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نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس خبرداد

و  موافقت وزیر صمت با واردات خودر
از سال آینده

آگهي تجدید مناقصه عمومي

روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري بندر بوشهر

توجه به اينكه شهرداري بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به برونسپاري خدمات امور حمل و نقل سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری بندر بوشهر  از طريق برگزاري مناقصه عمومی در  
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به شركتهاي معتبر و واجد شرايط اقدام نمايد، لذا ازكليه پيمانكاران و شركت هاي داري تائيديه از اداره كار و امور اجتماعي در رشته مربوطه دعوت مي 
شود مطابق جدول زمانبندي ذيل به سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir   مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارک  اقدام نمائيد.الزم است مزايده  گران در صورت عدم عضويت 

قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مزايده محقق سازند. 

مدت شماره فراخوانموضوع پروژه
قرارداد

مبلغ تضمين 
شرکت در 

مناقصه)به ريال(
نوع قرارداد
 ميزان حجم

برآورد اوليه )ريال( 
صالحيت مورد نيازبه صورت ساليانه

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

مسافر شهرداری بندر بوشهر
۱۲3/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ماه۲۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰43

حجمي/ معادل 
۱8۱۷9 نفر ساعت به 

صورت ماهیانه
69/۲۲۵/۲6۰/۰64

صالحیت اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی در 

کد امور حمل و نقل
توضيحات: 

1 - تضمين شركت در مناقصه ميبايست به صورت ضمانت نامه بانكي يا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غير بانكي تحت نظارت بانك مركزي جمهوري اسالمي يا اوراق مشاركت يا واريز 
وجه نقد به حساب  سپرده شماره 1000181356907 پست بانک   مطابق شرايط مقرر در اسناد مناقصه ارائه گردد. 

2- تاريخ فروش اسناد: كليه متقاضيان ميتوانندحداكثر تا ساعت 15روز چهار شنبه   مورخه 1400/07/21  از طريق  مراجعه به سامانه الکترونيکی دولت ) ستاد ( اسناد  فراخوان را دريافت نمايند.
3- مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 15روز شنبه مورخه 1400/08/01 از طريق بارگذاری در سامانه الکترونيک دولت

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

6- ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است.
7- حضور نمايندگان شركت ها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه مناقصه آزاد است.

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

10- شهرداري بوشهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
11- هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان  مي باشد.

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

 نوبت دوم

تجدید فراخوان ارزیابی کيفی ) 94 -1400(
) موضوع ماده 7 آیين نامه اجرایي نظام مستند سازي(

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان

اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان ارزيابی کيفی تکميل سالن ورزشی چاه مسلم بشرح جدول ذيل و بر اساس مشخصات 
فني منضم به اسناد ارزيابی را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد ايران( برگزار نمايد. 

مدت اجراي پروژهبرآورد اوليه بر اساس فهرست ابنيه، تأسيسات مکانيکی و برقی 1400 )ريال(شهرستاننام پروزه

۱4  ماه۱۵ میلیارد ریالبندرلنگهتکمیل سالن ورزشی چاه مسلم

شناسه آگهی : 1208436

1 نوع فراخوان: فراخوان ارزيابی کيفی جهت تهيه ليست کوتاه

2 نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار : اداره کل راه و شهرسازی استان 

هرمزگان
3 موضوع فراخوان : اجراي عمليات تکميل سالن ورزشی چاه مسلم 

شامل : اجراي عمليات ابنيه و تأسيسات و ساير آيتم هاي مورد نياز بر 
اساس نقشه ها و مشخصات فني اجرايي.

4 زمان و محل توزيع/فروش

 / مورخ 28  چهارشنبه  روز   : ارزيابی  اسناد  توزيع  شروع  زمان 
1400/07  ساعت 14

زمان پايان توزيع اسناد ارزيابی : روز  سهشنبه مورخ  04/ 1400/08  
ساعت 14

5 محل دريافت اسناد : کليه مراحل فروش و تحويل و بازگشايی اسناد 

از طريق سايت تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد ايران( انجام می گردد.
6 مهلت تحويل اسناد از سوي مناقصه گران : سايت تدارکات 

الکترونيکی دولت ) ستاد ايران ( 
 مهلت و زمان تسليم اسناد ارزيابی:

روز سه شنبه  مورخ    1400/08/18  ساعت 14
7 موارد الزامی و مهم:

الف-   ارائه حسابرسی بروز شده و گواهی صالحيت ايمنی الزامی است.
8 شرايط مناقصه گران:

 الف( - داشتن شخصيت حقوقي ب(- داشتن توانايي ارائه ضمانتنامه 
بانكي شركت در مناقصه و ضمانتنامه انجام تعهدات پ(- داشتن ظرفيت 
خالي د( داشتن حداقل رتبه 5 ابنيه   و(توانايی انجام کار بدون پيش 

پرداخت  
9  تاريخ بازگشايي پاكت ها :

ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ  1400/08/19
زير  هاي  سايت  به  توانيد  مي  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت 

Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir  :مراجعه نماييد

وزارت را ه و شهرسازی
اد   اره کل راه و شهرسازی استان رهزمگان
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رییسی در دیدار وزیر امور خارجه ونزوئال:
  به رغم تحریم ها مسیر پیشرفت 

را ادامه می دهیم
رییس جمهور روابط با کشــور ونزوئال را دوستانه و رو به توسعه توصیف 
کرد و گفت: سیاســت جمهوری اسالمی ایران توســعه معنادار روابط 
با کشــورهای درحال توسعه بخصوص کشــورهایی که به دنبال حفظ 

استقالل خود در برابر کشورهای سلطه گر هستند، می باشد .
 سید ابراهیم رییسی در دیدار»فلیکس پالسنسیا گونسالس« وزیر امور 
خارجه ونزوئال، گفت: آمریکای التین بخصــوص ونزوئال جزو اولویت 
های دیپلماســی اقتصادی جمهوری اســالمی ایران است و ما مصمم 
هستیم روابط خود را با این کشورها توسعه دهیم.رییس جمهور با بیان 
اینکه ما مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه خواهیم داد،گفت: در این دولت 
مصمم هستیم مشکالت ایجاد شده از سوی دشــمنان  را کنار بزنیم و 
مسیر پیشرفت کشور را ادامه دهیم.آیت اهلل رییسی با تاکید بر ضرورت 
گســترش روابط تهران - کاراکاس در حوزه هــای مختلف گفت: برای 
توسعه مناسبات دوجانبه باید برنامه روشن و بلند مدت طراحی شود تا 

چشم انداز روابط به سمت تقویت حداکثری حرکت کند.
رییس جمهور با تحسین همراهی ونزوئال با ایران در مجامع بین المللی 
افزود: با برنامه همکاری های بلند مدت میان دو کشــور، چشــم انداز 
روشــنی برای گســترش و تعمیق روابط وجود دارد.رییســی با بیان 
اهمیت دولت ونزوئال در سیاســت خارجی ایران، ابراز امیدواری کرد با 
سفر رییس جمهور ونزوئال به تهران در آینده نزدیک، گام های جدیدی 
برای همکاری های بلندمدت دو کشــور برداشته شود.وزیر امور خارجه 
ونزوئال نیز در این دیدار با ابالغ ســالم های گرم رییس جمهور کشــورش 
به رییس جمهوری اســالمی، ایران و ونزوئال را دو کشــور دوست توصیف 
کرد و گفت: دو کشــور در مقابل نظام ســلطه و کســانی که می خواهند به 
استقالل ما لطمه وارد کنند، متحد هستند.»فلیکس پالسنسیا گونسالس« 
گفت: جمهوری بولیواری ونزوئال در کنار ایران به دفاع از چندجانبه گرایی و 
مقابله با مداخله آمریکا متعهد است.وزیر امور خارجه ونزوئال هم با تاکید بر 
ضرورت گسترش روابط دو کشور، گفت: تدوین برنامه روابط بلند مدت دو 
کشور می تواند در تحقق این هدف موثر باشد و ونزوئال آماده توسعه روابط 

درهمه زمینه ها با جمهوری اسالمی ایران است.

تورم جهانی محرک رشد قیمت کامیودیتی ها

بازارهای مالی داخلی همچنان حول دو محور اصلی انتخاب رییس جدید 
بانک مرکزی و احتمال از سرگیری مذاکرات هســته ای مانور می دهند.

انتظار افزایش عرضه ارز و شــروع به کار رییس جدید باعث شــد میزان 
تقاضا اندکــی کاهش یابد و معامله گــران در فاز احتیاط قــرار گیرند. به 
همین دلیل دالر هفته گذشــته را با ۲۵۰ تومان کاهش آغاز کرد و به ۲۷ 

هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
از طرف دیگر سخنان وزرات امور خارجه در خصوص ایجاد فضای مثبت با 
توجه به خبر لغو برخی تحریم ها و جمع بندی موضوع مذاکرات هسته ای 
بر روند کاهشی قیمت دالر در این هفته تاثیرگذار بوده است؛ به نحوی که 

دالر تا روز سه شنبه به ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان رسید.
برخی از معامله گران بر این باورند چنانچه مذاکرات هســته ای به فرجام 
نرسد، احتمال ایجاد شــوک در بازار در ســطح باالیی قرار می گیرد، اما 
خبر مثبت مذاکرات سیاسی دولت های ایران و عربستان و کاهش ارزش 
لیر در ترکیه می تواند روند کاهشــی قیمت دالر را در هفته های پیش رو 
پیش بینی کند. هرچند که ریســک خرید و فروش همچنان در ســطح 
باالیی قرار دارد و بیشــتر معامله گران روند کوتاه مدت تغییرات قیمت ها 
را مدنظر قرار داده اند، اما تحلیلگران نرخ مقاومتــی دالر ۲۷ هزار تومان 
در نظر گرفته اند؛ هر چند که در پایان هفته برای چند ســاعتی وارد کانال 
۲۶ هزار تومان شد، اما به نظر می رســد کف قیمتی ۲۷ هزار تومان باشد.
بر همین اســاس چنانچه در هفته های آتی دالر به زیر مرز ۲۷ هزار تومان 
برسد، احتمال ادامه روند کاهشی باال می رود و همچنین اگر از سقف ۲۷ 
هزار و ۵۰۰ تومان عبور کند، در این صورت می توان انتظار موج صعودی 
را در بازار داشت. معامله گران اما همچنان برای پرهیز از هر گونه ریسک، 
روند کوتاه مدت تغییرات را مدنظر قرار داده اند و عنوان می کنند که رشد 
قیمت دالر در روز چهارشنبه موقتی بوده است و با توجه اعالم تمایل ایران 
به شروع مذاکرات احتمال می رود روند نزولی قیمت ها ادامه داشته باشد.

با وجود این که قیمت اونس جهانی طال در هفته گذشته افزایش یافت، اما 
سکه نیز به تبعیت از قیمت دالر روند کاهشی را در پیش گرفت و هفته را 
با کاهش ۸۰ هزار تومانی آغاز کرد، اما در آخرین روز هفته افزایش مجدد 
قیمت ارز، قیمت طال و سکه را تحت تاثیر قرار داد. احتیاط معامله گران به 
نگهداری طال به عنوان دارایی امن و کاهش دادوســتدها قیمت سکه را تا 
ابتدای کانال ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش داد.بازار ســهام متاثر 
از ریسک های سیستماتیک بازار همچون افت قیمت دالر و عدم قطعیت 
در نتایج مذاکرات هســته ای، با افت بیش از ۶ درصدی از مرز ۱ میلیون و 
۴۰۰ هزار واحد نیز پایین تر رفت. تحلیلگران بــر این باورند که تحوالت 
سیاســی خارجی و عدم اطالع از دیدگاه ها و سیاست های سکاندار جدید 
بازار سرمایه نگرانی سرمایه گذاران را نسبت به روند معامالت بازار افزایش 
داده است. از آنجایی که قیمت کاالهای اساسی و فلزات پایه در بازارهای 
جهانی افزایش یافته اســت و ســهام صنایع در محدود مناسبی هستند، 
انتظار می رود چنانچه بازارهای داخلی به ثبات برســند بازار سهام روند 
مثبت با ثباتی را تجربه کند بر اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی 
پول از رشد اقتصادی کشورها، برای ایران رشد ۳ درصدی پیش بینی شده 
است که چنانچه ابهام در متغیرهای سیاسی و اقتصادی کشور تا حدودی 
مرتفع شود و اقدامات اساســی مانند پرهیز از اجرای خلق الساعه قوانین، 
شفاف ســازی معامالت الگوریتمی، حل معضل سیاستگذاری دستوری، 
حذف محدودیت ها و... در بازار بورس صــورت گیرد، می توان امیدوار بود 

که بازار سهام روند صعودی پایدار را تجربه کند.
در هفته اخیر قیمت انواع نفت خام به بیش از ۸۰ دالر در هر بشکه رسید. 
دلیل عمده آن باال رفتن قیمت گاز طبیعی و جایگزینی آن به جای زغال 
سنگ و بنزین در بســیاری از کشورها بوده اســت. همچنین پیش بینی 
می شود با آغاز فصل ســرما افزایش تقاضا قیمت نفت را باالتر ببرد.اونس 
طالی جهانی هفته گذشــته را صعــود ۳۹ دالری آغاز و بــه ۱۷۹۳ دالر 
رســید. میزان ایجاد اشــتغال در اقتصاد آمریکا بر اســاس پیش بینی ها 
محقق نشــد و تنها ۱۹۴ هزار از ۵۰۰ هزار شــغل، ایجاد شــد که باعث 
افزایش اونس طالی جهانی و از طرف دیگر کاهش شــاخص دالر شــد. 
بدین ترتیب شاخص دالر مرز ۹۴ را از دســت داد و وارد کانال ۹۳ شد. با 
افزایش قیمت انرژی، نگرانی ها از رشــد تورم جهانی افزایش یافته است و 
انتظار می رود در صورت ادامه رشــد قیمت ها، تقاضــا برای طال به عنوان 

دارایی امن افزایش یابد.
موضوع گزارش اشــتغال آمریکا در هفته گذشــته تأثیر مثبت بر قیمت 
فلزات پایه داشت. نگرانیها از بحران انرژی و رشد تورم جهانی و همچنین 
ادامه رشــد قیمت نفت نیز نگرانی ها از بازیابی تقاضا برای کامیودیتی ها 
را کاهــش داد و این موضوع تاثیر مثبت بر قیمت فلزات داشــت.رمزارزها 
همچنان به عنوان دارایی امن و پرسود مورد استقبال سرمایه گذاران است. 
هر چند که بسیاری از کشورها همانند چین محدودیت هایی را برای خرید 
و فروش آنها وضع نموده و مسائل زیست محیطی مربوط به استخراج آنها 
هنوز به نتیجه نرسیده اســت اما در این هفته اعالم شــد که فدرال رزرو 
قصد دارد تا به یک صندوق قابل معامله بورســی بیت کوین مبتنی بر بازار 
معامالت آتی در ماه جاری اجازه فعالیت دهــد. این خبر اثر مثبتی بر بازار 

داشت و باعث شد تا قیمت این رمز ارز به باالی ۵۵ هزار دالر برسد.

رئیس جمهوری

یادداشت

رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاال 
سبب شــد تا از هر یکهزار واحد ۷۵۰ واحد آن به رانت 
خواری و تنها ۲۵۰ واحد آن به دســت مصرف کننده 

واقعی برسد.
 »محمدرضــا پورابراهیمی«افــزود: در واقع فقط یک 
چهارم واردات کاال با ارز ۴۲۰۰ تومانی بر ســر ســفره 

مردم آمده و مابقی به دست رانتخواران افتاده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
یادآورشــد: برای تحقــق عدالت اجتماعــی باید ارز 
ترجیحی به جای واردات به مصرف خانوارها اختصاص 
یابد، زیرا دولــت دوازدهم ارز ۴۲۰۰ تومــان را برای 
واردات در نظر گرفت که کاالی ارزان قیمت به دســت 
مردم برسد در حالی که کاالهای وارداتی با قیمت های 

گرانی به دست مصرف کنندگان رسید.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد که  دولت باید بــا تغییر روش های اختصاص 

ارز برای واردات کاالهای اساســی، با تعریف 
ســامانه ای مردم خریدهای خود را از طریق 
این ســامانه انجام دهند تا سفر مردم بیشتر 
کوچــک نشــود.پورابراهیمی توضیح داد : 
در صورتی که دولت بتوانــد پرداخت یارانه 
ها را فقط روی مصرف کنندگان کارســازی 
کند در این صــورت از رانتخواری جلوگیری 

خواهد شد، زیرا اکنون اتباع خارجی نیز در کشورمان 
با خرید مثال روغن ارزانقیمت از فروشــگاهی، از یارانه 

های دولتی استفاده می کنند.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفــت : وجــود ارز ۴۲۰۰ تومانی بــرای واردات کاال 
سبب شد که رانتخواران با اخذ میلیاردها دالر به جای 
واردات کاالی اساســی ، کاالی دیگری را وارد کردند و 
یا اصال وارداتی انجام نشــد.نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس شورای اســالمی افزود: اگر اقتصاد ملی به 
صورت علمــی و تخصصی اداره شــود بــه نفع مردم 

ومصرف کنندگان خواهد بــود، اما تاکنون 
در این حوزه رفتارهــا و تصمیمات با رویکرد 

عقلی هم خوانی نداشته است.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس تاکید 
کرد: خوشــبختانه در دوره جدید همکاری 
خوبی بین مجلس و دولت به وجود آمده تا با 
رفع مشکالت اقتصادی دغدغه مردم در این 
زمینه کمتر شود.»هادی قوامی« معاون امور حقوقی 
و مجلس وزیــر اقتصاد و دارایی نیز گفت: از ســال ۹۷ 
تاکنون ۶۰ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
تخصیص پیدا کرده در حالی که قیمت برخی از کاالها 
از نرخ تورم نیز بیشتر رشد کرده است.معاون وزیر امور 
اقتصادی و دارایی افزود: در حالی که از سال ۹۷ قیمت 
گوشت گوســاله ۱۷۲ درصد و قیمت مرغ ۱۹۲ درصد 
رشد داشته، اما رشد شــاخص تورم ۱۲۰ درصد بوده 
است و این نشــان می دهد که با اســتفاد از ارز ۴۲۰۰ 

تومانی چیزی عاید سفره مردم نشده است.

قوامی توضیح داد که  متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت 
زیادی را برای برخــی از واردکننــدگان ایجاد کرد به 
طوری که عده ای با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای 
واردات کاالهای اساســی معادل یک میلیارد دالر موز 

وارد کشور کردند.
معاون وزیر اقتصاد با بیــان اینکه ما بــه دنبال ایجاد 
تعادل بین تقاضا و عرضه هســتیم، افزود که از ســال 
۹۰ قدرت خرید مردم به شــدت کاهش یافته است و 
اگر بتوانیم با اســتفاده از کارت های اعتباری ۶ دهک 
پایین جامعه را پوشش دهیم و حمایت کنیم به تدریج 
وضعیت اقتصادی مــردم بهتر می شــود، در غیر این 

صورت فشار بیشتری بر مردم تحمیل خواهد شد.
وی گفت: در ابتــدا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات ۲۵ 
قلم کاالی اساســی اختصاص یافت تا مــردم با قیمت 
مناســبی کاالی خود را تامین کنند اما در عمل چنین 
اتفاقی نیافتاد و کاال با قیمت گرانتری به دســت مردم 

رسید و این سفره مردم را کوچکتر کرد.

واردات

خریدار   آیــا دالر از تجارت ایــران قابل 
حذف اســت؟ این وعده ای اســت که سید 
رضا فاطمی امین در جمع هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی داده و تاکید کرده اســت : در 
نظر داریم تا اقتصاد ایــران را از دالری بودن 

خارج کنیم. 
 این اولین باری نیســت که موضوع حذف 
دالر از مراودات اقتصادی ایران در دســتور 
کار قرار می گیرد. پیــش از این تالش برای 
امضا موافقنامه هایی بــرای تبادل کاال با ارز 
دو کشور و ... در دستور کار قرار گرفت اما در 

نهایت توفیق چندانی حاصل نشد. 
دولت احمدی  نژاد بیشــتری مانور را بر این 
مساله داشت اما در نهایت بحران وابستگی 
اقتصاد ایران به دالر در دو دهه اخیر افزایش 
یافــت و برخــی معتقدند دالریــزه بودن 
اقتصاد ایران، یکــی از نقاط ضعف در دوران 

تحریم تلقی می شود . 

 تحریم و اف ای تی اف ، دو بال برای
یک بحران

در ســال های اخیــر، تحت تاثیر تشــدید 
تحریم ها و قرار گیری ایران در لیست سیاه  
FATF ، مشــکالت تجار ایرانــی افزایش 
یافته است. حاال بســیاری از تاجران، حتی 
در بخــش خصوصی می گوینــد بانک های 
بین المللــی حاضر بــه همکاری بــا ایران 
نیســتند و همین امر هزینــه مبادله را به 

شدت باال برده است.

 تجربه مکرر حذف دالر از اقتصاد
 در دولت های مختلف 

یک فعال اقتصادی بخش خصوصی درباره 

طرح مجدد لزوم حذف دالر از اقتصاد ایران 
و امکان اجرای این مســاله بــه خبرآنالین 
گفت: در ابتدا باید بررســی کرد سهم دالر 
از مبادالت تجاری در جهان چقدر اســت و 
پس از آن مــی توان پاســخ داد آیا می توان 

دالر را از اقتصاد ایران حذف کرد یا خیر؟
مســعود دانشــمند افزود: در اقتصادهای 
بزرگ مانند اتحادیــه اروپا که یورو را دارند؛ 
هنوز نتوانســته اند دالر را از مبادالت حذف 
کنند؛ حتی چین با وجود حجم گســترده 
اقتصاد خــود نتوانســته دالر را حذف کند. 
بایــد توجه داشــت بیــش از ۵۰ درصد از 

مبادالت دنیا با  دالر انجام می شود. 

وی یادآور شــد: تاکنون چند بــار موضوع 
حذف دالر از اقتصاد ایران را تجربه کرده ایم 
و پیشنهاد شده که مبادالت را با یورو انجام 
دهیم در حالی که باید توجه داشــت فروش 
نفت در تمام دنیا بر مبنای دالر اســت و اگر 
قرار بر حذف دالر باشد با ارز حاصل از فروش 
نفت) دالر( را بــا پرداخت هزینــه به یورو 
تبدیل کنیم . به عبارت دیگر هزینه تسعیر 
ارز یعنی تبدیل دالر به یورو یا هر از دیگری 
نیز به هزینه های کنونی اضافه می شود چرا 
که حتی خرید و فــروش نهاده های دامی و 
روغن نیز در بازارهــای جهانی با دالر انجام 

می شود. 

وی ادامــه داد: خریــد فلــزات نیــز در 
بازارهــای جهانی بــر پایــه دالر انجام 
می شــود ، به این ترتیب بــا حذف دالر 
باید هزینه ای برای تبدیل این ارز به یورو 
پرداخت کنیم که همان طــور که اعالم 
شد، این اقدام هزینه بیشتری به اقتصاد 
کشور و همچنین فعاالن اقتصادی وارد 

خواهد کرد. 
دانشمند تاکید کرد: حذف دالر از مبادالت 
تجاری ایــران، نتیجه ای جز ضــرر ندارد، 
تصور کنید قرار باشد ما با چین تجارتمان بر 
اساس یوان باشد، این اتفاق وقتی می تواند 
رخ دهد که چین نیز ریال ایران را قبول کند 

. در ضمن اینکه با هر کشوری به ارز رایح آن 
کشــور مبادالت صورت گیرد، امری هزینه 
زا و سنگین اســت.  در ضمن وقتی سیستم 
بانکی کشــورهای دیگر با ما کار نمی کنند 

چطور می توان این مهم را پیش برد.
 

حذف دالر از اقتصاد جنبه شعاری دارد 
دانشمند گفت: اظهارات وزیر صمت درباره 
حذف دالر از اقتصاد بیشــتر جنبه شعاری 
دارد و به نظر نمی رسد جنبه واقعی و عملی 

داشته باشد. 
وی تصریح کرد: در زمان آقایان احمدی نژاد 
و روحانی و به عبارت بهتــر تاکنون چندبار 
این موضــوع را تجربه کرده ایــم و هر دفعه 
موفق نبوده ایم و دوباره به ســمت استفاده 
از دالر در اقتصــاد و مبــادالت تجــاری 
بازگشــته ایم. نتیجه ایــن اقدامات واضح و 
روشن است. البته در این سال ها کسی عدد 
و رقمــی از میزان ضرر و زیان ناشــی از این 

اقدامات اعالم نکرده است .
وی در توضیح این مطلب افزود: البته فرض 
کنید در تبدیــل ارزها نوســانات را نادیده 
بگیریم اما بی  تردید زیان یک ردصدی هم 
در حجم تجارت کشور زیانی هنگفت است. 

وی عنــوان کــرد: در بورس نفــت، بورس 
فلزات ، بورس مواد غذایی مانند گندم، جو، 
نهاده های دامی و ...  همــه مبادالت با دالر 
انجام می شــود بنابراین به راحتی نمی توان 

این ارز را از اقتصاد کشور حذف کرد. 
 به گفته وی این اقــدام نیز مانند دیگر طرح 
ها با هــدف دور زدن میز مذاکــره و تحریم 
مطرح می شود اما گزارشی از میزان هزینه 

تحمیلی آن بر اقتصاد تدوین نشده است.

