
 حذف دالر از اقتصاد ایران در عمل ممکن نیست
عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران اظهار داشــت:  دالر یکی از 
ارزهای قدرتمند جهان است و کسی نمی تواند آن را کتمان کند و بسیاری 
از ارتباطات اقتصــادی در جهان با دالر انجام می شــود. حتــی با وجود 
ممنوعیت ثبت ســفارش به دالر، خود دولت اطالعات و آمار را بر اساس 

دالر می دهد.
مهراد عباد در مــورد اظهارات وزیر صمت مبنی بر حــذف دالر از اقتصاد 
کشــور اظهار کرد: حذف دالر از مبادالت تجاری کار ســختی اســت که 
برخی از کشورها که تعداد آنها هم زیاد نیست توانسته اند این کار را انجام 
دهند، قدرت مالی این کشــورها هم از ما بیشتر بوده است. خوب است که 
ما با همه کشورهای دنیا تعامل داشته و با کسی خصومتی نداشته باشیم. 

مطرح شدن این موارد شاید نتواند در این برهه به ما کمک کند.
وی افزود: حدود 3 سال است که ثبت سفارش با دالر ممنوع است و بسته 
به کشــوری که با آن تجارت می کنیم با ارزهای دیگر مانند یورو، یوآن و 
درهم ثبت سفارش انجام می شود. دیگر کســی به دالر پروفرم نمی دهد؛ 
ممکن اســت برای حواله پول ها، معادل دالری پرداخت شــود. موضوع 
اصلی در تجارت و اقتصاد کشــور االن این موضوع نیســت. شاید قیمت 
عرضه یا ارز 4200 تومانی مســئله مهم تری باشد شاید حرف ها در شروع 

کار کمی ایده آل گرایانه باشد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پاســخ به این ســوال که 
با توجه ممنوعیت ثبت ســفارش به دالر از اســفندماه ســال 96 و عدم 
تاثیرگذاری آن بر تاثیر دالر بر اقتصاد ایــران، آیا اقدامات در جهت حذف 
دالر اثرگذاری خواهد داشــت، گفت: خیر، تاثیر خاصــی در برهه کنونی 

نخواهد گذاشت. 
دالر یکی از ارزهای قدرتمند جهان اســت و کسی نمی تواند آن را کتمان 
کند. بســیاری از ارتباطات اقتصادی در جهان با دالر انجام می شود. حتی 
با وجود ممنوعیت ثبت ســفارش به دالر، خود دولت اطالعات و آمار را بر 
اســاس دالر می دهد. این بحث ها به نظر جانبی می آید، اینکه ما بتوانیم 
ارزش پول ملــی خود را افزایش دهیــم یا به نوعی نــرخ ارز کاهش بیابد 
اهمیت بیشــتری از اینکه چند پروفرم با دالر انجام شــود یــا خیر دارد. 
ما نمی توانیم دالر را حــذف کنیم چون همه چیز ما به دالر اســت، حتی 
تعرفه ها و قیمت هایی که در سامانه گمرک درج شده بر اساس دالر است 

و تجار همیشه با تبدیل واحد کار خود را انجام می دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: تجارت خارجی ما به ســمتی رفته که تجار با ارز 
کشــور طرف معامله کار می کنند، اگر اروپا باشــد با یورو و اگر برای مثال 
امارات باید با درهم. حذف دالر می تواند دو بخش داشــته باشــد یکی در 
معامالت یا تهاترهای نفتی و یک قســمت هم مربوط به بخش خصوصی 
باشــد. برای بخش خصوصی معامله به دالر یا یورو تفــاوت زیادی ندارد، 

شاید تاثیر آن را بتوانیم در خرید و فروش نفت و گاز بین دولت ها ببینیم.
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 خودروسازان اعتراض رسمی نداشته  اند

و گران  تر بود اگر شورای رقابت نبود قیمت خودر

جواد هاشــمی  دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت 
معتقد اســت که اگر این شــورا به عرصه قیمت گذاری 
خودرو ورود نمی کرد، قیمت این محصول در حال حاضر 

بسیار باالتر از اعدادی بود که امروز اعالم می شود.
 دوره هشت ساله ریاســت رضا شیوا بر شــورای رقابت 
در حالی به روزهای پایانی خود رســیده، که انتقادها از 
عملکرد این شــورا در حوزه قیمت گذاری خودرو به اوج 

خود رسیده است.
 از ســویی مردم همچنان به خودروهایی کــه با قیمت 
رسمی به فروش می رســند، دسترسی محدودی دارند و 
مکانیزم قرعه کشی نیز چندان نتوانسته گره گشا باشد، 
از ســویی خودروســازان از زیان انباشــته چند ده هزار 
میلیارد تومانی خبر می دهند که حاصل از قیمت گذاری 

دستوری است و از سوی دیگر دولت نیز شرایط فعلی در 
بازار خودرو رضایت ندارد.

رضا فاطمی امین، وزیر صمــت  در جدیدترین اظهارنظر 
خودرویی خود گفته: امســال با افزایش تولید صد هزار 
دســتگاه خودرو، تولید ایــن محصول به یــک میلیون 

دستگاه خواهد رسید. 
ضمن اینکه سال آینده یک میلیون و 600 هزار دستگاه 
خودرو در کشــور تولید می شــود. به ایــن ترتیب بحث 
قرعه کشــی خودرو نیز حذف خواهد شــد ضمن اینکه 
خودروسازان مشــکالت عدیده ای دارند که ما باید برای 

حل آن کمک کنیم.
این صحبت ها در حالی مطرح شــده که هنوز هیچ یک از 
نهادهای تصمیم گیر گزینه جایگزینی برای قرعه کشی 
ارائه نکرده اند و مشخص نیست اگر بنا بر حذف این شیوه 

باشد راهکار جدید چه خواهد بود.
 بازگشت به روش ثبت نام ســابق که با از دسترس خارج 
شدن سایت و عدم دسترسی متقاضیان واقعی همراه بود 
امکان اجرا ندارد و با توجه به فاصلــه قیمتی میان بازار و 
کارخانه، قطعا تقاضا برای خودرو در ســال آینده نیز باال 

خواهد بود.
آلبرت بغزیان -  دبیر هیات تجدید نظر شــورای رقابت  

از نقش این شــورا در پایین نگه داشــتن قیمت خودرو 
می گوید و معتقد اســت بر خالف برخی گمانه زنی ها اگر 

این شورا نبود، امروز قیمت خودرو بسیار باالتر بود.
وی با بیان اینکه جابجایی در ریاســت شــورای رقابت، 
تغییری در وضعیت بازار خودرو ایجاد نمی کند، توضیح 
داد: این بازار بر اساس تمام معیارها شرایطی غیررقابتی 
دارد و خطر انحصار در آن بســیار باالست. از این رو وقتی 
رییس جدید شــورای رقابت با حکم دولت منصوب شود 
باز هم نمی توان انتظار داشــت که رویکرد بــه این بازار 

تغییر کند.
دبیر هیــات تجدید نظــر شــورای رقابت با اشــاره به 
انتقادهای خودروســازان از تصمیمات شــورای رقابت، 
گفت: در وهله نخست ما باید این را در نظر داشته باشیم 
که شــورای رقابت قیمت خــودرو را تعییــن نمی کند، 
بلکه فرمولی را بر اســاس مطالعات صورت گرفته تعیین 
می کند و خودروســازان با قراردادن قیمت های خود در 
این فرمول نــرخ نهایی خودرو را اعــالم می کنند. وقتی 
می گوییم تورم بخشــی، این تورم را بانک مرکزی اعالم 
می کند و نه شــورای رقابــت. از ایــن رو انتقادهایی که 
خودروســازان مطرح می کنند، در عمل متوجه شــورا 

نیست.

بغزیان ادامه داد: اگر خودروســازان اعتراضی به فرمول 
شــورای رقابت دارند، باید به شکل رســمی آن را ارائه 
کنند تــا در هیئت تجدید نظر مورد بررســی قرار بگیرد 
اما در هشت سالی که بنده در این ســمت قرار داشته ام 
تاکنون هیچ اعتراض رسمی به این فرمول صورت نگرفته 
و خودروســازان تنها بــه قیمت ها اعتــراض دارند. این 
اعتراض نیز با این هدف است که قیمت خود را به قیمت 
بازار برسانند و ســودی به جیب بزنند، این در حالی است 
که با توجه به شــرایط این بازار، قیمت ها از طریق فرمول 
شورای رقابت تعیین می شود و بر خالف برخی انتقادها، 
اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو از چیزی که امروز 

است بسیار باالتر بود.
به گفته وی، خودروسازان عالقه دارند که به جای شورای 
رقابت، ســازمان حمایت در این حوزه فعال شود تا بدون 
قیمت گذاری، با فروش محصول بر اساس نرخ های بازار 

آزاد عمل کنند که این موضوع شدنی نیست.
دبیر هیات تجدید نظر شــورای رقابت  در پاســخ به این 
سوال که ایراداتی که به فرمول زمان بندی تورمی شورای 
رقابت مطرح می شود تا چه حد واقعی است، توضیح داد: 
خودروسازی را نمی توان با یک کارگاه کوچک یا دخل و 

خرج روزانه مردم مقایسه کرد. 
خودروســازان در هر فصــل خریدی چنــد ماهه برای 
محصوالت خود انجــام می دهند و از ایــن رو این انتقاد 
که شــورای رقابت تورم فصل قبل را محاسبه می کند در 

رابطه با خودروسازان صدق نمی کند.
 از ســوی دیگر اگر ما تورم باالیی داریم و به شکل ماهانه 
قیمت ها باال می رود، باید به ســراغ حل مشــکل کالن و 
کاهش تورم در اقتصــاد ایران حرکت کنیــم و انتقاد از 
شــورای رقابت در این زمینه پاک کردن صورت مسئله 

است.
بغزیان درباره صحبت وزیر صمت درباره احتمال حذف 
شــیوه قرعه کشــی برای فروش خودرو نیز اعالم کرد: 
مشخص نیست این صحبت با چه پشتوانه ای مطرح شده 
است. در شیوه قبلی ثبت نام، عمال بسیاری از متقاضیان 
واقعی امکان ثبت نام پیدا نمی کردند و شیوه قرعه کشی 
با این هدف اجرایی شــد که مردم بدون دغدغه ثبت نام 

کنند و راه بر رانت و فساد بسته شود.
وی ادامه داد: در شرایطی که تولید محصول محدود است 
و تقاضا برای آن بسیار باالســت و البته میان قیمت های 
بازار و کارخانه فاصلــه وجود دارد، باید پرســید که اگر 
بناســت دیگر قرعه کشــی در کار نباشــد، بناست چه 

شیوه ای اجرایی شود؟
 اگر بنا باشد قیمت کارخانه با قیمت بازار همسان شود، 
قطعا نرخ ها باز هم تغییر خواهد کرد و اگر فاصله قیمتی 
حتی محدود باقی بماند همچنــان برخی افراد از رانت 
خود اســتفاده می کنند. از این رو اگر بنا بر تغییری در 
این روند اســت، باید به طور دقیق مشــخص شود که 
هدف گذاری چیســت و حقوق مــردم چگونه دنبال 

خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

وش نفت، یکی از دالیل   فر
رشد پایه پـولی و تـورم است

صفحه 2

آگهي مناقصه عمومی )نوبت دوم( 
چاپ اول

محمدقاسم دابوئيان طبري- سرپرست شهرداري بابل  

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

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

مدت اجرا )ماه(    صالحیت

جمع آوري و حمل و نقل پسماند عادي 
اداره كار و امور اجتماعي و 315/144/285/03215/800/000/000وخدمات تنظيف منطقه يك شهري بابل

12 ماهصالحيت ايمني

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

12 ماهصالحيت ايمني

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

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

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

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

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

شناسه آگهی : 1206094

فراتر از کاغذ

پایگاه خبری

آنالین

www.kharidaaronline.ir



سخنگوی گمرک اعالم کرد

افزایش ۸۱ درصدی صادرات به کشورهای عضو اکو در نیمه نخست ۱۴۰۰

زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی

یارانه ۳۰۰هزار تومانی در راه است؟
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تعداد چک های برگشتی کم شد، مبلغ ها زیاد
آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشــتی در ششــمین ماه امسال 
نشــان می دهد که در این ماه معــادل ۷09 هزار فقره چک برگشــت 
خورده که از نظــر تعداد معادل 4.4 درصد کاهــش و از نظر مبلغ نیز به 

میزان ۵ درصد افزایش داشته است.
 تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتشر کرده 
است، نشان می دهد که در شهریور سال جاری حدود ۷.3 میلیون فقره 
چک به ارزش حدود 249 هزار و 900 میلیارد تومان مبادله شده که از 

نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۵.۵ و 23.۵ درصد افزایش یافته است.
از ســوی دیگر، حدود 6.6 میلیون فقــره به ارزش 2۱۸ هــزار و ۵00 
میلیارد تومان از چک های مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد و 

مبلغ به ترتیب 6.۷ و 26.۷ درصد افزایش دارد.  
در کنار چک های وصولی معادل ۷09 هزار فقره چک برگشــت خورده 
که از نظر تعداد، چک های برگشتی در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 4.4 

درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز پنج درصد افزایش داشته است.
همچنین در این مدت، در اســتان تهران حدود 2.2 میلیون فقره چک 
به ارزش بالغ بر ۱2۷ هزار و ۵00 میلیارد تومان مبادله شــده که بیانگر 

صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است.
چک های وصول شــده در تهران حدود دو میلیون فقره به ارزش حدود 
۱۱2 هزار و 900 میلیارد تومان و چک های برگشتی معادل ۱9۷ هزار 
فقره به ارزش بیش از ۱4 هزار و 600 میلیارد تومان گزارش شده است. 

عالوه بر این در شهریور ماه، در کل کشور معادل 6۸6 هـــزار فقـــره 
چـک بـه ارزش حدود 30 هـزار و 200 میلیـارد تومان به دالیل کسری 
یـا فقـدان موجـودی برگشـــت خورده است که از نظر تعداد و ارزش 
96.۷ و 96.۱ درصد از کل چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان 

موجودی بوده است.     
از ســوی دیگر، در اســتان تهران معادل ۱۸9 هزار فقره چک به ارزش 
حدود ۱4 هــزار میلیارد تومان به دالیل کســری یا فقــدان موجودی 
برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد 9۵.9 درصد و از نظر 
مبلغ 9۵.۵ درصد از کل چک های برگشــتی به دالیل کسری یا فقدان 

موجودی بوده است.  

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور پاسخ داد
وزارتخانه  ها از سازمان هدفمندی یارانه  ها 

چقدر پول گرفتند؟
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور جزئیات پرداختی 
به وزارتخانه ها از محل ردیف )2۸( جدول مصارف هدفمندی موضوع 
بند )الف( تبصره )۱4( قانون بودجه سال ۱400 کل کشور را اعالم کرد.

 امید حاجتی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی 
یارانه های کشور از پرداخت ۱۸هزار و 332 میلیارد ریال به حوزه تولید 
و اشــتغال موضوع بند الف تبصره۱4 به معاونت علمی و فناوری رییس 
جمهــور، وزارت جهاد کشــاورزی، وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
وزارت راه و شهر سازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت نفت، 
دانشــگاه فنی و حرفه ای، ســازمان فنی و حرفه ای، وزارت آموزش و 

پرورش و وزارت میراث فرهنگی و گردشگری خبر داد.
وی با اعالم این خبر عنوان داشــت: این مبالغ در اجــرای ردیف )2۸( 
جدول مصارف هدفمندی موضوع بند )الف( تبصره )۱4(  قانون بودجه 
سال ۱400 کل کشــور، از منابع سازمان هدفمندســازی یارانه های 

کشور به وزارت خانه ها و سازمان های صدراالشاره پرداخت شد.
حاجتی با تشــریح پرداخت ها از این ردیف به معاونت علمی و فناوری 
رییس جمهور عنــوان کرد: 9۱9 میلیارد ریــال در اجرای ردیف )2۸( 
جدول مصــارف هدفمندی موضوع بنــد )الف( تبصــره )۱4( قانون 
بودجه سال ۱400 کل کشور به این معاونت پرداخت شد و با احتساب 
واریزی قبل به مبلغ ســه هزار و چهار میلیارد ریال، جمعا ســه هزار و 
933 میلیارد ریال بصورت تملک دارایی ها به ایــن معاونت تا به امروز 

پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها افزود: چهار هزار و ۸93 میلیارد 
ریال از این ردیف به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شد که با احتساب 
رقم واریزی قبل به مبلغ شــانزده هزار و ۷۷ میلیارد ریال جمعا بیست 
هزار و 9۷0 هزار میلیارد ریال به این وزارت خانه از محل منابع سازمان 

هدفمندسازی یارانه ها پرداخت شده است.
وی همچنین به واریــز 42۸0 میلیارد ریال از ردیف تولید و اشــتغال 
به وزارت صنعت، معدن و تجارت اشــاره کرد و گفت: ۱4هزار و هفتاد 
میلیارد ریــال در مرحلــه اول به ایــن وزارت خانه پرداخت شــد و با 
احتساب این واریزی جمعا ۱۸ هزار و سیصدوپنجاه میلیارد ریال به این 
وزارت خانه برای تولید و اشــتغال از محل تملک دارایی سرمایه ای بند 
الف تبصره ۱۸ در اجرای ردیف 2۸ جدول تبصره ۱4 قانون بودجه کل 

کشور پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در اجرای همین ردیف از جدول تبصره ۱4 قانون بودجه 
کل کشور 4هزار و 2۸0 میلیارد ریال به وزارت راه و شهرسازی پرداخت 
شــد که از ابتدای ســال تاکنون ۱۸ هزار و 3۵0 میلیارد ریال از محل 

تملک دارایی سرمایه ای به این وزارت خانه پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشور اضافه کرد: وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی در اجرای این ردیــف 6۱2 میلیارد ریال 
دریافت کرده است. مجموع واریزی های این وزارت خانه تا امروز 2هزار 
622 میلیــارد ریال در حوزه تولید و اشــتغال و از محــل تملک دارای 
سرمایه ای موضوع ردیف 2۸ تبصره ۱4 قانون بودجه ۱400 کل کشور 

بوده است.
حاجتی افزود: وزارت نفت در اجرای این ردیف ۱0 هزار و ۵23 میلیارد 
ریال دریافت کرد که با احتســاب واریزی قبل به مبلــغ 2هزار و ۵۸4 
میلیارد ریال جمعــا ۱3 هــزار و ۱0۷ میلیارد ریال موضــوع تولید و 
اشــتغال ردیف 2۸ جدول تبصره ۱4 قانون بودجه کل کشــور در سال 

۱400 دریافت کرده است.
وی افزود: دانشــگاه فنی و حرفه ای نیز در اجرای این ردیف با موضوع 
اشــتغال و تولید )بند الف تبصره ۱۸(  3۵4 هــزار و 66۷ میلیارد ریال 
دریافت کرده اســت که با احتســاب واریزی مرحله قبل، جمعا ۱۵2۱ 
میلیارد و 334 میلیون ریال تا به امروز به حســاب این دانشــگاه واریز 

شده است.
وی به تشریح پرداخت ها از این ردیف به سازمان فنی و حرفه ای اشاره 
کرد و افزود: 3۵4 هزار 66۷ میلیارد ریال به حســاب این ســازمان در 
اجرای ردیف بــا موضوع اشــتغال و تولید)بند الف تبصــره ۱۸( واریز 
شده است و با احتساب مبلغ واریزی قبل، جمعا ۱۵2۱ میلیارد و 334 
میلیون ریال تا به امروز به حســاب این ســازمان از محل تملک دارای 

سرمایه ای پرداخت شده است.
وی به پرداختــی از این ردیف به وزارت خانه هــای آموزش و پرورش و 
میراث فرهنگی اشــاره کرد و عنوان داشــت: 3۵4 هزار و 666 میلیارد 
ریال به این وزارت خانه پرداخت شــد تا با احتساب واریزی قبل جمعا  
مبلغ ۱۵2۱ میلیارد و 333 میلیون ریال بــه این وزارت خانه پرداخت 
شــود. همچنین به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نیز 9۱9 هزار 
میلیارد ریال پرداخت شــد و با احتســاب واریزی مرحله قبل به مبلغ 
3هزار و ۱4 میلیارد ریال جمعــا 3هزار و 933 میلیــارد ریال از محل 
تملک دارایی ســرمایه ای موضوع تولید اشــتغال به این وزارت خانه 

پرداخت شد.
 امید حاجتی خاطر نشان کرد: کلیه مبالغ واریزی در اجرای ردیف 2۸ 
جدول مصارف تبصره ۱4 قانون بودجه سال ۱400 کل کشور با موضوع 
تولید و اشتغال به حساب این ســازمان ها و وزارت خانه ها واریز شد تا 

جهشی در این حوزه را شکل بگیرد.

بازار

یک تحلیلگر مســائل اقتصادی با تاکید بر تاثیر عرضه 
و تقاضا بر قیمت دالر گفت: در واقــع قیمت دالر تابع 
واقعیت های اقتصادی اســت و بازار آتــی صرفا باعث 

تسریع اثرگذاری این عوامل می شود.
مهدی حیدری در گفت و گو بــا خبرنگار اقتصادآنالین 
درباره بازار آتی و ویژگی های آن توضیح داد: بازار آتی 
بخش بزرگــی از بازارهای مالی را تشــکیل می دهد و 
قراردادهای آتی روی کامودیتی ها، ســهام شرکت ها، 
شــاخص های مختلف، ارزها و حتی ارزهای دیجیتال 

معامله می شود.
او ادامه داد: بــازار آتی هم خاصیــت اهرمی دارد، 
هــم دو طرفه اســت؛ ضمــن اینکه در ایــن بازار 
معامله گران می توانند در هــر دو موقعیت خرید یا 
فروش قرار بگیرند و بدون دغدغــه تحویل دارایی 
پایــه، امکان ســرمایه گذاری و مدیریت ریســک 

داشته باشند.
عضو هیات علمی دانشــگاه خاتم درمورد 
تاثیر بازار آتی بــر بازار نقدی یــا بالعکس 
بیان کرد: درواقع تعیین کننده قیمت دالر 
نه وجود و عدم وجود بــازار آتی، بلکه عرضه 
و تقاضــای واقعی دارایی اســت؛ طی چند 
سال گذشته بدون اینکه بازار آتی ارز وجود 

داشته باشد، قیمت دالر نوسان زیادی داشته که علت 
اصلی آن تبعیــت بازار ها از واقعیت هــای اقتصادی 

است.
حیدری به تاثیر بازار آتی بر قیمت ســکه اشــاره 
کرد و گفت: برای روشــن شــدن تاثیــر معامالت 
آتی بر بازار نقدی می توان به بازار آتی ســکه اشاره 
کــرد؛ زمانی که بازار آتی ســکه فعــال بود قیمت 
آن افزایش پیــدا کرد که برخی با تصــور تاثیر این 

معامالت بر بازار سکه آن را متوقف کردند 
اما، نکته جالب اینجاســت که بعد از توقف 
معامــالت آتی، قیمت ســکه بیش از قبل 

نوسان پیدا کرد. 
بــر همین اســاس می تــوان متوجه شــد 
که قیمت ســکه نــه از بــازار آتــی بلکه از 

واقعیت های اقتصادی تبعیت کرده است.
این کارشــناس اقتصادی اضافه کرد: نکته دیگر اینکه 
در بازار آتی ارز و طال قرار گرفتــن در موقعیت فروش 
بدون داشــتن دارایی کار راحتی اســت، یعنی وقتی 
اتفاق خاصی رخ می دهد، کســانی کــه تصور افزایش 
قیمت دارند با حضور در بازار منجر به باال رفتن قیمت 
دالر می شــوند و حتی در صورتی که برخی بازیگران 
نسبت به رشد قیمت ها تردید داشته باشند، می توانند 
بدون داشــتن دارایی یا به اصطالح خالی فروشــی، با 

ورود به این بازار به عنوان فروشــنده قیمت را تعدیل 
کنند.

وی با تاکید بر تاثیر واقعیت های اقتصــادی بر بازار ها 
اظهار کرد: البته بازار آتی ورود ســرمایه گذارانی که به 
عنوان سفته باز شــناخته می شوند را تسهیل می کند و 
حضور زیاد این افراد می تواند منجر به نوساناتی در بازار 
آتی شود؛ اما در نهایت عامل اصلی تاثیرگذار بر قیمت 
دالر واقعیت های اقتصادی است و بازار آتی صرفا باعث 
می شــود تاثیر این عوامل اقتصادی ســریع تر آشکار 

شود.
حیدری در پایــان تصریح کرد: در کل داشــتن بازار 
آتی بــرای ارز، ســکه و کاالهای دیگر بــرای اقتصاد 
مفید است چراکه باعث تکمیل بازارها و فراهم شدن 
امکان مدیریت ریسک و ســرمایه گذاری برای مردم 

می شود.

