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خریدار  بازار ارز کشــور پس از پشــت ســر 
گذاشــتن روزهای ملتهب مهر و آذر بار دیگر به 
آرامش رســیده و با خالی شــدن حباب ناشی از 

انتظارات در حال بازگشت به تعادل و ثبات است.
 نرخ دالر پس از صعود به کانــال 30 هزار تومانی 
در ماه گذشته، موفق به شکســت این نرخ نشد و 
آرزوهای سفته بازان و نوســانگیران افزایشی را با 
درجا زدن در این کانال بر بــاد داد. حاال و پس از 
عبور از روزهای غبارآلود گذشته حباب انتظارات 
ترکیده و نــرخ ارز در حال کاهــش و حرکت به 

سمت ثبات و تعادل است.
سیگنال های کاهشــی بازار ارز را محاصره کرده 
اند و توانی برای ایجاد شــوک قیمتی در بازار ارز 
دیده نمی شود. به نظر می رسد حتی اخبار منفی 
از مذاکرات احیــای برجام نیز پیش خور شــده 
و پیشــرفت هرچند اندک مذاکــرات و افزایش 
خوشــبینی ها به پایان خــوش آن امیدها برای 
ماهــی گرفتن دالالن و ســفته بــازان از آب گل 
آلود را به یاس تبدیل کرده اســت. در این گزارش 
آخرین تحوالت بازار ارز و سیگنال های آن مورد 

بررسی قرار گرفته است:

پنچ میلیارد دالر از منابع بلوکه شده کشور 
آزاد شد

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس 
شــورای اســامی با بیان اینکه طــی چند ماه 
اخیر فــروش منابع نفتی کشــور افزایش یافته و 
درآمدهای نفتی ما بیشتر شده است تاکیده کرده 
اســت که حدود پنج میلیارد دالر از منابع بلوکه 
شده، آزاد شده که بخش عمده ای از آن وارد کشور 

و مابقی نیز تبدیل به خط اعتباری شده است.
وی همچنین رایزنی های مثبت با همســایگان 
بویــژه عــراق، پاکســتان، عربســتان، قطــر و 
ترکمنستان را از دستاوردهای دولت و در راستای 
اقدامات استراتژیک سیاســی و اقتصادی کشور 
دانسته و از بهبود شرایط کشور سخن گفته است. 
در همین خصوص نیز رییــس کل بانک مرکزی 
چندی پیش وصول درآمدهای ارزی کشــور در 
سال جاری را ســه برابر مدت مشــابه سال قبل 

اعام کرده بود.

آزادسازی منابع ایران در کره
وزارت امــور خارجه کره جنوبی روز پنجشــنبه 
اعام کرد چوی جونــگ کان معــاون اول وزیر 
امــور خارجه کــره جنوبی با مذاکــره کنندگان 
ارشــد درگیر در مذاکــرات احیای برجــام  در 
وین گفتگو کــرد. این وزارت خانــه یک روز قبل 
)چهارشــنبه( اعام کــرده بود کــه هیئتی به 
سرپرستی چوی جونگ کان به وین سفر می کند 

تا راه های حل مســئله دارایی های مسدود شده 
ایران در کره را بررســی کنند.وزارت امور خارجه 
کره جنوبی پس از دیدار معــاون وزیر خارجه آن 
با همتای ایرانی اش در وین، در بیانیه ای با اشــاره 
به محورهای گفت وگوی آن هــا از موافقت طرف 
کره ای با انجام گرفتن فوری آزادسازی پول های 

بلوکه شده ایران در بانک های کره ای خبر داد.
گفتنی است بدهی کره به ایران حدود 7 میلیارد 
دالر تخمین زده می شود که در صورت پرداخت 
نقش مهمی در تامین ارز واردات کشور و کاهش 

نرخ ارز خواهد داشت.

اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی 
پرداخت ارز خدماتی

بانک مرکزی در یک ماه اخیر با دو اقدام ضربتی، 
دســت دالالن و ســفته بازان را از بازار اسکناس 
ارز کوتاهتر  از پیش کرده و آرامشــی نسبی را به 
صرافی ها تزریق کرده اســت به گونه ای که دیگر 
شاهد ایجاد صف های طویل در مقابل صرافی ها 
نیســتیم. اقدام اول قطع پرداخت ارز سهمیه ای 
بر اســاس کدملی و محدود کردن پرداخت ارز به 
موارد 25 گانه بر اساس مدارک بود. بر این اساس 
بانک مرکزی پرداخــت 2200 دالر به هر کدملی 
را که به محملی برای جوالن سودجویان و سفته 
بازان از طریق اجاره کارت ملی افراد تبدیل شده 
بود را ممنوع و منوط بــه ارایه مدارک مثبته کرد. 
همچنین بانک مرکزی در دومیــن اقدام خود به 
ســاماندهی ارز مســافرتی پرداخت و میزان ارز 
پرداختی به مســافرت های  زمینــی را که قبا 
2200 دالر و برابر با مسافرت های هوایی بود را به 
300 یورو کاهش داد.  این رویکرد نیز نقش مهمی 
در کاهش تقلب سودجویانی که با بلیت مسافرت 
زمینی نســبت به دریافت ارز مسافرتی اقدام می 

کردند و سپس با کنســل کردن بلیت و فروش ارز 
در بازار آزاد به سود می رسیدند داشت.  

طرح اصالح نظام پرداخت یارانه ها و ارز 
تک نرخی

آنطور که از شواهد پیداســت، دولت قصد دارد با 
حــذف تخصیــص ارز ترجیحی و اصــاح نظام 
پرداخت یارانه گامی بلند در راســتای حذف رانت 
و ایجاد شــفافیت در اقتصاد بردارد.بســیاری از 
کارشناســان، بر این باورند که سیاست  تخصیص 
ارز ترجیحــی به هــدف خود کــه کاهش قیمت 
کاالهای اساســی برای عموم مردم بویژه طبقات 
ضعیف بود اصابت نکرده اســت و بالعکس موجب 
تورم بیشــتر و افزایش نرخ ارز و پر شــدن جیب 
رانتخواران شــده اســت.معاون ســازمان برنامه 
بودجه در اظهــارات خود در ایــن خصوص گفته 
اســت که تداوم تخصیص ارز ترجیحی تورم 28 
درصــدی در پــی دارد در حالیکه تورم ناشــی از 
حذف آن نهایتا 8 درصد خواهد بود. لذا از آنجا که 
نرخ ارز در کشور همبســتگی زیادی با نرخ تورم 
دارد، کاهش تــورم از محل حــذف ارز ترجیحی 
به تعدیل قیمت ارز منجر خواهد شــد.همچنین 
رییس ســازمان برنامه و بودجه نیز از تک نرخی 
شــدن ارز متعاقب حذف ارز 4200 تومانی خبر 
داده و اعام کرده اســت که طبق قانون دیگر نمی 
توانیم ارز 4200 را داشته باشیم و می توانیم از این 
پس با ریال حمایت های خود را انجام دهیم یعنی 
دیگر ارز 2 نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. اگر 
بخواهیم یارانه ای به کاالیــی تخصیص دهیم به 
صورت ریالی خواهد بود و به ذینفع نهایی و مردم 
پرداخت می شــود زیرا تمامی مسائل حاکی از آن 
اســت، یارانه ای که از طریــق دو نرخی کردن ارز 
پرداخت می شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.

صفحه 2

بازار ارز در مسیر ریزش

خ ارز قوی تر شده است؟  چرا احتمال تعدیل نر

بررسی تراکنش های بانکی و درگاه های پرداخت، دستور کار اول سازمان امور مالیاتی

تحقق بیش از ۸۰درصد درآمدهای 
مالیاتی در ۹ماهه امسال

1-نامدستگاهمناقصهگزار: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
2-آدرسمناقصهگزار: اردبیل، شهرک اداری بعثت )کارشناسان(، شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، تلفن های 045-33741601-9

3-موضوعمناقصه:واگذاری عملیات مندرج در جدول زیر در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل طبق شرایط و شرح خدمات مربوطه و با شرایط و مشخصات فنی 
اعالمی از طرف کارفرما به پیمانکاران واجد شرایط )دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری: مناقصه گران باید گواهینامه صالحیت معتبر و رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی )حداقل رتبه5( در رشته نیرو داشته باشند و همچنین دارای صالحیت و گواهینامه ایمنی از مراجع ذیصالح(
4-محلخریداسنادمناقصه:

www.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس 
انجام خواهد شد.

تاریخ بازگشایی پاکت های الف و بمیزان سپرده  شرکت در مناقصهشرح عملیاتردیف

اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف در حوزه 1
روز شنبه مورخه 2.145.000.0001400/11/09 ریالامور یک برق اردبیل ونیر به طول تقریبی 122 کیلومتر

اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف در حوزه 2
روز یکشنبه مورخه 2.025.000.0001400/11/10 ریالفعالیت امور 3 و سرعین به طول تقریبی 115 کیلومتر

اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف در حوزه 3
روز دوشنبه مورخه 2.340.000.0001400/11/11 ریالفعالیت امور 2 برق اردبیل و نمین به طول تقریبی 134 کیلومتر

اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف در حوزه 4
روز سه شنبه مورخه 2.110.000.0001400/11/12 ریالفعالیت امور برق گرمی به طول تقریبی 120 کیلومتر

اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف در حوزه 5
روز چهارشنبه مورخه 3.900.000.0001400/11/13 ریالفعالیت امور برق خلخال و کوثر به طول تقریبی 225 کیلومتر

5-واجدین شرایط می توانند از روز دوشنبه مورخه 1400/10/20 لغایت روز دوشنبه 1400/10/27 نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق الذکر اقدام نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

6-مدارکالزمجهتدریافتاسناد:
فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب سیبای شماره 0103815822001 دستگاه مناقصه گزار نزد بانک ملی ایران شعبه کارشناسان اردبیل

7-تاریخمهلتومحلتحویلاسنادمناقصه:
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز شنب مورخه 1400/11/09 اسناد مربوطه را به روش زیر:

الف( بارگذاری کل اسناد از طریق سامانه مناقصات الکترونیکی دولت
ب( و همچنین پاکت الف را بعد از بارگذاری در سامانه به صورت دربسته و به صورت فیزیکی تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخه 1400/11/09 به دبیرخانه شرکت واقع در اردبیل، 

شهرک اداری بعثت، کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به کد پستی 5613643355 ارسال نمایند.
پاکت هایی  که دیرتر از مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد گردید.

8-محلبرگزاریجلسهمناقصه: اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت می باشد.
9-زمانبرگزاریجلسهمناقصه:طبق موارد تاریخ های مندرج در جدول فوق می باشد.

10- حضور پیشنهاددهندگان یا نماینده آنها در جلسه مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی آزاد می باشد.
11-مناقصه در یک مرحله برگزار می گردد.

12- دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
13- به پیشنهادهای فاقد امضاء شرکت و الکترونیکی، مشروط، مخدوش )قلم خورد(، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14- پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه 
پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا مشروط، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

15- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص )به صورت اعداد و حروف توأمان( تعیین و در سامانه بارگذاری شود.
16- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج است.

17– پرداخت کلیه کسورات قانونی و هزینه های چاپ آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
18-جهتبازبینیآگهیبهآدرس: سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir و شبکه اطالع رسانی مناقصات کشور http/iets.mporg.ir مراجعه فرمائید.

تاریخانتشارنوبتاول: 1400/10/20  تاریخانتشارنوبتدوم: 1400/10/21

آگهیتجدیدمناقصهعمومی)یکمرحلهای(
واگذاری تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار در سطح استان اردبیل

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

رشکت توزیع نیروی ربق استان اردبیل

 نوبت اول

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

1-نامدستگاهمناقصهگزار: شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
2-آدرسمناقصهگزار: اردبیل، شهرک اداری بعثت )کارشناسان(، شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل، تلفن های 045-33741601-9

3-موضوعمناقصه:واگذاری عملیات مندرج در جدول زیر در سطح شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل طبق شرایط و شرح خدمات مربوطه و با شرایط و مشخصات فنی 
اعالمی از طرف کارفرما به پیمانکاران واجد شرایط )دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری: مناقصه گران باید گواهینامه صالحیت معتبر و رتبه بندی مرتبط از سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی )حداقل رتبه5( در رشته نیرو داشته باشند و همچنین دارای صالحیت و گواهینامه ایمنی از مراجع ذیصالح(
4-محلخریداسنادمناقصه:

www.setadiran.ir کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس 
انجام خواهد شد.

تاریخ بازگشایی پاکت های الف و بمیزان سپرده  شرکت در مناقصهشرح عملیاتردیف

اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف در حوزه 1
روز شنبه مورخه 2.145.000.0001400/11/09 ریالامور یک برق اردبیل ونیر به طول تقریبی 122 کیلومتر

اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف در حوزه 2
روز یکشنبه مورخه 2.025.000.0001400/11/10 ریالفعالیت امور 3 و سرعین به طول تقریبی 115 کیلومتر

اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف در حوزه 3
روز دوشنبه مورخه 2.340.000.0001400/11/11 ریالفعالیت امور 2 برق اردبیل و نمین به طول تقریبی 134 کیلومتر

اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف در حوزه 4
روز سه شنبه مورخه 2.110.000.0001400/11/12 ریالفعالیت امور برق گرمی به طول تقریبی 120 کیلومتر

اجرای عملیات جایگزینی شبکه مسی با کابل خودنگهدار فشار ضعیف در حوزه 5
روز چهارشنبه مورخه 3.900.000.0001400/11/13 ریالفعالیت امور برق خلخال و کوثر به طول تقریبی 225 کیلومتر

5-واجدین شرایط می توانند از روز دوشنبه مورخه 1400/10/20 لغایت روز دوشنبه 1400/10/27 نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه فوق الذکر اقدام نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

6-مدارکالزمجهتدریافتاسناد:
فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به حساب سیبای شماره 0103815822001 دستگاه مناقصه گزار نزد بانک ملی ایران شعبه کارشناسان اردبیل

7-تاریخمهلتومحلتحویلاسنادمناقصه:
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد حداکثر تا ساعت 12 ظهر روز شنب مورخه 1400/11/09 اسناد مربوطه را به روش زیر:

الف( بارگذاری کل اسناد از طریق سامانه مناقصات الکترونیکی دولت
ب( و همچنین پاکت الف را بعد از بارگذاری در سامانه به صورت دربسته و به صورت فیزیکی تا ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخه 1400/11/09 به دبیرخانه شرکت واقع در اردبیل، 

شهرک اداری بعثت، کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل به کد پستی 5613643355 ارسال نمایند.
پاکت هایی  که دیرتر از مهلت تسلیم شود دریافت نخواهد گردید.

8-محلبرگزاریجلسهمناقصه: اتاق جلسه واقع در طبقه سوم شرکت می باشد.
9-زمانبرگزاریجلسهمناقصه:طبق موارد تاریخ های مندرج در جدول فوق می باشد.

10- حضور پیشنهاددهندگان یا نماینده آنها در جلسه مناقصه با ارائه معرفی نامه کتبی آزاد می باشد.
11-مناقصه در یک مرحله برگزار می گردد.

12- دستگاه مناقصه گذار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
13- به پیشنهادهای فاقد امضاء شرکت و الکترونیکی، مشروط، مخدوش )قلم خورد(، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

14- پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده، تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه را ضمیمه 
پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش یا مشروط، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

15- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص )به صورت اعداد و حروف توأمان( تعیین و در سامانه بارگذاری شود.
16- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مندرج است.

17– پرداخت کلیه کسورات قانونی و هزینه های چاپ آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
18-جهتبازبینیآگهیبهآدرس: سایت شرکت توانیر www.tavanir.org.ir و شبکه اطالع رسانی مناقصات کشور http/iets.mporg.ir مراجعه فرمائید.

تاریخانتشارنوبتاول: 1400/10/20  تاریخانتشارنوبتدوم: 1400/10/21

آگهیتجدیدمناقصهعمومی)یکمرحلهای(
واگذاری تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار در سطح استان اردبیل

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل

رشکت توزیع نیروی ربق استان اردبیل

 نوبت اول

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل



بررسی تراکنش های بانکی و درگاه های پرداخت، دستور کار اول سازمان امور مالیاتی

تحقق بیش از ۸۰درصد درآمدهای مالیاتی در ۹ماهه امسال

گزیده بیانات رهبرمعظم انقالب در ارتباط تصویری با مردم قم

باید مردم را در تصمیم گیری و اجرا شریک کرد
سعید رجبی

کارشناس اقتصادی

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rدو شنبه       20 دی 1400    شماره 958

اقتصاد سوپرمارکتی

فرض کنید یــک فرد خیرخواه در محله  ای ســعی در حل مشــکات 
محله دارد. این فــرد در حل معضات اجتماعی محله همیشــه پیش 

قدم می شود.
فرد معتادی را در محل می شناســند و کمک می کنند که اعتیادش را 
ترک کند. چند جوانی در محل وجود دارند که شــغل ندارند. از طریق 
صندوق قرض الحســنه ای که توســط اهالی محل تاســیس شــده، 
ســرمایه ای به این جوانان به صــورت وام تامین می شــود که کارگاه 
کوچکی راه اندازی کننــد یا مغازه ای بــاز کنند. به چند نفــر دیگر از 
محل همین صندوق قرض الحســنه که منابع ان توسط خیرین تامین 
می شود، تسهیات پرداخت می شود که ازدواج کنند و تشکیل خانواده 
بدهند. برای ضمانت هم ســخت گیری خاصی نمی شــود. همین که 
وام گیرنده در محل شناخته شده اســت یا معرف داشته باشد، کفایت 
می کند. در این صندوق قرض الحســنه خیلی سخت گیری شود، سفته 

از وام گیرنده اخذ می شود.
در این محل تعدادی خانواده نیازمند هم وجــود دارد. همین فرد خیر 
با کمک دیگر خیرین محل، ســبد معیشتی از سوپرمارکت محل خرید 

می کنند و درب خانه های مستمند تحویل می دهند.
اقتصاد و بازار در اندازه این محله به خوبــی کار می کند. ایجاد صندوق 
قرض الحســنه و تامین و تخصیص اعتبار هیچ آسیبی به اقتصاد محله 
وارد نمی کند. برای تهیه ســبد معیشتی کافیســت عده ای افراد خیر 
هزینه ها را تقبل کنند و افزایش تقاضا از طرف ســوپرمارکتی محل به 
راحتی پاسخ داده می شــود. ایجاد اشــتغال و کارگاه و پرداخت وام به 
راحتی انجام می شــود. تبعات تمام اقدامات اقتصادی که در این محله 
انجام شــده، کاما مثبت بوده و اثر منفی برجا نگذاشــته است. اما در 

مقیاس بزرگ تر، قضیه کاما متفاوت است.
در مقیاس یــک جامعه و یک کشــور هرکدام از ایــن اقدامات تبعات 
اقتصادی به دنبال خواهد داشــت. برای مثال پرداخت وام و تسهیات 
خوداشــتغالی در ســطح کان اگر صرفا در پرداخت وام خاصه شود، 
عاوه بر آنکه به اشتغالزایی ختم نمی شود، اثرات تورمی برجا می گذارد 
و بعــد از مدتی بدهــکاران بانکــی را افزایش می دهــد. در یک محله 
شناسایی افراد واجد شرایط و تضمین تسهیات به راحتی امکان پذیر 
است، اما در سطح کان اقتصادی، شناســایی و توانمندسازی و تربیت 
کارآفرین عاوه بر اینکه نیاز به طراحی یک سیستم برنامه ریزی شده و 
همکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط دارد، به زمان محتاج است و 

زمان موضوعی است که از حوصله سیاستمداران خارج است.
همچنین با فرض درســتی انجام تمام این موارد که به بروکراسی ختم 
می شــود، اثرات افزایش نقدینگی اگر محل تامیــن اعتبارات از طریق 
قرض از بانک مرکزی باشــد و در غیر این صــورت افزایش تقاضای کل 

بدون پاسخ از طرف عرضه کننده باز اثرات تورمی در پی خواهد داشت.
یا تهیه سبد معیشتی در حد و اندازه یک محله هیچ اثری بر کل اقتصاد 
نخواهد گذاشت، اما تهیه همین ســبد در مقیاس کان قطعا افزایش 
قیمت ها را در پی دارد و اصطاحا و به قول بازاری ها، بازار را بهم می ریزد 
. از طرف چسبندگی قیمت ها موجب می شود بعد از فشار تقاضای کل 
قیمت ها به سطح قبلی باز نگردد. در نتیجه اگر فرد نیازمند قبل از توزیع 
یارانه یا سبد معیشــتی می توانســت بر فرض ماهی یکبار یک کاالی 
معیشــتی را خرید کند با یک بار توزیع رایگان امــکان خرید وی را در 

ماه های آینده به خاطر افزایش قیمت از وی سلب می کنیم.
بر اســاس این نگاه در مقیاس محله به اقتصــاد، اصل محدودیت منابع 
کاما در تحلیل حذف می شــود. به اقتصاد همچون سوپر مارکت محله 
دیده می شــود که برای هر تقاضایــی، عرضه وجــود دارد بدون آنکه 
قیمت ها را تغییر دهد. می توان با پرداخت تســهیات تمام مشــکات 
اشــتغال و ازدواج جوانان محل را حل کرد. البته در محله با محدودیت 
خیرین مواجه هستند، ولی در دولت بانک مرکزی به مثابه خیری است 

که محدودیتی ندارد!
نشانه های اداره کشور با نگاه اقتصاد سوپرمارکتی در موضع گیری ها و 
مصاحبه های  تصمیم گیران به راحتی قابل مشــاهده است. از پرداخت 
وام های خود اشــتغالی و پرداخت یک میلیون تومان بــه ازای تولد هر 
نوزاد گرفته تا توزیع بســته های معیشــتی. همه از همین نگاه اقتصاد 
ســوپرمارکتی نشــات می گیرد و اثرات آن را هم در اقتصاد مشــاهده 
می شــود که نه تنها به بهبود شــاخصهای اقتصادی منجر نشده است، 

بلکه بر شلختگی و بحران آن افزوده است.

با ۱۷۴ رای موافق
کلیات بودجه ۱۴۰۱ تصویب شد

نمایندگان مجلس شــورای اســامی کلیات الیحه بودجه ۱40۱ را 
تصویب و بر این اساس با حذف ارز ترجیحی موافقت کردند.

در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه )۱۹ دی( کلیات الیحه بودجه ۱40۱ 
به رای نمایندگان گذاشــته شــد.نمایندگان با  رای ۱74 رای موافق 

کلیات الیحه بودجه را تصویب کردند.
در ابتدای جلسه آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور در دفاع از کلیات الیحه 

بودجه ۱40۱ سخنرانی و از حذف ارز ترجیحی دفاع کرد.

خاندوزی:
 فعاالن اقتصادی نگران افزایش درآمدهای 

مالیاتی نباشند
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: کســبه، حقوق بگیران و فعاالن 
اقتصادی که بــه صورت شــفاف و عادالنه مالیــات می پردازند نگران 

افزایش درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه سال آینده نباشند.
»سید احسان خاندوزی« در حاشیه مراســم رونمایی از خدمات ارزی 
بانک ملی اظهار داشــت: اســتراتژی و راهبــرد وزارت اقتصاد فقط بر 
کاهش فرارهای مالیاتی و شناســایی مودیانی که تاکنون شناســایی 

نشده بودند و مالیات خود را نمی پرداختند، است. 
وی ادامه داد: در جهان نیز درصد کمی از افراد هســتند که بیشــترین 
درآمدها، تراکنش ها و اســتفاده اقتصادی را دارند و عمده درآمدهای 
مالیاتی دولت از آن قشر حداقلی با تسهیل بیشتر و کاهش فشار بر سایر 

اقشار تامین می شود. 
وزیر اقتصاد گفت: دولت سیزدهم پس از 20 سال پیشنهاد داد که نرخ 
مالیات بــر تولیدکنندگان پنج درصد کاهش یابــد، بنابراین راهبرد ما 

کاهش فشار بر بخش های تولیدی و شفاف اقتصادی است.

