
سخنگوی گمرک اعالم کرد
رشد ۵۲درصدی مبادالت تجاری با همسایگان

 سخنگوی گمرک از بازگشت عربســتان به مقاصد صادراتی ایران اشاره 
کرد و گفت: در نیمه نخســت ســال جاری بیش از ۴۷ میلیون تن کاال به 
ارزش ۲۲ میلیارد و ۵۸۸ میلیون دالر بین ایران و ۱۵ کشــور همســایه 
مبادله شد که نسبت به مدت مشــابه پارسال از نظر ارزش ۵۲ درصد رشد 

داشته است.
 »سید روح اله لطیفی« اظهار داشت: در نیمه نخست امسال تجارت ایران 
با ۱۵ کشور همســایه ۴۷ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۷۶۸ تن کاال به ارزش ۲۲ 
میلیارد و ۵۸۸ میلیون و ۱۱ هزار و ۵۳ دالر بــود که ۶۰ درصد وزن و ۵۰ 

درصد ارزش کل تجارت ۶ ماهه اول ۱۴۰۰ را به خود اختصاص دادند.
وی با بیان اینکه این میزان تجارت با کشــورهای همســایه در مقایسه با 
نیمه نخســت ســال قبل ۳۷ درصد در وزن و ۵۲ درصد در ارزش رشد را 
نشــان می دهد، تصریح کرد: در این مدت ۵۹ میلیون و ۹۹۶ هزار تن به 
ارزش ۲۱ میلیــارد و ۸۰۵ میلیون و ۶۱۱ هــزار و ۵۶۹ دالر کاال به جهان 
صادر شــده که ۳۶ میلیون و ۸۷ هزار و ۳۷۳ تن بــه ارزش ۱۱ میلیارد و 
۲۱۸ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۱۱۹ دالر متعلق به کشورهای هم مرز با ایران 
بوده است و شامل ۶۰ درصد وزن و ۵۱.۵ درصد ارزش کاالهای صادراتی 
کشور می شود.ســخنگوی گمرک خاطرنشــان کرد: صادرات ایران به 
کشورهای همســایه در نیمه نخست امسال نســبت به مدت مشابه سال 
قبل از لحاظ وزنی ۳۳ درصد و از لحاظ ارزش ۴۱ درصد افزایش داشــته 
اســت.وی در خصوص میزان صادرات به هر یک از کشــورهای همسایه 
تصریح کرد: عراق با سه میلیارد و ۸۴۰ میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۰۸ 
میلیون، امارات بــا ۲ میلیارد و ۲۴۳ میلیون، افغانســتان با ۹۹۹ میلیون 
و پاکســتان با ۵۴۴ میلیون دالر، پنج مقصد صادرات کاالهای ایرانی در 

کشورهای همسایه بودند.
لطیفی تاکیــد کرد: عمان بــا ۲۷۷ میلیون، روســیه بــا ۲۷۰ میلیون، 
جمهــوری آذربایجان بــا ۲۱۲ میلیون، ارمنســتان بــا ۱۵۶ میلیون، 
ترکمنستان با ۱۴۵ میلیون، قزاقستان با ۸۰ میلیون، قطر با ۷۵ میلیون، 
کویت با ۶۵ میلیون، بحرین با سه میلیون دالر و عربستان با ۳۹ هزار دالر 

به ترتیب مقاصد صادرات کاالهای ایرانی به کشورهای همسایه بودند.
وی در خصوص واردات از ۱۵ کشــور همســایه نیز گفــت: کل واردات 
کشور در نیمه نخست امســال ۱۹ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۸۳ تن به ارزش 
۲۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیــون و ۵۵۶ هزار و ۴۴۸ دالر بود که کشــورهای 
همســایه با ۱۱ میلیون و ۱۳۵ هزار و ۳۹۵ تن کاال به ارزش ۱۱ میلیارد و 
۳۶۹ میلیون و ۹۷۲ هــزار و ۹۳۴ دالر، ۵۸ درصد وزن و ۴۹ درصد ارزش 
کل واردات کاال به کشور را به عنوان کشــورهای طرف معامله با ایران به 
خود اختصاص دادند.لطیفی اظهار داشت: امارات با هفت میلیارد و ۳۰۵ 
میلیون، ترکیه با ۲ میلیارد و ۴۳۵ میلیون، روسیه با ۶۳۹ میلیون، عراق با 
۴۹۹ میلیون و عمان با ۲۷۰ میلیون پنج کشور طرف معامله با ایران برای 
تامین کاالهای کشور بودند و کشورهای پاکستان، قزاقستان، جمهوری 
آذربایجان، ترکمنستان، ارمنســتان، کویت، افغانستان، قطر و بحرین در 
رتبه های بعدی قرار دارند که عربســتان نیز آماری بــرای فروش کاال به 
ایران ندارد.لطیفی گفت: میزان  معامله کاالهای مورد نیاز کشور در ۶ماه 
نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی ۵۰ درصد و 

از لحاظ ارزشی ۶۷ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا،  ایــران به عنوان کشــوری واقع در قاره آســیا و منطقه 
خاورمیانه با کشــورهای پاکستان، افغانســتان، ترکمنستان، جمهوری 
آذربایجان، ارمنســتان، ترکیه و عــراق مرزهای زمینــی و با جمهوری 
آذربایجان، ترکمنستان، روســیه قزاقستان، امارات، قطر، بحرین، عمان، 
عربســتان و کویت مرز دریایی دارد کــه می تواند با افزایــش تجارت، از 

مزایای همسایگی بهره مند شود.
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۲ ماه تا پایان مهلت ثبت نام ودیعه مسکن

مستاجران وام ودیعه مسکن را گرفتند؟
خریدار   دومــاه تا اتمام مهلــت ثبت نام 
دریافت وام ودیعه مســکن باقــی مانده و 
مشــکالت ســرراه مســتاجران همچنان 

مشهود است.
بخشــنامه اعطای وام ودیعه مسکن همین 
چند روز پیش به بانک ها ابالغ شــد و بانک 
ها مکلف به پرداخت وام تا بهمن ماه امسال 

شدند. 
بعد از گذشت چند هفته سایت مجدداً چند 
روزی غیرفعال شــد و در اواخر شهریور ماه 
برای مستاجران دوباره بازگشایی شد. این 
بازگشــایی همچنان با اختالل مواجه بود و 
بانک ها دائما از نبود اعتبــار دم می زدند تا 
اینکه ســامانه بانک های مربوط را باز کرده 
و اجازه انتخاب بانک بــه متقاضیان ودیعه 

مسکن را داد.

مستاجران وام ودیعه مسکن را 
گرفتند؟

امــا بســیاری از متقاضیان بــرای دریافت 
این تسهیالت با مشکالت بســیار زیادی از 
سوی بانک ها مواجه هســتند به طوری که 
ضامن هایــی کــه بانک ها از مســتاجران 
درخواست می کنند باعث شــده که آن ها 
عطــای دریافت تســهیالت را بــه لقایش 

ببخشند.
درهمین رابطــه یکــی از مســتاجران در 
گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، بیان 
کرد: پس از آن که توانســتیم به زحمت در 
ســایت ثبت نام کنیم در هنگام مراجعه به 
بانک اعالم کردند که باید دو ضامن رسمی 
کارمند با فیش کسر از حقوق بیاورید و خود 
دریافت کننده وام هم باید چندین ســفته و 

ضمانت نامه بیاورد!

متقاضیان برای وام ودیعه باید امتیاز 
600 داشته باشند!

یکی دیگــر از مســتاجران کــه در انتظار 
دریافت تســهیالت اســت، گفــت: پس از 
گذشت چندین ماه بررسی توسط سامانه به 

ما اعالم کردند که بانک موردنظر را انتخاب 
کنیم و ما در هنگام مراجعه متوجه شــدیم 
که تنهــا دو بانک خصوصی مانده و ســایر 

بانک ها ظرفیتشان تکمیل شده است.
همچنیــن در هنــگام مراجعه بــه یکی از 
بانک های خصوصی به ما اعــالم کردند که 
باید متقاضی در این شــعبه حساب داشته 
باشد و همچنین باید صاحب حساب امتیاز 
۶۰۰ را دریافت کند تا بتواند تسهیالت وام 
ودیعه را دریافت کنــد و متصدی این بانک 
اعالم کــرد تنها ۱۰ درصد از مشــتریان ما 
امتیاز ۶۰۰ را دارند و در صورت عدم کسب 

امتیاز نمی توانند وام بگیرند.
 عالوه بر مشــکل  کمبود  اعتبــارات بانک 
ها یکــی دیگــر از اصلی ترین مشــکالت 
متقاضیان ضامن اســت، که در  این زمینه  
باوجود آنکه تاکنون چندین بار مشــکل از 
طرف باشــگاه خبرنگاران جوان، پیگیری 
شــده  اما هنوز هیچ اقدامی در این خصوص 
صورت نگرفته است  و همچنان بانک ها در 

ارائه دو ضامن پافشاری می کنند.
در این زمینه جمشــیدی، دبیرکانون بانک 
های خصوصی معتقد اســت، نحوه تامین 
ضامن بانک های خصوصی با دولتی متفاوت 
است و این کفته خود جای بسی تامل دارد 
که چرا سیســتم تســهیالت های اجباری 
دولت که به نوعی تسهیالت تکلیفی نامیده 
شــده اســت به صورت یکپارچه عمل نمی 

کند.
براســاس ایــن گــزارش مشــکل ضامن 
برای دریافت کــد رهگیری یکــی دیگر از 
اصلی تریــن مشــکالت مســتاجران و وام 
گیرندگان ودیعه مسکن هست که تاکنون 
بانک مرکزی هیچ پاسخی در این خصوص 
نداده اســت و از ســوی دیگری وزارت راه و 
شهرسازی هم اعالم می کند با بانک مرکزی 
در این خصوص صحبت شــده و اعالم کرده 
ایم که شرایط را برای وام گیرندگان تسهیل 

کنند.
به نظر می رسد در بسیاری از بانک ها عالوه 

بر آنکه وام گیرندگان باید دو ضامن رسمی و 
کارمند بیارند باید چک و سفته چند میلیون 
تومانی هم بیاورند که این خود باعث گلگی 

و ناراحتی بسیاری از مستاجران شده است.

 اتمام اعتبار بانک ها
 به هیچ عنوان مورد تایید وزارت راه 

وشهرسازی نیست
 محمــود محمــود زاده معاون وزیــر راه و 
شهرســازی در پاسخ به این ســوال که چرا 
بانک ها اعالم می کنند کــه اعتبار آن ها به 
اتمام رسیده است؟ گفت: این مسئله مورد 
تأیید ما نیســت؛ یک برداشــت اشتباهی 
بانک ها داشتند در خصوص سهمیه های وام 
ودیعه مسکن؛ معاونت مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی هم با بانک مرکزی 
مکاتبــه ای انجام داده و بانــک مرکزی هم 
اخیراً ابالغیه ای به نظــام بانکی و ۱۵ بانک 
و مؤسســه اعتبــاری مجــری وام ودیعه 
مسکن داشته و اصالح این موضوع را از آن ها 

درخواســت کرد.محمــود زاده تاکید کرد: 
عددی که به عنوان سقف وام ودیعه در نظر 
گرفته شده است )۱۰ هزار میلیارد تومان( 
اســت و هنوز بخش زیادی از آن باقی مانده 

است و ما در این خصوص کمبودی نداریم.
او همچنین درباره کــد رهگیری هم گفت: 
تمامی مشــاوران امالک در کشور موظف 
هســتند که در هنگام عقد قــرارداد بدون 
اخذ هیچ مبلــغ اضافی به مســتاجران کد 
رهگیری ارائه دهند و در صورت مشــاهده 
این تخلف باید اتحادیه مشــاوران امالک با 

آن ها برخورد کند.
معاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و 
شهرســازی همچنیــن دربــاره تضامین 
درخواســتی بانک هــا از متقاضیــان وام 
ودیعه مســکن گفــت: این مســئله جزو 
دســتورالعمل های داخلی بانک هاست؛ با 
این حال از بانک مرکزی به صورت مکتوب 
درخواســت کرده ایم که از بانک های عامل 
بخواهند تا حداقل ضمانت های الزم را برای 

متقاضیان در نظر بگیرند.
هرچند با بازگشــایی گزینه انتهاب بانک ها 
در سامانه امالک و اسکان عمال احازه ورود 
به مرحله بعد برای دریافت وام به مستاجران 
داده شــده و با وجود آنکه مهلت ثبت نام در 
سامانه برای دریافت کد رهگیری تا آذر ماه 
تمدید شده اســت، اما همچنان بسیاری از 
متقاضیان برای دریافت این وام با مشکالت 
بســیار زیادی روبــرو هســتند که بخش 
عمده ای از این مشــکالت باید توسط بانک 

مرکزی برطرف شود.
اما ازســوی دیگــر باید نهاد هــای نظارتی 
اقدامات الزم جهت کنتــرل و جلوگیری از 
سو اســتفاده برخی از مشــاوران امالک در 
ارائه کد رهگیری را انجام دهند. و ما  امیدوار 
هستیم در مدت باقی مانده برای وام ودیعه 
هرچه ســریعتر اقدامات الزم توسط بانک 
مرکزی برای رفع مشــکالتی کــه بانک ها 
برای متقاضیان ایجاد کرده اســت صورت 

گیرد.
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داستان ممنوعیت واردات لوازم خانگی و حقوق 
مصرف کنندگان

اوایل شهریورماه خبری در رسانه ها شنیده شــد که احتماال بخشی از 
طلب ایران از کره جنوبی در قالب لوازم خانگی ســاخت آن کشور به ما 

پرداخت خواهد شد.
با اعالم این خبر شــاهد نظرات مختلف موافقــان و مخالفان آن بودیم، 
تا این که در اواسط شــهریورماه نامه ای از سوی چندین شرکت داخلی 
تولیدکننده لوازم خانگی به دفتر مقام معظم رهبری ارســال شد با این 
مضمون که تولیدکننــدگان داخلی توان تامین نیــاز داخلی را دارند و 

واردات لوازم خانگی به این صنعت آسیب خواهد رساند.
در اوایل مهرمــاه دفتر مقام معظم رهبری، نظر رهبــری را در ذیل این 
نامه درج و به رییس جمهور ارســال کرد. بنا به اعالم نامه مذکور، رهبر 
معظم انقالب فرمان ممنوعیــت واردات هر گونه محصــول نهایی در 
حوزه تولیدات لوازم خانگی را صادر کردند. علت این تصمیم، باال بودن 
میزان واردات لوازم خانگی از دو شــرکت کره جنوبی ذکر شده است که 
خطری برای تولیدکنندگان داخلی به شــمار می رود که طی یکی دو 
ســال اخیر و به کمک گرانی دالر و افزایش قیمت محصوالت وارداتی 

جان گرفته اند.
رییس دفتر رییس جمهور نیز خطاب به وزرای اقتصاد و صنعت، دستور 
جلوگیری از واردات لوازم خانگــی از دو تولیدکننده کــره ای را اعالم 
کرد. در پی صدور این دســتور، معاون گمرکی نیز به تمامی گمرکات 
کشــور اعالم کرد با توجه به این که انجام هر گونه تشریفات گمرکی و 
ترخیص کاال منوط به اظهار کاال به گمرک اســت و اظهــار کاال نیاز به 
مجوز ثبت سفارش وزارت صمت دارد، چنانچه ثبت سفارش برای اقالم 
و لوازم خانگی صادر نشده باشــد، امکان اظهار کاال و ترخیص آن وجود 

نخواهد داشت.
طی چنــد روز گذشــته شــاهد بودیم که برخــی ســودجویان بازار 
لوازم خانگی به بهانه حمایت از تولید داخل، به دنبال تفســیر اشتباه از 
نامه رهبری هستند تا به این وسیله به بازار پرسود خود در زمینه واردات 
قطعات و کاالی خارجی به کشور رونق ببخشند. این در حالی است که 
در نامه رهبری به صراحت ورود کاالهای ســاخت کره جنوبی ممنوع 
شده و تولید مشارکتی یا ورود قطعات خارجی برای تولید لوازم خانگی 

مورد محدودیت قرار نگرفته است.
یکی از نکات جالب توجه این ماجرا این اســت که درخواست کنندگان 
نامه مذکــور گفته اند که تولیدکننــدگان داخلی خودکفا شــده اند و 
پتانســیل و ظرفیت این را دارند که در هر شــرایطی تمامی نیاز کشور 
را تامین کنند. این در حالی اســت که همین حــاال بخش اصل قطعات 
مورد نیاز تولید در بســیاری از کارخانه های لوازم خانگی از چین تامین 
می شــود و برخالف ادعای نگارندگان نامه، این صنعت همچنان برای 
تولیدات خود نیازمند واردات قطعات چینی اســت و بحث خودکفایی 

منتفی بوده است.
به اعتقــاد برخــی کارشناســان، این ممنوعیــت نه تنهــا کمکی به 
تولیدکنندگان واقعی نمی کنــد، بلکه صدای اعتراضــات مردم را نیز 
بلند می کند و آنها نگران هســتند که بالیی که خودروســازان داخلی 
با تولیدات بی کیفیت و گران به سرشــان آوردند، در این ماجرا توسط 

تولیدکنندگان لوازم خانگی به سرشان بیاید.
این فرصت همچون تسهیالت و وامی است که مردم به ناچار به صاحبان 
این صنعت می دهد و باید معلوم شود که مبلغ آن چقدر است، ذینفعان 
ریســک و بهره اش چه کســانی هســتند و چطور و تحت چه ضمانتی 
بازپرداخت خواهد شــد. بخش خصوصی واقعی و بــدون رانت خوب 
می داند کــه منافع درازمــدت و پایدارش در آزادی اقتصادی اســت و 
هرگز بر سر سفره رانت و انحصار دولتی نمی نشیند. در حال حاضر بازار 
لوازم خانگی دچار رکود اســت و دلیل این رکود نیــز قیمت های باالی 
لوازم خانگی اســت، بنابراین با توجه به قیمت های بــاال، مردم قدرت 

خریدشان را به شدت از دست داده اند.
نکته مهم دیگر جــدای از ممنوعیت واردات، قاچاق ســازمان یافته و 
رسمی اســت که طبق شــواهد موجود هیچ عزم جدی در دولت برای 
مقابله با آن دیده نمی شود. در شــرایط موجود بهتر این است که دولت 
سیزدهم آیین نامه ای را وضع کرده و برخی الزام ها را در دستور کار قرار 
دهد. به طور نمونه به بنگاه هایی که کار ساخت داخل این محصوالت را 
از چند ســال پیش آغاز کرده اند، امتیازاتی را بدهد و از آنها نیز تضمین 
بگیرد در یک دوره معین درصدساخت داخل را به میزانی که هم اکنون 

بنگاه های مدعی تولید داخل دارند، برساند.
همچنین بــرای تنظیم بــازار و رفع انحصــار و ســلب آزادی انتخاب 
مصرف کنندگان واردات میزان معینی از این کاالها را با ســهمیه بندی 
در دســتور کار قرار دهد تا انحصــار در بازار ایجاد نشــود. هنگامی که 
تولید داخل با وجود هزینه کارگر و مواد اولیه ارزان نتواند با محصوالت 

خارجی رقابت کند، مزیت نسبی در آن کاال وجود ندارد.
مورد بســیار مهم دیگر، بحث حقوق مصرف کننده اســت. در شرایط 
ممنوعیت واردات، مصرف کننده چاره ای جــز خرید تولیدات داخلی 
ندارد و در شــرایط فعلی که تحت فشــارهای ســنگین اقتصادی قرار 
دارد، مجبور است مبالغ بیشــتری پرداخت کند تا این صنعت همانند 

خودروسازان بتواند ادامه حیات بدهد.

 تداوم تبادل و تعامل فکری دانشگاهیان
و مدیران اقتصاد کشور

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم اندیشی با استادان دانشکده 
اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشــتی تاکید کرد : باید جمعی 
از استادان دانشکده های اقتصادی را شکل دهیم تا در مورد هر کدام از 
موضوعات محدود و معین، ظرف چند ماه خروجی های قابل ارائه برای 

سیاستگذاری از جمله پیش نویس الیحه به وزارت اقتصاد ارایه کنند .
احســان خاندوزی در ادامه با بیــان اینکه این همــکاری می تواند، با 
محوریت پژوهشــکده امور اقتصــادی وزارت اقتصاد صــورت بگیرد 
افزود:باید با مشارکت رسمی و مســتمر دانشکده ها برای هر موضوعی، 
طرح مشخصی تعریف شود و انشاء اهلل بعد از بودجه ۱۴۰۱ که تا آذرماه 
سال جاری تکلیف آن مشخص می شود، این همکاری ها را وارد مرحله 

اجرایی کرد.
وزیر اقتصاد همچنین  ابــراز امیدواری کرد : با ایــن تعامالت، کیفیت 
سیاستگذاری های اقتصادی کشور در برخی از حوزه ها افزایش یافته و 

هزینه سیاستگذاری های غلط نیز کاهش یابد.
خاندوزی در مورد مســئله ارز نیــز گفت: بانک مرکــزی نباید متأثر از 
مســیر تحمیلی جریان ارز که در طول چند سال اخیر شکل گرفته قرار 
گیرد و باید سعی شــود با افزایش منابع ارزی، مدیریت مصارف ارزی و 
سخت گیری کردن در حساب سرمایه در کنار مسئله انتظارات، سیاست 
بازگشت به نرخ های پایین تر را مد نظر داشته باشد.وزیر اقتصاد با اشاره 
به اینکه در موضوع بانک ها،  مســئله نظارت بر خلق پول بانکی و کنترل 
ترازنامه بانکی بانک های دولتی و خصوصی مهم است  افزود : با توجه به 
گســتردگی نظریه های اقتصادی جمع بندی برای اعمال یک سیاست 
واحد و بی حاشیه کار دشواری است.بر اساس این گزارش در این نشست 
تعدادی از اساتید اقتصاد دانشگاه شهید بهشــتی به طرح دیدگاه های 

خود در زمینه مشکالت اقتصادی کشور پرداختند.

یادداشت

وزیر

 سال گذشــته در مجموع ۱.۶ هزار هزار میلیارد تومان 
یارانه پنهان در کشور توزیع شده که این رقم معادل ۴۶ 

درصد از حجم نقدینگی کشور در سال ۹۹ بوده است.
 ایران در جمــع بزرگترین پرداخت کننــدگان یارانه 
انرژی در جهان است. در حالی که مجموع یارانه انرژی 
پرداخت شده در جهان در سال ۲۰۲۰ میالدی، کمی 
بیش از ۱۸۱ میلیارد دالر بوده، ایران در مجموع ســال 
گذشــته میالدی ۲۹.۶ میلیــارد دالر یارانه به بخش 
انرژی پرداخت کرده است که نشــان می دهد بیش از 
۱۶ درصد از یارانه انرژی پرداخت شده در جهان سهم 

ایران است.
گــزارش تفریغ بودجه ســال ۹۹ نیز نشــان می دهد 
ایرانی ها بیــش از ۱.۶ هزار هزار میلیــارد تومان یارانه 
پنهان دریافت کرده اند کــه از این میزان ۱.۴ هزارهزار 
میلیارد تومان مربوط به بخش هــای مختلف انرژی از 

گاز طبیعی تا فرآورده های نفتی و آب و برق است.

در واقع حــدود ۹۰ درصــد از یارانه پنهانی 
که در سال گذشــته در ایران پرداخت شده 
مربوط بــه بخش انرژی اســت.در این میان 
گاز طبیعی با ســهمی ۶۳ درصدی باالترین 
یارانه را به خود اختصاص داده اســت. بعد از 
آن پنج فرآورده اصلی نفت و سوخت هوایی 

با سهمی ۲۵ درصدی قرار دارند.
کاالهای اساســی اما فقط حدود ۱۱ درصــد از یارانه 
نقدی را به خود اختصاص داده اند و سهم آب و برق نیز 

در مجموع کمی بیش از یک درصد را نشان می دهد.
با این حساب، یارانه پنهانی که در ســال ۹۹ برای گاز 
طبیعی پرداخت شد عددی معادل ۹۸۰ هزار میلیارد 
تومان اســت که بیش از هر چیز به دلیــل عدم رعایت 
الگوی مصرف در بخش خانگی، فرسوده بودن وسایل 
گرمایشی از موتورخانه ها گرفته تا بخاری ها و بازدهی 

پایین نیروگاه های برق حرارتی کشور است.

در بخــش فرآورده های نفتی نیــز که ۴۰۰ 
هزار میلیــارد تومان یارانه پنهــان دریافت 
کرده، عدم افزایــش قیمت این فرآورده های 
در ســال های اخیر در مقابل افزایش قیمت 
جهانــی آن باعث شــده تا دولــت مجبور 
به پرداخــت مابه التفــاوت ایــن قیمت به 
پاالیشگاه های کشور باشد.اگرچه این اعداد 
به خودی خود بسیار بزرگ هســتند اما زمانی که آن 
را با اعداد کالن بودجه و عملکرد آن در ســال گذشته 

مقایسه کنیم عمق فاجعه مشخص می شود.
۱.۶ هزارهــزار میلیــارد تومــان در واقــع ۲.۵ برابر 
عمملکرد بودجه عمومی دولت در ســال ۹۹ اســت. 
همچنین این عدد چیزی معــادل ۴۶ درصد از حجم 

نقدینگی کشور در سال گذشته به شمار می رود.
به گزارش ایرنا، براساس تراز ســال ۹۷، مصرف فعلی 
انرژی کشــور معادل ۶.۳ میلیون بشــکه نفت در روز 

است که چنان چه برنامه های بهینه سازی انجام شود، 
قابلیت صرفه جویــی ۵۰ درصدی مصرف انرژی وجود 
خواهد داشــت.در طول دهه های اخیــر عرضه انرژی 
اولیه کشــور به طور متوسط سالیانه ســه درصد رشد 
داشته و با توجه به رشــد تولید ناخالص داخلی موجب 
روند افزایشی شدت مصرف انرژی اولیه شده است. در 
حالی که شدت مصرف انرژی جهان در طول دهه های 

گذشته روند کاهشی داشته است.
شــدت عرضه انرژی در ایران بیش از سه برابر متوسط 
جهانی است و ایران از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک 
به کشور آلمان است اما شــدت مصرف انرژی ایران ۶ 
برابر آلمان است.این در شرایطی است که میزان تولید 
ناخالص آلمان با توجه به شاخص برابری قدرت خرید 
بیش از ســه برابر و بدون در نظر گرفتن این شــاخص 
۶ برابر ایران اســت و این اعداد نشــان می دهد مصرف 

انرژی در ایران در خدمت بخش غیرمولد است.

