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خریدار   وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه میزان 
تسهیالت مســکن هفته آینده مشــخص می شود، 
گفت: پیشــنهاد ما برای ســقف تســهیالت ۴۰۰ 

میلیون تومان در شهرهای بزرگ است.
رستم قاســمی، وزیر راه و شهرســازی در نشست 
شــورای هماهنگی راه و شهرســازی استان فارس 
گفت: سفر به استان فارس به این دلیل برنامه ریزی 
شده است که گام های مشــخصی برای رفع مشکل 
مسکن وشهرسازی در استان  برداریم. استان در این 
زمینه عقب ماندگی هایی دارد و البته پیشرفت هایی 
هم مشاهده می شود. به هرحال به عنوان استانی که 
بیشترین شهرهای کشــور در آن قرار گرفته است و 
مساحت قابل مالحظه ای دارد، باید به استان فارس 
توجه شــود.  وی ادامه داد: در جلســه ای که قبل از 
سفر برگزار شــد، تالش کردیم که بودجه ای برای 
حل مشکالت حمل ونقل استان در نظر گرفته شود.   
بودجه دولت محدود اســت و این واقعیتی است که 
در کشــور وجود دارد. بنابراین باید متناسب با این 
واقعیت گام های بزرگ برداریــم. با تالش هایی که 
انجام شد اعتبارات مناسبی برای پروژه های استان 
در نظر گرفته شــد. از جمله برای تکمیــل آزادراه 
اصفهان-شیراز که به زودی به بهره برداری می رسد.

قاسمی افزود: پروژه بزرگ دیگری که جزو مشکالت 
استان اســت، محور شیراز-جم-عسلویه است که 
اعتبار مناسبی در سفر تصویب شــده و احداث باند 
دوم آن به زودی آغاز می شــود. تامین بخشی از این 
اعتبار را سازمان مدیریت برنامه و بودجه تقبل کرده 
و اعتبارات دیگری هم برای این پــروژه پیش بینی 
شده اســت. البته برای بخش های دیگر نظیر الر نیز 
اعتبار دیده شــد.   این اقدام می تواند برای اســتان 
گام خوبی باشــد. هرچند بســیاری از این پروژه ها 
در دست اقدام اســت اما تزریق این اعتبار می تواند 
سرعت خوبی را به این پروژه ها بدهد. فرصت بسیار 
خوبی برای اســتان ایجاد شــده و باید تالش کنیم 
از ایــن فرصت به خوبی اســتفاده کنیــم. ما پیگیر 
دریافت منابع هستیم، اما در اســتان باید پیگیری 

شود که پروژه ها در زمانبندی مشخص تمام شود.
وزیر راه و شهرســازی با اشــاره به بحث حمل ونقل 
ریلی گفت: در سفر بوشــهر رییس جمهور از قطعه 
دهم راه آهن شیراز-بوشــهر بازدید کرد. این پروژه 
یکی از پروژه های بزرگ کشــور است و باید بن بست 
راه آهن شیراز با وصل به بنادر جنوب کشور شکسته 
شود. در این ســفر اجازه دادند حدود ۲۰۰ میلیون 
دالر از محل تهاتر نفت برای این پروژه در نظر گرفته 
شده و پروژه فعال شود تا مدل مالی اصلی پیش بینی 
و باقی مانده اعتبار از روش های دیگر تامین شود. در 
ســفر امروز رییس جمهور اعالم خواهد شد که این 

پروژه ادامه پیدا خواهد کرد.
وی ادامــه داد: تقاضا دارم راهــداری اقدامی را برای 
حل مساله راه های روســتایی اســتان انجام دهد. 

اقــدام خوبی که در بخــش راهداری انجام شــده با 
مصوبــه جدید شــورای اقتصاد منابــع خوبی برای 
ســال آینده در اختیار این بخش قرار داده می شود 
تا ۸ درصد باقی مانده از راه های روســتایی اســتان 
نیز آســفالته شــود. در مورد نقاط حادثه خیز باید 
اقداماتی انجام شــده تــا تلفات جاده ای کم شــود. 
اعتباری معادل ۱۰۰ میلیارد تومــان برای رفع این 
نقاط در اســتان در نظر گرفته شده که باید برای رفع 
نقاط مهم تر برنامه ریزی شــود. برای سال آینده نیز 
اعتبار خواهیم گرفت تا این نقاط به صفر برســند. ما 
مسئول جان مردم هستیم. ســال آینده باید مساله 
راه های روستایی آسفالت نشــده و نقاط حادثه خیز 
در استان به کلی حل شــود.این وزیر دولت سیزدهم 
با بیــان اینکه در بحث هواشناســی با پژوهشــگاه 
هواشناسی اســتان فارس موافقیم، ادامه داد: استان 
فارس باید به عنوان محوریت جنوب کشور در بحث 
هواشناسی قرار بگیرد، بنابراین تمام پیشنهادات در 
این زمینه را تصویب خواهیم کرد. در مورد شهرها و 
شهرک های جدید نیز اگر مصوبه ای در شورای عالی 
معماری و شهرســازی نیاز اســت، تصویب خواهد 
شد. نباید شهری در اســتان فارس داشته باشیم که 
مشکل زمین داشته باشد. توسعه شهر صدرا در ۴۰۰ 

هکتار نیز باید هرچه سریع تر انجام شود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به مبحث مسکن اشاره 
کرد و گفت: ما تعهد کردیم که ســالی یک میلیون 
مسکن در کشور بســازیم،  هرچند کشور به بیش از 
این مقدار نیاز دارد. خیلی ها فکــر می کنند که این 
کار شدنی نیســت، اما حتما شدنی اســت. اکنون 
ســالی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد مســکونی در کشور 
ساخته می شــود. این بخشــی از نیاز کشور است.  
بخشی از این نیاز در روســتاهای کشور است و بنیاد 
مســکن برای رفع آن تعهد دارد. بخش باقی مانده را 
ما باید بســازیم. در قانون جهش تولید مسکن برای 
دهک های یک تا ۵ زمین مجانی اســت و قطعا این 
مساله اجرا می شــود.  قانون جهش تولید مسکن که 
قانون بسیار خوبی است، اما الحاقیه ای نیاز است که 
یا به عنــوان متمم قانون یا قانــون بودجه ۱۴۰۱ به 
مجلس ارائه خواهد شد. این قانون امکان مسکن دار 

شدن مردم را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: نباید برای ســاخت مسکن در استان 
ســقف تعیین کنیم. عددی که تعیین می شود،  نیاز 
مردم اســت. هرچه قدر مردم نیاز داشته باشند باید 
مسکن بســازیم.   اگر بخواهیم به برنامه زمانبندی 
برســیم، باید احداث  ۲ میلیون واحد مســکونی را 
شــروع کنیم چون ساخت مســکن یک سال و نیم 
تا ۲ ســال طول می کشــد. حدود ۶۰۰ هزار واحد 
مســکونی را مردم می ســازند و حدود ۱۴۰۰ هزار 
واحد مسکونی باید از سوی ما ساخته شود. در قانون 
به ما اجازه داده شده اســت که از زمین های متعلق 
به  راه و شهرســازی در درون و برون شهرها استفاده 
کنیم. بنابراین زمین هایی که در مجاورت شــهرها 
هستند را الحاق شده در نظر بگیرید و ثبت نام برای 
احداث واحد مسکونی در این زمین ها را شروع کنید. 
زمین های متعلق به دســتگاه های دولتی و عمومی 
نیز باید شناســایی شود. دســتگاه ها موظفند این 
زمین ها را در اختیار بگذارنــد و اگر  این کار را نکنند 
ظرف دومــاه اداره ثبت مالکیت ایــن زمین ها را به 

وزارت راه و شهرسازی منتقل می کند.
وزیر راه و شهرســازی گفت: در بعضی شــهرها ۵۰ 
درصد از قیمت مســکن برای زمین است که در این 
طرح مجانی در اختیار مردم قرار می گیرد که جاذبه  
بسیار بزرگی است. تســهیالت در نظر گرفته شده 
در  ســال ۳۶۰ هزار میلیار د تومان است و این عدد  
متناسب با تورم در ســال های آتی افزایش پیدا می 
کند. هفته آینده در شورای عالی پول و اعتبار سقف 
وام تصویب خواهد شــد. پیشــنهاد ما در شهرها تا 
۴۰۰ میلیون تومان و در روســتاها تا ۲۵۰ میلیون 
تومان تسهیالت ارزان قیمت است. این مساله کامال 
محاسبه شده و از هفته آینده به بانک ها ابالغ خواهد 
شد. برای اقشار ضعیف هم ســود کاهش یافته و هر 
سال بازپرداخت افزایش خواهد یافت. دولت به این 
اقشــار از طریق صندوقی که پیش بینی می شــود،  

کمک خواهد کرد.
وی ادامــه داد: ما وظیفه داریم بنا بــر قانون جهش 
تولید مسکن خدمات مجانی به مردم ارائه دهیم. از 
محل منابع خودمان زیرساخت ها را ایجاد خواهیم 
کرد و برای اخذ پروانه و مالیات تخفیف خواهیم داد. 
اکنون  ۴۰ میلیون تومان مالیات یک واحد مسکونی 
است که در این قانون این مالیات یک میلیون تومان 
پیش بینی شــده اســت. هزینه پروانه ساخت را نیز 
دولت تقبل می کند. این بهترین شرایط برای توسعه 
احداث مسکن در کشور است. بخش مسکن پیشران 
اقتصاد نیز هست. با شروع احداث این واحدها همه 
کارخانه ها فعال شــده و اشــتغال ایجاد می شود. از 
سوی دیگر،   بخش قابل توجهی از هزینه سبد خانوار 
متعلق به مسکن اســت. بنابراین این طرح می تواند 
معیشت مردم را نجات دهد. مسکن اولویتدارترین 
اقدام دولت است و در حال ایجاد ساختار هستیم که 

به صورت آنالین احداث مسکن را پایش کنیم.  

آگهی اعالن نظریه کمسیون تشخیص
 ماده ۱۲ قانون زمین شهری )نوبت اول(

حسین شریفی - معاون امالک حقوقی

 کمسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری به موجب نظریه شماره ۱۴۰۰/۹۰ 
ک مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲7 پالک ثبتی 7۸۰ فرعی، از 5 - ۱۲۴ الی ۱۲7 اصلی به مساحت 
۱5۰۰ متر مربع، به نشانی شهرستان نظرآباد. قریه خور به استناد ماده 3 قانون زمین 
شهری موات تشخیص و اعالم نموده است لذا به استناد مصوبه مورخ 7۰/۱۱/۲۰ مجمع 
تشخیص مصلحت نظام مراتب، در دو نوبت و به فاصله ۱۰ روز به اطالع مالک، و صاحب 
سایر حقوق قانونی پالک مطروحه می رساند تا در صورت اعتراض احتمالی به نظریه 
صادره مراتب، اعتراض خود را ظرف مدت 3 ماه از تاریخ انتشار آگهی به مراجع صالحه 
قضایی تقدیم دارند. بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مذکور این نظریه قطعی 

و الزم االجرا است.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰7/۲۴ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۴

فراخوان مناقصه عمومی

امور حقوقي و قراردادها - شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

توجه: اعالم آمادگي جهت شركت در این مناقصه صرفًا بصورت الكترونیكي)توکن( و از طریق سامانه 
ستاد به نشاني www.setadIran.ir   مي باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/۰۰/۰۲۱۰مربوط به  مرمت و بهسازي جاده  و محوطه 
چاه ۲۸ اهواز 

الف- شرح مختصر خدمات
عملیات تخریب،عملیات خاکی،، تسطیح و رگالژ، اجرای شن مخلوطرودخانه ای و تثبیت و آهک، 
شن ریزی ساختمان پی دستگاه حفاری، لوله کشی آب و گاز، ساخت و نصب مهارهای لوله سوخت، 
سپتیک، احداث حوضچه بتنی/بلوکی با ابعاد۲۰*5۰ محل استقرار مخازن سوخت و دیزل ژنراتور ، تهیه 

اجرای ژئوممبراین، تجهیز و برچیدن کارگاه
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در 3۰ کیلومتری اهوازو مدت انجام آن ۲مـاه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/۱۸,75۸,۸۸۱,۰۸۰ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

 داشتن ظرفیت آزاد)تعدادي و ریالي( در رشته مربوطه 
 مناقصه گران داراي   پایه 5 گرایش راه و ترابري

 در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.
 داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي- توانایي ارائه تضمین 
شرکت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ -/۹37,۹۴۴,۰5۴ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه 

گردد :
الف:  ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري كارفـرما مبني بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذكربه 
شماره حساب IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۱۱6۰۴۰۲۲۰67  نزد بانک  مركزي جمهوري اسالمي ایران 

شعبه مركزي جمهوري اسالمي ایران - اهوازکد ۰ حساب - بنام  شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانكي به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت )۹۰روز( معتبر 

بوده  وپس از آن نیز با اعالم كارفرما براي مدت )۹۰ روز( دیگر قابل تمدید باشد.
 توانایي ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات

 مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از 

طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم 
مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه 

و تضمین را تسلیم نمایند.
هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت بهعمل میآید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت 
اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمایند تا 
ارزیابیهاي الزم وفق آییننامه اجرایي بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاري مناقصات)ارزیابي ساده(بر روي 

مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آید.
تاریخ    ۸:۰۰ ساعت  از  و(  حضوری  )غیر  الکترونیکی  صورت  به    : آمادگی  اعالم  مهلت   -1

۱۴۰۰/۰7/۲۴لغایت  ساعت ۱۹:۰۰  تاریخ   ۱۴۰۰/۰۸/۰3
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب : واریز مبـلغ  ۴,۰۴6,۰۰۰ریال  از طریق درگاه موجود در 

www.setadIran.ir سامانه به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پيشنهادها 

متقاضیان مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت۱۴:۰۰   روز  یکشنبهمورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۱6به 
صورت الكترونیكي و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمنَا پیشنهادات در ساعت ۰۸:۰۰ روز             
دوشنبه مورخ  ۱۴۰۰/۰۸/۱7 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفي نامه 

و كارت شناسایي معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع 
کار در سامانه تا ساعت ۱۴:۰۰   روز  یکشنبه مورخ۱۴۰۰/۰۸/۱6اصل تضمین مذکور را به صورت 
فیزیکی به كمیسیون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم 

مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه 

مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها، آگهي تاسیس، آخرین تغییرات ثبتي و 

هرگونه گواهي مبني بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰7/۲۴  
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰7/۲5

رشكت ملي نفت اريان   
نفتخيز جنوب

رشكت ملي مناطق 
شناسه آگهی : 1204754

نوبت اول

WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

پیشنهاد سقف تسهیالت ۴۰۰ میلیون تومانی مسکن

رئیس دستگاه قضا عنوان کرد

  قانـون پیچیده
 مالیات فسادزاست



کارشناس اقتصادی خبر داد

و کشورهایی با باالترین فرار مالیاتی ایران جز

 کارشناس مالیاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی:

جریمه محتکران مسکن مشخص شد

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
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تسهیل ثبت رسمی پیش  نیاز ارتقا اسناد رسمی

اعتباربخشی به اسناد رســمی مالکیت یکی از اهدافی است که در صورت 
محقق شدن نقش مهمی در صیانت از حقوق مالکیت افراد دارد. در همین 
راســتا طرحی با عنوان الزام به ثبت رســمی معامالت اموال غیر منقول در 
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی در دست بررسی است 
که طراحان آن ادعا می کنند که طرح مذکور می تواند یک بار برای همیشه 

مشکل ثبت رسمی اسناد در ایران را حل کند.
درحال حاضر طرح الزام به ثبت پس از دو بار تصویب در صحن و رد توســط 
شــورای نگهبان جهت رفع ایراد به کمیسیون بازگشته است تا اصالح شود 
ولی متن های منتشر شده آخرین نسخه های طرح نشان می دهد که هنوز 

ایرادات آشکاری در آن وجود دارد.
به عنوان نمونــه در ماده ۱ طرح الــزام به ثبت، دو طــرف معامله مکلف به 
ثبت اســناد معامالت مربوط به امالک در دفاتر اســناد رســمی شده اند و 
مضاف بر آن اســنادی که در دفاتر اسناد رســمی به ثبت نرسند نیز فاقد 
اعتبار دانسته شده است. در این شــرایط در ماده ۳ همین طرح، بنگاه های 
معامالت امالک مکلف شــده اند که صرفا پیش نویس اســناد را در سامانه 
ثبت الکترونیک اســناد )ســامانه دفاتر اسناد رســمی جهت ثبت اسناد( 
به ثبت برســانند. موضوعی که بــا توجه به اعتبار حقوقی نداشــتن پیش 
نویس های قراردادهای نوشته شده در امالک، سواالت زیادی را برای مردم 

ایجاد کرده است.
 برای مثال یکی از سواالت به این موضوع بر می شود که اساساً تعریف پیش 
نویس قرارداد چیست و در کدام قانون یا کتاب حقوقی این موضوع تعریف 
شده اســت؟ موضوع دیگر این اســت که با توجه به اعتبار حقوقی نداشتن 
پیش نویس قرارداد در صورتی که یکی از طرفین قرارداد، از انجام تعهدات 
سرباز بزند، طرف دیگر برای احقاق حقوق خود باید چه کار کند؟ آیا دادگاه 
می تواند طرف دیگر را ملزم به انجــام تعهدات مثاًل انتقال مالکیت نماید؟ با 
تورم موجود در حوزه مســکن، آیا این موضوع منجر به شکل گیری تنش و 
پرونده های متعدد قضائی نمی شــود؟ در کدام کشــور پیشرفته در زمینه 

صیانت از حقوق مالکیت از این روش استفاده شده است؟
در تمام کشــورها، ملک بخش عمده دارایی خانواده ها را تشکیل می دهد. 
به همین دلیل انتقال مالکیت ملک در تمام نقاط جهان موضوعی ترسناک 
برای افراد است. با این وجود کشــورهای مختلف با به کارگیری روش هایی 
خطر این معامالت را کاهش داده اند. در کشــور ما نیز انتقال مالکیت ملک 
یکی از پرخطرترین اعمال حقوقی است و مشــکالت و هزینه های فراوانی 
را برای اشــخاص، جامعه و حاکمیت به همراه مــی آورد. تا جایی که گفته 
می شــود بیش از ۵۰ درصد پرونده های حقوقی دادگستری ها در ایران به 

معامالت امالک مرتبط است.
در این یادداشت بنا بر آن اســت تا با بررسی تجربه کشــور ایاالت متحده 
امریکا در رابطه با ثبت الکترونیک اســناد، راهکارهایــی بدیل از آن چه در 
طرح الزام به ثبت برای ثبت رسمی اســناد آمده است پیش روی مخاطبان 
قرار بگیــرد. در ابتدا الزم به ذکر اســت که در ســال ۲۰۲۰ ایاالت متحده 
امریکا رتبه ۱۳ دنیا را در شــاخص بین المللی صیانــت از حقوق مالکیت 
کسب کرده است. ثبت رسمی اسناد در این کشور توسط سردفتران انجام 
می شــود. طبق آمار اعالمی مجله The National Notary که در ماه 
آگوست ســال ۲۰۱۷ منتشر شــد، تعداد ســردفتران در این سال در کل 
ایاالت متحده امریکا ۴،۴۶۲،۵۷۳ بوده است که با توجه به جمعیت حدود 
۳۲۵ میلیون نفری، به ازای هر ۷۳ نفر یک ســردفتر در این کشــور وجود 
دارد. در این کشور در بیشتر صنایع و خدمات نیازمند تنظیم سند همچون 
بانک ها، بنگاه های معامالت امالک و... از ســردفتر اختصاصی اســتفاده 
می کنند. همچنین تعداد زیادی سردفتر در بیرون از دفتر کار در دسترس 
عموم هســتند. در امریکا چند روش برای ثبت الکترونیک اســناد وجود 
دارد. در ادامه ایــن روش ها توضیح داده می شــوند. در روش اول، دو طرف 
معامله با مراجعه به سردفتر، ســند معامله خود را به صورت الکترونیک در 
ســامانه ثبت می کنند. در روش دوم، دو طرف معامله با ثبت نام در برخی 
سایت های واســط و احراز هویت، پرداخت پیش پرداخت در حساب امانی 
و تنظیم و توافق اولیه بر روی سند، تقاضای مراجعه سردفتر به محل حضور 
خودشان را می کنند. ســر دفتر پس از توافق روی هزینه ثبت، نزد دو طرف 
معامله مراجعه کرده و سند معامله، هویت و قصد دو طرف را بررسی و سند 
 )mobile notary( را ثبت می کند. این روش اســتفاده از سردفتر همراه

نام دارد. 
روش ســوم، کــه Remote Inked-signature Notary نام دارد، 
عبارت اســت از تنظیم و امضای ســند به صورت کاغذی، ارســال سند با 
استفاده از پست برای ســردفتر و برگزاری تشریفات ثبت رسمی به صورت 
ویدئو کنفرانس. این روش بــا توجه به فراگیری بیمــاری کرونا به صورت 
اضطراری در سراسر آمریکا پذیرفته شده است. برای استفاده از این روش، 
انجمن ملی وام مســکن فدرال آمریکا اســتفاده از روش هایی جهت احراز 
هویت و افزایش امنیت معامله را الزامی می داند. این روش ها شــامل احراز 
هویت با اســتفاده از فناوری تشــخیص چهره دو طرف معامله، برگزاری 
تشــریفات امضای قرارداد به صورت ویدئو کنفرانــس، ضبط و نگهداری 
صدا، تصویر و نگهداری نسخه الکترونیک سند توسط سردفتر و وام دهنده 
می شــود.در این میان روش دیگری هم وجود دارد که در آن ابتدا شخص 
متقاضی ثبت به یکی از ســردفتران یا ســایت های واسط متصل می شود. 
سپس سند مورد درخواســت خود را به صورت الکترونیک در فرمت هایی 
مانند pdf در ســایت بارگذاری می کند. با توجه به قانــون مربوط به ایالت 
مورد نظر، با اســتفاده از روش هایی همچون اســتفاده از کد دومرحله ای، 
احراز هویــت مبتنی بر دانش، بارگذاری تصویر اســناد هویتی و بررســی 
اصالت آن ها، هویت دو طرف معامله توسط ســامانه بررسی می شود. برای 
استفاده از این روش ثبت سند، قواعد مبارزه با پول شویی جهت جلوگیری 

از کاله برداری و کمک به احراز هویت اشخاص استفاده می شود. 
عالوه بر این، استفاده از حساب امانی در این کشور امری رایج است. با توجه 
به فرآیند فوق، دقت احراز هویت با استفاده از این فرآیند حتی از دقت احراز 
هویت سنتی با استفاده از تشخیص چهره به وسیله سردفتر نیز باالتر است. 
ضمن آنکه این سیستم امکان بسیاری از کالهبرداری های مرسوم همچون 
اعمال تغییر در ســند پس از تنظیم آن، دریافت ســند سفید امضا، جعل و 

ادعای کذب جعل سند را از میان می برد. 
تشریفات ثبت سند مانند تفهیم موضوع معامله توسط سردفتر و با استفاده 
از ویدئو کنفرانس انجام می شــود. پس از تایید، ســند توســط دو طرف 
خریدار و فروشــنده به صورت الکترونیک امضا و توسط سردفتر به صورت 
الکترونیک مهر می شود. سند تایید شــده به صورت الکترونیک نگهداری 
شده و در ســایت برای دو طرف معامله و ســردفتر همواره قابل دسترسی 
است. این روش به صورت کاماًل غیر حضوری انجام شده و فرآیند کاماًل غیر 
 Remote Online Notary کاغذی دارد. این روش از ثبت الکترونیک
نام دارد. با توجــه به آمار شــرکت Qualia، ۸۶ درصد آژانس های امالک 
آمریکا ترجیح می دهند از روش چهارم برای ثبت و انجام معامالت استفاده 
کنند. این موضوع بــه دلیل مزایایی همچون امنیت بــاال، کاهش هزینه و 
زمان تنظیم اسناد و ایجاد امکان دسترســی برای تمام نقاط و در هر زمان  

اتفاق افتاده است. 
برای اســتفاده از ثبــت الکترونیک اســناد بــه روش های دو تــا چهار، 
شــرکت هایی به صورت برخــط خدمات احــراز هویت و اعتبار ســنجی 
اشخاص و حتی تهیه و تنظیم اســناد را به خریدار، فروشنده و سردفتران 
ارائه می کنند. همچنین شــرکت هایی، خدمات بیمــه دو طرف معامله و 
سردفتران را در مقابل کاله برداری و فیشینگ ارائه می کنند. در این زمینه 
یادآوری این نکته ضروری اســت تــا زمانی که از روش هــا و فناوری های 
روزآمد و تجربه شده برای تســهیل امور ثبتی کشور استفاده نشود، امکان 

همراهی مردم و ارتقای اعتبار اسناد رسمی در کشور وجود نخواهد داشت.
در این میان سوال این جاســت که با توجه به تجربه های موفق جهانی در به 
کارگیری فناوری های روزآمد جهت ثبت رســمی اسناد و آثار آن بر بهبود 
صیانت از حقوق مالکیت اشخاص و همچنین همراهی مردم، چرا در طرح 
الزام به ثبت رسمی معامالت اموال غیرمنقول به این تجارب توجهی نشده 
است؟ موضوعی که اگر غفلت از آن ادامه داشــته باشد می تواند مشکالت 

جدی برای طرح مذکور ایجاد کند.

