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 به تـولید

بانک

سرپرســت منطقه آزاد قشــم از مذاکره با دو 
گروه ســرمایه گذار بــرای راه انــدازی بانک 

آف شور در قشم خبر داد.
افشــار فتح الهی درباره راه اندازی بانک آفشور 
در منطقه آزاد قشــم اظهار داشت: متقاضیان 
بــرای ســرمایه گذاری در این حــوزه عمدتا 
ایرانیان مقیم خارج از کشــور هســتند و برای 
ورود به این حوزه بسیار عالقه مندند. در مدت 
زمان 50 روز گذشته با دو گروه برای راه اندازی 
و تاســیس بانک آف شــور در این منطقه وارد 

مذاکره شدیم.
وی بــا بیان اینکــه یکــی از ایــن گروه های 
متقاضی برای تاســیس بانک آفشور در قشم، 
شــریک خارجــی دارد، گفت: مذاکــرات با 
این گروه هــا ادامه دارد و بــا مباحث حقوقی و 

محدودیت هایی در این حوزه مواجه هســتیم 
که بانک مرکزی باید مجوزهــای مورد نیاز در 

این باره را ارایه دهد.    
سرپرست منطقه آزاد قشم با اشاره به اقدامات 
انجام شــده در دولت و بانک مرکزیی برای آغاز 
این مدل ســرمایه گذاری ها در کشــور ادامه 
داد: دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد در حال 
مذاکره با دولت و بانک مرکزی اســت تا اساس 
این نوع سرمایه گذاری اصالح شود. معتقدیم 
که ســازمان مناطــق آزاد در هــر منطقه ای 
می تواند مجوز خاص صادر کند و این شــرایط 
اســت که خارج از محدودیت های تحریمی و 

محدودیت های داخلی، فعال باشد.
فتح الهی تاکید کرد: متقاضی برای تاســیس 
بانک آف شــور در مناطق آزاد زیاد است اما در 

قالب و چهارچوب شــرایط مذکور می توان کار 
را پیش برد.

وی افزود: نگران اینکه با طوالنی شــدن فرایند 
صدور مجوزها، سرمایه گذاران و متقاضیان از 
ســرمایه گذاری در این حوزه صرف نظر کنند، 
نیســتیم. پیشــنهاد دهندگان برای تاسیس 
بانک آف شــور در منطقه آزاد قشــم در سایر 

کشورها هم فعالیت بانکی و مالی دارند.
سرپرســت منطقه آزاد قشــم دربــاره میزان 
سرمایه اولیه تاســیس بانک اف شور گفت: در 
حال حاضر بحث اصلی ما ســرمایه اولیه برای 
تاسیس این بانک های آفشور نیست بلکه باید 
دولت اجازه ســرمایه گذاری در ایــن حوزه را 
بدهد و پــس از صدور مجوزها می تــوان کار را 

شروع کرد.

ج احتمال تاسیس بانک آف شور در سال آینده با سرمایه گذار ایرانی مقیم خار

آگهی مناقصه عمومی شماره )1400/1042(
مناقصه عمومی یک مرحله ای

 نوبت اول

گروه قراردادها شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

به خرید،  نسبت  دارد  نظر  در  شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
اسناد  در  مندرج  به شرح  استیل  کمربند  تخلیه  و  حمل  بارگیری، 
مناقصه مطابق مشخصات ذیل اقدام نماید، لذا از کلیه تولیدکنندگان و 
تأمین کنندگان این کاالها دعوت می شود که از ساعت 16 روز یکشنبه 
مورخ 1400/10/19 لغایت ساعت 18 روز یکشنبه مورخ 1400/10/26 
 www.setadiran.ir جهت خرید اسناد مناقصه به سامانه ستاد به نشانی 

مراجعه نمایند.

توضیحات:
1- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2000001344000063

2- محل تامین اعتبار: طرح های عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی
ریال  کار 500.000.000  ارجاع  فرآیند  در  تضمین شرکت  مبلغ   -3

می باشد که باید به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد.
4- محل تحویل کاال انبار شهر چغادک واقع در شهرستان بوشهر می باشد.

5- مدت قرارداد 3ماه از زمان عقد قراداد می باشد.
6- قیمت خرید اسناد مناقصه 500.000ریال می باشد که باید به حساب 
شماره 5-741393-11-2802 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر 
واریز   )IR440600280201100741393005( شماره  شبا  )حساب 

گردد.
7- آخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد 

تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/11/09 می باشد. تنها پاکت »الف« 
)تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار( باید به صورت فیزیکی تا ساعت 14 
روز شنبه مورخ 1400/11/09 به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت 

تحویل گردد.
8- پاکت ها در ساعت 8صبح روز یکشنبه مورخ 1400/11/10 گشوده 
خواهد شد. حضورت یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه 

در جلسه بازگشایی پاکت ها مالمانع می باشد.
9- پیشنهاد دهنده باید کلیه کسورات قانونی را در قیمت پیشنهادی خود 

در نظر بگیرد. 
10- به پیشنهادهای مبهم، مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
افتتاح  تاریخ  از  باید حداقل سه ماه پس  اعتبار پیشنهادها  مدت   -11

پیشنهادها بوده و این مدت باید برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
12- سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

13- نشانی شرکت: بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری، کوچه تنگسیر1، 
کد پستی 7514619139

http://abfa-bushehr.ir :14- سایت اینترنتی شرکت
15- تلفن تماس: 077-31640000

زمان انتشار نوبت اول: 1400/10/19
زمان انتشار توبت دوم: 1400/10/21

رشکت آب و افضالب استان بوشهر)سهامی خاص(

وزارت نیرو
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در سالروز قیام 1۹ دی انجام می شود
ارتباط تصویری رهبر معظم انقالب با مردم قم

رهبر انقالب اســالمی در ســالروز قیام ۱۹ دی مردم قم در سال ۱۳5۶ 
علیه رژیم ستمشــاهی، به صورت تلویزیونی با مردم قم سخن خواهند 
گفت.این سخنرانی ســاعت ۱0 امروز یکشنبه ۱۹ دی ۱۴00 به صورت 
زنده از ســایت و صفحات KHAMENEI.IR در شبکه های اجتماعی 
و همچنین از شبکه های تلویزیونی و رادیویی رسانه ملی پخش خواهد 
شــد.دیدار رهبر انقالب با مردم قم در ســالروز قیام ۱۹ دی، هر سال با 
حضور هزاران نفر از مردم این شــهر در حســینیه امام خمینی برگزار 
می شد که امســال به علت رعایت شیوه نامه های بهداشــتی، از طریق 

ارتباط تصویری با جمعیت حاضر در مصالی شهر قم برگزار خواهد شد.

سقفی که نباید خم شود

امروزه اندیشــه پیشــرفت و بهبود کیفیت زندگی یکی از دغدغه های 
اصلی مردم است. اقتصاد نیز علمی اســت که وظیفه طراحی سازوکار
های رســیدن به وضعیت مطلوب را برعهده دارد. سازوکاری که به نحو 
عادالنه نهادســازی کرده و نحوه تعامل بازیگران، نحــوه تولید، توزیع و 
مصرف را مشــخص کند.اصول و قواعد حاکم بر بازیگران عرصه مسکن 
که از سوی دولت ها در ۶0 ســال اخیر وضع شده در نهایت وضعیت حاضر 
را با تمام نقاط مثبت و منفی آن شکل داده است. مشکالت امروز بخش 
مسکن نتیجه روندی است که سیاســت گذاری از سال ۱۳۴0 تاکنون 
در پیش گرفته اســت. یک تصویر کلی از اتفاقاتی که از آن زمان تاکنون 
رخ داده و قضاوت در مورد آن می تواند چراغ راهی برای آینده به دســت 
دهد. تصویری کالن که در جزییات معموال زیبا و درست است، اما برآیند 
آن ها نهایتا منجر به محدودیت منابع و امکانات الزم برای ساخت وساز 
می  شود. در ادامه بیشتر به شــرح جزئیات سیاست های درستی که در 

مجموع برآیند نامطلوبی داشته اشاره می  شود.
سیاست های زمین شاید مهم ترین عامل تعیین کننده وضعیت مسکن 
باشد. از جهت تاریخی اولین قانون موثر در مورد زمین اصل دوم انقالب 
ســفید بود که ملی کردن جنگل ها و مراتع را در پیــش گرفت. طی این 
قانون حاشیه بســیاری از شــهرهای بزرگ و زمین های بایر ملی اعالم 
شــد و در عمل به مالکیت دولت درآمد. بعد از انقالب بر اســاس قانون 
زمین شــهری تمامی اراضی موات و بایر درون شــهر که سابقه عمران 
نداشتند نیز به مالکیت دولت درآمدند. اراضی موات داخل و بیرون شهر، 
جنگل ها و مراتع حاشیه شــهرها همگی ملی اعالم شدند و تنها زمینی 
که در شهرها و حاشیه آن باقی مانده بود کاربری های غیرمسکونی بود. 
ســپس زمین های با کاربری کشــاورزی و صنعتی نیز به وسیله قوانین 
تغییر کاربری زمین و عدم امکان تبدیل زمین کشــاورزی به مسکونی 
از دایــره زمین های آماده برای ساخت وســاز حذف شــد. بعد از جنگ 
به آرامی رونق و توســعه ساخت وساز و مسکن شــروع شد، ولی به دلیل 
اینکه بخشی از زمین های مسکونی در مالکیت دولت بود و مردم معموال 
توان مالی اندکی داشتند تقاضای موثر زیادی برای زمین در بازار وجود 
نداشــت. در این دوره بعضی خانوارها با اضافه کــردن یک یا دوطبقه به 
واحد مســکونی خود نیــاز فرزنــدان را تامین می کردنــد و به همین 
دلیل در دهه ابتدایی انقالب مســکن رشــد قیمت زیادی تجربه نکرد. 
ساخت وسازهای مردم بر روی مساکن قبلی برای رفع نیاز مسکونی گاها 
با مشکالتی از لحاظ ایمنی و مهندســی همراه بود که قانون گذار مجبور 
شد قوانینی را این حوزه وضع کند. طی این قوانین ساخت یک انباری یا 

دیوار دور پشت بام هم منوط به اخذ مجوز است.
برخی افراد سودجو در طول این سال  ها با اسناد قالبی سعی در تصاحب 
زمین های اطراف شــهر داشــتند و برخی از آن هــا صاحب زمین های 
بزرگی شــدند که از طریق فساد و رانت به دســت آمده بود. اما در قانون 
جدیدی کــه بعدا وضع شــد، تمامی این نوع ســندهایی کــه به افراد 
اعطا شده بود نیز ملغی شــد. ساخت وسازها ســپس به سمت تخریب 
واحدهای کلنگی و فرســوده رفت تــا با ســاختمان های مرتفع تر نیاز 
مســکونی افراد بیشــتری برطرف شــود. قوانین حوزه ساخت وســاز 
و نظام مهندســی از قبیل ســاخت تراکــم و اجبار وجــود پارکینگ 
محدودیت های جدیدی بر راه ساخت وســاز مسکن گذاشت که مانع از 
ایجاد واحدهای بیشتر می شــد. همچنین قوانینی که آتش نشانی برای 
ایمنی ســاختمان وضع می کرد و مانع دیگری در مقابل ساخت وســاز و 

مسکن بود.
قطعا نهادهای مختلف مثل نظام مهندســی و آتش نشــانی نیاز است بر 
ساخت وســاز نظارت کنند و تمام اصــول ایمنی و مهندســی باید در 
ساخت وساز رعایت شــود. دســته دیگر قوانین نیز که بیشتر در قبل و 
اوایل انقالب وجود داشت و طی آن زمین های زیادی را به مالکیت دولت 
در آورد، همگی ممکن است در جای خود درست باشند، ولی در نهایت 
و برآیند آن ساخت وســاز را محدود می  کنند. وقتــی زمین آماده برای 
ساخت وساز با محدودیت مواجه باشد، قیمت آن افزایش پیدا می کند، 
چنان که به درستی اجازه ساخت وســاز روی مسکن ساخته شده نیاز به 
اخذ تاییدیه و مجوز نهادهای ذی ربط دارد، بازســازی بافت فرســوده و 
ایجاد چندین واحدهای مســکونی به جای یک واحد کلنگی نیز نیاز به 
رعایت قواعد و قوانینی دارد که میزان ارتفاع اســتاندارد و اصول ایمنی 
رعایت شده باشد. اما مدعا این اســت که تمامی این قوانین درست، در 
مجموع ساخت وســاز را به گونــه ای محدود کرده اند کــه قیمت زمین 
و مســکن امروزه به قدری افزایش داشــته که برای دهــک  های پایین 
درآمدی زمان انتظار برای خانه دار شده به باالی 50 سال رسیده و عمال 

خرید مسکن ملکی غیرممکن شده است.
شهرهای اقماری که در دو دهه اخیر در حاشیه کالن شهرها ایجاد شدند 
مثل بهارســتان در اصفهان یا پردیس، شــهریار و اسالم شهر در تهران 
سیاســتی بود که زمین های حاشیه شــهر که قبال در مالکیت دولت بود 
برای ساخت وساز مســکن آزاد شــده و به بازار ارائه شــود. هرچند این 
سیاســت محدودیت های قبلی زمین که از سال ۱۳۴0 تاکنون به وجود 
آمده بود را به طور گســترده ای کم کرد اما این سیاســت بیشتر باهدف 
مسکن سازی ایجاد شد نه شهرســازی. باز شدن قفل زمین های دولتی و 
ارائه آن ها برای ساخت وســاز یکبار هم در اوایل انقالب با فرمان حضرت 
امام و تشــکیل بنیاد مســکن اتفاق افتاد. اما در مورد شــهرهای جدید 
اقماری باید توجه شــود شهر شــامل صنعت و خدمات اشتغال زا، فضای 
تفریحی، مذهبی و... می شود و تنها محل سکونت و خوابگاهی برای افراد 
کم توان جامعه نیســت. خانوارهایی که از شهرهای کوچک و روستاها به 
دلیل اشــتغال و امکاناتی که از طریق بودجه نفتی در کالن شهرها ایجاد 
شده بود؛ به تهران، اصفهان و مشهد مهاجرت کردند به دلیل ایجاد تقاضا 
در بازار و محدودیت هایی که در عرضه وجود داشت قیمت اجاره و مسکن 
را تا حدی افزایــش دادند که امکان زندگی در داخل فضای شــهری را از 
دست دادند و در شهرهای اقماری حاشیه کالن شهرها یا در مناطق بافت 
فرسوده ساکن شدند. راه رفع مشکل نابرابری بین منطقه  ای استفاده از 
سیستم حمل ونقل پیشرفته به خصوص قطارهای پرسرعتی است که با 
سرعت ۴00 کیلومتر در ســاعت زمان طی کردن دورترین فواصل بین 
نقاط شــهری در ایران را به ۳۲ ســاعت کاهش می دهد. در این حالت 
اصفهان نیز می تواند یک شــهر اقماری برای تهران به شمار رود. سیستم 
حمل ونقل و ایجاد زیرساخت های پیشرفته مقدمه توسعه بخش مسکن 
و ایجاد فضاهای جدید برای ساخت وساز مسکن است تا محدودیت های 
عرضه زمین برطرف شود و ضمناً شــهر تنها یک محل سکونت نباشد و 

به راحتی به امکانات شهری و اشتغال دسترسی وجود داشته باشد.

رهبری

یادداشت

دولــت تمامی مالــکان حقیقی و حقوقی بــاغ ویالها 
و واحدهای مســکونی گران کــه ارزش ملک آنها ۱0 
میلیارد تومان و باالتر اســت را مکلف کــرده تا قبل از 
پایان بهمن ۱۴0۱ مالیات ســاالنه مربوطه را پرداخت 
کنند. دولت در الیحه بودجه سال آینده تمامی مالکان 
حقیقی و حقوقی باغ ویالها و واحدهای مسکونی گران 
که ارزش ملک آنها ۱0 میلیارد تومان و باالتر اســت را 
مکلف کرد تا قبل از پایان بهمن ۱۴0۱ مالیات ســاالنه 

مربوطه را پرداخت کنند.
نحوه محاسبه این گونه است که نسبت به مازاد یکصد 
میلیارد تا یکصد و پنجاه میلیارد ریــال یک در هزار و 
نسبت به مازاد ۱50 میلیارد ریال تا ۲50 میلیارد ریال 

دو در هزار مشمول مالیات می شود.
در این الیحه دولت متذکر شده اســت که باغ ویالها و 
واحدهای مسکونی در حال ســاخت مشمول مالیات 

نمی شود.
همچنیــن در الیحه بودجه دولت آمده اســت مالیات 

باغ ویالها و واحدهای مســکونی مشــمول 
مالیات، نســبت به مازاد ۲50 میلیارد ریال 
تا ۴00 میلیارد ریال سه در هزار، و نسبت به 
مازاد ۴00 میلیارد ریال تا ۶00 میلیارد ریال 
چهار در هزار، و نسبت به مازاد ۶00 میلیارد 
ریال به بــاال پنج در هزار محاســبه مالیاتی 

ساالنه خواهند شد.
در این الیحه وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است 
امکان دسترســی برخط به اطالعــات مالکیت امالک 
مورد نیاز ســازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن 
را در اختیار سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی نیز 
مکلف است نســبت به تعیین دارایی مشمول و ارزش 
آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه ســال ۱۴0۱ اقدام کند 

و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص برساند.
تمام اشخاص حقوقی و حقیقی مکلف هستند مالیات 
ســاالنه مربوط به هر یک از واحدهای مســکونی و باغ 
ویالهای تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 

۱۴0۱ پرداخت کنند.
همچنیــن ثبت نقل و انتقــال امالکی که به 
موجب این بند برای آنها مالیات وضع شــده 
اســت قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد 
انتقال شــامل مالیات بر دارایی نقل و انتقال 

قطعی و اجاره، ممنوع است.
از ســوی دیگر مطابق الیحه بودجه ۱۴0۱، 
مجموع ارزش انواع خودروی ســواری و وانت دوکابین 
دارای شماره انتظامی شخصی اعم از اشخاص حقیقی 
)خــود و فرزندان کمتــر از ۱۸ ســال و محجور تحت 
تکفل( و حقوقی بیش از ۱0 میلیارد ریال )یک میلیارد 

تومان( مشمول مالیات است.
این مالیات به گونه ای اســت که ارزش خودرو تا مبلغ 
۱5 میلیارد ریال نســبت به مازاد ۱0 میلیارد ریال به 
میزان یک درصد، تا مبلغ ۳0 میلیارد ریال نســبت به 
مازاد ۱5 میلیارد ریال به میــزان ۲ درصد، تا مبلغ ۴5 
میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳0 میلیارد ریال به میزان 

سه درصد و نســبت به مازاد ۴5 میلیارد ریال به میزان 
چهار درصد در نظر گرفته شده است.

مأخذ محاسبه مالیات خودرو، قیمت روز انواع خودرو 
با توجه به تاریخ ســاخت یا واردات آن است که توسط 
سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴00 تعیین 

و اعالم می شود.
مأخذ مزبور برای انواع خودرو که پس از اعالم سازمان 
تولید یا وارد می شوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات 

آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد شد.
ســازمان امور مالیاتی مکلف است نســبت به تعیین 
دارایی هــای مشــمول و ارزش آنها حداکثــر تا پایان 
خرداد ماه ســال ۱۴0۱ اقدام کند و مراتــب را به نحو 

مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند.
همه اشــخاص حقیقــی و حقوقی مکلفنــد مالیات 
ســالیانه مربوط بــه خودروهای تحــت تملک خود 
و فرزندان کمتر از ۱۸ ســال و محجــور تحت تکفل را 

حداکثر تا پایان بهمن ماه ۱۴0۱ پرداخت کنند.

 رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پیامی به مناسبت 
ســالروز تشــکیل نهاد گزینش، گفت: نهاد گزینش 
بی تردید یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در توسعه 
و پیشرفت هر کشوری است.به گزارش سازمان برنامه 
و بودجه، »سید مسعود میرکاظمی« در پیامی سالروز 

تشکیل نهاد گزینش را تبریک و تهنیت گفت.
در متن پیام رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده 

اســت: نهاد مقدس گزینش از جملــه یادگارهای پر 
خیر و برکت بنیانگذار جمهوری اســالمی ایران در ۱5 
دی ماه ســال ۱۳۶۱ بنابر فرمان حضرت امام خمینی 
)ره( تشــکیل شــد.میرکاظمی در ادامه نوشت: بدون 
تردید یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در توســعه و 
پیشرفت هر کشوری سرمایه انسانی متعهد، معتقد با 
اهتمام به عدالت محوری، روحیه انقالبی، مردم داری، 

پاکدستی و فساد ستیزی و قانونمندی است.
در ادامه پیام رییس سازمان برنامه و بودجه آمده است: 
اکنون بــا عنایت به بیانیــه گام دوم انقالب، مهمترین 
ظرفیت امیدبخش کشــور نیروی انســانی مســتعد 
و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی اســت که با 
تاسی از فرمایشــات رهبر معظم انقالب گزینشگران با 
انتخاب و گزینش دقیق و عالمانه می توانند ســازمان و 

نهادی سالم را به ارمغان بیاورند.
میرکاظمی در خاتمه تاکید کردکه شایســته می دانم 
به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، سال روز 
تشــکیل آن نهاد مقدس را بــه همه گزینشــگران و 
همکاران پرتالش در هیات و هســته مرکزی گزینش 
سازمان و رابطان استان ها و سازمان های تابعه تبریک 

و تهنیت عرض کنم.

مالیات

 بودجه

خریدار   معــاون امور اقتصــادی وزارت 
اقتصاد بــا بیــان اینکه حــذف ارز ۴۲00 
تومانی غلط انداز اســت و عبــارت دقیقی 
نیســت، گفت: تداوم وضع موجود، به تورم 
پایدار منجر می شــود و دامــن می زند و از 
محل افزایش پایه پولــی، تورم افزایش پیدا 
می کند در حالی که با تغییر روش حمایت از 
مصرف کنندگان افزایش قطعی را در قیمت 
برخــی از اقالم خواهیم داشــت و به همین 
دلیل بین ایــن دو افزایش قیمــت تفاوت 

معنادار و ماهوی وجود دارد.
ســید محمد هــادی ســبحانیان درباره 
سیاســت های دولت برای تک نرخی شدن 
ارز اظهار داشت:  آنچه که درباره تک نرخی 
شدن ارز در ســال آینده گفته شده مربوط 
به حذف ارز ۴۲00 تومانی اســت. هر چند 
تفاوتی بین  نرخ ارز نیمایی و سنا وجود دارد 
اما این اختالف و فاصله می تواند کاهش پیدا 
کند اما مبنا همان نرخ نیما خواهد بود و در 
حال حاضر هم عمده واردات مبتنی بر نرخ 

ارزی است که سازوکار نیما کشف می شود.
وی با اشــاره به حذف ارز تک نرخی از سال 
آینده گفــت: وارداتی انجام می شــود چه 
در بخش کاالهای اساســی و چه در بخش 
کاالهــای غیر اساســی به موجــب قانون 
بودجــه ۱۴00 دولت بایــد ۸ میلیارد دالر 
می توانست ارز ۴۲00 تومانی استفاده کند 
اما دولت در بودجه ســال اینــده به موجب 
توافقاتی که با مجلس انجام شده بود باید به 
ســمت باز توزیع منابع برود و نحوه حمایت 

خود را از مصرف کنندگان تغییر دهد.
معــاون امــور اقتصــادی وزارت اقتصاد با 
تاکید بــر اینکه معتقدم عبــارت حذف ارز 
۴۲00 تومــان عبارت دقیقی نیســت و بار 
معنای منفی دارد و غلط انداز اســت، ادامه 

داد:  واقعیت این اســت که با یک روشــی 
قصد حمایت از مصرف کنندگان را داشتیم 
که در حال حاضر قرار اســت شیوه حمایت 
از مصرف کنندگان تغییــر کند. روش قبل 
شــیوه ناکارآمد و غیرموثری بــود که قرار 
اســت آن را به شــیوه موثر و کارآمد تغییر 
دهیم تا به جامعه هدف به درســتی اصابت 

کند.
ســبحانیان درباره بار تورمی این سیاست 
اظهار داشت: نکته بسیار مهم است که نباید 
اینگونه تصور شــود که اجرای این سیاست 
هیچ افزایشــی را در قیمت ها ایجاد نخواهد 
کرد اما سوال این اســت که آیا تداوم وضع 
موجود یعنی تداوم اختصاص ارز ترجیحی 
به برخــی از کاالها مانــع از افزایش قیمت 

این کاالها شده و می شود؟حتما پاسخ این 
سوال منفی اســت.وی افزود: اتفاقا اعداد و 
ارقام تجربه شده در گذشته، نشان می دهد 
رشدی که در قیمت برخی از کاالها از جمله 
گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و حتی 
روغن داشتیم، بیش از رشــدی بوده که در 
شــاخص کل با آن موجه بودیــم به عبارت 
دیگر متوسط رشــد قیمت این اقالمی که 
به نهاده های آن هــا ارز ترجیحی اختصاص 
داده می شــد، باالی ۲00 درصــد افزایش 
بوده اســت در حالــی که شــاخص کل از 
فرودین ســال ۹7 تا به امــروز کمتر از این 

میزان و اعداد را نشان می دهد.
معاون وزیــر اقتصاد گفــت: انتخاب امروز 
از بین دو مسیری اســت و حذف ارز ۴۲00 

تومانی هرچند درصدی را به قیمت ها اضافه 
می کند اما این درصد حتما پایین تر و کمتر 

از تداوم و ادامه وضع موجود است.
ســبحانیان تاکید کرد: نکته بسیار مهم تر 
این اســت که تداوم وضع موجــود، به تورم 
پایدار منجر می شــود و دامــن می زند و از 
محل افزایش پایه پولــی، تورم افزایش پیدا 
می کند در حالی که با تغییر روش حمایت از 
مصرف کنندگان افزایش قطعی را در قیمت 
برخی از اقالم خواهیم داشــت و این جهت 
بین دو این افزایــش قیمت تفاوت معنادار و 

ماهوی وجود دارد .          
وی درباره منشــا تورم مقطعــی قیمت ها 
پــس از ارز ۴۲00 تومانی اظهار داشــت: 
محل تورم مقطعی قبال به واردات یکسری 

کاالهای مشخص شــده ارز ۴۲00 تومانی 
تخصیص داده می شد و با تغییر این شیوه و 
مدل قرار براین است که همان کاال با نرخ ارز 

باالتری وارد شود.
معــاون امــور اقتصــادی وزارت اقتصاد با 
اشــاره به میزان تــورم ایجاد شــده پس از 
حــذف ارز ۴۲00 تومانی گفــت: این یک 
غلط مصطلحی اســت که گفته می شود اگر 
نرخ ارز واردات ان کاال 5 برابر  شود بنابراین 
قیمت آن کاال هــم باید 5 برابر شــود. این 

محاسبات و تحلیل ها کامال غلط است.
وی افــزود: در حــال حاضــر بســیاری از 
نهاده های کاالهای تولیــدی با نرخ ارز آزاد 
محاسبه می شــود و یکی از چالش هایی که 
درباره ارز ۴۲00 تومانی با آن مواجه بودیم 
و تولیدکنندگان درباره آن گالیه داشــتند 
این بود که ارز ۴۲00 تومانی به دســت آنها 
نمی رســد و نهاده ها با ارز بازار آزاد به دست 
تولید کنندگان می رســید و تمــام فرایند 

تولید کاالی نهایی با ارز آزاد انجام می شد.
ســبحانیان ادامه داد:  باید بــه این موضوع 
توجه داشته باشــیم که ارز ترجیحی سهم 
قابل توجهی در قیمت تمام شده کاال ندارد 
و به این صورت نیســت که بین قیمت ارز، 
قیمت نهاده و قیمت محصول رابطه یک به 
یک داشته باشیم و می توان گفت نهایتا ۲0 
تا ۳0 درصد قیمت نهایی ســهم قیمت ارز 
اســت.معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد 
در پاسخ به این ســوال که آیا یارانه جبران 
حذف ارز ۴۲00 تومان بــرای هر نفر ۹0 تا 
۱۲0 هزار تومــان خواهد بــود، گفت: تا به 
امروز هیچ عددی نهایی نشــده اســت و به 
محــض اینکه اعــداد و ارقام نهایی شــوند 
مراجع رســمی دولــت دربــاره آن اطالع 

رسانی خواهند کرد.    