یارانه

خریدار   رئیس مجلس شــورای اسالمی 
گفت: مجلــس یازدهم در مــورد محرمانه 
بودن امــوال مســئوالن هیــچ مصوبه ای 
نداشــته و نماینــدگان در ایــن خصوص 
تصمیمی نگرفتنــد. محمد باقــر قالیباف 
رئیس مجلس شورای اســالمی در ابتدای 
جلسه علنی روز یکشنبه ۲۵ مهرماه گفت: 
فرارســیدن ســالروز آغاز امامت و والیت 
حضرت صاحــب الزمان را بــه تمام عدالت 
خواهــان و حقیقــت طلبان و مســلمانان 
جهان تبریک و تهنیت مــی گویم. این روز، 
عید امید و انتظار بــرای برقراری عدالت در 
سراســر جهان و از بین بردن تاریکی، ظلم و 
بی عدالتی است. تمامی عالم در سایه ظهور 
امام زمان به آسایش و راحتی دست خواهند 
یافت و از شــر ســتمگران و چپاولگران رها 
خواهند شد. سالمتی و تعجیل در ظهور آن 

حضرت را از خداوند مسئلت دارم.

مجلس یازدهم در مورد محرمانه 
بودن اموال مسئوالن هیچ مصوبه ای 

نداشته است
وی افــزود: در خصــوص موضوعاتی که در 
روزهای اخیر بدون بررســی دقیق در برخی 
رسانه ها انتشار یافت، توضیحاتی الزم است. 
مجلس یازدهــم در مــورد محرمانه بودن 
اموال مسئوالن هیچ مصوبه ای نداشته است 
و فرآیند تصویــب قانــون در مجلس کاماًل 

مشخص است و نمایندگان در این خصوص 
تصمیمی نگرفتند. این تصمیــم مربوط به 
مجلس هشــتم اســت و در فرآیند دیگری 
بررسی و تصویب شــده است.رئیس مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: از اصحاب رسانه 
تقاضا دارم در بیان مطالب دقت بیشــتری 
داشته باشــند و موضوعات را پس از بررسی 
کافی، اطالع رسانی کنند. البته الزم است از 

همه فعاالن رسانه و خبرنگاران محترمی که 
با بررســی های دقیق خود در این خصوص 

روشنگری و رفع ابهام نمودند، تشکر کنم.

طرح های پیچیده ای برای درگیر 
کردن کشورهای منطقه در جنگ های 

داخلی در جریان است
قالیباف در بخش دیگــری از اظهارات خود 

تأکید کرد: منطقــه غرب آســیا امروز در 
شرایط بسیار حساسی قرار دارد. طرح های 
پیچیده ای برای درگیر کردن کشــورهای 
منطقــه در جنگ های داخلــی در جریان 
اســت. اختالف افکنی میان کشــورهای 
منطقه برای جلوگیری از به وقوع پیوســتن 
همکاری های اقتصادی و ایجاد صلح پایدار 
در تمــام منطقــه در دســتور کار آمریکا و 

نیروهای وابسته به آنها قرار دارد.
وی افــزود: حــوادث دلخراشــی همچون 
کشــتار مردم بیگناه در مســجد فاطمیه 
قندهــار و تالش بــرای جنــگ داخلی در 
افغانستان، آشــوب های مســلحانه و غیر 
قانونــی در لبنان، تفرقه افکنــی در عراق و 
اظهارات دروغ و تفرقه آمیز از ســوی برخی 
ســران کشــورهای منطقه در یــک هفته 
گذشته این دسیسه ها را آشــکارتر از قبل 

می کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
جمهوری اسالمی ایران خواهان حفظ ثبات 
و امنیت در سراســر منطقه اســت و در هر 
کشوری اراده مردم را فصل الخطاب و منشأ 
رهایــی از اختالفات و عامل خنثی شــدن 

توطئه ها می داند.
وی ادامــه داد: هر گونــه ایجــاد تفرقه و 
اقداماتی کــه امنیت را در سراســر منطقه 
نقض کند، محکوم اســت و همه کشــورها 
باید در راستای برقراری صلح و ثبات پایدار 
و افزایش روابط اقتصادی، درون منطقه ای 

تالش کنند.
قالیباف از وزارت امور خارجه خواســت در 
این شرایط حســاس و در راســتای حفظ 
ثبات منطقــه ضمن انجــام اقدامات الزم، 
مواضــع حکیمانــه و عاقالنــه جمهوری 
اســالمی ایران را فعاالنه انعــکاس داده و 

پیگیری کند.

خریدار  رئیــس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی آخرین وضعیت سه 
اقدام مهم اقتصادی این کمیسیون و دولت 

سیزدهم را تشریح کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی، در رابطه 
با موضوع »تعیین تکلیف جاماندگان سهام 
عدالت«، گفــت: در بحث تعییــن تکلیف 
جاماندگان ســهام عدالت مــا رایزنی هایی 
با دولــت داشــتیم و آقــای رئیس جمهور 
هم موافقــت کلی خود را بــا تعیین تکلیف 
جامانــدگان ســهام عدالت اعــالم کرده و 
این موضــوع به منظور »تامیــن منابع« به 
ســازمان برنامه و بودجه ارجاع شده است و 
ما منتظر اعالم نظر دولت هستیم چون اگر 
دولت موافقت نکند، حتی اگر ما تصویب هم 
کنیم این موضوع در شــورای نگهبان اصل 

هفتادوپنجی شده و رد می شود.
وی افــزود: بــه همیــن خاطــر آقــای 
رئیس جمهور این مساله را به سازمان برنامه 
و وزارت اقتصاد ارجاع دادند و قرار شــد که 
آن ها بررســی کرده و نتیجه را اعالم کنند 
که براســاس آخرین پیگیری که ما داشتیم 
گفتند که ما به دنبال منابع قطعی هســتیم 
و طی دو هفته آینده این مســاله روشــن 

می شود.

دو اقدام مهم دولت و مجلس برای اصالح 
ساختار و نحوه رسیدگی به بودجه

نماینده کرمان در مجلس شــورای اسالمی 
همچنیــن در خصــوص مســاله »اصالح 
ساختار بودجه« که در ســال های اخیر به 
یک دغدغه بســیار مهم تبدیل شده است، 
بیان کرد: در این زمینه امســال دو اقدام به 
صورت مــوازی و همزمان جلــو می رود که 
ما بتوانیم وضعیت بودجــه ۱۴۰۱ را خیلی 
بهتر از گذشته داشته باشیم. اولین موضوع 
بحث اصالح ساختار محتوایی بودجه است 
که طبیعتا متناسب با شرایط کشور و آنچه 
کــه الزامات مرتبــط با حــوزه تصمیمات 
اقتصادی در کشور اســت، باید عملیاتی و 
اجرایی شــود. در این زمینه هم فرمایشات 
مقام معظم رهبری در ســال ۹۷ که در آن 

زمان برای بودجه ۹۸ مطالبــی را فرمودند 
را داریم و هم الزاماتی که امــروز در عرصه 

میدانی می بینیم.
وی ادامه داد: این موضوع اصالح ســاختار 
بودجه اکنــون در ســازمان برنامه بودجه 
آغاز شده و براســاس آنچه که اطالع داریم 
نشست هایی را این ســازمان در دستور کار 
قرار داده و گزارش آن را هم اخیرا به شــکل 
خالصه آقای میرکاظمی بــه مجلس ارائه 
کردند. قرار است هرچه سریع تر پیش نویس 
اصالحات آن ها که متــن الیحه قرار خواهد 

گرفت به مجلس بیاید.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
همچنیــن افــزود: البتــه مــا همزمــان 
نشســت های مشــترک مان را با دولت در 
دستور کار داریم، کمیسیون اقتصادی هم 
به عنوان یکی از کمیســیون های مهمی که 
در ســاختار بودجه و احکام مرتبط با آن از 
حوزه نظــام مالیاتی تا حوزه مولدســازی 
دارایی هــای دولت و بودجه شــرکت های 
دولتی نقش آفرین است، تالش دارد و ما هم 
باید در آن حــوزه فعالیت های خود را انجام 

دهیم.
وی همچنیــن ابــراز داشــت: بنابرایــن 
پیش بینی می شــود آن چیــزی که تحت 
عنــوان اصالحات ســاختاری اســت کار 
آن شــروع شــده، البته اینکه در این زمان 
کوتاهی که تــا ۱۵ آذر داریــم بتواند کامل 
و جامــع بیاید اطــالع نداریم کــه چه حد 
می تواند جامع و کامل باشد؛ اما به هر صورت 
کار آغاز شــده، ما این را به عنوان یک نقطه 
شروع خیلی خوب می دانیم و از دولت بابت 

این اهتمام تشکر می کنیم.
پورابراهیمی دومین اقدام در زمینه اصالح 
روند بودجه نویسی کشــور را »اصالح نحوه 
رســیدگی« دانست و در تشــریح اقدامات 
مجلــس در این زمینه، گفــت: در کنار این 
قضیه ما یــک کار دومی را شــروع کردیم و 
»اصالح نحوه رســیدگی به الیحه بودجه« 
در کمیســیون آییــن نامه داخلــی چند 
وقتی است که شروع شــده و خوشبختانه 
پیش نویــس اصالح آن هــم در حال نهایی 
شدن است. به عنوان مثال ما در زمانی که به 

صورت متداول در سال های اخیر بودجه را 
بررسی می کردیم خیلی اوقات با این مشکل 
مواجه می شــدیم که کمیســیون تلفیق 
تشــکیل می دادیم، بودجه بررسی می شد، 
گزارش می آمد در صحن و الیحه رد می شد؛ 
اتفاقی که در سال گذشــته و در سال های 

دیگری نمونه های آن را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: اکنون نحوه رســیدگی تغییر 
کــرده و در صورتیکــه ان شــاءاهلل گزارش 
کمیســیون در صحن هــم رأی بیــاورد، 
تغییرات آن را به زودی مشــاهده خواهید 
کرد که یکــی از مهمترین ها این اســت که 
وقتی الیحــه بودجه می آید مــا باید این را 
تعیین تکلیف کنیم که اساســاً این الیحه را 
قبول داریــم یا نه؟ اگر مــورد قبول نبود در 
همان ابتدا رد بشــود و اگر مورد قبول بود، 
بعد کمیســیون تلفیق تشــکیل شود، این 
کار به صرفه جویی قابــل توجهی در زمان و 

هزینه منجر خواهد شد.
نماینده کرمان در مجلــس اضافه کرد: لذا 
همزمان با اصالحات بودجه توسط سازمان 
برنامــه و بودجــه، نحوه رســیدگی هم در 
مجلس دارد تغییر می کند. من این دو اتفاق 
را اتفاقات خوبی می بینم در اقتصاد کشــور 
که به شفاف سازی، ساده ســازی و نظارت 
دقیق تر کمک می کند. مجموع این اقدامات 
را ان شاءاهلل فکر می کنم تا یکی دو ماه آینده 
به صورت عملیاتی و میدانی شــاهد باشیم 
و امیدواریم که ســال ۱۴۰۱ آغاز تحوالت 
بزرگی در عرصه اصالح ساختار بودجه باشد 
و نتایج آن بتواند در معیشت و زندگی مردم 

مشاهده شود.

گرانی کاالهای اساسی و برنامه مجلس 
و دولت برای تنظیم بازار

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس در 
رابطه با گرانی کاالهای اساسی و رویکرد 
مجلس یازدهم دولت سیزدهم نسبت به 
این موضوع، اظهار داشت: برای کاالهای 
اساسی ما در ســال های اخیر و در طول 
دولت دوازدهــم به این شــکل موضوع 
را مطرح کردیــم که اگر دولــت امکان 
استمرار فضای نظارتی برای اینکه قیمت 
کاالهایی که بــا ارز ترجیحی خریداری 
شده و وارد کشــور می شــود و با همان 
قیمت هم باید در اختیار مردم قرار گیرد 
را دارد، ما موافق ارز ترجیحی هستیم؛ اما 
اگر قرار باشــد که ارز ترجیحی بدهیم و 
در مقابــل مردم در بــازار کاال را با قیمت 
ارز آزاد خریداری کننــد این مابه تفاوت 
که ســاالنه حــدود ۳۰۰ هــزار میلیارد 
تومان می  شود این توزیع رانت و فساد در 
اقتصاد کشور اســت و مردم از آن بهره ای 

نمی برند.
وی ادامه داد: در دولت دوازدهم نتوانستیم 
با دولــت در این موضــوع به یــک تفاهم 
مشترک برســیم، در دوره ســیزدهم این 
موضوع در دســتور کار قرار گرفت اکنون 
در کمیســیون اقتصادی ما شروع کردیم 
و کمیســیون های دیگــر هم بــه میزان 
ســهم خود در حوزه تصمیم گیری شروع 

کرده اند.
پورابراهیمی »تضمین دولت برای نظارت و 
کنترل قیمت ها« را شرط ادامه ارز ترجیحی 
دانســت و عنوان کرد: جمع بندی بحث ما 
این اســت که ما باید نرخ ارز ترجیحی را در 
اقتصاد کشــور برای رعایت حــال مردم در 
شرایط تورمی داشته باشیم اما نحوه اعمال 
آن برای ما مهم اســت. اگر نحــوه اعمال با 
همین روندی که تا به امروز بوده ادامه پیدا 
کند؛ شرط این است که دولت تضمین کند 
این وضعیتی که در بازار کاالهای اساســی 
داریم باید جمع بشــود و این از نظر ما قابل 

قبول نیست.
وی افزود: لذا اگر دولــت می تواند مدیریت 
کند، ادامــه ارز ترجیحی از نظــر ما بالمانع 

اســت اما اگر دولت نمی تواند و این تبدیل 
شــده به رانت و فســاد که مردم از آن بهره 
نمی برند؛ خب چه کار بیهوده ای اســت که 

ما آن را ادامه بدهیم.
رئیس کمیســیون اقتصــادی درخصوص 
جایگزین پیشــنهادی برای روش کنونی، 
گفــت: روش دوم مــا این اســت کــه ارز 
ترجیحی وجود داشــته باشــد امــا نحوه 
توزیع منابع آن بر اساس روش هایی مانند 
کارت هایی باشــد که برای مــردم هم به 
عدالت نزدیک تر است هم می توانند از این 

منابع استفاده کنند.
وی درخصــوص عملکرد ایــن کارت های 
اعتباری نیز بیان کرد: این کارت ها بر اساس 
ســرانه مصرف تعریف می شود، یک چیزی 
شــبیه به کارت ســوخت بنزین که امروز 
مردم در حال اســتفاده از آن هســتند که 
مثاًل یک سهمیه ۶۰ لیتری در اختیار فرد یا 
خودرو قرار می گیرد مصرف در همان مقدار 
براساس قیمت ترجیحی محاسبه می شود 
اما اگر خواست بیشــتر از آن استفاده کند، 
طبیعتا می تواند مبلغ باالتری بپردازد و آن 
اندازه استفاده کند. اکنون یک مدل شبیه به 
این را پیشــنهاد کردیم و دولت هم در حال 

بررسی است.
پورابراهیمی در ادامه تصریح کرد: البته در 
بعضی از کاالها نیز نظر ما این اســت که ارز 
ترجیحی آن ها بماند چون امکان سیاســت 
نظارتی بر آنها وجــود دارد مانند، دارو و نان 
که باید این مســیر ادامه داشــته باشد اما 
در بعضــی از کارها که امــکان تبدیل آن به 
مابه التفاوت از طریــق کارت های اعتباری 
برای مردم وجــود دارد حتما باید شــکل 
بگیرد. طبیعتاً اگر هم سیاســت دولت این 
اســت که کاالها را با قیمت ارز ترجیحی با 
روشــی که خودش تعریف می کند با همان 
قیمت ارز ترجیحی به مــردم تحویل بدهد 
با آن هم مــا مخالفتی نداریم امــا اینکه ما 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیــم و کاالیی که وارد 
می شود با ارز ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان به مردم 
برسد حتماً این تولید فســاد و رانت است و 
مشــکل ایجاد می کند مردم هم از آن نفعی 

نمی برند.

سهم یارانه پنهان در اقتصاد، معادل ۴۶ درصد از نقدینگی کشور

مجید سلیمی بروجنی
 تحلیلگر اقتصادی
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 پیامک های تبلیغاتی اپراتورها چطور 
غیرفعال می شود؟

در حالی که برخی از کاربران تمایلی بــه دریافت پیامک های تبلیغاتی 
از ســوی اپراتورهای همراه ندارنــد، هر یک از اپراتورها روشــی برای 

غیرفعال سازی این پیامک های تبلیغاتی در نظر گرفته اند.
 دریافت پیامک های تبلیغاتی معموال برای کاربران آزاردهنده اســت 
و به همین دلیل بیشــتر کاربران به دنبال راهی برای غیرفعال ســازی 
پیامک های تبلیغاتی هســتند. پس از مسدود شــدن سرشماره های 
پیامکی، شــرکت ها به اســتفاده از شماره های شــخصی برای ارسال 
پیامک روی آوردند و ســازمان تنظیم مقررات هم ســامانه #۸۰۰* را 
برای شناسایی و مسدودسازی این شــماره ها راه اندازی کرد. در عین 
حال، همچنان بعضی از پیامک های تبلیغاتی از سوی خود اپراتورهای 
همراه ارسال می شــود که البته برای غیرفعال سازی این پیامک ها هم 

راه حل وجود دارد.

عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی همراه اول
برای عدم دریافت پیامک های تبلیغاتی در اپراتور همراه اول، مشترکان 
می توانند با یکی از روش های ارســال عدد »۱« به »۸۹۹۹«، شــماره 
گیری کد دســتوری #۸۹۹۹*، تماس با مرکز اطالع رســانی ۹۹۹۰، 
مراجعه به ســامانه همراه من )پرتال و اپلیکیشــن( نســبت به قطع 

سرویس پیام تبلیغاتی خود اقدام کنند.
البته همراه اول ذکــر کرده که پیامک هــای اطالع رســانی اپراتور و 
اطالع رســانی ســرویس های پایه و باند پهن همراه اول، پیامک های 
تبلیغاتی محسوب نمی شــوند، بنابراین درصورت قطع سرویس پیام 
تبلیغاتی، مشــترکین این نوع پیام ها را دریافــت می کنند. همچنین 
برخی مشترکین به واسطه عضویت در باشــگاهی خاص یا ارائه شماره 
خود به فروشگاه ها از این مبادی پیامک تبلیغاتی دریافت می کنند که 

در این خصوص نیز اپراتور دخالتی ندارد.

فعال سازی و غیرفعال سازی پیامک های تبلیغاتی ایرانسل
ایرانســلی ها نیز می توانید تصمیم بگیرید که مایل به دریافت کدام گروه 
پیامکی هستید و سپس برای دریافت یا عدم دریافت هر دسته از پیامک ها 
اقدام کنند. این کار با مراجعه به اپلیکیشن ایرانسل من و گزینه »مدیریت 
پیامک های تبلیغاتی، شــماره گیری کد ۵۰۰۶ #* و دریافت فهرســت 
کاملی از گروه های پیامکی و پیامک به ۵۰۰۶ و انتخاب کلیدواژه مربوط 

به دریافت هر دسته از پیامک ها، امکان پذیر است.

مدیریت خدمات پیامکی در اپراتور رایتل
در اپراتور رایتل نیز اســتفاده از نرم افزار رایتل مــن و مراجعه به منوی 
"مدیریــت خدمات پیامکــی انبــوه و ارزش افزوده"، شــماره گیری 
کد دســتوری #۸۰۰* یا کــد دســتوری #۱۹۵* و انتخــاب قطع 
تبلیغات، شماره گیری کد #۳*۸۰۰* یا ارســال عدد ۳ به ۸۰۰، برای 
غیرفعال سازی و جلوگیری از دریافت پیامک های تبلیغاتی که از مراکز 
پیام  مانند )۱۰۰۰۱۲۳۴۵ و ۳۰۰۰۰۱۲۳۴۵( و شــماره های مشابه 

ارسال می شود، کاربرد دارد.

معاون وزیر صنعت خبر داد
صادرات و تنظیم بازار در اولویت برنامه های 

کوتاه مدت وزارت صنعت
 معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معــدن و تجارت گفت: برنامه های 
کوتاه مدت این وزارتخانه با اولویت صــادرات، رفع موانع تولید و تنظیم 

بازار تعیین شده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »ســید مهــدی نیازی« با 
اشــاره به ســاختار برنامه ها و پایش پروژه های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت افزود: با توجه به رویکرد تعیین شــده، برنامه های وزارتخانه در 
پنج سطح شــامل برنامه های کوتاه مدت، برنامه های تحول بنیادین با 
بازه زمانی میان مــدت و بلندمدت، برنامه های بخشــی )در حوزه های 
صنعت، معدن و بازرگانی داخلی(، برنامه های استانی و شهرستانی و در 
نهایت برنامه های بین المللی )به تفکیک کشورهای هدف و اولویت دار( 
برنامه ریزی شده است که این ساختار به معاونت های ستادی، روسای 
سازمان های صنعت سراســر کشور و همچنین ســازمان های وابسته 

ابالغ شده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت خاطرنشــان کرد: برنامه های تحول 
بنیادی با هدف اصالح سازوکارهای بخش های مختلف صنعت، معدن 
و تجارت و همچنین بسترســازی برای حمکرانی هوشمند پیش بینی 

شده اند.
نیازی در ادامه با تاکید بر اینکه همه اقدامات وزارت صنعت متناســب 
با هر سطح در قالب پروژه های مشخص در یک سبد پروژه  سازماندهی 
شده است، بیان داشت: مدیریت پروژه ها بر اساس منشور پروژه تصویب 
شده و راهبری کالن مدیر سبد پروژه، در تعامل با معاونت های ستادی 
و مدیران دفاتر مربوطه انجام شــده و مدیران پروژه اقدامات الزم برای 

تحقق اهداف پروژه های مذکور را انجام می دهند.
به گفته نیازی، مدیر هر پروژه مکلف اســت گزارش پیشرفت پروژه را 
به صورت دوره ای در ســامانه الکترونیکی »مدیریت پروژه های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت« ثبت کنــد و به منظور اطمینان از روند اجرای 
طرح، عملکــرد پروژه ها در جلســات پایش برنامه مــورد ارزیابی قرار 

می گیرد.
وی درخصوص سامانه الکترونیکی مدیریت پروژه های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، با توضیح اینکه ســامانه در آینــده نزدیک عملیاتی و 
قابل اســتفاده برای همه سطوح ستادی و اســتانی خواهد شد، افزود: 
با راه انــدازی این ســامانه، دفتــر سیاســت گذاری و برنامه ریزی در 
کنار مســوولیت پایش پروژه ها، در تعامل با مدیــران دفاتر ذی ربط و 
پروژه های تعریف شــده، وظیفــه تهیه شــاخص های ارزیابی کّمی و 
هماهنگی و پیگیری تهیه گزارش های عملکرد دوره ای را بر عهده دارد.

معاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت در ادامــه از ابالغ بخشــی از 
شــاخص های رصد پروژه ها از ســوی معاونت های ذی ربط به سطوح 
ستادی و اســتانی خبر داد و گفت: شــاخص های باقی مانده در دست 
تهیه و ابالغ اســت و تا زمان ثبت این شــاخص ها به صورت سیستمی، 
گزارش های دریافتی مربوط به عملکــرد از طریق اطالعات موجود در 

سامانه ها قابل محاسبه و ارزیابی خواهد بود.
نیازی همچنین با بیان اینکه جلســات پایش در ۲ سطح ملی و استانی 
با حضور وزیر صنعت برگزار می شــود، تاکید کرد: در جلسات پایش در 
سطح ملی معاونت های ســتادی مرتبط با هر برنامه، مدیر سبد پروژه و 
مدیر پروژه ها حضور خواهند داشت و در جلســات استانی نیز با توجه 
به منطقه بندی اســتان  ها، معاونت های ســتادی مربوطه، روســای 
ســازمان های صنعت منطقه، مدیران ســبد پروژه  و هر یک از پروژه ها 
حضور دارند و نخستین جلسات ملی و استانی پایش، از ماه آینده برگزار 

خواهد شد.