یادداشت

خریدار  کارشــناس اقتصــادی گفت: 
مالیــات خانه هــای خالــی، از سلســله 
مالیات های تنظیمی اســت کــه دولت ها 
با هدف جلوگیری از احتکار مســکن های 
ســاخته شــده و افزایش عرضه مســکن 

دریافت می کنند.
عبدالرضا ارسطو کارشــناس مالیاتی مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، 
در پاســخ به هــدف قانونگــذار در پی اخذ 
مالیــات از خانه هــای خالی اظهــار کرد: 
دولت هــا همواره بــه دلیل اهمیــت بازار 
مســکن و احتمال نارسایی ســازوکار های 
بازار در آن، از طریق سیاســت های مختلف 
در این بــازار دخالت می کنند. سیاســت 
های مالیاتی متداول ترین ابــزار دولت ها 
برای دخالت در بازار مســکن است. به طور 
کلی هدف از تصویب پایه هــای مالیاتی را 
افزایش درآمد های دولــت، تنظیم گری و 
سیاســتگذاری در نظام اقتصــادی عنوان 

می کنند.

مالیات خانه های خالی، تنظیمی است 
نه درآمدی!

او ادامــه داد: مالیات بر خانه هــای خالی از 
سلســله مالیات هــای تنظیمی اســت که 
دولت ها بــا هــدف جلوگیــری از احتکار 
مسکن های ساخته شــده و افزایش عرضه 
مســکن نســبت به تصویب و وصــول آن 
اقــدام می کننــد. همچنین ایــن مالیات، 
نابرابری هــای بــازار مســکن را کاهــش 

می دهد.
این کارشــناس مالیاتی با اشاره به برآورد ها 
از تعداد خانه های خالی در کشور، بیان کرد: 
آمار و اطالعات مختلفی درباره میزان خانه 
های خالی در کشور مطرح می شود و از ۱/۵ 
تا ۳/۵ میلیون واحد مســکونی خالی عنوان 
شده است. برخی از اشــخاص حقیقی و یا 
حقوقی به این نیت که امالک و مســتغالت 
خود را با قیمت باالتری بفروشند و یا اجاره 
بیشتری از مســتأجر دریافت کنند، فروش 
و یا اجــاره دارایی هــای خود را بــه تعویق 

می اندازند.
او در ادامه تصریح کرد: به طــور معمول به 
دلیل تورم باالتر بخش امالک و مســتغالت 
نسبت به سایر کاال ها و خدمات، درآمد هایی 
که مالک یک ساختمان بابت عدم اجاره آن 
از دست می دهد، از درآمد هایی که به دلیل 
نگه داری طوالنی مدت و ســپس اجاره آن 

با قیمت باالتر بدست می آورد، کمتر است.
او گفت: بنابراین بــه تعویق انداختن فروش 
و یا اجاره امــالک و مســتغالت مقرون به 
صرفه اســت و مالک آن تمایلــی به عرضه 
این دارایی به بازار ندارد. در چنین شرایطی 
ســرمایه های ملی احتــکار شــده و راکد 
می ماند. ایــن مالیات به نوعــی جریمه ای 
برای محتکران امالک و مستغالت محسوب 
می شــود تا انگیزه مالکان بــرای نگه داری 

طوالنی مدت دارایی ها را کاهش دهد.
ارسطو در پاســخ به تجربه سایر کشور ها در 
زمینه اخذ این مالیات اظهــار کرد: مالیات 
بر خانه های خالی در بسیاری از کشور های 

جهان با اهدافی مشابه اجرا می شود. آمریکا، 
انگلیس، کانادا، اســترالیا، فرانسه، اسپانیا، 
تایوان و بســیاری از دولت هــای محلی در 
کشــور ها از مالیات بر خانه های خالی برای 
تنظیم بازار مسکن اســتفاده می کنند. در 
ایران نیز ســابقه طوالنی قانونگذاری برای 

اخذ مالیات از خانه های خالی وجود دارد.
قانون مالیات خانه های خالی به سال ۵۲ باز 

می گردد!
او با اشاره به ســابقه طوالنی اینگونه مالیات 
در کشور بیان کرد: اولین بار در سال ۱۳۵۲، 
قانون گذار در قالب مــاده )۸( قانون تعدیل 
و تثبیت اجاره بها به این مســئله ورود کرد. 
پس از انقــالب این قانون در ســال ۱۳۶۶، 
مورد ارزیابی قــرار گرفت و اصالح شــد و 
در قالب مــاده )۹( و )۱۰( قانــون مالیات 

مستغالت خالی تصویب شد.
او افزود: ایــن قانون تا ســال ۱۳۸۰ برقرار 
بود و پس از آن نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی با این استدالل که سازوکار مناسبی 
برای شناسایی دقیق واحد های خالی وجود 
ندارد و دشــواری های وصول آن، این پایه 

مالیاتی را حذف کردند.
ارســطو ادامه داد: مجــددا قانون گذار در 
اصالحیه ســال ۱۳۹۴ قانون مالیات های 
مســتقیم، ماده )۵۴( مکرر این قانون را در 
خصوص مالیات ســتانی از خانه های خالی 
تصویب کــرد و همچنین براســاس تبصره 
)۷( ماده )۱۶۹( مکرر قانــون مالیات های 
مســتقیم مقرر، وزارت راه و شهرســازی 
مکلف شده بود که ســامانه امالک و اسکان 
کشــور را برای تشــخیص برخط وضعیت 
مالکان و سکونت کلیه واحد های مسکونی، 
اداری، تجاری و ... را طراحی و ایجاد کند تا 
براساس این ســامانه بتوان واحد های خالی 
را تشخیص و مالیات بر خانه های خالی را از 

آن ها وصول کرد.
او گفــت: البته وزیر وقت راه و شهرســازی 
از آنجــا که اعتقــاد چندانی بــه مالیات بر 
خانه های خالی نداشــت، راه اندازی سامانه 
امالک و اسکان را به ســرانجام نرساند و لذا 

وصول مالیات بر خانه هــای خالی عملیاتی 
نشد.

ارســطو در ادامه بیان کــرد: بــا توجه به 
خال هــای قانونــی و ضعــف ضمانت های 
اجرایی ماده )۵۴( مکرر قانون مالیات های 
مستقیم و همچنین مشکالتی که در مسیر 
طراحی و استقرار ســامانه امالک و اسکان 
کشــور وجود داشــت، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی در ســال ۱۳۹۹ نسبت به 

اصالح وضعیت موجود اقدام کردند.
او ادامه داد: اهم ســازوکار اجرایی اصالحیه 
ســال ۱۳۹۹ قانون مالیات بــر خانه های 
خالی بدین صورت اســت کــه واحد های 
مسکونی واقع در شــهر های باالی صد هزار 
نفر که بیش از ۱۲۰ روز در ســال ساکن یا 
کاربر نداشــته باشند، مشــمول مالیات بر 
خانه های خالی با نرخ هــای افزایش یافته 
)نســبت به قانون قدیم( می شــوند. 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.

عدم اظهار خانه های خالی در سامانه 
امالک و اسکان، مشمول 20 درصد 

جریمه خواهد بود
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 ۲۰ درصد جریمه از مالیات 
بر خانه های خالی خواهند شــد. قانونگذار 
به منظور حمایت از ســاخت و ســاز های 
معمولی ۱۲ 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 ۱۲۰ 
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 یک ملک فرعی 
در شهری دیگر، معاف از مالیات است

این کارشــناس مرکز پژوهش های مجلس 
در پاســخ به جزئیات این قانون اظهار کرد: 
در این قانون هر خانوار می تواند یک اقامتگاه 
اصلی و یک اقامتگاه فرعی در یک شهر دیگر 
ثبت کرده و مشــمول مالیات بر خانه های 
خالی نشود. عالوه بر معافیت اقامتگاه اصلی 
و فرعی خانوارها، حداکثر یک واحد که مورد 
اســتفاده یکی از اعضای خانواده باشــد، از 
مالیات معاف اســت. همچنیــن بیماران، 
طالب، دانشجویان و شــاغل اگر در شهری 
غیر از شــهر های مرتبط بــا اقامتگاه اصلی 
و فرعی ساکن شوند، اگر اســناد و مدارک 
ارائه دهند، همچنان از مالیات بر خانه خالی 

معاف هستند.
او گفــت: بنابرایــن فهرســت معافیت ها 
همانطور که گفته شــد، قابل توجه و متعدد 
اســت تا به آحاد مردم آســیبی وارد نشود. 
هرچند که گســتردگی این معافیت ها فرار 
مالیاتی و سوء استفاده از آن را افزایش داده 

است.
او با اشــاره به عدم اجرا شــدن ایــن قانون 
تاکنــون تصریح کــرد: علیرغــم تصویب 
مالیات بر خانه های خالــی در قانون بودجه 
سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و همچنین اصالح 

قانــون مالیات های مســتقیم در خصوص 
مالیات بــر خانه های خالــی و ضمانت های 
اجرایی مؤثر آن، تا کنــون از محل این پایه 
مالیاتی درآمدی نصیب دولت نشده به دلیل 
اینکه اراده الزم برای اجــرای آن در دولت 

قبل وجود نداشت.
او گفــت: با توجه بــه ابالغ دســتورالعمل 
اجرایی نحوه محاســبه خانه هــای خالی از 
سوی سازمان امور مالیاتی انتظار می رود که 
از پایان امســال وصول این مالیات عملیاتی 
شود، اما بعید است که میزان درآمد مصوب 

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ محقق شود.

28 میلیون تومان مالیات برای یکسال 
خالی بودن مسکن

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 ۲۸ 

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.
او ادامه داد: براســاس اطالعــات دریافتی 
استقبال اشخاص از سامانه امالک و اسکان 
کشــور در مرحله اول کمتر از بیست درصد 
بوده و باید برای ارتقای این ســامانه نسبت 
به خود اظهاری خانوار ها اقدام کرد. بررسی 
های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است 
که بانک ها و مؤسســات مالــی و اعتباری، 
ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی بخش 
عمومی و ... مالک واحد هــای خالی زیادی 
هستند لذا ضروریســت که دولت برخورد 
سخت گیرانه ای با آن ها در راستای اجرای 

قانون کند.
ارســطو در پایــان تاکید کــرد: همچنین 
افزایش اجــاره بهــای امــالک از نگرانی 
های عمده ای اســت که مردم در خصوص 
قانون مالیات بر خانه هــای خالی دارند، اما 
مطالعات علمی نشــان می دهد که این پایه 
مالیاتــی در جلوگیــری از افزایش قیمت 
واحد های مســکونی در بلنــد مدت موفق 

عمل کرده است.

خریدار   یک کارشــناس اقتصادی اظهار 
داشــت: راهکار دیگر برای جبران یا کاهش 
کســری بودجه،  مولدســازی دارایی های 
دولت اســت. دولت امــوال و دارایی قابل 
فروش دارد به ویــژه امالکی کــه در حال 
حاضر در اختیار برخی از مدیران قرار گرفته 
اســت و به صــورت رایگان از آن اســتفاده 
می کنند یا اینکه تنهــا ۳۰ هزار تومان بابت 
اجــاره ان می پردازنــد. تمام ایــن امالک 
باید به فروش بروند یــا اجاره های واقعی از 
مستاجران آنها اخذ شــود. این اقدام باعث 
می شود عرضه مســکن در کشور هم بیشتر 
شــود.مهدی پازوکی دربــاره بودجه ریزی 
بــرای ســال ۱۴۰۱ و راهکارهــای دولت 
سیزدهم برای جلوگیری از افزایش کسری 
بودجــه اظهار داشــت: بودجه بــه معنای 
حســاب دخل و خرج ســاالنه دولت است، 
در این شــرایط دولت یا بایــد مخارج خود 
را کاهش دهد یا اینکه بتوانــد درآمدهای 
واقعــی خــود را افزایش دهــد در غیر این 

صورت راه سومی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه بــرای کاهش مخارج 
باید هزینه های غیرضروری دســتگاه های 
اجرایی حذف شــود، گفت: در این موضوع 
خوشــبختانه هر ســه قوه دیگر هماهنگ 
بــا یکدیگر هســتند یعنی مجلــس دیگر 
نمی تواند مانند دوره دولــت روحانی برای 
کشــور هزینه جدید بتراشــد. برای مثال 
بودجه مجلس در ســال ۹۹ چیزی حدود 
۵۷۰ میلیــارد تومان بود که ایــن عدد در 
الیحه بودجــه  ۱۴۰۰ پیشــنهادی دولت 

به ۶۲۳ میلیــارد تومان رســید اما مجلس 
آن را در بودجه نهایــی ۹۹۱ تصویب کرده 
اســت. البته این فقط بودجه جاری مجلس 
است و بودجه های عمرانی مجلس، بودجه 
پژوهش های مجلــس، بودجــه کتابخانه 
مجلس  و...ردیف های جداگانــه از بودجه 

دارند.
این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه یک 
راهکار بــرای کاهش کســری بودجه این 
اســت که مجموعه حکومــت هزینه های 
غیرضروری خــود را کاهش دهد، ادامه داد: 
امســال دیگر دولت و مجلــس از این طیف 
هستند و مدعی اند که هماهنگ با یکدیگر 
کار می کننــد بنابراین مجلس باید ســعی 
کند، جلوی هزینه هــای غیرضرور را بگیرد 

و در این حوزه از خودش شروع کند.    
وی با اشــاره به درآمدهــای مالیاتی برای 
جبــران کســری بودجه گفــت: در بخش 
درآمدهــا در بودجــه یکــی از درآمدهای 
سالم دولت مالیات اســت. اما با افزایش نرخ 
مالیات به شــدت مخالف هســتیم چراکه 
باعث تشــدید رکود می شود اما باید گستره 

مالیاتی و پایه های مالیاتی را افزایش دهیم.
پازوکــی تاکید کــرد: اقتصاد ایــران جزو 
کشــورهایی با باالترین فرار مالیاتی در دنیا 
است از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد اقتصاد 
ایران از پرداخت مالیات معاف هستند حتی 
در بین کارمندان دولت هم نابرابری ها برای 
پرداخت مالیات بســیار زیاد اســت و عده 
زیادی به دالیل متعددی معاف از پرداخت 
مالیات شده اند.این کارشــناس اقتصادی 

با بیــان اینکــه در این حوزه بایــد تجارب 
غرب اســتفاده کنیم چراکــه دقیق ترین 
سیســتم های مالیاتــی را در اختیار دارند، 
ادامه داد: اگر سیســتم بانکی به طور کامل 
در اختیار ســازمان امــور مالیاتی باشــد 
می توان جلوی فرار مالیاتــی را گرفت. باید 
تمام ســازمان  های مرتبط به صورت انالین 
به یکدیگر متصل باشــند تا مالیات هر فرد 
براســاس درامدی که دارد، شفاف و روشن 

مشخص شود و بتوان مودیان را رصد کرد.
وی درباره سهم درامدهای نفتی در بودجه 
گفت: نمی تــوان از درآمدهــای حاصل از 
فروش نفت چشم پوشی کرد. باید از نفت در 
جهت رشد و توسعه کشور استفاده کنیم نه 
اینکه پول نفت خرج هزینه های جاری شود 
بلکه باید بتوانیم از درآمدهــای نفت برای 
پروژ ه های توســعه ای و عمرانی بهره ببریم. 
اماطبق گزارش های ۶ ماهه گذشته فروش 
نفت روند نزولی داشــته بنابراین راهی جز 
احیای برجــام نداریم و مذاکــرات به نفع 
کشــور اســت. باید تابو مذاکرات شکسته 
شــود، اگر مذاکرات به نتیجه نرسد رقبای 
نفتی ایران مانند عربستان و روسیه و ... بازار 

نفت را از ما می گیرند.
پازوکــی درباره انتقــاد به انتشــار اوراق و 
تورم زایی ایــن ابزار برای جبران کســری 
بودجه اظهارداشــت: آنهایی انتشار اوراق 
بدهی را مســاوی بــا چاپ پــول می دانند 
سواد اقتصادی ندارند چراکه بانک مرکزی 
با انتشــار اوراق نقدینگی را از سطح جامعه 
جمع می کند. البته به طور قطع انتشار اوراق 

بدهی برای جبران کســری بودجه  بهترین 
راه نیســت اما در شــرایطی که درآمد های 
دولت کفاف مخــارج را نمی دهد، در مقابل 
چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی روش 
بهتری است. در شرایطی که راهکار دیگری 
برای جبران کســری بودجه نداریم باید از 
همین روش اســتفاده کرد هر چند بهترین 

راهکار نیست.
وی تاکید کرد: راهــکار دیگر برای جبران یا 
کاهش جبران کســری بودجه،  مولدسازی 
دارایی هــای دولت اســت. دولــت اموال و 
دارایی قابل فــروش دارد به ویژه امالکی که 
در حال حاضر در اختیــار برخی از مدیران 
قرار گرفته اســت و به صورت رایگان از آن 
اســتفاده می کنند یا اینکه تنهــا ۳۰ هزار 
تومان بابت اجــاره ان می پردازند. تمام این 
امالک باید بــه فروش بروند یــا اجاره های 
واقعی از مستاجران آنها اخذ شود. این اقدام 

باعث می شود عرضه مســکن در کشور هم 
بیشتر شود.

این کارشــناس اقتصادی ادامه داد: دارایی 
دولت ۷ هزار هزار میلیارد تومان اســت که 
تمام این دارایی قابل فروش اســت و فروش 
این اموال باعث می شود که نقدینگی جمع 
شود و ضدتورم اســت.وی با تاکید بر اینکه 
نباید اقتصاد در گرو سیاست باشد و سیاست 
خارجه باید به نفع رشــد و توســعه کشور 
عمل کند، گفــت: اقتصاد ایران به اصالحات 
ســاختاری نیاز دارد اگر اقتصاد ایران بسته 
باشــد ســال بعد هم گرفتار کسری بودجه 
هستیم. هدف دشمنان ایران منزوی شدن 
کشــور در منطقه اســت که عده ای هم در 
داخل کشور از سر جهالت در زمین دشمنان 
بازی می کنند. دولت نباید هراس از مذاکره 
با امریکا داشته باشــد مذاکره در چارچوب 

منافع ملی به نفع اقتصاد ایران است.   

ایمان گنجگاهی  
پژوهشگر اقتصادی
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پیشرفت ۶۰ درصدی ساخت مجموعه فرهنگی 
ورزشی چادرملو                

این پروژه مهم با اســتانداردهای بین المللی باپیشرفت ۶۰ درصدی در 
خرداد۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید.

پروژه مجتمع ورزشــی چادرملــو  در زمینی به وســعت ۴۲ هکتاری 
طراحی شده و در حال حاضر سالن ورزش چند منظوره آن به ظرفیت ۶ 

هزارنفر مراحل پایانی خود را سپری می کند .
چادرملو در حــوزه ورزش کارگری از بدو تاســیس تاکنــون اقدامات 

گسترده ای انجام داده است . 
در حوزه ورزش خــارج از مجموعه ها خود نیز  در شهرســتان اردکان 

بیشترین حمایت مالی مالی را انجام داده است.  
بر اساس همین گزارش پروژه زیر ساختی ســالن ۶۰۰۰ هزار نفری در 

مساحتی به وسعت ۶ هکتار در حال انجام است
این پروژه پیشرفت ۶۰ درصدی داشته و پیش بینی می شود در ۶ ماهه 

اول سال آینده به بهره برداری کامل برسد .
در پروژه مجموعه فرهنگی ورزشی چادرملو کمپ های ورزشی، سالن 
های استخر و ورزش های آبی و زمین های ورزشی مختلف پیش بینی 

شده است.
این پروژه منحصر به فرد در ســطح کشــور  قابلیت برگزاری اردوهای 

ورزشی را خواهد داشت.

برگزاری چهارمین جشنواره مدیریت دانش 
همراه اول با رویکرد تحول دیجیتال

چهارمین جشنواره مدیریت دانش همراه اول با هدف گام برداشتن در 
راستای چشم انداز تحقق رویای دیجیتال و با هدف به اشتراک گذاری 
برترین دســتاوردها و درس آموخته های سازمان که از روز گذشته آغاز 

به کار کرده بود، امروز به کار خود پایان داد.
 به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، چهارمین 
»جشنواره مدیریت دانش همراه اول« همگام با اوج گیری نقش دانش، 
نوآوری، پیدایش فناوری های نوین و اهمیت یافتن ارزش منابع دانشی 
در اداره سازمان ها و همچنین تجربه مثبت و کارآمد سه دوره گذشته، 
با حضور مدیران ارشــد و کارشناســانی از گروه همــراه اول به صورت 

حضوری و مجازی برگزار شد.

 این رویداد با ســخنرانی حمید بهروزی، قائم مقــام مدیرعامل همراه 
اول روز گذشــته آغاز به کار کرد و در ادامه پنل تخصصی 5G با حضور 

مدیران ارشد از حوزه های کسب و کار، فنی و راهبردی ادامه یافت.
روز ســه شــنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۰ نیز که دومیــن روز از برگزاری این 
رویداد بود، دســتاوردهای دانشــی اعضای تیم همــراه اول ارائه و از 

دانشکاران برتر تقدیر شد.
 با توجه به اینکــه دانش به عنوان یکی از مهم تریــن عوامل رقابتی 
در حفظ جایگاه شــرکت های پیشــرو محسوب می شــود، لذا در 
سال های اخیر شــرکت ارتباطات ســیار ایران به عنوان نخستین 
و بزرگتریــن اپراتور تلفن همراه کشــور، توجه ویــژه ای به مقوله 
مدیریت دانش داشــته و این مهم در برنامه راهبردی شــرکت نیز 

لحاظ شده است.

 با یک طراحی درست، خرابکاری برروی 
مسیر اصلی فیبر پیشگامان باعث اختالل در 

ارتباطات کشور نشد
مجتبی دوراندیش   مدیرعامل شــرکت پیشــگامان کویر آســیا از 
خرابکاری برروی مسیر اصلی کابل فیبرنوری دریایی پیشگامان )تنها 
شــرکت ایرانی مالک و بهره بردار کابل نوری زیردریایی( جهت ایجاد 

اختالل در سرویس ارتباطات کشور خبر داد.
محمدرضا کریمی با بیان اینکه متاسفانه در چند ماه گذشته به صورت 
عمدی برروی کابــل فیبرنوری دریایی پیشــگامان در مســیر اصلی 
خرابکاری صورت گرفته و ایــن خرابکاری ها جهــت قطع فیبرنوری 
و فقط برروی کابل های انتقال داده تنها شــرکت ایرانــی دارای کابل 
زیردریایــی و برای چندمین بار بوده اســت افزود: قطعــی پهنای باند 
دریافتی از فیبرنوری دریایی پیشــگامان در جهت از دســترس خارج 
کردن بسیاری از سرویس های ارتباطی کشــور و ضربه زدن به اعتبار 
شرکت پیشــگامان بوده اســت ولی با توجه به داشــتن مسیر دریایی 
پشتیبان تمامی ســرویس ها با کمترین قطعی ممکن به حالت نرمال 
بازگشتند و این مزیتی اســت که کابل پیشــگامان در هنگام طراحی 
نسبت به سایر مسیرهای ارتباطی در جنوب در نظر داشته است و کابل 
POI را تبدیل به قابل اطمینان ترین مســیر ارتباطــی دیتا در جنوب 

کشور گردانده است. 
در قطعی دریایی که ســال گذشــته برای یکی از رقبــای خارجی این 
شــرکت اتفاق افتاد برقراری ســرویس ماه ها به طــول انجامید ولی 
خوشــبختانه با تالش بی وقفه کارشناســان ایرانی شرکت پیشگامان 
کویر آســیا و همکاری بی دریــغ همکارانمان در شــرکت ارتباطات 
زیرساخت تعمیرات و جایگزینی مسیر پشــتیبان این مسیر ارتباطی 

مهم در کمترین زمان انجام گردید.
وی پیشگامان کویرآســیا را تنها شــرکت ایرانی تامین کننده پهنای 
باند بین الملل دانســت که مالک بســتر ارتباطی نیز میباشد و با هدف 
خارج کردن انحصار قیمت ترانزیت دیتا از شــرکتهای خارجی موجود 
در منطقه و مهیا ساختن مسیر ارتباطی بین آسیا و اروپا از طریق خاک 
ایران با مالکیت ایرانی و سرمایه گذاری بخش تعاونی شروع به فعالیت 

کرده است.
مدیرعامل شرکت پیشــگامان کویر آســیا افزود: تعمیر و نگهداری 
فیبرنوری قبال توسط کارشناســان خارجی انجام می شده است ولی 
کارشناسان ایرانی شرکت پیشگامان کویر آسیا نیز تکنولوژی تعمیر 
فیبر دریایی را بــا دانش و تخصص بومی بدســت آورده و اکنون قادر 
به انجام تعمیرات فیبرهای نوری زیردریایی می باشــند و با مســاعد 
شدن هوا و کاهش باد در دریای عمان مسیر اصلی نیز بازیابی خواهد 

شد.
کریمی همچنین به ســخنان مقام معظم رهبری در خصوص حمایت 
از ســرمایه گذاران داخلی جهت انجام پروژه هــای ملی خصوصا مدل 
سرمایه گذاری تعاونی اشــاره کرد و گفت: با توجه به اینکه پیشگامان 
کویر آســیا تنها ســرمایه گذار ایرانی در این حوزه می باشد، حمایت 
همه جانبه مســئولین از فعالیت های فناورانه محور متخصصان ایرانی 
و برخورد جدی با خراب کاری در این شــریان حیاتی اطالعاتی کشور 

مورد انتظار است.
در پایان مدیرعامل شرکت پیشگامان کویر آسیا بیان داشت: ما قطعا 
این خرابکاری عمــدی را از طریق مجاری قانونــی پیگیری خواهیم 

کرد.

