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خریدار   رئیس دفتر رئیس جمهــور در ارتباط با مذاکــرات ۱+۴ گفت: در 
این مذاکرات کاماًل جدی هســتیم. با اراده و جدیت و بــا برنامه وارد این دور از 
مذاکرات شــده ایم. در این مذاکرات نتیجه گرا هستیم و بدنبال نتایج مناسب 

هستیم هدف نهایی ما برداشتن همه تحریم هاست.
 غالمحسین اسماعیلی در برنامه نگاه یک شــبکه اول سیما اظهار کرد: یکی از 
سیاست های کلی دولت سیزدهم برقراری ارتباط با دیگر کشورها، فعال کردن 
دیپلماسی و توجه به همسایگان اســت و در همین راستا حضور رئیس جمهور 
در پانزدهیمن اجالس سازمان اکو با رویکرد توسعه روابط اقتصادی کشورهای 

عضو سازمان اکو در حوزه های گوناگون شکل گرفت.
وی ادامه داد: انتخاب یک رابطه آســیامحور در عرصه هــای تجاری، انرژی، 
محیط زیست و همچنین اســتفاده از اقتصاد دیجیتال و پلتفرم های گوناگون 
آن و ارتباط فیبرنوری میان کشــورهای عضو ســازمان و کشورهای همسایه 
با یکدیگر از دیگر رویکردهــا و اهداف رئیس جمهور در ایــن دوره از اجالس 

سازمان اکو بشمار می رود.
وی تصریح کرد: عالوه بر اهــداف و برنامه هایی که در دســتور کار اجالس قرار 
داشــت دیدگاه های رئیس جمهور ســبب شد تا در حاشــیه اجالس با روسای 
جمهوری کشــورهای شــرکت کننده مالقات های دوجانبــه ای انجام دهیم، 
کشورهای پاکســتان، ترکمنســتان، آذربایجان، ترکیه ، ازبکستان از آن جمله 
هســتند. در این نشســت های دوجانبه موضوعاتی از قبیل توسعه روابط حمل 
ونقل، انتقال انرژی به خصوص گاز  - که البته در این مورد توافقات ســه جانبه به 
عمل آمد-  بررسی و نیز دستاوردهای خوبی در حوزه امنیت بویژه در مورد اوضاع 
افغانســتان حاصل شد.اســماعیلی گفت: لزوم روی کار آمدن یک دولت فراگیر 
که در برگیرنده همه اقوام و ملیت ها باشــد از جمله موضوعاتی بود که با روسای 
جمهور کشورهای همســایه با افغانســتان به بحث و مذاکره گذاشته شد؛ روی 
هم رفته این سفر دستاوردهای بســیاری در خصوص مسائل تجاری، سیاسی و 

اجتماعی داشت.
رئیس دفتر رئیس جمهور افزود: نگرش تمام کشــورهای عضو و روسای جمهور 
شرکت کننده در پانزدهمین اجالس ســازمان اکو هم به لحاظ نقش اولیه ایران 
در تاسیس ســازمان همکاری های اقتصادی اکو و هم به لحاظ پیشینه و تمدن 
و جایگاه ایران در منطقه و هم به جهت رویکردهایی که دولت ســیزدهم اتخاذ 
کرده بخصوص توسعه دیپلماســی همسایه محور، سبب شــد تا سایر اعضاء و 
حضار مشــتاقانه با رئیس جمهور کشــورمان در مذاکرات و نشست ها از موضع 
اعتماد و متناسب با شــأن و جایگاه ایران رفتار کنند، در همین راستا بسیاری از 
سوء تفاهم هایی که در گذشته بوجود آمد در این مدت کوتاه رفع شد.متاسفانه 
ما در سال های اخیر کشــورهای همسایه را به فراموشی ســپرده بودیم. اعضاء 
حاضر در این اجالس، جایگاه خوبــی برای ایران قائل بودنــد و توافقات خوبی 
حاصل شد؛ برای مثال مســئولین ترکمنســتان در جهت رفع مشکالت گازی 
میان ایران و ترکمنســتان اســتقبال خوبی نشــان دادند.اســماعیلی افزود: 
جمهوری آذربایجان هــم به توافقاتی در جهت خریداری گاز از ترکمنســتان و 

سوآپ از طریق ایران دست یافت و ایران هم سهم خودش از گاز را بردارد؛ یعنی 
ایران در این توافقنامه پولی برای سوآپ نمی گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: به لحاظ ســهمی که از گاز مورد معامله میان 
آذربایجان و ترکمنستان خواهیم داشت زین پس می توانیم گاز خودمان را در 
مناطق و استان های شمالی کشور که در فصول ســرما با افت فشار گاز مواجه 
بودند صرف کنیم و به واســطه این اتفاق بخش اعظم مشــکل گاز حل خواهد 

شد.
اسماعیلی افزود: برای رفع مشکل افت فشــار گاز مصرفی مردم کشورمان در 
فصل ســرما تنها به این منابع اکتفا نکرده ایم و شــرکت ملی نفت و گاز ایران 
برای آغاز فصل سرما، خواســتار تدابیری بودند تا ذخیره سازی هایی در حوزه 
این انرژی پرمصرف انجام شــود. در کنار همین اقــدام، اصالح الگوی مصرفی 
هم صورت گرفت، شــرکت ملی گاز در اقدامی به خانه های مردم سر می زند 
و تجهیزات گرمایشــی آنها را عایق بندی می کند این اقدام در کاهش مصرف 

انرژی اثر بسزایی خواهد داشت.
رئیس دفتر رئیس جمهور در ارتباط با مذاکــرات ۱+۴ گفت: در این مذاکرات 
کاماًل جدی هســتیم. با اراده و جدیت و با برنامه وارد این دور از مذاکرات شده 
ایم. در این مذاکرات نتیجه گرا هســتیم و بدنبال نتایج مناسب هستیم هدف 

نهایی ما برداشتن همه تحریم هاست.
رئیس دفتر رئیس جمهور بااشاره به سفرهای استانی اقای رئیسی گفت: برخی 
از رسانه ها نوشــته و گفته بودند که آقای رئیســی در۱۰۰ روز حدود ۱۰ سفر 
استانی داشت، اما این رقم دقیق نیســت رئیس جمهور بیش ازاین میزان سفر 

استانی انجام داده است.
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رئیس دفتر رئیس جمهور:

بااراده و بـرنامه وارد مذاکـرات شدیم

 رییس مجلس:

بودجه ۱۴۰۱ یکشنبه آینده 
به مجلس می آید

 آگهـي مناقصه عمومي
)نوبت اول(

فراخوان آگهـي مناقصه عمومي :  شركت گازاستان اصفهان، درنظر دارد جهت موضوع زیر  :
تغذیه  خطوط  شامل  گازرساني  تأسيسات  تعميرات  و  نگهداری   ، امداد  عمليات  انجام   موضوع: 
و توزیع ، ایستگاههای تقليل فشار ، حفاظت از زنگ و انشعابات در سطح شهرستان خمينی شهر و توابع

به شماره فراخوان ) 2000091138000169 ( مورخ )1400/09/10( را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت برگزار نماید. کليه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت(ستاد) به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی جهت شرکت در مناقصه را محقق 

سازند  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات 53102760 می باشد.
 تاریخ انتشار مناقصه درسامانه :  از ساعت 14:00 چهارشنبه تاریخ 1400/09/10 می باشد.

تاریخ  چهارشنبه  روز  ساعت 19:00  تا   : سایت  از  مناقصه  اسناد  دریافت  زمانی  مهلت   
1400/09/24 ميباشد.

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 19:00 روز شنبه تاریخ 1400/10/04 می باشد.
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت : 10:30 روز یکشنبه تاریخ 1400/10/05 می باشد. 

 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 3,113,000,000 ریال می باشد. 
 به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن کد 7  از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.

  ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده، اشخاص مشمول آیين نامه راهکار های افزایش ضمانت اجرایی و 
تقویت حسابرسی موضوع تصویب نامه شماره26510/ت39039ک مورخ 1388/2/9

  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
 و ارائه پاکت های الف : آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خيابان چهارباغ باال- روبروی مجتمع پارک- 

امور قراردادها و تلفن )داخلی 3763 و یا 3767( 031-38132
  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 

41934 021
دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/16

روابط عمومی شركت گازاستان اصفهان

شناسه آگهی : 1235546
رشكت گازاستان اصفهان

رشكت ملی گاز اریان
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مشاور مالیاتی مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد
وجود بیش از ١٠٠هزار میلیارد تومان فرار 

مالیاتی در ایران
مشــاور مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به فرار 
مالیاتی بیــش از ۱۰۰هزار میلیــارد تومان طی یــک دوره مالیاتی در 
ایران، راهکار اصلی مقابله با فرار مالیاتی را تکمیل بانک های اطالعاتی 
سازمان امور مالیاتی اعالم کرد و لزوم همکاری سازمان های مختلف را 

خواستار شد.
»احمد غفــارزاده« گفــت: در خوشــبینانه ترین حالت و براســاس 
محاسبات کارشناســان اقتصادی،  فرار مالیاتی  در ایران طی یک دوره 
مالیاتی بــاالی ۱۰۰هزار میلیــارد تومان است.مشــاور مالیاتی مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســالمی افزود: میزان فرار مالیاتی در 
کشورهای مختلف متفاوت اســت که این رقم در ایران از سایر کشورها 
به مراتب باالتر گزارش می شود. غفارزاده با آسیب شناسی فرار مالیاتی 
در ایران گفت: فرار مالیاتی، موجب نارضایتی مودیان مالیاتی شفاف و 
شناسنامه دار  گردیده و شاهد کاهش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود. 

وی ادامه داد: در ارزیابی نظام مالیاتی کشــورها، یکی از شــاخص های 
مهم، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اســت که در ایران حدود 
۷ درصد است که  این شاخص نسبت به ســایر کشورها در سطح پایین 
قرار دارد اما با توجه به ظرفیت قانونی مالیات هــا و کاهش معافیت ها، 
برقراری پایه های جدید، می توان این شــاخص را طی  یک برنامه میان 
مدت به  میزان ۱۴ درصد رســاند که هزینه های جاری دولت را پوشش 

می دهد. 
عضو کارگروه اصالح قوانیــن مالیاتی اظهار کرد: بــرای مقابله با فرار 
مالیاتی و تشخیص مالیات عادالنه و واقعی در گام نخست باید سازمان 
امور مالیاتی، دسترسی کامل به اطالعات فعالیت های اقتصادی داشته 
باشد که این امر مستلزم آن اســت که بانک های اطالعاتی سازمان امور 

مالیاتی تکمیل و سامانه مودیان راه اندازی شود.

تشخیص مالیات بر تراکنش های بانکی شفاف شود
به گفته این کارشــناس ارشــد مالیاتی،  یکی از منابع مهم اطالعاتی، 
مربوط به تراکنش های بانکی مودیان اســت که ســازمان امور مالیاتی 
در حال حاضر امکان دسترســی به تراکنش های بانکــی را دارد اما در 
استفاده از این اطالعات روش های مناسب و اســتاندارد تعریف نشده 
است، بنابراین سیستم رســیدگی به تراکنش های بانکی باید شفاف و 
مردم الزام قانونی برای نگهداری ســوابق مربوط به تراکنش های بانکی 

را داشته باشند. 
وی در ادامه بررســی راهکارهای کاهش فرار مالیاتی افزود: دولت باید 

امور تصدی گری را کاهش داده و خصوصی سازی واقعی انجام گیرد. 
غفارزاده اضافه کرد: اجرای کامل ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، 
کمک شایانی به کاهش فرار مالیاتی می کند.  امروز همه ی توان سازمان 
امورمالیاتی، رســیدگی به پرونده های شناســنامه دار و موجود است و 
فرصت شناســایی پرونده های جدید مالیاتی ندارد. بنابراین باید ماده 

۹۷ را با دقت کامل اجرا کنیم تا مودیان بزرگ و فراری شناسایی شوند.

لزوم اجرای کامل ماده 9٧ قانون مالیات های مستقیم برای 
شناسایی مودیان بزرگ مالیاتی 

وی ادامه داد: طبق ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، نیاز  نیست که 
تمامی اظهارنامه های مالیاتی را رسیدگی کنیم و در تمام دنیا هم روال 
بر این است که اصل را بر صحت می گذارند و تعدادی از اظهارنامه ها را بر 
اساس معیارهای ریســک یا به طور نمونه انتخاب می کنند اما در کشور 
ما بیشتر پرونده ها رسیدگی  می شوند و از آنجا که سازمان امور مالیاتی 
ظرفیت رســیدگی به تمام پرونده ها را نــدارد، بنابراین موجب کاهش 

کیفیت حسابرسی مالیاتی و نارضایتی مودیان می شود.

 حذف مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 در قانون دائمی ارزش افزوده 

وی در پاســخ به اینکه معافیت مالیات بر ارزش افــزوده در مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی حذف شــده اســت یا خیر، گفت: در 
قانون جدید و دائمی ارزش افزوده که تیرماه امسال به دولت ابالغ شده 
و از سیزدهم دی ماه ســال جاری  اجرایی  می شــود، معافیت مالیات 
بر ارزش افزوده مناطق ویژه اقتصــادی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی 
براساس اصالح تعاریف صادرات و واردات لغو شده است که البته طبق 
قانون بودجه امسال )۱۴۰۰(  معافیت مالیاتی ارزش افزوده مناطق آزاد 

تجاری-صنعتی  از اول سال حذف شده بود.

هامونی مدیرعامل بازار متشکل ارزی شد
با تصمیــم هیات مدیره شــرکت مدیریت بازار متشــکل معامالت ارز 
ایران، امیر هامونی که رییس هیات مدیره این شرکت نیز بود به عنوان 

مدیرعامل این شرکت انتخاب شد.
هامونــی دانش آموخته اقتصاد دانشــگاه تهــران، به مدت ۹ ســال 
مدیرعامل فرابورس ایران بود. او سوابقی همچون مدیر بازار فرابورس، 
کارشــناس امور بورس ها و بازارها در ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
رئیس هیات مدیره شــرکت ســهامی مدیریت بازار متشکل معامالت 
ارزی، نائب رئیس هیئت مدیره شــرکت مدیریت فناوری بورس تهران 

را در رزومه کاری خود دارد.
 در دوره تصدی هامونی در فرابورس، بازارها و ابزارهای متنوعی به بازار 
سرمایه معرفی شــدند که بسیاری از آن ها برای نخســتین بار از درگاه 

فرابورس مسیر نوینی از تامین مالی را به روی سرمایه گذاران گشودند.
 ورود اولین استارتاپ به بازار سرمایه نیز در آخرین روزهای مدیریت او 

بر فرابورس ایران رقم خورد.

 جریمه برای دریافت کنندگان مالیات 
از کاالهای معاف

اتاق اصناف ایــران طی اطالعیه ای به اتحادیه هــا و کارفرمایان صنفی 
اعالم کرده که از ۱۳ دی ماه درج برچســب معــاف از مالیات بر ارزش 
افزوده بــر کاالهای ذکر شــده در این قانون الزامی اســت و صنوف در 
صورت دریافت مالیات از کاالهای معــاف باید دو برابر مالیات و عوارض 

دریافتی جریمه پرداخت کنند.
در این اطالعیه آمده که با توجه به الزام قانونی و ابالغیه ســازمان امور 
مالیاتی مبنی بر اجرای قانون مالیات بــر ارزش افزوده از تاریخ ۱۳ دی 
ماه ۱۴۰۰، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کاالهای معاف از مالیات 
ارزش افزوده مکلفند بر چســب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را از 

تاریخ اجرای این قانون بر روی بسته بندی کاالهای مزبور درج کنند.
همچنین عرضه کنندگان این کاالها به هنگام عرضه، مجاز به دریافت 
مالیات و عوارض ارزش افــزوده از کاالها و خدمات معــاف نبوده و در 
صورت تخلف نه تنها باید مالیات و عوارض دریافتی را عودت کنند بلکه 
مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی نیز خواهند 
شــد.بر اســاس بند »الف« ماده )۹( قانون مالیات بــر ارزش افزوده، 
محصوالت کشاورزی فرآوری نشده، دام زنده و خوراک آن، بذر- نشاء- 
سم- کود، آب مصارف کشاورزی، شــیر- پنیر- ماست، آرد و نان، انواع 
گوشت برنج- حبوبات- ســویا، انواع روغن خوراکی، شیر خشک، تخم 
مرغ نطفــه دار، خمیر کاغذ و کاغــذ باطله، دفتر تحریــر،   کاغذ چاپ، 
تحریر و روزنامه، کتاب، روزنامه، نشــریه، فرش دســتباف و مواد اولیه 
آن، صنایع دستی انواع دارو و واکســن انسانی و دامی و غیره از پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

بازار

براســاس پیش بینی های صــورت گرفتــه در الیحه 
بودجــه ســال ۱۴۰۱، حداقــل حقوق ســال آینده 
کارمندان از ۳.5 میلیــون تومان به ۴.5 میلیون تومان 

افزایش می یابد.
 براســاس اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
ارائه الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ به یکشنبه هفته آینده 

موکول شد.طبق آیین نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱5 
آذرماه باید الیحه بودجه ســال بعد را به مجلس تقدیم 
کند. با این حســاب امروز موعد ارائه الیحه اســت. از 
آنجایی روزکاری مجلس سه شنبه خواهد بود و با توجه 
به بررســی تبصره ها و ارقام کالن بودجه سال آینده در 

هیات وزیران،  زمان ارائه 5 روز کاری به تعویق افتاد.

جزئیات بودجه نشــان می دهد حداقل حقوق بگیران 
دولتی، سال آینده ۴.5 میلیون تومان دریافتی خواهند 
داشت. یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه در این 
باره به فــارس می گوید: حداقل حقــوق کارمندان در 
سال جاری ۳.5 میلیون تومان است که برای سال بعد 
به ۴.5 میلیون تومان افزایش می یابد.طبق بخشــنامه 

بودجــه و تصمیمات گرفته شــده متوســط افزایش 
کارمندان در الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰ 
درصد پیش بینی شده اســت. به عبارت دیگر حداقل 
بگیــران 2۹ درصد افزایش حقــوق را تجربه می کنند 
و هر چقدر حقوق باالتر برود به همان نســبت ضریب 

افزایش حقوق کاهشی می شود.

دستمزد

خریدار  رئیــس کمیســیون اقتصادی 
مجلس گفــت: دولــت روحانی تمــام ارز 
ترجیحی را که در بودجه ۱۴۰۰ اختصاص 
یافته بود بــرای خرید کاالهای اساســی و 
گندم هزینــه کرد.محمدرضا پورابراهیمی 
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس 
شورای اســالمی در گفتگو با مهر، در مورد 
برنامه ریزی دولت برای حذف ارز ترجیحی 
گفت: از ســال ۹۷ که ارز ترجیحی مصوب 
شد، تقریباً ســاالنه ۱5 میلیارد دالر به این 
امر اختصاص پیدا کرد. تــا امروز حدود ۶۰ 
میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشــور به خرید 
کاالهای اساسی اختصاص پیدا کرده است 
تــا کاالهای اساســی با قیمت مناســب به 

دست مردم برسد.
وی افزود: 2۷ قلم کاال از ســال ۹۷ مشمول 
نرخ ارز ترجیحی شد. در ادامه هرچه فاصله 
میان نرخ ارز در بازار و ارز ترجیحی افزایش 
یافــت، تعــداد کاالهایی که مشــمول ارز 
دولتی می شدند، کاهش یافت. رانت ناشی 
از این تفاوت قیمــت به جیب دالالن و رانت 
خواران رفت. 5۰ درصــد از منابع مربوط به 
نرخ ارز ترجیحی مســتقیماً بــه جیب وارد 
کنندگان کاالهای اساســی و رانت خواران 

رفته است.

رانت 450 هزار میلیاردی دالر جهانگیری 
برای دالالن

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به مخالفت های مجلس 
دهم با »دالر جهانگیری«، اظهار داشــت: 
علیرغم تأکیــدات کمیســیون اقتصادی 
مجلس دهــم بر لــزوم نظارت بــر توزیع 
کاالهای اساســی که با نرخ ارز دولتی وارد 
می شــود، دولت به دلیل عدم وجود ساز و 
کارها نتوانســت نظارت جدی داشته باشد 
در نتیجه شــبکه واردات و رانت در اقتصاد 
کشــور که حدود ۴5۰ هزار میلیارد تومان 
گردش مالی داشــته اند و منابع کشور را به 

هدر دادند، شکل گرفت.

دولت روحانی، ارز ترجیحی بودجه 
1400 را هزینه کرد

پورابراهیمی تأکید کرد: هیچ کارشــناس 
اقتصادی قبول نمی کند کــه چنین رانتی 
در اقتصاد ادامه پیدا کند. در بودجه ســال 
۱۴۰۰ نیز مجدداً ۸ میلیــارد دالر از منابع 
ارزی به واردات کاالهای اساسی اختصاص 
داده شــد. طبق گزارش های ارائه شــده، 
نزدیک به ۸ میلیــارد دالر منابــع ارزی تا 
زمان استقرار دولت رئیســی هزینه شده و 
عمــاًل منابعی باقی نمانده اســت که دولت 
ســیزدهم در این بازه زمانی تا پایان ســال 
برای واردات کاالهای اساســی اختصاص 

دهد.
وی افــزود: دولت بایــد تا پایان ســال به 
گونه ای عمل کنــد که هم قانــون رعایت 
شود و هم مشکالت ناشــی از تغییر قیمت 

را جبران کند.

نماینده مــردم کرمان در مجلس شــورای 
اسالمی تأکید کرد: پیشنهاد دولت این بود 
که اختصاص بودجه برای واردات کاالهای 
اساسی استمرار پیدا کند. این در حالی است 
که در بودجه ســال ۱۴۰۰ سقف استفاده از 
ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساسی 
۸ میلیارد دالر پیش بینی شده بود. با منابع 
بودجه ای موجود امکان اینکه دولت بتواند 
در این حوزه تصمیــم دیگری بگیرد، وجود 

ندارد.

افزایش جهانی قیمت کاالهای اساسی 
و واردات گندم عامل اتمام ارز دولتی 

بودجه 1400
پورابراهیمــی بــا بیان اینکــه قیمت های 
جهانی کاالهای اساسی از ســال ۱۳۹۹ تا 
۱۴۰۰ به شــدت افزایش یافته است، گفت: 
وضعیت تولیــد گندم در کشــور به خاطر 
خشکســالی امسال به شــدت کاهش پیدا 
کرده اســت لذا بخشــی از ارز ترجیحی به 
واردات گندم اختصــاص پیدا کرد. بنابراین 
این دو مشــکل موجب شــد که میزان ارز 
موردنیــاز دولــت افزایش یابــد. مجلس 
تصمیم گرفت در این موضــوع ورود کند تا 

دولت ارز ترجیحی را حذف کند.
وی گفت: از ســال ۹۷ تا امروز از 2۷ کاالیی 
که مشــمول ارز ترجیحی می شدند حدود 
2۰ کاال حذف شــد و امروز تنهــا به ۷ قلم 
کاال ارز ترجیحــی اختصاص یافته اســت. 
دولت درخواســت کرد ارزی که به واردات 
اختصاص می یابد و عماًل به دســت مصرف 
کننده نهایی نمی رســد با ساز و کار دیگری 

به مصرف کننده نهایی اختصاص یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشــان کرد: دولت به دنبال 
این است که شیوه تخصیص منابع یارانه ای 
واردات را تغییــر دهد. به گونــه ای که این 
منابع به مصرف کننــده اختصاص یابد که 

این امر به عدالت نزدیک تر است.