تولید

در پی انتشــار گزارش هایی از افزایــش قیمت برخی 
تولیدکنندگان لوازم خانگی، دبیر انجمن صنایع لوازم 
خانگی ایران گفت که طی دو ماه گذشــته درخواستی 

برای افزایش قیمت به این انجمن ارسال نشده است.
 پیش تر رئیس اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی 
گفته بود شــنیده ها حاکی از این اســت که شرکت ها 
می خواهند پنج درصد محصــوالت خود را گران کنند 
و امروز هــم گزارش هایــی از افزایــش قیمت برخی 
شرکت ها منتشــر شــده که دبیر انجمن صنایع لوازم 

خانگی توضیحاتی در این رابطه ارائه داد.
عباس هاشــمی در پاســخ به اینکه آیا قیمــت لوازم 
خانگی اخیرا افزایش داشته، تصریح کرد: اگر شرکتی 
مستقیم در ســامانه ۱۲۴ درخواســت افزایش قیمت 
ثبت کــرده، انجمن اطالعی ندارد و ایــن اطالعات در 
اختیار ســازمان حمایت اســت. اما طــی دو ماه اخیر 
اعضای انجمــن درخواســتی برای افزایــش قیمت 

دریافت نکردند. فقط یک یــا دو مورد برای 
چند محصــول جدید که ســابقه قیمت در 
ســامانه نداشــتند ثبت شده اســت.  وی از 
اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی خواست 
برای بررسی بیشتر لیست شــرکتهایی که 
افزایش قیمت داشــتند ارائه کنــد و گفت: 
ممکن اســت نرخ ارز، قیمت هــای جهانی و 

سایر عوامل تولید در قیمت کاال تاثیر گذاشته باشد که 
سازمان حمایت آنها را بررسی می کند.  

دبیــر انجمن صنایــع لــوازم خانگــی همچنین در 
پاســخ به ســوالی درباره میزان افزایش قیمت لوازم 
خانگی در ســال جاری اظهار کرد: از ابتدای امســال 
درخواســت هایی از ســوی تولیدکنندگان به انجمن 
فرســتاده شــده که انجمن هم آن ها را برای بررسی 
و ثبت به ســازمان حمایت فرســتاده که آمار دقیقی 
از درخواســت های قبــول شــده، نداریــم. امــا این 

درخواســت ها مربوط بــه دو ماه گذشــته 
نیســت. با توجه بــه اینکه میــزان افزایش 
قیمــت در شــرکت های مختلــف متفاوت 
اســت، نمی توان میانگین دقیقی از افزایش 
قیمت لوازم خانگی در ســال جــاری عنوان 
کرد، اما با توجه به مولفه ای اثر گذار از جمله 
افزایش ۳۹ درصدی هزینه های دســتمزد و 
تورم ســاالنه، انتظار افزایش ۱۵ درصدی قیمت انواع 

لوازم خانگی از ابتدای امسال دور از انتظار نیست.  
به گفته وی دلیل درخواســت های افزایش قیمت در 
ابتدای امسال هم نرخ ارز، قیمت های جهانی، وضعیت 
عرضه مواد اولیه در داخل، افزایش هزینه دســتمزد و 

سایر مولفه های تولید بوده است.  
دبیر انجمن صنایع لــوازم خانگــی همچنین درباره 
ادعای فروشــندگان مبنی بر تغییــر دائمی قیمت از 
سوی تولیدکنندگان، اظهار کرد: اعمال افزایش قیمت 

و حتی درخواست افزایش قیمت از سوی بخش تولید 
نمی تواند لحظه بــه لحظه اتفاق بیفتــد، چرا که یک 
فرایند مشــخص دارد و ســازمان حمایت باید قیمت 
جدید را در ســامانه ۱۲۴ ثبت کند. اگر واحد تولیدی 
حتی یک محصول خود را در ســامانه ۱۲۴ ثبت نکرده 
باشد و فقط یک شاکی داشته باشــد تخلف محسوب 

می شود.  
البته به گفته وی اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی 
بر بازار نظــارت دارد، اما ممکن اســت برخی مغازه ها 
زیر مجموعه اتحادیه نباشــند کــه در این صورت باید 
تعزیرات و ســایر ســازمان های نظارتی بر آنها نظارت 
کنند.  هاشمی در پایان خاطر نشــان کرد که بهترین 
حالت این اســت به جای این بحث هایی که کشــور را 
بیشــتر دچار تالطم می کند، معیارهــای جهانی مثل 
شــاخص کســب و کار، فســاد، تورم و غیره را در نظر 

بگیریم. 

 شــرکت های بخش معدن و صنایع معدنی کشورمان 
در نیمه نخست امســال ۹ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۲۲۱ 

تن شمش فوالدی تولید کردند.
 بررســی عملکرد تولید شــرکت های فوالد مبارکه، 
ذوب آهن، فوالد خوزســتان، فوالد آلیــاژی، میدکو، 
گروه ملی، فوالد کاوه جنوب، فوالد خراسان، چادرملو، 

آهن و فوالد ارفع، فوالد بناب و جهان فوالد سیرجان از 
ابتدای امسال تا پایان شــهریورماه، حاکی است میزان 
تولید شــمش فوالد در این واحدها در هم ســنجی با 

پارسال افت ۱۲ درصدی داشته است.
شرکت های یاد شده در شهریورماه امسال یک میلیون 
و ۶۲۲ هزار و ۸۰۲ تن شمش فوالدی تولید کردند که 

کاهش ۱۹ درصدی در مقایســه با شهریور ۹۹ را نشان 
می دهد.

بیشــترین تولید شــمش در ۶ ماهه ابتدایی امســال 
مربوط به شرکت فوالد مبارکه اصفهان با چهار میلیون 
و ۴۰۶ هزار و ۸۰۵ تنی بود و پس از آن فوالد خوزستان 
با یک میلیــون و ۴۲۶ هــزار و ۹۶۷ تــن و ذوب آهن 

اصفهان با یــک میلیــون و ۱۳۱ هــزار و ۸۱۰ تن در 
رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

همچنین گروه ملی صنعتی فوالد ایران با ثبت رشــد 
۲۴ درصدی، بیشــترین رشــد تولید شمش فوالدی 
را در بین شــرکت های یاد شــده تا پایان شهریورماه 

رقم زد.

لوازم خانگی

فوالد

خریدار   وزیر صمت با بیــان اینکه منابع 
صندوق توســعه ملی باید بــرای فاینانس 
خارجی ها استفاده شــود، گفت: به دنبال از 
بین بردن وابســتگی اقتصاد ایــران به دالر 

هستیم.
ســیدرضا فاطمی امین در جمــع اعضای 
اتاق بازرگانی ایران اظهــار کرد: برای اعزام 
رایزنان بازرگانی برنامه های ویژه ای داریم 
که در همین راستا برای سال بعد ۶۰ رایزن 
و برای ســال ۱۴۰۲، ۱۲۰ رایزن بازرگانی 
به کشــورهای مختلف اعزام خواهیم کرد. 
همچنین کارها برای تمدیــد موافقت نامه 
اتحادیه اوراســیا شروع شــده و ما به دنبال 
دائمی کردن عضویت ایران در این اتحادیه 

هستیم.

منابع صندوق توسعه ملی باید برای 
فاینانس خارجی ها استفاده شود

وزیر صمت با اشــاره به موضوع تأمین مالی 
گفت: اشــتباه اســت که منابــع صندوق 
توســعه ملی بــرای ســرمایه گــذاری در 
ایران استفاده شــود. بهترین کاربرد منابع 
صندوق برای فاینانــس خارجی ها و اعتبار 
خریدار به خارجی هاســت. اگر از قبل این 
سیاســت را اجرا می کردیم دچار بدبختی 
االن نمی شــدیم. ۱۰ ســال پیش که نرخ 
دالر ۳ هزار تومان بود منابع صندوق صرف 
صادرات شــد که این صادرات بنا به ادعای 
خود فرد بود. بــه دلیل اینکه نــرخ دالر از 
ســه هزار تومان جهش قابل توجهی یافت 
به خاطر عــدم اجرای به موقــع طرح های 

صادراتی، چالش ایجاد شد.

دچار پیچیدگی اقتصادی هستیم
وی گفت: از طرف دیگر ما دچار پیچیدگی 
اقتصادی هســتیم. صرف صادرات کاال کار 
مهمی نیســت بلکه ما باید زیرســاخت ها 
را فراهم کنیــم تا قید و بندهــای صادرات 
برداشــته شــود، در همین رابطه دو هفته 

پیش دولت مصوبه ای برای تسهیل صادرات 
ابالغ کرد.فاطمی امین گفــت: ما در دوران 
گذار به ســر می بریم که بــه اعتقاد من این 
دوران بیــن ۶ تا ۹ مــاه باید طول بکشــد، 
بنابراین طبق برنامه ها سال بعد نباید دیگر 

تعهد ارزی داشته باشیم.
وزیر صمت با اشــاره به عدم ایفای تعهدات 
ارزی گفت: از ســال ۹۷ که ما تحریم شدیم 
بخــش عمــده ای از درآمد نفتــی ما دچار 
مشکل شد. یعنی منابع ارزی کشور کاهش 
یافت اما مصــارف ارزی باقــی ماند. همین 
مســاله موجب شــد که ما بر تعهدات ارزی 
متمرکز شویم. همین مســاله موجب شد 

اقتصاد ایران دچار پیچیدگی شود.
وی یادآور شد: دوران گذار باید حداکثر یک 
ساله تمام می شد اما ۳.۵ سال طول کشیده 
است، از اوایل تابستان ســال گذشته دیگر 
نباید تعهد ارزی داشته باشیم. از سال آینده 
به انــدازه ای درآمد ارزی خواهیم داشــت 

که نیــاز ارزی کشــور تأمین شــود و دیگر 
صادرکننده دچار مشــکل برای رفع تعهد 

ارزی نشود.

اثر مشکالت داخلی بر اقتصاد کشور 
بیشتر از تحریم هاست

فاطمی امین گفت: کشور تحریم است و من 
این موضوع را قبول دارم امــا به نظرم عدم 
تعریف ســاز و کارهای دقیق برای اقتصاد 
کشور تأثیر بیشتری از تحریم داشته است. 

تحریم ها قابلیت خنثی سازی دارند.
وزیر صمت با اشاره به پیش بینی پذیر بودن 
و ثبات بازار گفــت: برای رشــد اقتصادی 
و دستیابی به پیشــرفت و توسعه در کشور 
مشکل فنی و فناوری نداریم و ممکن است 

این مشکالت به صورت موردی باشد.
وی تصریح کرد: همچنین معتقدم مشکل 
تأمین مالــی هم نداریــم. مــا کل منابع و 
مصارف چهار ســال آینده برای دستیابی به 

رشد اقتصادی را احصا کرده ایم که در همین 
رابطه وضعیت ســرمایه در گردش، سرمایه 
ثابت، صادرات و … مشــخص شــده است 
و احصا شــده که این منابع در کشور وجود 
دارد. برای ســال آینده رشــد ۱۲ درصد و 
برای سال ۱۴۰۲ رشد ۱۰ درصدی را پیش 
بینی کرده ایم.وزیر صمت گفت: مشکل در 
ســازوکارهایی است که به درســتی برقرار 
نمی شــود که مثال این موضوع هم در مورد 
کاالهای پایه و بورسی ساز و کارها است. در 
این راســتا کار ویژه ای را از ابتدای مهر ماه 
آغاز کرده ایم که تا آذر به پایان می رســد. تا 
یکی، دو هفته آینــده عرضه های ۱۲ ماهه 
محصوالت پتروشیمی، ســیمان و فوالد را 
در بورس خواهیم داشت و به همین ترتیب 
کاالهای دیگر نیز اضافه می شــود و تا پایان 
پاییز محدودیت ها کاماًل برداشته می شود. 
از این طریق هر پیمانــکاری که می خواهد 
پروژه ســاختمانی بگیرد می داند قیمت دو 

ماه آینــده میلگرد چقدر خواهــد بود. این 
مســاله به معنای پیش بینی پذیر شــدن 

اقتصاد کشور است.

به دنبال خارج کردن اقتصاد ایران از 
دالری بودن هستیم

فاطمی امین تصریح کرد: مــا همچنین به 
دنبال خارج کردن اقتصــاد ایران از دالری 
بودن هســتیم. در حال حاضر ۳۰ درصد از 
قطعــات خــودرو وارد می شــود و طبیعی 
اســت که این قطعات مطابــق قیمت دالر 
نرخ گذاری شوند منتهی ۴۰ درصد قیمت 
نهایی خودرو وابســته به محصوالتی است 
که در داخــل ایــران تولید می شــوند اما 
این محصــوالت نیز از قیمــت دالر تبعیت 
می کنند. همین مســاله موجب می شــود 
قیمت خــودرو با قیمت دالر دچار نوســان 

شود ما این رابطه را قطع خواهیم کرد.
وی بــا بیان اینکه ســهمیه بنــدی حذف 
می شــود، تصریح کرد: قیمت شــمش در 
بازار ۱۳ هزار تومان است که اگر قرار بود بر 
اساس دالر قیمت گذاری شود به باالی ۱۸ 
هزار تومان می رســید. به طور کلی قیمت 
محصوالت باید با واقعیــت اقتصادی ایران 

تعیین شوند نه با نرخ دالر.
وزیر صمت در ادامه گفــت: در تولید برخی 
محصوالت کســری داریم که این کسری از 
طریق واردات جبران می شود. منتهی باید 
این محصــوالت نیز با قیمت هــای داخلی 
تطابق نسبی داشــته باشند که این مساله با 

عرضه های تلفیقی انجام خواهد شد.
فاطمی امین گفت: تا پایان ســال ســامانه 
جامع تجارت، ســامانه مجوزهــا، قواعدها 
و … نهایی خواهد شــد همچنین تا پایان 
امســال برای تمام اســتان ها یک نقشه راه 
صنعت، معدن و تجارت تدوین خواهیم کرد 
که در آن وضعیت مشکالت، اشتغال، پروژه، 
ســرمایه گذاری و… مطابق با ظرفیت هر 

استان تعریف خواهد شد.

آیا لوازم خانگی گران شد؟

تولید شمش فوالد از مرز ۹.۹ میلیون تن گذشت

رئیس سازمان توسعه تجارت:

وسیه فراهم شد امکان گشایش ال سی بین ایران و ر
سمیه رســولی   رئیس ســازمان توسعه 
تجارت از امکان گشایش ال سی بین ایران 
و روســیه خبر داد و گفت: یک بانک روس 
و یک بانک ایرانی سیســتم تســویه ارزی 
دوجانبه شــبیه ســوئیفت راه اندازی کرده 
اند که روبلــی اســت.علیرضا پیمان پاک 
گفت: مقدمات کار برای عضویت دائمی در 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شده منتهی 
این فرایند بین یک تا یک و نیم ســال طول 
می کشــد. در این مدت موافقت نامه فعلی 

تمدید می شود.

وقتی زیرساخت فراهم نیست، الحاق 
به پیمان ها چالش ساز می شود

رئیس سازمان توســعه تجارت ایران افزود: 
نکته مهم در پیمان های اقتصادی و تجاری 
این اســت که اگــر زیرســاخت ها و پیش 
نیازهای اجرای پیمــان پیش بینی و فراهم 
نشــود، پیمان نه تنها فایــده ای ندارد بلکه 

چالش ساز نیز خواهد شد.

وی ادامــه داد: به عنوان نمونــه در ابتدای 
برقراری پیمان اوراسیا، تعرفه یک کانتینر 
سیب ۲ هزار دالر بود که هزار دالر کم شد اما 
به دلیل عدم تمهیدات زیرساختی از جمله 
لجستیک قیمت کانتینر ۲ برابر شد؛ یعنی 
هزار دالر کاهــش هزینه تعرفه داشــتیم 
اما از آن طــرف بــه دلیل فراهــم نکردن 
زیرســاخت ها، ۳ هزار دالر افزایش هزینه 
حمل داشــتیم.معاون وزیــر صمت گفت: 
بنابراین زیرســاخت ها باید به صورت جامع 
دیده شود تا پیمان های اقتصادی و تجاری 

به نتایج مورد نظر برسند.

امکان گشایش ال سی بین بانک های 
ایران و روسی فراهم شد

وی به اقداماتی که در مسیر تسهیل تجارت 
با اسیای میانه و روسیه انجام شده یا در حال 
انجام است، اشــاره کرد و گفت: رایزن های 
بازرگانی کشــورمان را مکلــف کرده ایم که 
مســیر دریایی ایران-روســیه را فعال کند. 

در عین حال در حال فعال ســازی مســیر 
ارمنستان هستیم.پیمان پاک گفت: در حال 
حاضر سیستم بین بانکی دو کشور بین ایران 
و روســیه را نیز راه اندازی کرده ایم و یکی از 
بانک های روســیه با بانک توسعه صادرات 
ایران سیستم تســویه ارزی دو جانبه شبیه 
سوئیفت راه انداخته اند که کاماًل روبلی است 
و ارتباطی با تحریم ها نــدارد و همه تجار در 
حال استفاده از آن هســتند.رئیس سازمان 
توســعه تجارت ایران اظهار کرد: مهم ترین 
فاکتور غیــر از انتقال ارز، بحث گشــایش 
ال سی اســت؛ وقتی تاجری قصد تجارت و 
انعقاد قرارداد با طرف روسی را داشته باشد 
نیاز به تضامینی دارد. وقتی ال ســی نباشد 
این موضوع شدنی نیســت. در حال حاضر 
این زیرســاخت فراهم شــده و این دو بانک 

ایرانی و روسی ال سی باز می کنند.
وی افزود: ما به دنبال تکثیر همین مســاله 
هستیم. ۹۰۰ بانک در روســیه وجود دارد 
که بخش عمــده آنها بــا اتحادیــه اروپا و 

آمریکا ارتباطی ندارنــد و آماده همکاری با 
ما هســتند. منتهی یک عزمی می طلبد که 
این ظرفیت فعال شود. همچنین از این نوع 
ظرفیت ها در کشورهای دیگر از جمله هند 
و پاکستان نیز وجود دارد که باید آنها را فعال 
کنیم.معــاون وزیر صمت تاکیــد کرد: اگر 
هدف گذاری کنیم و بر اساس اهداف تبیین 

شده، سیاست گذاری کرده و حرکت کنیم، 
می توان گفت که پیمان هــای اقتصادی به 
نتیجه می رسند. نکته مهم این است که در 
صورت استفاده صحیح، از طریق پیمان های 
اقتصــادی و تجــاری می تــوان تحریم ها 
راخنثی کرد و تأثیر آن را بر اقتصاد کشــور 

کاهش داد.



معاون وزير صمت:

بخش صنعت تقويت شود  توليدكنندگان می توانند  به رشد اقتصاد  كمك كنند

وستايی وژه های ر  تسريع در اجرای پر
 از اولويت های شركت آبفا كرمانشاه

اهمیت خدمات دهی مطلوب به روستاییان و  کرمانشاه-حســنا فخارزاده
تمرکز بیش از پیش بر گذر از رکود پروژه های روستایی و تسریع در اجرای آن ها از  

اولویت های شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه می باشد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه، پیرو دستور معاونت 
برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آبفا کشــور مبنی بر تعیین میزان 
مطالبات و حق الزحمه عوامل پیمانکاران شرکت های آب و فاضالب کشور جلسه 
ای به همین منظور با حضور مدیرعامل و معاونین، مدیران امورات تابعه و پیمانکاران 

شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
در ابتدای جلسه علیرضا کاکاوند مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
به اهمیت نقش و جایگاه آب در جامعه اشــاره کرد و گفت: صنعت آب و فاضالب به 
عنوان یکی از زیر ساخت های مهم و نیاز اساسی جامعه ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با 
تامین رفاه مردم دارد بنابراین حراست از این صنعت و سرمایه انسانی و فیزیکی آن از 

اهمیت مضاعفی برخوردار است.
وی افزود: شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه اهمیت خدمات دهی مطلوب به 
روســتاییان و تمرکز بیش از پیش بر گذر از رکود پروژه های روستایی و تسریع در 
اجرای آن ها را در اولویت کاری خود قرار داد است و بی شک تحقق این امر مهم بدون 

توجه به سرمایه های انسانی شاغل در حوزه روستایی امکان پذیر نمی باشد.
کاکاوند بر پرداخت مطالبات آبداران تاکید کــرد و تصریح نمود: عالوه بر پرداخت 
مطالبات این عزیزان کــه به عنوان نماد و آیینه تمام نما شــرکت آب و فاضالب در 

جامعه شناخته شده اند پرداخت حق الزحمه آنها نیز باید به موقع صورت گیرد.
در ادامه این جلسه به بررسی صورت وضعیت پیمانکاران شرکت آبفا استان و نحوه 

پرداخت مطالبات و حق الزحمه نیروهای تحت قرارداد آن ها پرادخته شد.

 برداشت ۲۷ هزار تن برنج 
از شاليزارهای لرستان 

خرم آباد -طوالبی معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد کشــاورزی 
لرستان گفت: ۲۷ هزار تن برنج سفید امســال از سطح ۹ هزار و ۷۰۰ هکتار شالیزار 

این استان برداشت شد.
»جواد صالحیان« افزود: به طور متوسط از هر هکتار شالیزار ۴.۷ تن شلتوک و حدود 

۶۰ درصد آن برنج سفید تولید می شود.
وی اظهار داشت: باتوجه به مشکالت خشکسالی امسال ۲ هزار هکتار کشت برنج در 
لرستان کاهش داشت که تولید شلتوک و برنج سفید نیز نسبت به پارسال به ترتیب ۹ 

هزارتن و پنج هزار و ۴۰۰ تن کمتر بوده است.
وی تاکید کرد: باتوجه به هشدارهای هواشناســی در خصوص کاهش بارندگی ها 
برای سال زراعی جاری و کشت بهاره ۱۴۰۱، طبق مصوبات شورای حفاظت از منابع 
آب، باید حداکثر ۳۰ درصد زمین های زراعی استان به محصوالت آبدوستی نظیر 

برنج، چغندر و سیب زمینی اختصاص یابد.
صالحیان ادامه داد: کشت برنج در مناطقی با آب سطحی بالمانع است اما برداشت 
از چاه و سفره های زیرزمینی موجب خســارت جدی در آینده خواهد شد بنابراین 
کشت این محصول هرچند هم توجیح اقتصادی داشته باشــد اما در بلند مدت با 
برداشت آب های زیرزمینی موجب خسارت جبران ناپذیر از جمله فرونشست زمین 

خواهد شد.

مسير رفت آزادراه تهران-شمال مسدود شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز گفت: قطعه  البرز-مظفری
یک آزادراه تهران - شمال در مسیر رفت و برگشت به دلیل اجرای عملیات کارگاه 
جاده ای مسدود شــد. علی زندی فر اظهار کرد: آزادراه تهران - شمال قطعه یک در 

مسیر رفت و برگشت به دلیل اجرای عملیات کارگاه جاده ای مسدود شد.
مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان البرز در توصیه به مســافران 
و شــهروندان، افزود: تا اطالع بعدی و پایان عملیات تردد از محور جایگزین کرج - 

چالوس انجام می شود.
وی در پایان در خصوص وضعیت تردد در جاده چالوس بیان کرد: ترافیک در محور 
چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل گچسر تا پیچ آینه و مسیر شمال به جنوب 

محدوده های مجالر و پیچ سرهنگ سنگین است.

مديرکل استاندارد استان:

۵۰۰ محصول توليدی در اردبيل تحت پوشش 
استاندارد است

اردبیل-افسون جبارزاده  مدیرکل اســتاندارد استان اردبیل گفت: در حال 
حاضر ۵۰۰ محصول تولیدی و فرآورده کارخانجات در استان اردبیل تحت پوشش 

اداره کل استاندارد است.
هاشم عالیی ۲۵ مهرماه در مراسم گرامیداشت روز ملی استاندارد در اردبیل اظهار 
کرد: وضعیت استان اردبیل در رتبه بندی کشور و کسب شاخص های ممتاز در بحث 
تولید و ارتقا کیفیت محصوالت و استانداردســازی آن جایگاهی ممتاز و شاخص 
است. وی تصریح کرد: ۴۷۰ واحد تولیدی در استان اردبیل تحت پوشش استاندارد 
هســتند که به صورت مرتب تولیدات و فرآورده های آنها مورد پایش و بررسی قرار 
می گیرد تا تخطی از استاندارد ملی انجام نشــود. مدیرکل استاندارد استان اردبیل 
گفت: در این واحدهای تولیدی بیــش از ۵۰۰ نوع محصول و فرآورده متنوع تولید 
و روانه بازار می شــود که از اســتاندارد اجباری برخوردار بوده و تحت پوشش اداره 
کل استاندارد استان است. عالیی افزود: در ســه سال اخیر با کسب رتبه های اول تا 
سوم در سطح کشور سعی کردیم تا در کنار تقویت نظارت ها و پوشش کامل تولید 
محصوالت صنعتی و ســایر فرآورده ها بتوانیم پروانه اســتاندارد را در اختیار این 

تالشگران عرصه تولید و اشتغال قرار دهیم.