خریدار   با مشخص شــدن اعضای هیات 
مدیــره و رئیس جدیــد ســازمان بورس، 
بازار ســرمایه وارد دوره جدیــدی از دوران 

سیاستگذاری خود خواهد شد.
 با شــروع به کار دولت جدیــد و تغییرات 
مدیریتی مختلف در ســطح ســازمان ها، 
باالخره هفته گذشته نوبت به بازار سرمایه 
رسید و اعضای حقیقی شورای عالی بورس 

در هیات دولت مشخص شدند.
در ادامه نیز با مشخص شدن اعضای هیات 
مدیره ســازمان بورس، جواد عشقی با رای 
این اعضای جدید به عنــوان رئیس جدید 

سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شد.
نظارت مردم بر فعالیت شرکت ها و ناشران 

تقویت خواهد شد
این تغییرات مدیریتی در ســازمان بورس 
در حالی رخ می دهد که مــردم همچنان از 
سرنوشت سرمایه گذاری های  خود در بازار 
ســرمایه گالیه مند و خواســتار بازگشت 
آرامش به بورس هســتند. در همین راستا، 
ســید احســان خاندوزی وزیر اقتصاد در 
حاشیه اولین جلسه شــورای عالی بورس با 
اعضای جدید، با اظهار امیدواری نســبت به 
برنامه های اعضای جدید ســازمان بورس 
اینطور بیان می کند: راهبرد های کالنی که 
از طرف هیات مدیره جدید ارائه شد و ما در 
شورای عالی بورس آن را پذیرفتیم عبارت 
بود از نظارت عامه مردم بر فعالیت ناشران و 
شرکت ها که باید به شدت تقویت، شفاف و 

منصفانه شود.
وزیر اقتصاد بیان کــرد: حرکت کردن تمام 
تنظیم گری هــا و مقررات داخل بــازار به 
ویــژه بخش هــای نظارتی بازار به ســمت 
عادالنه شــدن و پاسخ گو شــدن کل بازار، 
توســعه فناوری هــای مقررات گــذاری، 
ایجاد اکوسیســتم تامین مالی شرکت های 
کوچک و متوســط برای کمــک کردن به 
بخش تولیــد و بازار اولیه پــر رونق در کنار 

باز مهندسی نسل نوینی از زیرساخت های 
فنی که فعاالن بازار اغلــب از عملکرد فنی 

بازار دچار نا رضایتی هستند.
با توجه به وضعیت حســاس بازار سرمایه و 
لزوم توجه ویژه مســئوالن به سرمایه های 
مردم در این بــازار و با آغــاز مدیریت های 
جدید، الزم اســت که سیاست هایی درخور 
برای بهبود شــرایط فعلی این بــازار اتخاذ 
شود. به همین جهت با کارشناسان گفتگو 
کردیم و مهم ترین اولویت ها و راهکار هایی 
که اعضای تازه وارد بــورس باید به آن توجه 

کنند را جویا شدیم.
حمیدرضا دانش کاظمی عضو شورای عالی 
بورس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
در پاســخ به مهم ترین اولویت ها برای بازار 
سرمایه اظهار کرد: سه رکن در بازار سرمایه 
وجود دارد که بســیار مهم اســت؛ ســود، 
ریسک و نقدشــوندگی. مزیت بازار سرمایه 
نسبت به ســایر بازار ها، نقدشوندگی است. 
هر اســتراتژی که به نقد شــوندگی آسیب 
بزند خطرناک اســت و این موضوع می تواند 
از سوی نهاد های مختلف باشــد. نکته بعد 
موضوع تخلفات و دستکاری قیمت هاست 

که باید برای آن برنامه ریزی شود.
او در ادامه گفت: نکته مهمتر تاثیر سیاست 
گذاران بر بازار سرمایه است. انتخاب و رفتار 
افراد سیاسی و اقتصادی  و رفتار دیگر بازار ها 
از جمله بازار مســکن و ارز تاثیر فراوانی بر 
بازار سرمایه دارد. انتخاب آقای صالح آبادی 
بســیار خبر مثبتی برای بازار سرمایه است. 
چرا که بسیاری از سیاســت های بازار پول 
تعارض جدی با بازار ســرمایه داشت و تا به 
حال سیاست های بانک مرکزی این چنین 
دغدغه برای بازار سرمایه نبوده است. انتظار 
اســت که با ورود تیم جدید بانک مرکزی، 

فضا مستحکم تر و همسو شود.
دانش کاظمی تاکید کرد: بازار ســرمایه دو 
بال دارد؛ اول کنترل و دقت که ریســک را 

کاهــش دهد و دیگری توســعه تــا قدرت 
بــازار را افزایش دهد. امید اســت که ارکان 
جدید اســتراتژی های خوبی داشته باشند 
تا اطمینــان به بــازار ســرمایه بازگردد و 
سیاســت های دولت نیــز با بازار ســرمایه 

همسو باشد.

اعضای جدید بورسی، به دنبال حذف 
قیمت گذاری دستوری باشند

کورش آســایش کارشــناس بازار سرمایه 
در گفتگو با باشــگاه خبرنگاران جوان، در 
پاســخ به اولویت های پیش روی تیم جدید 
بازار ســرمایه بیان کرد: یکــی از مواردی 
که تیم قبلی بــه دنبال آن بــود و از جمله 
موضوعاتی اســت که باید تیم جدید پیگیر 
آن باشد حذف قیمت گذاری دستوری برای 
شــرکت هایی اســت که در بورس فعالیت 

می کنند.
او در ادامــه بیان کــرد: موضــوع دیگر که 
بســیار حائز اهمیت اســت، حــذف دامنه 
نوسان اســت که در تیم قبل این موضوع به 
سرانجام نرســید. باید راهکار ها برای بهبود 
شرایط بازار روز به روز افزایش پیدا کند تا در 
نهایت بتوانیم بازاری پویا داشته باشیم. باید 
تیم جدید برنامه ای مناســب داشته باشد 
که بتواند در میان مــدت و بلند مدت دامنه 
نوســان را حذف کند و شــرکت ها بتوانند 

یکی از مهم ترین اصول بازار ســرمایه یعنی 
نقد شوندگی را به خوبی به اجرا در آورند.

آسایش افزود: در رابطه با راهکار های کوتاه 
مدت می توان به ســاماندهی بازارگردانی 
اشــاره کرد. در حال حاضر بازار گردان ها به 
خوبی ایفای نقش نمی کننــد و باید در این 
حوزه نظارت شدیدی انجام گیرد. مورد بعد 
حذف دســتکاری ها و جلوگیری از برخورد 
ســلیقه ای اســت. مورد بعد نیز نظارت بر 
کارگزاری هاســت و برای بهبــود عملکرد 
بازار، باید بــر این نهاد نظــارت دقیق تری 

صورت گیرد.

فرهنگ سازی؛ راهکاری بلندمدت در 
جهت بهبود بازار سرمایه 

او گفت: موضوع دیگر، حمایت از ســرمایه 
گذاران خــرد اســت که اشــخاص اصلی 
این بــازار هســتند و زیان هــای فراوانی را 
متحمل شــده اند. مورد بعد که بلند مدت 
اســت موضوع فرهنــگ ســازی در زمینه 
ســرمایه گذاری است.حسین مرید سادات 
کارشــناس بازار ســرمایه، در پاسخ به این 
پرسش که مســئوالن قبلی سازمان بورس 
می توانستند از چه راهکار هایی برای بهبود 
شــرایط وقت بهره بگیرند، اظهار کرد: یکی 
از اقداماتی که رئیس ســازمان بورس باید 
انجام می داد، جلســه با فعاالن بازار سرمایه 
اســت. ما به کرات دیدیم که تصمیماتی در 
رابطه با بازار ســرمایه گرفته شد که فعاالن 

بازار سرمایه با آن مخالف بودند.
او بیان کرد: همچنین یکی دیگر از مسائلی 
که ریاست سازمان بورس باید آن را پیگیری 
می کرد، حذف قیمت گذاری دســتوری از 
حوزه هایی همچون فوالد و خودرو اســت. 
ریاست جدید ســازمان بورس باید بر روی 
راهکار ها و ایجاد قوانینی که اعتماد عمومی 
را نســبت به بازار ســرمایه باز می گرداند، 

تاکید کند.او بیان کرد: بســیاری از فعاالن 
بازار ســرمایه از حمایت هایــی که در دوره 
قبل از بازار سرمایه صورت نگرفته، ناراحت 
و گالیه مند هســتند. یکی از مولفه هایی که 
باید در سازمان بورس محقق شود این است 
که افراد باید آموزش هایی در زمینه بورس 
ببینند و سپس به صورت مستقیم وارد این 
بازار شــوند.او افزود: در حــال حاضر عمق 
بازار سرمایه بسیار کاهش یافته و بر همین 
مبنا بسیاری از اهالی بازار سرمایه خواستار 
حذف دامنه نوســان به صــورت تدریجی 
هســتند و یا اینکه با افزایش دامنه نوسان، 

عمق بازار سرمایه افزایش پیدا کند.
او گفت: همچنیــن فعاالن بازار ســرمایه 
خواستار ایجاد اتحادیه هســتند تا صدای 
ســهامدار خرد به گوش مدیران ســازمان 
بورس برســد. زیرا عدم وجود این اتحادیه 
سبب بهم ریختگی در بازار می شود و شاید 
اگر این اتحادیه باشــد، ما نیــز بتوانیم در 
تصمیم گیری های ســازمان بورس شرکت 
کنیم.مرید ســادات ادامه داد: تا زمانی که 
میان بازیگران بازار سرمایه هماهنگی هایی 
صورت نگیرد و منافع ملی آن ها در راستای 
منافع ملی کشــور نباشــد، وضعیت بازار 
سرمایه درســت نخواهد شــد. باید بحث 
عدالت در کشور پیگیری شود، ولی ممکن 
است منافع افراد تصمیم گیر به سمتی باشد 
که یک دفعه در بازار سرمایه جهشی بزنند و 
سپس در نقطه اوج سهام خود را بفروشند و 

مردم دچار زیان شوند.
او تاکید کرد: باید این مســائل مهار شود و 
اگر وزیــر اقتصاد در این راســتا قصد انجام 
اقدامی را دارد، باید رفتار های پر خطر را در 
این بازار مهار کند. همچنین سیاست گذار 
و مقام ناظر ســازمان بورس را به این جمع 
بندی برســاند که از تصمیمات شتاب زده و 
ابالغیه های متعدد و متناقض پرهیز کنند و 

نظم را در بازار سرمایه ایجاد کنند.

فقط یک چهارم واردات کاال با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم رسید

جمال رازقی
 رییس اتاق بازرگانی شیراز
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 تجلیل مدیرعامل همراه اول از قهرمانان
 کشتی کشور

قهرمانان کشتی کشورمان که در مســابقات جهانی ۲۰۲۱ نروژ خوش 
درخشیدند، مورد تجلیل و تقدیر مدیرعامل همراه اول قرار گرفتند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار ایران، مراسم 
تجلیل از قهرمانان ملی پوش کشورمان که در مسابقات جهانی ۲۰۲۱ 
نروژ حضور داشــتند، صبح امروز ۲۵ مهرماه در ساختمان ستاره ونک 
برگزار شــد که در خالل آن بــه گفتگویی صمیمانه بــا مهدی اخوان 
بهابادی، مدیرعامل همراه اول پرداختند. مهدی اخوان بهابادی ضمن 
تبریک به قهرمانان تیم ملی کشــتی ایران که دل مردم را در مسابقات 
جهانی ۲۰۲۱ نروژ شــاد کردند، اظهار کرد: امروز خدا به شما قهرمانان 
مملکت، نعمت عطاء کرده تا موجب شادی در دل یکسری از بنده های 

خدا شوید.
 مدیرعامل همراه اول با بیــان اینکه به حال شــما غبطه می خورم که 
در این ســن خداوند چنین لطفی به شما عنایت داشــته است، گفت: 
امروز شما سفیران شادی هستید و بنده هم به عنوان حامی فدراسیون 
کشــتی، تا زمانیکه در این ســمت باشــم از ورزش اول کشور حمایت 
خواهم کــرد. وی با تأکید بر اینکــه همراه اول به دنبــال بهره برداری 
تبلیغاتی از این حمایت ها نیســت، درباره رئیس فدراسیون کشتی نیز 
گفت: قدر آقای دبیر را بدانید که با انگیزه و روحیه باال پیگیر امور مربوط 
به شما کشتی گیران عزیز کشور هســتند. در این مراسم، علیرضا دبیر 
رئیس فدراسیون کشتی ایران ضمن تشــکر از همراه اول که با حمایت 
هایش منجر به کســب افتخارات این دوره شــد، اشــاره ای به دوران 
طالیی کشتی کشورمان داشت و ابراز کرد: یکی از دوره ها مربوط زمان 
آقاتختی و بعدتر ســال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ بود که با نام بزرگانی چون 
عبداهلل موحد گره خورده و دوره بعدی نیز مربوط به سال های ۱۳۷۴ تا 
۱۳۸۱ بود. وی عنوان کرد: همراه اول نشان داد که دوست دوران سخت 

است؛ زیرا در دوران خوشی همه در کنارمان هستند.
 گفتنی است، همراه اول به عنوان نخســتین و بزرگترین اپراتور تلفن 
همراه کشــور و حامی مالی فدراسیون کشــتی ایران، ضمن تجلیل و 
تقدیر از نام آوران ورزش کشــتی که در مســابقات جهانی ۲۰۲۱ نروژ 
حضور داشتند، هزینه ســفر تمامی آنان و اعضای خانواده هایشان را به 

مدت یک هفته به مشهد مقدس تقبل کرد.
یوســفی با صعود به فینال و با کســب مدال طال در میادین بین المللی 
برای ایران افتخار آفرینی کرد و به پــاس قدردانی از این مدال آور بیمه 
تجارت نو یک دســتگاه پژو پرشــیا به این قهرمان اهــدا کرد.حمایت 
شــرکت »بیمه تجارت نو« از قهرمان کشــتی فرنگی قهرمانی جهان 
نمادی در جهت حمایت از ورزشــکاران و در راســتای مسئولیت های 
اجتماعی است، این اقدام به نوعی هم دلگرمی برای ورزشکاران کشور 
است و هم می تواند ضریب نفوذ بیمه را با اتکاء به فرهنگ سازی افزایش 
دهد و در واقع یکی از موثرترین راه ها جهت توسعه برند کسب و کارها، 

حرکت در مسیر ایفاء تعهدات اجتماعی است .
گفتنی اســت حمایت های بیمــه تجارت نو به منظــور انجام تعهدات 
اجتماعی در جهت توسعه فرهنگ بیمه در کنار قهرمانان و ورزشکاران 

ملی تداوم خواهد داشت.

و تشدید رکود در بازار خودر
 بازار خودرو چند هفته ای اســت کــه در رکود مطلق به ســر می برد. 
معامالت در آن به کمترین میزان رسیده و قیمت ها به روال چند هفته  

گذشته، بدون تغییر مانده است.
 این روزها جز معدود افرادی که نیاز واقعی به خودرو دارند، برای خرید 

مراجعه نمی کنند و رکودی سنگین بر بازار حکمفرماست.
رکود بازار نقل و انتقاالت خودرو در پایتخت در حالی به دو ماه رســیده 
که صحبت های انجام شــده در خصوص احتمال بازگشــایی واردات 
خودرو، رکود را شــدیدتر کرد و طی آن فروشــندگان زیاد شــدند اما 
خریداران عقب نشــینی کردند.به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی تهران، اکنون بازار در یک وضعیت بالتکلیفی به ســر می برد، 

وضعیتی که سبب شده مشتری مراجعه نکرده و خریدار اندک باشد.
»ســعید موتمنی« گفت: خودروهای خارجی و مونتاژی بیشــترین 
آسیب را از این شرایط دیده اند و تقریبا هیچ مشتری برای این خودروها 
وجود ندارد، اما انــدک خرید و فروش هایــی در خودروهای پرطرفدار 
داخلی و مونتاژی و به طور عمده خودروهای زیر ۵۰۰ میلیون تومانی در 
جریان است.وی با اشــاره به محدودیت های عرضه های خودروسازان، 
تاکید کرد: اگر عرضه افزایش یافته و به ویژه آن طور که خودروســازان 
وعده داده اند خودروهای ناقص کف پارکینگ هایشان تکمیل و تجاری 

شود، می تواند بر کاهش مجدد قیمت ها تاثیرگذار باشد.
در گروه ایران خودرو، هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹ حدود ۲۳۵ 
میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ۵ مدل ۹۹ نزدیک به ۲۹۲ میلیون تومان 
و نوع صندوق دار مدل ۱۴۰۰ آن ۳۰۸ میلیون تومان ارزش گذاری شد.

همچنین پژو ۲۰۷ دنــده ای و اتوماتیک مــدل ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۳۰ 
و ۴۳۸ میلیــون تومان، پژو ۴۰۵ اس. ال. ایکــس مدل ۹۹ حدود ۲۴۵ 
میلیون تومان، سمند ال. ایکس دوگانه ســوز ۲۷۸ میلیون تومان، دنا 
معمولی ۳۲۵ میلیون تومــان، دنا پالس توربوشــارژ اتوماتیک ۴۶۰ 

میلیون تومان و تارا ۴۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد.
در گروه صنعتی سایپا نیز هر دستگاه پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ صفر کیلومتر 
۱۵۴ میلیون تومان، تیبا صندوق دار ۱۴۴ میلیون تومان، تیبا ۲ پالس 
۱۷۳ میلیون تومان، ساینا اس دنده ای ۱۷۹ میلیون تومان، کوئیک آر 
دنده ای ۱۷۲ میلیون تومان و شاهین ۳۴۰ میلیون تومان قیمت گذاری 
شد.برپایه این گزارش، از زمان مطرح شــدن موضوع واردات خودرو و 
رفت و برگشــت طرح مربوط به واردات بین مجلس شورای اسالمی و 
شورای نگهبان، قیمت ها در بازار خودروهای خارجی با افت پنج تا ۱۰ 

درصدی مواجه شد و پس از آن تا به امروز ثابت ماند.
به گفته فعاالن ایــن بازار، در این میان اندک فروشــندگانی که به دلیل 
نیاز بــه پول نقد اقــدام به فروش می کننــد، به ناچار حاضر می شــوند 
خودروهایشان را با قیمت پایین تری به مشــتری بفروشند، چون بازار 
به شدت راکد بوده و در حالت انتظار به ســر می برد.با این حال، بسیاری 
کارشناســان با اســتناد به ســخنان وزیر صنعت، معدن و تجارت که 
»واردات خــودرو تا پایان ســال را به صالح ندانســته«، بیان  می کنند: 
منابع ارزی مورد نیاز برای واردات مهیا نیست.به گفته آنان، مطرح شدن 
موضوع واردات خودرو شوکی به بازار وارد کرد و رکود و بالتکلیفی بازار 
را رقم زد. در سایت های خودرویی و فضای مجازی در دسته مونتاژی ها 
و خارجی ها، هر دســتگاه جک اس۵ کرمان موتور ۷۰۵ میلیون تومان، 
هایما اس۷ ایران خــودرو ۷۸۰ میلیون تومان، پــژو ۲۰۰۸ با مدل ۹۸ 
حدود ۹۳۰ میلیــون تومان و مدل ۹۹ نزدیک بــه ۹۵۵ میلیون تومان، 
ســانتافه ix۴۵ مدل ۲۰۱۷ با ۴۹ هزار کیلومتــر پیمایش یک میلیارد 
و ۷۵۰ میلیــون تومان و هر دســتگاه تیگوان مــدل ۲۰۱۸ با ۳۴ هزار 

کیلومتر کارکرد ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد.

تولید

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا افق ۱۴۰۴ 
حدود ۱۲ میلیارد دالر ســرمایه گذاری در پروژه های 
معدنی از سوی شــرکت توسعه و نوســازی معادن و 

صنایع معدنی ایران انجام خواهد شد.
»وجیــه اهلل جعفری« در مراســم افتتاحیه ســومین 
جشنواره ایده های ارزش آفرین معدن و صنایع معدنی 
)اینوماین ۳( در دانشگاه تهران افزود: سازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایــران )ایمیدرو( 
از ابتدای فعالیت تا امــروز بیــش از ۲۳ میلیارد دالر 
ســرمایه گذاری در پروژه های بخش معــدن و صنایع 

معدنی با کمک بخش خصوصی انجام داده است.
رئیس هیــات عامل ایمیــدرو خاطرنشــان کرد: در 
سال های گذشــته تالش شــد تا نقش تنظیم گری، 
تســهیل گری و بسترســازی برای بخش خصوصی از 
سوی ایمیدرو افزایش یابد و تا حد ممکن از اجرا فاصله 

بگیرد.

وی ادامه داد: امروز ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
دالر از طرح هــای مربوط بــه بخش معدن 
و صنایع معدنی توســط بخــش خصوصی 
با هدایت و حمایت ایمیــدرو در حال انجام 
است و تا پایان سال گذشته ۲ میلیارد و ۷۰۰ 

میلیون دالر آن اجرایی شده است.
جعفری بیان داشت: تالش شده تا از ظرفیت 

شرکت های وابســته یا تابعه ایمیدرو در اقتصاد کشور 
نیز که شرکت هایی پیشــران بوده و ۲۳ درصد ارزش 

بورس را در اختیار دارند کمک بگیریم.
وی تاکید کرد: امروز موضوعاتی نظیر »کربن صفر« و 
»ضایعات صفر« جزو برنامه های حیاتی بخش معدن 
و صنایع معدنی اســت که دســتیابی به آن ها نیازمند 

خالقیت و فناوری در حوزه ها است.
  رئیس هیات عامــل ایمیدرو با اشــاره بــه برگزاری 
جشــنواره اینوماین ۳ ادامه داد: حمایــت از ایده های 

نوآورانــه و افزایش توانمندی اســتارتاپ ها 
و شــرکت های دانش بنیــان بخش معدن و 
صنایع معدنی، از جمله اهداف برگزاری این 

جشنواره است.
وی گفــت: در طــول ســه دوره برگزاری 
جشنواره شاهد رشد تعداد ایده های خالقانه 
دریافتی از ۱۱۳ ایده در ســال نخست، ۱۱۲ 
ایده در ســال دوم و ۱۵۰ ایده در سال جاری بودیم که 
تاکنون دو مورد از ایده های رسیده در سال دوم تجاری 

شده است.
جعفــری ادامه داد: ســرمایه اصلی اقتصادی کشــور 
نیروی انسانی اســت و اصول اقتصاد دانش بنیان نیز بر 

نیروی انسانی متخصص و خالق بنیان شده است.
وی تصریح کرد: عبور موفــق از چاله های تحریم با طی 
مسیر توســعه دانش بنیان با تکیه بر نیروهای داخلی 

میسر می شود.

معــاون وزیر صنعت معــدن و تجارت اظهار داشــت: 
استخراج بهینه و اســتحصال حداکثری ارزش افزوده 
از منابع معدنی مســتلزم رعایت موازین توسعه پایدار 
اســت که با اســتفاده از فناوری های نوین، اســتفاده 
از فناوری های کــم آب بر و مدیریت انــرژی، مصارف 
بازیافت، توجه بــه ایمنی و بهداشــت در معدن، ارائه 
محصــوالت نوین، مدیریــت پســماندهای معدنی و 

توسعه زنجیره ارزش معدنی ممکن می شود.
ســومین جشــنواره ایده های ارزش آفریــن معدن و 
صنایع معدنی )اینوماین ۳( از امــروز )۲۶ مهرماه( به 
مدت سه روز )تا ۲۸ مهرماه( با همکاری سازمان توسعه 
و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایــران )ایمیدرو(، 
دانشــگاه تهران، معاونــت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری، صندوق نوآوری و شــکوفایی، شرکت های 
معدنی و صنایع معدنی و دیگران بازیگران حوزه معدن 

و صنایع معدنی و اقتصاد دانش بنیان برگزارمی شود. 

معدن

خریدار   نایب رییس کمیســیون صنایع 
مجلس اظهار داشــت: در جلسه کمیسیون 
صنایع مجلس با وزیر صمت برای بررســی 
ماده ۴ مبنی بر واردات خــودرو، آقای وزیر 
گفتند که با آزادسازی واردات خودرو موافق 
هســتند اما نیاز به فرصتی دارند که بتوانند 
زیرساخت های الزم را ایجاد کنند. در نهایت 
کمیســیون، کمیته صنعت را مامور کرد تا 
ابهاماتی که شــورای نگهبان مطرح کرده 

است را اصالح کند.
علی جدی در مورد آخریــن وضعیت طرح 
واردات خــودرو اظهار کرد: در جلســه روز 
گذشته کمیســیون صنایع مجلس با وزیر 
صمت برای بررسی ماده ۴ مبنی بر واردات 
خودرو، آقای وزیر گفتند که با آزادســازی 
واردات خودرو  موافق هســتند امــا نیاز به 
فرصتی دارند که بتوانند زیرســاخت های 
الزم را ایجاد کنند. در نهایت کمیســیون، 
کمیته صنعت را مامور کــرد تا ابهاماتی که 
شورای نگهبان مطرح کرده است را اصالح 

کند.
وی افزود: نظــر آقــای وزیر ایــن بود که 
فرصتی نیاز دارند کــه تولید را افزایش داده 
و زیرســاخت های الزم را ایجاد کنند ولی با 
آزادســازی واردات خودرو از ســال آینده 
موافق بودند. بیشــتر نگران مســائل ارزی 
بودند که ممکن اســت با اجرای این مصوبه 

ارز از کف بازار جمع شــود و بــازار ارز دچار 
تالطم شــود. اعضــای کمیســیون مصر 
هستند که این طرح برای تنظیم بازار است 
و عمال آزادســازی واردات خودرو نیســت 
بلکه برای رفع بخشــی که کمبــود داریم 
،ممکن اســت ۵۰ تا ۷۰ هزار دستگاه باشد، 

تا بازار تنظیم شود.