اختصاص ارز ترجیحی برای واردات 
دارو و گندم ادامه می یابد

پورابراهیمی تأکید کرد: پیشــنهاد دولت 
این اســت که اختصــاص ارز ترجیحی به 
یارانه گنــدم و دارو ادامه پیــدا کند و برای 
5 قلم کاالی دیگر به جــای اینکه یارانه در 
قالب ارز ترجیحی اختصــاص پیدا کند، به 
شیوه دیگری به دست مصرف کننده نهایی 

برسد.
وی اظهار داشــت: پیشــنهاد کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی این بود 
که ســرانه مصرف در قالب کارت اعتباری 
به مصرف کنندگان اختصاص یابد. به همه 
خودروها به میزان مســاوی بنزین یارانه ای 
اختصاص داده می شود و مالکان خودرو هر 
زمان که بخواهند از سهمیه شــان استفاده 

می کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی افزود: نگرانی دولت و مجلس این 
اســت که در طول ســال های اخیر میزان 
مصرف مواد غذایی از نوع کاالهای اساســی 
در دهک های کم درآمد به شــدت کاهش 
پیدا کرده و به نسبت در دهک های پردرآمد 
به شــدت افزایش یافته است. دولت تالش 
داشــت تا با اختصاص یارانــه در قالب ارز 
ترجیحی به کاالهای اساسی میزان مصرف 
این کاالها توســط دهک های کم درآمد را 

حفظ کند، اما این هدف محقق نشد.
پورابراهیمی بیــان کرد: طبــق آمار بانک 
مرکزی میزان تورم در کاالهای اساســی به 
مراتب بیشــتر از کاالهایی بوده است که ارز 
ترجیحی به آنان اختصــاص نیافته که این 

فاجعه است.

جزئیات اختصاص کارت اعتباری برای 
خرید کاالهای اساسی

وی با تأکیــد بر لــزوم پیش بینی ســاز و 
کارهای جبرانــی برای حــذف ارز ۴2۰۰ 
تومانــی، ادامه داد: اگر تغییــری در قیمت 

کاالهای اساســی مثل مرغ اتفــاق بیفتد، 
مابه التفــاوت آن با نــرخ ارز ۴2۰۰ تومانی 
محاســبه می شــود و مابه التفــاوت آن از 
طریق کارت اعتباری از حســاب مردم کسر 
می شــود و مردم می تواننــد از این طریق 

مصرف خود را مدیریت کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی گفت: مرکز پژوهش های مجلس 
بر روی این پیشنهاد کار کرده و کمیسیون 
اقتصادی نیز با این طرح موافق است. دولت 
در راســتای اجرای تکالیف قانونی خودش 
برای بودجــه ۱۴۰۰ که دولــت به مجلس 
ارائه و تصویــب کرده، تصمیــم گرفته که 
نوع تخصیص یارانه ای واردات را به مصرف 
اختصاص دهد که این امر به عدالت نزدیک 
تر است و کمک می کند دولت بتواند کشور 

را بهتر مدیریت کند.
پورابراهیمی اظهار داشــت: در ســال های 
اخیر متوســط مصرف کاالهای اساسی در 
کشــور ۱.5 برابر یا ۳۰ درصد افزایش پیدا 
کرده است. وقتی مصرف دهک ها را بررسی 
می کنیــد، می بینیــد کــه دهک های کم 

درآمد مصرف کمتری داشتند.

قاچاق رسمی و غیر رسمی کاالهای 
اساسی به کشورهای همسایه در سایه 

ارز ترجیحی
وی تأکیــد کــرد: دلیل افزایــش مصرف 
کاالهای اساســی این اســت که این کاالها 
به مصرف کسانی رسیده اســت که ایرانی 
نیســتند یا اتباع خارجــی در ایــران و یا 
گردشگرانی هستند که به صورت موقت به 
ایران می آیند، در واقع جمهوری اســالمی 
به اتباع کشورهای همسایه یارانه داده است. 
حجم عظیمی از کاالهای اساسی به صورت 
قاچاق و یا رســمی از کشــور خارج شده و 
کشــورهای همســایه از این ارز ترجیحی 

استفاده کردند.
نماینده مــردم کرمان در مجلس شــورای 

اســالمی افزود: در مواردی کــه کاالهای 
اساسی به صورت رسمی از کشور خارج شده 
به این شکل بوده که شکر را به نبات تبدیل 
کرده و صادر کرده و یــا آرد گندم را تبدیل 
به ماکارانی کرده و صــادر کرده اند. این در 
حالی اســت که دولت برای واردات شکر و 

گندم، یارانه زیادی را پرداخت کرده است.

آثار مخرب ارز جهانگیری، یقه دولت 
رئیسی را گرفت

پورابراهیمــی تصریح کرد: از ســوی دیگر 
تولید کاالهای اساســی در داخل کشور به 
حداقل ممکن رســیده و عمــاًل تولید نابود 
شده است. وضعیت دامداری و مرغداری ها 
بسیار خطرناک اســت. خوراک دام و مرغ با 
ارز آزاد محاسبه می شــود، اما آنها مجبورند 
محصول خود را بــا نرخ دولتــی به فروش 
برسانند و قیمت گذاری براساس ارز ۴2۰۰ 

تومانی است.
وی خاطرنشــان کرد: امســال گندم تولید 
شده، از ســوی کشــاورزان به وزارت جهاد 
تحویل داده نمی شــد زیــرا قیمت گندم 
در ایران نســبت به گندم وارداتی به شدت 
پائین تر بود لــذا گندم داخلــی به مصرف 
دام رســید. این مشــکل ناشــی از اشتباه 
دولــت روحانــی بــود. ارز ۴2۰۰ تومانی 
چنان آثار مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته 
که پیامدهای ناشــی از این تصمیم اشتباه 

گریبان دولت آقای رئیسی را گرفته است.

اختالف نظر دولت و مجلس در مورد 
زمان حذف ارز ترجیحی

نماینده مردم کرمان اظهار داشت: جلساتی 
بین کمیســیون برنامه و بودجه و سازمان 
برنامه و بودجه تشــکیل شد. گزارشاتی که 
بنده از جلسات کمیسیون برنامه و سازمان 
برنامه دارم این اســت که دولــت می تواند 
از ظرفیت قانــون بودجه بــرای حذف ارز 

ترجیحی استفاده کند.
وی بیان کــرد: دولــت از ظرفیــت قانون 
بودجه ســال ۱۴۰۰ می تواند برای اصالح 
تصمیمــات دولت روحانی اســتفاده کند. 
عالوه بر این دولت الیحــه دو فوریتی را به 
مجلس ارائه کرده است که به اجرای این امر 
کمک می کند.رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی تأکید کرد: تنها 
اختالف نظر در مورد زمان و زیرساخت های 
اجرا اســت. اگر زیرســاخت های اجرایی 
برای اســتفاده از کارت های اعتباری و ارائه 
خدمات به مردم فراهم نباشــد، اجرای این 
اصالحیه امکان پذیر نیســت. پیوست های 
اجرایی این طرح شــامل: پیوســت اطالع 
و  گفتمان ســازی  پیوســت  رســانی، 
زیرســاخت های اجرایی باید در این طرح 
دیده شود.نماینده مردم کرمان در مجلس 
شورای اســالمی گفت: زمان اجرا را دولت 
باید تعیین کند و تصمیــم بگیرد. عملیات 
اجرایــی در دســت دولــت اســت و باید 

زیرساخت های اجرایی فراهم باشد.

خریدار  کارشــناس بازار ســرمایه اظهار 
داشــت: مردم بــه گشــایش هایی حتی 
اندک در مذاکرات امید داشــتند و با همین 
گشــایش های اندک برخی از صنایع مانند 
بانک ها، بیمه ها و پتروشمی ها می توانستند 
نفس تــازه ای بگیرنــد اما وقتــی همین 
گشــایش اندک هــم رخ نمی دهد، رشــد 
ارزش دالر ناشــی از افزایش ریســک های 
جاری در جامعه اســت و احتمال دارد که با 
این رشد اخیر نرخ دالر افزایش سودآوری و 
ارزش جایگزینی در شرکت ها اتفاق نیفتد. 
بنابراین شاهد این هستیم که این بار رفتار 
بازار ســرمایه نســبت به رشــد دالر کامال 
متفاوت است.ســعید اسالمی درباره دالیل 
ریزش شــاخص همزمان با رشــد نرخ دالر 
در بازار اظهار داشــت: تصور به وجود آمده، 
این اســت که تمام متغیرهــای اقتصادی 
همانطور که پیش از این محاســبه و تجربه 
کرده ایم بــا یکدیگر در حرکت باشــند اما 
ایــن گونه نیســت و مدل هــای اقتصادی 
پیچیدگــی هــای خــود را دارنــد و قرار 
نیســت این متغیر همواره یک تاثیر مشابه 

دوره های گذشته در بازار داشته باشد.
وی ادامــه داد: در یــک دوره ای دالر رشــد 
می کند و تصور ما این اســت که با رشد دالر 
احتمــاال ارزش جایگزینــی و ســودآوری 
شــرکت ها رشــد خواهد کرد و افزایش نرخ 
دالر می تواند منجر به رشــد قیمت ســهام 
شود اما زمانی هم افزایش قیمت دالر ناشی 
از ریسک های بســیار زیاد اســت و در این 
شــرایط امکان دارد، شــرکت های بورسی 
همین مقدار فروشــی کــه دارنــد را هم از 
دست بدهند و ریسک های بازار افزایش پیدا 
می کند که با افزایش ریســک ممکن است 
که نرخ های تنزیل جابه جا یا پول بیشــتری 
از بازار خارج شود.کارشــناس بازار سرمایه 
تاکید کرد: مــردم به گشــایش هایی حتی 
اندک در مذاکرات امید داشــتند و با همین 
گشــایش های اندک برخی از صنایع مانند 
بانک ها، بیمه ها و پتروشمی ها می توانستند 
نفس تازه ای بگیرند اما وقتی همین گشایش 
اندک هــم رخ نمی دهد، رشــد ارزش دالر 
ناشی از افزایش ریسک های جاری در جامعه 
است و احتمال دارد که با این رشد اخیر نرخ 

دالر افزایش سودآوری و ارزش جایگزینی در 
شــرکت ها اتفاق نیفتد. بنابراین شاهد این 
هســتیم که این بار رفتار بازار سرمایه نسبت 

به رشد دالر کامال متفاوت است.  
اســالمی ادامه داد: اینکه در گذشته بازار با 
رشــد دالر صعودی بود بنابراین هر بار باید 
با افزایش نرخ ارز شــاخص باال  رود تحلیل 
درســتی نیســت و یک تحلیل الیــه اولی 
محسوب می شــوند. در این شرایط واکنش 
بازارها نشــان می دهد که بازار چگونه فکر 
می کند و  البته روز گذشته حجم معامالت 

بسیار پایین بوده و نشان می دهد که جریان 
قدرتمندی در بازار وجود نداشت.  

وی با بیان اینکه در این شرایط ممکن است 
که ســرمایه  گــذاران وارد بازارهای دیگر 
شوند، گفت: البته بازارهایی مانند طال و ارز 
توانایی جذب چند هزار میلیارد تومانی که 
در روز در بازار ســرمایه معامله می شود  را 
ندارد. به هر حال هنوز آثــار افزایش قیمت 
دالر در شــرکت ها دیده نشــده است فعال 
تحلیل درباره کــوچ ســرمایه از بورس به 
دالیل گفته شده، زود است.  این کارشناس 
بازار ســرمایه همچینین دربــاره واکنش 
بازار نسبت به باز شــدن دامنه نوسان اظهار 
داشــت: معتقدم اهداف سیاســتگذار باید 
رشد شفافیت،  افزایش نقدشوندگی، توسعه 
تامین مالی از بازار ســرمایه باشد و باید این 
اهداف را در بازار پیگیری کند امروز در بین 
مدیران بازار این آگاهی وجود دارد. معتقدم 
سیاست گذار نباید به این فکر کند که با هر 

اقدامی شاخص چقدر باال یا پایین می آید.
اســالمی با تاکید بر اینکه باز شــدن دامنه 
نوسان در بازار سرمایه کشــورمان اقدامی 

اســت که مدت ها به تاخیر افتــاده، گفت: 
البته باید به شــیوه ای که به اعتماد عمومی 
لطمه نخورد به ســمت اجرای این سیاست 
درســت حرکت کنیم.اما اینکه با باز شدن 
دامنه نوســان تا چند روز بازار منفی شــد 
نباید در این بــاره به مدیران بازارســرمایه 
خرده  بگیریم. باید توجه داشــته باشــیم 
که مشــکل بزرگی که در بازار ســرمایه با 
آن مواجه هســتیم این اســت کــه برخی 
از ایــرادات ریزســاختاری باعث شــدند، 
سیاســت های غلط دیگری را اتخاذ کنیم.
وی افــزود: باید به این نکات توجه داشــته 
باشیم که دامنه نوســان کوچک برای نهاد 
بازارگردان مشــکالتی ایجاد می کند و هم 
نقدشــوندگی ها را افزایــش می دهــد و از 
سوی دیگر اجازه دســتکاری قیمت را برای 
نهادهای مالی بزرگ ایجــاد می کند و آثار 
سوء زیادی دارد به ویژه این مشکالت و آثار 
در روندهای شــدید بازار  مشاهده می شود 
بنابراین بازارســازان بورس مــی توانند با 
سیاست گذاری درســت دامنه نوسان را در 

بازه زمانی  ۶ماه بازتر یا اساسا حذف کنند.
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رکورد تولید روزانه در کارخانه فوالد چادرملو در 
یازدهم آذر ماه ۱۴۰۰ به ثبت رسید

 مجتبی دوراندیش با همــت و تالش تمام همــکاران پر تالش و 
پرسنل ســخت کوش فنی و ســتادی ارکان بهره برداری کارخانجات 
فوالد و احیا چادرملو در روز پنج شــنبه یازدهم آذر ماه ۱۴۰۰ با تداوم 
تولید و مصرف پیوسته هات شارژ ، افتخار جدید در تولید روزانه شمش 
فوالد با بیش از ۴۶5۹تن شمش فوالد با ریخته گری 2۶ ذوب در فوالد 

سازی به ثبت رسید.
کارخانه فوالدسازی چادرملو در ســال ۱۳۹5 تولید خود را آغاز کرده 
اســت و ظرفیت تولید ســالیانه این کارخانه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن 

می باشد. 

با همکاری ایمیدرو و شرکت راه آهن صورت می گیرد
برنامه تهیه نقشه راه توسعه ناوگان ریلی معدن

نقشه راه توســعه ناوگان ریلی معدنی با هدف توسعه مسیرهای ریلی 
مرتبط با معدن و صنایع معدنی، با مشارکت ایمیدرو، ایدرو و شرکت راه 

آهن به زودی رونمایی می شود.
رئیس هیات عامل ایمیدرو در نشست هم اندیشی توسعه ریلی معدنی 
که با حضور میعاد صالحی مدیرعامل شــرکت راه آهن ایران و محسن 
صالحی نیا رئیس هیات عامل ایدرو برگزار شــد، افزود: ایمیدرو آماده 
گسترش همکاری ها برای توسعه حمل و نقل ریلی است و به طور حتم 
این رویکرد عالوه بر خدمت رســانی به عموم مــردم، حمل بار صنایع 

معدنی را تسهیل و سرعت خواهد بخشید.
وجیه اهلل جعفری افزود: در این راســتا، کارگروه مشترکی بین سازمان 
های ذیربط و بــا تمرکز بر بهره مندی از ظرفیت های داخلی تشــکیل 

شده است، تا اهداف توسعه ای بیش از پیش سرعت یابد.
وی گفت: نقشــه راه توســعه ناوگان ریلی معدنی در دستور کار است و 
نقشه راه ما برای پیشبرد برنامه ها محسوب می شود. در نقشه راه فوق، 
ایمیدرو و شرکت راه آهن حوزه توسعه ریلی را بر عهده دارند و ایدرو در 

بخش ساخت لوکوموتیو مشارکت خواهد داشت.
نقشه راه توسعه ناوگان ریلی معدنی ؛ نقشه راه توسعه مسیرهای ریلی 

صنایع معدنی
در ادامــه ایــن نشســت مدیرعامل شــرکت راه آهن طی ســخنانی 
گفت: یکی از عناصر مهم توســعه، حمل و نقل اســت که طبق بند 2۴ 
سیاست های برنامه ششم توسعه ابالغی مقام معظم رهبری، اولویت با 

حمل و نقل ریلی است.
میعاد صالحی افزود: توســعه خطوط، لوکوموتیــو و واگن های باری، 
برنامه های ما در مشارکت با ایمیدرو و ایدرو است و در این زمینه توسعه 
مســیرهای ریلی مرتبط با صنایع معدنی در قالب نقشــه راه توســعه 

ناوگان ریلی معدنی تهیه و سپس وارد فاز اجرا می شویم.
 

کگهر رکورِد فروش خود را شکست
مجتبی دوراندیش کگهر با ســال مالی منتهی بــه آذر، با ۳۰۸۴ 

میلیارد تومان فروش رکورد تازه ای ثبت کرد.
 به گزارش روابــط عمومــی و امور بین الملل شــرکت ســنگ آهن 
گهرزمین؛ کگهر با ســال مالی منتهی به آذر، بــا ۳۰۸۴ میلیارد تومان 
فروش رکورد تازه ای ثبت کرد و رکورد مهــر ماه خود را ۱۶ درصد ارتقا 

داد.
 فروش شرکت گهرزمین نسبت به متوســط ده ماه گذشته ۸۶ درصد 
رشد داشته است. مقدار فروش این شرکت در آبان ماه، بالغ بر یک و نیم 
میلیون تن بوده که افزایش ۱2 درصدی نســبت به مهرماه را نشان می 

دهد. این میزان، ۳۸ درصد باالتر از متوسط ده ماه گذشته است.
 همچنین نرخ فروش گندله 2 درصد و کنســانتره سنگ آهن 5 درصد 
نسبت به مهر ماه رشد داشــته اند. تغییر نرخ این دو محصول نسبت به 

متوسط ماه های گذشته به ترتیب 2 و ۳۹ درصد گزارش شده است.
 شایان ذکر است مجموع فروش شــرکت در یازده ماه طی شده از سال 
مالی قریب به 2۰ هزار میلیارد تومان اســت که ۱2۴ درصد نســبت به 

دورۀ مشابه سال گذشته رشد داشته است.
 گفتنی است آخرین قیمت سهم برابر با ۴5۳۳۷ ریال بوده و در یک ماه 

گذشته 2 درصد رشد داشته است.

  رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو:
افزایش ۱ تا ۲ میلیون تومانی قیمت برخی 

وها خودر
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهران اظهار داشــت: بازار 
بالتکلیف اســت، یک روز قیمت ها افزایش می یابــد و یک روز کاهش 
پیدا می کند. مسلما خریدار در اوج قیمت خرید نمی کند. ممکن است 

فروشنده قیمت باال اعالم کند ولی مشتری در بازار بسیار کم است.
ســعید موتمنی در مورد آخرین وضعیت بازار خودرو اظهار کرد: وقتی 
قیمت ارز افزایش می یابد، فروشندگان یا قیمت باال مطرح می کنند و یا 
خودروی خود را نمی فروشــند. خریداران نیز تا تثبیت قیمت ارز اقدام 

به خرید نمی کند.

 بنابراین زمانــی که قیمت ارز رونــد صعودی می گیرد، بــازار خودرو 
دچار رکود کامل می شــود. با توجه به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر 

وضعیت بازار خودرو به همین دلیل در رکود کامل است.
وی با اشــاره به نرخ روز خودرو گفت: قیمت ها نسبت به چند روز اخیر 
تغییرات چندانی را تجربه نکرده انــد و در مورد برخی از خودرو بین ۱ تا 
2 میلیون تومان افزایش را شاهد بودیم برای مثال سمند LX تغییری 
نداشته و 2۴۸ هزار تومان قیمت دارد. پژو پارس که چند روز پیش 2۷۸ 
میلیون تومان بود حدود 2۸۰ میلیون تومــان، پژو 2۰۶ تیپ 2 حدود 
2۶۳ میلیون تومان، پراید ۱۳۱ حدود ۱5۴ میلیون تومان ، پراید ۱۱۱ 
حدود ۱۶۸ میلیون تومان، کوییک که ۱۸۹ میلیون تومان بود ۱۹۰ تا 

۱۹۱ میلیون تومان قیمت گذاری شده اند.
رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهران در پاسخ به سوالی 
مبنی بــر پیش بینی بازار خــودرو در آینده بیان کــرد: در مورد هر 
کاالیی اگر عرضه کم باشــد و کمبود در بازار وجود داشــته باشــد، 
قیمت افزایش می یابد. اگر عرضه به حد کافی وجود داشــته باشــد 
و ثبات نــرخ ارز را هم شــاهد باشــیم، روی آرامش بــازار خودرو 

تاثیرگذار خواهد بود.
وی افزود: در بازار تقاضای کاذب وجود نــدارد و تقاضاها همه مصرفی 
هســتند، اگر عرضه به اندازه کافی وجود داشته باشد، قیمت ها کاهش 
می یابد. بازار االن بالتکلیف اســت، یک روز قیمت هــا افزایش می یابد 
و یــک روز کاهش پیدا می کند. مســلما خریــدار در اوج قیمت خرید 
نمی کند. ممکن است فروشــنده قیمت باال اعالم کند ولی مشتری در 

بازار بسیار کم است.

تولید

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: 
تاکنون بازخورد منفی از شورای نگهبان در مورد طرح 
واردات خودرو اعالم نشــده و امیدواریــم که به تایید 
برسد. احتماال در چند روز آینده ما بتوانیم نظر شورای 

نگهبان را دریافت کنیم چراکه مهلت قانونی دارد.
حجــت اهلل فیروزی در مــورد آخریــن وضعیت طرح 
ساماندهی بازار خودرو و واردات خودرو اظهار کرد: بعد 
از آنکه ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو در 
مجلس به تصویب رسید، شــورای نگهبان سه ابهام به 
آن مطرح کرد. این طرح به کمیســیون صنایع ارجاع 
داده و ابهامات برطرف شــد، بعد از تصویب اصالحات 
انجام شــده در صحن مجلس دوباره به شورای نگهبان 

ارجاع داده شد.

وی افزود: تاکنون بازخورد منفی از شــورای 
نگهبان اعالم نشــده و امیدواریم که به تایید 
برســد. احتماال در چند روز آینده ما بتوانیم 
نظر شــورای نگهبان را دریافت کنیم چراکه 

مهلت قانونی دارد.
وی در ادامــه افــزود: اگر شــورای نگهبان 
این طــرح را تاییــد کند، طرح بــه مجلس 

بازمی گــردد و رییس مجلس آن را بــه رییس جمهور 
اعالم می کند. 

دولت  نیز این قانون را به روزنامه رسمی اعالم می کند 
تا درج شــود. 2۰ روز پس از زمان درج در داخل کشور 
و در خارج از کشــور بعد از دو ماه الزم االجرا می شود. 
مراحل اداری قبــل از درج در روزنامه هم زمان زیادی 

را نمی خواهد. اگــر تایید شــورای نگهبان 
امروز انجام شود شاید بیش از یک ماه تا الزم 

االجرایی شدن طول نکشد.
عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
در پاســخ به ســوالی در مورد خبــر عرضه 
خودروهای لوکس در بازار بورس عنوان کرد: 
هنوز قانونی برای الــزام عرضه خودروهای 
لوکس در بورس وجود ندارد. طــرح عرضه خودرو در 
بورس که کمیســیون صنایع دارد، هنــوز در مراحل 

کارشناسی است.
وی تصریح کرد: در رسانه ها منتشر شده که قرار است 
قیمت خودروهــای لوکس بر اســاس تصمیم هیئت 
مدیره شــرکت ها قیمت گذاری شــوند. محلی برای 

طرح این موضوع وجود نداشت چراکه قاعده کلی برای 
خودروهای اقتصادی قیمت گذاری بر اســاس تصمیم 
شــورای رقابت و قیمت گــذاری خودروهای لوکس یا 
فانتزی بر اســاس تصمیم هیئت مدیره بود، بنابراین 

این موضوع از قبل هم وجود داشت.
به گزارش ایلنا، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای 
نگهبان روز گذشــته بیان کرده بود: ما در مرحله قبل 
اساســا مغایرت شرعی یا قانون اساســی نسبت به این 
طرح نداشتیم، در مرحله قبل ســه ابهام داشتیم که با 
بررسی هایی که در شــورای نگهبان به عمل آمد این 
ابهامات از نظر اعضای محترم شورای نگهبان برطرف 
شده بود و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد 

یا ابهامی ندارد.

