
دبیر سندیکای مخابرات مطرح کرد

افزایش تعرفه های مخابراتی الزامی است اما...
دبیر ســندیکای مخابرات با بیان اینکه خصوصی شــدن ارتباطات ثابت 
مشــکلی ایجاد نمی کند، گفت: بخش خصوصی می توانــد در این حوزه 
ســرمایه گذاری کند و نهادهای حکومتی نیز امنیت را تامین کنند چون 

مخابرات بخش استراتژیک است و باید به آن توجه شود.
فرامرز رستگار  با اشــاره به برگزاری کنفرانس »شــبکه ملی اطالعات و 
توســعه پایدار زیرســاخت های ارتباطی«، اظهار کرد: ایــن کنفرانس 
رویدادی عمومی نیســت بلکه ویژه حضور افراد اهل موضوع و متخصص 
است و شــرکت کنندگان آن را دســتگاه های سیاســت گذار، اجرایی و 
کارفرمایی بزرگ و زنجیره تامین کننــدگان نیازهای بخش حاکمیت و 
اجرایی تشکیل می دهند. تاکید ما در این کنفرانس به ظرفیت های شبکه 

ملی اطالعات با استفاده حداکثری از توانمندهای داخلی است.
دبیر کنفرانس »شــبکه ملی اطالعات و توســعه پایدار زیرساخت های 
ارتباطی« با تاکید بر اینکه توســعه نیافتن شــبکه ارتباطات ثابت یکی 
از دالیل پیشــرفت نکردن شبکه ملی اطالعات اســت، خاطرنشان کرد: 
توســعه، به ویژه در حوزه ثابت به خوبی صورت نگرفته  است این در حالی 

است که شرکت مخابرات ایران در توسعه شبکه ثابت نقش حیاتی دارد.
وی ادامه داد: شــبکه ارتباطات ثابت در سایر کشورها هم در دست بخش 
خصوصی اســت و هیچ مشــکلی ایجاد نمی شــود زیرا بخش خصوصی 
ســرمایه گذاری می کند و نهادهــای حکومتی هم امنیــت آن  را تامین 

می کنند چون مخابرات بخش راهبردی است و باید به آن توجه شود. 
دبیر سندیکای مخابرات ادامه داد: اگر شرکت مخابرات ایران در هر سال 
تنها به اندازه ۱۵ درصد تمام موجودیش ســرمایه گذاری و به ظرفیتش 
اضافه می کرد همه تجهیزات و زیرساخت های مستهلک نوسازی می شد. 
زمانی که شرکت مخابرات واگذار شد، ۲۸ میلیون مشترک داشت و امروز 
۳۰ میلیون مشترک دارد و این یعنی در این ســال ها جهش و توسعه ای 

نداشته است.
رستگار یکی از دالیل مهم عدم موفقیت شــرکت مخابرات را عدم تغییر 
تعرفه ذکر کــرد و افــزود: باید افزایــش تعرفه ها بر اســاس برنامه های 
پیش روی شــرکت مخابرات انجام و به همان نســبت به تنوع و کیفیت 
خدمات هم افزوده شــود. مردم گاهی تصور می کننــد دریافت خدمات 
اینترنتی از موبایل ارزان تر است و ارتباطات ثابت پاسخگو نیست. اگر این 
طرز فکر را با ســرمایه گذاری در ارتباطات ثابت اصالح نکنیم اپراتورهای 

همراه به زودی فلج خواهند شد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر با افزایش تقاضا در شــبکه تلفن همراه، این 
شبکه ناگهان قفل می شــود این در حالی است که با توسعه ارتباطات ثابت 
خدمات دهی به همه امکان پذیر است. امروز برای دریافت سیم کارت ۱۰۰ 
دالر و برای دریافت ارتباطات ثابت باید ۵۰۰ دالر هزینه کرد، در حالی که 
تعرفه وویس در موبایل هر دقیقه ۶۰ تومان و در ثابت ۵ تومان محاســبه 
می شود که این قیمت از  ســال ۱۳۷۲ تا کنون ثابت است.وی تاکید کرد: 
اپراتورهای موبایل از محل وویس درآمد دارنــد و از آن محل به دیتا یارانه 
می دهند، در صورتی که اپراتور ثابــت از وویس درآمد کافی ندارد. افزایش 
تعرفه مخابرات الزامی اســت اما باید با افزایش خدمات جدید همراه باشد 
و در این شــرایط رضایت مردم نیز حاصل می شود.دبیر کنفرانس »شبکه 
ملی اطالعات و توسعه پایدار زیرســاخت های ارتباطی« درباره برگزاری 
نمایشگاه در حاشــیه این کنفرانس گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه 
آشــنایی میان متقاضیان و عرضه کنندگان اســت به طوری که بتوانند با 
تعامل موانع موجود را رفع کنند.رستگار با اشاره به وجود الیه زیرساختی 
و غیر زیرساختی در شبکه ملی اطالعات افزود: در قسمت زیرساختی الیه 
مخابراتی و دیتاســنتر و مواردی مثل اینها وجــود دارد و دبیرخانه آن در 

وزارت ارتباطات و فرماندهی آن هم به عهده وزیر ارتباطات است.

مخابرات
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معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد
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با گذشت ۶ ماه

وی میز رئیس بانک مرکزی؛ کسبه ناراضی و نواقص پابرجا! قانون جدید چک ر

خریدار   قانــون جدید چک کــه از بهترین نمونه های 
سیاست های پولی و بانکی در چندســال گذشته است، 
این روزها بــا مقاومت هایی در اجرای کامل آن به ســر 
می برد. قانون صدور چک در ســال ۱۳۵۵ تصویب شد 
و پس از آن در سال های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶، ۱۳۸۲ و آخرین 
بار در ســال ۱۳۹۷ تحت عنوان »قانــون اصالح صدور 
چک« اصالح شــد. در اصالح جدید این قانون، رویکرد 
پســینی و مجازات محور نســبت به صادرکننده چک 
برگشتی به یک رویکرد پیشــینی و یا پیشگیری محور 
تغییر کرده اســت. بــا این حال، تحوالت چشــمگیری 
که قانونگذار در ســال ۹۷ برای چک مصوب کرده است 
نیازمند یک بــازوی اجرایی قدرتمنــد در بانک مرکزی 

برای پیاده سازی بند به بند مفاد و تبصره های این قانون 
جدید است.با وجود سپری شــدن ۳ سال از تصویب این 
قانون، ۲ نقد مهم به عملکرد بانک مرکزی در قبال قانون 
چک وارد است. اول اینکه تعداد زیادی از مفاد این قانون 
در سیســتم بانکی بر زمین مانده و یا ناقص اجرا شــده 
اســت.عدم اطالع رسانی و آگاه ســازی عمومی مناسب 
در خصوص مفاد اجرا شــده این قانون همچون ســامانه 
صیاد نیز از دیگر مواردی است که متولیان بانک مرکزی 

نسبت به آن غافل بوده اند.

معطلی ۳ ساله اجرای قانون چک در ساختمان 
میرداماد

محمد نوری کارشــناس امور بانکی  با بیــان اینکه بانک 
مرکزی و قوه قضاییــه طبق قانون اصــالح صدور چک 
مصوب ســال ۹۷ مکلف به اجرای تکالیفــی در دو موعد 
تاریخی بوده اند، خاطرنشــان کرد: اجرای موعد اول این 
تکالیف، ســاده و بدون نیاز به ایجاد سازوکار جدید بوده 
است که در تاریخ در آذر ۹۸ اجرایی شده است، اما موعد 

بعدی اجرای این تکالیف مربوط به آذر ۹۹ بوده است.
وی با بیان اینکه مهم ترین تحــوالت قانون جدید چک 
می بایســت از آذرماه ۹۹ توســط بانک مرکــزی اجرا 
می شده اســت، گفت: ثبت مبلغ، تاریخ و هویت گیرنده 

چک در سامانه صیاد، یکی از برجسته ترین نوآوری های 
قانون جدید بوده است که به دلیل شیوع کرونا به ابتدای 

سال ۱۴۰۰ موکول شده است.

نواقص سامانه صیاد هرچه سریعتر مرتفع شود
نوری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تعهدات مربوط 
به آذرماه ۹۹ توســط بانک مرکزی عملیاتی شده است 
و این امر نیز تاثیر مطلوبی در کاهش ریســک معامالت 
چک داشــته اســت، عنوان کرد:، اما در این بین یکی از 
انتقادات وارد شــده بــه بانک مرکزی بــه موضوع عدم 
دسترسی عمومی شــهروندان به گوشی هوشمند برای 
ثبت در ســامانه صیاد باز می گردد.کارشناس امور بانکی 
با اشــاره اینکه ممکن است افراد ســالخورده و ساکنین 
مناطق محروم و دورافتاده به سهولت به گوشی هوشمند 
دسترسی نداشته باشند، افزود: بانک مرکزی مکلف بوده 
اســت تا با اتخاذ تدابیری دسترســی دارندگان چک به 
خودپرداز ها و سیســتم پیامکی را برای ثبت، دریافت و 

انتقال به گیرنده چک را فراهم کند.
وی با بیان اینکه یکســری الزامات عملیاتی باید در نظر 
گرفته می شده اســت تا کارکرد های پیشین چک نیز در 
قانون جدید چــک نیز محفوظ بماند، اظهار داشــت: به 
عنوان مثال صدور چک بابت تضمین و وثیقه در ســامانه 

صیاد مقدور نیســت؛ چراکه این چک هــا قاعدتا بدون 
تاریخ صادر می شــوند و امکان صدور چــک بدون درج 

تاریخ در سامانه صیاد امکان پذیر نیست.

تعیین سقف اعتبار صادرکننده چک نیازمند 
تجمیع دیتا همه دستگاه ها است

وی تاکید کرد: در مــاده ۲۱ مکرر قانــون جدید چک، 
بانک مرکزی مکلف شده اســت تا زیرساخت های الزم 
برای برقراری تقارن اطالعاتی را بــه گونه ای فراهم کند 
که گیرنده چک قادر باشد وضعیت اعتباری صادرکننده 
چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک های برگشتی 
در ۳ ســال اخیر و میزان مانده تعهدات چک های تسویه 

نشده را به صورت آنی استعالم کند.
نوری با بیان اینکه بانک مرکــزی موظف بوده چک های 
برگشتی و ســقف اعتبار مجاز هر شــخص را به گیرنده 
چک اعــالم کند، خاطرنشــان کرد:، اما متاســفانه این 
رویه اکنون به شکل ناقص از ســمت بانک مرکزی انجام 
می شــود و صرفا چک های برگشتی رفع ســوء اثر شده 
به گیرنده چک اعالم می شــود.این کارشــناس بانکی 
با اشــاره به اینکــه تکالیف بانک مرکزی بــرای تعیین 
ســقف اعتبار برای دارندگان چک تاکنــون عملیاتی 
نشده اســت، گفت: تاخیر بانک مرکزی در اجرای این 
تکلیف شاید به این علت باشــد که تعیین سقف اعتبار 
و دریافت اطالعات الزم جهت اعتبارســنجی دارندگان 
چک، مســتلزم همکاری نهاد های متعدد اســت.این 
کارشــناس امور بانکی با اشــاره به راهکار اجرایی شدن 
مفاد باقی مانده از قانــون چک، گفت: با توجه به وضعیت 
فعلی، بهتر اســت ابتدا زیرســاخت ها و بانک اطالعاتی 
توسط دستگاه هایی مثل ســازمان امور مالیاتی و وزارت 
رفاه برای امر اعتبارســنجی افراد تجمیع و پردازش شود 
و سپس از ســوی بانک مرکزی برای تعیین سقف اعتبار 
برای دارندگان چک اقدام شــود.وی با اشاره به اینکه قوه 
قضاییه نیز موظف بوده اســت تا دسترسی بانک مرکزی 
به احکام ورشکستگی، اعســار و آرای قطعی محاکم در 
خصوص چک ها در سامانه ســجل محکومیت های مالی 
را به شــکل سیستمی تســهیل کند، گفت: البته در یک 
ماه اخیر و بعد از ابالغ سند تحول قوه قضاییه، این فرآیند 
حرکت های مثبتی را تجربه کرده اســت.این کارشناس 
امور بانکی در پایان اظهــار امیدواری کــرد: اخیرا بین 
بانک مرکزی و قوه قضاییه تفاهم نامه ای به امضا رسیده 
اســت که طبق مفاد آن، تبادل اولیــه اطالعات بین این 
دو نهــاد برای اســتعالم ســوابق قضایــی دارنده چک 
برقرار شده است.بررســی های میدانی نشــان دهنده 
این اســت که هنوز هم چک های صیــادی جای خود را 
در جامعه اقتصادی باز نکــرده اند و مقصر این موضوع هر 
دو مجری این قانون اســت. اطالع رسانی ها دیرهنگام و 
عدم همــکاری بانک هــا از طرفی و همچنیــن همگام 
نبودن برخی از کســبه برای اجرای این قانون زمینه ساز 
اختالالت زیادی در اجرای قانون جدید چک شده است. 

صفحه 2

رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد

 خطر تورم سرسام آور 
در اقتصاد ایران!

فراخوان مناقصه عمومی

امور حقوقي و قراردادها - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

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

مناقصه عمومی يک مرحـله ای شماره  م م/00/0210مربوط به  مرمت و بهسازي جاده  و محوطه 
چاه 28 اهواز 

الف- شرح مختصر خدمات
عمليات تخريب،عمليات خاکی،، تسطيح و رگالژ، اجرای شن مخلوطرودخانه ای و تثبيت و آهک، 
شن ريزی ساختمان پی دستگاه حفاری، لوله کشی آب و گاز، ساخت و نصب مهارهای لوله سوخت، 
سپتيک، احداث حوضچه بتنی/بلوکی با ابعاد20*50 محل استقرار مخازن سوخت و ديزل ژنراتور ، تهيه 

اجرای ژئوممبراين، تجهيز و برچيدن کارگاه
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در 30 کيلومتری اهوازو مدت انجام آن 2مـاه  می باشد.
ج-   برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/18,758,881,080ريال  وتعديل پذير می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

 داشتن ظرفيت آزاد)تعدادي و ريالي( در رشته مربوطه 
 مناقصه گران داراي   پايه 5 گرايش راه و ترابري

 در تعيين برنده مناقصه و در شرايط برابر،الويت با شركت هاي بومي استاني مي باشد.
 داشتن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي- توانايي ارائه تضمين 
شرکت در فرآيند ارجاع كار به مبلغ -/937,944,054ريال که بايستی به يکی از دو صورت زير ارائه 

گردد :
الف:  ارائـه رسيـد وجـه صـادره از سـوي حسابداري كارفـرما مبني بـر واريـز مبلـغ فـوق الـذكربه 
شماره حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک  مركزي جمهوري اسالمي ايران 

شعبه مركزي جمهوري اسالمي ايران - اهوازکد 0 حساب - بنام  شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانكي به ميزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا براي مدت )90روز( معتبر 

بوده  وپس از آن نيز با اعالم كارفرما براي مدت )90 روز( ديگر قابل تمديد باشد.
 توانايي ارائه 5% مبلغ پيمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمين انجام تعهدات

 مناقصه گر جهت تحويل تضمين شرکت در فرآيند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصوير تضمين از 

طريق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کميسيون مناقصات در اهواز، کوی فدائيان اسالم 
مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه 

و تضمين را تسليم نمايند.
هـ-محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کليه متقاضـيان واجد شرايط دعـوت بهعمل ميآيد ظرف مهلت مقرر در اين فراخوان جهت دريافت 
اسناد و اعالم آمادگی از طريق سامانه ستاد و به نشاني www.setadIran.ir مراجعه نمايند تا 
ارزيابيهاي الزم وفق آييننامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات)ارزيابي ساده(بر روي 

مدارك ارسالي مناقصه گران به عمل آيد.
تاريخ    8:00 ساعت  از  و(  حضوری  )غير  الکترونيکی  صورت  به    : آمادگی  اعالم  مهلت   -1

1400/07/24لغايت  ساعت 19:00  تاريخ   1400/08/03
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب : واريز مبـلغ  4,046,000ريال  از طريق درگاه موجود در 

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

متقاضيان مكلفند پيشنهادات خود را حداکثر تا ساعت14:00   روز  يکشنبهمورخ  1400/08/16به 
صورت الكترونيكي و از طريق سامانه ستاد تسليم نمايند. ضمنَا پيشنهادات در ساعت 08:00 روز             
دوشنبه مورخ  1400/08/17 گشايش و قرائت خواهد شد و حضور نماينده مناقصه گران با معرفي نامه 

و كارت شناسايي معتبر بالمانع است.
همچنين مناقصه گران می بايست ضمن بارگذاری الکترونيکی تصوير تضمين شرکت در فرايند ارجاع 
کار در سامانه تا ساعت 14:00   روز  يکشنبه مورخ1400/08/16اصل تضمين مذکور را به صورت 
فيزيکی به كميسيون مناقصات شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائيان اسالم 

مجتمع تندگويان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسليم نمايند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضيان شرکت در مناقصه و نمايندگان شرکتها در همه 

مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه يك نسخه اصلي از اساسنامه شركتها، آگهي تاسيس، آخرين تغييرات ثبتي و 

هرگونه گواهي مبني بر واجد شرايط بودن شركت مطابق با مفاد آگهي الزامي مي باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/07/24  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/25

رشكت ملي نفت اريان   
نفتخيز جنوب

رشكت ملي مناطق 
شناسه آگهی : 1204754

نوبت دوم

WWW.NISOC.IR http://iets.mporg.irو



رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد

خطر تورم سرسام آور در اقتصاد ایران!

رئیس سازمان برنامه و بودجه  اعالم کرد

جزئیات افزایش حقوق ۱۴۰۱؛ از ۱۰ تا باالی ۳۰ درصد

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rیکشنبه      25 مهر 1400    شماره 889

صنعت، قربانی کمبودها

جایگاه صنعــت در برنامه ریزی های اقتصادی ایران 
کجاست؟ این پرسش مهمی  است که سیاست گذاران می بایست به آن 
پاسخ دهند و این پاســخ تا حدی می تواند ابهام موجود را از سر صنعت 

ایران بردارد. 
به عنوان یک صنعتگر می توانم پاســخ ناامیدکننده ای به این ســئوال 
بدهم؛ اما نکتهاینجاســت که صنعت ایران بالقوه توانایی رشــد دارد و 
همین قابلیت ســبب می شــود همچنان امیدواری هایی به تغییر این 

روند وجود داشته باشد.
بــرای دریافت میــزان اهمیــت بخش صنعــت در کشــور می توان 
رفتارسیاســتگذاران را در قبال مســاله ای چون کمبــود انرژی مورد 
واکاوی قرار داد. خطوط تعطیل شــده صنایع بزرگ کشــور از جمله 
سیمان و فوالد، در اوج مصرف گاز در زمستان سال گذشته و اوج مصرف 
برق در تابستان امســال،گواه این مدعاســت که چطور صنایع، قربانی 

اصلی کمبود انرژی در کشورشده اند.

جایگاه صنعت در اقتصاد ایران
صنعت ایران در سال ۱۳۹۹ با بحران های بسیار جدی روبرو بوده است. 
شیوع کرونا از یک سو و تشــدید تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران 
از سوی دیگر، صنعت ایران را با فشار فزاینده ای مواجه ساخته و مساله 
کمبود انرژی در فصل زمستان به واسطه کمبود گاز و در فصل تابستان 
نیز به دلیل کمبود برق، مشــکل تازه ای به دو مشــکل مهم صنعت در 

ایران افزوده است. 
در عین حال، بررســی وضعیت صنعت در ســالهای اخیــر، حکایت از 
تشــدید بحرانها بر این بخش دارد. تنها نگاهی به چنــد آمار موید این 
نکته اســت. برای مثال، ارزش افزوده بخش صنعت از ســال  ۱۳۹۰ تا  
۱۳۹۹حــدود ۶ درصد کاهش یافته اســت. رشــد اقتصــادی بخش 
صنعت نیز هر چند در ســال گذشــته مثبت بود، اما در دو سال پیش 
از آن، یعنی ســالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ منفی بــود. در همین حال برای 
اولین بار در سال ۹۸، حجم ســرمایه گذاری در اقتصادایران به میزان 
کمتر از استهالک رســید. این بدان معناست که ســرمایه گذاریانجام 
شــده در اقتصاد ایران حتی خسارت ناشی از اســتهالک ماشین آالت 
و ســاختمانها را جبران نکرده و از این بابت زنگ خطــر جدی به صدا 
درآمدهاست.آخرین آمار ارائه شده از ســوی مرکز آمار ایران نیز نشان 
می دهد محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، 
در بهار امســال برابر یک میلیون و ۵۰۸ هزار و ۸۰۶ میلیارد ریال بوده 
است. در این دوره رشــداقتصادی با نفت، ۸.۱ درصد و رشد اقتصادی 

بدون نفت، ۸.۶ درصد بودهاست.
با این حال در بهار امســال، جمــع ارزش افزوده رشــته-فعالیتهای 
اقتصادی، ۱۷میلیون و ۵۸ هزار و ۹۹۹ میلیارد ریال، محصول ناخالص 
داخلی ۱۷ میلیون و۸۷ هزار و ۹۶۲ میلیــارد ریال و محصول ناخالص 
داخلی بدون نفت، ۱۴میلیــون و ۷۶ هزار و ۱۷۹ میلیــارد ریال بوده 
اســت. در این فصل، ســهم ارزش افزوده گروه صنایــع و معادن ۴۹.۸ 

درصد، کشاورزی ۶.۷ درصد و خدمات۴۳.۳ درصد گزارش شده است.
از سوی دیگر بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی در 
بهارامسال، نشان می دهد بخش خدمات با ۴۸.۸درصد بیشترین سهم 
اشتغال رابه خود اختصاص داده اســت. صنعت با ۹.۱۱ و کشاورزی با 

۹.۳۱ درصد در پله های بعدی قرار دارند.
توجه به این نکته نیز ضروری اســت که در همین دوره زمانی، ســهم 
شــاغالنبخش کشــاورزی و خدمات در بهار ۱۴۰۰ نســبت به فصل 
مشابه سال قبل بهترتیب برابر با ۰.۷ درصد و ۰.۹ درصد کاهش و سهم 
شاغالن بخش صنعت۱.۴درصد افزایش داشته اســت. به این ترتیب 
با وجود تمامی  مشــکالت مشخص اســت، بخش صنعت هنوز یکی از 
مهمترین بخشهای اقتصاد ایران است که در شــرایط کنونی بار اصلی 

ارزآوری و مقابله با تحریم را به دوش می کشد.

خطر کمبود گاز در کمین صنایع
با این وجود، اظهارات اخیر وزیر نفت، حکایــت از کمبود احتمالی گاز 
طبیعیدر فصل زمســتان دارد، اتفاقی که می تواند بار دیگر به تعطیلی 
خطوط تولید در کارخانه ها منجر شــود و شــرایطی همچون زمستان 
سال گذشــته را تکرارکند.در چنین وضعیت نگران کننده ای، جایگاه 
صنعت در برنامه  های اقتصادی کشور همچنان محل ابهام است. این در 
حالی است که مقام معظم رهبری،امسال نیز همچون سالهای گذشته 
با انتخاب شــعاری با محوریت تولید،اهمیت این بخش را به مسئوالن 

اجرایی کشور گوشزد کرده اند.