دالر

خریــدار   در حالی که ســتاد اقتصادی 
دولت با حــذف ارز ترجیحی 4200تومانی 
موافقت کرده اســت، به نظر می رسد یارانه 
300هزارتومانــی بــا تجمیــع یارانه های 
نقــدی و معیشــتی در اختیار مــردم قرار 
خواهــد گرفت.به نقل از تســنیم، ماجرای 
ارز 4200تومانــی با همه حواشــی اش در 

ایستگاه پایانی قرار گرفته است.
 از ســال ۱39۷ که سیاســت تثبیت نرخ 
ارز در پیش گرفته شــد بعد از حدود 4 ماه 
دولت وقت با فشار مجلس شورای اسالمی 
سیاســت بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و 
عماًل شــاهد دو نرخ ارز دولتی عالوه بر نرخ 
بازار آزاد ارز در فضــای اقتصاد ایران بودیم. 
در فروردین ســال ۱39۷ دولت دوازدهم 
اعالم کرد تمــام نیازهای وارداتی کشــور 
بــا ارز 4200تومانی تأمین خواهد شــد و 
صادرکننــدگان نیز باید با همیــن نرخ ارز 
صادراتی خود را در اختیار دولت و ســامانه 

بانک مرکزی قرار دهند.
بر این اســاس از همــان زمان بســیاری از 
صادرکنندگان شــبه دولتی با این سیاست 
مخالفت کردند و عماًل دســت دولت برای 
مدیریــت ارزی تجارت خارجــی همزمان 
با تشــدید فضای تحریم تنگ تر شد، البته 
در خرداد ماه همان ســال با افزایش بسیار 
عجیب تقاضــای وارداتی ثبت ســفارش 
۱۷00 قلــم از جمله خودروهــای وارداتی 
ممنوع شد و از این مســیر مقداری از فشار 

تقاضای وارداتی کاسته شد.
در مرداد ماه آن سال سیاســت بازار ثانویه 
ارزی در پیش گرفته شــد و بر این اســاس 
نظام بازگشــت ارز صادراتی دچار تحوالت 
جدی شــد، به این ترتیــب صادرکنندگان 
با نرخ ارز نزدیک به بــازار آزاد ارز خود را به 
ســامانه نیما تحویل دادند و از همان مقطع 
نیز به جز فهرست 2۵ قلم کاالهای اساسی 
تأمین ارز سایر کاالها با نرخ نزدیک به بازار 

آزاد انجام شد.
درســت در همان مقطع بود کــه با خارج 
شــدن قطعــات خــودرو از فهرســت ارز 
4200تومانی شــاهد جهش یکباره قیمت 
خــودرو بودیــم و به عنوان مثــال قیمت 

پراید 20میلیون تومانی در بــازار به حدود 
۵0میلیون تومان رســید، در واقع کاالهای 
اساســی با نرخ 4200تومانــی تأمین ارز 
می شــدند که این ارز از محل صادرات نفت 
خام تأمین می شــد و ســایر کاالها با نرخ 
ارزی در حدود ۱0 تا ۱2 هزار تومان تأمین 
می شدند، در همین مقطع یک شوک اولیه 
به بازار وارد شد اما هیچ گاه شاهد آرامش در 

بازار ارز نبودیم.
این ماجــرا تا اواســط ســال ۱39۸ ادامه 
داشــت و اثرات تورمی اولیه ناشی از تحریم 
تا حدودی تخلیه شده بود که به ناگاه شاهد 
اتفاقات تلخ آبان 9۸ و افزایش 200درصدی 
قیمت بنزین غیرســهمیه ای بودیم. از آذر و 
دی ماه همان سال بار دیگر انتظارات تورمی 
افزایش پیدا کرد و متأســفانه نرخ ارز شاهد 
اوج گیری دوباره بود، کار تا جایی باال گرفت 
که در یــک مقطع نرخ ارز در بــازار آزاد بعد 
از شــوک کرونا تا حوالی 30هزار تومان نیز 
افزایش یافته است، البته رفته رفته نرخ ارز 
تعدیل شد و در حوالی 20 تا 23 هزار تومان 

آرام گرفت.
در ســال ۱400 نیــز بــار دیگر ناشــی از 

تحوالت مربــوط بــه بودجــه و تحمیل 
چالشــهای مرتبط با کسری های پی درپی 
بودجه دولت به اقتصاد تخریب شــده ایران 
نرخ ارز بار دیگر در مســیر صعــودی قرار 
گرفت و هم اکنون در بازار آزاد شــاهد دالر 
2۷هزارتومانی هســتیم. در تمام این مدت 
نرخ ارز تأمیــن جــو، ذرت کنجاله، روغن 
و دانه روغنی ثابت و همــان 4200 تومان 

معروف بوده است. 
بســیاری از کاالها از جمله مسکن افزایش 
قیمتــی به مراتــب بیشــتر از جهش های 
تورمــی ثبت شــده در مرکز آمــار و بانک 
مرکزی داشتند و در عرض سه سال قیمت 
مسکن در تهران تقریباً 6 برابر شد. افزایش 
قیمت متوســط هــر مترمربع مســکن از 
۵ به 30 میلیون تومان و ثبت رکورد رشــد 
۵00درصدی یک پدیده غیر قابل هضم در 
اقتصاد ایران قلمداد می شــود اما بسیاری 
از مردم از افزایــش قیمت مایحتاج عمومی 
خود مثل گوشــت و برنج گله مند هستند. 
قیمــت گوشــت از حوالی 40 تــا ۵0 هزار 
تومانی تا حدود ۱۵0 هــزار تومان افزایش 
یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این 

روزها در تأمین حداقل اقالم سفره خود نیز 
با چالش روبه رو شده است.

حاال طبق اعــالم وزیر اقتصاد در شــورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ســتاد 
اقتصادی دولت بحث حــدف ارز ترجیحی 

قطعی شده است.

ارز 4200تومانی هزینه زیادی را بر 
فعاالن اقتصاد تحمیل می کند

سیداحســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی با اشــاره بــه هزینه هایــی که ارز 
4200تومانی بر فعــاالن اقتصادی تحمیل 
می کند، گفت: مدت هاســت موضوع حذف 
ارز 4200تومانی مطرح اســت اما اجرایی 
نمی شــود و این روند باید تغییر کند، نباید 
مانع فعالیت مولد بود بلکــه باید هدایت گر 
مســیر توســعه باشــیم. تصمیم گیری در 
برخی نهادهــا به جیب فعــاالن اقتصادی 
هزینه بســیاری را تحمیل می کند و قدرت 

رقابت را کاهش می دهد.
البته شب گذشته رییس جمهور تأکید کرد 
که تمام جوانب این قضیه بررســی خواهد 
شــد. وی گفت: بازار و مــردم را در جریان 

جزئیات حذف ارز ترجیحــی قرار خواهیم 
داد، مطمئناً این موضوع در دســت بررسی 

است و اجرایی خواهد شد.
به هرحال با تصمیــم جدید مجموعه دولت 
و مجلــس داســتان ارز 4200تومانی نیز 
به پایان خواهد رســید ولی این فرایند باید 
به گونه ای انجام شــود که هیچ گونه نگرانی 
در جامعــه ایجاد نشــود. گفتنی اســت، 
به تشــخیص قانون بودجه در سال جاری؛ 
۸ میلیارد دالر برای تأمین کاالی اساســی، 
نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشــکی 
تکلیف شــده بود که این مبلغ به طور کامل 
در شش ماهه اول سال تأمین ارز شده است 
و عالوه بــر این یک و نیم میلیــارد دالر هم 
برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در 
مقایسه با سال گذشــته؛ 9 و نیم میلیاردی 
که امسال تأمین ارز شــده تقریباً برابر کل 
ارز تأمین شده برای همین اقالم در سال 99 

بوده است.

یارانه جدید و تجمیعی در انتظار مردم؟
اگر فرض کنیم تا پایان ســال قرار باشــد 
حــدود 4 میلیــارد دالر ارز بــرای واردات 
اقالم موجود در فهرســت کاالهای اساسی 
تخصیص یابد و قرار باشــد نــرخ ارز تأمین 
کاالی اساســی بر مبنای نرخ ای تی اس یا 
بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز 
با احتســاب دالر 2۵هزارتومانی، ۱00هزار 
میلیارد تومان درآمد کســب خواهد کرد. 
با کســر ۱6هزار میلیارد تومان درآمد پایه 
ناشــی از تســعیر با نرخ 4200تومانی که 
ســهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک 
به ۸0هــزار میلیــارد تومان بــرای توزیع 
نقدی یــا کارت اعتبــاری طــی ۵ ماه در 
اختیار خزانه قرار می گیرد. اگر قرار باشــد 
این مابه التفاوت ریالــی به 60 میلیون نفر از 
دهکهای غیرمتمول برســد بــا تجمیع دو 
یارانه نقدی و معشیتی که هم اکنون حدود 
۱00هزار تومان به هر نفر پرداخت می شود 
می توان انتظار پرداخــت رقمی نزدیک به 
300هزار تومان به هر شــخص را با تجمیع 
ســه یارانه نقــدی، معیشــتی و کاالهای 

اساسی داشت.

خریدار  سخنگوی گمرک گفت: در نیمه 
نخست سال جاری، تجارت ایران با اعضای 
ســازمان همکاری های اقتصادی اکو، ۱۵ 
میلیون و 30۷ هزار تــن کاال به ارزش هفت 
میلیارد و 2۵۵ میلیون دالر بود که رشد 6۷ 
درصدی در وزن و 60 درصــدی در ارزش 
کاالی تبادل شــده را نسبت به مدت مشابه 

نشان می دهد.
 »ســید روح الــه لطیفی« اظهار داشــت: 
از مجموع ۱۵ میلیــون و 306 هزار و 9۱6 
تن کاالی تبادل شــده، ۱2 میلیون و ۸۷۸ 
هزار و ۸39 تن کاال به ارزش چهار میلیارد و 
۵۵۵ میلیون و ۱23 هزار و 4۷2 دالر، سهم 
صادرات و 2 میلیون و 42۸ هزار و ۷۸ تن به 
ارزش 2 میلیارد و ۷00 میلیون و ۱06 هزار 
و 929 دالر نیز سهم واردات از 9 کشور عضو 

سازمان همکاری های اکو بود.
وی افزود: صادرات ایران به  کشورهای عضو 
اکو در نیمه نخست امسال بیش از پنج برابر 
واردات از نظر وزنــی و نزدیک به ۱.۷ برابر از 
نظر ارزش بود و تراز تجــاری نیز مثبت یک 
میلیارد و ۸۵۵ میلیون دالر برای ایران بوده 

است.
لطیفی با بیان اینکه صــادرات به اکو در این 
مدت نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 
9۸ درصد وزنی و ۸۱ درصد ارزشــی رشد 
داشــته اســت، تصریح کرد: ترکیه با هفت 
میلیون و 2۱4 هزار تــن خرید  کاال از ایران 
به ارزش 2 میلیــارد و 30۸ میلیون دالر با 

رشد 396 درصدی در وزن و 24۷ درصدی 
در ارزش در رتبه نخســت، افغانســتان با 
خریــد 2 میلیون و ۵۱6 هــزار تن به ارزش 
999 میلیون دالر با کاهــش 2۵ درصدی 
در وزن و ۱0 درصــدی در ارزش در جایگاه 
دوم، پاکســتان با خرید یک میلیون و 36۱ 
هزار تن کاال بــه ارزش ۵44 میلیون دالر با 
رشد 4۱ درصدی در وزن و 39 درصدی در 
ارزش در جایگاه ســوم، ازبکستان با خرید 
4۱۱ هزار تن کاال بــه ارزش 2۱۷ میلیون 
دالر با رشــد 43۸ درصدی در وزن و 32۸ 
درصــدی در ارزش در جایــگاه چهــارم و 
جمهوری آذربایجان با خرید 3۸9 هزار تن 
کاال به ارزش 2۱2 میلیون دالر با رشــد 22 
درصدی در وزن و ۱۸ درصدی در ارزش در 

جایگاه پنجم قرار دارند.

وی افزود: ترکمنســتان با خرید ۷0۷ هزار 
تن کاال به ارزش ۱4۵ میلیون دالر با رشد 
2۱۷ درصــدی در وزن و ۱93 درصدی در 
ارزش، قزاقستان با 23۷ هزار تن به ارزش 
۸0 میلیون دالر با رشــد ۱02 درصدی در 
وزن و 30 درصدی در ارزش، قرقیزســتان 
با خریــد 20 هزارتــن کاال بــه ارزش 33 
میلیون دالر با رشد 349 درصدی در وزن 
و 26۱ درصدی در ارزش و تاجیکســتان 
بــا خرید 22 هــزار تن کاال بــه ارزش ۱۷ 
میلیــون دالر بــا رشــد ۱۵۷ درصدی در 
وزن و ۱43 درصدی در ارزش نســبت به 
مدت مشابه ســال قبل در رتبه های بعدی 
مقاصد خریــد کاالی ایرانــی در اعضای 
کشورهای سازمان همکاری اقتصادی اکو 

قرار دارند.

دبیر شــورای اطالع رســانی گمــرک در 
خصــوص میــزان واردات از اکــو گفــت : 
2 میلیون و 42۸ هزار تــن کاال به ارزش 2 
میلیارد و ۷00 میلیون دالر در نیمه نخست 
امسال از اعضای سازمان اکو خریداری شد 
که از نظر وزنی با کاهش 9 درصدی نســبت 
به مدت مشابه ســال قبل همراه بوده ولی 
از نظر ارزش رشد 34 درصدی در معامالت 

داشته است.
وی افزود: ترکیه با 2 میلیــون و ۱۱۸ هزار 
تن کاال به ارزش 2 میلیــارد و 43۵ میلیون 
دالر ۸۷ درصــد وزن و 90 درصــد ارزش 
واردات ایران از 9 کشــور عضو اکو را به خود 
اختصاص داده که نســبت به مدت مشابه 
کاهــش ۱3 درصــدی در وزن کاالهــای 
معامله شــده با ایران و رشد 33 درصدی در 

ارزش داشته است.
ســخنگوی گمرک گفت: بعــد از ترکیه، 
پاکســتان بــا ۱۱0 میلیون دالر و رشــد 
۱3 درصدی، ازبکســتان با 66.۵ میلیون 
دالر و رشــد ۵4 درصــدی، قزاقســتان با 
32 میلیــون دالر و رشــد 49 درصــدی، 
جمهوری آذربایجــان بــا 22.۷ میلیون 
دالر و رشــد ۱0۱ درصدی، ترکمنستان با 
2۱.۵ میلیون دالر و رشــد 2۸9 درصدی، 
افغانســتان با 6.4 میلیون دالر و رشد 4۱6 
درصــدی، تاجیکســتان بــا 4.۷ میلیون 
دالر و رشــد ۱6 درصدی و قرقیزستان با 
۱.4میلیون دالر و کاهش ۵۱ درصدی در 
معامله با ایــران در رتبه هــای بعدی قرار 

دارند.
به گزارش ایرنا، ۱0 کشور ایران، پاکستان، 
تاجیکســتان،  افغانســتان،  ترکیــه، 
قزاقســتان،  ازبکســتان،  ترکمنســتان، 
آذربایجــان  جمهــوری  و  قرقیزســتان 
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 

اکو هستند.
بر اســاس آخرین اعالم گمــرک، تجارت 
خارجی ایران در نیمه نخســت سال جاری 
به ۷9 میلیون و ۱00 هزار تن کاال به ارزش 
4۵ میلیارد دالر رسید که سهم صادرات 60 
میلیون تن کاال به ارزش 2۱ میلیارد و ۸00 
میلیون دالر و ســهم واردات ۱9 میلیون و 
۱00 هزار تن بــه ارزش 23 میلیارد و ۱00 

میلیون دالر بود.

بازار آتی بر قیمت دالر موثر است؟
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معاون وزیر صمت:
 به دنبال اصالح قیمت گذاری در زنجیره

و هستیم  خودر
معاون وزیر صمت با بیان اینکه اقتصاد صنعت خودرو باید اصالح شود، 
گفت: وزارت صمت به دنبال اصالح قیمت  گــذاری در زنجیره صنعت 
خودروسازی اســت. مهدی صادقی نیارکی در پنجمین میز تخصصی 
تعمیق ســاخت داخل در صنعت خودرو، اظهار کرد: در سال 99، ۸.۱ 
درصد رشد صنعتی در کشور داشتیم. بر اساس آمار مرکز آمار ایران در 
ســه ماه ابتدایی امسال رشــد صنعتی ۵.۵ درصد و بر اساس آمار بانک 

مرکزی 6.۱ درصد بوده است.
معاون امور صنایع وزیر صمت افزود: صدور پروانه بهره برداری در شش 
ماه ابتدایی امسال رشــد 2 درصدی و اشتغال ناشــی از آن ها رشد 20 

درصدی داشته است. حدود ۷۷ هزار نفر در بخش صنعت شاغل شدند.
وی ادامــه داد: در بخــش صــادرات و واردات نیز رشــد قابل توجهی 
داشــتیم. همچنین واردات در کاالهای اساســی و مواد اولیه افزایش 
یافت.صادقی نیارکی گفت: طی 6 ماه نخست امسال تولید خودرو 3 4. 
درصد، تولید اتوبوس ۱0 درصد و تولید کامیون کشنده و کامیونت 66 

درصد رشد داشت اما تولید وانت ۱3 درصد کاهش یافت.
وی افزود: در پروژه نهضت ســاخت داخل در سال 99 سهم هر استان از 
2۱۱ اقالم گلوگاهی مشخص شد و برنامه نیز 3.۵ میلیارد دالر بود که 2 
میلیارد دالر آن تأیید شد؛ یعنی در این بخش حدود ۷0 درصد عملکرد 
داشــتیم.معاون وزیر صمت گفت: برنامه نهضت ســاخت داخل برای 
امسال 3.4 میلیارد دالر است که برنامه شــش ماه نخست 2.2 میلیارد 
دالر بود.وی اظهار کرد: برنامه وزارتخانه و ســازمان گسترش برای افق 
۱404 تولید سه میلیون دستگاه خودرو بود که از این میزان 30 درصد 
سهم صادرات می شد. با این حال مشــکالت ساختاری صنعت خودرو 
و مشــکالت پیرامونی این صنعت آیا اجازه دســتیابی به این هدف را 

می دهد؟
صادقی نیارکی با بیان اینکه در صنعت قطعه سازی باید سرمایه گذاری 
صورت گیرد، گفت: از بنگاهی که زیان دیده چطور توقع اصالح ساختار، 
توسعه صادرات رقابت و ســرمایه گذاری داریم؟ اقتصاد صنعت خودرو 

باید اصالح شود که مهم ترین بخِش پروژه های مربوط به خودرو است.
معاون وزیر صمت افزود: پروژه اول وزیر صمت اصالح قیمت گذاری در 
زنجیره خودروسازی است؛ همچنین مکانیزم زنجیره ارزش در صنعت 

خودروسازی اصالح خواهد شد.
وی ادامه داد: اصالح ســاختار مدیریتی، نوسازی ناوگان تجاری، بهبود 

وضعیت صادرات و … هم جزو پروژه های وزیر صمت است.
صادقی نیارکی گفت: در بخش ناوگان تجاری نیــاز زیادی به اصالح و 

بهبود فرایندها داریم چراکه ناوگان فرسوده هم شده اند.
وی افزود: در مورد مشوق ها مثل مالیات و تســهیالت ارزان قیمت نیز 
نیاز به قانون داریم.صادقی نیارکی گفت: تســهیالت با سود ۱۸ درصد 
در تورم کنونی خیلی غیرطبیعی نیســت ولی بــرای همکاری در ارائه 

تسهیالت با سود کمتر آمادگی داریم.
وی تاکید کرد: باید خودرویی داشــته باشــیم که در خــارج بتوانیم 
بفروشیم؛ بنابراین تکلیف گیربکس اتوماتیک و مصرف سوخت و غیره 

باید مشخص شود.

ایرانسل باالترین نشان مسؤولیت اجتماعی را 
دریافت کرد

 ایرانســل در نخســتین دورۀ »جشــنوارۀ روابط عمومی و مسؤولیت 
اجتماعی« نشــان عالی 6 ستارۀ مســؤولیت اجتماعی و نشان سفیر و 

مروج مسؤولیت اجتماعی روابط عمومی را دریافت کرد.
به گــزارش روابط عمومی ایرانســل، مراســم پایانی این جشــنواره، 
عصر روز دوشــنبه 26 مهر ۱400، در مرکــز همایش های بین المللی 

صداوسیما برگزار و از برگزیدگان این جشنواره، تقدیر شد.
در این مراسم، نشان عالی 6 ستارۀ مســؤولیت اجتماعی به ایرانسل و 
نشان سفیر و مروج مســؤولیت اجتماعی روابط عمومی، به دکتر بیژن 
عباسی آرند مدیرعامل ایرانســل، اهدا شد.ایرانسل، اولین و بزرگترین 
اپراتور دیجیتال ایران، با دریافت این دو نشــان، موفق شــد در جایگاه 
برتر برگزیدگان این جشنواره قرار گیرد و باالترین نشان این جشنواره 
در زمینۀ مســؤولیت اجتماعــی را به دســت آورد.نخســتین دورۀ 
جشنوارۀ روابط عمومی و مسؤولیت اجتماعی، با هدف بهبود و ارتقای 
فعالیت های مســؤولیت اجتماعی در سازمان ها و شــرکت ها، تقویت 
مؤلفه هایی همچون پاســخگویی اجتماعی، بهبود تعامل با ذی نفعان 
داخلی و خارجی، پایــداری فعالیت های مســؤولیت اجتماعی و نگاه 
فراتر از کمک های خیریه ای، توسط مؤسســۀ فرهنگی روابط عمومی 
آرمان برگزار شده است.در این جشــنواره، به ارتباط بین روابط عمومی 
و حوزه CSR توجه شده و در ارزیابی ها، تعامل هدفمند، ساختارمند و 
روشمند با ذینفعان مختلف سازمان و پیاده سازی الگوهای بین المللی 

در فضای کسب و کار ایرانی، مدنظر قرار گرفته است.
ایرانسل، نخســتین ارائه دهندۀ ۵G در ایران، طی ســال های اخیر، با 
انجــام فعالیت های گســترده ای از جمله احداث و بازســازی مدارس 
در مناطق آسیب دیده از ســیل، درختکاری و کمک به کاهش ردپای 
کربن، اهدای بســته های اینترنت رایگان به اقشــار مختلف در دوران 
شــیوع بیماری کرونا، راه اندازی نخســتین مرکز ارتباط با مشتریان 
ویژۀ ناشنوایان با هدف تالش برای پاســخگویی بهتر به اقشار توانیاب، 
حمایت از شرکت های دانش بنیان و کســب وکارهای نوپا و…، سعی 
 CSR –( کرده تا در حوزۀ سرمایه گذاری و مسؤولیت اجتماعی شرکتی

CSI(، به مشترکان خود و آحاد جامعه، خدمات رسانی کند.

آینده برای کدام مشاغل است؟
 مدیرکل دفتر پژوهــش، طرح و برنامه ریزی درســی ســازمان فنی 
و حرفه ای کشــور گفت: بــا بهره منــدی از مطالعات آینــده پژوهی 
مشاغلی که در سطح بین المللی انجام شــده، ۵0 شغل درحال ظهور و 
شایســتگی های مورد نیاز برای آنها مورد شناسایی قرارگرفته است که 

به زودی استانداردهای شایستگی آنها تدوین می شود.
»اصغر فیضی«  اظهار داشــت: این مطالعه هــا در حوزه های مختلف از 
جمله انقــالب صنعتی، اینترنت اشــیا، دیجیتال، فنــاوری اطالعات 
و... اســت.وی افزود: این مشــاغل نیز شــامل امنیت اطالعات، هوش 
مصنوعــی، مدل ســازی اطالعات و اینترنت اشــیا اســت. همچنین 

مهندسی معکوس مکانیک از دیگر مشاغل جدید است.
مدیرکل دفتر پژوهــش، طرح و برنامه ریزی درســی ســازمان فنی و 
حرفه ای کشور با اشاره به ایجاد مشاغل جدید، گفت: مهارت آموزی باید 
متناسب با نیاز بازار کار و اقتصاد جهانی و پاسخگوی تحوالت پیرامونی 
به ویژه فناوری باشد. تا با داشــتن مهارت های به روز، آینده شغلی افراد 
تضمین شــود. عالوه بر مزایای اقتصادی و اجتماعــی، مهارت آموزی 
منجر به نوآوری و ایجاد انواع جدید مشــاغل در بازار کار می شــود.وی 
ادامه داد: برنامه ریزی و تدوین استانداردهای شایستگی در قالب اسناد 
حرفه یکی از ابزارهای بسیار مهم و تاثیرگذار در یکپارچگی، هماهنگی 
و ساماندهی فعالیت ها و برنامه های توسعه مهارت و استقرار صالحیت 
حرفه ای در کشور است.این مقام مسوول با بیان اینکه امروزه پیش بینی 
آینده کار یکی از مهیج ترین و دشــوارترین زمینه های تحقیق در زمینه 
مهارت آموزی اســت، گفت: پیامدهای تغییر تقاضــا برای مهارت های 
خاص در سیستم های آموزشی بسیار زیاد است. پیش بینی برای تعیین 
تقاضای متغیر مهارت های آینده یکی از عناصر کلیدی در آماده سازی 

نیروی انسانی توانمند برای توسعه است.