شهر

مدیر کل آموزش  بوشــهر-رضا حیدری   
فني و حرفه اي استان بوشــهر گفت: بیش از هزارو 
هفتصد نفر از آســیب دیدگان و در معرض آسیب 
اجتماعي درهشت حوزه مهارتي در استان بوشهر 

از آموزشهاي مهارتي بهرهمند شدند.
 عبدالمجید دراهکــي در نشســت برنامه ریزي 
آموزشي شش ماهه دوم سال آموزش فني و حرفه 
اي، افزود: به منظور کاهشآســیب هاي اجتماعي، 
توانمند ســازي، ایجاد شــرایط اولیه برایاشتغال، 
جلوگیري از گرایش به اعتیاد و بزهکاري در شش 
ماهه نخســت ســال جاري با برگزاري ۱۶۴ دوره 
آموزشي و تنوع ۱۲۰حرفه مختلف در حوزه آسیب 
هاي اجتماعي ۱۷۹۴ نفر بــا آموزش هاي مهارتي 

توانمند شده اند.
وي بیان کرد: از این تعــداد ۶۶۳ نفر در ۷۶ دوره در 
بخشــکارگاههاي زندان، ۱۹۳ نفر در ۱۴ دوره در 
سکونت گاههاي غیررسمي و ۴۱ نفر در ۷ دوره در 
کمپ ها و مراکز درمان اجباریآموزشهاي مهارتي را 

فرا گرفتند. مدیر کل آموزش فني و حرفه اي بوشهر 
تاکید بر اینکه برای کاهشآســیب های اجتماعی 
در استان بوشهر امســال طرح کاهشآسیب های 
اجتماعی بــا ارائــه آموزش های مهارتــی و فنی 
اجرامی شود، اظهارکرد: در حوزه سکونت گاه های 
غیر رســمی ۱۹۳ نفر،در حوزه پناهندگان و اتباع 
خارجی ۴۷ نفر و در بخش زنان سرپرســت خانوار 
و بد سرپرســت نیز ۵۳۱ نفر بــا آموزش های فنی 

وحرفه ای توانمند شده اند.
دراهکي با اشــاره به ارائه آموزشــهاي مهارتي به 
زندانیان استان،هدف از ارائه این آموزشها را ایجاد 
انگیزه، امید به زندگي و کمکبه اشتغال آنها پس از 

آزادي عنوان کرد.
مدیر کل آمــوزش فني و حرفه اي بوشــهر با بیان  
اینکه آمــوزش هــاي مهارتي در حوزه آســیب 
هاي اجتماعــي در بخش هــاي معتادین بهبود 
یافته،افراد داراي معلولیت،خانواده هاي آســیب 
دیده از اعتیاد،پناهندگان اتباع خارجي،زنان خانه 

دار بد سرپرست،زنان سرپرســت خانوار،زندانیان 
و سکونتگاه هاي غیر رســمي ارایه مي شود،اضافه 
کرد: این ســازمان با مهــارت آموزي به آســیب 
دیدگاناجتماعي در صدد توانمند ســازي ذهني 
وحرفه اي آنان براي کاهشآسیبهاي اجتماعي در 
جامعه است. دراهکي با اشاره به اینکه تربیت مربي 
در حوزه آســیب هایاجتماعي براي توانمندسازي 
آموزش ها در بخش خصوصي دردســتور کار این 
اداره کل قرار دارد،اظهار داشت: مهارت آموزیوارایه 
آموزشهاي فني وحرفه اي نقش موثري درکاهش 

جرموبزهکاري درسطح جامعه دارد.
وي مهارت آمــوزی را پایه و اســاس کاهش جرم و 
بزهکاری در جامعهدانست و تصریح کرد: بر همین 
اساس این اداره کل در راستایانجام رسالت سازمانی 
خود بــا برنامه ریزی و رویکــرد جدید تمامتالش 
خود را به کار می گیرد تا با ارائــه مهارت های فنی 
و حرفــه ای وفراهم کردن زمینه اشــتغال موجب 

کاهش آسیب های اجتماعی درجامعه شود

ساری -زهرا اسالمی    رســولیان معاون وزیر 
صمت بهمراه امیني مدیرعامل شــرکت شهرکهاي 
صنعتي مازندران، حجت االسالم ابراهیمي امام جمعه 
شیرگاه، انصارالحسیني فرماندار ســوادکوه شمالي، 
جمعي از مسئولین دستگاههاي اجرایي، مراکز نظامي 
و انتظامي شهرســتان، با حضرت حجت االســالم و 

المسلمین پیشنمازي نماینده مردم استان در مجلس 
خبرگان رهبري دیدار کرد. بــه گزارش روابط عمومي 
شرکت شــهرکهاي صنعتي مازندران، حجت االسالم 
پیشنمازي در این دیدار گفت : حضرت علي )ع( در نهج 
البالغه، خطاب به امام حسین )ع( مي فرمایند از معاشرت 
و دوستي با انسانهاي بي تقوا و بدون تعهد دوري کنید 

چرا که این افراد بجاي سود، ضرر مي رسانند و در موقع 
سختي، شما را تنها مي گذارند. نماینده مردم مازندران 
در مجلس خبرگان رهبري بیان داشــت: براي داشتن 
زندگي سالم، معیشت سالم الزم است و تولیدگران این 
مرز و بوم بر اســاس دین و آموزه هاي دیني در جهادي 
خداپسندانه به سر مي برند زیرا اسالم دین بسیار کاملي 

است و براي اشتغال و گذران زندگي انسان برنامه مدون 
دارد. وي با تأکید بر آموزه هاي دیني اظهار داشت : باید 
بکوشیم تا براساس منویات مقام معظم رهبري در سال 
جاري، بخش صنعت را تقویت کنیم تا تولیدکنندگان 
بتوانند با آرامش خاطر به رشد اقتصاد کشور کمک کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیــز در این دیدار 

ضمن تقدیر از حمایتهاي همه جانبــه نماینده مردم 
مازندران در مجلــس خبرگان رهبــري گفت: دولت 
ســیزدهم بگونه اي جهادي در راستاي اجراي فرامین 
مقام معظم رهبري و در جهت توسعه و ارتقاء سطح تولید 
و احیاء صنایع کوچک و متوســط گام برداشته و برنامه 

هاي هدفمندي را در دستور کار دارد.

اصفهان-مریم مومنی   عضو هیــأت مدیره خانه صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان از برگزاری سومین دوره مسابقات آزاد 

کشوری نماچینی آجر در اصفهان خبر داد.
رضا چینی در نشست خبری سومین دوره مسابقات آزاد کشوری 
آجر نماچین با اصحاب رسانه اظهار داشت: متاسفانه در کشور ما 
به اندازه کافی به آموزش مهارت پرداخته نشده و افراد دانشگاهی 
ما دارای مهارت کمتری هستند که همین امر باعث شده تعداد 
فارغ التحصیالن دانشگاهی بیکار در کشور ما بیشتر باشد پس 
نیاز است که جوانان ما به مهارت برســند، از این رو در سه سال 
اخیرکه به صورت جدی با ســازمان فنی و حرفــه ای اصفهان 
همکاری  خود را آغاز کردیم ، با دریافت مجوز توانســتیم بحث 
آموزش را در سراســر ایران برقرار و۲۲ نمایندگی برای آموزش 
مهارت ایجاد کنیم و ســال گذشــته متعهد به ۲۰ هزار ساعت 
آموزش بودیم که ۸۰ درصد آن تحقق یافت زیرا آموزش مهارتی 

با سیستم راه دور مسیر نبود.
وی با بیان اینکه امروز طرف های خارجی از آلمان برای همکاری و 
آموزش در این زمینه اعالم آمادگی کردند که به عنوان مربی وارد 
شوند، ادامه داد: امروز میزان حقوق و مزایا در کشورهای خارجی 
باالست اما نیاز به پرسنل مهارتی بیشتر دارند که از این رو اگر افراد 
آموزش ببینند برای تأمین نیروی مهارتی داخل و خارج کشور 

بسیار مفید است و برای افرادی که آموزش کافی ببیند و آمادگی 
کار داشته باشند قطعاً کار وجود دارد.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان با اشاره 
به برنامه دولت سیزدهم برای ساخت ساالنه یک میلیون واحد 

مسکونی، ابراز داشت: طبق این برنامه می توان برآورد کرد روزانه 
به پنج میلیون نیروی مهارتی در بخش نماکاری نیاز است.

چینی با اشاره به اینکه مصرف انرژی در کشورمان بین دو و نیم تا 
سه برابر میانگین جهانی است، افزود: یکی از دالیل پرت انرژی از 

دیوارهای پیرامون ساختمان است که در کشورهای پیشرفته با 
اســتفاده از نما یک فاصله هوایی را عایق سازی می کنند، از این 
رو در شــرایطی که در کشور با مشــکالت کمبود انرژی مواجه 
هســتیم، کاهش مصرف انرژی انتخاب نیســت الزام اســت و 
اســتفاده از نمای خشک جهت بهینه ســازی مصرف انرژی را 

ضروری می سازد.
وی با بیان اینکه در دو سال گذشته مهارت و روش های صحیح 
نماکاری و استفاده از چســب آجر آموزش داده شد، اضافه کرد: 
شــرکت کنندگان در دوره مهــارت نماکاری افــراد تحصیل 
کرده دانشــگاهی بودند و اکنون کار اجرایی انجام می دهند که 
از ۳۶ شــرکت کننده در این دوره ۶ نفر خانم با مدرک مهندس 
معماری و از استان های مختلف بودند که اکنون روی داربست 

کار می کنند.
چینی با اشاره به اینکه آموزش استفاده از چسب نما به جای مالت 
آجری به حفظ محیط زیســت کمک کرده و مواد کمتری نیاز 
دارد، اضافه کرد: روش آموزشی سوم، آموزش نماچینی آجر به 
روش خشک در راستای استفاده بهینه انرژی است که در سال 
جاری در سراسر ایران آموزش می دهیم و از سراسر کشور امکان 

شرکت در این دوره وجود دارد.

اصفهان

سومين مسابقات آزاد كشوری نماچينی آجر در اصفهان برگزار می شود

سرزمين
روزنامه سراسری صبح ایران
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البرز-مظفری    مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
البرز گفت: با توجه به گسترش و تقویت روند واکسیناسیون 
شــهروندان، شــاهد کاهش خســارت های جانی و مالی و 
نیز بهبود وضعیت کرونایی در ســطح اســتان هســتیم و 
گشایش های مختلفی نیز در عرصه های اجتماعی در کاهش 

محدویت های کرونایی ایجاد شده است.
ناصر مقدم  ضمن تاکید بر لزوم حمایت از کســب و کارهای 
ناشی از کرونا اظهار کرد: مقام معظم رهبری در تعیین شعار 
امسال بر لزوم تقویت حمایت از تولید و تسهیل فضای کسب 
و کار توسط دستگاه های مســئول تاکید نمودند و فرمایش 

ایشان راهبرد کاری است.
 وی ادامه داد: با توجه به استمرار شیوع ویروس کرونا، حمایت 
از تولیدات و کســب و کارهــای فرهنگی، ضــرورت و لزوم 
بیشتری دارد. مقدم افزود: با توجه به گسترش و تقویت روند 
واکسیناسیون شهروندان، شاهد کاهش خسارت های جانی 
و مالی و نیز بهبود وضعیت کرونایی در سطح استان هستیم 
و گشایش های مختلفی نیز در عرصه های اجتماعی در کاهش 
محدویت های کرونایی ایجاد شده است.  وی اضافه کرد: بدون 
شک در این شرایط الزم است با حفظ ضوابط و دستورالعمل ها 
و پروتکل های بهداشتی، به ســمت تسهیل شرایط شغلی و 

معیشتی اصحاب فرهنگ و هنر برویم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان البرز خاطرنشان 

کرد: در این راستا از ۱۵ تا ۳۰ آبان ماه شاهد برپایی نمایشگاه 
و فروشگاه پاییزه محصوالت فرهنگی و هنری البرز در سایت 
نمایشگاهی مستقر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی البرز 

خواهیم بود.
مقدم گفت: این نمایشگاه و فروشگاه، هیچگونه جنبه انتفاعی 
برای بخش دولتی یا خصوصی نخواهد داشت و کامال حمایتی 

و به معنای واقعی کلمه غیر انتفاعی خواهد بود.
این مســئول تاکید کرد: در این نمایشــگاه شاهد اختصاص 
غرفه هــای نمایش و فروش بــرای اصحــاب فرهنگ و هنر 
متقاضی هستیم و برای فروش هر چه بیشتر، شرایط مناسب 

برای تبلیغ این نمایشگاه ایجاد شده است.
مقدم تصریح کرد: در تالش هســتیم تا با جلب مشــارکت و 
همکاری دستگاه های مستقر در اســتان و شهرستان کرج، 
شرایط مناســبی تأمین کنیم تا بتوانیم غرفه های نمایشگاه 

بصورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

اصفهان-مریــم مومنی   آرش اخــوان مدیرکل 
اداره فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان:، در نشســت خبری 
سومین مســابقه آزاد کشــوری نماچینی آجربا خبرنگاران 
اظهار کرد: افرادی که مهارت داشته و معموالً شاغل هستند، 
بدون محدودیت ســنی و جنســیتی، می توانند هر ساله در 
بخش مسابقات آزاد شرکت کنند تا خبرگان مهارتی کشور 

شناسایی شوند.
وی افزود: این مسابقات در استان های مختلف با حمایت بخش 
خصوصی برگزار می شود. در اصفهان نیز شرکت آجر نماچین 
که با تکنولــوژی روز در زمینه تولید آجر نما فعالیت می کند، 

حامی برگزار کننده مسابقات ملی نماچینی آجر است.
مدیرکل اداره فنی و حرفه ای اســتان اصفهان گفت: در این 
مسابقات شــاغالنی که در آجر نماچینی فعالیت می کنند 
شناسایی و برای شرکت در مســابقات دعوت می شوند، ابتدا 
چند روز آموزش هایی به این افراد داده شــده و سپس افراد با 
یکدیگر رقابت می کنند، تیم داوری از آموزش فنی و حرفه ای 
کشــور با مدل امتیاز دهی مســابقات جهانی افراد را ارزیابی 
می کنند. اخوان تاکید کرد: در دوره های پیشین این مسابقه 
افراد شــرکت کننده و عالقه مند به نمایندگی های شرکت 
نماچین در کشور معرفی شــده اند، بنابراین این مسابقات در 

ایجاد اشتغال برای شرکت کنندگان نیز مؤثر است.
وی افزود: بسیاری از مسئوالن جامعه اکنون دغدغه اشتغال 

و بیکاری جوانان را دارند. این در حالی اســت که صنعتگران 
همگی نیازمند نیروی کار هســتند. بنابرایــن آموزش های 
تخصصی به افراد، عالوه بر تربیت نیروی کار و تأمین آن برای 

صنایع، منجر به کاهش بیکاری نیز خواهد شد.
سنگ اصفهان می تواند چندین برابر نفت درآمد داشته باشد

مدیرکل اداره فنی و حرفه ای استان اصفهان گفت: در صنعت 
ســنگ، اســتان اصفهان می تواند درآمدی چند برابر درآمد 
نفتی داشه باشد که متأسفانه بســیاری از فعاالن این حوزه 
اتباع خارجی هســتند. اخوان تاکید کرد: در شهرک صنعتی 
محمودآباد با مشــارکت یکی از کارخانجات مجوز آموزشگاه 
صادر شده و که تا پایان ســال تحولی در صنعت سنگ ایجاد 
خواهد کرد. سازمان فنی و حرفه ای آمادگی آموزش در نظام 
آموزشی سفارش محور را داشته و با همه صنایع وارد همکاری 

مشترک خواهد شد.

البرز اصفهان

پا می شود نمايشگاه پاييزه محصوالت فرهنگی و هنری البرز ۱۵ آبان بر   مسابقات آزاد كشوری نماچينی آجر با حمايت شركت آجرنماچين

مدير کل آموزش فني و حرفه اي استان اعالم کرد؛

مهارت آموزي هزار و 700 نفر از آسيب ديدگان و در معرض آسيب اجتماعی  بوشهر

ایالم-حسن بیگی   رییس سازمان نظام پزشــکی ایالم از صدور رای محکومیت ۷۵  
پرونده  قصور پزشکی در استان خبر داد.

دکتر علیرضا رمضانی در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه استان گفت: ساختار نظام 
پزشکی دفاع از حقوق بیمار و پزشــک است و در این راســتا وظایف به درستی در ایالم 

انجام می شود.
وی با بیان اینکه مهمترین وظیفه پزشک اجرای درســت اقدامات درمانی است، افزود: 
رعایت قوانین و مقررات پزشــکی مهم و ضروری است و در این راســتا کوتاهی در انجام 

وظیفه پذیرفتنی نیست.
رییس سازمان نظام پزشــکی ایالم ادامه داد: از جمله وظایف این سازمان تعیین تعرفه 
خدمات تشــخیصی درمانی در بخش خصوصــی، صدور پروانه مطب شــاغلین بخش 

خصوصی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشــکی 
و غیره است.

دکتر رمضانی اضافه کرد: بیش از ۲۰درصد پرونده های قصور پزشــکی در اســتان ایالم 
منجر به صدور رای محکومیت شده که این مهم نشــان از انجام وظایف درست و به موقع 

است.
وی تصریح کرد: رسانه ها با همکاری و همراهی با سازمان نظام پزشکی در استان از ایجاد 
جو روانی قصور پزشــکی جلوگیری و در صــورت وقوع این موضوع مهم قبل از انتشــار 

صحت یابی و بررسی کنند.
رییس سازمان نظام پزشــکی ایالم  در پایان گفت: از مجموع ۴۳۳ پرونده قصور پزشکی 

این استان در دوره چهار ساله ۹۶ تا ۱۴۰۰ حدود ۷۵ مورد به محکومیت ختم شد/. 

ايالم

ونده  قصور پزشکی در ايالم منجر به صدور رای محکوميت شد ۷۵  پر



سنندج-مالیی     نماینده شهرستان های سنندج، دیواندره 
و کامیاران در مجلس شورای اسالمی گفت: الیحه دایمی کردن 
همسان سازی حقوق بازنشستگان بزودی در دستور کار مجلس 
قرار خواهد گرفت.محســن فتحی  در دیدار بــا اعضای کانون 
بازنشستگی کشوری کردستان اظهار کرد: خورسندم  که این 
اتفاق یعنی درخواســت بنده و همراهی همــکاران در مجلس 
شورای اســالمی از قالیباف ریاست مجلس شــورای اسالمی 
برای در دستور کار قرار دادن الیحه دایمی کردن همسان سازی 

حقوق بازنشستگان مصادف با ماه مبارک ربیع االول شده است.
وی با بیان اینکه، بنده سر سفره بازنشسته بزرگ شده ام و پدرم از 
جامعه بازنشستگان عزیز است ادامه داد : دغدغه  و مسایل پیش 
روی شما عزیزان را به خوبی می دانم و وظیفه خود می دانم پیگیر 

مطالبات به حق شما باشم.
وی تصریح کرد: با تــورم موجود در جامعه و بــا توجه به اینکه 
بازنشستگان دارای فرزند، نوه، داماد و عروس هستند و اگر حقوق 
دریافتی با هزینه های زندگی شان همخوانی نداشته باشد نه تنها 
خودشــان بلکه افراد تحت تکفل آنان نیز دچار مشکل خواهند 
شد، لذا به نظر بنده بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان، سرو 

سامان گرفتن وضعیت فرزندان آنان نیز است.
نماینده مردم شهرستان های ســنندج، کامیاران و دیواندره در 
مجلس شورای اســالمی یادآور شــد: با همراهی همکارانم در 
مجلس و دستور مساعد ریاست مجلس شورای اسالمی الیحه 
دایمی کردن همسان سازی حقوق بازنشستگان در آبان ماه در 

دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
فتحی عنوان کرد :  این الیحه به صحن علنی مجلس می آید و با 
شناختی که از نمایندگان محترم مردم شریف ایران دارم قاطبه 

عزیزان نظرشان در این خصوص مثبت خواهد شد.

وی اضافه کرد: بازنشســتگان ما در حال حاضر خواسته زیادی 
ندارند و صرفاً حقوقی می خواهند که معیشتشــان را بچرخاند 
که با الیحه مربوطه، این قانون که در برنامه پنج ســاله ششم و 
قوانین واسناد باالدستی نیز بر اجرای آن تاکید شده است، دائمی 

شود.
 فتحی در بخــش دیگری  از ســخنان به وضعیت آب شــرب 
شهرستان ســنندج گریزی زد و گفت: قرارگاه خاتم پیمانکار 
انتقال آب سد آزاد به منظور مصرف آب شرب همشهریان عزیز 

سنندجی اســت که بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار 
جهت این موضوع پیش بینی شده است. 

وی اظهار  کرد: با توجه به اینکه سد قشالق از لحاظ کیفی و کمی 
مشکالتی برای آن پیش آمده است و آب شرب سنندج به دلیل 
طعم و بوی که دارد دچار نارضایتی در بین مردم شــده اســت، 
تصمیم گرفته شد تا ســامانه خط لوله انتقال آب از سد آزاد به 

تصفیه خانه سنندج در دستور کار قرار گیرد.
فتحی ادامه داد : هشت کیلومتر خط انتقال لوله پیشرفت کرده و 

۱۵ کیلومترهم آماده لوله گذاری شده است، و تنها چهار کیلومتر 
از خط انتقال لوله از ســد آزاد به تصفیه خانه سنندج باقی مانده 

است که برآورد ما برای بهره برداری تا پایان خرداد ۱۴۰۱ است.
 وی از شــرکت تعاونی فراگیر ملی پیشکســوتان سنندج نیز 
حمایت کرد و چند پیشنهاد برای سرمایه گذاری آن شرکت در 

استان ارایه کرد.
مشاور استاندار کردســتان در امور بازنشستگان در این نشست 
ضمن تشــکر و قدردانی از نماینده مجلس گفت: قانون برنامه 
پنج ساله ششم در حال اتمام می باشــد، انشااهلل در این پنج ماه 
باقیمانده با تالش و همراهی همکارانتان اقدام اساسی در مجلس 

برای بازنشستگان صورت گیرد.
 همایون جنتی با بیان اینکه کار شــما بازتاب بسیار خوبی در 
میان جامعه بزرگ بازنشســتگان داشــت، افزود: از جای جای 
ایران همکاران ما تماس می گیرند و از شــما تشکر می کنند و 
خواستار دائمی شدن الیحه همسان سازی حقوق بازنشستگان 

و پیگیری شما هستند.
مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان کردستان نیز در این 
نشست ضمن تبریک ماه ربیع االول و ارائه گزارشی از وضعیت 
صندوق بازنشســتگی و فعالیت های این صندوق با بیان اینکه 
روز به روز به جمعیت بازنشستگان افزوده می شود به طوری که 
فقط در مهرماه امسال یک هزار و ۷۴۱ نفر از فرهنگیان استان به 
بازنشستگان استان ملحق می شود افزود: این موضوع می طلبد تا 
اهمیت بیشتری به حوزه بازنشستگی و مسائل و مشکالت این 

عزیزان بدهیم.
محمد احمدی یکی از مهمترین خواسته بازنشستگان را اجرای 
ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و اختصاصی یک بیمه 

تکمیلی کامل از طریق دستگاه های اجرایی مربوطه بیان کرد.

 مناینده شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران:

ح می شود اليحه دائمی كردن  همسان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس مطر

استان

ساری - زهرا اسالمی    سید مهدی عمادی مدیر حفاظت و بهر ه برداری از منابع آب در 
مصاحبه با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به وضعیت کمبود منابع آبی در شرق استان گفت: 
توپوگرافی تاالب میانکاله و اختالف سطح آن با دریا منجر به عدم ورود آب شور دریا به تاالب 
شده ، این در صورتی است که آب شیرین به تنهایی نمی تواند در احیای این تاالب موثر باشد و 

باید ۹۵ درصد از آب تاالب به وسیله آب دریا تامین شود
وی افزود: در ســال ۹۸ و۹۹ به میزان ۲ الی ۳ میلیون متر مکعب به مدت ۱۰ روز از سد گلورد 
به تاالب هدایت شد که متاسفانه به دلیل نبود آب شور دریا آب شیرین از کف این تاالب خارج 

گردید،لذا نیاز است به فوریت پروژه انتقال آب از دریا به تاالب اجرایی شود.
مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای مازندران خاطر نشان کرد، سد 
گلورد که بدلیل عدم تکمیل ساخت راه جایگزین تاکنون به بهره برداری کامل نرسیده است 
امکان ذخیره ۱۱۵ میلیون متر مکعب آب را داراست که از این حجم، ۳۰ میلیون متر مکعب 
برای تامین آب شرب شهر نکا، بهشهر،گلوگاه و روستاهای اطراف در نظر گرفته شده و مابقی 
ظرفیت هم برای حقابه های کشاورزی و زیست محیطی رودخانه نکارود مورد استفاده قرار 

می گیرد .

مازندران
مدير حفاظت و بهر ه برداری از منابع آب:

95درصد از آب تاالب ميانکاله بايد از دريا تغذيه شود

سرزمين
روزنامه سراسری صبح ایران
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ساری- زهرا اسالمی   نشســت صمیمانه مدیر کل 
آموزش و پرورش مازندران با کارکنان حوزه معاونت آموزش 
متوسطه، صبح امروز در دفتر معاون آموزش متوسطه آموزش 

و پرورش مازندران برگزار شد.
» علیرضا ســعدی پور « در این جلســه پس از شنیدن نقطه 
نظرات روسای بخش های مختلف معاونت آموزش متوسطه 

از اهمیت  نیروی انسانی در سازمان سخن گفت.
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان با تاکید بر اســتفاده از 
طرحهای خالقانه که باعث موفقیتهای بیشــتر ســازمان 
خواهد شــد تصریح کرد: مهمترین عنصر هر سازمان انسان 
بوده و توجه به نیروی انسانی درسازمانها به خصوص آموزش 
و پرورش که وظیفه تعلیم و تربیت را به عهده دارد بسیار حائز 
اهمیت است. سعدی پور در ادامه افزود: در عصر کرونا با توجه به 
ایجاد چالشهای مختلف وظایف ما هم تغییر کرد  از جمله این 
تغییرات نحوه ارتباط گیری با دانش آموزان بود که سعی شد در 
بستر فضای مجازی به مدیریت این چالش بپردازیم.همچنین 
با برگزاری دوره های آموزشــی، توانمند سازی معلمان را در 

دســتور کار قرار دادیم و در آینده هم با برگــزاری دوره های 
حضوری در صدد کیفیت بخشــی به این دوره ها به خصوص 

برای معلمان مدارس غیر دولتی هستیم.
وی با اشاره به اهمیت پوشش حداکثری و جذب بازماندگان 
از تحصیل خاطرنشــان کرد: در این امر مهم نیازمند کمک 
نهادهای مختلف هستیم چراکه همواره کار تیمی بهتر از کار 
فردی است و موجب پویایی، نشــاط و پیشرفت هر سازمان و 

جامعه است.