یادداشت

بازار

رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت: در چند ســال 
گذشته به دلیل اینکه بانک مرکزی ارز الزم را نداشته،  
دالر 24 هزار تومانی را از بــازار خریده و 4200 تومانی 
بــه کاالهای اساســی اختصاص داده که این مســئله 

مستقیما پایه پولی را افزایش داده است.
 مسعود میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه در 
جلسه علنی مجلس شورای اســامی که با دستور کار 
بررســی کلیات الیحه بودجه ۱40۱ در حال برگزاری 
است، طی سخنانی اظهار داشــت: چندین سال است 
علی رغم اینکه برخی اقام مثل سوخت و ارز ترجیحی 
را ثابت نگه داشــتیم ولی تورم 50 درصــد را به مردم 

تحمیل کردیم.
وی با بیان اینکه ریشــه های اصلی تورم در جای دیگر 
اســت، عنوان کرد:   اولین ریشــه تورم در عدم درست 
دیدن  مصارف و منابع از سوی دولت و استقراض بانک 
مرکزی است که ما این را در بودجه  ۱40۱ به گونه ای 
تنظیم کردیم که خلق پول و استقراض از بانک مرکزی 
را خط قرمز قرار دادیم. امســال به لطف خدا علی رغم 

همه تحمیل هزینه های دولت قبل به دولت 
سیزدهم ولی اجازه ندادیم که از بابت دولت 

خلق پول شود. 
میرکاظمی خاطرنشــان کرد: ریشه بعدی 
تورم در مســئله دارایی های خارجی بانک 
مرکزی است.  ما یک مقدار ارز محدود داریم 
به طور مثــال ۱5 میلیارد دالر کــه هم باید 

ارز ترجیحی بدهیم و هم باید بانــک مرکزی این را به 
شکل نیمایی بفروشیم  و به حســاب خزانه واریز کند 
که ما بتوانیم حقوق و دســتمزد را بدهیم، خب این دو 
کار را نمی تواند با این منابــع محدود انجام دهد کاری 
که می کند این اســت که ارز را در بازار 24 هزار تومان 
می خرد و آن را با قیمــت 4200 هزار تومانی در اختیار 
وزارت جهاد کشــاورزی برای تهیه کاالهای اساســی 
قرار می دهد که این مســئله موجب افزایش پایه پولی 
می شــود و خروجی آن تحمیل تــورم 50 درصدی به 

مردم است. 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیــان اینکه ما می 

خواهیم هزینه را به مردم تحمیل نکنیم ولی 
از طرف دیگر 50 درصد تورم به آنها تحمیل 
می کنیم که این عاقانه نیســت، گفت: اگر 
ما ارز باالیی داشته باشیم حرف شما درست 
اســت و ما باید به هر دو طــرف ارز مورد نیاز 
را بدهیم. ولــی در ســال ۱40۱ کل درآمد 
نفتی ما ۱.2 میلیون بشــکه است که برخی 
از دوســتان به تحقق این میزان نیز انتقادهایی دارند. 
حاال شما ۱.2 میلیون بشــکه را ضربدر 60 دالر کنید 
که در نهایت کل درآمد نفتی کشــور در سال آینده 26 

میلیارد دالر  می شود.
وی افزود: اگر از این میزان ســهم صندوق توسعه ملی، 
سهم شرکت ملی نفت و ســه درصد مناطق محروم را 
کم کنیم کا 62.5 درصــد یعنی ۱6 میلیارد دالر باقی 
می ماند با این اعتبار هم باید 380 هزار میلیارد تومان 
در خزانه بابت هزینه های جاری و عمران واریز کنید و 
هم باید ارز ترجیحی را هم اختصاص دهید. ایا اساســا 

امکان این کار وجود دارد؟

میرکاظمی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم ارز ترجیحی 
را اختصاص دهیم همین شــرایطی که در چند ســال 
گذشته در بازار ارز وجود داشــته، تداوم پیدا می کند و 
اگر به ســمت خزانه بدهیم ارز ترجیحی را نمی توانیم 
پوشش دهیم. در این چند سال گذشته به دلیل اینکه 
بانک مرکزی ارز نداشــته،  رفته 24 هــزار تومان ارز را 
از بازار خریــده و 4200 تومانی به کاالهای اساســی 
اختصاص داده است که این مسئله مستقیما پایه پولی 

را افزایش داده است. 
 رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفــت:  این بحثی که 
دوســتان می گویند برای زمانی است که ما بتوانیم ارز 
پاشی در بازار کنیم در حالی که ما در وضعیت تحریمی 

هستیم و امکان پذیر نیست. 
چطور می توانیم هزینه 30 میلیارد دالری برای کشور 
بتراشــیم در حالی ۱6 میلیارد دالر درآمد ارزی داریم.  
در دو سال گذشته نه سوخت تغییر کرده و نه کاالهای 
اساسی تغییر کرده است پس چرا ما تورم 50 درصدی 

داشته ایم.

بودجه

خریدار   رهبر انقاب اســامی در سالروز 
قیام ۱۹ دی مردم قم در ســال ۱356 علیه 
رژیــم ستمشــاهی، فرمودنــد: طبیعت 

استکبار با جمهوری اسامی مخالف است.
دیدار رهبــر انقاب با مردم قم در ســالروز 
قیام ۱۹ دی، هر ســال با حضور هزاران نفر 
از مردم این شهر در حســینیه امام خمینی 
برگزار می شــد که امســال به علت رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی، از طریق ارتباط 
تصویری بــا جمعیت حاضر در شبســتان 
امــام خمینــی)ره( حرم مطهــر حضرت 

معصومه)س( برگزار شده است.
گزیده بیانات رهبر انقاب بدین شرح است:

  دیدار جمع پرشــور مردم عزیز قم برای 
این حقیر همیشه فرصت مغتنمی بود.

  به همه مــردم عزیز قم ســام و درود و 
اظهار ارادت خود را اباغ می کنیم.

  نبایــد بگذاریم غبــار فراموشــی روی 
حوادث بزرگ بنشــیند؛ حادثه بزرگ ۱۹ 

دی از این قبیل است.
  طبیعت اســتکبار با جمهوری اســامی 

مخالف است.
  شــخصیت های دینــی در اوج غیرت و 

عقانیت قرار دارند.
 پشــت پهلوی در مبارزه بــا نهضت مردم 

ایران به حمایت امریکا گرم بود.
  زنده ماندن یاد شهید ســلیمانی از دیگر 
مصادیق اشــتباه های محاســباتی دشمن 

است.
 تشــییع پیکر شهید ســلیمانی حقیقت 

ملت ایران را نشان می دهد.
 محاســبه غلــط آمریــکا در دســتگاه 

محاسباتیشــان ادامه دارد. االن هم همین 
جور است. االن هم درباره مسائل گوناگون 
یک محاســبه ای میکنند. نمونه اش همین 
مســئله تازه باقیمانده شــهادت شــهید 
عزیزمان شهید سلیمانی اســت. چی فکر 
میکردند چی شــد. آنها فکــر میکردند با از 
بین بردن شهید سلیمانی نهضت و حرکت 
عظیمی کــه او نماینده اش بــود نمودارش 
بود و نمادش بود این خاموش خواهد شــد. 

میبینید که بیشتر شده است.
 امســال در سالگرد دوم شــهادت شهید 
سلیمانی این حرکت عظیم، این کار کی بود 

دست کی بود این را کی میتواند ادعا کند که 
این کار را من کردم ما کردیم جز کار قدرت 
الهی و دست قدرت الهی نبود در ایران و در 

کشورهای غیر از خارج از ایران.
 حساســیت زدایی از اصــول انقاب جزو 

برنامه های دشمن است.
 در مقابــل حساســیت زدایی از اصــول 

انقاب باید ایستاد.
 نباید به اختافات و تفرقه های مذهبی و 

قومی دامن زد.
 موفقیت هــای جمهوری اســامی نباید 

مکتوم بماند.

 بایــد مــردم را در تصمیم گیــری و اجرا 
شریک کرد.

 مجاهدت هــای مســئوالن بــرای حل 
مشکات باید ادامه پیدا کند.

 عزیزان من! کسانی که این سخن را از این 
بنده حقیر میشــنوید. غیرت دینی را حفظ 
کنید. غیــرت دینی را حفــظ کنید. عامل 
نجات کشــور در بزنگاه های مختلف غیرت 
دینی ملت ایران بوده اســت. غیرت دینی 
است که تهدیدها را به فرصت تبدیل میکند. 
یک نمونه اش جنگ تحمیلی، دفاع هشــت  
ســاله یک تهدید بزرگ بــود. غیرت دینی 

مردم، غیــرت دینی جوانهــا، غیرت دینی 
پدران و مادران و همســران موجب شــد 
که بروند جوان های مــا در این جبهه و این 
جنگ در واقع بین المللی را که آمریکای آن 
روز، شــوروی آن روز، ناتوی آن روز، ارتجاع 
منطقه در آن روز،  همه با هم همدست شده 
بودند که ایران را شکست بدهند و امام را به 
زانو دربیاورند و نهضت را نابود بکنند،  همه 
اینها را شکســت داد و توانست پیروز بشود. 

این منشائش غیرت دینی بود.
 شــهادت همین شــهید عزیزمان، شــهید 
ســلیمانی واقعاً یــک حادثــه تاریخی عجیب 
شــد. هیچ کس فکر نمی کرد، دوستان هم فکر 
نمیکردند که اینجور این حادثــه عظمت پیدا 
کند و خدای متعال برکت بــه این حادثه بدهد 
که بتوانــد هویت دینی و انقابــی مردم را جلو  
چشم همه قرا بدهد و همه ببینند. که به معنای 
واقعی کلمه زیر تابوت شــهید ســلیمانی ملت 
ایران هویت و وحدت خودش را نشان داد. خب 
در تهران تشــییع، در کرمان تشییع و شهرهای 
مختلف تشــییع. در عراق آن تشییع عظیم اگر 
چنانچه بنا بر این بود که این پیکر شهید مقدس 
را به ســوریه و لبنان ببرند آنجــا همین حادثه 
به وجود می آمد. اگر پاکســتان هــم میبردند 

همین جور آنجا هم این حادثه به وجود می آمد.
  یعنی این حرکت عظیم ملت مســلمان را 
این نشان داد این حادثه، حادثه عظیمی بود 
یعنی شهادت یک شــخصیت بزرگی مثل 
شهید سلیمانی از نظر دشــمن و از نظر همه 
یک تهدید محسوب میشــد اما این تهدید را 
غیرت ملت، ملت مسلمان، ملت ایران تبدیل 

کرد به فرصت. یک فرصتی شد

خریدار   رئیس ســازمان امــور مالیاتی با 
بیان اینکــه این ســازمان به منظور کاهش 
فرارهــای مالیاتــی پوزهــا و درگاه های 
پرداخــت را مورد بررســی قــرار می دهد، 
گفت: از ســهم 270هزار میلیاردی مالیات 
در ســال جاری بیش 220هــزار میلیارد 
تومان در ۹ماهه ســال ۱400 محقق شده 

است.
مالیات یکــی از ابزارهای مهم هر کشــور 
برای تأمین درآمدهــای پایدار و همچنین 
بازتوزیع ثــروت و ایجاد عدالــت اجتماعی 
است و ظرف ســال های اخیر بیش از پیش 
مورد توجه قرار گرفته اســت و پیش بینی 
درآمدهای مالیاتی در ســال آینده بیش از 

60 درصد رشد را نشان می دهد.
داود منظور رئیس ســازمان امــور مالیاتی 
کشــور که در یک برنامه تلویزیونی حاضر 
شــده بود در پاسخ به ســؤالی در خصوص 
افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در الیحه 
بودجه ۱40۱ و چگونگی تحقق آنها گفت: 
در دولت مدرن بــه مالیات تنهــا به عنوان 

منبع مالی نگاه نمی شود.
وی افزود: روشــن اســت که دولت ها برای 
آنکــه بتوانند خدمــات بهتــری در همه 
حوزه ها بــه مردم ارائه کنند، نیــاز به منابع 
مالی پایدار دارند. بین تمام منابع درآمدی 
مالیات ها پایدارترین، پاک ترین و مؤثرترین 
مسیر تأمین مالی دولت محسوب می شود. 
نقش دیگر مالیــات تنظیم گری اســت و 
می توانــد به جهت دهی فعــاالن اقتصادی 

کمک کند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: 
به طور مثال وقتــی می خواهیم در برخی از 
مناطق محروم توسعه بیشتری ایجاد شود 
معافیت مالیاتی در نظــر می گیریم و یا اگر 
بخواهیــم فعالیت های مخــرب اقتصادی 

را کاهــش دهیم، مالیات هــای آن حوزه را 
افزایش می دهیم، در عیــن حال باید توجه 
داشــت که مالیات ابزاری بــرای بازتوزیع 
درآمدها، اصاح توزیــع و برقراری عدالت 

اجتماعی محسوب می شود.
وی اظهــار کــرد: می توانیــم به کمــک 
مالیات هــای تصاعــدی از کســانی کــه 
برخورداری بیشــتری دارند مالیات ستانی 
کنیم و از منابعی که به دســت می آید برای 
رسیدگی بیشتر به اقشــار پایین تر جامعه 

استفاده کنیم.
منظــور در خصوص افزایــش 62درصدی 
سهم مالیات در الیحه بودجه سال ۱40۱، 
گفــت: رشــد بودجــه عمومــی به خاف 
ســال های قبل محدودتر شــده اســت و 
صرفــاً تنظیم کنندگان الیحه یک رشــد 
هفت درصدی را در منابــع در نظر گرفتند و 
این موضوع نشــان می دهد که دولت قصد 
دارد کشــور را با صرفه جویــی و کارآمدی 

بیشتر اداره کند.
وی تأکیــد کــرد: طبیعتاً هرچقدر رشــد 
بودجه را افزایش دهیم، بیشــتر به ســراغ 
منابع ناپایدار حرکت می کنیم و در صورت 
بروز کسری بودجه ممکن است به ابزارهای 
تورمی تأمین مالی دولت از جمله اســتفاده 
از منابــع بانــک مرکزی دســت بزنیم، در 
نتیجه می توانیم بگوییم از این جهت تحول 

مثبتی در بودجه رخ داده است.
رئیس ســازمان امور مالیاتی با بیان اینکه 
ترکیب درآمدهای دولــت در الیحه بودجه 
۱40۱ منطقی تر شده است، گفت: در الیحه 
دولت سه منبع اصلی درآمدی را در بودجه 
مشــاهده می کنیم. درآمدهــای عمومی 
که عمده آن شــامل درآمدهــای مالیاتی 
می شــود، درآمدهــای حاصــل از فروش 
دارایی های مالی و ســرمایه ای نیز از دیگر 

منابع درآمدی دولت است.
وی تأکیــد کــرد: در این دوره بــرای آنکه 
دولت تأمین مالی ســالم تری داشته باشد 
سهم مالیات به نسبت سایر منابع درآمدی 
رشد بیشــتری پیدا کرده است. درآمدهای 
مالیاتی دولت از 325 هــزار میلیارد تومان 
در سال ۱400 به 526 هزار میلیارد تومان 
در ســال ۱40۱ افزایش پیدا کرده است که 
بخش کوچکــی از آن را درآمــد حاصل از 

مالیات بر واردات تشکیل می دهد.
منظــور ادامــه داد: رقم درآمــد حاصل از 
مالیات بر واردات از 54 هزار میلیارد تومان 
در ســال ۱400 به 77 هزار میلیارد تومان 
در ۱40۱ افزایش یافته است، اما مالیات ها 
شامل مالیات های مســتقیم و مالیات های 
غیرمستقیم )شامل کاال و خدمات( از 270 
هزار میلیارد تومان در ســال جاری به 44۹ 

هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی گفــت: توزیع این افزایــش پیش بینی 
درآمدهای مالیاتی به شــکلی متوازن بین 
منابع مختلف مالیاتی انجام شــده اســت. 
در بخش مالیات هــای مســتقیم مالیات 
بر اشــخاص حقوقی، مالیات بر اشــخاص 
حقیقی و مالیات بر مشــاغل همان افزایش 
حدود 60درصــدی را در هرکــدام از این 

موارد شاهد هستیم.
رئیس ســازمان امــور مالیاتی کشــور در 
پاسخ به این سؤال که »آیا رشد درآمدهای 
مالیاتی سبب فشار بیشتر به تولیدکنندگان 
و حقوق بگیران خواهد شد؟« گفت: اعتقاد 
داریم که بخش رسمی اقتصاد که به صورت 
منظم مالیاتی پرداخت می کند، نباید فشار 

بیشتری برای وصول مالیات متحمل شود.
وی افزود: در الیحــه بودجه ۱40۱ با وجود 
اینکه درآمدهای مالیاتــی مالیاتی افزایش 
یافته، نرخ مالیات بر شــرکت های تولیدی 
از 25 درصد بــه 20 درصد کاهــش یافته 
است. تاش ما بر این است که به تدریج نرخ 
مالیات بر تولید را کاهش دهیم. قصد داریم 
در بخش های دیگر مالیات به سراغ منابعی 
حرکت کنیم که فــرار مالیات محســوب 
می شــوند.منظور بــا ابــراز »می توانیم با 
برنامه های در نظر گرفته شــده تور مالیاتی 
را گســترش دهیم و افــزادی را که فعالیت 
اقتصادی دارند اما مؤدی نیســتند به جمع 
مؤدیان اضافه کنیم«، گفــت: با روش های 
شناســایی مؤدیان جدید که با استفاده از 
داده های در اختیار ســازمان امور مالیاتی 
)به صــورت سیســتمی( و یا اســتفاده از 
واحدهای میدانی انجام خواهد شد، امیدوار 
هستیم در سال آینده افزایش قابل توجهی 

در تعداد مؤدیان رخ دهد.
وی در خصوص تحقــق درآمدهای مالیاتی 
در ســال ۱400 گفت: از 270 هزار میلیارد 
تومانی که در بودجه ســال جاری به عنوان 
ســهم مالیات تعیین شــده بود، 220 هزار 
میلیارد تومــان )8۱ درصــد( تحقق پیدا 
کرده است و امیدوار هســتیم تا پایان سال 

دقیقاً آنچه تکلیف شده است محقق شود.
منظور در مورد ســهم مالیات هــا از تولید 
ناخالــص داخلــی در مقایســه بــا برنامه 

ششم توســعه گفت: براســاس برنامه های 
تعیین شده ما باید یک افزایش 50درصدی 
را در نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
اعمال کنیــم. در زمان حاضر این نســبت 
کم تر از هفت درصد اســت و ما پیش بینی 
می کنیــم تا پایــان دولت این رقــم به ۱0 

درصد افزایش یابد.
وی اضافه کرد: به منظــور تحقق این هدف 
چند برنامه مهم در دســتور کار ســازمان 
امور مالیاتی قرار گرفته اســت. یکی از این 
برنامه ها کوشش مالیاتی است، به این معنا 
که ما از ظرفیت های قانونی موجود استفاده 
مؤثر کنیــم تا بتوانیــم مالیات هــا را بهتر 
وصول کنیم، به عبارت دیگر تصور می کنیم 
که ظرفیت هــای قانــون امــکان وصول 
مالیات های بیشــتری را به ما می دهد که تا 

امروز به آن توجه نشده است.
رئیــس ســازمان امــور مالیاتی با اشــاره 
به اینکــه این ظرفیــت خالی بــه موضوع 
فرارهای مالیاتی بازمی گــردد، گفت: برای 
شناســایی فرارهای مالیاتی برنامه هایی از 
جمله بررســی تراکنش های بانکی را دنبال 
می کنیم. فعــاالن اقتصادی بــرای انجام 
هرگونه فعالیــت از نظام بانکی اســتفاده 
می کنند، در نتیجه با بررسی تراکنش های 
بانکی می توانیم افرادی را که تراکنش های 
باال دارند و تــا اآلن مــؤدی مالیاتی نبودند 
شناسایی کنیم.وی در ادامه گفت: در دولت 
جدید یک رابطه نزدیکی بین سازمان امور 
مالیاتی و بانک مرکزی به خصوص در بخش 
فناوری برقرار شده اســت. برهمین اساس 
اطاعــات تراکنش های بانکــی به صورت 
منظم در اختیار ما قرار می گیرد و با بررسی 
این اطاعات می توانیم مواردی که شــامل 
فرارهــای مالیاتی می شــود را شناســایی 

کنیم.

چطور می توانیم هزینه ۳۰ میلیارد دالری برای کشور بتراشیم در حالیکه ۱۶ میلیارد دالر درآمد داریم؟
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 رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون:
 ممنوعیت صادرات، بازار را در اختیار رقبا 

قرار می دهد
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران اظهار داشت: متاسفانه ما 
در اقتصاد خود به دلیل تصمیمات گاها ناپخته ای که گرفته می شود با 

پدیده ای به نام قاچاق صادرات هم مواجه هستیم.
ارسان قاسمی در مورد آخرین وضعیت صادرات محصوالت کشاورزی 
اظهار کرد: در مورد صادرات محصوالت کشــاورزی مباحث حاشیه ای 
مطرح شد. االن فلفل ایران به روسیه و کیوی به هند هم صادر می شود. 
تجارت و صادرات فقــط مربوط به اقتصاد نیســت و عوامل دیگر مانند 
حضور در بازارهای بین المللی نیز روی آن اثــر دارد. وقتی در بازارهای 
بین المللی حضور داشــته باشیم باید حواســمان به رقبا باشد و اشتباه 
نکنیم. مسئله در بازارهای جهانی حتی در سطح سنت است، هر سنت 
ممکن اســت کســی را از بازار حذف کند عاوه بر این باید به کیفیت و 

عائق بازار هم توجه شود.
وی افزود: در حال حاضر ما برای 300 میلیون نفر محصول کشــاورزی 
و صنایع غذایــی تولید می کنیم. 85 میلیون نفر که برای داخل اســت 
و مابقی برای کشورهای پیرامونی اســت. عراق، افغانستان و بخشی از 
پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس کشاورزی به این محصوالت 
هم نیــاز دارند. البته چــه به صورت رســمی و چه به صــورت قاچاق 

محصوالت غذایی و کشاورزی ما به این کشورها صادر می شود.
قاســمی تصریح کرد: معمــوال از قاچاق واردات صحبت می شــود اما 
متاسفانه ما در اقتصاد خود به دلیل تصمیمات گاها ناپخته ای که انجام 
می شــود با پدیده ای به نام قاچاق صادرات هم مواجه هستیم. ما با دام 
مازاد مواجه هستیم که باید صادر شــود، دولت هم در مورد آن مصوبه 
داده اما شــرایط به گونه ای پیش می رود که امکان صادرات را ســلب 

می کند.
وی اضافه کرد: یک مشــکل اساســی ما در حوزه صادرات محصوالت 
کشاورزی، خودتحریمی است که بیشتر از تحریم ها به ما آسیب می زند. 
در مورد فلفل که برگشــت خورد، ســازمان غذا و دارو توپ را به زمین 
حفظ نباتات می اندازد و این ســازمان هم بالعکس گردن سازمان غذا 
و دارو می اندازد، وقتی هم که باهم جمع می شــوند تــوپ را در زمین 

صادرکننده می اندازند که صادرکننده رعایت نکرد.
رییس کمیسیون کشــاورزی اتاق تعاون ایران با اشــاره به مشکات 
صادرات کیوی گفت: بــرای صادرات کیــوی به امارات، این کشــور 
از ما گواهی بهداشــتی نمی خواهد و صادرکننــدگان کاال را به صورت 
قانونی به امارات، صادر کردند. از امارات با همان شپشــکی که داشــته 
صادرات مجدد به هندوستان شده است، هندوستان می داند که امارات 
درخت کیوی ندارد و منشا آن ایران اســت پس در نتیجه آن را به ایران 
برمی گرداند. وقتی از ســازمان حفظ نباتات دلیل آن را می پرســیم؛ 
می گوید کشــور امارات گواهی بهداشــتی نمی خواهــد. حرف ما این 
است که کشــور امارات نخواهد اما  شــما باید به عنوان نهاد حاکمیتی 
این گواهی را صادر کنید و حواســتان به محصوالت کشــاورزی کشور 
باشد. صادرکننده می خواهد هرچه سریع تر کاالی خود را صادر کند اما 

وظیفه حاکمیتی در بسیاری از موارد فراموش می شود.
وی با بیان میزان پیش بینی صادرات محصوالت کشاورزی خاطرنشان 
کرد: پیش بینی ما این اســت که تا پایان ســال بیش از 8 میلیارد دالر 
صادرات محصوالت کشاورزی داشته باشیم. ســال گذشته این مقدار 
حدود 8.3 میلیارد دالر بوده است. اگر این رقم با صادرات صنایع غذایی 
جمع شــود؛ پیش بینی می کنیم که صادرات محصوالت کشــاورزی، 
صنایع غذایی و صنایع وابسته به حدود ۱۱ میلیارد دالر برسد. صادرات 
این محصوالت کاهش یا افزایش چشمگیری نســبت به سال گذشته 
نخواهد داشت.قاســمی در ادامــه اضافه کرد: حواشــی ایجاد طبیعتا 
روی بازار تاثیر منفی خواهد گذاشــت و نمی توان شکی در آن داشت. 
ناهماهنگی بین دســتگاه های مختلف باعث شــده که این حواشی به 

وجود بیاید و باید جلوی آن گرفته شود.
وی متذکر شد: دوستان در وزارت جهاد کشــاورزی ماجرای جدیدی 
مبنی بر تمدید ماهانه صادرات گوجه فرنگی را شــروع کرده اند. به نظر 
می رســد هیچ یک از این آقایان کار تجاری نکردند چراکه برای داشتن 
یک بازار باید ســال ها در آن کار کرد یک تصمیم نابجا مثل ممنوعیت 
صادرات، زمین در اختیار حریف قرار می گیــرد. ماده 23 قانون احکام 
دائمی تاکید کرده برای تنظیم بازار نباید جلوی صادرات گرفته شــود، 
این نص صریح قانون است ولی گویا دوستان در وزارت جهاد کشاورزی 

این قانون را مطالعه نکرده اند.