تولید

خریدار  ایــن روزها طرح ســاماندهی 
صنعت خودرو در رفــت و آمد بین مجلس و 
شورای نگهبان اســت؛ در حالی که موضوع 
واردات خودروهــای جدید به بحث داغ روز 
تبدیل شــده، برخــی اجــرای آن را دور از 
دســترس می پندارند، اما موافقــان، انجام 
آن را موجب کاهش شدید قیمت  خودروی 
خارجی و رفع انحصار خودروسازان داخلی  

می دانند.
طرح ســاماندهی بازار خــودرو در مجلس 
دهم مطرح شــد، امــا ایرادی که شــورای 
نگهبان به ماده 4 آن وارد کرد و آن را مغایر با 
اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱0 قانون اساسی 
برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصالح 
به کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 

برگشت داده شود.
اکنــون و در ایــن دوره از مجلس شــورای 
اســالمی کمیســیون صنایــع و معــادن 
مجلس، مــاده 4 را مورد اصالح قــرار داده 
اســت. ماده 4 این طرح خــود دارای چهار 
تبصره اســت به گونه ای که بر اســاس آن 
هر شــخص حقیقی یا حقوقی می تواند در 
مقابل صادرات خودرو، قطعــات خودرو یا 
سایر کاالها و خدمات مرتبط با انواع صنایع 
نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال 
ارز نســبت به واردات خودروی تمام برقی 
یا هیبریدی یا واردات خــودروی بنزینی یا 
گازسوز با برچسب انرژی B و باالتر یا دارای 
شاخص ایمنی سه ســتاره  یا باالتر برحسب 
گواهی های اســتاندارد معتبر معادل ارزش 

صادراتی خود اقدام کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که نباید 
هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد 
شــود همچنین ســقف تعداد خودروهای 
مجــاز وارداتی، هــر 6 ماه یک بار توســط 
شــورای رقابت و براســاس میزان کمبود 
عرضه نســبت به تقاضای موثــر خودروی 
ســواری طی یک ســال گذشــته تعیین 

می شود.
طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند بار 
در تردد بین مجلس و شــورای نگهبان بود، 
روز 3۱ شــهریورماه نیز در شورای نگهبان 
بررسی شــد. اعضای شورای نگهبان نسبت 
به مصوبه در برخی موارد ابهاماتی داشتند. 
به طور مثال دربــاره »واردات بدون انتقال 
ارز« ابهاماتی مطرح شــد، زیرا شیوه های 
مختلفــی را در بــر می گرفــت و از مجلس 
خواسته شــد که موضوع مقداری دقیق تر و 

شفاف تر شود.
رفت و برگشــت طرح ســاماندهی صنعت 
خودرو بیــن مجلــس و شــورای نگهبان 
در حالــی ادامــه دارد کــه »ســیدرضا 
فاطمی امین« وزیر صنعت، معدن و تجارت 
معتقد است: تا پایان ســال واردات خودرو 
کار اشــتباهی اســت، زیرا حجم زیادی از 
منابــع ارزی را درگیــر کــرده و قیمت ارز 

افزایش پیدا می کند.
وی گفت: در شــرایط عادی زمانی که تراز 
ارزی تجاری کشــور متعادل است، واردات 
خودروهای خارجی می تواند مفید باشــد و 
به نوعی فضای رقابتی ایجاد خواهد کرد، اما 
در حال حاضر حداقل تا پایان امسال زمانی 
که به یک توازنی برســیم در تراز خارجی، 
این واردات اشــتباه است، زیرا حجم زیادی 
از منابــع درگیــر خواهد شــد و قیمت ارز 
افزایــش پیدا خواهــد کرد و تــورم ایجاد 

می کند که برای کل جامعه مضر است.
ایــن در حالی اســت که موافقــان واردات 
معتقدند: اجرایی شــدن این طرح می تواند 
منجر به تــکان اساســی در بــازار خودرو 
شده و به ضرر دالالن و ســودجویانی شود 
که محاســبات حاکی اســت خودروهای 
خارجی را با قیمت های کذایی به مشتریان 

می فروشند.
به گفته آنان، حتــی در صورت افزایش نرخ 
دالر تا کانــال 30 هزار تومــان نیز می توان 
انتظــار داشــت بــا آزادســازی واردات، 
قیمت های فعلی بازار خودرو کاهشــی بین 

40 تا ۸0 درصد را تجربه کند.

 لزوم جلوگیری از ضربه پذیری
 تولید داخل

در این پیونــد، »آرش محبی نــژاد« دبیر 
انجمن صنایــع همگــن نیــرو محرکه و 
قطعه ســازان کشــور در گفت وگو بــا ایرنا 
افزود: ممنوعیت واردات خودرو که در ســه 
سال گذشته شاهد آن بوده ایم، یک تصمیم 
مقطعی و ناشــی از نبود ارز کافی در کشور 

بود.
به گفته این مقــام صنفــی، روح قوانین و 
مقررات حاکم بر واردات باید بر جلوگیری از 
ضربه پذیری تولید داخل باشد و اجازه دادن 
واردات خودرو نیز باید در همین راستا دیده 
شــود.وی به ارائه بســته جامع ساماندهی 
واردات خودرو از سوی این انجمن به دولت 
و مجلس اشــاره کرد و گفــت: گزینه هایی 
همچون واردات خــودرو در قبال صادرات 
خودرو یا قطعات، فقط بخشــی از این بسته 
جامع اســت و ســایر بخش های این بسته 

مسکوت مانده است.
محبی نژاد خاطرنشــان کرد: معتقدیم اگر 
همه موارد بســته جامع ساماندهی واردات 
با هم تصویب نشود، این طرح ابتر می ماند؛ 
به طور مثال در طرح فعلی و واردات خودرو 
در قبال صادرات خودرو و قطعه، مشــخص 
نیســت تعرفه واردات قرار اســت چگونه 

تعیین شود؟
وی با فاجعه بــار خواندن بخــش دوم این 
طرح کــه واردات خــودرو بــا ارز متقاضی 
یا بدون انتقال ارز را اجــازه داده، گفت: در 
سال های گذشته با وجود اینکه بارها و بارها 
تولیدکننــدگان برای واردات مــواد اولیه، 
اجــزا، قطعات و ماشــین آالت مــورد نیاز 
خود درخواست اســتفاده از ارز متقاضی را 

داشتند، اما هیچ وقت این اجازه داده نشد.
دبیر انجمــن صنایع همگن نیــرو محرکه 
و قطعه ســازان کشــور اضافه کرد: این در 
حالی است که این درخواست بنا به شرایط 
تحریم ها و بــا توجه به اینکه امــکان نقل و 
انتقال پول از طریق نظام بانکی، سیســتم 
ســوئیفت و روال عادی نبود، داده شده بود 
و هیچ بار اضافه ای از نظر ارزی برای کشــور 

نداشت.
وی خواســتار ممنوعیت واردات از کشورها 
و شــرکت هایی شــد که صنعــت خودرو 
ما را تحریــم کردند و افزود: در ســال های 

اخیر شــاهد بودیــم در مقاطــع مختلف و 
به بهانه هــای متفاوت برخی شــرکت ها و 
کشورهای تولیدکننده مواد اولیه، قطعات و 
خودرو ساخته شده به تبعیت از تحریم های 
قدرت های استکباری، صنعت خودروی ما 
را در کل زنجیــره تأمین تا تولیــد و توزیع 
خودرو تحریم و از تامیــن حداقل مایحتاج 
قطعه ســازان و خودروســازان جلوگیری 

کردند.
دبیر انجمــن صنایع همگن نیــرو محرکه 
و قطعه ســازان کشــور ادامــه داد: تجربه 
تلخ ســال 92 که منجــر به انبــوه واردات 
خودرو ســاخته شــده و قطعات بازار یدک 
از کشــورهایی مثل کره جنوبــی که حتی 
از تامیــن ورق فــوالدی یــا محصــوالت 
پتروشــیمی بــرای صنعــت خــودرو ما 

خودداری می کردند، نباید تکرار شود.
این مقام صنفی بیان داشــت: نسبت به نرخ 
تورم، نرخ ارز و تفاوت آن با نرخ واقعی و نرخ 
بهره های بانکی داخلی و تفــاوت آن با نرخ 
هــای بین المللی، کف تعرفــه واردات باید 
به گونه ای تعیین شــود که از ضربه پذیری 
تولید داخل در رقابــت با واردات جلوگیری 
کند.وی در همین راســتا، جلوگیری از فرار 
تعرفه ای و قاچاق قطعــات خودرو و نظارت 
کیفی بر قطعــات وارداتی شناســنامه دار 
توسط نمایندگی های شرکت های خارجی 

را خواستار شد.
محبی نــژاد ابراز امیدواری کــرد: مجموعه 
اقدامات دســتگاه دیپلماســی، اقتصادی 
و صنعتــی کشــور و همچنین اســتفاده 
از فناوری هــای جدیــد، فضای مناســبی 
را بــرای بهبود کســب و کار و مشــارکت 
بــا خودروســازان و قطعه ســازان مطرح 
بین المللی ایجــاد کرده و باید به ســمتی 
پیش برویم کــه منجر به تولید مشــترک 
خودرو و حتی تولید خودرو با برند خارجی 

در داخل کشور شود.
وی ادامه داد: این همکاری ها باید به گونه ای 
باشد که سازندگان خارجی موظف به تولید 
درصد عمده ای از قطعات در داخل کشــور 
باشــند تا هم از پتانسیل عظیم قطعه سازی 
کشور استفاده بهینه شده و هم مسیر به روز 
شــدن این صنعت با آخرین تکنولوژی های 

جدید در تولید خودرو هموار شود.
این مقام صنفی خاطرنشــان کرد: با چنین 
رویکــردی در کنــار بهره منــدی مــردم 
از تولیــدات بــه روز جهــان، راه صادرات 
نیز بــاز خواهد شــد و به جامعــه جهانی 

تولیدکنندگان خودرو خواهیم پیوست.

خروج صادرات قطعه از مزیت رقابتی
همچنین، »مازیــار بیگلو« دبیــر انجمن 

ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
گفت: ما به طور کلی هیچ مخالفتی با واردات 
خودرو نداریم و برای صنعت قطعه ســازی 
کشــور نیز مثبت ارزیابی می شــود، اما در 
شرایط فعلی که با تراز ارزی منفی در کشور 
مواجهیم و این تراز منفی در بخش صنعت 
خودرو و قطعه بسیار بیشتر است، واردات را 

به صالح نمی بینیم.
وی یادآورشــد: در شــرایط کنونــی کــه 
خودروسازان خودروهای جدیدی را به سبد 
محصوالت خود افزوده اند و این خودروها از 
قطعات های تک )High Tech - با فناوری 
باال( و جدید بیشــتری بهره می برند، نیاز به 
ارزبری در صنعت خودروســازی باالتر نیز 

رفته است.
بیگلو گفت: امروز صادرات قطعه از »مزیت 
رقابتی« خود خارج شــده اســت، زیرا در 
سال های گذشــته نتوانســتیم مواد اولیه 
مورد نیــاز آن را به درســتی قیمت گذاری 
کنیم و مــواد اولیه گران تــر از قیمت های 
جهانی به دست قطعه ســازان می رسد، این 
در حالی است که به طور نمونه چینی ها 40 
درصد یارانــه روی مواد اولیه داخلی شــان 

پرداخت می کنند.

۷۵0 میلیون دالر، آخرین گردش مالی 
صادرات قطعات

این مقام صنفی بیان داشــت: امروز عمده 
صادرات قطعات ما شــامل قطعــات خام 
ریخته گری، رادیاتورهــا و قطعات تزئینی 
اســت و مطابق آخرین آمارها در سال 9۸ 
گردش مالی صــادرات قطعه ایــران کمتر 
از ۷۵0 میلیون دالر در ســال بود که به طور 
عمده به عراق و ســوریه و به مقدار کمتر به 
ونزوئال که ســایت های ایران خودرو و سایپا 

در آن کشورها فعال بودند، ارسال می شد.
به گفتــه وی، در یک دهه گذشــته کمبود 
نقدینگــی بیشــترین تأثیــر منفــی را بر 
روی صنعــت قطعه ســازی کشــورمان بر 
جای گذاشــت، به طوری که قطعه ســازان 
توانــی بــرای ایجاد خطــوط جدیــد یا 

سرمایه گذاری های جدید نیافتند.
بیگلو ادامــه داد: پــس از برجام قــرار بود 
شرکت رنو برای ســایت کشور الجزایر خود 
همکاری هایی با قطعه ســازان برتر ایرانی 
داشته باشد و حتی تور بازدید قطعه سازان 
از این ســایت هماهنگ شد و مقرر بود برای 
خودروهای جدید خود در این سایت از توان 
خودروســازان ایرانی بهره مند شود، اما این 

طرح نیز عقیم ماند.
وی تصریح کرد: امروز قطعه ســازان ایرانی 
نیاز خودروســازان داخلی را با دشــواری 
تامیــن می کنند، زیــرا در زمینــه تامین 

نقدینگی و خطوط جدید و ماشــین آالت و 
تجهیزات خود با مشکل مواجه اند.

دبیر انجمن قطعه ســازان خــودرو ایران، 
صادرات قطعات به میزانی که بتوان در قبال 
آن بــه واردات خودرو پرداخــت را منتفی 
برشــمرد و افزود: مگر اینکه خودروسازان 
به تولیــد انبوه خــودرو به قصــد صادرات 
بپردازند، همچنان کــه اکنون ایران خودرو 
و ســایپا رایزنی هایــی بــرای حضــور در 
کشورهای ســنگال و لبنان برای سی.کی.

دی کاری و صادرات خودرو آغاز کرده اند.
وی ادامه داد: در این صــورت صادرات این 
دو خودروســاز به خودروهــای در کالس 
C و اقتصادی که مخاطــب باالیی نیز ندارد 
منحصر می شــود و در بازار کشورهای یاد 
شــده باید بتوانند با شــرکت های بزرگی 
همچون پژو، رنو و تویوتا رقابت کنند که کار 

ساده ای نیست.
بیگلــو تاکید کرد: دســت کم در شــرایط 
کنونی مقدار اندک صــادرات خودرو کفاف 
واردات خــودرو را نخواهد داد و نمی توان به 

آن دل بست.
به گزارش ایرنــا و برپایه آمارهای ســامانه 
کــدال بــورس، بررســی آمــار عملکرد 
خودروسازان داخلی حاکی از صادرات ۱9۵ 
دســتگاه خودروی کامل )CBU( و 960 
دســتگاه اس. کــی. دی )SKD یا قطعات 
نیمه کامل( توســط گروه ســایپا در نیمه 

نخست سال ۱400 است.
دبیر انجمن قطعه ســازان خودرو کشــور 
در ادامــه بــه مخالفــت بانک مرکــزی با 
واردات خودرو در شــرایط فعلــی به دلیل 
محدودیت های ارزی اشــاره کــرد و افزود: 
در حالی که کشــور برای تامیــن ارز دارو، 
مواد اولیه، مواد غذایی، کنجاله، گوشــت و 
غیره با مشکل روبه رو اســت طبیعی است 
که نمی تواند اولویت تأمیــن ارز به واردات 

خودرو بدهد.
وی در ادامــه به گزینه »بــدون انتقال ارز« 
اشاره کرد که در طرح واردات خودرو به آن 
اشاره شده است و گفت: گزینه بدون انتقال 
ارز حدود چهار سال اســت که بسته شده و 
اگر دولت می خواست با این گزینه موافقت 
کند، منطقی بود که برای واردات مواد اولیه 

تولیدی باز می شد.
این مقام صنفی اضافه کــرد: در این صورت 
فقط خودرو نیست که از گزینه بدون انتقال 
ارز بایــد اســتفاده کند، بلکه نیاز اســت تا 
خدمات پس از فروش آن نیز در ادامه از این 

گزینه بهره مند شود.
وی تصریح کــرد: با توجه به سیاســت های 
کالن اتخاذ شــده در زمان تحریم ها به نظر 
نمی رسد طرح واردات خودروهای خارجی 

نیز به نتیجه برسد.
چندی پیش »غالمرضا شــریعتی« رئیس 
سازمان ملی اســتاندارد ایران در نشستی 
خبــری اعالم کــرد: هرچنــد معتقدم در 
شــرایط فعلــی، واردات خودرو فشــار به 
منابع ارزی کشــور وارد خواهد کــرد، اما 
در صورت تصویب این طــرح در مجلس و 
شورای نگهبان، خودروهای وارداتی باید از 
استانداردهای ۸۵گانه برخوردار باشند و در 

غیر این صورت اجازه ورود نخواهند داشت.
همچنین »رضا شیوا« رییس شورای رقابت 
نیز خاطرنشــان کرد: هرچنــد محدودیت 
منابــع ارزی را قبــول داریم، امــا همین 
خودروهای داخلی و مونتــاژی نیز ارزبری 
دارند و قیمت های شان کنترل شده نیست، 
در ایــن زمینه اگــر خودروهــای پرتیراژ 
خارجی تا سه سال ساخت با تعرفه وارداتی 
منطقی که عامه مردم قــادر به خرید آن ها 
هستند وارد شود، بدون فشار بر منابع ارزی 

به تعادل در بازار خواهد انجامید.

رییس اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

وش نفت، یکی از دالیل رشد پایه پولی و تورم است فر
خریدار  رییس اتــاق بازرگانــی تهران  
اظهار داشت: در شهریور ماه میزان تورم 3.4 
درصد بود که علت اصلی این موضوع کسری 
بودجه دولت اســت که نتوانست طی شش 
ماه به اهداف تعیین شده در بودجه برسد در 
نهایت دســت درازی به منابع بانک مرکزی 

موجب افزایش تورم شده است.
مســعود خوانســاری در جلســه هیئــت 
نمایندگان اتــاق بازرگانی تهــران اظهار 
داشت: مســئله روز اقتصاد کشور موضوع 
تورم اســت که همچنان سیر صعودی خود 
را حفظ کرده اســت است در شــهریور ماه 
نیز میزان تورم 3.4 درصــد بود علت اصلی 
این موضوع کســری بودجه دولت است که 
نتوانســت طی شــش ماه به اهداف تعیین 
شده در بودجه برسد در نهایت دست درازی 
به منابع بانک مرکزی موجب افزایش تورم 

شده است. 

وی افــزود: یکی از علل مهم تــورم افزایش 
پایه پولــی و ورود بانک مرکــزی به چرخه 
پولی کشور اســت که یکی از دالیل آن نفت 
فروش رفته  اســت که پول آن وارد کشــور 
نشــده و به دارایی بانک مرکزی در خارج از 
کشــور اضافه کرده و معادل ریالی آن را در 
داخل کشــور پرداخت کرده اســت. دلیل 
دوم هم کســری بودجه و استقراض از بانک 

مرکزی است. 
رییس اتــاق بازرگانی تهــران تصریح کرد: 
آقای رئیسی بخشنامه ای را ابالغ کردند که 
چند فراز بســیار مهم دارد، در یک بخش از 
آن آمده که سازمان برنامه و بودجه موظف 
اســت بودجه را به نحوی تنظیــم کند که 
کســری بودجه ایجاد نشــود. بخش دیگر 
هم به عدم دخالت دولــت در قیمت گذاری 
اشــاره می کند. این موضوع بسیار اهمیت 
دارد و امیدواریــم که ســرلوحه کار دولت 

قرار بگیرد. ســرکوب قیمت ها یک چرخه 
غلط به وجود مــی آورد کــه در آن قیمت 
ســرکوب می شــود، موجب کاهش تولید 
شــده و کاهش تولید موجب افزایش قیمت 

می شود.
وی ادامه داد: همچنیــن در این نامه تاکید 
شده که یکی از مســائل مهم رشد پایین و 

کند مشارکت بخش خصوصی است که باید 
تحول ســاختاری رخ دهد. امیدواریم این 
بخش نیز عملیاتی شــده و مشارکت بخش 

خصوصی افزایش یابد. 
خوانســاری همچنین خاطرنشــان کرد: 
در جلسه شب گذشته شــورای گفت وگو 
دولت و بخش خصوصــی، 4 موضوع مهم 
شامل مســکن، آب، برق و کسری بودجه 
توســط آقای انصاری مطرح شد. در برنامه 
دولت آمده که ســاالنه ۱ میلیون مســکن 
معــادل ۸0 میلیــون متر مربع ســاخته 
می شود اما این کار ســختی است که نیاز 
به زیرساخت های الزم دارد. مشکل آب هم 
یکی از مسائل اساسی کشور است که حتی 
با تخریب آثار فرهنگی،  تمدن کشور را در 
خطر قرار داده اســت. قرار شد موضوعات 
مســکن و آب در اتاق ایــران و همچنین 
برق و کســری بودجه در اتاق تهران مورد 

بررسی و کار قرار گیرد.
وی در پایان افزود: همچنین روز گذشته 
فارغ التحصیالن ۵ دوره از مدرســه کسب 
و کار، مدارک خود را دریافت کردند. این 
مدرســه برای آموزش مدیــران فعالیت 
می کنــد، قبــل از انقــالب هم مدرســه 
هاروارد با همین هدف وجود داشــت که 
توانســت مدیران زیــادی را تربیت کند. 
گرچه ما مشــکالتی در ســاختار سیاسی 
و حکمرانــی داریــم اما مدیــران خوب 
می تواننــد حکمرانی خــوب ایجاد کنند. 
اواخر دهه 40 رضــا نیازمند به عنوان یک 
مدیر توانست بســیار تأثیرگذار باشد. بعد 
از انقالب هم حوزه توســعه پتروشیمی ها 
مدیون آقــای نعمت زاده اســت. مدیران 
توانمندی که به مســائل آشــنا باشــند 
می تواننــد مســائل مختلــف را بهبــود 

. ببخشند
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 دستورالعمل های بیابانزدایی کشور
وزرسانی می شود  به ر

رئیس گروه مطالعات دفتر امور بیابان سازمان جنگل ها،  سمنان -رضاییان
مراتع و آبخیزداری کشور گفت: دســتورالعمل های بیابان زدایی برای مقابله با 

فرسایش بادی و مهار کانون های بحرانی در بیابان به روز رسانی می شود.
علی حاج بیگلو در نشســت هماهنگی و برنامه ریزی رقومی سازی مطالعات و 
پروژه های بیابان استان سمنان ابراز داشــت: دفتر امور بیابان در سال گذشته 
بر اســاس آخرین یافته ها و دســتاوردهای علمی در زمینه اجــرای اقدامات 
بیابانزدایی به ویژه فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در منطقه کوبوچی چین، 
اقدام به بهنگام ســازی و ضابطه مندکردن دســتورالعمل های فنی و اجرایی 
بخش بیابان کرده است که این دستورالعمل ها شامل بادشکن زنده و غیرزنده، 
نهال کاری و مراقبــت و آبیاری، مدیریت بهره وری جنگل های دست کاشــت 
مناطق بیابانی، مدیریت رواناب، مالچ پاشــی، حفاظت و قرق، تله رســوبگیر و 
بذرپاشی و بذرکاری اســت. او افزود: این دســتورالعمل ها باید به طور ساده و 
کاربردی تهیه شــود که بخشــی از نیازهای فنی و اجرایی نیروهای دست اندر 
کار بیابانزدایی و کنترل فرسایش بادی کشور را تامین کند. او بیان کرد: پدیده 
چالشــی بیابانزایی و کنترل فرســایش بادی در مناطق بیابانی کشور مختص 
مناطق خشک و نیمه خشک اســت و  با سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت 
می شــود. رئیس گروه مطالعات دفتر امور بیابان ســازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشــور گفت: شــاخص های فنی و اجرایی به روز و کارآمد، اجرای 
طرح ها را در کمترین زمان ممکن سرعت می بخشــد و الزم است در دسترس 
کارشناسان و دست اندرکاران بخش بیابانزدایی و کنترل فرسایش بادی کشور 

قرار گیرد.

با حضور  مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس انجام شد؛

 بررسی موضوع آبرسانی به شهرستان بیضا
ود زن   از خط دوم  سد در

نشست مجازی مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس و  مدیر  شیراز-چراغی
کل دفتر مطالعات و بررسی های فنی شــرکت آبفا کشور با موضوع آبرسانی به 
شهر و روستاهای شهرســتان بیضا از خط دوم آبرسانی ســد درود زن برگزار 

گردید.
علی بوستانی مدیر عامل شرکت آبفا اســتان فارس  طی ارتباط تصویری با نیر 
صادقی مدیر کل دفتر مطالعات و بررسی های فنی شرکت آبفا کشور و نماینده 
ی شرکت آب منطقه ای اســتان فارس و همچنین با حضور دالور نوروزی مدیر 
امور آبفا شهرستان بیضا و آرش چوبینه رئیس گروه طراحی و بازسازی خطوط 
انتقال و شبکه توزیع آب شرکت آبفا فارس، طرح آبرسانی به شهر و روستاهای 
شهرستان بیضا از خط دوم انتقال آب سد درود زن را مورد بررسی و تبادل نظر 
قرار داد. در این نشست ضمن بررســی کامل تمامی ابعاد طرح که شامل اجرای 
۳۵ کیلومتر خط انتقال به منظور برداشــت ۱۶۱ لیتر در ثانیه آب از خط انتقال 
دوم سد درود زن می باشد، مقرر گردید تا طرح مذکور در شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشور به تصویب رســیده و جهت تأمین اعتبار و اجرا به شرکت آب 

منطقه ای و شرکت آبفا استان فارس ابالغ گردد.

 با کمترین درصد تخطی

وی برق جنوب کرمان رتبه دوم  شرکت توزیع نیر
رعایت سقف پیک بارمصرف برق راکسب کرد

شــرکت توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان  در زمینه رعایت   کرمان
سقف پیک بار مصرف برق با کمترین درصد تخطی  رتبه دوم کشوری را کسب 

کرد
عبدالوحید مهدوی نیا، مدیرعامل  شــرکت در این خصوص بیان نمود: یکی از 
اقدامات نظارتی شرکت مادر تخصصی توانیر و دیسپاچینگ ملی برای رعایت 
تراز تولید و مصرف شبکه برق سراسری، تعیین میزان مجاز پیک مصرفی کلیه 

شرکت های برق منطقه ای و توزیع کشور به صورت روزانه می باشد
مهدوی نیا خاطرنشــان کرد: در همین راســتا و بر اســاس تحلیل و گزارشات 
صورت گرفته از سوی توانیر و دیســپاچینگ ملی، پرسنل و تالشگران شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان با کار و فعالیت روزانه و مستمر، موفق 
به کسب رتبه دوم در خصوص رعایت ســقف پیک بار از ابتدای خرداد ماه تا ۱۵ 
شهریورماه، میان ۳۹ شرکت توزیع کشور گردیدند. وی به اقدامات و تمهیدات 
انجام شــده جهت موفقیت در رعایت ســقف پیک بار مصرف برق اشاره نمود و 
گفت: تغییر ساعات کاری ادارات از اول خرداد ماه تا اول شهریور ماه، استفاده از 
ظرفیت مولد های خود تامین واحد هــای صنعتی، کاهش ۵۰ درصدی مصرف 
برق ادارات با همکاری استانداری، انتقال قســمتی از بار شهرستان های حوزه 
عملیاتی شرکت به ســاعات غیر پیک به ویژه در حوزه کشــاورزی و صنایع از 

جمله اقداماتی بود که منجر به کسب این موفقیت گردید.
مهدوی نیا با اشــاره به همکاری ۹۸ درصدی مشترکین کشــاورزی در حوزه 
کاری برق جنوب اســتان کرمان، بیان داشــت: تعداد ۱۲۹۸۴ از مشــترکین 
کشاورزی تفاهم نامه همکاری را در تابستان امسال با مشترکین منعقد نموده 
و با همکاری های دوجانبه صورت گرفته میزان پاداش قابل توجهی شامل حال 

این عزیزان خواهد شد که در قبوض برق ایشان، اعمال خواهد شد.
شایان ذکر اســت درصد تخطی از ســقف پیک بار مصرف برق  شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب اســتان کرمان به میــزان ۰.۲۹ درصد می باشــد که بعد از 
شــرکت توزیع نیروی برق چهارمحال بختیاری کمترین میزان درصد تخطی 

را میان ۳۹ شرکت توزیع کشور داشته است.

