کشور نیز نشان می دهد که به غیر از نقاطی 
از غرب کشــور دیگر وضعیت قرمز کرونایی 
در ایران نداریم و استان ها و شهرهای کمی 
هم در وضعیت نارنجی به ســر می برند و با 
این اوصاف اگر اتفاق عجیب و غریبی نیافتد 
و موج بعدی کرونا کشــور را در بر نگیرد که 
به گفته مســئوالن حوزه بهداشت و درمان 
بعید به نظر می رسد باید شاهد عادی شدن 
شرایط کشور پس  از گذشــت بیش از یک 
ســال و نیم باشــیم.دکتر کمال حیدری - 
معاون بهداشــت وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی- اخیرا در نشســتی خبر 
یاعالم کرد که از آبان مــاه محدودیت های 
کرونایی البته با تصویب ستاد ملی مقابله با 

کرونا برداشته خواهد شد.
وی افزود: گرچه متاســفانه بازگشــایی ها 

زودتــر از موعد صــورت گرفــت علی رغم 
اینکه هنوز بحث محدودیت های هوشمند 
را اعالم نکردیم و جلســات کارشناسی که 
می گذاریم برای رفع محدودیت ها اســت. 
دستور ریاســت جمهوری نیز این است که 
برنامه ریزی ها به همین ســمت باشد تا کار 
و تفریح مردم برقرار باشــد. مــا میخواهیم 
با کرونا زندگــی کنیم و برای اینــکار باید 
شرایطی برای ســالم زندگی کردن داشته 
باشــیم و محدودیت برای کســانی باشــد 

که واکســن نزدند یا پروتکل هــا را رعایت 
نمی کنند.حیدری ادامــه داد: پیش بینی 
کردیم با صالحدید ســتاد کرونا از اول آبان 
بتوانیم محدودیت ها را رفع کنیم و از ۸ آبان 
هم با قضیه جدی تر برخورد  و نظارت کنیم 
تا محدودیت ها منطقی برداشــته شــود. 
دراین میان چهار ۴ گروه شــغلی داریم که 
نوع ورود به مشــاغل و اماکن، نوع خدمات، 
خدمــت گیرنــدگان و خدمــت دهنگان، 
ســفرها و... همگی در پروتکل های جدید  
مشخص شــده اســت که در صورت تایید 

اعالم می شود.
البته پیش از این نیز رضا نفیســی -رئیس 
مرکز تدویــن مقررات ایمنــی حمل و نقل 
پدافند غیرعامل و مدیریــت بحران وزارت 
راه و شهرســازی- در این باره به ایسنا گفته 
بود که سیستم هوشمند کرونایی به زودی 
راه اندازی می شــود و ابتدا از استان قزوین 
به صورت آزمایشــی اجرا خواهد شد بر این 
اساس بسیاری از محدودیت های کرونایی 
تنها برای افرادی است که واکسینه نشدند 

و آنهایی که کارت واکســن دیجیتال دارند 
می توانند بــدون محدودیت بســیاری از 
فعالیت ها مانند سفرهای داخلی و خارجی 

را مانند قبل از شیوع کرونا انجام دهند.
وی افزود: از جملــه محدودیت هایی که با 
راه اندازی سیســتم هوشــمند کرونا تغییر 
خواهد کرد. ســفرهای داخلــی و خارجی 
اســت چرا که از این به بعد همــه آن هایی 
که واکســینه شــده اند می تواننــد بدون 
محدودیت ســفرهای داخلی و خارجی که 
قبل از شــیوع کرونا می توانســتند بروند را 
انجام دهند. همچنین حضور در ورزشگاه ها 
و سایر  اماکن عمومی مانند سینما، پاساژها 
و غیره نیز از جمله این محدودیت هاست که 

با تغییر و تعدیل مواجه خواهد شد.
با این اوصاف باید دید کــه در آینده نزدیک 
و هفته های آتی چه اتفاقــی در این زمینه 
خواهد افتاد و مــردم با چــه پروتکل های 
بهداشتی می توانند ســفر کنند و آیا باید به 
تدریج باید با محدودیت های کرونایی کامال 