جدی در ادامــه گفت: در مورد پیشــنهاد 
وزیر صمت رای گیری نشــد، فعال ماموریت 
بررســی ابهامات به کمیتــه صنعت داده 
شــده و بعد از ارائه پیشــنهاد این کمیته به 
کمیســیون در مورد ابهامات مطرح شــده 
از طرف شــورای نگهبــان، در ایــن مورد 
تصمیم گیری خواهد شــد. این هفته قطعا 

این پیشــنهاد آماده نمی شــود، هفته بعد 
نمایندگان در حوزه های انتخابیه هســتند. 
بنابراین احتمــاال دو هفته بعد پیشــنهاد 
کمیته صنعت در این رابطه به کمیســیون 
صنایع ارائه خواهد شــد. از آنجا که طرح از 
طرف شــورای نگهبان اعاده شــده، پس از 
تحویل رفــع ابهامات به هیئت رییســه، بر 

مبنای اساســنامه داخلی صحــن باید این 
طرح را در اولویت قرار دهد.

نایب رییس کمیســیون صنایــع مجلس 
در در مــورد طرح عرضه خــودرو در بورس 
تصریح کرد: طرح عرضــه خودرو در بورس 
فعال مورد بررســی قرار نمی گیرد، مننتظر 
هســتیم تا ماده ۴ تعیین تکلیف شــود تا 

سپس به این طرح بپردازیم. 
اگر طرح واردات خودرو مصوب و اجرا شود 
می تواند بخش زیادی از مشــکالت را حل 
کند، ممکن است در صورت حل مشکالت 
نیازی به عرضه خودرو در بورس نباشد. یکی 
از مفاد آن طرح هم در ماده ۴ منظور شــده 

است.
وی در ادامــه خاطرنشــان ســاخت: طرح 
ســاماندهی بازار فوالد که در کمیســیون 
به تصویب رســیده بود در جلســه بعدی یا 
نهایتا دو جلســه بعد صحن مورد بررســی 
قرار خواهــد گرفت. مفاد اصلــی این طرح 
شــامل عرضه کل زنجیره فــوالد در بورس 
کاال و انتقــال معافیت مالیاتــی از ابتدای 
زنجیره به انتهای زنجیره بود. قبال معافیت 
مالیاتی برای صــادرات فوالد در محصوالت 
ابتدای زنجیره فوالد بود که طبق این طرح 
این معافیت به انتهای زنجیره و محصوالت 
نهایی منتقل می شــود تا محصــول نهایی 

برای صادرات معافیت مالیاتی داشته باشد.

وژه های معدنی تا سال ۱۴۰۴ سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد دالری در پر

 کاهش قابل توجه واردات غالت از روسیه

وسیه کارشکنی  می کند آذربایجان برای صادرات به ر
خریدار  عضو هیئت مدیره اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و روســیه اظهار داشت: االن 
در روســیه نهاده هــای دامی وجــود دارد 
اما کشتی نیســت که آنها را بیاورد. یکی از 
صادرکنندگان ۳ هــزار تن نهاده های دامی 
دارد که ارز آن را هم دریافت کرده؛ اما دو ماه 
است که به دنبال کشــتی برای انتقال آن به 
ایران است ولی کشتیرانی می گوید کشتی 

ندارد.
ســید جلیل جاللی فــر در مــورد آخرین 
وضعیت تجارت ایران و روســیه اظهار کرد: 
واردات ما از روسیه در حوزه نهاده های دامی 
به دو دلیل کاهش پیدا کرده اســت. روسیه 
برای صــادرات نهاده های دامــی و چوب 
عوارض دریافت می کند که علت آن کمبود 
در روسیه و امنیت غذایی بوده که این اتفاق 
قیمت تمام شــده ما را افزایش داده است. 
دلیل دوم تفاوت نرخ ارزش اظهار کاال برای 
ثبت ســفارش گمرکی اســت به طور مثال 
اگر نرخ آن بــرای واردات نهاده های دامی 
از روســیه ۲۵۰ دالر یا ۲۸۰ باشد از جنوب 
کشور تا ۴۰ دالر متفاوت است. این موضوع 
فضای مبادلــه تجاری را بــا چالش مواجه 
می کند و نشــان می دهد که واردکنندگان 
نهاده های دامی، گروه های مافیایی و دارای 

رانت دخیل هستند.
وی افزود: مهم ترین مشــکل ما برای رشد 
مبادالت تجاری، عدم تمرکز بخش دولتی 
و تصمیم گیران حــوزه بازرگانی برای تنوع 
صادرات است. بالغ بر ۸۰ درصد از صادرات 
ما به روسیه محصوالت غذایی و کشاورزی 
اســت که عمده آنهــا از مرز آســتارا عبور 
می کنند. در این راســتا با توجه به اتفاقات 
شمال غرب با یک ســری از کارشکنی ها و 
عدم همکاری دولــت آذربایجان هم مواجه 

هستیم.
جاللی فــر گفــت: کســانی کــه در حوزه 
تجارت و توســعه اقتصادی ورود می کنند 
باید با دانش ژئوپلتیک آشــنا باشند. یکی 
از عناصر ژئوپلتیــک؛ جغرافیا و عنصر دیگر 
قدرت است. منابع، ذخایر، زیرساخت های 
لجســتیکی، فرهنــگ مــردم، قوانیــن و 

مقررات، حمایــت و پشــتیبانی از عناصر 
سازنده قدرت هســتند. ما در بخش قدرت 
مشکل داریم برای مثال زیرساخت های ما 

فراهم نیست.
وی در مورد کارشــکنی های صورت گرفته 
بیان کرد: آذربایجان نمی تواند مســتقیما 
بگوید که این خط کشــتی رانی را بســته ام 
چراکــه یک خــط ترانزیتی وجــود دارد و 
پای کشــور روسیه در میان اســت. هر روز 
بهانه ای می آورد و کارهــای مرزی را انجام 
نمی دهد. یک روز می گوید برق قطع است، 
روز دیگر دســتگاه ایکس ری کار نمی کند، 
یک روز می گوید ســگ موادیاب نیست. به 
همین علت دیده می شــود که تعداد زیادی 
کامیون صف بسته اند و حتی با صف های ۱۰ 

کیلومتری در آستارا مواجه می شویم.
عضو هیئت مدیــره اتاق بازرگانــی ایران 
و روســیه در ادامــه اضافــه کــرد: باید با 
هرکشوری به خصوص کشورهای همسایه 
یک مدل از دیپلماســی را داشــته باشیم، 
اخیرا خبری منتشر شــد که مسیر ترانزیت 
ارمنســتان جایگزین آذربایجان می شود. 
این موارد را نباید در این شــرایط رسانه ای 
شــود. آذری ها با ارمنی ها درگیر هســتند 
و هر میزان که این اخبار رســانه ای شــود، 
کارشــکنی رخ می دهد. االن تنهــا راه آن 

دیپلماسی است تا این مسیر باز شود.
وی خاطرنشان ســاخت: علت اینکه ما این 
وضعیت را پیدا کردیم قصــور و کوتاهی در 
گذشته بوده است. من بارها به آقای نوبخت 
مراجعه کردم و مشــکل آســتارا را مطرح 
کردم اما هیچ اقدامی نشــد. گمرک آستارا 
با همان تجهیزات و پرســنلی که برای عبور 
و مرور ۵۰ کامیون بود امروز که روزانه ۶۰۰ 
کامیون در آن رفت و آمد دارند کار می کند. 
طبیعتا با این وضعیــت نمی توان موفق بود، 
همه مشکالت از کارشــکنی های خارجی 
نیســت بلکه قصور و کوتاهی های در کشور 

است که دولت جدید باید به آن دقت کند.
جاللی فر با انتقاد از ســبد صادراتی ایران به 
روسیه گفت: دلیل آن که میزان صادرات ما 
به بازار روسیه که ۲۴۳ میلیارد دالر واردات 

دارد، در طول ۱۱ ســال هنوز ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
میلیون دالر بوده، آن است که ما روی تنوع 
بازار روســیه کار نکرده ایم. ما تنها گوجه و 
خیار و هندوانه و کاالهای مشــابه که همه 
از سوبسید اســتفاده می کنند صادر کرده و 
فکر می کنیم که در حال صادرات هستیم در 
حالی که ما سوبسید خود را با دیگر کشورها 
شریک می شــویم. ما باید به دنبال صادرات 
کاالهایی که کمتر از سوبســید اســتفاده 

کنند نیز باشیم.
وی افزود: صادرات یــک کامیون محصول 
دانش بنیان معــادل ۲۰ کامیون محصول 
کیوی است و ارزش افزوده بیشتری دارد. یا 
باید روی حوزه های مانند پوشاک کار کنیم 
که اشتغال بیشتری ایجاد می کنند. دارو یا 
تجهیزات هم می توانند گزینه های مناسبی 
باشند. در کشور ما روی تنوع بازار به خوبی 

و به صورت سیستماتیک کار نشده است.
جاللی فر همچنین با انتقاد از برخی نهادها 
متذکر شــد:  در داخل کشور همگرایی های 
بین  ســازمانی جهت تحقــق راهبردهای 
اقتصادی باید ایجاد شود اما متاسفانه چنین 
چیزی وجود ندارد. ســازمان دامپزشکی نه 
تنها در جهت صــادرات محصوالت آبزی و 
لبنی کاری نمی کند، بلکه کارشــکنی هم 
می کنند. یــک کارشــناس تصمیم گیری 
می کنــد بــدون آنکــه بداند عواقــب این 
تصمیم گیری اشــتباه چیست. روسیه بالغ 
بر ۴ میلیارد دالر صاردات محصوالت آبزی 
و و نزدیک به دو میلیــارد دالر واردات این 

محصوالت را دارد.

وی اضافه کرد: ویتنــام ۱۱۰ میلیون دالر، 
هند بالغ بــر ۷۰ میلیــون دالر، ترکیه ۶۰ 
میلیون دالر و ارمنســتان که یک دریاچه 
ســوان دارد بالغ بر ۳۰ میلیــون دالر از این 
۱ میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون دالر واردات 
محصوالت آبزی روســیه ســهم دارند اما 
ســهم ایران با این حجم از ظرفیت های آبی 
در جنوب و شــمال و پرورش ماهی حدود 
۲ میلیون دالر اســت. من بــه عنوان یک 
کارشــناس می گویم مقصر ایــن وضعیت 
ســازمان دامپزشــکی کشــور اســت. در 
بخش های دیگر مانند مصالح ســاختمانی 
نیــز وضعیت مشــابهی داریــم؛ در بخش 
پتروشــیمی نیــز تولیدکننــدگان ایرانی 
کمترین حضــور را در بازار روســیه دارند، 
باید بــه اتحادیه ها و تعاونی هــا توجه ویژه 
شود. نباید اجازه تشــکیل باند و مافیا داده 
شــود که معموال برای تشکیل رانت این کار 
انجام می شــود. نباید غفلت شــود چراکه 
در همیــن غفلت ها نطفه فســاد اقتصادی 
بسته می شــود. بعد از اصالح باید راهبردها 
مشخص شــده و برای تشــکل ها ماموریت 

تعریف شود.
عضو هیئت مدیره اتاق مشــترک بازرگانی 
ایــران و روســیه اظهــار داشــت: رییس 
کشــتی رانی می گوید کــه می خواهد خط 
کشتی رانی مســتقیم قرار دهد اما واقعیت 
را نمی گوید چراکه کشــتی ها محدود است 
و رود ولگا هم مشــکل دارد، پس این بیشتر 
یک شعار است. کشتی ها در حال رفت  و آمد 
هستند و این یک امر طبیعی است اما برنامه 
ندارند برای مثال کشــتی بار خود را از انزلی 
به آستاراخان می برد و صاحب بار هم منتظر 
بار است، یک دفعه از تهران دستور می رسد 
که باید به نقطــه دیگری برود و بــار بزند. 
کاالهای صادراتی زیــادی در بنادر امیرآباد 
و انزلی داریم که روی زمین مانده اند. باید با 

این بی برنامگی مقابله شود.
وی در ادامه گفت: مشکل دیگر در این راستا 
کمبود ظرفیت کشتی اســت، بطوریکه بار 
هست ولی کشتی نیســت. االن در روسیه 
نهاده های دامی وجود دارد اما کشتی نیست 

که آنها را بیاورد. یکــی از صادرکنندگان ۳ 
هزار تن بار نهاده های دامی دارد که ارز آن را 
هم دریافت کرده اما دو ماه است که به دنبال 
کشــتی برای انتقال آن به ایران است ولی 
کشتی رانی می گوید کشــتی ندارد، قیمت 

کشتی های دیگر هم بسیار زیاد است.
جاللی فر تصریح کرد: از طرف دیگر؛ رسوب 
بیش از حد رود ولگا برای این کار مانع است. 
رسوب این رود باعث کاهش سطح آب و گیر 
کردن کشتی ها می شــود. بنابراین کشتی 
مجبور می شــود که نصف ظرفیت خود بار 
بزند که این کار برای کشتی صرفه اقتصادی 
ندارد بنابراین مجبور به افزایش کرایه حمل 
می شــود. در این بخش باید دیپلماســی 
اقتصادی ورود کند و در مذاکرات با روسیه 
گفته شود که این مشــکل مربوط به کشور 

روسیه است و باید آن را حل کند.
وی همچنین افــزود: زیرســاخت ها برای 
جایگزینی دریا بــرای مســیر آذربایجان 
فراهم نیست. هر کشــتی رورو می تواند ۴۰ 
ماشین را جابجا کند، ۱۰ کشتی می توانند 
۴۰۰ ماشــین را جابجا کند. هر کشتی در 
این فصل می تواند در ماه ۲ سفر انجام دهد 
بنابراین ظرفیت آن در ماه ۸۰۰ تریلی است 
که از طریق جاده ای و از راه آذربایجان طی 
سه روز جابجا می شــود، به هیچ وجه نباید 
به فکر جایگزینی دریا بــه جای آذربایجان 
بود. بلکه باید آذربایجان حفظ شــده و برای 
توسعه به فکر راه های دیگر بود. مسیرهای 
دیگر شــامل ارمنســتان، مرز اینچه برون، 
بیله سوار و مرز ســرخس که برای آن باید 
تعامالت خــود را با ترکمنســتان افزایش 
دهیم و دیگری مســیر دریایی اســت. در 
این صورت صادرات مــا افزایش می یابد، در 
غیر این صورت اگر هرکسی مدعی افزایش 
حتی ۵۰ درصدی صادرات به روسیه باشد 
از نظر من کــذب می گوید.جاللی فر ادامه 
داد: طبق قانون روسیه جابجایی از کانتینر 
به کامیــون محصول ســردخانه ای باید در 
سردخانه انجام شود، برای مثال محصوالت 
لبنی و آبزی را نمی تــوان در محیط آزاد به 

وسیله نقلیه دیگر انتقال داد. 



ح های زیر بنایی برق برخوردار شدند وستایی از طر مناطق ر

وگاه  انجام تعمیرات واحد گازی نیر
 شهید رجایی در کوتاه ترین زمان

واحد شــماره 2 گازی نیروگاه شــهید رجایی پس از  قزوین- مریم نقدی 
انجام تعمیرات در کوتاه ترین زمان ممکن، دوباره به مدار تولید برق بازگشت .

به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریــت تولید برق شــهید رجایی، واحد 
شماره 2 گازی این نیروگاه که به منظور رفع اشــکال از کنترل والو سوخت گاز 
از مدار تولید خارج شــده بود، پس از انجام تعمیرات در کم ترین زمان ممکن، 

دوباره به مدار تولید برق پیوست.
متخصصان تعمیرات مکانیک و ابزاردقیق نیروگاه شهید رجایی، تجهیز کنترل 
والو سوخت گاز این واحد را که دچار اشکال شده بود، پس از بررسی و شناسایی 

اشکال موجود، تعمیر نمودند.
واحد شماره 2 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی شــهید رجایی که به دلیل اشکال 
ایجاد شــده در سیســتم کنترل ســوخت آن از مدار تولید خارج شده بود، در 
کوتاه ترین  بــازه زمانی و پس از انجــام تعمیرات و هماهنگی بــا مرکز کنترل 

دیسپاچینگ به شبکه سراسری تولید انرژی الکتریکی بازگشت.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

 فعاالن رسانه ای تبعات ناشی از خشکسالی
 را به خوبی برای مردم تشریح کرده اند

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در دیدار با اعضای  اصفهان-مریم مومنی
هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان اصفهان بر تعامل دوســویه 

میان اصحاب رسانه و آبفا تاکید کرد.
هاشم امینی با بیان این که در سال های اخیر رســانه ها در بزنگاه های مختلف 
در مدیریت تقاضا و مصرف آب در جامعه، آبفای اســتان اصفهان را یاری کرده 
اند، اظهار داشت: فعاالن رســانه ای پل ارتباطی میان مردم و مسئوالن هستند 
که در سال های اخیر  تبعات ناشی از خشکسالی را به خوبی برای مردم تشریح 

کرده اند.
وی به آثارگسترده ناشــی از پدیده خشکسالی اشــاره کرد و بیان داشت: عدم 
جاری شدن آب در بســتر رودخانه زاینده رود عالوه بر این که فرونشست زمین 
را در پی دارد، به میراث فرهنگی اصفهان آســیب می رساند که تهدیدی بسیار 

جدی برای تمدن این سرزمین به شمار می آید.
مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان با تاکید بر اهمیت باز چرخانی آب گفت: در 
سال های اخیر صنایع بزرگ استان با استفاده از پساب  برای رفع نیاز آبی خود، 

زمینه را در استفاده بهینه از آب مهیا کردند. 
امینی به ارزش حیاتی آب در اســتان اصفهان اشاره کرد و گفت: هر قطره از آب 
در استان باید به خوبی در بخش شــرب، صنعت، کشاورزی و خدمات مدیریت 

شود تا تبعات ناشی از خشکسالی تا حدودی مهار شود.
وی از اصحاب رسانه خواست با مستند ســازی و تحلیل های سازنده در بخش 

آب، مسئوالن استان را در رفع مشکالت ناشی از خشکسالی یاری دهند.
 امینی افزود: فعاالن رســانه ها می توانند با تولید گزارش های سازنده، تصویر 
صحیح و شفافی از آثار ناشی از خشکسالی در استان را ارائه دهند و راهکارهایی 

که در این زمینه اتخاذ شده را برای مردم بیان کنند. 
مدیــر عامل آبفای اســتان اصفهان اعالم کرد: این شــرکت همــواره رویکرد 
حمایتی نسبت به فعاالن عرصه رسانه داشته اســت و این رویه همچنان ادامه 

دارد. 

قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره(:

ومان   شناسایی محر
راهبرد جدی کمیته امداد بوده است

سمنان -رضاییان
قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( با بیان اینکه کرونا ســبب شــد 
تا مشکالت اقتصادی عدیده ای پدید آید، گفت: شناســایی محرومان راهبرد 

جدی کمیته امداد بوده است.
مصطفی خاکسار در مراسم معارفه مدیرکل جدید کمیته امداد استان سمنان 
با بیان اینکه اساس و فلسفه وجود نظام اسالمی، تحقق عدالت اجتماعی است، 
تاکید کرد: خدمت به مردم از برجسته ترین اقداماتی است که عدالت اجتماعی 

را محقق خواهد ساخت. 
وی با بیان اینکه شاخصه درستی سیاست ها در نظام اسالمی چه در کوتاه مدت 
و چه بلند مدت، خدمت به مردم است، ابراز کرد: کمیته امداد یکی از مهمترین 

ارکان خدمت رسانی به مردم است.
قائم مقام کمیته امداد کشــور همچنین بــا بیان اینکه این نهاد بنا بر حســب 
وظیفه ذاتی خود شناسایی محرومان را یک راهبرد قرار داده است، گفت: ارائه 
راهکارها برای اشــاعه کمک به مردم نیازمندان از جمله مهمترین رویکردهای 

کمیته امداد محسوب می شود.
خاکســار با بیان اینکه کمیته امداد با طرح های خود زمینــه را برای خدمت به 
محرومان توسط همه مردم فراهم می سازد، ابراز داشت: شرط تحقق مأموریت 
اصلی نظام به عنــوان ایجاد عدالت اجتماعی، حمایت کامــل از کمیته امداد و 

مساعدت به این نهاد است. 
در این مراسم از خدمات مســعودیان راد مدیرکل ســابق کمیته امداد استان 

سمنان تقدیر و به جای وی بحیرایی به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.

وستایی  تشکیل 186 صندوق خرد زنان ر
 در استان همدان 

مدیر هماهنگی و ترویج ســازمان جهاد کشــاورزی استان همدان   همدان 
گفت: تاکنون 186 صندوق خرد زنان روســتایی با هدف دسترســی پایدار به 
منابع غذایی ، مبارزه با فقــر و همچنین حمایت از اشــتغال و بازارمحصوالت 

روستایی در استان همدان تشکیل شده است .
جواد رشیدی در مراسم روز جهانی زنان روســتایی که بصورت وبینار با وزارت 
جهاد کشــاورزی برگزار گردید گفت تعداد اعضای این صندوق ها 3300 نفر 
با سرمایه 4/5 میلیارد تومان می باشــد .او  بیان کرد این صندوق ها با حمایت 
سازمان جهاد کشاورزی استان و همکاری صندوق کارآفرینی امید به مبلغ 3/5 

میلیارد تومان تسهیالت کم بهره اشتغال زایی دریافت نموده اند .
رشــیدی بیان کــرد اعضای هــر صندوق بــا توجه بــه شــرایط و موقعیت 
منطقــه ای دوره هــای آموزشــی کارآفرینــی و دوره هــای مهارتی چون 

حسابداری،تسهیلگری و .... گذرانده اند.
این مقام مســئول گفت اعضای صنــدوق در زمینه های کشــاورزی،صنایع 
غذایی،دامپروری،صنایع دســتی و خدمات اشــتغال یافته اند . بعضی از اعضا 
بصورت انفرادی و بعضی بصورت گروهــی کار می کنند از صندوق های موفقی 
که با یکدیگر کارمیکنند صندوق روســتا های اشــترمل و باباپیر  شهرســتان 

تویسرکان می باشد .
این برنامه با همکاری واحد آموزش زنان روســتایی و عشایری مدیریت نرویج 
جهاد کشــاورزی اســتان همدان و معاونت بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی 

بوعلی سینا برگزار شد.

مدیر عامل آب منطقه ای استان  خبر داد:

تامین آب شرب از چاه های کشاورزی همدان
همدان  مدیــر عامل شــرکت آب منطقه ای همــدان از اجــاره چاه های 

کشاورزی همدان با هدف تامین آب شرب خبر داد.
منصورســتوده اظهار کرد: با توجه به مشــکل خشکســالی و بحران کم آبی 
جلسات متعددی با مجموعه جهاد کشاورزی همدان و مسئوالن مربوط برگزار 

شد که در این راستا تصمیم بر اجاره چاه های کشاورزی گرفته شد.
وی افزود: برای روســتائیان و کشــاورزانی که در این راســتا همکاری داشته 

باشند امتیازاتی برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در این جلسه دادســتان همدان، مدیر کل مدیریت 
بحران اســتانداری همدان، فرماندار همدان، مسئولین شرکت آب و فاضالب 
و ســایر ارگان های مربوط حضور داشــتند، گفت: اجاره چاه های کشاورزی 
همدان برای تامین آب شرب در دســتور کار است که در این راستا تا کنون 2۷ 

حلقه چاه کشاورزی  شناسایی شده است.

شهر

با حضور محمد دورقیان  اهواز-محمدمجدم 
رئیس انجمن صنفی رانندگان اهواز و هیات همراه 
و معاون بهره برداری، مدیران حراســت، فروش، 
سفارشــات و انبارها و روابط عمومی جلســه ای 
بمنظور رفع مشــکالت راننــدگان و همچنین 
ارتقاء کیفیت خدمات به ایشان در دفتر مدیریت 

حراست این شرکت برگزار شد.
 محمد دورقیان رئیس انجمــن صنفی رانندگان 
اهواز به نمایندگی از طرف رانندگان در حاشــیه 
این جلســه در گفتگو با خبرنــگار روابط عمومی 
برخی مشــکالت و درخواست ایشــان در روند 
بارگیری محصول و تخلیه بار را عنوان کرد و گفت، 
شرکت فوالد اکسین یکی از شرکت های به نام در 
زمینه تولید ورق های فوالدی می باشد و با وجود 

تجهیزات به روزی که دارد هیچگونه آســیبی به 
کامیون ها وارد نمی کند.