شهر

قزوین-مریم نقدی   وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی گفت: در حوزه خرید آثار هنری قانونی 
داشــتیم که در حال حاضر اجرا نمی شود ما این 
قانون را احیا می کنیم، باید در اتاق های مدیران 
ارشد نظام و در وزارتخانه ها آثار هنرمندان نصب 

شود.
محمدمهدی اســماعیلی در مراســم اختتامیه 
ششــمین دوره دوســاالنه ملی خوشنویســی 
ایــران  در عمارت چهل ســتون قزویــن برگزار 
شــد، تصریح کــرد: در تاریخ فرهنگ کشــور، 
قزوین یکــی از مهمترین تمدن هــای تاریخی 
محســوب می شــود و در طول تاریخ و در جای 
جای تمدن ایرانی و اســالمی عناصر نامداری از 
قزوین نقش آفرینی کردنــد. وی افزود: قزوین 
در تاریخ معاصر یکــی از مهمترین جایگاه های 
تولید فرهنگ و هنر بوده اســت، ششمین دوره 
دوساالنه جشنواره خوشنویســی نیز به منظور 
تجلیل یکی از شــخصیت های برجسته هنری 
قزوین به نام عمادالکتاب نامگذاری شــده است، 
شــهدای پر فضیلتی مانند شهید رجایی، شهید 
بابایی، شهید لشگری و ســید آزادگان ابوترابی 
نیز از جمله شخصیت های قابل تجلیل در قزوین 
هستند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان کرد: 
مجموعه این داشــته ها از فرهنگ و هنر، ایثار و 
شهادت، سیاست و اقتصاد؛ قزوین بزرگ را برای 
ما به ارمغان آورده است، در این دوره تاریخی در 
طول چهل سال انقالب اســالمی قزوین همپای 

مناطق دیگر کشــور و در بســیاری از بخش ها 
جلوتر از این مناطق نقش آفرینی داشته و  افتخار 
آفریده اســت، ما به وجود قزوین بزرگ در قلب 

ایران عزیز افتخار می کنیم.
وی خاطرنشــان کرد: در حــوزه فرهنگ و هنر 
طی ســال های اخیر اتفاقات بزرگی رخ داده، در 
هر دوره تمدنی که در تاریخ ایران به وجود آمده 
است نشــانه های روشــن و غیرقابل اغماضی از 
شکوه فرهنگ و هنر را مشاهده می کنیم، از دوره 
پرشکوه تمدن اســالمی در قرون طالیی سوم تا 
پنجم ابنیه های تاریخی، شخصیت های بزرگ و 
ماندگار در حوزه های مختلف برجای مانده است 
و اساساً هیچ تمدنی شــکل نمی گیرد مگر اینکه 

پایه های آن بر حوزه هنر استوار باشد.
اســماعیلی بیان کرد: در خیــزش دوباره تاریخ 
ایران در دوره صفــوی، قزوین یکــی از عناصر 
و موقعیت های جغرافیایی ســه گانه اســت که 
تمدن پرشــکوه اسالمی شــیعی را ایجاد کرده 
و آثار ماندگار هنــری و فرهنگی زیــادی به جا 
گذاشته است، سه گانه اردبیل، قزوین و اصفهان 
سه منطقه مهم تاریخی در دوره صفوی است که 
آثار فرهنگی و هنری موجود در این ســه منطقه 
نشانه هایی از آن دوره پرشکوه فرهنگی و هنری 

است.
 این مسئول افزود: اگر امروز در آغاز قرن پانزدهم 
مدعی ســیر به ســمت شــکوفایی تمدن نوین 
ایرانی اسالمی هستیم حتماً باید هنر در جایگاه 

شایســته ای باشــد، نمی توانیم حوزه فرهنگ و 
هنر را جــدا و فکر کنیم با توســعه یک جانبه در 
حوزه های علمی، صنعتی و اقتصادی می توانیم 
به بنای رفیع تمدن نوین اســالمی دســت پیدا 
کنیم، اگر تمدن نوین اســالمی شکل بگیرد باید 
در صدر آن توسعه فرهنگی و هنری رخ دهد، به 
همین دلیل امروز در آغاز کار دولت مردمی توجه 
ویژه به توســعه فرهنگ و هنر در دستور کار قرار 

دارد.
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی تأکید کرد: ما 
معتقدیم که اگر در یک هدف گــذاری تاریخی 
قرار است به دوره درخشان تمدن نوین اسالمی 
برســیم باید بتوانیــم گذرگاه هــای فرهنگی و 
هنری ایجاد کنیم، حــوزه فرهنگ و هنر طبیعتاً 
مجموعــه تالش هایــی را می طلبد کــه به این 
جایگاه برســد، در این میان حــوزه آموزش هنر 
باید مورد توجه قرار بگیرد، ایجاد نیروی انسانی 
فرهیخته و کارآمد، تمرکز زدایی و توجه به حوزه 
فرهنگ و هنر و  استعدادهای فرهنگی هنری نیز 

باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی یادآور شــد: بایــد نهضت بــزرگ هنری و 
فرهنگی آغاز شــود که نیازمند تکمیل و توسعه 
زیرســاخت های فرهنگی و هنری است،  دولت 
در اوج مشــکالت اقتصــادی و تحریم حرکت 
متوازن بیــن اقتصاد و فرهنــگ دارد که این امر 
به دلیل هدف گذاری واال است، توسعه و تکمیل 
زیرســاخت های فرهنگــی و هنــری در صدر 

برنامه های دولت در سفرهای استانی قرار دارد.
اســماعیلی خاطرنشــان کــرد: ایــن کار را در 
ســفرهای قبلی آغاز کردیم و به امیــد خدا در 
ســفر به قزوین نیز گام بلندی بــرای تکمیل و 
بهره برداری از زیرساخت های فرهنگی و هنری 
برمی داریم، توجه ویــژه به مناطــق پیرامونی 
خارج از تهــران و ایجاد مراکز هنــری با توجه به 
ظرفیت های اســتانی و منطقه ای دســتور کار 

جدی ما اســت،  امروز در شــهرهای مختلف در 
حال طراحی و توســعه فرهنگی هنری متناسب 
با ظرفیت آنجا هســتیم، اگر در مشهد به دنبال 
تأسیس مرکز رسانه ای بزرگ هستیم در قزوین 
با توجه به  اســتعدادهای فراوانی کــه در حوزه 
هنرهای تجســمی به ویژه خوشنویســی دارد 
بابد بتوانیم برنامه های متناســب بــا این هنر و 

ظرفیت ها ایجاد کنیم.

اهواز-محمد مجدم  مدیر عامل شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان از طراحی و ســاخت ۱۵ 
دســتگاه ترانس خریداری شده در شرکت ایران 
ترانســفو خبــر داد و گفت: دو دســتگاه ترانس 
۲۳۰ کیلو ولت در ماه های آینده به این شــرکت 

تحویل داده می شود.
، »محمود دشــت بــزرگ« در حاشــیه بازدید 
مشــترک به همراه نمایندگان شهرســتان های 
شادگان و شــوش در مجلس شــورای اسالمی 
از شرکت ایران ترانســفو طرف قرارداد ساخت 
۱۵ دستگاه ترانس این شــرکت، افزود: شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان در حــال حاضر یک 
قرارداد فعال برای خرید ۱۵ دســتگاه ترانس به 

مجمــوع ظرفیت ۹7۰ مگاولت آمپر با شــرکت 
ایران ترانسفو زنجان دارد و این بازدید به همراه 
نماینــدگان مجلس بــا هدف کســب اطالع از 
مراحل طراحی و تسریع در ساخت این دستگاه 

ها انجام شده است.
وی ارزش ســرمایه گذاری این قرارداد را بیش 
از ۱۹۲ میلیــارد تومــان اعــالم کــرد و افزود: 
بنا بر این قرارداد مقرر شــده که شــرکت ایران 
ترانســفو ۱۵ دستگاه ترانس شــامل ۳ دستگاه 
۲۳۰ به ۳۳ کیلــو ولت با ظرفیــت ۵۰ مگاولت 
آمپر، دو دستگاه ترانس ۲۳۰ به ۱۳۲ کیلو ولت 
به ظرفیت ۱۶۰ مگاولت آمپر و ۱۰ دســتگاه به 
ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپــر ظرف مدت ۱۸ ماه به 

ما تحویل دهد.
مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان 
توضیــح داد: در ایــن بازدید مقرر شــده که دو 
دســتگاه ترانس ۲۳۰ به ۱۳۲ کیلو ولت در ماه 
های آینده به این شرکت تحویل داده شود تا در 
پست اصلی هفت تپه شــوش نصب و راه اندازی 
شوند. دشــت بزرگ تصریح کرد: سایر ترانس ها 
نیز برای طرح های توسعه و پایداری شبکه برق 
تحت نظارت این شــرکت در نظر گرفته شده اند 
که بعد از تحویــل ایران ترانســفو مراحل نصب 

آنها در پست های برق آغاز می شود.
وی افزود: خرید این ترانــس ها کمک می کند تا 
عالوه بر نوسازی ترانسفورماتورهای پست هفت 

تپه اصلی، افزایش ظرفیت  منصوبه را در پســت 
های فوق توزیع و انتقال داشته باشیم.

مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای خوزســتان 
با قدردانــی از همراهی نمایندگان شهرســتان 
های شــادگان و شــوش در بازدید از شــرکت 
ایران ترانســفو، گفت: در این بازدید نمایندگان 
از ظرفیت و امکانات ایران ترانســفو بازدید و در 
جلسه ای که با مدیران این شــرکت برگزار شد 
شرکت کرده اند. همچنین بنا شــد نمایندگان 
برای نوســازی و توســعه شــبکه برق اســتان 
همــکاری الزم را بــه ویــژه در بحث ســرمایه 
گذاری و تامین بودجه، با شرکت برق منطقه ای 

خوزستان داشته باشند. 

گیالن  فرهاد دلق پوش در جلســه کارگــروه اقتصادی 
گیالن در فرمانداری آســتارا تصریح کرد: در نیمه نخســت 
سال جاری ۵۰۲ هزار و ۳۲ تن کاالی غیرنفتی به ارزش ۳۱۴ 
میلیون و ۹۳۱ هزار و ۱۲۰ دالر از گمرکات اســتان به خارج 
از کشور صادر شــد که از لحاظ وزن ۱۲ و ارزش اقتصادی ۲۰ 

درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
 فرهاد دلق پوش در جلســه کارگروه اقتصــادی گیالن در 
فرمانداری آستارا اظهار داشــت: در نیمه نخست سال جاری 
۵۰۲ هزار و ۳۲ تن کاالی غیرنفتــی به ارزش ۳۱۴ میلیون و 
۹۳۱ هزار و ۱۲۰ دالر از گمرکات اســتان به خارج از کشــور 
صادر شــد که از لحاظ وزن ۱۲ و ارزش اقتصادی ۲۰ درصد 

نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
رئیس سازمان صمت گیالن افزود: ۸۵ درصد صادرات گیالن 
از مرز آســتارا صورت می گیرد و بایــد از ظرفیت  ها و فرصت  

های موجود بهره الزم را در راستای توسعه اقتصادی ببریم.
وی یادآور شد:  در سال ۹۶ ارزش صادرات غیرنفتی از استان 
گیالن ۱۱۴ میلیون دالر بود و با وجود مشــکالت، تحریم  ها 
و شیوع بیماری کرونا ســال گذشته ۶۶۴ میلیون دالر کاالی 
غیرنفتی از گیالن صادر شــده اســت و این نشــانگر رشد ۶ 

برابری است.
 دکتــر دلق پوش افــزود: هدف  گــذاری ما بــرای صادرات 
غیرنفتی تا پایان ســال جاری 7۲۰ میلیون دالر است و این 

هدف  گذاری در حال محقق شدن اســت اما انتظار بیشتر از 
این است که باید همه دستگاه  ها دست به دست هم بدهند تا 

این امر تحقق پیدا کند.

رئیس سازمان صمت گیالن اظهار داشت:
 در نیمه نخست ســال جاری ۶۵ کارت بازرگانی صادر و ۹۹ 
کارت نیز تمدید شده اســت و برای حل مشکالت مربوط به 
صادرات غیرنفتی عــزم جدی وجود دارد و در این نشســت 
مسائل و مشکالت بررســی و در ســریع  ترین زمان ممکن 

پیگیری و برطرف می  شود.
در ادامه معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری گیالن 
نیز خاطر نشــان کرد:  آســتارا در زمینه صادرات و واردات 
کاالهای اساسی نقش مهمی دارد و مشکالت زیرساختی در 

این امر باید برطرف شود.
آرش فــرزام صفت افزود: ترانشــیپمنت یکــی از رویه های 
گمرکی اســت که زنجیره اشــتغال ۲۰۰ نفری را در گمرک 
آستارا ایجاد کرده اســت و این رویه با مالحظات گمرکی به 
لحاظ تعداد ورود کامیون ها و مــدت زمان ماندن کامیون ها 

در محوطه باید اجرا شود.
وی تصریح کرد:: با همکاری اداره کل بنادر گیالن زمینی به 
مساحت ۲ هکتار در منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا برای 
ترانشــیپمنت به زودی اختصاص پیدا خواهد کرد تا شاهد 

ترافیک کامیون ها در محوطه گمرک نباشیم.

گیالن
رئیس سازمان صمت استان اعالم کرد ؛

صدور بیش از ۳۱۴ میلیون دالر کاالی غیرنفتی از گیالن 

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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شیراز-چراغی     دیدار رئیس کل دادگستری استان 
فارس از محالت آسیب پذیر جنوب شیراز در راستای احیای 

حقوق عامه انجام شد 
پس از نشســت رئیس کل دادگســتری اســتان فارس با 
نمایندگان سازمان های مردم نهاد و یاوران شورا در محالت 
شیراز و اعتراض به عدم توجه مســئولین به محالت آسیب 
پذیر شــهر شــیراز، رئیس کل دادگستری اســتان فارس، 
دادستان عمومی و انقالب شیراز از نزدیک مشکالت مناطق 
مهدی آباد و ســلطان آباد در حاشیه شهر شــیراز را بررسی 

کردند.
حجت االسالم والمسلمین ســیدکاظم موسوی رئیس کل 
دادگستری اســتان فارس ضمن ابراز تأســف از عدم توجه 
به مذکورگفت: الزم اســت مدیریت های مرتبط با خدمات 
رسانی به این مناطق در اســرع وقت نسبت به حل معضالت 

اقدام نمایند.
وی با اشاره به این که رها شــدن فاضالب شهری و صنعتی 
در این مناطق عالوه بر به خطر افتادن ســالمت و بهداشت 
ساکنین مناطق جنوب شهر وجهه نامطلوبی را از شهر شیراز 
به مسافران منتقل می کند گفت: رها شدن فاضالب شهری و 
صنعتی نشانه عدم مدیریت مناسب در کنترل روان آب های 

آلوده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس به دادستان شیراز 
تأکید کرد: موضوع رها شــدن فاضالب در ایــن مناطق در 

اولویت پیگیری کارگروه حقوق عامه قرار گیرد و مســئوالن 
مرتبط به صورت هفتگی گزارش عملکرد خود نسبت به رفع 

مشکالت را به دادستانی ارائه نمایند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان نیز با اشاره به مشکالت 
زیســت محیطی ناشی از فاضالب و پســماندهای خانگی و 
صنعتی مناطق جنوب شــیراز گفــت: در کوتاهترین زمان 
ممکن نشستی با حضور مسئولین مرتبط تشکیل خواهیم 

داد و مطالبه گری جدی در این خصوص انجام خواهد شد.
ســید مصطفی بحرینی با بیان این که کلیــه جوانب باید با 
حضور مسئولین متولی سنجیده شودگفت: بخش عمده ای 
از مشکالت مربوط به کارخانجات و صنایعی است که فعالیت 

آنان آالیندگی هایی در پی دارد.
گفتنی اســت در این دیدار عالوه بر مسئوالن قضایی ، مدیر 
کل سازمان بازرسی استان، مدیرکل محیط زیست، معاونین 
شهرداری شیراز و شــهرداران مناطق مربوطه، عضو شورای 

شهر شیراز و مدیر آبفای شیراز نیز حضور داشتند

 اراک- فاطمه محمدی    همزمان بــا هفته نیروی 
انتظامی، با هــدف ارتقای ایمنی راکبان موتورســیکلت، 
۱۰۰ عدد کاله ایمنی توســط اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان مرکزی به موتورسواران قانونمند اهدا 

شد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای اســتان مرکــزی، رزمایش موتورســیکلت 
ســواران قانونمند در راســتای ارتقاء فرهنگ ترافیک با 
هدف نهادینه کردن اســتفاده از کاله ایمنــی به میزبانی 
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان برگزار و به 
موتورســواران قانونمند ۱۰۰ عدد کاله ایمنی توسط اداره 
کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی اهدا 

شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی 
با اشــاره به اینکه الزمه ی اســتفاده از موتورسیکلت کاله 
ایمنی اســت افزود: متاســفانه ۶ درصــد از تلفات منجر 
به فوت در جاده های برون شــهری در شــش ماه ابتدای 
سال ۱۴۰۰ مربوط به موتورســواران می باشد، لذا راکبان 
موتورسیکلت می بایست نحوه تردد صحیح و ایمن از معابر 
درون و برون شهری و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی 

را سرلوحه کار خود قرار دهند.
وی شــایع ترین تخلف موتورسیکلت ســواران را استفاده 
نکردن از کاله ایمنی دانســت و ادامه داد: موتورســیکلت 

با وقوع کوچکترین ســانحه ای واژگون شده و در بسیاری 
مواقع راکب آن بر اثر شــدت ضربه به ناحیه سر، متاسفانه 
دچار مرگ مغــزی و معلولیت جســمی و در نهایت مرگ 

می شود.
جهانی تاکیدکرد، گام اول در موتور ســواری اســتفاده از 
کاله ایمنی اســت که این موضوع باید همچون الزام بستن 
کمربند ایمنی برای سرنشینان خودروهای سواری و... در 
میان جامعه موتورســواران نهادینه شود که برای رسیدن 
به این هدف نیاز به اراده و همبستگی جمعی میان راکبان 

موتورسیکلت، پلیس راه و راهور و این اداره کل دارد.
وی یادآور شــد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان مرکزی در راســتای پیشــبرد اهداف و عینیت 
بخشیدن به رسالت ســازمانی خود، بصورت مستمر دوره 
های آموزشی برای موتورسواران برگزار می کند که در این 
دوره ها به موتورســواران قانونمند کاله ایمنی رایگان نیز 

اهدا می گردد.

مرکزیفارس
در راستای احیای حقوق عامه انجام شد؛ 

 بازدید رئیس کل دادگستری  فارس
 از محالت آسیب پذیر جنوب شیراز 

همزمان با هفته نیروی انتظامی صورت پذیرفت؛

ح ارتقای ایمنی راکبان موتورسیکلت   اجرای طر
در شهرستان اراک

وزیر فرهنگ و ارشاد:

قانون خرید آثار هنری هنرمندان احیا می شود



مدیرعامل فوالدمبارکه مطرح کرد؛

نگاه ملی و فرامنطقه ای مدیران، راهگشای مشکالت حوزه صنعت فوالد

استان

البرز - مظفری      سرپرســت شــرکت گاز البرز گفت: تکمیل پــروژه خط انتقال ۳۶ 
اینچی بوئین زهرا به کرج؛ گاز پایدار تمام مشــترکین اســتان را در افق ۵۰ ساله تامین 

می کند.
ســهراب نجار گفت : عملیات اجرای خط انتقال گاز بوئین زهرا به کرج به ۴۶ کیلومتر با 

اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است.
وی با اشاره به پیشرفت 7۰ درصدی این پروژه اضافه کرد: این انشعاب از خط انتقال سوم 

سراسری واقع در پنج کیلومتری شمال شــهر بوئین زهرا آغاز و تا شهرستان ساوجبالغ 
واقع در غرب شهر کرج امتداد پیدا می کند.

این مسئول با بیان اینکه با راه اندازی این خط اســتان البرز تا ۵۰ سال آینده مشکل گاز 
نخواهد داشت، اظهار کرد: این خط ظرفیت تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب بر 
ساعت را دارد که از این طریق می توان به تامین پایدار گاز در همه سطوح مصرفی به ویژه 

مشترکین صنعتی امیدوار باشیم.

البرز

اصفهان-مریــم مومنــی  مدیرعامل و 
معاونین شرکت ســهامی ذوب آهن اصفهان 
همزمان با هفته وحدت ضمن حضور در محل 
معراج شهدای شــرکت فوالد مبارکه و ادای 
احترام به مقام شــامخ شــهیدان، در جلسه 
مشترکی با مدیرعامل و معاونین این شرکت 
به گفتگو و تبادل نظــر در خصوص همکاری 
های دوجانبه در مباحث حوزه صنعت فوالد 

پرداختند.
در این نشســت صمیمانه ، محمدیاسر طیب 
نیا مدیرعامل فوالدمبارکه با اشــاره به نقش 
هم افزایی این دو فوالدســاز بزرگ و قدیمی 
کشــور گفت: تولد و شــکل گیری مجموعه 
های بزرگــی ماننــد ذوب آهــن اصفهان، 
فوالدمبارکه و شــرکت هــای زیرمجموعه 
آن ها حاصل تفکر بلند مدت و اســتراتژیک 
مدیرانی اســت که طی ســال های گذشته با 
وجود منابــع محدود، با در نظــر گرفتن نیاز 
نسل های آینده اقدام به راه اندازی این مراکز 
مهم صنعتی نمودند. به حــق، نجات صنعت 
کشــور و پیشرفت و توســعه آن  نیازمند یک 
نگاه ملی اســت و اگــر ما اکنــون در جایگاه 
مدیران این دو صنعت مادر کشور همان نگاه 
فرامنطقه ای و ملــی را دنبال نکنیم در آینده 
دچار تعارضــات ســازمانی و ناکارآمدی در 

ایفای نقش و رســالت خطیر خود در پیشبرد 
اهداف کشور در حوزه صنعت فوالد خواهیم 

شد. 

طیب نیا در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت نگاه 
فرامنطقه ای مدیران افــزود: اگر نگاه ما فقط 
به اســتان اصفهان  معطوف باشد و منطقه ای 

عمل کنیم از دیگران نمیتوانیم انتظار داشته 
باشــیم کــه ورای مناطــق جغرافیایی خود 
تصمیم گرفته و در قالــب یک تعامل منطقی 

به همکاری های متقابل بپردازند. در حقیقت 
این نگاه ملی و فرابخشی اســت که می تواند 
مجموعه های بزرگ را نجــات دهد و دغدغه 
های مدیــران را نیز به کمتریــن حد ممکن 

برساند.
منصور یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهن 
نیز در ادامــه ضمن اعالم آمادگی  شــرکت 
ســهامی ذوب آهــن اصفهــان در خصوص 
همراهــی و همفکری بــا مدیرعامــل و تیم 
مدیریتی شــرکت فوالدمبارکه گفت: در نظر 
داریم مباحث مشــترک و مرتبــط در حوزه 
های مختلف اعم از تولید، توســعه، فروش و 
بازاریابی، اقتصادی و مالی و نیروی انسانی را 
به صورت جدی پیگیری نموده و با تشــکیل 
کمیته هــای فنــی تخصصی به بهــره وری 
بیشتر مدیریتی هردو شرکت کمک نماییم. 

وی در پایان  نــگاه کالن به موضوعات صنعت 
فــوالد را عامل اصلی توســعه و هــم افزایی 
دانست و گفت : ذوب آهن اصفهان و مجتمع 
فوالد مبارکه به دلیل نوع محصوالت فوالدی 
تولیدی در این مجموعه هــا و نیز حضور در 
اســتان اصفهــان ، دارای منافع و مســائل 
مشــترک هســتند  که اهمیت هم افزایی و 
همکاری هــای دوجانبه را به مراتب بیشــتر 

خواهد نمود.

سرپرست شرکت گاز استان اعالم کرد؛

البرز تا ۵۰ سال آینده نگران تأمین گاز نیست

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 5
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rچهار  شنبه       28  مهر 1400    شماره 892

در شــش ماهه اول ســال جاری  البرز - مظفری     
۲۰۰۰۰ متر مربع از اراضی شهرستان طالقان رفع تصرف 
شــد  این رفع تصرف شــامل ۱۱ قطعه زمین به مساحت 
۲۰۱۱۲ متــر مربع در اراضــی ملی در مناطــق مختلف 
شهرستان طالقان بوده که توسط اشخاصی حقیقی اقدام 
به شخم زنی ، فنس  کشی ، احداث بنا و آماده سازی زمین 
نموده بودند که توســط یگان حفاظت از اراضی استان رفع 

تصرف گردید .
 رئیس اداره راه و شهرســازی شهرســتان طالقان با بیان 
این مطلب افزود : با عنایت بــه وجود تقریبی ۱۳۰۰ هکتار 
اراضی ملی و موات در ۹ پالک واقع در ســطح شهرستان 
طالقان و لزوم حفاظــت از انفال و بیت المــال در ۶ ماهه 
ابتدای ســالجاری مقدار تقریبــی ۲۰۰۰۰ مترمربع )۲ 
هکتار( از اراضی ملی که از ســوی سودجویان تصرف شده 
بود با پیگیریهای صورت گرفته رفع تصرف شده و به وضع 

سابق برگشت .
عســکری ارزش تقریبی این اراضی را بالغ بر یکصد وسی 
میلیارد ریــال اعالم نمود و اضافه کرد : با تالشــهای انجام 
شده و جلسات متعدد و پیگیریهای انجام شده از اداره ثبت 
اسناد و امالک شهرســتان طالقان، مراتب تثبیت مالکیت 
دولت در تمامی پالکهــای فوق که از ســالهای ۱۳۸7 تا 
۱۳۹۰ و در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شــهری و ماده ۲۰ 
آئین نامه اجرایی آن تحویل و تحول شده بود در حال انجام 
بوده و در این اثنا نیز سند مالکیت پالک ۸۹ اصلی موسوم 

به پردســر که قریب به  ۱۲ ســال از تحویــل آن میگذرد 
درآبانماه سال ۹۹ صادر و تسلیم دولت گردیده است .