تولید

 شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان 
در پنجمیــن نمایشــگاه بین المللی معــدن، صنایع 
kim- )معدنی، ماشین آالت و تجهیزات وابسته کرمان 

ix ۲۰۲۱ ( حضور فعال دارد.
به گــزارش روابط عمومــی گروه مالی گردشــگری، 
پنجمین نمایشــگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، 
ماشــین آالت و تجهیزات وابســته کرمان از روز ۱۷ 
مهرمــاه جاری در محــل نمایشــگاه های بین المللی 

کرمان بــا حضــور  شــرکت های معدنی و 
صنعتی دایر شده است.

در جریان برگزاری این نمایشگاه، علی زینی 
وند اســتاندار کرمان در غرفه شرکت ماهان 
سیرجان بهره بردار معدن ۵ گل گهر حضور 
یافت و مهــدی بهرامی مدیرعامل شــرکت 
توســعه فراوری صنایــع و معــادن ماهان 

ســیرجان در خصوص عملکرد و دســتاوردهای این 

شرکت توضیحاتی ارائه کرد.شرکت توسعه 
فرآوری صنایــع و معادن ماهان ســیرجان 
یکی از شــرکت های زیرمجموعه هلدینگ 
ماهان و بازوی اجرایــی آن در بخش معدن 
اســت که در حال حاضر عملیات استخراج و 
فروش ســنگ آهن از توده معدنی شماره ۵ 
گل گهر ســیرجان را برعهده دارد.نمایشگاه 
مذکور که در مســاحتی بیــش از ۷ هــزار مترمربع با 

۸۵ غرفــه از شــرکت های مختلف معدنــی، صنایع و 
تجهیزات وابســته سراسر کشور برگزار شــده، تا روز 
۲۰ مهر ماه جاری ادامه دارد.شــرکت توسعه فراوری 
صنایع و معادن ماهان ســیرجان از فعــاالن صنعت و 
معدن و عالقه مندان دعوت کرد از غرفه این شرکت در 
پنجمین نمایشــگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، 
ماشــین آالت و تجهیزات وابســته مســتقر در سالن 

خواجوی کرمانی غرفه شماره ۲ دیدن کنند.

مجتبی دوراندیش   ایرانسل به دانشجویان و طالب، 
معلمان و استادان دانشگاه، اینترنت رایگان ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی ایرانســل، اولین و بزرگترین 
اپراتور دیجیتال ایران، همزمان با آغاز ســال تحصیلی 
۱۴۰۰، در راســتای تحقق عدالت آموزشی و کمک به 
تســهیل فرآیندهای آموزش آنالین در شرایط شیوع 

بیماری کرونا، مطابق با سیاســت های ابالغی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، این بســته های اینترنت 
هدیه را فعال کرده است. بستۀ ۳۰ گیگابایتی اینترنت 
برای دانشــجویان و طــالب، بســتۀ ۴۰ گیگابایتی 
اینترنت برای معلمان و بســتۀ ۶۰ گیگابایتی اینترنت 
برای استادان دانشگاه فعال شــده است.این بسته ها، 

بر اساس فهرست دریافتی از ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویــی )رگوالتــوری( و بــر مبنای 
درخواست های ثبت شده در سامانۀ ICT Gifts فعال 
شده است.ایرانســل پیش از این، همزمان با آغاز سال 
تحصیلی ۱۴۰۰ و نیز در ســال تحصیلی گذشــته، با 
فراهم کردن امکانات دسترســی آســان به تحصیل 

آنالین در شــرایط کرونا، تعرفۀ اســتفاده از اینترنت 
ســامانۀ شــاد را برای معلمان و دانش آموزان، رایگان 
کرده بود.نخستین ارائه دهندۀ 5G در ایران، همچنین 
امســال و همزمان با فصــل جدید آمــوزش، امکان 
استفادۀ رایگان از پلتفرم آموزش آنالین »دانا پالس« 

را نیز برای مشترکان خود فراهم کرده بود.

ماهان

ایرانسل

خریــدار   وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات گفــت: برنامه ما این اســت که در 
چهار ســال آینده، به تک تــک خانه های 
مردم، فیبر نــوری ببریم و پــروژه فیبر در 
منــزل را اجرا کنیم که مردم ســرعت های 

چندگیگی را تجربه کنند.
 عیســی زارع پــور در حاشــیه بازدیــد از 
کنفرانس ظرفیت شــبکه ملــی اطالعات 
 توسعه پایدار زیرســاخت ها، با بیان اینکه 
شــبکه ملی به معنای قطع دسترســی به 
شبکه جهانی نیست، اظهار کرد: شبکه ملی 
اطالعات به این معناســت کــه ما در داخل 
کشور یک شــبکه پرظرفیت داشته باشیم 
که وقتی می خواهیم به ارتباطات بین الملل 
هم مرتبط شویم، حداکثر ظرفیت به کمک 
آید و مــردم تجربه کاربری خوبی داشــته 
باشــند. ازجمله اینکه برنامه مــا در وزارت 
ارتباطات این است که در چهار سال آینده، 
به تک تک خانه های مردم، فیبر نوری ببریم 
و پروژه فیبر در منزل را اجرا کنیم که مردم 

سرعت های چندگیگی را تجربه کنند.
وی  دربــاره نقــش بخــش خصوصی در 
ظرفیت های شــبکه ملی اطالعات توضیح 
داد: ما ظرفیت های بســیار خوبی در تولید 
محصوالت مرتبــط با حــوزه ارتباطات در 
کشــور داریم. از تجهیــزات انتهایی مثل 
مودم گرفته تا تجهیزات شبکه انتقال، انواع 
ســوئیچ های مخابراتی و نوری، تجهیزات 
الیه های مختلف تا راه اندازی دیتاســنتر، 
ظرفیت زیادی در کشــور وجــود دارد که 
می توان برای توسعه شــبکه ملی اطالعات 
و افزایــش افزایــش کیفیــت ارتباطــات 
اســتفاده کرد.او ادامــه داد: محصوالت ما 
هیچ نقصی نســبت به نمونه های مشــابه 
خارجی ندارنــد و ما امکان صــادرات این 
محصــوالت را هم به خارج از کشــور داریم 
که باید برنامه ریزی های مناســبی توسط 
دســتگاه های متوالی ازجملــه وزارتخانه 
های ارتباطــات، صمت و اقتصــاد صورت 
گیرد که ما شــاهد حضور محصوالت ایرانی 
در بازار خارجی باشــیم. البتــه همین االن 
هم در بعضی از کشــورهای همسایه از این 

محصوالت استفاده می شود.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
خاطرنشــان کرد: شــبکه ملــی اطالعات 
یک طرح بزرگ اســت که بخش هایی از آن 
در هشت ســال گذشته انجام شــده اما اگر 

بخواهیم ابالغیــات شــورای عالی فضای 
مجازی درباره شبکه ملی اطالعات و مصوبه 
سال گذشته شورا درباره طرح کالن شبکه 
ملی اطالعــات که ۵۳ کالن پــروژه تعریف 
شــده و حدود هفت پروژه در حوزه وزارت 
ارتباطات اســت را مبنا قرار دهیم، شــاید 
نزدیک به ۳۵ تا ۴۰ درصد پیشرفت داشته 
باشد. اینجا افق را سال ۱۴۰۴ گذاشتند و ما 
تالشمان این اســت که ظرف دو تا حداکثر 
سه ســال آینده، شــبکه ملی اطالعات را 

به شکل کامل محقق کنیم.
زارع پور بــا بیان اینکه پــروژه فیبر نوری به 
منازل، یک کار ســخت و پیچیده اســت، 
افزود: مخصوصــا در شــهرهای بزرگ که 
کنده کاری و رساندن فیبر به همه نقاط کار 
سختی اســت اما نیاز به یک عزم ملی دارد 
که مــن آن را در دولت ســیزدهم می بینم 
که ایــن اتفــاق رخ دهد. همــه تجهیزات 
شــبکه ملی اطالعــات در داخل کشــور 
وجود دارد، مــا فیبر نوری را هــم از خارج 
از کشــور وارد می کردیم اما حاال در کشور 
تولید و حتــی به خارج صادر می شــود. اما 
ما مشــکل خودناباوری داریــم. مخصوصا 
به الیه های مدیریتی توصیه می شــود که 
این نمایشــگاه ها و کارخانه هــا را ببینند 
که جوانــان ما می توانند آینده درخشــانی 

برایمان در این حوزه رقم بزنند.

طرح صیانت نقاط چالش برانگیزی دارد
وی  با اشــاره به بررســی طــرح حمایت از 
کاربــران مجازی در مجلس، بیــان کرد: ما 
یک نماینده معرفــی کردیم و حضور فعالی 
برای ارتقا این طرح خواهیم داشــت. البته 
هنوز چیزی مکتوب نشــده و طبق مصوبه 
مجلس قــرار اســت کارگروه ویــژه ای از 
نمایندگان کمیسیون های مختلف تشکیل 
شود تا برای دغدغه نمایندگان طرحی تهیه 
و پیش نویــس اولیه را تکمیــل کنند، زیرا 
ما معتقدیم این طرح عــالوه بر نقاط قوت، 
نقاط چالش برانگیزی دارد که حتما باید به 

آنها توجه شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: 
ما نظرات جدی نســبت به این طرح داریم و 
با توجه به فضای همراهی و نخبگانی که در 
مجلس وجود دارد و با همکاری نمایندگان 
می توانیم در عین حال که فضای مجازی را 
نظام مندتر و قانونمندتر از گذشته می کنیم، 
از این فرصت برای پیشرفت کشور به صورت 

حداکثری استفاده کنیم. 
فناوری اطالعات برای کشــور یک فرصت 
اســت و ما می توانیم  از این ابــرار برای ارتقا 
کارآمــدی و بهتر کــردن زندگــی مردم 
استفاده کنیم و نگاه دولت سیزدهم هم این 
اســت که از این فرصت حداکثر استفاده را 

ببرد.

سرمایه گذاری الزم برای توسعه ارتباطات 
صورت نگرفته است

زارع پــور دربــاره مشــکالت اینترنت در 
هفته های اخیــر نیز توضیح داد: مشــکل 
کالن تر ما این است که در چند سال گذشته 
سرمایه گذاری الزم برای توسعه ارتباطات 
به چند دلیل صورت نگرفته اســت. یکی  از 
دالیل مشکالت تحریمی و افزایش هزینه ها 
بوده که اپراتورها نتوانستند سرمایه گذاری 
الزم را انجام دهند که حاال بعد از تحریم ها، 
خیلــی از محصــوالت موردنیــاز صنعت 
مخابرات کشور بومی سازی شده و این امید 
هســت که ما بحث توســعه را به سرعت در 

کشور دنبال کنیم.
وی ادامه داد: بحث بعدی هــم بحث کرونا 
بود که ایــن صنعــت را غافل گیــر کرد و 
نیازمندی هــای مــردم بــه ترافیک چند 
برابر گذشته شده و شــبکه برای این اندازه 
ظرفیــت طراحی نشــده بــود. االن ما در 
شــرایطی هســتیم که باید به سرعت هم 
افزایش ظرفیت در الیه دسترســی داشته 
باشیم، توســط اپراتورها، هســته شبکه و 
ترافیک بین الملل. البته ما در هسته شبکه 
مشــکلی نداریم و درحالی که کل ترافیک 
کشور پنج ترابایت اســت، ما تا ۲۰ ترابایت 
ظرفیــت داریم. در ترافیــک بین الملل هم 
دارد کار انجام می شــود، امــا در دو هفته 

اخیر مخصوصا به دلیل بازگشــایی مدارس 
افزایش تقاضا داشــتیم و همکاران به دنبال 
این هستند که متناســب با افزایش تقاضا، 

ظرفیت را افزایش دهند.

به عنوان وزیر جمهوری اسالمی، باید 
خطوط قرمز را رعایت کنم

وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات درباره 
حضور در شبکه های اجتماعی اظهار کرد: 
من از پیام رســان ها اســتفاده می کنم، اما 
وزیر جمهوری اسالمی ایران هستم و باید 
خط قرمزها را رعایــت کنم. تصمیم گیری 
دربــاره فیلتر شــدن و نشــدن پلتفرم ها 
هم یــک کارگــروه دارد و ما یــک عضو از 
این کارگــروه هســتیم و تصمیم گیری با 
ما نیســت. البته نگاه دولت ســیزدهم این 
اســت که از این پلتفرم ها و ظرفیت هایی 
که فناوری برای بهتر شــدن زندگی مردم 
فراهم کرده، حداکثر اســتفاده را بکنیم و 
به هیچ وجه نگاهمان مسدودسازی نیست، 
اما این فضا باید قانونمند شــود، زیرا تمام 
زندگی مردم از آموزش و اقتصاد و اشتغال 
در این فضا شکل گرفته و حتما و قطعا باید 
این فضا شــفاف و نظام مند شــود و حقوق 

مردم حفظ شود.
زارع پــور با اشــاره به توســعه پلتفرم های 
بومــی و حضــور آن در کشــورهای دیگر 
بیان کرد: ما همین حــاال هم ظرفیت های 
خوبی و پلتفرم های بومــی داریم که اغلب 
مردم از آنها اســتفاده می کنند و این نشان 
می دهد که مــا توان و ظرفیتــش را داریم. 
درحالی که در کشــورهای همسایه و حتی 
اتحادیــه اروپا گرفتارند که بــا پلتفرم های 
بین المللــی که قواعد حاکمیتی کشــورها 
را رعایت نمی کنند، چــه برخوردی کنند و 
اکنون وارد فاز رگولیشن شــدند و جریمه 
وضع می کنند و تــازه به این فکــر افتادند 
که پلتفرم های بومی داشــته باشند. ما در 
ایران اعالم آمادگی کردیم کــه می توانیم 
ظرفیت هایمــان  را در اختیار کشــورهای 
دوســت و همســایه قرار دهیم کــه مورد 
اســتقبال هم واقع شــده، اما یک مســیر 
کوتاه مــدت نیســت و نیــاز بــه مذاکره و 
پیگیری دارید و زیرساخت های حقوقی اش 
باید در آن کشورها فراهم شود، اما این امید 
هســت که پلتفرم های ایرانــی در منطقه 

فعال شود.

حضور فعال شرکت ماهان سیرجان در پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن وصنایع معدنی کرمان

اینترنت هدیه ایرانسل برای حمایت از آموزش آنالین، فعال شد

سید یاسر میر احمدی، مدیرعامل گروه صنایع غذایی انسی ماکارون:

وده یکی از آفت های بخش تولید مالیات بر ارزش افز
مجتبی دوراندیش   یــک تولید کننده از 
اخذ چندین بار مالیات بــر ارزش افزوده به 
عنوان یکــی از آفت ها بــرای تولید کننده 
عنــوان کرد.ســید یاســر میــر احمدی، 
مدیرعامل “انســی ماکارون” با اشــاره به 
این کــه در برخی مــوارد، از تولیــد کننده 
در چند نوبت مالیات بــر ارزش افزوده اخذ 
می گردد، گفت: هنــوز دریافت این مالیات 
به درســتی ســاز و کار خود را پیدا نکرده و 
محاسبات نادرست در اخذ مالیات بر ارزش 
افزوده یکی از دالیل فرار مالیاتی از ســوی 
شرکت هاست زیرا که این مالیات در برخی 

موارد از چند منبع اخذ می شود.
وی به معضالت دریافت تســهیالت بانکی 
اشاره و تصریح کرد: ســود تولید کم تر از ۱۲ 
درصد اســت در حالیکه ســود بازپرداخت 
تســهیالت بانکی در بیش تر موارد بیش از 
۲۲ درصد بوده و این بر بخش تولید ســایه 
افکنده است.مدیرعامل شرکت انسی  که در 
بازدید خبرنگاران از خط تولید این شــرکت 
که روز چهارشــنبه ۲۱ مهرماه انجام شــد، 

ســخن می گفت، یادآور شــد: این شرکت 
به عنوان شــرکت پیشــرو و لیدر در بازار، 
توانســته محصوالت جدیدی به بازار عرضه 
کند به طوری که انســی ماکارون در حوزه 
آرد بسته بندی از شرکت های پیشرو بوده و 
در تولید داخل نیز حدود ۱۲ درصد از سهم 
بازار در حوزه رشته ای متعلق به این شرکت 
اســت.وی با بیان آن که انســی مــاکارون 
برترین صادر کننده محســوب می شــود، 
اظهارداشــت: ســال گذشــته محصوالت 
جدیدی به سبد کاالیی شــرکت اضافه شد 
به طوری که در حال حاضر حدود ۱۵۰ نوع 

محصول متنوع در این شرکت وجود دارد.
میر احمــدی بــه ۷ میلیون یــورو ارزش 
صادراتی شــرکت انســی ماکارون در سال 
گذشته اشاره کرد و گفت: با وجود مشکالتی 
که به واســطه تحریم در کشور برای بخش 
تولید به وجــود آمد، میزان صــادرات این 
شرکت در ســال جاری به ۵۰ درصد حجم 

سال گذشته تقلیل پیدا کرده است.
وی از سیستم تحقیق و توسعه این شرکت 

به عنــوان یکی از بازوهای اصلــی در تولید 
اشــاره کرد و گفت: بخش تحقیق و توسعه 
این شــرکت به طور مرتب بــا ارزیابی و نیز 
تحلیل بــازار به رفــع نیازهای مشــتریان 
اهتمام ورزیده و از نظریات ارزشــمند آن ها 
همواره برای پیشــبرد اهــداف تولیدی و 

افزایش رضایت مندی استفاده کرده است.
این کارآفرین با اشــاره به ضــرورت بحث 
صادرات، گفت: این شــرکت بــه تازگی بر 
روی بخش صادرات تمرکز بیشتری صورت 
داده به طوری که در حــال حاضر ترکیبی 
از محصــوالت خود را بــه ایتالیــا، آفریقا، 
کشــورهای حوزه خلیج فارس و نیز آمریکا 

صادر می کند.
مدیرعامل انســی ماکارون، با اشــاره به آن 
که همــواره محصوالت زیر پلــه ای یکی از 
آفت های بخش تولید در کشــور بوده است، 
یادآور شد: صادرات در کشــور ما متاسفانه 
۳۵ متولی دارد در حالی که در تمام کشورها 
تنها یک متولی بــرای صادرات وجود دارد و 
همین امر که موجب انجام کارشناسی های 

غیــر اصولــی در امر صــادرات شــده، بر 
معضالت تولید و صادرات افزوده است.

وی همچنین گفت: در حوزه بســته بندی، 
این شرکت یکی از شــرکت های پیشرو به 
شــمار می رود و در رشــته های فرمی نیز 
با توجه به نوع مصــرف آرد، یکی از برترین 

برندها در حوزه مواد غذایی است.
الزم به ذکر اســت این شــرکت نخستین 

تولید کننده اسپاگتی در ایران، بزرگ ترین 
تولیــد کننــده رشــته آش در خاورمیانه، 
بزرگ ترین تولید کننده رشته پلو در ایران 
و دارای کامل ترین ســفره ایرانی در صنعت 
ماکارونی و غذایی در کشور است، ضمن آن 
که محبوب ترین برند در کاالهای اساسی از 
جمله رشــته آش، پلو و ورمیشل در ایران و 

خارج از کشور است.



همزمان با هفته نیروی انتظامی

 ساختمان کالنتری تپه قشالق محمدشهرافتتاح شد

طی 6 ماه نخست سال جاری صورت گرفت ؛

کشف بیش از ۷ تن مواد مخدر  در گلستان
فرمانده انتظامی گلســتان گفــت: در ۶ ماهه نخست  گرگان-دستجردی
اول ســال هفت تن و ۷۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در گلســتان کشف شده 
که نســبت به مدت مشــابه ســال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.سردار 
محمدسعید فاضل دادگر عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: در 
۶ ماهه نخست اول ســال هفت تن و ۷۱۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در گلستان 
کشف شده که نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۱۰ درصد افزایش یافته است.
فرمانده انتظامی گلســتان افزود: طی این مــدت ۱۴۳ قاچاقچی مواد مخدر 
دستگیر و ۱۰ باند متالشی شدند.وی بیان کرد: دستگیری و پاکسازی محالت 
آلوده همواره در دســتور کار انتظامی بوده و در همین راســتا هزار و ۳۴۵ نفر 
دستگیر شــدند.فاضل دادگر اضافه کرد: همچنین در ۶ ماهه نخست اول سال 
۲۸ واحد صنفی به دلیل فروش قرص، شــربت و داروهای ضــد اعتیاد خارج از 

شبکه پلمب شدند.

 مدیر HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شرکت ملی حفاری ایران: 

 تجهیزات حفاظت فردی کارکنان مطابق
وز متحول می شود  با استانداردهای ر

مدیــر ایمنــی، بهداشــت و محیط زیســت، پدافند  اهواز-محمدمجدم
غیرعامــل و مدیریت بحران شــرکت ملی حفــاری ایران گفــت: تجهیزات 
حفاظت فردی کارکنان عملیاتی، فنی و خدمات پشــتیبانی شرکت براساس 

استانداردهای روز متحول می شود. 
 HSE سعید قربانی با اشاره به تشکیل جلسات کارشناسی در زمینه الزامات 
خاصه در مباحث وســایل و تجهیزات حفاظت فردی، افــزود: با توجه به تاکید 
مدیریت ارشــد شــرکت، به این منظور کار گروه پیگیری ویژه تامین به موقع 

PPE تشکیل شده است. 
وی اظهارکرد: این کارگروه وظیفه دارد تا در راستای تطابق تجهیزات حفاظت 
فردی با آخرین استانداردهای رایج ایمنی نســبت به بررسی کیفیت کاالها و و 

ارزیابی پیمانکاران، تامین کنندگان و تولید کنندگان اقدام نماید. 
قربانی گفت: وســایل و تجهیزات حفاظت فردی کارکنان در این شــرکت در 
حذف یا کاهش ضریب شدت حوادث در هنگام کار بســیار با اهمیت و اثر گذار 

می باشد. 
مدیر HSE شــرکت ملی حفاری ایران افزود: در همین ارتباط برنامه ریزی 
برای دوره های آموزشــی نوین ایمنــی، صالحیت حرفــه ای، فنی تخصصی 
و تدوین آیین نامه آموزشــی برای کارکنان پیمانکاری را یادآور شــد و افزود: 
همچنین باالبردن ســطح ایمنی تجهیزات و نظارت بیشتر کارشناسان ایمنی، 
روسای دستگاه های حفاری و مســئوالن کارگاه ها و تاسیسات بر حسن انجام 

کار ایمن در دستگاه های حفاری و متعلقات آن مورد اهتمام و تاکید است.

وندان بستکی  ۹۰ درصد شهر
 از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند

بندرعباس-کمالی عبدالرحمان سرپرســت اداره گاز شهرستان بستک 
گفت :   با عملیات تزریق گاز و تکمیل پروژه های گازرســانی به ۹ محله جدید 
در شهر بستک شامل آرامســتان، تکمیلی محله خوشکام، نخل و آفتاب فاز ۲، 
تفکیکی صادق، محله بازار، بلوار خلیج فارس، تکمیلی محله آرامســتان، بلوار 
سردار سلیمانی و خیابان کیش در شــهریور ماه سال جاری در این شهر، حدود 

۹۰ درصد شهروندان بستکی تحت پوشش شبکه گاز شهری قرار گرفتند.
 اقدامات اساسی و زیرساختی اداره گاز شهرســتان بستک در مرکز شهرستان 
تقریبا تکمیل شده بطوریکه در بخش زیرســاختی حدود ۱۲۴ کیلومتر شبکه 
گاز اجرا و ۳۵۰۰ انشعاب گاز نصب شده اســت و اکنون عمده فعالیت، فعالیت 
های توسعه شــبکه و پیگیری تکمیل پروژه ها در سایر شــهرهای شهرستان 

است.
  متقاضیان اشــتراک گاز طبیعی مــی توانند پس از انجام لوله کشــی داخلی 
ساختمان خود توسط شرکت های مجری و مورد تایید سازمان نظام مهندسی 
شهرستان و تایید سیستم لوله کشی توسط بازرسین سازمان نظام مهندسی، 
با در اختیار داشــتن مدارک هویتی و تاییدیه ها به منظور اخذ انشــعاب گاز به 
اداره گاز شهرستان بستک واقع در بلوار امام شــافعی مراجعه و یا جهت کسب 
اطالعات بیشتر با شــماره تلفن ۴۴۳۲۱۵۴۴-۰۷۶ امور مشترکین این اداره 

تماس حاصل کنند.