خریــدار   در راســتای اجــرای قانــون 
پایانه های فروشــگاهی و سامانه مؤدیان و با 
اقدامات صورت گرفته، دارندگان کارتخوان 
می تواننــد با مراجعــه به ســامانه مربوطه 
نســبت به مشــاهده کارتخوان های خود و 
تعیین تکلیف آن ها مبنــی بر اتصال پرونده 
مالیاتی و یا غیرفعال سازی آن ها اقدام کنند.

 در راســتای اجــرای قانــون پایانه هــای 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مرکزی 
باید با همکاری سازمان مالیاتی ظرف مدت 
یک ســال پس از ابالغ این قانون، نسبت به 
ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا 
درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند 
که براســاس اعالم معاون فناوری های این 
بانک، همه اطالعــات درگاه های اینترنتی 
پرداخــت و کارتخوان ها از دی ماه ســال 
۱۳۹۸ برای ســازمان امور مالیاتی ارسال 
شــد تا نحوه تشــکیل پرونده مالیاتی برای 

کسب وکارهای مختلف بررسی شود.
از دیماه سال گذشته نیز همه دستگاه های 
کارتخــوان جدیــد و هــر درگاه اینترنتی 
پرداخت که راه اندازی شــده، به ســامانه 

مؤدیان وصل و برای آن هــا پرونده مالیاتی 
تشــکیل شــده اســت. همچنیــن طبق 
گفته وی، در گام نخســت برای ۱00 هزار 
کارتخوان که تراکنش های باالیی داشتند، 
پیامک ارسال شده است تا نسبت به تشکیل 

پرونده اقدام کنند.
در این زمینــه، تازه ترین اعالم مســئوالن 
حاکی از آن اســت که حدود یک میلیون و 
۸00 دســتگاه  کارتخوان بانکی به پرونده 
مالیاتی متصل شده اند و بانک مرکزی برای 
دو میلیــون و ۲00 کارتخوان پیامک فوری 
ثبت نام در سامانه مؤدیان و تشکیل پرونده 
مالیاتی ارسال کرده اســت. البته، وضعیت 
پنج میلیون کارتخــوان در زمینه اتصال به 

پرونده مالیاتی همچنان بالتکلیف است.
در این بین، با اقدامات صورت گرفته از سوی 
ســازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه 
اشــخاص دارای ابــزار پرداخت های بانکی 
می توانند بــا ورود بــه درگاه ملی خدمات 
my.tax. الکترونیــک مالیاتی به نشــانی

gov.ir فهرســت تمامــی دســتگاه های 
کارتخوان بانکی و یــا درگاه های پرداخت 

الکترونیکی خود را مشــاهده و نســبت به 
الصاق آنها به پرونده هــای مالیاتی قبلی و یا 

تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.
از آنجا که تمامی دســتگاه های کارتخوان 
بانکی و یا درگاه هــای پرداخت الکترونیکی 
که متناظــر با پرونــده مالیاتی نباشــند، 
غیرفعال می شوند، ضرورت دارد تا مودیان 
با ورود به درگاه ملی خدمــات الکترونیک 
ســازمان امور مالیاتی کشــور به نشــانی 
فوق، بخــش پایانه های فــروش، اطالعات 
مذکور را مشــاهده کرده و نسبت به الصاق 
دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی خود بــه پرونده های 
موجود یا ایجاد پرونده جدید و یا درخواست 
غیر فعال سازی دستگاه های مطروحه اقدام 
کنند.در این زمینه، کســانی که نسبت به 
غیرفعال ســازی کارتخوان هــای خود که 
پرونده مالیاتی ندارند، اقــدام نکنند، بانک 
مرکزی یا ســازمان امور مالیاتی اقدام الزم 
در این زمینه را انجام می دهند و در صورتی 
که مشاغل با جمع کردن کارتخوان از محل 
فعالیت خود برای ارائــه خدمات و کاالها از 

مشــتریان وجه نقد دریافت کنند، این امر 
نزد سازمان مالیاتی کتمان درآمد محسوب 
می شــود و جریمه  مالیاتــی را در بر خواهد 

داشت.
طبــق ایــن گــزارش، مراحــل اتصــال 
دستگاه های کارتخوان شما به پرونده های 

مالیاتی مربوطه به شرح زیر است: 
۱( ورود بــه درگاه خدمــات الکترونیــک 

مالیاتی و وارد کردن کد ملی و رمز عبور در 
صورت ثبت نام در این درگاه 

۲( ورود به صفحه خالصه وضعیت مالیاتی 
شما در نظام مالیاتی کشور و انتخاب تعداد 

پایانه های فروش 
۳( مشاهده تعداد کارتخوان های به نام شما 
و اقدام برای اتصــال آن ها به پرونده مالیاتی 

یا غیرفعالسازی آن ها

وها و خانه ها در سال ۱۴۰۱ باید مالیات بپردازند؟ کدام خودر

نهاد گزینش در توسعه کشور نقش تردید ناپذیری دارد

مسعود عبدی
کارشناس مسکن و شهرسازی
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وغن سهمیه ای می شود؟ عرضه ر
طی روزهای گذشته، شایعاتی مبنی بر کمبود و گرانی روغن و احتمال 

تشکیل صف های طوالنی برای خرید این محصول مطرح شده است.
 از هفته های گذشته با زمزمه های جدی شــدن اصالح نظام یارانه بار 
دیگر نگرانــی هایی مبنی بر کمبود روغن، گرانــی و صف های طوالنی 
خرید وجود دارد، هر چند بسیاری از مســئوالن این موضوع را تکذیب 
می کنند، اما برخی فعاالن بازار و فروشــندگان خبر از کمبود و افزایش 

مجدد قیمت ها می دهند.

 80 درصد روغن مصرفی وارداتی است
قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: هم اکنون بیش 
از 70 تا ۸0 درصد دانه هــای روغنی و روغن خام مــورد نیاز از طریق 
واردات تامین می شود.به گفته ملک زاده  با توجه به ضعف نظارت، رانت 
و فساد حاصل از واردات، راهی جز تغییر اصالح نظام یارانه وجود ندارد.
گرچه با تغییر تخصیــص ارز و اصالح نظام یارانــه در بحث بازار مدتی 
دچار اختالل می شویم، اما این موضوع کشــاورزان را به سمت و سوی 

خوداتکایی سوق می دهد.
طرح خــود اتکایی دانه هــای روغنی بــه عنوان یکی از هشــت طرح 
خوداتکایی محصوالت اساسی از نیمه دوم سال ۹۴ توسط وزارت جهاد 
کشاورزی آغاز شد که براســاس اجرای این طرح ۱0 ساله تا افق ۱۴0۴ 

حداقل 70 درصد نیاز کشور به روغن در داخل باید تامین شود.

کمبودی در عرضه روغن نداریم
دبیــرکل اتحادیه بنکداران مــواد غذایی گفت: تاکنــون کمبودی در 
عرضه روغن به بازار احســاس نشده است.به گفته حســنی، روغن بر 
مبنای قیمت مصوب درج شده بر کاال عرضه می شــود و قیمت آن در 
بازار تغییری نداشته اســت.  با اصالح نظام یارانه و افزایش قیمت روغن 

پیش بینی می شود که مصرف روغن ۲5 درصد کاهش یابد.
بررســی های میدانی نشــان می دهد که کمبودی در عرضه روغن در 
فروشــگاه های زنجیره ای وجود نــدارد، هر چند در برخــی مغازه ها 
محدودیت هایی برای خریــد وجود دارد.پیگیــری از تولیدکنندگان 
روغن نشان می دهد که عرضه روغن نسبت به ماه های اخیر تا حدودی 
کاهش یافته است.یکی از تولیدکنندگان روغن گفت: قبل از تخصیص 
ارز ترجیحی به واردات روغن، ســالیانه یک میلیــون و ۴00 هزار تن 
روغن در داخل مصرف و ۱00 هــزار تن به بازارهــای هدف صادر می 
شد که از سال ۹7 با تخصیص ارز ترجیحی، مصرف به ۲ میلیون و ۲00 
هزار تن رسید. افزایش سرانه مصرف روغن از سال ۹7 بدان معناست که 
بخشی از روغن از کشور قاچاق و بخشــی دیگر توسط صنایع کنسرو، 

شیرینی و شکالت و ... که روغن مورد نیازشان است، صادر می شود.
به گفته این تولیدکننده در اواخر سال گذشته به رغم رکورد تولید، باز 
هم شــاهد کمبود در بازار بودیم که علت اصلی این موضوع به جو روانی 
بازار باز می گردد. با اصالح نظام یارانه پیش بینی می شــود که به سبب 
افزایش نیاز نقدینگی کارخانجات، ظرفیت تولید کاهش یابد، اما امکان 
مجدد صادرات به عراق و افغانستان مزیت این امر به شمار می رود که تا 

حدودی به فضای بازار کمک می کند.
ماجرای کمبود روغن در مغازه و فروشــگاه ها به اواســط مهرماه سال 
گذشته بر می گردد که با خالی شــدن یکباره قفسه ها، در شرایط کرونا 
مردم  ســاعت ها منتظر در صف دریافت خرید بودنــد که این موضوع 
ماه ها ادامه داشت.علی رغم  تالش مسئوالن تنظیم بازار و کارخانجات 
روغن نباتی، اما مشکالت سیستم توزیع منجر به ایجاد بازار سیاه روغن 
و عرضه چندبرابر نرخ درج شــده بر روی کاال شــد که در تیرماه امسال 
بازار به آرامش رســید، هر چند قیمت روغن حلب با چندین بار افزایش 

قیمت به ۹۱ هزار تومان رسید.
به گفته دبیر انجمن روغن نباتی در ۱۹ تیرماه امسال، بازار روغن نباتی 
پس از چند ماه پر تنش به آرامش رســیده است و همواره صنعت روغن 
نباتی آمادگی دارد تا تمامی نیاز کشور در بخش خانوار، صنف و صنعت 

را به طور کامل برطرف کند.
بنابر آمار ســالیانه یک میلیون و ۸00 هزار تن تا ۲ میلیون تن روغن در 
کشور تولید می شــود که یک میلیون و ۳00 تا یک میلیون و 500 هزار 
تن آن از طریق واردات تامین می شود.بیرشک دبیرانجمن روغن نباتی 
پیش از این گفته بود ســاالنه ۳50 تا ۴00 میلیون دالر ارز برای واردات 
روغن مورد نیاز بخش خصوصی است.همچنین چندی پیش با مطرح 
شدن اصالح نظام یارانه سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد 
گفت: تغییر روش تخصیص ارز ابتدا از روغن خام، ذرت و کنجاله صورت 

می گیرد، اما به یکباره این امر اتفاق نمی افتد.
عباســی معروفان می گوید: با اصالح نظام یارانــه قیمت روغن ۲00 تا 
۲50 درصد افزایش می یابد که با ایجاد زیرساخت الزم، نگرانی در این 

رابطه نداریم.

نایب رییس اتاق ایران و الجزایر:
تشریح آخرین وضعیت تجارت ایران و الجزایر

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و الجزایر اظهار داشت: الجزایر 
بازار بزرگی است و مردم این کشور هم ذهنیت بسیار خوبی از ایرانی ها 
و کاالهای مــا دارد، الجزایری ها کاالی ایرانی را بــه عنوان یک کاالی 

خوب می  شناسند که این برای ما یک فرصت است.
محمود توالیی در مورد آخرین وضعیت تجــاری ایران و الجزایر اظهار 
کرد: به دلیل مشــکالت منطقه ای، تحریم ها و شــیوع کرونا تجارت ما 
با کشــورهای عربی از جمله الجزایر بدتر شــده اســت. الجزایر یکی از 
کشورهای مهم شــمال آفریقا اســت که روابط خوبی با ایران داشته، 
بطوریکه فرصت های ارتباطــی و تجاری ما با این کشــور قبل و بعد از 
انقالب بسیار خوب بوده است. پیمانی که ما با عراق داریم به نام پیمان 
الجزایر است که نشان می دهد این کشور در ارتباط با ایران نقش بسیار 

پررنگی دارد.
وی افزود: در دوره ای بعد از انقالب به دالیل سیاســی که چندان قابل 
توجیه نبود؛ از تجــارت دوجانبه غفلت و روابط متوقف شــد اما بعد از 
بازگشــت روابط، تجارت دو کشور روند بســیار خوبی گرفت. الجزایر 
می تواند برای ما دروازه  ورود به شــمال آفریقا و حتی آفریقای مرکزی 
باشد. الجزایر فرصتی است که ما بتوانیم با لیبی، تونس و حتی مراکش 
کار کنیم. روابط ما با مصر هم امروز مناســب نیســت امــا می توانیم 
فرصت های خوبی را در شــمال آفریقا داشــته باشــیم. روابط لیبی با 
الجزایر مناسب بود اما به دلیل از هم پاشیدگی ها در لیبی این وضعیت 
هم وجود ندارد، بنابراین ما می توانیم روابط خود را با این کشور تقویت 

کنیم.
نایب رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و الجزایر بیان کرد: مدت ها 
به دنبال این بودیم که بانک ایرانی با یک بانــک الجزایری رابطه برقرار 
کنند که به نتیجه نرســید. پیمانکاران ایرانی پروژه هــای زیادی را در 
الجزایر انجام دادند که از این میان می توان به پروژه  های آب، فاضالب و 
ساخت وساز اشاره کرد. در دوره ای خودروسازان ما نیز توانستند در این 
کشور فعالیت هایی داشته باشند. در صادرات مواد غذایی و منسوجات 
توانستیم نســبتا موفق باشــیم. همچنین معدود ایرانی هایی در این 

کشور سرمایه گذاری کرده و کارخانجات تاسیس کردند.
وی اضافه کرد: علی رغم اینکــه رقیب بزرگی به نام ترکیه که مســیر 
کوتاه تری داشته، ارتباطات نزدیک تری هم دارد و ما محدودیت بسیار 
بیشتری نسبت به ترکیه در کار با الجزایر داریم؛ اما می توانستیم در این 
رقابت برنده باشــیم تا اینکه تحریم ها آمد و موضوع را حادتر کرد. امروز 
امیدواریم بتوانیم با برداشته شدن تحریم ها راهکارهای مبادالتی اعم از 
حمل کاال، مبادالت بانکی و پولی و... برقرار شود تا بتوانیم کارهای نیمه 

کاره خود را در این کشور پیگیری کنیم.

تولید

نعمت بخش می گوید: دلیلی بــرای تاخیر در تحویل 
خودروها وجود ندارد، چرا که افزایش قیمت ها اعمال 
شده است. با تغییر در شیوه فروش خودرو های داخلی 
به روش قرعه کشی، همچنان بســیاری از خریداران 
از تاخیر در تحویل خودروی خریداری شــده گله مند 

هستند.

   چرا خودرو ها با تاخیر بــه خریداران تحویل 
داده می شوند؟

دلیلی برای تاخیر در تحویل خودروها وجود ندارد. زمانی 
که قطعه ساز، نمی تواند به خطوط تولید، قطعه برساند، 

خودرو ناقص در پارکینگ می ماند. بازرســان 
سازمان بازرســی می توانند بازدید میدانی از 
پارکینگ خودروسازان داشته باشند. در حال 
حاضر بهانه افزایش قیمــت را نداریم چرا که 

افزایش قیمت ها اعمال شده است.

    بــر اســاس شــواهد، پارکینگ 
خودروسازان مملو از خودرو اســت، اما با این 
حال خودروسازان از تحویل محصوالت خود به 

مشتریان طفره می روند، علت چیست؟
از آنجایی که خودرو های کف پارکینگ خودروسازان 

ناقص است، نمی توانیم خودروهای ناقص را 
تحویل مشتریان دهیم.

   کدام ارگان برای رفع مشــکالت در 
حوزه تحویل خودرو های دپو شده در 

پارکینگ ها پیش قدم شده است؟
کمکی از سمت سازمان بازرسی نیامده، این 
در حالی اســت که ضرب االجل برای تحویل خودرو ها 
می گذارنــد. در شــرایط تحریم هســتیم و در برخی 
قطعات نیاز بــه واردات داریم. ضرب االجل برای زمانی 

است که مشکلی در تامین قطعات وجود نداشته باشد.

   علت اصلــی دپوی محصــوالت و تاخیر در 
تحویل خودرو ها را چه می دانید؟

دبیر انجمن خودروسازان گفت: به دلیل قیمت گذاری 
دستوری توان مالی خودروساز کم می شود و بنابراین 

نمی توانیم با زیان خودرو ها را تولید کنیم.
مهر ۱۴00 سازمان بازرسی به مسئله دپوی خودرو ها 
ورود کــرد؛ در آن زمــان تعداد خودرو هــا ۱۴5 هزار 
خودرو بود و خودروسازان باید تا پایان آبان این تعداد را 
به صفر می رساندند، اما اکنون بعد از گذشت ۳ ماه این 
تعداد به ۱70 هزار خودرو رســیده و پای مدیران ایران 

خودرو و سایپا به سازمان بازرسی باز شده است.

و خودر

خریدار   یک صادرکننــده نمونه و فعال 
صنعت چای و مواد غذایــی گفت: پیش از 
امضــای توافقنامه با ســریالنکا برای تهاتر 
چای، انتقال و تبدیل پول مشکالت بسیاری 
داشــت و هزینه هایی را به تجــار تحمیل 
می کرد امــا این توافق باعث روان ســازی و 

تسهیل واردات چای از این کشور می شود.
»مجتبی آزادمنش« به توافق با ســریالنکا 
برای تهاتر چای جهت تســویه بدهی ۲5۱ 
میلیون دالری به ایران اشــاره کرد و اظهار 
داشت: طی ســال های گذشــته پرداخت 
این بدهی به تعویق افتــاده بود اما اکنون به 
کاالیی اختصاص یافته اســت که هر ساله 

بابت آن ارز زیادی از کشور خارج می شود.
وی با بیان اینکه چای ســریالنکا در جهان 
مرغوب و پرطرفدار است، تصریح کرد: این 
اقدام مناسب، منافع بسیاری نیز برای بازار 
چای ایران دارد و واردات آن توسط فعاالن 

باسابقه این حوزه صورت می گیرد.
این تولیدکننــده چای با اشــاره به برخی 
انتقادات نســبت به کیفیت چای وارداتی از 
سریالنکا، خاطرنشان کرد: این محصول به 
دلیل شــرایط آب و هوایی در تمام جهان به 
عنوان چــای مرغوب و با کیفیت شــناخته 
می شود و کشورهای بســیاری واردکننده 

آن هستند.
وی تاکید کرد: قرار نیســت مطابق شایعات 
در مقابــل نفت کاالی بی ارزشــی دریافت 
کنیم بلکه بایــد اجــازه داد متخصصان و 
کارشناســان مربوطه که شــناخت کافی 
دارند، در مــورد کیفیت چــای وارداتی از 

سریالنکا صحبت کنند.

 دولت دخالتی در فرایند واردات 
چای ندارد

این فعال صنعت چای با بیان اینکه براساس 
این توافق دولت دخالتی در فرایند واردات 
و خرید و فروش چای نــدارد، گفت: مراحل 
واردات این محصول مشابه آنچه در گذشته 
صورت می گرفت، توســط واردکنندگان و 
فعاالن اقتصادی با ســابقه صورت می گیرد 
و تغییری در فراینــد واردات چای صورت 
نمی گیــرد و تجــار، برندهــای معروف و 
واردکننده هایی که در بازار بوده و هستند، 
همچنــان واردکننــده چای از ســریالنکا 

هستند.
این صادرکننده نمونه چای بــا بیان اینکه 
ایران از کشورهایی اســت که همواره چای 
مرغوب و باکیفیت، انتخاب و ســلیقه مردم 
بوده اســت، گفت: با این توافق، شرکت ها و 
فعاالن باسابقه واردکننده چای قرار نیست 

استانداردهای خود را عوض کنند.
آزادمنش بــا تاکید بر اینکــه کیفیت چای 
موضوعی اســت که مربوط بــه کارخانه ها، 
واردکننده هــا، تجار و فعــاالن این عرصه 
اســت، تصریح کرد: فعاالن صنعت چای در 
طی ســالیان کیفیت مشــخصی از چای را 
وارد کرده اند و همچنان همــان کیفیت را 
را انتخاب می کنند زیرا برند و بســته بندی 
چایی که سال هاســت در بازار فروش دارد و 

مورد اعتماد مصرف کننده است
وی با تاکیــد بر اینکه تجار حاضر نیســتند 
قدمت و اعتبار برند خود را زیر ســوال ببرد 
و کیفیت پایین تری را به بــازار عرضه کند، 
خاطرنشــان کــرد: در بــازار جهانی چای 
ارقــام بزرگ امــا فعاالن محدود هســتند 
که با شــناخت از یکدیگــر کار می کنند و 
اعتبار برای آنها اهمیــت دارد.به گفته وی، 
کیفیت چای روی میز آزمایشگاه معلوم و با 

استانداردهای مشخص وارد می شود.

تسهیل در امور بازرگانی و واردات چای
ایــن فعــال صنعت چــای بــا اشــاره به 
دردســرهایی که واردکننده پیــش از این 
برای انتقال و تبدیل پول برای واردات چای 
از سریالنکا داشــت، گفت: این توافق باعث 
روان ســازی و تســهیل واردات چای از این 
کشور می شود و بســیاری از هزینه هایی را 
که واردکننده مجبور بــود پیش از این بابت 
تبدیــل و انتقال پــول انجــام دهد، حذف 

می شود.
آزادمنــش تصریــح کــرد: پیــش از این 

واردکننده چای مجبور بــه صرف هزینه و 
زمان زیادی برای انجــام اقدامات مربوط به 
انتقال و تبدیل می شد، اما با این توافق تمام 
این مراحل، واســطه ها و هزینه های انتقال 
و تبدیل پول حذف می شــود. در داخل نیز 
واردکننده قبال در صــف ارز نیمایی معطل 
می  شــد اما از زمانی که این فرایند اجرایی 
شــود، واردکننــده چای با بانــک مرکزی 
طرف اســت و بانک مرکزی با بانک مرکزی 

سریالنکا در ارتباط است.

کاهش سهم دیگر کشورها از بازار ایران
این صادرکننده برتر چای با بیان اینکه ایران 
از قدیم از ســریالنکا واردات چای داشــته 
است و بر بســیاری از بسته بندی های چای 
موجود در بازار چای سیالن یا چای سیالنی 
نوشته شــده اســت، گفت: معموال هند و 
ســریالنکا برای سهم بیشــتر از بازار چای 
ایران با یکدیگر رقابت دارند و از آنجایی که 
این توافق باعث روان تر شدن بحث تجاری و 
بازرگانی واردات چای از سریالنکا می شود، 
منجر به افزایش ســهم این کشــور در بازار 
چای ایران خواهد شد که رخداد خوبی است 
زیرا همان طور که عنوان شــد چای سیالن 

چای معروف و با کیفیتی است.
آزادمنش تاکید کرد: همچنین با این توافق 
ممکن است سهم واسطه  هایی مانند امارات 
یا کشورهایی که سهم پایین تری از واردات 
چای ایران را داشــتند، کاهش یابد یا برخی 
از کشــورها از لیســت واردات چای ایران 

حذف شود.