وی گفت، خوشبختانه در ســال جاری ما شاهد 
تغییراتی خوبی در زمینــه خدمات دهی و امنیت 
کامیون های حامل اسلب و ورق به اکسین بودیم 
که می توان به جرات بیان کرد، وضعیت بارگیری 
در این مجموعه به نسبت سالهای گذشته تغییرات 
بسیاری کرده اســت به گونه ای که ترافیک ورود 
کامیون به این شــرکت به حداقــل میزان خود 
رسیده اســت و این توجه از ســوی مدیران این 

شرکت قابل تقدیر می باشد.
محمــد دورقیــان در ادامــه افزود، اکســین با 
تخصیص اســتراحتگاه راننــدگان، نمازخانه و 
غیره اقدامات خوبی انجام داد که موجب رضایت 

مندی رانندگان شده اســت و در دیگر شرکت ها 
تولیدی وجود ندارد، همچنین امیدواریم با نکاتی 
که در این جلسه مطرح شــد شاهد ارتقاء کیفیت 
این خدمات باشــیم، چرا که ما خود را از مجموعه 
اکســین می دانیم و همانند ســایر پرسنل این 
شرکت و بیشــتر در کارخانه حضور داریم و خود 
را در غم و شــادی این مجموعه بزرگ شریک می 

دانیم.
همچنین در این جلسه  رضا ساکی انجمن صنفی 
رانندگان اهواز، جلیل شــجیرات بازرس انجمن 
صنفی رانندگان اهــواز و رضا کرمی مکوند هیات 
مدیره انجمن صنفی رانندگان اهواز به ایراد سخن 
پرداختند و مــواردی را پیرامون خدمات دهی به 

رانندگان بیان کردند.

با صــرف اعتباری  اصفهان-مریم مومنی 
بالغ بر 2 میلیــارد و ۹00 میلیون تومان پروژه های 
بهینه سازی شبکه فشار متوســط ، ضعیف ،کابل 
خود نگهدار و جابجایی تاسیسات معارض در برق 

منطقه 10 اصفهان اجرایی شد
 مهندس حســین صادقیــان مدیر بــرق منطقه 
10 شــرکت توزیع برق اصفهان گفت :صنعت برق 
اصفهان در سالهای اخیر با شتاب بیشتری در حال 
توسعه است و این روزها با طرح های زیربنایی و اثر 
بخش تامین انرژی پایــدار و توزیع آن را در زندگی 
مردم  به خوبی  ساری و جاری شده  است  و مناطق 
کم برخــوردار روســتایی در چرخــه تولید بیش 
از پیش شــکوفا شــده اند که این امر موجب شده 

اشتغال  و شرایط معیشتی آنها  بهبود یابد .
وی در ادامه افزود پروژه بهینه ســازی شبکه فشار 
ضعیف و نصب پســت هوایی به منظور اصالح افت 

ولتاژ منطقــه ،در خیابان شــهید خزایی بلوار گل 
نرگس به اتمام رسید و نزدیک به 4 کیلومتر شبکه 
وکابل خود نگهدار به منظور اجــرای این پروژه در 
این منطقه صورت گرفت ویک دســتگاه پســت 
هوایی 315 کیلــو ولت آمپر در مــدار قرار گرفت  
وی ابراز داشت :با اجرایی شــدن این پروژه ضمن 
اصالح ساختار و بهبود ولتاژبرق مشترکین موجود 
و متعادل ســازی بار ترانســفور ماتور و فیدرهای 
موجود ،ظرفیت مناســب به منظور برق رســانی 
به مشــترکین جدید در آینده فراهم شــده است 
صادقیان به یکــی دیگر از پروژه های انجام شــده 
در محدوده بــرق منطقه 10 اشــاره کرد وتصریح 
نمود :جابجایی تاسیسات معارض با تعریض بلوار  
روشن دشــت حد فاصل شهدای هســته تا کانال 
نیک اندیش با  بیش از 4 کیلومتر شبکه وکابل خود 
نگهدار عملیاتی شــد که از اهــداف این پروژه می 

توان به  بهینه سازی شبکه فشار متوسط و ضعیف 
،زیبا سازی مبلمان شــهری ،بهبود شاخص های 
کیفی و همچنین ارتقا ضریب ایمنی شــهروندی 

را عنوان کرد
مدیر برق منطقه 10 شرکت توزیع برق اصفهان در 
ادامه خاطر نشان کرد :جابجایی تاسیسات معارض 
با تعریض بلــوار ارغوانیه یکی دیگــر از پروژه های 
شاخص این منطقه بوده اســت و در این راستا 2/5 
کیلومتر کابل کشی و شــبکه فشار متوسط هوایی 
حد فاصل میدان شهدای هسته ای تا میدان دکتر 
حسابی اجرا شده است و یک دستگاه پست هوایی 
200 کیلو ولت آمپر نیز مورد اســتفاده قرار گرفته 
است وی اظهار داشــت این پروژه  با هدفی از جمله 
بهینه سازی شبکه فشار متوســط و فشار ضعیف 
،کاهش خاموشــی های ناخواسته ،متعادل سازی 

بار فیدرها و زیبا سازی مبلمان شهری اجرایی شد .

 اراک-فاطمه محمدی   معــاون فنی و راه روســتایی 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی 
از اجرای دو الیه آسفالت ســطحی در راه روستایی قالور 

شهرستان محالت خبر داد.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی، محمد محسنی با اشاره به اهمیت 
توسعه زیرساخت های روســتاها و تالش برای محرومیت 
زدایی با هدف توانمندســازی حیات روستایی و برقراری 

رفاه اجتماعی افــزود: اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مرکزی در راستای انجام رسالت سازمانی 
خود در خصوص ساخت راه های روســتایی گام ارزشمند 
و موثــری برای برخــورداری روســتائیان از راهی ایمن و 

مطلوب در استان برداشته است.
وی تصریح کرد: این پروژه به طــول 1500 متر طول اجرا 
خواهد شــد تا کاربران این محور از راهــی ایمن و مطلوب 

بهره مند شوند.
معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان مرکزی یادآور شد: اجرای دو الیه آسفالت 
سطحی در محور قالور با اعتباری افزون بر 6400 میلیون 

ریال اجرا خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد در ســال جاری در حوزه ســاخت 
راه های روستایی شهرستان محالت اقدامات خوبی بعمل 
آمده اســت که می توان به بهره برداری از پروژه آســفالت 
ســطحی راه روســتایی چهل رز به یکه چــاه بطول 10 

کیلومتر اشاره کرد.
به گفته محســنی روســتاهای اســتان مرکزی از لحاظ 

برخورداری از راه آســفالته نســبت به میانگین کشوری 
در ســطح باالتری قرار دارد که بر اســاس تحلیل داده ها و 
بررسی آمارهای کشوری، گفتنی است بیش از 85 درصد 
از راه های روستایی استان بصورت آســفالته است که این 

میزان در کشور برابر با ۷0 درصد است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد بر اساس برنامه های هدف 
در راســتای اجرای رسالت ســازمانی در آینده ای نزدیک 
برخورداری روســتاهای اســتان مرکزی از راه آسفالته به 

باالی ۹0 درصد ارتقا خواهد یافت.

اصفهان مریم مومنی   نایب رئیس شورای اسالمي شهر 
اصفهان با بیان اینکه افکار عمومی را با کار و ارتباط با مردم 
اقناع کنید، گفت: درب اتاق همه اعضای شــورای شهر به 

روی مردم باز است.
 ابوالفضل قربانــی  در چهاردهمین صحن علنی شــورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به گرامیداشت هفته وحدت 
اظهار داشــت: هفته وحدت به ابتکار جمهوری اســالمی 
ایران برای خنثی کننده بســیاری از توطئه ها در راستای 
شکاف تفرقه بین مســلمان ارزیابی می شــود که ثمرات 

زیادی هم داشته است.
وی افزود: موضوع وحدت نه تنها ارتباط با امت اســالمی 

مذهبی که در دین اسالم وجود دارد و  همه امورات ضروری 
در ایــن برهه، مهمتریــن کاری که مســلمین باید توجه 
داشته باشند توجه به وحدت، همبســتگی برای کاستن 
از مشــکالت عدیده ای اســت که در کشــور وجود دارد 
؛ طبق فرمایشــات امام راحل )ره( وحــدت رمز پیروزی و 
موفقیت  است، در استان و شهر ما همه مدیران و مسئولین 
به این توجه ویژه داشته باشــند. قطعا با همراهی استاندار 
،نمایندگان مجلــس و دیگر مدیران، مســائلی که مردم 
بخاطرش ناراحت هستند برطرف شــود اگر تفرقه در این 
ارتباط ایجاد شــود مشکالت برطرف نمی شــود و انرژی 

صرف پرداختن به همدیگر می شود.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: هر 
آنچه کاری که انجام می دهیم باید در ســایه وحدت باشد 
اگر چه وجود نظــرات مختلف امری بدیهی اســت افراد 
می توانند نظرات مختلف داشته باشند؛ بدخواهان بدانند 
با اقدامات و کار مســموم در شورای شــهر و مدیریت شهر  
بخواهند اخالل ایجاد کنند،  اعضای شــورای شهر پخته و 
بالغ تر هســتند که فردی یا افراد و گروه هایی در بینشان 
شــکاف ایجاد کنند؛ آن ها بهتر اســت که به فکر عملکرد 
خودشان باشند و از مردم عذرخواهی کنند. به جای ایجاد 
اختالف در صفــوف نیروهای انقالب بــه فکر عذرخواهی 
باشند و فکر نکنند علملکرد ضعیف  خود را الپوشانی کنند. 

وی بیان کرد: در بعضی رســانه ها اعضای شورای شهر  به 
دسته بندی یا نفرات در ســمت دیگر گذاشته اند، مردم به 
این مســائل توجه نکنند شــورا در  وظایف خودش متحد 
و منســجم عمل می کنــد ؛ ممکن اســت در یک موضوع 
تعدادی مخالف و موافق باشند اما در موضوع دیگر جمعی 
دیگری در موضوعــات  دیگر همه یکنواخت هســتند. به 
دنبال چه هســتید؟ این آب در هاون کوفتن است و این را 
هم توجه داریم که این مطلــب کار فتنه گران و بدخواهان 
است ، اعضای شورای می داند دنبال این مسائل نمی روند، 
اگر بعضــی وقت ها حرفــی نمی زنیم چون ارزشــی قائل 

نیستیم.

مرکزی

اصفهان

در مهر ماه  سالجاری انجام شد؛

وستای قالور از راه آسفالته برخورداری ر

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

افکار عمومی را با کار و ارتباط با مردم اقناع کنید

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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شیراز-چراغی    رئیس جمهــوری در بازدید سرزده 
از کارخانه تعطیل آزمایش مرودشــت در سفر استانی به 
فارس، دستور رفع مشکالت فرا روی این کارخانه نام آشنا 
در صنعت لوازم خانگی و بازگشــت آن بــه چرخه تولید را 
صادر کرد که در پی آن، اعالم شد 2 خط تولید این کارخانه 

راه اندازی می شود. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس شنبه در 
گفت و گو با ایرنا با اعالم این خبــر گفت: بنا به قول و اظهار 
مســئوالن کارخانه آزمایش مرودشت، در صورت حمایت 
دســتگاه های اجرایی، ظرف یک ســال آتی خط تولید 2 

محصول در این کارخانه راه اندازی و فعال خواهد شد.
ظفر افشــون افزود:  فعالیت کارخانه آزمایش مرودشت  از 
سال ۹1 به دلیل سوء مدیریت متوقف شد و این کارخانه با 
توجه به عدم تولید محصول قادر به پرداخت حق و حقوق 

کارگران خود نبود.
معاون اســتاندار فارس ادامه داد: در آن مقطع کارگران با 
مراجعه به دســتگاه قضایی تقاضای حقوق معوقه و سایر 
مطالبــات خود را کردند و دســتگاه قضایی نیــز به ناچارا 
برای پرداخت حقوق کارگران، برخی اقالم این کارخانه را 
از طریق مزایده به فروش گذاشــت به نحــوی که االن این 
کارخانه بر اساس اظهارات مسئوالن آن فاقد خطوط تولید 

است.
افشــون اظهار داشــت: مدیر عامل هلدینگی که کارخانه 

آزمایش مرودشــت نیز یکی از زیرمجموعه های آن است 
قول داده که در صورت حمایت دســتگاه های اجرایی و به 
ویژه حمایت شــبکه بانکی، ظرف مدت یک ســال 2 خط 

تولید در این کارخانه راه اندازی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری فارس، با اشاره 
به ســفر اخیر رئیس جمهوری به این استان و بازدید از این 
کارخانه افزود: در این بازدید بر لــزوم همکاری و حمایت 
دستگاه های اجرایی از راه اندازی مجدد این کارخانه تاکید 

شد.
افشون افزود: بر همین اساس قرار است جلساتی نیز با بانک 
طلبکار این کارخانه یعنی بانک ملت برگزار شــود تا موانع 

پیش روی راه اندازی این مجموعه به سرعت رفع گردد.
وی اظهار داشــت: بــا راه انــدازی این کارخانــه به گفته 
مسئوالن آن، 500 فرصت شغلی مســتقیم ایجاد خواهد 

شد

نماینده ولی فقیــه در بنیاد  ســمنان -رضاییان  
مسکن انقالب اسالمی گفت: سال گذشته باهدف کمک 
به نیازمنــدان و محرومان 100 هزار واحد مســکونی در 

شهرهای کم جمعیت کشور ساخته شد.
حجت االســالم حســین روحانی نژاد در مراسم تکریم و 
معارفه مســئول دفتر نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن 
استان ســمنان بابیان اینکه سال گذشــته بنیاد مسکن 
100 هــزار واحد مســکونی برای محرومــان در مناطق 
روســتایی و شــهرهای کم جمعیت ساخته شــد، ابراز 
داشــت: یک هزار واحد در این بین ســهم استان سمنان 

خواهد بود.
وی بابیــان اینکه تأمین مســکن محرومان و بازســازی 
خانه هــای تخریب شــده در بالیــای طبیعــی از جمله 
مهم ترین مأموریت بنیاد مســکن انقالب اسالمی است، 
افزود: رسیدگی به بافت های فرسوده از دیگر وظایفی که 

بنیاد در سرلوحه کار خود قرار داده است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مســکن انقالب اسالمی بابیان 
اینکه در قانون جدید جهش تولید مســکن ســهم بنیاد 
مسکن کشور ساخت 420 هزار واحد مسکونی در مناطق 
محروم اســت، ابراز داشت: صدور ســند امالک، اجرای 
طرح های هادی و ســاماندهی اراضی کشــور را از جمله 
اقدامات بنیاد مسکن انقالب اســالمی که در دستور کار 
قرار دارد. مدیر کل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان 

سمنان نیز در این مراسم با بیان اینکه 20 درصد جمعیت 
استان در مناطق روستایی ســاکن هستند، تصریح کرد: 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان در 2۹۷ روستا 

فعایت دارد.
علیرضا فالحی بابیــان اینکه در 84 درصد روســتاهای 
استان سمنان طرح هادی اجراشده است، افزود: خدمت 
به محرومــان و روســتاییان مهم تریــن مأموریت بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی است.
در این مراسم از خدمات خالصانه حجت االسالم بارانی در 
مدت تصدی در دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان ســمنان قدردانی و حجت االسالم 
عبدوس به عنوان مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در 

استان سمنان معارفه شد.

فارس سمنان
با دستور رئیس جمهور انجام می شود؛

ودشت  راه اندازی ۲خط تولید کارخانه آزمایش مر
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن خبرداد ؛

ومان ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی برای محر

 رئیس انجمن صنفی رانندگان اهواز:

 خود را عضوی از خانواده بزرگ فوالد اکسین می دانیم



مدیرکل امور عشایر خوزستان اعالم کرد؛

تامین 30  درصد گوشت قرمز کشور توسط عشایر

استان

البرز-مظفری    شــهردار کرج به اهمیت ساماندهی و واقعیت بخشــی به بودجه اشاره 
کرد و گفت: اولویت بندی هزینه ها گام بعدی است که در دستور کار است.مصطفی سعیدی 
سیرائی در برنامه زنده رادیویی »البرز من ســالم« به اهمیت ساماندهی و واقعیت بخشی به 
بودجه شهرداری کرج اشاره کرد و گفت: اولویت بندی هزینه ها گام بعدی است که در دستور 
کار اســت.وی در ادامه میزان بدهی شهرداری کرج را ســه هزار و 200 میلیارد تومان اعم از 
وام بانکی، اوراق مشارکت، کسورات قانونی و غیره اعالم کرد.شهردار کرج به آخرین وضعیت 
متروی کرج نیز اشاره کرد و گفت: میزان پیشرفت این پروژه در مسیرF تا K  ۹8 درصد است.

سعیدی سیرائی با اشاره به اینکه پیشرفت عمرانی به منزله راه اندازی پروژه نیست، گفت: این 
پروژه برای رسیدن به مرحله  تست گرم و مسافرگیری نیازمند 500 میلیارد تومان نقدینگی 
است.وی همچنین تأکید کرد: برای رسیدن به مرحله مسافرگیری متروی کرج یازده ماه زمان 
نیاز داریم.شهردار کرج در بخش دیگری به آخرین وضعیت دریاچه ی مصنوعی کرج اشاره 
کرد و گفت: کارگروه ویژه ای تشکیل شده تا با آب منطقه ای استان البرز هماهنگی های الزم 

انجام شود.سعیدی سیرائی در خصوص روشنایی پل شهدای حصارک نیز گفت: رسیدگی 
فوری به این مســئله در دســتور کار اســت.وی در بخش دیگری از اختصاص یک سالن در 
منطقه شیخ آباد به آموزش کودکان کار خبر داد.شهردار کرج به ظرفیت پایین گرمخانه های 
مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: در این حوزه از ظرفیت گروه های جهادی، هیئات مذهبی 
و سالن های ورزشی استفاده خواهد شد.سعیدی سیرائی در ادامه بابیان اینکه ناوگان عمومی 
کرج نیازند ارتقای بیشتر اســت، گفت: در این خصوص از ظرفیت بخش خصوصی استفاده 
کنیم. سازمان شهرداری های کشــور با اختصاص وام به تعمیر و نوسازی اتوبوس ها کمک 
بزرگی به شــهرداری ها می کند.وی در ادامه به آخرین وضعیــت تبدیل وضعیت نیروهای 
شرکتی شهرداری کرج اشاره کرد و گفت: شهرداری کرج در حال اجرای قانون جامع ایثارگران 
است.شــهردار کرج با تأکید بر اینکه تبدیل وضعیت ایثارگران به مرحله گزینش و استعالم 
رسیده است، گفت: پس از اجرای قانون ایثارگران آموزش تبدیل وضعیت برای دیگر نیروهای 

شرکتی شاغل در شهرداری کرج برگزار خواهد شد.

البرز

اهواز-محمد مجدم  مدیرکل امور عشــایر 
خوزستان گفت : عشایر ســهم بسزایی در تولید 
گوشت قرمز کشــور دارند زیرا 25 تا 30 درصد 

گوشت قرمز کشور را عشایر تامین می کنند . 
 ســید هدایت اله موســوی مدیرکل امور عشایر 
استان خوزســتان در نشســت با اصحاب رسانه 
اظهار کرد : خوزســتان دومین استان عشایری 
کشور است و در فصل قشالق 8 استان عشایری 
کشور به این اســتان کوچ می کنند که در فصل 
قشالق جمعیت عشــایری ما 3۹ هزار خانواد و 

بالغ بر یکصدو ۷0 هزار نفر جمعیت است . 
مدیرکل امور عشــایر خوزســتان با اشــاره به 
خدمات رسانی به عشایر در فصل قشالق تصریح 
کرد : تامین آب شــرب بصورت سیار، تسهیالت 
بانکــی، خــوراک دام نهادهای دامــی، تامین 
علوفه ، تامین گوشــت قرمز، حل مشکالت آن 
ها در ادارات استان، بازگشایی راه های عشایری 
و مســیر شــکافی راه ها  از جمله موارد خدمات 

رسانی این اداره به عشایر است . 
موســوی بیان کرد : نفت خام مورد نیاز عشایر با 
کمک شــرکت پخش فرآورده های نفتی تامین 
می شود تا آسیب کمتری به منابع طبیعی برسد 

 .
وی در ادامه افزود :عشایر سهم بسزایی در تولید 
گوشت قرمز کشــور دارند زیرا 25 تا 30 درصد 

گوشت قرمز کشور را عشایر تامین می کنند . 
مدیرکل امور عشــایر خوزســتان اظهار داشت 
: در مناطق عشایری ســه گروه عشایر داریم که 
به سه شــکل زندگی می کنند ، اسکان هدایتی 
که اداره کل عشایر با دریافت زمین از منابع ملی 
بعنوان اســکان ثابت در اختیار عشــایر قرار می 
دهد تا بتوانند اســکان پیدا کنند و تسهیالتی در 
حد ساخت مسکن به آن ها داده می شود ، گروه 
دوم عشایری هستند که اسکان خودجوش دارند 
و خود آن ها بــا توجه به اراضی که ســند هم در 
اختیار دارند مکان هایــی در اختیار دارند که آن 

جا مستقر می شوند و عشایر گروه سوم کوچ می 
کنند یا به صورت برون کوچ از استان خوزستان 
به ســایر اســتان ها می روند یا بصــورت درون 
کوچ ازیک نقطه در اســتان به نقطــه ای دیگر از 

خوزستان می روند . 
موسوی گفت : عشــایر خوزســتان بیش از دو 
میلیون راس دام دارند و حدود ۷0 هکتار اراضی 

کشاورزی در مناطق عشایری است . 
وی افــزود : 11 اتحادیه عشــایری و هزار و 55 
استقرار گاه عشایری در استان خوزستان داریم 
که عشایر در این نقاط استقرار پیدا می کنند و از 
طریق سامانه سجا محل آن ها را رصد می کنیم 
تا بتوانیم متناسب با آن امکانات در اختیار ان ها 

قرار دهیم . 

مدیرکل امور عشایر خوزســتان عنوان کرد : 13 
شهرستان اســتان عشایر هســتند و 13 اداره و 
نمایندگی در شهرستان ها کار عشایر را پیگیری 

می کنند . 
موســوی با اشــاره به اعتبارات تخصیص داده 
شده به عشایر خوزستان،  ادامه داد : در سال ۹۹ 
مبلغ 16 میلیارد تومان تســهیالت بند ب ماده 
52 صندوق توســعه ملی در اختیار عشایر قرار 
داده شد که در هنگام جذب توانستیم 2 میلیارد 
تومان هم بصورت شناور از سایر استان ها جذب 
کنیم همین امر موجب شــد ۷20 نفر از عشایر 
خوزســتان جهت زنجیره تولید گوشت قرمز از 
تبصره بند ب اعتبارات دریافت کنند . همچنین 
در ســال 1400 این روند تکرار شــد و تا کنون 

نزدیک به ۹ میلیارد تومان در حال جذب اســت 
که حدودا ۹0 درصد آن جذب شده است . 

وی افزود : در ســال ۹۹ از ماده 12 قانون بودجه 
4 میلیارد و ۹20 میلیون تومان جهت تسهیالت 
بانکــی در موقعیت های بحرانی جذب شــد که 
150 نفر توانســتند از این بودجه استفاده کنند 
. در ســال 1400 نیز مبلــغ ۹ میلیــارد تومان 
تخصیص داده شــده است که تقســیم و برش 

شهرستانی آن انجام شده است . 
مدیرکل امور عشــایر خوزســتان اظهــار کرد 
: 15 هزار تن خوراک دام توســط کارخانه های 
خوراک دام استان برای عشایر برنامه ریزی شده 
که تا کنون 8 هزار تن توزیع شده است و با توجه 
به اینکه سالجاری خشکسالی بوده و بیش از 46 

درصد کاهش بارندگی داشــتیم سال سختی از 
نظر تامین علوفه دامی داریم از همین رو به جای 
توزیع خــوراک دام ازآبان ماه امســال از تیرماه 
توزیع شروع شــد و علوفه در اختیار عشایر قرار 

داده شد. 
موســوی تصریح کرد : برای شناســایی عشایر 
واقعی کارت شناسایی هوشــمند برای آن ها در 
نظر گرفتیم و کلیه خدماتی که دریافت می کنند 
از طریق سیستم انجام می شــود . در بحث تردد 
هم برای جلوگیــری از قاچاق دام عشــایر برای 
عزیمت از نقطــه ای به نقطه ی دیگــر از کارت 

عشایر استفاده می کنند . 
وی با اشاره به نقاط عشایری اســتان که امکان 
برق رســانی نداشــتند ادامه داد : ایــن نقاط یا 
توجیه اقتصادی نداشــته و خانوار هــا زیر 20 
خانوار بوده اند و یا هزینه ســنگین بوده و امکان 
برق دار شــدن نبود اما با همکاری شــرکت برق 
منطقه ای از پنل های خورشــیدی استفاده شد 
. بهای هر پنل 10 میلیون تومان اســت که مبلغ 
۹00 هزار تومان آن توســط عشــایر و مابقی از 
جانب اداره کل امور عشــایر استان و برق منطقه 
ای خوزستان پرداخت شــد تا روشنایی به چادر 
عشایر برود که کمک بسیار زیادی به عشایر بود . 