 بررســی آمارهای رســمی منتشــره وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت حاکــی از رشــد ۱2۳.۳ درصدی 
ســرمایه گذاری بــرای مجوزهای صنعتــی صادره از 

ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان مهرماه است.
 در هفت ماهه امســال ۶۷۰ هزار و 2۷۸ هزار میلیارد 
تومان ســرمایه گذاری برای مجوزهــای صنعتی در 
سراسر کشور انجام شده که در هم ســنجی با پارسال 

رشد ۱2۳.۳ درصدی نشان می دهد.
در این مــدت، 2۱ هــزار و ۳۸۱ فقره جواز تاســیس 
صنعتی در کشور صادر شد که در مقایسه با هفت ماهه 

پارسال 2.۹ درصد افت داشته است.
اشــتغال ایجاد شــده جواز تاســیس های 
مذکور 5۱5 هزار و ۹۶ نفر بود که رشــد 5.۴ 
درصدی نشــان می دهد.برپایه این گزارش، 
تا پایان مهر ماه چهار هــزار و ۱۱ فقره پروانه 
بهره برداری ایجادی و توســعه ای صادر شد 
که در مقایسه با آمار سه هزار و ۹۳۶ فقره ای 

مدت مشابه پارسال، رشد ۱.۹ درصدی داشته است.
ســرمایه گذاری این مجوزها ۱۳۳ هــزار و ۱2۶ هزار 
میلیارد تومان و اشــتغال آنهــا ۸۹ هــزار و ۳۶5 نفر 

پیش بینی می شود که در هم سنجی با سال 
گذشــته به ترتیب رشــد ۱۳.۹ درصدی و 
۱۴.۸ درصدی نشــان می دهد.بر اساس این 
گــزارش، در هفت ماهه امســال 5۶۷ فقره 
پروانه اکتشــاف )رشــد ۹ دهم درصدی(، 
22۶ فقره گواهی کشــف معدنی )افت ۹.۸ 
درصــدی( و 2۹2 فقره پروانــه بهره برداری 

معدنی )کاهش ۱۷.5 درصدی( صادر شد.
اشتغال پروانه بهره برداری معادن در این مدت 2 هزار 
و ۷25 نفر بود که کاهش ۳.۷ درصد در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته نشــان می دهد.همچنین تا پایان 
مهر ماه هزینه عملیات اکتشاف معدنی با رشد ۱۶۹.۴ 

درصدی به 2۱۰ میلیارد و 5۰۰ میلیون تومان رسید.
 تا پایــان مهر مــاه امســال از مجمــوع ۳5 محصول 
منتخب صنعتی و معدنی که همه روزه بررسی و پایش 
می شــوند، 2۰ محصول با رشــد تولید مواجه شدند. 
کارشناســان و متخصصان امر تحقق رشــد در بخش 
صنعت و معدن را حاکی از افزایش عالقه مندی جامعه 
به ســرمایه گذاری و حفاظت از ظرفیت هــای تولید 

توصیف می کنند.

و خودر

صنعت

خریدار  رئیس ســازمان توسعه تجارت 
می گوید که شبکه بانکی کشور برای کمک 
به تامین مالی صــادرات وارد عمل خواهد 

شد.
هر چند در سال های گذشــته با ابالغ بسته 
حمایــت از صادرات از ســوی دولت تالش 
شــده بخشــی از مشــکالت تامین مالی 
صادرکنندگان برطرف شــود اما آنطور که 
رئیس کنفدارســیون صــادرات می گوید 
بخش منابع مالــی صندوق توســعه ملی 
با سرعت بیشــتری نســبت به نظام بانکی 
در اختیــار صادرکنندگان قــرار می گیرد 
و اجرایی نشــدن کامل این بســته خود به 
معضلی جدید در مســیر صادرات غیرنفتی 

تبدیل شده است.
علی رضــا پیمان پــاک، رئیس ســازمان 
توسعه تجارت  اما می گوید که شرایط برای 
تامین مالی صادرکنندگان از طریق شبکه 
بانکی کشــور فراهم شــده و این سازمان با 
روش هایی هوشــمند، افزایــش صادرات 
غیرنفتی را در دســتور کار خــود قرار داده 

است.
پیمان پاک با اشــاره به تامین مالی صادرات 
با همکاری شــبکه بانکی کشور اظهار کرد: 
تالش می شود با همکاری بانک های عامل، 
بانک مرکزی و صندوق توســعه ملی امکان 

حضور فعال و موثر جامعــه صادرکنندگان 
در بازارهای هدف صادراتــی با اولویت ۱5 
کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا در راستای 
افزایــش رقابت پذیــری و در نهایت نیل به 
اهداف پیش بینی شــده تجــارت خارجی 

کشور فراهم شود.

وی همچنیــن  بــر نقــش حاکمیتــی و 
تنظیم گری سازمان توســعه تجارت ایران 
در حوزه تجارت خارجی کشــور تاکید کرد 
و با ارائه گزارشی از اقدامات سازمان توسعه 
تجــارت ایــران در طول صد روز نخســت 
دولت ســیزدهم، برقراری جلسات مستمر 

با صادرکننــدگان و احصای مشــکالت و 
چالش هــای پیش روی آنــان را مهمترین 
برنامه سازمان توســعه تجارت ایران اعالم 
کرد.پیمان پــاک افــزود: برنامه ریزی های 
الزم جهت حمایــت و رفع مشــکالت فرا 
روی صادرکننــدگان در حوزه های مختلف 

از جمله حمل و نقــل، ایفای تعهدات ارزی، 
ضمانت صــادرات و تامین مالــی در حال 

انجام است.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران 
ادامه داد: ظرفیت بانک هــای عامل جهت 
تامین مالــی صادرات در قالب ســرمایه در 
گردش صادرات و همچنین اعتبار خریدار 
و فروشــنده از اهمیــت باالیــی برخوردار 
است ضمن آنکه تالش می شود با همکاری 
صندوق توســعه ملی و بانک هــای عامل 
فرهنگ صادراتی را گســترش داده و منابع 
بانکی را به ســمت تولید صادراتی رهنمون 

کرد.
وی استفاده از روش های هوشمند در جهت 
توســعه صادرات غیرنفتی را حرکتی نوین 
دانست و اضافه کرد: با استفاده از روش های 
هوشــمند، ضمــن کاهــش هزینه هــای 
صادرکنندگان در بازارهای هدف، می توان 
قدرت رقابت پذیری کاالها و خدمات ایرانی 

را در بازارهای هدف گسترش داد.
پیمان پاک تسهیل تجارت برای بنگاه های 
کوچک و متوســط را از جمله اولویت های 
سازمان توســعه تجارت ایران دانست و به 
سایت سازمان توســعه تجارت گفت: الزم 
اســت از ظرفیت شــبکه بانکی کشور برای 

این منظور استفاده کرد.

و از ماه آینده احتمال اجرایی شدن واردات خودر

رشد ۱۲۳ درصدی سرمایه گذاری مجوزهای صنعتی تا پایان مهرماه

رشد صنعت لوازم خانگی از مسیر ممنوعیت واردات
 مصطفــی محبــی کاوان  سیاســت 
ممنوعیت واردات لــوازم خانگی در صورت 
کنترل مناسب می تواند ابزاری برای بهبود 

وضعیت تولید داخل باشد.
 بیــش از 2 مــاه از اعالم خبــر ممنوعیت 
واردات لــوازم خانگــی کره ای گذشــته و 
راه های ورود قاچاقی ایــن محصوالت هم 
در حال بسته شدن اســت. حتی دبیرخانه 
شــورای عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی 
و ویژه اقتصادی هفتــم آذر اعالم کرد: پس 
از دستور رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی 
بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره ای به 
کشور، دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
طی ابالغیه ای مناطق آزاد کشور را مشمول 

اجرای این دستور کرده است.
ممنوعیــت واردات جزئی از مراحل رشــد 
برندهای معروف لوازم خانگی  بوده اســت 
و این اولین باری نیســت کــه واردات لوازم 
خانگی در کشــوری ممنوع می شود. خود 
کشــور کره از جمله اولین کشور هایی بود 
که واردات لــوازم خانگــی را ممنوع کرد. 
سند رســمی وزارت برنامه ریزی و مالی این 
کشــور نشــان می دهد دولت در نقطه آغاز 
توسعه صنعت الکترونیک و لوازم خانگی، با 
مشکالتی شبیه وضعیت ایران روبه رو بوده 

است.
بنگاه های داخلی این کشور به طور همزمان 
از واردات گسترده رادیو و محصوالت برقی 
رنج می بردند و معموال واردات این اقالم آزاد 
بود؛ واردات آزاد در کنار قاچاق باعث شــده 
بود علی رغم وجود تقاضای گســترده برای 
رادیو و ســایر محصوالت و روند افزایشــی 
مصرف آن، افزایش تولیــد در کارخانه های 

کره ای ایجاد نشود.
این روند ادامه داشت تا یکی از برند های 
مطرح امروز کره به نام گلدستار در سال 
۱۹5۸ تاسیس شد، نخستین محصوالت 
خود را بــا قطعاتی از آلمــان و برمبنای 
برند ســانیو )SANYO( ژاپــن تولید 
کرد. ابتــدا حدود ۳۰ درصــد از قطعات 
رادیو های ســاخت گلدســتار در خود 
شرکت تولید می شد و مابقی قطعات آن 

وارداتی بود.
نکتــه جالب توجه اینجاســت کــه قیمت 
محصول گلدســتار از عمده رقبای خارجی 
۳۰ درصــد ارزان تر بود و همــان کارکرد را 
داشت، اما شبکه فروشــندگان داخلی کره 
جنوبــی روایتی منفــی دربــاره تولیدات 
داخلی ایــن محصــوالت ارائــه کردند و 
این روند باعث شــد در ســال ۱۹۶۰ طبق 
برنامه توســعه اقتصادی پنج ساله، صنعت 
الکترونیــک از طریق ممنوعیــت واردات 
مورد حمایت قرار بگیرد. این سیاســت به 
افزایش فروش رادیو های گلدستار و کسب 

۴۰ درصد کل سهم بازار رادیو منجر شد.
در ســال ۱۹۶۶، گلدســتار اولیــن مدل 
تلویزیون سیاه وسفید داخلی خود را تولید 
کرد. قبل از عرضه تلویزیون، درخواست این 
شــرکت از دولت این بود که تعرفه واردات 
قطعات و مالیــات را برایــش کاهش دهد. 
این درخواســت به این دلیل مطرح شد که 
با وجود این موارد، تلویزیون های گلدستار 
در رقابت قیمتی بــازی را به تلویزیون های 
وارداتــی می باختنــد و وزارت بازرگانی و 
صنعت کره جنوبی درخواســت این شرکت 
برای کاهش بار تعرفه ای قطعات وارداتی را 

پذیرفت و  توانست محصوالتش را با قیمت 
کمتری نســبت به تلویزیون های وارداتی 
تولید کند.صنایع لــوازم برقی و الکترونیک 
به عنوان یکی از ۱۳ بخــش صادرات محور 
توسط وزارت صنعت و بازرگانی کره جنوبی 
انتخاب شد. در آن سال صادرات محصوالت 
برقی تنها ۷۹.۱ میلیــون دالر بود؛ اما توجه 
کره جنوبی به این صنعت باعث شــد امروز 
غول های بزرگ لوازم خانگی در این کشــور 
شــکل بگیرد. کره هنوز هم در واردات لوازم 
خانگی و خودرو تعرفه های ســنگینی وضع 
می کند تا واردات این اقالم برای این کشور 

صرفه اقتصادی نداشته باشد.
تمام دســتاورد های امروز صنعــت لوازم 
خانگی کره نتیجه حمایت دولت این کشور 
از تولیدکننــدگان لوازم خانگــی و اعمال 
محدودیت هــای وارداتی بــود. ممنوعیت 
واردات یکی از ابزار های قدیمی و اثر بخش 
در حوزه تولیــد و تجارت مورد اســتفاده 
دولت ها قرار می گرفت، اما ایــن ابزار نباید 
بدون محدودیت باشــد یا به ایجاد بازاری 

انحصاری تبدیل شود.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی باید 
چارچوب مشخصی داشته باشد

آرمان خالقی قائم مقام خانه صمت ایران در 
گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار 
کرد: برخی از شرکت های کره ای در تالش 
بودند تا با نفوذ به بــازار لوازم خانگی ایران و 
دامپینگ یا همان نرخ شکنی صنعت لوازم 

خانگی نوپای ایران را زمین گیر کنند.
او افزود: همــواره بــازار ایــران در اختیار 
برند های کــره ای بــود که با نبــود رقبای 
خارجی شرکت های ما رشــد کردند. امروز 
در شرایط رقابتی با دامپینگ و بازار شکنی 
شــرکت های داخلــی را نابــود می کنند. 
سیاست اعمال محدودیت واردات سیاست 
درستی اســت، اما باید چارچوب مشخصی 

داشته باشد.
قائم مقام خانه صمت ایــران بیان کرد: این 
ممنوعیت واردات بایــد دارای محدودیت 
زمانی و هوشــمندانه باشــد تا به افزایش 
کیفیت و کاهش قیمت منجر شود؛ در غیر 

این صورت باعث تخریب تولید خواهد شد.
او ادامــه داد: اگر کاری که با خودروســاز ها 
کردیم با صنعت لــوازم خانگی انجام دهیم 
خدمتــی نکرده ایــم و صنعت هم رشــد 
نخواهد کرد. حمایت بی دریغ و شرایط بازار 
انحصاری تــا حدی می تواند ادامه داشــته 

باشد.
محمدحســین اســالمیان نایــب رییس 
اتحادیه فروشــندگان لــوازم خانگی هم با 
اشــاره به اثر بخش بودن ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی اظهار کرد: با ممنوعیت واردات 
کاال های برنــد کره ای حتی بــه صورت ته 
لنجی، قیمت ایــن کاال ها افزایــش یافته 

اســت. محدودیت و ممنوعیت باعث شده 
که هر کســی که این کاال ها را دارد با قیمت 

بیشتری بفروشد.
وی افزود: در تولیدات ایرانی افزایش قیمت 
نداشــتیم یا اگر اتفاق افتــاده در حد 2 تا ۳ 
درصد بوده که آن هم ناشی از افزایش قیمت 
حمل و نقل و نوسانات نرخ ارز است. چراکه 
بسیاری از دســتگاه های مورد استفاده به 
صورت وارداتی هســتند و به طور مستقیم 

با نرخ ارز در ارتباط هستند.
 قیمت جهانی برخی از مواد اولیه و قطعات 
افزایش پیدا کرده است برای مثال برد های 
الکترونیکی، آهن و دیگر مواد اولیه افزایش 
نرخ داشــته اند. با این حال تقاضــا در بازار 
نیســت و به همین دلیــل افزایش قیمت 
محسوســی در کاال های ایرانی را شــاهد 

نبودیم.
اسالمیان در مورد افزایش قیمت برند های 
کره ای بیان کــرد: برند کــره ای به صورت 
قاچاق یا ته لنجی وارد کشــور می شــد، با 
بخشــنامه جدیدی که مقرر می کرد حتی 
به صــورت ته لنجی هم نبایــد برند کره ای 
وارد کشور شــود، باعث افزایش قیمت 2۰ 
درصدی این برند ها در ســه ماه اخیر شده 
اســت. بخواهیم یــا نخواهیم یک قشــر از 
مصرف کنندگان همچنــان به خرید کاالی 

خارجی تمایل دارند.
سیاســت محدودیــت واردات در صورت 
کنترل مناســب می تواند ابــزاری معقول 
برای بهبود وضعیت تولید باشد. کشورمان 
راهکار خود کره ای ها را علیــه آن ها به کار 
گرفته و اگر به درســتی با آن برخورد شود 

سکویی برای جهش تولید خواهد شد.



 آماده باش ۵۴ اکیپ راهداری
 برای باز نگه داشتن راه های استان مرکزی

اراک-مریم فتحی  در پی تداوم بارندگی ها در ســطح محورهای مواصالتی 
استان مرکزی، ۳۸۰ نفر راننده و راهدار در قالب ۵۴ اکیپ راهداری در حال آماده 

باش، برفروبی، نمکپاشی و باز نگه داشتن راه ها هستند.
 مهرداد جهانی از آماده باش کامل راهداران برای خدمــت به کاربران جاده ای با 

هدف برقراری تردد در شبکه راه های استان مرکزی خبر داد.
وی افزود: در پی اعالم هشــدار سطح نارنجی ســازمان هواشناسی کشور، از ۲۴ 
ساعت قبل ۳۸۰ نفر راننده و راهدار در قالب ۵۴ اکیپ به آماده باش کامل در آمدند 
که در حال حاضر مشــغول برفروبی اند تا تردد در محورهای مواصالتی بویژه در 

گردنه های برفگیر برقرار باشد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی اظهار داشت: هم اکنون در 
جاده های شهرستانهای اراک، شازند، تفرش و خنداب، کمیجان و خمین شاهد 
بارش برف هســتیم که در این خصوص به رانندگان و کاربــران جاده ای توصیه 

می شود حتی االمکان از سفرهای غیرضروری در این شهرستان ها پرهیز نمایند.
وی تاکید کرد: قبل از اقدام به سفر برای اطالع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی 
راه ها از سامانه های تلفن گویای 1۴1، ســایت ir.1۴1.www ، سامانه پیامکی 
1۰۰۰1۴1 و اپلیکیشن موبایلی 1۴1 ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استفاده نموده و سپس اقدام به سفر نمائید.
جهانی همراه داشتن زنجیر چرخ و استفاده از آن در هنگام عبور از جاده های برفی 
را الزامی برشــمرد و به رعایت بیش از پیش مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید 

کرد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: ۳۵ راهدارخانه ثابت و ســیار در سطح محورهای 
مواصالتی استان مرکزی ضمن برخورداری از تجهیزات الزم، آمادگی کافی برای 

ارائه خدمات به کاربران جاده ای و مسافران در راه مانده  را دارند.

وئیل صرفه جویی بیش از 32 میلیون لیتر گاز
 در بخش صنایع خوزستان

اهواز-محمدمجدم محمد گلســتان باغ رئیس گازرســانی بــه صنایع و 
مجتمعهای مسکونی شرکت گاز خوزســتان از صرفه جویی بیش از ۳۲ میلیون 

لیتر گازوئیل در سال در بخش صنایع جزء استان خبر داد.
 محمد گلســتان باغ گفت: با توجه به گازرســانی صورت گرفته بــه پروژه های 
گازرسانی صنایع به صنایع جزء لیست پخش استان ، تا پایان شش ماهه اول سال 
جاری، میزان ۳۲ میلیون لیتر در مصرف گازوئیل در سال صرفه جویی شده است.

رئیس گازرسانی به صنایع و مجتمعهای مســکونی گاز خوزستان، افزود: طبق 
آخرین آمار اعالم شده از سوی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تا سال 9۸ 
نزدیک به ۴۰ میلیون لیتر گازوئیل در صنایع مختلف مصرف شــده اســت که با 
گازرسانی به پروژه های صنعتی، ۸1 درصد در مصرف گازوئیل صرفه جویی شده 

است. 
گلستان باغ با بیان اینکه تا پایان سال 9۸ تعداد 716 واحد صنعتی جزء فاقد گاز 
بوده اند که قابلیت گازرســانی را دارا بوده اند، تصریح کرد: تعداد ۵۸1 صنعت تا 

شهریور سال جاری توسط این شرکت گاز دار شده اند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران :

 تجلیل از دانش آموزان دارای مهارت های ویژه 
در دستور کار قرار گیرد

ساری-زهرااســامی مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در آئین تجلیل 
از برترینهای کنکور 1۴۰۰ شهرستان رامسر تأکید کرد: تجلیل از دانش آموزان 

دارای مهارت های ویژه در دستور کار قرار گیرد.
»علیرضا ســعدی پور« در آئین تجلیل از رتبه های برتر کنکور در رامسر با تأکید 
بر مهارت آموزی دانش آمــوزان گفت: باید از حافظه محوری به ســمت مهارت 
محوری برویم و مهارتهای زندگی را براساس سند تحول بنیادین به دانش آموزان 

یاد بدهیم.
وی افزود: بر اساس سند تحول بنیادین 6 ساحت تربیتی تعریف شده و ما موظفیم 
برای رشد متعادل و متوازن دانش آموزان به تربیت انسانهای تمام ساحتی اهتمام 

بورزیم.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه پرورش و شکوفایی استعدادها 
باید ســرلوحه کار ما باشــد تصریح کــرد: در پایــان برنامه ششــم ۵۰ درصد 
دانش آموزان باید به ســمت هنرستان ها هدایت شــوند تا هنرستان های فنی و 
حرفه ای و کاردانش به کانون اشتغال و تحول در آینده تبدیل شوند.چه توسعه ای 

پایدارتر از این که تولید در هنرستان ها اتفاق بیفتد.
سعدی پور با اشاره به اینکه کشور ما در آینده نیازمند کشاورز، کارگر، مکانیک، و 
در نهایت انسانهای درستکار است، نه یک تحصیلکرده ی بدون مهارت و عاری از 
فضائل اخالقی. از این رو باید برنامه تجلیل از فرزندان شایسته هنرستانی را نیز در 

دستور کار خود قرار دهیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: تأســیس بنیاد آموزشــی، تربیتی و ورزشــی 
توسط دستان پرتوان خیر نیک اندیش، آقای خلج، موجب پیشرفت و شکوفایی 

استعدادهای بیشتری از فرزندان این خطه شود.