تهیه استراتژی توسعه صنعتی، ضروری است
استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه ای از جهت گیری های بلندمدت 
گفته می شــود که از یک ســو، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت 
کشــور با اقتصادجهانــی را تعریف می کند و از ســوی دیگــر به طور 
غیرمســتقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه های صاحب نفوذ 
جامعه اثر می گذارد. به این ترتیباســتراتژی توســعه صنعتی به مثابه  
نقشه راهی است که سیاست صنعتیکشــور را تعیین می کند. در واقع، 
سیاســت مذکور در بردارنده همه سیاســتهایصنعتی، تجاری، ارزی، 
پولی و مالی اســت که همگی در یک راســتا و بهصــورت هماهنگ در 

جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم می شوند.
در چنین شــرایطی، هنوز احــکام مهمی که الزمه تدوین اســتراتژی 
توسعه صنعتی اســت روی زمین مانده اســت. به عنوان مثال موضوع 
اولویت بندی صنایع در بند»الف« ماده)۴۶( قانون برنامه ششم توسعه 
پیش بینی شدهاســت. حکمی که در راســتای ارتقای نقش دولت در 
توسعه صنعتی و جلوگیری از تداخل وظایف و اتالف منابع در این قانون 
گنجانده شــده اما هنوز جامه عمل نپوشیده اســت. گرچه این اولین 
باری نیســت که در برنامه های توسعه کشــور حکم به اولویت بندی یا 
تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی داده شده است. پیش از این نیز در 
ماده )۱۵۰ ( قانون برنامه پنجم توســعه حکم تدوین استراتژی توسعه 
صنعتی وجود داشت. در ماده )۲۱( قانون برنامه چهارمتوسعه، وزارت 
صنایع و معادن موظف شده بود که »ســند ملی توسعه بخشصنعت و 

معدن« را با توجه به » استراتژی توسعه صنعتی« تهیه کند.
علیرغم وجود حکم »اولویت بندی« یا »تهیه ســند اســتراتژی توسعه 
صنعتی« درسه برنامه توسعه اخیر، این مهم هیچگاه تحقق نیافته است. 
)مرکز پژوهشــهای مجلس- آسیب شناســی فقدان استراتژی توسعه 
صنعتی در ایران(به نظر می رسد در ســایه همین ابهام و بی عملی است 
که صنایع در ایران،قربانی کمبودها می شــوند و در شرایطی که حرکت 
چرخ های صنعت می تواندمتضمن فعالیت اقتصادی مولد باشــد، قطع 
برق صنایع به دلیل فعالیت ماینرها و استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته 
شده و این حرکت بی برنامه تداوم می یابد.از این رو انتظار می رود دولت 
سیزدهم نسبت به مشخص کردنجایگاه صنعت در اقتصاد ایران هر چه 
ســریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامه ای دقیق نســبت به اولویت بندی 
صنایع اقدام کند تا نقشــه راه برای ســالهایپیش رو روشن باشد. در این 
شرایط سایر بخشها از جمله سیاستگذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق 
مسیر حرکت، خود را با وضعیت ترسیم شــده تطبیق داده و الزم است 
فضا را برای رشد بخش مولد اقتصاد مهیا کنند. مهمترین دستاورد این 
اقدام مهار تورم افسارگسیخته، ایجاد اشــتغال پایدار و همچنین بهبود 

وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود.

یادداشت

رئیس صندوق توســعه ملی گفت: منطق اساســنامه 
صندوق توســعه بر انتقال ثروت به آیندگان اســتوار 
اســت. لذا منابع و ثروت این صندوق نبایــد به دلیل 
مشــکالت اقتصادی در ســایر بخش ها مانند بودجه 

کاهش پیدا کند.
مهدی غضنفری رئیس جدید صندوق توسعه ملی در 
مراســم معارفه خود که با حضور مسعود میرکاظمی، 
رئیس ســازمان برنامــه و بودجه برگزار شــد گفت: 
صندوق های ثروت ملی ســال هاســت کــه در همه 
کشورها ایجاد شده اند. برای نمونه طبق آخرین آمار، 
در ســال ۲۰۱۸ حدود ۸۱ صندوق ثروت ملی در ۵۰ 
کشور شکل گرفته اســت. گاهاً برخی کشورها بیش از 
چند صندوق ثروت ملی تشــکیل داده اند. برای نمونه 
آمریکا ۸، چین ۵ و روســیه ۲ صندوق مخصوص این 
امر ایجاد کرده اســت. از دید هدف وجودی، ســه نوع 

صندوق در دنیا وجــود دارد. صندوق های 
ثروت نوع اول تثبیتی هستند؛ یعنی اهرمی 
برای تثبیت اقتصاد به حساب می آیند و در 
مواقع نیاز به کاهش کســری بودجه کمک 
می کنند. نوع دوم این صندوق ها، توسعه ای 
اســت؛ یعنی بدون توجه به وضعیت بودجه 
صرفــاً از طرح هــای توســعه ای حمایت 

می کنند. نوع ســوم نیــز صندوق هایی هســتند که 
برای تســهیل انتقال ثروت بین نســلی تشکیل شده 
اند. آمارها نشــان می دهد بیش از ۵۰ درصد صندوق 
ثروت های دنیا، صندوق آیندگان هستند. بدین معنا 
که هیچکس نمی تواند از منابع آن برای بودجه کشور 

استفاده کند.
وی ادامه داد: این صندوق ها، به لحــاظ منابع ورودی 
نیز سه دسته هستند. دســته اول ورودی کاالیی دارند 

مانند نفــت و فرآورده های آن. دســته دوم 
ورودی کاالیــی دارنــد امــا کاالهایی بجز 
نفت و فرآورده های نفتی. اما دســته ســوم 
صندوق هایی هســتند که مازاد بودجه خود 
را در این صندوق سرمایه گذاری می کنند. با 
توجه به این دسته بندی، شاید بتوانیم انفال 
را در درآمدهای این سازمان دخیل کنیم. در 
میان صندوق های ثروت ملی در دنیا، صندوق کشور ما 

مقام ۲۳ را کسب کرده است.
غضنفری اظهار کــرد: بر این اســاس، مــا باید برای 
ورودی، خروجی و فرایندهای داخلی صندوق توسعه 
ملی برنامه های مشخصی تدوین کنیم. در حال حاضر 
منابع صندوق توســعه ملی ترکیبی از ســه مورد ذکر 
شده است. البته منطق اساسنامه این صندوق بر هدف 
انتقال ثروت به آیندگان استوار است. لذا منابع و ثروت 

این صندوق نباید به دلیل مشکالت اقتصادی در سایر 
بخش ها مانند بودجه کاهش پیــدا کند. بنابراین الزم 
اســت که روی متنوع ســازی ورودی ها و ایجاد منابع 
درآمــدی پایدار بجز فــروش نفــت برنامه های کافی 
تنظیم شود. متنوع ســازی هزینه ها و افزایش سرعت 
بازگشــت مطالبات نیز در برنامه های ما حائز اهمیت 

است.
وی افزود: استقالل مدیریت حساب ها از بانک مرکزی، 
اســتفاده از خط اعتباری بانک ها در اعطای تسهیالت 
صندوق، پیگیری وصول مطالبات صندوق از بانک های 
عامل، توســعه روابط بیــن الملل میــان صندوق ها، 
ترکیب منابع صنــدوق با منابع شــرکت های بزرگ 
صادراتی و کمک بیشــتر به فعالیت هــای صادراتی از 
جمله برنامه های مهم بنده برای صندوق توســعه ملی 

در سال های آینده است.

 اقدامات اخیر برای ســازماندهی بازار ســرمایه مانند 
برخورد با متخلفان ماینینگ در بورس تهران، تغییرات 
مدیریتی در شــورای عالی بورس و ســازمان بورس و 
تاکید بــر جلوگیری از قیمت گذاری دســتوری و رفع 
انحصار، نشــان دهنده عزم جدی دولت سیزدهم برای 
تقویت بورس و ارتقــای جایگاه این بــازار در اقتصاد 
کشــور اســت.معامالت بورس در هفته های گذشته، 
روند پرنوسانی را تجربه می کرد که باعث بی اعتمادی 
سهامداران نیز شــده بود، اما با انجام برخی اقدامات از 
طرف دولت سیزدهم که مهم ترین آنها، تغییر شورای 
عالی بورس و رییس سازمان بورس بود، فضای مثبتی 
بر معامالت حاکم شــد به طوری که پــس از چند روز 
افت سنگین، شاخص بورس رشد قابل توجهی را تجربه 
کرد.در روزهای گذشته، شاهد شکل گیری صف های 

فروش ســهام و حتــی خــروج نقدینگی از 
بورس بودیم که زنگ خطــری برای اقتصاد 
کشور محســوب می شد، اما آشــتی دوباره 
ســهامداران با بــورس می توانــد این روند 
را تغییــر داده و جایگاه بــورس در اقتصاد را 
تقویت کند.با توجه به اهمیت بورس، دولت 
از نخســتین روزهای فعالیت خــود توجه 

ویژه ای را به سمت بازار سرمایه داشت و بارها اقدامات 
مختلفی را جهت بهبود جایگاه این بازار در میان دیگر 

بازارها در دستور کار قرار داد.
به دنبال حمایت هــای صورت گرفته از ســوی ارکان 
دولت نســبت به معامالت بورس، »ســید احســان 
خاندوزی« هفته گذشــته در صفحه شخصی خود در 
شــبکه اجتماعی »توییتر« نوشــت: انتخاب اعضای 

متخصص و خوشــنام برای »شــورای عالی 
بورس« مهمتریــن حمایت دولــت از بازار 

سرمایه است.
وزیر امــور اقتصــادی و دارایــی همچنین 
در ایــن توییتر از دســتور کار قــرار گرفتن 
اقداماتی مانند توســعه نهادها، رفع انحصار، 
بهره گیری از ابزارهای جدیــد، تقویت بازار 
اولیه، مقابله با قیمت گذاری دســتوری و جلوگیری از 
دخالت در قیمت ســهام خبر داد کــه این موضوع می 
تواند از دیدگاه کارشناســان بازار سرمایه، خوش بینی 
های زیادی را در بین فعاالن  بازار نسبت به توجه دوباره 
دولت به این بازار ایجاد کند.حمایــت از بورس تنها به 
مجموعه وزارت اقتصاد، محدود نشد بلکه سایر ارکان 
دولت نیــز حمایت از بورس پرداختند. در این راســتا، 

»محســن رضایی«، معاون اقتصادی رئیس جمهوری 
در دیدار با اعضای جدید شورای عالی بورس به اهمیت 
بازار ســرمایه برای دولت و شــخص رییس جمهوری 
تاکید کرد و گفت: دولت به تقویت بازار سرمایه کمک 
می کند و از ســرمایه گذاران خرد حمایت خواهد کرد. 
باید از تجــارب قبلــی درس بگیریم و اجــازه ندهیم 

رویدادهای تلخ گذشته دوباره تکرار شوند.
وی با بیان اینکه تا ۱۰ ســال گذشته ۹۰ درصد تامین 
ســرمایه برای اقدامات و پروژه ها از سوی بانک ها و ۱۰ 
درصد را بازار سرمایه تامین می کرد، افزود: امروز سهم 
بازار ســرمایه به ۲۰ درصد افزایش یافته ولی این سهم 
هنوز رقم ایده آلی نیســت و با توجه بــه ظرفیت باالی 
فعالیت های اقتصادی در کشور امکان افزایش آن تا ۴۰ 

درصد امکان پذیر است.

صندوق

بورس

خریدار   آنطور که رئیس ســازمان برنامه 
و بودجه اعالم کرد در ســال آینده افزایش 
حقوق کارکنان پلکانــی و احتماال از ۱۰ تا 

باالی ۳۰ درصد خواهد بود.
 ۱۴۰۱ ســال  بودجــه  بخشــنامه  در 
دســتگاه های دولتی مکلف شــدند میزان 
افزایش حقوق کارکنان را به طور متوســط 
۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعالم این میزان 
با توجه به شــرایط تورمی با واکنش هایی از 

جمله برخی نمایندگان مجلس  همراه بود.
اما این که جریان افزایــش حقوق کارکنان 
در ســال آینده بــه چه صورتی اســت، در 
حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس هیات 
عامل صندوق توســعه ملی از میرکاظمی 
– رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه مورد 
ســوال قرار گرفت و وی در پاســخ به ایسنا 

توضیحاتی ارائه کرد.

نمی شود بخاطر کارکنان تمام مردم 
در سختی باشند

میرکاظمی بــا بیان این که در ســال آینده 
افزایش حقوق بــه صورت پلکانــی انجام 
خواهد شــد، اظهار کــرد: بر این اســاس 
تالش بر این اســت کــه حداقــل افزایش 
اعمال شــده ولی حقوق های پایین ممکن 
اســت تا باالی ۳۰ درصد نیــز افزایش یابد 
اما کســانی که چندین بــار افزایش حقوق 
داشــته اند کمترین درصد رشد را خواهند 
داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی 

کارکنان یکسان نیست.
وی با اشــاره به این که در حــال حاضر در 

یک چرخه منفی حقوق قــرار گرفته ایم، 
یادآور شد: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد 
می شــود و به دنبال آن حقوق ها افزایش 
پیدا می کننــد که برای تامیــن منابع آن 
خلق پول شــده و به دنبال ایــن جریان با 
افزایش پایه پولــی و افزایــش نقدینگی 
تورم رشــد می کند به عبارتی ۲۰ درصد 
افزایــش حقوق بــرای کارکنــان اعمال 
می کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد 
می شود. دولت به ســمتی حرکت خواهد 
کرد که خلق پول صــورت نگرفته و به این 

صورت نباشــد که بــرای پرداخت حقوق 
کارکنان که ســهم محــدودی در جامعه 
دارند تبعات و تــورم آن کل مردم را تحت 

فشار قرار دهد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجــه ادامه داد: 
متاسفانه در حال حاضر بهم ریختگی باالیی 
در وضعیت حقــوق وجــود دارد به طوری 
که مصوباتی را گرفته انــد که افزایش باالی 
حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد می کند، 
اما مثال جوان تحصیلکــرده ای که تازه وارد 
سیســتم می شــود حقوق پایینی دارد، اما 

برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم 
شرایط را تغییر دهیم.

در بودجه 1401 از منابع صندوق 
استفاده نخواهد شد

اما در ادامه رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در پاسخ به ســوال دیگر ایســنا مبنی بر 
اســتفاده دولــت در بودجه ســال جاری 
و بودجه ســال ۱۴۰۱ از منابــع صندوق 
توســعه ملی توضیح داد: ما به هیچ عنوان 
برنامه ای برای اســتفاده از منابع صندوق 

توسعه ملی در بودجه سال آینده نخواهیم 
داشــت و به ســمت خلق پول نمی رویم 
حتی این موضوع را در بخشنامه نیز تاکید 
کرده ایم. اســتفاده دولت از منابع صندوق 
توســعه ملی بودجه ای نخواهــد بود مگر 
برای پیشــرانی اقتصاد و پروژه های بخش 
خصوصی و ایجاد زیرســاخت در توســعه 

کشور.
میرکاظمی با بیان این که در بودجه امسال 
از منابع صندوق توســعه ملی استفاده شده 
اســت یادآور شــد: این نیز براساس مصوبه 
قانون بودجــه و مجوز صــادره از مازاد ۲۰ 
درصد بوده که در نیمه اول ســال استفاده 
شــد و احتماال در نیمه دوم ســال نیز مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره 
به این که نــگاه دولت قبل ایــن بود که 
همانطور که پول وارد صندوق می شــود 
در فشــارهای اقتصــادی و تنگناها نیز 
از آن اســتفاده کند، اظهار کــرد: بر این 
اساس برداشــت هایی از منابع صندوق 
صورت گرفته که در برخــی موارد مانند 
مهار آب های مرزی اقدام پســندیده بود 
ولــی در مــواردی براســاس ضروریات 
دولت صــورت گرفته که تــا حد ممکن 
سعی می شــود اینگونه از منابع صندوق 
اســتفاده نکنیم هر چند منابعــی که با 
مجوز رهبری برداشت شــده به صورت 
تســهیالت اســت و باید بعد از بررسی و 
محاســبات صورت گرفته بــه صندوق 

بازگردد.

خریــدار   رئیس اتــاق بازرگانــی ایران 
می گوید اگــر برخی تصمیمــات غلط در 
ســطح کالن اقتصاد ایران اصالح نشــود، 
خطر رشد سرســام آور تورم کشور را تهدید 

خواهد کرد.
 بر اســاس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در 
اقتصاد ایــران چند ماه گذشــته را در عدد 
بــاالی ۴۰ درصــد گذرانــده و در آخرین 
آمار عدد آن از مرز ۴۵ درصد نیز گذشــته 
است. بســیاری از فعاالن اقتصادی هشدار 
می دهند که در صورت اصالح نشدن برخی 
رویه های کالن، لمس تورم های شــدیدتر 

نیز ممکن خواهد بود.
رئیس اتــاق بازرگانــی ایران در جلســه 
مشترک با اعضای کمیسیون جهش و رونق 
تولید مجلس، گفتــه: اگر نگاهی تاریخی به 
عملکــرد دولت ها، با هر گرایــش و رویکرد 
فکری نسبت به مسئله اقتصادی بیندازیم، 
درمی یابیم که برآورد اقدامات انجام شــده 
از جانب آنهــا، نه تنها به حل مشــکالت و 

مسائل اقتصادی کشــور کمکی نکرده بلکه 
چالش هایش را افزون کرده اســت.او ادامه 
داد: در این میان، دولت سیزدهم، میراث دار 
بزرگ ترین بحران ها بــوده و باید از تحریم و 
چالش های ارزی تا شــیوع بیماری کرونا و 
مشــکالت مهم در بخش منابع آبی و انرژی 
را چاره جویی کند.رئیــس پارلمان بخش 
خصوصی ایــران تأکید کــرد: در وضعیت 
کنونــی و در تنگنای مشــکالت، هرگونه 
خطای راهبــردی موجــب افزایش حجم 
نقدینگی می شــود و تورمی سرســام آور را 

برای آینده در پی خواهد داشت.
او متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ 
سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، 
درحالی که اقتصاد کشور، تصمیمات سخت 
و اصالحات ریشــه ای نیاز داشــت. امروز 
اقتصاد کشــور نه از منظر سیاست داخلی و 
نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در 
کشور نمی زند و اولویت نخست هم نیست. 
همه این مسائل باعث می شــود تا کشور به 

سراشــیبی بحران فروافتد و رتبــه آن در 
شاخص های جهانی، مکرر تنزل یابد.

رئیس اتــاق ایران بــار دیگر بــه موضوع 
»تولید« و نیازهای این بخش اشــاره کرد و 
گفت: در حال حاضر ســه قوه بر این مبحث 
مهم متمرکز هســتند اما آیــا آنچه تحت 
همین عنوان پیگیری می شــود، کارآمدی 
و اثرگذاری کافی دارد؟ در کشــوری که با 
محدودیت منابع مواجه است، باید مشخص 

شــود که آیا حمایت مادام العمــر از بعضی 
بخش های تولیدی اثرگذاری الزم را ایجاد 
می کند یا نه و اینکه اساســاً کدام بخش ها 

باید در اولویت حمایت ها قرار بگیرند؟
او ادامه داد: امروز همه به دنبال شناســایی 
واحدهای تولیدی هســتند که به هر دلیل 
تعطیل شــده اند؛ امــا آیا فعال شــدن آن 
کارخانه ای که محصولش بــه زودی حتی 
در بــازار داخلی هم مصرف کننــده ندارد، 
با منابعی که ارزشــمند و توأمــان محدود 
هســتند، منطقی خواهد بود؟ آیا می شود 
بدون شناســایی عوامل توقف فعالیت یک 
واحــد تولیدی، بــرای راه انــدازی مجدد 
آن اقدام کــرد؟ تقاضای ما این اســت که 
کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به این 

موضوعات توجه ویژه داشته باشد.
شــافعی در بخش دیگری از ســخنانش به 
سیاســت های ارزی پرداخــت و گفت: ۳۵ 
درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی 
واقعی صورت می گیرد و ۶۵ درصد دیگر که 

واحدهای دولتــی، نیمه دولتی و خصولتی 
هســتند؛ در ۹۰ درصد موارد، مــواد خام 
و یا نیمه خــام را صادر می کنند. مشــکل 
اینجاســت که دولت ها به جای آنکه منابع 
ارزی را در اقتصاد ملی مورد اســتفاده قرار 
دهند و عرضــه ارز را به نفع بخش های مولد 
افزایش دهند؛ فقط سیاست کنترل قیمت 

را در این بخش دنبال کرده اند.
شافعی درباره نظام قیمت گذاری به عنوان 
یکی دیگر از موضوعــات مهم و پر چالش در 
این ایام، عنوان کرد: بســیاری از اقدامات و 
تصمیمــات در قالب شــعار کنتــرل تورم 
مطرح می شــود اما غایت آن رشــد بهای 
تمام شــده تولید بوده اســت. آیــا منطقی 
است درحالی که قیمت نهاده های تولیدی 
افزایش می یابد، در ادامــه زنجیره تولید، به 
صنعتگر و تولیدکننده دســتور داده شــود 
تا قیمت را ثابت نــگاه دارد؟ اصاًل در چنین 
شــرایطی، تولید ممکــن و مقرون به صرفه 

خواهد بود؟

منابع صندوق توسعه ملی نباید صرف حل مشکالت بودجه ای دولت شود

عزم دولت سیزدهم برای ارتقای جایگاه بورس در اقتصاد کشور

سید عباس حسینی
نائب رییس انجمن کارفرمایی صنعت سیمان 



مصوبه خودرویی در راه صحن علنی

وهای وارداتی تخلیه می شود؟ حباب قیمت خودر

صنعت
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عضو کمیسیون صنایع مجلس:
و سه شنبه نهایی می شود ح واردات خودر طر

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس گفت: قرار اســت سه شنبه 
هفته جاری، جلســه کمیســیون صنایع با حضور وزیر صمت برگزار و 
جمع بندی نهایی در مورد اصالح ایرادات طــرح واردات خودرو انجام 

شود.
علی جدی در مورد آخرین وضعیت طــرح واردات خودرو، اظهار کرد: 
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد نحوه اصالح ایرادات 
شورای نگهبان به طرح واردات خودرو به نتایجی رسیده اند؛ منتهی قرار 
بود یکشنبه هفته گذشــته با حضور وزیر صمت این اصالحات بررسی 
شود که به دلیل جلسه دولت، جلســه مجلس لغو شد.عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس افزود: بنابراین قرار شد سه شنبه هفته گذشته 
این جلســه با حضور وزیر برگزار شــود که مجدد به دلیل سفر برخی از 

اعضای کمیسیون به خارج از کشور، این جلسه نیز لغو شد.
وی گفت: در نهایت مقرر شد سه شنبه هفته جاری، جلسه کمیسیون با 
حضور وزیر صمت برگزار و جمع بندی نهایی انجام شود. پس از اجماع 
در مورد پیشنهادات کمیسیون و رســیدن به یک جمع بندی، مجلس 

فوراً وظیفه دارد که طرح را مجدد به شورای نگهبان ارسال کند.
جدی در مورد جزئیات پیشنهادات کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
تصریح کرد: ۲ پیشنهاد در مورد شفاف شدن منشأ ارز واردات خودرو و 
وظایف وزارت صمت در مورد واردات، نهایی شده که البته قبل از جلسه 

جمع بندی، نمی توان جزئیات آن را اعالم کرد.

 بازار خودرو هم در انتظار مذاکرات وین

وی ۱۲ میلیارد تومانی در بازار موجود است  خودر
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تبریز اظهار داشت: در دو هفته 
گذشته قیمت خودرو تقریبا ثابت بوده، اما از نظر تقاضا بازار خودرو کال 
به کما رفته اســت و به ندرت خرید و فروش انجام می شود. کل بازارها 
به خصوص بازارهای خودرو، مســکن و طال منتظر تحوالت سیاســی 
و اقتصادی هســتند. می توان گفت بــازار منتظر به نتیجه رســیدن 

مذاکرات وین است.
ابراهیم مددیان در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: در دو 
هفته گذشته قیمت خودرو تقریبا ثابت بوده است، اما از نظر تقاضا بازار 
خودرو کال به کما رفته اســت و به ندرت خرید و فروش انجام می شود. 
کل بازارها به خصوص بازارهای خودرو، مســکن و طال منتظر تحوالت 
سیاســی و اقتصادی هســتند. می توان گفت بازار منتظــر به نتیجه 
رســیدن مذاکرات وین اســت.وی در ادامه افزود: طرح واردات خودرو 
نیز تاثیرگذار اســت، اگر واردات آزاد شــود هم بازار از حالت انحصاری 
خارج می شود و هم قیمت ها کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی خواهد داشت، 
بنابراین خریداران تا زمان به نتیجه رسیدن این طرح از خرید خودداری 
می کنند. در نتیجه این عوامــل ۹۰ درصد بازار در رکود اســت و فقط 

کسانی که نیاز فوری دارند اقدام به خرید خودرو می کنند.
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو تبریز با اشاره به نرخ روز خودرو 
در بازار اظهار کرد: قیمت ســمند LX در بازار ۲۰۵ میلیون تومان، پژو 
۲۰۶ تیپ۲ حــدود ۲۴۵ تا ۲۴۶  میلیون تومــان، پراید ۱۳۱ به میزان 
۱۳۷ میلیون تومان، پژو پــارس تیوفایو ۳۱۰ میلیون تومان، پژو پارس 
معمولــی ۲۷۵  میلیون تومــان، تیبا صندوقــدار ۱۵۶ میلیون تومان 
و تیبــا۱ ۱۴۶ میلیون تومان اســت. از میان خودروهــای خارجی هم 

گرانترین خودروهای موجود در بازار حدود ۱۲ میلیارد تومان است.