مدیرکل امور عشایر خوزســتان عنوان کرد : در 
ســاعات آغازین زلزله اندیــکا 130 کیلومتر راه 
عشــایری در اندیکا و 82 کیلومتر راه عشــایری 
در ایذه ریزش شد و آســیب دید .در ساعت های 
اولیه دســتگاه هایی که در اختیار امور عشــایر 
شهرستان ها بود شروع به کار کردند ولی با توجه 
به اینکه خســارات در اندیکا زیاد بــود 3 اکیپ 
عشایری از کارشناســان جهت رصد و شناسایی 
خســارت به مناطق اعزام شــدند و اکنون یک 
دستگاه لودر و 3 دســتگاه بیل مکانیکی مشغول 
بازگشــایی و ریزش برداری از راه های عشایری 
در اندیکا هستند اما دنبال راه های اصولی مرمت 

هستیم. 

شهردار کرج:

واقعیت بخشی به بودجه اولویت شهرداری است

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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بوشــهر-رضا حیدری   مدیر کل راه و شهرسازی 
استان بوشــهر گفت: برای تکمیل جاده بندر ریگ - گناوه 

به 35 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
فرزاد رســتمی بیان کرد: جاده بندر ریگ –گناوه در ادامه 
جاده ساحلی بوشــهر به طول 13 کیلومتر و در 2 قطعه در 

حال ساخت  است.
وی ادامه داد: قطعه اول این طرح در ســال 13۹5 شــروع 
و آســفالت آن به پایان رسیده اســت، قطعه دوم نیز سال 
13۹8 بــه طول 8 کیلومتر شــروع شــد که آســفالت 3 
کیلومتر آن انجام شــده و 5 کیلومتر دیگــر آن در مرحله 
روسازی اســت که تا 15 روز دیگر عملیات آسفالت این 5 

کیلومتر هم آغاز می شود.
مدیر کل راه و شهرسازی اســتان بوشهر با اشاره به اینکه تا 
کنون 30 میلیارد تومان برای این طرح هزینه شده  اضافه 

کرد: برای تکمیل و بهره برداری آن 35 میلیارد تومان نیاز 
است.

رســتمی عنوان کرد: با تکمیل جاده بنــدر ریگ - گناوه  
مسیر ورودی به شهر گناوه تا 10 کیلومتر کوتاه تر می شود 

که کاهش بار ترافیکی و صرف انرژی را به دنبال دارد

اراک-فاطمه محمدی   در 6 ماهه ابتداي ســال جاري 
21هزار 81۹متر لوله گذاري آب و فاضالب در ســطح شهر ها و 

روستاهاي شهرستان اراک انجام شده است.
به گزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
مهندس سعید ســرآباداني مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
اراک با اعالم این خبر گفت : از این مقدار لولــه گذاري ، 20هزار و 
603متر شامل اصالح و توسعه شبکه هاي توزیع و خطوط انتقال 
و اصالح انشعابات آب بوده است و یک هزار و 216 متر مربوط به لوله 
گذاري فاضالب مي باشد. وي با بیان اینکه در 6 ماهه ابتداي سال 
624  فقره انشــعاب فاضالب و یک هزارو 632 فقره انشعاب آب 
اصالح و واگذار شده، گفت : در طي این مدت مجموعا 6هزار و 35 
مورد اتفاقات آب و فاضالب برطرف شده که 5هزار۷06 مورد در 
بخش آب و ۷28 مورد در بخش فاضالب بوده است. مدیر امور آب 
و فاضالب شهرستان اراک افزود : به منظور ارتقاء سطح بهداشت 

و سالمت آب مصرفي مشــترکان در 6 ماهه ابتداي سالجاري، 
2۹2 کیلومتر شبکه توزیع آب و در راستاي ارتقاء سطح بهداشت 
عمومي جامعه 322 کیلومترشبکه جمع آوري فاضالب شستشو 
شده است. وي همچنین ازسمپاشي 22 هزار منهول فاضالب  طي 

این مدت خبر داد.

بوشهر مرکزی
مدیر کل راه وشهرسازی بوشهر: 

جاده ریگ-گناوه  ۳۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد
طی 6 ماهه ابتدایي سال جاري : 

بیش از 21 کیلومتر لوله گذاري آب و فاضالب در شهرستان اراك انجام شد

با هدف کاشت 1400 نهال در سراسر ایران؛ 

رکابزن حامی محیط زیست وارد گرگان شد
.دوچرخه ســوار حامی محیــط زیست که با هدف  گرگان-دستجردی
کاشت 1400 نهال به سراســر ایران رکاب می زند، وارد شــهر گرگان شد. 
گرگان، »کرامت عزیززاده« دوچرخه سوار اردبیلی با شعار »حمایت از محیط 
زیست ســالم، زندگی ســالم و شــهر پاک برای همگان« و همچنین اشاعه 
»فرهنگ دوچرخه ســواری« و »کاهش آلودگی هوا«  به شهر گرگان رسید 
و مورد استقبال کارکنان شهرداری قرار گرفت.این دوچرخه سوار جهانگرد، 
تور ایرانگردی ســه ماهه خود را از پنجم مهرماه از شهرستان اردبیل با هدف 

کاشت بیش از یک هزار نهال در مراکز استان ها آغاز کرده است.
آقای عزیززاده که تاکنون بیش از 40 هزار نهال در ۷0 کشــور جهان کاشته 
است، قصد دارد در اقامت سه روزه خود در شهر گرگان، 14 نهال در این شهر 

بکارد و سپس عازم شهرستان گنبدکاووس خواهد شد.

وستای  تقویت اینترنت خانگی ر
 سید میران و نوچمن

با نصب تجهیزات جدید ، سرویس اینترنت خانگی  گرگان-دستجردی
روستاهای نوچمن و سید میران تقویت شد . 

 منطقه گلستان ، مهندس احمدرضا کبیر ضمن اعالم این خبر گفت : توسعه 
ارتباطات مخابــرات در روســتاها ی توایع گرگان باتالش کارشناســان در 

دستورکار و از اولویت ویژه ای برخوردار است. 
وی با اشــاره به اینکه ســرویس اینترنت به عنوان نیاز اصلی مردم در شرایط 
کنونی مطرح است ،  با آغاز ســال تحصیلی و به جهت استفاده بیشتر دانش 

آموزان و دانشجویان ، تقویت آنرا کامال ضروری دانست . 
مدیر مخابرات شهرستان گرگان در ادامه به تشــریح اقدامات انجام شده در 
روستاها پرداخت و گفت : یکی از این اقدامات نصب دو دستگاه dslam و 
افزایش پورت های adsl در روستای نوچمن و سید میران است که موجب 
شده است متقاضیان بیشــتری  بتوانند  از اینترنت خانگی  بهره مند شده و با 

کیفیت  افزون تری  از این سرویس استفاده کنند.

طی حکمی از سوی  وزیر کشور:

وین   شد   مهدی صباغی شهردار قز
قزوین -مریم نقدی، وزیر کشور، با صدور حکمی»مهدی صباغی« را به 

عنوان شهردار جدید قزوین منصوب کرد.
در بخشــی از حکم وزیر کشــور خطاب به »مهدی صباغی« آمده اســت: با 
عنایت به منویات مقام معظم رهبری )مدظلــه العالی( و مفاد بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی، شایســته اســت با انتخاب مدیران متعهد و کارآمد و برنامه 

ریزی دقیق، اهداف و سیاست ها را محقق نمائید.
پایبندی به اصول و ضوابط معماری اســالمی، ایرانی و گســترش نمادهای 
دین و اخالق، هویت بخشی به ســیما ومنظر شهرهاو استحکام بناها، رعایت 
مالک های امانت، دینداری و کفایت و کارآمدی، شفافیت فرایندهاو شناخت 
گلوگاههای فسادخیزو مبارزه جدی با عوامل آن، تسهیل و تسریع و انضباط 
در خدمت رسانی به شــهروندان و پوشــش فراگیرخدمات شهری، رعایت 
توزیع عادالنه خدمات، امکاناتو نگاه عدالت گســتر به اقشار محروم و آسیب 
پذیر با رویکردمحله محوری، توجه اساســی به ظرفیت جوانان و رســیدگی 

ویژه به امور بانوان، ایثارگران، سالمندان، معلوالن مورد تاکید است.
همچنین در بخش دیگری از حکم شهردار قزوین آمده است: اهتمام جدی و 
مسئوالنه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست و ارتقای فضای سبز شهری، 
افزایش نشــاط و فضیلت های معنوی، فرهنگی و اجتماعــی، توجه ویژه به 
آبادانی مراکز فرهنگی، مذهبی و ترویج هنجارهای اسالمی، تکریم و حسن 
سلوک با مردم و جلب اعتماد عمومی، جلب مشارکت های مردمی و نوآوری 
و خالقیت در ارائه خدمات، همــکاری متقابل با مســئوالن ملی و محلی به 

منظور تقویت مدیریت شهری کارآمد مورد توجه قرار گیرد.

وگاه وج واحد شماره یک گازی نیر  خر
 شهید رجایی از مدار تولید برق

واحد شماره یک گازی نیروگاه شهید رجایی قزوین  قزوین- مریم نقدی 
برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل از شبکه سراسری 

تولید خارج شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل 
موتابها مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی با اشــاره به تداوم برنامه های تعمیراتی 
در واحدهای ســیکل ترکیبی این نیروگاه گفت: با پایان یافتن پیک تابستان 
و آغاز فعالیت های تعمیراتی برای کســب آمادگی تولید برق، واحدهای این 
نیروگاه بر اساس فهرست زمانبندی پیش بینی شــده، تحت تعمیرات قرار 
می گیرند که در ادامه تعمیرات اساسی و RI واحد شماره 4 گازی و بویلر آن، 
واحد شماره یک گازی هم به منظور انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و 

تعویض نازل، از مدار تولید خارج شد.
مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی افزود: فعالیت های تعمیراتی این 
واحد، در سه بخش مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق و در مجموع به تعداد 483 
فعالیت به انجام می رسد که بازدید محفظه احتراق و نازل مرحله اول، بازدید 
کمپرســور و تجهیزات آن، بازدید از بویلر و تجهیزات و متعلقات آن، تعویض 
الینرها و ترانزیشــن ها و ...، مهم ترین اقدامات این دوره از تعمیرات در حوزه 

مکانیک خواهد بود.
وی ادامــه داد: در بخش الکتریــک و ابزاردقیــق هم بازدیــد از تجهیزات 
الکتریکی، تســت رله های ترانس اصلی، بازدید از الکتروموتورها، بازدید از 
کنترل والو و سیستم گایدون به همراه تســت نرم افزاری رایانه های واحد و 
بازدید از دیگر تجهیزات ابزاردقیق و تست آن ها از فعالیت های مهم این دوره 
از تعمیرات است که از سوی متخصصان نیروگاه سیکل ترکیبی به انجام می 

رسد.
از ابتدای فصل تعمیرات در مهرماه امســال تاکنون، واحد شماره یک بخاری 
به ظرفیت 250 مگاوات، همراه با واحدهای شــماره یک گازی، چهار گازی و 

بویلرهای آن، تحت تعمیرات قرار گرفته اند.

آبان ماه  برگزار می شود؛

 رزمایش بزرگ سطح یک کشوری مقابله
 با زلزله در البرز 

البرز-مظفری نخســتین رزمایش بزرگ آموزشــی-تمرینی صنعت 
آب و برق منطقه مرکزی شمال کشور با مشــارکت شرکتهای صنعت آب 
و برق البــرز وحضور 1۷ گروه عملیاتی از اســتان های تهــران ،مازندران 
،همدان،قزوین،قم و مرکزی در کرج برگزار می شــود.به گزارش کمیته ی 
اطالع رســانی رزمایش،مهندس داود نجفیان رئیس ستاد اضطرار صنعت 
آب و برق اســتان البرز  با اعالم این خبر اظهار داشــت: ازآنجا که اســتان 
البرز با حدود ســه میلیون جمعیت همواره در معرض تهدیدهای طبیعی 
بوده و در صورت وقــوع زلزله در تهران، قزوین و مازنــدران، البرز نیز قطعا 
دچار عوارض زلزله می شود،بنابراین لزوم آمادگی بیشتر در دستگاه های 
خدمت رســان حیاتی آب و برق برای مقابله با زلزله ضروری خواهد بود.به 
همین دلیل مقدمات برگزاری رزمایشی در ســطح کشوری فراهم شده تا 
موجب افزایش توانمندی برای مقابله هوشمندانه در برابر زلزله باشد .وی 
ســپس به اهداف برگزاری این رزمایش اشــاره کرد و گفت:بررسی میزان 
اثربخشــی و کارایی برنامه های آمادگی و مقابله،ایجــاد هماهنگی الزم 
بین دســتگاههای صنعت آب و برق،تمرین هماهنگی بین سایر سازمانها 
و مردم،تمرین خدمت رسانی به مراکز اســکان اضطراری، ایجاد مهارت و 
اعتماد به نفس در همکاران و شناســایی نقاط ضعف و قوت،مبادله دانش 
وتجارب بین اعضای شــرکت کننــده در رزمایــش، برآوردکیفی و کمی 
تجهیزات و امکانات و ... از مهــم ترین اهداف مورد نظــر اجرای رزمایش 

است.
خاطرنشــان می شــود این رزمایش چهارم آبانماه 1400 در کرج برگزار 

می شود. 

مدیرکل راهــداری و  ایالم-حســن بیگی
حمل و نقل جاده ای اســتان ایالم از ثبت بیش از 
18 میلیون تردد وســایل نقلیه در 6 ماهه نخست 

امسال در محورهای مواصالتی استان خبر داد.
نوراهلل دلخواه با بیان این مطلب اظهار داشــت: در 
نیمه نخست امســال بیش از 18 میلیون و ۹06 
تردد وسایل نقلیه ســبک و سنگین در محورهای 
مواصالتی اســتان ایالم  به ثبت رسیده که نسبت 
به مدت مشابه ســال گذشــته 4درصد افزایش 

داشته اســت. وی گفت: از این میزان تردد بیش 
از یک میلیون و 581 هزار وســایل نقلیه ورود به 
استان بوده که نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
21 درصد افزایش داشته است. مدیرکل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای ایالم با اشــاره به محورهای 
مواصالتی که بیشــترین و کمترین تردد در آنها 
به ثبت رسیده، خاطر نشــان کرد: محور ایالم – 
ســرابله با بیش از 8۹1 هزار و محور ایوان – ایالم 
با بیش از ۹38 هزار تردد، دارای بیشترین میزان 

تردد وســایل نقلیه در این بازه زمانی بوده اند. وی 
افزود: بر اســاس نتایج استخراج شــده از سامانه 
های ترددشمار سهم وسایل نقلیه سنگین از کل 
تردد در محورهای مواصالتی اســتان دو میلیون 
و 14۹هزار است که نســبت به مدت مشابه سال 

گذشته 1۷ درصد افزایش را نشان می دهد
دلخواه اضافه کرد: بیش از 10۷ دستگاه دوربین 
ثبت تخلف و تردد شمار در محورهای مواصالتی 

استان ایالم فعال می باشند.

طی 6 ماهه نخست سال جاری صورت گرفت ؛

ثبت بیش از 18 میلیون تردد وسایل نقلیه  در محورهای مواصالتی ایالم 

گرگان-دستجردی   نقشه های سازمان زمین شناسی 
و تایید معضل فرونشست زمین در گلســتان، زنگ خطری 
جدی برای مدیران و اهالی استان اســت تا برای جلوگیری 
از اســتحصال بی رویه آب از ســفره های عمیق چاره جویی 
کنند که در صورت تســاهل خسارات بیشــماری همچون 
نابودی کشاورزی، تخلیه ســکونتگاه های مرزی و مهاجرت 
را به همراه دارد. شــرایط و تغییرات اقلیمی چند سال اخیر 
و وقوع خشکسالی شدید در گلســتان تبعات بسیاری برای 
این اهالی این اســتان شمالی به همراه داشــته است که باید 
برای رفع این چالش فراگیر کشــور تدابیر ویــژه اتخاذ کرد.
کاهش تولید محصوالت زراعی،  تنگنای شدید در تامین آب 

آشامیدنی، خشک شــدن تاالب ها و پهنه های آبی و وقوع 
ریزگرد از جمله رخدادهای ملموس و محسوس این رخداد 

های اقلیمی است که روز به روز بر دامنه آن افزوده می شود.
اما خشکســالی تهدید خزنده دیگری را نیز به گلستان هدیه 
داد، بر اساس هشدار ســازمان زمین شناســی کشور، این 
استان طی سال های اخیر با فرونشست جدی زمین مواجه 
شده است.نقشــه های تخصصی این سازمان بیانگر آن است 
که شدت افت فرونشست در برخی نقاط استان به حدود 22 
سانتیمتر رســیده اســت ، موضوعی که تمامی فعالیت های 
از جمله اقتصادی و اجتماعی این اســتان مــرزی را تحت 

تاثیر قرار داده است.

دبیر کمیته فرونشست و رئیس اداره ترازیابی دقیق اداره کل 
زمین سنجی و نقشه برداری کشور با اشاره به این که گلستان 
طی سال های اخیر با توجه به کاهش بارش ها، استخراج بی 
رویه منابع آب زیر زمینی و کــم توجهی به مصرف بهینه آب 
با بحران خشکسالی و پدیده فرونشســت مواجه شده است، 
گفت: در این راســتا سازمان نقشه برداری کشــور به عنوان 
متولی پایش فرونشست، اقدام به تهیه نقشه پراکندگی وقوع 

این پدیده در گلستان کرد.
معصومه آمیغ پی افزود: بر این اساس، گلستان در منطقه ای 
به وســعت 4500 کیلومتر مربع در اطراف شهرهای گرگان، 
کردکوی، بندرترکمن، ســرخنکالته، آق قال، گنبدکاووس 

و دلنــد با فرونشســت زمین مواجــه بوده که ســرعت این 
فرونشســت در بندرترکمن  افزون بر 22 سانتیمتر در سال 

و بیشتر از دیگر مناطق است.

گلستان

ونشست زمین ارمغان خشکسالی در دیار هیرکان فر



وزیر نیرو در دومین اجالس بین المللی وزرای انرژی در کشور چین عنوان کرد

آمادگی ایران برای پذیرش سرمایه گذاری در توسعه انرژی های تجدیدپذیر

ومیه خبرهای خوش برای دریاچه ار
هرچند که اوضاع فعلی دریاچه ارومیه مطلوب نیســت اما معاون وزیر 
نیرو در امور آب و آبفا خبرهای خوبی را درباره احیای این دریاچه اعالم 

کرده که می توان نسبت به اوضاع آن امیدوار بود.
 آخرین آمار از دریاچه ارومیه گویای این است که در پایان سال آبی ۰۰ 
- ۹۹ حجم آب موجود در این دریاچه به دو میلیارد و ۷۳۰ میلیون متر 
مکعب رسیده که این رقم در مقایســه با پایان سال آبی ۹۹-۹۸، حدود 
دو میلیارد متر مکعب و نسبت به میانگین بلندمدت ۱۳ میلیارد و ۶۵۹ 

میلیون متر مکعب کاهش را نشان می دهد.
همچنین  تراز سطح آب این دریاچه با کاهش ۶۲ صدم متری نسبت به 
سال آبی گذشــته )۹۹-۹۸( به رقم ۱۲۷۰ متر و ۶۵ سانتی متر رسیده 
که این روند کاهشــی با آغاز بارش هــای پائیزه و اجــرای برنامه های 
هدایت آب، می تواند متوقف شــود، بر اســاس این آمار، تغییرات تراز 
سطح آب دریاچه ارومیه در پایان سال آبی ۰۰ - ۹۹ نسبت به میانگین 

بلندمدت بیانگر کاهش ۳۰۶۵  متری است.
سال آبی ۰۰ - ۹۹، در حالی به پایان رســید که وسعت دریاچه ارومیه 
رقم ۲۰۲۷  کیلومتر مربع را نشان داده و در مقایسه با سال آبی گذشته 
۱۴۷۲ کیلومتر مربع کاهــش دارد، همین موضوع نگرانی هایی را برای 
دریاچه ارومیه به وجود آورده، اما تاکید دولت جدید بر احیای دریاچه 

ارومیه روزنه امیدی را ایجاد کرده است.

تاکید معاون رئیس جمهور بر احیای دریاچه ارومیه
در آخرین جلســه کارگروه نجات دریاچه ارومیه محمد مخبر - معاون 
اول رئیس جمهوری بر اتمام و تکمیل اقدامــات و طرح های نیمه تمام 
و ســخت افزاری احیای دریاچه ارومیه از جملــه طرح های انتقال آب 
از حوضه های آبریز و اقدامات محقق کننده تثبیــت دریاچه ارومیه تا 

پایان سال جاری تاکید کرد.
به گفته وی دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به انجام تعهدات خود 
درخصوص احیای دریاچه ارومیه به طور کامل عمل کنند. او همچنین 
وزارت نیرو را مکلف کرد با همکاری وزارت جهاد کشــاورزی، سازمان 
حفاظت محیط زیست و دبیرخانه ســتاد احیای دریاچه ارومیه ظرف 
دو هفته آینده ضمن آسیب شناســی از وضعیت فعلی دریاچه ارومیه 
و روند اجرای طرح های احیای این دریاچه گزارش جامعی مشــتمل بر 

راهکارهای عملی برای تصمیم گیری در جلسه آتی ارایه کند.

آغاز انتقال  آب به  دریاچه ارومیه از سد کانی سیب تا اسفندماه
بی شــک وزارت نیرو نقش مهمی در احیای دریاچــه ارومیه دارد، در 
این راستا  قاسم تقی زاده خامســی - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا 
امروز در صفحه اینستاگرام خود نوشــت: اجرای طرح های تونل زاب، 
تصفیه خانه های شــهرهای ارومیه و تبریز به عهــده وزارت نیرو قرار 
دارد، از تونل ۳۶ کیلومتری زاب که بلندترین تونل آبرسانی کشور بوده 
فقط ۲۱۰ متر دیگر باقی مانده که با روند فعلی پیشرفت دستگاه حفار 
حداکثر ظرف دو ماه آینده حفاری به پایان خواهد رسید و دو ماه فرصت 
الزم است که دســتگاه و ریل ها جمع آوری شود، لذا به احتمال زیاد ان 
شااهلل تا اســفندماه انتقال  آب به  دریاچه ارومیه از سد کانی سیب آغاز 

خواهد شد.

به گفته وی قرار است از این تونل ساالنه ۵۵۶ میلیون متر مکعب آب به 
دریاچه ارومیه منتقل  شــود. تصفیه خانه های شهرهای ارومیه و تبریز 
هم بیش از ۹۰ درصد پیشــرفت کار دارند و از این تصفیه خانه ها حدود 
۱۱۴ میلیون مترمکعب پســاب به  دریاچه ارومیه منتقل خواهد شد. 
مجموعا ساالنه از این ســه طرح ۶۷۰ میلیون مترمکعب آب و پساب به 

دریاچه ارومیه منتقل می شود که تاثیر گذار است.
معاون وزیر نیرو در امــور آب و آبفا همچنین اعالم کــرد برای احیای 
دریاچه ارومیه تاکنون حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان هزینه شــده است 
که ۲۵۰۰ میلیارد آن برای سد و تونل هزینه شده است و حدود یکهزار 

و پانصد میلیارد تومان دیگر برای کامل شدن طرح ها مورد نیاز است.

شرایط خوبی در انتظار ارومیه است
در این میان داریوش مختاری - کارشــناس ارشــد حوزه منابع آبی به 
ایسنا گفت: سد کانی ســیب و انتقال آب آن به دریاچه ارومیه می تواند 
عاملی موثر برای احیای دریاچه ارومیه باشــد، اما باید توجه داشت که 
برنامه ریزی ها به صورت کارشناســی و دقیق پیش برود تا با مشکالت 

جدیدی روبرو نشویم.
وی با تاکید بر اینکه برنامه های در نظر گرفته شده باید بر اساس اصول و 
در نظر گرفتن شرایط حاکم باشد، اظهار کرد: پیش تر در رودخانه های 
باالدست با اقدامات سازه ای سدهایی را احداث کردیم که همین مساله 
موجب قطع شریانات اصلی شد به عالوه ســطح زیرکشت این سدها را 
افزایش دادیم و درنهایت شــرایط فعلی برای دریاچــه ارومیه به وجود 

آمد.
این کارشــناس ارشــد حوزه منابع آبی ادامه داد: برای انجام کارهای 
جدید باید مطالعــات کافی صورت بگیــرد و از تصمیمات شــتابزده 
دوری کنیم و تنها در این شــرایط اســت که می توانیم نسبت به بهبود 
شرایط امیدوار باشیم، متاسفانه بسیاری از کارهایی که انجام می شود، 
مطالعات شتابزده دارد اما اگر واقعا مطالعات دقیق صورت گرفته باشد 

اجرای این طرح می تواند کار ساز باشد.
مختاری با بیان اینکه اگر قرار باشــد با یک کار ســازه ای و هزینه آور و 
بدون مطالعه مشکالت را برطرف کرد به نتیجه نمی رسیم اما اگر برای 
این طرح فکر و برنامه وجود داشــته باشــد، به گونه ای که انتقال آب با 
حجم اعالم شــده ممکن باشد، قطعا شــرایط خوبی در انتظار دریاچه 

ارومیه است.