وی همچنیــن در خصوص همکاری صــورت گرفته اداره 
ثبت اسناد و امالک شهرســتان طالقان در خصوص صدور 
اســناد مالکیت اراضی دولــت ، ضمن تشــکر از زحمات 
مجموعه همکاران آن اداره از تالشــهای معاونت امالک و 
حقوقی اداره کل راه و شهرسازی اســتان البرز و همکاران 
زیر مجموعــه و کارکنان اداره شهرســتان طالقان و یگان 
حفاظت از اراضی کــه با رفع موانع موجــود زمینه تثبیت 
مالکیت دولت در ایــن اراضی را فراهــم نمودند قدردانی 

نمود .
عســکری در پایان از کسانی که شــاهد تعرض به اراضی 
دولتی هستند درخواست نمود که با تماس با شماره تلفن 
سامانه ای ۱۶۵۶ دست سودجویان را از اموال دولت کوتاه 

نمایند.

اهواز-محمدمجدم  مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب از اهدای ۲۰۰۰ بســته معیشــتی از سوی 
کارکنان و بسیجیان مناطق نفتخیز جنوب به زلزله زدگان 

اندیکا خبر داد.
 مهندس علیرضا دانشــی در جریان ارســال بســته های 
معیشتی اهدایی این شــرکت توسط پایگاه بسیج عملیات 
غیرصنعتی اظهار داشــت: پیرو تاکید مهندس اوجی مقام 
عالی وزارت نفت و مدیرعامل شــرکت ملی نفت مبنی بر 
همکاری شرکت ها در امدادرســانی به زلزله زدگان اندیکا، 
مقرر شــد تا با همکاری کارکنــان و اســتفاده از امکانات 
موجــود، در این خصــوص نهایت همکاری بــا گروه های 

امدادی به عمل آید.
وی افزود: عالوه بر مواد غذایی، شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب خودروهای سبک و ســنگین و تجهیزات و ماشین 
آالت راهسازی و ساختمانی شامل تریلر کمرشکن، لودر، 
کامیون حمل ســوخت، بیل مکانیکی، کامیون، جرثقیل 
۱۰ تن و تانکر آب در اختیار گروه های بازســازی قرار داده 

است.
مهندس دانشــی با بیان اینکه ایــن کمک ها حداقل هایی 
اســت که برای مردم انجام می دهیم گفــت: باید با مردم 
زلزله زده نهایت همکاری را داشــته باشــیم و هرچه برای 
مردم کار کنیم کم اســت و باید مردم از خدمات بیشتری 

بهره مند شوند.
ســرهنگ عباس ممبینی فرمانده حوزه مقاومت بســیج 

شهیدتندگویان نیز اظهار داشــت: امروز به طور همزمان 
۴۰۰ بسته معیشتی توسط پایگاه مقاومت بسیج عملیات 
غیرصنعتی و همین میزان نیز توسط پایگاه مقاومت بسیج 
شــرکت نفت و گاز مسجدســلیمان به مناطق زلزله زده 

اندیکا ارسال و بین مردم توزیع خواهد شد.
وی گفت: در روز بیستم مهرماه نیز ۲ کاروان از کمک های 
کارکنان و بســیجبیان مناطق نفتخیــز جنوب به مناطق 
زلزله زده اعزام شــد و روز جمعه گذشــته پایگاه بســیج 
شرکت نفت و گاز اروندان اقالمی شــامل مواد غذایی، آب 

آشامیدنی و پتو به این منطقه ارسال کرد.
شایان ذکر است زمین لرزه ۵.7 ریشــتری ساعت ۰۶:۰۹ 
دقیقه صبح دوشــنبه ۱۲ مهرماه جاری مرز اســتان های 
چهارمحــال و بختیاری و خوزســتان را لرزاند که عالوه بر 
مصدومیت چند نفر، خســارت هایی به منــازل، راه های 

روستایی و عشایر شهرستان اندیکا وارد کرد

البرز خوزستان

رفع تصرف بیش از 20 هزار  متر مربع از اراضی دولتی  شهرستان طالقان اهدای  2 هزار بسته معیشتی  به زلزله زدگان اندیکا توسط مناطق نفتخیز جنوب

مدیرعامل شرکت آبفای استان مرکزی خبرداد ؛

وستا استان مرکزی کمبود آب در 104  ر
 اراک- فاطمه محمدی   مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان مرکزی 
گفت: ۱۰۴ روســتا در اســتان به علت کاهــش بارندگی و کم شــدن منابع 
زیرزمینی با کمبود آب مواجه اســت و ۴۶ روســتای اســتان آبرســانی سیار 

می شوند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان مرکزی»یوسف عرفانی 
نسب« در نشست ستاد پایش تنش آبی استان مرکزی، افزود: شهر تفرش نیز به  

دلیل کمبود منابع آبی با جیره  بندی مواجه است.
وی اظهار داشــت: در این نشست وضعیت تامین آب شــهرها و روستاهای هر 
شهرســتان به تفکیک مورد بحث و بررســی قرار گرفت و مصوباتی به تصویب 

رسید.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزی گفت: از مدیران درخواست 
می شود در اجرای طرح های آبرسانی به زمان بندی توجه کنند تا در فصل سرد 

سال طرح های آبرسانی متوقف نشود.
عرفانی نسب، همچنین بر مقابله با یخ زدگی و آسیب تاسیسات آبرسانی از سرما 
و همچنین سرکشی و اصالح آب گرفتگی تاسیسات ناشی از بارش ها و بررسی 

جاده های دسترسی تاکید کرد.
۶۳۱ هزار و 7۶۴ مشــترک آب و ۲۹۹ هزارو ۹۲۲ مشــترک فاضالب شهری و 
روستایی اکنون زیر پوشش خدمات شــرکت آب و فاضالب استان مرکزی قرار 

دارند.

با هدف شتاب بخشی در عملیات تولید 

 45دستگاه حفاری 
 در نقاط نفتخیز کشور جابجا شد

اهواز-محمدمجدم با هدف شتاب بخشی در عملیات تولید نفت و گاز ۴۵ 
دستگاه حفاری سنگین خشکی در نیمه نخست ســال جاری در نقاط نفتخیز 

کشور جابجا شد. 
محمد رضا نیل ساز رئیس اداره کل ترابری شرکت در توضیح بیشتر در این باره 
گفت: جابجایی دکل های حفاری با استفاده از ناوگان ترابری سنگین شرکت و 

شرکت های پیمانکاری حمل و نقل محقق شد. 
وی با اشاره به اینکه جابجایی هر دســتگاه حفاری با به کارگیری افزون بر ۱۲۰ 
خودرو کشنده سنگین و فوق ســنگین انجام می شود، افزود: حمل و نقل دکل 
های حفاری و متعلقات آن در مدت پیش گفته در قالب ۵ هزار و 7۱۹ محموله 

صورت پذیرفت. 
نیل ســاز مســافت طی شــده در این زمینه را 7 هزار و ۲۵ کیلومتــر عنوان و 
اظهارکرد: عملیات جابجایی دکل ها در شش ماه اول سال توسط تیم های فنی 
و تخصصی ترابری با همکاری پلیس راهور در محورها  و جاده های دسترســی 
استان های خوزستان، فارس، اردبیل ، گرگان و سیســتان و بلوچستان انجام 

شد. 
رئیس اداره کل ترابری شــرکت ملی حفاری ایران گفــت: از ابتدای فروردین 
تا پایان شهریورماه  ۴ هزار و 7۴۲  محموله ســایر کاالها و مواد نیز به موقعیت 

عملیاتی استقرار دستگاه های حفاری ارسال گردید.

رییس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه:

ظرفیت کشت تمامی محصوالت را داریم
رییس ســازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه با  کرمانشاه-حسنا فخارزاده
اشــاره به تایید قطبیت کشاورزی اســتان در دولت دهم، گفت: این موضوع به 

دالیلی مغفول مانده و هم اکنون پیگیر احیای مجدد آن هستیم.
نوربخش حاتمی در آییــن افتتاحیه رویــداد »کارآفرینی اســتارتاپ تریپ 
کشاورزی« که بصورت مجازی برگزار شــد، با اشاره به تایید قطبیت کشاورزی 
استان کرمانشــاه در دولت دهم، گفت: مقدمات کار در همان دولت هم فراهم 

شد، اما به دالیلی این موضوع در سالهای بعد مغفول ماند.
وی افزود: در حال حاضر به دنبال احیای این قطبیت هستیم، چرا که کرمانشاه 
با توجه به ظرفیت های بی نظیری که در این حوزه دارد، حقیقتا یک قطب اصلی 

در حوزه کشاورزی کشور محسوب می شود.
حاتمی از کشــاورزی به عنوان محور اصلی توسعه اســتان یاد کرد و افزود: اگر 
قرار است توسعه ای هم در صنعت استان باشــد باید در زمینه صنایع وابسته به 
کشاورزی صورت گیرد، چرا که زیرساخت های مهم و ارزشمندی در این حوزه 

داریم که متاسفانه آنگونه که باید تاکنون از آنها بهره نگرفته ایم.
وی به بخشی از ظرفیت های حوزه کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: شرایط 
خاک و آب و هوایی کرمانشــاه بگونه ای که امکان کاشــت، داشت و برداشت 

تقریبا تمامی محصوالت کشاورزی در آن فراهم است.
وی افزود: در حال حاضر پنــج میلیون تن محصوالت کشــاورزی تولیدی در 
اســتان داریم که می توانیم با بهره گیری مناســب از ظرفیت های موجود این 

میزان را تا حد چشمگیری افزایش دهیم.
حاتمی به وجود نیروی انسانی مناسب در حوزه کشــاورزی استان اشاره کرد 
وافزود: در حال حاضر ۱۶۴ هزار بهره بردار بخش کشــاورزی و بیش از ۱۰ هزار 
دانش آموخته این حوزه در اســتان داریم که ظرفیت مناســبی برای رشــد و 

توسعه کشاورزی استان محسوب می شوند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: عالوه بر اینها 
وجود مراکز علمی و تحقیقاتی کشــاورزی و پارک علم و فناوری فعال و پویا در 

استان موجب شده ظرفیت های علمی مناسبی هم در این زمینه داشته باشیم.

در همایش ورزش صبحگاهي کارکنان صنعت آب و برق صورت گرفت؛

تاکید مدیرعامل آبفای اصفهان بر توسعه 
ونا فعالیت های ورزشی پس از دوران کر

ر دومین روز از هفته تربیت بدني و ورزش همایش  اصفهان-مریم مومنی
ورزش صبحگاهي صنعت آب و برق به میزباني باشگاه فرهنگي ورزشي شرکت 

آب و فاضالب استان اصفهان برگزار شد.
 در این همایش که با اســتقبال مدیــران، معاونان، کارکنان، پیشکســوتان و 
بازنشستگان شــرکت هاي آب و فاضالب، آب منطقه اي، برق منطقه اي، برق 
استان، توزیع برق شهرستان و نیروگاه هاي برق برگزار شد، ورزشکاران حاضر 
با انجام حرکات ورزشي به صورت دســته جمعي و با رعایت دستورالعمل هاي 

بهداشتي روز خود را با نشاط و شور ویژه اي آغاز کردند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان در این همایش با تبریک فرا 
رســیدن میالد حضرت رســول اکرم )ص( و آغاز هفته وحدت گفت: تابستان 
امســال را همراه با بحران آب و برق بسیار دشواري ســپري کردیم که زحمات 
شــبانه روزي همکاران صنعت آب و برق در مدیریت این بحران بزرگ ستودني 
است. هاشم امیني همچنین ضمن گرامیداشــت هفته تربیت بدني، ورزش را 
عامل ایجاد روحیه در کارکنان برشمرد و اظهار داشــت: گذر از شرایط سخت 
نیاز به آمادگي روحي و جســمي دارد که قســمت اعظمي از ایــن آمادگي با 

فعالیت هاي ورزشي حاصل مي شود.
وي با اشــاره بــه این کــه پــس از گــذر از دوران کرونایي، توســعه ورزش و 
فعالیت هاي ورزشــي کارکنان باید جدي تر پیگیری شود، ابراز امیدواري کرد 
با واکسیناســیون عمومي، شــرایط براي انجام فعالیت هاي عمومي و ورزشي 

فراهم شود و جریان کار و زندگي به روال عادي خود باز گردد.

اصفهان-مریم مومنی  مراسم افتتاحیه 
مرکز پایــش ســالمت و طــب کار ذوب آهن 
اصفهان واقع در بیمارســتان شهید مطهری با 
حضور منصور یــزدی زاده مدیرعامل و جمعی 
از مســئولین این شرکت  در ســالن اجتماعات 

بیمارستان مذکور برگزار شد .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به همراه  مهرداد 
توالئیــان معاون بهــره برداری، مهــدی نصر 
معــاون برنامه ریزی و توســعه، مهدی بهرامی 
معاون پشــتیبانی و خدمات اجتماعی، احمد 
اکبری معاون ســرمایه های انســانی و توسعه 
مدیریت، محمد جعفر صالحــی معاون خرید، 
احمد سلیمی معاون مالی و اقتصادی، علیرضا 
رضوانیان رئیس کمیســیون معامالت شرکت، 

علیرضــا آجدانی رئیس بیمارســتان شــهید 
مطهری و دیگر مسئولین این بیمارستان ضمن 
افتتاح مرکز پایش سالمت و طب کار از مراحل 
نهایی راه اندازی بخش MRI و سنگ شکن در 

بیمارستان شهید مطهری بازدید کردند .
یزدی زاده در حاشــیه این مراسم به خبرنگار ما 
گفت: مرکز پایش ســالمت و طب کار شرکت 
با مبنا قرار دادن پیشــگیری که مقدم بر درمان 
است، تاسیس شــده و تالش می کند با پایش 
ســالمت کارکنان، پیش بینی الزم در خصوص 
وضعیت سالمت آن ها و بیماری های احتمالی 
را ارائه دهد تا افراد بتوانند نسبت به پیشگیری 

اقدام نمایند .
وی افزود: برای خانواده هــای ذوب آهنی این 

موضوع اهمیت ویژه ای دارد که بدانند کارکنان 
ذوب آهــن اصفهان به جهت حفظ ســالمتی، 
تحت مراقبت هســتند و اقدامــات الزم نه تنها 
برای درمان، بلکه جهت پیشــگیری از بیماری 

و مشکالت جسمی جهت آنها انجام می شود .
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهان اظهار داشــت: 
پایش ســالمت در فاز اول برای کارکنان ذوب 
آهن اصفهان و ســپس برای کل اعضاء خانواده 
بزرگ این مجتمع عظیم صنعتی اجرا می شود .

یــزدی زاده همچنین با اشــاره به پیشــرفت 
مطلوب پروژه راه اندازی بخش MRI و سنگ 
شــکن گفت: با توجه به این کــه راه اندازی این 
پروژه ها هزینه زیادی دارد ، لذا از توانایی بخش 

خصوصی در این امر استفاده شد .

وی با اشــاره به این که تا دو ماه آینده این بخش 
به بهره برداری می رســد، افزود: شهرســتان 
لنجان فاقد امکانات MRI اســت که به لحاظ 
درمانی اهمیــت ویژه ای دارد و لــذا ایجاد این 

بخش در بیمارســتان شــهید مطهری بسیار 
ضروری بود . همچنین مرکز سنگ شکن که هم 
در این منطقه وجود ندارد بــه زودی راه اندازی 
می شــود و به خدمات این مرکز درمانی که کل 
منطقه را پوشــش می دهد ، اضافه خواهد شد . 
رئیس بیمارستان شهید مطهری نیز با اشاره به 
ای نکه مرکز  پایش ســالمت و طب کار با هدف 
پیش بینی و پیش گیری از امــراض و بیماری 
ها ایجاد شــده، افزود: در این مرکز، تست های 
نوینی نظیر انواع آزمایشات پیش بینی سرطان، 
تست های ژنتیک، تســت های فوق تخصصی 
ســاختار قامت و اشکاالت اســکلتی و عضالنی 
ایجاد شــده و یک مرکز فوق تخصصی است که 

نظیری در استان اصفهان ندارد .

افتتاح مرکز پایش سالمت و طب کار ذوب آهن اصفهان

البرز - مظفری    خانم اورکه مسئول ســتاد بازآفرینی 
سازمان برنامه و بودجه کشور طی سفر یکروزه به استان البرز 
ضمن بازدید از پروژه های بازآفرینی شــهری در جریان روند 
پیشرفت فیزیکی طرحهای اقدام مشترک در محالت هدف 

بازآفرینی قرار گرفت.
 در ابتدای جلســه ای که صبح روز پنجشــنبه برگزار شــد 
گزارشــی مبســوط از آخرین وضعیت طرح اقدام مشترک 
بازآفرینی شهری و بودجه هزینه شــده در این طرحها ارائه 
نمود و بیان داشت در استان البرز شاهد افتتاح، بهره برداری 
و همچنین کلنگ زنی پروژه های زیــادی در محالت هدف 
بازآفرینی بودیم کــه باعث رضایتمندی مردم شــریف این 

مناطق گردیده است.
محمدرضا صفایــی فر از ســازمان برنامه و بودجــه به ویژه 
شــخص خانم اورک که با همراهی ، حمایت و نگاه ویژه خود 

باعث پویایی طرحهای عمرانی در استان البرز شدند تقدیر و 
تشکر نمود و بیان داشت که با حمایتهای مسئولین کشوری 
و اســتانی و تاکیدات مکرر مدیرکل راه و شهرسازی استان 
البرز شاهد ارتقا ســطح کیفی زندگی در محالت هدف می 
باشــیم و البرز یکی از استانهای پیشــرو این زمینه در کشور 
بوده اســت. وی همچنین در خصوص قانــون تخصیص ۳۰ 
درصد بودجه های عمرانی دستگاههای اجرایی به طرحهای 
بازآفرینی شــهری گفت که تا کنون این قانون محقق نشده 
است و در صورت اجرایی شدن آن عالوه بر تحقق هدف اقدام 
مشترک ، نیروی محرکی برای  اجرای پروژه های بازآفرینی 

خواهد بود.
صفایی فر همچنین یکی از موضوعات مهم که در مورد تاکید 
نمایندگان مجلس شورای اســالمی و مسئولین استان البرز 
می باشد را ورود فاضالب و آلودگی رودخانه کرج دانست که 

مقرر شد اداره آب و فاضالب استان با همکاری سایر ارگانها از 
جمله شهرداری کرج نسبت به رفع این موضوع و تعیین محل 
تصفیه خانه اقدام فوری  انجــام دهد و از آمادگی اداره کل راه 

و شهرسازی در خصوص همکاری در این موضوع خبر داد.
در ادامه اورکه  مسئول ســتاد بازآفرینی ســازمان برنامه و 
بودجه کشور ضمن تقدیر و تشکر از اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان البرز بابت عملکرد مثبت در حوزه بازآفرینی شهری 
راهکارهای مناســب جهت جذب اعتبارات استانی و کشور 
ارائه نمود و بیان داشــت با توجه به عملکــرد خوب این اداره 
کل و جهت تکمیل پروژه های باقیمانــده و همینطور طرح 
سالم سازی آب رودخانه کرج سازمان برنامه و بودجه کشور 
نیز همراه و حامی ستاد بازآفرینی شهری استان البرز خواهد 
بود تا مردم مناطق هدف از منفعت زندگی همراه با آسایش و 

آرامش بهرهمند شوند.

شایان ذکر اســت پس از این جلســه نماینده ویژه سازمان 
برنامه و بودجه کشــور با همراهی نماینده فرمانداری شــهر 
کرج و مســئولین اداره کل راه و شهرسازی اســتان البرز از 
برخی پروژه های افتتاح شــده و در دست ساخت بازآفرینی 
شهری در استان البرز از جمله کالنتری و مجموعه فرهنگی 
و ورزشی ســرای محله محمدشــهر، پایگاه امداد و نجات و 

مدرسه در خط ۴ حصار بازدید نمود.

البرز

ح اقدام مشترک استان البرز وژه های طر بازدید نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور از پر



معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی تشریح کرد

وگاه ها جزئیات استفاده از سوخت جایگزین در نیر

وگاه های برق برای زمستان   آمادگی نیر
چقدر است؟

مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی بــرق حرارتی گفت: با 
برنامه ریزی صورت گرفته با وزارت نفت برای تامین ســوخت، اکنون 
نگرانی بــرای تامین برق زمســتان وجود نــدارد و ۱۵ درصــد نیز در 

تعمیرات نیروگاه ها پیشرفت داشته ایم.
محسن طرزطلب درباره وضعیت تامین سوخت نیروگاه ها، اظهار کرد: 
نیروگاه ها برای دریافت ســوخت دوم آمادگی دارندو نیروگاه هایی که 
راندمان باالیی دارند و با سوخت کمتری می توانند برق تولید کنند را در 
اولویت تعمیر اساســی قرار داده ایم و بعد از آن نیروگاه هایی که مازوت 
مصرف می کنند در اولویت بعدی قرار گرفتــه اند تا تعمیرات آن ها نیز 

انجام شود.
وی با بیان اینکه هدف این اســت که اگر مشکل تامین گاز نیروگاه ها به 
وجود آمد بتوانیم از نیروگاه های راندمان باال که گاز کمتری مصرف می 
کنند و از نیروگاه هایی که قابلیت استفاده از سوخت مایع دارند استفاده 
کنیم، گفت: اگر وزارت نفت به تعهد خود بــرای تامین گاز عمل نکند، 

نیروگاه ها می توانند با سوخت جایگزین نیاز برق کشور را پاسخ دهند.
مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی بــرق حرارتی افزود: با 
برنامه ریزی های صورت گرفته اکنون نگرانی وجود ندارد، شرکت گاز 
و پاالیش و پخش تعامل خوبی با ما دارند و هفته ای دوبار جلسه برگزار 
می شود و مباحث به طور کالن مورد بررســی قرار می گیرد.طرزطلب 
با اشــاره به پیشــرفت وضعیت تعیمیرات نیروگاهی هــم اظهار کرد: 
عملیات تعمیرات و نگهداری نیروگاه ها تا اردیبهشــت و اوایل خرداد 

ماه ادامه خواهد داشت و تاکنون ۱۵ درصد پیشرفت داشته است.
وی با بیان اینکه بر اســاس پیش بینــی انتظار مــی رود که عملیات 
تعمیــرات در موعد مقرر به پایان برســد، گفت: نگرانــی از بابت اتمام 
عملیات تعمیرات و اورهــال نیروگاه ها وجود نــدارد و پیش بینی می 

کنیم که در این موضوع با چالشی مواجه نشویم.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:

زمان صدور کارت های سوخت کاهش یافت
 ســخنگوی شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی ایــران از ابطال 
کارت های سوخت صادر شده و موجود در پســت پس از گذشت 6 ماه 
خبر داد و گفت: در حال حاضر زمان صدور کارت های ســوخت کاهش 

یافته است.
به گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، »فاطمه کاهی« 
با اشاره به زمان صدور کارت ســوخت گفت: این فرآیند به روز شده و به 
محض اینکه فرد درخواســت خود را در پلیــس +۱0 ثبت می کند 20 
روز زمان فرآیند صدور کارت طول می کشــد که شامل راستی آزمایی 
ناجا، راستی آزمایی شرکت ملی پخش، شخصی سازی اطالعات کارت 
ســوخت و در نهایت، پاکت گذاری کارت اســت و تا زمانــی که کارت 

تحویل اداره پست می شود حدودا 20 روز زمان می برد.
وی با بیــان اینکه در حال حاضر صدور کارت ســوخت به روز اســت و 
به محض اینکه مالــکان خودرو در خواســت خود را ثبــت می کنند، 
می تواننــد به ســامانه WWW.EPOLICE.IR مراجعــه و فرآیند 
را مشــاهده کنند، ادامه داد: در این ســامانه تمام مراحل صدور کارت 
ســوخت درج شــده و زمانی که کارت صادر می شــود مالک خودرو 
می تواند پس از صــدور کارت ســوخت و تعیین بارکد پســتی آن در 
ســایت مذکور با مراجعه به باجه پستی مشــخص و به همراه مدارک 
مورد نیاز، نســبت به دریافت کارت خود اقدام کند.سخنگوی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با بیان اینکه مالکان خودرو پس از 
گذشت یک هفته از ثبت درخواست خود می توانند با مراجعه به سامانه 
مذکور فرآیند صدور کارت را به طور کامل مشــاهده کنند، گفت: تمام 
کارت هایی که از سال های قبل تا 6 ماه اخیر در اداره پست قرار داشته، 
تعیین تکلیف شده اما از این به بعد کارت هایی که بیش از 6 ماه در باجه 
معطله باقی می ماند، ابطال می شــود لذا از هموطنان تقاضا داریم که 

نسبت به دریافت کارت های صادر شده اقدام کنند.
 از سال 9۸، بازگشت کارت سوخت کلید خورد و سرانجام در آبان همان 
ســال بنزین دوباره سهمیه بندی شــد.  با این حال به دلیل درخواست 

های باال، تا پیش از این، صدور کارت سوخت چند ماه زمان می برد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز خبر داد
 بخشودگی گازبهای بیش از ۳ میلیون

 مشترک تهرانی
مدیرعامل شــرکت گاز استان تهران گفت: از زمســتان ۱399 و زمان 
اجرای طرح بخشــودگی گازب ها تا شــهریورماه امســال، در مجموع 

حدود 3 میلیون و 2۸0 هزار مشترک مشمول این طرح شده اند.
 به نقل از شرکت ملی گاز ایران، ســعید توکلی با بیان اینکه بیش از یک 
میلیون و ۸00 هزار قبض با گازب های رایگان در تابستان امسال صادر 
شده است، افزود: این طرح همسو با حمایت از حقوق مشترکان خانگی 
)مســکونی( کم مصرف اســت و می تواند عامل مهمی برای تشــویق 

مصرف کنندگان گاز طبیعی برای مصرف بهینه باشد.
وی درباره اصالح الگوی مصرف مشــترکان گفت: مقــدار گاز مصرفی 
مشترکان ارتباط مستقیمی با نحوه استفاده آن ها از گاز طبیعی دارد و 
استفاده بهینه گاز سبب می شود هم در مصرف گاز و هم در منابع مالی 

خود صرفه جویی کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران تصریح کرد: همان طور که مصرف 
بهینه و کم سبب تخفیف و بخشودگی می شود، مصرف خارج از الگوی 

متعارف و بهینه، افزایش گازب ها را به دنبال دارد.
توکلی درباره نکات مصــرف بهینه گاز گفت: پوشــیدن لباس گرم در 
زمستان و حفظ دمای مناســب ۱۸ تا 2۱ درجه )دمای رفاه(، استفاده 
از وســایل گازســوز اســتاندارد با بازده حرارتی باال، هوشمندسازی 
موتورخانه ها، عایق کاری لوله ها و تأسیسات و… تنها چند مورد از این 

نکات است که می تواند حجم گاز مصرفی را کاهش دهد.