احضار مدیران شهرداری گرگان به دادستانی
شــهردار گرگان و قائم مقام شهرداری در پی حواشی   گرگان-دستجردی
جشــنواره پاییزی جنگل »النگدره« گرگان به دادســرای مرکز استان احضار 

شدند.
 شــهردار و قائم مقام شــهرداری گرگان در پی بی توجهی به مســائل زیست 
محیطی در محل برگزاری جشــنواره پاییزی جنگل »النگدره« به دادستانی 
احضار شدند.در پی انتقاد برخی از فعاالن محیط زیست و رسانه ها در خصوص 
نحوه برگزاری جشــنواره پاییزی جنگل »النگدره« گرگان، محمود اســپانلو، 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گلستان از احضار شهردار گرگان و قائم 
مقام وی به دادسرای مرکز استان گلســتان خبر داد.محمود اسپانلو، دادستان 
عمومی و انقالب مرکز اســتان گلســتان در این خصوص گفت: در پی حواشی 
ایجاد شده در جشنواره پاییزی »النگدره« گرگان، شهردار و قائم مقام وی برای 
اخذ توضیحات به معاونت پیشــگیری از وقوع جرم دادســرا فراخوانده شدند.
گفتنی است انتشــار ویدئوهایی از نادیده گرفتن مســائل زیست محیطی در 
محل برگزاری جشنواره هزار رنگ پاییزی در جنگل النگدره گرگان، موجی از 

انتقادات شهروندان گرگانی و فعاالن محیط زیست را در پی داشت

شهر

شــرکت فوالد  اصفهان-مریــم مومنی 
مبارکه قصــد دارد در یک اقــدام چندمرحله ای 
تأمین کنندگان و پیمانکاران سراســر کشور که 
امکان همــکاری با این شــرکت را دارند از طریق 
خوداظهاری شناسایی و از توانمندی های آنان در 
مسیر توسعه خود استفاده کند. راهبردی که هم 
به تقویت شرکت فوالد مبارکه و هم شرکت های 

همکار منجر خواهد شد.
مزیت های فراوانی را می توان بــرای این راهبرد 
جدید شرکت در نظر گرفت، که به برخی از آن ها 
به صورت کوتاه اشاره می شــود. مهم ترین حسن 
این اتفاق ایجاد فرصت برابر و عادالنه در سرتاسر 
کشــور، برای تمامی پیمانکارانی اســت که قصد 
همکاری با فوالد مبارکه را دارند. همکاری با فوالد 
مبارکه یک اتفاق دست نیافتنی که صرفا محدود 
به برخی شرکت ها باشد نخواهد بود و همه فرصت 

عرضه توانمندی های خود را خواهند داشت.
مزیت بعدی که می توان به آن اشاره کرد، افزایش 

کمی شرکت ها در مناقصه اســت که چند پیامد 
مثبت دارد: ایجاد رقابت، واقعی تر شدن قیمت ها، 
افزایش ســالمت مناقصه و شــفاف بودن مسیر 

ازجمله این پیامدهای مثبت است.
نکته بعدی شناســایی پیمانکارانی کــه توانایی 
انجام کار دارند در سراسر کشور است که می توان 

در پروژه های مختلف از آن ها استفاده کرد.
بنگاه های کوچک و بــزرگ توانمند در این فرایند 
فرصت پیــدا می کنند تا با کســب حمایت فوالد 
خون تــازه ای در شــریان های اقتصــادی خود 
تزریق و به فعالیت خود ادامه دهند. این مســئله 
اشــتغال زایی را نیز در پی خواهد داشت که یکی 

دیگر از اهداف این طرح است.
باال رفتن سطح کیفی کار شرکت ها و پیمانکاران، 
دیگر مزیتی اســت که می توان به آن اشاره کرد. با 
باال رفتن رقابت، شــرکت ها برای به دست آوردن 
پروژه هــا ناگزیر به بــاال بردن ســطح خدمات و 
توانمندی های خود می شــوند و این مســئله به 

افزایش بیشــتر کیفیت خدمات در سراسر کشور 
کمک می کند. شرکت های دانش بنیان نیز با ورود 
به این مســیر و با حمایت فوالد مبارکه می توانند 
ضمن توانمند کــردن خود، با تأمیــن نیازهای 
اســتراتژیک فوالد، گامی در راستای  خودکفایی 
صنعت فوالد و ایــران بردارند. در انتها،  مســئله 
آخری که می توان به اشــاره کرد این است که این 
اتفاق ظرفیت آن را دارد به یــک نمونه موفق که 
توسط شرکت های بزرگ نفتی، معدنی و فوالدی 
از آن الگوبرداری شود تبدیل  گردد و آینده روشنی 
پیش روی صنعت ایران قرار می دهد. گفتنی است 
مرحله اول این شناسایی درخصوص پیمانکاران 
و شــرکت های ارائه دهندۀ  فعالیت های خدماتی 
انجام خواهد شد و این شرکت ها باید معیارهایی 
نظیر نیروهای انســانی، ظرفیت های بازرگانی و 
مالی و فنی متناسب با موضوع قرارداد را در سامانه 
SRM فوالد مبارکه در قالب خوداظهاری ثبت و 

تکمیل کنند.

تبریز - رحیم جباردخت      رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجان شرقی گفت: در راستای افزایش تولید گوشت مرغ، 
تعداد ۳1 واحد مرغداری غیرمجاز در اســتان با مدیریت واحد، 

وارد چرخه تولید شد.
اکبر فتحی  اظهار کرد: این واحدها با اقدامات و پشتیبانی حوزه 
های تخصصی اقدام به تولید می کنند و با مکانیزه کردن مراحل 
تولید نظیر تغییر در تعداد قطعات جوجه ریزی و قفسه بندی، 

میزان تولید با افزایش قطعه در واحد، افزایش می یابد.
وی اضافه کرد: در این راســتا، ظرفیت واحدهــای تولید مرغ 
گوشتی آذربایجان شرقی از 1۰ قطعه در مترمربع به 1۲ قطعه 

افزایش و  دوره پرورش از 9۰ روز به 6۰ روز کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه وظیفه قرارگاه امنیت غذایی اســتان، آسیب 
شناســی نظام تولید، توزیــع و عرضه محصوالت اساســی و 
کشاورزی است، گفت: تشکیل این قرارگاه مصوب ستاد اقتصاد 
مقاومتی دولت و ستاد تنظیم بازار کشور بوده، برای تشکیل آن 
به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده و وظیفه آن آسیب شناسی 

نظام تولید، توزیع و عرضه محصوالت اساسی و کشاورزی است.
فتحی با اشاره به اینکه دستور جلسات قرارگاه بر اساس اولویت 
ها و مشکالت استانی تعیین می شود، افزود: با توجه به نوسانات 
قیمتی در مرغ و تخم مرغ، تصمیم بر این اســت که ابتدا نظارت 

و برنامه ریزی ها برای تنظیم قیمت مرغ و تخم مرغ باشد و پس 
از آن محصوالت دیگر جهت آسیب شناسی و حل مشکالت در 

دستور کار جلسات قرارگاه قرار خواهند گرفت.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به چالش های موجود در 

تنظیم قیمت مرغ و تخم مرغ پرداخت و گفت: اولین مساله در 
این باره بررسی نظام تولید است مبنی بر اینکه آیا میزان تولید در 
استان جوابگوی میزان تقاضا می باشد یا خیر؛ با توجه به میزان 
جوجه ریزی ۳.۵ میلیون قطعه ای در ماه  و جمعیت انســانی ۴ 

میلیون نفری آذربایجان شرقی، طبیعتاً باید میزان جوجه ریزی 
به ۴.۵ میلیون قطعه برسد.

فتحی با اشاره به رتبه سوم اســتان در کشور در تولید تخم مرغ 
گفت: میزان تولید تخم مرغ در استان حدود 1۰ درصد تولید کل 
کشور بوده و مازاد نیاز است؛ در مقوله مرغ با برنامه ریزی هایی که 
در قرارگاه امنیت غذایی انجام شده، می توان میزان تولید را تا ۲۰ 

درصد افزایش داد و نیاز استان را تامین کرد.
وی قیمت تعیین شده در ستاد تنظیم بازار برای گوشت مرغ گرم 
را ۳1 هزار تومان عنوان کرد و این قیمت را مناســب برای تولید 

کننده و مصرف کننده با توجه به قیمت سایر اقالم دانست. 
وی گفت: با توجه به اینکه 1۰۰ درصد نهاده های دامی مورد نیاز 
مرغداران با قیمت ارز دولتی و از طریق سامانه بازارگاه تامین می 
شــود، مرغداران می توانند با آرامش خاطر برای جوجه ریزی 
اقدام کنند و اگر این سیاست تغییر نکند و برنامه ریزی ها دقیق 

اجرا شود تا پایان سال انتظار نوسان قیمت وجود نخواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان شرقی در ارتباط با 
پالک کوبی دام سبک و سنگین اســتان با بیان اینکه حدود ۸۰ 
درصد دام استان شناسنامه دار شده اند، گفت: این اقدام منجر به 
کسب آمار دقیق از تعداد دام شده و بر اساس آن می توان میزان 

نهاده های دامی مورد نیاز را تامین کرد.

اردبیل-افســون جبارزاده    مدیرکل بهزیستی استان 
اردبیل گفت: ۲۴ هزار معلول در مناطق مختلف این اســتان 

از خدمات مستمر و غیر مستمر بهزیستی برخوردار هستند.
بهزاد ســتاری   افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار معلول در سامانه 
بهزیســتی اســتان ثبت نام کرده اند که از این تعداد  ۲۴ هزار 

معلول از خدمات مستمر و غیر مستمر برخوردارند.
وی با اشــاره به تالش های صورت گرفته برای حل مشــکل 
اشتغال معلوالن اســتان اظهار کرد:با هماهنگی های صورت 
گرفته با سایر دستگاه های اجرایی اســتان تالش بر این شده 
که  ۸۰۰ معلول و مددجو بکارگیری شوند که تاکنون حدود 7۰ 

درصد از آن مخقق شده است.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل  با بیان اینکه بهزیستی حق 

سهم بیمه کارفرما را به طور کامل پرداخت می کند،افزود: این 
مشوق قبال پنج ســاله بود، که در حال حاضر به  ۳۰ سال ارتقا 

یافته  و تا دوره بازنشستگی این سهم پرداخت می شود.
وی همچنین به طرح ملی جهش مسکن اشاره کرد و گفت: 1۵ 
آذر آخرین مهلت ثبت نام بــرای بهره مندی طرح ملی جهش 
مسکن می باشد و الزم است که معلوالن و مددجویان نیز از این 

فرصت استفاده کنند.
وی اظهــار کــرد: در راســتای اجــرای طرح ملی مناســب 
ســازی،کلیه دســتگاه های اجرایی و اماکن عمومی موظف 
هستند مناسب سازی محیط را برای تسهیل در تردد معلوالن 
انجام دهنــد و اقداماتی نیز توســط دســتگاه های اجرایی و 
شهرداری های استان در محیط شهری انجام یافته، اما نواقص 

و مشکالتی هم وجود دارد که انتظار می رود این نواقص برطرف 
شود.  وی با بیان اینکه معلویت محدودیت نیست و در صورت 
فراهم شدن امکانات زمینه برای فعالیت های ورزشی معلوالن 
فراهم می شود بیان کرد: معلوالن اگرچه با مشکالت مختلف 
جسمی وحرکتی  روبه رو هستند، اما باید شرایطی فراهم شود 
که بتوانند به راحتی در جامعه حضور یابند و از امکاناتی مانند 

سالن های ورزشی نیز  استفاده کنند.
مدیرکل بهزیســتی اســتان اردبیل اضافه کرد: با تالش های 
صورت گرفته در زمینه واکسیناســیون افراد تحت پوشــش 
بهزیستی، همه افراد تحت پوشش مراکز توانبخشی و بازتوانی 
هر ۲ دز واکســن را دریافت کرده اند و از جمعیت معلوالن نیز 

تاکنون گزارش فوت ناشی از کرونا نداشتیم.

تبریز -رحیم جباردخــت    مدیرعامل شــرکت گاز 
آذربایجان غربی با اشــاره به اینکه از ابتدای سال جاری بیش 
از یک هزار و 7۰ کیلومتر شــبکه گاز طبیعی در استان اجرا 
شده، گفت: مجموع شــبکه و خط انتقال گاز طبیعی در این 

استان به 17 هزار و 7۸9 کیلومتر رسی
علیرضا شیخی اظهار داشــت: با وجود آغاز فصل سرما، روند 
برخوردار کردن مناطــق مختلــف از گاز طبیعی همچنان 

ادامه دارد و عملیات گازرســانی در نزدیک به ۵۰۰ روستای 
آذربایجان غربی به خصــوص در مناطق ســخت گذر، دور 
افتاده و مرزی در حال اجراســت. وی با اعــالم اینکه  99.6 
درصد خانوار شهری در آذربایجان غربی به گاز طبیعی کشور 
متصل هستند، افزود: همچنین نزدیک به 79 درصد خانوار 
روســتایی این اســتان نیز از گاز طبیعی بهره مند هستند. 
مدیرعامل شــرکت گاز آذربایجان غربی بــا جهاد خواندن 

روند گازرسانی در این اســتان، گفت: هدف ما گازدار کردن 
تمامی روســتاهای باالی ۲۰ خانوار است. شیخی با بیان این 
که سیاست توسعه گازرســانی بر مبنای عدالت برای مناطق 
کم برخوردار، نتایج مثبت بســیاری داشــته اســت، اظهار 
داشــت: امروز مردم مناطق کم برخوردار آذربایجان غربی به 
رغم کوهستانی و صعب العبور بودن مسیرها و جاده ها شاهد 
تالش ها در گازرسانی هستند که این امر امید را در میان آنها 

افزایش داده است. آذربایجان غربی تا یک دهه گذشته یکی 
از اســتان های کم برخوردار در حوزه گازرسانی بود ولی هم 

اکنون به استانی نسبتاً برخوردار تبدیل شده است.
این اســتان به دلیل شــرایط جغرافیایی کوهستانی یکی از 
مناطق سخت در بحث گازرسانی محسوب می شود که امروز 
به نحو شایسته ای خدمات خود را در تمام مناطق مختلف در 

این استان گسترش داده است.

 آذربایجان شرقی

اردبیل

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

۳۱ واحد مرغداری غیرمجاز در آذربایجان شرقی وارد چرخه تولید شد

بهرمندی 24 هزار معلول استان اردبیل از خدمات بهزیستی 

خط انتقال گاز طبیعی در آذربایجان غربی به ۱۷ هزار و ۷۸۹ کیلومتر رسید

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 4
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rدوشنبه       15 آذر 1400    شماره 929

 اهواز-محمدمجدم    در ارزیابي ساالنه اي که توسط 
شــرکت مادر تخصصي تولید برق حرارتي صورت گرفت : 
نیروگاه رامین اهواز موفق به کســب رتبه سوم این ارزیابي 

شد .
 خلیل محمدي مدیرعامل نیــروگاه رامین در این خصوص 
گفت : تکیه بر دانش و توانمنــدي داخلي یکی از مهمترین 
رویکردهاي ما بمنظور رفع چالشــهاي فني و گذر از تحریم 
هاي سالهاي اخیر بوده و خداوند را شــاکریم که توانستیم 
با این نگرش ، بخش عمده اي از نیــاز واحدهاي تولید برق 
نیروگاه رامیــن به قطعات صنعتــي را از طریق کارگاههاي 

مستقر در این نیروگاه مورد ساخت و استفاده قرار دهیم .
وي با اشاره به بازسازی بســیاری از قطعات و تجهیزات این 
نیروگاه توســط همکاران متخصص و باتجربــه این واحد 
صنعتی بیان کــرد : تمرکز بر خودکفایی ملــی و حمایت از 
ســازندگان داخلی قطعات و تجهیزات نیز از اولویت های ما 
بوده و طی ســالهای اخیر نیز با تعامالت و ارتباطات فني – 
مهندسي توانستیم زمینه همکاري هاي متعددي را در این 
خصوص ایجاد نموده و بخشــي از نیازهاي خود را از طریق 

شرکتهاي توانمند ایراني تأمین کنیم .
 در متــن لوح تقدیــر که از طــرف مهنــدس طرزطلب به 

مدیرعامل نیروگاه اهداء شد ، آمده است : 
جناب آقــای مهندس خلیل محمــدی مدیرعامل محترم 
شــرکت مدیریت تولید برق رامین اهواز  صنعت تولید برق 
به مدد هوشیاری و مساعی تالشگران الیق و متعهد در نظام 
جمهوری اسالمی، همواره منشأ سازندگی و آبادانی کشور 
عزیزمان بوده است.  بی شک استحکام پایه های نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و سربلندی آن مرهون تالش های 
ارزنده مدیران کارآمد و الیقی اســت که در راه خدمتگزاری 
صادقانه به مردمــان این مرز و بوم از هیچ تالشــی فروگذار 
نکرده و آینده روشــن این ســرزمین و تامین برق مستمر 
و پایدار کشــور را تضمین کرده اند. بدینوسیله از تالش ها و 
مساعی ارزشمند آن شرکت در زمینه ساخت داخل قطعات 
که بر اساس مبلغ قرارداد رتبه سوم را کسب نموده اید تشکر 
و قدردانی می نمایم. امید اســت در پناه ایزد منان در عرصه 
خدمتگزاری به مردم و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

همواره موید و پیروز باشید. 

گرگان-دســتجردی   در دهمین جلســه شورای 
مدیران از ابتدای ســال 1۴۰۰ تســهیل در ارائه خدمات و 

سرویس ها مورد تاکید قرار گرفت.
دکتر غالمعلی شــهمرادی که در جلسه شــورای مدیران 
سخن می گفت با اشــاره به فرآیند ارائه خدمات و سرویس 
ها به مشتریان ، بر اجرای راهکارهای جدید در جهت تسهیل 
خدمات رســانی تاکیدکرد. وی گفت : حمایت حوزه های 
ستادی از مخابرات شهرستان ها بر اجرای فعالیت ها و پروژه 
ها بصورت با کیفیت ترتاثیرگذار خواهد بود.  مدیرمخابرات 
منطقه گلســتان همــکاری و تعامل تمامی بخــش ها و 

بازمهندسی در ساختار ســازمانی را عامل ارتقاء بهره وری 
و افزایــش راندمان دانســت و گفت : هــدف تحقق اهداف 
مخابرات اســت و در نهایت می بایســت با همدلی و تعهد با 
برنامه ریزی ،هدف ها محقق شده و رضایتمندی ذینفعان را 
کسب کرد. در ادامه این جلسه مصوبات جلسه قبلی پیگیری 
و در خصوص نحوه واگذاری ســرویس در سطح وسیعتری 
از مناطق استان و نحوه واگذاری سرویس بر بستر رادیو نیز 
بحث و تبادل نظر شــد همچنین مدیریت منابع انســانی و 
اداره حقوقی در خصوص اقدامات انجام شده از ابتدای سال 

تا کنون گزارشی ارائه و برنامه های پیش رو را تشریح کردند.

خوزستان گلستان
در ارزیابی ساالنه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی اعالم شد؛

وگاهی   رتبه سوم ساخت قطعات نیر
وگاه رامین اهواز  توسط نیر

درجلسه شورای مدیران مخابرات منطقه گلستان تاکید شد؛

وم تسهیل گری در ارائه خدمات  لز
ویس های مخابرات   وسر

:****

گام بلند فوالد مبارکه در راستای شفافیت، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه های داخلی



مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان:

وین راه اندازی می شود موزه آب در قز

استان

قزوین-مریم نقدی    مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
اســتان قزوین گفت: به منظور آشــنایی مردم با گنجینه های 
ارزشمند آبی اســتان موزه آب در اســتان قزوین راه اندازی می 

شود.

 مهندس ملکی مدیرعامل این شــرکت در این باره اظهارداشت: 
استان قزوین با داشتن گذشته ای غنی و ارزشمند در زمینه منابع 
آبی از جمله قنات، سازه های آبی، طومارهای تقسیم و توزیع آب، 
آب انبارهای تاریخی، اســناد آبی از یک ظرفیت و پشتوانه غنی 
برخوردار است که می توانیم این داشــته ها را گردآوری کرده و 

برای استفاده گردشگران و محققان در معرض دید قرار دهیم.
وی اضافه کرد: قزوین از نظر منابع آبی یک گنجینه اســت و اگر 
بتوانیم اسناد آب منطقه ای با 6۰ سال سابقه را جمع آوری کنیم 
و در اختیار کارشناسان، محققان و دانشجویان قرار دهیم بدون 

تردید با استقبال جمعی روبرو خواهد شد.
مهندس ملکی یادآورشــد: برای راه اندازی گنجینه آب استان با 
مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان جلساتی 
برگزار شده و برای انتخاب مکان ابتدا » آب انبار سردار« پیشنهاد 
شد که هرچند این مکان از نظر تاریخی و سنخیت بسیار مناسب 
بود اما با رویکردی کــه داریم و حجم اشــیا و ماکت هایی که در 
مقدمات کار به عنوان طرح اولیه در نظر داریم این مکان بســیار 

محدود بود و نمی توانست خواسته های ما را تامین کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین بیان کرد: در این 
راستا با شــهردار سابق قزوین مذاکراتی شــد تا در بوستان ملی 
باراجین که قابلیت جذب گردشگر هم دارد این موزه راه اندازی 

شود.

مهندس ملکی اضافه کرد: خوشبختانه با این درخواست موافقت 
شــده و شــهردار جدید نیز با آن هماهنگ اســت و ما از طریق 
گنجینه ملی آب پیگیر هستیم تا بتوانیم اعتبارات مناسبی را از 

تهران و قزوین برای این اجرای کار تامین کنیم.
وی در خصــوص ویژگی های موزه آب گفت: اســتفاده از ماکت 
ســازه های آبی، قنوات، ابزارهای اندازه گیری آب، شبیه سازی 
نحوه تقسیم آب در گذشته و امروز، عکس و ماکت هایی از پروژه 
های آبی اجرا شده و در دست ساخت، ابزار حفر قنات و چاه، ماکت 
آب انبارها و بندهای انحرافی، ادوات کشاورزی، اسناد و مدارک 
مرتبط با فعالیتهای آبی از بخش های مختلف این موزه ارزشمند 

آبی خواهد بود.
مهندس ملکی اظهارداشــت: ما با راه اندازی موزه آب در تالش 
هستیم تا مردم و کارشناسان بتوانند ضمن آشــنایی مردم و با 
تاریخچه آبی استان از مشاهدات و آموخته های خود در فعالیت 

های تحقیقی نیز بهره الزم را ببرند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اســتان قزوین با اشاره به آثار 
تاریخی در حوزه منابع آبی اســتان بیان کرد: اســتان قزوین در 
گذشــته حدود ۸۰۰ رشته قنات داشــته که در حال حاضر این 
تعداد به دلیل خشکسالی به  ۲۰۰ رشــته قنات کاهش یافته و 

بقیه از چرخه خارج شده است.
مهندس ملکی در این خصوص ادامه داد: در گذشــته یک قنات 
منحصر بفرد به نام» فضلعلی خان« در تاکســتان احداث شده 
که بصورت آجرکاری می باشــد و در حال حاضر نیز مدارک آن 
برای ثبت ملی در حال آماده شــدن اســت. وی افزود: این قنات 
تاریخی در زیر رودخانه ابهررود حفاری شده و در گذشته آب گل 
آلود رودخانه را تصفیه می کرده است و امروز این قنات با کارکرد 
منحصر بفرد خود می تواند به عنوان یک موضوع مطالعاتی مورد 

توجه کارشناسان حوزه منابع آبی قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین بیان کرد: استان 
قزوین در گذشــته حدود ۸۰۰ رشته قنات داشــته که در حال 
حاضر این تعداد به دلیل خشکسالی به  ۲۰۰ رشته قنات کاهش 

یافته و بقیه از چرخه خارج شده است.
وی در خصوص احیــاء برخی قنوات در اســتان گفت: در داخل 
دشت قزوین به نظر می رسد قناتی با قابلیت احیاء مجدد نداشته 
باشیم اما در دامنه ها و ارتفاعات امکان احیای قنوات وجود دارد 

چون آنها به منابع زیرزمینی ارتباط ندارد و حیاتشان در رابطه با 
بارشه است و در فصل بارندگی پرآب و در خشکسالی، کم آب و یا 

بی آب می شوند.
مهندس ملکی در پایان اظهار امیدواری کــرد با راه اندازی موزه 
آب در استان قزوین ضمن ایجاد یک ظرفیت گردشگری جذاب 
در استان بستر آشــنایی دانش آموزان، دانشجویان، محققان، 
کارشناســان، گردشــگران داخلی و خارجی و عمــوم مردم با 

گنجینه های تاریخی و ارزشمند آبی استان و کشور مهیا شود.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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سرپرســت شــرکت توزیع برق  ساری-زهرااسامی
مازندران گفت : در نه ماهه نخست ســال جاری ۲۰ هزار 
کنتور نصب و 1۲ هزار کنتــور معیوب در حوزه توزیع برق 

مازندران تعویض شده است .
یکی از برنامه های شــرکت تعویــض کنتورهای معیوب 
و راکد در سطح شــرکت می باشد که هر ســاله بر اساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته این امر در امورهای توزیع 

صورت می گیرد.
مهندس سید کاظم حسینی اظهار داشت : یکی از برنامه 
های شــرکت تعویض کنتورهای معیوب و راکد در سطح 
شرکت می باشد که هر ساله بر اســاس برنامه ریزی های 
صورت گرفته این امر در امورهای توزیع صورت می گیرد.
در همین راستا مامورین قرائت به عنوان همکارانی که در 
ســال 6 بار برای قرائت به مشــترکین مراجعه می نمایند 
در صورت مشــاهده کنتورهایی که نیاز به تعویض دارند 
، اطالعات آنها را در نرم افزار موبایلــی قرائت کنتور ثبت 
نموده و متعاقباً با گزارش گیری این کنتورها تعویض می 

گردند.
وی ادامه داد : به منظــور مدیریت دارایی های شــرکت 
معموالً کنتورهای دیجیتال تعویض شده جهت استفاده 
از دوره خدمات پس از فروش جهت تعمیر به شرکت های 

کنتورساز ارسال و مجدداً وارد چرخه استفاده می شود.
حســینی تصریح کــرد: فرآیند درخواســت انشــعاب 
متقاضیان جدید کامــاًل به صورت مکانیــزه و به صورت 

غیرحضوری انجام می گیرد.