 توزیع ۵۰۰ بسته مواد غذایی بین نیازمندان 

توسط کارکنان انتظامی ایالم
ایالم-حسن بیگی   ایالم فرمانده انتظامی اســتان ایالم گفت: کمک های 

مومنانه یک تکلیف شرعی در قبال اقشار نیازمند جامعه است. 
سردار »دالور القاصی مهر« در حاشیه ششــمین همایش کمک های مومنانه 
کارکنان انتظامی استان، اظهار کرد: کمک رســانی به انسان ها و خانواده های 
نیازمند از وظایف انســانی و تکالیف شــرعی هر شخص می باشــد و کارکنان 

نیروی انتظامی نیز از این عمل خیر خواهانه ،خود را محروم نکرده اند.
وی افزود: وظیفه ذاتی پلیــس تأمین نظم و برقراری امنیت در ســطح جامعه 
است، نیروهای خدوم و همیشــه در صحنه انتظامی استان ایالم ثابت کرده اند، 
عالوه بر انجام وظایف ذاتی در هنگام بحران ها و مشــکالت نیز در کنار مردم و 

ملت شریف ایران اسالمی هستند.
فرمانده انتظامی استان ایالم با بیان اینکه پلیس خود را خادم و خدمتگزار مردم 
می داند، ادامه داد: کارکنان انتظامی استان ایالم بار دیگر و در ششمین مرحله 

پویش مومنانه جلوه دیگری از همدلی و همراهی با مردم به نمایش گذاشتند.
سردار القاصی مهر گفت:  درپی تاکید رهبر انقالب اسالمی، در خصوص کمک 
به نیازمندان، کارکنان انتظامی اســتان به همراه خانواده های خود کمک های 
خیرخواهانه ای را جمع آوری و ۵۰۰ بســته مواد غذایی به ارزش یک میلیارد و 

۲۰۰ میلیون ریال جهت تقسیم در بین نیازمندان خریداری کرده اند.

 راه های البرز ساالنه ۲ بار خط کشی می شود
البرز-مظفری مدیر کل راهداری و حمل  و نقل جاده ای اســتان البرز با اشاره 
به اینکه راه های شریانی و اصلی اســتان ساالنه دوبار خط کشی می شود، گفت: 

امسال برای انجام این پروژه سه میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.
علی زندی فر در جمع خبرنگاران با اشــاره به اجرای پروژه خط کشــی راه های 
البرز که شــامل آزادراه تهــران- کرج- قزوین و مســیرهای اصلــی، فرعی و 
جاده های روستایی استان می شود، اظهار کرد: خط کشی ها ساالنه در دو نوبت 
انجام می شود که امســال برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ســه میلیارد تومان 

پیش بینی شده است.
 وی در ادامه با بیان اینکه خط کشــی راه ها از مقرون به صرفه ترین عالئم ایمنی 
هستند چون مســتقیما در دید راننده قرار دارند، افزود: در این راستا نیروهای 
راهداری استان به منظور افزایش ایمنی، هدایت وسایل نقلیه، آگاهی دادن به 
کاربران راه، تفکیک باندهای رفت و برگشــت در نقاط بدون جداکننده وسط و 
کاهش میــزان تصادفات رانندگی عملیات خط کشــی راه های ارتباطی تحت 

پوشش را به طور ویژه انجام می دهند.
این مسئول افزود: عملیات خط کشی در تمام محورهای استان انجام می شود 

ولی  محورهای پرتردد و گردشگری در اولویت خط کشی قرار دارند.

شهر

بندرعباس-کمالی   اسماعیل رئیسی عضو 
هیات رئیســه شورای اسالمی شــهر بندرعباس 
گفت:بدون نــگاه ملی و بیــن المللی به  شــهر 
بندرعباس نمی توان مشکالت عظیم به جامانده 

از دهه های گذشته را جبران کرد. 
 اســماعیل رئیسی گفت: اســتاندار هرمزگان در 
اولین فرصت از بافت های فرســوده محالت شهر 
بندرعباس بازدید فرماید.اسماعیل رئیسی عضو 
هیات رئیسه شورای اسالمی شهر بندرعباس در 
نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسالمی 
شهر بندرعباس ، با عرض سالم به اعضای محترم 
شــورا و مردم شــریف بندرعبــاس و مهمانان و 
اصحاب رسانه ضمن تبریک حلول ماه ربیع االول 
و هفته نیروی انتظامی اظهار کرد:خداوند بزرگ را 
سپاسگزارم که بر ما منت نهاد و نظام مردم ساالری 

دینی را تحت حاکمیت والیــت فقیه ارمغان این 
ملت نمود و آغازگر عصر جدیدی در دنیای امروز 
گردید. بی شک استقرار نظام جمهوری اسالمی 
عزت و عظمت و احیــای ارزش های دینی و الهی 
را به زندگی و حیات این ملت بازگرداند و آمادگی 
جهانی را بــرای ظهور و طلوع خورشــید والیت 

عظمی سرعت بخشید.
✳  وی در ادامه گفت: اســتان هرمــزگان در پهنه 
نیلگون خلیج فــارس با بهره منــدی از ظرفیت 
هــای عظیم در حــوزه های مختلــف فرهنگی، 
انســانی، اقتصادی، تجاری و به عنوان پیشــانی 
حرکت اقتصادی کشــور در طول حیات انقالب 
اسالمی آماده و اســتوار و همگام با سیاست های 
کالن کشوری درحال بازیابی جایگاه واقعی خود 
بوده و در این میان شهر بندرعباس به عنوان نگین 

طالیی مستقر در حلقه ساحلی این دریا در تالشی 
مضاعف در مســیر توســعه انســانی، فرهنگی و 
اقتصادی گام های بزرگی را برداشته است. رئیسی 
بیان داشت: به برکت حضور با بصیرت مردم دولت 
سیزدهم در تراز انقالب اســالمی شکل گرفت و 
شورای شهر بندرعباس نیز با ترکیبی از نیروهای 
جوان انقالبی و متعهــد و پرانگیــزه وارد میدان 
ســازندگی این شهر شدند و شــورای شهر موفق 
شــد در اولین قدم درحرکتی انقالبی، شخصیتی 
انقالبی و بســیجی با روحیه جهادی را به سمت 
شهرداری شهر بندرعباس بگمارد و مدیریت این 
شهر که برخوردار از جوهره ای قوی و ظرفیت های 
نهفته و آماده برای ظهور و بروز اســت را به دست 
ایشان بسپارد، لذا جا دارد به شــهردار محترم به 

واسطه ی این اعتماد تبریک عرض نمائیم

البرز-مظفری   همزمــان با هفتــه نیروی 
انتظامی ســاختمان کالنتری محله تپه قشالق 

محمد شهر به بهره برداری رسید
این مراســم با حضور فرماندهان نیروی انتظامی 
استان ، مدیر کل راه و شهرسازی ، شهردار محمد 
شهر ، رئیس و اعضای شــورای شهر محمد شهر 
نماینــده دادســتان اســتان البــرز و جمعی از 
مسئولین استانی و در محل ســاختمان احداث 

شده برگزار شد 
 در ایــن مراســم ابتدا خالقــی مدیــر کل راه و 
شهرسازی استان البرز ضمن تبریک هفته نیروی 
انتظامی و قدردانی از زحمات پرسنل محترم ناجا 
توضیحاتی در خصوص ضرورت ایجاد ساختمان 
در محالت هدف طرح های بازآفرینی شــهری و 
مســکن ارائه داد و گفت : احداث این ساختمان 
اقدام مشــترکی بود از سوی شــرکت بازآفرینی 
شــهری به نمایندگــی و نظــارت اداره کل راه و 
شهرسازی استان البرز و شــهرداری محمد شهر 
که زمین محل احداث ســاختمان کالنتری را در 
اختیار نیروی انتظامی قرار داد و نیروی انتظامی 

که به عنوان بهره بردار صورت گرفت .

خالقــی اضافه کرد ایــن ســاختمان در زمینی 
به مســاحت ۱۰۰۰ متر مربع و در ســه طبقه با 
زیربنای ۶۵۸ متر مربع و با هزینه ای بالغ بر چهار 
میلیارد و پانصد میلیــون تومان از محل اعتبارات 
شرکت بازآفرینی شهری و مسکن ساخته شد و از 
جمله پروژه هائی اســت که در زمان و موعد مقرر 

شروع و به بهره برداری رسید .
این مقام مســئول ضمن تشــریح اهداف شرکت 
بازآفرینــی شــهری در محالت بافت فرســوده، 
توضیحاتی ارائه نمــود و بیان داشــت :این اداره 
کل به عنوان دبیر ســتاد اســتانی در حوزه های 
مختلــف بازآفرینی شــهری از جملــه آموزش ، 
ترویج و نوســازی واحدهای مسکونی در محالت 
هدف اقدامات بی شماری را برنامه ریزی و اجرایی 
نموده اســت از جمله آن  می توان به عملیات زیر 
بنائی مثل روکش و ترمیم آسفالت معابر ، احداث 
کانالهای آب سطحی و همچنین عملیات روبنائی 
مانند احداث ساختمان از جمله کالنتری در این 
محالت اشاره نمود که به طور مثال چندی پیش 
عملیات اجرائی ســاختمان کالنتری خط چهار 

حصارآغاز گردید.
مدیر کل راه و شهرسازی اســتان البرز از شهردار 

محمد شــهر ، به لحــاظ زمین اهدائی و ســردار 
محمدیان فرمانده نیروی انتظامی اســتان البرز 
مجموعه همــکاران اداره کل راه و شهرســازی و 
کلیه دســت اندرکاران احداث این ســاختمان 

تقدیر و تشکر نمود .
پس از آن ســردار محمدیــان فرمانــده نیروی 
انتظامی اســتان ضمن گرامیداشت هفته نیروی 
انتظامــی و تبریک بــه تمامی حافظــان امنیت 
استان از پلیس هوشمند و امنیت پایدار به عنوان 
شعار هفته نیروی انتظامی یاد کرد و گفت سرعت 
در کار ، دقت در کار و جلــب رضایت مندی مردم 
و ایجاد حس احســاس مســئولیت در کارکنان 
نیروی انتظامی از اهداف تعیین شده ای است که 
سالیان متمادی در ســرلوحه امور بوده و با همان 
اهداف به جلو میرویم . وی همچنین در خصوص 
هوشمند سازی پلیس و سیســتمی کردن کلیه 
امور ســخنانی بیان کرد و در خصــوص اموری از 
جمله صدور گذرنامه و تعویــض پالک و برخی از 
امور که نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نمی 
باشــد توضیحاتی ارائه نمود و در پایان از پیگیری 
ها و تالش مدیر کل راه و شهرســازی که منجر به 

احداث این ساختمان شد تشکر و قدردانی نمود .

گرگان-دستجردی   علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز بهمراه 
حمیدرضا ملک حسینی فرماندار شهرستان ازادشهر ومیقانی مدیر 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و همراهان با حضور در مسیر  
اجرای پروژه گازرسانی به ۸ روستای اسالم آباد،قشالق،رودبار،معصوم 
آباد،حاجی آباد،وطن،نرگس چال و رحیم آباد شهرستان مسیر اجرایی 
وتنگناها و مشکالت موجود را از نزدیک مورد بررســی و ارزیابی قرار 

دادند.
در این بازدید که  با هدف تشریک مساعی و هم اندیشی در زمینه رفع 
موانع و مشکالتی که در حین اجرای عملیات گازرسانی  بوجود خواهد 

آمد انجام شد  مدیران دو دستگاه  نظرات و پیشنهادات خود را  ارائه داده 
و خواستار همکاری و همراهی دستگاههای ذیربط در زمینه پیشبرد 

طرح مذکور شدند.
دراین رابطه  مهندس طالبی مدیرعامل گازگلستان ،با تشکر از پیگیری 
های فرماندار شهرستان ، به تشریح جزئیات پروژه و مشکالت احتمالی 
در حین اجرای کار شده و در ادامه از فرماندار و مسئولین مربوطه خواست 
تا قبل از شروع کار ، با حمایت و ارائه مجوزهای الزم از سوی دستگاههای 
ذیربط و حمایتهای فرمانداری شهرستان ،وقفه ای در مسیر اجرا بوجود 

نیاید و پروژه ها در موعد مقرر اجرایی و به اتمام برسند.

  مهندس میقانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان 
نیزبا بیان نقطه نظرات   خود، ضمن اعالن آمادگی  جهت کمک به اجرای 
گازرسانی روستاهای شهرســتان ، خواهان همکاری و توجه بیشتر 
شرکت گاز در زمینه حفظ و صیانت از راه ها درحین اجرای پروژه ها و 

ترمیم مناسب و به موقع نقاط حفاری و لوله گذاری شد .
  ملک حسینی فرماندار شهرستان آزادشهرنیز با اشاره به نقش مهم دو 
سازمان در زمینه خدمات رسانی در سطح استان بویژه درشهرستان 
آزادشهربر لزوم افزایش ســطح تعامالت دو دســتگاه و اتخاذ تدابیر 
مناسب برای مرتفع نمودن مشکالت موجود تاکید داشته تا در همین 

محل و قبل از شروع عملیات اجرایی با تبادل نظر طرفین موانع بررسی، 
پیگیری و حل شود.

 در این بازدید همچنین با حضور امام جمعه و رئیس اوقاف آزادشــهر 
شرایط گازرسانی به آستان مقدس دو امام زاده بزرگوار شهرستان نیز 

مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی اســت درحال حاضــراز تعداد ۵۲ روســتای شهرســتان 
آزادشهرتعداد ۴۱ روســتا ازنعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند و  ۷ 
روستا درمرحله اجرا و ۳ روستا نیزدر دست انتخاب پیمانکار و طراحی 

می باشندو یک روستا نیز در حال حاضر شرایط گازرسانی را ندارد.    

گلستان

وستای آزادشهر  رفع موانع اجرای گازرسانی به 8 ر

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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کرمانشاه-حسنا فخار زاده     رئیس هیات ورزش 
روســتایی و بازی های بومی محلی کرمانشاه از افتتاح ۱۶ 
خانه ورزش روستایی در این استان در آستانه هفته تربیت 

بدنی خبر داد.
زهرا کشمتند در حاشیه مراســم ارسال تجهیزات به خانه 
های ورزش روســتایی جدید استان بااشــاره به افتتاح و 
راه اندازی ۱۶ خانه ورزش روســتایی جدید در اســتان، 
اظهارکرد: با احتســاب این تعداد در حال حاضر ۲۸۰ خانه 

ورزش روستایی در سطح استان داریم.
وی افزود: تجهیزات ارسال شده برای این خانه های ورزش 
به ارزش دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات 
وزارت ورزش تامین شــده و باهمکاری اداره کل ورزش و 

جوانان و هیات ورزش روستایی استان انجام شده است.
رئیس هیات ورزش روســتایی و بازی هــای بومی محلی 
استان، کرمانشاه را از استان های برتر کشور در راه اندازی 
خانه های ورزش روســتایی دانست و گفت: طی چندسال 
اخیر اقدامات خوبی در این راســتا صــورت گرفته و تعداد 

خانه های ورزش را به عدد قابل توجهی رسانده ایم.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه فدراسیون ورزش روستایی 
از ابتدای امســال برگزاری المپیاد ورزش روســتایی را در 
سطح کشور آغاز کرده، در کرمانشــاه نیز این برنامه را در 

روستاهایمان در حال اجرا داریم.

کشــتمند افزود: ازابتدای امسال تاکنون در ۱۰۰ روستای 
اســتان برنامه المپیاد ورزش روســتایی را در پنج رشته 
فوتبال دستی، تنیس روی میز، شطرنج، دارت و طناب زنی 
برگزار کرده ایم و در سایر روستاهایی که خانه ورزش دارند 

نیز به مرور این برنامه اجرا می شود.
وی گفت: مرحله اول برگزاری المپیاد خانه های ورزش در 
سطح روستاها برگزار می شود و در گام بعدی در بخش ها 
و سپس سطح شهرستان و در نهایت در سطح استانی این 
برنامه را برگزار می کنیــم تا نفرات نهایی هر رشــته را به 

عنوان یک تیم به مسابقات کشوری اعزام کنیم.
رئیس هیات ورزش روســتایی و بازی هــای بومی محلی 
کرمانشاه در ادامه بااشاره به بازرسی هایی که از خانه های 
ورزش روستایی اســتان صورت می گیرد، گفت: به منظور 
بررســی وضعیت فعالیت خانه های ورزش روســتایی از 

ابتدای سال بازرسی هایی را از آنها شروع کرده ایم.

سنندج-مالیی    مدیر عامل شرکت گاز کردستان
گفت: طی ۶ ماهه اول ســال جاری  بیش از ۴۰۰  کیلومتر 
شــبکه گاز طبیعی در این اســتان  اجرا و تعداد چهار هزار 
و ۹۴۱ مورد علمک نیز نصب شــده است احمد فعله گری 
وضعیت اجرای پروژه های گازرســانی اســتان را مطلوب 
ارزیابی کرد و اظهار داشــت : هم اکنون عملیات گازرسانی 
در سراسر استان در حال اجراست،  نزدیک به ۱۰۰ روستا 
تحت پوشــش این عملیات قرار دارند و تاکنون یک هزار و 

۴۲۵ روستا نیز تحت پوشش گازطبیعی قرار گرفته است.
وی  اضافه کرد: رساندن ســوخت پاک و ارزان گاز طبیعی 
به روستاهایی که سرمای سخت و استخوان سوزی دارند، 
با کاســتن از هزینه های تامین انرژی این خانوارها، نقش 

موثری در محرومیت زدایی و ایجاد رضایت مندی دارد.

فعله گری کاهش مهاجرت روســتاییان به شهرها را یکی 
دیگر از آثار مثبت گازرسانی به روســتاها دانست و گفت: 
عالوه بر این که گازرســانی به روســتاهای استان از جنبه 
زیست محیطی نیز حائز اهمیت است، نقش بسیار زیادی 
در حفاظت از منابع طبیعی و جنگل های زیبا اســتان ایفا 
می کند در ضمن موجب پایداری ســکونت روستانشینان 

نیز می گردد.

وی یادآور شد  : در ۶ ماهه اول ســال جاری ۴ هزار و ۹۴۱ 
مورد علمک نصب شده اســت که یک هزار و ۶۷۵ مورد آن 
در شهرها، سه هزار و ۱۸۳ مورد آن در سطح روستاها و ۸۳ 

مورد نصب علمک در مناطق صنعتی بوده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان کردســتان با اشــاره به 
نامگذاری ســال جدید توســط رهبر معظم انقالب به نام 
سال تولید ، پشــتیبانی ها و مانع زادیی ها تصریح کرد: بر 
همین اساس سیاست گذاری این شرکت در زمینه توسعه 
گاز رســانی، افزایش ســهم گازطبیعی در بخش صنعتی 
استان و جایگزین کردن آن به جای سایر حامل های انرژی 
است تا با تقویت بخش صنعت که افزایش سطح تولید را به 

همراه دارد، زمینه های رشد اشتغال نیز فراهم شود.

کرمانشاه کردستان

وستایی در کرمانشاه افتتاح 16 خانه ورزش ر نصب بیش از ۴۰۰۰  علمک گاز  در کردستان

عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر بندرعباس:

مشکالت عظیم بندرعباس با نگاه ملی و بین المللی برطرف شود

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان  اهواز-محمدمجدم  
خوزستان از امدادرســانی به حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر از آسیب دیدگان 

زلزله اندیکا خبر داد
دکتر علی خدادادی با اعالم افزایش ســرعت عملیات امدادرسانی در 
مناطق متأثر از زلزله اندیکا،گفت:۱۳۰ نجاتگر داوطلب جمعیت هالل 
احمر استان خوزستان در کنار پرسنل خدوم این مجموعه مردم نهاد در 
تالش هستند با ارائه خدمات امدادی به صورت زمینی و هوایی در روند 
امدادرسانی تسریع  ایجاد کرده و تسکین گر آالم دردمندان درگیر این 

زلزله باشند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان خوزستان،افزود:با تالش های 

شــبانه روزی۲۶ تیم امداد و نجات جمعیت هالل احمر که در بخش 
های مختلف شهرستان اندیکا در حال خدمت هستند، عملیات امداد 
رســانی بی وقفه در جریان اســت و تاکنون به حدود ۴ هزار و ۲۰۰ نفر 
امدادرسانی شده است. وی ادامه داد :در مجموع ۲هزار و۸۲۹ خانوار در 
اندیکا مورد ارزیابی قرار گرفته اند و ۱۵باب خانه روستایی نیز در بخش 
سوسن شهرستان ایذه تخریب شده است که کار امدادرسانی به اهالی 
این مناطق ادامه دارد. دکتر خدادادی همچنین با اشــاره به ضرورت 
غافل نشدن از واکسیناسیون عمومی عنوان کرد: تزریق واکسن های 
مقابله با ویروس کرونا در مناطق صعب العبــور اندیکا با همکاری تیم 
واکسیناسیون کارشناسان شبکه بهداشت و جمعیت هالل احمر در 

حال انجام است و عالوه بر آن به منظور پیشگیری از شیوع بیماری های 
دامی ، غربالگری دام ها نیز توسط تیم دامپزشکی در روستای چال انجیره 
صورت پذیرفت مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خوزستان  افزود: 
با شکل گیری قرارگاه امدادرسانی متشکل از جمعیت هالل احمر، سپاه 
حضرت ولیعصر،ستاد احسان،بنیاد برکت و دیگر مجموعه های مردم 
نهاد هماهنگی های بین بخشی با هدف پرهیز از فعالیت های موازی 
،مشارکت خیرین و تســریع در توزیع اقالم مورد نیاز آسیب دیدگان 
صورت پذیرفته است و انشااهلل با مدیریت استاندار ، مجموعه مدیریت 
بحران استانداری و فرماندار اندیکا در روزهای آتی شاهد فروکش کردن 

مشکالت در منطقه و بازگشت شرایط عادی در این شهرستان باشیم.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر خوزستان خبرداد؛

عملیات بی وقفه امدادرسانی هالل احمر به  زلزله زدگان اندیکا



معاون  سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور:

وستایی تا آبان تامین می شود قیر مورد نیاز 3  هزار کیلومتر راه ر

استان

شــهرکرد       معاون راه های فرعی و روســتایی 
ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشــور با 
اشاره به اصالحیه مصوبه مجلس شــورای اسالمی 
برای اختصاص اعتبارات تامین قیر گفت: رایزنی ها با 
پاالیشگاه ها و شرکت های قیرساز درحال انجام است 
و تا اوایل آبان قیر مورد نیاز برای اجرای ســه هزار راه 

روستایی تامین می شود.
خداداد مقبلی  افزود: بر اساس برآورد صورت گرفته 
امسال حدود یک هزار میلیارد تومان قیر برای اجرای 
آسفالت و روکش جاده های روستایی کشور نیاز است.

وی تصریح کرد: با توجه به حل مشــکالت اعتباری 
تامین قیر، از ادارات راهداری و حمل و نقل استان ها 
خواسته شــده اســت تا به منظور تســریع در روند 
توزیع قیر، نســبت به ثبت طرح های اجرایی خود در 
ســامانه های مورد نظر اقدام کنند تا با در نظر گرفتن 
اولویت مناطق سردسیر و کوهستانی، قیر مورد نیاز 

تامین و در اختیار آن ها قرار گیرد.
مقبلی یادآور شد: تالش می شــود با تامین قیر مورد 
نیاز اســتان های سردســیر حداکثر تا ۲ ماه دیگر، 
بخشی از طرح های روســتایی این استان ها به پایان 

برسد.
معاون راه های فرعی و روســتایی سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای کشور در ادامه اعتبار پیشنهادی 
برای اجــرای طرح های روســتایی در مناطق کمتر 
برخوردار را ۱۱ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: 
از مجموع این اعتبار پیشنهادی، حدود ۲ هزار میلیارد 

تومان در سال جاری مصوب و به شورای برنامه ریزی 
استان ها ابالغ شده است تا بر اساس طرح های تعریف 

شده برای جذب اعتبارات اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اعتبارات ساخت و نگهداری راه های 
روستایی بر مبنای ضوابط بودجه باید از محل منابع 
استانی تامین شود، اظهار داشت: امسال افزون بر پنج 

هزار میلیارد تومان در مجلس شورای اسالمی برای 
این موضوع مصوب شــد که با افزوده شدن اعتبارات 
مناطق کمتر برخوردار، مراحل مبادله موافقت نامه 
و برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانــکار برای اجرای 
عملیات راه سازی در سطوح مختلف در حال پیگیری 

است.

مقبلی در خصوص تعداد روستاهای محروم از جاده 
آسفالت شده، گفت: ضریب برخورداری از راه مناسب 
روستایی در کشــور به ۸۱.۷ درصد رسیده است اما 
بررســی ها نشــان می دهد که در حال حاضر جاده 
دسترســی به هفت هزار و ۲۲۲ روســتای باالی ۲۰ 
خانوار در کشور خاکی و نامناسب است که بر همین 

اساس الزم اســت ۳۲ هزار کیلومتر جاده روستایی 
ساخته شود.