 استفاده از ۷۰ هزار المپ فوق کم مصرف 
وشنایی معابر تهـران تا پایان سال ۱۴۰۱ در ر

سرپرست شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: تا پایان سال 
آتی، ۷0 هزار شعله روشــنایی مربوط به معابر تهران با المپ های فوق 

کم مصرف LED جایگزین خواهد شد.
 کامبیز ناظریان سرپرست شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: 
به منظور توسعه فناوری های سبز و کاهش آالینده های زیست محیطی 
و بهبود روشنایی معابر شهری، بر اســاس برنامه ریزی های انجام شده 
تا پایان سال آتی، ۷0 هزار شعله روشــنایی در شهر تهران با المپ های 

فوق کم مصرف LED جایگزین خواهد شد.
ناظریان بــا بیان اینکه اجــرای این طرح عالوه بر کاهــش هزینه های 
تعمیر و نگهداری سامانه های مرتبط با روشنایی، منجر به صرفه جویی 
قابل مالحظه ای در مصرف برق پایتخت نیز خواهد شد، گفت: افزایش 
پایداری و تاب آوری شــبکه توزیع برق، جلوگیری از بروز خاموشــی و 
کسب رضایت شهروندان تهرانی، محور تمامی تالش های کارشناسان 
و متخصصان این شرکت است.گفتنی اســت؛ در فاز نخست این طرح، 
۱0 هزار شعله المپ تا اسفندماه امســال در مناطق برق بوعلی، بعثت، 
آزادی، هفده شهریور و رودکی از مناطق 22 گانه شرکت توزیع نیروی 

برق تهران بزرگ تعویض خواهد شد.

و نیر

وزیر نیرو با اشــاره به تامین آب مورد نیاز مردم با رصد 
دائمی و مدیریت مصرف گفت: مصمم هستیم شرایط 
آب کشور را واضح و شفاف با مردم در میان بگذاریم و با 

همراهی آنها نگذاریم کشور دچار مشکل شود.
به نقل از وزارت نیــرو، علی اکبر محرابیــان که صبح 
امروز برای بازدید از پروژه های آبی اســتان همدان، به 
این استان سفر کرده در حاشــیه بازدید از سد اکباتان 
در گفت وگو با خبرنگاران با اشــاره وضعیت منابع آبی 
کشور اظهار کرد: در ابتدای ســال آبی جدید بایستی 
وضعیت منابع و شرایط آبی کشور تشریح و برای مردم 
بیان شود. همچنین راهبرد وزارت نیرو نیز این است که 
با تسلط و اشراف بر وضعیت آب کشور و داشتن برنامه 
مدون برای مواجهه با شرایط این سال آبی، گام به گام 

و همراه با مردم بــرای مدیریت منابع از یک 
ســو و مدیریت تقاضا و مصرف از سوی دیگر 

به سمت سال آبی آینده پیش ببریم.
وی اضافه کرد: ســال آبی گذشته نسبت به 
سال آبی قبل از آن ۵0 درصد کاهش نزوالت 
داشتیم و نســبت به میانگین بلندمدت 3۷ 
درصد بارندگی کمتر بود به طوری که شاهد 

خشک ترین سال نیم قرن اخیر بودیم.
محرابیان ادامه داد: با وجود کاهش بارش ها و افزایش 
چشــمگیر مصارف آبی کشــور، تالش خواهیم کرد 
با رصد و نظارت دایمی وضعیت منابع آب اســتان ها و 
حوضه های آبریز، آب موردنیاز مردم به ویژه در بخش 

شرب را به صورت مطمئن و پایدار تامین کنیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه پیش بینی ها نشــان 
می دهد در سال آینده هم شرایط به گونه ای 
نیســت که بارندگی ها جبران گذشته باشد، 
ادامه داد: از طرفی در ســال های گذشته به 
سبب توسعه شــبکه آبرســانی آب شرب، 
توسعه صنعت و توســعه کشاورزی، مصرف 
آب به شــدت افزایش یافته بــه طوری که 
کل مصرف آب در کشــور از ۷۸ میلیارد متر مکعب در 
سال ۱3۸0 به ۱00 میلیارد مترمکعب در سال ۱399 

رسیده است.
محرابیان با اشاره به کاهش شــدید بارش ها و افزایش 
مصارف در کشور خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که 
اغلب مناطق کشور ایران در منطقه خشک قرار گرفته 

و شــرایط موجود می طلبد که مصارفمــان را در همه 
مصارف شرب، صنعتی و به ویژه کشــاورزی مدیریت 

کنیم.
وی افزود: اصالح الگوی کشــت، اصــالح روش های 
آبیاری و پرهیز از کشــت محصوالت آب بر در مناطق 
کم آب و مصرف بهینــه از جمله راهکارهــا در حوزه 

کشاورزی و مصارف شرب و صنعتی است.
محرابیــان در پایان گفــت: با توجه به کمبــود منابع 
آبی، مجموعــه وزارت نیرو در حال مدیریت شــرایط 
آبی کشــور بوده و مصمم هســتیم که اطالعات و آمار 
را واضح با مردم در میان بگذاریــم و با همراهی مردم، 
صنعتگران، کشــاورزان و نخبگان و تشکل ها نگذاریم 

کشور دچار مشکل شود.

اوپک و متحدانش بار دیگر موفق نشــدند طبق اهداف 
تعیین شــده نفت کافی تولید کنند و کمبود عرضه را 
همزمان بــا احیای جهــان از پاندمی ویــروس کرونا 

تشدید کردند.
 بلومبرگ به نقــل از نمایندگان اوپک پالس نوشــت: 
این گروه تولیدش را ۱۵ درصد بیش از میزانی که برای 
سپتامبر برنامه ریزی کرده بود، کاهش داد در حالی که 

این میزان در اوت ۱6 درصد و در ژوییه 9 درصد بود.
این وضعیت منعکس کننــده ناتوانی بعضی از اعضای 
این گروه شامل آنگوال، نیجریه و جمهوری آذربایجان 
برای افزایش تولید به ســطح توافق شده به دلیل عدم 

ســرمایه گذاری، اکتشاف و مســائل دیگر 
اســت. از نظــر تئــوری، اوپک پــالس می 
توانست طبق توافق محدودیت عرضه ۷4۷ 
هزار بشکه در روز بیشــتر نفت در سپتامبر 

تولید کند.
اوپک و متحدانش شــامل روســیه از سوی 
مصرف کنندگان بزرگ برای تســریع روند 

افزایش تولید تحت فشار قرار گرفته اند. این درخواستها 
با فراگیر شدن بحران انرژی در اروپا که قیمتهای برق را 
به رکورد باالیی رســانده، قویتر شده است. جن ساکی، 
دبیرمطبوعاتــی کاخ ســفید روز دوشــنبه اعالم کرد 

آمریکا همچنان به فشــار بــر اعضای اوپک 
در خصوص مســئله عرضه نفــت ادامه می 
دهد. دولت آمریکا همچنین به لجســتیک 
تامین انــرژی و گران فروشــی احتمالی می 
پردازد.همزمــان بــا روی آوردن بعضــی از 
تولیدکنندگان برق به مصرف نفت که تقاضا 
در بازار را تقویت کرده، بهــای نفت برنت به 
باالترین حد از اکتبر ســال 20۱4 صعود کرده اســت. 
تقاضای آمریکا برای نفت آمریکا هم افزایش پیدا کرده 
زیرا بحران انرژی قیمت ســایر گریدهایی که بر اساس 
قیمت نفت برنــت قیمت گذاری می شــوند را تقویت 

کرده اســت.جدیدترین درخواست برای افزایش تولید 
نفت از سوی فومیو کیشــیدا، نخست وزیر ژاپن مطرح 
شــد که روز دوشــنبه در واکنش به افزایــش قیمتها، 
تولیدکننــدگان را به باالتر بردن تولیــد فراخواند. وی 
گفت: دولتش روند قیمتهــا در بازار را به منظور ارزیابی 
تاثیر آن بر صنایع داخلی زیر نظر دارد.بر اساس گزارش 
بلومبرگ، اگر قیمتها تغییر نکند، نشست بعدی اوپک 
پالس در چهارم نوامبر ممکن اســت با تشــدید فشار 
سیاسی از سوی کشورهای مصرف کننده برگزار شود. 
این نشست همچنین با کنفرانس اقلیمی COP۲۶ در 

گالسکو همزمان می شود. 

آب

اوپک

خریدار   معاون راهبری تولید شــرکت 
برق حرارتــی گفــت: همســویی وزارت 
نفت و نیــرو و همچنین بــه کارگیری تمام 
ظرفیت های حمل و نقــل، از جمله ناوگان 
پاالیش و پخش و راه آهن باعث تســریع در 

سوخت رسانی به نیروگاه ها شد.
 بــا توجه به نزدیک شــدن به فصل ســرما 
مهمتریــن اولویت وزارتخانه هــای نفت و 
نیرو تأمین انرژی مورد نیاز کشور، اعم از گاز 
خانگی و سوخت مورد نیاز نیروگاه ها است. 
برگزاری جلسات متعدد مسئولین صنعت 
برق، صنعت گاز و همچنین پاالیش و پخش 
همین موضوع را تصدیق می کند. با این حال 
به نظر می رســد در روزهای اخیر نگرانی ها 
برای ایــن موضــوع کاهش یافته اســت و 

اقدامات نتیجه بخشی انجام شده است.
در همین راســتا ناصر اســکندری، معاون 
راهبــری تولید شــرکت مــادر تخصصی 
برق حرارتی در گفتگو با خبرنــگار مهر، با 
بیان اینکه برق به عنــوان یکی از مهمترین 
زیرساخت های صنعتی کشــور باید مورد 
توجه ویژه وزارت نیرو، نفت و صمت باشــد، 
گفت: خوشبختانه در فصل زمستان با توجه 
به اینکه پیک بار پایین است از باب ظرفیت 
نیروگاه ها مشکلی نداریم ولی نگرانی عمده 
این بود که با توجه بــه افزایش مصرف گاز 
طبیعی در فصــل زمســتان، در تأمین گاز 

نیروگاه ها به مشکل بخوریم.
وی افزود: در حال حاضر از لحاظ ســوختی 

فراتر از سال گذشته هســتیم، هرچند که 
پیش بینــی می کنیم مصرف بــرق نیز ۱0 

درصد بیشتر از سال گذشته باشد.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی با 
اشاره به اینکه با هماهنگی های انجام شده 
در دو ماه گذشته 2 سوخت جایگزین برای 
عبور از پیک زمستانه پیگیری شد، تصریح 
کرد: یک سوخت گازوئیل است که تاکنون 
6۷ درصــد مخازن تکمیل شــده اســت و 

همچنان روند سوخت رسانی ادامه دارد.
وی با اشــاره به اینکه ســوخت دیگری که 
پیگیری شــد مازت بوده اســت، افزود: در 
حال حاضر تنهــا ۱6 نیروگاه ما در کشــور 
امکان اســتفاده از این ســوخت را دارند. از 
این تعــداد 4 نیروگاه به دالیل گزارشــات 
زیســت محیطی پلمپ شــده است و حتی 
در ایامی که مشــکل وارونگی و آلودگی هوا 
هم وجود ندارد، نمی توانیــم آنها را در مدار 

قرار دهیم.اسکندری با اشاره به تصمیماتی 
که برای استفاده از سوخت های مختلف، با 
رعایت مالحظات زیست محیطی در کمیته 
اضطرار ســوختی گرفته شده، تصریح کرد: 
ســوخت مــازوت جایگزین زمانی اســت 
که مصــرف گاز در بخــش خانگی به حدی 
باال می رود که بــه نیروگاه هــا محدودیت 
می دهند و ناچــارا ما باید از این ســوخت 

استفاده کنیم.

وی افــزود: در مــورد میعانــات گازی باید 
مرکاپتــان آن در حد اســتانداردی پایین 
بیاید و ایــن ماده چون ماده فّراری هســت 
ما نمی توانیم به صورت گســترده ذخیره و 
استفاده کنیم. در واقع برای استفاده از آنها 
باید مخازن خاص سقف شــناور، پمپ ها و 
مشــعل های به خصوصی را استفاده کنیم. 
پس از اصالح این ماده توسط وزارت نفت ما 
نیروگاه هایی را برای این کار که طبیعتاً هم 
باید در مناطق جنوبی کشور باشند اعالم و 

آماده سازی می کنیم.
معاون راهبری تولید شــرکت برق حرارتی 
در پاســخ به اینکه چه اقداماتی باعث شــد 
که رونــد سوخت رســانی در ایــن دو ماه 
تسریع شــود، گفت: ما از تابســتان امسال 
یک برنامه ریزی را برای فصل آینده کردیم 
و خوشبختانه با همسویی وزارت نفت و نیرو 
و همچنین به کارگیــری تمام ظرفیت های 
حمــل و نقــل، از جمله نــاوگان پاالیش و 

پخش و راه آهن این مهم اتفاق افتاد.
اسکندری در پایان با اشــاره به اینکه فصل 
تعمیرات و اوورهــال نیروگاه هــا از اواخر 
شهریور شروع شده اســت، گفت: امسال ما 
۱04 هزار مگاوات بــرق در ۷۱۱ نیروگاه را 
وارد تعمیرات خواهیم کرد و با وجود اینکه 
مشکالتی که بعضاً در تأمین مالی و قطعات 
برای تعمیرات داریم، اما امید است که طبق 
برنامه ریزی ها، یعنی تا اردیبهشــت ماه به 

پایان برسد.

و:مصمم هستیم شرایط آب کشور را با مردم در میان بگذاریم وزیر نیر

اوپک پالس به سقف تولید نرسید

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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 کارشناس حوزه انرژی تشریح کرد

وپا و امریکا برای واردات گاز ایران وس ها تا برنامه احتمالی ار از بازی ر
خریدار  یک کارشناس حوزه انرژی گفت: 
به همان میزان که ما عالقه داریم وارد بازار 
اروپا شــویم اتحادیه اروپا هم تمایل دارد به 
دومین ذخایر گاز دنیا دسترســی داشــته 

باشد و جای این بازی ها را از روس ها بگیرد.
مرتضــی بهروزی فر، دربــاره اوضاع بحران 
ســوخت در اروپا اظهار داشــت: مشــکل 
سوخت انگلستان مربوط به مسائل داخلی 
و برگزیت و حمل و نقل فرآورده ها اســت، 
موضوع گاز در اروپا هم به این دلیل اســت 
که در 2 سال گذشته به خاطر کرونا و کاهش 
فعالیت های اقتصادی حجــم تولید نفت و 
گاز در کل دنیا کاهش یافته، از ســوی دیگر 
واکسیناســیون منجر به بهبــود وضعیت 
اقتصادی شده و مصرف دفعتا افزایش پیدا 
کرده و در این بین تولید نمی تواند پا به پای 
مصرف افزایش یابد، زیرا چند ســال اخیر 
و حتی قبــل از کرونا قیمت هــا پایین بود و 

سرمایه گذاری قابل توجهی در صنعت نفت 
و گاز اتفاق صورت نگرفته است. 

وی افزود: از ســوی دیگر وقتی سطح تولید 
را کاهــش می دهیم بازگشــت به وضعیت 
ســابق زمان بر و هزینه بر اســت، به عالوه 
اینکه اکنون روسیه تحت فشار است، یعنی 
هم تحریم اســت و هم فشــار امریکا روی 
نورداســتریم 2 و باقی موارد همزمان با این 
شده که ذخیره ســازی گاز در اروپا به شدت 
کمتر از میانگین ۵ سال گذشته باشد، ضمن 
اینکه پیش بینی می شــود زمستان سختی 
داشته باشــیم، به همین دلیل همه به تکاپو 
افتاده اند که عالوه بــر تامین مصرف، حجم 
ذخیره ســازی زیرزمینی را هــم افزایش 

دهند. 
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه تصریح 
کرد: در وضعیت کنونی انرژی اروپا، روسیه 
تحت فشار تحریم بدنبال این است که از این 

مسئله اســتفاده کند یعنی بابت تامین گاز 
فشــار وارد می کند، البته حجم قراردادی 
خود را اجرا می کند، اما بابت مقادیر بیشتر 
زیر بار نرفتــه تا اروپا بتواند ذخیره ســازی 
داشته باشــد و همین مســئله باعث شده 
ضمن اینکه روس ها بتوانند قدرت چانه زنی 
خود را باال بــرده و از اتحادیــه اروپا امتیاز 

بگیرند، قیمت ها نیز بشدت در بازارهای دنیا 
و مخصوصا اروپا باال بــرود.وی درباره اینکه 
ایران تا چه حد امکان ورود بــه بازار اروپا را 
دارد، گفت: چــه بخواهیم چــه نخواهیم 
مشکالت بازار گاز به نفت هم سرریز خواهد 
شــد یعنی به تبع افزایش قیمت گاز قیمت 
فرآورده های نفتی و نفت خــام هم افزایش 
می یابد، زیرا ســوخت مایع در برخی موارد 
می تواند جایگزین گاز باشد، در این شرایط 
اگر بازارها تحت فشــار قرار بگیرند شــاید 
شــرایطی ایجاد شــود که تحریم ایران تا 
تلطیــف و یا حذف کامل پیــش برود یعنی 
اوضاعی فراهم شود که سبک کردن تحریم 

ایران برای اروپا و امریکا الجرم باشد. 
بهروزی فر افزود: در مــورد گاز اما حتی اگر 
امروز تحریم لغو شود، ما نمی توانیم مشکل 
آسیای جنوب شــرقی و اروپا را حل کنیم 
چون انتقال گاز به اروپا از مســیر خط لوله 

و یا ال ان جی اســت که هر کــدام حداقل ۵ 
سال سرمایه گذاری و برنامه ریزی نیاز دارد 
یعنی تصور اینکه تحریم ها برداشته شود و 
ما بتوانیم صادرات گاز داشــته باشیم فعال 

امکان پذیر نیست. 
وی خاطرنشــان کرد: یکــی از مواردی که 
می تواند بــه بــازار جهانی کمــک کند تا 
قیمت ها تعدیل و مشــکل بــازار نفت حل 
شود این است که تحریم های ایران برداشته 
شــود، یعنی ما ۱.۵ میلیون بشکه افزایش 
صادرات داشــته و وارد بازار جهانی کنیم تا 
بازار تعدیل شود. در هر حال به همان میزان 
که ما عالقه داریــم وارد بازار اروپا شــویم 
اتحادیه اروپا هــم تمایــل دارد به دومین 
ذخایر گاز دنیا دسترســی داشــته باشد و 
جای این بازی ها را از روس ها بگیرد، هرچند 
روسیه به عنوان بزرگترین رقیب ما مسلما 

در این مسیر مانع هست و خواهد بود.

خریدار   مدیرعامل شــرکت آبفای ایران، 
گفت: اجرای کامل طرح انتقال آب از تالوار 
به همــدان ۱۵00 میلیارد تومــان، اعتبار 
نیــاز دارد.حمیدرضــا جانباز در شــورای 
هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان 
همدان، اظهــار کرد: وزارت نیــرو علیرغم 

کمبــود بارش، تــالش می کند مشــکلی 
متوجه مردم نشود و آب با کیفیت و کمیت 

در همه نقاط تامین شود.
جانباز تصریح کرد: ما از پنج ماه پیش چون 
بارش مناسب نداشتیم، برداشت آب از سد 
اکباتان را کاهش دادیم و تالش می کنیم با 

مدیریت مخزن از چاه های جایگزین کمک 
بگیریم.وی خاطر نشــان کرد: برای اجرای 
کامل طرح انتقال آب از تالوار به همدان نیاز 

به ۱۵00 میلیارد تومان، اعتبار داریم.
مدیرعامل آبفای کشــور با بیان اینکه ســه 
ایستگاه پمپاژ در مسیر انتقال آب از تالوار به 

همدان داریم، ادامه داد: برای این ایستگاه ها 
از مخازن پیش ســاخته اســتفاده خواهیم 
کرد و ظرفیت ایســتگاه پمپــاژ در دو فاز و 
600 لیتر در ثانیه اســت.منصور ســتوده، 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان 
همدان نیز در این جلسه، اظهار کرد: استان 

همدان ۱3 دشت دارد که همه در وضعیت 
ممنوعه و بحرانی قرار دارند.

ســتوده تصریح کرد: وضعیت بارش استان 
کمتر از حــد معمول اســت و بــا توجه به 
پیش بینی هواشناســی در سال جاری آبی 

نیز وضعیت مناسبی نداریم.

۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای انتقال آب تالوار به همدان الزم است



دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعالم کرد

ونا در کشور  بیم پیک ششم کر

رئیس مرکز سنجش خبر داد
 ظرفیت خالی رشته های مهم دستیاری 

صحت ندارد

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشــکی گفت: ظرفیت پذیرش چهل و 
هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی نسبت به سال گذشته 
افزایش داشــته و ظرفیت خالی مانده در رشــته های مهم دستیاری 

صحت ندارد.
دکتر سیدسعید هاشمی نظری اظهار داشــت: نتایج آزمون دستیاری 
۱۱ مهرماه ۱400 اعالم شــد و پیش از آن جداولــی در فضای مجازی 
منتشر شد که نشان می دهد ظرفیت رشته هایی همچون جراحی قلب، 
رادیولوژی و جراحــی مغز و اعصاب خالی مانده اســت که این موضوع 
صحت نــدارد.وی افزود: پس از اعــالم نتایج اولیه و کارنامه و انتشــار 
انتخاب رشته چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی، 
ظرفیت پذیرش تغییــر کرد و میزان ظرفیت از حــدود 3600 نفر به 4 
هزار و 303 نفر افزایش یافت.هاشــمی نظری گفت: در رشته های مهم 
دستیاری حتی برای امســال بیش از ظرفیت سال گذشته هم دستیار 

پذیرفته شده و ظرفیت این رشته ها خالی نمانده است.
وی خاطرنشان کرد: برخی از رشته های دستیاری از جمله چهار رشته 
بیهوشــی، کودکان، بیماری عفونی و طب اورژانس از گذشــته نیز کم 
اقبال بوده اند و توجه چندانی به این رشــته ها نمی شد در این دوره هم 
ظرفیت این رشــته ها به همراه رشــته هایی که پذیرش محدود دارند 

مانند پزشکی قانونی و طب هوافضا، خالی مانده است.
رئیس مرکز ســنجش آموزش پزشــکی درباره احتمال اعالم تکمیل 
ظرفیت برای رشــته های خالی مانــده گفت: پس از ثبــت نام نهایی 
دستیاران در دانشــگاه های علوم پزشــکی و ارزیابی دبیرخانه شورای 

آموزش پزشکی و تخصصی در این باره تصمیم گیری می شود.
وی یادآور شــد: زمان و جزئیــات تکمیل ظرفیــت احتمالی چهل و 
هشــتمین دوره آزمون پذیرش دســتیار تخصصی پس از بررســی ها 
مشخص می شود. ضمن اینکه ممکن اســت با توجه به شرایط رشته ها 

در دانشگاه ها تکمیل ظرفیتی برای این دوره اعالم نشود.
به گزارش مهر، چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی 
پس از دوبار تعویق سه شنبه ۸ تیرماه ۱400 برگزار شد. تعداد ۱2 هزار 
و 60۱ نفر در این دوره ثبت نــام کردند که از این تعــداد ۸4.۵ درصد 
کارت ورود به جلســه را دریافت کردند. پس از اعالم نتایج اولیه ۷ هزار 
و 394 نفر از داوطلبان مجاز به انتخاب رشته شــدند و در نهایت نتایج 

نهایی ۱۱ مهرماه ۱400 اعالم شد.