خداحافظی کنیم یا خیر؟



رییس دیوان محاسبات کشور خبر داد

 یارانه پنهان در سال ۹۹، دو برابر منابع عمومی

خریدار  رییس دیوان محاســبات کشــور در 
مورد یارانه های پنهان کشــور گفت:میزان یارانه 
پنهان کشــور بالغ بر ۱ میلیون 6۰۳ هزار میلیارد 
تومان است که بخش اعظم آن بیش از ۹۰۰ هزار 
میلیــارد تومان مربــوط بــه گاز و دو برابر منابع 

عمومی کشور در سال ۹۹ است.
 »مهرداد بذرپاش«، رییس کل دیوان محاسبات 
کشور در حاشیه نشست علنی امروز- سه شنبه- 
مجلس شــورای اســالمی بعد از قرائــت تفریغ 
بودجه ۱۳۹۹ کل کشــور در جمــع خبرنگاران 
گفت:امروز تفریغ بودجه ســال ۱۳۹۹ کل کشور 
که در تاریخ ۳۱ شهریورماه امسال تحویل مجلس 
شورای اســالمی شــده بود در صحن علنی و غیر 
علنی قرائت شد.بخشــی از اعداد و ارقام محرمانه 
در جلســه غیر علنی ارائه شــد و  بخش های هم 
علنی قرائت شــد تا در اختیار رســانه ها  و مردم 
قرار گیرد.رییس دیوان محاســبات کشور گفت: 
کاهش زمان ارائه نفریغ بودجه به مدت چهارماه 
کاهش پیدا کرد و دیوان محاســبات حساب های 
۳6۰۰دستگاه را  بررســی کرده و در تقویم زمانی  
زودتر انجام داد. این گزارش، ماحصل صدها هزار 
نفر ساعت کار کارشناســی و رسیدگی به حساب 
ها و ٢۷٢تبصره  بودجه ســال ۹۹ است که وقت 

زیادی برای رسیدگی آن صرف شده است.
وی در مورد یارانه های پنهان در بودجه کشــور 
گفت: یارانه پنهان  کشور عددی بالغ بر ۱میلیون 
6۰۳ هزار  میلیارد تومان  اعــم از یارانه در بخش  

کاالهای اساسی و گاز است. 

بخش اعظم  آن بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان 
مربوط به گاز اعم از هدر رفت  و مصرف در شــبکه 
اســت که دو برابر منابع عمومی کشــور در سال 
۹۹ یعنی ۴۵ درصد نقدینگی کشــور در ســال 
۹۹ محسوب می شــود.رئیس دیوان محاسبات 
کشــور بیان داشــت: میزان هدررفت در بخش 
آب در ســال های ۹6 تا ۹۹ هفت هــزار میلیارد 
تومان، میزان هدررفت بــرق در این بازه زمانی ۹ 
هزار میلیارد تومان بوده است و هدر رفت گاز هم 
عدد باالیی را نشان می دهد که ما باید برنامه ریزی 
الزم را در این زمینه داشته باشیم و مدیریت الزم 

انجام شود تا دیگر شاهد هدررفت نباشیم.
بذرپاش با اشــاره به اینکه ناتــرازی های بودجه 
زیاد اســت، خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه 
در سال های گذشــته میزان فروش نفت کاهش 
یافته است، ما برای کسب درآمد به سمت فروش 
اوراق رفتیم که قطعــاً نمی توانیم با این مســیر 
یعنی با فــروش اوراق کشــور را اداره کنیم و باید 
راهکارهای دیگری برای تأمین درآمد کشــور در 
نظر گرفته شــود.وی افزود: یکی از پیشنهاداتی 
که ما در گزارش تفریغ بودجــه ۹۹ آوردیم آن 
بود که از ذخایر معدنی کشــور بیشتر استفاده 
شــود چرا که میزان ذخایر معدنی شناســایی 
شــده کشــور بالغ بر ۵٢.۵ میلیارد تن است اما 
اکتشــاف ذخایر معدنی ما حدود ۵۱۱ میلیون 
تُن بوده که نشان می دهد ما کمتر از یک درصد 
از ذخایر معدنی خود را اکتشاف کرده ایم و اگر به 
این ذخایر توجه شود، قطعاً منابع بودجه از این 