با هدف افزایــش بهره وری  همدان-ذلیخــا کرمی 
هرچه بیشتر از منابع آب و خاک جهت یکپارچه سازی اراضی 
و تعیین الگوی کشت طرح کاداستر در اراضی کشاورزی استان 

همدان در حال اجرا است.
به گزارش روابط عمومی امور اراضی کشاورزی استان همدان، 
مهرداد یوســفی رئیس اداره مهندســی و حدنگاری اراضی 
کشــاورزی، در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون بیش از ۱۸۰ 
هزار از اراضی اســتان همدان به منظور اجرای طرح کاداستر 
اراضی کشاورزی نقشه برداری و اطالعات مالکیتی و توصیفی 

آن ها نیز تهیه شده است.
وی افــزود: در همین راســتا به منظور صدور اســناد اراضی 
کشاورزی بیش از ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی نقشه برداری شده 
و در سامانه جامع حدنگاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

جانمائی شده است.
یوسفی خاطرنشان کرد: در زمینه اجرای طرح کاداستر جزو 
استان های پیشرو هســتیم. در اســتان همدان بیش از یک 

میلیون هکتار اراضی کشــاورزی وجود دارد که این طرح در 
سطح مذکور عملیاتی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه طرح کاداستر یا حدنگاری 
اراضی کشاورزی با جزئیات کامل و اطالعات توصیفی مالکیتی 
اجرا می شود، مشخصاتی مانند مساحت، کاربری، مختصات 
UTM و سایر اطالعات حقوقی و مالکیتی و... نهایتا جهت 

صدور اسناد کشاورزی به واحدهای ثبتی تحویل می شود.

مازندران همدان
در نشست  مديرکل آموزش و پرورش مازندران با کارکنان حوزه معاونت آموزش متوسطه مطرح شد؛

كار تيمی موجب پويايی، نشاط و پيشرفت سازمان می شود
رئیس اداره مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی خبر داد:

ح كاداستر در 180 هزار هکتار از اراضی كشاورزی همدان اجرای طر

رئیس هالل احمر بندرگز:

 تصادف زنجيره ای در بندرگز ۶ مصدوم
 بر جا گذاشت

گرگان-دستجردی  رئیس جمعیت هالل احمر بندرگز از مصدومیت ۶ نفر در 
تصادف زنجیره ای در این شهرستان خبرداد.طاها میرصادقی اظهارکرد: تصادف 
زنجیره ای یک دستگاه کامیون با ســه خودروی پراید، سمند و پژو پارس در جاده 
بندرگز به گلوگاه حوالی روســتای کهنه کلباد از طریق اورژانس به مرکز کنترل و 
هماهنگی عملیات جمعیت هالل احمر گلستان گزارش شد.رئیس جمعیت هالل 
احمر بندرگز افزود: به دنبال آن نجاتگران پایگاه امدادونجات نوکنده به محل حادثه 
اعزام شدند.وی بیان کرد: این ســانحه ۱۴ حادثه دیده داشت که هشت نفر آن ها 
مصدوم شدند.طبق گفته میرصادقی ۶ نفر از مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه 
توسط اورژانس و یک مصدوم هم توسط هالل احمر به بیمارستان شهدای بندرگز 

منتقل و مصدوم دیگر هم به صورت سرپایی در محل حادثه مداوا شد.

جابجايی 1000 هزار تن انواع كاال در ايالم

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم گفت: از  ایالم-حســن بیگی 
ابتدای سالجاری تاکنون بیش از ۱۰۰۰ هزار تن انواع کاال از طریق ناوگان حمل ونقل 

استان جابجا شده است.
نوراهلل دلخواه اظهار داشت: این میزان حمل کاال توســط ۶۳ هزار و ۵۱۱ سرویس 

)بارنامه( جابجا شده است.
وی گفت: سیمان، گندم و انواع مصالح ساختمانی بیشترین میزان کاالهایی بوده که 

در این مدت توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شده است.
دلخواه عنوان کرد: به منظور کنترل و نظارت بر عملکرد شرکت ها و موسسات حمل 
و نقلی اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوطه، در جلسات کمیسیون هاي مواد ۱۱ و 
۱۲ اســتان ایالم تاکنون به  ۳۵ مورد پرونده تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و 
نقلي رسیدگی شد که ۱۴ مورد جریمه نقدی ، ۱۷ مورد از آنها برائت و ۲ مورد قطع 

خدمات یک ماهه و ۲ مورد تذکر کتبی  صادر شده است.
وی افزود: در صورت مشــاهده تخلف، متخلفان به کمیســیون های رسیدگی به 

تخلفات سازمان راهداری معرفی و برابر ضوابط با آنها برخورد خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ادامه داد: در حال حاضر ۵۳ شرکت حمل و 

نقل کاال در استان ایالم فعال هستند.
وی یادآور شد: مردم می توانند از طریق شماره پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ و یا تلفن گویای 
۱۴۱ شکایات خود را جهت پیگیری به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم 

منعکس نمایند.---

۵۰ دستگاه وانت پرايد هديه  شركت پست فارس 
به مردم شيراز

شیراز-چراغی دستگاه وانت پراید مسقف با لوگوی پست به مردم فهیم شیراز 
اختصاص داده شد.

رژه نمادینی به مناســبت هفته ملی پست و یادروز لســان الغیب حضرت خواجه 
شمس الدین محمد حافظ شیرازی با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان فارس در 

بلوار چمران شیراز برگزار شد.
 بنا به اظهار مهدی آزادی مدیرکل پست استان فارس تعداد ۵۰ دستگاه وانت مزدا و 
پراید مسقف صفر کیلومتر با استانداردها و لوگوی پستی در راستای تقویت و توسعه 
ناوگان خودرویی درون شــهری و جایگزینی با خودروهای فرسوده جهت ارتقای 
کیفیت در توزیع امانات پستی، تحویل پست فارس شد که به زودی شاهد تردد آنها 

در سطح کالنشهر شیراز خواهید بود.

 وزير نفت از منطقه عملياتی آغار و داالن
 بازديد كرد

شــیراز-چراغی مهندس جواد اوجی، وزیر نفت در جریان ســفر اســتانی 
یک روزه اش به همراه سید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهوری و شماری از اعضای 

هیئت دولت سیزدهم به استان فارس، از منطقه عملیاتی آغار و داالن بازدید کرد.
مهندس جواد اوجی که همراه با هیأت دولت به استان 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 شرکت بهره برداری نفت و 
گاز زاگرس جنوبی در این بازدید گزارشی 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 عشایری این منطقه نیز دیدن 
کرد. منطقه عملیاتی آغار و داالن یکی از مناطق عملیاتی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی )یکی از سه شــرکت تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران( 
است که در حوزه جغرافیایی شهرستان های فراشبند، فیروزآباد و قیر و کارزین در 

استان فارس قرار دارد.

رئیس بهره برداری و تعمیرات اداره گاز ماهشهر خبر داد:

احداث سامانه حفاظت كاتديک توسط واحد 
تعميرات اداره گاز ماهشهر

صادق حیدری رئیــس بهره برداری و تعمیــرات اداره گاز  اهواز،محمدمجدم
شهرستان ماهشهر از نصب ایســتگاه حفاظت کاتدی توســط واحد تعمیرات اداره 
گاز ماهشهر خبر داد و گفت: به منظور حفاظت از منطقه مسکن مهر فاز ۷ ماهشهر و 
پایداری پتانسیل شبکه بخش شمال شرق شهرستان، این اداره با هماهنگی رئیس 
بهره برداری شهرستان ها اقدام به طراحی، تهیه اقالم، نصب و راه اندازی ترانسفورماتور 

رکتیفایر به همت و تالش نیروهای تعمیرات نمود.
وی در ادامه افزود: اقدامات انجام شده از قبیل یافتن بهترین و امن ترین محل جانمایی 
ایستگاه، اخذ مجوز های حفاری و آند گزاری، رینگ کردن آندها در کارگاه تعمیرات، 
اجرای فنداسیون کافو، کابل کشــی برق، بتن ریزی، ســاخت حوضچه ارت بدنه و 
دستگاه، اجرای بســتر افقی به عمق ۲ متر و طول ۳۶ متر، اتصال جریان های ورودی 
و خروجی از ترانس، تزریق به شــبکه، و در نهایت راه انــدازی CPS با صرف ۸۴۰ 

نفرساعت تماماً توسط نیروهای تعمیرات گاز ماهشهر صورت پذیرفت.
حیدری در پایان اظهار داشــت: از سال گذشــته تا کنون تعمیرات این اداره اقدام به 
احداث و راه اندازی دو سامانه حفاظت کاتدی، احیای ۶ بستر آندی و اورهال ۴ دستگاه 
ترانس رکتیفایر نموده و آمادگی کامل و هرگونه همکاری با سایر ادارات استان جهت 

تعمیر ترانس های مستهلک و راه اندازی ایستگاه های جدید را دارد.

همدان-ذلیخا کرمی     مدیر منطقه چهار 
شــهرداری همدان گفت: بلــوار ۳۵ متری عقیل 
در اسالمشــهر با ۲۰ میلیارد ریال اعتبار تکمیل و 

بهره برداری شد.
 مجید شاکری گفت: یکی از اولویت های شهرداری 
منطقه چهار اجرای پروژه های تاثیرگذار در مناطق 
کم برخوردار است و در این راستا پروژه های متعددی 
از ابتدای سال در این مناطق اجرا و بهره برداری شده 

است.
وی تصریح کرد: مطابق با طرح تفضیلی شهر همدان 

و براساس پروژه های مصوب ســال جاری، احداث 
معبر ۳۵ متری عقیل در اسالمشــهر در دســتور 
کار واحد فنی عمرانی قرار گرفت و از ابتدای ســال 

عملیات احداث و اجرای این پروژه کلید خورد.
مدیر منطقه چهار شــهرداری همدان با بیان اینکه 
این مسیر وضعیت قابل قبولی نداشت، بیان کرد: این 
معبر خاکی مشکالت زیادی را برای شهروندان ایجاد 
کرده بود بنابراین اصالح این مســیر با هدف کاهش 
مشکالت شهروندی و نیز اتصال اسالمشهر به بلوار 

آیت اهلل نجفی با جدیت پیگیری و اجرا شد.

شاکری گفت: این مسیر ۳۰۰ متری به طول ۱۲۰۰ 
متر جدولگــذاری و ۶۰۰۰ مترمکعب خاکبرداری 
شــد و با ۲۰۰۰ تــن مصالح کار زیرســازی ۶۰۰۰ 

مترمربع به پایان رسید.
وی خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته این پروژه با 
۱۰۰۰ تن آسفالت، روکش شد و تقدیم ساکنان این 
منطقه گردید که امید اســت با تصویب اعتبار مورد 
نیاز برای تملک قســمت های باقیمانده، شهرداری 
منطقه چهار بتواند این مسیر را تکمیل و به صورت 

کامل بازگشایی کند.

شــاکری با تاکید بر اینکه اجرای پروژه های مصوب 
شــهرداری منطقه چهار طبق برنامــه زمان بندی 
به صورت منظــم و بدون وقفه در حال انجام اســت 
تصریح کرد: هم اکنون پروژه هایی همچون تکمیل 
فاز سه بوســتان فدک، احداث فاز دو بوستان باهنر 
در کوی فرهنگیان، ادامه احداث کندرو بلوار شهید 
ســردار همدانی، احداث معبر اسالمشــهر به بلوار 
سیدجمال الدین اسدآبادی، بازسازی پاساژ اکباتان 
و همچنین ۱۰ مورد پیاده رو سازی در نقاط مختلف 

در حال اجراست.

مدير منطقه چهار شهرداری همدان خبر داد؛

بهره برداری از بلوار 35 متری عقيل همدان  با 20 ميليارد ريال اعتبار 

اهواز،محمدمجدم       زینب پارســا فخــر اظهار کرد: به 
مناسبت هفته ملی ســالمت بانوان برنامه های مختلفی برای 
اجرا در استان خوزستان پیش بینی شــده که برگزاری وبینار 
تربیت بدنی برای کارشناسان و مشاوران امور بانوان فرمانداری 
ها با مشارکت معاونت بهداشت استان، برگزاری جلسه آموزشی 
حضوری در ســه دســتگاه با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
با موضوع ســالمت روان در اپیدمــی کرونــا و باورهای غلط 
واکسیناسیون کووید ۱۹ با مشارکت معاونت بهداشت استان و 
برگزاری جشنواره ورزشی در چند رشته مختلف مانند ورزش 
صبحگاهی و دوی ۵۰ متر در ورزشــگاه تختی توسط معاونت 
امور بانــوان اداره کل ورزش و جوانان و مشــارکت امور بانوان و 
خانواده اســتانداری نیز از دیگر برنامه های هفته ملی سالمت 
بانوان استان خوزستان هســتند. وی افزود : جشنواره ورزشی 

ویژه بانوان ، همایش ورزش ویژه سالمندان، همایش پیاده روی 
بانوان، برگزاری کارگاه آموزشــی در خصوص سالمت روان در 
روستاهای محروم، برگزاری کارگاه آموزشی با حضور متخصص 
زنان در روستا، حضور مشاور در روســتا جهت مشاوره والدین 
دانش آموزان، برگزاری کارگاه یک روزه ورزش و ســالمت زنان 
با همکاری اداره ورزش و کارشناســان شبکه بهداشت در پارک 
خانواده ویژه بانوان شاغل در ادارات و بازدید از سرای سالمندان 
از دیگر برنامه ها هستند. پارســافخر خاطرنشان کرد: آموزش 
شــیوه زندگی ســالم، تغذیه و خودمراقبتی ویژه بانوان شاغل 
در ادارات، برگزاری کارگاه آموزشــی بهداشت بانوان، برگزاری 
کارگاه های آموزشی بهداشت روانی، برگزاری کارگاه آموزشی 
راهکارهای پیشــگیری از سرطان های شــایع زنان، برگزاری 
کوهنوردی، برگزاری وبینارهای آموزشــی و تخصصی توسط 

شبکه بهداشت، معاینات و مشاوره رایگان در مراکز بهداشتی و 
درمانی، برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی و انجام خدمات 
رایگان خطرسنجی و پاپ اسمیر ویژه مددجویان تحت پوشش 
کمیته امداد امام )ره( نیز از دیگر برنامه ها هستند. مدیرکل امور 
بانوان و خانواده اســتانداری خوزســتان تصریح کرد: برگزاری 
برنامه آموزشی در خصوص پوکی استخوان ویژه بانوان خانواده 
های ایثارگران ، برگزاری کلیپ آموزشی سالمت روان در فضای 
مجازی، تجلیل و تقدیر از بانوان مدافع سالمت، آموزش سالمت 
جسم و روان به کودکان ، اجرای برنامه صبحانه سالم، برگزاری 
کارگاه آموزش اهمیت سالمت زنان در خانواده و برگزاری کارگاه 
های آموزشی اهمیت شناسایی و درمان بیماری های شایع زنان 
در مراکز بهداشــتی نیز از جمله برنامه های هفته ملی سالمت 

بانوان در استان خوزستان هستند.

خوزستان
از سوی مديرکل امور بانوان و خانواده استانداری ؛

 برنامه های هفته ملی سالمت بانوان در استان خوزستان تشريح شد

یک دستگاه ویدئو برونکوسکوپ پیشرفته  ساری -زهرا اسالمی
با اعتبار حدود یک میلیــارد و ۴۰۰ میلیون تومــان از محل موقوفه 
»مرحوم محمدباقر تاجر ســاروی« خریداری و برای درمان بیماران 

ریوی به بیمارستان امام )ره( ساری اهدا شد.
 FULL( این دســتگاه ویدئو برونکوسکوپ با کیفیت بســیار باال
HD( برای تشخیص بهتر از ریه های بیمار تصویربرداری و در اختیار 

پزشک معالج قرار می دهد.
برونکوسکوپی، آزمایشی اســت که به پزشک امکان معاینه  مجاری 

هوایی بیمــار را داده و با اســتفاده از ابزاری به نام برونکوســکوپ و 
فرستادن آن از بینی یا دهان به ریه ها، معاینه را انجام می دهد و تمام 

ساختار های تشکیل دهنده دستگاه تنفسی از جمله حنجره، نای و 
راه های هوایی کوچکتر ریه را مشاهده کند.

واقف نواندیش »مرحوم محمدباقر تاجر ســاروی« ۱۳۷ سال پیش، 
۴۰۰ هکتار زمین در شهرستان های ســاری و قائم شهر و نیز تعداد 
زیادی واحد های تجاری و مســکونی در شــهر های و روســتا های 

مازندران وقف کرده است

ونکوسکوپ به بيمارستان امام )ره( ساری اهدای دستگاه ويدئو بر



اختالف در مرز ایران و منطقه زنگزور

ایران از معادالت انتقال انرژی منطقه حذف می  شود؟

 قرارداد سه ساله ترکیه و آذربایجان برای خرید 
۱۱ میلیارد مترمکعب گاز

فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه اعالم کرد کشورش یک قرارداد سه ساله 
با آذربایجان برای خرید ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز از این کشــور امضا 

کرده است.
 تقاضای باالی گاز طبیعی در ترکیه در سال جاری میالدی، این کشور 
را مجبور کرده خریدهای نقــدی خود را افزایــش داده و قراردادهای 

بلندمدتی را که در زمستان منقضی می شوند، تجدید کند.
دونمز گفت طبق این قــرارداد، ۱۱ میلیارد مترمکعــب گاز طبیعی تا 
پایان ۲۰۲۴ از خط لوله باکو-تفلیس-ارزروم به این کشور تحویل داده 
می شود. این قرارداد حاکی از دســت وپنجه نرم کردن ترکیه با بحران 

انرژی در بحبوحه مشکالت جهانی در بازار انرژی است.  
وی طی بیانیه ای اعالم کرد با نزدیک شــدن فصل زمســتان مذاکرات 

برای تامین افزایش احتمالی تقاضا برای گاز طبیعی ادامه دارد.
وی با اشــاره به قرارداد گازی با آذربایجان گفت:»مقامات کشورهایی 
که از آن ها گاز می خریم، اعالم کرده اند صادرات گاز به ترکیه را افزایش 

می دهند«.
ترکیه به عنوان یکی از بزرگ ترین واردکنندگان گاز در اروپا، وابسته به 
واردات گاز از خط لوله از روسیه، ایران و آذربایجان و واردات گاز طبیعی 

مایع از نیجریه و الجزایر است.

کاهش ۲۸ درصدی حجم مخازن سدهای کشور

براساس آمار بهره برداری از ســدهای مخزنی کشور تا پایان ۲۳ مهرماه 
حجم آب موجود در مخازن سدها ۲۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته کاهش یافته است.
ظرفیت کل مخازن ســدهای کشــور ۵۰.۵ میلیــارد مترمکعب بوده 
و درصد پرشــدگی ســدها نیز در حال حاضر ۳۷ درصد ثبت شــده، 
همچنین ورودی ســدها در هفته جاری ۰.۲۵ میلیارد مترمکعب و در 

مدت مشابه سال آبی گذشته ۰.۴۱ میلیارد مترمکعب بوده است.
خروجی ســدها در هفته جاری ۰.۴۹ میلیــارد مترمکعب و در مدت 
مشابه سال آبی گذشــته ۰.۹۴ میلیارد مترمکعب بوده و این در حالی 
است که از ابتدای ســال آبی تا پایان روز ۲۳ مهرماه کل ورودی مخازن 
سدهای کشور ۰.۸۶ میلیارد مترمکعب ثبت شده که این عدد در سال 

قبل ۱.۱۹ میلیارد مترمکعب بوده و گویای کاهش ۲۸ درصدی است.
در زمان مذکور کل خروجی مخازن کل کشــور در ســال جاری ۱.۶۹ 
میلیارد مترمکعب بوده که این عدد در ســال گذشــته ۲.۷۸ میلیارد 
مترمکعب ثبت شــده که بیانگر ۳۹ درصد کاهش کل خروجی مخازن 

سدهای کشور است.
حجم آب موجود مخازن در سال جاری ۱۸.۳۸ میلیارد مترمکعب ثبت 
شده که در سال قبل ۲۵.۵۸ میلیارد مترمکعب بوده و بیانگر کاهش ۲۸ 

درصدی است.

خامسی خبر داد
ساالنه ۵۵۰ میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه 

ومیه می شود ار
معاون وزیر نیرو گفــت: با تکمیل طرح احیای دریاچه ارومیه ســاالنه 

حدود ۵۵۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه وارد می شود.
تقی زاده خامســی معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اشاره به جلسه 
کارگروه نجات دریاچه ارومیه که برگزار شــد، گفت: جلسه ستاد ملی 

احیا دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

او ادامه داد: در این جلســه وظایفی به عهده دستگاه های ذی ربط داده 
شد که وزارت نیرو مکلف شــد تا تعداد طرح هایی را که در آن منطقه از 
سال گذشته وجود دارد، به پایان برســاند. از جمله تونل زاق که یکی از 
تونل های آب رســانی با طول ۳۶  کیلومتر است که آب را از سد دریاچه 

کانه سیب به دریاچه ارومیه منتقل می کند.
معاون وزیر نیرو تصریح کرد: این تونل در سال حدود ۵۵۰ میلیون متر 
مکعب آب را  به دریاچه ارومیه انتقال می دهد، با توجه به اینکه مســیر 
آب رسانی تونل سخت اســت، حفاری تونل یک تا دو ماه زمان بر است 

و پیش بینی می شود تا بهمن امسال این آب به دریاچه ارومیه برسد.
خامســی بیان کرد: همچنین در این جلسه تاکید شــد که دو تصفیه 
خانه شهر تبریز و ارومیه که هرکدام ۲۰ و ۹۴ میلیون متر مکعب پساب 
را منتقل می کنند و در مجموع حدود ۵ هــزار میلیارد تومان برای این 

طرح ها هزینه شده است، تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.
به گفته خامســی  وزارت نیرو مکلف شــده با همــکاری وزارت جهاد 
کشاورزی، ســازمان حفاظت محیط زیســت و دبیرخانه ستاد احیای 
دریاچه ارومیه ظرف دو هفته آینده ضمن آســیب شناسی از وضعیت 
فعلی دریاچه ارومیه و روند اجرای طرح های احیای این دریاچه گزارش 
جامعی مشتمل بر راهکار های عملی برای تصمیم گیری به جلسه آتی 

ارائه کند.
او در پایان گفت: دســتگاه های اجرایی موظف هستند نسبت به انجام 
تعهدات خود در خصــوص احیای دریاچه ارومیه بــه طور کامل عمل 

کنند.

کنتورهای آب در پایتخت هوشمند می شود
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان تهران از هوشمندســازی 

کنتورهای آب پایتخت در آینده نزدیک خبر داد.
 محمدرضا بختیاری با اعالم این خبر گفت: در حال حاضر این طرح در 

برخی نقاط تهران به صورت پایلوت انجام شده است.
وی در ادامه درباره اینکه چه زمانی به صورت کامل هوشمندسازی آب 
در تهران انجام می شــود، اضافه کرد: به طور کلی باید زیرساخت های 
این موضوع به صورت کامل انجام شــود؛ در واقع با توجــه به برخی از 
بحث های حفاظتی انجام این پروژه زمان بر است.مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان تهران خاطرنشان کرد: انجام هوشمندسازی کنتورها 
باعث می شــود، بهره وری افزایش و میزان مصــرف آب کاهش یابد.به 
گفته بختیاری، هزینه هوشمندســازی کنتورهای آب به عهده شرکت 

آب و فاضالب است و هیچگونه مبلغی از مشترکان دریافت نمی شود.

و نیر

عضو کمیســیون انــرژی مجلس با اشــاره به اهمیت 
کنترل بخشــی از شبکه که بیشــترین میزان مصرف 
را به شــبکه تحمیل می کند، گفــت: مدیریت بارهای 
سرمایشــی در پیک مصرف می توانــد باعث پایداری 

شبکه برق شود.
 به نقــل از وزارت نیرو، مالک شــریعتی نیاســر در 
حاشــیه بازدید از نمایشــگاه طرح هــای نوآورانه 
حوزه توزیع و بهینه ســازی انــرژی، گفت: کنترل 
بخشــی که بیشــترین میزان مصرف را به شــبکه 
تحمیل می کند، از جمله روش های کاهش مصرف 

انرژی و بهینه سازی مصرف برق به شمار 
می رود.