خرم آباد-طوالبی  مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: 
بیش از 6۵ میلیارد ریال برای اجرای این پروژه اعتبار در نظر 

گرفته شده است.
نبی اهلل شمســی فر  در آغاز عملیات اجرایی پروژه ملی فیبر 
نوری مسیر پل کشکان به کوهدشت، اظهار کرد: امیدواریم 
بتوانیم با همکاری ادارات کل راهداری و منابع طبیعی ظرف 

دو ماه آینده به اتمام برسانیم.
 USO وی ادامه داد: این پروژه قرار بــود از محل اعتبارات
به بهره برداری برســد، به دلیل تغییر دولت ابالغ اجرای این 
طرح مقداری طوالنی شــد و ما تالش کردیــم به دلیل نیاز 
مردم، مخابرات و ســتاد اجرایی فرمان امام)ره( هزینه ها را 
تقبل کرده و شــروع کنیم تا در آینده بتوانیم اعتبارات الزم 

را بگیریم.
شمسی فر عنوان کرد: این پروژه به طول ۵۰ کیلومتر از محل 
پل کشکان به سمت کوهدشت اجرا می شــود، از خرم آباد 
تا پل کشــکان قبال اجرا شــده که به دلیل کمبود بودجه و 

نقدینگی متوقف شده بود.
مدیر مخابرات منطقه لرستان، با اشاره به اینکه قرارگاه خاتم 
به عنوان پیمانکار این پروژه انتخاب شــده است، بیان کرد: 
امیدواریم با اجرای این پروژه معضالت این شهرستان ها را در 
حوزه ارتباطات برطرف کنیم، از مزایای این طرح این است 
که ما تمام روستاها و سایت های تلفن همراه و ثابت را به فیبر 

نوری وصــل می کنیم و محدودیت های ارتقاء شــبکه های 
اینترنتی و تلفن همراه تمام اپراتورها را نداریم.

وی ادامه داد: با اجرای این پروژه زیرســاخت توسعه از نظر 
فناوری را فراهــم کردیم و خیال ســرمایه گذاران در بحث 

زیرساختی راحت می شود.
شمسی فر افزود: در حوزه شــهری چهار سایت تلفن همراه 
در شهرستان کوهدشــت به اتمام رسیده اســت، در حوزه 
روســتایی نیز از مجموع ســایت هایی که اداره کل فناوری 
اطالعات و وزارت ارتباطات بــه اپراتور همراه اول ابالغ کرده 
دو سایت به اتمام رسیده و دو سایت دیگر تا هفته دیگر آماده 

بهره برداری می شوند.
مدیر مخابرات منطقه لرستان ادامه داد: بیش از 6۵ میلیارد 

ریال برای اجرای این پروژه اعتبار در نظر گرفته شده است.

لرستانمازندران
طی 9 ماه نخست سال جاری انجام شد؛

تعویض 12 هزار کنتور معیوب در حوزه توزیع برق مازندران
مدیر مخابرات منطقه لرستان خبر داد؛

اجرای فیبر نوری پل کشکان به کوهدشت با اعتبار ۶۵ میلیارد ریالی

رفع تصرف ۵ میلیاردی از اراضی جنگلی آستارا
رشت-قاسمی سرپرســت اداره منابع طبیعی آستارا، از عملیات رفع تصرف 
اراضی جنگلی به مساحت 1۰ هزار و 7۸۰ مترمربع توسط مامورین یگان حفاظت 

این اداره در منطقه کانرود خبر داد.
تورج سفرکار  از شناسایی متخلفین قطع اشــجار خبر داد و اظهار کرد: نیروهای 
یگان حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا سه متخلفی که 
تعدادی درخت را به صورت غیر مجاز قطع کرده بودند، شناسایی کردند؛ این افراد 
پس از تنظیم پرونده تخلف به اســتناد ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از 

جنگل ها و مراتع کشور به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی با بیان اینکه یک متخلف در روستای کشــفی 17۲۰ مترمربع از اراضی ملی 
را با ارزش ریالی حدود دو و نیم میلیارد تومان تصرف کرده بود، افزود: با پیگیری 

حقوقی در این اراضی رفع تصرف انجام و متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.
سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آســتارا از رفع تصرف بیش از ۲۰۰۰ 
مترمربع از اراضی ملی قریه کانرود در آستارا خبر داد و عنوان کرد: ماموران یگان 
حفاظت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آستارا اراضی مذکور را از دو 

متصرف پس گرفتند.
سفرکار ادامه داد: متخلفان این عرصه ها را با سیم خاردار، فنس و پرچین محصور 
کرده بودند که بر اســاس تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظــت و بهره برداری از 
جنگل ها و مراتع کشــور و احکام قضایی، همه آثار تصرف جمع آوری و به منابع 

طبیعی بازگردانده شد.
وی ارزش ریالی کل عرصه های رفع تصرف شده را حدود دو میلیارد تومان برآورد 

کرد و گفت: متخلفان به مرجع قضایی معرفی شدند.
سرپرســت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آســتارا همچنین از عملیات پس 
گرفتن اراضی جنگلی به مساحت 1۰ هزار و 7۸۰ مترمربع توسط مامورین یگان 
حفاظت این اداره از دو متصرف در منطقه کانــرود خبر داد و اضافه کرد: همه آثار 
تصرف با حکم قضایی و براساس تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری 
از جنگل ها و مراتع کشــور جمع آوری و متصرفین نیز به مقامات قضایی معرفی 

شدند.
وی ارزش ریالی کل عرصه های رفع تصرف شــده را حدود پنــج میلیارد تومان 
برآورد و خاطرنشــان کرد: نیروهای منابع طبیعی به صورت شبانه روزی در حال 

حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و انفال الهی هستند.

   ۴جا به جایی  میلیون و ۹۳۵ هزارتن کاال
 از طریق شبکه ریلی بندرشهید رجایی 

بندرعباس- کمالی مدیرکل بنادر و دریانــوردی هرمزگان گفت: از ابتدای 
سال جاری تا پایان آبان ماه امســال ۴ میلیون و 9۳۵ هزارو 9۵۳ تن انواع کاال از 

طریق پایانه های ریلی بندر شهید رجایی به سراسر کشور حمل شده است.
 علی رضا محمدی کرجی ران  با اشــاره به نقش مهم حمل و نقل ریلی در توسعه 
اقتصادی و راهبردهای سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه فعالیت های 
ریل- بندر اظهار داشت: در هشت ماهه امســال، ۴ میلیون و 9۳۵ هزارو 9۵۳ تن 
انواع کاال از طریق ۸۸ هزار و ۲9۸واگن به اقصی نقاط کشــور ارسال شده که در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴9 درصد افزایش را نشان می دهد.
وی با اشاره به ضرورت سرعت بخشی در ارسال مایحتاج عمومی هموطنان بیان 
داشت: در این مدت ۲9۲ هزار و ۵1۲ تن انواع کاالی اساسی از طریق شبکه ریلی 

از مبدا بندر شهید رجایی به سراسر کشور حمل شده است.
مدیرمنطقه ویژه اقتصادی بندر شــهید رجایی، عمده کاالهای اساسی را شامل 
گندم، روغن خوراکی، جو و ذرت اعالم کرد و گفت: این میزان کاال به وســیله ۴ 

هزار و ۲7۰ واگن به استان های مقصد حمل شده است.
محمدی کرجی ران با بیان اینکه سهم محموله های تجاری جابجا شده در بخش 
فعالیت های حمل و نقل ریلی از طریق این بندر ۴9 درصد افزایش یافته اســت، 
افزود: بندر شــهید رجایی به دلیل واقع شدن در کریدور شــمال -جنوب یکی 
از نقاط محوری و مســیری مطمئن برای ترانزیت کاال از طریــق ناوگان ریلی به 

کشورهای همسایه قلمداد می شود.
به گفته وی، در بازه زمانی هشت ماهه ســال جاری،۲ میلیون و ۵76 هزار و ۵۵۸ 
تن انواع کاالی اساســی در بندر شــهید رجایی تخلیه و بارگیری شده که از این 
میزان، ۲9۲ هزار و ۵1۲ تن آن از طریق شــبکه ریلی این بندر به سراســر کشور 

حمل شده است.
بندر شهید رجایی به عنوان یکی از مهم ترین کانون تجارت دریایی از 6۳کیلومتر 
شــبکه ریلی  برخوردار اســت و خطوط مختلف ریلی این بنــدر به 1۲ محوطه 

اختصاصی بخش غیردولتی منتهی می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل:

واحدهای تولیدی اردبیل نسبت به ذخیره سازی 
سوخت دوم اقدام کنند

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان  اردبیل -افسون جبارزاده
اردبیل گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما واحدهای تولیدی و صنعتی استان 

نسبت به ذخیره سازی سوخت دوم و جایگزین اقدام کنند.
 رامین صادقی   با بیان اینکه ذخیره سازی سوخت دوم و جایگزین برای واحدهای 
تولیدی و صنعتی اســتان ضروری اســت  افزود: با توجه به برودت هوا و افزایش 
مصرف گاز طبیعی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی فعال 

در استان ذخیره سازی سوخت دوم و جایگزین ضروری است.
وی با بیان اینکه هماهنگی های الزم با شرکت نفت منطقه ای در این رابطه صورت 
گرفته است، اظهار کرد: سازمان صمت استان آماده نهایت مساعدت و همکاری با 

صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی برای تامین سوخت دوم و جایگزین است.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اردبیل از صاحبان واحدهای 
تولیدی و صنعتی استان خواست، هر چه زودتر نســبت به تامین سوخت دوم و 
جایگزین اقدام کنند تا در صورت ضرورت از آنها اســتفاده کرده و دچار مشــکل 

نشوند.
صادقی با اشاره به ســال  تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها بیان کرد: در این 
شــرایط خاص باید با پیش بینــی و برنامه ریــزی الزم مانع از غیر فعال شــدن 

واحدهای تولیدی و صنعتی شد.
او اضافه کرد: واحدهای تولیــدی و صنعتی که در خط تولید نیاز به اســتفاده از 
سوخت جایگزین ندارند، می توانند حداقل برای تامین گرمایش سالن های خط 

تولید اقدام به ذخیره سازی سوخت دوم کنند.
وی ادامه داد: بــا این اقدام عالوه بــر جلوگیری از تعطیلــی واحدهای تولیدی،  
ضرر و زیان ناشی از این امر نیز به حداقل رســیده و به شکل پایدار شاهد فعالیت 

واحدهای تولیدی و صنعتی خواهیم بود.
اســتان اردبیل دارای ۲۰ شــهرک و نواحی صنعتی اســت و بیش از 6۵۰ واحد 

تولیدی در شهرک های صنعتی این استان فعال است.

آزادی 14 زندانی جرایم غیرعمد و مالی در اردبیل
اردبیل -افسون جبارزاده مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل از فراهم 
شدن زمینه آزادی 1۴ زندانی جرایم غیرعمد و مالی با کمک یک خانواده خیر در 

این استان خبر داد.
کریم اهلل محبوبــی در این زمینه به خبرنــگاران گفت: اهــدای نیکوکارانه یک 
میلیارد ریال هزینه مراسم سومین روز درگذشت یک متوفی از سوی خانواده اش 
زمینه ساز آزادی 1۴ زندانی جرایم غیرعمد و مالی و تهیه 7۲ بسته معیشتی برای 

خانواده های آنان در اردبیل شد.
وی افزود: این خانواده با صرف هزینه مراســم ترحیم مادر گرامی خود، زندانیان 
مورد نظر را از زندان آزاد کردند و با این اقدام خداپســندانه، ســبب خوشحالی 

خانواده های این زندانیان شدند.
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل بیان کرد: شهروندان نیکوکار دار االرشاد 
اردبیل همواره گره گشای مشکالت یکدیگر بوده اند، از زمان شیوع ویروس کرونا 
در راستای پیشگیری از شــیوع بیماری کووید- 19 اهدای بخشی از هزینه های 

مراسم ترحیم را به آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص داده اند.
وی یادآور شد: از سال 1۳9۸ تاکنون 1۸ خانواده نیکوکار با اهدای هزینه مجالس 
ترحیم اموات خود برای آزادی تعدادی از زندانیان جرایم مالی غیرعمد مشارکت 

کردند.
بیش از تعداد 11۵ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و مالی با مبلغ محکومیت بیش 

از ۲۲1 میلیارد ریال از ابتدای سال جاری از زندان های استان اردبیل آزاد شده اند.

سمنان   مدیرکل گمرک استان سمنان گفت: 
ارزش دالری کاالهای صادراتی از گمرک اســتان 
از ابتدای فروردین 1۴۰۰ تا پایان آبان افزایش ۵1 

درصدی داشت.
علی سعدالدین  اظهار داشت: 17۲ هزار و 6۴7 تن 
کاال به ارزش ۲۸6 میلیون و 61۰ هزار دالر از ابتدای 
فروردین تا پایان آبان امســال از گمرک اســتان 

سمنان صادر شد.
وی ادامــه داد: هیدروکربــن ســبک، روغــن 
موتور)هیدراکسیدســدیم (سودســوزآور، کابل 
زمینی، لوازم خانه داری از جنس پالستیک، شمش 
سرب، پودر لباسشویی، سیمان و کرک و موی بز از 
جمله اقالم صادراتی از مبدا گمرک استان سمنان 

است.
وی افزود: کربنات دی ســدیم، کلســیم کلراید، 
کاشی و سرامیک، کولر آبی، پودر باریت، پرکلرین 
و آنتراسیت از دیگر اقالم صادراتی استان سمنان از 

ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال است.
  وی یادآور شــد: ۳۴ کشــور جهان مانند کشــور 
افغانســتان، عراق، ترکیه، امــارات متحده عربی، 
آذربایجان، روسیه، پاکستان،  ترکمنستان، ویتنام، 
هند، اندونزی، ازبکســتان، ارمنســتان، سوریه و 
اکراین مقصد کاالهای صادراتی اســتان سمنان 

است.
سعدالدین تصریح کرد: کاالهای صادراتی استان 
ســمنان از ابتدای فروردین تا پایان آبان امسال از 

نظر وزن نیز افزایش چهار درصدی داشت.
وی خاطرنشــان کرد: 9 هزار و ۴۴۲ تــن کاال به 
ارزش۳۴ میلیون و ۲۰ هزار دالر از گمرک اســتان 

سمنان ترخیص شد.
وی اضافه کرد: عمده  کاالهــای وارداتی ترخیص 
شــده از گمرک اســتان ســمنان در هشت ماه 
گذشته شامل  اقالم مختلف مانند اجزاء و قطعات 
ماشــین ها و دســتگاه های برقی،  اجزاء و قطعات 
ترانســفورماتورها، الیف اکریلیک، پنبه حالجی 
شــده، بلبرینگ، قالب کاشــی و اجزاء و قطعات 

ماشین ریسندگی بود.
ســعدالدین افزود: کاالهای وارداتی از 16 کشــور 
جهان از قبیل کشــورهای ترکیه، چیــن، ایتالیا، 

ازبکســتان، کره جنوبی و امارات متحده عربی به 
گمرک استان سمنان وارد شد. 

مدیرکل گمرک استان ســمنان گفت: کاالهای 
وارداتی ترخیص شــده از گمرک استان از ابتدای 
فروردین تا پایان آبان امســال در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشــته از نظر وزن یک درصد کاهش 

و از نظر ارزش 1۴ درصد کاهش داشت.
بخش صنعت و معدن ۳7 درصد از اشتغال استان 
سمنان و ۲۲ درصد از تولید ناخالص این استان را به 
خود اختصاص داده است. سرمایه گذاری در بخش 
صنعت استان ســال 99 بیش از 19 هزار میلیارد 
ریال بود که برای ســه هزار و 61۸ نفر اشتغالزایی 

به همراه داشت.

ارزش کاالهای صادراتی استان سمنان ۵۱ درصد افزایش یافت

ایام-حسن بیگی     مدیرکل راه و شهرسازی استان از 
نصب 11 دستگاه شتاب نگار بر خط )آنالین( تا پایان آذرماه در 

شهرهای مهم و لرزه خیز ایالم خبر داد.
مهندس »عبداهلل بهادری«اظهار کرد: مرکــز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی به عنوان متولی شبکه شتاب نگاری زلزله 
در کشور، مرجع مهمی در طراحی سازه های مقاوم و مدیریت 
بحران و زلزله در کشور اســت، از این رو با پیگیری های صورت 
گرفته، در فاز اول در سال1۳97 یک ایستگاه شتابنگار برخط 
در شهر ایالم و در فاز دوم توسعه، 11 دستگاه شتاب نگار برخط 
نســل جدید با پیگیری اداره کل راه و شهرسازی استان ایالم 
، مدیریت بحران اســتانداری وآماده ســازی زیر ساخت 11 
ایستگاه شتابنگار برخط در دستور کار این اداره کل قرار گرفت 

.
وی گفت:  اســتان ایالم  در بخش خارجی حوزه زاگرس قرار 
گرفته و  زلزله هــای ویرانگر و مخربی که در گذشــته در این 
اســتان رخ داده ، باعث تخریب و نابودی شــهرهای ماسبذان 
)دره شهر کنونی( و سیروان )شــیروان( در دوره ساسانیشده 
واکثر زلزله های اتفاق افتاده در این اســتان از نوع تکتونیکی 

بوده و مرتبط با فعالیت گسلها اســت از آنجا که گسلهای مهم 
اســتان ایالم در نواری در جنوب اســتان در حوالی موسیان، 
دهلران تا صالح آباد قرارگرفته اند، خطر لــرزه خیزی در این 
ناحیه  نسبت به بقیه مناطق اســتان بیشتر است.  مدیرکل راه 
و شهرسازی اســتان ایالم در خصوص مزایای نصب دستگاه 
شــتاب نگار، تصریح کرد: اگر زلزله بزرگی مانند زلزله سرپل 
ذهاب رخ دهد، ایستگاه های لرزه نگاری نزدیک به کانون زلزله 
به دلیل حرکت شــدید زمین از کار می افتند اما دستگاه های 
شتاب نگار در نزدیکی کانون زمین لرزه از کار نمی افتند و از این 
رو الزم است کشور به دستگاه های جدید شتاب نگاری مجهز 
شود.  بهادری نقاط تعیین شده را بر اساس مطالعه لرزه زمین 
ســاختی و زمین شناســی و با در نظر گرفتن ضوابط از پیش 
تعیین شده مانند لرزه زمین ســاخت، زمین شناسی منطقه، 
زمین شناسی ساختگاهی، توپوگرافی، تراکم جمعیت ،خطر 
پذیری، سازه های مهم، تراکم کم دستگاه ها در بعضی مناطق 
و امکانات محلی، صورت گرفته است. وی افزود: در صورتی که 
از مجموعه ای از دستگاه های شتاب نگاری در یک شهر و یا در 
یک ناحیه همزمان با رویداد زمین لــرزه بزرگ بتوانیم داده ها 

را به مرکز مدیریــت بحران منتقل کنیم، بر این اســاس قادر 
خواهیم بود کدام بخش از ناحیه و یا شــهر بــر اثر این زمینلزه 
بیشترین شتاب را تحمل کرده و احتماال بیش ترین خسارت به 

آن وارد شده است و بر اســاس این اطالعات، نیروهای امدادی 
که تعدادشان محدود اســت به مناطقی اعزام خواهند شد که 

بیشترین میزان خسارت به آن وارد شده است .

ایالم
مدیرکل راه و شهرسازی استان خبرداد؛

 نصب ۱۱ دستگاه شتاب نگار بر خط  تا پایان آذرماه در ایالم

 اهواز-محمدمجدم سرپرســت آبفا منطقه بهبهان از تعمیــر و اصالح خط انتقال 
روستای شهرک مطهری بهبهان خبر داد.

 ســیامک شــکوریان گفت: به منظور پایداری شــبکه و رفع قطعی آب اهالی روستای 
شــهرک مطهری، نیروهای امدادی حوزه بهره برداری به محل اعزام و مشکل را مرتفع 

نمودند.

وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به فرســودگی خط انتقال نسبت به اصالح ۳۰ متر از خط 
انتقال با لوله پلی اتیلن 9۰ میلی متر اقدام شد.

شــکوریان در خاتمه گفت: پس از پایان عملیات و قطعی آب 6 ســاعته، آب مجددا وارد 
مدار بهره برداری شــد و بیش از 17۰ خانوار روستای شــهرک مطهری از توابع بخش 

تشان بهبهان از نعمت آب شرب پایدار بهره مند شدند.

با هدف پایداری شبکه توزیع انجام شد؛ 

وستای شهرک مطهری بهبهان  تعمیر و اصالح خط انتقال آب شرب ر



 انتقال، بحران آب را حل می کند؟

دخل آبی کشور وارد سراشیبی شد

 ذخایر آب سدهای کشور به ۱۷.۶۷ میلیارد متر 
مکعب رسید

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشــور نشان می دهدبا سپری شدن 
۷۳ روز از سال آبی ، تا ۱۳ آذرماه ) سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان کل 
حجم آب در مخازن سدهای کشــور حدود ۱۷.۶۷ میلیارد متر مکعب 
است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۰ درصد کاهش نشان 
می دهد. به گفته  مدیرکل دفتر اطالعات و داده های آب کشور  بررسی 
وضعیت سدهای کشــور نشــان می دهد، میزان کل حجم ورودی به 
سدهای کشــور از ابتدای مهرماه تا تاریخ ۱۳ آذر معادل 2.۸۴ میلیارد 
مترمکعب اســت که کاهشی معادل ۴۴ درصد نســبت به مدت مشابه 
سال آبی گذشته را نشــان می دهد.فیروز قاسم زاده خاطر نشان کرد:در 
شرایط کنونی ، از کل حجم مخزن سدهای مهم کشور به میزان حدود 
5۰.5 میلیارد متر مکعب ، حدود ۳5 درصد آب ذخیره شده وجود دارد.

وی افزود : میزان پرشدگی ســدهای مهمی چون زاینده رود، شمیل و 
نیان و سفید رود در شرایط فعلی حدود ۱۳ تا ۱۸ درصد است. در استان-

های خوزستان و تهران، میزان پرشدگی متوسط مخازن طی سال آبی 
جاری به ترتیب در حدود ۳۸ درصد  و 2۰ درصد است.