 نوع مصرف چای ایران و اروپا 
متفاوت است

این فعال صنعت چای و مواد غذایی با اشاره 
به برخی اظهار نظرها مبنــی بر اینکه چای 
مرغوب ســریالنکا به اروپا و آمریکا می رود 
و چــای ضعیف تر به ایران صادر می شــود، 
گفت:  این مــدل اظهار نظرهــا نمی تواند 
درســت باشــد و ســندیت ندارد زیرا نوع 
مصرف بازار اروپا و ایران متفاوت اســت. در 
ایران بیشتر چای دمی استفاده می شود که 

در اروپا چندان معمول نیست.
آزادمنش با بیان اینکه چای قلم، شکســته 
و باروتی در ایران بازار بیشتری دارد، اظهار 
داشــت: این مدل چای در کشورهایی مثل 
روسیه، ترکیه، عراق اســتفاده می شود که 
میزان و اعــداد واردات آنها نیز مشــخص 
اســت. در اروپا معموال چای تی بگ و ریزتر 

مورد استفاده قرار می گیرد
وی افــزود: در ایران حجــم مصرف تی بگ  
باال نیســت که از ســریالنکا واردات داشته 
باشــیم. معموال چای تی بگ از هند و کنیا 
وارد می شــود. پس این موضــوع که چای 
ضعیف تر به ایران می آید و چای با کیفیت تر 
به اروپا و آمریکا می رود، کارشناسی نیست 
و از لحاظ آماری و شهودی قابل اثبات است.

سرانه مصرف چای در ایران
این فعال صنعت چــای با اشــاره به اینکه 
سرانه مصرف چای در ایران باالست و مردم 
ایران همــوار جزو مصرف کننــدگان چای 
با کیفیــت بوده اند، گفــت: آمارهای بانک 

مرکزی نشان می دهد ســرانه مصرف چای 
حدود یک کیلو و ۴00 گــرم به ازای هر فرد 
است.وی افزود: یک ســری از کشورها مثل 
ایران، ترکیــه، عراق مصرف چــای باالیی 
دارند. در حال حاضر ایران در جایگاه پنجم 
صادرات چای از سریالنکا قرار دارد. پیش از 

این در رتبه های دوم و سوم قرار داشت.

 تولید داخل جوابگوی میزان
 مصرف نیست

این فعــال و صادرکننده برتر چــای با بیان 
اینکه چای ایرانی بــدون هیچ گونه افزودنی 
و به صورت کامــال طبیعی به بــازار عرضه 
می شــود، گفت: حجــم تولید در کشــور، 
مصرف را پوشــش نمی دهد و نیاز به واردات 
چای وجود دارد، مصــرف چای حدود ۱00 
هزار تن اســت که این میزان با تولید داخلی 
پوشــش داده نمی شــود و براســاس آمار 
گمرک، وارادات رســمی چای بین ۶070 
هــزار تن اســت.آزامنش با بیــان اینکه در 
صنعت چای برخالف برخــی صنایع دیگر، 
چای مرغوب در داخل اســتفاده می شود و 
چای ضعیف تر صادر می شــود، گفت: تولید 
داخل ما حدودا ۳0 هزار تن است که عمدتا 
در استان گیالن و مازندران صورت می گیرد. 
بیش از نصــف این چــای در داخل مصرف 
می شــود و حــدود ۱0 هزار تن کــه اغلب 

چای های ضعیف تر هستند، صادر می شود.

سریالنکا در رتبه دوم واردات چای 
ایران بعد از هند

این واردکننده چای با بیان اینکه بر اســاس 
آمار هشت ماهه گمرک، ســریالنکا، بعد از 
هند در رتبــه دوم واردات چــای ایران قرار 
دارد و طــی این مدت بیــش از ۱۱ هزار تن 
چای از این کشــور وارات داشــتیم، گفت: 
براســاس آمار گمرک ایران در هشت ماهه 
اول ســال ۱۴00، واردات از سه کشور هند، 
ســریالنکا، امارات متحده عربی به ترتیب 
با ســهم درصد ۴۲.50، ۲۶ درصد و ۲۱.۹0 
درصد، در مجمــوع ۹0.۴0 درصد واردات 
چای کشــور را به خود اختصــاص داده اند.  
طی این مدت با کشــورهای هنــد، امارات 
متحده عربی، ترکیه، چین، ویتنام، آلمان، 
عراق و افغانستان هم صادرات و هم واردات 
داشتیم. پیش از این رییس سازمان توسعه 
تجارت ایــران اعالم کرده بود کــه توافقی 
انجام شــده تا بدهی ســریالنکا کــه بابت 
صادرات نفــت، به ایران بایــد پرداخت می 
کرد، در قالب کاالهایی مانند چای به ایران 

بازگردد.

و به بهانه افزایش قیمت نیست وسازان:تاخیر در تحویل خودر دبیر انجمن خودر

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

طراحی ساختار جدید وزارت صمت برای کمک به تولید
خریدار   وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
در خصوص مزایــای تامین مالی زنجیره ای 
)scf( گفت: رصد این فعالیت به صورت ثبت 
فاکتورهای خرید و فروش در سامانه جامع 
تجارت انجام می شــود و پرداختهای بانکی 
به ازای فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی 

صورت می گیرد.
 »ســیدرضا فاطمــی امین« در نشســت 
هم اندیشــی با فعــاالن اقتصــادی حوزه 
نساجی، پوشــاک، کفش و چرم با بیان این 
مطلب، افزود: صنعت نســاجی و پوشــاک 
ظرفیت هــای بســیار باالیی بــرای تحقق 

اهداف اشتغال و صادرات دارد.
وی با اشــاره به ظرفیت های ساختار جدید 
وزارت صمت برای کمک بــه عرصه تولید، 
تصریح کــرد: در ســاختار جدیــد وزارت 
صمت، همه کســب و کارهــای درون یک 
رشــته فعالیت، اعم از صنف و صنعت تحت 

یک دفتر مدیریت می شوند.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با اشــاره به 
این که در ســاختار جدیــد وزارت صمت 
یکپارچگی به وجود آمده است، اضافه کرد: 
تمامی موضوعات یک رشــته فعالیت اعم از 
تولید، تجارت خارجی، مــواد اولیه، قاچاق 
و ...درون دفتر آن رشــته فعالیت پیگیری 

می شــود.فاطمی امین در خصوص مدیران 
این ســاختار نیز گفت: مدیــران وزارتخانه 
در ســاختار جدید، خود موضوعات مرتبط 
با کســب و کارها را لمس کرده اند و در این 

حوزه فعالیت داشته اند.

افزایش حداقل ۳0 درصدی تامین 
مالی با روش زنجیره ای

وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به 
موضــوع تامین مالــی زنجیره ای اشــاره 
 )scf(کرد و افزود: تامین مالــی زنجیره ای
را با هفت بانک عامل شــروع کرده ایم و تا 
پایان سال به سرعت توســعه خواهیم داد، 
با این روش حداقــل ۳0 درصد تامین مالی 
با اســتفاده از همین منابع موجود بیشــتر 

خواهد شد.

تزریق درست نقدینگی و پایین 
آوردن هزینه ها در طول زنجیره

وزیر صمــت همچنیــن شــفافیت، عدم 
انحراف از منابع، تزریق درســت نقدینگی و 
پایین آوردن هزینه ها در طول زنجیره را از 

مزایای تامین مالی زنجیره ای دانست.
فاطمی امین در خصوص دیگر مزایای این 
نوع جدید از تامین مالــی، گفت: رصد این 

فعالیت به صورت ثبــت فاکتورهای خرید 
و فروش در ســامانه جامع تجــارت انجام 
مــی شــود و پرداخت های بانکــی به ازای 
فاکتورهای صادره برای حلقه بعدی صورت 

می گیرد.
وی ادامــه داد: ثبت قیمــت تولیدکننده 
را در زنجیــره پوشــاک، کفــش و چرم در 
سامانه جامع تجارت عملیاتی می کنیم. در 
کاالهایی که این روند عملیاتی شد قیمت ها 

کاهشی بوده است.

مبارزه حداکثری با قاچاق ورودی کاال 
و مداخله حداقلی در قیمت گذاری

وزیر صمت به دیگر اولویتهای وزارت صمت 
در دوره جدید اشــاره داشــت و ادامه داد: 
جریان شفاف کاال را برای مبارزه حداکثری 
با قاچاق ورودی و مداخله حداقلی در قیمت 
گذاری و مدیریت بازار در دستور کار داریم.

فاطمی امیــن تصریح کرد: بــه دنبال این 
هستیم که با شناســه دار کردن کاال فرایند 
گردش کاال در طول زنجیــره را رصد کنیم 
و در مدیریت بازار مداخله حداقلی داشــته 
باشــیم.وی در پایان با تاکید بر ضرورت هم 
اندیشــی با فعاالن بخش خصوصی و کسب 
نظرات آنها، گفت: نشست های هم اندیشی 

با فعاالن اقتصادی به صورت منظم هر فصل 
تداوم خواهد یافت.

گفتنی است که نشســت هم اندیشی وزیر 
صمت با فعاالن اقتصادی حوزه نســاجی، 
پوشــاک، کفش و چرم بــه میزبانی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.
فعاالن این حــوزه پیشــنهاداتی از جمله 
توجه به توسعه برندینگ، مبارزه حداکثری 
با قاچــاق کاال، تامین ســرمایه در گردش 
واحدهــای تولیــدی، ارایه مشــوق های 
صادراتی برای حضــور در بازارهای جهانی، 

ساماندهی واردات و صادرات با دخیل دادن 
عوامل صنعت و توســعه زیر ســاخت های 

فعالیتی را مطرح کردند.
نگاه و توجــه ویژه به بخــش خصوصی در 
تصمیمات اتخاذ شــده، برگزاری جلسات 
تخصصی بــرای حوزه چرم، ایجــاد پنجره 
واحد برای تعامل با دســتگاه های مرتبط از 
جمله محیط زیست، بروکراسی های زمان 
بــر اداری و مدیریت و بازبینــی تعرفه های 
ورودی از دیگر پیشــنهادات مطرح شــده 

بوده است.



 اعزام تیم های امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
به محل حادثه تصادف در محور اهواز-شوش

اهواز-محمدمجدم معاون امــداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان 
خوزستان از امدادرســانی نجاتگران این جمعیت به مصدومان حادثه تصادف 

در محور اهواز شوش خبر داد
علی پهلــوان عنوان کرد: با توجه اعــالم  وقوع حادثه تصــادف در محور اهواز 
شوش حوالی منطقه چغازنبیل و شــرکت پاک چوب بالفاصله تیم های امداد 
ونجات جمعیت هالل احمر به محل حادثه اعزام شــدند. معاون امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر استان خوزســتان افزود:با توجه به شدت حادثه تصادف 
یک دســتگاه ون و تریلی ۵ تیم امداد و نجات با سه دســتگاه آمبوالنس و دو 
دستگاه ست نجات از پایگاه های عملیاتی شعب جمعیت هالل احمر شوش و 
اهواز به منطقه اعزام شده اند. وی با اشاره به اینکه تا کنون این حادثه دو فوتی 
و ۵ مصدوم داشته اســت ،عنوان کرد :عملیات امدادرسانی با همکاری عوامل 

اورژانس ادامه دارد و اطالعات تکمیلی متعاقباً اعالم خواهد شد.

ومیه   آغاز صدور دامدار کارت در ار
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان ارومیه از آغاز  ارومیه-رحیم جباردخت
صدور دامدار کارت در این شهرســتان خبر داد و گفت: این کارت به دامداران برای 
تامین سرمایه در گردش است تا بتوانند از طریق آن نهاده های دامی مورد نظر خود 

را خریداری نمایند.
 علی پیرمرادی  با اشاره به اینکه صدور دامدار کارت برای تامین نقدینگی مورد نیاز 
خرید نهاده های دامی اســت، افزود: این کارت با هدف تســهیل بخشی از مشکل 
نقدینگی در واحدهای تولیدی دامی ، در سه نوع  ۱۰۰، ۲۰۰ و ۵۰۰ میلیون ریال،  با 
سود ۱۱ درصد و بازپرداخت یک ساله برنامه ریزی شده است،  که در فاز اول اجرایی به 
دامداریهای دارای پروانه کوچک روستایی، پروانه صنفی و فاقد پروانه اعطا می شود و 

دامداری های دارای پروانه صنعتی شامل این طرح نمی باشند.
وی با بیان اینکه در شهرستان ارومیه حدود ۶۲۸ هزار رأس دام سبک و حدود ۶۲ هزار 
رأس دام سنگین پالک کوبی و هویت گذاری شده است، عنوان کرد: تسهیالت برای 
هر رأس دام سبک ۳۰۰هزار تومان و برای هر دام سنگین ۷۰۰ هزارتومان در سال در 
نظر گرفته شده  است. این مسئول تاکید کرد: این کارت صرفاً برای دام های هویت دار 

پالک کوبی شده و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال اختصاص می یابد. 
گفتنی است، دامداران واجد شرایط شهرستان می توانند با مراجعه به سامانه سیتا به 

آدرس cita.maj.ir  نسبت به ثبت نام  برای دریافت دامدار کارت اقدام نمایند.

 توضیحات شهرداری گرگان در خصوص انتقال 
درختان کوی انجیراب

 گرگان-دستجردی در پی انتشــار تصاویری در فضــای مجازی مبنی بر 
قطع و انتقال درختان، ســازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان 
توضیحاتی به شرح ذیل ارائه کرد:  با توجه به اجرای اصالحات هندسی و پروژه 
های ترافیکی به منظور تردد ســهل و ایمن خودرو و شــهروندان در محدوده 
میدان بسیج و کوی انجیراب، شــهرداری گرگان جهت تسریع در انجام امور 
عمرانی و خدمات رســانی به شــهروندان صبور و فهیم منطقه با اخذ مجوز از 
»کمیسیون حفظ درختان« نسبت به جابجایی تعدادی درخت از محل پروژه 
اقدام نمود تا انشــاءاهلل در طرح جدید زیرگذر، در مکان مناسب و تعیین شده 

نسبت به غرس درختان جدید اقدامات الزم صورت پذیرد.

 افزایش ۹۷ درصدی آتش سوزی جنگل ها
گرگان-دستجردی امســال در گلســتان ۳۵۲ مورد آتش سوزی منابع 

طبیعی و جنگل ها امسال در گلستان رخ داد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری گلســتان گفت:از ابتدای امســال ۳۵۲ 
مورد آتش ســوزی به وســعت ۵۳۰ هکتار در مناطق جنگلی گلستان رخ داد 
که ۹۷ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است. عبد الرحیم لطفی افزود:۹۹ 
درصد آتش سوزی ها عامل انسانی دارد وتا کنون بیش از ۲ و نیم میلیارد تومان 
برای اطفاء حریق جنگل های اســتان هزینه کرده ایم. وی گفت: امسال برای 
رصد آتش سوزی ۶ دوربین پایش خود کار در مناطق جنگلی نصب کرده ایم، 
همچنین اتاق مونیتورینگ و مدیریت بحران  دایر شد و سامانه های رادیویی 

بیسیم دیجیتال راه اندازی کرده ایم.

 

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی  اصفهان 
با رئیس مدیریت شعب بانک مسکن استان 

اصفهان-مریم مومنی مهندس غالمحسین خانی-مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اصفهان به اتفاق معاونین پشتیبانی، مسکن شهری و بازسازی 
و مسکن روستایی استان با دکتر حسن...  مهندس غالمحسین خانی-مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان به اتفاق معاونین پشتیبانی، مسکن شهری و  
بازسازی و مسکن روستایی استان با دکتر حسن نوروزی-رئیس مدیریت شعب بانک 
مسکن استان و  معاونین ایشــان دیدار و گفتگو داشتند.  سرفصل مباحث پیرامون 
اجرای پروژه های طرح جهش تولید مسکن ، مسکن روستایی و مسکن محرومین بود 

که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی اخذ گردید.

  با پایان بخشی از فعالیت های تعمیراتی  نیروگاه شهید رجایی قزوین تحقق یافت؛

بازگشت دوباره 250 مگاوات  به مدار تولید برق
 قزوین-مریم نقدی واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی پس از پایان 

تعمیرات بازدید دوره ای، دوباره با شبکه سراسری تولید برق پارالل شد .
 حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار در تشریح خبر بازگشــت دوباره واحد شماره 4 
بخاری به مدار تولید برق گفت: این واحد با توان نامی ۲۵۰ مگاوات که به منظور انجام 
تعمیرات بازدید دوره ای و برای کسب آمادگی تولید برق از شبکه سراسری خارج شده 
بود، پس از انجام فعالیت های پیش بینی شده تعمیراتی، دوباره به مدار تولید بازگشت. 
شریفی افزود: تعمیرات این واحد در حوزه های مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق از سوی 
متخصصان این نیروگاه  با موفقیت به انجام رسید که بازدید از فن ها و الکتروموتور های 
۶/۶ کیلو ولت، بازدید دوره ای مشــعل ها، همچنین بازدید از پمپ ها و الکتروموتور 
ها، دمونتاژ، بازدید و مونتاژ والو های بای پاس، بازدید ســولنوئید والو مشعل ها و... از 

اقداماتی بود که در این دوره از تعمیرات  توسط متخصصان این شرکت صورت گرفت.
شــریفی در خصوص دیگر فعالیت های این دوره از تعمیرات بیان داشــت: بازدید 
وسرویس بریکر های4۰۰ولت، تست رله های حفاظتی ژنراتور، بازدید از ترانس های 
کمکی برج خنک کن اصلی بویلر و توربین، بازدید و تعویض زغال های الکترو موتورها و 
انجام انواع تست های الکتریکی  به همراه بازدید از تجهیزات ابزار دقیقی و انجام پرمیت 
های موکول به خروج واحد نیز توســط متخصصان تعمیرات نیروگاه بخار به انجام 

رسید.

شهر

اهواز-معصومه مجدم   مســئول بســیج 
جامعه زنان کشــور در همایــش دختران حاج 
قاسم سلیمانی گفت : شهید سلیمانی، قهرمان 
تاریخ ســاز و متحول کننده جوامع بشری بوده ، 

هست و خواهد بود.
مینا بیابانی مسئول بســیج جامعه زنان کشور 
در همایش دختران حاج قاســم ســلیمانی که 
روز سه شنبه ۱4 دی ماه در حسینه ثاراهلل اهواز 
برگزار شــد ضمن عرض تســلیت ایام شهادت 
بانوی دوعالــم حضرت صدیقــه طاهره )س( و 
سالگرد شهادت سردار دلها شــهید حاج قاسم 
سلیمانی اظهار کرد : حاج قاسم سلیمانی ویژگی 
هایی داشــتند که ایشــان را حاج قاسم کردند ، 
ویژگی هایــی که از همــان دوران جوانی و قدم 
گذاشــتن در عرصه جهاد و شــهادت در وجود 
پــاک این عزیــز تقویت شــد و به مــرور زمان 
تبدیل به اســطوره ای بزرگ بــرای ملت ایران ، 
برای کشــورهای منطقه، حتی آزادی خواهان 
و آزادگان جهان شــدند و حتی فراتــر از این، به 
عنوان یک تفکر و مکتــب از جانب رهبر معظم 

انقالب اسالمی معرفی شدند . 
مسئول بسیج جامعه زنان کشور عنوان کرد : از 
ویژگی های بارز شهید سلیمانی که ایشان را به 
این درجه از محبوبیت و اثــر گذاری در جامعه و 
این جایگاه رســاند ، ایمان و باور عمیقی بود که 
به خدای متعال داشــت و انس و معانســتی که 
حضرت رب العالمین برقرار کرده بود حاج قاسم 
را حاج قاســم کرد . ایمان سرشــاری که در اوج 
بحران ها، همه سختی ها  مشقت ها به او آرامش 
می داد و جــز خداوند را نمی دیــد و جز به خدا 
متمسک نمی شــد . ایمانی که او را مرد بحران 
های ســخت کرد و به تعبیر مقام معظم رهبری 
ایمانی کــه امیدواری به آینده را در دل ایشــان 

روزافزون می کرد. 
وی افزود : این ایمان در وجود مبارک شــهید، 
طمانینــه و آرامش را حاکم کرده بــود و در اوج 

بحران ها با تفکر و آرامش تصمیم گیری می کرد 
و همین شــاخصه بارز این عزیز را به این مرتبه 

از مقاومت، ایثار، جهاد و فداکاری رسانده بود. 
این مقام مســئول تصریح کرد : از دیگر شاخصه 
های بارز شهید ســلیمانی که شــهرت ایشان 
بیشتر با همین ویژگی اســت اخالص می باشد 
. اخالصی که از همان باور به خداوند برآمده بود 

و نشات گرفته از روح پاک امت بود.
مسئول بســیج جامعه زنان کشور اظهار داشت: 
شهیدســلیمانی تمام حرکات، سکنات و نیات 
خودشــان را برای قرب الی اهلل انجام می دادند. 
قرب الــی اهلل وتالش برای رســیدن بــه جوار 
رحمت خداوند و رضایت خــدا از دیگر ویژگی 
های ایشان می باشد که کار سختی است و از هر 

کسی بر نمی آید. 
بیابانی در ادامه گفت : انسان ها معموال در گیر و 
دار مقامات، مناصب و پست های دنیوی هستند 
اما همه دوستان و وابستگان شهید سلیمانی می 
گویند که درجه ، رتبه هــای نظامی و عزتی که 
شــهید در جهان داشــت هیچ گونه تغییری در 
رفتار او ایجاد نکرده بود و همچنان بر اعتقادات 
خودشان پایبند و اســتوار بودند و همه اعمال و 
سکنات ایشان برای رضای خدا و در جهت جلب 

رضای خداوند بود.
این مقام مسئول بیان کرد :  محبوبیتی که بعد از 
دو سال از شهادت ایشان نه تنها در بین مردم ما 
و منطقه بلکه در سراسر جهان نظاره گر هستیم 
، پاسخ اخالصی اســت که خدای متعال به این 
شــهید داد و هیچکس به چنین مقامی نخواهد 
رسید مگر اینکه از ریا دور شــود و عمل خود را 

برای خدای متعال خالص کند. 
وی استکبارستیزی را از دیگر ویژگی های حاج 
قاســم ســلیمانی خواند و افزود : اینکه انسان از 
زمانی که خودش را می شناسد در مسیر درست 
قرار بگیرد و همین مســیر را طــی طریق کند و 
خودش را برای آن هــدف پرورش بدهد موضوع 

بســیار حائز اهمیتی است و شــهید سلیمانی 
در تمام لحظاتی که پا به عرصه جهاد گذاشــت 

استکبارستیزی از اهداف مهمش بود. 
مسئول بسیج جامعه زنان کشــور گفت : مقابله 
با مســتکبران ، دشــمنی با آن هــا و حمایت از 
مظلومان از صفات خدای متعال اســت و اولین 

دشمن استکبارگران خداوند است . 
بیابانی تصریح کرد : برخی به واســطه ی بزرگی 
این شــهید می خواستند با شــیطنت هایشان 
ایشان را مقابل والیت قرار دهند اما شهید نه تنها 
والیتمدارترین رزمنده و جهادگــر بودند بلکه 
والیتمدارترین انســان ها بودند و والیتمداری 
ایشان نشات گرفته از عشــق و محبتی است که 
به معصومین، خاندان معصومین و خاندان نبوت 
)ص( داشت و این عشــق به اندازه ای عمیق بود 
که در ژرفای فکر، اندیشــه و اعمالش ســاری و 
جاری بود.  این مقام مســئول بیان کرد : عشق 
و محبت شــهید به انبیاء ایشان را به منبع فیض 
والیت متصل کرده بود چرا کــه به این موضوع 
یقین داشــتند که والیت فقیه ، تداوم و استمرار 
حرکت ، تفکــر و جریان فکری انبیاء اســت و به 
همین جهت اطاعتشــان از مقام معظم رهبری 
کامال شــاخص، بارز و مشــهود بود و نــه تنها 
خودشــان در عمل، گفتار و رفتــار مطیع اوامر 
والیت بودند بلکه به کرات به مردم، دوســتان، 
اشنایان و حتی مسئولین توصیه می کردند که 
نســبت به این هدیه ی خداوند متعال به ملت و 
جهان اســالم توجه کنند و اطاعت از ایشــان را 

سرلوحه رفتار و گفتارشان قرار دهند . 
وی با اشــاره به اینکه شهید ســلیمانی از مردم 
برآمده بود ، در دل مردم رشــد کرد و کنار مردم 
بود افــزود : مردمی بودن از دیگــر اختصاصات 
روحــی و فکری ایشــان بــود که شــما مردم 
خوزســتان کامال این موضوع را لمس می کنید 
زیرا چند سال گذشته که با سیل ویرانگر مواجه 
بودید حضور شهید سلیمانی را برای مددرسانی 

به اسیب دیدگان از ســیل کنار خودتان شاهد 
بوده و لمس کردیــد . و این ویژگی و بســیاری 
از شــاخصه های متعالی دیگر ایشــان شــهید 

سلیمانی را قاسم سلیمانی کرد . 
مسئول بســیج جامعه زنان کشور اظهار داشت : 
قاسم سلیمانی به واسطه ایمان محکم و اخالص 
بسیار زیاد تبدیل به یک جریان فکری و مکتب 
شد ، بسیاری از اسطوره ها و قهرمانان در جهان 
ظرفیت های متفاوتی دارند بعضی از اسطوره ها 
منحصر به یک جغرافیای محدود هســتند مثال 
قهرمان روستا، شهر، استان، کشــور و یا برتر از 
این ها و بین المللی باشــند و بعنوان الگو مطرح 
شوند اما شهید سلیمانی ما فراتر از قهرمانی ملی 
بود و شهید ما قهرمان تاریخ ساز و متحول کننده 

جوامع بشری بوده ، هست و خواهد بود.
بیابانی عنــوان کرد : تفکر این شــهید در تاریخ 
ساری و جاری اســت و تا جهان و بشریت وجود 
دارد تفکر شــهید ســلیمانی در حال تحول در 
جهان و در حــال رویش های فکــری خالص، 
ایمان، آزادگی ، جهاد و استقامت است و همین 

ویژگی ایشان را سردار دلها کرد . 