صادرات حدود ۱۰۰ میلیون دالری کفش و چرم 
مصنوعی در سال ۹۹

 مســوول اتحادیه کفاشــان دســت دوز تهران از صادرات حدود ۱00 
میلیون دالری انواع کفش و چرم مصنوعی در سال گذشته خبر داد.

رسول شجری در نشســت خبری دهمین نمایشگاه بین المللی کفش، 
کیف، چرم و صنایع وابســته افزود: این میزان صادرات مشتمل بر 76 
میلیون دالر صادرات کفش و بین 20 تا 30 میلیون دالر صادرات چرم 

مصنوعی بوده است.
وی بیان داشــت: اکنون محصوالت ایرانی به کشــورهای همســایه از 
جمله عراق، افغانســتان، ترکیه و امارات، بعضی کشورهای آفریقایی، 
همچنین به تازگی برخی کشــورهای اروپایی صادر می شود.شجری، 
تولید ســالیانه کفش در ایران را 220 میلیون جفت و به عبارتی 800 
هزار جفت در روز برشمرد که اشتغال مســتقیم نیم میلیون نفری را به 
دنبال داشته اســت و ادامه داد: این در حالی است که در سال های اخیر 

تولید و صادرات چرم مصنوعی نیز اشتغال باالیی را ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: طی چند سال گذشــته و پیش از اعمال تحریم ها، 
عمده چرم مصنوعی وارداتــی بود، اما در ســال های اخیر این صنعت 
رشد باالیی داشــته اســت و اکنون عاوه بر تامین نیاز داخل صادرات 
نیز داریم. به طوری که در گذشته پلی یوتان به عنوان یکی از مواد اولیه 
مورد نیاز تولید چرم مصنوعی تا ســالیانه 50 هزار تــن از چین و ایتالیا 

وارد می شد اما امروز در زمینه صادرات داریم.
مســوول اتحادیه کفاشان دســت دوز تهران، به دهمین نمایشگاه بین 
المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته )MPEX2022( اشاره کرد 
که در روزهای بیست و یکم تا بیســت و چهارم دی ماه در محل دائمی 
نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار خواهد شــد و گفت: در نمایشگاه 
امسال عاوه بر شــرکت های داخلی، شــرکت هایی از ایتالیا، چین و 
ترکیه نیز حضور خواهند داشت که در مقایسه با دوره پیشین نمایشگاه 
با 200 درصد افزایش در متراژ )۱5 هزار متر مربع( و شرکت کنندگان 

)۱۹0 شرکت کننده( همراه شده است.
در ادامــه محمدرضــا داورپنــاه، عضو اتحادیــه تولید کننــدگان و 
صادرکنندگان چرم مصنوعی، افزود: صنعت کفش رتبه چهارم را از نظر 
اشتغال زایی در کشــور در اختیار دارد و برآورد می شود تا بیش از 500 

هزار نفر به طور مستقیم در این صنعت مشغول به کار باشند.
وی گفت: تحریم ها ســبب شــده که تغییرات عمده ای در این صنعت 
شاهد باشــیم، به طوری که امروز دســت کم ۹۹ درصد فروشگاه های 

برند، کاالهای ایرانی عرضه می کنند.
داورپناه با اشاره به برخی از مشــکات این صنعت، خاطرنشان کرد: با 
وجود تاش های انجام شــده در مبارزه با قاچــاق، اما هنوز محصوالت 

قاچاق در سطح بازار قابل مشاهده است.
وی از عدم تامین کافی مواد اولیه به خصوص از سوی پتروشیمی ها در 
بورس گایه کرد و گفت: به نظر می رسد پتروشیمی ها عرضه و قیمت را 

در بورس کاال مهندسی می کنند.

تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در ســاختار 
جدید وزارت صمت کســب و کارها )صنف و صنعت( 
به صورت همزمــان مورد توجه قــرار گرفته، گفت که 
ســاماندهی اصناف بدون مجوز در دســتور کار قرار 

گرفته است.
سیدرضا فاطمی امین در نشست هم اندیشی با اعضای 
هیات رئیســه اتاق اصناف ایران و مراکز اســتانها که با 
حضور اکبری تاالر پشــتی، رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس برگزار شــد، اظهار کرد: با اســتقرار 
ســاختار ســازمانی جدید وزارت صمت ادغام واقعی 
در وزارتخانه های صنایع و معــادن و بازرگانی به وقوع 

پیوست و نحوه حکمرانی تغییر و به روز شد.
وزیر صمــت با بیــان اینکــه در تبصره ۱8 
اصناف دیــده، معافیت هــای گمرکی برای 
اصناف لحــاظ شــده و تمــام مزایایی که 
واحدهای صنعتی دارنــد واحدهای صنفی 
نیز دارا هستند، گفت: دفاتر تخصصی رشته 
فعالیت هــا همزمان صنــف و صنعت را جلو 

می برند و تمام مسائل رشته فعالیتها در حوزه مربوطه 
در درون دفاتر تخصصی همان رشته فعالیت پیگیری 
می شــود.وی همچنین با بیان اینکه در ســتاد تنظیم 
بازار اتاق های اصناف، بازرگانــی و تعاون حضور دارند 

و نظرات بخش خصوصی در تمام فعالیت ها 
کسب می شود، با اشاره به تفاهم نامه تامین 
مالی زنجیره ای اظهار کرد: اصناف توزیعی و 
تولیدی می توانند از این تفاهم نامه استفاده 
و مبتنی بر فاکتورهای الکترونیکی ســامانه 

جامع تجارت تسهیات دریافت کنند.
این مقام مسئول همچنین گفت: ساماندهی 
اصنــاف بدون مجــوز را نیــز در دســتور کار داریم و 
پیگیری خواهیم کرد.گفتنی اســت که نشســت هم 
اندیشی ســیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت با اعضای 
هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و مراکز استانها با حضور 

اکبری تاالر پشــتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس برگزار شــد. در این نشســت فعــاالن اصناف 
به بیان مهمتریــن نقطه نظرات و پیشــنهادات خود 
پرداختند. از جمله مهمترین پیشنهادات به هم افزایی 
با وزارت جهاد کشــاورزی برای حل وفصل مســایل 
مشترک، سیاستگذاری و نظارت واحد برای مجموعه 
اصناف، نظارت بر تخفیفات فروشگاه های زنجیره ای، 
توجه به بخش خصوصی و تشــکل ها در تصمیم گیری 
ها، برگزاری نمایشــگاه های تخصصی و جشنواره های 
خرید و حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 

می توان اشاره کرد.

رایزن بازرگانی عــراق در ایران ضمن ارائه پیشــنهاد 
در خصوص توســعه همکاری تجاری بین دو کشور از 
طریق ســرمایه گذاری شــرکت های ایرانی در عراق، 
از عاقمنــدی دولت عراق بــه حمایــت از این گونه 
ســرمایه گذاری ها و همچنین برگزاری کمیســیون 
مشترک اقتصادی دو کشــور خبر داد. مدیرکل دفتر 

عربی آفریقایی ســازمان توســعه تجارت در دیدار با 
رایزن بازرگانی عراق در ایران، بر عزم و اراده ســازمان 
توســعه تجارت ایران برای توســعه روابط دو کشــور 
تاکید کرد.فرزاد پیلتن با تشــریح آخرین برنامه های 
سازمان توســعه تجارت در خصوص توسعه روابط دو 
کشور و با اشاره به ســفر خود به اقلیم کردستان عراق، 

از آمادگی ایران جهت برگزاری کمیته مشــترک تجار 
دو کشور خبر داد.پیلتن با اشــاره به سیاست ایران در 
زمینه برقــراری موازنه تجاری دو کشــور بر ضرورت 
حمایت بیشــتر دولت عــراق از شــرکت های ایرانی 
عاقمند به اجرای پروژه های ســرمایه گذاری و صدور 
خدمات فنی و مهندســی در این کشــور تاکید کرد.

رایزن بازرگانی عراق در ایران نیز ضمن ارائه پیشنهاد 
در خصوص توســعه همکاری تجاری بین دو کشور از 
طریق ســرمایه گذاری شــرکت های ایرانی در عراق، 
از عاقمنــدی دولت عراق بــه حمایــت از این گونه 
ســرمایه گذاری ها و همچنین برگزاری کمیســیون 

مشترک اقتصادی دو کشور خبر داد.

وزیر

تجارت

خریدار   رییس کمیسیون پول و سرمایه 
اتــاق بازرگانی تهران اظهار داشــت: اگر ما 
به پیمان های تجــاری بپیوندیم اما خود را 
پایبند قوانیــن بین المللی نکنیــم، منافع 
چندانی بــرای کشــور نخواهد داشــت. 
بنابراین باید از این حالــت جزیره ای خارج 
و به دهکده جهانی بپیوندیــم که بتوانیم از 

منافع آن استفاده کنیم.
فریال مســتوفی در مــورد شــروع به کار 
موافقت نامه مشــارکت اقتصــادی جامع 
منطقــه ای )RCEP( و موانع و چالش های 
حضور ایــران در آن اظهار کرد: ۱5 کشــور 
منطقه جنوب شــرقی آســیا که بیش از 2 
میلیــارد نفر جمعیــت و 2.5 تریلیون دالر 
تولید ناخالــص داخلی دارنــد که می توان 
گفت یک ســوم جمعیت جهان بــه اضافه 
یک ســوم تولید ناخالص جهان را شــامل 
می شوند برای پیمان RCEP جمع شده اند. 
بنابرایــن این پیمــان در مقایســه با دیگر 
پیمان هــا بزرگترین منطقــه آزاد تجاری 
جهان را تشــکیل می دهد و پیوســتن به 
این پیمان اقدامی بســیاری سرنوشت ساز 
و پســندیده به خصــوص در رونــد آینده 
اقتصاد در جهان و تجارت جهانی محسوب 

می شود.
وی افزود: به نظر می رســد رونــد اقتصاد 
جهان در حال تحول بوده و به ســمت آسیا 
و اقیانوســیه متمایل می شود. موضوع این 
پیمان اولین بــار توســط اندونزی مطرح 
شد. کشــورهای مختلفی از جمله هند به 
این پیمان پیوســتند اما هنــد انصراف داد 
که علت آن تاثیــرات نامطلوب تعرفه های 
پاییــن بــرای تولیدکننــدگان محلی و 
همچنین ســود بیشــتر چیــن از آن بوده 
اســت. وقتی تعرفه ها برداشــته می شود 
تولیدکنندگان داخلی وارد رقابت بیشتری 

می شوند. 
از طرف دیگــر چین از نظــر قیمت و حجم 
تولیدات بســیار قوی تر است، هند احساس 
کرد که این پیمان می تواند فشــار زیادی را 
به تولیدکنندگان داخلــی وارد کند و آنها 

نتوانند با تولیدکنندگان چینی بدون تعرفه 
رقابت کنند. هنــد به همین دلیــل از این 
پیمان انصراف داد. کشــورهایی مانند ژاپن 
دائما در حال مذاکره با هند هســتند که به 

طریقی به پیمان بازگردد.
مســتوفی گفت: RCEP بزرگترین پیمان 
منطقه آزاد تجاری ایجــاد کرده که ترکیب 
متنوعی از کشورهای آســیا و اقیانوسیه در 
آن حضور دارند. کشورهای توسعه یافته ای 
مانند ژاپــن و کــره جنوبــی و همچنین 
کشورهای درحال توســعه مانند اندونزی، 
ویتنام و تایلند و کشــورهای توسعه نیافته 
مانند میانمار، الئوس و کامبوج در کنار هم 

هستند. 
مجموع تجارت این ۱5 کشور با هم در سال 
20۱۹ بیــش از 2 تریلیــون دالر و مجموع 
تجارت جهانی آنها حــدود 7 تریلیون دالر 
بوده کــه حدود یــک ســوم از کل تجارت 
جهانی اســت. پس اهــداف ایــن پیمان 
تشــکیل یک منطقه آزاد تجاری از طریق 
کاهــش تعرفه های تجــاری بیــن اعضا و 

ســرمایه گذاری برای کمک به اقتصادهای 
درحال ظهور و همچنین بهبــود و تقویت 

مناسبات استراتژیک با یکدیگر بوده است.
وی اضافــه کرد: کاهــش تعرفه هــا برای 
محصوالت صنعتی و کشــاورزی اســت و 
دو بازه زمانی شــامل یک بــازه کوتاه مدت 
2 ســاله و 20 ســاله می شــود. برنامه این 
اســت که ظرف 20 ســال تعرفه هــا را تا 
حدود ۹0 درصد بین اعضــا کاهش دهند. 
نکته مهــم یکسان ســازی قوانین اســت 
یعنی قوانین جدیدی بــه وجود می آید که 
یکی از مهم ترین آنها این اســت که قوانین 
مبدا باید یکسان ســازی شــوند. این قانون 
باعث می شــود کــه کانــون زنجیره های 
تامیــن منطقی جهانی برای شــرکت های 
کشــورهای عضو آسان تر شــود. بنابراین 
عاوه برکاهــش هزینه هــا و کاهش زمان 
صادرات به جذب ســرمایه گذاری مستقیم 
خارجی هم کمک می کنــد. منافع دیگری 
مانند به اشتراک گذاشتن اطاعات، سهیل 
تجارت، روان سازی همکاری های تجاری، 

هموارســازی قوانیــن بین المللــی برای 
تجارت الکترونیکی هم دارد.

رییس کمیســیون پــول و ســرمایه اتاق 
بازرگانی تهران با اشاره به موانع ایران برای 
پیوســتن به این پیمان تصریح کرد: کشور 
ما اگر بتوانــد به هر یک از ایــن پیمان های 
بین المللــی و منطقــه ای پیوندد مســلما 
برای کشــور منافعی دارد اما پیوســتن به 
این پیمان یا دیگــر پیمــان موانعی دارد. 
اولین مســئله موضوع تحریم ها و موضوع 
دیگر توجــه بــه اســتانداردهای جهانی 
مثل قوانین بانکی کشــور است که ما هنوز 
مســئله FATF را نپذیرفتیم؛ بنابراین این 
کشــورها در حال حاضر نمی توانند با ما کار 
کنند. حتی اگر ما به این پیمان بپیوندیم تا 
ما خود را پایبند قوانیــن بین المللی نکنیم، 
منافع چندانی برای کشــور نخواهد داشت. 
بنابراین ما باید از این حالت جزیره ای خارج 
شــویم و به  دهکده جهانــی بپیوندیم که 

بتوانیم از منافع آن استفاده کنیم.
وی افزود: کشــور ما پتانســیل های باالیی 

دارد، کشــورهایی کــه در همیــن پیمان 
RCEP هســتند، معموال انرژی های کمی 
دارند و کشــور ما بــا داشــتن منابع عمده 
انرژی می تواند منافع خوبــی را از معامله با 
این کشــورها و این پیمان داشته باشد ولی 
ما باید اســتانداردها را حفــظ کنیم که هم 
بتوانیم منافع داشته باشــیم. یکی دیگر از 
موضوعات این است که ما به تجارت جهانی 
نپیوســته ایم بنابراین باید ســعی کنیم که 
استانداردهای جهانی را در همه زمینه های 

تجاری، بانکی و... حفظ کنیم.
مســتوفی در پاســخ به این ســوال که آیا 
ممکن اســت مشــکل هند برای ایران هم 
ایجاد شــود، متذکر شــد: زمانی کــه ما به 
چنین پیمان هایــی بپیوندیــم، کمک به 
تولیدکنندگان ما کمتر می شود اما از طرف 
دیگر رقابت ایجاد می شــود و تولیدکننده 
ما هم ســعی می کند که کیفیت استاندارد 
خود را افزایش داده قیمــت کاالی خود را 
مناســب تر کند. بنابراین ممکن اســت در 
ابتدا برای ما ضرر داشــته باشد که به همین 
دلیل هنــد از این پیمان انصــراف داده، اما 
در مدت طوالنی به نفع کشــور خواهد بود 
چراکه تولیدکنندگان بــرای رقابت مجبور 
به افزایش کیفیت تولیدات و قیمت ها را هم 

ماناسب کنند.
عضو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانی 
تهران بیان کرد: بــرای مثال خودروهای ما 
که وضعیــت بی کیفیتی دارنــد، از آنجا که 
واردات همه چیز ممنوع بوده و یا تعرفه های 
بسیار ســنگین دارد، یکه تاز میدان هستند 
اما اگــر روزی اجازه دهند کــه خودروهای 
دیگر بــدون تعرفه وارد کشــور شــود چه 
کسی اتومبیل ایرانی می خرد؟ بنابراین در 
ابتدا ممکن است مشــکاتی ایجاد شود اما 
در طوالنی مدت به نفع کشــور خواهد شد. 
بــه همین دلیل ایــن پیمان هــا از روز اول 
همه تعرفه هــا را حذف نمی کنــد بلکه به 
تدریج برداشته می شوند تا کشورها خود را 
هماهنگ کنند و کم کم ســطح کیفیت را و 

قیمت را متناسب کند.

ساماندهی اصناف بدون مجوز، در دستور کار 

آمادگی ایران برای برگزاری کمیته مشترک با عراق 

و را در پارکینگ نگه داشته است! یک قطعه ۱۷۸ هزار خودر
خریــدار   ۱78 هزار دســتگاه خودرو به 
دلیل کمبــود قطعــه ECU در پارکینگ 

خودروسازان دپو شده اند.
۱78 هزار خــودرو ناقص کــف پارکینگ 
خودروســازان؛ آماری که بازرس کل امور 
صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل 
کشــور آن را اعام کرد و گفت: دلیل دپوی 

این حجم از خودرو، نبود یک قطعه است.
داســتان خودرو های ناقص و عدم افزایش 
عرضه خودرو به بازار از طرف خودروسازان 
مسئله ساز شــده و پای ارگان های قضایی و 

حقوقی را به این ماجرا باز کرده است.
به گفته دادســتان کل کشــور به دلیل نیاز 
مردم بــه خــودرو و کمبود ی کــه در بازار 
وجود دارد، خودرو ســازان هر وسیله ای در 
اختیار مردم می گذارند و مــردم مجبور به 
پذیرش هســتند.جعفر منتظــری گفت: 
خودروسازان تعهد الزم برای بهبود کیفیت 
کاال را ندارند به همین دلیــل ما در صنعت 
خودرو مشــکات زیادی داریم. امیدواریم 
در دولت جدید این مشــکات مطرح و حل 
شــود البته که خودروساز ها هم حرف هایی 

دارند که باید به آن ها هم توجه شود.
خداییان، سخنگوی قوه قضاییه می گوید: 

قرار بود خودرو های دپو شــده تا پایان آبان 
به بازار وارد شــوند که چنین نشــد. مدعی 
هســتیم این همه خودرویی کــه در توقف 
گاه ها وجــود دارد موجب التهــاب در بازار 

می شود و حبس سرمایه را در آنجا داریم.
برای پیگیــری موضوع دپــو خودروها، به 

پارکینگ یکی از خودروسازان رفتیم.
بخت آزما معاون تولید خودرو ایران خودرو 
گفت: خودروهایی که کف پارکینگ مانده 

به دلیل نبود یک قطعه الکترونیکی است. 
پیرمحمدی مدیر عامل ســاپکو نیز گفت: 
تعداد خودروهایی کــه کف پارکینگ مانده 
به دلیل نبود یک قطعه الکترونیکی است که 
کل دنیا اکنون با این مشکل مواجه هستند. 
طبق مشاهدات میدانی خودروهایی که کف 
پارکینگ ایران خودرو مانده از نظر ظاهری 
ســالم بودند اما طبق گفته معــاون تولید 
ایران خودرو این محصــوالت به دلیل نبود 
ریزتراشه ها کف پارکینگ متوقف شده اند. 

بعــد از پارکینگ ایــران خودرو، به ســراغ 
پارکینگ سایپا رفتیم. پارکینگی که حجم 
زیادی از خودروهای دپو شــده در آن وجود 
داشــت و طبق گفته نگهبانی، به تعداد این 

خودروها هر روز اضافه می شود.