همزمان با مذاکرات احیای برجام انجام شد
معافیت عراق از تحریم های آمریکا برای واردات 

گاز و برق از ایران
 هم زمان با مذاکرات در وین برای احیــای برجام، دولت آمریکا بار دیگر 
معافیت عــراق از تحریم های آمریکا بــرای واردات گاز و برق از ایران را 

تمدید کرد، معافیتی که به نوعی عقب نشینی آمریکا به شمار می رود.
 اردیبهشــت ســال ۹۷، آمریکا به صورت یک طرفه از برجام خارج شد 
و تحریم ها یک به یک بــه اقتصاد ایران بازگشــت. در این میان تحریم 
صادرات نفــت ایران یکــی از مهمترین مواردی بود کــه همواره بر آن 
تاکید شده است.با این حال، از آنجا که صادرات گاز و برق به کشورهای 
همســایه ایران در قالب قراردادهای بلندمدت اجرا می شــود، آمریکا 

مجبور شد تا معافیت واردات برق و گاز از ایران را ابالغ کند.
در این میان عراق که بــه عنوان یکی از بزرگتریــن بازارهای صادراتی 
انرژی ایران مطرح اســت نیز از این معافیت ها استفاده کرده و به تازگی 
دولت آمریکا معافیت عراق از تحریم های آمریکا برای واردات گاز و برق 

از ایران را تمدید کرد.
 سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا با اعالم این خبر گفت که واشنگتن 
معافیت عراق را تمدید کرده اســت تا این کشور بتواند برای تامین برق 
مورد نیاز خود وارد تراکنش های مالی الزم با ایران شود.این معافیت ها 
برای یک دوره چهار ماهه دیگر تمدید شــده تا بغداد بتواند همچنان به 
خرید گاز و برق از ایران ادامه دهد.نکته مهم هم زمان شدن این تمدید 
معافیت با از سرگیری مذاکرات در وین برای احیای برنامه جامع اقدام 
مشترک )برجام( است که سبب شــده تا برخی این طور ارزیابی کنند 
که این معافیت ســیگنال مثبت آمریــکا برای امتیازدهــی به منظور 
بازگشــت به این توافق اســت.اهمیت این معافیت آن است که اگر چه 
حدود 2۰ روز پیش توســط دولت آمریکا به امضا رســیده، اما تا هفته 
گذشته به کنگره این کشــور ارائه نشــد و همین موضوع باعث شده تا 
احتمال عقب نشینی آمریکا از بخشی از تحریم ها علیه ایران هم زمان با 
برگزاری نشست وین تقویت شود.بر اساس این معافیت، عراق می تواند 
به مدت ۱2۰ روز دیگر به واردات برق و گاز از ایران ادامه دهد و مشمول 
تحریم های واشنگتن نخواهد شــد. این در حالی است که دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری پیشین آمریکا مدت زمان دوره این معافیت را کوتاه تر 

کرده بود اما اکنون بایدن آن را تا چهار ماه افزایش داده است.

و نیر

مدیرعامل شــرکت برق حرارتی گفت: اگــر بخواهیم 
قیمت تمام شــده بــرق را واقعی کنیــم، قیمت تمام 
شــده هر کیلووات برق حــدود 2 هزار تومان اســت.

محســن طرزطلب مدیرعامل شــرکت بــرق حرارتی 
گفت: ما به دنبال افزایش قیمت برق در کشور نیستیم. 
صحبت های مطرح شده در خصوص افزایش قیمت برق 

صحت ندارد.او ادامه داد: در واقع هدف ما این اســت که 
قیمت سوخت را در کشــور واقعی کنیم، هزینه تبدیل 
انرژی حدود 2 تا 2.5 ِســنت یعنی معادل ۷۰۰ تومان 
است.مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: قیمت تمام 
شده تولید بر اســاس هزینه تبدیل و سوخت است. در 
واقع اگر بخواهیم قیمت تمام شــده برق را واقعی کنیم، 

قیمت تمام شده هر کیلووات برق 2 هزار تومان است.او 
بیان کرد: با توجه به بحرانی بودن شرایط برق در کشور 
باید دید که سرمایه گذاران در این بین چه پیشنهاداتی 
خواهند داشت.طرزطلب تصریح کرد: ما برنامه ای برای 
افزایش قیمت بــرق نداریم. نظر اصلــی بودجه نویس 
یعنی ســازمان برنامــه و بودجه واقعی کــردن قیمت 

ســوخت به صورت تدریجی و دریافــت هزینه واقعی 
سوخت نیروگاهی است.به عنوان متولی در بخش تولید 
انرژی در کشور می خواهیم که قیمت سوخت در کشور 
همانند سایر کشور های دیگر واقعی شــود. احتمال بر 
این اســت که اتفاقات مهمی در ســال ۱۴۰۱ در بخش 

افزایش بهای سوخت کشور صورت گیرد.

برق

خریدار  قائم مقام اســبق وزیر نیرو گفت: 
اگر قرار باشــد در منطقــه ای کارخانه ای 
احداث شود مطالعه اولیه در رابطه با زمین، 
راه، بــازار و آب بــه طور همزمــان صورت 
می گیرد. امــا آنچه امروز ضــرورت اصلی 
کشــور اســت اینکه باید همه موارد را کنار 

بگذاریم و ابتدا آب را بررسی کنیم.
ســتار محمودی، درباره بایدها و نبایدهای 
اجرای پروژه های انتقال آب در کشور اظهار 
داشت: برای انتقال آب باید یک سیاست کلی 
پیاده شــود چون بحث بر سر شرب، صنعت 
و کشاورزی است، باید بدانیم کل دخل آبی 
کشور چقدر است، مصرف کنندگان در کدام 
بخش ها از جمله کشاورزی، صنعت و شرب 
قرار دارند، باضافه اینکــه باید بدانیم طبیعتا 
در اثر استفاده ساالنه بخش محدودی از آب 
را به لحاظ اینکه از کیفیت خارج می شود، از 

دست می دهیم. 
وی افــزود: در ایــن جمع جبــری منابع و 
مصارف بدســت می آید که در کجا اشکال 
و کمبــود داریم، تــا بتوانیم اشــکاالت و 
کمبودها را در گروه هــای زیربط مطالعه و 
سنجش کنیم، قطعا بخشــی از کمبود باید 
از محل مصرف تامین شــود یعنی مصارف 
را کم و تالش کنیم آالینده اضافه نشــود و 
یا بار مصرفی را اضافه نکنیــم، مثال اگر در 
حوضه مرکزی کشور مشــکل آب داریم در 
آینده دیگر صنایع آب بر جانمایی نشود یا به 
جای صنایع بزرگ و آب بر به ســمت صنایع 
و محصوالت هایتک برویــم که آب و زمین 

کمتر و دانش باالیی نیاز دارند. 
قائم مقام اسبق وزیر نیرو تاکید کرد: انتقال 

آب به خودی خود نامناســب نیست اما در 
هر حال برای هر گونه انتقــال آبی باید ابتدا 
وضعیت منطقه ای که قرار است از آنجا آب 
منتقل شود در نظر گرفته شــود که منجر 
به بی نظمی و بی ثباتی آن منطقه نشــویم 
و اگر قرار اســت به منطقــه ای آب منتقل 
کنیم اولویت این باشــد که در محیط خود 
هرچند با هزینه باالتــر آب را تامین کنیم، 
درواقع ابتدا مشــکل را در خود حوضه حل 
کنیم و اگر انتقال بین حوضه ای الجرم بوده 
و راهی غیر از آن وجود نداشت، باید مباحث 

زیست محیطی سفت و سخت رعایت شود.

وی گفت: هر اقدامی مرتبط با آب ابتدا نیاز 
به مطالعــه و تفکر دارد چراکــه در غیر این 
صورت ممکن اســت بعد از اقدام فکر کنیم 
که آنگاه زمان بــر و هزینه بر و بعضا غیرقابل 

جبران خواهد بود.
محمودی خاطرنشــان کرد: بعد از انقالب 
تاکنون ضرورت و احساس نیاز به مطالعات 
آبی جهــت جانمایــی پروژه هــای آب بر 
بیشــتر شــده، در گام اول هر اقدامی برای 
هر پروژه عمرانی چه یک کارخانه باشد چه 
تصفیه خانه و یا سد و صنعت فوالد و .... باید 
همراه با مطالعات زیست محیطی، مطالعات 

اجتماعی هم صورت گیرد، چراکه اگر کار را 
برای مردم انجام می دهیم مردم هم دخیل 
باشند چراکه خیر و صالح منطقه و کشور را 

می دانند. 
وی بیان داشــت: در همه جــای دنیا یک 
قاعده کلی وجود دارد و آن اینکه در مناطق 
کم آب هر اقدامی برای اجــرای پروژه های 
کشــاورزی و صنعت ابتدا باید تامین بخش 
شرب در دســتور کار قرار گیرد، طبق یک 
قانون کلی در سراسر جهان هر جا انسان ها 
تجمع پیدا کردند بایــد آب دارای کیفیت 
مناســب را به طریقــی که امــکان دارد و 

حتی المقدور با هزینه کمتری تامین کرد و 
این اجبار قانون اســت، ولی تامین آب برای 
صنعت و کشــاورزی در اولویت بعدی قرار 
دارد و باید شرایط زیست محیطی و مسائل 
مطالعات اجتماعی در باالترین درجه دیده 
شــود. این الگو در همه مناطق کشــور ما 
صادق است چون ما کشــور کم آبی هستیم 
و خشکسالی ها مستمر شده و آمارها نیز به 
ما می گویند که سال به سال میزان بارش ها 
کمتر شده است.قائم مقام اسبق وزیر نیرو با 
بیان اینکه طبیعتا وقتی بارش کم می شود، 
تبخیــر هم زیاد شــده و دخل آبی کشــور 
محدودتر می شــود، ادامه داد: در هر حال 
مردم برای تامین نیاز زیســتی، معیشتی، 
شرب و بهداشــت به آب وابسته اند که به هر 

شکل ممکن باید تامین شود.
وی تاکید کرد: اگر قرار باشــد در منطقه ای 
کارخانــه ای احداث شــود مطالعــه اولیه 
در رابطه با زمیــن، راه، بــازار و آب به طور 
همزمان صورت می گیرد امــا واقعیت این 
اســت که آنچه امروز ضرروت اصلی کشور 
اســت اینکه باید همه موارد کنار بگذاریم و 
ابتدا آب را بررسی کنیم اگر شرط آب فراهم 
بود به دنبــال زمین بروند، بعبــارت دیگر 
اگر منطقه ای بــه لحاظ آبــی تامین نبود 
ولو اینکــه صدها هکتار هــم زمین موجود 
باشد احداث کارخانه توجیهی ندارد. برای 
اجرای هر پــروژه ای ابتدا باید موجودی آب 
منطقه بررسی شــود، آب عامل مساوی با 
بقیه پارامترها نیست، بود و یا نبود آن جهت 
انتخاب مکان مالک اصلی است و بعد از آن 

شرایط دیگر بررسی می شود.

قیمت تمام شده انرژی در کشور واقعی نیست

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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 منبع نام روستا شهرستانرد

تامین اعتبار
برآورد اولیه براساس فهرست تجمیع 
شده  راه و باند و ابنیه سال 1400 

)ریال (

برآورد اولیه براساس فهرست تجمیع 
شده  راه و باند و ابنیه سال 1400 

)ریال (

مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار 

)ریال(

رتبه نوع عملیات
مجاز

مدت قرار نحوه پرداخت
داد )ماه(

 بند ز تبصره یک قانون بودجه سال 1400گرجیازنا11
عمرانی ملی سال 1400

 راه و آسفالت5,263,876,8005,263,876,800263,193,840
ترابری

 ë از محل اعتبارات بند )ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1400 ) قیر رایگان (
ë از محل اعتبارات ملی سال 1400 ، اخزا 003 با سررسید 1403/04/18 و اخزا 006 با سررسید 1403/07/23

1

 بند ز تبصره یک قانون بودجه سال 1400برمالیگودرز22
عمرانی ملی سال 1400

 راه و آسفالت8,374,786,81313,062,927,088653,146,354
ترابری

 ë از محل اعتبارات بند )ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1400  ) قیر رایگان (
ë  از محل اعتبارات ملی سال 1400 ، اخزا 003 با سررسید 1403/04/18 و اخزا 006 با سررسید 1403/07/23

1
4,688,140,275چشمه پر3

 بند ز تبصره یک قانون بودجه سال 1400الک آبادبروجرد34
عمرانی ملی سال 1400

راه و آسفالت5,169,879,00025,073,913,1501,253,695,658
ترابری

 ë از محل اعتبارات بند )ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1400  ) قیر رایگان (
ë  از محل اعتبارات ملی سال 1400 ، اخزا 003 با سررسید 1403/04/18 و اخزا 006 با سررسید 1403/07/23

3
3,101,927,400قلعه نو شوکتی5

5,169,879,000کمره علیا6

7,754,818,500گیجالی سفلی7

3,877,409,250هزار جریب8

 بند ز تبصره یک قانون بودجه سال 1400چم مهر باالپلدختر49
عمرانی ملی سال 1400

راه و آسفالت8,036,811,90015,403,889,475770,194,474
ترابری

 ë  از محل اعتبارات بند )ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1400  ) قیر رایگان (
ë  از محل اعتبارات ملی سال 1400 ، اخزا 003 با سررسید 1403/04/18 و اخزا 006 با سررسید 1403/07/23

1
7,367,077,575چم مهر پایین10

 بند ز تبصره یک قانون بودجه سال 1400کرگزچگنی511
عمرانی ملی سال 1400

راه و آسفالت3,912,658,42517,606,962,914880,348,146
ترابری

 ë  از محل اعتبارات بند )ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1400  ) قیر رایگان (
ë  از محل اعتبارات ملی سال 1400 ، اخزا 003 با سررسید 1403/04/18 و اخزا 006 با سررسید 1403/07/23

3
3,912,658,425ژریژبان12

3,260,548,688تنگ موسی13

3,260,548,688دلبر سادات14

3,260,548,688دلبر جوان آباد15

 بند ز تبصره یک قانون بودجه سال 1400پشته جزایریخرم آباد616
عمرانی ملی سال 1400

راه و آسفالت6,521,097,37558,960,280,0872,948,014,004
ترابری

 ë  از محل اعتبارات بند )ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1400 ) قیر رایگان (
ë  از محل اعتبارات ملی سال 1400 ، اخزا 003 با سررسید 1403/04/18 و اخزا 006 با سررسید 1403/07/23

3
7,825,316,850پیرجد17

6,521,097,375تپه گجی18

2,878,842,662تیربازار19

6,521,097,375چنار گریت20

6,521,097,375داربلوط سفلی21

7,825,316,850ده نو پیرجد22

3,912,658,425کولوی23

10,433,755,800گیالوند24

 بند ز تبصره یک قانون بودجه سال 1400دمباغدلفان725
عمرانی ملی سال 1400

راه و آسفالت6,697,343,25026,789,373,0001,339,468,650
ترابری

 ë  از محل اعتبارات بند )ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1400 ) قیر رایگان (
ë  از محل اعتبارات ملی سال 1400 ، اخزا 003 با سررسید 1403/04/18 و اخزا 006 با سررسید 1403/07/23

2
6,697,343,250صحبت آباد26

6,697,343,250یارآباد27

6,697,343,250گالم بحری28

 بند ز تبصره یک قانون بودجه سال 1400زرگران علیادورود829
عمرانی ملی سال 1400

راه و آسفالت6,579,846,00019,739,538,000986,976,900
ترابری

 ë  از محل اعتبارات بند )ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1400 ) قیر رایگان (
ë  از محل اعتبارات ملی سال 1400 ، اخزا 003 با سررسید 1403/04/18 و اخزا 006 با سررسید 1403/07/23

2
6,579,846,000ژان30

6,579,846,000یوسف آباد31

 بند ز تبصره یک قانون بودجه سال 1400رشنودهرومشگان932
عمرانی ملی سال 1400

راه و آسفالت4,688,140,27516,073,623,800803,681,190
ترابری

 ë  از محل اعتبارات بند )ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1400  ) قیر رایگان (
ë  از محل اعتبارات ملی سال 1400 ، اخزا 003 با سررسید 1403/04/18 و اخزا 006 با سررسید 1403/07/23

2
4,688,140,275اللوند33

6,697,343,250موسی آباد سفلی34

 بند ز تبصره یک قانون بودجه سال 1400توه خشکهکوهدشت1035
عمرانی ملی سال 1400

راه و آسفالت5,314,982,40018,602,438,400930,121,920
ترابری

 ë  از محل اعتبارات بند )ز( تبصره )1( قانون بودجه سال 1400 ) قیر رایگان (
ë  از محل اعتبارات ملی سال 1400 ، اخزا 003 با سررسید 1403/04/18 و اخزا 006 با سررسید 1403/07/23

2
6,643,728,000ده برادر36

6,643,728,000نامکول37

 نوبت دومنوبت اول



دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور:

وی انتظامی نیست وری معتادان وظیفه نیر پر نگهداری و باز

وزیر دادگستری خبر داد
تشکیل کمیته اقدام مشترک برای نظارت بر بازار

وزیر دادگستری با اشاره به تشکیل کمیته اقدام مشترک برای نظارت 
بر بازار، گفت: این کمیته هر هفته تشکیل جلسه می دهد و امیداواریم 
در بازار تأثیرگذار باشــد که البته تأثیری هم در نرخ مــرغ و تخم مرغ 

داشته و قیمت ها تثبیت شده است.
 امین حســین رحیمی درباره نحوه نظــارت بر بازار از طرف ســازمان 
تعزیرات بــرای جلوگیری از افزایــش قیمت ها به ویــژه نرخ کاالهای 
اساسی، گفت: در این زمینه تصمیمات خوبی برای بهتر شدن نظارت ها 
و هم افزایی بین دستگاه ها صورت گرفته که بر همین اساس کمیته  ای 

با عنوان »کمیته اقدام مشترک« تشکیل شده است.
وزیر دادگســتری تصریح کــرد: کمیته اقدام مشــترک متشــکل از 
نمایندگان ســه وزارتخانه جهاد کشــاورزی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان تعزیرات وزارت دادگستری به همراه نماینده اصناف 
و بسیج اصناف به منظور تشدید نظارت های اصناف و مردم است که هر 

هفته تشکیل جلسه می دهد.
وزیر دادگستری در گفتگو با خانه ملت، اضافه کرد: این کمیته مصوبات 
ســتاد تنظیم بازار که زیر نظر معاون اول بوده و این ستاد نیز هر هفته 

جلسه دارد را اجرایی و پیاده سازی می کند.
رحیمی با بیان اینکه امیدواریم انسجام ایجاد شــده در نظارت بر بازار 
تأثیر بسزایی داشته باشــد، گفت: البته این تأثیر وجود داشته و در نرخ 

مرغ و تخم مرغ نیز تثبیتی صورت گرفته و نظارت بهتر شده است.

ور وجین نابار پرداخت وام ۵۰ میلیونی به ز
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: برای تشویق زوجین نابارور یک 
وام به مبلغ 5۰ میلیــون تومان برای ۳ دوره درمــان آنها در نظر گرفته 

شده است.
محمد مهدی ناصحی مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت کشور درباره 
هزینه های خدمات ناباروری و تحت پوشــش بیمه قــرار گرفتن این 
خدمت، گفت: براساس مصوبه قانونی بودجه سال ۱۴۰۰ تمام سازمان 
های بیمه گر و وزارت بهداشــت مکلف به تحت پوشــش بیمه ای قرار 
دادن خدمات ناباروری هســتند، به همین منظور برای تشویق زوجین 
نابارور یک وام بــه مبلغ 5۰ میلیون تومان بــرای ۳ دوره درمان آنها در 
نظر گرفته شده است، یعنی تمامی هزینه های این خدمت تا سقف 5۰ 

میلیون برای زوجین پرداخت می شود.
 او افزود: طرح پرداخت وام 5۰ میلیونی به زوجین نابارور نیز در شورای 
عالی بیمه انجام شده اســت، همچنین وزارت بهداشت و بیمه سالمت 
به عنوان متولیــان اصلی این امر به صورت جــدی پیگیر ارائه خدمات 
ناباروری به ۴ میلیون زوج در کشور هســتند، خانواده ها برای دریافت 
خدمات تشــخیصی و درمانی می توانند هم در بخــش دولتی و هم در 
بخش خصوصی این دســته از خدمات را دریافت کنند، تمامی شرایط 
این خدمــات در بخش دولتی کامال فراهم اســت و در بخش خصوصی 
تنها مابه التفاوت آن پرداخت می شود و خانواده ها توجه داشته باشند 
در صورت بروز تخلف و یا دریافت آگاهی الزم می توانند با شماره ۱۶۶۶ 

وزارت بهداشت تماس بگیرند.
مدیرعامل سازمان بیمه سالمت کشــور تصریح کرد: پراکندگی ارائه 
این خدمات در سایر استان های کشــور وجود دارد، اما اکثر استان ها 
این خدمات را در دانشگاه های علوم پزشــکی دارند، امیدواریم با ارائه 
این خدمات نرخ رشــد جمعیت در آینده نزدیک فزاینده شود، زیرا در 
چند سال اخیر میزان باروری در کشــور رو به کاهش بوده است، لذا در 
کنار فرهنگ سازی کمک مالی و توجه اقتصادی باید صورت گیرد تا ۴ 

میلیون زوج نابارور کشور به آرزوی خود برسند.

زالی تاکید کرد
ونا باید   اهمیت تزریق دوز سوم واکسن کر

اطالع رسانی شود
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی با اشــاره به ضرورت 
تمهیدات الزم برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا، بر استفاده از ظرفیت 

رسانه ها برای تسریع در روند تکمیل واکسیناسیون تاکید کرد.
علیرضا زالی، در دیدار با مدیران شبکه و رؤسای مراکز بهداشت، با بیان 
ضرورت بازمهندسی، بازسازی و تغییر ساختار نیروی انسانی، عمرانی 
و اعتباری حوزه بهداشت، گفت: تقویت ساختار بهداشتی همواره مورد 
تاکید وزارت بهداشت بوده و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تمام 

ظرفیت خود را برای این منظور به کار گرفته است.
وی با اشــاره به لزوم بهــره گیــری از ظرفیت خیرین بــرای تکمیل 
پروژه های بهداشــتی و تأمین تجهیزات، تصریح کرد: مراکز بهداشتی 
تابعه دانشــگاه در این زمینه پیشرو هســتند و همچنان بهره گیری از 
این ظرفیت باید در دســتور کار حوزه بهداشت باشــد.زالی با اشاره به 
اعالم رسمی رفع محدودیت های ســنی برای تزریق دوز سوم واکسن 
کرونا توسط وزیر بهداشــت، گفت: در این راســتا باید تمهیدات الزم 
برای پذیرش و ارائه خدمات به مردم در مراکز واکسیناســیون صورت 
گیرد. بهره گیری از ظرفیت رســانه و اقناع عمومی بــرای توجه مردم 
به اهمیــت تزریق دوز ســوم نیز نیاز اســت.وی در ادامــه از برخی از 
پیشــنهادات مســئوالن از جمله احیای طرح پژوهش های کاربردی 
HSR، تقدیر از کنشگران درون دانشگاهی و برون دانشگاهی فعال در 
امر واکسیناســیون و تعامل با بخش خصوصی و تبدیل منابع غیر مولد 
به درآمد مولد اســتقبال کرد.زالی در خصوص طرح هر خانه یک پایگاه 
ســالمت و نقش آن در جذب سفرا و رابطین ســالمت، اظهار کرد: این 
طرح در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به عنوان دانشگاه پیشرو 

در اجرای آن، باید با شتاب و نشاط پیگیری شود.
وی ادامه داد: حوزه بهداشــت ظرفیــت تعریف و اجــرای برنامه های 
اجتماعی متنوع را دارد و از همین رو، راه اندازی پویش های ســالمت 

محور برای جلب مشارکت خیرین می تواند مؤثر باشد.