 قیمت نفت به باالترین سطح چند سال
 اخیر رسید

قیمت شــاخص نفت خام برنت با ۸۷ ســنت افزایش به ۸۵ دالر و ۷۳ 
ســنت و قیمت شــاخص دبلیوتی آی آمریکا با یک دالر و ۱۲ ســنت 

افزایش به ۸۳ دالر و ۴۰ سنت برای هر بشکه رسید.
 قیمت نهایی شاخص نفت خام برنت روز جمعه )۲۳ مهرماه(، ۸۴ دالر 
و ۸۶ سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا ۸۲ دالر و ۲۸ سنت بود.

قیمت نفت خام برنت به باالتریــن حد خود از اکتبــر ۲۰۱۸ و قیمت 
شاخص دبلیوتی آی به باالترین ســطح خود از اکتبر ۲۰۱۴ رسید، زیرا 
تقاضای نفت همچنان در حال بهبود از همه گیری ویروس کروناســت، 
افزون بر این، بیشــتر تولیدکنندگان بــرق به جای اســتفاده از گاز و 

زغال سنگ گران قیمت، به نفت کوره و گازوئیل روی آورده اند.
تحلیلگران بانک اســترالیایی ای ان زی )ANZ( در یادداشــتی اعالم 
کردند: کاهش محدودیت ها در سراســر جهان به احتمال زیاد به بهبود 

مصرف سوخت کمک می کند.

و نیر

سخنگوی شــرکت ملی گاز گفت: با شروع فصل سرما 
دغدغه تامین گاز کشــور به وجود می آیــد؛ برای این 
موضوع مهم به دســتور معاون وزیر در امور گاز کمیته 
ای تشکیل شده که در گازرسانی به مشترکان وقفه ای 
ایجاد نشود، البته برای موضوع نیازمند همراهی جدی 

مشترکان هستیم.
محمد عسگری با اشــاره به آغاز به کار کمیته سوخت 
شــرکت ملی گاز ایران، اظهار کرد: هدف این کمیته 
برنامه ریزی برای تامین گاز پایدار مشترکان در فصل 
سرماست شــرایط تامین گاز در زمستان هیچ زمانی 
مطلوب نبوده امــا برنامه ریزی ها و ســاماندهی های 
الزم صورت گرفته کــه بتوانیم بدون ایجاد مشــکل 

از فصل ســرما عبــور کنیم لذا بــا توجه به 
اینکــه اولویت شــرکت گاز این بــوده که 
سوخت رســانی بدون وقفه صورت بگیرد، 
این کمیته تشکیل شده است تا تدابیر الزم 

اتخاذ شود.
به گفتــه وی، در این بین از تمــام مردم نیز 
تقاضا داریم که نســبت به مصرف گاز دقت 

بیشتری داشته باشند و دمای رفاه بین ۱۸ تا ۲۲ درجه 
را رعایت کنند، بی شک گذر از فصل سرما با تامین گاز 
پایدار بدون همراهی مردم تحقق نمــی یابد بنابراین 
تقاضا داریم مشــترکان نســبت به این مهم هوشیار 

باشند.

سخنگوی شــرکت ملی گاز با اشاره به لزوم 
مدیریت مصرف توسط مشــترکان، اظهار 
کرد: برای این منظور در بخش های مختلف 
به فرهنگ ســازی اقــدام کردیــم، همین 
موضوع نیز موجب شده طی سال های اخیر 
توجه مشترکان به این مســاله بیشتر شود 
و اکنون شــاهد افزایــش مدیریت مصرف 
در میان مشترکان هســتیم اما باز هم تقاضا داریم که 
موضوع مدیریت مصرف در دستور کار همه مشترکان 

باشد.
عسگری با اشاره به میزان مصرف گاز در سال گذشته، 
گفت: ســال قبل در بخــش خانگی و تجــاری میزان 

مصرف بــه ۶۵۰ میلیون مترمکعب در روز هم رســید 
و امیدواریم امسال با مدیریت مصرف دیگر این عدد را 

شاهد نباشیم.
به گفتــه وی تمام تمهیدات را بــرای مدیریت مصرف 
درنظر گرفته ایم تا مشــکلی ایجاد نشــود؛ هر سال در 
فصل سرما شــرایط تامین سخت است که امیدواریم با 
همراهی مردم امسال اوضاع بهتری را تجربه کنیم. باید 
توجه داشــت هرچه مصرف در بخش خانگی و تجاری 
کاهش یابــد، منافــع آن عائد بخش صنعــت و تولید 
کشور و درنهایت مردم می شــود، مشترکان می توانند 
با راهکارهای ســاده هم به اقتصاده خانــواده و هم به 

اقتصاد کشور کمک کنند.

 ۲ درصــد از مشــترکان صنعت برق همچنــان لزوم 
رعایت مدیریت مصــرف را جــدی نگرفته اند و براین 
اســاس و طبق قانون باید هزینه مصــرف مازاد خود را 

پرداخت کنند.
 لزوم توجــه به مدیریــت مصرف صحیح انــرژی و به 
خصوص انرژی برق هم مــورد تاکید رییس جمهوری 
و هم وزیر نیرو قرار دارد.چندی پیش و در جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصــادی دولت »آیت اهلل ســیدابراهیم 
رییسی« ضرورت مدیریت تولید، تامین و مصرف برق 
کشــور را مورد تاکید قرار داده و خواســتار تهیه طرح 

جامع نیازهای کشور به انرژی شد.
ایــن تاکیدها بیانگر آن اســت که همه ارکان کشــور 
و به خصوص مشــترکان باید به رعایت صرفه جویی و 
پرهیز از اســراف توجه جدی داشته باشند تا هم عالوه 
بر کاهــش مصرف در ســایه مصرف بهینه مشــمول 

هزینه های گزافی که قانون برای مشترکان 
پرمصرف درنظر گرفته نشوند.

طبق بررسی های انجام شده توسط شرکت 
مدیریت تولید، انتقــال و توزیع نیروی برق 
ایران)توانیر( تاکنون ۸۵ درصد از مشترکان 
صنعت بــرق توجه جدی بــه رعایت الگوی 
مدیریت مصرف داشــته اند.براین اســاس 

آنها قبض هایی با مبالغ ۳۰ هزار تومان و کمتر دریافت 
کرده اند.۱۳ درصد مشــترکان نیز به دلیل مصرفی تا 
۲ برابر الگوی تعیین شــده برای مصرف در هر منطقه 

قبض هایی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان دریافت کرده اند.
بنا به گفته قبلی ســخنگوی صنعت برق این افراد اگر 
بیشتر صرفه جویی کنندمی توانند قبض های کمتری 

دریافت کرده و مشترک کم مصرف باشند.
اما در این بین ۲ درصد مشــترکان هســتند که هنوز 

نســبت به رعایت صرفــه جویی بــا وجود 
تاکیدهای فراوان بی توجهی دارند و همین 
امر سبب شده برق آنها بدون یارانه محاسبه 

شده و مبالغ بیش از حدی دریافت کنند.
در همیــن زمینه چندی پیش ســخنگوی 
صنعت برق گفت:۲۵ میلیون از ۳۰ میلیون 
مشــترک برق در کشور در ســطح الگو برق 
مصرف کرده بودند کــه بهای برق این تعــداد تنها ۷ 

درصد اضافه شده است .
مصطفی رجبی مشــهدی  افزود: متوســط قبض این 
دســته از مشــترکان ۳۰ هزار تومان بود که با رعایت 

بیشتر می توانند قیمت کمتری پرداخت کنند.
وی ادامه داد:حدود ۲.۶  درصد از مشترکان کشور جزو 
مشــترکان پرمصرف بودند که  بیش از دو برابر الگوی 

منطقه ای مصرف کرده بودند.

مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق خاطرنشان 
کرد: به طور مثال در شهر تهران که الگو ۳۰۰ کیلووات 
ساعت در ماه است این مشترکان بیش از ۶۰۰ کیلوات 
مصرف داشته اند که برای اینها آن میزان بیشتر از الگو 

با تعرفه خرید تضمینی محاسبه شده است.
رجبی مشهدی گفت:رقم مذکور ۸۰۰ تومان است که 

برای این ۸۵۰ هزار مشترک اعمال شده است.
وی ادامه داد: برای این دســته از مشــترکان قبض با 
قیمت باالتری صادر شــده و اینها برای رسیدگی ابتدا 
مطمئن شوند که مصرف آنها درست بوده و برای اینکار 
می توانند به شــرکت های توزیع در سراســر کشــور 

مراجعه کرده و از مصرف خود اطمینان حاصل کنند.
اکنون چنین به نظر می رســد که مشترکان پرمصرف 
باید عادت بد خود را ترک کرده تا مشمول هزینه های 

نسبتا سنگین نشوند.

گاز

برق

خریدار   وزیر نیرو با اشاره به توانمندی ها 
و ظرفیت حقیقی ایران در تولید انرژی های 
تجدیدپذیر، برای پذیرش سرمایه گذاری و 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر برای تحقق 
آینده ســبز و فراگیر انرژی در کشور اعالم 
آمادگی کــرد. »علی اکبــر محرابیان« در 
دومین اجالس وزرای انرژی در کشور چین 
با موضوع »آینده ســبز و فراگیر انرژی« که 
به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، افزود: 
ظرفیت حقیقــی ایران بــرای تولید انرژی 
تجدیدپذیر به واســطه بافــت و موقعیت 
جغرافیایی آن بسیار باالست و حجم تولید 
انــرژی تجدیدپذیر در ایران در ســال های 

اخیر رو به افزایش گذاشته است.
وی بــا بیــان اینکه دولــت کنونــی ایران 
برنامه ای چهار ســاله برای افزایش ۱۰ هزار 
مگاواتــی انرژی هــای تجدیدپذیــر دارد، 
خاطرنشــان کرد: بازار توســعه انرژی های 
تجدیدپذیــر ایران، بــا اتکا به پتانســیل 
بــاالی منابــع انرژی هــای تجدیدپذیــر 
اعــم از خورشــیدی، بادی، زیســت توده، 
زمین گرمایــی، از طریــق امــکان عقــد 
قراردادهای بلندمدت با نرخ های تشویقی، 
بازار بســیار جذابی برای ســرمایه گذاران 

است.
وزیر نیرو ادامه داد: ایران از قانون تشــویق و 
حمایت از سرمایه گذاری خارجی برخوردار 
بــوده و فرصــت اقتصادی مناســبی برای 
ســرمایه گذاران حــوزه تجدیدپذیر برای 
ایجاد مــزارع تجدیدپذیــر فراهم کرده که 

در صورت نیاز می توان آن را در جلسه های 
تخصصی بیشتر تشریح کرد.

محرابیــان گفــت: بی تردیــد غلبــه بــر 
چالش هــای جهــان در قــرن ۲۱ نیازمند 
چندجانبه گرایــی،  احتــرام بــه حقــوق 
بین الملــل، اصــالح نهادهــای حاکمیت 
سیاسی و اقتصادی و توسعه همکاری های 
بین المللی اســت.وی اضافه کــرد: امروزه 
پیشــرفت های علمــی و فنــاوری، تأثیر 
گســترده ای بــر فرایند رشــد اقتصادی و 

توســعه پایدار گذاشــته و موجب ارتقای 
مراودات فرهنگــی، اجتماعــی، تجاری و 
توســعه ســرمایه گذاری میان کشورهای 
جهان شــده اســت.وزیر نیرو با اشــاره به 
موضوع انرژی ســبز، خاطرنشــان کرد: در 
جایی که اقتصاد نقش برجسته تری نسبت 
به هر زمان دیگری پیدا کرده و ژئواکونومی 
انرژی فصل نوینی در جهان گشــوده است، 
انرژی ســبز نیز صــرف نظــر از مالحظات 
زیســت محیطی، اهمیت اقتصادی یافته و 

به کارگیری کلمه سبز در کنار منابع انرژی 
با کاهش تولید دی اکسیدکربن، هماهنگی 
با محیــط و عــدم آلودگیی های زیســت 

محیطی مترادف شده است.
محرابیــان، صنعــت بــرق را یکــی از 
زیرســاخت های حیاتی و بنیادین ســایر 
صنایع دانســت و افزود: ایــن صنعت نقش 
مهمــی در توســعه صنعتــی و اقتصادی 
کشــورها، به دلیل ضرورت نیــاز به آن در 
فرآیند تولید کاال و محصــوالت و در نهایت 

تولید ناخالص داخلی ایفا می کند.
وی با بیــان اینکه انرژی بــرق، ضمن آنکه 
ســبب رشــد کیفی زندگی مردم می شود، 
رابطه مستقیمی با توســعه پایدار، رونق و 
افزایش تولید در جوامع مختلف دارد، گفت: 
در این میان در صحنه جهانی نیز حرکت از 
سمت اســتفاده از انرژی های فسیلی برای 
تولید برق به سمت انرژی های تجدیدپذیر، 
به دلیل مالحظات زیســت محیطی شدت 
گرفته و سبب توســعه و افزایش سهم سبد 
انرژی کشــورهای مختلف از انــرژی برق 
پاک و تجدیدپذیر شــده که همین عامل به 
دلیل بهره منــدی از ظرفیت های تحقیق و 
توســعه جهانی، منجر به خلق فناوری های 
نوین و رشــد و توســعه صنعــت برق طی 
چنــد دهه اخیــر شــده اســت.وزیر نیرو 
خاطرنشــان کرد: جمهوری اسالمی ایران، 
همانند سایر کشــورهای مسوولیت پذیر به 
موضوع کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای 
و ســازگاری با تغییــرات اقلیمــی احترام 
گذاشــته و به دنبال جهان ایده آل و عاری 
از هرگونه آلودگی  اســت. بــه همین دلیل 
نیز با دارا بودن ذخایر غنی انرژی فســیلی و 
تجدیدپذیر، از ســرمایه ها و سرمایه گذاران 
در زمینه انرژی های پاک یا ســبز حمایت 
کرده و آن را در اولویت قرار داده اســت.در 
این اجالس بیش از ۱۵ تن از وزرا و مقام های 
انرژی کشورهای مختلف از جمله عربستان، 
جمهوری آذربایجان، الجزایر، پاکســتان، 

کوبا و صربستان حضور داشتند.

آغاز ماراتون تولید و مصرف گاز

۲ درصد مشترکان صنعت برق بی توجه به مدیریت مصرف

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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با تاکید رییس جمهوری انجام می شود

وگاه ها با هدف تولید پایدار برق تامین سوخت زمستانی نیر
خریدار   تامین کافی ســوخت زمستانی 
نیروگاه هــا بــرای تضمین تولیــد پایدار و 
مستمر برق در فصل زمستان اهمیت زیادی 
دارد و بر این اساس، رییس جمهوری چندی 
پیش در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 

دولت بر آن تاکید کرد.
 تامین سوخت به موقع مورد نیاز نیروگاه ها 
از اموری اســت که اختالل در آن می تواند 
خاموشــی هایی را به دنبال داشــته باشد، 
تجربه پارســال نشــان داد تامین نشدن به 
موقع ســوخت مــورد نیاز نیــروگاه ها چه 

مشکالتی می تواند برای کشور ایجاد کند.
همیــن حساســیت ســبب شــد رییس 
جمهــوری در جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصــادی دولــت که بیســت مهــر ماه 
برگزارشــد بر پیش بینی تامیــن به موقع 

سوخت نیروگاه ها تاکید داشته باشد.
در همین رابطه »علی اکبرمحرابیان« وزیر 
نیروی دولت سیزدهم نیز در روزهای اخیر 
موضوع ســوخت نیروگاهی را بســیار مهم 
ارزیابی کرد و گفت: این امر در زمســتان از 
اهمیت باالیی برخودار اســت و مشکلی که 
سال گذشته ایجاد شــد این بود که مخازن 
سوخت نیروگاه ها پر نشد و همین امر تامین 

گاز نیروگاه ها را با مشکل روبه رو کرد.

محرابیان گفــت: براین اســاس از یک ماه 
گذشــته و در یک اقدام مشــترک با وزارت 
نفت تالش کردیم ناوگان حمل و نقل کشور 
بسیج شــوند و مصوبه خوبی در دولت برای 

تشویق مالکان این ناوگان داشته ایم.
وی افزود: درحال حاضر سوخت رســانی با 
ســرعت خوبی درحال انجام است و در حال 
حاضر موجــودی مخازن باالتــر از ذخیره 

سال گذشته است.
»محســن طرزطلب« مدیرعامل شــرکت 
بــرق حرارتی روز دوشــنبه در گفت وگوی 
اختصاصی بــا خبرنگار اقتصــادی ایرنا در 
رابطه با وضعیت تامین ســوخت نیروگاهی 
گفت: تالش خواهیم کــرد تا حد امکان این 

نگرانی برطرف شده یا کاهش یابد.
وی دربــاره وضعیت فعلی تامین ســوخت 
نیروگاه ها افزود: اکنون روند تامین سوخت 
نیروگاه ها از سوی وزارت نفت به طور مداوم 
درحال انجام اســت و هم از نظر سوخت گاز 
و هم سوخت مایع کار تامین به طور مستمر 

در حال انجام است.
مدیرعامل بــرق حرارتی ادامــه داد: االن 
وضعیــت مخــازن نیروگاه ها نســبت به 
ســال گذشــته در همین زمــان وضعیت 
مطلوب تری دارد و میزان سوخت مایع هم 

نسبت به گذشته بهتر شده است.
طرزطلب بیان داشــت: البتــه باید دید 
وضعیت مصــرف گاز در کشــور به چه 
شکلی خواهد شد و مشترکان چه میزان 
گاز مصرف خواهند کرد و بر این اســاس 
چقدر گاز مــورد نیــاز نیروگاه ها تامین 
خواهد شــد و مخازن چقدر مــی توانند 
ســوخت مورد نیاز نیروگاه های حرارتی 

را تامین کنند؟
وی دربــاره احتمال اســتفاده از مازوت در 
برخی نیروگاه ها گفت: این امر بســتگی به 
میزان مصرف گاز و برق در زمستان خواهد 
داشت و پیش بینی ما آن است که استفاده 
از سوخت مازوت اجتناب ناپذیر خواهد بود.

مدیرعامل شــرکت برق حرارتی ادامه داد: 
۱۶ نیروگاه وجــود دارد که مــی توانند از 

سوخت مازوت استفاده کنند.
طرزطلب افزود: احتمال می رود ۵۰ درصد 
این نیروگاه ها به سمت اســتفاده از مازوت 
بروند؛ گرچــه تالش این اســت که هر ۱۶ 
نیروگاه زمانی که از ســوی سازمان محیط 
زیســت اعالم افزایش آلودگی داده شــد از 

سوخت مازوت استفاده نکنند.
به گزارش ایرنا، پیشتر شرکت ملی گاز ایران 
اعالم کرد، ســومین نشســت هماهنگی و 

برنامه ریزی تأمین ســوخت زمســتانی در 
هفته گذشــته با حضور مســئوالن وزارت 
نفت و نیرو برگزار شــد، این نشست با هدف 
بررســی اصالح الگوی مصرف در کشــور و 
ایجاد هماهنگی و همکاری مشــترک میان 
دســتگاه های تأمین کننده و مصرف کننده 

انرژی در کشور برگزار شد.
ارسال حداکثری سوخت مایع به نیروگاه ها 
با اولویت منطقه شــمال شــرق، استفاده 
حداکثــری از نفــت کــوره در نیروگاه ها 
و مدیریــت تأمیــن گاز بــرای مهم ترین 
مراکــز تولید برق در کشــور، از اصلی ترین 

موضوع های مورد بحث در این نشست بود.
وزیر نفــت نیز پیــش از این با بیــان اینکه 
درســال گذشــته حدود ۱۶۰ میلیون متر 
مکعب در بعضــی از روزهای فصل ســرد 
بخصوص در اســتان های شــمال و شمال 
شرق کشور کســری گاز داشــتیم، گفت: 
امسال پیش بینی می کنیم که با روند رشد 
مصرف در کشــور که بین ۸ تــا ۱۰ درصد 
اســت، در فصل ســرد تا ۲۰۰ میلیون متر 
مکعب در روز کســری گاز داشــته باشیم، 
به همین خاطر جلســات تامین ســوخت 

زمستانی را شروع کردیم.



کابوس پیک پنجم را فراموش نکنیم

ونایی خطر حذف عجوالنه محدودیت های کر

سردار رحیمی:
 ۱۰۷ باند سرقت در تهران متالشی شد

 فرمانده انتظامی تهــران بزرگ از انهدام ۱۰۷ باند ســرقت در پایتخت 
خبر داد و گفت: در این راستا ۸۷۶ سارق دستگیر شدند. سردار حسین 
رحیمی در حاشیه چهارمین طرح کاشف پایتخت، افزود: ۳۲۰ عملیات 
هماهنگ توسط پلیس آگاهی و پیشگیری طی ۴۸ ساعت گذشته برای 
مقابله با سارقان منزل در تهران و سایر نقاط کشور اجرا شد و ۸۷۶ سارق 
دستگیر، ۷۲۰ فقره ســرقت منزل و بیش از هزار فقره اموال مسروقه نیز 
کشف شد.وی درباره تعداد و نوع اموال مسروقه و مکشوفه توسط پلیس، 
گفت: ســه کیلوگرم طال، ۱۰۰ عدد تلفن همراه، ۲۰ عدد لپ تاپ، ۸۰ 
دستگاه تلویزیون، ۴۰ عدد تابلو هنری و ده ها فقره اسناد و مدارک اعم از 
شناسنامه، کارت ملی و شناسنامه از مخفیگاه سارقان کشف شد.رییس 
پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه بیشــترین اموال مکشــوفه متعلق به 
حوزه ارز و طال بود، افزود: در این طرح ۱۰۷ باند منهدم شــد و نکته مهم 
اینکه ۶۳ درصد افراد دستگیر شده، سابقه دار هستند.رحیمی گفت: در 
این طرح ۲۱ سارق حین سرقت دستگیر شــدند و بیشتر این متهمان با 
ماموران پلیس درگیر شــدند اما مقتدرانه با آن ها برخورد شد بخ نحوی 
که در ۱۰ مورد، تیراندازی بین مأموران و ســارقان صورت گرفت.وی با 
اشــاره به دســتگیری ۳۰ نفر از مالخران نیز توضیح داد: رویکرد جدید 
پلیس با متهمان در اجرای ماموریت ها، موضوع محور است و به صورت 

جدی با بحث سرقت در حال اجرای برنامه های خود هستیم.
رحیمی به سارقان هشــدار داد: ســارقی که در تهران سرقت می کند 
بداند که در هر جای ایران باشد، دســتگیر خواهد شد گو اینکه در چند 
عملیات طرح کاشــف متهمان را در شــهرهای مرزی کشور دستگیر 

کردیم و تحویل مراجع قانونی دادیم.

استاندار تهران:
وی انتظامی برای تامین امنیت جامعه  تالش نیر

قابل تقدیر است
اســتاندار تهران گفت: پلیس همواره برای اینکه همــه مردم با خیالی 
راحت و آرامشی پایدار باشند و نیز برای صیانت و حفاظت از جان و مال 

آحاد مردم تالشی شبانه روزی و قابل تقدیر دارند.

 محســن منصوری در دیدار با ســردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ با تقدیر از زحمات آنان اظهار داشــت: کارکنان دلسوز و تالشگر 
نیروی انتظامی همیشه در کنار مردم برای انجام مأموریت های خطیر و 
تأمین امنیت جامعه تالش و مجاهدت می کننــد.وی ادامه داد: پلیس 
همواره برای اینکه همه مردم با خیالی راحت و آرامشــی پایدار باشند و 
نیز برای صیانت و حفاظت از جان و مال آحاد مردم تالشــی شبانه روزی 
و قابل تقدیر دارند.اســتاندار تهران عنوان کرد: امروز نیروهای مســلح 
کشــورمان خدمت به آحاد مردم و مجاهــدت در راه تأمین امنیت را به 
زندگی مادی و معنوی ترجیح داده اند.منصوری ســپس گفت: نیروی 
انتظامی با ماموریت چنــد وجهی خود در رفت و آمــد جاده ای، تأمین 
امنیت شهرها، تأمین امنیت مرزها، مبارزه با ناامنی های داخلی و تأمین 

امنیت روانی جامعه و دیگر حوزه ها خدمات ارزشمند و اثرگذاری دارد.

مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو:
وی بیماران تاالسمی به وفور در کشور  دار

 موجود است
مدیــرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان غــذا و دارو گفت: داروی 
بیماران تاالسمی به وفور در دو نوع تزریقی و خوراکی در کشور موجود 
اســت اما اینکه از نوع وارداتی آن حمایت کنیم خواســته غیر منطقی 
است. ســید حیدر محمدی، در خصوص نارضایتی بیماران تاالسمی 
مبنی بر نبود داروی جیدنیو و دسفرال در کشور، اظهار داشت: با اعضای 
انجمن تاالســمی بارها در این خصوص صحبت شده است اما علی رغم 
توضیحاتی که ارائه می شود متأسفانه اعتراضات همچنان ادامه دارد که 

دلیل آن هم مشخص نیست.
وی ادامه داد: داروی دفرازیروکس )فرم خوراکی( و دفروکسامین )فرم 
تزریقی( در کشور تولید می شــود. ضمن اینکه در حال حاضر شرکت 
تولید کننده دسفرال هم اعالم کرده تولید این دارو در دنیا متوقف شده 

است و تنها برای ایران این دارو را تولید می کنند.
محمدی تصریح کرد: این شــرکت با اعالم اینکه تولید این دارو از نظر 
اقتصادی صرفه ندارد، توصیه کرده اســت مطابق نظر همه متخصصان 
آنکولوژی در دنیا، روی فرم خوراکی یعنی دفرازیروکس متمرکز شوند.