وی برآورد هزینه های ساخت ۳۲ هزار کیلومتر جاده 
روستایی در ســال ۱۴۰۰ را حدود ۴۵ هزار میلیارد 
تومان اعالم کرد. معاون راه های فرعی و روســتایی 
ســازمان راهــداری و حمل ونقل جاده ای کشــور 
همچنین بــه مطالبات پیمانکاران این ســازمان در 
سنوات گذشته اشــاره کرد و اظهار داشت: پرداخت 
نشــدن این مطالبات موجب کاهش تــوان اجرایی 
پیمانکاران شده است و تعدادی از آنان نیز دیگر تمایلی 
برای حضور و مشارکت در اجرای طرح های راه سازی 
را ندارد. مقبلی طوالنی شدن روند انتخاب پیمانکار 
برای واگذاری طرح های راه روســتایی به دلیل نبود 
متقاضی شرکت در مناقصات را از دیگر اثرات منفی 
پرداخت نشدن مطالبات دانست و افزود: در صورتی 
که فرصت اعتباری مناسبی برای تسویه مطالبات در 
نظر گرفته شود می توان جهش خوبی را برای تسریع 
در اجرای ســه هزار کیلومتر جاده روستایی در سال 

جاری به وجود آورد.
وی همچنیــن در خصــوص وضعیــت جاده های 
روســتایی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: ضریب 
برخورداری از راه روســتایی در ۲ شهرســتان بن و 
ســامان ۱۰۰ درصد است و شهرســتان های اردل 
بــا ۷۲.۷ درصد و کوهرنگ بــا ۶۳.۶ درصد کمترین 
ضریب برخورداری را میان شهرســتان های استان 

دارند.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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 معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
استان اصفهان گفت: احداث محور دهق به سمت میمه 
دارای پیشــرفت فیزیکی قابل توجه بوده و پیش بینی 

می شود در سال ۱۴۰۱ به بهره برداری برسد.
 بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت اداره کل 
راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار کرد: پروژه احداث 
محور دهق به سمت میمه به طول تقریبی ۳۵ کیلومتر 
که با مشارکت خیر راهساز و به کارفرمایی خیریه امام 
رضا )ع( در حال انجام است، هم اکنون عملیات اجرایی 
آن تا مرحله قشر اســاس و ابنیه فنی به اتمام رسیده و 

آماده اجرای قشر آسفالت است.
 وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه در ســال ۱۳۹۶ با 
هدف کاهش مسیر محور دهق به ســمت تهران آغاز 
شده است و با توجه به اقدامات به عمل آمده و پیشرفت 
فیزیکی قابل توجه پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۱ 

به بهره برداری برسد.
 معاون مهندســی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهان گفت: با احداث محــور میمه به دهق 
بخشی از بار ترافیکی استان چهارمحال و بختیاری به 
نجف آباد – دهق – علویجه – میمه – تهران که دارای 

رفت و آمد شــبانه روزی حجم زیــادی از خودروهای 
سبک و سنگین است، روان تر می شود.

 وی با بیان اینکه تا کنون مبلغ ۹۵ میلیارد ریال توسط 
خیر راهســاز برای احداث این پروژه هزینه شده است 
اذعان داشــت: احجام فنی به کار رفتــه در این پروژه 
شــامل ۲۱۰ هزار مترمکعب خاکبرداری، ۴۱۶ هزار 
و ۵۰۰ متر مکعــب خاکریزی، ۱۳۶ هــزار و ۵۰۰ متر 
مکعب زیراســاس و اســاس بوده همچنین ۸۵.۴ تن 
آرماتوربندی و ۵ هزار و ۴۲۹ مترمکعب بتن ریزی انجام 

شده است.

آزمایشگاه مرکزي شرکت آب و فاضالب آبفای استان 
اصفهان به عنوان تنها آزمایشــگاه در بین شرکت های 
آبفای کشــور، موفق به تمدیدگواهینامه اســتاندارد 
بین المللي سیستم مدیریت آزمایشگاه ایزو۱۷۰۲۵   از 

سوی شرکت TURKAK کشور ترکیه شد.
مدیر مرکز پایــش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب 
آبفای اســتان اصفهان با اعالم این خبــر گفت: پس از 
ممیزي مراقبتي مجموع آزمایشــگاه های مرکزی به 
صورت آنالین توسط شــرکت گواهی دهنده، نسخه 
۲۰۱۷ جدید گواهي نامه استاندارد بین المللي سیستم 

مدیریت آزمایشگاه ایزو۱۷۰۲۵تمدید و صادر شد.
فهمیه امیری افــزود: ممیــزی و ارزیابــي وضعیت 
آزمایشــگاه آب و فاضالب از نظر فیزیکی، شیمیایی، 
میکروبی، ریزآالینده ها، تهیه روش هاي اجرایي، تهیه 
 ،PT دستور عمل کار با تجهیزات، انجام آزمایش هاي
رفع مغایرت هــا و خرید مواد شــیمیایي مرجع انجام 

گرفت. 
وی گفت: عالوه بــر برخورداری آزمایشــگاه مرکزی 
آبفای استان اصفهان از تجهیزات نوین، داشتن نیروی 
انسانی متخصص و ماهر از عوامل بسیار مهم در تمدید 

این گواهی نامه از  سوی شرکت TURKAK کشور 
ترکیه بود. 

مدیر مرکز پایــش و نظارت بر کیفیــت آب و فاضالب 
آبفای استان اصفهان مزایاي پیاده ســازي استاندارد 
ایزو ۱۷۰۲۵ را اثبات صالحیت فني آزمایشــگاه، الزام 
به استفاده از روش هاي استاندارد، قابلیت کسب اعتماد 
بین مشتریان در سطح ملي و بین المللي، پذیرش نتایج 
آزمایشگاه در سطح بین المللي، افزایش انگیزه و رضایت 
کارکنان آزمایشگاه و کاهش هزینه هاي مرتبط با تکرار 

تست ها برشمرد.

و 17025 آزمایشگاه آبفای استان اصفهان بهره برداری از محور دهق- میمه در سال 1401 تمدید گواهی نامه بین المللی ایز

افزایش ظرفیت کشتارگاه صنعتی اردبیل 
فرماندار اردبیل گفت: ظرفیت کشــتارگاه  اردبیل-افســون جبارزاده
صنعتی اردبیل در نیمه اول امســال افزایش یافته و اشتغال بیشتری نیز در این 

مجموعه ایجاد شده است.
مسعود امامی یگانه  در جلسه کارگروه توسعه کشاورزی در اردبیل اظهار کرد: 
در کنار کشتار دام سبک و سنگین در کشتارگاه صنعتی اردبیل، فاز قطعه بندی 
مرغ نیز در این مجموعه در حال راه اندازی اســت که امیدواریــم با راه اندازی 

فازهای جدید ظرفیت اشتغال برای ۶۰ نفر در این مجموعه تولیدی فراهم آید.
وی تصریح کرد: انتظار می رود کیفی ترین کشتار و عرضه محصوالت گوشتی را 
از طریق کشتارگاه صنعتی شاهد باشیم تا مردم نیز با خرید دام مطمئن همراه با 

مهر دامپزشکی جلوی کشتارهای غیرمجاز را سد کنند.
فرماندار اردبیل گفت: با افزایش ظرفیت کشــتارگاه صنعتــی اردبیل نه تنها 
تأمین نیاز شهرستان اردبیل انجام می شــود بلکه این مجموعه قادر است نیاز 

شهرستان های همجوار را نیز تأمین کند.
امامی یگانه به افزایش تولید ماهی و آبزیان نیز در اســتان اشاره کرد و افزود: با 
تالش اداره کل شیالت استان تولید محصوالت متنوع آبزیان در دستور کار قرار 
گرفته که در این زمینه سعی شده با فعال کردن واحدهای راکد و نیمه تعطیل 

حرکت رو به جلویی در این بخش اتفاق بیفتد. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: با تالش اداره کل شیالت 
اســتان ۳۰ طرح راکد به چرخه تولید محصوالت متنوع آبزیان برگشــته و ما 

شرایط مطلوبی را در این بخش شاهد هستیم.
امامی یگانه اضافه کرد: اســتان اردبیل بعد از استان خوزستان بیشترین تولید 
آبزیان گرمابی را دارد و قطعا طرح های توســعه ای در این بخش مورد حمایت 

جدی است.

 افزایش ۸۵ درصدی تردد ناوگان باری 
از پایانه های مرزی آذربایجان غربی

ارومیه-رحیم جباردخت معاون حمل و نقــل اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای آذربایجان غربی گفت : در ۶ ماهه نخســت امســال تردد ناوگان 
باری از پایانه های مرزی استان از رشد ۸۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 

قبل حکایت دارد.
فروغ فاریابی گفت : در نیمه نخســت ســال جاری میزان تردد ناوگان باری از 
پایانه های مرزی اســتان در مجموع بالــغ بر ۱۷۰ هزار دســتگاه بوده که این 
مقدار در مقایســه با تردد افزون بر ۹۲ هزار دستگاه مدت مشابه سال قبل رشد 
۸۵ درصدی را نشــان میدهد. وی اظهار کرد : میزان ورود ناوگان باری به پایانه 
های مرزی اســتان تا پایان شهریور ســال جاری نزدیک به ۸۷ هزار دستگاه و 
همچنین میزان خروج ناوگان باری از پایانه های مرزی استان نیز طبق آماردر 
همین مدت نزدیک به ۸۴ هزار دســتگاه بوده اســت. فاریابی گفت : بیشترین 
افزایش تردد ناوگان باری در شــش ماهه اول ســال جاری و در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته متعلق به پایانه مرزی سرو با ۱۵۲ درصد افزایش تردد است 
درحالیکه طبق آمار در همین مدت تردد ناوگان باری از پایانه مرزی پلدشــت 
با توجه به برخی مشــکالت از جمله اخذ عوارض و مالیات بیشــتر ، ۳۰ درصد 
کاهش را نشــان می دهد. به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی راهداری 
استان، وی افزود :  یکی از  اولویت های اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
آذربایجان غربی، افزایش ســهم ناوگان در ترانزیت و حمل و نقل است که امید 

است در این راستا با بهبود شرایط شاهد رشد چشمگیری باشیم.

رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان از پخش برنامه 
»جوانی به توان نو« در ۲۴ قســمت از شــبکه 

اصفهان خبر داد.
ســید صالح خشــوعی گفت: طرح »به وقت 
نوجوانی« از سال ۱۳۹۸ در خانه نوجوان وابسته 
به سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری 
اصفهان آغاز به کار کــرد و اینک نیز با همکاری 
هفت منطقــه شــهرداری اصفهــان در حال 

اجراست.
وی افزود: برنامه به وقت نوجوانی شامل کانون 
هایی بوده که نوجوانــان در آن مهارت هایی را 
کســب می کنند و خروجی این کانون ها، تهیه 
تعدادی برنامه اینترنتی و برنامه تلویزیونی است 
که برنامه »جوانی به توان نو« هــم یکی از آنها 

است.
وی تصریح کرد: بر اســاس تفاهم نامه سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان با 
صدا و سیمای مرکز اصفهان، برنامه »جوانی به 

توان نو« در ۲۴ قسمت پنجشنبه های هر هفته 
از شبکه اصفهان پخش می شود.

رئیس اداره فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: نوجوانانی 
که در کانون هــای فیلم، تئاتــر، مجری گری، 
داســتان نویســی، ادبیات و کافه کتاب حضور 
داشتند، با توجه به مهارت هایی که کسب کرده 

اند، در ساخت این برنامه ها همکاری داشته اند.
خشوعی خاطرنشان کرد: چهار قسمت از این 
برنامه تاکنون پخش شــده که به موضوعاتی 
همچون فضای مجازی، مــد و لباس، مدیریت 

مالی و مدیریت احساسات پرداخته است.
گفتنی است؛ برنامه »جوانی به توان نو« با بخش 
های دلچسب نوجوان پسند پنجشنبه های هر 
هفته ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه پنج اصفهان پخش 
می شود که عالقه مندان برای کسب اطالعات 
بیشــتر می توانند به صفحه اینســتاگرام @

khane_nojavan_esf مراجعــه 
کنند.

ســومین جایزه نمایشــنامه نویسی کمدی 
خندســتان مجموعه گفتگوهایی را با اساتید 
برجسته عرصه نمایشنامه نویسی کشور ترتیب 
داده اســت. از جمله این گفتگوها، برنامه زنده 
اینستاگرامی معین الدین عشاقی با سعید اسدی 

است. سعید اسدی ســال ۱۳۵۲ در کرمانشاه 
متولد شــد و دارای مدرک کارشناسی ادبیات 
نمایشــی از دانشــگاه تهران، کارشناس ارشد 
سینما از دانشگاه هنر و دکترای تخصصی تئاتر از 
دانشگاه تهران است. او مدیر فعلی دفتر پژوهش، 
آموزش و انتشــارات نمایش اداره کل هنرهای 
نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است 
که در این گفتگو به شرح معنای کمدی و تکنیک 
هایی کاربردی برای نمایشنامه نویسی کمدی 

پرداخته است.
نخستین موضوع مورد اشــاره در این گفتگو، 
دوگانگی مواجهه انســان با جهان خارج بود که 
اســدی درباره آن گفت: در مواجهه ما با جهان 
هستی دو رکن احساسی و عقالنی وجود دارد. 
ما تنها به واسطه حواسمان با جهان هستی روبرو 
می شویم ولی آنچه در درون ما رخ می دهد، می 
تواند حاصل فرآیندی باشد که یا در احساس ما 
متوقف شده و یا در جایگاه عقالنی ما مورد تحلیل 

قرار می گیرد.

وی ادامــه داد: در حوزه هنرهای نمایشــی دو 
ژانر بزرگ تراژدی و کمــدی در تاریخ داریم که 
هرگز از یاد نرفته اند. تراژدی واکنش حسی ما به 
جهان است و اگر ما این مواجهه را از منظر عقالنی 
بازنمایی کنیم به سوی کمدی رفته ایم. تجربه 
احساسی جهان تجربه ای اســت که نتایج آن 
الزاما خوشایند نیست و اگر با یک نگرش عقالنی 
به جهان بنگریم این امکان برایمان پیدا می شود 
که نسبت به این فرآیند تامل کرده و حتی به آن 
بخندیم، گویی خنده ما نتیجه این تامل است و 
ژانر کمدی بر اساس همین مسئله ایجاد شده که 
انسان امری را با دیگری مقایسه کند و از این میان 

خنده ای برای او حاصل شود.
وی با بیان اینکه در تراژدی تجربــه ما از رخداد 
و فرآیند تراژیک تجربه ای از رنج اســت ، تاکید 
کرد: این تجربه رنجی است که قهرمان داستان 
در مسیرش به سمت هدفی برایش حاصل می 
شود. آنچه ما در تراژدی تجربه می کنیم یگانگی 

و همذات پنداری با شخصیت نمایش است.

پخش برنامه »جوانی به توان نو« از شبکه اصفهان

تبریز-رحیــم جباردخت        مدیر صنــدوق بیمه محصوالت کشــاورزی 
آذربایجان شرقی از تحت پوشش قرار گرفتن محصول زعفران از سالجاری خبر داد 
و گفت: پس از بررسی و مکاتبات طوالنی و زحمات سازمان جهاد کشاورزی استان، 
این امر برای کشاورزان زعفران کار تایید شــده و زعفران استان تحت پوشش بیمه 

قرار خواهد گرفت و تعرفه ها در سیستم بارگذاری شده است.
علی تبریزی در جلســه ســتاد بیمه محصوالت زراعی و باغی در ارتبــاط با میزان 
عملکرد و پوشش بیمه، گفت: در بخش پوشــش بیمه ای محصوالت باغی و زراعی 
عملکرد متوســط و در بخش دام، آبزیان و منابع طبیعی متاســفانه عملکرد ضعیف 

بوده است.
وی به میــزان تحقق پوشــش بیمــه ای در زیربخش های مختلف کشــاورزی در 
ســالزراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اشــاره کرد و گفت: در زیر بخش زراعــی از ۱۹۷ هزار 

هکتار ســطح تکلیفی ۱۶۷ هزار هکتار و در زیر بخش باغی از ۱۵ هزار هکتار سطح 
تکلیفی حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار از برنامه ابالغ شده، تحقق یافته و تحت پوشش 
بیمه قرار گرفته شــد.  وی افزود: در بیمه نامه الحاقی برای زیربخش زراعی نیز ۲۶۹ 
هزار هکتار سطح برای بیمه تعیین شــده بود که ۴۲ هزار هکتار تحقق یافت و برای 
زیربخش باغی از ۱۳ هزار هکتار اراضی حدود ۹۸۰۰ هکتار تحت پوشش بیمه قرار 
گرفت. تبریزی به برنامه پیشــنهادی ارسال شــده از تهران برای پوشش بیمه سال 
زراعی جاری اشــاره کرد و گفت: ۲۲۱ هزار هکتار طرح پوشش بیمه برای زیربخش 
زراعی برای سال ۱۴۰۰ تعیین شده اســت که در آن برای طرح جهش تولید برنامه 
ریزی نشده و در ادامه افزوده خواهد شــد و برای زیربخش باغی نیز ۱۳ هزار هکتار 

پوشش بیمه برای سال ۱۴۰۰در نظر گرفته شده است. 
وی تاکید کرد: برای سال جاری از شــرکت های بیمه انتظار داریم که در زیر بخش 

باغی به تحقق ۱۰۰درصدی دست یابند و جای عذر و بهانه ای وجود نخواهد داشت.

آذربایجان شرقی
مدیر صندوق بیمه محصوالت کشاورزی استان:

محصول زعفران آذربایجان شرقی تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی قرار گرفت

ویژه استان اصفهان سرپرست و خبرنگار: مریم  مومنی شهرکی استان برگزیده

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اصفهان تاکید کرد؛

 ارتباط بیشتر با صنعتگران و تولید کنندگان
 در  نمایشگاه یلدا

توکلی مدیر عامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان گفت : یازدهمین 
نمایشــگاه برق و اتوماســیون صنعتی و دوازدهمین نمایشــگاه لوستر و 
روشــنایی در اصفهان با حضور مدیران صتعت برق اصفهان برگزارشد.این 
دو نمایشگاه میزبان ۸۶ شرکت فعال در حوزه های مرتبط با برق، اتوماسیون 
صنعتی، لوستر و روشــنایی خواهند بود و شــرایطی را فراهم می آورند تا 
شــرکت ها، به روزترین تجهیزات، خدمات و کاالهای خــود را در معرض 
بازدید متخصصان، کارشناسان، عالقه مندان و فعاالن این حوزه قرار دهند.
شرکت های حاضر در این دو رویداد نمایشگاهی، در حوزه های لوستر، چراغ 
و لوازم روشنایی، انواع سیم، کابل و ســایر تجهیزات برق و الکترونیک، انواع 
سوییچ و تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی، تابلو و تجهیزات برق صنعتی و 
تجهیزات و ماشین آالت صنعتی فعالیت دارند. این شرکت ها از استان های 
اصفهان، تهران، بوشهر، خراسان رضوی، قم، آذربایجان شرقی و یزد در این 
دو رویداد نمایشگاهی حضور خواهند داشت. همچنین شرکت ویستا تجهیز 
به عنوان نماینده تولیدکننــدگان آلمانی در یازدهمین نمایشــگاه برق و 

اتوماسیون صنعتی و دوازدهمین نمایشگاه لوستر و روشنایی حضور دارند.
مهندس حمید عالقمندان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع 
برق استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما در حاشیه برگزاری این نمایشگاه با 
تاکید بر حضور موثر در نمایشگاه گفت: خوشحالیم که امسال با توجه به شیوع 
ویروس کرونا این نمایشگاه بر پا شد و این اولین حضور صنعت برق در محل 
جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان است .وی در ادامه حضور شرکت های 
برق منطقه ای و  توزیع برق در این نمایشگاه را یک رویکرد دو سویه دانست 
چرا که فرصتی برای ارائه خدمات است و ما می توانیم در نمایشگاه خدماتمان 
را به مردم و مشترکین ارائه دهیم .اما در این نمایشگاه ما به نوعی میزبان هم 
هستیم ،چون صنعتگرانی که می آیند و خدمات خود را عرضه می کنند در 
واقع میزبان و خریدار خدماتشان شرکت های توزیع برق منطقه ای و توزیع 
برق است و حضور ما به واسطه ارتباط بیشتر با صنعتگران و تولید کنندگان 

در این نمایشگاه است .

 تقدیر شهردار جدید اصفهان
 از عملکرد اتاق بازرگانی اصفهان

رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی اصفهان با شهردار جدید دیدار و 
گفت و گو کردند.

در این دیدار که با حضور رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان صورت گرفت، 
ضمن تبریک انتخاب شایســته علی قاسم زاده، به ســمت شهردار جدید 
اصفهان بر همکاری بخش خصوصــی به ویژه پارلمــان بخش خصوصی 

اصفهان با شهرداری تاکید شد.
شــهردار اصفهان در این دیدار از عملکرد اتاق بازرگانی اصفهان در راستای 
کمک به پرورش صنعتگران و بازرگانان زبده جوان تقدیرکرد.  بحث و تبادل 
نظر در خصوص پروژه های توسعه ای اســتان و طرح توسعه نمایشگاه بین 
المللی اصفهان همچنین همکاری های دوجانبه در راستای جذب گردشگر 

از دیگر محورهای گفت و گو در این دیدار بود.
همچنین مقرر شد کارگروه های کارشناسی برای پیگیری وحصول نتایج 
همکاری های مشــترک اتاق بازرگانی، شهرداری و شــورای اسالمی شهر 

تشکیل شود.



می توان به آینده صنعت نفت امیدوار بود

وعده های خوش نفتی چگونه عملی می شوند؟

 ایران هاب برق منطقه خواهد شد یا مصر؟
یک کارشــناس حوزه انرژی گفت: کمبود برق در بازارهای هدف ایران 
بسیار باالست بنابراین ورود کشور دیگری برای صادرات به این کشورها 

به معنای این نیست که جایگزین برق ایران شوند.
رضا میرابیان، درباره ورود مصر به حوزه صــادرات برق و تعریف اهداف 
هاب شدن در منطقه اظهار داشت: این کشور با توجه به منابع کم گاز و 
عدم امکان تامین ســوخت امکان احداث گسترده نیروگاه به نحوی که 

به یک صادرکننده بزرگ تبدیل شود، ندارد.
وی افزود: برنامه های صادرات برق از ســوی مصر بــه لبنان نیز در پی 
اعالم حزب اهلل جهت رفع مشــکل خاموشــی و تامین ســوخت پمپ 
بنزین ها بوده کمااینکه سیاســت جمهوری اســالمی هم تامین نیاز 

انرژی کشورهای منطقه از جمله عراق، لبنان و سوریه است. 
این کارشــناس حوزه انرژی تصریح کرد: گاها شــنیده شــده برخی 
کشورها تحت عنوان عادی ســازی روابط و یا صلح آبراهامز که امریکا 
و اســرائیل در منطقه راه اندازی کرده اند بدنبال این هســتند که پای 
اســرائیل را در  سیاســت انرژی منطقه باز کننــد بنابراین جمهوری 
اســالمی همواره جهت جلوگیــری از این نفوذ احتمالــی برنامه های 

گسترده ای را جهت تامین انرژی کشورهای منطقه پیگیری می کند.
وی دربــاره امــکان اینکه ایــران به هاب بــرق منطقه تبدیل شــود، 
گفت: امســال به خاطر کاهش شــدید بارندگی ۲۵ تا ۳۰ درصد برق 
نیروگاه های آبی از مدار خارج شــد بنابراین در داخل کشــور با کمبود 
برق روبرو شــددیم و مجبور به کاهش صادرات شــدیم، اما در هر حال 
کشورهای همســایه مثل افغانستان، پاکســتان و عراق نیاز زیادی به 
انرژی برق دارند کــه ایران می تواند به عنوان یــک تامین کننده بزرگ 

ورود کند. 
میرابیان درباره اینکه آیا ممکن اســت بازارهای ایران توسط کشوری 
مثل مصر اشغال شود، بیان داشت: کمبود برق در بازارهای هدف ایران 
بسیار باالست بنابراین ورود کشور دیگری برای صادرات به این کشورها 
به معنای این نیســت که جایگزین برق ایران شوند، ضمن اینکه پروسه 
ساخت نیروگاه بســیار زمان بر اســت و مصر بزودی نمی تواند تامین 

انرژی این کشورهای متقاضی را بعهده بگیرند.
وی یادآور شــد: ما باید طبق یک برنامه اصولی ابتدا نســبت به اصالح 
و تامین بهینه مصــرف داخل اقــدام کنیم، تبادل برق با کشــورهای 
همسایه بخصوص آســیای میانه را که به لحاظ پیک زمان مصرف با ما 
تفاوت دارند دنبال کنیم، ســپس به منظور صادرات مطمئن و مستمر 
برق به کشــورهای مورد هدف اقدام کنیم تا به عنوان یک صادکننده و 

تامین کننده پایدار در منطقه شناسانده شویم.