معاون وزیر بهداشت:
ونا   مشارکت مردم در جریان شیوع کر

ستودنی است
 معاون بهداشــت وزیر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی گفت: 
مشــارکت و همدلی مردم در جریان شــیوع کرونا بعد از دوران جنگ 

منحصر به فرد و ستودنی است.
کمال حیدری در همایش روز جهانی داوطلبان ســالمت  با محوریت 
مشــارکت همه جانبه جامعه کلید طالیی کنتــرل همه گیری کووید 
۱۹ که در ســالن همایش های رازی برگزار شــد،   افزود: امروز نیازمند 
همدلی و مشارکت مردم و داوطلبان ســالمت بیش از گذشته هستیم 
تا به شکل تخصصی تر مطالب مناســب را با توجه به نیازهای جامعه در 
شبکه های اجتماعی باز نشــر کنیم.وی اظهار داشت: انقالب اسالمی 
با مشــارکت مردم شــکل گرفت و در جریان همه گیری کرونا شاهد 
بودیم که مردم با مسووالن و نهادهای مختلف برای مدیریت، اقدامات 
پیشگیرانه و امر واکسیناسیون همدلی دارند.وی اظهار امیدواری کرد با 
کمک مردم و داوطلبان سالمت بتوانیم در ارتقای حوزه سالمت و مهار 
و کنترل کووید ۱۹ موفق باشیم.حسین ملک افضلی عضو هیات علمی 
دانشگاه علوم پزشــکی تهران نیز در این مراسم گفت: در جریان شیوع 
کرونا و واکسیناســیون عمومی اگر شــخص رئیس جمهور ورود نمی 

کرد، این همه توفیقات حاصل نمی شد.

دیوار

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: باالترین 
میزان پذیرش در طول 2۰ ســال گذشــته را در سال 
های اخیر داشته ایم، یعنی بیشترین پذیرش معلم در 

سال های ۹۸.۹۹ و ۱۴۰۰ بوده است.
عبدالرضا فوالدوند، مدیرکل آموزش و پرورش شــهر 
تهران، دربــاره کمبود معلم در اســتان تهران و گالیه 
والدین از کالس هــای درس بی معلم اظهار داشــت: 
برخــی مواقع والدیــن معلم ســفارش می دهند و در 
کار تدریس معلمان ما دخالــت می کنند و روی نحوه 

تدریس آن ها ارزشیابی دارند.
فوالدوند خاطرنشــان کرد: ما در تهران کالس خالی از 
معلم نداریم. میزان کار حق التدریســی های ما امسال 
بیش از ۱۷۰ هزار ســاعت در هفته اســت. این میزان 
۱۷۰ هزار ســاعت را اگر تقســیم بــر 2۴ کنید تعداد 

کمبود معلم در تهران به دست می آید.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان تهــران گفت: ما 
باالترین میزان پذیرش در طول 2۰ ســال گذشــته را 
در این ایام داشــته ایم یعنی بیشــترین پذیرش معلم 

در ســال های ۹۸.۹۹ و ۱۴۰۰ بوده است. ما 
دیگر خیز برداشــته ایم و حــدود چهار هزار 

استخدام در سال ۱۴۰۰ داشتیم.
فوالدوند دربــاره نحوه جذب ایــن معلمان 
بیان کــرد: برخــی از این نیروهــا از طریق 
دانشــگاه فرهنگیــان و برخی با مــاده 2۸ 
جذب آموزش و پرورش شــدند. انشــاهلل در 

پذیرش های آینده حتما این رقم باالتر خواهد بود.
وی درباره فعالیــت حضوری مدارس گفــت: عوامل 
اجرایی ما در مدارس دقیقا شــرایط کارمندان ســایر 
ادارات را دارنــد در حالی که شــرایط عوامل اجرایی 

مدارس با کادر آموزشی تفاوت دارند.
مدیر کل آموزش و پرورش شــهر تهران درباره شرایط 
کاری کارمندان مــدارس گفت: به عنــوان مثال روز 
چهارشــنبه آموزش حضوری تعطیل شد در حالی که 
کادر اجرایی مدرسه حضور داشــتند. از این رو فعالیت 
کادر اجرایی و آموزشی در مدارس با هم متفاوت است. 
کادر اجرایی مدرسه همان شرایط کارمندان ما را دارند 

مثال زمانی که ادارات تعطیل شــدند، کادر 
اجرایی مدارس هم تعطیل شدند.

فوالدوند در پاسخ به این سوال که تهویه هوا 
یکی از راهکارهای کاهش شیوع کرونا است، 
با توجه به فصل ســرما، این پروتکل چگونه 
اعمال خواهد شــد؟ گفــت: تهویه ها باید بر 
اساس پروتکل ۰۶ باشــد. طبق این پروتکل 
2۰ درصد ســطح مســاحت کالس باید پنجره داشته 
باشدو این پنجره ها باید باز باشــد.وی در پاسخ به این 
سوال که در زمســتان که امکان باز گذاشتن پنجره ها 
وجود ندارد چطور می توان این پروتکل را رعایت کرد؟ 
گفت: آن زمان که سرما شروع شد مدیر مدرسه اختیار 
دارد که تصمیم گیری جدیدی نســبت به این موضوع 
داشته باشــد.مدیرکل آموزش و پررش گفت: البته ما 
درخواست یک اعتباری را از استانداری تهران داشتیم 
که در اعتبارات ســاالنه مــا لحاظ کند تــا بتوانیم در 

کالس ها سیستم تهویه خوب داشته باشیم.
فوالدوند در پاسخ به این ســوال که آیا آماری از ابتالی 

دانش آموزان اســتان تهران به کرونا با شروع آموزش 
حضوری در مدارس داشــته اید یا خیر؟ گفت: مسائل 
در این خصوص، بیشــتر هیاهو اســت آمار دقیق در 
این زمینه را باید از ســتاد ملی مقابله با کرونا و وزارت 
بهداشــت پرسید. شما به ســتاد کرونا اســتان بروید 
و میزان ابتال شهروندان ســن دانش آموزی را ببینید 
که چقدر است، سپس متوجه می شوید که این آمارها 
صحت ندارد.مدیرکل آموزش و پرورش شــهر تهران 
درباره میزان ابتــال و میزان فوت معلمان در اســتان 
تهران به خاطر شیوع کرونا بیان کرد: آمار معلمانی که 
از ابتدای کرونا تا امروز بر اثر کرونا فوت کرده  اند حدود 
۱2۰ نفر می شود. این آمار مربوط به دو سال اخیر است 
و این نشان دهنده توان، ایثار و تالش معلمان است که 

نگذاشتند آموزش تعطیل شود.
فوالدوند دربــاره آمار ابتالی معلمان بــه کرونا گفت: 
مشت نمونه خروار اســت. چند درصد از مردم ایران به 
کرونا مبتال شدند؟ به همان تناسب هم معلمان را باید 

در نظر گرفت.

آموزش

خریدار   دبیر ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
کشــور، درخصوص نحــوه پرداخــت وام 
اشــتغال معتادان بــه مددجویــان مرکز 
سروش، گفت: ســازمان بهزیستی متولی 
آن است و در این راستا اعالم آمادگی کرده  
است و ان شــاء اهلل در بازدید بعدی از مرکز 
سروش، مســئوالن بهزیســتی هم حضور 
داشــته باشــند و اطالعات ریــز آن را ارائه 

دهند.
 اســکندر مومنــی کــه بــرای پیگیری 
مصوبات بازدید رئیــس جمهوری به مرکز 
نگهداری و درمان کاهش آسیب های ماده 
۱۶ ســروش رفته بود، ایــن مرکز را مدرن 
و نمونه دانســت و اظهار کرد: اینجا ارتباط 
بین خانواده و معتاد آرام آرام برقرار شــده 
و خانواده وقتــی مطمئن شــد معتاد رها 
شده)ترک کرده اســت(، او را جدی گرفته 
و اینگونــه معتاد به خانواده بــاز می گردد 

چراکه این راه حل اصلی است.
وی با بیان اینکه حدود دو ســال است این 
مرکز با همت دســت اندرکاران راه اندازی 
شــده، خطاب به مددجویان سروش ادامه 
داد: تمام ایــن امکانات فقــط و فقط برای 
بازگشت شــما به آغوش خانواده و جامعه 
اســت. تمام افرادی که اینجا کار می کنند 
این اقدامات را وظیفه خود می دانند و همه 
قوا و مسئوالن و خانواده و جامعه نگران شما 
هســتند و دغدغه برگشت شــما به آغوش 

خانواده را دارند.
مومنی اقدامات انجام شده در مرکز سروش 

برای بازگشت معتادان به خانواده و جامعه را 
وظیفه دانســت و خطاب به مددجویان این 
مرکز افزود: اما خودتان هم باید بخواهید و از 
این فرصت برای ترک اعتیاد استفاده کنید. 
برخی مددجویان پیش از این شــغل داشته 
و پس از  اعتیاد هم شــغل و هم خانواده را از 
دست داده اند و جامعه نیز آنها را طرد کرده 

است. 
خیلی از شــما تصور می کردید با یک بار یا 
دو بار مصرف معتاد نشــده  یا خیلی راحت 

ترک می کنید. با کار  تالش و تقویت اراده و 
ایمان ان شــاءهلل به آغوش خانواده و جامعه 

بازگردید که نقش اصلی را شما دارید.
دبیر ســتاد مبــارزه با مواد مخدر کشــور، 
تصریح کرد: االن این شــرایط فراهم شده 
و اراده و اعتماد به نفس شــما می تواند این 
چرخــه را کامل  کند. اراده و تــوکل به خدا 
داشــته باشــید و با این اقدامات فرهنگی و 
مهارت آمــوزی و... که در ایــن مرکز انجام 

می شود به خانواده بازگردید.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، ادامه 
داد: وقتــی یــک تحول جدیــدی تصمیم 
گیری و ســپس اجرا می شــود خوشحالی 
ایجاد می شــود و مــن امروز خوشــحالم و 
صمیمانه تشــکر می کنــم از تمــام افراد 
دســت اندرکاران و خیرین و مســئوالن و 

مددجویان با تمام وجود سپاسگزارم.
مرکز مهر ســروش تا اواخر سال ۹۷ وجود 
خارجی نداشــت و ســردار رحیمی نقش 
برجســته ای در ایجاد این مرکز داشــتند 

و ایــن کار، کاری عاشــقانه و قلبی اســت 
و اجر  و پــاداش فراوانــی دارد.وی با بیان 
اینکه ایجاد مرکز مهر ســروش و نگهداری 
و درمان و بازپروری معتادان وظیفه نیروی 
انتظامی نیســت، تصریح کرد: با این حال با 
توجه بــه اهمیت موضوع ســردار رحیمی 
با تمام وجود پــای کار آمدنــد و این جای 
تقدیر و تشــکر ویژه دارد. ســال ۹۸ فاز 2 
این مرکز کلنگ خورد و امــروز آماده بهره 
برداری است و خوشــحال می شویم وقتی 
این اقدامات جهادی و تحولی انجام شــده 
اســت. ظرفیت این مرکز هم اکنون تا ۷5۰ 
نفر رســیده اســت و این کار خیر را نیروی 

انتظامی شروع و آن را دنبال کرد.
مومنی با بیان اینکه برای تکمیل چرخه این 
مرکز باید چند کار انجام شود، تاکید کرد: در 
ابتدا سم زدایی و درمان و کارهای پزشکی و 
روا ن درمانی باید انجام شود و سپس بحث 
مهارت آموزی مهم است. این افراد باید یک 
شــغلی یاد بگیرند و اعتماد به نفس الزم در 

اینها ایجاد شود. 
در نهایت نیز بایــد ارتباط بیــن مددجو و 
خانواده و جامعه برقرار شــود. این موارد در 
این مرکز پیش بینی شده  و ایجاد خانه های 
مهر در کنار مرکز ســروش نیــز به همین 
منظور اســت که ارتباط برقرار شــود و این 
ســاختمان مهر برای این موضوع اســت تا 
به بازگشت ســوی خانواده ها کمک کند و 
تاکنون بیش از ۹۰ درصــد مددجویان این 

مرکز با خانواده ها مرتبط شده اند.

ونا فوت ۱۲۰ معلم بر اثر کر

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران
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معاون سازمان حفاظت محیط زیست:
تالش برای حفاظت از خاک راهی به سوی 

محیط زیست سالم است
خریدار   معاون محیط زیســت طبیعی و تنوع زیســتی ســازمان حفاظت 
محیط زیست در پیامی به مناسبت روز جهانی خاک گفت: تالش برای حفاظت 
از خاک و جلوگیری از آلودگی، شوری، فرســایش و کاهش کارآمدی آن، راهی 
به  سوی داشتن محیط زیســت هر چه سالم تر، تنوع زیســتی پایدارتر و امنیت 

غذایی بیشتر است.
به گزارش سازمان حفاظت محیط زیســت، در پیام حسن اکبری آمده است: در 
شصت و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل در دســامبر سال 2۰۱۳، روز 5 

دسامبر به  عنوان روز جهانی خاک نامگذاری شده است.
وی افزود: مراسم گرامیداشت این روز هر ســاله در سراسر جهان، با هدف جلب  
توجه نســبت به ارزش و اهمیت خاک به  عنوان بستر حیات و همچنین آموزش 
جهانیان و ارتقاء درک و آگاهی آنان در خصوص این منبع ارزشــمند و ضرورت 
حفاظت از آن در قالب کنفرانس ها، جشــنواره ها و برنامه هــای متعدد آگاهی 

سازی برگزار می شود. 
اکبری ادامه داد: شــعار روز جهانی خاک در ســال  2۰2۱ جلوگیری از شوری 
خاک، افزایش حاصلخیزی خاک تعیین  شــده اســت تا از طریق پرداختن به 
چالش های رو به رشد مدیریت خاک، مبارزه با شور شدن آن، افزایش آگاهی در 
خصوص آن و تشویق جوامع برای کمک به بهبود سالمت خاک به ارتقاء آگاهی 
درزمینه ضرورت و اهمیت حفظ اکوسیستم های سالم و نقش آن در رفاه انسان 

بپردازد.
وی افزود:  خاک به  عنوان مامن، زیستگاه و رویشگاه میلیاردها موجود زنده اعم 
از گیاهان، جانوران، میکروارگانیزم ها و بستری برای ارائه خدمات اکوسیستمی 
بی نظیری چون تامین غذا، آب پاک و سوخت، بســیار ارزشمند و حائز اهمیت 
است. تنوع زیســتی موجود در خاک در چرخه مواد مغذی اکوسیستم، رشد و 
تغذیه گیاهان، ذخیره و تصفیه آب، ســرکوب آفات، مقاومت در برابر فرسایش 
و موارد متعدد دیگر نقش بسیار مهمی ایفا کرده و برای سالمت و پایداری تمام 

اکوسیستم های موجود بر کره زمین حیاتی است.
معاون محیط زیســت تصریح کرد: تغییر اقلیم، تخریب زیستگاه ها، شیوه های 
نادرســت مدیریت و بهره برداری اراضــی، جنگل زدایی، کشــاورزی ناپایدار و 
بســیاری عوامل دیگر حاصل از افزایش روزافزون نیازهای جهانیان و به  تبع آن 
دست یازی های بی رویه انسان در گنجینه طبیعت، همه و همه خاک را به سمت 
آلودگی بیشتر، فرســایش سریع تر، شــوری باالتر، کیفیت پایین تر و در نتیجه 
غنای کمتر تنوع زیستی هدایت کرده، از بهره وری و حاصلخیزی آن می کاهد و 

حیات انسان و دیگر موجودات زنده را بر روی کره زمین به مخاطره می اندازد.
وی افزود: تــالش برای حفاظــت از خــاک و جلوگیری از آلودگی، شــوری، 
فرســایش و کاهش کارآمدی آن، راهی به  سوی داشــتن محیط زیست هر چه 
سالم تر، تنوع زیستی هرچه پایدارتر و امنیت غذایی هر چه بیشتر است.اکبری 
تصریح کرد: امید اســت با درک عمیق قدر و منزلت این گنجینه گرانبها، نسبت 
به سیاست گذاری های مناســب و برنامه ریزی های صحیح برای ارتقاء آگاهی و 
حفاظت هر چه بیشتر از منبع ارزشمند خاک بکوشیم تا هم خود و هم آیندگان 

را به بهترین شکل از خدمات بی نظیر آن بهره مند سازیم.

 آگهی موضوع ماده ۲ قانون ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

اداره ثبت اسناد و امالک در گناوه هيات موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 2292 14006022400100 مورخ 12/ 8/1400 هيات موضوع قانون 
تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بندر گناوه تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن خضری فرزند 
فتح اهلل به شماره شناسنامه 136 کد ملی 5297662196 صادره از گناوا را نسبت به 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 12635 مترمربع در قسمتی از بالک 117 اصلی واقع 
در امامزاده کاوه خریداری مع الواسطه از آقای محمد اتشی و شرکاء محرز گردیده است لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته بلند می توانند از تاریخ انتشار 
اولين اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره نسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهند 

صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/30

محمد چهابدار رییس ثبت اسناد و امالک  گناوه

آگهی ابالغ رسیدگی
خواهان: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ) ره( دادخواستی مبنی بر ضبط یک 
قطعه زمين جزء از پالک ثبتی 270 اصلی واقع در بخش 3 اردبيل به مساحت 
3024مترمربع واقع در شهرستان نير، تقدیم دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی 
استان اردبيل واقع در اردبيل- ميدان بسيج- ساختمان مرکزی دادگستری 
کل اردبيل به کالسه پرونده 0000060 ثبت گردیده و وقت رسيدگی روز سه 
شنبه مورخه 1400/10/21 ساعت 10/15 قبل از ظهر تعيين شده است به 
علت مجهول المالک بودن ملک موصوف و درخواست خواهان  در اجرای ماده 
10 آئين نامه نحوه رسيدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی و با رعایت 
ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثيراالنتشار آگهی می شود تا هر شخصی اعم از حقيقی یا حقوقی 
نسبت به ملک موصوف ادعایی داشته باشند ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی 
و اطالع از ومفاد آن به این دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيگی حاضر

 گردد.
مدیر دفتر دادگاه ویژه  
اصل 49 قانون اساسی استان اردبیل- بهروز فرجی

آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمان های فاقدسندرسمی 

کالسه  پرونده   1400/6/13 مورخ   140060309068001498 شماره  رای  برابر 
1399114409068000380 هيات  اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی 
قزوین  دو  منطقه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  مستقردرواحد  سندرسمی  فاقد  های  وساختمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکيت  خانم ربابه محمدپور به شناسنامه شماره 751 کد 
ملی4321650992 صادره ازقزوین - مشعلدار فرزند ابوالحسن   درسه دانگ  مشاع ازششدانگ 
یکباب ساختمان   به مساحت 252/75 متر مربع  پالک شماره  11اصلی  واقع در قزوین بخش 5   
حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین خریداری مع الواسطه از علی و داود و محمود زهرایی و برابر سند 
رسمی به شماره 52560 مورخ 1392/12/24 دفتر اسناد رسمی 20 قزوین   تایيد و محرزگردیده 
است  . لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسندمالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ انتشاراولين 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت یک ماه 
ازتاریخ  تسليم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهدشد. 
توضیحات : برابر رای شماره 140060309068001497 مورخ 1400/6/13 پرونده کالسه 
1399114409068000384 بميزان سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد تقاضا بنام محمد علی 

ربانی رای هيات صادر گردیده است . 
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/9/1 تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400/9/15

علی شهسواری – رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060324002001261 مورخه 1400/04/24 هيات اول موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر  
واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متعلق به آقای  سيد جالل هاشمی 
فرزند سيد جعفر به شماره شناسنامه 863 و شماره ملی 3520491923 صادره از 
دشتستان در ششدانگ یک قطعه زمين مزروعی به مساحت 80000 مترمربع قسمتی 
از پالک 7393 اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان اراضی بوشکان 
خریداری  شده از آقای محمدباقر گرامی به ایشان واگذار گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولين آگهی به ظرف مدت دو ماه آگهی اعتراض خود را به این اداره تسليم و پس از اخذ 
رسيد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم  نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد.  صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع ذیصالح قانونی ) دادگاه( نيست.   م الف 615
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/30 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/15

حمیدرضا باقرپور- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان



 رییس مجلس:

بودجه ۱۴۰۱ یکشنبه آینده به مجلس می آید

خریدار   رییس مجلس شــورای اسالمی گفت: 
بودجه ۱۴۰۱ یکشــنبه هفته آینــده)2۱ آذر( 

توسط دولت به مجلس ارائه می شود.
 »محمدباقــر قالیباف« در جلســه علنی مجلس 
شورای اسالمی در پاســخ به تذکر حجت االسالم 
»علیرضا ســلیمی« نماینده مردم محالت درباره 
زمان ارائه بودجه که بایــد ۱5 آذرماه طبق قانون 
به مجلس ارسال شود، گفت: دولت در حال اصالح 
ســاختاری در بودجه ۱۴۰۱ است که این موضوع 
اولویت مجلس و دولت است و رهبر معظم انقالب 
هم بــر آن تاکیــد دارند.رییس مجلس شــورای 

اسالمی با اشــاره به نشست روز گذشــته خود با 
رییس جمهــوری اظهار کرد: بــرای اینکه بودجه 
از کفایــت الزم برخوردار شــود، رییس جمهوری 
تاکید کردند که الزم اســت بودجه تــا ۳ روز دیگر 
در دولت بحث و بررسی شود.قالیباف افزود: البته 
نکاتی نیز مدنظر داشــتیم تا پیش از آنکه بودجه 
به مجلس ارسال شــد، این نکات مورد بررسی قرار 
گرفته و یک جلســه هم با روسای کمیسیون های 
مجلس درباره مسائل اقتصادی، عمرانی و برنامه و 
بودجه درباره بودجه ۱۴۰۱ بحث و بررسی خواهد 
شــد.به نظر می رســد پس از انجام کارهای گفته 

شده، هفته آینده یکشــنبه، بودجه ۱۴۰۱ تقدیم 
مجلس شود و در این یک هفته هم همدلی و توافق 
بیشتر برای بودجه انجام خواهد شد. بودجه۱۴۰۱ 
کل کشــور در جلســات فوق العاده هیات دولت 
در نوبت هــای صبح و بعد از ظهر در حال بررســی 
اســت.آیت اهلل رییسی چهارشــنبه هفته گذشته 
در نشســت مشــترک دولت و مجلــس گفت: ما 
می خواهیم بودجه ۱۴۰۱ کمترین نقص را داشته 
و کسری نداشته باشــد. به گفته رییس جمهوری 
مهار تورم و رشد اقتصادی قابل قبول از دیگر موارد 
مد نظر دولت در تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۱ است.