مدیرکل دارو و مــواد تحت کنترل ســازمان غــذا و دارو عنوان کرد: 
متأســفانه این عزیزان فقط داروی وارداتی می خواهند و از آنجایی که 
فرم خوراکی و تزریقی در کشور تولید شده و به وفور در دسترس است، 

نمی توانیم از داروی وارداتی حمایت کنیم.
وی تصریح کرد: هر چند شرکت خارجی تولیدکننده برند جیدنیو قول 
داده بود از ابتدای امســال فرم خوراکی آن را در ایران تولید کند ولی به 

دلیل بدعهدی طرف خارجی هنوز این وعده محقق نشده است.
محمدی گفت: خواسته این افراد نامعلوم و بی منطق است چرا که دارو 
به وفور در دو نوع تزریقی و خوراکی در کشــور موجود است اما اینکه از 

نوع وارداتی آن حمایت کنیم خواسته غیر منطقی است.

هشدار پلیس نسبت به کالهبرداری در پوشش 
ونا کارت واکسن کر

رییس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرائم سایبری پلیس فتای ناجا 
نسبت به کالهبرداری یا سوءاستفاده از شــهروندان در پوشش صدور 
کارت واکســن کرونا هشدار داد.ســرهنگ علی محمد رجبی، با اشاره 
به فرآیند آنالین دریافت کارت واکســن کرونا، اظهــار کرد:  برابر اعالم 
مسئوالن وزارت بهداشــت و ســتادملی مقابله با کرونا تمامی افرادی 
که واکسن کرونا را تزریق کرده باشــند، می توانند با مراجعه به سامانه 
ســالمت، کارت واکســن دیجیتال فارســی خود را به صورت رایگان 
دریافت کنند.وی ادامه داد: در این شــرایط ممکن است افراد سودجو 
با ایجاد سامانه های جعلی یا حتی تماس و ارسال پیامک به شهروندان 
مبالغی را برای صدور کارت واکســن دریافت کرده یا اطالعات هویتی 
کاربران را دریافت کنند که الزم اســت شهروندان هوشــیار باشند که 
صدور این کارت ها به صورت الکترونیک یا همان دیجیتال بوده، مبلغی 
برای آن دریافت نمی شود و تنها مرجع رســمی صدور آن همان سامانه 
ثبت نام واکسیناسیون کرونا است که از سوی وزارت بهداشت راه اندازی 
شده اســت.در مواردی که شهروندان با موارد ســودجویانه و مشکوک 
روبرو شــدند باید بدانند که یا به ســایت ها و صفحات فیشینگ هدایت 

خواهند شد یا احتمال سوءاستفاده از اطالعات هویتی آنان وجود دارد.

دیوار

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی از صدور بیش 
از ۵۰۰۰ فقــره شناســنامه برای فرزنــدان حاصل از 

ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد.
مهدی محمودیــان، مدیرکل امور اتبــاع و مهاجرین 
خارجی در گفت وگــو با خبرنگار ایلنــا درباره اعطای 
شناســنامه به فرزندان حاصــل از ازدواج زن ایرانی با 
مرد غیرایرانی گفت: از ابتــدای ابالغ آیین نامه اعطای 
تابعیت ایران به فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی 
با مردان خارجی تعداد ۲۹۷۳۷ فقره پرونده تشــکیل 
شده است، که این پرونده ها تکمیل و جهت استعالم به 

مراجع امنیتی ارسال شده است.
مدیر کل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی با اشــاره به 
شناسنامه های صادر شــده برای این افراد خاطرنشان 
کرد: از ابتدای ابالغ آیین نامه پیش گفته تاکنون بیش 
از ۵۰۰۰ فقره شناســنامه برای فرزنــدان دارای مادر 

ایرانی صادر شده است.محمودی در پاسخ به 
این ســوال که چرا در برخی استان ها صدور 
شناســنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج 
زنان ایرانی با مردان خارجی به کندی پیش 
مــی رود و روند طوالنــی دارد، گفت: مالک 
عمل استان ها مفاد مطرح شــده آیین نامه 
اســت و شــیوه نامه صرفا برای رفع ابهامات 

استان ها در اجرا، تهیه و ارســال شده و کماکان مالک 
عمل اســتان ها در دریافت پاسخ اســتعالم امنیتی بر 

اساس مفاد ماده ۱۳ آیین نامه است.
وی همچنین در پاســخ به این ســوال کــه در کدام 
استان ها بیشــترین متقاضیان صدور شناسنامه وجود 
دارد؟ گفت: اســتان های سیستان و بلوچستان، تهران 
و خراســان رضوی باالترین میزان درخواســت برای 
دریافت شناســنامه فرزندان حاصــل از ازدواج زنان 

ایرانی با مردان خارجی را دارا هستند.
مدیر کل امور اتبــاع و مهاجرین خارجی در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
خدمات ارائه شده به اتباع خارجی از ابتدای 
شــیوع کرونا گفت: از ابتدای شــیوع کرونا 
خدمات بهداشتی به اتباع غیرایرانی به طور 
کامل ارائه شده است. از جمله اقدامات انجام 
شــده در این مدت راه اندازی نقاهتگاه های ویژه داخل 
مهمانشــهرها برای بیماران مبتال به بیماری کووید-

۱۹)بصورت مجزا مرد وزن( بوده است.
وی ادامــه  داد: همچنیــن خریــد اقالم بهداشــتی، 
تجهیزات پزشــکی و دارو در راســتای پیشــگیری، 
تشــخیص و درمان بیماری کووید ۱۹ بــا هماهنگی 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی از طریق 
کمک ســازمان های بین المللی و توزیــع آن در بین 

پناهنــدگان و مراکــز درمانــی و بهداشــتی از دیگر 
اقدامــات انجام شــده اســت.مدیر کل امــور اتباع و 
مهاجرین خارجــی تصریح کرد: رایگان شــدن کلیه 
خدمات بهداشــتی و درمانی همانند اتبــاع ایرانیان 
برای پناهنــدگان مبتال به کوویــد ۱۹، آموزش دقیق 
پروتکل های بهداشتی به اتباع خارجی شامل آموزش 
فاصله گذاری اجتماعی، آموزش اســتفاده از ماسک و 
الزام استفاده از آن  )از طریق ارســال پیام کوتاه، تهیه 
کتابچه، ساخت انیمیشــن کوتاه به زبانهای محلی ( از 
دیگر اقدامات صورت گرفته در این مدت بوده اســت.

محمــودی همچنین دربــاره واکسیناســیون اتباع 
خارجی گفــت: واکسیناســیون پناهنــدگان و اتباع 
خارجی براساس سند ملی جمهوری اسالمی ایران در 
حال انجام اســت و تاکنون نزدیک به یک میلیون دوز 

تزریق واکسن برای اتباع خارجی انجام شده است.

معاون دانشــجویی دانشــگاه عالمه طباطبایی گفت: 
در نیمســال اول و از ۱۵ آبان در صورت کســب مجوز 
از وزارت علوم، آموزش دانشــجویان ارشــد و دکتری 

حضوری خواهد شد.
غالمرضا لطیفی، درباره برنامه ریزی دانشــگاه عالمه 

برای حضوری شدن دانشــجویان از ۱۵ آبان ماه اظهار 
کــرد: از آنجا که اطــالع نداریم دقیقا چــه تعدادی از 
دانشجویان دانشــگاه عالمه طباطبایی واکسینه شده 
اند، به همین دلیل فرم خوداظهــاری طراحی کردیم 
که در ســامانه دانشگاه بارگذاری شــده است؛ در این 

پرسشنامه از دانشــجویان پرسیده شــده که آیا اصال 
واکســن تزریق کرده اند و آیا دو دز را دریافت کرده اند 

یا خیر؟
معاون دانشــجویی دانشــگاه عالمه طباطبایی افزود: 
برای نیمسال اول ســال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اگر 

وزارت علوم و ســتاد ملی مقابله با کرونــا اجازه دهند، 
اولویت حضور در دانشگاه را به دانشجویان کارشناسی 
ارشــد و دکتری اختصاص دهیم و پــس از آن با اتمام 
واکسیناسیون گروه هدف، برای نیمسال دوم آموزش 

حضوری را به صورت رسمی آغاز کنیم.

شناسنامه

دانشجو

خریدار   ایــن روزها صحبــت از حذف 
محدودیت های کرونایی به روال سابق است 
و قرار است طرح هوشمند جایگزین شود تا 
بتوان به روزهای عادی بازگشــت، در حالی 

که هنوز به نقطه ایمنی جمعی نرسیده ایم.
 شــتاب گرفتــن واکسیناســیون از یک 
طرف و خســتگی مردم از طوالنی شــدن 
محدودیت هــا و پروتکل هــای کرونایی از 
طرف دیگر، دســت به دســت هــم داده تا 
ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت، 
تصمیــم بگیرنــد هرچه زودتر نســبت به 
عادی ســازی شــرایط جامعه برای مردم، 
اقدام کننــد. این در حالی اســت که دنیا به 
این نتیجه رســیده که این ویــروس به این 
زودی ها نخواهد رفت و فعاًل با ما خواهد بود.

تکرار تجربه وحشتناک پیک پنجم
هنوز برخــی از مناطق کشــور درگیر پیک 
پنجم کرونا هستند و آمار ابتالء و مرگ های 
کرونایی، نگران کننده اســت. یعنی اینکه ما 
همچنــان گرفتار ترکش هــای پیک پنجم 
هســتیم که طوالنی ترین پیــک کرونایی 
در کشور بوده اســت.پیک پنجم با ویروس 
دلتــا از اســتان های جنوبی آغاز شــد و به 
سرعت سراسر کشور را فرا گرفت. به یکباره 
بیمارســتان ها پر شــد از بیماران کرونایی 
و تعداد فوتی ها هــر روز باالتر رفت. مردم به 
شدت ترسیده بودند و این وحشت، به خاطر 
هجوم ویــروس جهش یافته بــود.در پیک 
پنجم بود کــه فهمیدیم کرونا دســت بردار 
نیســت و فعاًل باید تحملــش کنیم. هرچند 
واکسن زده ایم و خوشحالیم که ایمنی داریم، 
اما یادمان باشد که تا رسیدن به نقطه ایمنی 

جمعی در کشور، هنوز فاصله زیادی داریم.

 رسیدن به نقطه ایمنی جمعی
 تا دو ماه آینده

آن طور که عنوان می شــود، بــرای اینکه 

حداقل ۸۰ درصد جمعیت کشور واکسینه 
شوند، یعنی دو دوز واکسن بزنند و دو هفته 
از آن نیــز بگــذرد، می بایســت ۲ ماه صبر 
کنیم. بنابراین، به صرف تزریق ۷۳ میلیون 
دوز واکسن کرونا در کشور، نمی توان تصور 

کرد که ایمنی جمعی حاصل شده است.
تا کنــون ۴۸ میلیون و ۴۷۴ هــزار و ۱۸۷ 
نفــر دوز اول واکســن کرونــا را دریافــت 
کرده انــد. ۲۴ میلیون و ۱۶۹ هــزار و ۳۳۵ 
نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکســن های تزریق شــده در کشور به ۷۲ 
میلیون و ۶۴۳ هــزار و ۵۲۲ دوز رســیده 

است.
وقتی به این آمــار و ارقام نــگاه می کنیم، 
می بینیم که هنــوز ۲۴ میلیون نفر موفق به 
دریافت ۲ دوز واکسن شــده اند و تا رسیدن 
به مرز حداقل ۷۰ میلیــون نفر از جمعیت 
کشــور که بایــد ۲ دوز واکســن بزنند، راه 

زیادی در پیش داریم.
مســعود یونســیان دبیر کمیته تخصصی 
اپیدمیولــوژی وزارت بهداشــت گفــت: 
هدف نخست واکسیناســیون، حفظ جان 
مردم، هدف دوم، کاهش بــار مراجعات به 
بیمارستان ها و هدف ســوم، ایمنی جمعی 

است.
طرح ایــن موضــوع، یعنی اینکــه زمانی 
می توانیم به کاهــش آمار کرونــا امیدوار 
باشیم که واکسیناسیون تکمیل شده باشد.

اداره  رئیــس  زهرایــی  سیدمحســن 
بیماری های قابل پیشــگیری با واکســن 
وزارت بهداشــت، عنوان کرده اســت که 
تاکنون حدود ۷۲ میلیون دوز واکســن در 
کشور تزریق شــده که ۴۸.۵ میلیون نوبت 

اول و ۲۳ میلیون ۲ دوز واکسن زده اند.
وی بر این موضوع تاکید کرد که باید تالش 
کنیم ظرف یک تــا دو ماه آینــده، تزریق 

دوز دوم به ۴۵ میلیــون نفر و دوز اول به ۷۰ 
میلیون نفر برسد.

اظهارات دوگانه وزیر
از ســوی دیگر، بهــرام عین اللهــی وزیر 
بهداشــت، در اظهارنظرهــای دوگانــه، 
صحبت از برداشتن محدودیت ها دارد و در 
جای دیگر که برای پرســتاران درخواست 
مرخصی تشــویقی می شــود، می گوید در 

آماده باش هستیم.
اگر قرار است محدودیت ها برداشته شود و 
دانش آموزان و دانشــجویان در کالس های 
درس مدرسه و دانشــگاه حاضر شوند، چرا 
عنوان می شــود که باید آماده پیک ششم 

باشیم.

مبادا ریسک کنیم
برخی از دست اندرکاران حوزه سالمت که از 

نزدیک درگیر بیماری کرونا بوده اند، نسبت 
به خطرات حذف عجوالنــه محدودیت ها 
هشــدار داده انــد و گفته اند کــه نیروهای 
بهداشــت و درمان واقعاً خســته شده اند و 
رمق ایستادن در مقابل پیک ششم را ندارند.

شاید مردم از طوالنی شــدن محدودیت ها 
و…، خسته شده اند. اما نمی توان خستگی 
کادر بهداشت و درمان را نادیده گرفت و به 

استقبال پیک ششم رفت.
به گفته فریــد نجفی معــاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشــت، بیمــاری کووید 
۱۹ ســویه های مختلف دارد و این سویه ها 
موجب می شــود ویروس از دست سیستم 

ایمنی بدن فرار کند.
محمدمهــدی گویا رئیس مرکــز مدیریت 
بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت، با 
عنوان ایــن مطلب که در مــورد کرونا فقط 
می تــوان ۱۵ روز آینده را پیــش بینی کرد 
و پس از آن هر لحظه ممکن اســت کرونا و 
شــرایط کرونایی دســتخوش تغییر شود، 
گفــت: ویروس کرونــا به راحتــی و به این 
زودی هــا زندگی ما را تــرک نخواهد کرد و 
قطعاً مدت های طوالنی و یــا همه عمر با ما 

زندگی کند.
وی تصریح کرد: اینکه با پیدا شدن واکسن، 
کرونا از بیــن خواهد رفت هــم قابل تکیه 
و پیش بینی نیســت زیرا هر گونــه تغییر 
ژنتیکی بــر روی کرونا ویــروس می تواند 
واکســن ها را ناکار آمد نماید از سوی دیگر 
آنچه در خصوص ایمنی جمعی انتظار داریم 
هم معلوم نیست که امیدبخش باشد به این 
خاطر بایــد در مورد این ویــروس احتیاط 

بیشتری به خرج داد.
حاال که روند واکسیناســیون شتاب خوبی 
گرفته اســت، به نظر می رســد باید اندکی 
صبوری کنیم و اجازه بدهیم به نقطه ایمنی 
جمعی برسیم. زیرا، تکرار پیک پنجم برای 

ما گران تمام خواهد شد.
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معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد

وم قوِل تهیه دو میلیون و ۵۰۰ تبلت برای دانش آموزان مناطق محر
خریدار  معاون وزیر آمــوزش و پرورش 
گفــت: در تعهــدی کــه اســتانداران و 
تشکل های غیردولتی داشتند، برنامه تهیه 
بیــش از دو میلیــون و ۵۰۰ تبلت طراحی 

شده است.
سید جواد حسینی، رئیس سازمان آموزش 
و پرورش اســتثنایی و معاون وزیر آموزش 
و پرورش درباره آخرین آمــار ارائه تبلت به 
دانش آموزان در قالب طــرح هدایت گفت: 
مفهوم طرح هدایت این اســت که هر دانش 
آموزی یک تبلت و هر تبلت یک کالس و هر 
کالس یک مدرسه باشــد. تقریبا نزدیک به 
یک سال و نیم اســت که با توجه به شرایط 

کرونا این طرح آغاز شده است.
وی ادامــه داد: حــدود ۳۰ درصــد دانش 
آموزان ما در مناطقــی بودند که به آموزش 
مجازی دسترســی نداشــتند یا بــه نوعی 
نیازمند دســتگاه و موبایــل جهت حضور 
در کالس های مجازی و شــبکه شاد بودند. 
بر همین اســاس طرح هدایت با استفاده از 
ظرفیت های دولتــی، عمومــی، مردمی، 
تشکل ها و خیریه ها تشــکیل شد تا با جمع 
آوری منابع بــرای دانش آمــوزان نیازمند 

تبلت تهیه کنند.رئیس ســازمان آموزش و 
پرورش اســتثنایی گفت: در طول این یک 
ســال و نیم ۳۶۱ هزار تبلت تهیه و به دانش 
آموزان اهدا شد. در تعهدی که استانداران و 
تشکل های غیردولتی داشتند، برنامه تهیه 
بیــش از دو میلیــون و ۵۰۰ تبلت طراحی 

شده است.
حســینی درباره بودجه تهیــه تبلت برای 
سال ۱۴۰۰ گفت: امسال هم پانصد میلیارد 
تومان در بودجه ۱۴۰۰ آمده که تا االن صد 
و هفتاد میلیارد آن به اســتان ها ابالغ شده 
اســت. دانش آموزانی که تبلت ندارند برای 
آمدن حضوری در اولویت هستند. همچنین 
پویش هــای مردمی همچنــان ادامه دارد 
و ما تالش می کنیم از طریــق تزریق منابع 
بتوانیم نیازهــای دانش آموزان را پاســخ 

دهیم.
وی ادامــه داد: در حوزه اســتثنایی بیش 
از سی هزار تبلت داده شــده و اسامی تمام 
دانش آموزانی که نیازمند به تبلت هســتند 

از استان ها برای ما ارسال شده است.
وی در پاســخ به این ســوال که با توجه به 
شروع آموزش حضوری آیا تهیه تبلت برای 

دانش آمــوزان مناطق محروم به حاشــیه 
کشیده نخواهد شد؟ گفت: خیر، شبکه شاد 
یک سرمایه اجتماعی اســت که در صورت  
عدم وجود کرونا به عنــوان آموزش مقوم، 
مکمل و آموزش معکوس باید استفاده شود، 
لذا این طرح همچنان ادامه خواهد داشــت 
تا به نیازهای دانش آمــوزان حتی در دوره 
پســاکرونا که به آموزش های مقوم مکمل و 

معکوس نیازمندند، پاسخ داده شود.
حسینی در واکنش به این پرسش که انتظار 
می رفت بعد از گذشت یک و نیم سال تعداد 
بیشــتری پوشــش داده شــود. آیا مشکل 

بودجه اســت یا در توزیع با مشــکل مواجه 
بودید؟ گفت: مشــکل بودجه اســت و در 
توزیع مشکل نداشــتیم. سه میلیون دانش 
آموز دستگاه نداشــتند که هفتصد هزار نفر 
از آن ها در مناطقی هســتند که شبکه ملی 
ارتباطات نیســت، یعنی حتی اگر تبلت هم 
داشته باشند اینترنت نیست که بخواهند از 

آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: ما برای ۳۶۱ هزار دانش آموز 
تبلت تهیه کردیم، اما شــرایط سایر دانش 
آموزان این طور نیست که در کل به آموزش 
دسترسی نداشته باشند، ولی به آموزش از 
طریق موبایل دسترسی ندارند، از همین رو 
یا از کامپیوترهای داخل مدرســه استفاده 
می کنند، یا آمــوزش انفــرادی یا آموزش 
حضوری می بینند.معــاون وزیر آموزش و 
پرورش گفت: یکــی از ویژگی های آموزش 
در عصــر کرونــا انعطاف پذیــری آموزش 
اســت. ما کتاب آموزش و پرورش در کرونا 
را هم نوشــتیم. انعطــاف در آموزش یعنی 
باید شیوه های مختلف را طراحی کنیم که 
آموزش متناسب با شــرایطی که هر دانش 
آموز دارد تداوم یابد.حســینی درباره افت 

یادگیری در میان دانش آموزان اســتثنایی 
گفت: در دنیا عدم آمــوزش حضوری افت 
شــدید یادگیری ایجاد کرده اســت، هیچ 
آموزشی جای آموزش حضوری را نمی تواند 
بگیرد. مــا خودمــان آموزش مجــازی را 
انتخاب نکردیم و این گونه نبوده که بگوییم 
آموزش حضــوری نمی دهیــم و آموزش 

مجازی داشته باشیم.
وی افزود: آمــوزش مجازی خــود را به ما 
تحمیل کرده اســت و ما آموزش مجازی را 
در مقابل تعطیلی آموزش برگزیدیم. کرونا 
اولین جایی که تعطیل کرد مدارس بود. ما 
دو راه داشتیم؛ یکی این که بگوییم مدارس 
تعطیل اســت و هر وقت باز شدند آموزش 
می دهیم یا این که بگوییم مدارس تعطیل 

هستند، ولی آموزش نباید تعطیل باشد.
حسینی گفت: معنای آموزش مجازی این 
نیســت که جای آموزش حضوری را بگیرد. 
اگر همه تجهیزات را هم داشــته باشــید، 
آموزش و پرورش با آمــوزش مجازی ٪۵۰ 
افت پیــدا می کنــد.از فرایند آمــوزش باز 
بماند و هر کس از هر طریقی که توانســته 

آموزش ها را دریافت کرده است.



با توجه به راه اندازی آزمایشی رمزارز ملی بر پایه ریال در آینده

ورود بانک مرکزی به رمزارزها؛ خوب یا بد؟

خریدار   درحالیکه رئیــس کل بانک مرکزی از 
راه اندازی آزمایشــی رمزارز ملی بر پایه ریال خبر 
داده است، یک کارشناس رمزارز معتقد است که 
انتشــار رمزارز مربوط به پروژه هــای تجاری این 
حوزه  است که شرکت های دانش بنیان متخصص 
در حــوزه بالکچین می توانند بــه آن ورود کنند 
و ضروری نیســت که یک نهاد حاکمیتی به این 

حوزه ورود کند.
علی صالح آبادی پس از جلســه خــود با اعضای 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس از راه انــدازی 
آزمایشــی رمزارز ملی بر پایه ریال در آینده خبر 

داد. 
این در حالی است که موضوع رمز ارز ملی قبال نیز 
از سوی عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک 
مرکزی اعالم و عنوان شــده بود کــه رمز پولی به 
پشتوانه ارز و طالی بانک مرکزی منتشر می شود 
که این رمــز پول، موجب روان ســازی مبادالت، 
آشــنایی مردم با این نوع پول و کاهش تاثیر پایه 
پولی بر نقدینگی خواهد شــد کــه در آن زمان، 

انتشار این رمز پول تنها در حرف باقی ماند.
در واکنــش بــه ورود بانــک مرکزی به انتشــار 

رمزارز، علیرضا شــامخی - یک کارشناس حوزه 
رمزارزها - به ایســنا گفت: ورود بانک مرکزی به 
انتشار رمزارزها ضروری نیست و این کار مربوط به 
پروژه های تجاری این حوزه  است که شرکت های 
دانش بنیــان متخصــص در حــوزه بالکچین 
می توانند به آن ورود کنند و ضروری نیســت که 
یک نهاد حاکمیتی بــه این حــوزه ورود کند. از 
ســوی دیگر، تاکنون در دنیا بانک های مرکزی به 
پروتکل مشخصی برای انتشــار ارزهای فیات به 

صورت رمز دست پیدا نکرده اند.
وی در مورد آثار ورود بانک های مرکزی به انتشار 
رمزارزهــا نیز بیان کرد: انتشــار ایــن رمزارزها 
بانک های تجــاری را دچار چالــش می کند، زیرا 
هزینــه تراکنش در شــبکه را پایین مــی آورد و 
همین ممکن است دست بانک های مرکزی را در 

محدود کردن بانک های تجاری باز بگذارد.
با این تفاســیر، در شــرایطی که اکثر دولت ها در 
دنیا به قاعده گذاری در رمزارزها و محدود کردن 
بیشــتر این بازار ورود کرده اند و دســتورالعمل و 
تجربه مشــخصی در دنیا برای انتشار رمزارز ملی 
وجود ندارد، باید منتظــر ماند و دید که راه اندازی 

آزمایشــی رمزارز ملی بر پایه ریال موفق خواهد 
بود یا خیر.البتــه، از آنجا کــه رمزارزها فناوری 
جدیدی هستند، الزم اســت بانک مرکزی ضمن 
راه انــدازی آزمایشــی رمزارز ملی بــه آموزش و 
آشــنایی مردم با رمزارزها و معاملــه آن ها توجه 
کند که هماننــد تشــویق های بیــش از اندازه 
مســئوالن برای ورود بــه بورس نشــود و مردم 

هیجانی و شتاب زده عمل نکنند.
عالوه براین، با توجه به اینکه مجلس طرحی برای 
ساماندهی رمزارزها ارائه کرده که طبق آن بانک 
مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادالت 
رمزارزها در داخل کشــور مکلف شده است ظرف 
سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها 
اقدام کند و رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان 
ابزار پرداخت در داخل کشــور یا برای راه اندازی 
و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است؛ بانک 
مرکزی باید به زودی مســدود کــردن یا نکردن 
درگاه ها و صرافی های فــروش رمزارزها را اعالم 
کند زیرا، مبادله رمزارزها بیــن افراد طبق قانون 
شــورای عالی مبارزه با پولشــویی غیرقانونی و 

ممنوع است.