 عضو کانون موسسات حمل و نقل:

کشتی های چینی وارد بنادر ایران نمی شوند
عضو هیات مدیره کانون موسســات حمــل و نقل اظهار داشــت: در 
حال حاضر تمام کشــتی های خارجی به صورت یک سفره وارد کشور 
می شــوند اما خطوط کانتینری منظم و معتبر خارجی این ریســک را 
نمی پذیرند، حتی شــرکت های چینی و الینرهایی مانند کاســکو هم 
وارد بنادر ایران نمی شوند.مسعود دانشمند با اشاره به محدودیت های 
تردد الینرهای خارجی در بنادر ایران به دلیل تحریم ها اظهار داشت: با 
تشدید تحریم ها علیه ایران الینرهای خارجی دیگر به ایران نمی آیند. 

تعداد بســیاری از بنادر ایران از جمله بندر عبــاس، بندر امام خمینی، 
بندر بوشهر و ... تحریم هســتند و تنها بندر چابهار مستثنی از تحریم ها 
شــده اســت. بنابراین کشــتی هایی که در این بنادر پهلو بگیرند باید 

ریسک ورود به لیست تحریم ها را قبول کنند.
وی با بیان اینکه کشــتی های خارجی در صــورت پهلوگیری و انجام 
عملیات تخلیــه و بارگیری در بنادر ایران  مشــمول تحریم های ثانویه 
امریکا می شــوند، گفت: به همین دلیل در حال حاضر تمام کشتی های 
خارجی به صورت یک سفره وارد کشور می شوند اما خطوط کانتینری 
منظم و معتبر خارجی این ریســک را نمی پذیرند و حتی شرکت های 

چینی و الینرهایی مانند کاسکو هم وارد بنادر ایران نمی شوند.
عضو کانون موسســات حمل و نقل با تاکید بر اینکه تنها کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران اســت که بار ایران را به طور عمــده جابه جا 
می کند، ادامه داد: الینرهای خارجی بار ایران را در بنادری مانند دوبی 
و ... تخلیه می کنند و کشــتی های ایرانی این بار را از بنادر دوبی به بنادر 
کشــورمان منتقل می کند.به همین دلیل در ســال چیزی ۵ میلیون 

کانتینر از طریق دوبی برای ایران عملیات تخلیه و بارگیری می شود.
وی همچنیــن درباره وضعیــت بندر چابهــار پس از تحــوالت اخیر 
افغانســتان در رقابت با بنادر پاکستان اظهار داشــت: اخیرا اعالم شده 
انتقال کاالی هندی از طریق مرزهای پاکســتان به افغانستان ممنوع 
است. بنابراین هندی ها نمی توانند کاالهایشــان را از مرزهای زمینی 
به افغانستان و پاکســتان منتقل کنند، بنابراین هندی ها ناچار هستند 

برای تبادالت خود از چابهار استفاده کنند.
عضو کانون موسســات حمل و نقل ادامه داد: از سوی دیگر هنوز وحدت 
رویه کامل در افغانستان به وجود نیامده اســت که بتوانند به سمت بندر 
کراچی و گوادر برونــد. همچنین این بنادر هم ظرفیــت کامل و باالیی 
ندارند به یکباره به نیازهای جمعیت ۳۰ میلیون نفری افغانســتان پاسخ 
دهند.وی با تاکیدبر اینکه ایران باید از این فرصت اســتفاده کند، افزود: 
در کشورمان باید بر روی پسکرانه ها ســرمایه گذای کنیم و حمل و نقل 
جاده ای و ریلی را برای اتصال بندر به مرز افغانســتان اســتاندارد سازیم 
که هنوز این اقدامات انجام نشده است.  دانشــمند گفت: تجار افغان که 
ساکن دوبی هستند، اجناس و محموله هایشــان را یا باید از طریق بندر 
کراچی یا چابهار به افغانستان برسانند که البته بخشی هم از بندر عباس 
به افغانستان منتقل می شود. از سوی دیگر دولت افغانستان هم به درامد 
نیاز دارد و ناچار است که محصوالت خود را از چابهار صادر کند بنابراین 
فعال نمی توانند چابهار را دور بزننــد چراکه جایگزنی ندارند و بندر گوادر 

نمی تواند تمام نیاز جمعیت ۳۵ میلیونی افغانستان را تامین کند.

تولید

مریــم فکری   در شــرایطی کــه فضای 
خودرویی کشور به این سمت کشیده شده 
که آزادسازی واردات خودرو منتفی است، 
اما به نظر می رســد همچنان روزنه امیدی 
وجود دارد؛ این را می توان از اظهارات اخیر 
عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 

برداشت کرد.
 اواخر شهریورماه سخنگوی شورای نگهبان 
خبر داد؛ بنابر گزارش هیــات عالی نظارت 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام، موادی از 
مصوبه مجلس درباره آزادســازی واردات 

خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
به گفته هادی طحان نظیــف، هیات عالی 
طی نامه ای به شــورای نگهبــان، مواردی 
از ایــن مصوبــه را به عنــوان مغایــرت با 
سیاســت های حمایــت از تولیــد ایرانی و 
اقتصاد مقاومتی اعالم کرد. در این گزارش 
ماده ۱۰ این طرح که قبال توسط شورا تایید 
شــده بود، مغایر با این سیاست ها شناخته 

شد.
اما حجت اهلل فیــروزی، عضو کمیســیون 
صنایــع و معــادن مجلــس در تازه ترین 
اظهارنظر در مــورد آخرین وضعیت مصوبه 
واردات خودرو و ماده ۴ اعالم کرده اســت: 
بعد از آن که طــرح واردات خودرو در قالب 
ماده چهار در صحن مجلس تصویب شــد، 
شــورای نگهبان ابهاماتــی را در این مورد 
مطرح کرد. در حال حاضر نیز کمیســیون 
صنایع در حال بررســی اســت کــه به این 
ابهامات پاســخ دهــد تا دوبــاره در صحن 

مجلس مطرح شود.
فیروزی در توضیح این ســخن خود گفته 
است: روز یکشــنبه گذشــته جلسه ای با 
حضور کارشناســان دولتــی و خصوصی، 
قطعه ســازها، مرکز پژوهش های مجلس و 
اعضای کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
و همچنین یکی از اعضای شــورای نگهبان 
برگــزار شــده و نقطه نظرات به اشــتراک 
گذاشته شد. آقای طحان نظیف که نماینده 
شــورای نگهبان و یکــی از حقوقدانان این 
شورا هســتند، در این جلسه ابهام ها را برای 
کمیسیون مطرح کردند تا مرتفع شود.عضو 
کمیســیون صنایع و معادن مجلس تاکید 
کرده است: اتفاق مثبت در این مورد این بود 
که شورای نگهبان ایرادی به مصوبه مجلس 
نگرفتــه و تنها چند ابهام وجود داشــت که 

برای رفع ابهام به مجلس ارجاع دادند.

اصرار مجلس بی فایده است
با این وجــود، پیش از این محمدحســین 
فرهنگی، عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس تاکید کرده بود؛ اصــرار مجلس بر 
تغییر طرح خاصیتی نــدارد؛ چراکه مجمع 
تشــخیص مصلحــت نظــام مخالفتش را 
صراحتا اعــالم کرده اســت.نماینده مردم 
تبریز در مجلــس توضیــح داده بود: طرح 
ســاماندهی صنعت خودرو بــرای مجلس 
قبل بوده که در جلسات کمیسیون صنایع 
مجلس یازدهم، بحث هایی روی آن صورت 
گرفت که به طرح فعلی رسیدیم. هم اکنون 
۹ ماده از این طرح به تصویب رسیده و تنها 

به یک ماده )ماده ۴( ایراد وارد شده است.
به گفته وی، ما در گذشــته تنها به واردات 
خودروهای هیبریدی و برقــی مجوز داده 
بودیم، اما شــورای نگهبان آن را مغایرت با 
تولید ملی دانســت. اکنون که خودروهای 
 )b(بنزینی یا گازســوز با بر چسب انرژی ب
و باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره 
به طرح اضافه شــده اند، بــار دیگر همین 
اشکال البته از ســوی هیات عالی نظارت بر 
ُحسن اجرای سیاست های کلی نظام که در 
مجمع مستقر است، گرفته شده است. این 
در حالی اســت که ما در طرح صراحتا اعالم 
کردیم که واردات خــودرو باید بدون انتقال 

ارز به کشور صورت بگیرد.

حبابی که تخلیه نشد
طرح آزادســازی خودرو از اوایل شــهریور 
امسال در دستور کار مجلس شورای اسالمی 
قرار گرفــت، طرحی که طبــق آن، واردات 
خودرو بدون انتقــال ارز و همچنین در ازای 
صادرات، برای اشــخاص حقیقی و حقوقی 
آزاد خواهد بود. این در شــرایطی اســت که 
واردات خودرو در خرداد ۹۷ توســط دولت 
و در راســتای مدیریت منابــع ارزی ممنوع 
شــد. با این اتفاق، منحنی قیمــت در بازار 
خودروهای خارجی کشور روندی صعودی 
به خود گرفــت و در این میــان، افزایش نرخ 
ارز نیز کمک کرد تا ارتفــاع صعود باالتر رود.

در این میان مجلس قصد داشــت با واردات 
مشــروط خودروی خارجی، حباب قیمت 
را در بازار خــودروی خارجی و داخلی تخلیه 
کند؛ ایــن موضوع حتی خــود را در بازار هم 
نشــان داد؛ به طوری که در اوایــل مهرماه 
شاهد ریزش قیمت خودروهای خارجی در 
بازار بودیم.به گفته کارشناسان بازار خودرو 
و نمایندگان مجلس، در صورت عملی شدن 
مصوبه مجلس بــرای واردات خودرو، حباب 
قیمتی موجود در بازار خــودرو تا حد زیادی 
از بین مــی رود؛ تا جایی کــه حتی در برخی 
اظهارنظرهای کارشناسان خودرو، صحبت 
از کاهــش ۴۰ درصدی قیمت خــودرو در 

صورت آزادسازی واردات خودرو می شود.

واردات خودرو اشتباه است؟
اما با این وجــود، وزیر صنعــت، معدن و 
تجــارت تاکیــد دارد؛ در شــرایط عادی 
زمانی که تراز ارزی تجاری کشور متعادل 
اســت، واردات خودروهــای خارجــی 
می توانــد مفید باشــد و به نوعــی فضای 
رقابتی ایجــاد خواهد کرد، امــا در حال 
حاضر حداقل تا پایان ســال جاری زمانی 
که به یک توازنی برســیم در تراز خارجی، 

این واردات اشتباه است.
به گفته ســید رضا فاطمی امیــن، به دلیل 
اینکه حجم زیادی از منابــع درگیر خواهد 
شــد و قیمت ارز افزایش پیــدا خواهد کرد 
و تــورم ایجاد می کند که بــرای کل جامعه 
است. در شرایط عادی که صادرات غیرنفتی 
مناســب داریم، واردات خــودرو می تواند 
کمک کند بــه رقابت پذیــری و به کیفیت، 
اما تا زمانی که به این موضوع برســیم، یک 
چالش ارزی داریــم کــه امیدواریم طبق 
برنامه ویژه ای که شــروع کــرده ایم به یک 
تــوازن ارزی برســیم و بعــد از آن واردات 

خودرو می تواند انجام شود.
با این حال، او در نشســت هم اندیشــی با 
روسای اتاق های بازرگانی و صادرکنندگان 
کشور تاکید کرده اســت؛ اگر طرح واردات 
خــودرو در نهایت تبدیل به قانون شــود ما 

مکلف به اجرا خواهیم بود.

در مقابــل، مهــدی دادفر، دبیــر انجمن 
واردکنندگان خودرو اما معتقد است؛ طرح 
مجلــس در نهایت مصوب خواهد شــد، اما 

اجرایی نمی شود.
وی در توضیــح ایــن منطــق خــود در 
کالب هاوس خبرآنالین عنوان کرده است؛ 
در همه این ســال ها هیچ وزیــری را هم به 
خاطر عدم اجرای قانون مورد بازخواســت 
قرار نداده اند. به این ترتیب من معتقدم این 
قانون در نهایت امکان اجــزا ندارد؛ چرا که 
حتی پس از تصویب نهایی توســط وزارت 

صمت، به اجرا در نخواهد آمد.
دادفر تاکید کرده است؛ همان مشاورانی که 
پیش تر خواستار ممنوعیت واردات خودرو 
بودنــد، امروز هــم در حال مشــاوره دادن 

هستد.
وی متذکر شده است؛ کسانی که معتقدند 
واردات خودرو به تولید داخل ضربه می زند، 
بهتر اســت این را بدانند کــه ضربه واردات 
در کاال و حجمــی درســت نیســت که به 
تولید داخل ضربه بزند. این در حالی اســت 
که واردات ســاالنه ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه 
خودرو هیــچ ضربــه ای به تولیــد داخل 

نمی زند.

 منتقدان طرح خودرویی مجلس
 چه می گویند؟

برخــی از منتقــدان طــرح خودرویــی 
مجلس می گویند، اگر قرار اســت واردات 
خودرو هم انجام بگیــرد، باید خودروهای 
بــا کیفیــت ارزان قیمت در رنــج قیمتی 
۵۰ تــا ۳۰۰ میلیون تومان وارد شــود، نه 
خودروهای لوکــس، زیرا خودروســازان 
داخلی با عــدم واردات خودروهای ارزان و 
متوسط خارجی که رقیب قیمتی تولیدات 
آن ها باشد، همچنان خودروهای با فناوری 
۳۰ ســال پیش خود را با قیمــت چند برابر 
نمونه روز خودروی جهانی به مردم تحمیل 

می کنند.
منتقدان واردات خودروی لوکس با اشــاره 
به اینکــه واردات خــودرو در انحصار چند 
خانواده معدود اســت، تاکید می کنند که 
اگر قرار است روزی واردات خودروی ارزان 
قیمت هــم انجام شــود، بایــد انحصار در 
واردات شکسته شــود تا عده ای واردکننده 
سود چند هزارمیلیاردی با فروش خودروی 

لوکس به چند برابر قیمت به جیب نزنند.

معــاون وزیر صمت و رئیس کل ســازمان توســعه 
تجارت ایران در نشست کمیته ماده ۳ بسته حمایت 
از توســعه صادرات غیر نفتی کشــور ضمــن ارائه 
گزارش ارزیابی های انجام شــده از تخصیص منابع 
ســال جاری توسط صندوق توســعه ملی بر اساس، 
ارزیابی های مشــترک انجام شــده توسط سازمان 
تـوسعه تجارت ایران و صندوق توسعه ملی در آینده 

نزدیک خبر داد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، علیرضا پیمان 
پاک اظهار داشــت: بر اســاس مفاد بســته حمایت از 
صادرات غیر نفتی ســال ۱۴۰۰، صندوق توسعه ملی 

نســبت به ســپرده گذاری ۲۰۰۰میلیارد 
تومان از منابع جدید و ۱۰۰۰میلیارد تومان 
از منابع باز پرداخت شــده توسط بانک های 
عامــل اقدام کــرده و بــا احتســاب منابع 
بانک های عامل، مجموعــا  ۶۰۰۰ میلیارد 
تومان در قالب ســرمایه در گردش صادراتی 
بــا نرخ های ترجیحــی بــه صادرکنندگان 

پرداخت خواهد شد که بر این اســاس شاهد رشد  ۵۰ 
درصدی تســهیالت پرداختی در سال جاری نسبت به 

سال گذشته خواهیم بود.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: بر اساس اطالعات 

دریافتی از صندوق توســعه ملــی تاکنون 
۱۵بانک عامل درخواســت ســپرده گذاری 
صندوق توســعه ملی را ارائــه کرده اند که با 
توجه به مهلــت اعالمی از ســوی صندوق 
توســعه ملی، بانک هــای عامــل متقاضی 
می توانند در اســرع وقت نســبت بــه ارائه 
درخواســت خود به انضمام برنامه های خود 
به صندوق توســعه ملی اقدام کرده تا پس از بررســی 
بر اساس شــاخص های موجود از قبیل عملکرد سال 
گذشــته در حوزه پرداخــت تســهیالت صادراتی از 
محل منابع خود و منابع صندوق توســعه ملی و انعقاد 

تفاهم نامه با ســازمان توســعه تجارت ایران متضمن 
رعایت شاخص های یکسان در احراز اهلیت اعتباری، 

منابع را تخصیص دهند.
پیمان پاک در ادامه گفت: صادرکنندگان می توانند با 
مراجعه به سامانه های ســپیدار و بهین یاب نسبت به 
ثبت تقاضاهای خود جهت دریافت تســهیالت ریالی 

اقدام کنند.
به گزارش ایلنا این جلسه با حضور نمایندگان صندوق 
توســعه ملی، وزارت امور اقتصــادی و دارایی و بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران و در محل ســازمان 

توسعه تجارت ایران برگزار شد.

صادرات

تسهیالت پرداختی به صادرکنندگان ۵۰ درصد افزایش می یابد

در پی منت  ۲۰۰ میلیونی نشدن قیمت پراید مطرح شد

شورایی برای رقابت یا تحدید رقابت!؟
خریدار  بــه دنبــال اینکه دبیــر هیات 
تجدیدنظر شــورای رقابت معتقد اســت 
که اگر شــورای رقابت نبــود، اکنون پراید 
۲۰۰ میلیــون تومان قیمت داشــت، یک 
کارشــناس صنعت خودرو، ادعای شورای 
رقابــت در کنترل بــازار، در نتیجه مداخله 
در قیمت گــذاری را تصوری کامال اشــتباه 
دانسته و معتقد اســت حال که دولت قصد 
دخالــت در قیمت گذاری ندارد، شــورای 
رقابت هم بایســتی از تصمیــم دولت برای 
فعالیت محدود به هدایت، حمایت و نظارت، 
پیروی کند؛ در غیراینصورت شورایی برای 

تحدید رقابت خواهد بود.
حســن کریمی ســنجری، ضمن انتقاد از 
شیوه عملکرد دستوری شورای رقابت طی 
سال های اخیر اظهار کرد: ابالغیه بخشنامه 
بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهوری، 
بیانگر رویکــرد اقتصادی دولــت فعلی در 
عبور از اقتصاد دســتوری است. همچنین 
صحبت های وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
در رابطه بــا نگاه وزارتخانــه متبوع خود به 
بازار و صنعت خودروی کشور نشان دهنده 
بی میلی دولت به دخالت در خودروســازی 
و به ویژه در امر نرخ گذاری دســتوری است. 
با این وجود اصرار شــورای رقابت به ادامه 
مداخلــه در قیمت گذاری خــودرو چندان 

منطقی به نظر نمی رسد.
این کارشــناس صنعت خودرو کشور تصریح 

کرد: اینکه چرا شورای رقابت با تفکر اجرایی 
حاکم بر کشــور همراهــی نمی کند، کمی 
برخورنده اســت. اصوال شــورای رقابت در 
دولت های گذشته سعی کرده با نظام جاری 
در اقتصاد کالن کشــور همراهی کند. دولت 
تکنوکرات قبلی در حــوزه اقتصاد، بر خالف 
مختصــات و ویژگی های مــورد انتظار، یک 
دولت مداخله گر بود؛ اما دولت فعلی حداقل 
بر اســاس اظهارنظرات مقام های ارشد حوزه 
اقتصاد و شخص رئیس جمهور، دولتی است 
که به میزان تاثیر یک اقتصاد دســتوری در 
از بین بــردن تعادل بازار واقف اســت. بر این 
اســاس همواره تالش می شــود که حضور 
دولت )همانطور که رئیس جمهوری در سفر 
استانی شــیراز نیز یادآورد شــد( محدود به 
هدایت، حمایت و نظارت باشــد. در حقیقت 
قرار نیســت سیاســت های اقتصادی دولت 

جایگزین رقابت در بازار و صنعت کشور شود.
وی افــزود: چنانچه حاکمیــت و نهادهای 
حاکمیتــی تصمیم دارند دولــت را در این 
مســیر پربیراهــه و در این کارزار بســیار 
سخت ولیکن آتیه ساز یاری کنند، طبیعتا 
نبایســتی اقدامــات متفــاوت و مخالف با 
رویکرد اقتصادی دولــت پیش بینی کنند. 
اینکه شــورای رقابت مدعی است با مداخله 
در قیمت گذاری خودرو توانســته قیمت را 
در بازار کنترل کند، تصوری کامال اشــتباه 
اســت؛ اما گذشــته از آن با توجه به اینکه 

دولت فعلی تصمیم ندارد در قیمت گذاری 
دخالت کند، بنابراین حتی اگر این رویکرد 
مورد قبول شورای رقابت هم نباشد بایستی 
از این تصمیم دولت حمایــت کند. در غیر 
این صورت شورای رقابت تبدیل به شورایی 
برای تحدید رقابت خواهــد بود و این دقیقا 
کارشکنی در مسیر توسعه اقتصادی مبتنی 

بر اقتصاد بازار آزاد است.

مشکالت سال های اخیر صنعت خودرو
کریمی سنجری با بیان اینکه از سوی دیگر 
قیمت خودرو در بازار بر اساس شاخص های 
کالن اقتصــادی همچــون تــورم عمومی 
کشــور، نرخ ارز و رشــد نقدینگــی تعیین 
می شود، اظهار کرد: ضمن اینکه آنچه بیش 
از هر شاخصی در افزایش قیمت خودرو طی 
سه سال گذشــته تاثیر گذاشته، افت تولید 

خودرو از یک ســو و ممنوعیــت واردات از 
سوی دیگر بوده اســت. این موضوع سبب 
عدم تناســب تقاضا در مقایســه با عرضه 
خودرو به بازار شــده اســت. در این شرایط  
اساسا بایســتی از روش هایی برای کنترل 
بازار اســتفاده می شــد که ضمن محدود 
کردن تقاضای خــودرو در بازار، به رشــد 

تولید نیز کمک کند.
او ادامــه داد: در حالیکه روش قرعه کشــی 
که شاهکار شــورای رقابت است، باعث شد 
حتی کســانی که متقاضی خودرو نیستند 
اما شرایط ثبت نام را دارند، برای بهره مندی 
از ســود حاصل از اختالف قیمت خودرو در 
بازار نســبت به کارخانه در قرعه کشــی ها 
شــرکت کنند؛ لذا همین امر باعث افزایش 
تعداد خریــداران خودرو به نــرخ کارخانه 
شده است. از طرف دیگر شــورای رقابت با 
محدودســازی قیمت، فشــار زیادی را به 
نقدینگی شــرکت های خودروســاز وارد 
کرده است.این کارشــناس صنعت خودرو 
کشــور ضمن تاکید براینکه صــرف نظر از 
اینکه مقصر قیمت تمام شــده باال در برخی 
از خودروها وضعیت اقتصادی کشــور است 
یا اینکه خودروســازها توان کاهش قیمت 
تمام شــده خودرو را ندارنــد، گفت: آنچه 
که معلوم اســت این اســت که خودروساز 
بر روی برخــی از محصــوالت، تولید زیان 
می کند؛ بنابراین قیمت گذاری دســتوری 

آن هم زیر قیمت تمام شــده تنها وضعیت 
نقدینگی شرکت های خودروساز را خراب تر 
کرده و همین امر تاثیر بسیاری بر روی افت 
تولید خودرو در کشور داشته است. بنابراین 
شورای رقابت نمی تواند برای قیمت خودرو 
در بازار منتی بر مردم بگذارد؛ چراکه اصوال 
قیمت در بازار ارتباطی به مداخله های این 
شورا در قیمت گذاری نداشته است، بلکه به 
نظر می رسد عملکرد شورا سبب دامن زدن 

بر عدم تعادل بازار خودرو نیز شده است.
به گزارش ایسنا، اخیرا آلبرت بغزیان، دبیر 
هیات تجدید نظر شــورای رقابــت با بیان 
اینکه ما در شــورای رقابــت قیمت خودرو 
را تعییــن نمی کنیــم، بلکه فرمــول برای 
قیمت گــذاری داریم، اظهار کرده اســت: 
مطمئن باشــید اگر شــورای رقابت نبود، 
قیمت خودرو بســیار گران تر از قیمت های 
امروز بود و بــه عنوان نمونــه قیمت پراید 
بــه ۲۰۰ میلیــون تومــان می رســید. 
خودروســازان اگر مدعی هستند قیمت ها 
واقعی نیســت فرمول هــای جایگزین ارائه 
بدهند نه اینکه اصــل قیمت گذاری خودرو 
در شورا را زیر ســوال ببرند. خودروسازان با 
زیان ده نشــان دادن خودشان می خواهند 
مابه التفاوت قیمــت کارخانه تا بــازار را به 
جیب خودشــان بریزند؛ آن ها اگر راســت 
می گویند قیمت تمام شــده قابل اتکا برای 

محصوالتشان را ارائه دهند.