 معــاون برنامه ریــزی جامع تولید ســایپا 
گفت: با تامین 30 هزار دســتگاه از قطعات 
مــورد نیاز بــرای تکمیل حــدود 70 هزار 
دســتگاه ناقــص موجــود در ســایپا، این 
خودروها در حال تکمیل، تجاری ســازی و 

ورود به بازار هستند.
به گفته پروین با وجود مشــکات ناشــی 
از محدودیت هــای بین المللی، شــرایط 
کرونایی و اختال جهانــی در تولید برخی 
قطعات با تکنولوژی باال نظیر چیپ ســت و 
IC، از ابتدای سال ۱400 تاکنون، اقدامات 
الزم برای تامین بیــش از ۱50 هزار قطعه 
از کسری قطعه سازان توسط شرکت سایپا 

به عمل آمده و برنامه ریــزی برای ادامه این 
روند و تکمیل محصــوالت باقیمانده اتجام 
شده اســت.بازرس کل امور صنعت، معدن 
و تجارت ســازمان بازرسی کل کشور گفت: 
بررسی های انجام شده نشان می دهد از ۹5 
هزار دســتگاه خودروی ناقص ایران خودرو 
بیش از ۹۱ هزار دستگاه به دلیل ریزتراشه 
هــا در پارکینــگ ایــن خودروســاز دپو 
شــده اســت؛ بنابراین بیــش از ۹6 درصد 
محصوالت ناقص ایران خودرو به دلیل نبود 

ECU امکان تجاری شدن نداشتند.
به گفتــه میرمحمدی از دیگر خودروســاز 
کشــور یعنی ســایپا نیز خبر می رسد که از 
مجموع 45 هزار خــودروی ناقص، بیش از 
38 هزار دســتگاه خودرو یا به عبارت دیگر 
حــدود 85 درصد خودرو هــای دپویی این 
شرکت به دلیل کمبود ECU در پارکینگ 

این خودروساز معطل مانده اند.
از آنجــا کــه ریزتراشــه ها در قطعــات 
الکترونیکی خــودرو ماننــد ECU مورد 
اســتفاده قرار می گیرد و در حــال حاضر 
بیــش از ۱2۹ هزار دســتگاه خــودرو در 
پارکینگ خودروســازان به دلیل نبود این 
قطعه زمین گیر شــده اند، بنابراین بحران 

ریز تراشه ها به نوعی تبدیل به چالش اصلی 
شرکت های خودروســاز داخلی در خطوط 
تولید شــده است.ســخنگوی قوه قضائیه 
گفت: همکاران ما مدعی هســتند اگر این 
خودروها بــه دلیل نقص قطعــات خودرو 
توقف دارنــد، چرا وقتی قیمــت خودرو ها 
افزایــش می یابــد تعــداد ایــن خودرو ها 
کاهش پیــدا می کند؟به گفتــه خدائیان 
مدیران خودروســاز به مراجــع قضایی فرا 
خوانده شــدند و منتظر هستیم توضیحات 
این افراد کامل شــود و اگر توضیحات قانع 
کننده نباشد پرونده آن ها در محاکم قضایی 
تشــکیل خواهد شــد. وزیر صمت هم یک 
زمان بندی را تعیین کرده و خواهش ما این 
اســت که وزیر جدی تر به این مسئله ورود 
پیدا کند و افراد را مورد بازخواست قرار دهد 

و مانع التهاب بازار در این زمینه شوند.
نماینــدگان مجلس نیــز دلیل ایــن کار 
خودروسازان را تشــنه نگه داشــتن بازار 
خودرو می دانند و می گوینــد تا زمانی که 
عرضه به بــازار افزایش نیابد بــازار ملتهب 
خواهد بود. طبق قانون خودروســازان باید 
قبل از پیش فروش به فکــر تامین قطعات 

خودرو باشند.



    بررسی مشکالت شهرک صنعتی کوثر
با حضور استاندار البرز

البرز  - مظفری  جلسه رسیدگی به معضالت و مشکالت شهرک صنعتی کوثر 
با حضور استاندار اســتان البرز , معاون اقتصادی ، مدیران کل استان،دکتر عقاب 
نشین مدیر عامل شــرکت شــهرکهای صنعتی و جمعی از صنعتگران شهرک. 

برگزارشد
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز جلسه رسیدگی 
به معضالت و مشکالت شهرک صنعتی کوثر با حضور استاندار استان البرز , معاون 
اقتصادی ، مدیران کل اســتان،دکتر عقاب نشین مدیر عامل شرکت شهرکهای 
صنعتی و جمعی از صنعتگران شــهرک. دکتر عقاب نشــین مدیرعامل شرکت 
شهرکهای صنعتی استان بابیان مشــکالت صنعتگران شهرک صنعتی کوثر در 
خواست رفع مشکالت این شهرک از استاندار، و تاکید و دستورات ویژه استاندار 
با زمان بندی مقرر برای رفع مشکالت ابالغ نمودند. دکتر عبدالهی استاندار البرز  
با تاکید در این نشست از مدیران حاضر اســتان که عزم خود جدی در رفع موانع 
تولید بیش از گذشته داشته باشید و ایشان ایجاداشتغال را منوط به توجه ویژه به 

صنعتگران دانستند.

  سرپرست شرکت گاز استان البرز:

رفتار و عمل شهید سلیمانی نمونه کاملی از الگوی 
اسالمی و انقالبی است

البرز -مظفری   مهندس ســید رضا غفاریان،  سرپرســت شرکت گاز استان 
البرز در هفتاد و یکمین جلسه هیئت مدیره ضمن اشاره به نکته فوق عنوان کرد؛ 
شهید ســلیمانی الگویی بود که در هیچ گاه به دنبال مقام و قدرت نبود .سید رضا 
غفاریان  ضمن عرض تسلیت به مناسبت شــهادت حضرت فاطمه زهرا تشریح 
کرد :همه ما باید در زندگی امروزی که دچار بحران  مهر و محبت و عاطفه هستیم 
،ازرفتاراین  بانوی نمونه درس بگیریم. الزم به ذکر است در این جلسه به مواردی 
ازقبیل؛ بررســی وضعیت اعمال ماده ۷۱ شــرایط عمومی پیمان در پروژه خط 
انتقال ۳۶ اینچ بویین زهرا- کرج ،گازرســانی به شهر و روستاهای آسارا ،مناقصه 
نصب و راه اندازی ۱۸ ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت های مختلف تبادل نظر و 
تصمیم گیری صورت گرفت. درپایان این جلسه اززحمات آقای حقیقت حسینی 
،رییس هیئت مدیره شــرکت گاز اســتان البرز که به افتخاربازنشســتگی نائل 

خواهندشدتقدیروتکریم صورت گرفت .

ذخیره آب سدهای استان اردبیل
 ۱۷ درصد کاهش یافت

اردبیل-افسون جبار زاده  مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 
آبی و برق آبی شــرکت آب منطقه ای اردبیل، از کاهــش ۱۷ درصدی ذخیره آب 

سدهای استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
فیروز ندایی  افزود:  در حالی که ظرفیت سدهای استان اردبیل ۴۰۰ میلیون متر 
مکعب است  فقط ۸۶ میلیون متر مکعب آب در پشت سدها ذخیره شده  و این امر 

نشان می دهد که  ۷۸ درصد ظرفیت سدهای استان خالی است.
وی با بیان اینکه ورودی سدهای استان  ۳۳درصد کاهش یافته، بیان کرد: در حال 
حاضر سد یامچی بعنوان تامین کننده آب آشــامیدنی مرکز استان  ۲۱ میلیون 
مترمکعب ذخیره آبی دارد که نسبت به ســال گذشته ۱۲ درصد افزایش را نشان 

می دهد.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای 
اردبیل افزود: حجم آب ذخیره شــده در پشت سد سبالن مشگین شهر به عنوان 
بزرگترین سد بزرگ استان ۲۸ میلیون مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه 

سال قبل ۳۴ درصد کاهش دارد.
وی با اشاره به کاهش حجم آب در ۴۳ سد کوتاه استان گفت:در این سدها هم  ۲۰ 
میلیون مترمکعب آب ذخیره شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حجم آنها ۹ 

درصد کاهش یافته است.
ندایی مصرف بهینه آب و صرفه جویی در استفاده از آب کشاورزی و آشامیدنی را 
ضروری دانست و گفت: الزم است رسانه ها فرهنگ استفاده بهینه از آب کشاورزی 

و آشامیدنی را در بین مردم ترویج دهند.
وی با اشاره به اهمیت تامین آب پایدار برای شــهروندان و مصارف کشاورزی بر 
نظارت دقیق الگوی کشــت اراضی پایاب شــبکه ها تاکید کرد و صرفه جویی در 

مصارف مختلف آب سدها را به دلیل کاهش بارش ها در سال جاری خواستار شد.
مدیر دفتــر بهره بــرداری و نگهداری از تاسیســات آبی و برق آبی شــرکت آب 
منطقه ای اردبیل گفت: تدوین و اجرای برنامه های مدیریت و مقابله با خشکسالی 
با بهره گیری از تمامی امکانات و تجارب سنوات گذشــته در اولویت این شرکت 
قرار گرفته اســت. ندایی اظهار کرد : ضروری اســت اقدامات اساسی در اصالح و 
تدوین الگوی کشت برای شبکه های زهکشــی مغان و خداآفرین براساس اقلیم، 
ظرفیت تاسیسات، منابع آبی قابل دسترس و شرایط اجتماعی منطقه با همکاری 

نهادهای مربوطه انجام شود.

  

 ۸۶ دانش آموز همدانی
ح »ایران مهارت« شرکت کردند  در طر

همدان- ذلیخا کرمی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان گفت: 
از ابتدای مهرماه ســال جاری تاکنون ۸۶ نفر از دانش آموزان استان با شرکت در 

طرح »ایران مهارت« موفق به گذراندن دوره های مهارتی شدند.
»وهب مختاران«هــدف از اجرای این طــرح را ایجاد رغبــت در دانش آموزان 
متوسطه اول برای مهارت آموزی دانست و افزود: این طرح در سه هنرستان فروغ، 
بابائی پور و نواب شهرســتان همدان برای ۴۷ نفر از دختران و ۳۹ نفر از پســران 
اجرا شده است. وی با اشــاره به اینکه دانش آموزان در این طرح ملزم به گذراندن 
۶۰ ساعت دوره آموزش مهارتی هســتند افزود: نهادینه کردن فرهنگ مهارت 
آموزی در بین دانش آموزان دوره متوســطه برای انتخاب رشته از اهداف حضور 
دانش آموزان در طرح ایران مهارت است. مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان 
همدان خاطرنشــان کرد: طرح ایران مهارت، بین آموزش و پرورش و ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشور مشترک اســت و با هدف برگزاری دوره های کوتاه 
مدت مهارت آموزی برای دانش آموزان متوسطه اول در دبیرستان ها و به کمک 
آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای اجرا می شــود.  مختاران گفت: ۲ آموزشگاه 
آزاد فنی و حرفه ای با استقرار در مدارس رشته هایی مانند صنایع غذایی، فناوری 
اطالعات و آیفون تصویری را آموزش می دهند. وی اظهار داشت: فنی و حرفه ای 
در تالش اســت با ارائه آموزش های فنی متناســب با نیاز بازار کار و ظرفیت های 

درونی دانش آموزان زمینه اشتغال را برای آینده آنها فراهم کند.

شهر

ساری-اسالمی  مدیــرکل آموزش و پرورش 
مازندران در دیدار با مدیرعامل موسسه فرهنگی 
انتشارات مدرســه بر ضرورت تهیه و تدوین بسته 
های نظارتی و ارزیابی کیفی از محتواهای تولیدی 

در حوزه پیش دبستانی تأکید کرد.
به گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش مازندران؛ »علیرضا سعدی پور« 
با همراهی منصورکیایــی معاون آموزش ابتدایی 
و مهدوی رئیس اداره پیش دبســتانی و دوره اول 
ابتدایــی آموزش و پــرورش مازنــدران در دفتر 
موسسه فرهنگی انتشــارات مدرسه حضور یافته 
و با حمیدرضا شاه آبادی، مدیرعامل این موسسه 

دیدار کرد.
 وی در این نشســت گفــت: برآن هســتیم تا در 
تحلیل کتب در حــوزه پیش دبســتانی و تولید 
محتوا همکاری دوجانبه بیشــتری داشته باشیم 
و محتواهای تولید شــده را بهبود ببخشــیم و به 

استانداردهای الزم برسانیم.
مدیرکل آموزش و پــرورش مازندران اظهار کرد: 
بسیاری از کتاب های انتشارات مدرسه به عنوان 
برند در کشور می درخشد و کتاب های تخصصی 
در حوزه تعلیم و تربیت با انتشارات مدرسه عجین 
شده است و از آنجایی که این انتشارات وابسته به 
وزارت آموزش و پرورش اســت، نگاه فرهنگیان 
نیز به این انتشــارات بــه گونه ای ویژه تــر بوده و 

مسئولیت ما نسبت به این انتشارات بیشتر است.
ســعدی پور تصریح کرد: همانطور که می دانیم 
آموزشهای پیش از دبســتان زیربنای توسعه هر 
کشوری است و باید انسانهای مطالبه گر پرسشگر 
و پژوهشگر تربیت کنیم. از این رو استانداردسازی 
دوران پیش از دبســتان امری بســیار مهم است. 
در کشــورهای توســعه یافتــه به ویــژه حوزه 
اســکاندیناوی طرحی نو برای پیش از دبستان و 

دبستان در انداخته اند.
این مقام مسئول تأکید کرد: در استاندارد سازی 
تولید محتــوا باید به نکات ویــژه ای توجه کنیم. 
یکی از آن نکات، فاصله علمی زیاد بین کشورهای 
توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه است که 
در طی ســالهای اخیر این فاصله بسیار زیاد شده 
و کشورهای در حال توســعه یافته باید به این امر 

توجه کنند.
وی اضافه کرد: مســئله بعدی ظهور آگاهی است. 
امروزه آگاهی جامعه به سطح قابل قبولی رسیده و 
ظهور آگاهی در کشورهای در حال توسعه به عینه 
دیده می شود.امروز عصر گذر از جامعه صنعتی و 

ماشینی به سمت جامعه دانایی محور است.
علیرضا ســعدی پور خاطرنشــان کرد: به علت 
افزایــش اعتبــار آگاهی عمــوم جامعــه باید 
استانداردســازی محتوا را به شــکل قابل قبولی 
ارتقا ببخشــیم. همچنین ضــرورت جلوگیری 

از بیراهــه هــا نکته مهمی اســت. بایــد در این 
زمینه چارچوب هایی تهیه شــود و بر اســاس آن 
استانداردســازی محتوا انجام شود. چراکه دانش 
آموزان بخش مهمی از تسلسل فرهنگی هستند و 
انتقال فرهنگ توسط این نسل صورت می گیرد و 
اگر فرهنگی در پیش دبستانی نهادی نشود یقیناً 

درونی خواهد شد.
وی پیش دبستانی را از حساســیت پیچیدگی و 
ظرافت خاصی برخوردار دانست و یادآور شد: باید 
از افراد صاحب نظر متخصــص در تولید محتوای 
آموزشی استفاده شــود تا برای ارتقای یادگیری 
کــودکان این مرز و بــوم مفید فایده شــوند و در 
همین زمینه باید تغییر نگرش هــا و رویکردها را 
لحاظ کنیم. مدیرکل آموزش و پرورش مازندران 
خاطرنشــان کرد: اســتان مازندران تولید پیش 
محتوای پیش دبستانی را از سال ۱۳۹۰ آغاز کرده 
و در طول سال های اخیر به تجربیات خوبی دست 
یافته است. وی در همین زمینه افزود: ما یک قالب 
محتوایی هشــت جلدی تولید کردیم و در آن به 
بوم و فرهنــگ مازندران توجــه کردیم، نیازهای 
آینده کودکان را دیدیم، تقویت مهارت های پایه، 
افزایش توانمندی های نو آموزان، پرهیز از حافظه 
محوری، توجه به مهارت آمــوزی، تقویت روحیه 
کارآفرینی و تقویت هویت ملی را در این محتواها 

لحاظ کردیم.

سعدی پور با اشاره به پوشــش ۹۹.۸۹ درصدی 
پوشش پیش دبســتانی در مازندران اظهار کرد: 
بیش از ۴۶ هزار نوآموز در پیش دبستانی در استان 
مازندران مشــغول به تحصیل هستند و مازندران 
در بحث پوشش پیش دبســتانی و نهضت نصیب 

آموزشی در سطح کشور پیشرو است.
مدیر دستگاه تعلیم و تربیت اســتان مازندران با 
بیان انتظارات خود از انتشــارات مدرســه گفت: 
انتقال تجارب حرفه ای اعضای دفتر انتشــارات 
مدرســه به اعضای کارگروه تولید محتوای پیش 

دبســتانی و تهیه و تدوین بســته های نظارتی و 
ارزیابی کیفی از محتوای تولیدی استانها در مسیر 

اجرا و پایان فعالیت مورد انتظار است.
وی در پایــان صحبتهای خود خاطرنشــان کرد: 
وجــود کتاب های غیر اســتاندارد در حوزه پیش 
دبســتانی و همچنین پکیج های مختلفی که از 
تلویزیون با رنگ و لعاب زیادی تبلیغات می شــود 
موجب نگرانی اســت که بایــد از طریق معاونت 
حقوقی و مجــاری قانونی پیگیــر برخوردهای 

قانونی با این موسسات باشیم.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرکل آموزش و پرورش مازندران  تأکید کرد؛

ورت تهیه و تدوین بسته های نظارتی و ارزیابی کیفی از محتواهای تولیدی در حوزه پیش دبستانی ضر

سمنان-رضا ســروش      دکتر محســن نظری، رییس 
پارک علم و فناوری استان ســمنان گفت: بالغ بر ۱۲۰۰ طرح 
فناور و ایده از شرکت ها و اعضای هیات علمی  برای استان آپ 
سمنان پایش شدند و حدود ۳۰ تیم برای منتورینگ حضوری 
و مشاوره و در نهایت ۱۶ استارت آپ برای ارایه نهایی به سرمایه 

گذاران و شتابدهنده ها انتخاب شدند.
وی افزود: اســتان ســمنان نیازمند طرح هــای فناورانه در 
حوزه های آب، انرژی، مواد معدنی و... است. رئیس پارک علم و 
فناوری استان سمنان در مورد این پارک توضیحاتی ارائه کرد 
و افزود: این پارک از قدیمی ترین پارک ها و توســعه یافته ترین 
آنهاست.  نظری ادامه داد: در سال آینده برنامه ریزی عملیاتی 
برای جذب سرمایه گذاران و شتابدهنده ها به خصوص در حوزه 
اقتصاد دیجیتال خواهیم داشت. وی در مورد برگزاری رویداد 
»استان آپ« ســمنان نیز اظهار کرد: مخاطبین این رویداد با 
کمک صندوق نوآوری جذب شدند و این اطمینان را داریم که 
این رویداد خاتمه پیدا نمی کند چرا که بستر بهم رسانی عرضه 
و تقاضا در چنین رویدادهایی فراهم می شود. رئیس پارک علم 
و فناوری استان سمنان نیز به استقرار دو شتابدهنده واقعیت 

مجازی و فن ژرف هیدروتک در این پارک طی برگزاری رویداد 
استان آپ این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: ما در پارک علم 
و فناوری این استان، دفتر توسعه ســرمایه گذاری و صادراتی 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی را مســتقر کرده ایم. نظری 
افزود: در حال حاضر نیز ســه مرکز نوآوری حوزه آب، معدن و 
اقتصاد دیجیتال در پارک علم و فناوری استان سمنان مستقر 
هستند. گفتنی است، در حاشیه سومین رویداد »استان آپ« 
ســمنان، تفاهم نامه همکاری میان شــتاب دهنده واقعیت 
مجازی با یک استارت آپ و رونمایی از محصول واقعیت مجازی 
»دیدار« و همچنین تفاهم نامه استقرار شتاب دهنده فن ژرف 
هیدرولیک در پارک علم و فناوری استان سمنان به امضا رسید. 
همچنین افتتاح خط تولید شرکت فناوران نیروی شاهوار در 
مجتمع کارگاهی رویش فناوری و بازدید از شرکت های فناور 
این مجتمع)تولید سیم ســوپر برای صنایع دفاعی و پهپاد( و 
نیز بازدید از محصوالت واحدهای فناور مســتقر در پارک علم 
و فناوری اســتان ســمنان از دیگر برنامه های جانبی سومین 
رویداد استان آپ صندوق نوآوری و شــکوفایی در این استان 

بود.

ساری - اسالمی   معاون منابع انســانی و تحقیقات آب و 
فاضالب مازندران گفت: در دوره درمانی سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
در مجموع ۲۵۶۸ نفر شــامل همکاران رســمی-قراردادی و 
اعضای خانواده آنان، تحت پوشش کامل خدمات درمانی نزد 
شــرکت بیمه گر طرف قرارداد،  قرار گرفتند.  احمدی آزاد با 
اعالم خبر باال تصریح کرد: صورت حساب هزینه های درمانی از 
سوی شرکت بیمه از طریق پیامک به همکاران اعالم می شود، 
همچنین آپ شرکت بیمه گر نیز در دسترس پرسنل شرکت 

قرار دارد. وی، با بیان اینکه ۵۳۶ نفر از بازنشستگان شرکت به 
همراه اعضای خانواده نیز تحت پوشــش بیمه درمان تکمیلی 
قرار دارند، اظهار داشت: امکان بیمه منازل مسکونی همکاران 
در مقابل خطرات آتش سوزی ، ســیل ، طوفان ، زلزله و بیمه 
شخص ثالث و بدنه خودروهای شخصی در قالب قرارداد بیمه 
ایی نزد شــرکت بیمه طرف قرارداد وجــود دارد که ۵۹ نفر از 
پرسنل شــرکت متقاضی بهره مندی از این امکانات بوده اند. 
احمدی آزاد ادامه داد: ۸۲۳ نیروی شــاغل که تحت پوشش 

شرکتهای طرف قرارداد تامین نیرو قرار دارند 
نیز تحت پوشــش بیمه تکمیلی درمانی قرار 
گرفتند. معاون منابع انســانی و تحقیقات آب 
و فاضالب مازندران، برخــورداری ۱۰۱ نفر از 
خدمات خرید از فروشگاه های طرف قرارداد و 
معرفی ۳۱۵ نفر از همکاران به بانک های طرف 
قرارداد برای دریافــت وام را از دیگر فعالیتهای 

این معاونت عنوان کرد.

سمنان

مازندران

ح فناور و ایده  برای استان آپ سمنان  پایش بیش از هزار و 200طر

معاون منابع انسانی و تحقیقات آب و فاضالب مازندران:

بیش از 2هزار و 500 نفر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند

گرگان-اعظم دســتجردی      مدیــرکل راه و 
شهرســازی گلســتان از در نظر گرفتن یک محــدوده در 
استان برای ایجاد شهر جدید خبرداد و گفت: در مرحله اخذ 
استعالم از دســتگاه های مرتبط هستیم.حسین محبوبی 
اظهارکرد: در گلســتان برخالف بســیاری از اســتان ها، 
شهر جدید نداریم و در ســفر مدیرعامل شهرهای جدید به 

گلستان، چند نقطه برای ایجاد شهر جدید بازدید شد.
مدیرکل راه و شهرســازی گلســتان افزود: یکــی از نقاط 
جمعیتی که نیاز به احداث شــهر جدیــد دارد، منطقه آزاد 
اینچه برون اســت که با راه اندازی این منطقــه افرادی در 
آن مشغول به فعالیت می شوند و قرار نیســت این افراد در 

گرگان، آق قال یا گنبدکاووس ساکن شوند.
وی بیان کــرد: بنابراین زمینی به مســاحت ۲۰۰ هکتار از 
اراضی منابع طبیعی برای ایجاد شــهر جدید در جوار تاالب 
آلماگل شناســایی شــده که خارج از محدوده های تاالبی 

است.
محبوبی عنوان کرد: برای ایجاد شــهر جدیــد در این نقطه 
اســتعالم هــای الزم از دســتگاه های مختلــف مانند آب 
منطقه ای، محیط زیست، منابع طبیعی و غیره اخذ شده و در 
حال جمع بندی هستیم و نتیجه آن به شورای برنامه ریزی 

استان اعالم و سپس به وزارتخانه ارسال می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: در صورت موافقت 
اولیه با ایجاد شهر جدید در این نقطه، وزارتخانه مشاور گرفته 
و مطالعات زیست محیطی، پدافند غیرعامل، بحران و غیره 

را انجام خواهد داد.
طبق گفتــه وی این طرح هم اکنون در فاز شــناخت بوده و 

تصمیمی در مورد آن گرفته نشده است.
محبوبی بیان کرد: در حال حاضر همین یک نقطه در استان 
مد نظر بوده و در گلســتان زمین دولتی با مساحت بیش از 

۱۰۰ هکتار وجود ندارد

اهواز-محمدمجدم     هوشنگ نوبخت مدیر روابط 
عمومی، تبلیغــات و امور بین الملــل اداره کل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس خوزســتان از مراسم باشکوه 
تشییع و خاکسپاری ۲ شهید گمنام ۱۸ و ۱۹ ساله دوران 
دفاع مقدس در اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان خبر 
داد و اظهار داشت: اقشار مختلف مردم بندر ماهشهر و بندر 
امام خمینی مشــتاقانه منتظر حضور پیکر مطهر شــهدا 

بودند.
وی افزود: مراسم باشکوه استقبال از شهدا با حضور نماینده 
محترم ولی فقیه و امام جمعه اهواز ، ســردار مرادحاجتی 
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش هــای دفاع مقدس 
خوزستان ، معاون وزیر راه و شهرســازی ، معاون سیاسی 
، اجتماعی اســتانداری خوزستان و مســوولین محلی در 

مجتمع بندری امام خمینی )ره( برگزار شد.
نوبخت گفت : پیکر مطهر این ۲ شــهید گمنام روز گذشته 
در یک مانور دریایی و تشییع بی نظیر با مشایعت قایق های 
نظامی منطقه سوم دریایی سپاه خوزستان از بندر ماهشهر 
به ســمت بندر امام بر امواج خروشان خلیج همیشه فارس 
بدرقه شدند و مورد احترام خدمه کشتی های لنگر انداخته 

خارجی قرار گرفتند.
مدیر روابط عمومی ، تبلیغات و امور بین الملل بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان بیان داشت: 
در این مراسم تشییع و خاکسپاری که با سخنرانی حجت 
االسالم موسوی فرد و سردار مرادحاجتی همراه بود ، متن 

پیام وزیر راه و شهرسازی نیز قرائت شد.