طریق به دســت می آید.رئیس دیوان محاسبات 
کشور بیان کرد: مجلس شورای اسالمی پایه های 
مالیاتی زیادی را تاکنون به تصویب رسانده است 
که بعضاً اجرا نمی شــود. به عنوان مثال آئین نامه 
اجرای مالیات بر خانه های خالــی و خودروهای 
لوکس حتی ابالغ هم نشــده در حالــی که باید 
قوانین مجلس به ویژه در زمینه پایه های مالیاتی 
به درستی اجرا شــود چرا که در بودجه روی این 

بخش ها حساب شده است.
بذرپاش گفت: از ۴۵ ســال قبــل تاکنون به طور 
متوســط ســاالنه ٢۵ درصــد رشــد نقدینگی 
داشــته ایم که این نشــان می دهد نوع مدیریت 
اقتصادی ما غلط است و در این شرایط تورم و رشد 
نقدینگی اجتناب ناپذیر اســت و ما باید به سمت 
اصالح این وضع برویم.وی با تأکید بر اینکه ما باید 
در بودجه شــرکت های دولتی، اصالح ساختار را 
اعمال کنیــم، تصریح کرد: در حــال حاضر ۳۰۰ 
شــرکت دولتی در پیوســت بودجــه می آید که 
می توان این شــرکت ها را واگذار و حتی به نصف 
تقلیل داد که راهــکار مهمــی در زمینه اصالح 
ساختار بودجه و رفع مشــکالت اقتصادی کشور 
است.رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: عالوه 
بر این بودجه شــهرداری ها و شــرکت های نیمه 
دولتی بسیار زیاد است اما معموالً در الیحه بودجه 
به مجلس ارائه نمی شود در حالی که توصیه ما این 
اســت که بودجه این بخش ها در قالب پیوست به 
مجلس شورای اسالمی ارائه شود و باعث می شود 

نظارت ها افزایش پیدا کند.

رتبه نخست بانک ملی ایران در پرداخت وام 
ودیعه مسکن به مستاجران

بانک ملی ایران برای حمایت از مستأجران در شــرایط بیماری کرونا، 
بیشــترین میزان وام ودیعه مسکن در میان ســایر بانک ها را پرداخت 

کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اســاس آمار اعالمی شادا 
)شــبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران( این بانک با پرداخت بالغ بر ۹۱ 
هزار و ٢۹۸ فقره وام ودیعه مســکن به ارزش بیش از ۱۹ هزار میلیارد 

ریال سهم مهمی در کاهش مشکالت هموطنان داشته است.
ضمن اینکه بیش از ۷ هزار و ۵۰۰ پرونده به مبلغ بیش از ٢ هزار میلیارد 

ریال نیز تشکیل و به زودی به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
گفتنی اســت، بانک ملی ایران در شــرایط کرونا، در کنــار پرداخت 
تسهیالت حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده، تسهیـــالت کمک 
ودیعه مسکـــن به مستاجران را نیز در قالب برنامه های حمایتی خود 
دارد و درخواست های متقاضیان این تسهیالت در حداقل زمان ممکن 

بررسی و پرداخت ها صورت می گیرد.

پیام تبریک چقازردی به مناسبت هفته نیروی انتظامی
امنیت پایدار کشور مرهون رشادت های پرسنل 

خدوم نیروی انتظامی است
پایگاه اطالع رســانی بانک سپه: مدیرعامل بانک ســپه طی پیامی فرا 
رسیدن هفته نیروی انتظامی را به پرسنل خدمتگزار و حافظان امنیت 

کشور تبریک گفت.
به گزارش پایــگاه اطالع رســانی بانک ســپه؛ در پیــام محمدکاظم 
چقــازردی، مدیرعامل بانک ســپه آمده اســت: »حماســه آفرینی و 
رشــادت های دلیر مردان نیروی انتظامی برای حفظ استقالل و امنیت 
پایدار طی چهار دهه حیات شــکوهمند انقالب اسالمی سبب مباهات 

است.
بی شــک تعالی و توســعه همه جانبه در ســایه این امنیت با صالبت و 
سرعت بیشتری شتاب گرفته اســت و برقراری نظم و امنیت اجتماعی 