وی افزود : قبل از انقالب اســالمی اسطوره ها و 
قهرمانان را در تاریخ و افسانه ها جست و جو می 
کردیم . در افسانه های قهرمانان بسیاری وجود 
دارند مثل رستم و سهراب در شاهنامه فردوسی 
، اما به لطف خداوند و به لطف انقالب اســالمی 
و جریان فکری امام امــت و رهبر معظم انقالب 
اسالمی و مکتب اســالمی، بعد از انقالب هر روز 
مواجه با رویش های اســاطیر در کشور هستیم 
، اســطوره هایی که نــه تنها در کشــور بعنوان 
قهرمــان ملی بلکه در سراســر جهــان و تاریخ 
جهان تاثیرگذار هستند و بعنوان اسطوره و الگو 
در بین مردم جهان قابل پذیرش و قابل ستایش 
هستند. شهید قاسم سلیمانی هم از این جنس 
اســطوره ها و قهرمان اســت کــه در دل تاریخ 
خواهد ماند و همچنان باعــث حرکت و جریان 
در بین انسان های آزاده و ملل ایران خواهد شد .  
این مقام مسئول در پایان گفت : شهید سلیمانی 
در مکتب امام راحل تربیت شد، رشد یافت و در 
مکتب رهبر معظم انقالب اســالمی به تکامل و 
تعالی رسید و این نشــان دهنده پویایی مکتب 

انقالب اسالمی است . 

ساری- اسالمی   معاون راه و شهرسازی استان مازندران 
گفت: تعداد متقاضیان و نام نویســی کنندگان قطعی طرح 
نهضت ملی مســکن در مازندان با افزایش اســتقبال اقشار 

مردم به ۷۱ هزار و ۲۲۰ نفر رسید.
سید عباس رهگشــای  افزود: باوجود آنکه اعالم شده بود که 
برای ســال اول اجرای طرح نهضت ملی مســکن در استان 
قرار است ۳۸ هزار واحد مســکونی ساخته شود اما استقبال 

مازندرانی ها از این طرح فراتر از انتظار بود.
وی خاطر نشــان کرد: تاکنون صالحیت 4۰ هزار نفر از نام 
نویســی کنندگان طرح نهضت ملی مســکن در مازندران 
بررسی شد که ۷۵ درصد این افراد صالحیتشان برای معرفی 

به بانک و دریافت تسهیالت احراز شده است.
معــاون و راه و شهرســازی مازندران گفــت : درصورتی که 
صالحیت افراد ثبت نام شــده در طرح نهضت ملی مسکن از 
۳۸ هزار نفری که قرار است برای سال اول این طرح صاحب 
خانه شوند، فراتر برود این افراد طبق نام زمان ثبت نام، برای 
سال دوم و ســاخت ۳۸ هزار واحد مسکونی دیگر در اولویت 

قرار خواهند گرفت.
رهگشای تصریح کرد: قرار بود نام نویسی طرح ملی مسکن 
در ســامانه http://saman.mrud.ir در ۱۵ دی ماه 
ســال جاری به اتمام برسد اما به دلیل اســتقبال متقاضیان 

ثبت در این طرح تا اول بهمن امسال تمدید شد.
وی با بیان اینکه شــهروندان بابلی با نام نویســی ۱۳ هزار و 
۵۲۱ نفر در صدر شــهرهای مازندران برای مشــارکت در 
طرح نهضت ملی مســکن قرار دارند، گفت: شهروندان آملی 
با هفت هزار و ۱۰۲ نام نویسی کننده، بهشهری ها با ۶ هزار و 
۱۰۲ نام نویسی کننده، شهروندان ساروی با پنج هزار و ۵۰۰ 
نام نویسی کننده و نکایی ها باچهار هزار و ۹۲۰ نفر به ترتیب 
دیگر شــهرهای مازندران هســتند که از این طرح استقبال 

خوبی داشتند.
وی ادامه داد: کالردشــتی ها با ۱۹۰ نفــر، مرزن آباد ۳۰۱ و 
جویبار یک هزار و ۱۱۵ ثبت نام کننده به ترتیب پایین ترین 
آمار در نام نویسی طرح ملی مسکن در اســتان مازندران را 

دارند.
وی تصریح کرد: تنها دغدغه در ساخت طرح ملی مسکن در 
مازندران کمبود زمین اســت که در زمان حاضر حدود 4۰۰ 
هکتار زمین در محدوده شهری استان برای اجرای این طرح 
آماده شــده و برای ســال های آینده هم تالش می شود که 

۱۰۰ درصد خانه ها در بافت و محدوده شهری باشد.
معاون راه و شهرســازی مازندران ادامه داد: مکاتبات اداری 
برای تعیین مالکیت اراضی واگذار شــده برای ساخت خانه 
در طرح نهضت ملی مســکن در حال انجام اســت و با انعقاد 

تفاهم نامه با شــرکت های خدمات رســان، 
طرح انشعاب آب آشــامیدنی، فاضالب، گاز 
و برق رســانی و دیگر زیرســاخت همزمان با 
آغاز اجرای طرح، در دســت اجرا قرار خواهد 

گرفت.
رهگشای افزود: پیش بینی می شود در نیمه 
دوم بهمن ماه سال جاری با حضور مسووالن 
ملی در اســتان به صورت رســمی عملیات 
اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در مازندران 

آغاز شود.
طبق مقررات نهضت ملی مسکن، متقاضیان 
با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار 
بودن، حداقل ســابقه پنج ســال سکونت در 
شهر مورد تقاضا، نداشتن مالکیت خصوصی 

و در نهایت عدم اســتفاده از امکانات دولتی از اول انقالب در 
حوزه مسکن، می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

بر اســاس این قانون، زنان خودسرپرست مشروط به داشتن 
حداقل ۳۵ سال سن، معلوالن جسمی و حرکتی با ۲۰ سال 
ســن می توانند در قانون جهش تولید مسکن )نهضت ملی 
مسکن( مشارکت داشــته باشــند. همچنین، قانون برای 
سرپرستان خانوار، محدودیت ســنی نگذاشته است چرا که 

این افراد سرپرست خانوار تعریف می شوند و برای قانونگذار 
متاهل یا سرپرســت خانوار بودن مالک است. در عین حال، 
زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت 
مجردی زندگی می کنند و سرپرست فرزندان خود هستند 
خانوار تلقی شده و بدون مالک سن می توانند ثبت نام کنند.  
سهم چهارســاله مازندران از طرح ملی مسکن ساخت ۱۵۲ 

هزار خانه است

مازندران

۷۱ هزار نفر در مازندران متقاضی مسکن ملی شدند

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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 اصفهان-مریم مومنی      کارشــناس آبفای استان 
اصفهان موفق به طراحی و ســاخت دســتگاه ریشــه بر 

توربینی قابل تنظیم با سری برشی زنجیره ای شد. 
عبدالرضا آهکی پژوهشــگر جوان شاغل در آب و فاضالب 
منطقه ورزنه پس از هشــت ماه کار پژوهشــی موفق شد 
این دســتگاه را با هدف رفع انســداد لوله های فاضالب از 
رسوبات معدنی، چربی ها و ریشــه های درختان طراحی 

و تولید کند. 
کاربرد دستگاه ریشــه بر توربینی در لوله های فاضالب با 
ســطح مقطع گرد با هر جنسی اســت و می تواند با برش 
هایی که در رسوبات یا ریشــه های درختان نفوذ کرده در 
شــبکه های فاضالب انجام می دهد، گرفتگــی لوله ها را 

برطرف کرده و جریان فاضالب را به حالت اول بازگرداند. 
نیروی محرکه دستگاه ریشه بر توربینی از طریق دستگاه 
شست و شوی شبکه فاضالب تامین می شود و زنجیرهای 
متصل به آن با پرتاب شدن به اطراف جدار لوله، باعث رفع 

گرفتگی موجود در لوله های فاضالب می شود. 
دستگاه ریشــه بر توربینی طراحی شده توسط کارشناس 
جوان آبفای استان اصفهان عالوه بر ۵۰ درصد وزن کمتر 
در مقایسه با نمونه مشابه خارجی، می تواند با بهره گیری 

از بازوهای منحصر به فرد خود، در رفع انسداد لوله هایی با 
قطرهای مختلف به کار گرفته شود. 

مکانیزم هیدرومکانیکی این دســتگاه به نحوی است که 
عملکرد آن را به باالترین راندمان می رساند و حتی سطح 
های بسیار ســخت و مقاوم که پاکســازی آن با واترجت 
امکان پذیر نیست، با اســتفاده از دستگه ریشه بر توربینی 

به راحتی برش خورده و از شبکه خارج می شود.
گفتنی اســت هزینه تولید این دســتگاه نصف مشــابه 
خارجی است و تا کنون فقط کشــورهای آمریکا و آلمان 

آن راتولید می کردند. 

شیراز-چراغی   همزمان با ســالروز شهادت ام ابیها 
فاطمه زهرا )س(شرکت آبفا شــیراز میزبان پیکر شهید 
تازه تفحص شــده، گردید و عطر پیکر آن شهید فضای آن 

شرکت را در برگرفت.
مهندس بهمن بهروزی در ابتدای این مراسم با بیان اینکه 
خانواده شهدا همواره مورد تکریم جامعه قرار دارند، گفت: 
خانواده شهدا و ایثارگران سرمایه اجتماعی نظام اسالمی 

هستند.
مدیرعامل شرکت آبفا شــیراز در مراسم استقبال از پیکر 
مطهر شهید تازه تفحص شده، »فیض  ا... کنعانی حقیقی« 
از شــهدای دوران دفاع مقدس و دیدار بــا خانواده معزز 
شهدا که در محل سازمان آب و فاضالب شیراز برگزار شد، 
ضمن عرض تسلیت به مناســبت سالروز شهادت حضرت 
زهرا )س( و سالروز شهادت شــهید حاج قاسم سلیمانی، 
گفت: امروز افتخار میزبانی شهید گمنام را داریم چند روز 

است همه همکاران برای این برنامه زحمت کشیده اند.
مدیرعامــل و رئیس هیأت مدیره شــرکت آب و فاضالب 
شیراز با یادآوری این مطلب که ســالم به شهدا که رفتند 
تا بمانند نــه مانند تا بمیرند، اظهار کرد: خانواده شــهدا و 

ایثارگران سرمایه اجتماعی نظام اسالمی هستند.

وی با اشــاره به اینکه احترام و تکریم خانواده شــهدا یک 
تعارف نیست، یک وظیفه است که باید به آن توجه کنیم، 
این رویه در شــرکت آب و فاضالب شــیراز ادامه خواهد 
داشــت، اضافه کرد: امیدوارم بتوانیم حق شهدا و خانواده 
شهدا را ادا کند و این شــرکت خود را خادم خانواده معزز 

شهدا می داند.
بهروزی با اشــاره به اینکــه این شــرکت در دوران دفاع 
مقدس چند شــهید را تقدیم به انقالب کرده است، افزود: 
۶۵ نفر از ایثارگران شیراز در این شرکت فعالیت می کنند 
و با همکاری سایر همکاران، ســعی می کنند آب سالم و با 

کیفیت را به ۲ و چهار دهم میلیون ارائه کنند.

اصفهان فارس
پس از آمریکا و آلمان؛ ایران به این فناوری دست یافت؛

 ساخت دستگاه ریشه بر توربینی قابل تنظیم 
با سری برشی زنجیره ای در آبفای استان اصفهان

مدیرعامل  شرکت آب و فاضالب شیراز

 احترام و تکریم خانواده شهدا 
یک تعارف نیست، یک وظیفه است

مسئول بسیج جامعه زنان کشور:

شهید سلیمانی تاریخ ساز و متحول کننده جوامع بشری بود

رشــت   علوی شــهردار رشــت رفع موانع 
پیــش روی ســرمایه گــذاری در پروژه هــای 
عمرانی شــهر را از اهــداف شــهرداری اعالم 
کرد و گفت: شــهرداری قصــد دارد برای جلب 
هر چــه بیشــتر مشــارکت بخــش خصوصی 
برای پروژه های عمرانی شــهر مــدل  اقتصادی 
تعریــف کند.به گــزارش واحد خبــر مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشــت  
ســید امیر حســین علوی شــهردار رشت در 
جلســه با مدیرعامل شــرکت عمران و مسکن 

سازان ایران، موضوع مشارکت شهرداری و این 
شرکت برای ســاخت مجتمع تجاری گلسار در 
گذشته را مورد اشــاره قرار داد و اظهار داشت: 
شــهرداری در راســتای همین مشــارکتها دو 
نوبت به شرکت عمران و مســکن سازان ایران 
کمک کرد.شهردار رشــت با بیان اینکه مواجهه 
با مسائل و مشــکالتی که شهرها با آن درگیرند، 
تنهــا بــا برنامه هــای مشــارکتی و ســرمایه 
گذاریهــای خصوصی قابل دســتیابی اســت، 
افزود: شــهرداریها در اجرای پروژه های شهری 

با محدودیــت بودجــه مواجه اند.ســید امیر 
حســین علوی رفع موانع پیش روی ســرمایه 
گذاری در پروژه های عمرانی شــهر را از اهداف 
شهرداری دانست و اضافه کرد: همکاریهای دو 
طرفه و مشارکت بخشــهای دولتی و خصوصی 
گســتره ای جهانی دارد، به نحوی که روز به روز 
بر اهمیــت و جایگاه چنین مشــارکتی به ویژه 
در حوزه  شــهرداریها افزوده می شود.شــهردار 
رشت با بیان اینکه شــورای اسالمی شهر رشت 
وقت برای فــروش ملک تجاری گلســار نهایت 

همکاری را به خــرج داد، عنوان کــرد: اعتقاد 
دارم وقتی مجموعه ای مانند شــرکت عمران و 
مسکن سازان ایران در پروژه ســرمایه گذاری 
کالن شهر ورود می کند، شــهرداری باید نقش 
کمک کننده داشته باشــد و برای اعتماد سازی 
و اســتمرار چنین رویکردی هم اصــرار دارد.
علوی مشارکت شهرداری با شــرکت عمران و 
مسکن ســازان ایران را دیرینه و قدیمی خواند 
و ادامه داد: شــهرداری رشــت قصد دارد برای 
ادامه بازگشــایی بلوار آیت اهلل احســان بخش 

یک مدل اقتصادی تعریف کنــد که امیدواریم 
با تدوین این مدل اقتصادی شــرکت عمران و 
مسکن سازان ایران هم در آن همکاری متقابل 
داشته باشد.شهردار رشــت یادآور شد: با توجه 
به مشــکالت اعتبــاری و مالی که شــهرداری 
رشت مانند بسیاری از شــهرداریهای کشور با 
آن دســت و پنجه نرم می کند، قصــد داریم با 
رویکردی کامال جدید و بــا طرح  ریزی مدلهای 
اقتصادی امکان مشارکت شــرکتهای سرمایه  

گذاری و بخش خصوصی را فراهم سازیم.

شهردار رشت:

وژه های عمرانی شهر از اهداف شهرداری است وی سرمایه گذاری در پر رفع موانع پیش ر



مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان:

تردد در همه محورهای استان البرز برقرار است

استان

البرز -مظفری     مدیرکل راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
البرز بیشترین بارش برف را مربوط به محورهای طالقان، چالوس 

و روستاهای اطراف آن بیان کرد.
علی زندی فر، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای البرز با بیان 
اینکه بیشــترین برف در محورهای طالقان، چالوس و روستاهای 
اطراف آن باریده اســت، گفت: تاکنون پنج بارش برف در استان 
البرز داشته ایم که نیروهای راهدار اقدام به برف روبی و بازگشایی 

مسیرها کرده اند.
وی با اشــاره به بارش اخیر برف در اســتان البــرز، تصریح کرد: 
۱۶۰ نیرو در قالب ۱۱ اکیپ با ۱۱۰ دســتگاه ماشین آالت در ۱۶ 
راهدارخانه ثابت و سایر مدام در حال آماده باش هستند و  نمک و 

شن  و ماسه پاشی انجام می شود.
زندی فر بــا تاکید بر اینکه تاکنون مشــکل خاصی نداشــته اند و 
نیروها به صورت مداوم مشغول فعالیت و انجام عملیات راهداری 
هســتند، اظهار داشــت: در کرج و مناطق مســطح بارش برف 
نداشتیم، در مقابل بیشتر بارش ها در محورهای طالقان، چالوس 

و روستاهای اطراف آن اتفاق افتاد.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای البرز با یادآوری اینکه در 
بارش اخیر شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس بودند، گفت:  
به دلیل کند شــدن حرکت، ترافیک از آزادراه تهران-شــمال به 

محور چالوس سرایت پیدا کرد.
وی با اظهار اینکه وقوع ترافیک سنگین در محور چالوس، نگرانی 

برای یخ زدگی جاده و بروز مشــکل بــرای مــردم را ایجاد کرد، 
توضیح داد: بنابراین برای جلوگیــری از در برف مانده مردم و بروز 
مشکالت احتمالی برای آنها اقدام به انســداد چهار ساعته محور 

چالوس با هماهنگی تهران کردیم.
زندی فر با اعالم اینکه هم اکنون محور چالوس باز اســت، تصریح 
کرد: با وجود بارش بــرف، اکنون هیچ محور مســدودی به دلیل 
فعالیت مداوم نیروهای راهدار در استان البرز وجود ندارد؛ به ویژه 
در محور چالوس ارائه فعالیت های راهداری زمســتانی لحظه ای 

متوقف نمی شود.
برف روبــی ۹۵۰ کیلومتر از محور چالــوس، ۸۵۰ کیلومتر محور 

طالقان و ۱۵ کیلومتر جاده نوجان-کرج-آتشگاه
وی تعداد ماشین آالت درگیر در محور چالوس را ۱۶ دستگاه بیان 
کرد و افزود: همچنیــن ۲۱ نفر در مدت ۲۲ ســاعت بارش برف، 
اقدام به نمک پاشــی به میزان 4۵۰ تن و برف روبی ۹۵۰ کیلومتر 

راه و همچنین امدادرسانی به پنج خودرو کردند.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان البرز درباره محور 
طالقان نیز تصریح  کرد: در محور طالقان ۲4 ســاعت بارش برف 
داشتیم که در این مدت، ۱۹ راهدار اقدام به نمک پاشی ۱۵۰ تن و 

برف روبی ۸۵۰ کیلومتر به کمک ۹ دستگاه ماشین آالت کردند.
به گفته زندی فر راهداران در این محور به شــش دستگاه خودرو 
نیز امدادرســانی کردند؛ همچنین در جاده نوجان-کرج-آتشگاه 
شــاهد بارش دو ســاعته برف بودیم که چهار نیروی راهدار با ده 

تن نمک باشی و برف روبی مســیری ۱۵ کیلومتری به ۹ دستگاه 
خودرو امدادرسانی کردند.

وی در عین حال به کاربران جاده ای توصیه کرد که پیش از ســفر 

اطالعات راه ها را از طریق ســامانه یا سایت ۱4۱ دریافت کنند که 
هر ۱۵ دقیقه به روز می شود و می تواند راهنمای انتخاب بهترین و 

ایمن ترین مسیرها باشد.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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 تبریز-رحیــم جباردخت معاون بهبــود تولیدات 
گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی 
از کسب رتبه دوم این اســتان در طرح توسعه گلخانه های 
کشــور در ۹ ماهه نخست ســالجاری خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی سازمان جهادکشــاورزی استان، مهندس 
علی رخ افــروز در گفتگو بــا خبرنگاران با بیــان اینکه تا 
پایان آذرماه از ۳ هزار و ۵۲ هکتار برنامه توســعه گلخانه 
ها در کشور، یکهزار و ۸۱ هکتار انواع گلخانه های تجاری، 
گلخانه های کوچک مقیاس و ســازه های فنی و سبک، با 
میزان تحقق ۳۵.4 درصد توسعه یافته است گفت: استان 
آذربایجان شــرقی از ۱۱۵ هکتار ســطح برنامه توســعه 
گلخانه ها با ســطح پیشــرفت ۱۶4.۷۳ هکتار موفق به 
تحقق ۱4۳.۲ درصدی این طرح شده اســت که با توجه 

به سطح پیشرفت و درصد پیشرفت در رتبه دوم کشوری 
قرار دارد. وی افزود: از این میــزان تحقق، ۱۶۳.۶۶ هکتار 
مربوط به ۶۰ طرح توســعه گلخانه هــای تجاری و ۱.۰۷ 
هکتار مربوط به ۲۱ طرح توســعه گلخانــه های کوچک 
مقیاس می باشد که در مجموع ۸۱ طرح با سطح ۱۶4.۷۳ 
هکتار تحقق یافته اســت. معاون بهبود تولبدات گیاهی 
سازمان جهادکشاورزی استان با بیان اینکه از یکهزار و ۸۱ 
هکتار سطح توسعه گلخانه ها در کشور در ۹ ماهه نخست 
ســالجاری ۶۰۹ هکتار معادل ۵۶ درصــد به صورت خود 
اجرایی و با سرمایه شخصی و 4۷۲ هکتار معادل 44 درصد 
با استفاده از تسهیالت بانکی بوده است گفت: از این میزان 
، ۹۵۱ هکتار مربوط به توســعه گلخانه تجاری، ۳۱ هکتار 
توســعه گلخانه کوچک مقیاس و ۹۹ هکتار توسعه سازه 

های فنی سبک یا سایه بان بوده است.

 اردبیل-افســون جبارزاده  اردبیل-ایرنا-مدیرکل 
راه  و شهرسازی استان اردبیل گفت:در قالب طرح جهش 
تولید مسکن ، ۶۳ هزار و ۵۲۹ واحد مسکن در این استان تا 

چهار سال آینده احداث می شود.
محبوب حیدری  افزود: از کل ثبــت نام کنندگان نهضت 
ملی مسکن، سهم شهرســتان اردبیل۳۲ هزار و ۸۱۸ نفر 
بوده که پس از طی مراحل اســتعالم ، پاالیش و اقدامات 
اجرایی افراد واجد شــرایط برای این طرح معرفی خواهند 

شد.
وی بیان کرد: هرســال ۱۵ تا ۲۰ هزار واحد مســکونی در 
قالب جهش تولید مســکن در این استان احداث می شود 
که در مرحله اول ســاخت چهــار هزار واحد مســکونی 
آغاز شده که ۲ هزار و ۸۰۰ واحد مســکونی آن مربوط به 
شــهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و یک هزار و ۲۰۰ 
واحد دیگــر هم مربوط به شــهرهای زیــر ۱۰۰ هزار نفر 

جمعیت می باشد.
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان اردبیل  فرآیند تولید 
مســکن را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: زمیــن مورد نیاز 
برای احداث مسکن در شهرستان مشگین شهر و بیله سوار 
تامین نشده و تالش می شود بزودی وضعیت زمین مورد 

نیاز در این ۲ شهرستان هم مشخص شود.
حیدری احداث بزرگراه به طول ۳۰۰ کیلومتر در اســتان 
را یادآور شــد و گفــت: جــاده اردبیل   ســرچم، اردبیل   
مشگین شــهر، رضــی- امیرکنــدی   گرمــی، گرمی به 
بیله سوار، پارس آباد به مشگین شــهر از جمله طرح های 

اولویت دار بزرگراهی در استان اردبیل است.
وی افزود: احداث بزرگراه اردبیل- آستارا، اردبیل- سرچم 

، اردبیل- مشــگین شــهر، اردبیل- گرمی، نیر-سراب و 
سربند- مشگین شهر از جمله پروژه هایی است که اجرا و 
تکمیل آنها نیازمند اعتبار است و پیش بینی شده  هر سال 
در این اســتان ۶۰ کیلومتر و تا پنج سال آینده در مجموع 
۳۰۰ کیلومتر بزرگراه با هدف ایمن ســازی راه های اصلی 

احداث شود.
حیدری گفت: با آغاز طرح های مختلف و ۲۰ برابر شــدن 
اعتبارات تخصیصی بویژه اختصاص ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد 
ریال اعتبار توسعه بزرگراه ها در این استان محقق خواهد 
شد. در قالب طرح جهش تولید مسکن چهار میلیون واحد 
مسکونی در کشور ساخته می شود که سهم استان اردبیل 
از این واحد ها  ۶۳ هزار و ۵۲۹  واحد مسکونی تا چهار سال 

آینده می باشد.
اســتان اردبیل ۱۸۵ کیلومتــر بزرگــراه، ۷۱۶ کیلومتر 
راه اصلی، ۷۰۲ کیلومتــر راه فرعی و چهــار هزار و ۷۳۸ 

کیلومتر راه روستایی دارد.