گلستان خوزستان

ورت ایجاد شهر جدید در گلستان  ضر پیکرهای  مطهر ۲ شهید گمنام در بندر امام خمینی )ره( آرام گرفتند

اصفهان-مریــم مومنــی   مدیرعامل 
شــرکت مخابرات ایران گفت: بایــد به عنوان 
پیروی از راه شــهید در فتنه هــای آخرالزمانی 

پشتیبان والیت باشیم.
مجید سلطانی در مراسم وداع با شهید واالمقام 
»ســید مرتضی رضا قدیری با تاکیــد بر اینکه 
تشــییع و وداع با این شــهید واالمقــام در ایام 
فاطمیه و شــهادت حضرت فاطمه زهرا نشــانه 
مهمی بر حقانیت راه ایشــان اســت، گفت: باید 

به عنــوان پیــروی از راه شــهید در فتنه های 
آخرالزمانی پشتیبان والیت باشیم.

وی افزود: شناســایی والیت در هر مرحله مهم 
ترین وظیفه ادامه دهندگان راه شهدا است و در 
این مســیر همه ی ما باید به وصیت شهدا عمل 
کرده و پشــتیبان والیت فقیه باشیم تا کشور از 

آسیب ها مصون بماند.
در ادامه، مراســم وداع با این شــهید واالمقام با 
حضور همسر و فرزندان این شهید گران قدر در 
مقابل ســاختمان اداره کل ارتباطات و امور بین 

الملل شرکت مخابرات ایران برگزار و در ادامه ، 
بزرگداشت این شهید ســفرکرده در ساختمان 
زنده یــاد غفاریان با حضــور کارکنان و مدیران 
شــرکت مخابرات ایران با شــککوه هر چه تمام 

تر اجرا شد.
ســیدمرتضی رضا قدیری، کارمنــد مخابرات 
که در ایــام جنــگ تحمیلی به عنوان بیســیم 
چی گردان کمیل در جبهه حضور داشــت؛ در 
سال ۱۳۶۱، به شهادت رســید اما تاکنون اثری 
از پیکرش به دســت نیامده و به عنوان شــهید 

مفقود االثر بود.
پیکر این شــهید مفقود الجسد، بعد از ۳۹ سال ، 
به آغوش ملت شهید پرور ایران بازگشت و مورد 

استقبال قرار گرفت.
شهید سید مرتضی رضا قدیری در لحظات آخر 
مقاومت در کانال فکه، در جــواب التماس های 
حاج همت برای حرف زدن پشــت بیسیم گفته 
بود: بعثیا وارد کانال شــدند، ســالم ما را به امام 
برسون... بگو حســین وارجنگیدیم و حسین وار 

شهید شدیم.

 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

باید در فتنه های آخرالزمانی پشتیبان والیت فقیه باشیم



در دیدار مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  اصفهان با نماینده ولی فقیه در استان مطرح شد ؛

وستایی اصفهان نیازمند توجه است زیر سازی جاده های ر

استان

اصفهان-مریم مومنــی     نماینده ولی فقیه در اســتان و 
امام جمعه اصفهان گفت: زیر ســازی جاده های روستایی باید 

استاندارد سازی شود و مورد توجه قرار گیرد.
آیت اهلل سید یوســف طباطبایی نژاد در دیدار مدیر کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان گفت: متاسفانه زیر سازی 
جاده های روستایی از استاندارد مطلوبی برخوردار نیست و جاده 
ها بدون در نظر گرفتن اســتانداردهای راهســازی احداث شده 
است لذا زیر ســازی جاده های روســتایی باید استاندارد سازی 

شود و مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: بــه برکت جمهوری اســالمی وضعیت جــاده های 
کشور و استان با قبل از انقالب قابل مقایسه نیست و امروز کمتر 

شهرستانی را داریم که راه دوبانده ندارند.
 امام جمعه اصفهان با بیان اینکه اقتصاد کشــور وابسته به حمل 
و نقل اســت گفت: در نظام جمهوری اســالمی توجه خاصی به 

موضوع بیمه رانندگان و مشکالت حوزه حمل و نقل شده است.
 آیــت اهلل طباطبایی نژاد همچنین بر تقویت خدمات و توســعه 
امکانات رفاهی بین جاده ای اســتان بــرای افزایش ماندگاری 
مسافر و اشــتغال زایی تاکید کرد و گفت: احداث مجتمع  های 
خدمات رفاهی بین راهی نقش مهمی در اشتغال زایی و خدمات 

بهتر به مسافران دارد.
 وی اســتقرار امکانات در نمازخانه هــا و مجتمع های بین راهی 
استان را ضروری برشمرد و افزود: در دین مبین اسالم بر مسئله 
نظافت و بهداشت تاکید شده و اقامه نماز از واجبات دین ماست 
و از آنجایی که مردم نیاز به استراحت و بهداشت دارند، همه باید 
تالش کنند تا امکانات مورد نیاز به نحو مطلوب در این مجتمع ها 

فراهم شود.
 امام جمعه اصفهان خاطرنشــان کرد: فاصله برخی از شهرهای 
اســتان حتی از فاصله بین دو اســتان در برخی از مناطق کشور 
بیشتر است و ضرورت دارد برای رضایت مندی و رفاه حال مردم 

حداقل امکانات را در این مسیرها فراهم کنیم.
 مدیر کل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان نیز 

گفت: متاســفانه راه های اســتان مورد بی مهری قرار گرفته و 
اعتبارات قابل توجهــی برای این بخش اختصــاص پیدا نکرده 

است.
 مهدی خضــری افزود: از مجمــوع ۵ هزار میــارد تومان اعتبار 
اختصاص یافته به راه های روستایی کشور تنها ۲۱میلیارد تومان 
به اســتان اصفهان اختصاص یافت که جوابگــوی نیاز روکش 

آسفالت تمامی راه ها نیست.
 وی ادامه داد: در ســال ۹۹ و ۱۴۰۰ اداره کل راهداری اســتان 
اصفهان توانســت ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی را روکش آسفالت 

کند.
 مدیر کل راهداری اســتان اصفهان با اشاره به مشکل کمبود قیر 
و گرانی این محصول در کشور افزود: با وجود تولید قیر در کشور 
متاســفانه از کمبود آن رنج می بریم چرا که مشکالت این حوزه 

بسیاری از طرحهای عمرانی جاده ای را زمین گیر کرده است.
 خضری خاطرنشان کرد: در ابتدای ســال ۹۹ قیمت هر تن قیر 
یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بــوده و در حال حاضر این رقم به 

تنی ۱۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
 وی هزینه روکش آســفالت ۱۰ کیلومتر راه های استان را حدود 
۱۱ میلیارد تومــان بیان کــرد و گفت: این افزایــش قیمت ها 

مشکالت حوزه راهداری را دو چندان کرده است.
 مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه راه های اصفهان خسته اســت، ادامه داد: با وجود 
گستردگی راه های شــریانی، بزرگ راه ها و آزاد راه ها در استان 
اصفهان؛ اما بودجه راه های استان اصاًل خوب نیست و می طلبد 
مسووالن کشــور نگاه متفاوت تری نســبت به راه های اصفهان 

داشته باشند.
 وی با اشاره به ۲۶ آذرماه یادآور فرمان ویژه امام برای جهاد تخلیه 
بنادر افزود: آن روز شاهد عملکرد بســیجی گونه در حوزه بنادر 
بودیم، اما بســی جای خوشحالی اســت بعد از ۴۲ سال از تاریخ 
انقالب بازهم شــاهد حرکت های جهادی در حوزه حمل و نقل 
هســتیم و با وجود تحریم  ها بازهم رانندگان در حمل و نقل بار و 

مسافر به وظیفه ذاتی و عرفی و شــرعی خود عمل می کنند و در 
حوزه جهاد تخلیه بنادر فعالیت خود را انجام می دهند.

 وی ابراز داشت: در شرایط سخت کرونایی که خیلی جاها تعطیل 
بود رانندگان نســبت به حمل کاالی اساسی فعالیت داشتند که 
نقش مهمی در وضعیت کشور داشتند و رانندگان وظیفه خود در 

خدمت به مردم را فراموش نکردند.
 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان افزود: در 
حوزه راهداری نیز با توجه به شرایط اقتصادی سخت کشور حفظ 
و نگهداری راه های کشور بسیار مهم اســت و فعاالن حوزه راه با 

سخت کوشی ویژه برای عبور و مرور ایمن تالش کردند.
 خضری در ادامه بــه احداث مجتمع های خدمــات رفاهی بین 
راهی اشــاره کرد و گفت: در حال حاضر در اســتان ۵۴ مجتمع 

خدمات رفاهی فعالیت دارند که توســط ناظران بهداشــتی و 
بازرسان اداره کل رصد می شوند.

 وی رفع خواب آلودگی، خســتگی و کاهش تصادفات جاده ای 
را از مزایای احداث این مجتمع ها بیان کــردو افزود: در طراحی 
و جانمایی مجتمع هــا به گونه ای عمل کرده ایــم که هر راننده 
پس از ۲ســاعت رانندگی در این مجتمع ها به مدت ۱۵ دقیقه 

استراحت کنند.
 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: 
با توجه به کویری بودن و پراکندگی شهرســتان های اســتان 
خســتگی و خواب آلودگی از عوامل اصلی تصادفات جاده ای به 
ویژه در جاده های کویری است که این مجتمع ها می توانند نقش 

مهمی در کاهش این مشکالت داشته باشند.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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،سرپرست شــرکت توزیع  ساری - اسالمی
برق مازندران در حاشــیه برگزاری مانور تعویض 
کنتورهای فهام در آمل گفت : در راســتای طرح 
سراسری هوشمند فهام که  از بهمن ماه سال ۹۵  
آغاز گردید ، تعــداد ۱۳ هزار کنتور مشــترکین 
دیماندی در حوزه توزیع بــرق مازندران تعویض 
گردید کــه از این تعداد بیش از  ۲۰۰۰ دســتگاه 
کنتور در ۹ ماهه نخســت ســال جــاری نصب و 
طبق برنامه ریزی های صورت گرفته کنتور کلیه 
مشترکین دیماندی تا پایان سال جاری به کنتور 

فهام تعویض خواهد شد .   
سید کاظم حســینی کارنامی اظهار داشــت  : در این راستا 
همزمان با سایر امورهای توزیع شــرکت، به منظور سرعت 
عمــل در تعویض کنتور مشــترکین دیمانــدی به کنتور 

هوشمند، مانور تعویض این کنتورها با حضور
وی ادامه داد : در این مانور کــه با هماهنگی و 
برنامه ریزی هــای قبلی صــورت گرفته ۸۷ 
کنتور دیماندی تعویــض گردید که با توجه به 
بعد مسافتی و پراکندگی و سختی کار  نتیجه 
حاصل مثبت ارزیابی می گردد  حسینی افزود 
: از مهم ترین مزایای اســتفاده از این کنتورها 
مدیریت بر مصرف مشــترکین و اســتفاده از 
اطالعات این کنتورها در ایــام پیک مصرف و 

نظارت بر نحوه مصرف مشترکین می باشد.
مشترکین دیماندی به آندسته از مشــترکینی اطالق می 
شود که قدرت درخواستی انشــعاب برق آن ها باالتر از ۳۰ 
کیلووات است و معموال شــامل مشترکان غیر خانگی و غیر 

تجاری هستند .

ایالم-حسن بیگی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
گفت: بهره منــدی واحدهای تولیدی از نعمت گاز ســبب 

کاهش مصرف سوخت های آالینده می شود.
عباس شمس اللهی با بیان این که طی سال جاری ۱۰۲ واحد 
صنعتی و تولیدی به شــبکه گاز سراســری متصل شده اند 
افزود: در ســال های اخیر توسعه گاز رســانی به واحدهای 
تولیدی و صنایع سبب کاهش مصرف سوخت های آالینده 

مانند گازوئیل و مازوت شده  است.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان ایالم خاطرنشان کرد: بدون 
شک کاهش سوخت آالینده ها می تواند تاثیر مستقیمی بر 

کاهش آلودگی و بهبود کیفیت هوا داشته باشد.
شــمس اللهی با بیان این که درحال حاضر سرانه جمعیت 
بهره مند روستایی اســتان از نعمت گاز طبیعی ۹۷ درصد 
اســت خاطرنشــان کرد: در تالشیم با گازرســانی به سایر 

روستاها این سرانه را به ۱۰۰ درصد برسانیم.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایالم در پایان گفت: در ماه 
گذشته با گازرسانی به شهر پهله از توابع شهرستان دهلران 

تمام شهرهای استان از نعمت گاز برخوردار شدند.

ایالممازندران
تا پایان سال 1400 صورت خواهد گرفت :

تعویض کنتور کلیه مشترکین دیماندی با کنتور فهام
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:

گاز رسانی به واحدهای صنعتی کاهش آلودگی هوا را به دنبال دارد

 تجهیز پست برق 230 کیلوولت جنوب غرب اهواز
 به اتوماسیون صنعتی

اهواز-محمدمجدم مدیر امور بهره برداری برق ناحیه غرب اهواز شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان گفت: با هــدف افزایش کیفیت بهــره برداری و 
کاهش خاموشــی احتمالی، پروژه اتوماســیون صنعتی )HMI( پست برق 

۲۳۰ کیلو ولت جنوب غرب اهواز اجرایی شد.
   امیر زبیدی بیان کــرد: برای افزایــش کیفیت بهره برداری از پســت های 
برق و کاهش زمان خاموشــی های احتمالــی، پروژه اتوماســیون صنعتی 
)HMI( پســت برق ۲۳۰ کیلو ولت جنوب غرب اهواز بــا همکاری مدیریت 
دیســپاچینگ و واحد تله متری و مخابرات، با هزینه بیش از ۱۰ میلیارد ریال 

انجام شد.
وی ادامه داد: با توجه به شــرایط خاص این پســت و وجود ســه اتاق فرمان 
پراکنده و مجزا در ایســتگاه، این اقدام باعث افزایش ســرعت کلیدزنی و باال 
رفتن ضریب ایمنی هنگام انجام مانورهای بهره برداری، کاهش خاموشی ها 

و باال رفتن رضایت مشترکین خواهد شد.
بر اســاس این گزارش، امور بهره برداری ناحیه غرب اهــواز یکی از نواحی ده 
گانه شرکت برق منطقه ای خوزستان اســت که وظیفه بهره برداری، تعمیر و 
نگهداری پســت ها و خطوط انتقال و فوق توزیع این شرکت را در غرب اهواز 

بر عهده دارد

وشنائی   مشارکت شرکت آغاجاری در تامین ر
بیمارستان امام رضا)ع( شهرستان امیدیه

اهواز-محمدمجدم با مشارکت شرکت نفت وگاز آغاجاری بیمارستان امام 
رضا )ع(شهرستان امیدیه از سیستم روشنائی بهینه برخوردار گردید.

 سرپرست مدیریت خدمات شــرکت آغاجاری باداعالم این خبر بیان کرد: بنا به 
درخواست مدیریت بیمارستان امام رضا ع سیستم روشــنائی این بیمارستان ، 

توسط واحد برق خدمات مهندسی شرکت آغاجاری ،بهینه سازی گردید.
اله مراد کمایی افزود:مشارکت شــرکت آغاجاری در تامین روشنایی بخش های 

مختلف ،راهروها،سرویس ها ومحوطه ی بیرون بیمارستان بوده است.
وی با اشاره به پاندمی کرونا طی دو سال گذشته به نقش شرکت آغاجاری 

در آماده سازی مراکز تزریق واکسن کرونا ،کمک به مراکز درمانی و مشارکت در 
راه اندازی سی تی اسکن بیمارستان امام رضا ع اشاره نمود.

بیمارستان امام رضا ع زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور است که 
عالوه بر کارکنان غیر رسمی شرکت آغاجاری خدمات خود را به عموم مردم و قشر 

کم برخوردار ارائه می نماید.

   استقرارمتخصص قلب 
در بیمارستان امام رضا )ع( میامی

سمنان-رضا سروش  رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شــاهرود از استقرار 
پزشک متخصص قلب و عروق در بیمارستان میامی این شهرستان خبر داد. 

طبق پیگیری و اعالم دکتر حســین شــیبانی رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
شاهرود، دکتر احمدی متخصص قلب، یکروز در هفته در بیمارستان امام رضا 

)ع( میامی مستقر خواهد شد.
متخصص قلب و عروق دانشــگاه علوم پزشکی شــاهرود گفت : بیماری های 
قلب و عروق یکی از بیماریهای شــایعی است که اقشــار مختلفی از مردم به آن 
مبتال هســتند و با توجه به اهمیت درمان و ضرورت سهل الوصول بودن پزشک 
متخصص مرتبط با آن وجود پزشک متخصص قلب و عروق در هر بیمارستانی 

حائز اهمیت است.
وی اضافه کرد: بیمارســتان امام رضا )ع( میامی  با وجــود بهره مندی از فضای 
فیزیکی و مکانی کافی اما تاکنون از کادر متخصــص قلب و عروق بی بهره بود و 
مردم این شهرستان ناگزیر بودند کیلومترها با تحمل وقت و هزینه برای درمان  

به بیمارستان امام حسین)ع( شاهرود مراجعه نمایند.
دکتر شیبانی  افزود: در حال حاظر ۳ پزشــک متخصص و ۴ پزشک عمومی در  

بیمارستان امام رضا) ع( میامی مشغول به ارائه خدمت می باشند. 

وندان در اولویت   رسیدگی به مشکالت شهر
خدمات رسانی مدیریت شهری کوهسار 

البرز  - مظفری  شهردار کوهسار گفت :رسیدگی به مشکالت شهروندان در 
اولویت خدمات رسانی مجموعه  مدیریت شهری کوهسار است.  

مهندس  حق محمد لو  شهردار کوهسار  به همراه و مهندس دهقان نژاد  مسئول 
واحد فنی و عمرانی شهرداری با حضور در سطح شــهر پاسخگوی مشکالت و 
درخواســت شــهروندان گردیدند.  این بازدید با هدف بررسی مشکالت سطح 
شــهر و گفتگو با شهروندان جهت رســیدگی به مســائل و مطالباتشان انجام 
گردید .به گزارش روابط عمومی شورای اسالمی و شــهرداری کوهسار ضمن 
بررسی و رصد سطح شهر، راهکارها و راهنمایی های الزم را جهت رفع مشکالت 
موجود ارائه نمود.وی در حاشیه این بازدید ، اظهار کرد: پیشبرد اهداف در گرو 
مشارکت باالی شهروندان اســت، زیرا با حضور مردم و بیان مشکالت از سوی 
آنها می توانیم مشــکالت و مطالبات قانونی را به درســتی نیازسنجی و مرتفع 

نماییم.

   استاندار اصفهان:  ایجاد زیرساخت های 
ورتهای آتی اصفهان  است حمل ونقل از ضر

اصفهان-مریم مومنی  دکتر سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان در جلسه 
شورای ســازمان قطار شــهری برگزار شــد ضمن تاکید بر راهبردهای آینده 
نگرایانه توســعه پایدار استان و کالن شهرهای اســتان از جمله شهر اصفهان، 
نگاه به زیر ســاخت های جاری به منظور تسهیل و تســریع در موضوع حمل 
و نقل بار و مســافر را یک نگاه آینده نگرایانه و بســیار ضروری برشمرد که می 
بایست قاطعانه و اندیشمندانه در راستای تعریض مراکز جمعیتی پس از انجام 
مطالعات راهبردی و ژرف اندیشانه در پیوند با پیوستارهای فرهنگی، امنیتی، 
اجتماعی و رســانه ای، عملیاتی گردد. وی در ادامه خط شــماره یک و دو قطار 
شــهری اصفهان را یکی از موضوعات زیربنایی و راهبردی اســتان برشمرد که 
می تواند در صورت تکمیل نهایی، به رینگ بی بدیل جابجایی انبوه و ایمن بار و 

مسافر و دوستدار محیط زیست در مرکز ایران مبدل گردد.

ســنندج-مالیی     مدیرعامل شرکت آبفا 
کردستان طی حکمی،  جمشید مرادی را به عنوان 
معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت منصوب 

کرد. 
 مراسم معارفه معاون جدید خدمات مشترکین و 
درآمد شــرکت آبفا  با حضور مدیرعامل، معاونین 
و همکاران حوزه مشــترکین آبفا کردستان برگزار 

شد. 
در ایــن مراســم  تخت شــاهی مدیرعامــل آبفا 
کردستان ضمن تقدیر از تالش های صابر اسعدپناه 

معاون قبلی این حوزه که به افتخار بازنشســتگی 
نائل آمده است، جمشید مرادی را به عنوان معاون 
جدید خدمات مشــترکین و درآمد آبفا کردستان 

منصوب کرد. 
مهندس تخت شــاهی در این جلسه تاکید کرد: از 
معاونت جدید خدمات مشــترکین شرکت انتظار 
می رود تا به کمک ســایر واحدها نسبت به ارتقای 

جایگاه آبفا در این بخش اقدام نماید.
وی بر ضرورت شناسایی و احیای درآمدهای پنهان 
تاکید کــرد و افزود: این معاونت بــه نوعی ویترین 

خدمات شرکت محسوب می شود و لذا باید زمینه 
رضایتمندی مردم و مشــترکان را بیش از گذشته 

فراهم کند. 
گفتنی است جمشــید مرادی از نیروهای باسابقه 
شــرکت مذکور اســت که پیش از این و در دوران 
آب و فاضالب روستایی سمت معاون مالی و مدیر 
شهرستان کامیاران را داشــته است و پس از ادغام 
شرکت های آب و فاضالب شــهری و روستایی نیز 
تاکنون به عنوان مدیر دفتر حقوقی و قراردادهای 

شرکت آبفا کردستان فعالیت می کرد .

پرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب کردستان منصوب شد سر

 کرمانشاه -حســنا فخارزاده      رئیس ســازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه از آغاز عملیات 

هرس و بازپیرایی درختان شهر کرمانشاه خبر داد.
 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمانشاه، 
با آغاز فصل خواب درختان عملیات هرس اصولی درختان در 

سطح مناطق هشتگانه شهرداری ادامه دارد.
دکتر فرامــرز رحمتی زاده با بیان اهمیــت این موضوع اظهار 
داشت؛ عملیات هرس درختان سطح شهر به منظور تقویت و 
بهبود رشد گیاهان و درختان با حذف شاخه های خشکیده و 
مزاحم، آراستگی منظر شهری، زیباسازی و تحریک درختان 
جهت شاخه زایی و جوان ســازی، ایجاد شرایط مطلوب برای 
نور و هوای کافی و کاهش آفات و بیماری درختان در حال اجرا 

می باشــد. وی افزود: در هرس درختان عواملی نظیر نوع گونه 
های گیاهی، سن درخت، زمان هرس، فرم دهی اولیه و عوامل 

دیگری نیز مد نظر قرار می گیرد.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای ســبز شهری شهرداری 
تصریح کرد: عملیات هرس درختان ســطح شــهر کرمانشاه 
امسال غالباً به شکل هرس ســُبک و به صورت مستمر و روزانه 
طبق یک برنامه مشــخص و معین در تمام مناطق هشت گانه 
شــهر در حال انجام می باشــد. رحمتی زاده اظهار داشت: با 
توجه به فرا رسیدن فصل ســرما و احتمال سقوط شاخه های 
خشکیده درختان درگیر با شــبکه توزیع برق و بروز خطرات 
احتمالی در شبکه برق شهری، هرس درختان درگیر با شبکه 
برق با نظارت کارشناســان این ســازمان و با همــکاری اداره 

برق انجام می شــود. وی در ادامه گفت: از شــهروندان گرامی 
تقاضامندیم که اکیداً از هرس خودسرانه درختان خودداری و 
در صورت لزوم درخواســت خود را به واحد فضای سبز منطقه 
مربوطه ارائه کنند و همچنین از پارک کردن خودروهای خود 

در مسیرهای هرس نیز خودداری کنند.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه 
در پایان خاطر نشان کرد: با هدف باال بردن سطح دانش پرسنل 
خدوم و زحمتکش مجموعه فضای سبز شهرداری در خصوص 
اجرای هرس درختــان، کالس های آموزشــی در این زمینه 
توسط سازمان برگزار گردیده و هرس درختان توسط نیروهای 
آموزش دیده و با نظارت کارشناســان خبره در ســطح شهر 

کرمانشاه در حال انجام می باشد.

کرمانشاه

پیرایی درختان شهر کرمانشاه آغاز عملیات هرس و باز

 بوشــهر-رضا حیدری      مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان بوشــهر با بیان اینکه آزمایشگاه مرکزی 
آب و فاضالب اســتان در بخش های فیزیک و شیمیایی و 
باکتریولوژی موفق به اخذ اســتاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ شــد 
گفت: اخذ این استاندارد موجب اطمینان از صحت پایش 

کنترل کیفی آب است.
عبدالحمیــد حمزه پور بــا بیان اینکــه این اســتاندارد 
صالحیت آزمایشــگاهها را در آزمون و کالیبراســیون به 
رســمیت می شناســد گفت: آزمایشــگاه باید الزاماتی را 
برآورده ســازد تا بتواند اثبات کند که سیســتم کیفیت را 
بکار گرفته و از نظر فنی صالحیت داشــته و قادر به فراهم 

آوردن نتایج معتبر می باشد.
وی از مزایای این اســتاندارد را ارتقا ســطح آزمایشگاه و 
کســب اعتبار، افزایش اطمینان از صحت نتایج ارایه شده 
توسط آزمایشــگاه دانست و بیان کرد: اســتاندارد کردن 
روش هــای اجرایی و مدیریتی آزمایشــگاه، ارتقا ســطح 
مشــتری مداری، امکان پذیــرش آزمایشــگاه به عنوان 

آزمایشگاه مرجع از دیگرمزایای این استاندارد است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر از تالش 
فشــرده و بی وقفه مجموعه کارکنان مرکز پایش و نظارت 
بر کیفیت آب و فاضالب شــرکت و مشاور مربوطه در طول 

مدت یک سال را قدردانی کرد.

گرگان-اعظم دستجردی      مدیرکل بنیاد مسکن 
گلســتان از افتتاح یــا کلنگ زنی ۶۲۰۰ واحد مســکونی 
با یکهزار و ۲۴۰ میلیــارد تومان اعتبار در بخش مســکن 

روستایی استان همزمان با ایام دهه مبارک فجر خبر داد.
سیدمحمد حسینی در جمع خبرنگاران درباره پروژه های 
قابل افتتاح یا کلنگ زنی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
در دهه مبارک فجر اظهار داشــت: در این ایام یکهزار و ۲۴۰ 
میلیارد تومان پروژه در بخش مســکن روستایی در استان 
گلستان افتتاح شده یا کلنگ اجرای آن به زمین زده می شود.

وی با اشاره به اســتقبال خوب روســتاییان از اجرای طرح 
نوسازی و بهسازی مسکن روستایی در استان گفت: افتتاح 
و کلنگ زنی  ۶ هزار و ۲۰۰ واحد مســکونی در روستاهای 
اســتان از مهم ترین پروژه های این ایام است.مدیرکل بنیاد 
مسکن استان بیان داشت:  از این تعداد یکهزار و ۲۰۰ واحد 
مسکونی روســتایی با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان که ۱۲۰ 
میلیارد تومــان آن از منابع بنیــاد و ۱۲۰ میلیارد تومان آن 

نیز سهم آورده متقاضیان است، افتتاح و تحویل متقاضیان 
می شود.

بوشهر گلستان

 آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر موفق
و ۱۷۰۲۵ شد  به اخذ استاندارد ایز

 افتتاح یا کلنگ زنی 6هزار و 200  واحد مسکونی
وستاهای گلستان   در ر



 آیا توسعه گازی ایران از مسیر روسیه می گذرد؟

تهران- مسکو در آستانه یک توافق استراتژیک

:CNG مدیر طرح
متوسط مصرف CNG در کشور ۲۳ میلیون متر 

مکعب است
مدیر طرح CNG شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: طی دو 
سال اخیر علی رغم گســترش کرونا و کاهش مصرف سوخت، مصرف 
ســی.ان.جی کاهش پیدا نکرد و در حال حاضر متوســط مصرف 23 

میلیون مترمکعب است.
محمدحســین باقری، مدیر طرح ســی. ان. جی شــرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی  اظهار داشت: طی دو ســال اخیر علی رغم گسترش 
کرونا و کاهش مصرف سوخت، مصرف سی. ان. جی کاهش پیدا نکرد و 

به جز فروردین سال گذشته به میزان متوسط مصرف بازگشتیم.
وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر متوســط مصرف سی. ان. جی 23 
میلیون متر مکعب در روز است، افزود: قبل از افزایش قیمت سوخت در 
آبان ۹8 میزان فروش جایگاه های ســی. ان. جی بین ۱۹ تا 20 میلیون 
متر مکعب در روز بوده که بعــد از افزایش قیمت بنزین این میزان تا 25 

میلیون متر مکعب هم افزایش پیدا کرد.
باقری تصریح کرد: چنــد ماه پــس از کرونا میزان مصــرف به همان 
رقم متوسط بازگشت و این نشــان می دهد مشــتریان ثابت سی. ان. 
جی حفظ شــده و در عین حال با اســتفاده از ظرفیت مصوبه شورای 
محترم اقتصاد برای توسعه و افزایش این ســوخت اقدام الزم با تبدیل 

خودروهای عمومی و مسافر برهای شخصی در حال انجام است.
مدیر طرح سی. ان. جی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی افزود: در 
حال حاضر تبدیل خودروهای عمومی در دست اقدام است و با توجه به 
ســهمیه قابل توجه بنزین در نظر گرفته شده برای خودروهای عمومی 
به نظر می رسد سهمیه بنزین کفاف شــان را می دهد و به همین دلیل 
ترغیب نمی شــوند که جهت تبدیل خودروهای خود نسبت به ثبت نام 

جهت تبدیل اقدام نمایند.
وی با اشــاره به اینکه هم اکنــون حدود ۱60 هزار خــودرو عمومی در 
بخش حمل بار و مســافر به دوگانه سوز تبدیل شــده است و 20 هزار 
خودرو هم در صف و نوبت کارهای اولیه جهت تبدیل هســتند، افزود: 
در بحث تبدیل 7 پیمانکار فعال در کشــور با 3۱0 کارگاه مجهز و تحت 
نظارت ناظرین ســازمان ملی اســتاندارد در حال اجرای پروژه تبدیل 
هستند و خودروهای عمومی بار و مســافربر که مایل هستند می توانند 
با مراجعه به سامانه www.gcr.niopdc.ir نسبت به ثبت نام و تعیین 
نوبت جهت تبدیل از طریق نزدیک تریــن کارگاه به محل زندگی یا کار 

خود اقدام نمایند.
مدیر طرح ســی. ان. جی شــرکت ملی پخش فراورده هــای نفتی در 
پاسخ به چرایی از دســترس خارج شدن موقت ســامانه تبدیل گفت: 
این ســامانه به مدت 30 الی 40 روز به دلیل ارتباط با سامانه های دیگر 
و جهت افزایش امنیت آن با توجه به مشکلی که برای سامانه هوشمند 
کارت ســوخت به وجود آمده بود مورد بازنگری قــرار گرفت و در حال 

حاضر در دسترس هموطنان عزیز متقاضی تبدیل قرار دارد.

باقــری در رابطه با تعداد جایگاه های ســی. ان. جی افــزود: هم اکنون 
2500 جایگاه در کشور وجود دارد که قابلیت عرضه حدود 40 میلیون 
متر مکعب گاز طبیعی فشــرده را در روز دارند ولــی در عین حال باید 
راحتی مردم در استفاده از این جایگاه ها نیز مدنظر قرار گیرد. در برخی 
از کانشــهرها، مخصوصاً در تهران تعداد جایگاه های سی. ان. جی در 
بعضی مناطق کم اســت و ضرورت دارد با تمهیدات پیش بینی شــده 
نسبت احداث جایگاه در مکان های مورد نیاز اقدامات حمایتی صورت 

پذیرد.
وی تأکید کرد: مانع اصلی توســعه جایگاه های ســی. ان. جی در این 
مناطق نبود زمیــن به علت قیمت باالی آن اســت. بــه همین خاطر 
چنانچــه ارگان های دولتی و شــهرداری ها آمادگی بــرای اختصاص 
زمین به جایگاه داشــته باشــند ما هم آمادگی برای تأمین تجهیزات و 

راه اندازی جایگاه را داریم.
مدیر طرح ســی. ان. جی شــرکت ملی پخــش فراورده هــای نفتی 
افزود: بــرای متقاضیان احداث جایگاه توســط بخــش خصوصی نیز 
مصوبه برخورداری از کارمــزد ویژه وجود دارد کــه در صورت احداث 
و بهره بــرداری از جایگاه هــا از کارمــزد ویژه جهت جبــران هزینه ها 
اســتفاده خواهند کرد. یعنی کارمزدی که می گیرد متفاوت از کارمزد 

جایگاه های دولتی است.
باقری در رابطه با طرح هوشــمند ســازی جایگاه های سوخت گفت: با 
عنایت به تغییرات قیمت خدمات و تجهیــزات الزم برای اجرای پروژه 
مذکور ضرورت دارد شــیوه نامه هزینه کرد اباغی به روزرسانی گردد. 
که این شیوه نامه همچنین بایستی توسط وزارت کشور، وزارت صمت 
و سازمان ملی اســتاندارد هم تأیید شــود و پس از نهایی شدن امکان 
برگزاری مناقصه فراهم می شود. در این خصوص همچنین ابهاماتی در 
نحوه اجرای طرح مذکور مطرح شده بود که در حال پیگیری و رفع این 

ابهامات هستیم.

 سدهای کشور فقط ۱۹.۳۸ میلیارد مترمکعب 
آب دارند

مدیر کل دفتر اطاعات و داده های آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران 
گفت: در شــرایط فعلی از کل حجم مخزن سدهای کشور که در حدود 
50.5 میلیارد متر مکعب اســت، حدود 38 درصد ظرفیت این مخازن، 

حجم آب ذخیره شده وجود دارد.
فیروز قاســم زاده، درباره آخرین وضعیت ذخایر سدهای کشور اظهار 
داشت: بررسی وضعیت سدها مستخرج از ســامانه اطاعاتی سدهای 
کشور نشان می دهد تا تاریخ ۱8 دی سال آبی جاری )سال آبی ۱40۱-
۱400( میزان کل حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در حدود 

۱۹.38 میلیارد مترمکعب است.
وی افزود: در حال حاضر موجودی آب در ســدهای کشــور حدود 28 

درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته را نشان می دهد.
مدیر کل دفتر اطاعات و داده های آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران 
تصریح کرد: میزان کل ورودی به سدهای کشور طی سال آبی جاری تا 
تاریخ ۱8 دی حدود 6.46 میلیارد مترمکعب اســت که کاهشی معادل 

30 درصد نسبت به سال آبی گذشته در مدت مشابه را تبیین می کند.
وی میزان کل حجم خروجی از سدهای کشور از ابتدای مهرماه تا تاریخ 
۱8 دی را معادل ۱۱.6 میلیارد مترمکعب اعام کرد و افزود: این میزان 
کاهشی معادل 37 درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته نشان 
می دهد.قاســم زاده تاکید کرد: در شــرایط فعلــی از کل حجم مخزن 
سدهای کشــور که در حدود 50.5 میلیارد متر مکعب است، حدود 38 

درصد ظرفیت این مخازن، حجم آب ذخیره شده وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: میزان پرشدگی سدهای مهمی چون زاینده رود، 
شمیل و نیان و سفیدرود در شــرایط فعلی به ترتیب حدود ۱3 درصد، 

۹4 درصد و 23 درصد است.

و نیر

وزیر نفت گفت: در قراردادهایی که امضا می شــود، بر 
روی احیای قرارداد گازی و نیز بحث افزایش ســوآپ 
با کشورهای همســایه تمرکز می کنیم. همچنین در 
حوزه های انــرژی، تهاتر فرآورده هــای نفتی و تبادل 

خدمات فنیـ  مهندسی مذاکرات خوبی انجام شد.
 »جواد اوجی«، وزیر نفت با »سردار بردی محمداف«، 
معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنســتان و »رشــید 
مردوف«، معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه 
ترکمنستان در ســاختمان اصلی وزارت نفت، دیدار و 
گفت وگو کرد.اوجی پــس از پایان نشســت با هیئت 
ترکمنســتان، با بیــان اینکه در حوزه هــای مختلف 
مرتبط با انرژی گفت وگوهای خوبی داشــتیم، گفت: 

سوآپ گاز ترکمنســتان از مسیر خاک ایران 
به کشور آذربایجان از ابتدای ماه ژانویه سال 
جاری میادی عملیاتی شــده و همکاران ما 
که در ایســتگاه میترینگ منطقه سرخس 
ترکمنســتان مســتقر هســتند، بر اجرای 
سوآپ با شــروع 4 تا 5 میلیون مترمکعب در 
روز یا به عبارتی ۱.5 تا 2 میلیارد مترمکعب 

در سال نظارت دارند.
وزیر نفت با بیان اینکه ، اســنادی بیــن دو طرف امضا 
می شود، گفت: این اسناد از ســوی کارشناسان ایرانی 
و کارشناسان کشور دوست و برادر، ترکمنستان، تهیه 
شــده اســت و مربوط به حوزه های نفت و گاز می شود 

که دو طرف ظرفیت خوبی بــرای همکاری 
در ایــن زمینه هــا دارند.اوجی افــزود: در 
قراردادهایی که در این دو روز امضا می شود، 
بر روی احیــای قــرارداد گازی و نیز بحث 
افزایش سوآپ با کشورهای همسایه تمرکز 
می کنیــم. همچنین در حوزه هــای انرژی، 
تهاتــر فرآورده های نفتــی و تبادل خدمات 

فنیـ  مهندسی مذاکرات خوبی انجام شد.
وی بر تمرکز برای افزایش ســهم تجارت انرژی تأکید 
کرد و گفت: بیشتر تمرکز در اســناد پیش رو، افزایش 
ســهم تجارت انرژی در بُعــد گاز، فرآورده های نفتی 
و محصوالت پتروشــیمی اســت.وزیر نفت بــا بیان 

اینکه زیرســاخت کافی تا ظرفیت روزانه 40 میلیون 
مترمکعب گاز برای واردات و سوآپ گاز از ترکمنستان 
وجــود دارد، تصریح کرد: امروز به کشــور دوســت و 
برادر اعام کردیم که آمادگی واردات و ســوآپ گاز با 
کشورهای همســایه تا 40 میلیون مترمکعب در روز 

یا به عبارتی ۱0 تا ۱5 میلیاردمکعب ساالنه را داریم.
اوجی از عزم دولت سیزدهم و وزارت نفت برای توسعه 
روابط بین المللی یاد کرد و گفت: ان شــاءاهلل با توجه به 
عزم و اراده ای که در وزارت نفــت ایران و وزارت انرژی 
ترکمنستان وجود دارد، بتوانیم باالترین میزان روابط 
را با کشور ترکمنســتان به ویژه در حوزه انرژی داشته 

باشیم.

وزیر

سمیرا ربیع  رئیس گروه مطالعات انرژی 
وین گفت: اکنون کــه پیش نویس قرارداد 
اســتراتژیک جدیدی در دست تهیه است، 
احتماال بــار دیگر، خــزر و میادین چالوس 
و ســردار جنگل، مورد بحث قــرار خواهد 

گرفت.
فریدون برکشــلی، درباره همــکاری ایران 
و روســیه در حوزه انــرژی بخصوص تولید 
و صادرات گاز اظهار داشــت: شــاید الزم 
باشــد که در ابتدا بگویم که در بخش انرژی 
ایران، ما نفت پیشــه هســتیم. نفت و بازار 
نفــت و فراورده های نفتی را می شناســیم 
و درک می کنیــم، از تجربــه طوالنــی 
برخورداریــم، فراز و نشــیب های زیادی را 
پشت ســر گذاردیم، اما در بخــش گاز این 
طور نیســت، تجربه بین المللــی نداریم، با 
نحوه جذب سرمایه گذاری های بین المللی 
آشــنایی کافی نداریم. در این چند دهه ای 
که پارس جنوبی کشــف شــد، گاز برای ما 
یک مقوله داخلی بوده اســت. در این چند 
فقره کار بین المللی هم کــه ورود کردیم با 
کشــورهایی مثل امارات، ترکمنســتان و 
ترکیه با مشکل مواجه شــدیم. در هر حال 
در مقوله منطقــه ای و بین المللی، از عمق 
اســتراتژیک گاز بهره و شناخت محدودی 
داریم. این اصا به این معنا نیست که نباید 
به فضای بین المللی گاز وارد شــویم و آن را 
کنار بگذاریم، بلکه قویا اعتقاد دارم که باید 
به صادرات گاز و استفاده از تمام استعدادها 
و امکانات جغرافیایی و ژئوپلیتیک خودمان 

بهره بگیریم.
وی ادامه داد: به همان نســبت کــه ایران با 
ســنگین ترین شــکل تحریم روبروست، 
روســیه هــم تحت تحریم هایی از ســوی 
امریکاســت، به اعتقــاد بنــده، همکاری 
دو کشــور با دالیل کافــی و منبعث از یک 
دیپلماســی طراحی شــده گازی نیست. 
روسیه 30 سال برای دور نگاه داشتن ایران 
از بازار گاز اروپا تاش کرد. دهه هاست که ما 
را برای خط لوله آسیایی موسوم به خط لوله 
صلح مابین ایران، پاکســتان و هند، سرگرم 
کرده اســت. البته این گایه نیســت. آنها 
هوشیار بودند و بر پایه منافع ملی خود عمل 
کردند. بنابراین منظورم این نیست که حاال 
ما باید در مقام خشم و عمل و مقابل به مثل 

باشیم. 

 همه کشورهای تولیدکننده گاز 
در معرض کسری عرضه گاز قرار دارند

 تصریح کرد: نکته مهم این است که روسیه 
هم مدت ها است همین کسری گاز امروز ما 
را تجربه کرده اســت. در واقع کسری نفت و 
گاز، آینده تامین انرژی جهــان و خصوصا 
آســیا را تهدیــد می کنــد. در حقیقت به 
استثنای قطر، همه کشورهای تولیدکننده 
گاز در معرض کسری عرضه گاز قرار دارند. 
اما در مــورد نقشــه راه اســتراتژی گازی 
جمهوری اســامی، به اعتقاد بنده، توسعه 
گازی ایران از مسیر روسیه نمی گذرد. برای 
روسیه، گاز ایران یک طعمه تلقی می شود و 

برای ایران، گاز روسیه یک خطر است.
وی در ادامه درباره همکاری گازی دو کشور 
در صورت نتایــج مثبت برجــام و احتمال 

تغییــر در نتایــج آتی ریاســت جمهوری 
امریکا تاکید کرد: گاز، نفت نیســت. بحث 
گاز مربوط به یک ســال و دو ســال نیست. 
پروژه هــای گاز در کمتر از یــک دهه معنا 
پیدا نمی کنند. بنابرایــن این که در یکی دو 
ســال تغییرات در نتایج انتخابــات امریکا، 
یک چرخــه و فرایند گازی را به ســرانجام 
برسانیم، با واقعیات ســازگار نیست. برای 
به انجام رســاندن یک استراتژی منطقه ای 
و بین المللــی گازی، مــا نیاز بــه یک دوره 

آرامش و تعامل بین المللی طوالنی داریم.

به امکان تبدیل ایران به یک کریدور 
گازی خوشبینم

برکشــلی تصریح کرد: بانک های روســی 
هم مانند چیــن، مثل کره، ژاپــن، عراق و 
افغانســتان و بقیه از نقل و انتقاالت مالی با 
ایران طفره می رونــد، بنابراین این که تا در 
کاخ سفید کســی آمد که خواست تحریم را 
بازگرداند، اســتدالل منطقی برای طراحی 
یک نقشــه راه معقــول و مســتدل برای 
اســتراتژی گازی نیســت. البته این پروژه 
انتقال گاز ترکمنســتان بــه آذربایجان از 
مسیر ایران، پروژه خوبی است و مرا به امکان 
تبدیل ایران به یک کریدور گازی خوشبین 
کرده و متاثر از شــکل فعلــی تحریم های 
امریکا هم نیســت. اما برای سرمایه گزاری 
و توسعه منابع گازی کشــور در چهارچوب 
پارس جنوبی و فراتر از آن باید قادر به جذب 

سرمایه گذاری های بین المللی باشیم.

خزر محتمل ترین گزینه برای 
همکاری گازی ایران و روسیه

وی خاطرنشــان کــرد: در ارتبــاط بــا 
همکاری های ایران و روســیه در حوزه گاز، 
بهترین یا شــاید محتمل ترین گزینه حوزه 
خزر اســت. البته ایران و روسیه یک قرارداد 
اســتراتژیک 20 ســاله همکاری در فوریه 
2002 منعقد کردند که اکنون در آســتانه 
اتمام آن هســتیم. مذاکرات برای تمدید و 
ارتقای قرارداد استراتژیک جامع مابین دو 
پایتخت در جریان اســت. در همان قرارداد 
20 ساله هم توســعه ذخایر گازی خزر، در 

آب های ساحلی ایران، پیش بینی شده بود. 
تا آنجا که مطلعیم، اقــدام قابل ماحظه ای 
از جانب روســیه برای همکاری ثبت نشده 
اســت. البته احتماال از طرف ما هم تاشی 
برای ترغیب روس هــا بــرای پایبندی به 

تعهدات گازی صورت نگرفته است.
رئیــس گــروه مطالعــات انــرژی ویــن 
خاطرنشــان کرد: اکنون کــه پیش نویس 
قــرارداد اســتراتژیک جدیدی در دســت 
تهیــه اســت، احتماال بــار دیگــر، خزر و 
میادیــن چالوس و ســردار جنــگل، مورد 
بحث قــرار خواهــد گرفت. البتــه پاره ای 
منابع بین المللی گزارشــاتی منتشر کردند 
که ایران معادل 40 درصــد از ذخایر گازی 
متعلق بــه خود در خــزر را به دو شــرکت 
متوسط روســی واگذار کرده تا در ازای آن، 
شــرکت های روســی منابع گازی خزر را 
اســتخراج کنند. گزارشــات دیگری هم به 
ورود چین برای فعالیت در منابع گازی خزر 
منتشر شــده ولی این اخبار در ایران تایید و 

یا مورد توجه جدی واقع نشده است.