بیمه

 صندوق خسارتهای بدنی با حضور 
فعال در همایش بیمه و توســعه و 
با اتکا به تــوان و نیروی انســانی 
متخصص خود آماده پاسخگویی 
به مراجعین گرامی می باشــد.به 
گزارش روابــط عمومی صندوق 

تامین خسارتهای؛ بدنی همایش 
بیمه و توســعه کــه در روزهای 
۱۳ و ۱۴ آذر همزمــان با روز بیمه 
برگزار مــی گردد کــه صندوق 
تامین خسارتهای بدنی به همراه 
سندیکای بیمه گران در نمایشگاه 

جانبی این همایش دارای غرفه و 
آماده پاســخگویی به مراجعین 
محترم می باشد.  بنابراین گزارش 
همایش بیمه و توســعه به صورت 
حضــوری و برخط برگــزار می 
گــردد و برنامه ســخنرانی و پنل 

ها به صــورت زنده از وب ســایت 
همایش، صفحــات مجازی بیمه 
مرکزی، ســندیکای بیمه گران، 
پژوهشکده بیمه، شــرکت های 
وابســته صنعت بیمه، سایت های 

خبری بیمه پخش میگردد.

حضور فعال صندوق تامین خسارت های بدنی در همایش ملی توسعه و بیمه

 بازگشت رونق به تولید در چینی مقصود
  با پشتیبانی بانک ملی

بانک ملی ایران همواره پشــتیبان و حامی بخش تولید بوده و شــرکت 
های متعــددی از صنایع مختلف با اســتفاده از تســهیالت این بانک 
توانســته اند به ایجاد و توســعه فعالیت های خــود بپردازند. بر همین 
اساس مجتمع تولیدی چینی مقصود از جمله شــرکت های است که 
توانسته است با پشــتیبانی ها و حمایت های بانک ملی ایران به رونق و 
گســترش در تولید بازگردد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، 
مجتمع تولیدی چینی مقصود با مشارکت و سرمایه گذاری بانک ملی 
ایران با ظرفیت اسمی سالیانه ۳۰۰۰ تن در اســفندماه ۱۳۷۳ افتتاح 
شــد و در حال حاضر معتبرترین برند تولید چینی در کشــور است که 
محصوالت متنوع خود را با کیفیت و منطبق با اســتانداردهای جهانی 
تولید می کند.این مجتمع تولیدی در کنار مشــکالت فراوان طی سال 
های اخیر با حمایت های بعمل آمده و با استفاده از ظرفیت های موجود 
و همچنین تمرکز بر تولید با کیفیت و متنوع کاال توانســت در طی یک 

دوره ۱۷ ماهه بر مدار رونق تولید برگردد.
مهدی ایمانی، مدیرعامل مجتمع تولیدی چینــی مقصود با بیان این 
که کمک های همه جانبه بانک ملی ایران به این مجتمع زمینه توسعه 
و رونق تولید را مجــدد فراهم کرده اســت، افزود: همزمــان با جذب 
نیروهای متعهد و باتجربه و اجرای مدیریت هزینه ها، اصالح تجهیزات 
تولیدی، تغییرات در ســاختار بازرگانــی و تغییر در نحــوه برخورد با 
مشــتری و کیفیت محصوالت و بســته بندی و از همه مهمتر حمایت 
های بی دریغ و همه جانبه بانک ملی ایران موجب شد امروز محصوالت 

تولیدی این مجتمع با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی صادر شود.
وی با تمرکز بیشتر بر صادارت ادامه می دهد: با توجه به اصالح ساختار 
قیمت تمام شــده و کنترل هزینه ها بیشــترین صادرات به کشورهای 

اوراسیا و بخشی از اروپا صورت می گیرد.

تفاهم نامه ۱۵۰ میلیون یورویی و ۲۰۰ هزار میلیارد ریالی بانک صادرات ایران 
با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس امضا شد

درخشش »پتروصاد« در کیش
بانک صادرات ایران در پــی رونمایی از طرح جدیــد »پتروصاد« برای 
تأمین مالی مگاپروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی در هشتمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی و سیزدهمین 
نمایشگاه فرصت های ســرمایه گذاری کشــور، با هلدینگ پتروشیمی 
خلیج فارس تفاهم نامــه تامین مالی ۱5۰ میلیــون یورویی و 2۰۰ هزار 
میلیارد ریالی امضا کرد.به گزارش روابط عمومــی بانک صادرات ایران، 
امیر یوســفیان، نائب رئیس هیئت مدیــره بانک صــادرات ایران پس 
از امضای ایــن تفاهم نامه با جعفــر ربیعی، مدیرعامل شــرکت صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس در تشــریح ظرفیت ها و اهــداف طرح جدید 
»پتروصاد« اظهار کرد: این طرح در مرحله اول برای تامین سرمایه مورد 
نیاز پروژه های دارای اولویت در صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی از طریق 
منابع بانکی، اعتبارات اســنادی، منابع بانک در شــعب خارج از کشور، 
منابع صندوق توســعه ملی و منابع حاصل از انتشار اوراق صکوک توسط 

شرکت تامین سرمایه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
امیر یوســفیان در مراســم امضای تفاهم نامه بانک صــادرات ایران با 
هلدینگ خلیج فارس در محل غرفه این هلدینــگ در کیش اینوکس 
2۰2۱، درباره این محصول افزود: شــاخصه مهم دیگــر »پتروصاد« 
تســهیل عملیات و کاهش هزینه های تامین مالی شرکت ها است؛ به 
طوری که در این طرح، انواع تسهیالت در قالب عقود اسالمی، گشایش 
اعتبارات اســنادی ریالی برای گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 
شرکت های معرفی شده تا سقف ۱5۰ میلیون یورو و 2۰۰ هزار میلیارد 
ریال )شامل تسهیالت و تعهدات( در چارچوب قوانین و مقررات جاری 
بانک و ضوابط ابالغی بانک مرکزی توسط بانک صادرات ایران پرداخت 

خواهد شد.
وی همچنین از گشــایش اعتبارات اســنادی ریالــی داخلی دیداری 
و مــدت دار برای خرید مــواد اولیه شــرکت های فعال گــروه صنایع 
پتروشــیمی خلیج فارس تا ســقف 5۰ هزار میلیارد ریال و گشــایش 
اعتبارات اســنادی ریالی در قالب طرح طراوت توسعه تا سقف 5۰ هزار 
میلیارد ریال برای اجرای طرح های نوســازی، بهســازی و جایگزینی 
ماشــین آالت، تجهیزات خطوط تولید و تأسیســات با اعمال تخفیف 

کارمزد تا سقف ۳۰ درصد نرخ های مصوب در این حوزه خبر داد.
یوســفیان با اعالم این که بانک صــادرات ایران در قالــب این طرح از 
تسهیالت ارزی شعب خارج از کشــور هم برای پرداخت به شرکت های 
این حوزه اســتفاده خواهد کرد، افزود: عملیات انتقــال ارز به منظور 
تســهیل و کاهش هزینه ها با کمتریــن نرخ کارمزد توســط صرافی 
بانک صــادرات ایران صورت خواهــد گرفت. همچنیــن در این طرح 
پیشــنهادهای ویژه ای توسط شرکت تامین ســرمایه، صرافی سپهر و 
بیمه سرمد به شرکت های مورد نظر با شرایطی کامال رقابتی و به صرفه 
ارائه خواهد شــد.نایب رئیس هیأت  مدیره بانک صــادرات ایران تاکید 
کرد: به دنبال این هستیم که با اســتفاده از تمامی ظرفیت های بانک و 
شــرکت های زیرمجموعه، در خدمات تامین مالی بانک صادرات ایران 

در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی جهشی چشمگیر صورت گیرد.
یوســفیان ارائه خدمات متنوع از جملــه امکان ســنجی برنامه های 
کسب وکار، تشکیل صندوق پروژه، انتشــار انواع اوراق بهادار با حداقل 
کارمزد در بازار سرمایه و پذیرش ارکان مشاور در زمینه عرضه، ضمانت، 
تعهد پذیره نویســی و بازارگردانی توسط تامین ســرمایه سپهر و ارائه 
طرح منحصر به فرد انواع پوشــش خدمات بیمه ای مورد نیاز در حوزه 
انرژی، مهندسی، مسئولیت، آتش سوزی، حمل و نقل، اعتباری، اموال 
و درمان توسط بیمه سرمد و همچنین تسهیل نقل و انتقاالت ارزی را از 

قابلیت های »پتروصاد« برشمرد.

حضور فعال بانک کارآفرین در هشتمین 
نمایشگاه کیش اینوکس 

بانک کارآفرین به همراه گروه مالی خود در ســیزدهمین نمایشــگاه 
معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و هشــتمین نمایشگاه بین 
المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی موسوم به کیش اینوکس 

حضور چشم گیری یافت.
 به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این نمایشگاه که پس از وقفه 
دو ساله به دلیل شیوع ویروس کرونا، هشــتم تا یازدهم آذر ماه ۱۴۰۰ 
با مشــارکت بیش از ۳۰۰ شــرکت داخلی و خارجی به مدت چهار روز 
در مرکز نمایشــگاه های بین المللی کیش برگزار شد، محفل مناسبی 
برای برگزاری جلسات متعدد بین ســرمایه گذاران، تولیدکنندگان ، 
فعاالن بازار سرمایه بود .در این نمایشگاه جلســات متعددی با حضور 
فعاالن بازار سرمایه ، مشتریان، تولید کنندگان در غرفه بانک کارآفرین 
به میزبانــی دکتر احمد بهارونــدی مدیرعامل ،مهنــدس محمدرضا 
خورســندی رییس هیات مدیره و مهندس مهدی ســیف علی شاهی 

عضو هیات مدیره برگزار و دست آوردهای خوبی به همراه داشت.
بانک کارآفرین در نمایشــگاه اینوکس کیش به همراه زیر مجموعه های 
خود از جمله بیمه کارآفریــن، کارگزاری کارآفریــن، صرافی کارآفرین، 
نمایندگان شــرکتهای بانکداری تجاری، شرکتی و سرمایه گذاری در این 
نمایشــگاه حضور یافت تا به طور همه جانبه پاســخ گوی مدعوین باشد.

کیش اینوکس 2۰2۱ فرصت تازه ای برای بازنگری اقدامات انجام شــده 
و ترسیم چشــم اندازهای نو در حوزه اقتصاد اســت که انتظار می رود به 
گســترش ارتباطات تجاری و اقتصادی میان اضالع اقتصاد کشــور اعم از 

ارکان بازار سرمایه، بانک ها، بیمه ها  و دیگر مشارکت کنندگان منجر شود.

بانک
 پیام تبریک دکتر کاردگر به مناسبت ۱۳ آذر

 روز بیمه
نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در پیامی، ۱۳آذر سالروز 

تاسیس بیمه دانا و روز بیمه را تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، متن پیام دکتــر ابراهیم کاردگر به 

شرح زیر است:
خالق سبحان را سپاس می گوئیم که توفیق به انجام رساندن مأموریت 
خطیرحرفه پرافتخار بیمه گری و ارائه خدمات به مردم شــریف را به ما 
عطا فرمود تا در پرتــو عنایاتش با بهره مندی از تجــارب اهالی صنعت 
و همکاران خوبم در مجموعه فاخر بیمه دانــا در آغاز چهل و هفتمین 
ســال فعالیت این شــرکت با رویکرد علمی و به منظور توســعه همه 
جانبه مسیرهای ترقی و پیشــرفت را درسال تولید، پشتیبانی ها  ومانع 
زدایی ها بپیمائیم و به لطف خداوند ســبحان و به عنوان یکی از شرکت 
های مطرح و پیشرو در صنعت بیمه با کارنامه ای مطلوب  شعار توانایی 

را به منصه ظهور برسانیم.
صنعت بیمه کشــور به عنوان بازوی توانمند حمایتــی تامین آرامش 
جامعه و صاحبان صنایع و ســرمایه های آن در آزمونی بزرگ در عرصه 
بین المللی که شاهد فشار و تحریم ها علیه کشور و شیوع ویروس کرونا 
هستیم، خوش درخشیده است و به تبع آن در شرکت بیمه دانا به یاری 
شما عزیزان کوشیده ایم با برنامه ریزی دقیق، هوشمندسازی در حوزه 
خدمات رســانی، و ایفای مســئولیت قانونی و ارائه خدمات مطلوب به 
بیمه گــذاران خود و همچنین ارایــه طرح های نو )مهردانــا، رفاه دانا( 
پیام آور آرامش و امنیت خاطر برای بخش وســیعی از جامعه و فعاالن 

اقتصادی باشیم.
حال به یمن عنایات حضرت حق سیزده آذر ســالروز تاسیس شرکت 
بیمه دانا و روز بیمه را به عموم فعاالن صنعت پر افتخار بیمه، کارکنان، 
نمایندگان، ســهامداران، و بیمه گذاران تبریک و تهنیت عرض نموده، 
امیــدوارم درتداوم سیاســت های دولت خــدوم ســیزدهم، اجرای 
راهبردهای رونق اقتصادی با محوریــت تحول دیجیتال با همت واالی 

آن گرانمایگان مسیرهای توسعه و ترقی را درصنعت بیمه هموار نماید.

 
خبر خوش بیمه ای در آستانه روز بیمه

جرائم مربوط به وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد 
بیمه نامه شخص ثالث بخشیده شد

با اعالم نهاد ناظر صنعت بیمه در بازه زمانی بیســت روزه از ســیزدهم 
آذر تا پایان روز دوم دی ماه سال ۱۴۰۰ تمامی جرائم مربوط به وسایل 
نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه شخص ثالث مورد بخشودگی قرار 

می گیرد.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملــل بیمه مرکزی، در 
راستای ترویج فرهنگ بیمه و با در نظر گرفتن شرایط خاص همه گیری 
ویروس کرونا و مشکالت اقتصادی اقشار آســیب پذیر ناشی از تحریم 
های ظالمانه، شــرکت های بیمه موظف شــده اند تا از دریافت جرایم 

وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمه نامه خودداری کنند.
بر اســاس این گزارش، تصمیم یادشــده با پیشــنهاد رئیس کل بیمه 
مرکزی و موافقت رئیس وقت مجمع عمومی صندوق تامین خســارت 

های بدنی به مرحله اجرا در می آید.
بنابراین مصوبه، شــرکت های بیمه از تاریخ ســیزدهم آذرماه تا دوم 
دی ماه ســال جاری حق دریافت جریمه بند »ب« مــاده »2۴« قانون 
بیمه اجباری خسارات واردشــده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از 

وسایل نقلیه را ندارند و صد در صد جرائم یاد شده بخشیده خواهد شد.
 

پیام مدیرعامل شرکت بیمه رازی به مناسبت 
فرارسیدن روز بیمه

مدیرعامل شرکت بیمه رازی به مناسبت فرارسیدن ۱۳ آذر روز بیمه،  
پیامی صادر کرد.

به گزارش روابط عمومی شــرکت بیمــه رازی، متن پیــام دکتر علی 
جباری به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

۱۳ آذر ماه فرارســید و بار دیگــر صنعت بیمه در مرکــز توجهات قرار 
گرفت. امروز موضوع »بیمه« و واگذاری ریســک، دیگر یک امر شعاری 
نیست و همه به اهمیت آن پی برده اند. مالکان کوچکترین دارایی ها تا 
صاحبان بزرگترین کارخانه ها، همه به دنبال بیمه کردن سرمایه خود 

برای جلوگیری از تحمل زیان های احتمالی هستند.
کشور ما نیز طی سال های اخیر در صنعت بیمه، پیشرفت های بزرگی را 
تجربه کرده که این نشان دهنده آگاهی مردم نسبت به فواید بیمه و نیز 

توجه سیاست گذاران به توسعه این ابزار اقتصادی است.
شــرکت بیمه رازی نیز به عنوان یکی از بازیگــران اصلی این صنعت،  
اکنون دوران تحول جدی خود را آغاز کرده اســت و با سرعت به سمت 

فتح قله های هدف گذاری شده پیش می رود.
توســعه شــبکه فروش، افزایش ســرمایه قابل توجه، مانــع زدایی از 
فرایندهای بیمــه گری و نیز کمک بــه افزایش ضریب نفــوذ بیمه در 
جامعه، نتایج چشــمگیری در کوتاه مدت به همراه داشــته و در میان 

مدت نیز آثار قابل اعتنایی در عملکرد شرکت به جا خواهد گذاشت.
اینجانب با تاکید بر لزوم رعایت اخــالق حرفه ای، جلوگیری از هرگونه 
انحراف در عملیــات بیمه گری و توجه ویژه به بازارهــای بالقوه، آینده 
درخشانی را برای شــرکت بیمه رازی نوید می دهم و از همه ذینفعان 

می خواهم ما را در رسیدن به اهداف عالی شرکت یاری کنند.
اکنون با اتکا به شبکه فروش توانمند، کارکنان ستادی پر تالش و بیمه 
گزاران محترم شرکت، فرارســیدن این روز را به همه ذینفعان صنعت 
بیمه و نیز شــرکت بیمه رازی تبریک عرض می کنم و از خدای متعال 

برای همگان توفیق طلب دارم.

 خدمات سوپرمارکت مالی دی به زودی
 آنالین می شود

خدمات ســوپرمارکت مالی دی بــه زودی عالوه بر شــعب، از طریق 
اپلیکیشن آنالین نیز ارائه می شود.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، در نشســت گروه مالی بانک دی با 
عنوان »معرفی خدمات سوپرمارکت مالی دی« که در حاشیه نمایشگاه 
کیش اینوکس برگزار شــد، مهدی عســگری، معاون سرمایه گذاری 
و توســعه گروه مالی دی گفت: گروه مالی دی در قالب ســوپرمارکت 
مالی، سبد یا مجموعه ای از خدمات مالی را از طریق شعب بانک دی در 
اختیار مشتریان قرار داده است. وی افزود: راه اندازی سوپر مارکت مالی 
یک ایده خالقانه بوده که یک ترند جهانی اســت و در این حوزه تاکنون 
فعالیت های زیادی صورت گرفته اســت. در ایران برخی بانک ها به این 
مجموعه پیوسته اند و این خدمات را ارائه می دهند.عسگری با اشاره به 
اهداف اصلی راه اندازی این سوپر مارکت مالی، افزود: سوپرمارکت مالی 
با محور ارائه مجموعه ای از خدمات بازار ســرمایه، بازار پول و بازار مالی 
شکل گرفته که شــامل ارائه خدمات ارزی و صرافی، خدمات بیمه ای، 
کارگزاری در کنار ارائه خدمات بانکی در شــعب بانک دی اســت.وی 
ادامه داد: ســوپرمارکت مالی بانک دی در حال حاضر در دو شعبه ارائه 
می شود اما در هفته های آینده تعداد قابل توجهی از شعب، این خدمات 

را ارائه خواهند کرد.
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اقدامات و اهــم فعالیت های انجام شــده در 
صنــدوق تامین خســارتهای بدنی در مدت 
۱۰۰ روز طــی گفتگــو با مهنــدس مجید 
بهزادپور مدیرعامل ای نهاد تشــریح شد؛به 
گــزارش روابط عمومــی صنــدوق تامین 
خسارتهای بدنی در راســتای اقدامات و اهم 
فعالیت های انجام شــده در صندوق تأمین 
خسارت های بدنی با مهندس مجید بهزادپور 
مدیر عامل این نهاد  به گفتگو نشسته ایم که 

مشروح آن در ادامه می آید:
بهزادپور در تشــریح اقدامات صورت گرفته 
در صنــدوق جهت تســهیل و تســریع در 
پرداخت خسارت زیان دیدگان و خانواده های 
آســیب دیده حوادث رانندگی بیان داشت : 
افرادی که دچار این حوادث ناگوار می شوند 
غالباً از اقشــار ضعیف  جامعه می  باشــند لذا 
تســریع در ارائه خدمات با کیفیت از اولویت 
های صنــدوق می باشــد در همین راســتا 
کاهش روند رســیدگی به پرونده ها، اتصال 
به ســامانه خودکاربری ثنــا )مرکز فناوری 
اطالعات قوه قضاییه(، ارســال سیســتمی 
حواله های پرداخــت، راه اندازی سیســتم 
نرم افزاری تقســیم ارث که تمامی اقدامات 
منجر به تســهیل و ارائه خدمــات با کیفیت 

برای هموطنان گرامی می باشد.
ایشان در ادامه اضافه کرد : بمنظور رفاه حال 
وکاهش مراجعات آســیب دیدگان مشمول 
تعهــدات صنــدوق تأمین خســارت های 
بدنی با جلوگیری از ایجاد اطاله دادرســی، 
زیان دیدگان خســارات خود را با تشخیص 

کارشناسان صندوق دریافت می نمایند.
مدیر عامل صندوق در راستای تکریم ارباب 

رجوعــان و صیانــت از حقوق شــهروندی 
و تســریع در پرداخــت خســارات و ایفای 
به موقــع تعهــدات قانونی تصریــح کرد: با 
مکانیــزه نمــودن فرایندهــای اجرایی در 
پرداخــت الکترونیکی خســارات به دنبال 
تسهیل و استفاده از کنترل های سیستمی، 
صدور چک، حذف و پرداخــت الکترونیکی 
جایگزین گردید و با ارتقاء آن ضمن تسریع 
در انتفاع آسیب دیده از دیات متعلقه فرآیند 
کاری مراجع قضائــی را نیز به همین موجب 

تسهیل شده است.
بهزاد پور مدیرعامل صندوق خســارت های 
بدنی با بیان اینکه اتصال صندوق به ســامانه 
خودکاربری مرکــز فنــاوری اطالعات قوه 
قضائیه روند رسیدگی به پروند های صندوق 
را  تسریع و تسهیل نمود اظهار داشت:  امکان 
ثبت دادخواست، لوایح، دفاعیه اعم از بدوی 
و تجدیدنظــر در محاکم، پاســخ و ارســال 
مکاتبات مختلف و درخواســت استعالم ها از 
محاکم قضایی بدون ارســال سند و مراجعه 
حضوری همکاران حقوقی قسمت عمده ای 
از فرآیند رســیدگی و دادرســی پرونده ها از 

طریق این ســامانه انجام می شود و در پی آن 
نیز باعث صرفه جویــی در زمان و هزینه های 

صندوق و ارباب رجوع می گردد.
وی اذعــان کــرد بــا اســتفاده از ســامانه 
خودکاربری بخاطر شــفافیت و تســریع در 
فرآیند رســیدگی به پرونده ها در بازه زمانی 
کوتاه از ایجــاد اطاله دادرســی جلوگیری 
و بدین گونــه از زیــان وارده بــه منابع مالی 
صندوق به دلیل افزایش نرخ ســاالنه دیات 
پیشگیری بعمل می آید و پرداخت خسارت 
تعلــق یافته بــه زیان دیــدگان تســریع و 

رضایت  شان فراهم می گردد.
ایشان نســبت به اهمیت رســیدگی و ارائه 
خدمات به موقــع به زیاندیــدگان حوادث 
رانندگی اظهار داشت: جلســات هم افزایی 
و هم اندیشــی بررسی چالشــها و رفع موانع 
ارائه خدمت در شــعب سراسر کشور بصورت 
منظم انجام مــی گیرد.وی یــادآوری کرد: 
در این مدت، جلســات حضوری با رؤســای 
کل دادگستری، دادســتان مراکز استان ها  
دادگستری شهرستان هایی که دارای تراکم 
پرونده بوده اند، مدیران کل پزشــکی قانونی 
استان ها و سایر دســتگاه های ذیربط برگزار 

گردید.
مدیرعامل صنــدوق در پایان خاطر نشــان 
کرد: در پرتو عنایــات الهی و تالش همکاران 
زحمتکــش در تمامــی شــعبات صندوق 
عملکرد قابــل قبولی در مــدت ۱۰۰ روز به 
ثبت رسید بدین گونه که دراین مدت تعداد 
۷5۰۰ پرونده مورد رســیدگی قــرار گرفته 
کــه مبلــغ ۸.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

پرداخت گردیده است.

  مهندس بهزادپور مدیرعامل
 صندوق تأمین خسارت های بدنی 
وزه صندوق  گزارشی از عملکرد ۱۰۰ ر
 را ارائه کرد
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