اردبیلآذربایجان شرقی

۶۳ هزار و ۵۲۹ واحد مسکن در استان اردبیل احداث می شودرتبه دوم آذربایجان شرقی   در توسعه گلخانه های   کشور

کاشت    2/5میلیون اصله نهال در عرصه های 
طبیعی گیالن

رشت استاندار گیالن در حاشیه کاشــت نهال در  پارک جنگلی سراوان رشت 
بر ضرورت حفظ و احیای عرصه های طبیعی و جنگل های ارزشمند گیالن تاکید 
کرد و گفت: این مهم در بستر تشریک مساعی و  تعامل منطقی مجموعه ی دست 
اندرکاران دولتی با مردم و ســازمان های مردم نهاد به نتایج مطلوب خواهد رسید.
اسداهلل عباسی پویش ملی ایران سرسبز - ایران قوی را آغازی برای احیای طبیعت 
متنوع ایران و متناسب با اقلیم و جغرافیای خاص هر استان عنوان کرد و افزود: در 
گیالن سرسبز نیز می توان فرایند کاشت نهال و احیای جنگل را در بستر جایگزینی 
گونه های بومی عملی ساخت و گام مهمی در راستای  حفظ و بازسازی جنگل های 
هیرکانی گیالن برداشت.وی همچنین به اداره ی کل منابع طبیعی گیالن دستور 
داد تا پایان فصل نهالکاری یعنی تا اواخر فروردین ماه سال آینده گونه های مختلف 
بومی را رایگان در اختیار مردم قرار دهد تا  با مشارکت همگانی در پویش نهالکاری، 
زمینه ی ارتقاء سرانه ی فضای سبز در مناطق شهری و احیای عرصه های طبیعی و 
جنگلی در مناطق روستایی و باالدست فراهم آید.استاندار در ادامه از برنامه ریزی 
برای تشکیل صندوق توسعه ی استان از ســال آینده خبر داد و افزود: با راه اندازی 
این صندوق از محل درآمد های اختصاصی دستگاه های دولتی استان برای اجرای 
طرح های استانی هزینه خواهد شــد و با این کار محدودیت اختصاص منابع برای 
حفظ و احیای عرصه های جنگلی  نیز برطرف می شــود. مدیر کل منابع طبیعی 
گیالن نیز از برنامه ریزی این اداره کل برای کاشــت دو و نیم میلیون اصله نهال در 
مناطق مختلف اســتان خبر داد وافزود: این کار از امروز آغاز شــده و تا 4 ماه آینده 

ادامه دارد. 

وژه آموزشی گیالن   بهره برداری از 13پر
 در دهه مبارک فجر

رشت مدیرکل نوسازی مدارس گیالن از بهره برداری از ۱۳پروژه آموزشی 
در دهه مبارک فجر خبر داد

 مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیالن در جلسه 
شورای آموزش و پرورش استان که با حضور اســداهلل عباسی استاندار گیالن 
برگزار شــد از افتتاح و بهره برداری۱۳ پروژه در اســتان خبرداد.وی تصریح 
نمود: اداره کل نوســازی مدارس گیالن با افتخار در دهه فجر۱4۰۰ تعداد ۱۳ 
پروژه آموزشی با اعتباری به میزان ۳۳ میلیارد تومان در سراسر استان افتتاح 
و تقدیم آینده سازان ایران عزیز خواهد نمود.مدیرکل نوسازی مدارس گیالن 
در ادامه سخنان خود با اشاره به ســرمایه های راکد و بالاستفاده در آموزش و 
پرورش، ســاماندهی بخشی از امالک و فضاهای آموزشــی، ورزشی و تربیتی 
مازاد را بســیار ضروری خواند.وی با پرداختن به اهمیت ساماندهی فضاهای 
مازاد آموزشی استان، تاکید نمود: فروش فضاهای مازاد و بال استفاده آموزشی 
در راستای تبدیل به احسن نمودن آنها، می تواند به رفع کمبودها و تنگناهای 

فضاهای آموزشی استان کمک شایانی کند.

 راه اندازی  اتوماسیون اداری در شهرداری نظرآباد

راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری در جهت شفاف سازی  البرز -مظفری 
امورات اداری و تسریع در حل مشــکالت کارکنان و شهروندان نظرآباد توسط 

شهرداری با حضور کارشناسان بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای شهر نظرآباد، سی و نهمین جلسه 
رسمی شورای شــهر نظرآباد با حضور کارشناسان سازمان فناوری و اطالعات 

شهرداری کرج و مسئول آی تی شهرداری با شرکت های مرتبط برگزار شد.
در جلسه فوق توضیحاتی در مورد قیمت ارتباط با دستگاههای خدمات رسان 

، نواحی مختلف شهرداری ، امنیت و رضایتمندی ارباب رجوع ارائه شد.
گفتنی است شهرداری کرج از سال ۹4 نسبت به راه اندازی اتوماسیون اداری و 
هوشمندسازی اقدام کرده که حدودا دو سال است که خدمات کامال به صورت 

غیرحضوری ارائه می شود.
نرم افزار مورد استفاده در شهرداری کرج با مشارکت با یک شرکت آی تی تهیه 
شده است و شورا و شهرداری نظرآباد نیز درصدد اســت تا با رایزنی و بررسی ، 

شرکتی های رایانه ای را جهت راه اندازی این اتوماسین انتخاب کند.
افزایش امنیت مکاتبات و باال بردن سرعت گردش مکاتبات ، لزوم پیاده سازی 
اتوماســیون اداری و بهره برداری از آن، از دیگردالیل ایجــاد و راه اندازی این 

سیستم محسوب می شود.

درنمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری اعالم شد؛

معرفی غرفه اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
خوزستان به عنوان غرفه برتر

اهواز-محمدمجدم در پــی حضور فعاالنــه و پررنــگ اداره کل بنادر و 
دریانوردی اســتان خوزستان در بیســت و دومین نمایشــگاه دستاوردهای 
پژوهشی و فناری خوزستان، این اداره کل به عنوان غرفه برتر نمایشگاه معرفی 
شد.  صادق جلیلیان استاندار ویژه استان خوزستان در لوح سپاسی که به پاس 
کســب عنوان غرفه برتر نمایشگاه توســط اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
خوزستان اعطا کرده است، ضمن اشاره به کســب این عنوان، از از تالش های 
بی دریغ عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان خوزستان در ارتقای 

بیش از پیش شاخص های علمی استان قدردانی کرد.
یادآور می شــود در جریان برگزاری بیســت و دومین نمایشگاه دستاوردهای 
پژوهشــی و فناوری اســتان خوزســتان و نهمین دوره فن بازار که از هفتم تا 
نهم دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های اهواز برگزار شــد، اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان خوزستان ضمن برپایی غرفه و به نمایش گذاشتن مجلدات 
پژوهشی کارکنان خود طی سال های اخیر، تازه ترین دستاوردهای فنی خود 
را در زمینه بازطراحی، ســاخت و تولید قطعات حساس تجهیزات استراتژیک 
تخلیه و بارگیری و دریایی با هدف خنثی سازی تحریم های ظالمانه در معرض 

دید عموم قرار داد.

 در آذر  ماه 1400 محقق شد؛

 رشد 5/2 درصدی تولید انرژی الکتریکی 
وگاه شهید رجایی در نیر

نیروگاه شــهید رجایی با تولید بیش از ۷۰۰ میلیون  قزوین-مریم نقدی
کیلووات ســاعت انرژی خالص در آذرماه امســال، ۵/۲ درصد نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته رشد تولید داشته است.
 محمد روشنفکر رییس گروه برنامه ریزی، آمار و فن آوری اطالعات در تشریح 
این خبر گفت: در نهمین ماه ســال جاری، هفتصد و چهل و شــش میلیون و 
نهصد و پنجاه و سه هزار کیلووات ســاعت انرژی خالص در واحدهای بخاری 

و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است. 
روشنفکر افزود: از این میزان انرژی، سیصد و چهل و هشت میلیون و هشتصد 
و هفتاد هزار کیلووات ســاعت انرژی در واحدهای نیروگاه ســیکل ترکیبی و 
سیصد و نود و هشــت میلیون و هشتاد و ســه هزار کیلووات ساعت انرژی در 

واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
با تولید این میزان انرژی خالص در آذرماه امسال، این نیروگاه شاهد رشد ۲/۵ 

درصدی تولید انرژی نسبت به آذر ماه سال گذشته بوده است.

 ارومیه-رحیم جباردخت   مدیر شرکت 
خدمــات حمایتی کشــاورزی آذربایجان غربی 
گفت : میزان مصــرف کودهای یارانــه ای ازته، 
فسفاته و پتاسه در اراضی کشاورزی استان هیچ 
زمانی بی رویه نبوده و حتی مقادیر مصرف شــده 
همــواره کمتر از میزان توصیه شــده مؤسســه 

تحقیقات خاک  و آب در استان است.
مدیر شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزی 
آذربایجان غربی گفت : میــزان مصرف کودهای 
یارانــه ای ازتــه، فســفاته و پتاســه در اراضی 
کشــاورزی اســتان هیچ زمانی بی رویه نبوده و 
حتی مقادیر مصرف شــده همواره کمتر از میزان 
توصیه شــده مؤسســه تحقیقات خاک  و آب در 

استان است.
   بــه گــزارش روابط عمومــی ســازمان جهاد 
کشاورزی آذربایجان غربی ، علیرضا قربانی افزود: 

براســاس ارزیابی  آمارهای چندین سال اخیر در 
کشور و اســتان ، کماکان مقادیر توزیع و جذب و 
مصرف کود های یارانه دار کمتر از مقادیر توصیه 
شده اســت . قربانی تصریح کرد: به عنوان مثال 
میزان کود ازته مورد نیاز برآورد شــده توســط 
ســازمان جهاد کشاورزی اســتان برای مصرف 
یک سال استان بیش از ۱۲۰ هزارتن تخمین زده 
شده و این در حالی اســت که سهمیه تخصیصی 
ســال ۱4۰۰ کود اوره یارانه دار شرکت خدمات 

حمایتی ۶۱ هزار و ۳۰۰ تن اعالم گردیده است.
 وی ادامه داد: از جمله دالیل تخصیص این میزان 
از سهمیه بر این مبنا بوده اســت  که درصدی از 
کود ازته برآورد شــده بــه صورت یارانــه دار در 
اختیار کشــاورزان قرار گیرد و مابقــی با توصیه 
کارشناســان و با دقت بیشــتر و از محل ســایر 
کودهــای دارای ترکیبــات نیتراته بــه منظور 

جلوگیری از پرمصرفی ، توســط کشاورزان تهیه 
و مصرف شود.

قربانی خاطر نشان کرد: کاهش مصرف استفاده 
از کودهای فســفاته و پتاســه در اراضی باغی و 
زراعی، به دلیل افزایش ۵ برابری قیمت آن نهاده 
ها در ابتدای ســال۹۹ خود بخود تا حد بحران و 
خطر کاهش عملکــرد محصوالت کشــاورزی 
پیش رفته و مســئولین عالی رتبه وزارت جهاد 
کشــاورزی به منظور جلوگیری از بروز خسارات 
قابل توجه کمی و کیفی و کاهش درآمد عمومی  
در صدد ارائه راهکارهای اساســی برای مصرف 

بهینه نهاده ها هستند.
مدیر شــرکت خدمــات حمایتی کشــاورزی 
آذربایجان غربی با اشــاره بــه کیفیت کودهای 
تامین و توزیع شــده شــرکت خدمات حمایتی 
تولید داخل در چندین مرحله مورد آزمایش قرار گفت: تمامــی کودهای تدارک شــده وارداتی و 

گرفته و در صورت عدم رعایت اصول اســتاندارد 
مجوز توزیع از آن کودها به طور سیســتماتیک 

سلب می شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان :

میزان مصرف  کودهای شیمیایی در محصوالت کشاورزی آذربایجان غربی   کمتر از میزان توصیه شده است

 اصفهان-مریم مومنی     مدیــر روابط عمومی فوالد 
مبارکه گفت:از رســانه ها انتظار داریم با روایت توانمندی ها 
و دســتاوردهای فوالد مبارکه به عنوان صنعت استراتژیک 

کشور، احساس غرور و امید را به جامعه تزریق کنند. 
نشســت هم اندیشــی مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد 
مبارکه با رسانه های شهرستان های مبارکه و لنجان برگزار 

شد.
در این نشست، هادی نباتی نژاد، مدیر روابط عمومی شرکت 
فوالد مبارکه ضمن تســلیت به مناســبت ایام ســوگواری 
حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( اظهار کرد: در راستای 
تداوم سلسله جلســات منظم روابط عمومی شــرکت فوالد 
مبارکه با اصحاب محترم رســانه، فرصت دیگری فراهم شد 

تا با اصحاب رسانه شهرستان مبارکه دیداری صورت گیرد.
مدیر روابط عمومــی فوالد مبارکه با اشــاره بــه برگزاری 
جلســات متعدد روابــط عمومی این شــرکت بــا فعاالن 
رسانه ای سراسر کشور خاطرنشان کرد: حجم گسترده ای از 
ارتباطات رسانه ای میان روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 

و رسانه های کشور شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه سعی ما همواره در راستای برقراری ارتباط 
مؤثر و دائمی با رســانه ها بوده است، اما متأســفانه به دلیل 
محدودیت های دوران شــیوع ویروس کرونــا، دیدارهای 
حضوری بــا رســانه ها کاهش پیــدا کرد، اذعان داشــت: 
حمایت رســانه ها از فــوالد مبارکه به عنــوان یک صنعت 
ملی، امری بسیار ضروری و مهم اســت؛ چراکه این صنعت 

در همه عرصه ها خوش درخشیده و به نوعی گرداننده چرخ 
اقتصادی کشور است.

نباتی نژاد با تأکید بر اهمیت و جایــگاه ویژه فوالد مبارکه در 
کشور ادامه داد: حمایت از مجموعه های رسانه ای، فرهنگی 
و تبلیغاتی در دستور کار روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
است، اما این نکته را هم باید در نظر داشت که با رشد فزاینده 
رسانه ها در کشور، برقراری ارتباط مســتمر و مداوم با همه 

رسانه ها در یک بازه زمانی محدود امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه باید به فوالد مبارکه نگاه ملی داشت، تصریح 
کرد: اطالع رســانی درخصوص مســئولیت های اجتماعی 
فوالد مبارکه از اهمیت زیادی برخوردار اســت؛ چراکه این 
شــرکت حمایت های خود را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، 
بهداشــتی و ورزشــی از شهرســتان مبارکه دریغ نکرده و 
انتظار ما از رسانه های این شهرســتان بازتاب و انعکاس این 

فعالیت هاست.
مدیر روابــط عمومی شــرکت فــوالد مبارکه با اشــاره به 
نقش ویژه رســانه ها در بازتاب ســرآمدی فوالد مبارکه در 
بهینه ســازی مصرف آب در میان فوالدسازان جهان گفت: 
اطالع رســانی صحیحی از میزان مصــرف آب فوالد مبارکه 
صورت نگرفته که انتظار می رود رسانه ها در انعکاس اقدامات 
مؤثر این شــرکت در خصوص صرفه جویــی در مصرف آب 

اهتمام بیشتری داشته باشند.
ضرورت روایت دستاوردهای فوالد مبارکه برای تزریق امید 

به جامعه

 

بنا بر این گزارش، مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه 
در نشست هم اندیشــی با رسانه های شهرســتان لنجان و 
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی این شهرستان با بیان 
اینکه فوالد مبارکه یک افتخار ملی اســت و نقش رســانه ها 
در روایت توانمندی ها و دســتاوردهای این صنعت ضروری 
است، اظهار کرد: فوالد مبارکه به عنوان صنعت استراتژیک 
کشــور، نیازی به بازاریابی و تبلیغات برای جلب مشــتری 
ندارد، اما همواره از رسانه ها خواسته و می خواهد که با روایت 
توانمندی ها و دســتاوردهایش، احســاس غرور و امید را به 

جامعه تزریق کنند.

وی با بیان اینکه انتظارات رســانه ها از شرکت فوالد مبارکه 
باید منطقی باشــد، افزود: افزایش و گســترش رســانه ها 
در کشــور باعث شــده که فوالد مبارکه برای تعامل با آن ها 
براســاس معیارهای ارزیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
عمل کند. مدیر روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه ادامه 
داد: در همین راستا روابط عمومی شــرکت فوالد مبارکه از 
مردادماه ۱4۰۰ شیوه نامه ای برای ارزیابی رسانه ها و تعامل 
با آن هــا تدوین کرد تــا از هرگونه رفتار ســلیقه ای در برابر 
رســانه ها اجتناب شود و اگر در این مســیر اشکاالتی وجود 
دارد، رسانه ها هســتند که باید درصدد ارتقای امتیاز کیفی 

خود باشند.

اصفهان
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه  تأکید کرد؛

وایت دستاوردهای فوالد مبارکه برای تزریق امید به جامعه ورت ر ضر



بازگشت ظرفیت تولید نفت به قبل از تحریم تا پایان 1400

وش نفت ایران وصول می شود پول فر

رشد ۲۰۸ درصدی ظرفیت تولید برق 
تجدیدپذیر

 بر اساس اعالم ســازمان برنامه و بودجه، در الیحه بودجه سال آینده با 
اختصاص منابع الزم میزان تولید بــرق تجدیدپذیر از ۹۲5 مگاوات به 
یک هزار و ۹۲5 مگاوات افزایش خواهــد یافت. عدم اقدام و عدم اجرای 
برنامه هــای دقیق در دولت قبل موجب خاموشــی های گســترده در 
تابستان شد. دولت ســیزدهم برای حل مرحله ای مشکل تولید انرژی 
برنامه دقیقی تدوین کرده و در الیحه بودجه ۱۴0۱ هم منابع خوبی به 

این بخش اختصاص پیدا کرده است.
بر اساس اعالم این سازمان، در الیحه بودجه ســال آینده  با اختصاص 
منابع میزان تولید برق تجدیدپذیــر از ۹۲5 مگاوات به یک هزار و ۹۲5 
مگاوات افزایــش می یابد.همچنین 500 مگاوات هــم از محل ارتقای 
بازده نیروگاه ها به شــبکه برق تزریق خواهد شــد.به عالوه، با رشــد 
منابع مالی صنعت برق در بودجه ۱۴0۱ ظرفیــت تولید نیروگاه های 
برق کشور ســال آینده با چهار هزار مگاوات افزایش به ۹۲ هزار و ۲0۱ 

مگاوات خواهد رسید.
بدین ترتیب، میــزان منابع صنعت برق افزایــش قابل توجهی خواهد 
داشــت و در الیحه احکام مختلفی برای جذب منابع، از جمله انتشــار 
اوراق مالی، فاینانس خارجی، فروش اوراق و منابع داخلی بودجه دیده 

 شده است.

 تمرکز دولت بر تشویق مشترکان خوش مصرف برق

»خاموشی« نتیجه نظام تعرفه گذاری غلط 
یک استاد دانشگاه گفت: رویکرد دولت این است که برق یارانه ای برای 
همه مشترکان تا ســطح الگوی مصرف تامین می شود اما اگر مشترکی 
عالقه داشت، بیشــتر از این میزان مصرف کند، باید بهای واقعی آن را 
بپردازد.سعید نیکی سخن ضمن بیان آثار نامطلوب نظام تعرفه گذاری 
یارانه ای برق اظهار داشــت: نظام تعرفه گذاری انــرژی به خصوص در 
بخش برق، زمینه بروز فاجعه در این حوزه شده که نتایج آن را در قالب 

خاموشی تابستان به وضوح می بینیم.
این استاد دانشگاه با اشــاره به ناترازی ۱۴ هزار مگاواتی تولید و مصرف 
برق در کشــور گفت: ســرانه مصرف برق خانگی در کشــور ما ۶ برابر 
میانگین جهانی است و این ماحصل رفتار همه مردم نیست بلکه رفتار 
مصرفی کمتر از ۲5 درصد مشترکان سبب شــد تا شاهد این اختالف 

میان مصرف برق در ایران و سایر نقاط جهان باشیم.

 ضرر 50 هزار میلیارد تومانی مشترکان پرمصرف به کشور
وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه کمتر از ۲5 درصد مشــترکان خانگی 
فراتر از الگو برق مصرف می کنند، گفت: ضربــه ای که مصرف خارج از 
الگوی این ۲5 درصد مشــترکان خانگی به صنعت برق می زند، فراتر از 

50 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

نیکی ســخن با اشــاره به اینکه انرژی می تواند منبع قدرت برای یک 
کشــور باشــد، گفت: نظام تعرفه گذاری در بخش برق ســبب شده تا 
زیرساخت این حوزه در کشور ما به جای ایجاد مولفه قدرت همواره در 

تکاپو برای پوشش مصرف خانگی داشته باشد.

تمرکز دولت بر روی تشویق مشترکان خوش مصرف
این متخصــص حوزه انرژی ضمن اشــاره به تصمیم مجلس شــورای 
اســالمی و هیئت دولت به منظور بازنگری در تعرفه هــای برق گفت: 
معتقد هستم، تغییر نظام تعرفه گذاری مهم ترین گام به منظور کاهش 

آثار سو پرداخت یارانه پنهان برق به حساب می آید.
این استاد دانشــگاه ضمن پرداختن به جزئیات این مصوبه تاکید کرد: 
خوشبختانه هیئت دولت پیش از آنکه بر افزایش تعرفه ها تمرکز کرده 
باشــد، بر روی پاداش های مشــترکان خوش مصــرف تمرکز کرده و 
برخالف سال های گذشته به نظر می رســد، این پاداش ها برای کاهش 

مصرف از جذابیت بسیار زیادی برخوردار است.

مشترکی که می خواهد بیشتر از الگو برق استفاده کند باید 
بهای آن را بپردازد

وی با اشــاره به اینکه مصوبه جدید دولت اســتفاده از برق یارانه ای تا 
الگوی مصرف را حق هر مشترک تصور کرده است، گفت: رویکرد دولت 
این است که برق یارانه ای برای همه مشــترکان تا سطح الگوی مصرف 
تامین می شــود اما اگر مشــترکی عالقه داشت، بیشــتر از این میزان 

مصرف کند، باید بهای واقعی آن را بپردازد.
نیکی ســخن در پایان گفت: اگر مصوبــه برق دولت بتوانــد تا ۳ هزار 
مگاوات از اوج بار تابستان پیش رو را کاهش دهد، می توان ادعا کرد که 

موفقیت بزرگی برای صنعت برق رقم خورده است.

قیمت بنزین در آمریکا دوباره باال رفت
قیمت بنزین در پمپ بنزینهای آمریکا برای نخســتین بار در حدود دو 
ماه اخیر تحت تاثیر رشد قیمت نفت و تقاضای باالی مصرف کنندگان، 

افزایش یافت.
انجمن اتوموبیل آمریکا اعالم کرد میانگین ملی قیمت خرده فروشــی 
بنزین پنج شــنبه گذشــته به ۳.0۳ دالر در هر گالن افزایش یافت که 
باالترین قیمت از ۱۹ دســامبر بود. قیمت بنزین هفته گذشــته برای 
نخســتین بار از اوایل نوامبر رشد قیمت پایداری داشــت. اوایل نوامبر 
قیمت بنزین به باالترین حد هفت ســال اخیر صعود کرد و باعث شــد 
دولت بایدن سلسله اقداماتی را برای پایین بردن قیمتها انجام دهد که 

شامل اعالم آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک بود.
تالشــهای بایدن برای پایین بردن قیمتها با شناســایی واریانت جدید 
اُمیکرون همزمان شــد که به واکنش شــدید بازارهای نفت و سقوط 
قیمتها به دلیل نگرانیها از آســیب دیدن تقاضا تحت تاثیر شــیوع این 
واریانت منجر شــد. با توجه به این که قیمت بنزین معموال قیمت نفت 
را دنبال می کند، مصرف کنندگان در ایــام تعطیالت از کاهش قیمت 
سوخت بهره مند شــدند اما اکنون که به نظر می رسد اُمیکرون بیماری 
زایی کمتری نســبت به واریانتهای قبلی دارد، قیمتهای نفت تا حدود 
زیادی بهبود پیدا کرده است. شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
سال میالدی گذشــته 55 درصد رشــد کرد که بزرگترین رشد قیمت 
ساالنه در بیش از یک دهه گذشــته بود و تنها در دســامبر ۱۴ درصد 

افزایش داشت.
طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، تقاضا برای بنزین بر اســاس 
میانگین چهار هفتــه ای در هفته منتهی به ۳۱ دســامبر، در باالترین 
میزان پنج سال اخیر قرار داشت و به ۹.۲۹ میلیون بشکه در روز رسید. 
این افزایش احتماال نتیجه ذخیره ســازی توسط فروشندگان و شرایط 

جوی نامساعد در بعضی از مناطق آمریکا بود که سفر را محدود کرد.

و نیر

 مشــاور وزیر نیرو در امور بین الملــل، ظرفیت انتقال 
برق ایران به افغانســتان را ۱75 مگاوات برشــمرد و 
گفت: اکنــون ۱۱0 مگاوات برق به این کشــور صادر 

می شود.
»محمدعلــی فرحناکیان« افزود: اکنون شــبکه برق 
کشورمان به شــهر هرات افغانســتان متصل است و 

توسط سه یا چهار خط انتقال برق انجام می شود.
وی ادامه داد: ظرفیت انتقال برق ایران به این کشــور 
۱75 مگاوات است که ۱۱0 مگاوات آن صادر می شود 
و طرح های بزرگی هم پیش بینی شده که 500 تا ۶00 

مگاوات به این ظرفیت اضافه شود.
مشــاور وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: ســه سال 
پیش بعد از آن که مســوولیت کمیســیون مشترک 

همکاری اقتصــادی ایران و افغانســتان به 
وزارت نیرو واگذار شــد، وزیــر نیروی وقت 
ســفری به این کشور داشــت و پس از آن با 
ســفر معاون برق وزارتخانه به افغانســتان 
توافق های خوبی انجام شد، اما دولت قبلی 
افغانستان و شرکت برق »برشنا« همکاری 
خوبی نکردنــد و پیگیری هــای متعدد از 

مراکــز مختلف هم جــواب نــداد و ایرادهای خاص 
می گرفتند.