آژانس بین المللی انرژی هشدار داد
بحران انرژی تهدیدی برای احیای اقتصاد جهانی

آژانس بین المللی انرژی )IEA( پیش بینی کرد کمبود انرژی جهانی، 
تقاضا برای نفت را ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش می دهد و باعث شعله 
ور شــدن تورم و کندی روند احیای اقتصاد جهان از پاندمی کووید ۱۹ 

می شود.
در پی کمبود گسترده انرژی که آســیا و اروپا را فرا گرفته، قیمت های 
نفت و گاز طبیعی اخیرا به باالترین رکورد چند سال اخیر صعود کرده و 

باعث افزایش سرسام آور قیمت های برق شده اند.
آژانــس بین المللی انــرژی در گزارش نفــت ماهانه خــود اعالم کرد 
قیمت های باالی زغال ســنگ و گاز و همچنین خاموشــیها باعث شد 
بخش نیرو و صنایع انرژی بر به اســتفاده از نفت روی بیاورند تا چراغها 
را روشن نگه داشته و فعالیتشــان روان بماند. قیمت های باالتر انرژی 
همچنین به فشــارهای تورمی به همراه قطعیهای برق افزوده و ممکن 
اســت منجر به فعالیت صنعتی پایین تر و کندی روند احیای اقتصادی 
شــود؛ در نتیجه پیش بینی می شــود تقاضای جهانی برای نفت سال 

آینده به سطح پیش از پاندمی بهبود پیدا کند.
 آژانس بین المللــی انرژی پیش بینی خود از تقاضا برای نفت در ســال 
میالدی جاری را نسبت به گزارش قبلی ۱۷۰ هزار بشکه در روز و برای 

سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۱۰ هزار بشکه در روز باال برد.
 افزایش تقاضا در ســه ماه گذشــته به بزرگترین برداشــت از ذخایر 
فرآورده های نفتی در هشت ســال اخیر منجر شده است و سطح ذخایر 
در کشورهای سازمان توســعه و همکاری اقتصادی به پایین ترین حد 
خود از اوایل سال ۲۰۱۵ تا کنون رسیده است. آژانس بین المللی انرژی 
اعالم کرد آمار نشــان می دهند که تقاضای غیر فصلی باالیی برای نفت 
کوره، نفت خام و سوختهای دیگر برای نیروگاهها در شماری از کشورها 
شامل چین، ژاپن و پاکستان در آســیا، آلمان و فرانسه در اروپا و برزیل 
وجود دارد.در این بین، آژانس بین المللــی انرژی برآورد کرد که اوپک 
 پالس ۷۰۰ هزار بشکه در روز پایین تر از تقاضای برآورد شده برای نفت 
این گروه در سه ماهه چهارم امسال نفت تولید خواهد کرد یعنی تقاضا 

از عرضه حداقل تا اواخر سال ۲۰۲۱ فراتر خواهد رفت.
این آژانس هشــدار داد ظرفیت مازاد تولید این گروه به سرعت کاهش 
پیدا خواهد کرد و از ۹ میلیون بشــکه در روز در سه ماهه نخست امسال 
به تنها چهار میلیون بشکه در روز در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ می رسد. 
ظرفیت تولید در شمار کوچکی از کشــورهای خاورمیانه منحصر شده 
و کاهش آنها منعکس کننده نیاز به افزایش ســرمایه گذاری به منظور 

تامین تقاضای آتی است.
بر اســاس گزارش رویترز، آژانس بین المللی انرژی در گزارش ساالنه 
دورنمای انرژی  که در آســتانه کنفرانس اقلیمی مــاه آینده انگلیس 
منتشــر کرد،  اعالم کرد احیای اقتصادی از پاندمــی غیرپایدار بوده و 

بیشتر حول سوخت های  فسیلی می چرخد.

و نیر

 مدیرکل دفتر ارزیابی فنی، مهندسی و زیست محیطی 
ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران 
گفت: توســعه انرژی های تجدیدپذیــر از محل اعتبار 

سوخت صرفه جویی شده، قابل تحقق است.
»رضــا صمــدی«  افــزود: اکنــون ایجاد و توســعه 
نیروگاه هــای تجدیدپذیر بــا اعتبارات مــورد نیاز از 
محل خرید تضمینــی و عوارضی که از محل قبض برق 

مشترکان دریافت می شود پیگیری و اجرا می شود.
وی ادامــه داد: اعتباراتــی که از ایــن دومحل در نظر 
گرفته می شود جوابگوی توســعه بیش از حد این نوع 
نیروگاه ها نبوده و برهمین اســاس توســعه چندانی 

اتفاق نیفتاده است.
مدیرکل دفترارزیابی فنی، مهندسی و زیست محیطی 
ساتبا گفت: با انتخاب »علی اکبر محرابیان« به عنوان 
وزیر نیروی دولت سیزدهم وی توسعه۱۰ هزارمگاواتی 
این انرژی ها را به عنوان یکــی از برنامه های خود اعالم  

و اعتبار موردنیاز را اختصاص سوخت صرفه 
جویی شده به سرمایه گذاران اعالم کرد.

صمدی ادامه داد: اختصاص ســوخت صرفه 
جویی شده برای سرمایه گذاران انرژی های 
تجدیدپذیر راهکار مناسبی است که کمک 
خواهد کرد هدف مدنظر وزیــر نیرو محقق 
شود، زیرا این نوع نیروگاه ها نیازی به سوخت 

نداشــته و صرفه جویی که در مصرف سوخت به همراه 
دارند عدد قابل مالحظه ای است که جوابگوی سرمایه 

گذاری ها خواهد بود.
وی افــزود: اکنون تعدادی از شــرکت های متقاضی با 
یکدیگر تشکیل کنسرسیوم داده و درخواست احداث 
۲ تــا ۳ هزارمگاواتی نیروگاه های داده اند که نشــان از 
عالقمند شدن شرکت ها برای فعالیت در این بخش به 

دلیل راهکار سوخت صرفه جویی شده است.
مدیرکل دفترارزیابی فنی، مهندسی و زیست محیطی 

ســاتبا گفــت: راهکارهای قبلــی نیز برای 
متقاضیان یک مگاواتــی نیز همچنان برقرار 
است و آنها نیز می توانند از این روش ها برای 

ایجاد نیروگاه های کوچک بهره ببرند.
صمدی افزود: راهکار ســوخت صرفه جویی 
شــده ســبب خواهد شــد درصورت بروز 
نوســان های ارزی و گران شــدن تجهیزات 
این نیروگاه ها باز برای متقاضیان، این فعالیت،  مقرون 
به صرفه باشــد زیرا قیمت ســوخت نیز تغییر خواهد 

داشت.
 براساس قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه )۱۴۰۰- 
۱۳۹۶( دولت باید ســهم نیروگاه هــای تجدیدپذیر 
و پاک را تا پایــان اجرای آن به دســت کم پنج درصد 

برساند.
ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تاکید دارد که دولت 
مکلف است ســهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک را 

با اولویت ســرمایه گذاری بخش غیردولتی )داخلی و 
خارجی( با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان 
اجــرای قانون برنامه )ســال ۱۴۰۰ ( بــه  حداقل پنج 

درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.
همچنین براســاس تصویب نامه هیات وزیران در سال 
۹۵ و با اســتناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری 
اســالمی ایران مقرر شــده وزارتخانه ها، موسسه ها و 
شــرکت های دولتی و نهادهای عمومــی غیردولتی، 
بانک ها، شــهرداری ها، براساس فهرســتی که وزارت 
نیرو تعیین و منتشــر کرده،  وظیفه دارند در دو ســال 
دســت کم ۲۰ درصد از برق مصرفی ســاختمان های 

خود را از انرژی های تجدیدپذیر تعیین کنند.
تازه ترین گزارش ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر و 
بهره وری برق ایران نشان می دهد: شهریورماه امسال 
ســهم نیروگاه های تجدیدپذیر با رشد همراه شده و به 

۹۰۴ مگاوات رسیده است.

معاون هماهنگی توزیــع توانیر گفت: برای جلوگیری از 
اعمال محدودیت در تأمین انرژی مشــترکان، باید در 
آخرین روزهای پاییز توجه بیشــتری در مصرف انرژی 
)گاز و برق( داشته باشند. غالمعلی رخشانی مهر با اشاره 
به اینکه برنامه ریزی های مناسبی برای تأمین برق انجام 

شده و در حال انجام است افزود: هم اینک کاهش شدید 
دما در برخی از اســتان ها و شهرها از جمله مشهد سبب 
شروع استفاده از وسایل گرمایشی شده که توجه به نوع 
مصرف و صرفه جویی را بســیار ضروری می کند.وی با 
اشاره به تأمین ســریع تر ســوخت نیروگاه ها با دستور 

وزیر نیرو و نفت برای جلوگیری از بروز مشکل در تولید 
برق زمســتان گفت: با برنامه ریزی های مشخص شده، 
تالش زیادی برای تأمین برق در زمســتان و عبور از این 
فصل بدون خاموشی انجام شده است.معاون هماهنگی 
توزیع توانیر با تاکید بر صرفه جویی در مصرف انرژی در 

فصل زمستان ادامه داد: با شــروع فصل سرما و استفاده 
از وسایل گرمایشی بسیاری از مشــترکان از برق برای 
تأمین گرما در کولرهای گازی و بخاری برق، اســتفاده 
می کنند که اگر در این شــرایط الگــوی مصرف رعایت 

نشود با مشکل مواجه خواهیم شد.

انرژی

برق

خریدار   وزیر نفت از زمان شــروع فعالیت 
خود درباره صنعت نفــت و افزایش فروش 
وعده هایی را بیان کرده، به تازگی نیز اعالم 
کرده اســت که به زودی خبرهای خوبی در 
زمینه تنوع قراردادهای نفت خام و میعانات 
گازی و تهاتر نفتی اعالم می شود، موضوعی 
که واکنش هــای متعــددی را از ســوی 

کارشناسان به همراه داشته است.
تحریم های آمریکا ســبب شــد ایران از 
آوریل ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۱ از تولید یک 
میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه نفت و بیش 
از ۱۰۰ میلیــارد دالر درآمد نفتی محروم 
شــود و این موضوع به وارد آمدن بیش از 
۱۰۰ میلیارد دالر خسارت در زمانی منجر 
شــد که نیازمند تأمین ضروریات کشور از 
جمله برای مقابله با شیوع کرونا بوده ایم و 
این در حالی است که  ایران آمادگی دارد به 
محض برطرف شدن تحریم های یکجانبه 
و ظالمانه دولت آمریکا، بــا افزایش تولید 
نفت به باالترین ســطح ممکن، در جهت 
جبران خسارت های فراوان صورت گرفته 
در اثر تحریم های یکجانبه آمریکا حرکت 

کند.
در این میان جواد اوجــی، وزیر نفت اعالم 
کرده که به زودی خبرهای خوبی در زمینه 
تنوع قراردادهای نفتــی و میعانات گازی و 
تهاتر نفتی اعالم می شــود و با توجه به نیاز 
دنیا به انرژی و با اســتفاده از توان و ظرفیت 
دســتگاه سیاســت خارجی، فروش نفت 
به صورت تهاتری در دستور کار قرار گرفته 
اســت و در این زمینه تهاتر نفــت با کاال و 
سرمایه گذاری از روش هایی است که انجام 

می شود.
به گفته وی ایران آماده پذیرایی و استقبال 
گرم از ســرمایه گذاران خارجــی و داخلی 
خواهــان ســرمایه گذاری در حوزه صنعت 
نفت و گاز است و ســرمایه گذاران در قبال 
اقدام های خود می توانند نفــت و میعانات 
گازی را به صــورت تهاتــر دریافــت کنند. 

ســرمایه گذاران داخلی مانند هلدینگ ها و 
بنگاه های اقتصادی بــزرگ می توانند برای 
توسعه میدان های گازی کشور ورود کنند و 
پس از توسعه میدان، گاز طبیعی و میعانات 
گازی در قبال هزینه سرمایه گذاری و سود 
آن به عنــوان خوراک یا ســوخت دریافت 
کننــد، در عین حال معاونــت برنامه ریزی 
وزارت نفت آماده پذیرش ســرمایه گذاران 
در توســعه میدان هــا و امضای قــرارداد با 

آنهاست.

توسعه صنعت نفت چقدر نزدیک است؟
در این میــان امــا کارشناســان در مورد 
چگونگی تحقق این وعده هــا نظرات گونا 
گونی دارند، مرتضی بهروزی فر - کارشناس 
ارشد حوزه انرژی، در همین رابطه به ایسنا 
گفت: تهاتر نفت موضوع جدیدی نیســت، 
قراردادهای بی متقابل نیز همین مفهوم را 
داشت،  اما مساله این اســت که با وضعیت 

فعلی و وجود تحریم ها تقریبا امکان جذب 
ســرمایه گذار خارجــی بســیاری وجود 

نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه سرمایه الزم برای سرمایه 
گذاری در صنعت نفت بســیار بزرگ است، 
افزود: به طور مثــال تامین ۲۲ میلیارد دالر 
برای صنعــت گاز یا ۲۵۰ میلیــارد دالری 
برای صنعت نفت توســط بخش خصوصی 
داخلی تقریبا غیر ممکن است، حتی اگر این 
سرمایه نیز توسط بخش داخلی جذب شود 
عمده ترین مشــکل در توسعه صنعت نفت 

موضوع تکنولوژی است.
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی با بیان 
اینکه تا زمانی که نتوانیم ســرمایه گذار 
و پیمانکار خارجی را جــذب کنیم کامال 
نمی تــوان روی توســعه صنعــت نفت 
حســاب باز کرد، گفت: در حوزه صنعت 
نفت با دو مشــکل مواجه هستیم که باید 
در قالب کوتاه مدت، میــان مدت و  بلند 

مدت به آن نگاه کرد، موضوع کوتاه مدت 
بحث فروش نفت اســت که این موضوع 
 FATF می توانــد با تحقــق برجــام و

برطرف شود.
بهروزی فر ادامه داد: ایــران دارنده دومین 
ذخایــر گاز و یکی از بزرگتریــن دارندگان 
نفت دنیا اســت اما متناســب با این جایگاه 
نتوانســته در تولید نفــت  و گاز آنطور که 
باید قــدم بــردارد و عمال نقــش چندانی 
در بازارهای جهانی ندارد لــذا تا زمانی که 
تحریم ها یرداشــته نشود، ســرمایه گذار 

خارجی ورود نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه باید به این موضوع نیز توجه 
کرد که مشــکالت فعلی تنها با فروش نفت 
حل نمی شود و از این طریق تنها می توانیم 
مشــکالت جاری کشــور را برطرف کنیم، 
گفت: اینکه انتظار داشــته باشیم با فروش 
نفت بتوانیــم صنعت نفت و گاز را توســعه 

دهیم تصور غلطی است.

 می توان به آینده صنعت نفت
 امیدوار بود

البتــه در مقابــل این صحبت هــا برخی از 
کارشناســان باور دیگری دارند و معتقدند 
که بــا اجرای چنیــن سیاســت هایی می 
توانیم شــاهد توســعه صنعت نفت باشیم، 
در این راستا جهانبخش امینی - کارشناس 
ارشد حوزه انرژی به ایســنا گفت: خیلی از 
خبرها را نمی توان رسانه ای کرد چراکه در 
شرایط تحریم مبادالت نفتی باید بر اساس 
چارچوب های خاصی باشد، باتوجه به اینکه 
با برخی از شرکت ها و کشــورها تعامالتی 
صورت گرفته امکان بهبود شــرایط و رفع 
مشکالت وجود دارد اما مصلحت این است 

که تمام مسائل خبری نشود.
وی با بیان اینکه باتوجه به شــرایط تحریم 
بســیاری از شــرکتها تمایلی به رسانه ای 
شدن تعامل نیســتند چراکه ممکن است 
در صورت علنی شــدن مشــکالتی برای 
آن ها بــه وجود آید، اظهار کــرد: تبادالت 
نفتی قطعا می تواند موجــب ایجاد تحول 
در صنعت نفت کشور شود، برخی از صنایع 
نیازمند زیرســاخت و تکنولوژی هستند و 
با انجــام چنین اقداماتی مــی توانیم ازآن 

بهره ببریم.
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی افزود: 
حتی تعهداتی که برخــی وزارتخانه ها در 
بحث واردات دارند، بــا تبادل نفت می تواند 
یک تعادل نســبی در بازار ایجاد کند، قطعا 
تبادل نفت مشکل گشــا خواهد بود و اثرات 

مثبت آن عاید کشور خواهد شد.
امینی با اشاره به صحبت های وزیر نفت در 
خصوص ورود سرمایه گذاران داخلی برای 
توســعه میدان های گازی کشــور و درنظر 
گرفتن تســهیالتی برای آن ها، گفت: قطعا 
این موضوع موجب افزایش جذب ســرمایه 
گذاران داخلی خواهد شــد و سیاست وزیر 
نفت می تواند موجب ایجــاد یک چرخش 

مالی خوب برای بخش خصوصی شود.

ایجاد ۱۰هزار مگاوات ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر از محل صرفه جویی در سوخت

وری است برای جلوگیری از خاموشی؛صرفه جویی در مصرف برق از اواخر آذر ضر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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 ورود روان آب های شهر تهران به شبکه فاضالب برخالف مقررات است

انتقال آب از طالقان به تهـران مشکلـی ندارد
خریدار   مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان تهران گفت: آب ســقف بام ها نباید 
وارد شبکه فاضالب شود و برخالف مقررات 
اســت چرا کــه فاضــالب بــرای فاضالب 
انسانی طراحی شده اســت و هر آبی غیر از 
آن که وارد چرخه شود سیســتم تصفیه را 
دچار مشــکل می کند. فعال برای کمک به 
شهرداری تهران روان آب هایی که در فصل 
بارش ایجاد می شود را اجازه می دهیم وارد 
فاضالب شــود، اما واقعیت این است که این 

آب باید از فاضالب تفکیک شود.
»محمدرضا بختیاری« مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان تهران درباره انتقال آب 
طالقان به تهران و انتقادات زیست محیطی 
که به این انتقال بین حوزه ای وارد اســت، 
گفت: انتقال مشکلی ندارد و تونل جایگزین 

خط لوله می شود. 
او در واکنــش به اینکــه انتقــال آب بین 
حوزه ای پیامدهای زیســت محیطی دارد، 
اظهار کرد: ایــن اتفاق افتاده اســت و قرار 

نیســت آب اضافه ای به تهران منتقل شود، 
همان میزان آب کــه با خط لولــه منتقل 
می شــده، قرار اســت با تونل منتقل شود و 

هیچ اتفاقی نمی افتد. 
بختیاری در پاســخ به این ســوال که این 
انتقال آب چقــدر از ظرفیــت طالقان کم 
می کند، گفــت: هیچ مقــداری از ظرفیت 

طالقان کم نمی شود و صفر است. 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضــالب تهران 
در پاســخ به اینکه یعنی به پایین دســت و 
زمین های کشــاورزی هیچ آســیبی وارد 
نمی شــود؟ گفت: هیــچ اتفــاق نمی افتد. 
۱۵۰ میلیــون متر مکعب آبی اســت که به 
تهران و البرز داده می شــود و بــا خط لوله 
انتقال پیدا می کرده و االن قرار است با تونل 
بیاید. حسن آن این است که در مواقعی که 
کمتر نیاز داریم آب را در ســد طالقان حفظ 
می کنیم و در مواقعی که به آب بیشتری نیاز 
داریم، مقدار بیشتری را انتقال می دهیم. به 
هیچ عنوان انتقال آب بیشتر اتفاق نمی افتد 

و دقیقا همان آبی که با لوله منتقل می شده 
با تونل منتقل خواهد شد. 

او درباره مصرف آب خاکســتری در تهران 
گفت: در مورد آب خاکستری باید براساس 
ماده ۱۶ مقــررات ملی ســاختمان درباره 
آن بحث و تبادل نظر کنیــم. اختالفاتی با 
نظام مهندسی و شــهرداری تهران داریم و 
معتقدیم آب ســقف بام ها نباید وارد شبکه 
فاضالب شــود که متاســفانه این اتفاق رخ 

می دهد. بحث دیگر مربــوط به بازچرخانی 
فاضالب است. بختیاری در مورد اختالف با 
شهرداری و نظام مهندسی توضیح داد: آب 
سقف بام ها نباید وارد شبکه فاضالب شود و 
برخالف مقررات است چرا که فاضالب برای 
فاضالب انســانی طراحی شــده است و هر 
آبی غیر از آن که وارد چرخه شــود سیستم 
تصفیه را دچار مشــکل می کند. فعال برای 
کمک به شــهرداری تهران روان آب هایی 
که در فصل بارش ایجاد می شــود، را اجازه 
می دهیــم وارد فاضالب شــود، اما واقعیت 
این است که این آب باید از فاضالب تفکیک 
شــود. او ادامه داد: از کمیسیون سالمت و 
محیط زیســت درخواســت کردم که این 
مساله با شهرداری و نظام مهندسی تعیین 

تکلیف شود. 
بختیاری در واکنش بــه اینکه اعالم کردید 
کیفیت آب تهران مشــکلی ندارد اما مردم 
در مناطق مختلف تهران اعالم می کنند که 
میزان امالح و ec در قســمت های مختلف 

تهران متفاوت اســت، اظهار کــرد: طبیعتا 
کیفیت آبی که از ســد الر می آید با کیفیت 
آب زیرزمینی یکســان نیســت. من درباره 
کیفیت میکروبی آب گفتم و از نظر سالمت 
آب کامال سالم اســت. اما سختی، ec مساله 
طبیعی است و برخی جاها باالتر و برخی از 

مناطق پایین تر است. 
او ادامه داد: در تهران مشــکل ec نداریم و 
در جنوب و جنوب شــرق تهران این مشکل 
را داریم که بخشــی از آن با ســد ماملو حل 
شــد. برای مثال در ورامیــن زمانی ec آب 
آشــامیدنی به ۲ هزار هم می رسید و االن به 

کمتر از ۸۰۰ رسیده است. 
بختیاری گفت: با اجرای رینــگ تهران به 
مرور این مورد برطرف می شــود. آب سدها 
و چاه ها با اجــرای رینگ تهــران مخلوط 
می شوند و با اجرای آن در ده سال آینده آب 
شرب تهران کامال یکسان می شود و آبی که 
در منطقــه یک مصرف می شــود با مناطق 

پایینی متفاوت نخواهد بود.

آگهی مفقودی
 برگه سبز و کارت خودرو کامیونت نیسان به نام جعفر داودی به شماره انتظامی 
ایران7۸_۴۸3ج۴۹ شماره  شاسی c7۸۴75 و شماره  موتور ۱7۹۸۹۰ مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
  *AB95850* :به رنگ قرمز شماره موتور CDI-125CC سند و برگ سبز موتور سیکلت  تکسار تیپ
شماره تنه: N11***125K8932273 مدل ۱3۸۹  به شماره پالک ۴3۸۱۱/5۱6 بنام حمید سلیمی 

فرزند احمد علی به کدملی 335۰۰۹۸۸۹۴ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۴۰۰6۰3۱6۰۱۴۰۰۰6۴3 
مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ هیات اول دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه 
دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کهزاد چاوشان فرزند غالمعلی بشماره 
شناسنامه ۴۰6 صادره از کرمانشاه در یک باب خانه به مساحت57/۸6 متر مربع قسمتی 
از پالک ۱۸۲۔ اصلی واقع در کرمانشاه کسری خیابان هالل احمر کوچه میخک پالک 3 
خریداری از مالک رسمی آقای علی الرتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰7/۲۴  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

سعيد سليم فر - رئييس ثبت اسناد و امالک



رئیس دستگاه قضا عنوان کرد

 قانون پیچیده مالیات فسادزاست

رئیس دانشگاه آزاد:
 آماده پذیرش حضوری دانشجویان هستیم

رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی با اشــاره به آمادگی کامل این دانشگاه 
برای پذیرش حضوری دانشجویان و آغاز آموزش حضوری گفت: ما در 
مسئله بازگشایی دانشگاه و از سرگیری آموزش مجازی، تابع ستاد ملی 

مقابله با کرونا هستیم.
دکتــر محمد مهــدی طهرانچی، ضمن بیــان این طلــب اظهار کرد: 
اگر ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرده که از تاریــخ ۱۵ آبان امکان 
بازگشایی دانشگاه ها وجود دارد و در صورتی که مقدمات تزریق دو دوز 
واکسن برای همه دانشگاهیان فراهم شده، ما آمادگی الزم را داریم که 
دانشگاه آزاد اسالمی را برای از ســرگیری آموزش حضوری بازگشایی 
کنیم.وی با اشاره به روند واکسیناســیون اعضای دانشگاه آزاد اسالمی 
گفت: تقریبا همه اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسالمی 
در محل دانشگاه واکسن خود را دریافت کرده اند. برای واکسیناسیون 
دانشــجویان نیز امکاناتی که فراهم شــده، فراتر از تعداد دانشجویانی 

است که واکسن زده اند.
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم که 
واکسیناسیون دو دوز دانشجویان هرچه ســریع تر انجام شود. البته در 
حال حاضر هیچ مانعی در فرایند واکسیناســیون وجود ندارد. بیش از 
۱۰۰ مرکز واکسیناســیون در دانشــگاه آزاد وجود دارد که حتی برای 

واکسیناسیون عمومی نیز از امکانات این مراکز استفاده می شود.
وی با بیان اینکه از دانشــجویانی که اقدام به تزریق واکســن نکرده اند، 
می خواهیم در این زمینه اقدام کنند، خاطرنشــان کــرد: برای اینکه 
دانشجویان بخواهند وارد خوابگاه ها شــوند، حتما باید واکسن خود را 
دریافت کرده باشند. ما در دانشگاه آزاد اسالمی در بخش های مختلف 
آماده بازگشایی هستیم. ســلف ها و خوابگاه های ما نیز بازسازی شده و 
آماده پذیرش دانشجویان هستند. ما هم منتظریم، اگر واکسیناسیون 
دو دوز جامعه کامل باشــد و موج جدید کرونا شیوع پیدا نکند، آماده از 

سرگیری آموزش حضوری هستیم.