تنها با زحمات مخلصانه عزیزان نیروی انتظامی واقعیت پیدا می کند.
اینجانب ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، مراتب قدردانی خود را از 
تالش ها و جان فشانی های فرماندهان و ســربازان نیروی انتظامی ابراز 
می دارم و از خداوند متعال توفیق پاســداری از خون شهیدان گران قدر 
انقالب اسالمی در سایه رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا حضرت 
آیت اهلل خامنــه ای )مدظله العالی( برای پیشــبرد اهــداف عالی نظام 

مقدس جمهوری اسالمی را مسئلت دارم.«

پرداخت بیش از 12 هزار تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج بانک تجارت در شهریورماه

بانک تجارت درپایان شــهریورماه ســال 
جاری تعــداد ۱٢۱۹۵ فقره تســهیالت 
قــرض الحســنه ازدواج بــه متقاضیان 

پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومــی بانک تجارت، 
این بانک در راســتای عمل به مسئولیت 
اجتماعی، حمایت از اقشــار آسیب پذیر 
و تسهیل شــرایط ازدواج جوانان، اعطای 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج را در اولویت های خود قرار داده و در 
مردادماه ســال جاری به بیش از۱٢هزار زوج تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج پرداخت کرده اســت. همچنین ۱٢۸6۵ نفر از واجدین شرایط 
دریافت تســهیالت قرض الحســنه در نوبت دریافت این تســهیالت 
هستند که به زودی براســاس ضوابط تعیین شده ،از سوی شعب بانک 

تجارت پرداخت می شود.
این بانک درپایان مردادماه ســال ۱۴۰۰نیز عملکرد شاخصی داشته و 
دراین بازه زمانی به بیش از۸هزارنفر از زوج های جوان تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج پرداخت کرد و در مجموع از ابتدای سال نیز به قریب به 

۴6 هزار نفر این تسهیالت پرداخت شده است.
بانک تجارت در ســال ۹۹ به ۸۹۸۱٢نفر از زوج های جوان بالغ بر ۴۷ 

هزارمیلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده بود.

دکتر حسینی مدیر عامل بانک توسعه صادرات 
ایران شد

با تصویب هیات مدیره بانک توســعه صادرات ایران، دکتر ســید علی 
حسینی مدیر عامل این بانک شد.

به گــزارش  صــدای پــول از روابط عمومــی بانک توســعه صادرات 
ایران، ســیدعلی حســینی دکترای حســابداری از دانشــگاه تهران، 
کارشناسی ارشــد حسابداری از دانشــگاه تربیت مدرس و کارشناسی 

حسابداری از دانشگاه صنعت نفت دارد.
مدیر عامل بورس انرژی، عضویت در هیات مدیره بانک مشترک ایران و 
ونزوئال، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان 
بورس و اوراق بهادار، عضو کمیته اجرایی تأسیس بورس انرژی، بورس 
کاال و فرابورس و عضو ناظر هیات مدیره این شرکت ها، عضو ناظر هیات 
مدیره بــورس اوراق بهادار تهــران، مدیر بورس منطقــه ای کرج طی 
ســال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵و عضویت در هیات مدیره چندین شرکت 
سرمایه گذاری و بازرگانی طی سال های ۱۳۸٢ تا ۱۳۸۴، از دیگر سوابق 

مدیرعامل جدید بانک توسعه صادرات ایران است.

بانک رفاه کارگران آمادگی حضور در بخش های 
مختلف اقتصادی استان اردبیل را دارد

 مدیر عامل بانک رفاه کارگران در سفر به اســتان اردبیل، ضمن دیدار 
با مسئوالن این استان، بر آمادگی این بانک برای حضور در بخش های 

مختلف اقتصادی استان تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، اســماعیل هلل گانی در این 
سفر با اســتاندار اردبیل دیدار و در جلســه انعقاد تفاهم نامه همکاری 
های متقابل گفت: اســتان اردبیل از ظرفیت های خوب و مناسبی در 
حوزه های صنعتی، کشاورزی، دامپروری، گردشــگری و ... برخوردار 
اســت که ســرمایه گذاری بانک ها و بخش خصوصی به رشد و توسعه 

استان کمک می کند.
وی افزود: یکی از برنامه های اصلی بانک رفــاه کارگران کمک به حوزه 
تولید کشور و اشــتغال زایی به ویژه در مناطق کم برخوردار است و با در 
اختیار داشتن زیر ساخت ها و توانمندی مناســب، می تواند در بخش 
های مختلف تولیدی، کشاورزی، صنعت و بازرگانی، فعالیت و اقدامات 