عضو شورای شهر تهران:

خ موالید تنها شرایط اقتصادی  در  کاهش نر
دخیل نیست

رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شــهر تهران گفت: 
سیاست های اعالم شده کمیته ســالمت درباره فرزندآوری و افزایش 

جمعیت، بر اساس شواهد و گزارش های معتبر است.
»نرگــس معدنی پــور« رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
شــورای شــهر تهران، دربــاره اظهارات عضو شــورا مبنی بــر اینکه 
سیاســت گذاری های این دوره شــورا برمبنای فرزندآوری و افزایش 
جمعیت اســت، اظهار کرد: سیاست های اعالم شــده کمیته سالمت 
درباره فرزندآوری و افزایش جمعیت، بر اســاس شواهد و گزارش های 
معتبر می باشــد و رویکرد درستی اســت. باید توجه داشته باشیم که 

نگرانی در مورد جمعیت و آینده آن در ایران، یک واقعیت مهم است. 

تنها دالیل اقتصادی در کاهش نرخ موالید  دخیل نیست
او ادامه داد: بر اســاس گزارش ها، نــرخ  زاد و ولد و موالیــد در ایران، به 
کمترین حد خود رسیده است. چالش کاهش نرخ موالید و فرزندآوری، 
دالیل مختلفی دارد کــه بخشــی از آن مربوط به متغیرهــا و عوامل 
اجتماعی و اقتصادی است، لذا دالیل اقتصادی را نباید تنها عامل اصلی 
دانســت، بلکه باید به متغیرها و عوامل دیگر از جمله عوامل فرهنگی و 

اجتماعی نیز توجه کرد. 

تدوین سند بهبود وضعیت زنان و خانواده در شهر تهران
معدنی پور در پاسخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه با گذشت بیش از 
دو ماه از استقرار شورای ششم می گذرد. آیا چالش های مربوط به حوزه 
بانوان چه حد شناسایی شده است؟ گفت: طی این مدت، بررسی هایی 
در کمیســیون فرهنگی و اجتماعی در مورد مسائل و چالش های حوزه 
زنان و خانواده در شــهر تهران، انجام داده ایم که بررسی شاخص های 
کیفیــت زندگی زنــان و خانواده در شــهر تهــران، بررســی عوامل 
مخاطره آمیز کالبدی، روانی و اجتماعی برای زنان و خانواده در شــهر 
تهران  و بررسی وضعیت شاخص های ســرانه خدمات و فضاهای ویژه 
زنان و خانواده در شــهر تهران از جمله مواردی بوده که بررســی شده 

است. 
او تاکید کرد: به همین منظور یکی از برنامه های کمیســیون فرهنگی 
و اجتماعی، تدوین ســند بهبود وضعیت زنان و خانواده در شهر تهران 

است. 
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شواری شهر تهران در واکنش به 
این سوال که در دوره قبل از انتخابات اعالم کرده بودید زنان در شورای 
پنجم فراموش شــدند، چه اقدامی برای اینکه نقــش و جایگاه زنان در 
شهر دیده شود دستور کار دارید؟ اظهار کرد: همانطور که اشاره کردم، 
ســند بهبود وضیت زنان و خانواده، یکی از اقداماتی است که در دستور 
کار کمیسیون است.در این سند، راهبردهای مختلفی در زمینه بهبود 
کیفیت زندگی، پیشــگیری، کنترل و کاهش آســیب های اجتماعی، 
کاهش عوامل مخاطره آمیز، بهبود و ارتقاء ســرانه خدمات شهر تهران 
در نظر گرفته شــده اســت که برای اجرای آن ها، راهکارها، برنامه ها و 

پروژه های مختلفی، طراحی خواهد شد. 
او در پاســخ به این ســوال که آقای چمران خبر درخواست استعفای 
مدیران میانی زن در شــهرداری را تکذیب کــرد و در عین حال گفت 
ممکن است اســتثنائاتی هم رخ داده باشــد، درباره این استثنا توضیح 
می دهید که درکجا بوده و چه برخوردی صورت گرفته اســت؟ اظهار 
کرد: همانطور که رئیس محترم شــورا فرمودند، هیچ سیاســتی برای 
استعفاء وعدم بکارگیری مدیران زن در شهرداری تهران وجود ندارد و 
تا کنون شواهدی مبنی بر وجود چنین رویکردی در تغییرات مدیریتی 

شهرداری تهران به دست ما نرسیده است.
معدنی پور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه براساس برنامه سوم 
توسعه، شهرداری موظف است که 30 درصد پست های مدیریتی را به 
زنان اختصاص دهد، در دوره قبل این تکلیفه تا سقف ۱۵ درصد محقق 
نشد، در این دوره سیاست های شهردار در این زمینه چیست؟ گفت: ما 
تالش می کنیم که شاخص های تعیین شــده در برنامه پنج ساله سوم 

شهرداری تهران محقق شود. 

دیوار

 رییــس نهــاد نمایندگی مقــام معظم رهبــری در 
دانشــگاه ها گفت: در حال حاضر پایداری ازدواج های 
دانشجویی در سطح کشور 94 درصد است که این روند 

مثبت را بسیار ارزشمند می دانیم.
حجت االسالم و المســلمین مصطفی رستمی اظهار 
داشت: بر اســاس آمارها، میزان پایداری ازدواج های 
دانشــجویی در بین 300 هزار زوجی که در طول بیش 
از ۱0 سال گذشته در جشــن های ازدواج دانشجویی 
شرکت کرده بودند، بسیار باال و میزان فروپاشی ازدواج 

ها زیر 6 درصد بوده است.
وی درباره میزان طالق در ازدواج های دانشــجویی نیز 
گفت: یکی از اتفاقات خوب، پایداری ازدواج دانشجویی 
نسبت به عموم ازدواج ها اســت که طبق آمار شورای 
عالی انقالب فرهنگی و آمار سازمان ثبت احوال کشور 

این موضوع به اثبات رسیده است.
رســتمی با بیان اینکه نهــاد نمایندگــی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها در زمینه ازدواج دانشجویی یک 
تجربه 24 ساله در کشور دارد، افزود: برگزاری بیست و 

چهار دوره ازدوج دانشجویی که با مشارکت 
و همکاری دســتگاه های آمــوزش عالی با 

موفقیت همراه بوده است.
حجــت االســالم و المســلمین رســتمی 
خاطرنشــان کرد: دو برنامه در حوزه ازدواج 
دانشــجویی داریم؛ در بحث اول روال عادی 
ازدواج دانشجویی اســت که نهاد نمایندگی 

مقام معظم رهبری هر ســاله برگزار کرده اما امســال 
به دلیل شــرایط کرونایی با تغییراتی در حال برگزاری 
است.وی تصریح کرد: همچنین قبال دوره های ازدواج 
دانشجویی به صورت دوره های یک هزار زوجی بود که 
اکنون تعداد زوج ها در هر دوره به ۱00 زوج تقلیل پیدا 
کرده اما طول دوره طوالنی تر شــده اســت تا هر کدام 
از دانشجویان که وارد ســامانه ثبت نام می شود، بتواند 
زمــان را انتخاب کنــد و از برنامه ازدواج دانشــجویی 

استفاده کند.
رییس نهــاد نمایندگــی مقــام معظم رهبــری در 
دانشگاه ها ادامه داد: بحث دوم که امیدواریم به زودی 

اولین نشست آن نیز تشــکیل شود، موضوع 
تشکیل ســتاد ملی ازدواج دانشــگاهیان و 

بحث تدوین سند آن است.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا این ستاد 
تشکیل شده است یا نه توضیح داد: این ستاد 
در شــورای عالی انقــالب فرهنگی مصوب 
شده اســت و برای اولین جلســه آن منتظر 
ابالغ حکم رییس این ســتاد از طرف رییس جمهوری 

هستیم تا نخستین جلسه آن تشکیل شود.
حجت االســالم و المســلمین رســتمی ادامه داد: در 
این ســتاد عمال جهشــی در توجه به موضوع ازدواج 
دانشــجویی خواهیم داشــت و عالوه بر مجموعه های 
دانشگاهی دیگر مجموعه های کشور که در حوزه های 
اقتصادی، اجتماعی و خدماتی نقش آفرین هســتند، 
برای جریان ازدواج دانشــجویی به کمک دانشگاه ها 
می آیند تا ازدواج دانشــجویی به عنــوان یک جریان 

کامال تحت حمایت شده و پرشتاب باشد.
وی درباره آمار ازدواج دانشــجویی نیز گفت: ۱4 هزار 

زوج مشــارکت کننده در جشــن ازدواج دانشجویی 
داریم اما آمار ازدواج بیش از این تعداد است.

رییس نهــاد نمایندگــی مقــام معظم رهبــری در 
دانشگاه ها درباره امکانات و تسهیالت برای دانشجویان 
شرکت کننده در مراسم ازدواج دانشجویی نیز توضیح 
داد: با تشکیل ستاد ملی ازدواج دانشگاهیان، از فرایند 
معرفی و همسان گزینی تا بحث تسهیالت قانونی برای 
تسهیل ازدواج، ســربازی، خوابگاه متاهالن و اشتغال 

دیده می شود.
ثبت نام در بیست و چهارمین برنامه ازدواج دانشجویی 
با عنوان طرح ملی »همســفر تا بهشــت« در تابستان 

امسال )سال ۱400( انجام شد.
قرار است این مراسم با شــعار ازدواج بهنگام، آگاهانه، 
آســان و پایدار جهت فائق آمدن بر این حلقه مفقوده، 
در جوار بــارگاه نورانی حضرت ثامــن الحجج حضرت 
علی بن موســی الرضا )ع( تا پایان سال جاری در قالب 
کاروان های دانشجویی و در زمان های مختلف برگزار 

شود.

 ازدواج 

خریدار   دبیر کمیته علمی کشوری کرونا 
با بیان اینکه رعایت بهداشــت شــخصی، 
رعایــت پروتکل ها بــه صــورت جمعی و 
واکسیناسیون ســه ضلع جلوگیری از بروز 
کرونا محســوب می شــوند، گفت: با توجه 
به عدم رعایت موازین بهداشــتی در برخی 
مناطــق و اینکه هنــوز به ایمنــی جمعی 
نرسیدیم، ممکن است پیک ششم را تجربه 

کنیم.
دکتر حمیدرضــا جماعتی، درباره وضعیت 
کرونا و بروز نشانه های پیک ششم کرونا در 
کشــور، گفت: چندین بار اعالم کردم که تا 
زمانیکه به ایمنی جمعی نرســیم و در عین 
حال اگر رعایت پروتکل های بهداشتی چه 
از ســوی افراد و چه به صورت جمعی  وجود 
نداشــته باشــد، انتظار می رود که ما با این 
پیک ها مواجه شــویم. بایــد توجه کرد که 
اگر بهترین واکسن ها را هم استفاده کنیم، 
باز هم رعایت پروتکل های بهداشــتی الزم 

است.
 مطالعاتی در جوامع  مختلف انجام شــده و 
واکسن ها برحســب نوع واکسن، می توانند 
حدود ۵0 تا 60 درصد کارایی داشته باشند. 
البته این میــزان در کمیت ها زیاد اســت، 
وگرنــه در مطالعات بالینی میــزان کارایی 
بیشتر نشان داده می شــود. به عنوان مثال 
فایــزر در مطالعه بالینی 93 تــا 94 درصد 
کارایی داشــته، اما وقتی همین واکسن در 
یکی از کشــورهای اطراف ما مورد ارزیابی 
قرار گرفته، در جمعیت زیاد شاهد بودند که 
کارایی اش حتی به زیر ۵0 درصد رســیده 

است.  

 رعایت پروتکل های بهداشتی
 ۳0 درصد در جلوگیری از انتشار کرونا 

کارایی دارد
وی افزود: بنابراین حتی اگر واکســن را هم 
تزریق کرده و بر اســاس سوشــی که در آن 
جامعه قابلیت انتشار داشته و منجر به بروز 
بیماری می شود،   به پوشش واکسیناسیون 

مورد انتظار هم برســیم، باز هم حتما باید 
رعایــت پروتکل های بهداشــتی را در کنار 
آن داشته باشیم. باید توجه کرد که رعایت 
پروتکل های بهداشتی اعم از فاصله گذاری، 
استفاده از ماسک، شســتن مکرر دست ها 
و اقداماتی که از سوی مســئوالن در زمینه 
قرنطینه، بســتن مجامع و محــدود کردن 
مراســم های با جمعیــت زیــاد و... انجام 
می شود، در مطالعات نشــان داده شده که 
30 درصد می تواند جلوی انتشــار عفونت 
را بگیــرد و 30 درصــد کاراســت. حال بر 
حسب نوع واکسنی که اســتفاده می شود، 
اگر کارایــی را 60 درصد در نظــر بگیرید، 
هنوز هم نمی توانیــد به صورت ۱00 درصد 
جلو پیشــرفت بیماری و پاندمی را بگیرید. 
البته می توانید تا حدود زیادی آن را کنترل 
کنید، اما در پاندمی باید همــه این موارد با 
هم اتفاق بیفتد تا بتــوان به ۸0 تا 90 درصد 
کارایی رســید و تا حدودی بتوان عفونت را 

کنترل کرد.

۳ ضلع کنترل کرونا
جماعتی با بیان اینکه بنابرایــن با اقدامات 
بهداشتی شخصی، جمعی و واکسیناسیون 
شــاید بتوان ۸0 تا 90 درصد بتوان جلوی 
بیماری را گرفــت و تا حــدودی پاندمی را 
کنترل کــرد، گفت: حال هر یــک از این ها 
اگــر رعایت نشــود، می تواند دلیلی باشــد 
که پاندمــی کنترل نشــود و در این صورت 
شــاهد پیک خواهیم بود. حال متاســفانه 
گزارشاتی داریم از شــهرهایی که البته اسم 
نمی بــرم که مــردم اقدامات بهداشــتی را 
رعایت نمی کنند، ماسک نمی زنند و... حال 
در چنین جامعه ای اگر واکســن هم تزریق 
کنید، باز هم یک بازوی پیشــگیری مشکل 
دارد و از آنجایــی که رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی نقــص دارد، منجر بــه گردش 
ویروس شده و پیک هایی را خواهیم داشت 
که از آنجا به ســایر مناطق کشــور سرایت 
می کند. به هر حال واکسیناســیون ما هنوز 
به اندازه کافی نیست و هنوز به ایمنی جمعی 

مورد نظر نمی رســیم و این در حالیست که 
در بســیاری مناطق پروتکل هــا را رعایت 
نمی کننــد و منجــر به گســترش بیماری 
می شــود.وی تاکید کرد: بنابراین موضوع 
مهم در کنترل کرونا، بحث واکسیناســیون 
و رســیدن به ایمنی جمعــی و دوم رعایت 
موازین بهداشــتی و قرنطینه هایی است که 
گوشزد می شود. در عین حال سومین نکته 
هم اســتفاده از دزهای بوستر و یادآور است 
که توصیه می کنیم که ابتــدا گروه های هدف 
که در مواجهه مســتقیم با کرونا هستند،   اینها 
را اســتفاده کنند که در کادر درمان آغاز شده 
است. به هر حال درگیری گروه درمان می تواند 

منجر به عوارض جبران ناپذیری شود.

بیم پیک ششم در پاییز
جماعتــی گفت: امیــد ما این اســت که با 
واکسیناســیون و بــا انجــام پروتکل های 
بهداشتی با کمک مردم، بتوانیم تا حدودی 
این پیــک را بگذرانیم، اما بــا توجه به عدم 

رعایت موازین بهداشــتی در برخی مناطق 
و اینکــه هنوز به ایمنی جمعی نرســیدیم، 
ممکن اســت پیک ششــم را تجربه کنیم. 
البته اگــر پیک ششــم ایجاد هم شــود با 
توجه به ســرعت واکسیناســیون،  ممکن 
است خسارات زیان باری که در پیک پنجم 
داشتیم، به آن صورت خســارات را نداشته 
باشیم. هرچند که ما در فصل پاییز هستیم 
و فصول ســرد، فصولــی هســتند که این 
ویروس ها می توانند بیشــتر فعالیت کنند. 
بنابراین از نظر آب و هوا هم باید دقت کنیم 
که فعالیت ویروس ها می تواند بیشتر باشد 
و درگیری بیشــتری را در افــراد جامعه به 

وجود آورند.
وی تاکید کرد: بنابراین باید مواظب باشیم 
و حتما موازین بهداشــتی را رعایت کنند. 
افراد به صرف اینکه دو دز واکســن را تزریق 
کردند، فکر نکنند که واکســینه شــدند و 
گرفتار نمی شــوند. بنابرایــن پروتکل های 
بهداشــتی باید همچنان رعایت شود. زیرا 
هر نوع واکســنی که در دنیــا در این زمینه 
ســاخته شــده،  کارایی ۱00 درصد ندارد 
و جلوگیــری ۱00 درصــدی از بیماری را 
با هیچ واکســنی نداریم، بلکه اثربخشــی 
بیشتر واکســن هایی که ســاخته شدند، 
در جلوگیری از شــدت بیماری و بســتری 
شــدن در بیمارســتان ها و در مرگ ومیر 
ناشــی از عفونت کرونایی است. بنابراین در 
بحث ابتال بــه بیماری و انتقال آن به ســایر 
افراد خانواده و جامعه، واکســن ها کارایی 
۱00 درصد ندارند و حتی کســانیکه دو دز 
واکســن را تزریق کردند و حتی دز بوستر را 
هم تزریق کنند، باید اقدامات بهداشــتی را 
رعایت کنند، وگرنه احتمال ابتالیشــان به 
بیماری و انتقال آن به ســایر افــراد به ویژه 
افراد مســن و دارای بیماری های زمینه ای 
وجــود دارد و در کنتــرل چرخش ویروس 
مشکل ایجاد شده و منجر به ادامه و استقرار 
پاندمی شــده و شــاهد پیک هــای جدید 

خواهیم بود.

پایداری ازدواج های دانشجویی ۹۴ درصد است

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیر پروژه واکسن فخرا:

در حال برنامه ریزی برای توقف تولید واکسن فخرا هستیم
خریدار  مدیر پروژه واکســن فخرا گفت: 
واکسن ســازهای داخلی که االن در مرحله 
کارآزمایی بالینی هســتند دچــار چالش 
شــده اند و روند مطالعه کارآزمایی بالینی 

کند شده است.
»احمــد کریمی« مدیــر پروژه واکســن 
فخرا، در ارتباط با برخــی گزارش ها مبنی 
بر کاهــش اســتقبال از مطالعــات بالینی 
واکســن های داخلی گفت: باالخره با حجم 
واکسیناسیونی که در کشور انجام شده که 
البته خوب است و ما از آن ناراضی نیستیم، 
تعداد داوطلبان کم شــده اســت. درحال 
حاضر سن واکسیناسیون از ۱2 سال به باال 
اعالم شــده و همه می توانند واکسن بزنند و 
طبیعتا انگیزه برای شرکت در مطالعات کم 
شده است و به همین دلیل واکسن سازهای 
داخلی که االن در مرحله کارآزمایی بالینی 
هستند دچار چالش شده اند و روند مطالعه 

کارآزمایی بالینی کند شده است.
او افــزود: ما توقع داشــتیم بیــن ۱000 تا 
۱۵00 داوطلب در روز داشــته باشــیم، اما 
این عدد به حدود ۱00 نفر رســیده است و 
از آنجا که در فاز ســه حجم نمونه باید زیاد 
باشد، عمال چالش ایجاد شــده است. البته 
الحمداهلل با مســاعدت معاونت بهداشــتی 
وزارت بهداشت، روسا و معاونین بهداشتی 
دانشگاه های علوم پزشــکی تهران، ایران، 
شــهید بهشــتی، البرز، اصفهان و خراسان 

رضوی هماهنگی الزم جهت انجام مطالعه 
در این اســتان ها نیز انجام شد که وضعیت 

حضور داوطلبان را بهبود بخشیده است.

مدیر پروژه واکســن فخرا گفت: دستوری 
که وزیر بهداشــت قبلی و فعلــی داده و در 
مصاحبه ها نیز تاکید کــرده بودند این بود 
که به واکسن های داخلی همزمان با شروع 
فاز 3 مجــوز اضطراری داده شــود که عمال 
این اتفاق نیفتاده و مجوز اضطرار مشــروط 
صادر شده است. قید شده گزارش اولیه فاز 
سه باید ارســال گردد که با توجه به واردات 
و روند واکسیناســیون عمال رسیدن به این 

گزارش با کندی مواجه شده است.
کریمی گفت: در دوم شهریور ماه و همزمان 
با صدور مجوز کمیته اخــالق برای مطالعه 
فاز 3، در پی نامه یکی از معاونان در مجموعه 
وزارت بهداشــت به کمیته اخــالق، مجوز 
تزریق واکســن فخــرا نیز به تعویــق افتاد 
و چالــش جدی ایجاد شــد. الحمــداهلل با 
همکاری کمیته اخالق و سازمان غذا و دارو 

این مشکل حل شد.
کریمی با اشاره به اینکه مجوز تزریق واکسن 
فخرا به تعویق افتاد و چالــش جدی ایجاد 
شــد، گفت: الحمداهلل با همــکاری کمیته 
اخالق و سازمان غذا و دارو این مشکل حل 

شد.
او افزود: از مرداد تا به حال یک میلیون دوز 

تولید کرده ایم و از آذر مــاه نیز پنج میلیون 
دوز درمــاه تولیــد خواهیم کــرد که برای 
توســعه ظرفیت نیز با شــرکت داروسازی 
ثامن قرارداد همکاری بســته ایم و از هفته 
گذشته نیز اولین بچ را در این شرکت آماده 
ارائه به بــازار کرده ایم. بنابرایــن همه زیر 
ســاخت های الزم برای تولید یک محصول 
کامال ایرانی را که با همکاری دانشــمندان، 
محققان و شرکتهای دانش بنیان داخلی به 
ثمر نشســته را در اختیار داریم، اما فعال در 
حال برنامه ریزی برای توقف تولید هستیم، 
به این دلیــل که تولید کنیم به چه کســی 

بدهیم؟
کریمی افــزود: حتی قول هایی داده شــده 
که پیش خرید انجام شــود، اما تا به االن از 
ســمت وزارت بهداشــت برای پیش خرید 
واکســن های تولیدی نیــز اقدامی صورت 

نگرفتــه اســت در صورتی کــه در جهان 
دولت هــا در مرحلــه تحقیق و توســعه از 
شرکت ها پیش خرید کردند و کشور ما نیز 
در مرحله تحقیق و توســعه از سبد کواکس 

پیش خرید کرد و پول واریز کرده بود.
کریمــی گفــت: همانطــور کــه گفتم ما 
خوشــحال هســتیم که با واکسیناسیون 
عمومی وضعیــت جامعه بــه حالت عادی 
بازگردد، اما توقــع داریم حداقل ۱0 درصد 
رقم واردات کــه به کشــورهای مختلف از 
جمله امارات برای واردات واکسن سینوفارم 
چینی می دهیم، به واکســن سازهایی که 
در مرحله مطالعــات بالینی به دلیل واردات 
واکســن به چالش برخورده اند، اختصاص 
پیدا کنــد. بهتریــن روش این اســت که 
حداقلی را از واکســن ســازها پیش خرید 
کنند که این واکسن سازها آرامش خاطری 
به دست بیاورند، اما مطالعه شان را با همان 

سرعت کم ادامه بدهند.
او گفت: فرض کنید که مطالعه فاز ســه ما 
با سینوفارم مقایسه می شود. طبیعتا اگر ما 
مطالعه مان را با سینوفارم مقایسه کرده ایم 
و جوابی در حد ســینوفارم یــا بهتر بود، آن 
چیزی که به ســینوفارم مترتب می شــود 
برای ما نیــز می تواند اتفــاق بیافتد. برای 
مثال با توجه به اینکه فرموالسیون واکسن 
ســینوفارم برای کــودکان و بزرگســاالن 
تفاوتی ندارد، واکســن ما هــم می تواند آن 

ِرنج سنی را پوشش بدهد.
او در ادامــه گفــت: در یــک و نیم ســال 
گذشته، کشورهای بزرگ و صنعتی قبل از 
تحقیقات واکســن ها را پیش خرید کردند 
که این واکســن ســازها با خیــال راحت 
کارشــان را انجــام بدهند. در کشــور ما از 
آغاز این حرف گفته شــد اما هیچوقت این 
کار را نکردند و از هیچ واکسن ســازی پیش 
خرید انجام نشــد. االن هم حرفمان همین 
است که واکســن هایی که به فاز سه بالینی 
رســیده اند را حداقل به انــدازه یک و نیم یا 
دو میلیون دوز پیش خرید کنید. این را هم 
قول داده اند، اما هیچ گاه عملی نشــده که 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.
کریمــی در واکنش به گفتــه برخی مبنی 
براینکه بــه پــروژه واکســن های دولتی 
هرکدام 40 میلیون دالر پول داده شــد که 
در حکم پیش خرید بوده اســت، گفت: به 
ما ده میلیون یــورو ارز دولتی داده شــد و 
بقیه واکســن های داخلی 40 میلیون دالر 
گرفتند. کمک بالعوضی به ما داده نشــد و 
ارز دولتی فروخته شــده و پول آن هم از ما 

گرفته شده است.
او درباره وضعیت انتشــار نتایــج مطالعات 
واکسن فخرا گفت: مقاله های این پروژه در 
حال نوشته شدن اســت که نگارش برخی 
تمام شده و در ژورنال های خارجی در حال 

ادیت است.



معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

وز ح جهش مسکن از  امر ثبت نام خانه اولی ها در طر

خریدار   معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ثبت 
نام از متقاضیان واحدهای طــرح جهش تولید و 
تامین مسکن از روز چهارشــنبه در سامانه ملی 

نهضت مسکن آغاز می شود.
محمود محمودزاده اظهار کرد: روز چهارشــنبه 
2۸ مهرماه ۱400 آماده ثبت نام برای واحدهای 
طرح جهــش تولید و تامین مســکن هســتیم. 
متقاضیــان می توانند بــه ســامانه ملی نهضت 
 www.saman.mrud.ir مســکن به نشــانی
مراجعه و نام نویســی کنند. البته در حال حاضر 
سایت از دسترس خارج است اما تا روز چهارشنبه 
فعال می شود. در 3۱ استان و تعداد قابل توجهی 
از شــهرها تامین زمین صورت گرفته و آمادگی 

ثبت نام وجود دارد.