رئیس اورژانس کشور خبر داد
ونا وج تدریجی اورژانس از واکسیناسیون کر خر

رئیس سازمان اورژانس کشور از خروج قدم به قدم و تدریجی اورژانس 
از امر واکسیناسیون کرونا خبر داد و گفت: جایگاه ها را در اختیار بسیج 

و معاونت درمانی دانشگاه ها قرار می دهیم.

دکتر جعفر میعادفر  درباره آخرین وضعیت پایگاه های واکسیناسیون 
ســازمان اورژانس کشــور و برنامه ای که در انتظار این پایگاه هاست، 
اظهار کرد: واکسیناسیون در شــرح وظایف اورژانس نیست و سازمان 
اورژانس با توجه به اینکــه حرکت جهادی از طرف مقــام عالی وزارت 

شروع شد، در واقع به کمک معاونت بهداشتی وزارت خانه آمده بود. 
وی ادامه داد: همانطور که نیروهای مســلح، ارتش، ســپاه و بسیج به 
کمک آمدند ما نیز در این وضعیت واکسیناســیون که از دنیا نیز عقب 
هستیم احســاس کمک کرده و حدود ۲۷ ایستگاه واکسیناسیون را در 
تهران راه اندازی کردیم. همچنین در هر استان یک ایستگاه راه اندازی 

شد. 
رئیس سازمان اورژانس کشور اظهار کرد: حاال که واکسیناسیون سبک 
شده و تعداد مراکز زیادتر شده اســت، کم کم قصد داریم که به وظایف 
ذاتی خود بپردازیــم و جایگاه ها را در اختیار بســیج و معاونت درمانی 

دانشگاه ها قرار دهیم تا بازگردیم و کار خودمان را انجام دهیم. 
میعادفر افزود: البته پایگاه ها را حــذف نمی کنیم اما در اختیار معاونت 
بهداشتی قرار می دهیم. آن ها با تشــخیص خودشان برای آن تصمیم 

گیری خواهند کرد.

حضور دانشگاه خاتم در پارک فناوری پردیس 
خون تازه در رگ های پردیس فناوری

آییــن کلنگ زنی و آغاز عملیــات اجرایی مجموعه آموزشــی فناوری 
دانشگاه خاتم با زیربنای ۲۶۲،۸۸۷مترمربع در زمینی به وسعت ۴۸.۳ 

هکتار در فاز چهارم پارک فناوری پردیس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، روز دو شنبه ۱۹مهر۱۴۰۰ 
مراســم آیین کلنگ زنی و آغــاز عملیات اجرایی مجموعه آموزشــی 
فناوری خاتم در پارک فناوری پردیس با حضور مجید قاســمی رئیس 
دانشــگاه خاتم، علی اکبر صالحی قائم مقام فرهنگســتان علوم و عضو 
هیات امنای پــارک فناوری پردیس و مهــدی صفاری نیا رئیس پارک 

فناوری پردیس، در محل این پارک برگزار شد.
حضور دانشــگاه خاتم در پارک فنــاوری پردیــس در مجموعه ای به 
مســاحت ۴۸.۳ هکتار صورت می پذیرد. در ایــن مجموعه عظیم که 
هم تراز با اســتانداردهای ســطح اول جهانی طراحی و در جهت عبور 
از مرزهای دانش برنامه ریزی شــده اســت، ۲۹درصد از فضا به بخش 
آموزشی-پژوهشی تخصیص یافته اســت و بخش های متنوعی شامل 
امکانات رفاهی، اقامتی، کمک آموزشــی، تحقیقاتی و اداری، خدماتی، 
پشتیبانی و فضای باز در آن پیش بینی شده است.مهدی صفاری نیا در 
ابتدای مراسم ضمن ابراز خرســندی از شروع عملیات احداث دانشگاه 
خاتم در مجموعه پارک فناوری پردیس، به مذاکــره اولیه احداث این 
پروژه در فضای روحانی حرم امام رضا )ع( اشــاره و حضور این دانشگاه 

در فاز چهارم پارک را زمینه ساز پرورش سرمایه انسانی مناسب 
رئیس پارک فناوری پردیس ضمن اشــاره به اهمیت توجه به نخبگان 
کشور گفت: در سال های اخیر برخی از نخبگان که برای ادامه تحصیل 
به خارج از کشــور مهاجرت کرده بودند به وطن بازگشــته و در پارک 
فناوری پردیس مســتقر شــده اند. این افراد هم اکنــون بیش از ۳۰ 
استارتاپ را در مجموعه پارک مدیریت می کنند و وجود دانشگاه خاتم 

قطعاً می تواند تعداد این افراد و استارتاپ ها را افزایش دهد.
مجید قاســمی در این مراسم با اشــاره به رضوی بودن بانک پاسارگاد و 
قرائت صلوات خاصه امام رضا )ع( به اقدامات بانک پاســارگاد در حوزه 
مسئولیت اجتماعی اشاره کرد و گفت: بانک پاســارگاد اولین مؤسسه 
اقتصادی اســت که گزارش مســئولیت های اجتماعی خود را هر سال 
به طور منظم همراه با گزارش عملکرد و گزارش مالی منتشــر می کند.

مجید قاسمی افزود: مســئولیت اجتماعی تنها امور خیر نیست و شامل 
عمل به قانون، انضبــاط مالی بنگاه هــای اقتصادی و... نیز می شــود. 
از جمله اقدامات بانک در ایــن حوزه ســاخت ۱۷ کتابخانه در مناطق 
مختلف کشور وهمچنین ساخت ۳۰ مدرسه از ۹۰ مدرسه تخریب شده 
بر اثر سیل سال ۱۳۹۸در استان های مختلف اســت که تعدادی از این 
مدارس کاماًل ساخته شده و فرآیند ســاخت تعدادی نیز همچنان ادامه 
دارد. عالوه بر این، تعداد ۱۵ مدرســه دیگر در مناطــق کمتر برخوردار 
کشور ساخته خواهد شــد و در حقیقت دانشجویان دانشگاه هایی چون 

دانشگاه خاتم اکنون در چنین مدارسی در حال پرورش هستند.

دیوار

فرمانده نیروی انتظامی بر لزوم تســهیل و تسریع در 
خدمت رسانی به مرزبانان و مرزنشــینان تاکید کرد و 
گفت: افزایش رفاه در مرزهــا امنیت را به دنبال خواهد 

داشت.
 سردار حســین اشــتری در همایش ویدئو کنفرانسی 
امنیت پایدار  با بیان اینکه مرزنشینان حافظان مرزها 
و حامی و همکاران مرزبانان هســتند، گفت: بحمداهلل 
امروز ارتباط بســیار خوبی بین مرزبانان و مرزنشینان 
برقرار اســت و بنده در بسیاری از اســتان های مرزی 
که توفیق حضور داشتم عشــق و عالقه مرزنشینان را 
به مرزبانان شاهد بودم؛ تمام ســعی و تالش مرزبانان 
این بوده که حافظ امنیت مرزهای جمهوری اســالمی 
ایران باشند که بایســتی قدردان زحمات این عزیزان و 

همچنین همکاری تمامی مرزنشینان باشیم.
وی ادامه داد: دقت و مراقبتی کــه مرزبانان به صورت 
شــبانه روزی در بیش از ۸ هــزار و ۷۵۵ کیلومتر مرز 
دارند باعث ایجاد امنیت در کل کشــور خواهد بود؛ در 

فرمایشــات مقام معظم رهبری امام خامنه 
ای عزیز  مدظلــه العالی دیدیم که ایشــان 
فرمودند: امنیت داخل شــهرها بســتگی به 

مرزبانان و حافظان مرزهای ما دارد. 
وی ادامه داد: در حراســت از مرزهای ایران 
اســالمی خون عزیزان اهل سنت و شیعه در 
کنار هم ریخته شده است، شهدایی که تا پای 

جان ایستادند و از کشــور، قرآن و اسالم دفاع کردند و 
باعث خیر و برکت شدند که خشــنودی پیامبر عظیم 

الشان را در پی خواهد داشت.
فرمانده نیروی انتظامی گفت: ما معتقدیم که دشمنان 
قسم خورده ایران اســالمی به دنبال شکاف و اختالف 
هستند و از وحدت ما ضربه خورده اند و اگر نتوانستند 
در ملت غیور ایران اسالمی رخنه کنند به دلیل وحدت 
و رهبری حضرت امام )ره( و هدایت های داهیانه مقام 
معظم رهبری و هوشیاری مردم با قومیت های مختلف 

در کشور بوده است.

این مقام ارشــد انتظامی تصریح کرد: در روز 
اول هفته نیروی انتظامــی خداوند متعال به 
ما لطف کردند و پیام سراسر روح بخش مقام 
معظم رهبری امــام خامنه ای  مدظله العالی 
صادر شــد که این پیام مبارک را به فال نیک 

می گیریم.
سردار اشتری خاطر نشان کرد:  مقام معظم 
رهبری در پیــام روح بخــش خود  نیــروی انتظامی 
را ســتون های اســتوار امنیت عنوان کردند؛ امنیت 
باالترین نعمت برای هر کشور است، اگر امنیت نباشد 
پیشــرفتی هم وجود نخواهد داشــت و امروز تمامی 
پیشرفت های ما در ســایه امنیت است؛ یکی از ستون 
های اســتوار امنیت؛ نیروی انتظامی اســت و این امر 
مهم برای ما بسیار ارزشمند است و از این بابت خداوند 

متعال را شاکریم.
وی عنوان کــرد: نیــروی انتظامی تاثیر مســتقیم و 
اثربخشی در امنیت کشــور دارد که در سال های اخیر 

برجســتگی بیشــتری یافته که این امر به برکت خون 
شــهدا و مجاهدت های همــکاران، روحیــه انقالبی 

مرزبانان در اقصی نقاط کشور است.
فرمانده نیروی انتظامی تاکید کرد: این برجســتگی و 
پیشــرفت را مدیون تالش تمامی همکارانمان هستیم 
و از اینکه توانسته ایم رضایت فرماندهی معزز کل قوا را 

نیز به دست آوریم خداوند متعال را شکرگزاریم.
وی با تاکید بر اینکه مرزنشــینان نیز تاثیر بسیاری در 
امنیت کشــور از مرز تا مرکز دارند، خاطر نشــان کرد: 
همکاری با دســتگاه های متصدی و خدمات مردمی و 
همچنین همکاری با ســتاد ملی مقابله با کرونا جنبه 

دیگری از ارزش های این سازمان است.
وی در ادامــه در خصوص رفع مشــکالت معیشــتی 
کارکنان عنوان کرد: ان شــاء اهلل با انجام برنامه ریزی 
های دقیقی که صورت گرفته تا سه سال آینده مشکل 
مسکن ملکی و سازمانی را حل می کنیم؛ اولویت ما در 

بحث مسکن سازمانی مرزبانان هستند.

ناجا

خریدار   رئیس قــوه قضائیه گفت: دنبال 
این هستیم، بعضی از فرآیندهای پیچیده و 
فســادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه 
کنیم تا با شــفاف تر، چابک تــر و کارآمدتر 
شدن ســاختار نظام قضائی مشکالت مردم 

کاهش یابد.
 به نقل از مرکز رســانه قوه قضائیه، در ادامه 
سلســله نشســت های تخصصی مسئوالن 
عالی دســتگاه قضا برای بررسی چالش ها 
و راهکارهــای اصالح فرایندهــای قضائی 
در جهت کاهش مشــکالت مردم در دوره 
»تحول و تعالی«، نشســتی کارشناســی 
با موضــوع »علــل و عوامل شــکل گیری 

پرونده های ماده ۴۷۷« برگزار شد.
ماده ۴۷۷ درخواســت اعاده دادرســی به 
رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده هایی 
است که ادعا می شود در آن ها حکم خالف 

بّین شرع صادر شده است.
در آغــاز ایــن جلســه حجت االســالم  
والمســلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان 
عالی کشور با ارائه گزارشــی از آخرین آمار 
پرونده های جاری مربوط بــه ماده ۴۷۷ و 
روند رســیدگی به آنها، گفت کــه این ماده 
به یک معضل برای دیوان عالی تبدیل شده 

است.
وی تعداد درخواست ها برای اعاده دادرسی 
بر اســاس ماده مذکــور را رو بــه افزایش و 
موجب اطاله دانست و متذکر شد که بخش 
قابل توجهی از این درخواســت ها بر اساس 
مبانی غلط ارائه شــده اند و اصــاًل قابلیت 
پیگیــری ندارند و ایــن بــا روح قانون که 
محدود به رسیدگی مجدد به احکام خالف 

بّین شرع است، منافات دارد.
رئیس قوه قضائیه در این نشســت بر ورود 
تخصصی و فنی برای ریشه یابی چالش های 
موجود در نظام قضائی کشــور تأکید کرد و 
متذکر شــد: قوانین و فرآیندهای پیچیده 
درون و بیــرون قوه قضائیه کــه برای مردم 
دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار 

شده اند، باید اصالح شوند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای 
گفت: من شــخصاً قائل بــودم و دنبال این 
هســتم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و 
فســادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه 
کنیم تا با شــفاف تر، چابک تــر و کارآمدتر 
شدن ســاختارها مشــکالت مردم کاهش 
یابد.وی برای نمونه به پیچیدگی های قانون 
مالیات و فرایند صدور مجوزها اشــاره کرد 
و گفت که فرایندهای طوالنــی و الیه الیه 
در این حوزه ها عالوه بر آنکه مشــکالتی را 
برای مردم به وجود آورده، قطعاً فسادزا هم 

هست.
رئیس قــوه قضائیه از مــاده ۴۷۷ به عنوان 
یکی از فرایندهای پیچیده قضائی یاد کرد و 
با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح 
مسیری که برای اصالح این فرایند طی شده 
پرداخت و اظهار داشت: در یک دوره شعب 
تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده 

دادرسی ایجاد شــد که بعدها مشخص شد 
کارآمدی الزم را نداشته اند.

حجت االسالم والمســلمین محسنی اژه ای 
افــزود: در مقطعــی دیگر بحث مــاده ۱۸ 
مطرح شــد که تصریح داشــت اگر حکمی 
خالف بَّین شــرع و قانون بــود، دوباره باید 
مورد بررســی قرار گیرد، اما بعداً این سوال 
پیش آمد که مرجع تشــخیص خالف شرع 

بودن رأی کی و کجاست؟
وی ادامه داد: در آن مقطــع با این فرض که 
احکام خالف شرع بَّین باید نادر باشد، گفته 
شد تشــخیص این امر با شخص رئیس قوه 
قضائیه اســت، اما وقتی تقاضا بــرای اعاده 
دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه قضائیه 

نمی تواند خودش همه پرونده ها را بخواند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کــرد که در این 
شــرایط رئیس دســتگاه قضا مجبور است 
پرونده خوانی و تشخیص خالف شرع بودن 
حکم را اگر جزو موضوعات غیرقابل تفویض 

نباشــند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار 
کند و خودش نهایتاً بــدون مطالعه پرونده، 

نظر آن ها را امضا کند.
حجت االســالم  و المســلمین محســنی 
اژه ای افزود: در یــک دوره رئیس وقت قوه 
قضائیه همین کار را انجــام داد، اما با توجه 
به حساســیت تشــخیص موضــوع و لزوم 
انجام این کار توسط افراد دارای فهم دقیق 
و قدرت اســتنباط که بعضاً باید درباره نظر 
کارشناســی خود به رئیس قوه توضیح هم 
بدهند که باعث اطاله رســیدگی بلندمدت 

می شد.
رئیس قوه قضائیه با بیــان اینکه »طوالنی 
شــدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز 
نارضایتی مردم می شــود«، بــه طرح این 
سوال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید 
حکمی صادر کند که خالف بّین شرع باشد 
و چرا در برخی موارد، این مســأله تکرار هم 

می شود؟

اگر قاضی حکــم خالف بین شــرع صادر 
می کند باید مورد ســوال قــرار بگیرد و در 

مراجع مربوطه پاسخگو باشد.
حجت االسالم والمســلمین محسنی اژه ای 
در عین حال گفت که گاهــی اوقات درباره 
یک موضوع اختالف برداشــت وجود دارد و 
ممکن اســت یک قاضی نظری داشته باشد 
که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد 
که این مســأله را نمی توان خالف شرع بّین 

دانست.
رئیس قــوه قضائیه تــداوم اجــرای قانون 
ماده ۴۷۷ با شرایط رســیدگی بلندمدت و 

پیچیده فعلی را غیر قابل قبول دانست.
در این نشســت حجت االسالم والمسلمین 
مصدق معاون اول قوه قضائیه، حجج اسالم 
قدرتی و رحیمــی معاونان حقوقی و قضائی 
قوه قضائیه و حجت االســالم والمســلمین 
منتظری دادســتان کل کشــور نیز به ارائه 
نظرات و دیدگاه های خود درباره ماده ۴۷۷ 
و نحوه اجــرای آن و اصالحاتی که می توان 

در این زمینه انجام داد پرداختند.
رئیس دســتگاه قضا با تأکید بر اصالح این 
روند، از معاون قضائی قــوه قضائیه و رئیس 
دیوان عالی کشــور خواست که پرونده های 
مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی 
مورد بررســی قرار دهند و اگر بــا مواردی 
برخورد کردند که آرای محاکم یک اســتان 
یا قاضی یک شــعبه در طول ماه یا چند ماه 
خالف بّین شــرع تشــخیص داده شــده، 
موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن 

را از قاضی مربوطه جویا شوند.
حجت االسالم والمســلمین محسنی اژه ای 
همچنین بــه معاونت حقوقی قــوه قضائیه 
مأموریت داد بــا کمک دیگــر بخش های 
قضائی و با اســتفاده از نظرات کارشناسان 
و اعضای کمیســیون قضائی مجلس علل و 
عوامل شکل گیری درخواســت های ماده 
۴۷۷ را بررســی و راهکارهای اصالحی در 

خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.

مشکل مسکن کارکنان ناجا تا ۳ سال آتی حل می شود
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رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

وز بیماری  در کشور همچنان باالست ونا و بر گردش کر
خریدار  ویروس شــناس و رییس مرکز 
تحقیقات ویروس شناســی دانشگاه علوم 
پزشکی شــهید بهشــتی با تاکید بر لزوم 
برنامه ریزی بدون عجله برای بازگشایی ها 
و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون، گفت: 
همچنان باید به هوش باشیم. در هر صورت 
تا زمانیکه واکسیناســیون ما به وضعیت و 
درصد مناسب پوشش دهی نرسد، همچنان 
خیزهایی را خواهیم داشــت. مــا دو پیک 
ســهمگین را تحمل کردیم و همچنان هم 
می بینیم که گردش ویــروس و میزان بروز 

بیماری در کشور باالست.
دکتر علیرضا ناجی درباره وضعیت اپیدمی 
کووید ۱۹ در کشور، گفت: اپیدمی در ایران 
در پیک پنجم به سراشیبی خودش رسیده 
و امیــدوارم که مســافرت های تابســتانی 
و مراســماتی کــه برگزار شــد و همچنین 
شــتاب زدگی کــه در بازگشــایی ها اعم از 
مشاغل، مدارس، دانشگاه ها و... داریم، باعث 
نشــود که ما با پیک و خیــز دیگری مواجه 

شویم.

اُفت پیک پنجم
وی با بیــان اینکه خطر خیزهــای مجدد 
همیشــه وجود دارد، گفت: در حال حاضر 
موارد بیمــاری را در افرادی که در مراســم 
اربعین رفتند، داریم می بینیم یا در افرادی 
که مسافرت های داخلی یا خارجی می روند. 
علی رغم همه هشدارهایی که وجود داشت، 
باز هم این مســائل وجود دارد. با این حال 

طبق نمودارها آنچه که مشــاهده می شود، 
یک رونــد رو به اُفتــی را در پیــک پنجم 
شاهدیم و رنگ اکثر مراکز کشور هم از قرمز 

به نارنجی و زرد تبدیل شده است.

باید به هوش باشیم
ناجی تاکید کرد: با ایــن حال همچنان باید 
به هوش باشــیم. در هر صورت تــا زمانیکه 
واکسیناســیون ما بــه وضعیــت و درصد 
مناســب پوشــش دهی نرســد، همچنان 
خیزهایی را خواهیم داشــت و در همه جای 

دنیا هم به همین صورت است. 
به هر حال ما دو پیک ســهمگین را در پیک 
چهــارم و پنجم تحمل کردیــم و همچنان 
هم می بینیم که گردش ویروس در کشــور 
باالســت و همچنان میزان بروز بیماری در 

کشور باالست.
 به طوری کــه روزانه ۱۲ تــا ۱۳ هزار موارد 
مثبت شناســایی می کنیم که البته ممکن 
اســت این آمار خیلی دقیق نباشد. در عین 
حال همچنان هم تعداد کشته های ما باالی 

۲۰۰ نفر است.

درباره بازگشایی ها با طمانینه 
بیشتری اقدام شود

وی گفت: تازمانیکه تعداد موارد شناسایی 
روزانه به زیــر چهار تا پنج هزار نفر نرســد، 
خطر گردش باالی ویروس همچنان وجود 
دارد و بر همین اســاس همچنان اقدامات 
غیر درمانی بســیار مهم است. انتظار ما این 

بود که در زمانیکه پیک پنجم بســیار بدی 
را تحمــل کردیم و تعداد زیــادی ضایعه به 
کشور وارد شــد، مقداری درباره مراسم ها 
و مســافرت هایی که انجام می شود، تدابیر 
بهتری انجام شــود. در عین حــال درباره 
بازگشایی مدارس و دانشــگاه ها و ... باید با 

طمانینه بیشتری اقدام کنیم.

پوشش 70 درصدی واکسیناسیون 
برای دلتا کارا نیست

ناجی افــزود: در شــرایط فعلی کــه روند 
ورود واکسن مناسب شــده و نسبت به قبل 
واکسن بیشتری در دســترس داریم، باید 
ســعی کنیم که ابتدا اجازه دهیــم از نظر 
درصد تزریق واکســن به جای مناســبی 
برســیم، بعد بــا اطمینان بیشــتری برای 

بازگشایی ها اقدام کنیم.
وی درباره درصــد واکسیناســیون مورد 
نیاز برای رســیدن بــه ایمنــی جمعی در 

کشــور، گفت: واقعیت این است که پوشش 
واکسیناســون ۷۰ درصــدی بــا توجه به 
واریانت دلتــا دیگر کارا نیســت. با توجه به 
اینکه ضریب سرایت واریانت دلتا باالست، 
درصد پوشــش واکسیناســیون باالی ۸۰ 

درصد است. 
حال اگر ضریب مربوط به کارایی واکســن 
را هم در نظر بگیرید، شــاید برای اینکه به 
ایمنی جمعی مناســب برسیم، باید نزدیک 
به ۹۰ درصد جامعه ما واکســن را دریافت 
کنند. حداقل می توان گفــت که باالی ۸۰ 
درصد جامعه باید واکسن تزریق کنند تا به 

ایمنی جمعی برسیم. 
این موضوع هم به این معناســت که حتما 
هم در طیف گروه ســنی بزرگساالن و هم 
در جوانان، نوجوانــان و کودکان باید در این 
واکسیناسیون وارد شوند. البته برنامه ریزی 
برای محصالن ما انجام شده و امیدواریم به 

خوبی پیش رود.

کشورهایی که با پوشش واکسیناسیون 
۶0 درصدی، به دام دلتا افتادند

ناجی با تاکیــد بر اینکــه باید بــه اعداد و 
ارقــام ۸۰ درصــدی در زمینــه پوشــش 
واکسیناســیون نزدیک شــویم تا  بتوانیم 
جامعــه را باز کنیــم، گفت: کشــورهایی 
که تجربه پوشــش واکسیناســیون باالی 
۶۰ درصــدی و نزدیــک بــه ۷۰ درصدی 
داشــته اند، مانند چین، انگلســتان و رژیم 
صهیونیســتی با تاکید بر واکسیناســیون 

در گروه سنی باالی ۴۰ ســال و همچنین 
بازگشــایی های زودهنگام و باعجله درباره 
مدارس و... خیز بســیار بــدی از دلتا را در 
کشورشــان دیدند. بنابراین کشــورهایی 
که فکــر می کنیم در کنتــرل کووید موفق 
هستند، این نقطه ضعف ها را دارند و چقدر 
خوب است که ما از این موارد درس بگیریم 
و مقداری بــا طمانینه بیشــتری هم برای 
واکسیناسیون با ســرعت باالتر و هم برای 

بازگشایی ها برنامه ریزی کنیم.
وی تاکید کــرد: حتی در کشــورهایی که 
درصــد باالیی واکسیناســیون داشــتند، 
محدودیت هایــی را دارند. مثــال در آمریکا 
و انگلســتان علی رغم واکسیناســیون باال، 
جامعــه را مقداری بــاز کردنــد و به نوعی 

اشتباه کردند. 
وقتی شــیوع را مجــددا دیدنــد، برخی 
محدودیت هــا را بازگرداندند. مــا باید به 
اعداد بســیار باالی واکسیناسیون با دو دز 
برســیم و اگر تا آن زمــان کووید حرکتی 
از خودش نشــان ندهــد و تغییراتی نکند، 
می توانیم با واکسن وضعیت را بهتر کنیم. 
هرچقــدر واکسیناســیون را بــه تعویق 
انداخته، با ســرعت کم انجام دهیم و مردم 
نسبت به رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 
توجه نداشــته باشــند، محیــط گردش 
ویروس فراهم اســت و با گــردش ویروس 
احتمال خطر تغییرات بسیاری در ویروس 
وجود دارد و می تواند تمام تالش هایمان را 

از بین ببرد.