اثر بخش انجام دهد.
در این جلســه، عاملی اســتاندار اردبیل با قدردانی از اقدام ارزشمند 
بانک رفاه کارگران در مناطق محروم، این اقدام را در راســتای اهداف 
کالن دولت ســیزدهم در محرومیت زدایی عنوان کرد و اظهار داشت: 
امیدواریم نظام بانکــی و از جمله بانک رفاه کارگــران منابع خود را به 
سمت استان ها به ویژه استان های محروم ســوق دهند تا شاهد توازن 

منطقه ای و رونق و توسعه این استان ها باشیم.
در خاتمه این نشســت، تفاهم نامه همکاری دو جانبه به امضای مدیر 

عامل بانک رفاه کارگران و استاندار اردبیل رسید.

بانک
در گفتگو با روابط عمومی بیمه دانا اعالم شد

تحلیل دکتر کاردگر از سیاست گذاری در بیمه
اندیشــمندان توســعه بر این باورند که رویکرد و نگرش توســعه ای 
حاکمان و سیاســت گذاران، فرآیندهای توســعه را از طریق ظرفیت 
سازی حداکثری ســرمایه های مادی و معنوی در یک چرخه تکاملی 
به پیش خواهند راند و نهادهای توســعه ای اعم از نهادهای سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگــی که همدیگر را پشــتیبانی می کنند، 
بوجــود آورده و منجر به هم افزایی و همســویی اهداف عالی توســعه 

خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، دکتــر ابراهیم کاردگر نایب رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در گفتگویی با بیان این مطلب اعالم 
کرد: نهاد بیمــه از مهمترین نهادهای اقتصادی پشــتیبان و هم افزا در 
چرخه تکاملی فرآیندهای توسعه است که عالوه بر ایجاد و سازماندهی 
جریان ســرمایه گذاری و تأمین مالی به ســمت بخش های تولیدي و 
صنعتي و به تبع آن بهبود رشــد اقتصادي، عدم اطمینان های ناشی از 
مخاطرات و ریســک هایی که به طور قابل توجهی بنیان های اجتماعی 
و اقتصادی خانواده ها، فضای کسب و کار و مبادالت گسترده اقتصادی 
را تهدید می کند، پوشــش داده و فضای آرامش و ثبــات برای جامعه و 
اقتصــاد و زمینه حرکت بالنده و پایدار فرآیندهای توســعه در بســتر 

توسعه نهادهای فراگیر را به طور معنا داری فراهم می نماید.
وی با تاکید بر اینکه بنیان بیمه بر مخاطره و ریسک می باشد که به طور 
وســیعی، تمامی ارکان تعامالت و مبادالت اقتصادی و اجتماعی را در 
بر می گیرد، افزود: در این میان نقش و جایگاه نهاد حاکمیت در توسعه 
صنعت بیمه از اهمیت ویژه ای برخوردار است که متاسفانه به طور قابل 
اعتنایی، مغفول مانده و عموماً در سطح توصیه و وجوه نظارتی متوقف 

مانده است.
دکتر کاردگر اظهار داشــت: در یــک نگاه کالن، حاکمیــت در حوزه 
سیاســت گذاری و حکمرانی از دو منظــر، باید امر بیمه را در ســطح 
حداکثری )گســترش چتر بیمه برای آحاد مردم( فراگیر نماید: اول؛ از 
منظر وظایف حاکمیتی مصرح در قانون اساسی، دین و حکمرانی خوب 
و دوم؛ از منظر کنترل و مدیریت هزینه های حکمرانی و اثرات خارجی 
)Externality( آن کــه به ویژه در حوزه ســالمت، امنیت، بحران ها، 
وقایع طبیعی و.... به طور قابل توجهی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه 

و حاکمیت را متأثر می نماید.
مدیرعامل بیمه دانا اضافه کرد: بر این اساس دولت ها الزم است که  بیمه 
را نه در قالب یک کســب و کار مفید و معقول که خود شرکت های بیمه 
باید آن را راهبری و توسعه دهند، بلکه در یک ســطح باالتر و در قامت 
نهاد حاکمیت، باید سیاســت گذاری عمومی و برنامه ریزی راهبردی 