شریعتی نیاسر با اشــاره به اینکه بارهای 
سرمایشــی از جمله مصارفی است که به 
صورت عمده در تابســتان و ماه های گرم 
سال وارد مدار می شود، خاطرنشان کرد: 
مدیریت بارهای سرمایشــی از نگاه های 

مختلف مانند استانداردسازی تجهیزات، مدیریت 
توزیع بار در ســاعات غیــر پیک و هــم از جهت 
فرهنگ ســازی می تواند برای کل شــبکه آورده 

داشته باشد.
وی در خصــوص طرح تعویــض کولرهای 
گازی فرســوده نیز گفت: ایــن طرح جزو 
اختیارات وزارت نیرو اســت، امــا از لحاظ 
حمایت های قانونــی، مجلس از آن حمایت 
می کند، چرا که جزو طرح های خوبی است 
که می تواند منافع بســیاری برای کشور به 

همراه داشته باشد.
این عضو کمیســیون انــرژی در عین حــال درباره 
اهمیت رویت پذیر کردن شــبکه و مصــارف خانگی 

نیز اظهار داشــت: با نصــب کنتورهای هوشــمند و 
رویت پذیر کردن شــبکه و مصارف خانگی، مدیریت 
و کنتــرل بار امــکان پذیرتر و برنامه ریــزی دقیق تر 
می شــود و در عین حال می تواند باعث برطرف کردن 

نیاز مشترکان شود.
شــریعتی نیاســر درباره بازدید خود از مرکز پایش 
صنعت برق و آثــار راه اندازی این مرکــز نیز گفت: 
اقدام برای راه اندازی این مرکز بســیار مهم اســت 
چرا که این کار می تواند امنیت شــبکه را باال ببرد و 

مخاطرات و آسیب ها به شبکه را کاهش دهد.

معاون توســعه طرح های شــرکت بــرق حرارتی 
با اشــاره به بازدید از پســت پالن و خط انتقال برق 
دومداره ۲۳۰ کیلووات گوادر، گفــت: امیدواریم با 
برنامه ریزی و ســرمایه گذاری مناسب، حدود ۱۰۰ 
کیلومتر ادامه خط انتقال یاد شده تا گوادر پاکستان 
تکمیل و زمینه صادرات برق بیــش از پیش فراهم 

شود.
 حمیدرضا عظیمی در جریان بازدید از نیروگاه چابهار  
با اشــاره به اینکه واحد بخار نیروگاه چابهــار تا نیمه 
زمستان امســال وارد مدار خواهد شد، گفت: با افزودن 
بخش بخار و اتصال این واحد به شــبکه سراسری برق 
کشــور، ظرفیت این نیروگاه به ۵۷۵ مگاوات افزایش 

می یابد.
وی افزود: این نیــروگاه دارای دو واحد گازی ۱۵۷.۵ 

مگاواتی و چهــار واحــد گازی ۲۵ مگاواتی 
است که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته 
یک واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی به این مجموعه 

اضافه خواهد شد.
معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از ۴۶۵ 
نفر در این مجموعه مشــغول به کار هستند، 

گفت: این واحد در حال ساخت جزو ۱۰ پروژه بخاری 
اســت که برای پیک مصرف برق سال ۱۴۰۱ وارد مدار 

می شوند.
عظیمی با بیان اینکه بخــش اعظمی از منابع مورد 
نیاز این پروژه از محل صندوق توســعه ملی تامین 
شده اســت، گفت: بر اســاس برنامه ریزی صورت 
گرفته بخشــی از منابع مــورد نیاز بــرای احداث 

واحد بخار این مجموعه از محل مطالبات 
بخــش گاز نیــروگاه از مدیریت شــبکه 
و منابع باقی مانــده نیز از محــل اعتبار 
اسنادی این پروژه از بانک مرکزی تامین 
خواهد شــد تــا بتوانیم این واحــد را در 
موعد مقرر به شبکه سراسری برق کشور 

متصل کنیم.
طبق اعــالم  وزارت نیــرو، وی بــا تاکید بــر اینکه 
واحدهای گازی نیــروگاه در دوره اوج بار امســال با 
حداکثر توان در اختیار شــبکه برق کشــور بوده اند، 
اضافــه کرد: طبــق اعالم شــرکت ملــی گاز ایران، 
عملیــات احداث خــط گاز ایرانشــهر تــا چابهار از 
پیشــرفت مناســبی برخوردار اســت و تــا انتهای 
خردادماه ۱۴۰۱ گاز به چابهار خواهد رســید که این 

موضوع هم از لحــاظ فنی و همچنیــن اقتصاد ملی 
کمک بســیاری به نیروگاه می کند و موجب خواهد 
شد که ســوخت پایه نیروگاه از گازوییل به گاز تغییر 

کند.
معاون توســعه طرح های شــرکت بــرق حرارتی در 
پایان یادآور شــد: از چندی قبل مسئله تامین سوخت 
ماشــین آالت پروژه های نیروگاهی دچار مشکل شده 
بود که پس از پیگیری های صورت گرفته و با همراهی 
شــرکت پخش و پاالیــش وزارت نفــت و همچنین 
همکاران وزارت صمت، مشــکالت ثبت اطالعات در 
ســامانه درخواســت فراورده های نفتی “ســدف” در 
حال رفع شدن اســت که این موضوع کمک مهمی در 
پیشــبرد اهداف تحقق به موقع برنامه های ســنکرون 

واحدهای نیروگاهی خواهد کرد.

انرژی

برق

خریدار   یک کارشــناس حوزه بین الملل 
انرژی گفــت: اختالفی که در مــرز ایران و 
منطقه زنگزور پیش آمــده به این دلیل بود 
که تــرک و آذری ها فشــار وارد کردند یک 
خط لوله گاز و انرژی به نخجــوان تا ترکیه 
کشیده شود، در نتیجه ایران هم از معادالت 
انتقال زمینی و ریلی و هــم از انتقال انرژی 

خارج می شود.
 میرقاســم مومنی، درباره پروژه های گازی 
آذربایجــان و برنامــه ترکیه بــرای اتصال 
به خــزر در حوزه انــرژی اظهار داشــت: 
دریای خزر و کشــورهای حــوزه خزر مثل 
آذربایجان، ایران، ترکمنســتان، قزاقستان 
و روســیه دارای ذخایر نفت و گاز هســتند 
که مهمترین مساله بعد از منابع نفت و گاز؛ 
موضوع ترانزیت و صادرات اســت، در حال 
حاضر ۴۰ درصد گاز اروپا از مســیر روسیه 
منتقل می شــود و این یک اهرم سیاسی در 
دست روس ها اســت که هر زمان بخواهند 
می توانند قیمت گاز را باال برده و یا صادرات 

را مسدود کنند.
وی افزود: آذربایجــان دارای ذخایر عظیم 
نفت و گاز اســت بخشــی از صادرات این 
کشــور از طریق خط لولــه باکو-تفلیس- 
جیحان یعنی از مســیر گرجستان و ترکیه 
صادر انجام می شــود، بر اســاس مفاد یک 
کنسرســیوم بنا بود ۵ درصد از ســهم این 
خط لوله متعلق به ایران باشد اما متاسفانه 
به خاطر فشــار امریکا از این پــروژه کنار 
گذاشته شدیم و به جای ایران، ترکیه وارد 
پروژه شــد، همین رویه در پــروژه انتقال 
نفــت و گاز باکو-نخجوان-ترکیه هم تکرار 

می شود.
این کارشــناس حــوزه بین الملــل انرژی 

تصریح کرد: اختالفی هم کــه در مرز ایران 
و منطقه زنگزور پیش آمده به این دلیل بود 
که ترک و آذری ها فشار وارد کردند یک خط 
لوله گاز و انرژی به نخجوان تا ترکیه کشیده 
شود، یعنی مسیر ترانزیت از باکو- زنگور به 
نخجوان و ســپس به ترکیه برود، در نتیجه 
ایران هم از معادالت انتقــال زمینی و ریلی 
و هم از انتقال انرژی خارج می شود، بعبارت 
دیگر همــه اختالف پیش آمده در مســیر 
جاده ترانزیت ایران به ارمنستان که از سوی 
آذری ها مسدود شــد به این دلیل بود که به 

ایران فشار وارد کنند.
 از ســوی دیگر قرار بود کریدوری از مسیر 
الچین به قره باغ برود تــا ارمنی ها به قره باغ 

دسترسی داشته باشــند، این پروژه هم در 
دســت اقدام است اما مســاله این است که 
در شرایط فعلی با ایجاد مســیر ترانزیتی از 
طریق زنگزور به ترکیــه و نخجوان و اتصال 
به باکو عمال نقش ایــران از معادالت انرژی 
و ترانزیتی منطقه از بیــن خواهد رفت و در 
بلندمــدت به منافع ما صدمــه وارد خواهد 

شد. 
وی ادامه داد: دومین مســالهاینکه ترک ها 
ســعی دارند به لحاظ انرژی مستقل شوند 
بنابراین در قراردادهایی با آذری ها ســعی 
دارند ده ها ســال ترانزیت انرژی را گارانتی 
کنند مثال جنگ ۴۴ روزه ســال گذشــته 
قراردادهــای هنگفت اقتصــادی منعقد 

کردند که در حفظ امنیت خط لوله و منابع 
گازی با آذری هــا همکاری کننــد، یعنی 
درواقع به بهانه حفظ منافع خود به دریای 
خزر و آذربایجان نیرو ارســال کنند و این 
خالف تعهد کشــورهای حوزه خزر بوده و 

هست.
 البته در عیــن حال نــه آذربایجــان و نه 
ارمنســتان توان اجرای چنین معادله ای را 
ندارند مگر اینکه روس ها موافقت کنند، به 
طوری که اگر احداث خط لوله گاز و ترانزیت 
از زنگزور و نخجوان در مسیر منافع روسیه 
نباشد اجرا نخواهد شد، به طوری که اکنون 
روس ها در قره باغ یعنی وسط قفقاز مستقر 
شدند و زمینه دولت ســازی می کنند و هر 

اتفاقی را باید تائید کنند. 
این تحلیلگر مســایل قفقاز با بیان اینکه 
ما تاکنــون از آذربایجان، گرجســتان، 
ارمنســتان و یا ترکیــه می توانســتیم 
بــه دریای ســیاه متصل شــویم اگر این 
مسیر مســدود شــود از فرصت تجاری 
محروم خواهیم شــد، خاطرنشــان کرد: 
رژیم صهیونیســتی و ترکیه مالقات هایی 
با روســیه داشــتند و با توجه به سیاست 
روســیه نســبت به ارمنســتان بــه نظر 
می رســد ارمنســتان جهت احداث خط 
ترانزیت و خط لوله به مسکو نگاه می کند 
و اگــر روس ها مشــارکت نکننــد، اجرا 
نمی شــود، در هر حال ترکیــه و آذری ها 
برای حفــظ امنیت خط لولــه زنگزور در 
مسیر مرز ایران مجبورند نیرو پیاده کنند 
و به این ترتیب هر روز قدم های بیشتری 
برای حضور در مرزهای ما خواهند داشت 
و عمال مرز ما با ارمنستان را قطع خواهند 
کرد و این به صالح منافع ملی ما نیســت، 
چراکــه ارتباط مــا را با اروپا، روســیه و 
کشورهای مشــترک المنافع قطع خواهد 

کرد.
وی با اشاره به حضور اســرائیل در منطقه 
و تاثیــرات منفی آن بر منافــع اقتصادی، 
امنیتی و سیاســی ایران گفت:  اکنون ۴۰ 
درصــد از نفت اســرائیل از باکو-تفلیس- 
جیحان به بندر اشــکلون می رود و در واقع 
اســرائیل در نظر دارد ۸۰ درصد نفت خود 
را از آذربایجــان تامین کند کــه به حضور 
بیشــتر این رژیم در منطقــه می انجامد، 
بنابرایــن مــا باید بــا حساســیت و دقت 
بیشــتری اتفاقات منطقه را در نظر داشته 

باشیم.

مدیریت بارهای سرمایشی در پیک مصرف باعث پایداری شبکه برق می شود

فراهم سازی زمینه افزایش صادرات برق به پاکستان

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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افزایش تولید واقعی اوپک چه میزان خواهد بود؟
خریدار  دو هفتــه پیش وزیــران اوپک 
پالس در دیدار آنالینی که داشــتند، بدون 
توجه به وضعیــت بحران بــازار گاز، تایید 
کردند تولیدشان هر ماه ۴۰۰ هزار بشکه در 
روز افزایش پیدا خواهــد کرد تا محدودیت 
عرضه ۵.۸ میلیون بشکه در روز خاتمه پیدا 

کند.
 این گروه در ژوییه توافــق کردند تولیدش 
را هر ماه تــا آوریل ســال ۲۰۲۲ به میزان 
۴۰۰ هزار بشــکه در روز افزایش دهد تا به 
محدودیت عرضه ۵.۸ میلیون بشکه در روز 

خاتمه دهد.
اوپک پــالس اخیرا برای افزایش ســریع تر 
تولید از ســوی مصرف کننــدگان بزرگ از 
جمله آمریکا تحت فشــار قرار گرفته است. 
این گروه که همچنان ریزش ســال گذشته 
قیمتها را از یاد نبرده، نگران است با افزایش 
ناگهانی یا بیش از حد تولید، جشــن قیمت 
نفت بهم بریزد. اما شــاید بــازار قدرت این 
گروه در افزایش ظرفیت تولیــد را بیش از 

حد دست باال گرفته است.
طبق یک بررسی اخیر، تنها شمار معدودی 
از اعضای اوپک قادر هســتند طبق سهمیه 

تولید باالتر، نفت تولید کنند. آمریتا ســن، 
تحلیلگر انرژی اســپکتس به رویترز گفت:  
تنها عربســتان ســعودی، امارات متحده 
عربی، کویت، عــراق و جمهوری آذربایجان 
در موقعیتی هستند که می توانند تولیدشان 
را طبق ســهمیه تولید اوپک افزایش دهند 
در حالــی که هشــت عضو دیگــر احتماال 
به دلیل افت شدید تولید و ســالها سرمایه 
گذاری اندک، برای باال بردن سطح تولید به 

مشکل برمی خورند.
طبق ایــن گزارش، تولیــد نیجریه و آنگوال 
شدیدترین آســیب را دیده و این دو کشور 
به مدت بیش از یک سال اســت که به طور 
متوسط ۲۷۶ هزار بشــکه در روز پایین تر از 

سهمیه نفت تولید می کنند.
طبق آمار رفینیتیو، مجموع سهمیه تولید 
ایــن دو کشــور در اوپــک ۲.۸۳ میلیون 
بشــکه در روز اســت اما نیجریــه از ژوییه 
ســال گذشــته و آنگوال از ســپتامبر سال 
۲۰۲۰ موفق نشــده است طبق این سهمیه 
نفت تولیــد کند.اما تنهــا تولیدکنندگان 
اوپک نیســتند که برای افزایش تولید نفت 
به ســختی تقال می کنند. دن یرگین، نایب 

 HIS Markit رییس شــرکت تحقیقاتی
می گوید معکوس کردن روند کاهش تولید 
نفت شیل به دلیل کاهش چشمگیر سرمایه 
گذاری تقریبا غیرقابل اجتناب است و تنها 
مدتی بعد با روند آهسته ای بهبود پیدا می 

کند.
 افت چاه های نفت شــیل فوق العاده سریع 
بوده و بنابراین به حفاری مستمر نیاز دارد تا 

عرضه از دست رفته جبران شود.
شرکت مشاوره انرژی نروژی ریستاد انرژی 
اخیرا هشــدار داده که ممکن است ذخایر 
قطعی غول هــای نفتی در مدت ۱۵ ســال 
به دلیل این که اکتشــافات جدیدی انجام 

نگرفته است، کمتر شود.
ذخایر نفــت و گاز غول های نفتی شــامل 
اکســون موبیل، بریتیش پترولیوم، شــل، 
شــورون، توتال و انی همگــی کاهش پیدا 
کرده است زیرا اکتشــافات جدیدی انجام 
نشــده تا جایگزین چاه های قدیمی شود. 
این یک مشکل بلندمدت اســت که اثرات 
آن ممکن اســت بــه ایــن زودی ملموس 
نباشد. با این حال افزایش ضدیت با سرمایه 
گذاریهــای نفــت و گاز تغییر ایــن روند را 

دشوار کرده است.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، در حقیقت 
شــرکتهای شــیل آمریــکا پــس از این 
که کاهــش بدهــی و تقویت ســود نقدی 
ســهامداران را به حفاری جدیــد اولویت 
دادند، اکنون با یک دوراهــی واقعی روبرو 
شــده اند و بهره وری چاه های آنها در حال 
افت اســت. طبق گــزارش اداره اطالعات 

انرژی آمریکا، این کشــور در ژوییه ســال 
میالدی جاری ۵۹۵۷ چاه حفاری شده اما 
نیمه کامل داشت که پایینترین نرخ ماهانه 
از نوامبر سال ۲۰۱۷ به شــمار می رود. در 
این نرخ، تولیدکنندگان شــیل باید حفاری 
چاه های جدیــد را به میزان چشــمگیری 
افزایش دهند تا روند تولیــد فعلی را حفظ 

کنند.



توضیحات فرمانده ناجا درباره برخورد پلیس امنیت با یک خانم

پلیس سهمی از جریمه های رانندگی ندارد

دبیر کمیته تخصصی اپیدمیولوژی تشریح کرد
 ماجرای اثربخشی واکسن سینوفارم

دبیر کمیته تخصصی اپیدمیولوژی وزارت بهداشت گفت: هدف نخست 
واکسیناســیون، حفظ جان مردم، هدف دوم، کاهش بار مراجعات به 

بیمارستان ها و هدف سوم، ایمنی جمعی است.
 مســعود یونســیان، در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو ســیما درباره 
انتشــار مطالبی درباره میزان اثرگذاری واکسن »سینوفارم« در فضای 
مجازی، افزود: بر اســاس آنچه که در فضای مجازی و رسانه ها به عنوان 

جدول ارائه شده است، اصوالً نمی توانیم نتیجه گیری کنیم.
وی ادامه داد: در ادبیات علمی و پژوهشی در جهان، معموالً به گزارشی 
استناد می کنیم که مفصل باشد و روش جمع آوری و کیفیت داده ها، و 
شیوه تجزیه و تحلیل، مشخص شده باشد.یونسیان افزود: نامه ای هم از 
دکتر مقدمی در فضای مجازی منتشــر شده است که این مطالعه هنوز 
کامل نشده است و پس از داوری علمی می تواند مورد استناد قرار گیرد.

وی اضافه کرد: سوال این اســت که چرا بدون تکمیل مراحل الزم برای 
تحقیق و نتیجه گیری، این نامه منتشر شده است.

یونسیان افزود: نباید بر اساس بریده ای از یک جدول تحقیقی، قضاوت 
کنیم و اصوالً به این شیوه ارائه نتایج، استناد علمی و اعتنایی نمی شود.

دبیر کمیته تخصصی اپیدمیولوژی و پژوهش وزارت بهداشــت گفت: 
همچنین باید نتیجه طرح هــای متعددی را کنار هــم بگذاریم که آیا 
همخوانی دارند یا خیر؟ زیرا همیشــه این احتمال وجــود دارد که در 
دنیای تجربــی، خطایی رخ دهد.وی افزود: هیچ وقــت در جهان با یک 
تحقیق، تصمیم نمی گیرند و سیاستگذاری نمی کنند.یونسیان گفت: 
هدف نخست واکسیناســیون، حفظ جان مردم، هدف دوم، کاهش بار 

مراجعات به بیمارستان ها و هدف سوم، ایمنی جمعی است.
وی با اشاره به اینکه تحقیقات باید در جلســات مختلف علمی بررسی 
شــود، افزود: بهترین مطالعات، مطالعات کارآزمایی بالینی اســت که 
در چین انجام و منتشر شــده اســت؛ بر مبنای این مطالعات، واکسن 
سینوفارم ۷۸ درصد از ابتالء و بیش از ۹۰ درصد از موارد شدید و مرگ، 
پیشگیری کرده است، اما ایرادی که ممکن اســت به این مطالعه وارد 

شود این است که پیش از شیوع سویه دلتا بوده است.
استاد دانشــگاه علوم پزشــکی تهران ادامه داد: مطالعه دیگری توسط 
محققان کشور بحرین و دانشگاه کلمبیا درباره اثربخشی واکسن ها در 
پیشگیری از اشکال مختلف ابتالء به کووید ۱۹ بر روی یک میلیون نفر 
واکسینه انجام شــده اســت که ۵۶۰ هزار نفر از آنها واکسن سینوفارم 

دریافت کرده بودند.
یونســیان اضافه کرد: بر اســاس این مطالعه، به طور متوسط، واکسن 
ســینوفارم حدود ۵۰ درصــد از ابتــالء، حدود ۶۵ درصد از بســتری 
معمولی، حــدود ۸۳ درصد از بســتری در بخــش مراقبت های ویژه و 

حدود ۸۷ درصد از مرگ پیشگیری کرده است.
دبیر کمیته تخصصی اپیدمیولوژی و پژوهش وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: مطالعات دیگری در داخل کشور در حال انجام 
اســت و باید همه این مطالعات بررسی شــود تا به نتیجه قابل استفاده 
برای سیاستگذار برســیم.وی اضافه کرد: امیدواریم در دو هفته آینده 
بتوانیم نتایج سری دوم از مطالعه ای که در ۷ دانشگاه کشور به تفکیک 

واکسن در حال انجام است خدمت مردم منتشر کنیم.
یونسیان گفت: معموالً دز یادآور برای کمک به ایمنی است که در طول 
زمان کم شده است، اما در مورد کسانی که نقص ایمنی دارند هم کمک 
کننده است. او ادامه داد: توصیه ســازمان جهانی بهداشت این است که 
ســالمندان به ویژه کسانی که واکسن ســینوفارم دریافت کردند، دوز 

سوم این واکسن را نیز دریافت کنند.

جزئیات بیست و چهارمین دوره ازدواج 
دانشجویی

سرپرست روابط عمومی ستاد ازدواج دانشجویی گفت: ۴۳ هزار و ۵۶۵ 
زوج در بیســت و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی ثبت نام کردند، ۱۰ 

هزار زوج دانشجو تا پایان سال به مشهد مقدس اعزام می شوند.
محمد صالح حراج نجفی  با اشــاره به جزئیات بیست و چهارمین دوره 
ازدواج دانشــجویی گفت: در این دوره از ازدواج دانشجویی ۴۳ هزار و 
۵۶۵ زوج ثبت نام کرده اند که شــامل زوج های دانشجوی سال ۹۹ نیز 
می شود چون در سال گذشــته ازدواج دانشــجویی با توجه به شرایط 

کرونا اجرا نشد.

وی با بیان اینکه ثبت نام ازدواج دانشــجویی با توجه به شــرایط کرونا 
تماماً به صورت الکترونیک انجام می شود افزود: در حال حاضر از تعداد 
۴۳ هزار و ۵۶۵ ثبت نامی که صورت گرفته اســت، مدارک تعداد هزار و 
۸۵۲ زوج در حال بررسی بوده و هنوز تأیید نهایی نشده است و مدارک 

۱۹ هزار و ۷۶۹ زوج تأیید نهایی شده و می توانند انتخاب کاروان کنند.
سرپرســت روابط عمومی ستاد ازدواج دانشــجویی ادامه داد: تا کنون 
نیز ۳ هزار و ۸۰۹ زوج به مشــهد مقدس مشرف شده اند تا آخر سال نیز 
بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته ۱۰ هزار زوج دانشجو مشرف 

خواهند شد.

اعطای تسهیالت ۵0 میلیون تومانی به زوج های دانشجو
وی ادامه داد: سفر دانشجویان به مشهد مقدس دو شب و ۳ روز است که 
در روزهای مذکور کالس های آموزشــی برای زوج های دانشجو برگزار 
می شود، امســال با همکاری یکی از بانک های عامل قرض الحسنه یک 
وام خریــد کاالی ایرانی به مبلغ ۵۰ میلیون تومــان با کارمزد ۴ درصد 
به زوج های شــرکت کننده در این دوره از ازدواج های دانشجویی ارائه 
می شود.وی افزود: همچنین یک سری هدایای فرهنگی نیز به زوج های 
دانشجو ارائه می شــود ســعی بر این است یک ســال اول زندگی این 
زوج ها کنارشان باشــیم و هر فصل یک گاهنامه برای آنها ارسال کنیم 
همچنین فیلم های آموزشی تهیه شده است که می توانند با مراجعه به 

سایت ازدواج دانشجویی مشاهده کنند.
وی درباره اینکه بیشــترین زوج های دانشــجو مربوط به کدام مقطع 
هســتند گفت: بیشــترین زوج های دانشــجو در مقطــع تحصیلی 

کارشناسی سپس کارشناسی ارشد بعد دکتری هستند.

نرخ طالق در ازدواج دانشجویی کم تر از 6 درصد
نجفی افزود: امسال یک کار پژوهشی توســط نهاد نمایندگی رهبری 
در دانشــگاه ها صورت گرفته که به موجب آن با ۶۰ هزار زوج دانشجو 
که طی سال های گذشــته در ازدواج دانشجویی شــرکت کرده بودند، 
تماس گرفته شــده و درباره وضعیت ازدواج آنها سوال شده است که بر 
اســاس نتایج به دســت آمده، از این پژوهش نرخ طالق در ازدواج های 
دانشــجویی کم تر از ۶ درصد اعالم شده اســت که در مقایسه میانگین 
کشوری خیلی وضعیت بهتری است. در این دوره از ازدواج دانشجویی 
بر اساس سال ۷۰ درصد دانشجویان در ســال ۹۹ و ۳۰ درصد در سال 

۱۴۰۰ عقد کرده اند.