طی 6 ماهه نخست سال جاری صورت گرفت؛

انسداد 45 حلقه چاه آب غیرمجاز در مازندران

بازدید وزیر نفت از منطقه عملیاتی آغار و داالن
مهندس جواد اوجی، وزیر نفت در جریان سفر استانی   شیراز-چراغی
یک روزه اش به همراه سید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری و شماری از 
اعضای هیئت دولت سیزدهم به اســتان فارس، از منطقه عملیاتی آغار و 

داالن بازدید کرد.
مهندس جواد اوجی که همراه با هیأت دولت به اســتان فارس سفر کرده 
است با حضور در پاالیشگاه گازی فراشبند ضمن بررسی وضعیت تولید و 
میدان های نفتی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، وضعیت 

پروژه های درست اجرای این شرکت را بررسی کرد.
دکتر سید ابوالحسن محمدی مدیر عامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی در این بازدید گزارشــی از وضعیت تولید، وضعیت کنونی 

میدان  های گازی، پروژه های اجرایی افزایش تولید و... ارائه داد.
وزیر نفت بر راه اندازی فاز دو پاالیشگاه گازی فراشبند و توسعه میدان های 
گازی این شــرکت تاکید کرد.اوجی در پایان از یکی از مدارس عشــایری 
این منطقه نیز دیدن کــرد. منطقه عملیاتی آغــار و داالن یکی از مناطق 
عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی )یکی از سه شرکت 
تابعه شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران( اســت که در حوزه جغرافیایی 

شهرستان های فراشبند، فیروزآباد و قیر و کارزین در استان فارس قرار دارد.

 تجلیل مدیر کل راه و شهرسازی البرز 
از یگان حفاظت از اراضی استان 

البرز-مظفری مدیر کل راه و شهرســازی اســتان البرز از سرهنگ 
خزائی فرمانده یگان حفاظت از اراضی ســازمان ملی زمین و مسکن در 

استان البرز تجلیل به عمل آورد
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان البرز به مناســبت هفته نیروی انتظامی و تجلیل از مقام شامخ 
حافظان امنیت کشــور مدیر کل به اتفاق شــریفی معــاون امالک و 
حقوقی و رحمت پــور رئیس اداره ارتباطات و اطالع رســانی اداره کل 
راه و شهرسازی استان البرز با حضور در محل فرماندهی یگان حفاظت 
از اراضی و ایراد ســخنانی از زحمات فرمانده یگان و نیروهای تحت امر 
ایشان در جهت حفظ اراضی ســازمان ملی زمین و مسکن قدر دانی به 

عمل آورد .
خالقی در این مراسم ضمن گرامیداشــت این هفته و وظایف خطیری 
که بر عهده یگان حفاظت از اراضی نهاده شده از تالشهای فرمانده یگان 
و سایر دست اندکاران تشکر کرد و گفت : حفظ حقوق بیت المال وظیفه 
سنگینی اســت که بر عهده یگان حفاظت از اراضی گذاشته شده و شما 
همانطور که در گذشته این وظیفه را به نحو احسن به انجام رسانیده اید 

انتظار میرود همچنان در این امر مهم کوشا باشید .
سرهنگ خزائی نیز در این مراســم با ارائه گزارشــی از عملکرد یگان 
حفاظت از اراضی در استان البرز از روند اجرای کار و جزئیات سرکشی 
به اراضی ، ســخنانی بیان کرد و درخواســتهائی جهت تجهیز و بهبود 

عملکرد بهتر یگان ارائه داد که مورد موافقت مدیر کل قرار گرفت .
در پایان از طرف مدیر کل راه و شهرســازی اســتان البرز از ســرهنگ 
خزائی و نیروهای تحت امر ایشــان با اهدای لوح تقدیــر ، قدردانی به 

عمل آمد .

وژه هوشمندسازی ونمایی از پر  ر
 مرزبانی گلستان 

گرگان -دستجردی 11 پاسگاه نقطه صفر مرزی اینچه برون به دوربین 
مدار بسته تجهیز و اطالعات این دوربین ها در اتاق مانیتورینگ قابل رصد شد.، 
با حضور رئیس سازمان قضایی و دادستان نظامی گلستان و فرمانده مرزبانی 
استان، از پروژه هوشمند سازی مرزبانی استان رونمایی شد.فرمانده مرزبانی 
استان گلستان در این مراسم هوشمند سازی مرز را تحولی بزرگ در مرزبانی 
دانست و اظهارکرد: با اجرای این پروژه 11 پاسگاه نقطه صفر مرزی اینچه برون 
به دوربین مدار بسته تجهیز و اطالعات این دوربین ها در اتاق مانیتورینگ ستاد 
فرماندهی مرزبانی کشور و استان قابل رصد است.سرهنگ بهزاد ابراهیمی 
افزود: هوشمندسازی مرز با استفاده از تجهیزات نوین الکترونیکی و نظامی 
قدرت مرزبانان را در مقابله با هرگونه تهدید تقویت می کند.ابراهیمی تاکید 
کرد: همچنین اشراف اطالعاتی مرزبانی استان در انجام ماموریت ها و مبارزه 

با هرگونه ناامنی و بی نظمی در مرزهای استان افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه به برگزاری کالس های آموزش حقوقی سازمان قضایی نیاز 
داریم، گفت: برگزاری این کالس ها در کاهش وقوع جرائم کارکنان مرزبانی 

استان بسیار موثر است

وین صاحب راه شد وستای قز آخرین ر
قزوین-مریم نقدی  مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان 
قزوین از آغاز احداث یک راه ارتباطی برای روستای »اواتر« به عنوان آخرین 

روستای بدون راه در استان خبر داد.
جواد حق لطفی از آغــاز احداث یــک راه ارتباطی برای روســتای »اواتر« 
به عنوان آخرین روستای بدون راه در استان خبر داد و اظهار کرد: این روستا 
در منطقه صعب العبور و سنگی در الموت شــرقی قرار دارد و پیش ازاین به 
هیچ راه ارتباطی دسترســی نداشــت. وی، طول راهی که برای این روستا 
احداث می شــود را 1۴ کیلومتر اعالم کرد و افزود: امسال با موافقت اداره کل 
حفاظت محیط زیســت و منابع طبیعی استان قزوین مشــروط بر رعایت 
موارد زیست محیطی کار ساخت این راه آغاز شده است. مدیرکل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای استان قزوین، هزینه ساخت راه روستای »اواتر« را بیش 
از چهار میلیارد تومــان برآورد کرد و گفت: این روســتا در حال حاضر دارای 
۳۵ خانوار است و احداث راه برای آن نقش زیادی در توسعه و رونق این روستا 
خواهد داشــت.  وی با ارائه گزارشــی از وضعیت راه های روستایی در استان 
قزوین گفت: این اســتان دارای ۵۳۳1 کیلومتر راه روستایی است که بیش 
از ۲۷۰۰ کیلومتر آن آسفالت بوده و ۷1۵ کیلومتر شوسه و 1۹1۷ کیلومتر 
خاکی است. حق لطفی یادآور شــد: ازنظر جمعیت حدود ۹۵ هزار خانوار از 
1۰۲ هزار خانوار روستایی از راه آسفالتی برخوردار هستند که حدود ۹۳ درصد 

جمعیت روستاها را شامل می شود.

ونکوسکوپ   اهدای دستگاه ویدئو بر
به بیمارستان امام )ره( ساری

ساری-زهرا اسالمی یک دســتگاه ویدئــو برونکوسکوپ پیشرفته 
با اعتبار حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومــان از محل موقوفه »مرحوم 
محمدباقر تاجر ساروی« خریداری و برای درمان بیماران ریوی به بیمارستان 

امام )ره( ساری اهدا شد.
این دستگاه ویدئو برونکوسکوپ با کیفیت بسیار باال )FULL HD( برای 
تشخیص بهتر از ریه های بیمار تصویربرداری و در اختیار پزشک معالج قرار 
می دهد. برونکوسکوپی، آزمایشی است که به پزشک امکان معاینه  مجاری 
هوایی بیمار را داده و با استفاده از ابزاری به نام برونکوسکوپ و فرستادن آن از 
بینی یا دهان به ریه ها، معاینه را انجام می دهد و تمام ســاختار های تشکیل 
دهنده دستگاه تنفسی از جمله حنجره، نای و راه های هوایی کوچکتر ریه را 

مشاهده کند.
واقف نواندیش »مرحوم محمدباقر تاجر ساروی« 1۳۷ سال پیش، ۴۰۰ هکتار 
زمین در شهرستان های ساری و قائم شهر و نیز تعداد زیادی واحد های تجاری 

و مسکونی در شهر های و روستا های مازندران وقف کرده است.

شهر

بندرعباس- کمالــی    معــاون دریایی 
اداره کل بنادر و دریانــوردی هرمزگان گفت: 
در آســتانه هفتــه پدافند غیرعامــل، مانور 
مقابله با حریق و آتش با اســتفاده از سیستم 
rainbow )شــناور پیشــرفته الیروب 

مکران یک( در لنگرگاه بندرعباس برگزار شد.
اســماعیل مکی  زاده درتشــریح مانور انجام 
شــده افزود: ایــن مانور با هدف ســنجش و 
ارزیابی قابلیت های کاربردی سیستم شناور 
الیروب مکــران یــک در عملیات های اطفاء 
حریق، افزایش سطح توان و آمادگی مقابله با 
خطرهای احتمالی در دریا بویژه مهار به موقع 
آتش و نجات جان دریانوردان و مســافران در 
مواقع ضروری عالوه بر کاربرد اصلی الیروبی 

شناور برگزار شد.
وی نتیجــه حاصلــه از اجرای ایــن مانور را، 
ارزیابــی و تحلیل فنی و عملیاتــی الیروب و 
قابلیت مانورینگ این شناور در مواقع اضطرار 
و حریــق در دریا عنوان کرد. معــاون دریایی 

اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان با تشریح 
سناریو و گستره اجرای این مانور اظهارداشت: 
خبری مبنی بر حریق شناور صیادی عبوری 
از لنگرگاه به دلیل ســرعت در موادسوختی 
به موتورخانه به مرکز هماهنگی و جستجو  و 
نجات دریایی  بنادر و دریانوردی استان ارسال 
می گردد که بالفاصله دســتور اعزام شــناور 
مکران که در همان محدوده  مشغول الیروبی 
کانال دسترسی بندر اســت، صادر می شود. 
مکی زاده بیان داشــت: الیروب مکران یک، 
پس از وصول شــرایط اضطرار شناور صیادی 
با حضور در محل، نســبت به اطفاء حریق به 
وجود آمده در لنج صیادی اقــدام و در مدت 
زمانی کمتر از یک ساعت کل حریق را خاموش 
می کند.  معاون امور دریایــی اداره کل بنادر و 
دریانــوردی هرمزگان، شــناخت تجهیزات 
و توانایی آن ها در مانورهای امــداد و نجات را 
یکی دیگر از اهداف تعیین شــده در برگزاری 
مانورهای دریایی عنوان کرد و اذعان داشت: 

مانور اطفاء حریق با شناور الیروب مکران، برای 
ما یک مانور خاص محسوب می شود، زیرا ایده 
اســتفاده از ظرفیت فنی این الیروب و نصب 
تجهیزات آتشــخواری بر روی این شــناور از 
سوی این اداره کل اجرایی شده و دیگر اینکه؛ 
این کاربرد بــرای الیــروب در مواقع اضطرار 

پیش بینی شده است.
 شناور »هاپرساکشن مکران یک« با کاربری 
الیروبی در کانال هــا و حوضچه ها جهت نگه 
داری و حفظ عمق مناســب و به منظور رفت 
و آمد ایمن کشــتی هــای ورودی و خروجی 
ساخته شده است. این شناور به طول ۸۷.۲۵ 
ســانتیمتر ، عــرض 1۹.۶۰ و  ۷.۵ متر ارتفاع 
از  ۶.۵ متر آبخور  برخوردار اســت که قابلیت 
نگهداشــت موادالیروبی به میزان چهار هزار 

مترمربع را در هر نوبت برداشت را داراست.
 شناور مکران ۲ نیز با همین مشخصه ها در آب 
های استان خوزستان به ارائه خدمات دریایی 

مشغول است.

ســاری-زهرا اســالمی  مدیر حفاظت و 
بره برداری شرکت آب منطقه ای مازندران از 
انسداد ۴۵ حلقه چاه غیرمجاز و جلوگیری از 
اضافه برداشت به میزان 1۰۰ هزار مترمکعب 
از چاه های مجاز در شــش ماهه اول ســال 

1۴۰۰خبر داد.
 در شــش ماهه اول ســال 1۴۰۰ در راستای 
پروژه های طرح ســازگاری با کم آبی استان ، 
تعداد ۴۵ حلقه چاه غیرمجاز به حجم آبدهی 

ساالنه ۳۰۰ هزار مترمکعب ، توسط مدیریت 
منابع منابع آب شهرستان های تابعه مسدود 
شد.از همین سو به منظور پیشگیری از حفر 
چاه غیر مجاز ۶ دستگاه حفاری غیرمجاز نیز 

توقیف و به پارکینگ منتقل گردید.
ســید مهــدی عمــادی مدیــر حفاظت و 
بهره برداری از منابع آب با اشــاره به اقدامات 
شرکت بمنظور کنترل اضافه برداشت از چاه 
های مجاز گفت: در شــش ماهه اول با تالش 

همکاران  برای کنترل میــزان بهره برداری از 
چاه های دارای پروانه بهره برداری، تعداد ۸۰ 
دستگاه کنتور هوشمند  روی چاه های مجاز 
توســط مدیریت منابع آب شهرستانها نصب 
گردید وی با اشــاره به اینکــه منابع آب های 
زیرزمینی از منابع اســتراتژیک و مهم استان 
محسوب می شــود، افزود: برداشت بی رویه 
از منابع آب های زیرزمینی استان باعث افت 
شدید ســطح آب های زیرزمینی شده است، 

لذا وزارت نیــرو برای جلوگیری از تشــدید 
بحــران در دشــت های ممنوعــه، طرح ها و 
پروژه های مهمــی را در دســتورکار دارد که 
در کنار طــرح احیا و تعادل بخشــی از منابع 
آب های زیرزمینی با تشکیل کارگروه استانی 
ســازگاری با کم آبی که کلیه دســتگاه های 
اجرایی در آن حضور دارند مقرر شد  با کمک 
کشــاورزان و مسئولین اســتانی ، برداشت و 

تغذیه آب های زیرزمینی را به تعادل برسانیم.

عمادی ضمن هشدار به سودجویانی که اقدام 
به حفر غیرمجاز چاه ها و برداشت آب از آن را 
می کنند، خاطرنشان کرد: اکیپ های گشت 
و بازرسی در راســتای عمل به رسالت بزرگ 
خود یعنی حفاظت از منابع آب های سطحی 
و زیرزمینی، همواره در حال فعالیت هستند و 
در شش ماه اول سال توانستند ۲۸۸ چاه غیر 
مجاز را شناســایی کنند تا با کمک دستگاه 

قضایی اقدامات قانونی بعمل آید.

کرمانشاه-حســنا فخار زاده    کرمانشــاه استاندار 
کرمانشاه درباره احتمال ورود کرمانشاه به پیک ششم 
کرونا هشــدار داد و گفت: از روز گذشته تعداد بستری 
های کرونایی در کرمانشاه روندی رو به افزایش داشته 
که علت اصلی آن بــی توجهی به رعایــت پروتکل ها 

است.
هوشــنگ بازوند در نشســت ســتاد ملی کرونا که به 
ریاســت رئیس جمهور و به صورت ارتباط تصویری با 
استانداران برگزار شد، اظهار کرد: متاسفانه کرمانشاه 
از لحاظ رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری 
اجتماعی جزو سه استان آخر کشور است و این هزینه 

های زیادی را برای استان در پی خواهد داشت.
وی افزود: تا کنون از جامعه هدف ما ۶۸ درصد دوز اول 
و ۴۲ درصد دوز دوم واکســن کرونا را تزریق کرده اند و 
اگر می خواهیم به یک جامعه ایمن برســیم این میزان 

باید به ۸۰ درصد برسد.
بازوند یادآور شــد: علی رغم اینکه واکســن به اندازه 
کافی موجود هست، ولی برخی افراد تمایل کمی برای 

واکسن زدن دارند. 
وی ادامه داد: ممکن اســت ابهاماتی در فضای مجازی 

و دیگر جاها پیرامون واکسیناســیون مطرح شود که 
از رئیس دانشــگاه علوم پزشکی کرمانشاه می خواهیم 
در قالب برگــزاری میزگردهایی در صدا و ســیما این 

ابهامات را برطرف کنند. 
مدیر ارشد استان در مورد بازگشایی حضوری مدارس 
هم گفت: حــدود ۵۷ درصد از دانش آمــوزان دوز اول 
واکســن کرونا را زده اند و باید دوز دوم را تزریق کنند 
تا برای برگزاری حضوری کالس ها مشــکلی نداشته 

باشد.
وی به استمهال تســهیالت حوزه گردشگری اشاره و 
عنوان کرد: استمهال وام های کارآفرینان حوزه صنعت 
گردشگری تا پایان سال تمدید شده و موضوع مالیات 

آنها نیز تا پایان آذرماه تمدید شد.
 استاندار کرمانشاه در مورد ســاعات کاری ادارات هم 
گفت: رئیس ســازمان امور اســتخدامی به زودی طی 

بخشنامه ای، وضعیت کار ادارات را مشخص می کند.

کرمانشاه

استاندار کرمانشاه:

ونا نگران کننده است   باال رفتن دوباره آمار بستری های کر

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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البرز-مظفری معاون فنی  شرکت شهرکهای صنعتی 
البرز با همراهی مدیران جدید شهرکهای صنعتی اشتهارد و 

کوثر با مهندس شیبک فرماندار اشتهارد  دیدار کرد
 در این دیدار وضعیت زیر ســاختی هر دو شهرک صنعتی 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
فرماندار اشــتهارد در این دیدار بر تقویــت روابط و تبادل 
نقاط قوت مدیریتی شــهرکهای صنعتی اشتهارد و کوثر 
با یکدیگر تاکید کرد و گفت: ارتباط صنایع مستقر در این 

شهرکها و تبادل تجارب علمی و فنی و به اشتراک گذاشتن 
این داشــته ها موجب می شــود تا شاهد رشــد و توسعه 
علمی،صنعتی،اقتصادی و رونق اشتغال در این دو شهرک 

صنعتی باشیم.

البرز

دیدارمعاون فنی  شرکت شهرکهای صنعتی البرزبا  فرماندار اشتهارد

همدان-ذلیخا کرمی      مرتضــی بهاروند مدیر 
بانک مهر ایران اســتان همدان با تاکیــد بر اهمیت 
تســهیالت قرض الحســنه، گفت: این بانک همواره 
در تالش اســت با درنظر گرفتن شــرایط مشتریان 
خدمات متنوع و با کیفیتی ارائه کند، از این رو با شیوع 
ویروس کرونا و همچنین هم گام با توســعه جهانی در 
زمینه ارتباطات و خدمات آنالین این بانک نیز تالش 
خود را در این راســتا به کار گرفت که در نتیجه آن در 
۶ ماه نخست سالجاری رشد چشمگیری در پرداخت 
تسهیالت آنالین، اســتفاده از همراه بانک و اینترنت 

بانک حاصل شد.
بهارونــد افزود: در مجمــوع در نیمه اول ســالجاری 
نزدیک ۲۰ هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ 
نزدیک به ۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شد که در این 
میان بیش از 1۴ هزار فقره به صورت آنالین پرداخت 
شد. شــیوه پرداخت تســهیالت به صورت آنالین در 
مقایسه با پایان سال گذشــته، ۳۸ درصد رشد داشته 

است.
وی با اشاره به رشد ۵1 درصدی افتتاح حساب آنالین 
در نیمه اول ســال، گفت: در بازه زمانی مذکور حدود 
۲۶ هزار حســاب به صورت آنالین افتتاح شده است. 

اینترنت بانک مهر ایران نیز با فعالسازی برای ۳۶ هزار 
و ۴۷۰ مورد، ۶۵ درصد رشد داشته است.

بهارونــد خاطر نشــان کــرد: در ایــن بــازه زمانی 
خوشبختانه با ۲۷ درصد رشد نسبت به سال گذشته 
۷۷۵1 دستگاه پوز به مشتریان تحویل شد. همچنین 

۲۴۲ هزار کارت عابربانک برای مشتریان صادر شد.
مدیر بانک مهر ایران استان همدان با بیان اینکه منابع 
این بانک در کشور در پایان شهریور 1۴۰۰ به بیش از 
۶۲۳هزار میلیارد ریال رســیده و نسبت به پایان سال 
گذشته ۲۶ درصد رشد را تجربه کرده است، گفت: در 
استان همدان نیز منابع رشــد مطلوبی داشته و با 1۶ 
هزار میلیارد منابع، ۳۸ درصد رشــد داشته است که 
نشان از این دارد که این رشد در استان همدان، بیش از 

میانگین کشوری است.

 گرگان -دستجردی     فرمانده انتظامی گلستان 
با بیان این که تا پای جان از امنیت و آرامش مردم دفاع 
خواهیم کرد، گفت: همه دســتگاه ها باید برای ایجاد 
امنیت پای کار باشندسردار محمد سعید فاضل دادگر 
در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه گرگان، 
اظهارکرد: امنیت برای همه اســت و بــدون آن هیچ 
فعالیتی امکان پذیر نخواهد بود لذا آحاد جامعه برای 
تولید و تأمیــن آن باید پای کار بــوده و یاریگر نیروی 
انتظامی باشــند.فرمانده انتظامی استان گلستان در 
ادامه با اشاره به شــعار هفته ناجا، افزود: در این هفته 
تــالش کردیم تا بخشــی از توانمندی هــای نیروی 
انتظامی به نمایش گذاشته شود.وی بیان کرد: نیروی 
انتظامی با بهره گیری از تکنولــوژی روز و کار علمی 

دقیق اقدامات هدفمندی در راستای هوشمندسازی 
و اصالح فرآیند خدمات انجام داده که نقش بســزایی 
در تسهیل خدمت رسانی و افزایش رضایتمندی مردم 
داشته است.فاضل دادگر با اشــاره به اهمیت امنیت 
پایدار افزود: امنیت یک محصول است و برای تولید آن 
دســتگاه های متولی باید با تمام وجود پای کار باشند 
و نیروی انتظامی هــم از این محصول جمعی مراقبت 
می کند.فرمانده انتظامی گلستان با تاکید بر رویکرد 
مطالبه گری پلیس از ســازمان ها در راستای تأمین 
نظم و امنیت، اضافه کرد: نهادهای مختلف باید نقش 
و سهم خود در این حوزه را بخوبی انجام دهند چرا که 
کم کاری هر یک می تواند منجر به بروز آســیب هایی 

جبران ناپذیر شود.