برای توسعه فراگیر بیمه صورت دهند.
وی در عین حال تاکید کرد که البته این بحث جامع نظری خاص خود 
را دارد که در این مقال نمی گنجد ولی اشارات مذکور، از این باب مطرح 
شد که سیاست های اتخاذ شــده در مقاطع مختلف )مثاًل سال تولید، 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها و یا شرایط کرونا و پســا کرونا(، می تواند 
ظرفیت های گســترده ای را در ســطح حکمرانی و سیاســت گذاری 
عمومی بیمه به وجود آورد که به تبع آن بازار بیمه در یک مدار توســعه 
ای قرار گرفته و شرکت های بیمه با ایجاد ظرفیت های متنوع و متکثر، 

امر بیمه را در سطح جامعه نهادینه و قوام یافته نمایند. 
تفاوت دولت قــوی و دولت ضعیف، میــزان دخالت نیســت، بلکه در 

کیفیت دخالت است.

سفرهای استانی مدیر عامل بیمه رازی از مشهد 
آغاز شد

سفر و بازدیدهای استانی دکتر جباری- مدیرعامل شرکت بیمه رازی 
با هدف تحقق اهداف و اســتراتژی های جدید شرکت بیمه رازی آغاز و 

شهر مشهد مقدس اولین مقصد این سفرها خواهد بود.
به گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل شــرکت بیمــه رازی، در 
راستای ارتباط هرچه بیشتر مدیریت شرکت بیمه رازی با نمایندگان، 
کارگزاران و شــعب این شــرکت و افزایش میزان نفــوذ بیمه  رازی در 
شــهرهای ایران، اولین ســفر و بازدید اســتانی دکتر علــی جباری- 

مدیرعامل بیمه رازی در هفته جاری برگزار خواهد شد.
اولین ســفر مدیرعامل و مدیران ارشــد شــرکت بیمه رازی به مقصد 

استان خراسان شمالی و رضوی خواهد بود.
بر اســاس این گزارش با انتخاب دکتر جباری به عنوان مدیرعامل بیمه 
رازی، پنج چرخش استراتژیک در این شــرکت رخ داد و از آنجایی که 
اولین و مهم ترین اســتراتژی حول محور فعالیت نمایندگان میباشد، 
سفر و بازدیدهای اســتانی مدیر عامل و مدیران ارشــد این شرکت در 

راستای تحقق اهداف این استراتژی انجام می شود

اجرای طرح بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه تمام 
وسایل نقلیه موتوری زمینی در بیمه البرز

شرکت بیمه البرز طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی  جریمه دیرکرد بیمه 
شخص ثالث تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی  را اجرا کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر 
جامعه و فرهنگ ســازی بیمه  و در راســتای اجرای بخشــنامه بیمه 
مرکزی، جرائم دیرکرد بیمه شــخص ثالث دارندگان تمامی دارندگان 
وسایل نقلیه موتوری زمینی که از تاریخ ۱۷ مهرماه لغایت 6 آبان ۱۴۰۰ 

اقدام به خرید بیمه نامه کنند، از سوی این شرکت بخشیده می شود.
بنا بر این گزارش، صاحبان وســایل نقلیه موتــوری زمینی که صرفا با 
تاریخ اعتبار یکســاله اقدام به خرید بیمه نامه ثالث می کنند، می توانند 
برای برخورداری از بخشــودگی جرایم دیرکرد، از ۱۷ مهر با مراجعه به 
شعب یا نمایندگی های شرکت   بیمه البرز برای تمدید بیمه نامه شخص 

ثالث خود، بدون احتساب جریمه دیرکرد اقدام کنند.