دیوار

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: احتماال از ۱۵ آبان 
ماه و در راســتای رعایت فاصله گذاری اجتماعی برای 
دانشــجویانی که از شــهرهای مختلف به دانشگاه می 
آیند، نوبت بندی خوابگاه ها را خواهیم داشــت.محمد 
تقی احمدی با اشــاره به چالش های حضوری شــدن 
دانشگاه ها از ۱۵ آبان و همچنین تمهیدات این دانشگاه 
در راستای حفظ سالمت دانشجویان، اساتید و کارکنان 
گفت: مهمترین مشکل ما بعد از حضوری شدن و تجمع 
دانشجویان در دانشگاه، فاصله گذاری اجتماعی و رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مورد استقرار دانشجویان در 
خوابگاه ها است.رئیس دانشــگاه تربیت مدرس با اعالم 

اینکه تمام دانشــجویان و اســاتید دانشگاه 
واکســینه شــده اند، گفت: همه دانشجویان 
دانشگاه تربیت مدرس دز اول را دریافت کرده 
اند و همینطور اکثر قریب به اتفاق دانشجویان 

نیز نوبت دوم واکسن را هم تزریق کرده اند.
احمدی ادامه داد: پروتکل های بهداشــتی 
و رعایت فاصله گذاری با توجه به شــکننده 

بــودن شــرایط کرونایی، اجازه اســتقرار عــادی در 
خوابگاه ها همانند گذشته یعنی اســکان ۵ یا ۶ نفر در 
هر اتاق را نمی دهد و اصاًل به صالح نیســت این تعداد 
دانشجو حتی با وجود تزریق واکسن در یک اتاق حضور 

داشته باشند. احتماالً برای دانشجویانی که 
از شــهرهای مختلف به دانشــگاه می آیند، 
نوبت بنــدی خوابگاه ها را خواهیم داشــت 
و به طور مثال در دو یا ســه نوبت در فواصل 
یک ماه و نیمــه دانشــجویان می توانند در 
خوابگاه اسکان داشته باشند.احمدی ضمن 
بیــان اینکــه کالس های حضــوری عملی 
دانشجویان آغاز شده اســت، تصریح کرد: یکی دیگر 
از مشــکالت ما، هزینه های تغذیه دانشــجویان است 
که بسیار رشــد کرده و بودجه دانشــگاه ها از این بابت 
بسیار شکننده اســت؛ امیدوار هستیم بودجه مصوب 

مجلس ســر موقع به دانشــگاه ها اختصاص یابد چرا 
که دانشگاه ها از جمله دانشــگاه تربیت مدرس از نظر 
بودجه ای در شــرایط تنگنــا قرار دارد. در این راســتا 
سازمان امور دانشــجویان وعده کمک هایی را داده که 
امیدواریم محقق شــود.رئیس دانشگاه تربیت مدرس 
با بیان اینکه به نظر بنده آغاز حضوری شدن ناگهانی و 
فوری دانشگاه ها مشکالتی را ایجاد خواهد کرد، گفت: 
ما نگران دانشجویانی هســتیم که از شهرهای قرمز به 
دانشــگاه می آیند و در این شــرایط خطر ابتالی سایر 
دانشجویان افزایش می یابد و از ســوی دیگر قرنطینه 

کردن تعداد زیاد دانشجو پیچیدگی های خاصی دارد.

 دانشجو

خریدار  فرمانده نیــروی انتظامی درباره 
فیلم اخیری که راجع به برخورد با یک خانم 
در فضای مجازی منتشر شد گفت: موضوع 
مربوط به حجاب نبوده اســت؛ البته مسأله 

در بازرسی ناجا در حال بررسی است.
 سردار حسین اشتری در برنامه تلویزیونی 
شبکه اول سیما با اشاره به پیام مقام معظم 
رهبری در روز آغازین هفته نیروی انتظامی 
گفت: این پیام حــاوی نکات مهم گوناگونی 
همچون امنیت است که یکی از ستون های 

اصلی آن در کشور، نیروی انتظامی است.
وی ادامــه داد: امنیت را می تــوان در ابعاد 
گوناگون همچون امنیت فردی، اجتماعی 
و امنیــت ملی و ... تقســیم و تشــریح کرد 
حال اینکه اگر در کشــوری امنیت نباشــد 
هیچ کاری شــکل نمی گیرد، مثال در حوزه 
اقتصاد پیشرفتی شکل نمی گیرد، در حوزه 
علم و فناوری رشــد و پیشــرفتی حاصل 
نخواهد شــد، مردم عــادی، تجــار و همه 
ســطوح جامعه نمی تواننــد زندگی عادی 
خود را داشته باشــند پس در سایه امنیت، 

پیشرفت معنا پیدا می کند.
ســردار اشــتری تصریح کرد: مایه افتخار 
ما اســت که نیروی انتظامی ســتون اصلی 
برقراری امنیت در جامعه محسوب می شود 
البته این افتخار، مسئولیت ما را افزایش می 

دهد.
وی بــه دومین نکتــه و مطلب مهــم پیام 
رهبری در مدح نیروی انتظامی اشــاره کرد 
و افزود: مقــام معظم رهبــری فرموده اند، 
نیروی انتظامی در اقدامات خدماتی و کمک 
به مجموعه هایی مانند ســتاد ملی مقابله با 
کرونا عملکرد شایســته و ارزشمندی انجام 
داده اســت حال اینکه هر اقدامی که ما در 
راستای خدمت رســانی به مردم انجام می 
دهیم مــورد توجــه مقام معظــم رهبری 
خواهد بود پــس ما بایــد بر اســاس پیام 
رهبــری، جنبه خدمــت رســانی نیروی 

انتظامی را در کشور افزایش دهیم.
فرمانــده نیــروی انتظامــی در خصوص 
هوشمند ســازی خدمات پلیس در کشور 
گفت: نیــروی انتظامی از جمله دســتگاه 
هایی بود کــه از دهه های قبل پیشــرفت 
های خوبی در خصوص خدمات الکترونیک 
داشته و در کشور نمونه بود حال ادامه مسیر 
الکترونیکی شدن خدمات، هوشمند سازی 
است.سردار اشتری ادامه داد: بر اساس بانک 
های اطالعاتی موجود و داده های برخطی 
که در اختیار نیروهای ناجــا قرار می دهیم 
خدمات خــود را در خدمت رســانی های 
گوناگون افزایــش می دهیم و بر اســاس 
آنها دقت و اشراف بیشــتری در انجام امور 
خواهیم داشت و در نتیجه رضایت مردم هم 

بیشتر خواهد بود.

بهره مندی افراد با خدمات جدید
فرمانده نیروی انتظامــی گفت: هر فرد می 
تواند از طریق گوشــی همراه خود به پلیس 
متصل شده و از ۱۸ خدمت جدید بهره مند 

شود.
سردار حسین اشــتری گفت: در هفته اخیر 
از ۱۸ خدمــت ناجا در اپلیکیشــن »پلیس 
من« رونمایی و در خدمــت مردم قرار داده 
ایم به این ترتیب هر فــرد می تواند از طریق 
گوشی همراه خود به پلیس متصل شده و از 
۱۸ خدمت جدید بهره مند شود تا امروز هم 
تعداد زیادی از مردم به سیســتم و سامانه 

پلیس من متصل شده اند.
ســردار اشــتری در توضیح برخی خدمات 
اپلیکیشن پلیس من به موضوع درخواست 
صدور گذرنامه اشــاره کرد و افزود: پیش از 
این برای درخواســت گذرنامه باید به دفاتر 
پلیس + ۱۰ مراجعه می شــد اما حاال مردم 
می توانند از داخــل منزل مراحــل احراز 
هویت را انجــام داده و درخواســت صدور 
گذرنامه دهند و ســپس از طریق پســت، 

گذرنامه خود را دریافت کنند.
وی گفت: موضوع مشــاهده خالفی خودرو 
و حتی آگهــی از ممنــوع الخروجی هم از 
دیگر مواردی است که در این اپلیکیشن در 

دسترس قرار دارد.
ســردار اشــتری تصریح کرد:  در راستای 

خدمــات  پلیــس،  ســازی  هوشــمند 
الکترونیکــی ناجا افزایش یافتــه و البته به 

مرور زمان، این خدمات افزوده خواهد شد.
وی گفت: از جوانب دیگر هوشــمند سازی 
پلیس می تواند گفت نیروهای ناجا که داده 
ها و اطالعات موجود به آنها داده می شــود 
می توانند بررســی، تحلیل و تحقیق کنند 
و بعضاً از وقوع یک جرم پیشــگیری نمایند 
برای مثال وقتــی یک مامــور راهنمایی و 
رانندگی اطالعات و آماری را داشــته باشد 
می توانــد تحلیل کند که چه ســاعاتی در 
کجای شــهر تهران آمار تصادفــات باالتر 
اســت و بر اســاس این تحلیل ها می تواند 
نیروهای خود را در آن قســمت متمرکز تر 

نماید تا از تصادفات پیشگیری کند.
فرمانده نیــروی انتظامی گفــت: اینکه در 
برخی موارد مردم بــا نیروهای ۱۱۰ تماس 
می گیرند و مامورین بــا تاخیر به محل می 
رسند، دلیل کمبود نیرو است البته اتفاقاتی 

هم که رخ می دهد زیاد شده است.
وی با اشاره به اینکه استاندارد جهانی تعداد 
نیروی پلیس به ازاء هر هــزار نفر، ۸ نیروی 
پلیس اســت افزود: در کشــورمان با اینکه 
وظایف بسیار همچون مرزبانی هم به عهده 
ناجا قرار گرفته، به ازاء هــر هزار نفر حدوداً 
۸/۲ مامور و نیروی پلیس داریم پس به طور 
متوسط حدوداً ۵۰ درصد کمبود نیرو داریم 
و این موضوع مورد قبول همگان اســت در 
حال حاضر بــا هماهنگی ســتاد نیروهای 
مســلح توانســته ایم مجوز جذب ساالنه 

۱۴۰۰۰ نیرو را کسب کنیم.
ســردار اشــتری گفت: مــا مــی توانیم با 
هوشمند سازی پلیس و الکترونیکی کردن 
خدمات پلیــس و بهره گیــری از مواردی 
همچون دوربین های ســطح جــاده ها و 
شهرها، بخشی از کسری نیروی کار پلیس 
را جبران کــرده و تخلفــات را رصد کنیم و 
بعضاً جریمه ها هم به این وسیله اعمال می 
شود ما قصد داریم در برنامه پنج ساله هفتم 
توســعه، ۵۰ درصد از کسری نیروی خود را 

از طریق هوشمند سازی جبران کنیم.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: امروز هر قدر 
به ناجا کمک شــود به امنیت کشور کمک 
شده است در این راستا مقام معظم رهبری 
هم فرموده اند تمام دســتگاه ها باید به هر 
نوعی به ناجا کمــک کنند در این رابطه باید 
گفت اگر یک پاسگاه و کالنتری به ما اضافه 
شــود یک محله از امنیت برخوردار خواهد 

شد مردم به این امنیت نیاز دارند.
وی تصریح کرد:  در دولت سیزدهم و مجلس 
جدید که از روحیه مردمــی برخوردارند و 
تمایل به کمک بیشــتری دارند بارها طلب 
کمک کرده ایم، در برنامه هفتم توسعه هم 

همه نیازهای خود را یادآور شده ایم.
سردار اشــتری با بیان اینکه ناجا ۲۴ ساعته 
در سطح کشــور حدود ۳۰ هزار گشت دارد 
افزود: بیش از ۱۳ هزار مقر ثابت در کشــور 
داریم و اگر این ۳۰ هزار گشــت ۲۴ ساعته 
ما، هوشمند شود می توانیم تمرکز درستی 
داشته باشــیم بر اماکن و محالتی که جرم 
خیزند به این ترتیب می توانیم بخش زیادی 

از خواسته ها را پاسخگو باشیم.

 30 درصد تصادفات جاده ای به خودرو 
باز می گردد

فرمانده نیروی انتظامــی گفت: ۳۰ درصد 
از علل تصادفات جــاده ای به بحث ایمنی و 

استاندارد بودن خودروها باز می گردد.
سردار اشــتری با بیان اینکه روند کاهشی 
تلفات جاده ای از ســال های گذشــته آغاز 
شــده اســت و همچنان ادامه دارد افزود: 
۲۰ تــا ۳۰ درصد تلفــات جــاده ای نیز به 
نیروی انتظامی در زمینه اطالع رســانی و 
جلوگیری از تخلفات رانندگی باز می گردد.

وی گفــت: در زمینه ایمنــی راه ها نیز پنج 
هزار نقطه حادثــه خیز را شناســایی و به 
وزارت راه و شهرســازی اعــالم کردیم که 

حدود دو هزار نقطه ایمن سازی شده است.
فرمانــده نیروی انتظامــی همچنین عامل 
انســانی را از دیگر دالیل تلفــات تصادفات 

جاده ای برشمرد.
ســردار اشــتری افزود: اگر پلیــس در راه 
ها حضور نداشــته باشــد تصادفات بسیار 
افزایش می یابد زیرا توقیــف خودروهایی 
که قوانین را رعایت نمی کنند و انتقال آنها 
به پارکینگ در کاهــش تصادفات اثر گذار 
بوده اســت.وی گفت: به همه خودرو سازان 
اعالم کردیم تولیــدات آنها باید حداقل ها و 
استانداردها را داشته باشــد و بر این اساس 
برخی از خودروهــا را بــرای مدتی پالک 
نکردیم و پلیس به طــور قاطع پای کار آمد 

اما همه تصمیم ها دست ما نیست.
فرمانده نیروی انتظامــی افزود: در موضوع 
کمک به ایمن سازی خودروها، ایمن سازی 
راه ها، ســالمت مردم و ســالمت راننده ها 

پلیس نمره خوبی می گیرد.
ســردار اشــتری گفت: با ممانعــت پلیس 
اکنون برخی خودروهای بی کیفیت تولید 
نمی شوند اما به دلیل ورود برخی مسئوالن 
قبلی و ممانعت از جلوتر رفتن پلیس خودرو 

سازان برما غالب شده اند.
وی افــزود: اگر مســئوالن با فســاد و بی 
توجهی به ســالمت مردم مقابلــه کنند ما 
نیز محکــم وارد می شــویم و انتظار داریم 

مسئولین از ما حمایت کنند.
فرمانــده نیــروی انتظامی گفــت: ارتقاء 
فرهنگ ترافیک، حضور مامــوران و اعمال 
قانون می تواند از میــزان تلفات تصادفات 
جاده ای بکاهد.ســردار اشــتری افزود: ما 
در مقایســه با بقیه دســتگاه ها در کاهش 

تصادفات جاده ای جلوتر هستیم.
وی گفت: ناجا نظر خود را درباره ســالمت 
مردم صریــح اعالم کرده اســت و از آن ذره 
ای کوتاه نمی آید اما اگر مردم مطلع شــوند 
بین ما و دســتگاه های دیگر اختالف است 
روان آنها به هم می ریزد بنابراین آن را اعالم 

نمی کنیم.
فرمانــده نیــروی انتظامی افــزود: پلیس 
بهترین خدمــت را در پیشــگیری از وقوع 
جرم انجام می دهد و محکم پای ســالمت 

مردم ایستاده است.
سردار اشــتری گفت: در زمان شیوع کرونا 
بسیاری از دســتگاه ها با یک ســوم یا یک 
دوم کارکنــان خود فعال بودنــد اما نیروی 
انتظامی نتوانســت بخشی از نیروهای خود 

را به مرخصی بفرســتد و در ســال گذشته 
کارکنان ما ۱۰۰ تــا ۱۵۰ روز در آماده باش 

بودند و کار آنها دو برابر شد.
وی افــزود: در این مــدت تعــداد زیادی 
از کارکنــان ما بــه کرونا مبتال شــدند و به 
شهادت رسیدند اما پلیس با تمام توان پای 

خدمت به مردم ایستاده است.
فرمانده نیــروی انتظامی گفت: بر اســاس 
آخرین تصمیم ســتاد ملی مقابلــه با کرونا 
محدودیت های ترافیکی تغییر نکرده است 
اما برخی محدودیت ها با رعایت شیوه نامه 
های پزشــکی کاهش می یابد و به ســمت 
برخورد هوشــمندانه با کرونــا حرکت می 

کنیم.
سردار اشــتری افزود:  مردم شیوه نامه های 
بهداشــتی را رعایــت کنند که مــا مجبور 

نشویم جریمه و برخورد کنیم.
وی گفت: اگر خودرویی از قوانین راهنمایی 
و رانندگی و محدودیت هــای تردد تخلف 
کند در قالب پیامک بــه مالک خودرو تذکر 
می دهیــم که ایــن تذکر تاکنون بســیار 

بازدارنده بوده و هدف ما رعایت قانون است.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: ممکن است 
خودرویی پیش از ساعت هشت مسیری را 
انتخاب کرده باشد اما به دلیل ترافیک پس 
از ســاعت ۱۰ نیز همچنان در مسیر باشد 
بنابراین هوش مصنوعــی آن را کنترل می 

کند و خودرو جریمه نمی شود.
سردار اشــتری گفت: خودرویی نیز ساعت 
۱۰ شــب بیرون می آید و در مسیر قرار می 

گیرد و آن کنترل و جریمه می شود.
وی افــزود: همه جریمه هــا وارد خزانه می 
شود و ما سهمی از جریمه ها نداریم و مبلغ 

جریمه ها هیچ فرقی برای ما نمی کند.
فرمانده نیــروی انتظامی گفت: کســانی 
که پالک را دســتکاری می کنند افزون بر 
توقیف خودرو، گواهینامه آنها ضبط و برای 

آنها جریمه سنگین در نظر گرفته می شود.
ســردار اشــتری افزود: با دســتگاه های 
مربوطه بــرای با کیفیت تر شــدن تصاویر 
دوربین ها و شــفاف شــدن آنهــا در حال 

همکاری هستیم.
وی درباره انتشــار تصویر برخورد پلیس با 
متخلفان در فضــای مجازی گفت: ماموران 
نیــروی انتظامی با اختیارات و مســئولیت 
هایی که دارنــد باید بر اســاس قانون با بی 
نظمی و جرم مشــهود مقتدرانــه و قاطع 

برخورد کنند.
فرمانــده نیــروی انتظامی افزود: دســتی 
که موجب رعب و وحشــت برای مردم می 
شود اگر تســلیم قانون نشود باید قطع شود 
کسی که سرقت مســلحانه و تجاوز به عنف 
می کند اگر سالح خود را زمین نگذارد باید 
از پا در آید اما همه ایــن جرایم یک درصد 
جرایم را تشکیل دهد و ۹۹ درصد برخورد ما 
با مردم است که به ماموران تاکید کرده ایم 

باید با رافت برخورد شود.
سردار اشتری با بیان اینکه ماموران نیروی 
انتظامی با متهمــان باید برخــورد همراه 
با رافت داشــته باشــند گفت: حتی درباره 
موتور سوارها که موتور وسیله امرار و معاش 

آنهاست گفته ایم موتور آنها توقیف نشود.

وی افــزود:  به عنوان نمونه فیلمی منتشــر 
شده بود که ماموران نیروی انتظامی موتور 
سواری را به زور وارد خودرو پلیس می کنند 
اما آن چه که اتفاق افتاده و منتشــر نشــده 
بود سرقت این موتور ســوار از یک خانمی 
همراه با فرزندش بود که خانم زمین خورده 
و آسیب دیده بود و ســارق می خواسته فرار 
کند که ماموران او را گرفتــه و وارد خودرو 
نده نیــروی انتظامی گفت:  می کنند.فرما
این فیلم به عنوان دستگیری موتور سواری 
که کاله نداشــته اســت در فضای مجازی 

منتشر شده بود.
سردار اشتری افزود:  باید صحنه های پیش 
از آن چه که در فضای مجازی منتشــر می 
شود ببینیم و درباره هر فیلم و عکسی نباید 

زود قضاوت کرد.
وی گفت: برخورد پلیس به جــزء در مورد 
بزهکاران که موجب رعب و وحشــت مردم 

شده اند باید با مراعات حال مردم باشد.
فرمانده نیــروی انتظامی افزود: در ســال 
های اخیر به دلیل حرفه ای شــدن ماموران 
نیروی انتظامی برخورد هــای همکاران ما 

بسیار کاهش یافته است.
ســردار اشــتری گفت: درباره فیلم اخیری 
که راجع به برخورد با یــک خانم در فضای 
مجازی منتشــر شــد باید بگویم موضوع 
مربوط به حجاب نبوده اســت البته مسئله 
در بازرسی نیروی انتظامی در حال بررسی 

است که نتیجه آن مشخص می شود.
وی افــزود: تصاویــری در فضــای مجازی 
درباره کیف قاپی یا ناهنجــاری های دیگر 
پخش می شود که پس از پخش این تصاویر 
بیش از ۹۵ درصــد مجرمان شناســایی و 
دستگیر می شــوند اما نتوانســته ایم این 
موضوع را اطالع رســانی کنیــم که مجرم 
دســتگیر و مجازات شده اســت.فرمانده 
نیروی انتظامی گفت: اطالع رسانی در این 
زمینه افــزون بر ایجاد آرامــش برای مردم 

موجب ترس مجرمان خواهد شد.
ســردار اشــتری افزود: به عنوان نمونه در 
محور کرج - قزوین موتورسواری ۲۰۶ یک 
خانم را متوقف و زیورآالت آن را سرقت کرد 
که کمتر از ۴۸ ساعت سارق دستگیر شد اما 

فیلم دستگیری آن منتشر نشد.
وی گفت: کســانی که در فضــای مجازی 
فعالند برخــورد پلیس با مجرمــان را برای 

آرامش بیشتر مردم منتشر کنند.
فرمانده نیروی انتظامی بــا بیان اینکه توان 
کشــف وقوع جرم در پلیس افزایش یافته 
اســت افزود:  ممکن است ســرقت افزایش 
داشته باشــد اما کشــفیات نیز بیشتر شده 

است.
سردار اشــتری درباره برگ سبز خودرو نیز 
گفت: نیروی انتظامی معتقد است این برگه 
سبز به عنوان سند خودرو کفایت می کند و 
معامله بر اساس آن با سرعت و هزینه بسیار 
کمتری انجام می شود و اعالم کرده ایم این 
برگ سبز قابل استفاده و در نقل و انتقاالت 
قانونی اســت.وی افزود: دادســتان نیز این 
موضوع را قابــل اجرا و قانونــی اعالم کرده 
است اما منتظر نظر مجلس شورای اسالمی 

در این زمینه هستیم.
فرمانــده نیروی انتظامی گفــت: یک ریال 
از پولی کــه برای صدور برگه ســبز خودرو 
دریافــت می شــود بــه نیــروی انتظامی 

اختصاص نمی یابد.
سردار اشــتری درباره معیشــت کارکنان 
نیروی انتظامــی نیز افــزود: طرحی برای 
مســکن کارکنان ناجا به وســیله قرارگاه 
جهادی تامین مســکن این نیرو از ســال 
گذشته اجرا شده است که تا سه سال آینده 
مشکل مسکن ملکی و ســازمانی کارکنان 
نیروی انتظامی حل می شود و این کار را به 

طور حتم انجام خواهیم داد.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی حدود ۱۴ 
هزار شــهید و ۲۰ هزار جانبــاز دارد گفت: 
بیش از ۴۰ درصد کارکنان نیروی انتظامی 
در ماموریت و دور از وطن و خانواده در حال 
انجام وظیفه هســتند.وی با بیان اینکه در 
ســال، پلیس صد میلیون خدمت ارائه می 
دهد افزود: اعتماد مردم به نیروی انتظامی 

هر سال افزایش داشته است.

نوبت بندی حضور دانشجویان غیربومی در خوابگاه از ۱۵ آبان

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران
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در شهریور

شتاب رشد قیمت مسکن در تهران ُکند شد

خریدار   طبق گزارش مرکز آمار، در شــهریور 
۱۴۰۰ عدد شاخص قیمت امالک مسکونی شهر 
تهران بر اســاس ماه پایه فروردین ۱۳۹۵ به عدد 
۷۵۲.۶ رسید که نسبت به ماه قبل)۷۶۱.۷( ۱.۲ 

درصد کاهش داشته است.
 به نقل از مرکز آمار ایران، در شهریور ۱۴۰۰ عدد 
شــاخص قیمت امالک مسکونی شــهر تهران بر 
اســاس ماه پایه فروردین ۱۳۹۵ به عدد ۷۵۲.۶ 
رسید که نســبت به ماه قبل )۷۶۱.۷( ۱.۲ درصد 

کاهش داشته است.

کاهش تورم نقطه ای
منظور از نــرخ تورم نقطه ای، درصــد تغییر عدد 

شــاخص قیمت، نسبت به ماه مشــابه سال قبل 
می باشــد. نرخ تورم نقطــه ای در شــهریور ماه 
۱۴۰۰ به عدد ۲۳.۸ درصد رســیده است. یعنی 
خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر 
تهران نسبت به شــهریور ۱۳۹۹، به طور متوسط 
۲۳.۸ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه ای 
این ماه در مقایســه با ماه قبل )۳۳.۷(، ۹.۹ واحد 

درصد کاهش یافته است.

کاهش تورم ماهانه
منظــور از نرخ تــورم ماهانه، درصــد تغییر عدد 
شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به عدد شاخص 
ماه قبل می باشد که در شــهریور ماه ۱۴۰۰ این 

اطالع به عدد ۱.۲- درصد رســیده اســت. تورم 
ماهانه شهریور در مقایســه با همین اطالع در ماه 
قبل )۳.۶ درصد(، ۴.۸ واحد درصد کاهش داشته 

است.