فرحناکیان اضافه کرد: اکنــون و با جابه جایی دولت در 
افغانســتان پالس های مثبتی داده شده است، از جمله 
نخســتین وزیری که از دولت طالبان به ایران سفر کرد 
»عبدالطیــف منصور« وزیر آب و برق بــود که یک ماه 

و نیم پیش بــه تهران آمد.وی بیان داشــت: 
در این ســفر قول های خوبی داده شد، البته 
هنــوز دولت جدیــد در افغانســتان به طور 
کامل مستقر نشده اســت و  نظام حکمرانی 

و تصمیم گیری مشخص نیست.
مشــاور وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: با 
این حال نخســتین نکته مثبت برای ما این 
بود که قرارداد صــادرات برق مان در ســفر وزیر آب و 
برق افغانســتان به صورت طوالنی مدت منعقد شــد و 
امید است طرح های توســعه ای قبلی هم هرچه زودتر 
عملیاتی شود، زیرا نفع و خیر آن به هر دو ملت خواهد 

رسید.
 توســعه ارتباطات شــبکه برق ایران با کشــورهای 

همســایه مطابق اســتانداردهای بین المللی با هدف 
گســترش مبادالت و صــادرات انرژی بــرق، یکی از 
برنامه هایی اســت که وزیــر نیرو بر آن تاکیــد دارد و 
اجرای آن را از سیاست های اصلی خود برشمرده است.

»علی اکبر محرابیــان« در برنامه اعالمی خود، تکمیل  
برنامه های دیپلماســی برق از جمله سنکرون کردن 
)اتصال( شبکه برق ایران با روســیه و اتصال به شبکه 
برق کشــورهای خلیج فارس از طریق کابل زیر دریا را 

مورد تاکید قرار داده است.
پیشــتر هم وزیر نیرو با اشاره به ســنکرون شبکه برق 
کشور با کشورهای همســایه، گفت: امکان تبادل برق 
با افغانســتان، ترکمنســتان، جمهوری آذربایجان، 

ارمنستان، ترکیه و عراق وجود دارد.

نماینده اســبق ایــران در هیات عامــل اوپک گفت: 
بر اســاس تصمیم اوپک پــالس ۳ میلیون بشــکه را 
غیراوپک و یک میلیون بشکه را اوپک پوشش می دهد، 
بر همیــن چهارچوب ۴ میلیــون بشــکه تقریبا بازار 
متعادل اســت و رقم بیش از این منجر به برهم خوردن 

تعادل و مازاد در بازار می شود.
محمدعلی خطیبی، در ارزیابی تصمیمات اوپک پالس 
برای افزایش تولیــد ۴00 هزار بشــکه ای اعضا اظهار 
داشــت: بعد شــیوع کرونا نگرانی هایی بابت کاهش 
تقاضا وجود داشــت، بنابراین اوپک پالس کاهش قابل 
توجهی در تولید اعمال کــرد و اکنون با بهبود وضعیت 

اجتماعــی و اقتصادی دنیــا تصمیم گرفته 
کاهش تولیــدی را که به دلیــل کرونا داده 
شده به صفر برســاند، اما برای اینکه تصمیم 
ناگهانــی نگیرند ماه بــه ماه بــازار را رصد 
می کنند و وضعیت کشش و تقاضا را ارزیابی 

می کنند تا به شرایط قبل کرونا برسند.
وی گفت: بر اســاس اینکه به تدریج شرایط 

کرونا رو به عادی شــدن مــی رود، پیش بینی شــده 
برای ســال جدید میــالدی حدود ۴ میلیون بشــکه 
افزایش تقاضا باشد، البته اگر اومیکرون تشدید شود و 
محدودیت های اجتماعی و اقتصادی اعمال شود، وضع 

فرق می کند. نماینده اســبق ایران در هیات 
عامل اوپک تصریح کرد: بر اســاس تصمیم 
اوپک پالس ۳ میلیون بشــکه را غیراوپک و 
یک میلیون بشکه را اوپک پوشش می دهد، 
بر همین چهارچوب ۴ میلیون بشکه تقریبا 
بازار متعادل است و رقم بیش از این منجر به 
برهم خوردن تعادل و مازاد در بازار می شود. 

وی با بیــان اینکه دائــم باید وضعیت تقاضــا و عرضه 
رصد شــود، گفت: اکنون افزایش ۳ میلیون بشکه ای 
غیراوپک در ســال جدید میالدی محل تردید اســت 
زیرا غیراوپک طی این سال ها ســرمایه گذاری نکرده 

و مشــخص نیســت این رقم را از کجا تامین می کند 
بنابراین در مــورد عرضه اطمینان قــوی وجود ندارد، 
ضمن اینکه اوضاع تقاضا هم به همین شکل است زیرا 
ممکن است به دلیل شــیوع مجدد کرونا تقاضا کاهش 

یابد.
خطیبی درباره وضعیت ایران در بازار نیز بیان داشــت: 
اگر تحریم برداشــته شــود ما می توانیم ظرف ۶ ماه به 
دو میلیون بشــکه صادرات برســیم ولــی اگر تحریم 
تداوم داشته باشــد فقط در صورتی می توانیم افزایش 
صادرات داشــته باشــیم که تقاضای جهانی به میزان 

قابل توجهی افزایش پیدا کند.

برق

نفت

خریــدار  مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران گفت: فروش نفــت و میعانات گازی 
ایران افزایش خوبی داشته است و پول نفت 
صادراتی وصول می شــود. برنامه داریم که 
ظرفیت تولید نفت را تا پایان سال ۱۴00 به 

عدد قبل از تحریم ها بازگردانیم.
محســن خجســته مهر مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران با اشاره به برنامه این شرکت 
برای افزایش ظرفیت تولید نفت ایران گفت: 
یکی از برنامه های جدی شــرکت ملی نفت 
ایران بازگرداندن ظرفیت تولید نفت خام به 
دوران قبل از تحریم ها تا پایان سال ۱۴00 
اســت. ظرفیت تولید نفت کشور در دولت 

گذشته کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: البته وقتی ما از ظرفیت تولید 
صحبــت می کنیم، منظورمــان فقط توان 
تولید از چاه نیســت، بلکه باید مجموعه ای 
از عوامل تاثیرگذار شــامل ظرفیت خطوط 
لوله جریانی، واحدهای فرآورشی، خطوط 
انتقال نفت به مبادی مصرف و حتی نیروی 
انسانی در نظر گرفته شــود. در نتیجه برای 
بازگرداندن ظرفیت تولید نفــت به قبل از 
تحریم باید پروژه های متعــددی  تعریف و 

اجرا شود.
خجسته مهر افزود: یعنی ممکن است یکی 
از چاه های مــا بتواند رقم باالیــی را تولید 
کند، ولی واحد فرآورشــی برای آن موجود 
نباشــد، در این صورت نمی تــوان گفت که 
ظرفیت تولید افزایش پیدا کرده است، زیرا 
تمام بسته های تعریف شــده برای افزایش 

ظرفیت محقق نشده است.

 ظرفیت تولید نفت ایران تا پایان 1400 
به عدد قبل از تحریم ها بازمی گردد

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران اظهار 
داشت: متاســفانه ما یک بخشی از ظرفیت 
تولید نفت خود را در ســال های گذشته از 
دســت داده ایم و رقم ظرفیت تولید کاهش  

پیدا کرده بود.
وی افزود: ضمنا بــه تفاوت معانی »ظرفیت 
تولید« و »میزان تولید« نیز دقت نظر داشته 
باشید. رســاندن ظرفیت تولید به عدد قبل 
از تحریم بدین معناســت که متناســب با 

نیاز داخلی و بــازار بین المللی حتی پس از 
تحریم آماده تولید نفت هستیم.

خجســته مهر گفــت: در ایــن مــدت با 
تالش هایی که صورت گرفته اســت، تقریبا 
ظرفیــت تولید به رقــم قبــل از تحریم ها 
نزدیک شــده اســت و ان شــاهلل تا پایان 

اسفندماه این هدف محقق خواهد شد.

 درآمدهای حاصل از صادرات نفت  
وصول می شود

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در 

دولت سیزدهم هم صادرات نفت خام و هم 
صادرات میعانات گازی افزایش خوبی پیدا 
کرده اســت. از گفتن اعداد و ارقام صادرات 
معذور هســتم، فقط در همین حد می توانم 
توضیح دهم که وضعیت  بهتر شــده است. 
گزارشات ماهیانه از صادرات نفت و میعانات 
گازی ایران به مقامات ارشــد کشور ارسال 

می شود و آنها در جریان جزئیات قرار دارند.
وی تاکیــد کــرد: درآمدهــای حاصل از 
صادرات نفت هــم  به کشــور برمی گردد، 
یعنی وصــول مطالبات انجام می شــود. ما 

در شــرکت ملی نفت ایــران وظیفه داریم 
نفت را بفروشــیم و پولــش را تحویل بانک 
مرکزی دهیم. این بانک مرکزی اســت که 
تصمیم می گیرد از این پول چه استفاده ای 
کند و چه اجناسی را وارد کند. آنچه وظیفه 
شرکت ملی نفت اســت به درستی در حال 
انجام است، چون پول حاصل از فروش نفت 
را دریافــت می کنیم.خجســته مهر گفت: 
آنچه از درآمدهای نفتــی ایران که بعضا در 
بانک هــای خارجی بلوکه شــده مربوط به 
فروش نفــت ایران قبل از دولت ســیزدهم 
است و به ویژه از موقع روی کارآمدن دولت 
ســیزدهم که بنده در جزئیات کار هستم، 

پول نفت دریافت می شود.

کاهش انباشت میعانات گازی ایران به 
دلیل افزایش صادرات

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: 
انباشــت میعانات گازی ایران بــه دو دلیل 
افزایش صادرات و افزایش مصرف در داخل 
کشــور، کاهش پیدا کرده اســت. به لطف 
خدا تحوالت مثبتــی در بحث فروش نفت 

و میعانات گازی برای ایران رخ داده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره  تعامالت نفتی 
ایران و آمریکای التین گفت: هر کشوری که 
تمایل به خرید نفت و میعانات گازی از ایران 
داشته باشــد، ما حاضر به همکاری هستیم. 
در حال حاضــر خریــداران مختلفی برای 
نفت ایران وجود دارد و مــا نیز راهکارهای 
متنوعی برای  فروش نفــت ایران روی میز 

داریم. 

صادرات ۱۱۰ مگاوات برق ایران به افغانستان

 سایه تردید بر سر بازار طالی سیاه
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چرا هم شرق نگران است و هم غرب؟

جایگاه نفت و گاز در اتفاقات اخیر قزاقستان
خریدار   کارشــناس حــوزه بین الملل 
انــرژی گفــت: از دهــه ۱۹۸0 میــالدی 
قزاقستان بعنوان یک کشــورصادرکننده 
نفت و گاز و اورانیوم خام و غنی ســازی شده 
قابل اعتماد به روسیه، چین و اروپا شناخته 
شــد. درنتیجه بدلیل ذخائر غنی نفت، گاز، 
ذغال سنگ و اورانیوم بعنوان تامین کننده 
امنیت انرژی مورد نیاز کشــورهای مختلف 

در شرق و غرب شناخته شد.
محمود خاقانی، با اشــاره بــه اتفاقات اخیر 
در قزاقســتان اظهار داشــت: قزاقســتان 
بزرگترین کشــور آســیای مرکزی از نظر 
مســاحت و ثروتمندتریــن از نظــر منابع  
یورانیوم )انرژی هسته ای و مرکز غنی سازی 
یورانیوم برای سوخت نیروگاه های هسته ای 
و غیــره (، نفت خــام ، گاز طبیعــی، منابع 
زیرزمینی، کشــاورزی، دامداری و...است. 
تمامی ثروت کشــور قزاقســتان دردست 
یک خانواده و همراهان آنها به نام نظربایف 
مدیریــت می شــوند. نظربایــف در حدود 
دوسال قبل در ســال ۲0۱۹ تصمیم گرفت 
از ریاســت جمهوری کناره گیری کند ولی 
مردم قزاقستان معتقدند که او دولت پنهان 
را ریاست می کند، شرکت های چند ملیتی 
و دول شــرق و غرب هم حکومت نظربایف 
را حمایت می کنند و کنسرسیوم های نفتی 

مختلف با مشــارکت شــرکت های چینی، 
روسی، اروپائی و آمریکائی صنعت نفت و گاز 
و غیره را در قزاقستان تحت تسلط و کنترل 

دارند.
وی افزود: درچند روز اخیر دولت قزاقستان 
در راســتای کمک به جبران کسری بودجه  
تصمیم گرفت که سقفی که برای قیمت گاز 
حاصل از فرآورش نفت خام در پاالیشــگاه 
مشــهور به گاز مایع پترولیوم )LPG( که 
بــرای ســوخت اتومبیل ها درقزاقســتان 
استفاده می شــود را لغو کند و اجازه بدهد 
که قیمت برای مصرف کننده افزایش یابد. 
مردم در قزاقســتان در طول سال های اخیر 
سوخت وسائل حمل و نقل را از بنزین به گاز 
مایع پترولیوم LPG کــه ارزان تر بود تغییر 
دادند و با افزایــش قیمت LPG این نگرانی 
پدید آمد کــه اقتصاد خانــواده که درحال 
حاضر بدلیل تــورم و افزایــش قیمت ها با 
مشکالت عدیده دســت به گریبان هستند، 
هزینه ها باالتر برود و برای مردم طاقت فرسا 
شــود. مردم بطور بی ســابقه ای در کشور 
قزاقستان دست به اعتراضات علیه افزایش 
بهای ســوخت زدند کــه دولت بــا مردم 

برخورد کرد.  
این کارشــناس حــوزه بین الملــل انرژی 
تصریــح کــرد: از دهــه ۱۹۸0 میــالدی 

قزاقستان بعنوان یک کشــورصادرکننده 
نفت و گاز و اورانیوم خام و غنی ســازی شده 
قابل اعتماد به روسیه، چین و اروپا شناخته 
شــد. درنتیجه بدلیل ذخائر غنی نفت، گاز، 
ذغال سنگ و اورانیوم بعنوان تامین کننده 
امنیت انرژی مورد نیاز کشــورهای مختلف 
در شــرق و غرب شناخته شــد. عالوه برآن 
حداقل برای چین قزاقستان یک کشور مهم 
برای عبور منابع انرژی کشــورهای آسایه 
مرکزی به چین است و اکنون چین، روسیه، 
آمریــکا و اروپا کــه ســرمایه گذاری های 
عظیمی در قزاقستان انجام داده اند بشدت 
نگران اوضاع قزاقستان هســتند.  آمریکا از 
ســرایت تنش و تظاهرات به میدان عظیم 
نفتی تنگیز که در انحصار شرکت آمریکائی 

شورون است، نگران است.
 اگرچه مدعی اســت که هنــوز تولید نفت 
خام در این میدان مختل نشــده اســت. 
کارشناســان معقتدند کــه چنانچه تولید 
نفت خــام ، گاز طبیعــی و اورانیــوم  در 
قزاقســتان دچــار اختالل شــود عوارض 
اقتصادی آن به مراتب از مســائل سیاسی 

فراتر خواهد رفت.
وی در ادامه گفت: بیــش از پنج درصد گاز 
طبیعی مــورد نیاز چیــن در کنار نفت خام 
میادین مختلف از قزاقستان تامین می شود 

و روســیه هم برای صادرات بــه اروپا به گاز 
طبیعی وارداتی از قزاقســتان نیــاز دارد. 
درهمیــن حــال کنسرســیوم های غربی 
شریک با روســیه و چین نظیر کنسرسیوم 
در  تولیدی شــان  نفت خــام  کاشــکان 
قزاقستان را از مسیر روسیه به دریای سیاه و 

از آنجا به غرب صادر می کنند.
 بنابراین، شــرق و غرب در فکر ســرکوب 
اعتراضــات مردمی در قزاقســتان و حفظ 
حکومــت و قــدرت الیگارشــی حاکم در 

قزاقستان است. 
آریال کهــن که به یک کارشــناس طرفدار 
نظــام صیهونیســتی  اســرائیل در آمریکا 
شــهرت دارد درمقاله ای نوشــته است : ما 
در آمریــکا باید نگــران تنــش و بحران در 
قزاقستان باشــیم زیرا روابط بسیار خوبی 
را با این کشور در طول ســال های گذشته 

تاکنون برقرار کرده ایم. قزاقســتان کشور 
بزرگی اســت  که حداقل در سه منطقه آن 
زمان و ســاعت یکسان نیســت. قزاقستان 
منابع عظیــم معدنی و تولید کشــاورزی 
و دامپــروری دارد که کاالهای با ارزشــی 

محسوب می شوند. 
مردمی با ســواد و متخصص دارد، بنابراین ، 
آمریکا باید حتما اخبار و رویدادهای داخلی 
قزاقســتان بطور دقیق تجزیه و تحلیل کند 
و با تمامی کســانی که ضروری است گفتگو 
کند تــا بتوانــد از منافع عظیــم آمریکا در 
قزاقستان و ســرمایه گذاری هائی که بعمل 
آمده اســت مراقبت و حمایت کنــد. باید 
تمامیت ارضی قزاقســتان و نظام حکومتی 
ســکوالر ) غیردینی ( قزاقستان که تاکنون 
با آمریکا بهترین روابط را داشته است حفظ 

شود.



قانون جوانی جمعیت؛ از تصویب تا حمایت همه جانبه از خانواده

خ فرزندآوری در سال ۹۸  کاهش نر

ونا در جهان  افزایش 71 درصدی موارد کر
با گســترش ســویه اُمیکرون، موارد ابتال به ویروس کرونا در جهان با 
رکورد تازه ای مواجه شده و در طول یک هفته، بیش از ۹ میلیون و 500 

هزار مورد مثبت گزارش شده است.
به نقل از سی جی تی ان، سازمان جهانی بهداشت اعالم کرد، با گسترش 
ســویه امیکرون، موارد ابتال به ویروس کرونا در جهان با رکورد تازه ای 
مواجه شــده و در طول یک هفته، بیش از ۹ میلیــون و 500 هزار مورد 
مثبت گزارش شده است. براساس اعالم این ســازمان، به طور کلی در 
هفته گذشــته موارد ویروس کرونا با افزایش 7۱ درصدی مواجه بوده 
است.تدروس آدهانوم گبریســوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت 
گفت: »هفته گذشــته، بیشــترین تعداد موارد کوویــد۱۹ از ابتدای 

همه گیری تا کنون گزارش شده است«.
وی ادامه داد: افرایش تعداد موارد ابتال به کرونا در هفته گذشته متفاوت 
بوده و در قاره آمریکا دو برابر شده است؛ این درحالیست که موارد ابتال 

به کرونا در آفریقا تنها 7 درصد افزایش یافته است.
 جانت دیاز، مقام ارشــد پاســخ های مراقبت بالینی در سازمان جهانی 
بهداشت در ژنو گفت: امیکرون نسبت به سویه دلتا شدت کمتری دارد، 

اما خفیف نیست.

محققان پی بردند
افزایش ۵ برابری آنتی بادی ها با تزریق دوز 

ونا چهارم واکسن کر
مطالعه اولیه محققان نشان داده است که چهارمین دوز واکسن کووید 
۱۹ تنها یک هفته پس از تزریق واکسن، آنتی بادی ها را 5 برابر افزایش 
می دهد. به نقل از زی نیوز، به گفته محققان، نتایج اولیه نشان می دهد 

که دوز چهارم واکسن کووید ۱۹ به اندازه دوز سوم بی خطر است.
محققان معتقدند افزایش آنتی بادی ها پس از دوز چهارم نشان می دهد 
که دوز چهارم تا حد زیــادی از افراد واکسینه شــده، در برابر عفونت و 
در برابر عالئم شــدید محافظت می کند.با افزایش جدید موارد ناشی از 
سویه اومیکرون، محققان معتقدند تزریق دوز چهارم برای افراد باالی 

۶0 سال الزم باشد.
به گفته محققان، این سویه بسیار مسری اســت و بهترین پاسخ به آن، 

واکسن است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

سال آینده حقوق سربازان افزایش پیدا می کند
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از افزایش حقوق سربازان در سال 
آینده خبر داد و گفت: در کمیســیون تلفیق و ذیــل تبصره ۱۴ قانون 

هدفمندی یارانه ها این افزایش را در نظر می گیریم.
وحید جالل زاده در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه امسال هم مانند 
هر سال ردیف بودجه ای به ســربازان اختصاص داده نشده، آیا در سال 
آینده ســربازان افزایش حقوق دارنــد و در کمیســیون تلفیق به این 
مساله رسیدگی می شــود یا خیر، گفت: هیچ ســالی در بودجه ردیفی 
برای حقوق، البسه و پوشــاک سربازان دیده نمی شــود و این موضوع 
جدید نیســت.وی افزود: در تبصره ۱۴ قانون هدفمندی یارانه ها سال 
گذشته عدد خوبی را برای افزایش حقوق ســربازان در نظر گرفتیم که 
این موضوع سبب شــد تا هم حقوق ســربازان افزایش پیدا کرد و هم 

مباحثی که به پوشاک و البسه مربوط می شد حل شد.

رئیس کمیســیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: امسال هم در تبصره 
۱۴ این اتفاق می افتد و ان شاءاهلل در سال آینده افزایش حقوق سربازان 
را داریم.جالل زاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند درصد حقوق 
ســربازان افزایش پیدا می کند، گفت: باید ابتدا منابع مشخص شود تا 

بتوانیم بگوییم قرار است این افزایش چه مقدار باشد.
این نماینده مجلس ادامه داد: باید دید بودجه امسال با چند دالر بسته 
می شــود و چند بشــکه نفت به بودجه اختصاص داده می شــود و بعد 
کمیسیون تلفیق تشکیل شــود تا بتوانیم در مورد این موضوع صحبت 

کنیم.

مدیرکل دفتر کاردانش و فنی و حرفه ای:

رشته »محیط بانی« به کاردانش و فنی و حرفه ای 
اضافه شد

مدیرکل دفتر کاردانش و فنــی و حرفه ای وزارت آمــوزش و پرورش 
ضمن تشــریح جزئیات تدوین برنامه های درسی شاخه فنی و حرفه ای 
و کاردانش، اسامی رشــته های جدید این دو شاخه را اعالم کرد و گفت: 
مهم ترین سیاست ما در ســال تحصیلی آینده، »توسعه هنرستان های 

وابسته« است.
 سیدمصطفی آذرکیش؛ درخصوص جزئیات تدوین برنامه های درسی 
شــاخه فنی و حرفه ای و کاردانــش اظهار کرد: یکی از سیاســت های 
اصلی وزارت آموزش و پرورش این اســت که در تعامل و مشــارکت با 
بحث های اجرایی و بازار کار بتوانیم آموزش ها را به نیازها نزدیک کنیم؛ 
براین اساس، امسال رشــته های جدیدی به شاخه های فنی و حرفه ای 
و کاردانش اضافه شده اســت.وی افزود: »محیط بانی«، »حمل و نقل 
ریلی«، »خدمات فروشگاهی«، »بهداشت عشایر و روستا«، »بازیافت 
مواد« و »انرژی« اســامی رشته های جدیدی هســتند که به دو شاخه 

کاردانش و فنی و حرفه ای اضافه شده اند.
آذرکیش با بیان این که امســال بیش از 77 رشــته کاردانش و فنی و 
حرفه ای به روزرســانی شده اند، ادامه داد: »توســعه مدارس وابسته«، 
یکــی از مهم ترین سیاســت های ما در ســال تحصیلی آینده اســت؛ 
خوشبختانه در برخی از دســتگاه ها تعداد این مدارس تقریباً بیش از 5 
برابر شده است؛ به طور مثال در بخش وزارت جهاد کشاورزی، از تعداد 
۸ مدرســه به ۴0 مدرســه و در بخش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
از تعداد ۳۳ مدرســه به ۴۹ مدرسه رســیده ایم و در بخش وزارت راه و 

شهرسازی، ۶ رشته محل برای اولین بار ایجاد کرده ایم.
مدیرکل دفتر کاردانش و فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش بیان 
کرد: در ســال آینده، اســتمرار فعالیت های کیفیت بخشی را در قالب 
مسابقات و جشنواره ها خواهیم داشــت، همچنین مسابقات مهارت را 
نیز برگزار می کنیم که ۳۱ تیم هنرجوی کشوری در حال رقابت در این 

مسابقات هستند.
آذرکیش با اعالم ایــن که بســیاری از برگزیدگان نشــان طال و نقره 
مســابقات »مهارت«، از فارغ التحصیالن هنرستانی هستند، افزود: در 
خصوص ثبت نام دانش آموزان در مدارس کاردانش و فنی و حرفه ای، 
افزایش ۱.۶ درصدی را داشته ایم که این موضوع شامل بالغ بر ۶5 هزار 
هنرجو می شود که امسال وارد هنرستان ها شدند و این امر از استقبال 

خوب خانواده ها از هنرستان ها خبر می دهد.