خریدار   بانک کارآفرین در راســتای افزایش 
تنوع ســبد محصوالت خود، مرحلــه دوم طرح 
ســپرده ســرمایه گذاری ارزی با نام »ســپرده 

ارزش« را اجرا می کند.
به گزارش روابط عمومی بانــک کارآفرین، طبق 
مصوبه کمیته توســعه محصول؛ ســپرده ارزش 
از محل اسکناس مشــتریان )cash( افتتاح می 
شود و بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده 
گذاری شــده توســط بانک مرکزی تضمین می 

شود.
طبق این ســپرده گذاری ، امکان افتتاح سپرده 
فقط از محل اســکناس ارزی )نقــد( امکان پذیر 
اســت، البته افتتاح حساب ســپرده ارزش برای 
حوالــه هــای وارده از کارگزاری هــای داخلی و 

خارجی ممنوع است.
مقاطع واریز سود سپرده ارزش ماهانه و به صورت 
روزشــمار )مانند سایر انواع ســپرده های ارزی( 
محاســبه و ماهانه به حساب مشــتری واریز می 
شود. الزم به ذکر است که بازپرداخت اصل و سود 
سپرده سرمایه گذاری ارزش به صورت اسکناس 

و به همان ارز تودیعی سپرده خواهد بود.

این نوع ســپرده گذاری محدودیتی ندارد و  تمام 
اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی )که 
امکان افتتاح حســاب نزد بانــک را دارند( امکان 

سپرده گذاری دارند.
این محصول در کلیه  شــعب بانــک کارآفرین و 

برای مشتریان در دسترس خواهد بود.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده نرخ سود و کف مبلغ 
مورد نیاز برای افتتاح حســاب هزار دالر با  سود ۲ 
درصد ساالنه یا هزار یورو با سود یک درصد ساالنه 
اســت. حداقل زمان برخورداری از ســود برای 
سپرده های ارزش، ســپری شدن یک ماه از زمان 

افتتاح است.

قابل ذکر است که افتتاح حساب برای سپرده های 
کمتر از مبالغ ذکر شده مقدور نیست و در صورت 
برداشت از ســپرده ارزی که منجر به پایین آمدن 
مبلغ سپرده به زیر حداقل مبلغ های اعالمی شود 
ادامه فرآیند ابطال یا برداشت قسمتی از سپرده، 
به صورت سیســتمی گرفته شده و در صورت نیاز 
مشتری، الزم اســت کل مبلغ سپرده باطل شود. 
همچنیــن درصورت ابطــال تمام  یا بخشــی از  
ســپرده قبل از یک ماه، هیچ گونه سودی به مبلغ 

سپرده ابطالی تعلق نمی گیرد.
مدت زمان سپرده گذاری سپرده ارزش، یکساله 
بوده) سپرده ها یکســاله می باید افتتاح شوند(  و 
درصورت ابطال )برداشت( قسمتی از سپرده و یا 
ابطال کامل ســپرده قبل از سررسید، سودهای 
پرداختــی به قســمت ابطالی مشــمول جریمه 

خواهد شد.
در صورت ابطال کامل یا برداشــت قســمتی از 
ســپرده ارزش  قبل از سررســید )یکسال( ، نرخ 
سود سالیانه حسب بخشنامه بانک مرکزی برای 
ســپرده دالری۱.۵  درصــد و یــورو ۰.۵ درصد 

خواهد بود.

پست بانک

دکتر بهزاد شــیری ضمن اعالم 
این مطلب که ســود پست بانک 
در ۶ ماهه ســال جاری نســبت 
به مدت مشابه ســال قبل ۱۶۵ 
درصد رشد داشــته است گفت 
، خوشبختانه ســودآوری بانک 
با برنامــه ریزی انجام شــده در 
سه ســال پیاپی ، پیوسته محقق 
شده اســت و این بانک با اصالح 
ســاختاری که انجام داده است 
به ســود پایداری دســت یافته 
است. وی اشــاره کرد در ۶ ماهه 
سال جاری منابع موثر بانک ۵۸ 
درصد و تســهیالت پرداختی نیز 
۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشد داشت و این روند 
نسبت به متوســط صنعت بانکی 
باالتر می باشــد. وی افزود بیش 
از ۵۸ درصد از منابع پست بانک 
ارزان قیمت اســت که به شتاب 
ســودهی بانک کمک شــایانی 

خواهد کرد.

وی در مورد بهداشــت 
اعتباری افزود: با رشد 
اعطایــی  تســهیالت 
مکانیزم  اســاس  بــر 
اعتبارســنجی پیــاده 
سازی شــده در بانک ، 
نسبت مطالبات معوق 

بانک در این مدت بــه رقم کمتر 
از ۴ درصد کاهــش یافت و این نه 
تنها در تاریخ پســت بانک بلکه 
در صنعت بانکی کشــور نسبت 
مطلوبی اســت. وی اشــاره کرد 
برنامه بانک در این نسبت رسیدن 
به نســبت مطلوب جهانی کمتر 
از ۳ درصد در پایان ســال جاری 

است.
وی در خصوص توســعه خدمات 
بانکی اشــاره کرد : خوشبختانه 
توسعه خدمات بانکی در مناطق 
روســتایی و کم برخوردار کشور 
رشــد قابل مالحظه ای داشته و 
شــمول مالی مناطق روستایی 

از حیث دسترســی به 
خدمات بانکــی به ۵۲ 
درصد افزایــش یافته 
اســت و حداقل روزانه 
به تعــداد ۲ میلیون و 
تراکنش  هزار  هفتصد 
بانکی در حوزه روســتا 
انجام می شــود و بدیــن ترتیب 
شکاف عدالت اجتماعی در حوزه 

روستایی کاهش یافته است .
دکتــر شــیری در حمایــت و 
پشــتیبانی از تولید اشــاره کرد 
که امروز یکــی از نیاز های بخش 
تولیــد واقعی اقتصــاد ، خدمات 
ضمانت نامه ای است و در بانک با 
برنامه مدون میزان رشد ضمانت 
نامه صادره در ۶ ماهه سال جاری 
به بیش از ۲۳۰ درصد نســبت به 
مدت مشابه ســال قبل افزایش 

یافت.
وی اشــاره کــرد کــه مجموع 
اقدامات موثر بانک باعث شد در ۶ 

ماهه اول سال جاری درآمد های 
بانک با ۶۶ درصد رشــد به بیش 
از ۲۱ هزار میلیارد ریال و هزینه 
های بانک با ۵۰ درصد رشــد به 
رقمی بیش از ۱۶ هــزار میلیارد 

ریال برسد.
مدیــر عامل پســت بانــک در 
خصوص برنامــه بلند مدت بانک 
افــزود با تدوین ســند راهبردی 
بانک بــا محوریت ســند تحول 
دیجیتال چشــم انداز بلند مدت 
بانک ترســیم شــده اســت و با 
انجــام مطالعــات، برنامه ریزی 
دقیق با اســتفاده از توان داخلی 
بانک ، ســند راهبردی با تکیه بر 
بانکداری دیجیتال در افق ۵ ساله 
تدوین که از ابتدای ســال جاری 
عملیاتی و در افق ۱۴۰۴ پســت 
بانک ایران یک بانک پیشگام در 
اقتصاد دیجیتــال و انتخاب اول 
مشتریان مناطق روستایی و کم 

برخوردار تبدیل خواهد شد.

سود پست بانک ایران به دو برابر نزدیک شد

کنفرانس خبری استارتاپ درمانکده 
فقط نیم درصد از صنعت سالمت ایران 

دیجیتالی شده است 
کنفرانس خبــری مدیران و بنیانگــذاران اســتارتاپ درمانکده، ارائه 
دهنده خدمات ســالمت آنالین روز یکشــنبه ۱۱ مهر مــاه ۱۴۰۰  به 
صورت آنالین برگزار شد.در ابتدای این رویداد، محسن صدر، بنیانگذار 
و مدیر عامل درمانکده با اشــاره به وضعیت صنعت ســالمت دیجیتال 
در ایران و دنیا و اهمیت ارتباط متقابل دولت و اســتارتاپ ها در دوران 
کرونا گفت:» پیشرفت ها و دســتاوردهای درمانکده، به عنوان یکی از 
بازیگران مهم صنعت ســالمت دیجیتال در ایــران و تجربه ها و آزمون 
و خطاهای صورت گرفته نشــان داد که دولت ها با تکیــه بر اطالعات 
بزرگ دیجیتال BIG DATA و تحلیل داده های کالن می توانند نظام 
سالمت را تقویت کرده و بخش عمده ای از آســیب هایی را که بحرانی 

چون کرونا بر این نظام وارد می کند، خنثی نمایند.«
مدیر عامــل درمانکده با اشــاره به خصلت »پزشــک محــور« بودن 
نظام ســالمت در ایران گفت: »در بحــران اخیر دیتاهای ارزشــمند 
اســتارتاپ های حوزه ســالمت می توانســتند در خدمت سیســتم 
رگوالتوری حوزه ســالمت قرار گرفته و آســیب های این همه گیری 
را به حداقل برســانند. تا جایی کــه طبق برآوردهــا احتمال کاهش 
۳۰ درصدی کشــته شــدگان و کاهش ۲۰ درصدی هزینه های صرف 
شــده مردم وجود داشــت. این در حالی بود که نه تنهــا متولیان امر از 
این مســاله اســتقبال نکردند، بلکه حتی ســنگ اندازی هایی هم در 
مسیر اســتارتاپ هایی مانند درمانکده که به صورت خودجوش اقدام 
به خدمت رســانی می کردند، صورت گرفت«نکتــه جالب دیگری که 
بنیانگذار این اســتارتاپ مطرح کرد این بود که با اتکا به دیتاهای روی 
سیســتم، امکان پیش بینی و پیشــگیری برخی از موج های بیماری و 
ســبک کردن بار کادر درمان وجود داشــت. برای مثال به طور تقریبی 
و گاهی دقیق می توانســتیم بگوییم که االن کرونا در کجای کشــور یا 
شــهر در حال رشــد اســت و موج بعدی از کجا شروع می شــود. این 
مســاله می توانســت توصیه هایی را درباره سیاســت های قرنطینه و 
پیشگیری های اضطراری به همراه داشته باشــد که راهنمایی موثری 
برای دولت بــود. این قابلیت ها از تســت کرونای آنالیــن درمانکده و 
با شناســایی آی پی های کاربران و حتی تلفنی کــه تماس با آن گرفته 
می شد، ایجاد می شد که هیچ اســتفاده ای از سوی نهادهای مسئول به 
عمل نیامد«محسن صدر در ادامه به وضعیت صنعت سالمت دیجیتال 
در دنیا و ایران پرداخت و با اشــاره به این کــه در دنیا ۱۵ درصد صنعت 
سالمت دیجیتالی شــده گفت: »خدمات مختلفی مانند سرویس از راه 
دور، آزمایش ها و خدمات پاراکلینیکی از راه دور انجام می شود، اما این 

رقم در ایران کمتر از نیم درصد است.«
وی گفت: »با وجود سرمایه گذاری استارتاپ ها و رشد چند صد برابری 
آن ها، هنوز هم این سرعت در مقایســه با رشد جهانی بسیار نازل است. 
این در حالی است که صنعت ســالمت دیجیتال توانسته است تاکنون 
مفهوم عدالت بهداشتی و درمانی و دسترسی سریع از همه نقاط کشور 
به متخصصین و توسعه شاخص های بهداشــتی را در عمل نشان دهد. 

این مساله از آن جایی مهم اســت که ۴۰ درصد کل پزشکان متخصص 
در تهران هستند. عالوه بر این در تعدادی از مراکز استان به ازای هر ۱۰ 
هزار نفر ۱۵ متخصص وجود دارد و در مابقی شــهرها میانگین پزشک 
متخصص کمتر از ســه نفر اســت. این مســاله به وضوح لزوم حمایت 
از پلتفرم ها و نقش آن ها در ایجاد دسترســی ســریع مردم به خدمات 
و کاهش هزینه های رفــت و آمد، زمان انتظار در مطــب و کلینیک ها 
را یادآوری می کند.«صدر با اشــاره به این که در پاراکلینیک ها بخش 
عمده ای از هزینه های MRI و خدمات مشــابه ناشــی از کلیشه است 
گفت: »در صورت دیجیتالی شدن این خدمات، ۲۰ درصد هزینه های 
درمانی و بیمه در کشور صرفه جویی می شــود که در واقع نوعی صرفه 

جویی ارزی و دالری است و نهایتا به نفع بیمار است.«
بنیانگذار درمانکده در پایان ســخنان خود به روایتــی از نحوه ایجاد و 
توسعه درمانکده در شش سال گذشته پرداخت و ضمن ارائه داده های 
آماری از پروســه رشد این اســتارتاپ، تحلیل های دقیقی در خصوص 
بازار این صنعت ارائه کرد و گفت: »رشد درمانکده از سال ۹۸ به سال ۹۹ 

ده برابر بود و این رشد در سال ۹۹ به ۴۰۰ به ۱۳ برابر رسید.«
در ادامه این نشست خبری، امیرسینا زمانیان، مدیر بازاریابی درمانکده 
به ارائه آمــار و اطالعاتی درباره درمانکده و تحلیل و بررســی دیتاهای 
دیجیتال موجود بر بســتر این پلتفــرم پرداخت و گفت: »در تســت 
هوشمند کرونا که در دوره اپیدمی  در سایت درمانکده انجام شد، بیش 
از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از ایــن صفحه بازدید کردند و ۴۵۰ هزار نفر 
از ۷۰ شهر و روستا در تست مشــارکت داشتند.«وی در ادامه گفت: »با 
توجه به این استقبال بی سابقه از پلتفرم هاییی چون درمانکده، تا امروز 
کل سرمایه گذاری انجام شــده در این حوزه بیش از ۵۰ میلیارد تومان 

نیست که هزینه یک آپارتمان معمولی در نقاطی از تهران است.«
زمانیان در ادامه با اشاره به این که در درمانکده بیمار اصل است و نه فرع 
و نباید اجازه داد که قدرت پزشک حقوق و نیازهای بیمار را تحت شعاع 
قرار دهد، گفت: »در حال حاضر استارتاپ درمانکده بیش از ۲۰ درصد 
از سهم سالمت دیجیتال در ایران را در اختیار دارد و قصد دارد این عدد 
را در ۱۸ ماه آینــده ۲ و نیم برابر کند. همه این ها در حالی اســت که در 

درمانکده همه فرایند ها با تمرکز بر بیمار صورت می گیرد.«
عضو هیات مدیره درمانکده در ادامه ســخنان خود با اشاره به سیستم 
ارجاع هوشــمند بیمار به پزشــک گفت:»در یک ماه گذشته از میان 
۱۲۰۰ پزشــک حاضر در ســایت درمانکده ۸۵۰ نفر نوبت دهی فعال 
داشــتند«وی در ادامه به فعالیت دیگری از درمانکده پرداخت و گفت: 
»در دوره ای با راه اندازی یک شــماره تلفن رایگان برای شــروع سال 
۱۴۰۰ با تماس تلفنی اقدام به چک کردن عالئم کرونا توســط پرستار 
اقدام کردیم. در این پروسه بعد از دادن جواب های اولیه، در صورت لزوم 
تماس پزشــک با بیمار و انجام کمک های ضروری در صورت مشکوک 
بودن به کرونا را داشتیم.«زمانیان با اشاره به این که نتیجه این کمپین 
در بازه زمانی سه هفته بســیار قابل مالحظه بود، ادامه داد: »در نتیجه 
این کمپین بیــش از ۵ هزار تمــاس دریافتی و بیــش از ۲ هزار تماس 
خروجی پزشک با بیمار داشتیم که تمام این خدمات به صورت رایگان 
انجام شد.«گفتنی است درمانکده یکی از قدیمی ترین استارتاپ هایی 
اســت که در زمینه نوبت دهی مطب پزشــکان کار خود را آغاز کرد و 
ســپس با توســعه پلتفرم خود ارائه مجموعه ای از خدمات پزشکی راه 
دور از جمله مشاوره آنالین، خدمات آزمایش در منزل، تست PCR در 
منزل و... را در دســتور کار خود قرار داد. این استارتاپ در آینده به یکی 
از کاملترین پلتفرم های خدمات پزشــکی راه دور بــا زنجیره کاملی از 

خدمات تبدیل خواهد شد.
نشســت خبری آنالین درمانکده از ســاعت ۱۱ تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه  روز 

یکشنبه ۱۱ مهرماه، با استقبال رسانه های گروهی برگزار شد. 

استارتاپ
ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به زائران 

اربعین حسینی از سوی بسیج بانک ملت
گروه جهــادی رهروان مهدوی)شــهید باکری( تحــت نظارت حوزه 
مقاومت بســیج بانک ملت و معاونت بسیج ســازندگی سازمان بسیج 
ادارات و کارمندان تهران بزرگ با حضور در کربالی معلی، نسبت به راه 

اندازی موکب سالمت اقدام کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک ملــت، گــروه جهــادی رهروان 
مهدوی)شــهید باکــری( با تشــکیل یک تیــم تخصصی شــامل ۸ 
دندانپزشــک به همراه ۶ نفر از عوامل اجرایی بسیج، روزانه ۱۲ ساعت 
خدمات رایگان دندانپزشــکی به زوار حضرت اباعبداهلل الحسین علیه 

السالم ارائه کردند.
بر اساس این گزارش، موکب یادشده در معیت موکب سالمت جمعیت 
هالل احمر ایــران در ســاختمان در حال احداث عقیلــه مقابل »باب 
الزینبیه« در حدود ۵۰ متری حرم امام ســوم شــیعیان جهان برپا شد  
و خدمات اورژانسی و تخصصی شــامل جراحی، ترمیم و پرکردن، جرم 

گیری، کشیدن و... را به صورت کامال رایگان به زائران ارائه کرد.
بر این اساس، در مدت فعالیت موکب سالمت، حدود ۲۰۰ نفر از زائران 

اربعینی حسینی از خدمات این موکب بهره مند شدند.

بانک آینده جزییات ۳ مزیت گواهی سپرده طال 
را اعالم کرد

بانک آینده با همکاری بورس کاالی ایران و در راســتای توســعه بازار 
مالی نسبت به ارائه خدمات نوین به مشتریان خود، اقدام نموده است. 

به دنبال پذیرش خزانه بانک آینده، به عنوان انبار بورس کاال، موجبات 
ارائه محصوِل »گواهی سپرده طال« از ســوی بورس کاال به فعاالن بازار 

سرمایه، فراهم شده است.
دارندگان سکه بهار آزادی پس از تحویل ســکه ها به خزانه بانک آینده 
و انجام فرایند اصالت ســنجی، قبضی را دریافت می کنند که به عنوان 
گواهی ســپرده بانام، به نام دارنده ســکه، در بورس  قابل معامله خواهد 

بود. 
از فردای روز معامله، ســکه توســط دارنده گواهی، قابل دریافت بوده 
و تحویل فیزیکی ســکه نیز در صورت درخواســت دارنده آن به فاصله 
یک روز، انجام می پذیرد. این روش برای کسانی که تصمیم به نگه داری 

سکه دارند، بسیار امن و بدون دغدغه خواهد بود. 
هم چنیــن افرادی که در کار خرید و فروش ســکه هســتند، نیازی به 
دریافت و تحویل مستمر سکه نداشــته و صرفاً از طریق کارگزاری و یا 

به صورت آنالین می توانند نسبت به این امر، اقدام کنند. 
از جمله دیگر مزایای گواهی ســپرده کاالیی، اســتفاده از آن به عنوان 

وثیقه  برای اخذ تسهیالت از شبکه بانکی است. 
یادآور می شــود,؛ هزینه اصالت ســنجی برای آورنده ســکه ۳,۰۰۰ 
)ســه هزار( تومان بــه ازای هر ســکه و هزینه نگــه داری روزانه ۱۰۵ 

)صدو پنج( تومان برای هر سکه است.
برای کســب اطالعات بیش تر با مرکــز ارتباط بانک آینده به شــماره 

۲۷۶۶۳۲۰۰-۰۲۱، تماس بگیرید.

 توزیع لوازم التحریر اهدایی کارکنان بانک دی 
در مناطق کم برخوردار کشور

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۲۱۰۰ بسته لوازم التحریر اهدایی 
کارکنان بانک دی در میان دانش آموزان مناطــق کم برخوردار توزیع 

شد.
به گــزارش روابط عمومی بانــک دی؛ بــه دنبال برگــزاری کمپین 
»مهربانــان مهرآفرین« کارکنــان بانک دی که با هــدف جمع آوری 
کمک های نقدی کارکنــان و خرید لوازم التحریر بــرای دانش آموزان 
مناطق کم برخوردار انجام شــد، تعداد ۲۱۰۰ بسته لوازم التحریر تهیه 

و در مناطق محروم کشور توزیع شد.
بر اســاس این گزارش، این بســته های لوازم التحریر که شــامل کیف 
مدرسه، مداد، خودکار، دفتر، مدادرنگی، پاک کن، تراش و خمیربازی 
بود در مناطق محروم استان های خراسان جنوبی، کرمان، قم، اردبیل، 

سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد و تهران توزیع شد.  
گفتنی اســت پیش از این نیز کارکنان بانک دی همزمان با اوج گیری 
شــیوع ویروس کرونا در استان سیســتان و بلوچســتان، با راه اندازی 
کمپیــن »قدم های کوچک حیات بخش سیســتان و بلوچســتان« با 
جمع آوری کمک های نقدی، تعداد ســه دســتگاه اکسیژن ساز برای 

کمک به بیماران کرونایی این استان خریداری کردند.

دکتر مرتضی اکبری در سفر به خوزستان:
 بانک مهر ایران فراتر از استانداردهای 

بین المللی عمل کرده
دکتر مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک مهر ایران در ســفر به خوزستان 
خبر داد: منابع بانک مهر ایران از ۵۰ هزار میلیارد ریال در ســال ۱۳۹۵ 
به ۶۷۰ هزار میلیارد ریال در مهر ماه ۱۴۰۰ رســیده اســت. نســبت 
معوقات بانک نیز در حــال حاضر کمتر از یک درصد اســت که افتخار 
بزرگی محســوب می شــود؛ حتی در نظام بانکی بین الملل نیز چنین 

عددی نداریم.
به گزارش روابط عمومی  بانک قرض الحســنه مهر ایران، دکتر مرتضی 
اکبری در جمــع کارکنان این بانک در خوزســتان، اظهار کرد: ســال 
۱۴۰۰ از سال های پرافتخار ما اســت. صورت های مالی، ساختار مالی 
و وضعیت بانک مهر ایران از هر جهت یکــی از بهترین ها در نظام بانکی 

ایران است.
وی افزود: این اتفاق فقط با همدلی، همکاری و انگیزه مضاعفی بوده که 
در وجود همه کارکنان بوده و هست و این اتفاق خوب را برای بانک مهر 

در سال چهاردهم تأسیس رقم زده است.
مدیرعامل بانک مهر ایران با اشاره به وضعیت این بانک در ابتدای حضور 
خود به لحاظ مالی، یادآور شــد: پنج ســال پیش که به بانک مهر ایران 
آمدم منابع بانکی آن حــدود ۵۰هزار میلیارد ریال بود. به هر اســتانی 
رفتم، گفتم که در طول دو تا سه سال آینده منابع بانک مهر ایران از عدد 

هزار هزار میلیارد ریال گذر می کند.

چهارشنبه بیست و هشتم مهر صورت می گیرد
 برگزاری چهل و دومین دوره قرعه کشی

  حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سپه
 و بانک های ادغامی

پایگاه اطالع رسانی بانک سپه: مراسم  چهل و دومین دوره قرعه کشی 
حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک سپه و بانکهای ادغامی با شعار 
ثبت مهربانی در روز چهارشــنبه بیست و هشــتم مهرماه سال جاری 
برگزار می شود.گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ جشنواره چهل 
 و دومین دوره قرعه کشــی  حسابهای قرض الحسنه پس انداز بانک سپه 
با شــعار» ثبت مهربانی«، با جوایــز ۱۴۰۰ فقره کمــک هزینه خرید 
خودروی ایرانی هریک به مبلغ یک میلیــارد ریال، ۱۴۰۰ فقره کمک 
هزینه خرید کاالی ایرانی هریک به مبلغ ســیصدوپنجاه میلیون ریال 
و میلیاردها ریال جوایز نقدی دیگر در روز چهارشــنبه بیست و هشتم 
مهرماه ســال جاری با حضور نظار قانونی و مسئولین واحدهای مرتبط 

بانک برگزار خواهد شد.

شعبه روزنامه سراسری صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر موسی کاظمی
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سپـرده ارزش وارد فـاز دوم شد