همدان گلستان
مدیر بانک مهر ایران استان خبر داد

پرداخت بیش از 14 هزار فقره تسهیالت 
به صورت آنالین  درهمدان

فرمانده انتظامی گلستان:

 دستگاه ها برای ایجاد امنیت 
پای کار باشند

در آستانه هفته پدافند غیرعامل؛

وب مکران یک در لنگرگاه بندرعباس  مانور اطفاء حریق با شناور الیر

برگزارشد



شیراز-چراغی   رئیس جمهوری اسالمی 
ایران در پایان هفتمین ســفر اســتانی دولت 
ســیزدهم اعالم کرد که در این ســفر، یکصد 
مصوبه با حدود ۶ هزار میلیــارد تومان اعتبار 
برای گره گشــایی از مســائل اســتان فارس 
و شــتاب بخشــی به طرح های اولویت دار و 
پروژه های نیمه تمام این اســتان اختصاص 

یافت.
 آیت اهلل دکتر رییسی با ابراز خرسندی از توفیق 
حضور در استان فارس، شــیوع کرونا را مانع  از 
حضور در اجتماع عظیم مردم اســتان عنوان 

کرد.
رئیس جمهوری گفت: استان فارس مهد تمدن 
و فرهنگ و ادب فارسی است و آثار آن در جای 
جای این تمدن وجــود دارد و در کنار این آثار 
تمدنی، حرم ســوم اهل بیت در ایران اسالمی 

قرار دارد.
وی اظهار داشــت: از هنر فاخر ایرانی تا شــعر 
وادب فارســی و از آرامگاه حافظ و ســعدی تا 
تخت جمشید، بیانگر ظرفیت های فرهنگی و 

تمدنی این استان است. 
دکتر رییســی با اشاره به ســازوکار سفرهای 
اســتانی دولت ســیزدهم گفت:  قبل از سفر، 
بررســی های کارشناســی برای شناسایی 
مشکالت استان با مشــورت با کارشناسان، 
نمایندگان، مردم و مسئوالن استان و احصای 

نیازهای استان انجام شد.
وی ادامه داد: یکی از موارد مورد تاکید، تکمیل 
طرح های نیمه تمام در حــوزه های مختلف 
است که بخشــی از بودجه در آنها هزینه شده 
و باید تکمیل شــوند؛  اولویت مــا تکمیل این 

پروژه ها است.

رئیس جمهوری گفت:  در جریان بررســی ها 
1۰۰ طرح پس از بررسی به تایید نهایی رسید 
و حدود ۶ هزار میلیارد تومــان برای تکمیل و 

اجرای آنها در این سفر تصویب شد.
وی خاطرنشان کرد:  معاونت اجرایی ریاست 
جمهــوری مســئول پیگیری تحقــق این 

مصوبات خواهد بود. به گفتــه وی، این طرح 
ها از ساماندهی حرم مطهر شــاهچراغ  )ع( و 
بین الحرمین تا مساله آب و خشکسالی که از 

مباحث جدی استان است را شامل می شود.
آیت اهلل رییسی گفت: بر اساس مصوبات سفر 
دولت، کمیته پیگیری خشکســالی زیر نظر 

وزیر نیرو تشکیل شود و همچنین شورای آب 
نیز برای آبرسانی عادالنه به کشور شکل گیرد.

وی ادامه داد:  فارس و شــیراز بــه عنوان یک 
قطب فرهنگی و تمدنی بایــد مورد توجه قرار 
گیرد تا در پرتو آن بشود به عصرها و نسل ها این 

فرهنگ معرفی شود.
رئیس جمهوری تاکید کرد: در استان فارس، 
هم گردشگری سالمت و هم سیاحت و اقتصاد 
گردشگری باید فعال شــود و برای این منظور 

برنامه ریزی نیز شده است.
رئیس جمهوری پنجشــنبه در آغاز ســفر 
اســتانی به فارس، در بازدیدهای ســرزده ای 
به شهرســتان مرودشــت در ۴۵ کیلومتری 
شمال شــیراز رفت و ضمن بازدید از کارخانه 
تعطیل آزمایــش، در جمع مردم روســتای 
کناره مرودشت و دامداران و کشاورزان منطقه 
حضور یافت و با آنهــا رو در رو گفت و گو کرد. 
بازدید از کارخانه در حال احداث کاغذســازی 
فارس، مجموعه میراث جهانی تخت جمشید 
و زیــارت حرم مطهر حضرت شــاهچراغ )ع( 
و آرامگاه حافظ شــاعر بلندآوازه ایران، برنامه 
دیگر رئیس جمهوری بود. تجلیل از ورزشکاران 
افتخارآفرین استان و دیدار با نخبگان، خانواده 
معظم شــهدا و اقشــار استان و شــرکت در 
جلسه شــورای اداری دیگر برنامه های سفر 

رئیس جمهوری بود.

رهاورد سیزدهمین سفر استانی دولت ؛

 اختصاص 100 مصوبه با ۶هزار میلیاردتومان اعتبار برای استان فارس

استان

استان

شــرکت ملی نفت ایران پرداخت حدود یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای 
شهرهای اندیکا، اللی و مسجدســلیمان در زمینه  راه، مســکن، نوسازی و ترمیم 

مدارس با اولویت و بدون محدودیت را متعهد شد.
مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران شامگاه جمعه در نشست شورای برنامه ریزی و 
توسعه ویژه مناطق زلزله زده اندیکا در استانداری خوزستان با اعالم این مطلب اظهار 
داشت: با اجرای هر کدام از پروژه های مربوطه، اعتبار الزم بدون محدودیت پرداخت 

می شود.
محسن خجسته مهر افزود: تخصیص اعتبار ۲۴۰ میلیارد ریالی برای ساخت ۴۰۰ 
واحد مسکونی در مسجد سلیمان نیز به عنوان دیگر تعهدات شرکت ملی نفت ایران تا 
پایان امسال تامین می شود و آمادگی داریم اعتبار الزم را با ارسال صورت وضعیت ها 
با قید اولویت پرداخت کنیم. وی ادامه داد: با مشارکت حوزه مقاومت بسیج شهید 
تندگویان، شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، بهره برداری نفت و گاز مسجد 
ســلیمان و بهره برداری نفت و گاز آغاجاری خدمات امداد رسانی به مناطق زلزله 

زده انجام شد که توزیع بســته های موادغذایی، اعزام کامیون حمل سوخت، بیل 
مکانیکی، آب معدنی، موکت، پتو و بسته معیشتی از جمله این خدمات بود.

زمین لرزه های 1۲ تا 1۹ مهر ماه در شهرســتان اندیکا باعث وارد کردن آسیب به 
منازل و مدارس این منطقه و مصدوم شدن چندین نفر شد.

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در ادامه با اشاره به اینکه با وجود قانون متوازن می 
توانیم وظایف و مســئولیت های اجتماعی را انجام دهیم گفت: این قانون به شکلی 
نوشته شده که بهره وری استفاده از منابع را کم می کند و گاهی نمی توانیم در یک 

منطقه خاص از آن استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: این قانون باید به گونه ای اصالح شود که در کل منطقه و خوزستان 
بر اساس پروژه های تعریف شــده مورد اســتفاده قرار گیرد که در فرصت مناسب 

اصالحیه قانون متوازن پیشنهاد و برای دولت ارسال می شود.
این نشســت با حضور محســن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهوری که برای 

بازدید از مناطق زلزله زده اندیکا به خوزستان سفر کرده بود برگزار شد

تعهد یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریالی شرکت نفت برای 3 نقطه خوزستان

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفــت و گاز آغاجاری 
از تحقق افزون بر 1۰۰ درصــدی برنامه تولید نفت این 

شرکت در نیمه نخست امسال خبر داد.
مهندس پژمان قضائی پور با بیان این مطلب در نشست 
پیش بینی تولید این شرکت گفت: شرکت بهره برداری 
نفت وگاز آغاجاری یکی از شــرکت های مهم عملیاتی 
تابع مناطــق نفتخیز جنوب اســت که بــا ۴۸ واحد 

عملیاتی، راهبری تولید از ۸ میدان نفتی را بر عهده دارد.
وی ضمن برشــمردن چالش های موجود، بازنگری در 
ساختار سازمانی، نوسازی تجهیزات و تاسیسات بنیادی 
از جمله خطوط لوله و توسعه ناوگانحمل و نقل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری را خواستار شد و اظهار 
امیدواری کرد با این تغییر رویکرد در ســطح مدیریت 
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اتفاقات خوبی رقم 
بخورد. مهندس قضائی پور گفت: بــا تالش همکاران 
در مدیریت های فنی و عملیات، برنامه تولید نفت خام 
این شرکت در نیمه نخست امسال به میزان 1۰۲ درصد 

محقق شد. 
در این جلســه که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور 
مهندس علیرضا دانشی مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب و مدیران و روسای این شرکت برگزار شد، 
وضعیت میادین و میزان تولیــد  نفت و گاز و همچنین 
چالش ها و تنگناهای تولید مورد بحث و بررســی قرار 

گرفت.

دزفول-ایرنا- روابط عمومی شــرکت کشت و صنعت 
کارون از تهیه و توزیع یکهزار بسته آموزشی بین دانش 

آموزان نیازمند دزفول، گتوند و شوشتر خبر داد.
 با دســتور و موافقت مدیرعامــل این مجتمع صنعتی 
یکهزار بسته آموزشی شامل دفتر، مداد، خودکار، مداد 
رنگی، مدادتراش، پاک کن، جامدادی و کوله پشــتی 
برای توزیع بین دانش آموزان کم بضاعت تهیه و آماده 
تحویل به اداره های آموزش و پرورش شهرســتان های 

شوشتر، گتوند و دزفول است.
ارزش این بسته های آموزشی سه میلیارد ریال است که 
به منظور انجام بخشــی از تعهدات و وظایف اجتماعی 
این مجتمع صنعتی تهیه شده اند و متناسب با مقاطع 
مختلف و همزمان با آغاز ســال تحصیلــی بین دانش 

آموزان نیازمند توزیع می شوند.
امید اســت با ادامه روند رو به رشد اقتصادی در شرکت 
کشت صنعت کارون این مجتمع بزرگ صنعتی بتواند 

نقش و رسالت اجتماعی خود را ایفا کند.

طی ۶ ماهه نخســت امســال، ســه هزار و ۵۰۰ بسته 
معیشتی غذایی توسط شرکت کشت و صنعت کارون 

بین خانواده های نیازمند توزیع شده است.
شرکت کشــت وصنعت کارون به عنوان بزرگترین و 
پیشرفته ترین شرکت تولید شکر درخاورمیانه در بین 

شهرستانهای شوشتر،گتوند ودزفول واقع شده است.

در 6 ماه نخست سال جاری ؛

برنامه تولید شرکت نفت و گاز آغاجاری بطور کامل تحقق یافت  ون  هزار بسته آموزشی به دانش آموزان نیازمند اهدا کرد  شرکت کار

وهای شخصی  ورود خودر
 به سواحل بندرانزلی ممنوع شد

رشت  دادســتان عمومی و انقالب بندرانزلی با ابالغ دستور به فرماندهی و 
مراجع انتظامی این شهرستان ورود تمامی وسایل نقلیه موتوری خصوصی به 

سواحل را ممنوع اعالم کرد.
اکبر سبحانی گفت : به منظور حراست و حفاظت از حقوق عامه و جلوگیری از 

حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی این دستور صادر شد.
وی با بیان این که  ورود خودروهای شــخصی به سواحل عالوه بر بروز حوادث 
و سوانح رانندگی موجب تخریب اراضی ملی ســاحلی و آلودگی های زیست 
محیطی می شــود تصریح کــرد: به این ترتیب مــی توان از دســت اندازی 

سودجویان به منابع طبیعی نیز جلوگیری کرد.   
بندرانزلی در ۴۰ کیلومتری غرب مرکز اســتان گیالن واقع شده و بیش از ۴۷ 
کیلومتر نوار ساحلی دارد. این شهرســتان از مراکز مهم گردشگری در شمال 
کشور و استان گیالن محسوب می شــود و در ایام تابستان و نوروز و تعطیالت 
با ورود شمار زیادی از مسافران به منظور بهره گیری از طبیعت زیبا و تفرجگاه 
های این شهرستان مواجه است. تاالب انزلی، بوستان ساحلی بلوار، حافظیه 
بندرانزلی، پل های تاریخی غازیان و انزلی، موزه نظامی یا کاخ میان پشــته، 
ساختمان تاریخی دادگســتری و بنای تاریخی بانک ملی، موج شکن و مناره 
مسجد قائمیه از جمله دیدنی های انزلی اســت. طرح های سالم سازی دریا و 

قایق سواری نیز از دیگر جاذبه های گردشگری بندرانزلی است.
منطقه آزاد انزلی و تفریحات دریایی و ساحلی و بازارهای متعدد برخی از عوامل 

جذب گردشگر به این شهرستان زیبای ساحلی است.

ومیه راه اندازی سامانه ستاد در شهرداری ار
ارومیه - رحیم جباردخت شــهردار ارومیه از آغاز به کار سامانه ستاد در 

شهرداری خبر داد.
حسین مهدی زاده افزود: مقدمات راه اندازی ســامانه ستاد در شهرداری ایجاد و 

اکنون وارد فاز اجرا شده است.
وی تاکید کرد:  از این پس کلیه معامالت منجمله مناقصه ها، مزایده ها و خرید و 

فروش از طریق سامانه ستاد انجام می شود.
به گفته شهردار ارومیه سامانه ستاد که در بستر وب است، به دستگاه های اجرایی 
این توانایی را می دهد که تمام مراحل معامله از زمان ثبت درخواست تا تبادل وجه 
را در یک سیستم یکپارچه و استاندارد، منطبق با کلیه قوانین و آیین نامه ها انجام 
دهند. وی از تمامی اشــخاص حقیقی و حقوقی که خواستار انجام معامله چون 
خرید، فروش، مناقصه و مزایده با شهرداری ارومیه هستند، دعوت کرد در سامانه 

مذکور ثبت نام  کنند.
شهردار ارومیه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  را یکی از راهکارهای 
کلیدی جهت کاهش هزینه ها به جهت فضای رقابتی،  افزایش بهره وری و شفافیت 

معامالت در شهرداری ارومیه عنوان کرد.

توسط مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتي و ماشین آالت فرآیندي انجام شد ؛

تعمیر اساسی 3واحد تقویت فشار گاز و گاز مایع 
ون  در شرکت نفت و گاز کار

مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتي و ماشین آالت فرآیندي با بیان این مطلب 
گفت: با توجه به برنامه زمانبندي  اعالم شــده به منظور حفظ و صیانت از 
تجهیزات، تأسیسات و آمادگي جهت تولید حداکثري، تعمیر اساسي سه 
 A واحد عملیاتي شامل ایستگاه تقویت فشار گاز بنگستان اهواز ۳، واحد
پاالیشگاه شیرین سازي کارون و واحد مشترک کارخانه گاز و گاز مایع ۸۰۰ 

در دستورکار اداره تعمیرات اساسي مدیریت تعمیرات قرار گرفت.
امید کیاني اظهار داشــت: این تعمیــرات با همت و تالش شــبانه روزي 
همکاران این مدیریت و در شــرایط همه گیري بیمــاري کرونا و گرماي 
شدید هوا در تابستان، با استفاده از خدمات پیمانکار و مشارکت کارکنان 
شرکت بهره¬برداري نفت و گاز کارون، در کوتاه ترین زمان ممکن 
و علیرغم کمبودهاي کاالیي با کیفیت مطلــوب انجام و در مدار تولید قرار 

گرفتند.  
وي افزود:  در تعمیر اساســي این ســه واحد عملیاتي، بازسازي و تعمیر 
تجهیزاتي نظیر ۲۴ دســتگاه مبدل هوایي و زمیني، ۵۴ دســتگاه انواع 
مخازن، ۵۶ دســتگاه انواع شیرهاي ایمني، ۹۵ دســتگاه انواع شیرآالت 
فرآیندي، ۶۳ دستگاه الکتروموتور، ضخامت سنجي ۶۰۰ محل از لوله هاي 
جریاني مخازن و تمیزکاري فیلترها و صفحات مشبک انجام و ضمن اخذ 
تأییدیه بازرسي فني و خوردگي فلزات شرکت بهره¬برداري نفت 

و گاز کارون با موفقیت در مدار عملیاتي قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان خبر داد؛

اسکان اضطراری بیش از ۳۹۰۰ زلزله زده در اندیکا
 مدیرعامل جمعیت هالل احمر خوزستان از اسکان اضطراری ۳ هزار و ۹۸۰ 

نفر از زلزله زدگان منطقه اندیکا تاکنون خبر داد.
علی خدادادی  با اشاره به پیامدهای زلزله اخیر اندیکا، اظهار کرد: احتمال 
وقوع پس لرزه های بعدی در این منطقه وجود دارد که باید مورد توجه قرار 

بگیرد.
وی افزود: در پــی وقوع زلزله، ۲۶ تیــم ارزیاب به همــراه 1۳۰ نجاتگر به 
این منطقه اعزام شــدند و در این مدت، دو فروند بالگرد نیز برای ارزیابی و 

امدادرسانی مورد استفاده قرار گرفته است.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر خوزســتان با اشــاره بــه ارزیابی های 
انجام شده، گفت: تاکنون ۲1۰ روستا در اندیکا و 1۶ روستا در بخش سوسن 
ارزیابی شده اســت؛ بنا بر این ارزیابی ها فعال ۶۲۷ منزل روستایی تخریب 

شده است.
خدادادی بیان کرد: در پی این حادثه 1۹ نفر نیز مصدوم شدند که 1۳ نفر از 
این تعداد توسط جمعیت هالل احمر خدمات را دریافت کردند. یک نفر از 

مصدومان نیز به مراکز درمانی انتقال یافت.
وی افزود: تاکنون به ۵ هزار و ۵۳۹ نفر امدادرسانی شده و ۳ هزار و ۹۸۰ نفر 

نیز اسکان اضطراری یافته اند.
مدیرعامــل جمعیت هالل احمر خوزســتان بــا تاکید بر لــزوم کاهش 
خطرپذیری و افزایش تاب آوری، گفت: در حال حاضر از فاز امدادرســانی 

وارد فاز حمایتی شده ایم.

ارومیه - رحیم جباردخت    رئیس ســازمان جهاد 
کشــاورزی آذربایجــان غربی گفت: امســال بیش از 

1۴۵۰تن انار از باغات استان برداشت می شود.
کرامتی افزود: پیش بینی می شود امسال از باغات انار 
استان بیش از 1۴۵۰تن انار برداشت شود که نسبت به 

سال گذشته چندان تغییری نکرده است.
وی بابیان اینکه در حال حاضر سطح زیر کشت باغات 
انار اســتان 1۹۰ هکتار اســت، اظهار کرد: بیشترین 
باغات انار اســتان در سردشــت درحدود 1۶۰ هکتار 
است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی 

خاطر نشان کرد: انار تولیدی استان بصورت تازه خوری 
در بازارهای داخلی اســتان یا به اســتان های همجوار 
ارسال می شــود و به دلیل اینکه همه محصول بصورت 
تازه خوری مصرف می شــود هیچ گونه ارســالی برای 

فرآوری به کارخانه جات نداریم.
وی درخصــوص تاثیر کاهش بارندگی هــای اخیر در 
کاهش برداشت انار نیز یاد آور شد: با توجه به مقاومت 
درختان انار به خشکســالی کاهشی در عملکرد باغات 
انار استان به دلیل شــرایط اقلیمی و خشکسالی اخیر 

پیش بینی نمی شود. 

آذربایجان غربی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم کرد؛

۱۴۵۰برداشت هزار و 450  ُتن انار از باغات آذربایجان غربی 

سرپرست و خبرنگار : محمدمجدم  ویژه استان خوزستانبلدیه  استان  برگزیده

 ابوالفضل ظهیری مدیرمنطقه یک عملیــات انتقال گاز با 
صدور حکمی رضا هاشمی گهرویی را به عنوان رئیس روابط 

عمومی منطقه یک عملیات انتقال گاز منصوب کرد . 
در متن این حکــم آمده اســت: نظر به تعهــد، تخصص و 

تجربیات ارزشــمند جنابعالی به موجب این حکم از تاریخ 
1۴۰۰/۰۷/۰1 بعنوان » رئیس روابــط عمومی « منصوب 

می گردید. 
امید اســت با اتکال به عنایات خداوند متعال و بهره مندی 

از تجربیات ســایر همکاران همراه با تعامــل و توجه ویژه به 
مقررات و دســتورالعمل های جاری در امور محوله موفق و 
موید باشید .  فرصت را مغتنم شــمرده از خدمات و زحمات 
شایســته جناب آقای فرامرز پیشــرو در طول تصدی این 
مسئولیت که به افتخار بازنشســتگی نائل شده اند تقدیر و 

تشکر نموده و برای ایشان توفیق روز افزون آرزو می نماییم. 

وابط عمومی شرکت منطقه یک عملیات انتقال گاز  انتصاب رئیس ر



وزیر نفت اعالم کرد

وزانه ۶۰ هزار بشکه نفت در استان فارس ظرفیت تولید ر

 به کارگیری ظرفیت های بخش خصوصی 
وش نفت در فر

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران معتقد است فروش نفت نباید تنها به  
روش های سنتی انجام شــود، بلکه باید به صورت حرفه ای و قانونی و با 

به کارگیری همه ظرفیت های بخش خصوصی باشد.
 محسن خجسته مهر با اشــاره به برنامه های شــرکت ملی نفت ایران 
در بخش فروش نفــت، گفت: از آنجا که فــروش حداکثری نفت خام و 
میعانات گازی از برنامه های وزارت نفت اســت، از همه ســازوکارهای 
قابل دسترس و ابزارهای موجود همچون تهاتر، سرمایه گذاری و دیگر 
روش های فروش بهره خواهیم گرفت، با ایــن امید که بتوانیم حداکثر 

مقدار فروش را منطبق با برنامه بودجه محقق کنیم.
طبق اعالم وزارت نفت، وی با اشــاره به تمایل شرکت ملی نفت ایران به 
فروش نفت از طریق بورس و ایجاد تنوع در فروش با مشــارکت بخش 
خصوصی، بیان کرد: از همه ظرفیت هــای قانونی برای فروش نفت چه 
خریداران خارجی و چه خریداران داخلی صاحب صالحیت اســتفاده 

می کنیم.
معاون وزیر نفت گفت: فروش نفت نباید تنها به صورت ســنتی باشــد؛ 
بلکه باید به صورت حرفــه ای و قانونی و با به کارگیری همه ظرفیت های 

بخش خصوصی انجام شود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی:
تمرکز بر صنایع پیشران اولویت منطقه ویژه 

وشیمی است پتر

مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با اشاره به نقش 
اثرگذار این صنعت در اقتصاد گفت: راهبرد اصلی ما ایجاد ارزش افزوده 
در تولید محصوالت صنایع باالدستی، میانی و پایین دستی پتروشیمی 

است.
به گزارش ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی، ســید امید 
شــهیدی نیا دیروز در حاشیه بازدید محســن رضایی میرقائد، معاون 
اقتصادی رئیس جمهــوری از منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی در 
شهرستان ماهشــهر اظهار کرد: این منطقه به عنوان یکی از قطب های 
اصلی صنعت پتروشیمی کشــور، ۳۰ درصد ظرفیت تولید کشور را در 

اختیار دارد.
وی افزد: تالش می شود همگام با توســعه صنعت پتروشیمی، منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نیز ســهم خود از تولید محصول در 
کشــور را حفظ و تقویت کند.مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی ادامه  داد: در همیــن زمینه، طرح های زیــادی در بخش 
صنایع باالدستی، میانی و پایین دســتی تعریف شده که محوریت آنها 

بیشتر بر صنایع پیشران متمرکز شده است.
شهیدی نیا ایجاد ارزش افزوده بیشتر در تولید محصوالت پتروشیمی را 
ضروری دانست و گفت: پیشبرد این سیاست، بی شک سبب کاهش نیاز 
کشور از واردات بعضی محصوالت خارجی می شود که سرانجام کاهش 

خروج ارز از کشور را درپی دارد.
وی تصریح  کرد: توجه به صنایع پیشــران به عنوان اقدامی توســعه ای 
جایگاه مهمی در کشور دارد و این موضوع همواره از اولویت های کاری 

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی است.
مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی یادآور شــد: 
اجرای طرح های توســعه ای این صنعت در منطقه به عنوان راهبردی 
جدی دنبال می شود که زمینه ساز رشد اقتصادی و پایداری سهم تولید 

محصول در کشور خواهد بود.