حساب ویژه اروپا برای گاز ایران
وی بیــان داشــت: اتحادیه اروپا در ســال 
2020 به میزان 400 میلیــارد متر مکعب 
گاز مصرف کــرد. البتــه در 202۱ میزان 
مصرف افزایش پیدا کــرد. بخش اعظم گاز 
طبیعی مصرفی اروپا ) 6۱ درصد(، از طریق 
خط لوله تامین می شود. البته نروژ، هلند و 
انگلیس هم به کشــورهای مختلف اتحادیه 
از طریق خطوط لولــه گاز طبیعی جابه جا 
می کنند. اتحادیه اروپا بــرای دریافت گاز 
از ایران حســاب ویژه ای باز کــرده بود. به 
خاطر دارم که در پایان جنگ تحمیلی و در 
دوره ای که بیشتر کشورهای اروپایی حتی 
در تهران سفیر نداشتند، اولین هیئت های 
مهم اقتصــادی اروپایی که به ایــران وارد 
شــدند، برای بحث انتقال گاز و احداث خط 
لوله بود. در آن مقطع حتــی پارس جنوبی 
هم بــه صــورت آنچه کــه اکنــون از آن 
می دانیم، مطرح نبود. در واقــع اروپایی ها 
زودتر از ما تــوان گازی ایران را شــناخته 

بودند.

اروپا ناچار است هزینه پیروی از 
سیاست های تحریمی امریکا علیه 

ایران را پرداخت کند
برکشــلی خاطرنشــان کرد: برای اتحادیه 
اروپــا، انــرژی و تامیــن گاز یــک مقوله 
اســتراتژیک اســت. بنابراین اروپــا هم با 
کشــورهایی کار می کند که نســبت به گاز 
نگرش اســتراتژیک داشته باشــند. برای 
اروپا، از اواســط 2005 که روسیه ظاهرا به 
دلیل اختاف بر ســر قیمت گاز طبیعی با 
اوکراین، انتقال گاز را بــرای مدتی متوقف 
کرد، روسیه وارد لیست ســیاه شریک غیر 
قابل اعتماد امنیت انرژی ثبت شــد. امریکا 
هم اتحادیه اروپا را به ســوی لبه تیغ ناامنی 
تامین انرژی کشــاند. اکنون اروپــا ناچار 
است تا هزینه سنگین پیروی بی چون وچرا 
از سیاســت های تحریمــی امریــکا علیه 

جمهوری اسامی ایران را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه معاهده آب و هوای محیط 
زیســت پاریس در 20۱5 ضربه مهلکی به 
سیاســت های تامین انــرژی اتحادیه اروپا 
از انرژی هســته ای و گاز طبیعی وارد کرد، 
ادامــه داد: در حقیقــت بخــش اعظم گاز 
وارداتی از روســیه برای مصارف نیروگاهی 
اســت. اکنون هم بحران انــرژی در اروپا، 
گازی است. اروپا مشــکلی بابت تامین نفت 

و فراورده ندارد.
 اتحادیه اروپا ۱20 نیروگاه برق هســته ای 
هم دارد که ۱4 نیروگاه در دو ســال گذشته 
تعطیل شــدند. در همین مدت 2 نیروگاه 

جدید وارد مدار شده است. 

گاز ایران به اروپا می رسد؟
رئیس گــروه مطالعات انــرژی وین درباره 
اینکه ایران تا چه میــزان و تا چه زمانی قادر 
به تامین گاز اتحادیه اروپا خواهد بود، گفت: 
این موضوع منبعث از میزان سرمایه گذاری 
و انتقال تکنولوژی به هنــگام در بخش گاز 
اســت. در عین حال اقتصاد و صنایع ایران 
ظرفیت باالیی برای نوسازی و فاصله گیری 
از صنایع انرژی طلب، دارنــد. اگر منظور از 
قابلیت ایــران برای تامیــن گاز اروپا، تحت 
شــرایط کنونی را مدنظر قرار دهیم، قطعا 

پاســخ منفی است. اما با ســرمایه گذاری و 
جذب فن آوری و نیروهای دارای تخصص، 
ایران می توانــد در پایان دهه ســوم و آغاز 
دهه چهارم قرن حاضر به یک تامین کننده 
عمده گاز در اروپا تبدیل شود. در اینجا باید 
تاکید کنــم که منظــورم تکنولوژی مدرن 
غربی اســت. روســیه هم برای حفظ فشار 
مخازن و توســعه میادین گازی به شــدت 
به دنبــال تکنولوژی های روز کشــورهای 
صنعتی است. جمهوری اســامی ایران به 
درستی اصول سیاســت های شرق محور را 
تحت بررســی جدی قرار داده است. اما این 
بدان معنا نیســت که از تکنولوژی، سرمایه 

و بهره وری روز بین المللی بی بهره بمانیم.
وی ادامــه داد: بــرای مثال کشــورهایی 
ماننــد چیــن و هندوســتان کــه بنــا بر 
ســوابق تاریخــی و مســیر کنونــی، مهد 
شــرق محوری هســتند، باالترین میزان 
جذب ســرمایه گذاری خارجی را از امریکا 
دارند. چین و هند میزبــان و مقصد بخش 
مهمــی از ســرمایه گذاری های امریکایی 
هستند. بیشــترین درصد تجارت خارجی 
آنها با امریکاســت و شــاید مهم تــر اینکه 
باالترین رشد ســرمایه پذیری و تجارت را 
با امریــکا دارند. بنابراین شــرق محوری به 
معنای فقدان دسترسی و ارتباطات تجاری 
با کشــورهای صنعتی و دارنــده فن آوری 

به هنگام نیست.

دل مشغولی های جنگ و جنوب ما را از 
شمال غافل کرد

برکشــلی در ارزیابی اســتفاده از مســیر 
ایران برای ورود انرژی روســیه به هند نیز 
گفت: پس از فروپاشــی اتحــاد جماهیری 
شــوروی در ۱۹8۹ ما در منطقه شمالی با 
پنج همســایه جدید روبرو شــدیم. شاید 
ظهور پنج جمهوری تازه در شــمال ایران 
را بتوان طنز جغرافیایی دانســت. اغلب این 
جمهوری ها، محصور در خشــکی هستند 
اصطاحا Landlocked هســتند. برخی 
از آنهــا Double landlocked هســتند. 
یعنی کشــوری که با دو مملکت واسطه به 
دریا ارتبــاط پیدا می کند، ایــن برای ایران 
موقعیت ممتازی اســت. اما از سوی دیگر، 
جمهوری اســامی ایران پس از فروپاشی 
شــوروی، تا حدی از ژئوپلیتیک شــمالی 
غافل ماند. دلمشغولی های جنوب و جنگ 
تحمیلی طوالنی و حضور امریکا در منطقه، 
بخش اعظم ظرفیت هــای ایران را معطوف 

مرزهای جنوبی ساخت. 
با این مقدمه، روسیه آســیای میانه را هنوز 
بخش مهمــی از اصــول ژئوپلیتیک خود 
می داند. البته این فقط مربوط به آســیای 
میانه نیست. در اوکراین و حاال در قزاقستان 
هم نیروهای روسی حضور پیدا کردند و در 
حقیقت به شیوه ای عمل می کنند که گویی 
از بخشــی از خاک خود مراقبت می کنند. 
بنابراین امکان عبور گاز طبیعی روســیه به 
هند، از مسیر ایران میســر است. به صورت 
انتقال مســتقیم مانند آنچه که همین اول 
ژانویه 2022 از ازبکســتان بــه جمهوری 
آذربایجان از طریق ایران انجام شــده و یا به 

صورت سواپ.
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وگاه توسط صنایع وارد مرحله قرارداد شد ساخت ۵هزار و ۳۰۰ مگاوات نیر
خریدار  مجــری طرح احــداث ۱0 هزار 
مگاوات نیروگاه توسط صنایع، گفت: تاش 
برای ســاخت پنج هزار و 300 مــگاوات از 
۱0 هزارمگاوات نیروگاه تعهد شــده توسط 
صنایع وارد مرحله انعقاد قرارداد شده است.

افزایش 30 هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاهی 
کشــور یکی از برنامه هایی است که »علی 
اکبر محرابیان« به عنوان وزیر نیروی دولت 
سیزدهم آن را اعام کرد و براساس آن مقرر 
شــد که احداث ۱0 هزار مگاوات آن توسط 

صنایع انجام شود.
براین اســاس و با هــدف اجرایی شــدن 
این هــدف، ۱۹ مهرمــاه امســال وزارت 
نیــرو و وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 

تفاهمنامه ای را به امضا رســاندند که برپایه 
آن صنایع بــزرگ کشــور می توانند برای 
تامین نیازهــای برقی خود برای ســاخت 

نیروگاه اقدام کنند.
اکنون و براساس اعام پایگاه اطاع رسانی 
وزارت نیرو، مجری طــرح احداث ۱0 هزار 
مــگاوات نیروگاه توســط صنایــع گفت: 
ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی از سوی 
ســرمایه گذاران صنایع معدنی با استقبال 
چشــمگیری روبه رو شــده، به طوری که 
پنج هزار و 300 مــگاوات از ظرفیت احداث 
نیروگاه در راســتای تفاهم نامه وزارت نیرو 
و وزارت صمــت به مرحله انعقــاد و مبادله 

قرارداد رسیده است.

»سید زمان حسینی« افزود: در جلسه وزیر 
نیرو با دســت اندرکاران و ســرمایه گذاران 
صنایع معدنی برای احداث ۱0 هزار مگاوات 

نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی، موضوع 
تفاهم نامه بین وزارتخانه های نیرو و صمت 
در مــدت زمــان 85 روز از دوره پیشــبرد 
اجرای این طرح، 44 درصد پیشرفت داشته 
و انتظــار می رود بعــد از امضای قــرارداد، 

عملیات اجرایی نیز به سرعت آغاز شود.
وی ادامه داد: در این جلســه پس از شنیدن 
سخنان ســرمایه گذاران، ۱5 استان برای 
احداث نیروگاه هــای صنایع معدنی تعیین 
شده و در این زمینه آنها درخواست تسریع 
و تسهیل کردن صدور مجوزهای الزم برای 
ســاخت این پروژه ها و احداث نیروگاه های 

تجدیدپذیر را داشتند.
حســینی خاطرنشــان کرد: وزیــر نیــرو 

همچنین دســتور صدور مجــوز تخصیص 
ســوخت و محیط زیســت بــرای احداث 
نیروگاه های حرارتی  را صادر و ســاتبا را به 
ایجاد ســاز و کار الزم برای سرمایه گذاری 
صنایــع معدنــی بــه منظــور احــداث 
نیروگاه های تجدیدپذیر در قالب الحاقیه به 

تفاهم نامه ملزم کرد.
به گزارش ایرنــا، چندی پیــش وزیر نیرو  
گفت: یکــی از برنامه های مهــم و محوری 
وزارت نیرو توسعه ظرفیت های نیروگاهی 
کشــور متناســب با تقاضا اســت و در این 
خصوص ایجاد 35 هزار مــگاوات ظرفیت 
نیروگاهی در حوزه های مختلف در دستور 

کار قرار گرفته است.



 انگلیس و آلمان اجازه تعطیلی مدارس را نمی دهند

افت چشمگیر توانایی نوشتن دانش آموزان

رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی عنوان کرد
نگرانی بازنشستگان از بودجه ۱۴۰۱

رئیس کانون عالی بازنشســتگان تامین اجتماعی با اشــاره به نگرانی 
بازنشســتگان و بیمه شــدگان از الیحه بودجه ،گفت: کسری بودجه و 
عدم پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی عامت خطر جدی است.

علی اصغر بیات در خصوص وضعیت معیشت بازنشستگان و همچنین 
توجه به آن در بودجه سال آتی گفت: در بودجه ۱40۱ کل کشور آنگونه 
که باید به وضعیت شــکننده و نگرانی های بازنشســتگان و مستمری 
بگیران تأمین اجتماعی توجه نشده است.وی با اشاره به عقب ماندگی 
تکالیف مقرر و قوانینی که چندین سال اســت به بهانه های مختلف بر 
زمین مانده گفت: بودجه کل کشــور که نمایانگر نقشــه راه یک ساله 
است، باید امید بخش، حامی و ارتقا دهنده وضعیت زندگی آن دسته از 
افرادی باشد که ســال های زیادی برای اعتا و پیشرفت این آب و خاک 
زحمت کشیدند و نباید در زمان بازنشستگی دغدغه معیشت و گذران 
زندگی داشته باشــند.بیات همچنین گفت: درست است که کشور در 
شرایط سخت تحریمی به سر می برد و با محدودیت های زیادی دست و 
پنجه نرم می کند، اما چرا باید اقشار ضعیف و حداقل بگیران بیشترین 

فشار و ریاضت اقتصادی را تحمل کنند و بی پناه بمانند؟
وی گفت: جمعیت چندین میلیونی مستمری بگیران تأمین اجتماعی 
نگران مشکات فزاینده ای است که امنیت خاطر آنها را هدف قرار داده 
است. واقعاً تأمین امنیت معیشت و درمان 44 میلیون بیمه شده تأمین 
اجتماعی موضوع ساده ای اســت که برخی از مسئوالن به راحتی از کنار 
آن رد می شوند؟رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر 
سراسر کشور خاطر نشان کرد: سرنوشــت میلیون ها بیمه شده و تحت 
پوشش ســازمان تأمین اجتماعی از جمله بازنشســتگان و مستمری 
بگیران به بودجه کل کشور گره خورده اســت.بیات افزود: نمایندگانی 
که در ایــام انتخابــات از همه تاش خــود برای کســب رأی و ورود به 
مجلس شورای اسامی استفاده کردند و گوش شــنوا و دیدگان بینای 

بازنشستگان بوده اند، در این مقطع حساس هم باید پای کار باشند.
وی افزود: کسری بودجه سازمان تأمین اجتماعی که بخش قابل توجه 
آن ماحصل تحمیل قوانین و ســنگین کردن تعهدات خارج از وظایف 
این سازمان، بدون پیش بینی اعتبارات الزم و عدم پرداخت بدهی های 
انباشته شــده دولت از سال های گذشته اســت را باید عامت خطری 
جدی ببینیم.بیات ادامه داد: بازنشســتگان و مستمری بگیران تأمین 
اجتماعی با دقت و حساسیت زیادی ســطح دغدغه مندی نمایندگان 

مجلس را نسبت به نگرانی ها و گرفتاری های خود رصد می کنند.
وی گفت: ما خواســتار پیش بینی و پرداخت بدهی جاری و انباشــته 
دولت به سازمان تأمین اجتماعی در بودجه ۱40۱ هستیم تا انتظارات 
و مطالبات قانونی خود از جمله تداوم متناســب ســازی را پیگیری و 

عملیاتی کنیم.

سرهنگ شریفی پاسخ داد
اپلیکیشن های مسیریاب چقدر در کاهش 

ترافیک نقش دارند؟
رئیس مرکز اطاع رســانی پلیس راهور درباره نقش اپلیکیشــن های 

مسیریاب در مدیریت ترافیک توضیحاتی داد.

ســرهنگ علی اصغر شــریفی گفت: تهران بیش از 8 میلیون وســیله 
نقلیه و جمعیت ۱3 میلیونی شناور دارد که با توجه به تردد روزانه زیاد، 

مدیریت کان و خاص خود را می طلبد.
رئیس مرکز اطاع رســانی پلیــس راهور تهران بــزرگ گفت: پلیس 
راهنمایی و رانندگی با رصد 24 ســاعته خود در معابــر، وضعیت را با 
دوربین ها و حضور فیزیکی کنترل می کند و تمام سعی ما این است که 

بتوانیم بار ترافیکی را به بهترین نحو مدیریت و کنترل کنیم.
به گفته سرهنگ شــریفی، پلیس با اجرای طرح ها و به حداقل رساندن 
ســاعت ها و زمان تصادفات، ســعی در رفع گره هــای ترافیکی با جابه 
جایی وسایل نقلیه دارد، این روز ها شــاهد اجرای طرحی در بزرگراه ها 
هســتید که خودرو هایی که قصد خروج دارند پلیس با استقرار در آنجا 
این خودرو هایی که تخلــف می کنند را اعمال قانــون می کند و اجازه 
ورود نمی دهــد و جریمه هم در نظــر می گیریم.رئیــس مرکز اطاع 
رســانی پلیس راهور تهران بــزرگ گفت: یکــی از کار هایی که پلیس 
انجام داده همکاری با اپلیکیشن های داخلی اســت و بسیاری از مردم 
از آن ها اســتفاده می کنند، ما آخرین وضعیــت ترافیکی را در خدمت 
این برنامه ها قرار می دهیم و آن ها هم خدمات خود را ارائه می کنند در 
این اپلیکیشــن ها تمامی جزییات نشان داده خواهد شد که مردم زمان 
کمتری در ترافیک بگذرانند همچنین با رعایت قوانین سعی کنیم نظم 

بیشتری به جریان ترافیکی بدهیم تا سریعتر به مقصد برسیم.
پیش از این، سردار محمدحســین حمیدی رئیس پلیس راهور تهران 
بزرگ گفته بود که حل شــدن ترافیــک تهران به این معناســت که با 
مدیریت صحیح ساعت پیک ترافیک کم تر شود و اگر وضع همین باشد 
و تصمیم جدی گرفته نشــود، همچنین روز بــه روز خودرو ها افزایش 
پیدا کنند و شاهد اتفاقات مثبت در حمل و نقل عمومی نخواهیم بود و 

این مشکل حل نخواهد شد.

مردم برای شکایت درباره یارانه ها  به کجا 
مراجعه کنند؟

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر مردم 
شکایتی مرتبط با دهک بندی اقتصادی و یارانه ها داشته باشند، باید به 

سامانه متعلق به وزارت کار مراجعه کرده و شکایات خود را ثبت کنند.
 برنامه  تهــران 20، با حضــور دکتر داریــوش ابوحمزه معــاون رفاه 
اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تشــریح خدمات پایگاه 

اطاعات رفاه ایرانیان پرداخت.
در ابتدای برنامه دکتــر داریوش ابوحمزه درباره ســامانه رفاه ایرانیان 
گفت: در این سامانه با استفاده از فعالیت های روزمره مردم، سعی شده 
اســت اطاعاتی را که براساس کد ملی در دســتگاه های حاکمیتی، به 
ثبت رسیده، تجمیع شود.ابوحمزه در پاسخ به ســوال مجری برنامه با 
مضمون آن که اگر مردم اعتراضی را نســبت به دهک بندی اقتصادی 
خود دارند باید به کجا مراجعه کنند، تصریح کرد: اگر شــکایت مرتبط 
www.hemayat. با یارانه ها باشــد، می توانند با مراجعه به ســامانه

mcls.gov.ir کــه متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســت 
شــکایات خود را ثبت کنند.معاون رفاه اجتماعــی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه وضعیت معیشتی فعلی جامعه، وضعیت 
مناسبی نیست، گفت: ســفره مردم در دهه نود، طبق آمارهای رسمی 
کشور حدود 25 الی 30 درصد کوچک شده اســت. میانگین خط فقر 
در کشــور برای یک خانوار چهار نفره به طور تقریبی به کمی بیشتر از 
4 میلیون تومان رسیده اســت که این آمار برای تهران با همین شرایط، 

نزدیک به 5 میلیون تومان محاسبه می شود.

دیوار

عضو کمیته علمی کشــوری مبارزه با کرونا با هشدار 
نسبت به روند افزایشی سویه امیکرون کرونا در کشور 
و اهمیت تزریق دز ســوم واکســن، گفت: الزم است 
فاصله بین دز دوم و سوم واکســن را کاهش دهیم و به 
یک ماه برسانیم تا افراد زودتر بتوانند دز سوم را تزریق 
کنند؛ زیرا شــاید فرصتی تا موج امیکرون نداشــته 

باشیم.
 دکتر پیام طبرســی در حاشیه جلســه کمیته علمی 
کشــوری کرونا، گفت: ما در کمیته علمی تصمیمات 
علمــی را گرفته و ســتاد ملی بــرای اجــرای آن ها 
تصمیم گیری می کنــد. واقعیت این اســت که خطر 
امیکرون بیخ گوش ماســت. در کشــورهای اروپایی، 
امریکایی، کشورهای اطراف ما مانند بحرین، کویت و.. . 

که گزارش شده تعداد موارد باالی ۹0 درصد 
نســبت به چند مدت قبل افزایش پیدا کرده 
است که نشــان می دهد افزایش امیکرون به 

ما نزدیک است.
وی افــزود: گزارشــات در خود ایــران و در 
مواردی که تســت شــده  متاســفانه آمار 
امیکرون در تســت های انجام شــده، رو به 

افزایش بوده و باتوجه به خصوصیــات این ویروس که 
اگر شروع به افزایش کند، مواردش به صورت تصاعدی 
باال می رود، بنابرای طی دو تا ســه هفته آینده ممکن 

است که با پیکی مواجه شویم.
وی گفت: بــرای اینکه کمتر دچار مشــکل شــویم، 
ســه نکته عمــده دارد؛ اول تاکید مجدد بــر رعایت 

پروتکل های پیشــگیرانه مانند اســتفاده از 
ماسک، رعایت فاصله گذاری فیزیکی و... که 
می تواند به جلوگیری از گســترش بیماری 
کمــک کند. دوم تزریق دز ســوم واکســن 
اســت، اکنون بین افرادی کــه دو دز یا یک 
دز تزریق کرند با کســانی که دز سوم تزریق 
کردند، فاصله زیادی داریم. به طوری که ۱0 
میلیون نفر دز سوم را تزریق کردند و 40 تا 50 میلیون 
دز عقبیم. امــروز در کمیته علمی بحث شــد که اگر 
امکان پذیر باشد، ما فاصله بین دز دوم و سوم را کاهش 
دهیم و به یک ماه برســانیم تا افراد زودتــر بتوانند دز 
سوم را تزریق کنند. زیرا شاید فرصتی تا موج امیکرون 

نداشته باشیم.

طبرســی گفت: موضوع دیگری که بحث شد، افزایش 
قدرت تست اســت.  زیرا اکنون بیماری های ویروسی 
دیگری مانند آنفلوآنزا در جامعه در حال چرخش است 
و راهی این کــه بتوانیم افراد دچار کرونا را شناســایی 
کنیم تا بتوانند خودشان را قرنطینه کنند، انجام تست 

است. باید میزان تست مان را هم افزایش دهیم.
وی گفــت: امید ما این اســت که با رعایتــی که مردم 
انجام می دهند در استفاده از ماســک و تسریع تزریق 
دز سوم واکسن، بتوانیم شــدت موج را کاهش دهیم. 
اما اینکــه مواردمان در دو ســه هفته آینــده افزایش 
می یابد، واقعیتی است که با آن مواجهیم. اگر وارد یک 
پیکی شویم که وسعت زیادی داشته باشد،باید قدرت 

تست مان افزایش یابد.

رئیــس ســازمان حج و زیــارت بــا تأکید بــر اینکه 
اعزام زائران به ســوریه در شــرایط فعلی بــا توجه به 
محدودیت های امنیتی فقط به صــورت هوایی انجام 
می شود، از احتمال اعزام زمینی زائران عتبات عالیات 

به عراق از ماه رجب خبر داد.
 علیرضا رشــیدیان در جریــان بازدیــد از واحدهای 
مختلف حج و زیارت خراســان رضوی، اظهار کرد: در 
موضوع اعزام زمینــی زائران به عتبــات عالیات عراق 
مذاکراتی با مســئوالن دولت عراق داشــتیم که امید 

است از ابتدای ماه رجب سفرهای زمینی به 
عتبات عالیات را نیز راه اندازی کنیم.