 تا پایان مرداد ماه

کدامیک از بانک ها وام بیشتری دادند؟

خریدار   بررســی عملکرد بانک ها و موسسات 
اعتبــاری کشــور بیانگر این اســت کــه مانده 
تســهیالت اعطایی تا پایان مرداد ســال جاری 
در مقایسه با اســفند سال گذشــته رشد ۱۴.۳ 
درصدی داشته است. طبق اطالعات منتشر شده 
از سوی بانک مرکزی تســهیالت اعطایی بانک ها 
و موسســات اعتباری تــا پایان مرداد امســال، 
معــادل ۲۷۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان بوده 
که نســبت به اسفند سال گذشــته با رشد ۱۴.۳ 
درصدی مواجه شــده است.همچنین، تسهیالت 
قرض الحسنه ۸.۳ درصد از کل تسهیالت اعطایی 
بانک ها و موسســات اعتباری قرض الحســنه را 
تشــکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیالتی 
بانک ها مربوط به مرابحه با ۲۹.۹ درصد و فروش 
اقســاطی با ۲۰ درصد اســت. به لحــاظ عددی 
در پایان مرداد ســال جاری ۲۲۶ هــزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان از کل تســهیالت اعطایی بانک ها 
و موسسات اعتباری کشور قرض الحسنه بوده که 
این میزان نسبت به اسفند ماه سال گذشته، ۱۱.۵ 

درصد رشد را نشان می دهد.

بانک های تجاری چقدر تسهیالت دادند؟
از سوی دیگر، بانک های تجاری در کل ۴۱۶ هزار 
و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده اند 
که با رشــد ۱۳.۷ درصدی مواجه شــده و سهم 
وام های قرض الحســنه از این میزان تســهیالت 
۵۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اســت که اعطای 
این وام از ســوی بانک های تجاری در پایان سال 

گذشته ۱۴.۱ درصد افزایش یافته است.

گفتنی اســت ۱۳.۶ درصد از وام های بانک های 
تجــاری را قرض الحســنه تشــکیل می دهــد. 
در بانک هــای تجاری کشــور نیز، ســهم عمده 
تســهیالت پرداختی مانند بانک ها و موسســات 
اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۲۹.۳ 
درصد است که رقم آن ۱۲۱ هزار  و ۹۰۰ میلیارد 

تومان در پایان مرداد ۱۴۰۰ بوده است. 
عالوه برایــن، ۸.۳ درصد تســهیالت بانک های 
تجاری به رقم ۳۴ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در 
پایان مــرداد ماه به تســهیالت جعاله اختصاص 
داشته که این رقم در اسفند سال قبل ۳۱.۵ هزار 
میلیارد تومان بوده اســت. به صورت کلی، سهم 
عمده تســهیالت پرداختی بانک های تجاری در 
پایان مرداد ۱۴۰۰ به فروش اقســاطی، مرابحه و 

قرض الحسنه اختصاص یافته است.

بانک های تخصصی چقدر تسهیالت 
قرض الحسنه دادند؟  

همچنین، بررســی عملکرد بانک های تخصصی 
در پرداخت تســهیالت تا پایان مرداد سال جاری 
نشان دهنده این است که تســهیالت اعطایی با 
۴.۵ درصــد افزایــش از رقم ۳۸۷ هــزار و ۷۰۰ 
میلیارد تومان به عدد ۴۰۵ هــزار و ۱۰۰ میلیارد 
تومان رسیده که سهم تسهیالت قرض الحسنه از 
این میزان تسهیالت اعطایی بانک های تخصصی 
معادل ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیــارد تومان بوده که با 
افزایش ۱.۷ درصدی در مقایســه با اسفند سال 

گذشته مواجه شده است. 
گفتنی اســت که ۵ درصد از وام هــای بانک های 

تخصصی را قرض الحسنه تشکیل می دهد.  
بزرگترین بخش تســهیالت پرداخت شــده در 
بانک هــای تخصصی کشــور مربوط بــه فروش 
اقســاطی می شــود؛ به نحوی که در پایان مرداد 
ســال جاری ۴۱.۱ درصد کل تسهیالت اعطایی 
این بانک ها به رقــم ۱۶۶ هــزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان در بخش فروش اقســاطی بوده و این رقم 
در اسفند ماه سال گذشــته به میزان ۱۶۸ هزار و 
۱۰۰ میلیارد تومــان بود.بانک های تخصصی نیز 
در بخش مشارکت مدنی تسهیالت قابل توجهی 
پرداخت کرده اند؛ به نحــوی که ۱۶.۶ درصد کل 
منابع تســهیالتی این بانک ها در پایــان مرداد 
امسال به میزان ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در 

این بخش پرداخت شده است.

 عملکرد وام دهی بانک های غیردولتی
 و موسسات اعتباری 

طبق این گزارش، بررســی تســهیالت اعطایی 
بانک هــای غیردولتی و موسســات اعتباری در 
پایان مرداد امسال نشــان می دهد که تسهیالت 
این بانــک با ۱۶.۸ درصد رشــد بــه رقم ۱۹۱۳ 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رســیده است و سهم 
تسهیالت قرض الحســنه از این میزان تسهیالت 
۷.۸ درصد ) ۱۴۹ هزار میلیــارد تومان( بوده که 
اعطای این نوع تســهیالت در این نوع بانک ها در 

مرداد امسال ۱۱.۹ درصد رشد داشته است.
همچنین، ۳۵.۴ درصد کل اعتبارات ارائه شده به 
متقاضیان در بخش مرابحه این بانک به رقم ۶۷۷ 

هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

تجارت نو

بیمــه  شــرکت  مدیرعامــل 
تجارت نو، شــرکت های بیمه را 
یکی از تاثیرگذارترین نهادها در 
بهبود زیرساخت های اقتصادی و 
فضای کسب و کار درکشور خواند 
که با ایجــاد مکانیزم هایی برای 
حفظ سرمایه گذاری ها در مقابل 
می توانند  گوناگــون  خطرهای 
اثــرات عوامل تهدیــد کننده ی 
ســرمایه گذاری را کاهش داده و 
درنهایت به افزایــش ثبات مالی 

در کشورکمک کنند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی 
بیمــه تجارت نــو؛ »دکتــر نیما 
نوراللهی«،بیــان کــرد: درحال 
حاضــر شــرایط تورمی فشــار 
ســنگینی را بردوش بنگاه های 
اقتصادی و شــرکت های تولید 
کننــده کشــور بــه خصــوص 
شــرکت هایی که در صــف اول 

قراردارند،  تحریم هــا 
وارد کرده است.

وی، افــزود: ازســوی 
دیگر تــورم موجود در 
کشــور ارزش امــوال 
واحدهــای صنعتی و 
تولیــدی را به شــدت 

باال برده اســت به طوریکه خرید 
بیمه نامــه و تهیه پوشــش های 
کامل و با ارزش های به روز شــده 
برای بســیاری از ایــن واحدها 
حق بیمه هــای قابل توجهی را به 
همراه داشته است. دریک چنین 
شرایطی بیشتر این بیمه گذاران 
یا از خرید بیمه نامه به طور کامل 
منصرف می شــوند و یــا ترجیح 
می دهند به واســطه قیمت های 
باال تنها پوشش های اولیه را تهیه 

کنند.
بیمــه  شــرکت  مدیرعامــل 

تجارت نو،اذعان داشت: 
درهمین راستا شرکت 
بیمه تجارت نو با درنظر 
گرفتن شــعار«تولید؛ 
مانــع  پشــتیبانی ها، 
زدایی هــا«، و با هدف 
حمایت از بیمه گذاران 
بزرگ اعــم از صنایــع تولیدی و 
خدماتی تالش می کند تا خرید 
پوشــش های بیمه ای مورد نیاز 
را بــرای بیمه گذاران تســهیل و 
ممکــن ســازد.دکتر نوراللهی، 
فعلی،  درشــرایط  اظهارداشت: 
تنها از طریق طراحی محصوالت 
بیمــه ای مناســب و پوشــش 
ریســک های موجود مــی توان 
از فعــاالن اقتصــادی حمایــت 
کرد که در همین راســتا شرکت 
بیمه تجارت نو با پشــتوانه بانک 
بیمه هــای  وام  تجارت،طــرح 

ســازمانی را درجهت حمایت از 
صنایع تولیدی و خدماتی کشور 

عملیاتی کرده است.
وی، توضیح داد کــه این طرح با 
دو رویکرد توسعه مشارکت های 
راهبــردی بیمــه تجارت نــو با 
سازمان ها و شــرکت های بزرگ 
و گســترش همکاری موثر بین 
بانک و بیمه و در راستای افزایش 
ضریــب نفوذ مشــتریان به ویژه 
مشتریان سازمانی طراحی شده 
بیمه  شــرکت  است.مدیرعامل 
تجارت نو، عنوان کرد: وام گیرنده 
یا بیمه گذار با استفاده از مزایای 
طرح »وام بیمــه تجارت«ضمن 
کســب خدمات بیمه ای و تحت 
قراردادن ریسک های  پوشــش 
خود از مزایای پرداخت اقساطی 
حــق بیمه بــا کمتریــن هزینه 

برخوردار خواهد شد.

حمایت بیمه تجارت نو از صنایع تولیدی و خدماتی کشور

 اصالح قانون صدور دسته چک برای
 مشتریان حقوقی

اصالحیه قانون جدید صدور دســته چک برای مشتریان حقوقی ابالغ 
شــد.به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ بر اســاس ابالغیه کمیسیون 
مقررات و نظارت موسســات اعتباری بانک مرکــزی، تمامی بانک ها و 
موسسات اعتباری می بایســت در زمان صدور دسته چک جدید برای 
مشــتریان حقوقی، قاعده کنترل ۸۰ درصد در زمان تخصیص دسته 
چک بر اساس تعیین تکلیف شــدن ۸۰ درصد برگه های آخرین دسته 

چک یا ثبت صدور آن در سامانه صیاد را اعمال کنند.
گفتنی اســت این فرایند برای اشخاص حقیقی مســتلزم ثبت و تأیید 

صدور دسته چک در سامانه صیاد است.

پرداخت ۳۳هزار فقره تسهیالت به مددجویان 
در ۶ ماه

بانک مهر ایران با هدف توانمندســازی مددجویان نهادهای حمایتی، 
بخش قابل توجهی از تسهیالت خود را به این قشر تخصیص می دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، این بانک در 
۶ماهه نخست ســال جاری مجموعاً ۳۳هزار و ۶۰۰ فقره تسهیالت به 
ارزش بیــش از ۶۳۱۵ میلیارد ریال به مددجویــان نهادهای حمایتی 
پرداخت کرده اســت.گفتنی اســت این بانک از ابتــدای همکاری با 
نهادهای حمایتی مختلف تا کنون تســهیالت قابل توجهی را پرداخت 
کرده اســت. پرداخت ۴۳۵هزار فقره تســهیالت معــادل ۴۰هزار و 
۲۸۵ میلیارد ریــال به مددجویــان کمیته امداد امــام خمینی)ره( و 
۱۲۹هزار فقره تســهیالت به ارزش تقریبی ۲۲هــزار میلیارد ریال به 

معرفی شدگان بنیاد برکت بخشی از این اقدامات است.
همچنین پرداخت ۱۱هزار فقره تســهیالت بــه ارزش ۲۵۲۰ میلیارد 
ریال به مددجویان بهزیستی و ۱۲هزار و ۵۰۰ فقره تسهیالت به ارزش 
۱۲۷۲ میلیارد ریال به معرفی شــدگان بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 
بخش دیگری از فعالیت های بانک مهر ایران در این حوزه است. به عالوه 
این بانک پیــش از این و در همکاری با معاونت زنان و خانواده ریاســت 
جمهوری، ۵۰هزار فقره تســهیالت بــه ارزش ۱۴۰۰ میلیارد ریال به 

زنان سرپرست خانوار پرداخت کرده است.
عمده این تســهیالت مربوط به حوزه خوداشتغالی است. در واقع بانک 
مهر ایران سعی کرده به جای پرداخت وام  در حوزه معیشتی، با پرداخت 
وام در حوزه اشتغال، این افراد را به سمت ایجاد درآمد پایدار برای خود 
و خانواده هایشــان ســوق دهد. به این صورت فرد عالوه بر اینکه برای 
بازپرداخت اقســاط خود به مشــکل برنمی خورد، نیازش به دریافت 

کمک از سوی نهادهای حمایتی نیز کاهش می یابد.

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

مدیر عامل بانک رفاه کارگران در ســفر به استان اردبیل، ضمن دیدار با 
مسئوالن این اســتان، بر آمادگی این بانک برای حضور در بخش های 
مختلف اقتصادی استان تأکید کرد.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه 
کارگران، اسماعیل 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 مناســبی در حوزه های صنعتی، کشــاورزی، 
دامپروری، گردشگری و ... برخوردار است که سرمایه گذاری بانک ها و 
بخش خصوصی به رشد و توسعه استان کمک می کند.وی افزود: یکی 
از برنامه های اصلــی بانک رفاه کارگران کمک به حوزه تولید کشــور و 
اشتغال زایی به ویژه در مناطق کم برخوردار است و با در اختیار داشتن 
زیر ســاخت ها و توانمندی مناســب، می تواند در بخش های مختلف 
تولیدی، کشــاورزی، صنعت و بازرگانی، فعالیــت 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 راستای 
اهداف کالن دولت ســیزدهم در محرومیت زدایی عنوان کرد و اظهار 
داشت: امیدواریم نظام بانکی و از جمله بانک رفاه کارگران منابع خود را 
به سمت استان ها به ویژه استان های محروم سوق 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.

دکتر اسکندری رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شد
محمود نکونام سرپرست اداره کل روابط عمومی 

بانک سپه شد
 دکتر اســکندری رییس مرکز مطالعــات و برنامه ریــزی راهبردی و 

محمود نکونام سرپرست اداره کل روابط عمومی بانک سپه شد 
 دکتــر غالمرضا اســکندری رییس مرکــز مطالعــات و برنامه ریزی 
راهبردی و محمود نکونام سرپرست اداره کل روابط عمومی بانک سپه 
شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه دکتر غالمرضا اسکندری 
دارای مدرک دکتری مدیریت  منابع انســانی اســت کــه پیش از این 

ریاست اداره کل روابط عمومی بانک سپه را بر عهده داشت.
این گزارش می افزاید دکتر اسکندری تجربه حضور در مسئولیت هایی 
همچون مدیر بانک ســپه منطقه قم، مدیر شــعب بانک سپه منطقه 
سمنان، مدیر شعب بانک ســپه منطقه بوشهر، مشاور پارلمانی و روابط 
مجلس بانک سپه، عضو کارگروه اطالع رسانی نظام بانکی کشور، دبیر 
شورای عالی مســئولیت اجتماعی، دبیر شــورای عالی تبلیغات بانک 

سپه و عضو شورای اطالع رسانی وزارت اقتصاد را عهده دار بوده است. 

بانک تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری تفاهمنامه همکاری امضا کردند

تفاهمنامــه همــکاری بانک تجــارت و معاونــت علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری به امضای دولت آبادی مدیرعامل این بانک و دکتر 

ستاری معاون رئیس جمهور رسید.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در مراسمی به میزبانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و با حضور دکتر سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری رییس جمهوری و دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت 

تفاهمنامه همکاری بین این دو مجموعه به امضا رسید.
دولت آبادی مدیرعامل بانک تجارت در این مراســم با اشاره به عملکرد 
این بانک در همکاری با صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاست جمهوری 
گفت: مجموعه بانک تجارت با دیدگاه آینده نگر و از طریق شبکه شعب 
سراسر کشور و ظرفیت های فنی و تخصصی در راستای تقویت زیست 
بوم اقتصاد دانش بنیان، همــکاری همه جانبه با این شــرکت ها را در 
دســتور کار خود دارد.مدیرعامل بانک تجارت با اشاره به سهم ۳۲ هزار 
میلیارد ریالی این بانک در صدور ضمانتنامه برای شــرکت های دانش 
بنیان معرفی شده از سوی صندوق نوآوری و شــکوفایی افزود: اعتقاد 
ما بر این اســت که ظرفیت های فراوانی در استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان در مسیر توسعه پایدار اقتصاد کشور وجود دارد و همکاران 
من با این نگرش همواره در صدد طراحــی خدمات و راهکارهای جدید 
برای توسعه این شرکت ها هستند.دکتر ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری نیز در این مراســم بر ضرورت حمایت و پشــتیبانی 
هرچه بیشــتر از شــرکت های دانش بنیان در راســتای توسعه پایدار 

اقتصاد کشور تاکید کرد.

بانک
سود مشارکت در منافع به شبکه فروش بیمه دی 

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

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

۱۳۹۸ نمایندگان و کارگزاران را واریز نمود.
وی بیان کرد: معتقدیم شــبکه فروش به ویژه نماینــدگان، به عنوان 
مهم ترین ســرمایه های شــرکت و خط مقدم ارائه خدمات بیمه ای به 
مشتریان هستند و ســعی داریم با سیاســت های حمایتی و پرداخت 
های به موقع، در افزایش انگیزه و همچنین نگهداشت نمایندگان فعال 

گام برداریم.

جلسه کمیته اجرایی وصول مطالبات بیمه میهن
در جلســه کمیته اجرایی وصول مطالبات بیمه میهن، بر لزوم تالش و 

تسریع در پیگیری دقیق وصول مطالبات معوق این شرکت تأکید شد.
به گزارش روابط عمومی؛ در این جلسه که با حضور دکتر عبداله رحیم 
لو عضو هیئت مدیره و سرپرســت بیمه میهن برگزار شــد، گزارشــی 
از مطالبات بیمه میهن از بیمه گذاران مختلف از ســال های گذشــته 
تاکنون ارائه گردید.دکتر رحیم لو ضمن تشکر از تالش همکاران ذیربط 
در پیگیــری وصول مطالبات معــوق، بر لزوم تــالش مضاعف اعضای 
کمیته برای وصول مطالبات به منظور جبران کمبود نقدینگی، افزایش 
بازدهی و پویایی و شکوفایی شــرکت تأکید کرد.سرپرست بیمه میهن 
با ارائه پیشنهاد و رهنمودهایی به واحدهای ذیربط برای اخذ مطالبات 
معوق گذشــته، تاکید کرد که منبعد ایجاد مطالبات برای شــرکت از 
هیچکس پذیرفته نیست و بخش های فنی باید بنحو مقتضی اقدامات 

الزم را قبل از ایجاد هر مطالبه ای انجام دهند.
وی افزود همه مدیران ستادی و شــعب نیز موظف به اجرا و رعایت ُمر 
قانون و ضوابط و مقررات در این زمینه هستند. در این جلسه همچنین 
بر لــزوم اصالح فرایندهــا و رویه ها بــه منظور جلوگیری از انباشــت 
مطالبات تأکید گردید و اعضای کمیته نیز به بیــان نقطه نظرات خود 

پرداختند.

به مناسبت روز دریانوردی و با حضور مدیرعامل بیمه البرز : 
بیمه عمر بیمه البرز به دریاییان نمونه اهدا شد

در مراســم روز جهانی دریانــوردی، مدیرعامل بیمه البــرز با اهدای 
بیمه عمر از ۴۳ دســت اندکار و فعال دریایی نمونه ارگان های دریایی 

کشورقدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، در این مراســم که با حضور دریادار 
حبیب اهلل ســیاری، رئیس ســتاد و معــاون هماهنــگ کننده ارتش 
جمهوری اســالمی ایران، معــاون وزیر راه و شهرســازی و مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانوردی و جمعی از مدیران ارشد ارگان های دریایی 
برگزار شــد، مدیرعامل و رییس هیات مدیره بیمه البــرز از دریاییان 

نمونه کشور در سال ۱۴۰۰ با اهدای بیمه عمر، قدردانی کردند.
این گزارش حاکی است، شــرکت بیمه البرز بیش از یک دهه به عنوان 
بیمه گر سازمان بنادر و دریانوردی انواع خدمات بیمه ای در رشته های 
آتش سوزی، مســوولیت، خودرو و درمان را به این ســازمان ارایه می 
دهد وهم اکنون ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر از کارکنان آن تحت پوشــش بیمه 
درمان شــرکت بیمه البرز قرار دارند و بنا بر نظرســنجی سازمان بنادر 
و دریانوردی کارکنان این سازمان بیشــترین میزان رضایتمندی را از 

خدمات ارایه شده بیمه البرز دارند.

چشم انداز سه ساله بیمه رازی رونمایی شد 
افزایش سرمایه سی هزار میلیاردی 

دکتــر علی جبــاری مدیرعامــل بیمــه رازی گفــت: چرخش های 
اســتراتژیک، رویکردها و اهــداف جدید در برنامه تحــول بیمه رازی 
موجب شد این شرکت بعد از گذشــت حدود ۶ ماه ، با افزایش سرمایه 
۷۰۰ درصدی و رسیدن به سرمایه حدود ســی هزار میلیاردی، کسب 
مجوز اتکایی بعد از ۱۸ ســال ، کسب توانگری مالی ســه برابری و اخذ 
توانگری ســطح یک و راه اندازی مرکز ارتباط با مشتریان شبانه روزی 
، بتواند جزو سه شــرکت اول در تولید حق بیمه در صنعت بیمه کشور 
قرار بگیرد.به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل بیمه رازی ؛ دکتر 
علی جباری شامگاه چهارشنبه )۲۱ مهر( در نشست هم اندیشی بزرگ 
همکاران شــبکه فروش بیمه رازی که در هتل پردیسان مشهد برگزار 
شد بیان کرد: برنامه تحول و نقشه راه بیمه رازی را تدوین کردیم و بیمه 

رازی را با هم خواهیم ساخت .
مدیرعامل بیمــه رازی تاکید کرد :  به بیمه رازی تعهــد دارم و در بیمه 
رازی ماندگار هســتم . وی افزود : با کمک شــبکه فروش در سه سال 
آینده بیمه رازی را به شرکت ســی هزارمیلیارد ریالی تبدیل می کنم 
و با اخذ مجوزهای مربوطه تا ســال ۱۴۰۳ حداقل سی شعبه جدید در 
شرکت بیمه رازی برای ارایه خدمات مناسب به بیمه گزاران و حمایت 

از شبکه نمایندگی افتتاح مینماییم.
مدیرعامل بیمه رازی تصریح کرد : برای بیمه رازی قوی باید شــعبه و 
نمایندگان قوی داشته باشیم . وی افزود : نماینده محوری در بیمه رازی 
شعار نیســت و به آن اعتقاد دارم و با توجه به چرخش های استراتژیک، 
رویکردها و اهداف جدیدی که در برنامه تحول بیمه رازی ترسیم شده، 
نیازمند استفاده از نقطه نظرات نمایندگان و مدیران شعب در استان ها 

هستیم تا این رویکردها در مسیر ترسیم شده پیش برود.
دکتر جباری با بیان اینکه نقشــه راه مدون و ترسیم شــده برای بیمه 
رازی بر اساس ارزیابی از عملکرد گذشته بیمه رازی، شرایط پیرامونی و 
شرایط محیطی اســت افزود: نمایندگان بیمه رازی دغدغه هایی دارند 
و با توجه به اینکه من بیش از ۲۷ ســال در صنعت بیمه بوده ام و از کار 
کارشناسی در شــعبه گرفته تا قائم مقامی بیمه ایران را عهده دار بودم 
کامال با مشــکالت نمایندگان آشنا هستم و با اســتفاده از تجربه و تیم 
متخصص برای موفقیت هر چه بیشــتر بیمه رازی و رســیدن در اوج 

حداکثر تالش خود را می کنم.
وی با اشاره به شرایط مثبت سهام بیمه رازی در بورس گفت: امروز بعد 
از گذشت ۵ سال ، شرایط سهام بیمه رازی در بورس بهبود یافته است و 
همه به آن نگاه مثبت دارند چرا که معتقدیم تحول در بیمه رازی شروع 
شــده و به زودی بیمه رازی را در اوج خواهیم دید.جباری تصریح کرد: 
از زمانی که بنده ســکان مدیریت بیمه رازی را برعهده گرفتم ، برنامه 
های ارائه شــده من به ســهام داران، با این نگاه بوده که بیمه رازی باید 
به عنوان یک بنــگاه اقتصادی بزرگ و موثر در کشــور ایفای نقش کند 
و خوشبختانه ســهام داران و هیات مدیره نیز من را در اجرای برنامه ها 

همراهی کرده اند.
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