انتخاب اعضای جدید هیات مدیره بیمه سرمد
اعضای جدید هیات مدیره بیمه سرمد انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، مجمع عمومــی عادی به طور 
فوق العاده صاحبان ســهام این شــرکت، با حضور بیــش از ۸۹ درصد 

سهامداران برای تعیین اعضای هیات مدیره برگزار شد.
در این مجمع که به ریاست ســید رضا موســوی و حضور سهامداران 
حقوقی و حقیقی برگزار شــد، اعضای هیات مدیره از میان نامزدهای 

مورد تائید بیمه مرکزی، برای مدت ٢ سال انتخاب شدند.
بر اساس آرای اخذ شــده از ســهامداران، امیرمهدی امینیان، یعقوب 
رشــنوادی، احمد فاضلی، مهدی مهدوی و سید محمد یمنی به عنوان 

اعضای اصلی و پرویز توسلی به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.
هم چنین فرزین کریمی، دیگر نامزد عضویت در هیات مدیره، پیش از 

برگزاری مجمع انصراف خود را به بیمه مرکزی اعالم کرده بود. 
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آگهي تجدید مناقصه عمومي

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر

توجه به اینكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به برونسپاري خدمات امور حمل و نقل سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر  از طریق برگزاري مناقصه عمومی در  
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شركتهاي معتبر و واجد شرایط اقدام نماید، لذا ازكلیه پیمانكاران و شركت هاي داري تائیدیه از اداره كار و امور اجتماعي در رشته مربوطه دعوت مي 
شود مطابق جدول زمانبندي ذیل به سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir   مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک  اقدام نمائید.الزم است مزایده  گران در صورت عدم عضویت 

قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 

مدت شماره فراخوانموضوع پروژه
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه)به ریال(
نوع قرارداد
 میزان حجم

برآورد اولیه )ریال( 
صالحیت مورد نیازبه صورت سالیانه

برونسپاري خدمات امور حمل و 
نقل سازمان حمل و نقل و بار و 

مسافر شهرداری بندر بوشهر
123/500/000/000 ماه2000005701000043

حجمي/ معادل 
18179 نفر ساعت به 

صورت ماهیانه
69/225/260/064

صالحیت اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی در 

کد امور حمل و نقل
توضیحات: 

1 - تضمین شركت در مناقصه میبایست به صورت ضمانت نامه بانكي یا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانكي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي یا اوراق مشاركت یا واریز 
وجه نقد به حساب  سپرده شماره 1000181356907 پست بانک   مطابق شرایط مقرر در اسناد مناقصه ارائه گردد. 

2- تاریخ فروش اسناد: كلیه متقاضیان میتوانندحداكثر تا ساعت 15روز چهار شنبه   مورخه 1400/07/21  از طریق  مراجعه به سامانه الکترونیکی دولت ) ستاد ( اسناد  فراخوان را دریافت نمایند.
3- مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 15روز شنبه مورخه 1400/08/01 از طریق بارگذاری در سامانه الکترونیک دولت

4- تاریخ بازگشایي پاكت ها: روزدو شنبه  مورخه 1400/08/03  راس ساعت 10/ده صبح.
5- مكان بازگشایي: شهرداري مركزي بندر بوشهرروبروي میدان شهرداري طبقه چهارم- سالن اجتماعات.

6- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.
7- حضور نمایندگان شركت ها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه مناقصه آزاد است.

8- ضمنًا متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس:WWW.BUSHER.IR  درج گردیده است.
9-  هرگاه برنده اول،دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

10- شهرداري بوشهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است.
11- هزینه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان  مي باشد.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/21 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/27

 نوبت اول

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی تکمیل 
به  تاکستان  اجتماعی  تامین  بیمارستان  پسماند  نگهداری  ساختمان  احداث 
شماره2000005454000003 را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید.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 و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  از ساعت 10:00 

صبح تاریخ 1400/07/21 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه 

تاریخ 1400/07/21 الی  ساعت:14:30 روز یک شنبه  مورخ 1400/07/25   
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: از ساعت 8:00 صبح روز یک شنبه 

 تاریخ 1400/08/09 الی  ساعت 14:30 تاریخ 1400/08/15
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 صبح روز یک و دوشنبه 

تاریخ 1400/08/17-16 
آدرس: قزوین، بلوار شهید بابایی، نبش خیابان دندانپزشکی، مدیریت درمان تامین 

اجتماعی استان قزوین، تلفن: 33656411 -028-33699299
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

 مرکز تماس: 41934-021  دفتر ثبت نام: 85193768-88969737
تاریخ انتشار نوبت اول  : 1400/07/21 تاریخ انتشار نوبت دوم :    24 /1400/07

 نوبت اولفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

مدیریت درمان تامين اجتماعی استان قزوین

تکميل احداث ساختمان نگهداری پسماند بيمارستان تامين اجتماعی تاکستان 