و نیر

عضــو هیــات مدیــره ســندیکای صنعت بــرق از 
بهره برداری ۱۰ مگاوات نیروگاه جدید خبر داد و گفت: 
نیروگاه کوشک یزد با کیفیت ترین نیروگاه کشور بوده 
که عملیات اجرایی آن اواخر آذرماه ســال گذشته آغاز 
و ابتدای تیرماه امسال به شــبکه برق متصل شد. این 
نیروگاه ۱۰ مگاواتی یکی از بهترین نیروگاه ها به لحاظ 
فنی بوده که برای آن پنج میلیون یورو سرمایه گذاری 

شده است.
 سید فریدالدین معصومی در نشســتی خبری با بیان 
این که ایــن پروژه جزو معــدود پروژه هایــی بوده که 
ســرمایه گذاری آن کاهش یافته اســت، اظهار کرد: 
امیدواریم که بتوانیم نقش گســترده تری در ســاخت 

نیروگاه های خورشیدی داشته باشیم.
وی با تاکید بر این که ما طراحــی کرده ایم که بتوانیم 
بحران صنعــت بــرق را حل کنیــم، گفــت: یکی از 
راهکارهــای کوتاه مــدت تاکیــد روی نیروگاه های 
خورشیدی اســت چرا که به لحاظ انرژی خورشیدی 
پتانسیل های باالیی در کشور وجود دارد. ضمن این که 
زمان احداث این نیروگاه ها کوتاه اســت و می توان در 

کوتاه مدت روی آن حساب باز کرد.

عضو هیــات مدیره ســندیکای صنعت برق 
ادامه داد: یکی از گالیه های ما در دولت قبل 
این بوده که هیــچ کمکی به بخش خصوصی 
برای توسعه نیروگاه سازی نشده است و این 
در حالی اســت که اگر بخش خصوصی ورود 
کند در کوتــاه مدت می توان مشــکل برق 
کشــور را حل کرد چرا که زمان پیک تولید 

برق خورشیدی و نیاز به مصرف برق در تابستان است و 
این نیروگاه ها می توانند پاسخگو باشند.

معصومی با بیــان این که در حال حاضــر حدود ۲۰۰ 
میلیارد تومان مطالبه از دولت داریم، تصریح کرد: یکی 
دیگر از مشکالت ما عدم ارائه تســهیالت ارزان قیمت 
است ضمن این که صندوق توســعه ملی این امکان را 

ندارد که سرمایه ای در اختیار ما قرار دهد.
وی با اشــاره به تمایل بخش خصوصی برای حضور در 
 PPA حوزه تجدید پذیرها اظهــار کرد: با اتفاقی که در
رخ داده هیچ فعال بخــش خصوصی در این حوزه ورود 
نخواهد کرد و بســیاری از افرادی کــه وارد این عرصه 

شده اند کار خود را متوقف کردند.
عضو هیات مدیره ســندیکای صنعت برق ضمن انتقاد 

از لغو مجوز فروش برق تشویقی تصریح کرد: 
اگر برنامه ریزی شده ساالنه ۲۵۰۰ مگاوات 
برق تجدید پذیر وارد مدار شــود، می بایست 
فروش تضمینی برق در نظر گرفته شــود. در 
این راســتا نامه نگاری هایی صــورت گرفته 
کــه در آن گفته شــده اگر قرار اســت برق 
تجدید پذیر به شــبکه اضافه شود باید برای 

سرمایه گذار صرفه اقتصادی داشته باشد.
معصومی با بیان این که هیچ شرکتی صرف مسئولیت 
اجتماعی وارد این عرصه نمی شود، گفت: در حالی که 
نرخ ارز باال می رود و مکانیزم های هزینه در نظر گرفته 
نمی شــود و صادرات نیز در قالب انحصــار قرار دارد نه 
تنها در این زمینه رشــد نمی کنیم بلکــه روند نزولی 
خواهیم داشــت.وی اضافه کرد: در تابســتان امسال 
۱۷۰ مگاوات بــرق وارد کردیم و نتیجه آن این شــد 
که عربستان ســعودی با عراق برای صادرات برق وارد 
مذاکره شد و حتی بازارهای ترکیه، افغانستان و عمان 

را که آمادگی دریافت برق از ما داشتند از دست دادیم.
این عضو هیــات مدیره ســندیکای صنعــت برق در 
پاسخ به این سوال که آیا در ســال آینده احتمال وقوع 

خاموشی در کشور وجود دارد یا خیر، گفت: اگر شرایط 
آب و هوایی به همین روال باشد ۱۰۰ درصد خاموشی 
خواهیم داشت اما اگر وضعیت تغییر کند احتمال دارد 
که شاهد خاموشی نباشــیم، اما باید به این موضوع نیز 
توجه کرد که اگــر همین امروز نیز ســاخت ۱۰ هزار 
مگاوات نیروگاه را آغاز کنیم برای سال آینده وارد مدار 

نخواهد شد.
معصومی با بیان این که ما بزرگترین مجموعه نیروگاه 
خورشیدی کشور را دارا هســتیم، ادامه داد: علی رغم 
وجود مشکالت ســعی کردیم با اســتفاده از فناوری 
هزینه ها را کاهش دهیم به طوری کــه در افق ۱۴۰۴ 
که وزارت نیرو بنا دارد ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید 

پذیر را وارد شبکه کند ما نیز نقش خواهیم داشت.
به گفته وی نیروگاه گیالن از جمله نیروگاه هایی است 
که وارد بورس شــده اســت و ما در حوزه فناوری های 
جدید نیــز گام های خوبی برداشــته ایم تــا هزینه ها 
کاهش یابد، از مســیر سیستم های ســخت افزاری و 
استفاده از ربات ها شست وشوی پنل های خورشیدی 
را انجام می دهیم و با استفاده از این روش ها توانسته ایم 

پروژه ها را اقتصادی تر پیش ببریم.

برق

خریدار   وزیر نفــت اعالم کرد که ظرفیت 
برداشــت روزانه نفت خام در استان فارس 
از رقم کنونی ۴۲ هزار بشــکه تا پایان سال 

۱۴۰۱ به ۶۰ هزار بشکه در روز می رسد.
به نقل از روابط عمومــی وزارت نفت، جواد 
اوجی وزیر نفت در گزارشــی از سفرش به 
شهرستان های فراشــبند، فیروزآباد و قیر و 
کارزین به رئیس جمهوری در شورای اداری 
استان فارس گفت: تاکنون ۶ میدان گازی 
در این استان توســعه یافته و برای توسعه ۶ 
میدان گازی جدید که قول می دهیم اجرای 
آنها در دولت ســیزدهم آغاز شود، اعتباری 
نزدیک به ۲ میلیارد دالر در نظر گرفته شده 

است.
وی با اشاره به انتظارهای مردم این مناطق 
برای توســعه میــدان گازی آغــار افزود: 
ان شــاءاهلل به زودی طرح توســعه میدان 

گازی آغار اجرا می شود.
وزیر نفت بــا تأکید بر اینکه اســتان فارس 
با تولید روزانــه ۱۱۴ میلیــون مترمکعب 
گاز دومین تولیدکننده گاز کشــور اســت، 
گفت: توســعه فاز دوم میدان آغار و فاز دوم 
پاالیشــگاه گازی فراشــبند با ظرفیت ۲۰ 
میلیــون مترمکعــب و ۲۵۰ میلیون دالر 

اعتبار در دستور کار قرار گرفته است.

اختصاص 400 میلیون دالر برای 
طرح های فشارافزایی میدان های 

گازی فارس
اوجی اجرایی شــدن طرح های فشارافزایی 
میدان های شــانول، هما، وراوی و تابناک را 
از دیگر مصوبه های این سفر دانست و گفت: 
۴۰۰ میلیون دالر از اعتبارات وزارت نفت و 
شرکت ملی نفت ایران از سهم ۱۴.۵ درصد 
بــرای اجرای ایــن طرح ها در نظــر گرفته 
شده است تا جلو افت فشــار و تولید در این 

میدان ها گرفته شود.

 تولید روزانه ۶0 هزار بشکه نفت 
در استان فارس تا پایان 1401

وی افزود: در حوزه نفت، هم اکنون ظرفیت 
تولید روزانه ۴۲ هزار بشــکه نفــت در این 
استان وجود دارد که این رقم با بهره برداری 
از میدان خشت تا پایان ســال ۱۴۰۰، ۱۰ 

هزار بشکه افزایش می یابد.
وزیر نفــت ادامه داد: بــا افزایش حدود ۱۰ 
هزار بشکه  دیگر در ســال ۱۴۰۱، ظرفیت 
تولید روزانه نفت خام در استان فارس به ۶۰ 

هزار بشکه می رسد.

قول وزیر نفت برای اصالح محور 
پرمخاطره شیراز - عسلویه

اوجی به دغدغه های مردم فراشــبند برای 
توســعه میدان آغار، توسعه فاز ۲ پاالیشگاه 
فراشــبند و اصالح محور شــیراز - کوار - 

فیروزآباد - عسلویه اشــاره کرد و گفت: این 
قول را می دهیــم که با کمــک وزارت راه و 
شهرسازی، ۸۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات 
طرح هــای مســئولیت اجتماعــی وزارت 
نفت برای اســتان فارس را به این مســیر 
پرمخاطره و پرتلفات، به ویژه در بخش کوار 

تا فیروزآباد اختصاص دهیم.
وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه دریافــت 
درخواســت های پرشمار از ســوی مردم 
منطقه فراشــبند برای تخصیص آب به این 
منطقه افــزود: در زمینه مســئولیت های 
اجتماعی، طــی این ســفر ۱۱۵۰ میلیارد 
تومان از اعتبارات وزارت نفت به ۲۵۰ پروژه 
ورزشــی، بهداشــتی، فرهنگی، آموزشی 
اختصاص یافت که بخشی از این پروژه ها تا 
پایان امسال و بخشــی هم تا سال آینده به 

بهره برداری می رسند.

تضمین تأمین خوراک 4 پتروشیمی 
فیروزآباد، داراب، جهرم و فسا

اوجــی دربــاره وضع چهــار پتروشــیمی 
فیروزآبــاد، داراب، جهــرم و فســا گفــت: 
متأســفانه نزدیک ۱۵ سال اســت که سهام 
ایــن پتروشــیمی ها بالتکلیــف مانــده و 
ســرمایه گذار اقدامی نکرده اســت. پیش از 
این ســفر، این قــول را دادم و مکاتباتی نیز 
داشتیم که تضمین خوراک اتان و اتلین این 
پتروشــیمی ها برای تولید اتیلن و پلی اتیلن 
انجام شود.وی با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف 
هر چه سریع تر این مجتمع ها گفت: با توجه 
به استقبال نکردن ســرمایه گذاران در طول 
سال های گذشــته، برنامه داریم تا ان شاءاهلل 
با بسیج کردن هلدینگ های بزرگی همچون 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، 
صندوق بازنشستگی صنعت نفت و پارسیان 

هلدینگ بتوانیم ســرمایه گذار جایگزین را 
مشــخص و تکلیف این چهار پتروشیمی را 
در این چهار منطقه تعیین کنیم.وزیر نفت با 
اشاره به اینکه پروژه های باالدست تولید گاز، 
تولید نفت و نخســتین مجتمع پتروشیمی 
ایران در مرودشت استان فارس وجود دارد، 
افزود: صنعت پتروشــیمی، توسعه و تکمیل 
زنجیره ارزش در این صنعت، توسعه صنایع 
تکمیلــی، تضمین خــوراک بــرای بخش 
پیشــران به ویژه صنایع شــیمیایی را که در 
مجاورت مجتمع پتروشــیمی شــیراز قرار 
گرفته اســت جزو تعهدهای خود می دانیم 
و این قــول را می دهیــم کــه وزارت نفت 
افزون بــر تضمین خــوراک، حمایت الزم از 
ســرمایه گذاران این عرصه را به عمل خواهد 
آورد.اوجی از اتصال ۱۰۰ روســتای استان 
فارس تا پایان امســال به شــبکه گاز کشور 
خبر داد و تأکید کــرد: ۴۴۰ واحد صنعتی و 
۶ شهر نیز امسال به شبکه گاز کشور متصل 

می شوند.

 اختصاص 5۷ میلیارد تومان
 اعتبار برای تکمیل بیمارستان 

حضرت زینب )س( شیراز
وی همچنیــن از اختصــاص ۵۷ میلیارد 
تومــان اعتبــار بــرای ســاخت و تکمیل 
بیمارستان حضرت زینب )س( شیراز خبر 
داد و گفت: برای تکمیل برج فناوری پارک 
علم و فناوری اســتان فارس نیز ۱۰ میلیارد 
تومان از اعتبــارات وزارت نفت اختصاص 
می یابد.وزیر نفت اظهار کرد: در این ســفر 
همچنین تصویب شــد ۱۵ میلیارد تومان 
از اعتبارات وزارت نفت در حوزه مسئولیت 
اجتماعی برای افراد زیر پوشــش سازمان 
بهزیســتی و کمیته امداد و لوله کشــی گاز 
خانوارهــای زیر پوشــش این ســازمان ها 

اختصاص یابد.

وگاهی با توقف خرید تضمینی برق چالش فعاالن صنعت نیر

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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کشورهای منطقه برای صادرات گاز ایران اولویت دارند

وپا کاهش سرمایه گذاری؛ عامل شکل گیری بحران انرژی ار
خریدار  یک کارشــناس انرژی بــا بیان اینکه 
کاهش ســرمایه گذاری که در پی رکود اقتصادی 
ســال ۲۰۲۰ بوجود آمد، عامــل جهش قیمتی 
گاز اروپا اســت گفت: این اتفــاق می تواند باعث 

ورشکستگی بنگاه های خرد و تورم شدید شود.
 یکــی از مهمترین تحوالت مهــم اخیر انرژی در 
دنیا افزایش بی ســابقه قیمت گاز در اروپا است. 
قیمت گاز اروپا در پایان معامالت چهارشــنبه با 
جهشی شدید روبرو شد و برای اولین بار در تاریخ 
از ۱.۹۰۰ دالر برای هــر ۱.۰۰۰ متر مکعب فراتر 

رفت. 
در همین راستا پنج کشور فرانسه، اسپانیا، چک، 
رومانی و یونان در بیانیه ای مشــترک که توسط 
بلومبرگ منتشر شــد خواهان بازرسی علت رشد 
تاریخی قیمت های گاز در قاره اروپا شدند. به طور 
کلی این جهش قیمتی می توانــد مبدأ تحوالت 
گســترده ای در مبادالت انرژی دنیا باشــد که به 

مرور تأثیرات پنهان آن آشکار می شود.
د ر همین راستا امیر حسین سوهانکار، کارشناس 
انرژی در پاســخ به دلیل اصلی شــکل گیری این 
جهش قیمتــی گفت: برخــی از کارشناســان، 
روســیه را عامل کاهش ذخیــره گاز طبیعی در 
اروپا و افزایــش قیمت بــرق و گاز در این منطقه 
می دانند. در حالی که شــرکت گازپــروم به تمام 
تعهدات قراردادهای بلنــد مدت خود عمل کرده 
اســت و تنها از فروش گاز در بازارهای اســپات 
)لحظه ای( اروپا از طرق ظرفیت مازاد خطوط لولۀ 
خود خودداری کرده است. در واقع اگر هم روسیه 
قصد فشــار آوردن به اروپا را داشته باشد در حال 

استفاده از شــرایط به وجود آمده است و عامل به 
وجود آمدن این شرایط نیست.

این کارشناس انرژی تشریح کرد: افزایش قیمت 
انرژی در حــال حاضر یک پدیده جهانی اســت. 
کمبود گاز، زغال سنگ، برق و تا حدی کمتر نفت 
در سراسر جهان از آمریکای شمالی و اروپا گرفته 
تا آســیا و به خصوص چین کاماًل مشهود است. به 
بیان دیگر قیمت حامل های انرژی دارای چرخه 
است و کاهش فوق العاده شــدید قیمت در سال 
۲۰۲۰ باعــث افزایش قیمت با همان شــدت در 

سال ۲۰۲۱ شده است.

چرخه عرضه و تقاضا، عامل به وجود آمدن 
جهش قیمتی

وی با بیان اینکه به طور کلی ســمت تقاضا زودتر 
و سریع تر از ســمت عرضه واکنش نشان می دهد 
افزود: کاهش تقاضا در ســال گذشــته منجر به 
افزایش شدید حجم ذخیرۀ نفت و گاز و درنتیجه 
کاهش قیمت شــد و در حال حاضر با بازگشایی 
اقتصادهای سراســر دنیا این روند برعکس شده 
است و مصرف انرژی به ســرعت در حال افزایش 

است.
در حال حاضر سمت عرضه با ســرعت به مراتب 
کمتری در حال بازیابی اســت، که منجر به خالی 
شــدن تأسیســات ذخیرۀ نفت و گاز در سراسر 

جهان و افزایش شدید قیمت شده است.
ســوهانکار ادامه داد: بــرای مثال از آغاز ســال 
میــالدی ۲۰۲۱ تا کنــون حــدود ۴۰ درصد از 
ذخیرۀ نفت انبــار نفت کوشــینگ اوکالهاما در 

تگزاس، که اوایل ســال ۲۰۲۰ به دلیل پر شدن 
تمام ظرفیت آن قیمت های آتی نفت WTI وارد 
منطقۀ منفی شد، تخلیه شــده است و قیمت این 
شاخص نیز مانند سایر حامل های انرژی در حال 

افزایش است.
این کارشناس انرژی با اشــاره به بی سابقه بودن 
کاهــش حجم تأسیســات ذخیــره گاز طبیعی 
اروپا گفت: در بازار گاز، زمســتان ســرد طوالنی 
در سراسر آمریکای شــمالی و اوراسیا موجودی 
تأسیسات ذخیرۀ گاز را بیش از پیش کاهش داد و 

موجب تسریع افزایش قیمت شد. 
در اروپــا، حجم گاز ذخیره شــده در زمســتان 
گذشــته در ســطح نســبتاً باالی ۱۰۶۹ تراوات 
 TWh ۳۲۳ قرار داشت اما تنها با )TWh( ساعت

به پایان رسید.
وی افزود: این شــرایط با کاهش عرضۀ ال ان جی 
آمریکا به اروپــا و عدم افزایش حجــم صادرات 
گاز روسیه به اروپا باالتر از ســطح توافق شده در 
قراردادها تشدید و منجر شــد که بازار گاز اروپا با 

کمبود عرضه مواجه شود.
ســوهانکار در پاســخ به نقش اتحادیــه اروپا در 
شکل گیری این بحران گفت: اتحادیۀ اروپا برنامۀ 
منسجمی برای بهبود امنیت انرژی خود داشته و 
دارد که از آن جمله به متنوع ســازی منابع تأمین 
انرژی و متنوع ســازی مبادی واردات گاز طبیعی 
اشــاره کرد. اما اتفاقی که اکنون در اروپا شــاهد 
آن هســتیم یک اتفاق جهانــی و در نتیجۀ رکود 
اقتصادی ســال ۲۰۲۰ میالدی و عدم ســرمایه 
گذاری در ســمت عرضۀ انرژی بوده که واکنش 

طبیعی بازار به کاهش قیمت های انرژی در سال 
۲۰۲۰ بوده است.

ورشکستگی بنگاه های خرد انرژی در پی 
بحران انرژی

این کارشــناس انرژی با اشــاره به تبعات جهش 
قیمتــی گاز در اروپا ادامــه داد: باتوجه به اینکه 
در اروپا عموماً شرکت های عرضه کننده در بازار 
برق و گاز طبیعی بــرای مقابله با ریســک های 
مختلف هجینــگ ) hedging( صورت می گیرد 
و برخی از حجم گاز و برق پیش فروش می شــود، 
شــرکت های عرضه کننــده و تولیدکننده برق 
که مجبورنــد در حال حاضــر گاز را با قیمت باال 
خریــداری کننــد در حالی که از قبــل با قیمت 
پایین فروخته اند دچار ضرر و زیان نسبتاً زیادی 
خواهند شد و این مسئله به ویژه عرضه کنندگان 
کوچک ضربه خواهد زد، کما اینکــه تعدادی از 
شــرکت ها عرضه کنندۀ بــرق در انگلیس اعالم 
ورشکســتگی کرده و یا توســط شــرکت های 

بزرگ تر خریداری خواهند شد.
وی افزود: افزایش قیمت انــرژی هم چنین تأثیر 
قابل توجهــی بر هزینه هــای مصرفــی خانوار 
خواهد داشــت، اما از اثرات ایــن افزایش پس از 
رفع اختالالت به وجود آمده در عرضۀ گاز طبیعی 
کاسته خواهد شد. در واقع اگر این کمبود عرضه 
هم چنان ادامه داشته باشد، که باتوجه به طوالنی 
بودن مدت بهره برداری از پروژه های توسعۀ نفت 
و گاز امری محتمل اســت، ایــن افزایش قیمت 
پایدارتر خواهد بود. البته باید افزود که بسته های 

محرک اقتصادی و حجم عظیم پولی که توســط 
بانک های مرکزی به اقتصادهای دنیا تزریق شده 
اســت هم می تواند در این افزایش قیمت و تورم 

تأثیر قابل مالحظه ای داشته باشد.

کشورهای منطقه در اولویت گسترش 
دیپلماسی انرژی است

سوهانکار در پاســخ به اینکه آیا ایران می توانست 
از فرصت به دست آمده در بازار گاز اروپا استفاده 
کند یا خیــر، افزود: واقعیت این اســت که حجم 
گازی که جمهوری اســالمی ایران برای صادرات 
در اختیار دارد بسیار اندک و در حدود ۱۶ میلیارد 
متر مکعب در سال اســت. از طرفی ایران در فصل 
سرد سال نیز در انجام تعهدات خود با چالش های 
جدی روبه رو می شــود چرا که تقاضــای گاز در 
بخش خانگی در این فصل جهش بســیار زیادی 

دارد.
این کارشــناس انرژی افزود: همچنین از آنجایی 
که عمل بــه تعهــدات در قراردادهــای گازی از 
اهمیت بسیاری برخوردار است، رتبه پایین ایران 

در این زمینه نیز نقش آفرینی ایران در این بازارها 
را سخت تر می کند.

وی با اشــاره به اینکه بازار گاز اروپا نیز به نوعی در 
انحصار روسیه است تأکید کرد: مسیرهای انتقال 
گاز از ایران به روســیه نیز لزوماً از خاک کشورهای 
هم پیمان روسیه خواهد گذشت که خود مسئله ای 
قابل تأمل است.ســوهانکار در پایــان گفت: این 
در حالی اســت که تقاضــای گاز در کشــورهای 
همســایۀ ایران روز به روز در حال افزایش است و 
اگر جمهوری اســالمی ایران گازی برای صادرات 
داشته باشد، کشــورهای همسایه باتوجه به وجود 
زیرســاخت انتقال و نیز ایجاد وابستگی متقابل در 
اولویت قرار دارند. البته جمهوری اســالمی ایران 
می توانــد از مزیت جغرافیایی خــود برای اتصال 
قطب های تولید، یعنی آذربایجان و ترکمنستان، 
به قطب های مصرف، یعنی پاکستان و عراق بدون 
احتیاج به اســتفاده از منابع گازی خود بهره ببرد 
که در این صورت هم از درآمد ارزی قابل توجهی 
برخوردار خواهد شد و هم ایجاد وابستگی متقابل 

خواهد کرد.