سبز بودن فرم »ج« یکی از شروط 
چهارگانه است

وی درباره شــرایط متقاضیــان واحدهای طرح 
جهش تولید مســکن گفــت: عدم اســتفاده از 
تسهیالت یارانه ای دولتی در بخش مسکن و سبز 
بودن فرم »ج«، فقدان مالکیت خصوصی، متاهل 
یا سرپرســت خانوار بودن و ســابقه حداقل پنج 
سال ســکونت در شــهر مورد تقاضا، چهار شرط 

اصلی خواهد بود.
محمودزاده بــا بیان اینکه امکانات و تســهیالت 
طرح جهــش تولید مســکن به مراتــب بیش از 
طرحهای قبلی اســت افزود: به واســطه امکانی 
که قانون گذار تعیین کرده طــرح جهش تولید و 

تامین مسکن از نظر میزان تسهیالت، سود وامها 
و خدماتی که دولت می دهد به مراتب پیشرفته تر 
از پروژه های قبلی اســت. البته به شــورای عالی 
مسکن پیشــنهاد داده ایم که پروژه های قبلی هم 

مشمول همه امتیازات این طرح شوند.
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه  روز 
سه شنبه 2۷ مهرماه درخصوص سقف و نرخ سود 
تســهیالت طرح جهش مســکن با بانک مرکزی 
جلســه داریم گفت: هنوز دربــاره جزئیات وامها 
مصوبه ای اخذ نشده است. تا کنون چندین جلسه 
در این باره برگزار شــده که امیدواریم در نشست 
فردا تصمیمات نهایی اتخاذ و اگر ابهامی از سوی 
کارشناســان وجود دارد برطرف شود. در مراحل 
بعدی شورای پول و اعتبار و شورای عالی مسکن 

تصمیم نهایی را اخذ خواهند کرد.
به گفته محمودزاده، جلسات کارشناسی درباره 
جزئیات نحــوه تامین منابع مالی و تســهیالت، 
خللی در ثبت نام ایجــاد نخواهد کرد و می توانیم 

به صورت موازی، کارها را جلو ببریم.

حدود ۶4 هزار فقره وام اجاره پرداخت شد
محمــودزاده همچنین دربــاره آخرین وضعیت 
پرداخت تســهیالت کمک ودیعه مسکن گفت: 
بحمداهلل روند پرداخت وام اجــاره در بانکها بهتر 
از قبل شــده اســت. در حال حاضر بیش از یک 
میلیون 4۱۱ هزار نفر ثبت نــام کرده اند که 4۸۸ 
هزار نفر به سیستم بانکی معرفی شده و 63 هزار و 

۸00 نفر تسهیالت را دریافت کرده اند.

وی تصریح کــرد: به منظور ســهولت در معرفی 
ضامن وام ودیعه مســکن، مکاتباتــی را با بانک 
مرکزی و دبیرخانه ستاد ملی کرونا انجام داده ایم 
و پیگیریها ادامه دارد تا شــرایط بهتر شود. البته 
ســرعت وام دهی بانکهــا در یک هفته گذشــته 

افزایش یافته  است.
بنابراین گــزارش، قانون جهش تولیــد و تامین 
مســکن ۱۷ مردادماه ۱400 به تصویب مجلس 
و ســوم شــهریورماه ۱400 بــه تایید شــورای 
نگهبان رســید. بر اســاس تبصره 3 از ماده 4 این 
قانون مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی 
واحدها 20 ســاله اســت. تســهیالت مربوط به 
ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت 
به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار 

منتقل می شود.
هنوز جزئیات اقســاط و نرخ ســود تســهیالت 
خانه هــای طــرح جهــش تولید مســکن برای 
دهکهای مختلف توســط بانک مرکــزی اعالم 
نشــده، اما اقبال شــاکریـ  نماینــده مجلسـ  
گفته که تســهیالت 4۵0 میلیون تومان اســت 
که به ســازندگان پرداخت می شود. اقساط نیز 3 
میلیون و ۷۵0 هزار تا ۵ میلیون تومان خواهد بود. 
همچنین وزارت راه و شهرســازی اعالم کرده که 
تالش می کند حداکثر کمــک را به دهکهای یک 
تا سه داشــته باشــد. این کمکها می تواند شامل 
تقبل تمام یا بخشی از نرخ سود تسهیالت، زمین 
رایگان، خدمات مهندسی و عوارض صدور پروانه 

باشد.

خریدار    در نخستین جشــنواره روابط عمومی 
و مســؤولیت اجتماعــی، همــراه اول موفق به 
دریافت نشان  عالی مسؤولیت اجتماعی 6 ستاره 
و از مدیرعامل این اپراتور به عنوان ســفیر و مروج 

مسؤولیت اجتماعی تقدیر شد. 
به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات 
سیار ایران، نخســتین دوره »جشــنواره روابط 
عمومــی و مســؤولیت اجتماعی« عصــر امروز 
دوشــنبه 26 مهرماه با حضور برندهای سازمانی 
و تجاری کشــور کــه در این عرصــه صاحب نام 
هســتند، در مرکز همایــش های بیــن المللی 

صداوسیما برگزار شد.
 هدف از برگزاری این رویــداد »کمک به اعتالی 
فعالیت های مســؤولیت اجتماعی در سازمان ها 
و بهینه ســازی آنها« عنوان شده بود که ممیزی، 
ارزیابی و تقدیر از ســازمان هــای فعال در زمینه 
مســؤولیت اجتماعی در ســه ســطح »در حال 
رشد«، »رشد یافته« و »پیشرو« نیز در این دوره 

انجام گردید. 
 »مســؤولیت اجتماعــی« طبــق تعریــف این 
جشــنواره، یکــی از مفاهیم بنیادی ســرآمدی 

است که معموال پیاده ســازی آن بر عهده روابط 
عمومی اســت؛ در واقع روابط عمومی ســرآمد، 
به فراتر از وظیفه ســازمانی خود عمل کرده و در 
نقش یک شهروند سازمانی مسؤول، به عملکردی 
فراســازمانی می اندیشــد و کمک مــی کند تا 
سازمان متبوع با انســجام الزم و قاطعیت بیشتر 
به سمت سرآمدی و انجام مســؤولیت اجتماعی 

حرکت کند.
 مســؤولیت اجتماعی شــرکت ها که به بررسی 
نقش و مسؤولیت آنها در اجتماع و توجه به ارزش 
های اخالقی می پــردازد، با کمک بــه جامعه به 
مســؤولیت حفظ و نگهــداری اســتانداردهای 

زندگی در آن محیط و جامعه توجه دارد و در این 
راستا با اتخاذ تاکتیک های الزم و از طریق کمک 
های فراتر از مسؤولیت قانونی به رشد و قوام محل 
و جامعه فعالیت خود از طریق حامی گری و انجام 

اقدامات الزم می پردازد.
 همچنین بر این نکته پا می فشارد که سودآوری 
باید در محیطی اخالقی که منافع جامعه و انسان 

ها بر آن اولویت دارد، اتفاق بیفتد.
 با همین رویکرد، همراه اول به عنوان نخستین و 
بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور که در راستای 
تحقق چشــم انداز خود، فعالیت های مسؤولیت 
اجتماعی اش را ذیل ســه محــور »حمایتگری و 
اسپانســرینگ«، »فعالیت های بشردوستانه« و 
»محیط زیســت« تعریف کرده، توانست در این 
جشنواره در دو بخش مســتقل نشان برتر رویداد 

را کسب کند.
 همــراه اول بنابر انتخــاب کمیتــه داوران این 
رویداد، »نشــان عالــی مســؤولیت اجتماعی 6 
ستاره« را کسب کرد؛ همچنین »نشان ویژه سفیر 
و مروج مسؤولیت اجتماعی« نیز به مهدی اخوان 

بهابادی، مدیرعامل همراه اول اعطاء شد.

توسعه تعاون

معاون مدیرعامل در امور استان 
ها و بازاریابی بانک توسعه تعاون 
در سفر به استان یزد ضمن بازدید 
از طرح های در دســت ساخت و 
در حال بهره برداری در اســتان، 
ظرفیت ها و نقــش آفرینی بانک 
توســعه تعاون در نظــام بانکی و 
اقتصادی را یادآور شــد و تصریح 
کرد: هدف گــذاری صحیح این 
بانک دولتی در توســعه اشتغال 
و رونق بنگاه هــای تولیدی، آثار 
مطلوب و درخشــانی را به دنبال 
داشــته اســت.به گزارش روابط 
عمومــی مدیریت شــعب بانک 
توسعه تعاون استان یزد، »سعید 
معــادی« در حاشــیه بازدید از 

واحدهــای صنعتی و 
تولیدی استان یزد، این 
استان را از استان های 
مطرح در حوزه صنعت، 
گردشــگری  و  معدن 
دانست و افزود: استان 
یزد بــا ویژگــی های 

فــراوان وظرفیت هــای باال در 
حوزه صنعت، معدن، گردشگری 
و درمانی، الگویی موفق در کشور 
می باشــد که نام و آوازه و شهرت 
جهانی این استان متاثر از سخت 
کوشــی و اراده پوالدین مردمان 

این دیار می باشد.
معاون مدیرعامل در امور استان 
هــا و بازاریابــی بانک توســعه 

تعــاون، در بازدیــد از 
کارخانجــات و بنــگاه 
های تولیدی اســتان 
یــزد که از تســهیالت 
حمایتی و بســته های 
اعتباری بانک توســعه 
تعاون بهره مند شــده 
اند، ارتبــاط چهره بــه چهره با 
جامعه تولیدکنندگان، شــنیدن 
مشکالت و گفتگو برای رفع موانع 
و چالــش های مالــی واحدهای 
تولیــدی و صنعتــی اســتان را 
هدف اصلی این بازدیدها دانست 
و افزود: همه تــالش ما کمک به 
حفظ و توسعه اشتغال واحدهای 
تولیدی و ایجاد اشتغال جدید از 

طریق کمک بــه کارآفرینان می 
باشد که بحمدا... میزان توفیقات 
این بانک در رونق تولید اســتان 

صنعتی یزد، مطلوب بوده است.
معادی با اشــاره به حجم عمده 
پرداخت تسهیالت در قالب بسته 
های اعتباری به مشتریان استان 
یزد، خاطرنشــان کرد: نســبت 
مصارف به منابع بانکی نشان می 
دهد بانک چه ســهمی از منابع را 
به وظایف اقتصــادی اختصاص 
داده است و راهبر اعتباری بانک 
توســعه تعاون در اســتان یزد به 
خوبی پاســخگوی نیاز اعتباری 
واحدهــای صنعتــی و تولیدی 

استان بوده است.

بانک توسعه تعاون به نیاز اعتباری واحدهای صنعتی و تولیدی استان یزد پاسخ داده است

ارائه متنوع ترین خدمات »کارتی« از سوی بانک 
ملی ایران

مدیرعامل بانــک ملی ایران تاکید کــرد که این بانــک از متنوع ترین 
خدمات »کارتی« در نظام بانکی برخوردار است.

به گزارش روابط عمومــی بانک ملی ایران،  محمد رضا حســین زاده با 
بیان این که اکنون بســیاری از خدمات بانک ملی ایران با اســتفاده از 
ملی کارت های شخصی سازی شــده، تجاری کارت و ملی کارت ارزی 
ارائه می شــود، اظهار کرد: توریســت کارت، ملی کارت خانواده، هدیه 
کارت، کارت جوانــان هالل احمــر، کارت اعتبــاری، پیوند کارت، بن 
کارت، کارت پرداخت تسهیالت و کارت مجازی در واحدهای حقیقی و 

مجازی بانک ملی ایران قابل دریافت است.
به گفته او،  دارندگان انــواع کارت های بانک ملی ایران مــی توانند  از 
خدمات و تجهیــزات متنوع خود بانک، خود دریافت، کیوســک، کش 
لس، پایانه های اینترنتی و فروشــگاهی و اپلیکیشــن ها و... مستقر در 

شعب بانک و یا بر بستر اینترنت استفاده کنند.

انجام امور مربوط به چک از طریق وب سایت بانک 
مهر ایران

ســامانه صیاد از طریق بخش ســامانه های آنالین وب  سایت بانک مهر 
ایران در دسترس قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومــی بانک مهر ایران، ســامانه صیاد )پیچک( در 
بســتر اینترنت بانک و پورتال بانــک بــه آدرس www.qmb.ir در 

دسترس قرار گرفت.
مشــتریان محترم بانک قرض الحســنه مهر ایران می توانند با مراجعه 
به وب ســایت این بانک، از طریق بخش بانکداری الکترونیک، سرفصل 
سامانه های آنالین و ســپس صفحه ســامانه صیاد را انتخاب کنند. در 
این صفحه، انجام امور مربوط به چک از جمله ثبت، تأیید و انتقال چک 

برای مشتریان میسر شده است.

مراسم قرعه  کشی نهمین دوره جشنواره 
حساب  های قرض  الحسنه بانک اقتصادنوین 

برگزار شد
مراســم قرعه کشــی جوایز نهمیــن دوره جشــنواره حســاب  های 
قرض  الحســنه پس انداز بانک اقتصادنوین روز دوشنبه بیست و ششم 

مهرماه ۱400 در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، این مراسم با حضور علیرضا 
بلگوری، مدیرعامل ایــن بانک و اعضای هیئت نظارت بر قرعه کشــی 
بانک ها متشــکل از نمایندگان دادستانی کل کشــور و بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران برگزار شــد و برنــدگان خــوش اقبال این 
جشنواره مشخص شدند. اسامی برندگان این مرحله از قرعه کشی پس 
از تایید هیئت نظارت، به زودی در تارنمای بانک اقتصادنوین به نشانی 

www.enbank.ir قابل مشاهده خواهد بود.
گفتنی اســت در نهمین دوره جشــنواره حســاب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک اقتصادنوین، به پاس قدردانی از مشــتریان نیک اندیش، 
20 جایزه یک میلیارد ریالی، 20 جایزه ۵00 میلیون ریالی، 20 جایزه 
200 میلیون ریالــی و میلیاردها ریال جوایز نقــدی دیگر برای اعطا به 
سپرده گذاران واجد شــرایط شرکت در قرعه کشــی این دوره در نظر 

گرفته شد.

 تقدیرفرماندار و مجری طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت گچساران
 از بانک پارسیان

۳۱۰ میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی بنیاد 
برکت پرداخت شد

فرمانــدار و مجری طرح هــای اشــتغالزایی بنیاد برکت شهرســتان 
گچساران از عملکرد بانک پارســیان در پرداخت تسهیالت اشتغالزایی 

تقدیر کردند.
علیرضــا اتابک، فرماندار و ســید علی ســجادی، مجــری طرح های 
اشــتغالزایی بنیاد برکت شهرستان گچســاران با اهدای لوح تقدیربه 
سیاوش شــیخ ممو ، رییس شــعبه گچســاران، مراتب قدرشناسی و 
ســپاس خود را از تالش های جهادگرانه و ارزشمند کارکنان این شعبه 
در پرداخت تسهیالت اشــتغالزایی روستایی و کمک به ایجاد اشتغال و 

پیشرفت و آبادانی مناطق محروم کشور اعالم کردند.
گفتنی است؛ شعبه گچساران بانک پارســیان از ابتدای طرح تاکنون 
3۱۱ میلیارد ریــال تســهیالت اشــتغالزایی بنیاد برکت بــه تعداد 

900پرونده پرداخت کرده است.

قدردانی چقازردی، مدیرعامل بانک سپه از شکیبایی و همراهی مشتریان

سامانه بانکداری حکمت ایرانیان و مهراقتصاد 
سابق به بانک سپه منتقل شد

مدیرعامل بانک ســپه از پایان موفقیت آمیز اجرای عملیات مهاجرت 
ســامانه بانکداری حکمت ایرانیان و مهراقتصاد سابق به سامانه جامع 

بانکی امید بانک سپه خبر داد.
محمدکاظم چقازردی ضمن تشــکر از شــکیبایی و همراهی تمامی 
مشــتریان بانک ســپه در این مهاجرت ســامانه ای بزرگ در روزهای 
بیست و دوم و بیست و سوم مهرماه ســال جاری گفت: اطمینان دارم 
در شرایطی که به اذعان بسیاری از مقامات عالی رتبه نظام، توانسته ایم 
گام های بلند و اساســی در مســیر اجــرای مطلوب طــرح ملی ادغام 
برداریم، با مهاجرت سامانه های حکمت ایرانیان و مهراقتصاد )سابق(، 
زمینه یکپارچگــی ارائه خدمات در تمام شــعب به مشــتریان فراهم 

خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر با رفع مشــکالت ناشــی از تعدد سامانه های 
بانکداری متمرکز، شــرایط برای عرضه محصوالت و خدمات بانکی با 
کیفیت تر و تســهیل در سرعت بخشــیدن به عملیات اجرایی واحدها 
و امور روزمره همکاران شــعب به عنوان صف مقدم خدمت رســانی به 

مشتریان مهیا شده است.
چقازردی ضمن تأکید بر ضرورت رفع ایرادات احتمالی در سیســتم ها 
و ســامانه ها از تمامی همکاران خود در واحدهای صف و ستاد خواست 
با رعایت اصول تکریم ارباب رجوع، مشــتریان را با دقت و شــکیبایی 
راهنمایی کنند.مدیرعامل بانک ســپه از اعضای ســتاد ویژه راهبری 
عملیات مهاجرت ســامانه های مهراقتصاد و حکمت ایرانیان سابق به 
ســامانه جامع امید بانک سپه که با ســازماندهی کمیته های عملیاتی 
و اســتفاده از تمام ظرفیت های واحدهای صف و ستاد در سراسر کشور 

موفق به این مهاجرت بزرگ سامانه ای شدند هم قدردانی کرد.

بانک
مدیرعامل بیمه رازی، به عنوان هیأت رئیسه 

سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد
دکتر علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی به اتفاق آرای به عنوان هیأت 

رئیسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه رازی، در جلسه 
روز جاری شــورای عمومی ســندیکای بیمه گران ایــران، دکتر علی 
جباری- مدیرعامل شــرکت بیمه رازی به اتفاق آرای به عنوان هیأت 

رئیسه جدید این سندیکا انتخاب شد.
در این جلســه که با حضور حداکثــری اعضا برگزار شــد، آقایان علی 
جباری- مدیرعامل شــرکت بیمه رازی، ابرهیــم کاردگر- مدیرعامل 
بیمه دانا، حجت بهاری فر- مدیرعامل بیمه ما و محمدرضا کشــاورز- 
مدیرعامل بیمه دی با کســب بیشــترین رای به عنوان اعضای هیأت 
رئیســه جدید ســندیکای بیمه گران ایران انتخاب و آقایان مســعود 
بادین- مدیرعامل بیمه آســیا و علیرضا هادی- مدیرعامل بیمه باران 

نیز به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

دکتر کاردگر عضو هیات رییسه سندیکای بیمه 
گران ایران شد

نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامــل بیمه دانا با حداکثر آرا و اختالف 
معنادار و کســب 3۱ رای، بعنوان عضو هیات رییســه سندیکای بیمه 

گران ایران انتخاب شد.
در جلسه امروز شــورای عمومی ســندیکای بیمه گران، آقایان دکتر 
ابراهیم کاردگر نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، بهاری 
فر مدیرعامل بیمه ما، کشاورز مدیرعامل بیمه دی و جباری مدیرعامل 
بیمه رازی به عنوان اعضای هیات رییســه جدید سندیکای بیمه گران 

ایران انتخاب شدند.
در این نشست، دکتر کاردگر برای دومین دوره پیاپی با کسب اکثریت 

آرا، بعنوان عضو هیات رییسه سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد.
در نشست شــورای عمومی ســندیکای بیمه گران ایران، 3۵ موسسه 

بیمه ای عضو سندیکای بیمه گران حضور دارند.
بر اساس این گزارش در این جلســه همچنین آقایان بادین مدیرعامل 
بیمه آســیا و هادی مدیرعامل بیمه باران بعنوان اعضــای علی البدل 

انتخاب شدند.
 

 پیام تبریك مدیرعامل بانك صنعت و معدن
 به مناسبت والدت رسول اکرم )ص( و امام جعفر 

صادق )ع( و آغاز هفته وحدت
دکتر حســین مهري مدیرعامل بانک صنعت و معدن با پیامی میالد با 
سعادت پیامبر اکرم )ص( و امام جعفر صادق )ع( و آغاز هفته وحدت را 

تبریک و تهنیت گفت. متن این پیام بدین شرح است:
رســول اکرم )ص( اقیانوس بیکران علــم و حکمت بــود و در وجود با 
عظمت و واالي آن حضرت تمامي سجایاي اخالقي و نیکي ها گرد آمده 
بود، در ادب، زهد و تقوا ســرآمد همه مردمان در همه اعصار و قرون بود 
و  خداوند آن حضرت را بر اســاس آیه   کریمه » و لکم في رسول اهلل اسوه 

حسنه « براي همه انسان ها اسوه و الگو قرار داد.  
والدت رسول خوبی ها حضرت محمد)ص( به روایت اهل سنت آغازگر 
هفته وحدت و تأکیدي بر لزوم حفظ اتحاد دنیاي اســالم در برابر تفرقه 
افکني جهان استکبار و مؤید این حقیقت اســت که اقتدار امت اسالم 
خدشه ناپذیر بوده و همواره دســت قدرت پروردگار پشتیبان جمعیت 

آنان است. 
اینجانب فرا رسیدن خجسته زاد روز رســول مهربانی و رحمت و یگانه 
آموزگار بشــریت حضرت محمد مصطفی )ص(، آغــاز هفته وحدت و 
همچنین میالد با سعادت امام جعفر صادق )ع( ، ششمین اختر تابناک 
امامت و والیت و مؤســس مذهب جعفری را به تمامي مسلمانان جهان 
تبریک و تهنیت عرض نمــوده و از خداوند بزرگ مــي خواهم برترین 
درودها و ســالم ها را نثار وجــود مقدس او و خانــدان پاک و مطهرش 

گرداند و ما را در پیروي از دین حق همواره  ثابت قدم بدارد.
 

قطار فعالیت های مدرسه سازی از مسئولیت های 
اجتماعی بانک پاسارگاد به نهبندان رسید

آیین افتتاح مدرســه در شهرســتان نهبندان از توابع استان خراسان 
جنوبی؛ قطار فعالیت های مدرسه سازی از مســئولیت های اجتماعی 

بانک پاسارگاد به نهبندان رسید.
بانــک پاســارگاد در ادامــه مجموعــه فعالیت های خــود در حوزه 
مدرسه سازی از مســئولیت اجتماعی، این بار مدرسه ای را در روستای 

گلگزی از توابع شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی افتتاح کرد.
به گــزارش روابط عمومــی بانــک پاســارگاد، در روز شــنبه مورخ 
24مهر۱400 با حضور مدیران بانک پاســارگاد، رسول خادم قهرمان 
کشتی کشورمان، پرویز پرستویی هنرمند گرامی و جمعی از مسئوالن 
محلی، مدرسه ای در روستای گلگزی افتتاح شد. با ساخت این مدرسه 
شرایط تحصیل برای فرزندان عزیزمان در این روستای کمتربرخوردار 
و روستاهای اطراف مهیا گشــت و باتوجه به صعب العبور بودن راه های 
دست رسی به این منطقه شرایط ادامه تحصیل برای دانش آموزان این 

منطقه تسهیل شد.
گفتنی است این مدرســه با حمایت مالی بانک پاســارگاد وهمراهی 
موسســه فرهنگی هنری خادمین علی ابن ابیطالب )ع( تقدیم فرزندان 
ایران عزیزمان شــده و به نام بانوی قهرمان رشته تیراندازی کشورمان 
حاضر در المپیک 202۱، ســرکار خانم نجمه خدمتی نام گذاری شده 

است.

برندگان خوش شانس وین کارت فصل تابستان 
معرفی شدند

دور جدید قرعه کشــی وین کارت برگزار و برندگان خوش شانس 444 
جایزه نقدی به ارزش دوازده میلیارد ریال مشخص شدند.

به گزارش سامان رســانه، سری جدید قرعه کشــی وین کارت مربوط 
به فصل تابســتان با حضور مدیران ارشــد بانک برگــزار و 444 برنده 

خوش شانس این فصل مشخص شدند.
در این مراســم، ابتدا قرعه کشــی 4 جایزه ۱ میلیارد ریالی برگزار شد 
و پس از مشــخص شدن اســامی برندگان خوش شــانس این بخش، 
قرعه کشی برای مشخص شدن برندگان 40 جایزه ۱00 میلیون ریالی 
و 400 جایــزه ۱0 میلیون ریالــی صورت پذیرفت که اســامی تمامی 

برندگان هم اکنون در وب سایت بانک سامان در دسترس است.
بر این اســاس، عالقه مندان به شــرکت در قرعه کشــی فصــل پاییز، 
می توانند با مراجعه به شعب بانک ســامان در سراسر کشور، نسبت به 
افتتاح حساب و دریافت وین کارت اقدام و با انجام هریک از فعالیت های 
بانکی مانند پرداخت قبوض، خرید از کارت خوان های ســامان، خرید 
شــارژ، انتقال وجه و غیره برای شرکت در قرعه کشــی دور بعد، امتیاز 

کسب کنند.
گفتنی اســت، همه دارندگان وین کارت برای احراز شرایط شرکت در 

قرعه کشی باید در هر فصل حداقل ۱00 امتیاز کسب کنند.
مشــتریان برای دریافــت اطالعات بیشــتر راجع به ایــن محصول، 
می توانند به تمامی شعب بانک سامان در سراســر کشور مراجعه و یا با 

مرکز سامان ارتباط به شماره 02۱6422 تماس بگیرند.
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