کاهش تورم ساالنه
منظور از نرخ تورم ســاالنه، درصد تغییر میانگین 
اعداد شاخص قیمت در یک ســال منتهی به ماه 
جاری، نسبت به شــاخص دوره مشابه سال قبل 
می باشــد. نرخ تورم ساالنه شــهریور ماه ۱۴۰۰ 
امالک مسکونی شــهر تهران به عدد ۶۷.۳ درصد 
رسیده است که نسبت به همین اطالع در ماه قبل 

)۷۵.۳(، ۷.۹ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

خریدار   تعامل کارآمد پلیس و صنعت بیمه در 
تمامی حوزه ها به کاهش تلفات انســانی و مالی 
و افزایش ســطح رضایتمندی جامعــه، منتهی 

خواهد شد.
به گــزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین 
الملل بیمه مرکزی، دکتر غالمرضا ســلیمانی که 
در آیین اختتامیه جشنواره انتخاب کروکی های 
برتر راهور ناجا ســخن می گفت، ضمن تبریک و 
گرامیداشــت هفته ناجا با اعالم این مطلب افزود: 
با همکاری صنعت بیمه و پلیــس راهور می توان 
مشــکل اساســی انحراف منابع بیمه ای ناشی از 
وقوع تخلف، تقلب و صحنه سازی های گوناگون 

را برطرف کرد.
رئیس کل بیمــه مرکزی بــا تاکید بــر اهمیت 
گسترش فرایند صدور کروکی های الکترونیکی 
و اهمیــت آن در نظام مندی عملیــات پرداخت 
خسارت بیمه، خاطرنشــان کرد: با تقویت بخش 
های آماده ســازی و صدور کروکــی الکترونیک 
و تبــادل کامل اطالعات پلیــس و صنعت بیمه و 
تشکیل بانک اطالعاتی مشترک، از وقوع تخلفات 
پیشــگیری کرده و احســاس آرامــش و امنیت 

عمومی تقویت خواهد شد.
دکتر ســلیمانی از ضــرورت راه انــدازی کمیته 
مشــترک ناجا و صنعت بیمه برای ســاماندهی 
موتورســیکلت ســواران خبر داد و افزود: تعیین 

تکلیف راکبان فاقد بیمه نامه یک ضرورت اســت 
که باید با ایجاد سازوکارهایی به نتایج قابل قبول 
منجر شود.رئیس شــورای عالی بیمه با اشاره به 
اهمیت مــاده ۱۸ آیین نامه بیمه شــخص ثالث، 
تاکید کرد: اجرای آیین نامــه راننده محوری به 
جای خودرو محوری بــدون همراهی و همکاری 
نیروی راهور ناجــا امکان پذیر نیســت و این در 
حالی اســت که این موضوع می تواند در کاهش 

خسارات، نقش موثری داشته باشد.
وی با اشــاره به تقــارن هفته ناجــا و روز جهانی 
پیشــگیری از بالیایی طبیعی، حفظ و توســعه 
آرامش و اطمینان در کشــور را از ماموریت های 
ویژه صنعت بیمه دانســت و گفــت: برای کاهش 
دغدغه هــای مــردم و دولت در بخــش جبران 

خســارت، گام های خوبی برداشته شــده که با 
همکاری تنگاتنگ صنعت بیمه و پلیس این روند 

تسریع خواهد شد.
ئیــس کل بیمــه مرکــزی در پایــان همزمانی 
صدور کروکی الکترونیک و پرداخت خســارات 
غیرحضوری را در راســتای حفظ کرامت انسانی 
و تسهیل عملیات بیمه گری ارزیابی کرد و افزود: 
هم افزایی پلیــس و صنعت بیمــه در جلوگیری 
از ســوء اســتفاده های احتمالی و حفــظ منابع 

عمومی، تاثیرر ویژه ای دارد.
در ادامه این نشست سردار سید کمال هادیان فر 
با ابراز خرسندی از حضور رئیس کل بیمه مرکزی 
و هیات همراه در آیین اختتامیه جشنواره کروکی 
های الکترونیک، تصریح کرد: آسیب های ناشی از 
تصادفات در کشــور به اندازه تلفات کرونا، نگران 
کننده اســت و همکاری صنعت بیمه و پلیس می 

تواند در کنترل حوادث بسیار اثرگذار باشد.
فرمانده پلیس راهور ناجا با تشــریح موانع توسعه 
فن آوری اطالعات از ضرورت بازنگری در قوانین 
و آیین نامه هــای بازدارنده ســخن گفــت و از 
نهادهای دولتی خواست که بیش از پیش در این 

خصوص همکاری کنند.
گفتنی است در پایان این نشســت، برگزیدگان 
جشنواره کروکی های برتر جوایز خود را از رئیس 

کل بیمه مرکزی و فرمانده ناجا دریافت کردند.

دی

بانک دی یکی از شــفاف ترین و 
اقتصادی  نهادهای  ســالم ترین 
و اجرایی در کشــور محســوب 

می شود.
به گــزارش روابط عمومی بانک 
دی، حمداهلل محمدی، مدیرکل 
حراست بانک با اعالم این مطلب 
در جمع همــکاران این اداره کل 
افزود: بانــک دی در واقع متعلق 
بــه خانواده های معظم شــهدا 
و ایثارگران کشــور اســت و این 
هویت، موجب شــده است تا این 
ســازمان به یکی از شفاف ترین و 
سالمت ترین ساختارهای اداری 

کشور تبدیل شود.
وی ادامــه داد: در همیــن حال، 
بخش قابل توجهــی از همکاران 
بانک دی، خود عضوی از خانواده 
بزرگ معظم شــهدا و ایثارگران 
کشور هســتند و همین موضوع 
پاکدســتی و صداقــت در رفتار 
و عمــل را به اصلی مهــم در این 

سازمان تبدیل کرده است.
محمدی گفت: همه مــا اعتقاد 

از  صیانــت  داریــم 
سرمایه های خانواده های 
معظم شاهد و ایثارگر، 
بــرکات بســیاری به 
دنبال دارد و شکوفایی 
و رشد بانک دی و مسیر 
موفقیــت طی شــده، 

ناشــی از همین برکــت و دعای 
خیر این قشر معظم است.

مدیرکل حراســت بانــک دی با 
اشاره به اینکه صیانت از سالمت 
ســازمانی بــه معنــای صیانت 
از ســرمایه و آبــروی ایثارگران 
است، تصریح کرد: حفظ کرامت 
انسانی و شــیوه خدمات رسانی 
به خانواده های شــاهد و ایثارگر 
از مهم ترین معیارهای سنجش 
رفتار سازمانی در بانک دی است 
و بــا توجه به اینکه ســهامداران 
اصلی ایــن بانــک خانواده های 
گران قدر شــهدا، جانبــازان و 
ایثارگران کشــور هســتند، ما 
با حساســیت فــراوان هرگونه 
عدول از این رفتارهای سازمانی 

را در خانــواده بزرگ 
بانــک دی رصد کرده 
و نســبت بــه هرگونه 
این  بــه  بی توجهــی 
موضوع برخورد جدی 

داریم.
یکــی  افــزود:  وی 
در  از شــاخص های ســالمت 
ســازمان ها، نســبت تخلفــات 
کارمنــدان نســبت بــه تعداد 
نیروی انســانی فعال اســت. در 
این شــاخص نیز بانک دی جزو 
ســازمان های پیشــرو بــوده و 
هــم کنترل های داخلــی و هم 
عملکرد مجموعه های بازرسی و 
حراست بانک موجب شده است 
شــاهد کمترین تخلفات در این 
سازمان باشیم به گونه ای که در 
دو سال گذشته، فقط یک مورد 
تخلــف انضباطــی و عملکردی 
جدی را شــاهد بودیم که یکی 
از همکاران، از موقعیت شــغلی 
خود اســتفاده کــرده و رانتی را 
ایجاد کرده بود که با هوشمندی 

و اقدام عمل مناســب، کارمند 
متخلــف شناســایی و تحویل 
دســتگاه قضایی شــد. در این 
مورد هزینــه مالی بــرای بانک 
ایجاد نشــد و ضرر اندک وارده، 
به سرعت با حکم قضایی جبران 

شد.
وی تأکید کــرد: کارکنان جوان 
بانک دی که تعداد قابل توجهی 
از آن هــا نیز جــزو خانواده های 
هســتند،  کشــور  ایثارگــری 
ســرمایه های بزرگ نظام بانکی 
کشــور هســتند که با اخالص 
و ســالمت نفــس بــه فعالیت 

مشغولند.
محمدی با اشاره به اینکه رسالت 
حراســت، صیانــت از همکاران 
برای ایجاد آرامــش در عملکرد 
بانک اســت، گفت: همــه ما در 
مجموعه حراســت وظیفه داریم 
مانند مشــاوری امین، به مدیران 
بانک در بهبــود فرآیندها و ایجاد 
زمینه های هر چه شــفاف تر در 

عملکرد، کمک کنیم.

بانک دی یکی از شفاف ترین و سالم ترین نهادهای سازمانی کشور است

قدردانی امام جمعه شهرستان دنا از مدیرعامل 
بانک ملت

امــام جمعه شهرســتان دنا با ارســال لوح 
سپاســی، از مدیرعامل بانک ملت به دلیل 
کمک های ایــن بانک به آســیب دیدگان 

ناشی از زلزله سپاسگزاری کرد.
به گزارش روابط عمومــی بانک ملت، ناصر 
مصباح نژاد دبیر قرارگاه ائمه جمعه منطقه 
۲ اســتان و امام جمعه شهرســتان دنا در این لوح  با اشــاره به تعهد و 
توانمندی دکتر بیگدلی، از فعالیت ها و خدمات وی در زلزله ۲۹بهمن 
ماه ۱۳۹۹ در شــهر ســی ســخت و ارائه خدمات بانکی و تسهیل در 
پرداخت وام های مردم حادثه دیده شهرســتان دنــا قدردانی کرد و از 
درگاه خداوند منان توفیقات روز افزون  را در خدمت رســانی به مردم 

برای وی خواستار شد.
براســاس این گزارش بانک ملت، پس از وقوع زلزله در شهرستان دنا در 
سال گذشته، عالوه بر ارســال کمک های غیرنقدی و مایحتاج ضروری 
زلزله زدگان، تســهیالت بانکی برای ترمیم خسارت های مردم آسیب 

دیده نیز پرداخت کرده است.

عملکرد برتر بانک ملی ایران در میان دستگاه های 
اجرایی استان ها

ادارات امور شعب خراسان شمالی و ایالم در 
جشنواره شهید رجایی این دو استان، عنوان 
دســتگاه های برتر در مجموع شاخص های 
عملکردی و اثربخشی در بین دستگاه های 

اجرایی را کسب کردند.
به گزارش روابط عمومــی بانک ملی ایران، 
در این جشنواره عملکرد دســتگاه های اجرایی استان، به لحاظ طرح 
تکریم ارباب رجــوع ،مدیران نمونه و کارمندان موفق، اســتقرار دولت 
الکترونیک و ســاماندهی نیروی انســانی، اصالح ســاختار در فضایی 
رقابتی و بر اســاس الگوهای روزآمد مدیریتی و... مورد ارزیابی قرار می 

گیرد.
محمدعلی شــجاعی استاندار خراســان شــمالی به مناسبت کسب 
این جایگاه ارزشــمند از رئیس اداره امور شــعب بانک در این استان و 

کارکنان سخت کوش آن قدردانی کرد.

آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات 
مدیره بانک کارآفرین

بانــک کارآفرین از کلیه اشــخاص حقیقی 
سهامدار بانک که داوطلب عضویت در دوره 
آتی هیات مدیره بانک می باشــند، دعوت 

می نماید.
آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات 
مدیره بانک کارآفرین )شرکت سهامی عام(

شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶
 در اجرای ماده ۶۱ اساســنامه بانــک کارآفرین بدینوســیله از کلیه 
اشخاص حقیقی سهامدار بانک که داوطلب عضویت در دوره آتی هیات 
مدیره بانک می باشــند، دعوت می نماید حداکثر ظرف مدت دو ماه از 
تاریخ انتشاراین آگهی، داوطلبی خود را همراه تائیدیه کتبی دارندگان 
حداقل پنج درصد ســهام بانک جهت ارسال به بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران ، به اداره ســهام  بانک کارآفرین واقع در تهران، خیابان 
ولیعصر روبروی پارک ملت ، خیابان ناهید غربی ، پالک ۹۷ ، کدپستی 

۱۹۶۶۹۱۶۴۷۵ اعالم نمایند.

پرداخت ۱۰۲هزار فقره تسهیالت حمایتی توسط 
بانک اقتصادنوین

بانــک اقتصادنویــن ۱۰۲ هــزار و ۱۸۶ 
فقره تســهیالت برای حمایــت از بنگاه ها 
و واحدهــای تولیــدی، یارانه بگیــران و 
مستاجران آسیب دیده از شــرایط ناشی از 

شیوع ویروس کرونا پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، 
این بانک در راستای ایفای مســئولیت اجتماعی خود تا پایان شهریور 
ســال جاری به دوهزار و ۳۸۰ بنگاه اقتصادی آســیب دیده از شرایط 
ناشــی از شــیوع ویروس کرونا تســهیالت حمایتــی پرداخت کرد. 
همچنین تســهیالت اختصاص داده شــده به ۱۸هــزار و ۶۴۷ واحد 
تولیدی که تاریخ سررســید دیون آن ها از ابتدای اسفند ۱۳۹۸ تا پایان 

خرداد و تیرماه سال جاری بود، امهال شد.
در همین راستا، بانک اقتصادنوین در ســال گذشته، با توجه به پاندمی 
کرونا و لزوم حمایت از اقشار آســیب پذیر ۷۹هزار و ۳۷فقره تسهیالت 
۱۰ میلیون ریالی به حســاب سرپرســتان خانوار و دوهزار و ۱۲۲فقره 

تسهیالت به حساب مستاجران واریز کرد.

در کمتر از ۱4 ماه اخیر محقق شد
پرداخت 3۴۰۰ میلیارد ریال تسهیالت حمایتی 

ودیعه مسکن در بانک آینده
بانک آینده، از ابتدای شــهریورماه تاکنون، تعداد بیش از ۳۴۶۰ فقره 
تسهیالت حمایتی ودیعه مسکن به مبلغ ۱۵۹۸ میلیارد ریال پرداخت 
کرد.هم چنین، پرداختی تسهیالت حمایتی ودیعه مسکن بانک آینده 
به مستاجران از ســال ۱۳۹۹ تا ۲۰ مهرماه امسال، بیش از ۹۹۷۰ فقره 

به مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد ریال است.
بانک آینده، طبق مصوبه های ستاد اقتصادی دولت، ستاد ملی مقابله با 
کرونا و بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ایران این تسهیالت را به مستاجران 

واجد شرایط پرداخت می کند.
مستاجران با ثبت نام در ســامانه وزارت راه و شهرسازی و پس از احراز 

شرایط به بانک معرفی می شوند.
بر اساس مصوبه ســال جاری، حداکثر مبلغ پرداخت این تسهیالت در 
تهران بزرگ، کالن شهرها و سایر شــهرها به ترتیب ۷۰۰ )هفت صد(، 

۴۰۰ )چهارصد( و ۲۵۰ )دویست و پنجاه( میلیون ریال است.

 افتتاح دو مدرسه در خوزستان با حمایت
 بانک ایران زمین

با حمایت بانک ایران زمین و در راســتای اجرای مســئولیت  اجتماعی 
سازمانی، دو مدرسه به نام فرزندان ایران زمین در مناطق محروم استان 

خوزستان احداث و افتتاح شد.
به گزارش توســعه پویا به نقل از روابط عمومی، بــا حمایت بانک ایران 
زمین، یک مدرســه شش کالسه روســتای دارخوین و یک مدرسه دو 

کالسه در کاظم حیدر کرخه به بهره برداری رسید.
به گفته سید محمدحسین استاد مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین 
با تسریع واکسیناسیون عمومی تعداد پرشــماری از دانش آموزان در 
این مناطق می تواننــد با حضور در مدرســه و کالس درس، حرکت در 

مسیر علم آموزی را با جدیت بیشتر از سر بگیرند.

بانک
دومین جشنواره ملی فیلم ، عکس و پوستر صنعت 

بیمه در راه است
دومین جشــنواره ملی، عکس و پوســتر صنعت بیمه با همکاری بیمه 
مرکزی و بیمه کوثر به منظور فرهنگ سازی و توسعه فرهنگ بیمه آغاز 
به کار کرد.به گزارش روابط عمومی دبیرخانه جشــنواره، این جشنواره 
در چهار بخش »فیلم«، »فیلمنامه«، »عکس« و »پوســتر« و دو زمینه 

موضوعی )بیمه و کرونا( و آزاد، دی ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.
عالقه مندان به رقابت در این رویداد فرهنگی-هنری می توانند آثار خود 
را در قالب فیلم کوتاه و مســتند، عکس حرفه ای و موبایل )تک عکس و 

مجموعه عکس( تولید و به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
گفتنی اســت عالقه مندان می توانند اطالعات تکمیلــی و دقیق تر در 
خصوص حضور در این جشنواره، فرستادن آثار و برگزاری آن را از طریق 

فراخوان این جشنواره که به زودی منتشر می شود پیگیری کنند.

 فراخوان بیست وهفتمین همایش ملی بیمه 
و توسعه

 بیســت و هفتمین همایش ملی بیمه و توسعه با موضوع »نقش صنعت 
بیمه در رونق اقتصادی با تحول دیجیتــال«، همزمان با روز ملی بیمه 
برگزار می شــود.  به گزارش روابط عمومی بیمه ایــران معین؛ در این 
همایش که از  ۱۳ تا ۱۷ آذر ماه ادامه خواهد داشت مقاله های برگزیده 
با موضوع همایش ارائه خواهد شــد. از این رو عالقمنــدان می توانند 
مقاله های علمی پژوهشی خود را تا تاریخ ۱۸ آبان ماه حول محورهای 
همایش ارسال کنند.اطالعات تکمیلی در خصوص محورهای همایش 
https://semi�و نحوه بارگذاری مقاالت در وبسایت سمینار به آدرس 

nar.irc.ac.ir/ آمده است.

واریز سود ۲۲ درصدی به بیمه نامه های عمر 
اندوخته دار شرکت بیمه پارسیان

به گزارش روابط عمومی بیمه پارســیان به نقل از مدیریت بیمه های عمر 
انفرادی این شرکت ، سود مشارکت در منافع بیمه نامه های عمر اندوخته 
دار پارسیان شــامل بیمه نامه های عمر و ســرمایه گذاری و عمر و پس 
انداز در سال ۹۹ به میزان ۲۲ درصد اعالم شد.براساس این گزارش برای 
دارندگان بیمه نامه عمر اندوخته دار بیمه پارســیان در ســال ۹۹، سود 

معادل ۲۲ درصد به حساب بیمه نامه عمر ایشان، منظور گردیده است.
بیمه پارسیان همواره یک از شرکت های پیشــرو در حوزه بیمه عمر و 
سرمایه گذاری می باشد که هر ســاله عالوه بر تخصیص سودهای فنی 
علی الحساب و سود مشــارک در منافع، پوشش های بیمه ای مطلوبی 
نیز ارایه می دهــد. همچنین طرح های مختلفــی در حوزه بیمه عمر و 
سرمایه گذاری مانند بیمه نامه طرح خانواده، ارایه بیمه درمان انفرادی 
به دارندگان بیمه های عمر و ســرمایه گذاری و ... وجود داشته که جزو 

مزایای خریداری بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان می باشند.

بیمه تجارت نو رتبه اول بازده دارایی های صنعت 
بیمه را از آن خود کرد

بررســی عملکرد ۲۳ شــرکت بیمه جنرال فعال در بازار سرمایه نشان 
 )ROA( از پیشتازی شرکت بیمه تجارت نو در شاخص بازده دارایی ها
دارد.گزارش ها حاکی از آن اســت که بازده دارایی های شــرکت بیمه 
تجارت نو در سال مالی منتهی به اسفند ۹۹ به عدد ۲۱ درصد رسیده و 

با رشدی قابل توجه نسبت به سال ۹۸ روبرو بوده است.
بازده دارایی های شرکت بیمه تجارت نو در سال مالی منتهی به اسفند 
۹۸ حدود ۱۳ درصــد بوده اســت.فراموش نکنیم که متوســط بازده 

دارایی های صنعت بیمه در سال ۹۹ در حدود ۷ درصد بوده است.
بازده دارایی از تقسیم ســود بعد از کسر مالیات شــرکت ها برمجموع 
دارایی هــای آنها به دســت می آید.به عبارت دیگر این شــاخص بیان 
می کند که به ازای هر ریال دارایی، شــرکت توانسته چه میزان سود به 
دست آورد.این شاخص در ادبیات مربوط به ارزیابی شرکت ها از جمله 

بهترین شاخص های ارزیابی شرکت و سودآوری آن محسوب می شود.
درحقیقت بازده دارایی ها نشان دهنده توانایی مدیریت یک شرکت در 
استفاده کارا از دارایی ها است و بیشــتر برروی بازدهی بخش عملیات 
متمرکز است.آمار مذکور تنها رشد شرکت بیمه تجارت نو نیست و این 
شرکت در بازدهی حقوق مالکانه سهام ROE نیز جایگاه قابل قبولی را 

در صنعت بیمه در سال ۹۹ کسب کرده است.
براســاس این گزارش بازده حقوق مالکانه ســهام ROE شرکت بیمه 
تجارت نو در ســال مالی منتهی به اســفند ۹۹ حــدود ۵۶ درصد بوده 

درحالیکه متوسط صنعت بیمه درROE حدود ۲۹ درصد است.
براین اساس شــرکت بیمه تجارت نو از نظر بازده حقوق مالکانه سهام 
ROE در بین ۲۳ شرکت بیمه جنرال فعال در بازار سرمایه در سال ۹۹ 
هفت پله باالتر از متوســط صنعت بیمه قرار دارد چراکه متوسط بازده 

حقوق مالکانه سهام ROE در صنعت بیمه ۲۹ درصد بوده است.
نسبت درآمد خالصی که یک شرکت بیمه برای سهامداران خود ایجاد 
می کند، به کل حقوق صاحبان ســهام، بازده حقوق صاحبان ســهام یا 
ROE گفته می شود.بـازده حـقوق صـاحبان سـهام میزان سودآوری 
شــرکت را با آشــکار کردن نحوه تولید سود آن شــرکت با استفاده از 

سرمایه سهامداران، اندازه گیری می کند.

در سفر یک روزه مدیرعامل بانک سینا به ساری مطرح شد
 افزایش سهم بازار و جذب مشتریان جدید

 با به کارگیری روش ها و راهبردهای نوین
مدیرعامل بانک ســینا استان 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 روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی در سفر به شهر ساری 
ضمن شرکت در مراسم تکریم مدیر قبلی منطقه مازندران و نیز بازدید 
از شــعب این منطقه با قدردانی از تالش بی وقفه همــکاران در ارتقاء 
شاخصهای عملکردی و رشد ســهم بازار به عنوان نقش تعیین کننده 
در تحقق اهداف بانک گفت: با بهره گیری از ابزارهای مختلف ارتباطی 
و درک درست از بازارهای هدف، می توان زمینه افزایش سهم بازارهای 

مالی را فراهم و بهبود هرچه بیشتر در جایگاه رقابتی را ممکن ساخت.
وی بازاریابی هدفمند و تعامل با بنگاه های اقتصادی را زمینه ساز ورود 
مشتریان جدید دانســت و خاطرنشــان کرد: تمرکز ویژه بر بازاریابی 
و ارائه بهینه خدمات، عاملی مهم در توســعه زنجیــره خدمات بانک و 
ارتقاء سهم از بازارهای مالی اســت.مدیرعامل بانک سینا ضمن اشاره 
به اهمیت نقش همکاران شعب و ســتاد در تحقق اهداف ترسیم شده 
افزود: نیروهای متخصــص و دانش مدار، جزو دارایــی ها و مهمترین 
مزیت رقابتی و از منابع مثمر ثمر بانک می باشــند که باید با بهره گیری 
از الگوی های مشــترک و تصمیم گیری های معقول از مهارت و دانش 
آنان اســتفاده کرد.وی برنامه های عملیاتی و تراز بانک را مثبت اعالم 
کرد و افزود: کاهش پرونده هــای مطالباتی، جذب منابع ارزان قیمت و 
تعامل مناسب با مشــتریان و بنگاه های اقتصادی از جمله موارد حائز 
اهمیتی است که مدیران و همکاران شعب باید در اولویت اصلی برنامه 
های کاری خود قرار دهند تا بانک ســینا همچنان در مسیر سودآوری 

بیشتر و رشد اقتصادی با ثبات حرکت کند.

بیمه

سینا

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

چاپ: کارگر
نشانی: تهران، خیابان فلسطین جنوبی

خیابان لبافی نژاد، پالک 87   

 تلفن و  نمابر: 664۵9762
سازمان شهرستان ها: 66973714
66461770-66373678 - داخلی 3
Kharidar _    1400   @ yahoo.com  : ایمیل
تلگرام و  واتساپ : 09027833627

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

صفحه 8
دو شنبه       26 مهر 1400    شماره 890

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران

W  W  W  .  K  H  A  R  I  D  A  A  R   .  I   R

kharidaar.ir@gmail.com

رئیس کل بیمه مرکزی در جمع فرماندهان و کارکنان ناجا:

صدور کروکی الکترونیک، زمینه ساز پرداخت سریع خسارت است