دیوار

فاطمه میرزاجعفــری   قانــون جوانی 
جمعیت با روش حل مســئله با مشــکالت 
روبه رو شده اســت و ۲۱ مورد را که مانع از 
رشد جمعیت شده، پیش بینی کرده است و 
سعی دارد با ریشــه یابی هریک از این موارد 

به دنبال حل مسئله باشد.
 حمایت از خانواده و جوانی جمعیت؛ عنوان 
قانونی اســت که براســاس اصل ۸5 قانون 
اساســی پس از موافقت مجلس بــه تائید 
مجلس رســید این قانون 7۳ مــاده ای به 
ابعاد مختلفی از جمله اعطای زمین و واحد 
مسکونی، تســهیالت ویژه به خانواده های 
دارای فرزند، دانشــجویان متأهل، اهدای 
خودروی ایرانی پــس از تولــد فرزند دوم 
به مــادران، ارائــه تســهیالت بانک ها به 
خانواده ها، اهدای مرخصــی زایمان برای 

بانوان شاغل پرداخته است.
این قانون برای افزایش نرخ رشــد جمعیت 
کشور است که امروز حداکثر به 7/ 0 درصد 
رسیده است  که ادامه دار بودن این سرازیری 
کاهش نــرخ جمعیــت می توانــد تبعات 
اجتماعی بســیار زیادی داشته باشد؛ پیری 
جمعیت می توانــد در حوزه های اقتصادی 
هم مشکالتی به بار آورد، کاهش نیروی کار 
از مهمترین مشکالتی است که برای حوزه 
اقتصاد به طبــع پیری جمعیت بــروز پیدا 

می کند.
در برنامه ای با عنوان »بحران خاموش« که 
در رادیو گفت و گو با مشــارکت خبرگزاری 
مهر و حضــور ســحر منصوری، مشــاور 
کمیســیون جمعیت، امیر حســین بانکی 
پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی 
جمعیت مجلس شــورای اسالمی و محمد 
سید میرزایی، جمعیت شناس برگزار شد، 
ابعاد مختلف تصویب قانون جوانی جمعیت 
و حمایت از خانواده و ابعاد مختلف آن مورد 
بحث قرار گرفــت که شــرح آن را در ذیل 

مشاهده می کند.
ابتدا ســحر منصوری، مشــاور کمیسیون 
جمعیــت بــا شــرح چگونگــی تصویب و 
کارکردهای قانون جوانی جمعیت بحث را 
آغاز کرد و گفت: قانون جوانی جمعیت ۱0 
سال اســت که کلید خورده و در دوره های 
مختلف مجلس هم به شــیوه های مختلف 
مطرح شــد اما ماحصل این قانون به صورت 
رسمی از شروع کار این مجلس شروع شد و 
در اسفند ۹۹ به تصویب نمایندگان مجلس 
رســید و در تاریــخ ۱۴00/7/۲۴ تبدیل به 

قانون شد.
وی افزود: این قانــون یک قانون 7۴ ماده ای 
است که از جنبه های مختلف بحث خانواده، 
حمایت از خانواده، تســهیل فرزندآوری و 
افزایش جمعیت در آن لحاظ شــده است؛ 
البته در گذشــته شــاید ما در قوانین قبلی 
بحث تســهیالت ازدواج و توجه به مادران 
باردار را داشــتیم اما این قانــون با یک نگاه 
چندجانبه به مســائلی که در بحث تحکیم 

خانواده مؤثر هســتند مثــل فرزندآوری، 
معضالت پیش روی جوانان، بحث مســکن 
و اقداماتی که نهادها و سازمان های مختلف 
به هر نحوی بر این معضالت می توانند مؤثر 

باشند عمل کرده است.
منصوری در خصــوص هــدف اصلی این 
طرح اظهار کرد: اگــر بخواهیم هدف اصلی 
طرح را بررســی کنیم حتماً الزامات کمی 
جمعیت مد نظر نیســت پس در واقع بحث 
کمیت در این قانــون وجــود دارد و به آن 
توجه شده اســت چراکه هم بحث کمی در 
مورد افزایش نرخ موالید و هم بحث کیفیت 
جمعیــت مهم اســت؛ برای مثــال یکی از 
بحث هایی که منتقدان بــر این قانون دارند 
این اســت که در حال حاضر با ۸0 میلیون 
نفر جمعیت، جمعیت متناســب با کشــور 
خودمان را از لحاظ وسعت و امکانات داریم 
و نیاز بــه افزایش جمعیت نیســت اما نگاه 
قانون گذاران به این شــکل نیست اوالً ما با 
کاهش موالید روبه رو هســتیم و به سمت 
کاهش جمعیــت خواهیم رفت اما شــاید 
نگاه عمیق تری به این مسئله بحث کیفیت 
جمعیت اســت، همانطور که می دانید اگر 
جمعیت ســالمندی ما هفت درصد باشد ما 
در حال گذر از پیری هستیم که اگر این عدد 
به ده درصد برســد یعنی جمعیت کشور ما 

در حال ورود به سالمندی است.
مشــاور کمیســیون جمعیت تصریح کرد: 
متأســفانه ما عدد ده را رد کردیم و اگر این 
عدد به ۱۴ برسد وضع نگران کننده خواهد 
بود؛ در حال حاضر طبق آمــاری که وجود 
دارد تا ســال ۱۴۲0 این عدد به ۲0 درصد 
می رســد اگر با همین روند جمعیتی پیش 
برویم پیش بینی می شود در سال ۱۴۳5 ما 
یک سوم جمعیت کشورمان سالمند باشد 
بنابراین قطعاً بــا این نــرخ موالید کاهش 
جمعیت را خواهیم داشت و اگر بخواهیم به 

فردای ایران یک نگاه عاقالنه داشته باشیم 
باید امروز فکر کنیم.

وی خاطرنشــان کرد: هرچند که امروز هم 
دیر است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
ما فرصت های بسیار زیادی را از دست دادیم 
و اما تصویــب این قانــون در مجلس روزنه 
امیدی است که با اجرای صحیح این قانون 
توسط دولت و مردم شاید این روند شکسته 
شود و توازن را به نفع مســائل کشور تغییر 
دهیم.منصوری عنوان کرد: در حال حاضر 
در بحث نرخ باروری متوسط تعداد فرزندان 
هر خانم در سن باروری اســت در سال ۹۸ 
به 7/ ۱ رســیده اســت یعنی هر زن ایرانی 
متوســط دو بچه ندارد و با توجه به کاهش 
موالید که امسال داشــتیم به نظر می رسد 
نرخ باروری از این کمتر را داشــته باشــیم 
همچنین ۲۳ استان کشــور ما نرخ موالید 
کمتر از ســطح جانشــینی دارند این یعنی 
اینکه هر زن و مرد جایگزین برای خودشان 

ندارند.
مشــاور کمیســیون جمعیــت تصریــح 
کــرد: یکــی از بازوهــای قــوی مــا در 
اجــرای سیاســت های کاهــش جمعیت 
وزارت بهداشــت و اجــرای نظارت هــا و 
دســتورالعمل هایی مبنی بــر فرزند کمتر 
زندگی بهتر بود اما اگر بخواهیم سیاســت 
مخالــف را در پیش بگیریــم بازهم وزارت 
بهداشــت بازوی قوی ماســت چراکه بالغ 
بر ۳0 ماده از این قانــون 7۴ ماده ای وزارت 
بهداشت را مکلف به انجام بعضی از تکالیف 

می کند.
وی اظهــار کــرد: طبق تحقیقــات تمایل 
زوجین برای داشتن فرزند بیش از دو فرزند 
اســت که اگر موانع را برداریــم این اتفاق 
خواهد افتاد؛ در حال حاضــر یک ظرفیت 
بالقوه داریم و آن میل به داشــتن دو فرزند 
و بیشتر در زوجین است اما با وجود موانعی 

که برای زنان شاغل یا دانشجویان ما وجود 
دارد نمی توانیم ادعــا کنیم که می خواهیم 
فرزندآوری را بیشــتر کنیم؛ آیا در ســطح 
جامعه نمــود مکان های اجتماعــی ما به 
نفع مادران باردار و شیرده اســت یا نه؟ آیا 
تسهیالتی برای درمان زوجین نابارور داریم 
یا خیر؟ این قانون با رفــع این موانع میل به 
فرزندآوری را ایجاد می کند و مهمتر از اینکه 
بحث فرهنگسازی یکی از شاخصه های این 
قانون اســت، این قانــون می خواهد حس 
خوب مادری دریک مادر وجود داشته باشد 
و اگر مادر دانشجو اســت و میل به فرزند دار 
شدن دارد شرایط اجتماع، دانشگاه و کشور 
این اجازه را بــه او بدهد و نه تنهــا او را منع 
نکند بلکه با دادن تسهیالت این میل را در او 

افزایش دهد.
اما در ادامه امیرحســین بانکی پور، رئیس 
کمیسیون مشترک قانون جوانی جمعیت 
مجلس شورای اســالمی در خصوص قانون 
جوانی جمعیت و حمایــت از خانواده اظهار 
کرد: قانــون جوانی جمعیت بــا روش حل 
مسئله با مشکالتی روبه رو شده است و ۲۱ 
مورد را که مانع از رشد جمعیت شده، پیش 
بینی کرده است و ســعی دارد با ریشه یابی 
هریک از ایــن موارد به دنبال حل مســئله 

باشد.
وی با اشاره به اینکه هرسال در نرخ باروری 
کاهش شدید داشتیم گفت: باتوجه به اینکه 
در هر ســال با کاهش نرخ باروری مواجهه 
بودیم این قانون قرار اســت که جلوی این 
کاهش را بگیرد و هر ســال ۱/ 0 به این نرخ 
اضافه شود و به باالتر از نرخ جانشینی برسد 
و اگر به شکل خوب این قانون اجرا شود چه 

بسا به باالتر از نرخ مطلوب هم برسیم.
بانکی پور در خصوص شائبه نادیده گرفتن 
ســالمت مادر و نوزادان در این قانون بیان 
کرد: منتقدان این قانون در خصوص نادیده 

گرفته شدن ســالمت مادر و نوزادان نوعاً به 
شنیده های خود توجه کردند درحال حاضر 
انتقادات و ایرادات قانون برطرف شده است 
و سالمت مادر و نوزاد در این قانون نه تنها به 
خطر نمی افتد بلکه براساس حفظ سالمت 
مادر و کودک نوشــته شــده و بــا توجه به 
اســتانداردهای علمی در قانون تاکید شده 

است.
رئیس کمیسیون مشــترک قانون جوانی 
جمعیــت اظهار کــرد: این قانــون عمدتاً 
تسهیالت است، در حوزه بهداشت و درمان 
هم تسهیالتی را دارد اما مسئله ای که سبب 
استرس در مادران باردار شد رعایت نکردن 
بحث ســالمت های بارداری در غربالگری 
است که در سال های گذشته اجرا می شده 
است اما وزارت بهداشت نیز در پروتکل های 
خود اعالم کــرده که این مســئله خطرات 
بســیار زیادی را دارد؛ در حــال حاضر در 
قانون اشاره شــده که غربالگری اختیاری 
است و با درخواســت یکی از والدین و دوم با 
نظر پزشکی که در ســامانه ها باید درج شود 
و طبق اســتانداردهای بین المللی وزارت 
بهداشت نیز باید نظارت کند انجام می شود.

وی تصریح کرد: متأســفانه در ســال های 
گذشته نابســامانی های بســیار زیادی در 
بحث غربالگری انجام شده است که احتمال 
دارد بچه های ســالمی در طی این مراحل 
از بین بروند و روایت ســازی های غلطی از 
قانون را ایجاد کردند که ســبب شــد تصور 
شــود که در این قانون به بحث سالمت فکر 
نشده اســت در حالی که موارد الزم اصالح 
شد و مشخص شد باقی موارد زیاده خواهی 
بیش نیست و مربوط به تعارض منافع بوده 

است.
بانکــی پــور خاطرنشــان کــرد: بنابــر 
نظرســنجی ها اکثریــت زیــادی موافق با 
اجرای این قانون بودند و جامعه ما نسبت به 
اینکه شرایط، مشکالت، موانع فرزندآوری 

و ازدواج برطرف شود عالقه مندند.
رئیس کمیسیون مشــترک قانون جوانی 
جمعیت در خصــوص ضمانت های اجرایی 
گفت: ضمانت های اجرایی بســیار محکمی 
در این قانون دیده شــده اســت، ستاد ملی 
جمعیت بــه ریاســت رئیــس جمهوری 
مســئول هماهنگی نظارت قانون در هیأت 
دولت است و هر دســتگاه تکلیف و بودجه 
مشــخص دارد و گفته شده اســت که اگر 
اســتنکافی صورت گیرد کارمنــد و مقام 
باالدستی مجازات خواهد شد و مجلس گام 
به گام بر اجرای قانون نظارت دارد همچنین 
دغدغه ای که یک سری از بانوان درخصوص 
از دست دادن شغل خود دارند سبب تناقض 
در رفتار فرزندآوری شــده در این خصوص 
هم تدابیری اندیشیده شده است و بنا بر این 
قانون هیچ دستگاهی حق ندارد که مادران 
بــاردار و دارای فرزنــد نوزاد را در لیســت 

تعدیل نیروی خود قرار دهد.
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مدیرکل دفتر بازرسی وزارت بهداشت:

القاء وجود سموم بیش از حد در محصوالت کشاورزی عودت داده شده، درست نیست
خریدار  مدیرکل دفتر بازرســی، ارزیابی 
عملکــرد و رســیدگی و پاســخگویی به 
شــکایات گفــت: اینکه القا شــده اســت 
محصوالت کشــاورزی عودت داده شــده 

سموم بیش از حد داشتند، درست نیست.
 »علیرضا رحیم نیا« مدیرکل دفتر بازرسی، 
ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شکایات 
وزارت بهداشت در نشســتی خبری گفت: 
قبال وظیفه دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد 
وزارت بهداشــت اینگونه بود که شکایت ها 
واصل و رســیدگی می شــد. آقــای دکتر 
نظرشان این بود که همکاری ما با دانشگاه ها 
تا جایی پیش برود که زمینه سوءاستفاده ها 
وجود نداشته باشــد. یک آیین نامه ارزیابی 
ایجاد کرده ایــم و از افراد صاحــب نظر در 
دولت و خارج دولت استفاده کردیم که این 

آیین نامه را بروزرسانی کنیم. 
او افزود: احتمال دارد در اجالس روســای 
دانشگاه ها در مشــهد آیین نامه ارزیابی را 
معرفی کنیم. کار بعدی آیین نامه بازرســی 
است زیرا آیین نامه مکتوبی وجود نداشت. 
این هــم مدون شــده تا بازرســی ها هم به 
صورت شکل یافته و منسجم در دانشگاه ها 
انجام خواهد شد.  ما می خواهیم مشکالت 
را شناسایی و نقطه زنی کنیم تا با همکاری 
افراد صاحب نظر به صورت تخصصی مسائل 
بررسی شــوند تا حداقل مشــکالت کالنی 
که وجود دارد حل شــود. او افــزود: نظارت 
جامع و کامــل بر روند واکسیناســیون کار 
دیگر ماســت و تیمی از وزارت بهداشت از 
جمله دفتر بازرسی از لحظه ورود واکسن تا 

تحویل آن در جریان آن است. 
رحیم نیا گفت: از طرفی دفتر بازرســی به 
موارد مربــوط به واکسیناســیون از جمله 
صدور کارت غیرقانونی وارد می شود. اخیرا 

در این زمینه دو نفر را شناســایی کردیم که 
مبلغی می گرفتند و کارت صادر می کردند. 
تعــداد این کارت هــا اینقدر کم اســت که 
تاثیری منفی در روند واکسیناسیون ایجاد 
نمی کننــد. او افزود: قدم بعدی ما ســامانه 
۱۹0 یعنی شــکایت مردمی بــود. ما خط 
هفتم را برای ارتباط جامعه پزشــکی ایجاد 
کردیم زیرا عمال جایی برای جامعه پزشکی 

در این سامانه شکایات دیده نشده بود. 
رحیم نیا گفت: ما یکسری پرونده های راکد 
داشــتیم که ارزش مالی شــان خیلی زیاد 
است. آن را پیگیری کردیم که حقوق مردم 

پایمال نشود. 
او افزود: وضعیت پرداختی هــا مورد دیگر 
بود که دفتر بازرســی وزارت بهداشــت به 
آن وارد شــد و گلوگاه های فساد شناسایی 
شــد و فردی نمی تواند خــارج از حقوق و 
اضافه کاری مصوب مبلغــی دریافت کند و 
اگر انجام شــود حتما تخلف است و وزارت 

بهداشت حتما با آن برخورد خواهد کرد. 
رحیم نیا درارتباط با برخورد دفتر بازرسی 
وزارت بهداشــت به مختلفــان عرصه طب 
ســنتی گفت: طب سنتی در کشــور به دو 
نوع است، یکی کامال براســاس معیارهای 
علمی کــه کامال از آن حمایــت می کنیم و 
مشــکلی برای آن وجود ندارد. مشــکل ما 
اغلب با افرادی در فضای مجازی است که هر 
چیزی را مطرح می کنند و توقع دارند مجوز 
بگیرند. حتی طب ســنتی ما بــا این موارد 
مشــکل دارد. خارج از دانشــگاه ها افرادی 
که در قالب غیرعلمــی اقدامی انجام دهند 
به محاکم قضایی معرفی می شــوند که دو 
سرشاخه آن اخیرا معرفی شد. مردم هم باید 
آگاهی شــان را باال ببرند و از طرفی برخورد 
با این افراد باید به گونه ای باشــد که زمینه 

سوءاستفاده بقیه افراد جمع شود. 
او در ارتبــاط با نسخه نویســی الکترونیک 
گفت: دیروز در فضای مجــازی مواردی را 
دیدیم که اطالعات افراد به راحتی منتشــر 
می شــود. با سازمان بیمه ســالمت تماس 
گرفته شــد که این نقص در سیســتم حل 
شــود تا صرفا با کد ملی بــه اطالعات افراد 

نتوان دست یافت. 
رحیم نیا گفت: ما مشــکلی که در بعد دارو 
و تجهیزات پزشــکی داریم افزایش قیمت 
پس از واردات از سوی شرکتهای تجهیزات 
پزشکی است و انشــاهلل بتوانیم جلوی این 
مســاله را بگیریم تا تجهیزات پزشکی وارد 

شده  افزایش قیمت نداشته باشند. 
او یکــی از چالش های فعلی کــه باید رفع 
شود را مشکالت ســامانه اطالعات دارویی 
کشــور خواند و گفت: اطالعات دارویی به 
روز نیســت و مردم تماس می گیرند و می 
خواهند بدانند که کــدام داروخانه آن دارو 
را دارد. دنبال حل این مشــکل هستیم که 
مردم به راحتی داروی مورد نظرشان را پیدا 

کنند. 
رحیم نیا گفت: در بیمارستانهای خصوصی 
هر تخلفی انجام شــود و گزارش آن برســد 

پیگیری می کنیم. با وجــود ارتباط کاری 
بیمارستانهای دولتی با بدنه وزارت بهداشت 
دلیل نمی شود که سراغ تخلف آن ها نرویم. 
برخــورد با تخلفهــای هر دو بیمارســتان 

دولتی و خصوصی انجام می شود. 
رحیم نیــا گفــت: دکتــر عیــن اللهی از 
جهادی تریــن وزرای دولت آقای رییســی 
هســتند و بــرای ســالمت مــردم وقت 
می گذارنــد و از طرفــی مواظب ســالمت 
سیستم نیز هستند. امیدواریم وضعیتی که 
شایسته امنیت مواد غذایی و دارویی مردم 
اســت را ایجاد کنیم. ایشــان تنها وزیری 
هستند که گفتند بازرســی را می توانید از 
دفتر من شــروع کنید و هیچ جایی نباید از 

ارزیابی عملکرد مصون باشد. 
او افزود: شــرکتهای دارویی که مواد اولیه 
را تولیــد می کنند در هند و چین هســتند 
و تا جایی کــه بتوانیم تاکید این اســت که 
از بهترین مواد اولیه دارویــی ممکن برای 
تولید دارو استفاده شــود. منتها اینها داخل 
کشور تهیه می شــود و در اختیار مردم قرار 
می گیــرد. در این ذهنیت که هــر دارویی 
که خارجی اســت بهتر اســت باید تجدید 
نظر کنیم و خودمان هــم از داروهای ایرانی 
اســتفاده می کنیــم. تاکید دکتــر دارایی 
این بود که بهترین مواد اولیه تهیه شــود تا 

مشکلی از نظر دارو نباشد. 
رحیم نیــا در ارتباط بــا مداخلــه وزارت 
بهداشــت در مســاله برگشــت خــوردن 
محصــوالت کشــاورزی ایرانــی از دیگر 
کشورها گفت: خیلی وقت ها به خاطر سموم 
بیش از حد نیست که محصوالت کشاورزی 
برگشــت می خورند و ممکن اســت  عدم 
هماهنگی بین وزارتخانه ها وجود داشــته 
باشد. تمام تولیدات کشــاورزی باید از نظر 

قانونی تحت نظر وزارت بهداشــت باشند. 
هماهنگی ها بیــن وزارتخانه هــا می تواند 
بهتر شود اما اینکه القا شده است محصوالت 
کشــاورزی عودت داده شــده سموم بیش 
از حــد داشــتند، درســت نیســت، البته 
آلودگی هایــی وجود داشــته و در موردی، 
قارچ خاصی در آن محصول کشاورزی بوده 
است که مشــکل خاصی برای مردم ایجاد 
نمی کند، منتها چون در پروتکلهای کشور 
مقصد نبوده اســت آن را عودت داده اند. ما 
به هیچ عنوان ســالمت مــردم را با چیزی 
معاوضه نمی کنیم. اجازه عرضه محصوالت 
آلوده را نمی دهیم و حتمــا این محصوالت 

امحا می شوند. 
او در ارتبــاط با پخش کلیپــی در روزهای 
اخیر از یک بیمار بســتری که می گفت از او 
مبلغ خارج از قاعده گرفته شــده بود، گفت: 
کلیپی پخش شــد که بیماری بستری شده 
و می گوید از او زیرمیزی درخواســت شده 
اســت. هیچ درخواســت پولی از این بیمار 
نشده اســت. این بیمار تصادفی بوده است 
و باید به بیمارســتان خاصــی ارجاع داده 
می شــدند. آقای دکتری که در کلیپ گفته 
شــده از پاکدســت ترین افرادی است که 
داریم. ما همزمان که به حقوق مردم احترام 
می گذاریم، از طرفی پزشکان خدومی داریم 
که در خدمت مردم هستند و زیبنده نیست 
جایگاه اجتماعی آنان را خدشــه دار کنیم. 
این آقــای دکتر اصــال اهــل دریافت پول 
نبوده اند و من ایشــان را بیست سال است 
که می شناسم و هیچ پولی خارج از سیستم 
بیمارستان نمی گیرند. بیمار مورد نظر ۲0 
میلیون تومان به حســاب بیمارستان واریز 
کرده اند. یکــی از تاکیدات آقای عین اللهی 

این بود که مساله زیرمیزی ها جمع شود.



دو ضامن رسمی و چک 1۵0 میلیونی!

تخلف بانک ها در اخذ ضامن برای وام ازدواج

خریدار   در شــرایطی کــه بانــک مرکزی بر 
اعطای وام ازدواج در چارچــوب اخذ وثایق وفق 
قانون تاکید کرده اســت اما برخــی از بانک ها دو 
ضامن رســمی و چک یا ســفته ۱50 میلیونی از 
زوج ها درخواســت می کنند که برخالف بندهای 
قانون است. سخت گیری های بانک ها در پرداخت 
وام ازدواج بــه خصوص در زمینــه معرفی ضامن 
موضوعی اســت که اغلب زوج هــای ایرانی با آن 
درگیر شــده اند و با تعدد سنگ اندازی بانک ها در 
این زمینه، بانک مرکزی در ابتدای ماه گذشــته 
در نامه ای به بانک ها نســبت به بررسی و اعطای 
وام ازدواج در چارچــوب اخذ وثایــق وفق قانون 
مربوطه تاکید کرده و خواستار تسریع در این امر 
شــد. اما گزارش های میدانی و اعالم متقاضیان 
وام ازدواج به ایســنا حاکی از آن است که بانک ها 
برای پرداخت ایــن وام ضمانــت را طبق قانون 
درخواســت نمی کنند و در اکثر مــوارد از زوج ها 
دو ضامن رســمی به همراه چک یا ســفته ۱50 

میلیونی می خواهند. 

شرایط عجیب و غریب بانک ها برای ضمانت
یکــی از متقاضیــان وام ازدواج می گوید که یک 

بانک بــرای وام ازدواج ۱00 میلیونی دو راه پیش 
روی او قرار داده اســت؛ اینکه یک ضامن رسمی 
با حقوق ۱0 میلیون تومان که تا ۱0 ســال دیگر 
بازنشسته شود، معرفی کند. همچنین، یک جواز 
کســب و ســفته ۱00 میلیونی با امضای صاحب 

جواز نیز تحویل دهد.
پیشــنهاد دوم بانک برای ضمانت وام این اســت 
که متقاضی یک ضامن بازنشسته دارای دو خانه 
ســند دار با حقوق ۱0 میلیون تومــان به همراه 
گواهی کســر از حقوق معرفی کند و این فرد یکی 
از خانه های متعلق بــه خود را اجــاره داده و کد 

رهگیری داشته باشد. 
عالوه بر این، یک جوان ایرانــی روند اخذ ضامن 
بــرای پرداخــت وام ازدواج در یکــی از بانک ها 
اینگونه شــرح می دهد که بانک از وی دو ضامن 
کارمند به همراه دو چک ۱50 میلیونی و ســفته 

درخواست کرده است.
همچنین، شــخص دیگری از اینکــه بانک برای 
وام ۱۴0 میلیونی ازدواج از او و همســرش ۲00 
میلیون سفته و ۱50 میلیون تومان چک خواسته 

گله دارد. 
طبق این گزارش، اخذ دو ضامن رسمی یا کارمند 

و چک یا ســفته ۱50 میلیون تومانی از گله های 
پرتکرار متقاضیان وام ازدواج است. 