رئیس مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت خبر داد

کووید ۱۹ عامل افزایش تلفات سل در ایران

طبرسی تشریح کرد
ونا راحت می شود چه زمانی خیالمان بابت کر

رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشــوری، با عنوان این مطلب 
که هنوز ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت هدف کشور ۲ دوز واکسن کرونا زده اند، 

گفت: برای رسیدن به ایمنی جمعی، ۲ تا ۳ ماه فاصله داریم.
 پیام طبرســی، در برنامه تلویزیونی شبکه دو ســیما، اظهار داشت: تا 
موقعی که ۸۳ درصد جمعیت کشور ۲ دوز واکســن کرونا نزده باشند، 

نباید خیالمان راحت باشد.
وی با عنوان این مطلب که هنوز ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت ۸۳ درصدی 
موفق بــه دریافت ۲ دوز واکســن کرونا شــده اند، ادامــه داد: تکمیل 
۲ دوز واکســن جمعیت ۸۳ درصدی، ۲ تا ۳ ماه دیگــر به پایان خواهد 
رســید که البته اگر با همین روند واکسیناســیون پیــش برویم.عضو 
هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی شهید بهشــتی با اشاره به کاهش 
سرعت واکسیناســیون در روزهای اخیر، گفت: متأسفانه در چند روز 
گذشته شــاهد اظهارنظرهای نادرستی هســتیم که باعث شده برخی 
از هموطنان برای واکســن زدن اقدام نکنند.طبرسی با اظهار تأسف از 
اینکه هنوز روزانه حدود ۲۰۰ فوتی ناشی از کرونا در کشور داریم، افزود: 

صالح نیست با اظهارات نادرست، مردم را از واکس زدن دلسرد کنیم.
وی ادامه داد: دنیــا به این نتیجه رســیده که تنها راه مقابلــه با کرونا، 

واکسیناسیون است و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم.
این متخصص بیماری هــای عفونی تاکیــد کرد: البته بــرای کنترل 
بیمــاری، بایســتی مجموعــه اقدامات که شــامل واکســن، رعایت 
پروتکل های بهشــتی و قرنطینه بیماران اســت، مورد توجه قرار گیرد 
و رهاســازی هر کدام از این عوامل، به مثابه زنگ خطری برای افزایش 

موارد ابتالء و فوتی ها خواهد بود.
وی افزود: هر وقت یک کانون قرمز کرونایی در کشــور تشــکیل شد، 
متعاقب آن شــاهد بحرانی شــدن اوضاع بودیم. بنابراین، نباید اجازه 

بدهیم این اقدامات تحت الشعاع اظهارنظرهای نادرست قرار بگیرد.

وف برای  هشدار به استفاده کنندگان برخی ظر
نگهداری ترشیجات

بررسی های یک مطالعه نشــان داد که نگهداری ترشیجات در ظروف 
PET باعث آزاد شــدن فلزات ســنگین به درون مواد غذایی می شود 
و غلظت ترکیبات ســرب و کادمیوم در این محصــوالت چندین برابر 

مقادیر استاندارد است.
 آزاد شــدن ترکیبــات شــیمیایی مختلــف از ظروف پالســتیکی و 
پلی اتیلنی، یکی از دغدغه های متخصصان و پژوهشگران است. فلزات 
سنگین از ترکیباتی هســتند که در خصوص مهاجرت آن ها از دیواره 
ظروف پلی اتیلنی بــه درون ترکیبات موادغذایــی نگرانی وجود دارد. 
با توجه به این که در ظروف پلی اتیلنی مواد غذایــی مانند؛ مواد لبنی، 
آب معدنی، آبلیمو، آبغوره، ترشــیجات و شوریجات نگهداری می شود، 
آزاد شدن این ترکیبات به مواد غذایی می تواند مضراتی برای سالمتی 

انسان داشته باشد.

بر همین اساس پژوهشگران دانشــگاه علوم پزشکی ایران، با انجام یک 
مطالعه میزان غلظت فلزات سنگین در ترشــیجات نگهداری شده در 

ظروف پالستیکی پلیمر پلی اتیلن ترفتاالت )PET( را بررسی کردند.
نتایج این پژوهش نشان داد بیشــترین میانگین غلظت فلزات سنگین 
در نمونه های ترشی لیته بوده است. حداکثر غلظت بین فلزات سنگین 
بررسی شده، مربوط به فلز روی اســت. با مقایسه غلظت های مشاهده 
شده برای فلزات ســنگین با اســتانداردهای جهانی مشاهده شد که 

غلظت ترکیبات سرب و کادمیوم چندین برابر مقادیر استاندارد است.
بررســی ها حاکی از این اســت که با افزایش دمای نگهــداری، زمان 
نگهداری، افزایش اســیدیته )کاهش pH( و قرار گرفتن ظروف در جلو 

آفتاب، غلظت فلزات سنگین در ترشیجات افزایش می یابد.
پژوهشگران این تحقیق می گویند: با کمک نتایج حاصل از این طرح، و 
با ارائه راهکارهای مناسب برای نگهداری و توزیع ترشیجات در ظروف 
مناســب، می توان به میزان قابل توجهی، آزادســازی فلزات سنگین 
را کاهش داد. همچنین می توان شــرایط مناســب ذخیره و نگهداری 

ترشیجات را به منظور اطمینان از ایمنی آن ها فراهم کرد.
همچنین این محققان معتقدند که نتایج این مطالعه می تواند منجر به 
افزایش آگاهی اقشــار مختلف جامعه و همچنین مراکز تولید و توزیع 
این ترکیبات شــود.نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان »مطالعه میزان 
فلزات سنگین در ترشیجات نگهداری شده در ظروف پالستیکی پلیمر 
پلی اتیلن ترفتــاالت )PET(« در پایگاه نتایج پژوهش های ســالمت 
کشور منتشر شــده و میترا غالمی، زهرا اسدگل و حســین ارفعی نیا؛ 
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران در انجام آن مشارکت داشتند.

۳۸ درصد جامعه پرستاری نیازمند خدمات 
وانشناختی است ر

معاون پرستاری وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه 
حرفه پرســتاری شغل ســخت و پر استرسی اســت، گفت: پرستاران 
با درد و رنج مردم ســروکار دارند و شــیفت های نامتعارف و ســنگین 
نیز بر سختی این شغل افزوده اســت به همین دلیل ۳۸ درصد جامعه 

پرستاری نیازمند خدمات روانشناختی است.
 عباس عبادی با اشاره به گســترش پاندمی کووید ۱۹ از سال ۲۰۱۹،   
افزود: پاندمی کووید ۱۹ عالوه بــر پیامدهایی که به عنوان یک بیماری 
عفونی داشت، بســیاری از معادالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را 
در جهان تغییر داد و بســیاری از تعاریفی که در جغرافیا و سالمت قبل 
از آن متصور بود و یا یک موضوع علمی در مجامع مختلف شــناخته می 
 شد، دستخوش تغییر شد.وی اظهار داشت: در دوران کووید ۱۹ تبعات 
اقتصادی، اجتماعی و روانشــناختی بسیار بیشــتر از تبعات سالمت 
جســمانی جهان را تحت تاثیر قرارداده و  تحقیقات مختلفی در حوزه 
کووید عالوه بر درمان و مراقبت انجام شــده و آخرین مطالعه مربوط به 
تابستان سال گذشته است که ۳۶ مطالعه در بخش  های مختلف جهان 

از نظر تاثیر کووید بر سالمت روان مورد بررسی قرار گرفته بود.  
معاون پرستاری وزیر بهداشــت ادامه داد: در ایران آخرین تحقیقی که 
قبل از شیوع کووید ۱۹ در حوزه ســالمت روان انجام گرفته، مربوط به 
سال ۹۳ اســت که در جمعیت عمومی به طور متوســط ۲۳.۴ درصد 
افراد به خدمات روانشــناختی نیاز دارند.  وی افزود: به طور اختصاصی 
در جامعه پرســتاری، در تابســتان ۱۴۰۰ در مورد پرســتاران تهران 
مطالعه ای انجام شد که به طورکلی، ۳۸ درصد مشکالت روانشناختی 
استخراج شد که نشان می دهد پرستاران نســبت به جمعیت عمومی 
هشت درصد بیشــتر نیاز به خدمات روانشــناختی دارند که باید این 

مشکالت مدیریت شود.

دیوار

رییس پلیس راهنمایی و رانندگــی ناجا می گوید که 
این پلیس هیچ پیشــنهادی در خصوص افزایش مبلغ 
جریمه هــای رانندگی به دولت نــداده و در عین حال 
معتقد است که باید یک بازنگری در رقم جرائم حادثه 

ساز انجام شود.
برابر قانون هر ســه ســال یکبار امــکان افزایش نرخ 
جرایم رانندگی در کشــور وجود دارد، افزایشــی که 
گرچه دســتگاه های مختلف از جمله پلیس در مورد 
آن پیشنهاد دهنده هســتند؛ اما در نهایت این دولت 
اســت که باید تغییر در رقم جرائم رانندگی را مصوب 
کند. با این وجود اما بیش از ســه سال است که افزایش 
محسوســی در رقم جرائم رانندگی انجام نشده و تنها 
مبلغی پنج درصدی به رقم کلی جرائم افزوده شده که 

آن هم سهمی است که قانونگذار برای کمک 
به سازمان بهزیستی کشــور در نظر گرفته 
است. در این شــرایط اما به نظر می رسد که 
رقم برخــی از جرائم بازدارندگــی خود را از 
دست داده و الزم است بازنگری در آن صورت 
پذیرد، در همین راستا نیز موضوع را از سردار 
ســید کمال هادیانفر، رییــس پلیس راهور 

ناجا پیگیری کردیم. او پاسخ به این پرسش را با تحلیل 
تصادفات رانندگی آغاز کرد و به ایســنا گفت: یکی از 
وظایف پلیــس راهنمایی و رانندگــی تجزیه و تحلیل 
تصادفات و انضباط بخشی در ترافیک است. متاسفانه 
برابر آمارهای رســمی که از ســوی پزشــکی قانونی 
اعالم شده اســت، به طور میانگین روزی ۴۰ تا ۴۷ نفر 

در تصادفات رانندگی جان خود را از دســت 
می دهند که عواملی نظیر ســرعت و سبقت 
غیرمجاز، خستگی و خواب آلودگی، صحبت 
با تلفن همراه و ... بیشــترین نقش را در وقوع 
آن دارند. وی با بیان اینکــه به ازای هر مورد 
فوتی در تصادفات دســت کم ۲۰ تا ۲۵ نفر 
نیز مجروح می شــوند، گفــت: در این میان 
اقداماتی نظیر نبســتن کمربند ایمنی و ... شدت این 
آسیب ها را بیشــتر می کند. تا جایی که می توان گفت 

که تصادفات دومین عامل مرگ و میر در کشور است.
هادیانفر با تاکید بر اینکه ۳۰ ســازمان در این خصوص 
مســئولیت دارند، گفت: این ســازمان ها و دستگاه ها 
باید پای کار بیایند و به وظایف قانونی خود عمل کنند. 

در این شــرایط اســت که می توان به موضــوع جرائم 
رانندگی و بازدارندگی آن ها نیز پرداخت.

رییس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه عدم بازدارندگی 
جرائم رانندگی در وقوع برخی از تصادفات موثر است، 
گفت: بیشترین تصادفات منجر به فوت در کشور ما در 
پی ارتکاب تخلفات حادثه ساز رخ داده است و طبیعی 
اســت که هر چه رقم جرائم باالتر رود، امکان ارتکاب 

تخلف از سوی رانندگان نیز کمتر خواهد شد.
هادیانفر در عیــن حال تاکید کرد کــه پلیس تا کنون 
پیشــنهادی در مورد افزایش مبلغ جرائم رانندگی به 
دولت نداده اســت، اما بر این اعتقاد اســت که حداقل 
در رقم جرائم تخلفات حادثه ســاز که بیشترین دلیل 

مرگ و میر است باید یک بازنگری رخ دهد.

رئیس کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلس از 
ابالغ قانون طــرح جهش تولید دانش بنیــان خبر داد 
و گفت: شــرکت های دانش بنیان در ســال گذشته با 
اشــتغال زایی ۴۰۰ هزار نفری، توانســته اند از محل 
فروش محصوالت دانش بنیان ۲۰ هــزار میلیارد ریال 

درآمد کسب کنند.
 دکتــر علیرضا منادی ســفیدان، رئیس کمیســیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی در آیین 
افتتاح مرکز رشــد مشــترک پارک علــم و فناوری و 

دانشگاه آزاد اســالمی اســتان آذربایجان 
شــرقی با اشــاره به فعالیت ۶ هزار شرکت 
دانش بنیان در کشــور گفت: شــرکت های 
دانش بنیان در سال گذشــته با اشتغال زایی 
۴۰۰ هزار نفری، توانســته اند از محل فروش 
محصــوالت دانش بنیان ۲۰ هــزار میلیارد 

ریال درآمد کسب کنند.
منادی از ابالغ قانون طرح جهــش تولید دانش بنیان 
و افزایش چشــمگیر حمایت های مــادی و معنوی از 

شــرکت های فناور و دانش بنیــان خبر داد 
و گفت: درآمد حاصــل از تعرفه ۵ درصدی 
شــرکت های  بــه  ماشــین آالت  واردات 

دانش بنیان و فناور اختصاص خواهد یافت.
نماینــده مــردم تبریز، اســکو و آذرشــهر 
در مجلس شــورای اســالمی بــر ضرورت 
بهره منــدی صنایــع از فنــاوری در تولید 
محصوالت خود تاکید کرد و گفــت: افزایش بهره وری 
مقوله ای مهم است که واحدهای مختلف صنعتی باید 

توجه بیشــتری داشته باشــند ضمن اینکه مشکالت 
هرکدام از شهرســتان ها باید احصا و توســط فناوران 
مرتفع شود.نماینده مردم تبریز، اســکو و آذرشهر در 
مجلس شورای اســالمی گفت: معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور با تخصیص ۵۰ میلیــارد ریال اعتبار به 
این مرکز رشد و ارائه مجوز کارگزاری ارزیابی فناوری 
در شــهر تبریز موافقت کرده است.با اســتقرار مراکز 
فنــاوری و دانش بنیان در واحدهای دانشــگاهی، این 

واحدها در مرحله توسعه قرار گرفته اند.

پلیس

دانش بنیان

خریــدار   رئیــس مرکــز مدیریــت 
بیماری هــای وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی گفت: موارد ابتال و مرگ 
ومیر بیماری سل به دلیل بیماری کووید ۱۹ 

در کشور افزایش یافته است.
محمد مهدی گویا در یک نشســت خبری 
به مناســبت فرارســیدن ۲۳ مهر روز ملی 
مبارزه با ســل که بصورت مجــازی برگزار 
شــد، افزود: با شــیوع و همه گیری کووید 
۱۹، برنامه بیماریابی و کنترل ســل  حدود 
۲۰ درصد کمتر از  سال ۲۰۱۹ است و سال 
گذشــته پنج هزار و ۶۶۶ مورد این بیماری 
در کشــور تشــخیص دادیم که ۱۸ درصد 

جمعیت غیر ایرانی بودند.
وی اظهار داشــت: در اســتان سیستان و 
بلوچســتان بویژه زابل و اســتان گلستان 
مــوارد بیماری ســل بیشــتر تشــخیص 
داده شــده و تحت درمان هســتند، البته با 
تمهیداتی کــه در برنامه کنترل ســل در 
کشــور انجام شــده به ویژه رایــگان بودن 
تشخیص و درمان آن، می توان این بیماری 

را کنترل کرد.
گویا تصریح کرد: اکنون مرگ و میر ناشی از 
ســل افزایش یافته و دلیل اصلی آن کاهش 
تشــخیص موارد ابتال به دلیل شیوع کرونا 
اســت و با توجه به اینکه کرونا و سل  عالیم 
بالینی مشابهی دارند، هر فردی که با عالیم 
تنفســی حاد به مراکز درمانی مراجعه می 
کند، علت ابتال را کرونا قرار می دهند و این 
باعث می شــود که توجهات به بیماری سل 

کاهش یافته است.

وی خاطرنشــان کرد: همچنیــن به دلیل 
دوران کرونایی، مردم برای درمان سل کمتر 
به مراکز درمانی مراجعــه می کنندو موارد 
تشخیص ابتال به این بیماری افزایش یافته 
است و اگر موارد دیر تشــخیص داده شوده 
دیگران را نیز آلوده می کننــد و البته کرونا 
بیماری های دیگــر مانند عفونت اچ آی وی 
را نیز تحت تاثیر قرار داده و شــاهد افزایش 
موارد ابتال به این بیماری و مرگ ناشی از آن 
هستیم.وی در مورد واکسن سل گفت: این 
واکســن برای کودکانی که تازه متولد می 

شوند، تزریق می شود و برای افراد بزرگسال 
نیســت، تولید داخلی )انســتیتو پاستور( 
بوده و قرار اســت با گرفتن مجوز از سازمان 
جهانی بهداشت، صادارت آن نیز انجام شود.

گویا اظهار داشت: باید سرمایه گذاری های 
اساسی در حوزه مالی، نیروی انسانی و روش 
های جدید تشخیصی و درمان بیماری سل 
در کشور انجام شــود و در عهد نامه برنامه 
کنترل ســل نیز تجدید نظر ضرورت گیرد 
زیرا کرونا به این بیماری آســیب جدی زده 

و الزم است مورد توجه اساسی قرار گیرد.

موج ششم کرونا نزدیک است
به گفته گویا، به فصل ســرما نزدیک تر می 
شــویم و با توجه به اینکه  دانش آموزان به 
مدرسه و دانشــجویان به دانشگاه می روند 
موارد بیماری کرونا بیشــتر می شود و موج 

ششم این بیماری نزدیک است.
وی افــزود: دلتا کرونــا ســویه ای بود که 
چندیــن برابر قــدرت ســرایت و بیماری 
زایی بیشتر داشــته و با آغاز این موج، هنوز 
واکسیناســیون کامل انجام نمی شــد، اما  
ظرف یک ماه اخیر بیــش از یک میلیون دز 

واکســن در روز تزریق می شود و اما اگر این 
تصور را داشــته باشــیم تنها واکسن باعث 
کنترل این بیماری شود، به بیراهه رفتیم و  
رعایت توصیه های بهداشتی بویژه استفاده 
از ماســک، شستشوی دســت ها، پرهیز از  
اجتماعات و اســتفاده در تهویه در محیط 

های پر اذحام ضروری است.
گویا اظهار داشــت: پیش بینی و  اطالعات 
ما در مورد بیماری کرونا بــه ۱۵ روز آینده 
محدود می شــود و همه بایــد توصیه های 
بهداشــتی را رعایــت کننــد.وی در مورد 
واکسن پاســتور ادامه داد: واکسن پاستور 
مجوز از ســازمان غذا و دارو دریافت کرده 
و در برنامه واکسیناســیون کشــوری برای 
افراد باالی ۱۸ ســال و ۱۲ تا ۱۸ ســاله ها 
اســتفاده می شــود و اکنون در دانشــگاه 
های علوم پزشــکی توزیع شده منعی برای 
استفاده از این واکســن ها وجود ندارد.گویا 
درباره اثربخشــی پنج درصدی واکســن 
سینوفارم گفت: در زمینه اثر بخشی واکسن 
ها مطالعات ارزشــمندی توســط معاونت 
تحقیقات و فنــاوری وزارت بهداشــت در 
دست اقدام اســت و با مقایسه مطالعات در 
صورت لزوم، برنامه ریزی بــرای تزریق دز 

سوم واکسن سینوفارم گرفته خواهد شد.
وی همچنین در زمینه شباهت عالئم کرونا 
و آنفلوآنزا افزود: ایــن دوبیماری عالئم آنها 
شبیه به هم است و اگر فردی دارای عالیمی 
بود و تست کرونا وی منفی شد، باز هم باید 
بنا را روی ابتال به کرونا بگذارد و توصیه های 

بهداشتی را رعایت کند.

پلیس پیشنهادی برای افزایش مبلغ جرایم رانندگی نداده است

ح جهش تولید دانش بنیان ابالغ شد طر

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران
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 سهم فضاهای شهری ۳۸ درصد

۶۰ درصد دستگاه های دولتی مناسب سازی شدند
خریدار   رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی 
و مناسب ســازی کشــور اعالم کــرد که 
دســتگاه های دولتی بیــش از ۶۰ درصد 
و فضاهــای شــهری بیــش از ۳۸ درصد 

مناسب سازی شده اند.
ابراهیم کاظمی مومن ســرایی، با اشاره به 
وضعیت مناسب ســازی فضاهای شــهری 
برای نابینایان اظهار کرد: همانطور که باید 
برای ســایر افراد جامعه به ویژه افراد دارای 
معلولیت، به هم سطح سازی و مناسب سازی 
پیاده روهــا و خیابان هــا و مجموعه هــای 
دولتی توجه شــود، به طور قطــع نابینایان 
نیز نیازمنــد امکانات خاص تری هســتند. 
مناسب سازی فضاهای شهری و پیاده روها 
موضوعی اســت که باید برای همــه افراد 
جامعه میســر شــود، اما وجود مسیر ویژه 
سکه ای و شــیاری یکی از بحث های عمده 
و مهمی اســت که باید در ایــن زمینه برای 

نابینایان ایجاد شود.
وی ادامه داد: یکی دیگــر از موضوعاتی که 
باید در مناسب ســازی فضاهــا مورد توجه 
قرار گیــرد، ایجاد عالئم حســی در ورودی 
و خروجی دســتگاه های دولتی یــا ایجاد 
عالمت های خاص برای استفاده از آسانسور 
و عالئــم صوتــی در ایســتگاه های مترو و 

اتوبوس برای نابینایان است.
رییــس دبیرخانــه ســتاد هماهنگــی و 
مناسب ســازی کشــور بــا بیــان اینکه 

شهرداری ها در مناسب ســازی فضاهای 
شــهری نقش عمــده ای دارنــد، گفت: 
طی ســال های اخیر برای مناسب ســازی 
پیاده روهــا اقدامــات خوبی انجام شــده 
اســت، اما هنوز مشــکالتی در این زمینه 
وجــود دارد؛ به طــور مثــال در مواقعی 
مشاهده می شود که بسیاری از مسیرهای 
مناسب سازی شده ویژه نابینایان به صورت 
صحیح اجرا نشده اســت؛ به این معنی که 
مسیری با شیاری مشــخص شده است اما 
محل توقف مشــخص نشده اســت، یا در 
مواقعی مشاهده می شــود که مسیر ویژه 
نابینایان ایجاد شــده اما بــه مانعی ختم 
می شود، یا مسیر ویژه نابینایان ایجاد شده 
و ســپس در میانه راه مانعی قرار داده اند؛ 
البته این مســائل به عدم فرهنگ ســازی 

مربوط می شود.
به گفته کاظمــی مومن ســرایی، هنوز در 
دانشگاه ها درس و واحدی برای دانشجویان 
رشته های مرتبط وجود ندارد و در این راستا 
بارها با وزارت علوم مکاتبه شــده است؛ زیرا 
زمانی که فــرد بعــد از فارغ التحصیلی در 
این رشته مشــغول به کار می شــود، علم و 
اطالعات درباره مناسب ســازی شــهری را 
ندارد و به طور قطــع در کارهای عملیاتی با 

مشکل روبه رو خواهد شد.
وی در ادامه در پاســخ به سوالی درخصوص 
برخی اظهارات مبنی بــر هماهنگ نبودن 

دســتگاه ها و ســازمان ها در خصــوص 
مناسب سازی و مبلمان شــهری و با اشاره 
به عدم ســاختار مناســب توضیح داد: در 
مواقعی شــهرداری مســیری را آســفالت 
می کند و بعد از مدتی شرکت برق به دلیلی 
مســیر را کنده کاری می کند یا مشــاهده 
می شــود که مســیر ویژه نابینایان ایجاد 
شده اما شــرکت آب یا شــرکت گاز مانعی 
بر سر راه ایجاد کرده اســت؛ برای رفع این 
موارد باید هماهنگی بین دســتگاه ها ایجاد 
شــود تا هنگامــی که شــهرداری درصدد 
مناسب ســازی منطقــه ای برمی آیــد با 

دستگاه های ذیربط منطقه هماهنگ باشد.
در ایــن راســتا رییــس دبیرخانه ســتاد 
هماهنگی و مناسب ســازی کشور در پاسخ 
به ســوال دیگری مبنی بر اینکه آیا با وجود 
برگزاری جلســات متعدد میان دستگاه ها 

چرا هنوز هماهنگی بین دستگاه ها صورت 
نگرفته است؟ بیان کرد: ما پیگیر هماهنگی 
بین دســتگاه ها هســتیم و ایــن اتفاقات 
نسبت به چندین ســال گذشته کمتر شده 
است، اما باز هم شاهد این اتفاقات هستیم. 
البتــه در این راســتا جلســات مختلفی با 
حضور دســتگاه ها برگزار شده است و حتی 
چندی پیش جلســه ای با حضــور نماینده 
تشــکل های نابینایــان، رئیــس انجمن 
نابینایان و ســازمان فنــاوری و اطالعات و 
دبیرخانه مناسب ســازی کشــور در نهاد 

ریاست جمهوری برگزار شد.
کاظمــی مومن ســرایی در ادامــه بــه 
دســتاوردهای جلســات برگزار شــده با 
معاونت امــور بانکی و شــرکت های دولتی 
برای مســائل مرتبط با فنــاوری اطالعات 
نابینایان اشــاره کــرد و گفــت: در آخرین 
جلسه برگزار شده، مقرر شد تا بانک مرکزی 
مناسب ســازی حداقل یک شعبه هر یک از 
هشت بانک دولتی که دارای مراجعه کننده 
باالیی برای معلــوالن هســتند را تا پایان 
دولت دوازدهم اجرا کنــد، همچنین مقرر 
شد با هماهنگی و استفاده از ظرفیت باالی 
فناوری اطالعات در مناسب سازی سایت ها 
و اپلیکیشــن های بانکــی و پرداخت های 
اینترنتــی برای دســترس پذیری معلوالن 

کشور اقدام شود.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به 

این نکته هم اشــاره کرد که پیگیری های 
انجام شــده از بانک ها به بخشنامه  ۶ بندی 
منجر شــد که در هــر شــعبه از بانک ها 
باجه ای بــه منظور ارائه خدمت ســریع به 
جامعه معلوالن و نابینایــان در نظر گرفته 
شــود که معاون بانک مرکــزی این نامه را 
به تمامی بانک هــا ابالغ کــرد. همچنین 
مقرر شــده در صورت درخواست نابینایان 
اطالعات آنهــا روی کارت بانکی شــان به 
صورت برجسته چاپ شود و مناسب سازی 
محتــوای اینترنت بانــک و وب ســایت به 
منظور بهره گیری از خدمــات الکترونیک 

در دستور کار قرار گیرد.
رییــس دبیرخانــه ســتاد هماهنگــی و 
مناسب ســازی کشــور همچنین بــا بیان 
اینکه با هماهنگی بانــک مرکزی، انجمن 
نابینایان و یکی از شرکت های دانش بنیان 
دســتگاه هایی تولید و به برخــی از بانک ها 
عرضه شده که براین اساس شخص نابینا در 
صورت مراجعه به بانک، بتواند پای دستگاه 
خودش عملیات بانکی را انجام دهد، گفت: 
اکنون حدود ۱۸۰ شــعبه بانکی در سراسر 
کشور این دستگاه را خریداری و در بانک ها 

نصب کرده اند.
بنابر اظهــارات کاظمی مومن ســرایی، در 
حال حاضر دستگاه های دولتی بیش از ۶۰ 
درصد و فضاهای شهری بیش از ۳۸ درصد 

مناسب سازی شده اند.



معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

 تامین ۷ هزار هکتار زمین ۹۹ ساله

خریدار   معــاون وزیر راه و شهرســازی از ارایه 
اساسنامه صندوق ملی مسکن به هیات دولت در 
آینده نزدیک خبر داد و گفت: گام اول برای اجرای 
این پروژه برداشته شــده و برای بخش اول پروژه 
که بزودی عملیــات اجرایی آن آغاز می شــود، 
بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین آماده ســازی 
شــده  اســت.محمود محمودزاده با بیان اینکه 
به زودی پــروژ ه جهش تولید مســکن به مرحله 
عملیــات اجرایی می رســد، اظهار داشــت: گام 
اول برای اجرای این پروژه برداشــته شده و برای 
بخش اول پروژه که بــزودی عملیات اجرایی آن 
آغاز می شــود، بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین 

آماده سازی شده  است.
وی با اشــاره تفاوت هــای پروژ ه جهــش تولید 
مسکن )ســاخت یک میلیون واحد مسکونی در 
سال( نسبت به ســایر پروژه های حمایتی گفت: 
مهم ترین تفــاوت این پروژه نســبت طرح های 
قبلــی میزان تســهیالت و ســود آن اســت که 
براساس درآمد خانوار تعیین می شود. همچنین 
الزام دســتگاه های خدماتی به اعمال تخفیفات 
از دیگر تفاوت های این پروژه اســت که منجر به 
کاهش قیمت تمام شده آن خواهد شد به طوری 
که فقط شــهرداری حداقل ۳۰ درصد به خانوار 

متوســط در عوارض تخفیف می دهد و همچنین 
برای دهک های اول تا ســوم صدور پروانه رایگان 
خواهد بود.معــاون وزیر راه و شهرســازی ادامه 
داد: در دیگر تفاوت ها این اســت که مالیات برای 
تمام واحدهای حمایتــی تنها یک میلیون تومان 
است که این رقم نسبت به مالیات شناور براساس 
متراژ سایر واحدها، بســیار کمتر است. همچنین 
تامین مصالح بریا این پروژه در قانون آمده اســت 
که طبق قانون وزارت صمت بــا همکاری وزارت 
راه و شهرسازی مکلف شدند که قیمت مصالح را 

کنترل شده در اختیار متقاضیان قرار دهند.
محمودزاده با اشــاره به تامین مســکن این پروژه 
اظهار داشت: زمین این پروژه ۹۹ ساله است که در 
اصطالح به ان زمین رایگان می گویند که تا کنون 
بیش از ۷ هزار هکتار زمین اماده شده و در شورای 
عالی مسکن هم مطرح شد که کمیته تامین زمین 
در همه استان ها به ریاست استاندار تشکیل شود تا 

به پروسه تامین زمین سرعت ببخشیم.
وی دربــاره جزییــات راه اندازی صنــدوق ملی 
مســکن گفت: بــرای راه اندازی صنــدوق ملی 
مســکن از تاریخ ابالغ تا ۳ ماه فرصــت داریم. در 
حال حاضر اساسنامه صندوق آماده شده است و 
به زودی به هیات دولت ارایه می شود. این صندوق 

هیات امنــا و هیات  عامل دارد کــه وظیفه هیات 
عامل این اســت که براســاس منابعی در اختیار 
دارد بتواند پشتوانه طرح های حمایتی مسکن را 
طراحی کند.معاون وزیر راه وشهرســازی درباره 
منابع صندوق ملی مسکن ادامه داد: دولت ساالنه 
در بودجه عمومی اعتباراتی برای کمک به تامین 
مسکن گروه های کم درآمد تخصیص می دهد که 
این مبالغ در اختیار دســتگاه های حمایتی قرار 
می گیرد اما از این پس قرار شــده براساس قانون 
تمام این منابع از کانال صندوق توســعه ملی وارد 
پروژه ها شــوند.محمودزاده افــزود: همچنین از 
این پس تمام مالیات های حوزه زمین، مســکن و 
مستغالت، اقســاط برگشتی مسکن مهر، مسکن 
ملی و صندوق پــس انداز یکم جــزو درامدهای 
صندوق محسوب می شــوند و این تجمیع منابع 
باعث می شود که امارهای درست تر و شفاف تری 
در اختیار داشــته باشــیم و در نهایــت بتوانیم 
برنامه ریزی دقیق تری برای برنامه های مسکنی 

در کشور پیش بینی کنیم.
همچنیــن وی تاکید کرد: اعتقــادی بر اقدامات 
تجاری صنــدوق برای درآمدزایــی نداریم و این 
صندوق در حد منابعــی در اختیار دارد، می تواند 

برنامه ها محقق کند.

سینا

مدیرعامل بانک ســینا اســتان 
مازندران به ویژه شــهر ساری را 
به دلیل برخورداری از بنادر فعال 
تجاری و صنعتی، مستعد رشد و 
توسعه سهم بازار بانک دانست و 
بکارگیری راهبرد ها و روش های 
جدید در بازاریابی را محور عمده 

رقابت ها معرفی کرد.
به گزارش روابــط عمومی بانک 
ســینا، دکتر ایمانی در ســفر به 
شهر ســاری ضمن شــرکت در 

مراسم تکریم مدیر قبلی منطقه 
مازندران و نیز بازدید از شــعب 
این منطقه بــا قدردانی از تالش 
بی وقفــه همــکاران در ارتقاء 
شــاخصهای عملکردی و رشد 
سهم بازار به عنوان نقش تعیین 
کننده در تحقق اهــداف بانک 
گفت: با بهره گیــری از ابزارهای 
مختلف ارتباطی و درک درست 
از بازارهــای هدف، مــی توان 
زمینه افزایش ســهم بازارهای 

مالــی را فراهم و بهبــود هرچه 
بیشتر در جایگاه رقابتی را ممکن 

ساخت.
وی بازاریابی هدفمند و تعامل با 
بنگاه های اقتصادی را زمینه ساز 
ورود مشــتریان جدید دانست و 
خاطرنشــان کرد: تمرکز ویژه بر 
بازاریابی و ارائــه بهینه خدمات، 
عاملــی مهم در توســعه زنجیره 
خدمــات بانک و ارتقاء ســهم از 

بازارهای مالی است.

مدیرعامل بانک سینا ضمن اشاره 
به اهمیت نقش همکاران شــعب 
و ســتاد در تحقق اهداف ترسیم 
شــده افزود: نیروهای متخصص 
و دانــش مدار، جــزو دارایی ها و 
مهمترین مزیــت رقابتــی و از 
منابع مثمر ثمر بانک می باشــند 
که بایــد با بهره گیــری از الگوی 
های مشــترک و تصمیم گیری 
های معقول از مهــارت و دانش 

آنان استفاده کرد.

وش ها و راهبردهای نوین افزایش سهم بازار و جذب مشتریان جدید با به کارگیری ر

برندگان خوش شانس قرعه کشی نیک آفرین 
مشخص شدند

با برگزاری مراســم قرعه کشی جشنواره قرض الحســنه نیک آفرین ، 
برندگان خوش شانس این قرعه کشی مشخص شدند.

به گزارش روابــط عمومی بانک کارآفرین، در این مراســم که با حضور  
نماینــده مدیر عامــل، اعضای هیئت مدیــره، مدیران ارشــد بانک و 
نمایندگان محتــرم هیئت نظارت از بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران و دادســتانی کل کشور بر گزار شــد، دکتر احمد بهاروندی عضو 
هیات مدیره بانک  با تاکید بر ضرورت توجه به فرهنگ قرض الحســنه 
گفت: ســنت قرض الحســنه همواره هم به لحاظ فرهنگی و هم آیینی 
مورد تاکید بوده  و بانک کارآفرین نیز آن را در  دســتور کار خود قرارداد 
است.وی با اشاره به اینکه خداوند نیز تاکید زیادی بر امر قرض الحسنه 
داشــته اســت ادامه داد: دو نکته در خصوص قرض الحســنه با نگاه به 

اقتصاد ایران و نیز جنبه اجتماعی آن بیان می کنم.
از مطالعات در حوزه اقتصاد اســالمی اینگونه به دســت می آید که در 
خصوص مســائل اقتصادی، اســالم بیشــتر به تعیین حدود و مرزها 
پرداخته و کمتر از آن به طور مصداقی ارائه طریق کرده اســت. از جمله 
مواردی که در آن به طــور مصداقی و تاکیدی به اعــالم نظر پرداخته 
شده، موضوع قرض الحسنه است. خداوند فرموده است که »هر کس به 
دیگران قرض حســن بدهد انگار به من قرض داده و جبران آن به عهده 

من است«.
همانگونه که می دانید اقتصاد ایران با تورم مزمن دست به گریبان است 
که خود ریشــه در افزایش نقدینگی دارد، در این بین از جمله عللی که 
همواره در  خصوص افزایش نقدینگی از آن ســخن به میان می آید نرخ 
باالی ســود ســپرده های بانکی و قدرت زایش و خلق پول از این مسیر 
است و از این منظر، قرض الحسنه مصداقی خواهد بود از عوامل کاهنده 
و محو کننده رشــد نقدینگی. لذا می توان گفت که ترویج سنت قرض 
الحسنه آثار مبارکی هم از جنبه اجتماعی و هم از منظر اقتصادی برای 

جامعه ما به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامــه گفت : به همین منظــور و پس از تاکیــدات جناب آقای 
دکتر فرزین مدیرعامل محترم بانک و همکاری های همکاران خوبمان 
در بانک، جشنواره قرض الحســنه بانک کارآفرین با نام » نیک آفرین« 
برگزار شد تا در ترویج این ســنت و افزایش مقوله قرض الحسنه گامی 
برداشته باشیم .این عضو هیات مدیره بانک، با اشــاره به امارهای ارائه 
شده از میزان مشارکت مشــتریان در این طرح با ابراز خرسندی گفت: 
با توجه به آمــار موجود نزدیک به ۷۰ درصد ســپرده گــذاران در این 
جشنواره مشتریان حقیقی هســتند که این خود نشان از ارج نهادن به 

مقوله قرض الحسنه است.
 بر اســاس این گزارش و طبق اعالم هــای قبلی  جوایز تعیین شــده 
نخستین دوره جشــنواره  نیک آفرین ۵ جایزه یک میلیارد ریالی، ۵۰ 
جایزه صد میلیون ریالی ، ۵۰۰جایزه ده میلیون ریالی و میلیاردها ریال 
جوایز نقدی دیگر اســت که فهرست برندگان جشــنواره پس از تایید 
نتایج از ســوی هیئت محترم نظارت از طریق سایت بانک اطالع رسانی 

خواهد شد.
 

بانک توسعه تعاون با توجه به مزیت های منطقه ای 
گیالن، فعالیت توسعه ای انجام می دهد

مدیر عامل بانک توســعه تعاون طی ســفر به اســتان گیالن، فعالیت 
توسعه ای بانک را متناسب با مزیت های منطقه ای تلقی نمود.

حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در بازدید از واحدهای 
تعاونی و اقتصادی اســتان اظهار داشت: استان گیالن در صنایع چای و 
برنج حائز مزیت های ویژه ای است و اقدامات زیر ساختی عمده ای نیز 

در گردشگری صورت پذیرفته است.
وی طی بازدید از شــرکت نقش گســتر عمران گفت: بانک توســعه 
تعاون توانمندی ارائه خدمات تخصصــی بانکی در بخش های مختلف 
اقتصادی را اثبات نموده اســت و این شرکت مهندســی و عمرانی نیز 
می توانند از انــواع خدمات بانکی نظیر ضمانت نامه و تســهیالت بهره 

مند شوند.
وی گفت: درخواســت حد اعتباری هزار میلیارد ریالی شرکت در بانک 
پیگیری می شــود و حداکثر مساعدت برای پیشــبرد فعالیت شرکت 

اعمال خواهد شد.
مهدیان در ادامه به همراه ســید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه 
سرا در مجلس شورای اسالمی، حجت االسالم راشدی نوری امام جمعه 
و سید محمدی فرماندار صومعه سرا به بازدید از شرکت تعاونی گیالن 
کوب پرداخت و گفت: تسهیل گری و کمک به رفع مشکالت واحدهای 
تولیدی از راهبردهای بانک توسعه تعاون است و شرکت تعاونی گیالن 
کوب نیز در صورت تکمیل طرح توسعه زمینه اشتغال جدید برای ۱۰۰ 
نفر را فراهم می آورد که می تواند در این مســیر از انواع خدمات بانکی و 

اعتباری بانک توسعه تعاون بهره مند گردد.
مهدیان در حاشــیه این بازدید نســبت به بررســی و پاســخگویی به 

مراجعات و درخواست های مردمی اقدام نمود.
مهدیان در بازدید از شــعبه الهیجان گفت: این شــعبه در منطقه ای 
جغرافیایی واقع شده اســت که به لحاظ تولید چای و برنج و جاذبه های 

گردشگری از مزیت های عمده ای برخوردار است.

بانک
مدیر مالی بیمه تعاون مطرح کرد

 اخذ سطح یک توانگری مالی برای سومین
 سال متوالی بدون در نظر داشتن افزایش 

سرمایه فعلی
مدیر مالــی این شــرکت از موفقیت بیمــه تعاون به اخذ ســطح یک 
توانگری مالی برای سومین ســال متوالی بدون در نظر داشتن افزایش 

سرمایه فعلی سخن گفت.
 به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، مســلم اســدی، مدیر مالی این 
شرکت با اشــاره به اخذ ســطح یک توانگری مالی برای سومین سال 
متوالی بدون در نظر داشتن افزایش سرمایه فعلی شرکت اظهار داشت: 
نسبت ســطح توانگری اخذ شــده می تواند موجبات قبولی حق بیمه 
اتکایی را فراهم کرده که این مهم خود سبب افزایش حضور شرکت در 

مناقصات و حضور پررنگ تر در فرایند پذیرش خواهد شد.
مدیر مالی شرکت بیمه تعاون اضافه کرد: در بین نسبت سطح توانگری 
شــرکت ها، نســبت ۱۲۰ تا ۱۸۰ خوب تلقی شــده و بیانگر فعالیت و 
پویایی و توانمندی شرکت در بین ریســک های پذیرش شده شرکت 
محسوب شده که خوشــبختانه شــرکت بیمه تعاون نیز نسبت ۱۲۱ 

درصد را کسب کرده که تأییدی است بر مواردی گفته شد.
اسدی همچنین به پذیرش مشروط شرکت بیمه تعاون در فرابورس نیز 
اشاره کرد و گفت: تا دوماه آینده به صورت وضعیت پذیرش در فرابورس 
به صورت قطعی تبدیل خواهد شد که این مهم محاسن قابل توجهی را 

نیز به همراه خواهد داشت.
وی تشــریح کرد: از جمله این موارد می توان به شــفافیت مالی بیشتر 
و کســب رتبه اعتباری مطلوب تر، افزایش نوســانات سهام از ۳ درصد 
به ۵ درصد، اخذ تسهیالت از سوی ســهامداران از بانک با وثیقه سهام، 
معافیت مالیاتی تا ۲۵ درصد و مواردی از این دســت اشــاره کرد.مدیر 
مالی شرکت بیمه تعاون در ادامه به دیگر فعالیت های صورت گرفته در 
واحد مالی اشاره کرد و اظهار داشــت: یکی از کارهای مهمی که در این 
واحد انجام شد، بحث واریز خسارت بیمه گزاران بدون مراجعه کاربر و 
تنها پس از ۲۴ ســاعت بود که این مهم با توجه به شیوع پاندمی کرونا 
بیش از پیش نیاز بود تا به صورت حداکثری به تسهیل فرایند پرداخت 
خسارت و کاهش تردد مشــتریان کمک کنیم.وی ادامه داد: همزمانی 
پرداخت کارمزد نمایندگان با حقوق کارمندان از دیگر دســتاوردهایی 
بود که در واحد مالی صــورت پرفت و در پی آن شــبکه فروش بیش از 

پیش متوجه اهمیت و نقش خود در سازمان مرکزی شد.
اســدی افزود: از دیگر اقدامات صورت گرفته در طی یکسال اخیر می 
توان به ارائه صورت های مالی بدون حتی یک روز تأخیر اشــاره کرد که 

این مهم توجه شرکت به شفافیت مالی را نیز نمایش می دهد.
اسدی همچنین اظهار داشت: در پی اعتبار مالیاتی اخذ شده نیز موفق 

شدیم تا مبلغ ۶۰ میلیارد ریال نیز زیان مالیاتی دریافت کنیم.

وابط عمومی در زمان مســئولیت وی حائز موفقیت های چشمگیری 
در سطح ملی همچون مدیر برتر روابط عمومی های کشور، نشان ویژه 
روابط عمومی اثربخش، لوح افتخار ســتاره روابط عمومی ایران، دیپلم 
افتخار جشــنواره تبلیغات و دریافت جایزه طالیی روابط عمومی ایران 

شد. 
این گزارش می افزاید محمود نکونام نیز به عنوان سرپرســت اداره کل 
روابط عمومی بانک سپه معارفه شد. وی پیش از این به مدت یازده سال 

معاون ارتباطات این اداره کل بود.

با ابالغ بیمه مرکزی
بیمه کوثر بیمه شخص ثالث را بدون جریمه 

صادر می  کند
شــرکت بیمه کوثر، در پی مجوز بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
مبنی بر بخشودگی جرایم ناشــی از دیرکرد بیمه ثالث، صدور و تمدید 
بیمه  نامه ثالث را برای همه وسایل نقلیه موتوری زمینی تا تاریخ ۶ آبان 

۱۴۰۰ بدون جریمه تاخیر انجام می  دهد.
به گزارش روابط عمومی و اعالم مدیر بیمه هــای اتومبیل بیمه کوثر، 
همسو با ترویج فرهنگ بیمه ای و افزایش ضریب نفوذ بیمه، با پیشنهاد 
رییس کل بیمــه مرکزی و موافقــت رییس مجمــع عمومی صندوق 
تامین خســارت های بدنی، جرایم دیرکرد بیمه شــخص ثالث وسایل 
نقلیه موتوری زمینی به مدت ۲۰ روز، از ۱۷ مهر تا ۶ آبان ســال جاری، 

بخشوده شده است.
وی با تقدیــر از این کار در طلیعــه ماه ربیع االول و تاثیــر مثبت آن در 
حمایت از اقشــار آســیب پذیر گفت: همه گیری کرونا در دو سال اخیر 
لطمات بســیار جدی و گاهی جبران ناپذیری را به بخشی از جامعه که 
در اثر تضعیف کسب وکار یا هزینه های بیماری تحت تاثیر قرار گرفتند 
وارد کرد. بعضا شاهد هســتیم برخی از مالکان وســایل نقلیه به دلیل 

مشکالت مالی نتوانستند بیمه نامه ثالث وسیله خود را تمدید کنند.

مدیر بیمه هــای اتومبیل بیمه کوثــر از همه هم وطنــان دعوت کرد 
از این فرصت برای تهیــه بیمه نامه ثالث بهره ببرند و افزود: نداشــتن 
پوشش بیمه نامه ثالث آسیب های بســیاری را در خود نهفته دارد که با 
بروز حوادث خود را نشان می دهد و همه طرف های ماجرا اعم از مقصر، 
زیان دیده، بیمه مرکزی و صندوق تامین خســارت های بدنی را درگیر 
می کند. متاسفانه در بسیاری از این حوادث زیان های مالی سنگینی بر 
مقصر وارد می شود که به مراتب بزرگتر و بیشتر از حق بیمه ثالثی است 
که باید برای وســیله نقلیه خود صرف می کردند؛ اما دیگر پس از حادثه 

کاری از کسی ساخته نیست و پشیمانی سودی ندارد.
وی از آمادگی کامل واحدهای صدور شــرکت بیمه کوثر در سراســر 
کشــور برای اجرای دقیــق این طرح خبــر داد و خاطرنشــان کرد: از 
۱۷ مهر تا ۶ آبــان ۱۴۰۰، مالــکان و بیمه گذاران انواع وســایل نقلیه 
موتوری زمینــی می توانند با مراجعه به شــعب و نمایندگی های بیمه 
کوثر در اقصی نقاط کشور، عالوه بر اســتفاده از سایر مزایا و تسهیالت 
شرکت بیمه کوثر، بیمه نامه وســیله نقلیه خود را بدون جریمه ناشی از 
دیرکرد در تمدید و صدور بیمه ثالث بخرند. البته طبق دســتورالعمل 
بیمه مرکزی، بخشــش جریمه ثالث فقــط در بیمه نامه هایی که مدت 

اعتبارشان یک ساله باشد اعمال خواهد شد نه بیمه های کوتاه مدت.
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