چقدر وام ازدواج پرداخت شد؟ 
ایــن اظهــارات متقاضیــان وام ازدواج در حالی 
است که طبق قانون، در ســال جاری تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج بــرای هر یــک از زوج ها 
معــادل 70 میلیون تومان و بــا دوره بازپرداخت 
۱0 ساله اســت و به منظور کاهش ســن ازدواج 
جوانان، بانک مرکزی مکلف شــد که تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج بــرای زوج هــای زیر ۲5 
سال واجد شرایط را تا سقف ۱00 میلیون تومان 
افزایش دهــد و بانک ها باید بــرای ضمانت این 
وام صرفا یکی از ســه مورد اعتبارســنجی، یعنی 
یک ضامن و ســفته یا ســهم فرد از حساب یارانه 

هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
البته، طبــق آخرین آمــاری که از ســوی بانک 
مرکزی در اختیار ایســنا قرار گرفتــه، از ابتدای 
ســالجاری تاکنــون 7۶۹ هــزار و ۸۳۹ فقــره 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج به مبلغ بیش 
از ۶۶ هزار میلیارد تومان بــه متقاضیان پرداخت 

شده است.

خریدار  یکــی از مهم ترین فعالیت های بانک ها 
اعطای وام و تســهیالت است. تســهیالت بانکی 
معموال در قالب وام ها و انواع عقود اسالمی عرضه 

می شوند که به آن ها عقود مشارکتی می گویند.
به گزارش کاماپرس، بانک کارآفرین نیز به مانند 
سایر بانک های کشــور، در حال حاضر تسهیالت 
متعددی را برای تامین نیازهای مالی مشــتریان 
خود اعم از حقیقی و حقوقی و در صورت مواجهه 
با کمبود بودجــه و نقدینگی برای انجام امور خود 

به آن ها اعطا می کند.
کاماپرس در ادامه به بررســی انواع وام  های بانک 

کارآفرین می پردازد؛
 

طرح صبا بانک کارآفرین
بانــک کارآفریــن تامیــن در راســتای تامین 
تسهیالت مورد نیاز اشخاص حقیقی جهت تعمیر 
و بازســازی ملک و خرید کاال، خدمــات و لوازم و 
تجهیزات مصرفی بادوام و.. به اعطای تسهیالت با 

نرخ سود ۱۸ درصد در قالب طرح صبا می پردازد.
تســهیالت این طــرح در قالب عقــد مرابحه و با 
نرخ ســود مطابق با ضوابط و مقــررات ابالغی از 
ســوی بانک مرکزی اعطا می شــود. ضمنا نحوه 
بازپرداخت تســهیالت این طرح تنها به صورت 
اقســاطی و ماهیانــه ۳۶، ۴۸ ۶0 ماهه اســت و 

حداقل و حداکثر تســهیالت فردی برای هر فرد 
حقیقی در طرح صبا حداقل  ۱5 میلیون تومان و 

حداکثر ۲00 میلیون تومان است.
گفتنی اســت، پرســنل شرکت ها، ســازمان ها 
وارگان هایی که با بانک کارآفریــن دارای تفاهم 
نامه همکاری باشــند و طرف قــرارداد این بانک 
باشــند، می توانند به صورت گروهی و سازمانی 
با ارائه معرفی نامه، از مزایای این طرح اســتفاده 

کنند.
 

تسهیالت طرح نمایندگان بیمه
بانــک کارآفریــن با این طــرح قصــد دارد تا به 
نمایندگان بیمــه کارآفرین بابــت خرید محل 
فعالیــت، تجهیــزات، تعمیر و بازســازی محل 
فعالیت دو قالب دو عقد مرابحه و اجاره به شــرط 
تملیک تســهیالت اعطا کند. تمامی نمایندگان 
بیمه کارآفرین که دارای حداقل ۲ ســال سابقه 
فعالیت در بیمه کارآفرین و تائیدیه و معرفی نامه 
شــرکت بیمه کارآفرین باشــند، می توانند این 

تسهیالت را دریافت کنند.
این تســهیالت با نرخ ســود ۱۸ درصــد و مدت 
بازپرداخــت ۶0 قســط ماهیانــه و تنهــا بــه 
نمایندگی های بیمه مســتقر در شهرهای محل 

فعالیت شعب این بانک تعلق می گیرد.

تسهیالت طرح تندیس
این مجموعه برای تامین نیازهای مالی و اعتباری 
مشتریان خود، تسهیالت مرابحه طرح تندیس را 

با نرخ سود سالیانه 5 درصد اعطا می کند.
بــرای دریافت تســهیالت طرح تندیــس، الزم 
اســت تا حداقل مانده مقــرر در ۳0 روز تقویمی 
به صورت مســتمر و پیوســته در حساب سپرده 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت تندیس حفظ شود. 
و سپس مشــتری می تواند از تســهیالت مرابحه 
تندیس به میزان درصدی از حداقل مانده سپرده 
کوتاه مدت تندیس با نرخ سود سالیانه 5 درصد و 
مدت بازپرداخت حداکثر ۳ سال با اقساط ماهانه 

و در ۳۶ قسط استفاده کند.
گفتنی اســت، ســقف این تســهیالت برای هر 
مشــتری ۴00 میلیون تومــان و حداقل آن ۱0 

میلیون تومان است.
شــرایط و ضوابط سپرده ســرمایه گذاری کوتاه 
مدت تندیــس ماننــد افتتاح حســاب، صدور 
دفترچه، اســتفاده و فعال ســازی حســاب در 
ســامانه های همراه بانک و اینترنت بانک و صدور 
 pos کارت برداشت و اتصال حســاب به دستگاه
همانند سپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 
اســت و امکان اتصال این سپرده به حساب قرض 

الحسنه جاری وجود ندارد.

شهر

 شهردار شیراز خواســتار انتقال 
تکنولوژی کارت بلیت ها از بانک 
شهر به شهرداری شــیراز شد و 
گفت: توزیــع کارت بلیت باید در 

سطح شهر انجام شود.
به گزارش ایمنا، ســید احســان 
اصنافی در دیدار بــا مدیرعامل 
بانــک شــهر و هیئت همــراه با 
تسلیت شــهادت حضرت فاطمه 
)س( اظهار کرد: بانک شــهر طی 
سالیان اخیر نشــان داده همواره 
همراه شهرداری شــیراز بوده و 

تعامل خوبی وجود دارد.
وی با اشــاره به صنــدوق پروژه، 
افزود: تــالش داریم بــا کمک و 
همراهــی مجمع کالنشــهرها 
برای شــهرداری ها  ردیف هایی 

دیده شود.

شهردار شــیراز با بیان 
اینکه طــی چند وقت 
گذشــته ۳70 حساب 
شــهرداری شــیراز را 
گفت: کل  بســته ایم، 
پشتیبان  حساب های 
باید بسته شود تا مبلغ 

رســوب کاهش یافته و به جریان 
نقدینگی اضافه شود.

انتقــال  خواســتار  اصنافــی 
تکنولوژی کارت بلیت ها از بانک 
شهر به شهرداری شــیراز شد و 
گفــت: همچنین توزیــع کارت 
بلیت در سطح شهر صورت گیرد.

مهدی طاهری رئیس شــورای 
اسالمی شهر شــیراز نیز در این 
نشست با تســلیت ایام فاطمیه، 
گفت: مشکالتی از قبل روی هم 

انباشته شــده و کار را 
برای شورا و شهرداری 

دشوار کرده است.
وی با بیان اینکه مردم 
بــه دولــت و مدیریت 
جدیــد شــهری امید 
دارنــد، گفــت: تالش 
داریم خیزش و جهش در شــهر 
شــیراز رقم بخورد که این مهم با 
همراهی و هم افزایی در مســائل 

میسر می شود.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز 
گفت: بایــد در آینــده نزدیک و 
پشت سر گذاشــتن موانع، شاهد 
شــروع پروژه های خوب و مؤثر 
و کاربردی در شــیراز باشیم که 

موجب آسایش و رفاه مردم شود.
وی در پیشــنهادی پیرامــون 

نوســازی و اورهــال نــاوگان 
اتوبوســرانی گفت: بــا حداکثر 
۱0 درصد قیمت یــک اتوبوس 
می تــوان آن را اورهــال کرد تا 
همچون یــک اتوبــوس جدید 

می تواند خدمت رسانی کند.
ســعید مصفــا، معــاون مالی و 
اقتصادی شهرداری شیراز گفت: 
امیدواریم با همکاری بانک شهر 
بتوانیم پروژه هــای عمرانی را به 

سرانجام برسانیم.
وی گفت: با توجــه به اینکه بانک 
شــهر بانــک عامل شــهرداری 
شــیراز اســت بتوانیم فرایندی 
را طــی کنیــم کــه در قالــب 
تســهیالتی که بانک ارائه خواهد 
داد تاکســی های فرسوده شهر را 

تعویض کنیم.

انتقال تکنولوژی کارت بلیت ها از بانک شهر به شهرداری شیراز

راه اندازی رمزساز جدید بانک سرمایه به صورت 
یکپارچه با تک بانک 

بانک ســرمایه در راســتای گســترش خدمات بانکداری الکترونیک 
و تسهیل در ارائه خدمات به مشتریان، نســخه جدید برنامک رمزساز 
ســرمایه را به صورت یکپارچه با تک بانک )موبایل بانک ســرمایه( راه 

اندازی نمود. 
به گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، نســخه جدید برنامک رمزساز 
ســرمایه به صورت یکپارچه با تــک بانک )موبایل بانک ســرمایه( راه 
اندازی شــد. مشــتریان ارجمند این بانک می توانند با دریافت و نصب 
www.sbank. اپلیکیشن تک بانک« از وب ســایت بانک به آدرس«
ir و با انتخاب گزینه »رمزســاز« )آیکون قفل( در قسمت باالی صفحه 
اصلی تک بانک، ســرویس رمزساز ســرمایه را فعال نمایند. همچنین 
مشــتریان ارجمند می توانند بدون نیاز به نام کاربــری و رمز عبور تک 
بانک نیز از خدمات موجود در تک بانک مانند رمزساز، پرداخت قبوض، 
مدیریت کارت، خرید کد شارژ و شارژ مســتقیم تلفن همراه، دریافت 

شبا، نقشه شعب و خودپردازها و ... استفاده نمایند.
این گزارش می افزاید در حال حاضر امکان فعال سازی رمزساز سرمایه 

از سه طریق امکان پذیر است:
با استفاده از نام کاربری و رمز عبور اینترنت بانک/تک بانک

از طرق دستگاه های خودپرداز بانک سرمایه
مراجعه حضوری به شعب بانک سرمایه

شایان ذکر است از طریق سرویس مذکور می توان »رمز پویای ورود به 
اینترنت بانک/تک بانک« و انجام انواع تراکنش های مبتنی بر حســاب 
در اینترنت بانک/تک بانــک و نیز »رمز دوم پویــای کارت های نقدی 
سرمایه« را فعال و دریافت نمود. همچنین دیگر امکانات رمزساز جدید 

سرمایه عبارتند از:
امکان فعال سازی سرویس رمزســاز روی گوشی تلفن همراه بدون نیاز 
به مراجعه به شعب و دســتگاه های خودپرداز از طریق نام کاربری و رمز 

عبور اینترنت بانک / تک بانک
احراز هویت و ورود به رمزساز ســرمایه با داده های بیومتریک مانند اثر 

)IOS انگشت یا تشخیص چهره )در نسخه
بروزرسانی خودکار رمزساز سرمایه مشابه تک بانک بدون نیاز به حذف 

و دانلود و نصب نسخه جدید
امکان تغییر رمز ثابت ورود به رمزساز سرمایه توسط مشتری

امکان کپی کردن رمز پویای تولید شــده در رمزساز جهت استفاده در 
درگاه های مختلف پرداخت

امکان فعال کردن /غیرفعال کردن رمز دوم پویــای هر یک از کارتهای 
نقدی سرمایه به دلخواه مشتری در رمزساز جدید بدون نیاز به مراجعه 

به شعبه
امکان مشــاهده و درج خودکار رمــز پویا در تک بانــک در زمان انجام 
تراکنشهای مبتنی بر حســاب و کارت بدون نیاز به ارسال درخواست و 

دریافت رمز پویای پیامکی
شایان ذکر است آن دسته از مشــتریان بانک که از نسخه قبلی برنامک 
رمزساز سرمایه استفاده می کنند کماکان می توانند از رمزهای تولیدی 
آن برنامک در تراکنشــهای مبتنی بر کارت و حســاب خود اســتفاده 
نمایند، لیکن در صورت فعال ســازی رمزســاز در تک بانک ســرمایه، 
رمزهای تولیدی در »نسخه قبلی و مســتقل برنامک رمزساز سرمایه« 

قابل استفاده نخواهد بود.

آغاز پرداخت تسهیالت کرونایي در بانک 
قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه رسالت نخستین تســهیالت کرونایی سرپرستان 
خانوار مبتال شــده به کرونا را به مبلغ ۱0 میلیون تومان با بازپرداخت 

۳۶ ماه پرداخت کرد.
به گزارش آریا،   پس از دریافت لیست مشموالن از سوی وزارتخانه های 
بهداشــت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، نخستین تسهیالت قرض الحسنه به سرپرستان خانوار مبتال به 

کرونا پرداخت شد.
براساس این گزارش، برای تســهیل در پرداخت تسهیالت، مشموالن 
به صورت گروهی اعتبارسنجی شــده اند و از سوی بانک قرض الحسنه 
رســالت به مشــموالن این طرح از طریق پیامک اطالع رسانی شده و 

نیازی به مراجعه حضوری نیست.
گفتنی است این تسهیالت به سرپرســتان خانواری پرداخت می شود 
که به علت ابتال به کرونا در بیمارســتان بستری شــده و فاقد کسب  و 
کار هستند و سرپرســتان خانوار دارای درآمد ثابت مشمول این طرح 

نخواهند بود. 

در کنار رونمایی از دو محصول جدید این بانک:

دیتا سنتر بانک رفاه کارگران افتتاح شد
طی مراســمی که هم زمان با نهمین نشســت 
شورای سیاســت گذاری و برنامه ریزی تحول 
راهبــردی وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
بــه میزبانی بانک رفــاه کارگران برگزار شــد، 
دیتا سنتر این بانک توســط دکتر عبدالملکی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی افتتاح و از دو 

محصول جدید این بانک در حوزه خدمات الکترونیکی رونمایی شد.
به گزارش ایســنا بنابر اعالم بانک رفاه کارگران، دیتا ســنتر بانک رفاه 
که امروز افتتاح شــد یکی از مجهزترین و پیشرفته ترین مراکز فناوری 
اطالعات کشور محسوب می شود و از ظرفیت فنی ویژه ای در مقایسه با 

مراکز مشابه برخوردار است. 
این گزارش می افزاید، »ســامانه بتا« به عنوان بستری به منظور تامین 
اعتبار بازنشســتگان معزز ســازمان تامین اجتماعی و سامانه نئوبانک 
رفاه با نام  » فرا رفــاه« نیز نوع جدیدی از بانکــداری مبتنی بر فناوری 
های دیجیتال و هوش مصنوعی، محصوالت جدید بانک رفاه کارگران 
هستند که در کنار افتتاح دیتاســنتر بانک مورد رونمایی قرار گرفتند و 

بهره برداری از آنها رسما آغاز شد.
 » ســامانه بتا« به عنوان یکی از محصوالت جدید بانــک رفاه کارگران 
محیط و بستری اســت که از طریق این بانک در راستای ارائه و تعریف 

طرح های مختلف تسهیالتی و حمایتی فراهم شده است. 
گفتنی اســت، ســامانه نئوبانک رفاه با نام » فرا رفاه »  نیز نوعی بانک 
دیجیتال است که به ارائه خدمات غیر حضوری به مشتریان می پردازد.

 دعوت از سهامداران بانک سامان برای
 افزایش سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده بانک ســامان برای بررســی افزایش سرمایه 
این بانک برگزار می شود.

به گزارش آریا، بانک ســامان با انتشــار اطالعیه ای از کلیه سهامداران 
خود دعوت کرد تا در مجمع عمومی فوق العاده این بانک جهت بررسی 

موضوع افزایش سرمایه شرکت کنند.
قرار اســت در این جلســه گزارش هیئت مدیره در خصــوص افزایش 

سرمایه ۳۲0 درصدی قرائت شود.
گفتنی است، این جلسه روز شنبه ۲5 دی ماه سال ۱۴00 رأس ساعت 
۱۳ در مجموعه فرهنگی، ورزشــی و تفریحی تــالش واقع در خیابان 

ولیعصر، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار خواهد شد.
الزم به ذکر است که در راستای رعایت دستورالعمل های ابالغی ستاد 

ملی مبارزه با کرونا، گزارش فیزیکی در این مجمع توزیع نخواهد شد.

بانک
 بدون کارت از خودپردازهای بانک صادرات

 پول بگیرید
 دارندگان ســپهرکارت بانک صــادرات ایران 
می توانند مجوز برداشــت وجه نقد بدون کارت 
از دستگاه های خودپرداز این بانک را به آسانی 

برای دیگران ارسال کنند.
به گــزارش بــازار بــه نقــل از روابط عمومی 
بانک صادرات ایــران، مشــتریان و دارندگان 
ســپهرکارت های بانــک صــادرات ایــران می توانند بــا مراجعه به 
دســتگاه های خودپرداز این بانک و انتخاب گزینــه »دریافت وجه«، 
سپس انتخاب گزینه »مجوز برداشت به شــخص دیگر« و وارد کردن 
شــماره تلفن همراه شــخص مورد نظر، میزان مبلــغ را تعیین کنند. 
»رمز برداشت« ۱0 رقمی و مبلغ تعیین شــده به صورت پیامک برای 
شخص مورد نظر ارسال خواهد شد. همزمان »کد برداشت« ۱۳ رقمی 
هم توســط خودپرداز به دارنده کارت اعالم می شــود که دارنده کارت 

می تواند آن را به شخص ذی نفع اعالم کند.
شخص ذینفع برای دریافت وجه نقد می تواند به یکی از خودپردازهای 
بانک صادرات ایران مراجعــه کرده و بدون وارد کردن کارت، با فشــار 
دکمه ثبت و انتخاب گزینه »خدمات بــدون کارت« و منوی »دریافت 
وجه« و درج »رمز برداشت« و »کد برداشت« مبلغ مورد نظر را دریافت 
کند. چنانچه ذی نفع در مــدت زمان مقرر وجه مــورد نظر را دریافت 

نکند، مبلغ مربوطه در پایان موعد اعتبار به حساب مبدأ باز می گردد.
همچنین مشتریان بانک صادرات ایران می توانند با استفاده از نرم افزار 
همراه بانــک و انتخاب گزینه »عملیــات کارت«، کارت مــورد نظر را 
انتخاب و از طریق زیرمنوی »برداشــت از خودپــرداز«، مجوز دریافت 
وجه بدون نیاز به کارت را برای شــخص دیگر صادر کننــد. برای این 
منظور پس از انتخاب گزینه »برداشــت از خودپرداز« و درج شــماره 
تلفن همراه شــخص ذی نفع، »رمز برداشــت« ۱0 رقمــی به ذی نفع 
پیامک خواهد شد. »کد برداشــت« ۱۳ رقمی نمایش داده شده برای 
دارنده کارت بانک صادرات ایران )مشتری( نیز توسط وی برای ذی نفع 

ارسال می شود.
اســتفاده کنندگان از اینترنت بانک صادرات ایران نیز برای صدور این 
مجوز در بســتر اینترنت بانک، از طریق منوی عملیات کارت و انتخاب 
کارت، با درج شــماره تلفن همــراه ذی نفع، کــد cvv٢ و ثبت تاریخ 
انقضای کارت، امکان ارسال »رمز برداشــت« ۱0 رقمی برای ذی نفع 
را خواهند داشــت و همزمان با دریافت »کد برداشــت« ۱۳ رقمی از 
اینترنت بانک و ارســال آن برای ذی نفع، شرایط دریافت وجه نقد بدون 

کارت از خودپردازهای بانک صادرات ایران برایشان فراهم می شود.
ســقف برداشــت وجه نقد بدون کارت از خودپردازهای بانک صادرات 
ایران دو میلیون ریال است که »کد برداشت« و »رمز برداشت« ارسال 

شده تا ساعت ۲۴ همان روز اعتبار دارد.

 وام یک میلیارد تومانی بانک دی و جزئیات 
اقساط آن

بانک دی به مشتریان واجد شــرایط خود در قالب طرح »سروش ارزش 
آفرین« تســهیالت ارائه می دهد. متقاضیان به منظور دریافت این وام 

باید شرایط الزم را داشته باشند.
به گزارش کاماپرس، بانک دی در صورت داشتن منابع مالی کافی برای 
رفع نیازهای مالی مشــتریان حقیقی و حقوقی خود، انواع تسهیالت را 

ارائه می دهد.
یکی از این تســهیالت سروش ارزش آفرین اســت که متقاضیان برای 
دریافت آن باید در بانک دی ســپرده بلند مدت داشــته باشــند. این 
تسهیالت در قالب عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت می شود. حداکثر 
مبلغ این وام یک میلیارد تومان و سقف ســود آن هم ۱5 درصد تعیین 

شده است.
حداکثر مدت زمان بازپرداخت تســهیالت طرح سروش ۳۶ ماه است. 
طی مدت زمان بازپرداخت اقساط، سپرده فرد در بانک مسدود خواهد 
شد و وی امکان اســتفاده از موجودی خود را ندارد. چون ضمانت اصلی 
این نوع تســهیالت همان سپرده افراد اســت. البته طی مدت مسدود 

شدن سپرده، ۱۲ درصد سود به اصل پول وام گیرنده تعلق می گیرد.
متقاضیان این طرح تسهیالتی باید توجه داشته باشند که هزینه جانبی 
برای تشکیل پرونده و اعتبارســنجی را هم باید بپردازند. طبق شرایط 
معمــول، متقاضی وام نبایــد دارای بدهی معوق یا چک برگشــتی در 
سیستم بانکی باشــد. ضمنا امکان انتقال امتیاز سپرده سروش ارزش 

آفرین به اشخاص دیگر هم وجود دارد.

میزان سود و اقساط تسهیالت سروش ارزش آفرین
در صورتی که شــخصی حداکثر میزان تســهیالت را با نرخ ۱5 درصد 
دریافت کند و مدت زمان بازپرداخت هم برای وی ۳۶ ماه تعیین شود، 
میزان اقساط ماهیانه برای این شــخص ۳۴ میلیون و ۶۶5 هزار و ۳۲۸ 
تومان خواهد بود. کل ســود این مبلغ وام ۲۴7 میلیــون و ۹5۱ هزار و 
۸۲۶ تومان و مجموع رقم وام و ســود هم یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون و 

۳70 هزار تومان است.

بانک ملت : امضای تفاهم نامه تامین مالی 
زنجیره ای بنگاه های اقتصادی 

تفاهم نامــه همــکاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و هفت بانک عامل بــا موضوع تامین 
مالی زنجیره ای تولید بــا حضور وزرای اقتصاد، 
صمت، رییس کل بانک مرکــزی، عضو مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام و مدیران عامل بانک 
های ملت، ملی، صادرات، تجارت، پارســیان، 

صنعت و معدن و مسکن به امضا رسید. 
به گزارش خبرداغ به نقل از روابط عمومی بانــک ملت به نقل از روابط 
عمومی بانک مرکزی، دکتر صالح آبادی رییس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه موضوع تامین مالی تولیــد از اصلی ترین اولویت های نظام بانکی 
است اظهارداشت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره تولید نیاز به 
نقدینگی واحدها کمتر می شــود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی 

کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک ها خواهیم بود.
صالح آبادی بــا تاکید بر اینکــه در این طرح به جــای تمرکز صرف بر 
نقدینگی بر ابزارهای اعتباری تکیه خواهد شد گفت: سیاست مهم این 
اســت که از انحراف منابع بانکی در بازارهای غیر تولیدی و سفته بازانه 

جلوگیری و هدایت اعتباری در تولید محقق شود.
در ادامه جلســه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشکر از بانک مرکزی و 
بانک های عامل در کار مشــترک به منظور کمک به تولید گفت: امروز 
شاهد یک کار مشترک و هماهنگ هستیم و این مثالی مناسب و عینی 

برای هماهنگی تیم اقتصادی است
در آیین امضای تفاهم نامــه، وزیر امور اقتصاد و دارایی هم با تشــکر از 
همکاری بانک مرکــزی و وزرات صمت این کار مشــترک را نمونه هم 
افزایی بین بانک هــا و وزارت صنعت،معدن و تجــارت خواند و گفت: 
امیدواریم این اقدامات و همکاری ها حلقه ای بــرای زنجیره مقاومت 
در برابر تحریم ها و برای تولیدکنندگان در شرایط کنونی اقتصادی که 

تحت فشار تحریم های ظالمانه است کمکی مفید باشد.
دکترخاندوزی تامین مالی زنجیره تولید را منتج به ارزان کردن هزینه 
تولید و ســامانه مند کردن اعطــای اعتبارت به بنگاه هــای تولیدی و 

اقتصادی خواند.
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