وی همچنیــن در موضوع حــج و عمره هم 
عنــوان کرد: با توجــه به تصمیمــات وزیر 
حج و عمره عربســتان، اقدامات آنها در رفع 
موانع زیــارت و جهت گیری بــرای موضوع 
راه اندازی ســفرهای حج و عمره مشــهود 

اســت، اما نمی توان به صورت قطعی در این موضوع 
اظهار نظر کرد.

رشــیدیان افزود: ســازمان حــج و زیارت 
آمادگی کامل اعزام زائران به حج و عمره را با 
توجه به در نظــر گرفتن احتماالت مختلف و 

چگونگی توافق با کشور عربستان دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه زیارت یک مســئله 
فردی و اجتماعی است که باعث ارتقاء اخاق 
فردی و توسعه وحدت بین مسلمانان است، 
افزود: سازمان حج و زیارت مجموعه ای خدماتی است 
که ظرفیت هایی مختلفی برای تسهیل در زیارت ایجاد 

می  کند و ارزش های دینی و اخاقی به عنوان یک اصل 
در رویکرد سازمانی لحاظ می شود.

رئیس ســازمان حج و زیارت تصریح کــرد: به منظور 
بهبود عملکردهــا در این حوزه فرآیندهــای اجرایی 
سازمان با کار گســترده کارگروه های تخصصی حج و 
زیارت بازنگری شــده تا ســازمان به هدف اصلی خود 
که اصاح فرآیندهای اجرایــی ، برنامه ریزی دقیق تر ، 
هماهنگی ، هدایت ، نظــارت و کنترل دقیق تر عملیات 

اجرایی است، بپردازد.

ون امیکر

زیارت

خریدار   معــاون وزارت آموزش و پرورش 
با اشــاره به افت چشــمگیر توانایی نوشتن 
دانش آموزان دبســتانی، گفت:کشورهای 
انگلســتان، آلمان و فرانســه اجازه ندادند 

مدارس مدت زمان طوالنی تعطیل باشد.
 ترک تحصیل و افت تحصیلی دانش آموزان 
دو آسیب نظام آموزشی کشــور در دوران 

شیوع کروناست.
دانش آمــوزان دوره ابتدایی در مهارت های 
مربوط به ســواد از جمله خواندن و نوشتن 
دچار مشــکات اساســی شــده اند و این 
موضوع توســط معلمــان گزارش شــده 
اســت همچنین در درس فارســی، میزان 
دانش آموزانــی که نتیجه خیلــی خوب را 
کســب کرده اند ۱0 درصد کاهش داشــته 

است.
در دوره متوســطه اوضاع متفاوت اســت 
یعنی بــه جای افت تحصیلی، شــاهد تورم 
نمرات خوب دانش آموزان هســتیم و حتی 
در امتحانات مجازی نمــرات دانش آموزان 
رشد داشــته اســت! به گفته مسئوالن در 
دوره متوســطه شــاهد افت پنهان هستیم 
یعنــی دانش آمــوزان در کاس مجــازی 
حضور داشته و در امتحانات به شیوه مجازی 
شــرکت کرده اند و جــزو تارکین تحصیل 
نیســتند در برخی موارد، میانگین نمرات 
به طور غیرمنتظره ای رشد داشته است و در 
برخی دروس رشــد 5 تا 6 نمره  ای مشاهده 
می شود اما براســاس ارزیابی هایی صورت 

گرفته، یادگیری محقق نشده است.

افت چشمگیر سواد دانش آموزان 
دبستانی

رضوان حکیم زاده معــاون آموزش ابتدایی 
وزارت آمــوزش وپــرورش در ایــن رابطه 
گفــت: در دوران کرونــا و ارائــه آموزش 
مجازی همواره این ســؤال وجود داشت که 
نحوه و میزان یادگیری دانش آموزان در این 

فضا در مقایســه با آموزش حضوری به چه 
شکلی است، پایشــی را در این زمینه انجام 
دادیم و نتیجه ارزشــیابی ســال تحصیلی 
گذشــته دانش آمــوزان دوره ابتدایی را در 
تمام دروس و پایه های تحصیلــی با نتایج 
ارزشیابی دو ســال گذشته که مشکل کرونا 

را نداشتیم، مقایسه کردیم.
وی افزود: در این مقایســه مشاهده شد که 
برای دانش آمــوزان به ویژه پایه اول ابتدایی 
شــاهد افــت چشــمگیری در یادگیری 
مهارت های ســواد پایه خواندن و نوشــتن 
هســتیم به شــکلی که در درس بســیار 
مهمی مثل فارســی پایه اول دبســتان که 
پایــه و بنیان ســواد دانش آموزان اســت، 
درصــد دانش آموزانی که نتایــج »خیلی 
خوب« کســب کردند، ۱0 درصد نســبت 
به دو سال گذشــته کاهش پیدا کرده است 
و درصد دانش آموزانــی که »نیازمند تاش 

هســتند«، افزایش پیدا کرده است.معاون 
آموزش ابتدایی وزارت آمــوزش و پرورش 
گفت: وقتی نتایج تکرار پایه اول ابتدایی را با 
سال قبل و دو سال قبل آن مقایسه کردیم، 
باز هم مشاهده شــد که درصد تکرار پایه در 
پایه اول به طور چشــمگیری افزایش پیدا 
کرده اســت که حاکی از چالش های جدی 
در یادگیــری دانش آمــوزان در خصوص 

مهارت های سواد پایه است.
وی عنوان کرد: بعد از بازگشــایی حضوری 
مدارس، معلمانی که بــه صورت حضوری 
با دانش آمــوزان پایه های دوم و ســوم کار 
می کردند، گزارش دادند دانش آموزانی که 
دو ســال گذشــته را در پایه های اول و دوم 
ابتدایی بودنــد و در فضای مجــازی بدون 
اینکه ارتباطی با معلم و مدرســه داشــته 
باشند، تحصیل کردند، ضعف های اساسی 
در مهارت هــای خواندن و نوشــتن به ویژه 

مهارت نوشتن دارند.
حکیــم زاده تصریح کــرد: در گزارش هایی 
که در ســطح جهان منتشــر شــده است، 
شــواهد مشــابهی را ارائه دهنــد مبنی بر 
اینکه آموزش هــای مجــازی خصوصاً در 
دوره ابتدایــی و در ســنین اولیــه، تأثیر 
نامطلوبــی روی یادگیــری مهارت هــای 
ســواد پایه دانش آموزان داشــته که بنیان 

یادگیری های بعدی است.

افت پنهان در دوره متوسطه
وی بــا بیان اینکــه در دوره متوســطه نیز 
شاهد افت پنهان هســتیم، متذکر شد: در 
آزمون های غیرنهایی نســبت به سال های 
گذشته یک تراکم نمره مشاهده شده است 
که این تراکم به نظر طبیعی نمی آید و شاید 
بیشتر تحت تأثیر نحوه برگزاری امتحانات 
بــود یعنــی اینکــه میانگیــن نمراتی که 

دانش آموزان در دروس کســب کرده بودند 
نسبت به ســال های قبل در دوره متوسطه 
دوم افزایش نشــان می داد کــه مقدار این 

افزایش بیشتر از حد معمول بود.
وی ادامه داد: در دوره ابتدایی به دلیل اینکه 
دانش آموزان در این ســن نیــاز به نظارت 
بیشــتری دارند و بزرگســاالن باید در کنار 
آنها باشند، در خانواده هایی کمتر برخوردار 
هستند که سطح سواد باالیی ندارند، حتی 
با وجود داشــتن تلفن همراه، به دلیل اینکه 
نتوانســتند حمایــت خانــواده را دریافت 
کنند دچار افت تحصیلی شدند. در مناطق 
روستایی و عشایری که در دو سال گذشته، 
مــدارس را باز نگــه داشــتیم و آموزش ها 
حضوری ارائه شد، چالش های کمتری را در 
مقایسه با مناطق پرجمعیت حاشیه شهر ها 

داشتیم.
حکیم زاده تصریح کرد: دســتورالعملی را 
تدوین کردیم تا مرحلــه دوم طرح جبران 
و تثبیــت یادگیری اجرا شــود کــه بعد از 
ارزشــیابی نوبت اول و ثبت نتایج شــروع 
می شود و باز هم دانش آموزانی که »نیازمند 
تاش بیشــتر« و »قابل قبول« را در دروس 
فارسی، ریاضی و علوم کسب کرده باشند، از 
این برنامه های جبرانی بهره مند می شود تا 

اردیبهشت ماه نیز ادامه دارد.
معاون آمــوزش ابتدایــی وزارت آموزش و 
پرورش عنوان کرد: بســیاری از کشــورها 
که زیرساخت های خیلی پیشرفته فناوری 
داشتند و مشکات دسترســی به گوشی و 
تبلت نداشــتند، خیلی زود مدارس شان را 
بازگشــایی کردند و اجــازه ندادند مدارس 
مدت زمان زیادی تعطیل باشد؛ کشورهای 
انگلستان، آلمان و فرانسه جزو این کشورها 
هستند و باالترین مقامات کشور انگلستان 
اعام کردند که بازگشــت دانش آموزان به 

مدرسه یک مسئولیت اخاقی است.

ون« بیخ گوش مان است خطر »ُامیکر

 احتمال عزیمت زمینی زائران به عتبات عالیات از ماه رجب
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معاون زیستی سازمان حفاظت محیط زیست:

پلنگ های ایرانی بحرانی است  وضعیت یوز
خریــدار   معــاون محیــط زیســت 
طبیعی و تنوع زیســتی ســازمان حفاظت 
محیطزیســت با تاکید بر اینکــه وضعیت 
یوزپلنگ های ایرانی بحرانی اســت، گفت: 
سرشــماری ها نشــان می دهد ۱2 قاده 
یوزپلنگ در زیســتگاه ها وجود دارد که از 

این تعداد فقط 3 قاده ماده است.
حســین اکبری در نشســت خبری که به 
صورت اناین برگزار شــد افزود: در زمینه 
جمعیت گونه های جانوری آنهایی که بالغ 
هســتند را جمعیت واقعی می دانیم از این 
رو سرشماری ها نشان می دهد که جمعیت 
یوزپنلگ های ایرانی در شرایط بحرانی قرار 
دارد و این یکی از دغدغه هــای اصلی ما در 

سازمان حفاظت محیطزیست است.
وی اظهارداشت: البته اقداماتی مانند ایمن 
سازی جاده و کاهش ســرعت خودروها در 
نزدیک زیستگاه های یوزپلنگ انجام شده 
اما کافی نیســت ، یوز گونه خاصی اســت و 
دارای زیستگاه وسیعی است عاوه بر اینها 
این گونه با مشــکات درون جمعیتی هم 

مواجه اســت یعنی اگر در بهترین شرایط 
هم باشــد اما باز به ســمت انقراض می رود 
که برای این مســاله طرحی را تهیه کردیم 
اما نتوانســتیم برای اجرای یک ســری از 

اقدامات اعتبار بگیریم. 

افزایش 2 برابری حیات وحش پارک 
ملی گلستان 

وی ادامه داد: پارک ملی گلستان حدود سه 
سالی است که به روش حفاظتی مشارکتی 
اداره می شود که نتایج سرشماری ها نشان 
می دهد این روش بســیار مطلوب بوده به 
طوری که در مدت ســه سال گذشته شاهد 
افزایش  2 برابری گونــه های حیات وحش 

در پارک ملی گلستان بودیم.
وی تاکید کرد: نتایج در پارک ملی گلستان 
نشان می دهد که روش مدیریتی که جوامع 
محلی در آن دخیل باشــند بســیار نتیجه 
بخش تر از این خواهد بــود که فقط دولتی 
اداره شود از این رو در نظر داریم تا این روش 

را در سایر مناطق تعمیم دهیم.

عدم تخصیص اعتبار یکی از نگرانی 
های اصلی سازمان محیط زیست 

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
ســازمان حفاظــت محیط زیســت گفت: 
مهمترین نگرانی و دغدغه مــا نبود اعتبار 
اســت پول می دهند اما کم است، ۱0 ماه از 
سال گذشته اما هنوز نقدینگی نداشتیم به 
رغم پیگیری های سازمان هنوز رقمی نداده 
اند ، بخش زیادی از فعالیت های ما وابســته 
به فصل اســت و ماهیت آنــی و فوری دارد، 
مانند بیماری ها و سرشماری حیات وحش 
که اگر زمان ان بگذرد دیگر نمی توان کاری 
انجام داد ، مثا سرشماری باید آخر پاییز و 
اوایل زمستان انجام شــود و اگر این فصول 
بگذرد دیگر زمان از دســت می رود که تمام 

اینها به اعتبار نیاز دارد.
وی افــزود: جامعــه علمی و دوســتداران 
محیط زیســت انتظار دارند که ســازمان 
محیط زیست رفتار ایده آلی برای حیوانات 
چه از نظر درمان و چه انتقال انجام دهد که 
تمام اینها به اعتبار نیاز دارد که امیدوارم این 

مساله حل شود. اکبری اظهار داشت: گوزن 
زرد ایرانی بیشــتر از نیم قرن اســت که در 
اسارت به سر می برد باید یک جایی بتوانیم 
این حیوان را با طبیعــت وصل کنیم ، برای 
این منظور در صدد انجام یک ســری کارها 
هستیم که اجرای آنها نیازمند همکاری بین 
دستگاهی است تا بتوانیم ضریب حفاظتی 
را در مناطق باال ببریم و از طرفی چرای دام 

در این مناطق کنترل شود.
وی تاکیــد کرد: ضعف قوانیــن هم برای ما 
مشکل ســاز اســت، در مدت عمر سازمان 
حفاظت محیط زیســت در حوزه گونه های 
حیات وحش فقــط قانون شــکار و صید را 

داشــتیم که انهم مربوط به سال ۱346 بود 
اما اکنون در حال بازبینی این قانون هستیم 
، مجلس هم به اهمیت این موضوع پی برده و 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 
نیز در این زمینه نامه ای داده که نشــان می 

دهد نسبت به این مساله حساس شده اند. 
وی اظهار داشــت: در سیاســت های کلی 
اباغی مقام معظم رهبری این چالش ها به 
خوبی دیده شــده و اکنون رویکرد سازمان 
حفاظت محیط زیســت این اســت که آن 
سیاســت ها تا جایی که امکان دارد اجرایی 
شود و در این راستا قرار است دستگاه ها نیز 

همکاری کنند.



سرپرست فرابورس ایران:

ح قطعی، برای تغییر دامنه نوسان وجود ندارد هنوز طر

خریــدار   سرپرســت فرابورس ایــران گفت: 
هیئت مدیره ســازمان بــورس و اوراق بهادار، در 
حال بررسی طرح هایی برای تغییر دامنه نوسان 

هستند.
 بــه گفتــه سرپرســت فرابــورس ایــران، در 
دســتورالعمل جدیــد بازارگردانی، یکســری 
اختیارات از جملــه تصمیم گیــری برای حجم 
مبنا و دامنه نوسان، به بورس ها و بازارگردان داده 
شده که فرابورس ایران نیز بر همین اساس، برای 
آن دسته از شــرکت های پایه که 20 روز متوالی 
در صف فروش یا خرید باشــند؛ یعنی، معامله ای 
انجام نشــده و سهم آن شــرکت قفل شده باشد، 

حجم مبنا را بر مــی دارد تا زمانی کــه به تعادل 
برسد.

در ســه روز اول اجرای این طرح، ســه ســهم به 
تعادل رسیدند؛ به طور مثال، یکی از سهم ها ۱20 
روز در صف فروش بود و با ایــن کار، صف فروش 
آن جمع شــد. همچنین، به تبعیت از این طرح، 
اطمینان از نقدشوندگی سهام مردم نیز باال رفته 
اســت.پیش بینی می شــود که عمده این دسته 
از شــرکت ها، تا دو هفته آینده بــه حالت تعادل 

برسند.
یکی از روش های کنترل تغییرات قیمت سهام در 
بورس های جهان، تغییر دامنه نوســان یا تعیین 

کمترین قیمت و بیشــترین قیمت، برای معامله 
سهام است. در این روش، ســفارش های خرید و 
فروشــی که در خارج از این محدوده قرار گیرند، 
ثبت نمی شوند و قیمت، تنها در محدوده خاصی 
تغییر می کند که باعث می شود، نوسان روزانه آن 

قابل کنترل باشد.
پیش تــر، خواجه حق وردی معــاون نظارت بازار 
فرابورس از حذف مشروط دامنه نوسان خبر داده 
بود. به گفتــه او، برای نماد هایی کــه بازارگردان 
دارند، با شــرایط هیئت مدیره بورس ها می توان 
دامنه نوســان را افزایش داد و ایــن افزایش هیچ 

سقفی ندارد و ضوابط آن در حال تدوین است.

کشاورزی

 بانک کشــاورزی در راســتای 
اجــرای برنامه هــای حمایتی از 
فعاالن بخش کشاورزی و تأمین 
نقدینگی برای خریــد نهادهای 
دامی، دامــدار کارت، در اختیار 

دامداران استان قرار می دهد.
به نقــل از روابط عمومــی بانک 
کشاورزی اســتان اصفهان، بانک 
کشــاورزی در راســتای اجرای 
برنامه هــای حمایتــی از فعاالن 

کشــاورزی  بخــش 
نقدینگــی  تأمیــن  و 
برای خریــد نهادهای 
دامی، دامــدار کارت، 
در اختیــار دامــداران 
قرار می دهد. اســتان 
ایــن کارت اعتباری، با 

هدف کمک بــه تأمین نقدینگی 
دامداران، بــرای تهیه نهاده های 
دامــی از مراکز توزیــع معرفی 

شده از ســوی وزارت 
کشاورزی صادر  جهاد 
می شــود و در مرحله 
نخســت اجــرای این 
طرح، 20 هزار میلیارد 
ریال با نــرخ ترجیهی 
۱۱ درصــد پرداخــت 
خواهد شــد.دامداران روستایی 
و عشــایری که به بانــک معرفی 
می شــوند، می توانند متناســب 

با نیاز خود، تســهیاتی به مبلغ 
میلیــون   500 و   200  ،۱00
ریال با کمترین تشــریفات و در 
کوتاه ترین زمــان دریافت کنند.
این گزارش می افزاید؛ در ســال 
گذشته نیز، با اقدامی مشابه و در 
قالب کشــاورز کارت، هشت هزار 
و 500 میلیارد ریال تسهیات با 
نرخ ترجیهــی، در اختیار زارعین 

کشور قرار گرفت.

دامدار کارت؛ جدیدترین اقدام بانک کشاورزی برای کمک به تأمین نقدینگی دامداران 

 همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران 
و پاالیشگاه نفت اصفهان توسعه می یابد

به گــزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، در مراســم 
انعقاد قــرارداد همــکاری بین بانــک قرض الحســنه مهــر ایران و 
پاالیشگاه نفت اصفهان، دکتر ناصر ســیف الهی عضو هیأت  میره بانک 
قرض الحســنه مهر ایران ضمن ابراز تشــکر از ارتباطات خوب شرکت 
پاالیشــگاه نفت اصفهان با بانک قرض الحســنه مهر ایران، از آمادگی 
کامل این بانک برای ارائه خدمات به همــه کارکنان آن مجموعه خبر 

داد.
ســلیمان توکلی، قائم مقام مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران 
نیز، همکاری مسنجم و مداوم شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان را مثبت 
ارزیابی کرد و افزود: ســابقه مناسب و خوش نامی این بانک در مجموعه 

پاالیشگاه موجب افتخار و خرسندی است.
توکلی در سخنان خود بر ارائه خدمت از ســوی بانک همراه با رضایت 
مشــتری تأکید کرد. وی همچنین از تاش شــرکت پاالیشــگاه نفت 
اصفهان برای ایجاد رضایــت کارکنان و فراهم آوردن شــرایط رفاهی 

پرسنل خود و همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران تشکر کرد.
بانک قرض الحســنه مهر ایران، بانک عامل پاالیشــگاه نفت اصفهان 

خواهد شد
در این مراســم همچنین محســن قدیری، مدیرعامل پاالیشگاه نفت 
اصفهان ضمن تقدیر و تشکر از بانک قرض الحســنه مهر ایران به علت 
رضایت حداکثری کارکنان شرکت، درخواست کرد تا خدمات بانک به 

همه پرسنل اعم از رسمی و غیررسمی ارائه شود.
صرامی، معاون مالی و بازرگانی و عضو هیأت  مدیره شــرکت پاالیشگاه 
نفت اصفهان نیز ضمن تقدیر و تشــکر از فعالیت های چندین ساله این 
بانک، گفت: ان شاءاهلل بانک قرض الحسنه مهر ایران به نخستین بانک و 

بانک عامل در پاالیشگاه نفت اصفهان تبدیل خواهد شد.
جوادی، دیگــر عضو هیــأت  مدیره پاالیشــگاه نیز از بــا برکت بودن 
تسهیات بانک قرض الحسنه مهر ایران ســخن گفت و به خاطر حسن 

خلق و عملکرد مطلوب کارکنان این بانک در همه شعب تقدیر کرد.

بانک توسعه تعاون بانکی مردم محور است

ســید باقر فتاحی رئیس هیات مدیره بانک توســعه تعاون در حاشیه 
برنامه پاســخ گویی به مراجعات مردمی در موکب شــهید سلیمانی 
در پارک دانشــجو تهران گفت: مجموعــه وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی از پرمخاطب ترین دســتگاه های اجرایی به  شمار می رود که 
انواع خدمات اجتماعی، بانکی، روابط کار، اشــتغال و کارآفرینی ارائه 

می گردد.
وی افزود: مدیران بانک توســعه تعاون نیز به عنوان یک بانک دولتی و 
تخصصی جامعه تعاون گران و کارآفرینان همواره در پی آن بوده اند تا با 
حضور در استان های مختلف به مسائل و مشکات مردم در حوزه های 
مربوطه گوش فرادهند و در رفع مشکات و ارائه راهکارها به مراجعین 

کوشا باشند.
فتاحی با اشاره به روابط گســترده بانک توســعه تعاون با عموم مردم 
در سراسر کشــور گفت: طرح اشــتغال پایدار روســتایی و عشایری، 
تســهیات موضوع بند الف تبصره ۱8 قانون بودجــه، تفاهم نامه ها و 
قراردادهای متنوع با اتحادیه ها و تعاونی های سراســر کشــور از جمله 
خدمات بانک توســعه تعاون بوده است که تاش شــده است در حین 
اجرا، با تدابیر ارکان مدیریتی و اجرایی بانک، فرآیندها و راهکارها برای 
متقاضیان شــفاف باشد و دستاوردهای مناســبی در این طرح ها برای 

عموم مردم حاصل گردیده است.
رئیس هیات مدیره بانک توســعه تعــاون به برقراری موکب شــهید 
سلیمانی اشاره کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان 
وزارت مردم، تاش داشته است تا به تقویت ارتباطات مردمی مبادرت 
ورزد و حضور مسئولین و دست اندرکاران بخش های وزارتخانه در این 
محفل می تواند در راهنمایی مردم در موضوعات مختلف و گره گشایی 

از مسائل و مشکات موثر واقع گردد.
در این نشســت که بــا حضور برخــی معاونیــن وزیــر و نمایندگان 
دســتگاه های اجرایی زیرمجموعه وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
همراه بود، حمید البــرزی مدیر امور اعتباری و حجت شــمس رئیس 

اداره کل حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون نیز حضور داشتند.

در کنار رونمایی از دو محصول جدید این بانک 

دیتا سنتر بانک رفاه کارگران افتتاح شد 
طی مراســمی که هم زمان با نهمین نشست شــورای سیاست گذاری 
و برنامه ریزی تحول راهبــردی وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی به 
میزبانی بانک رفاه کارگران برگزار شد، دیتا سنتر این بانک توسط دکتر 
عبدالملکی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی افتتــاح و از دو محصول 

جدید این بانک در حوزه خدمات الکترونیکی رونمایی شد. 
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، دیتا ســنتر 
بانک رفاه که امروز افتتاح شد یکی از مجهزترین و پیشرفته ترین مراکز 
فناوری اطاعات کشور محسوب می شــود 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.
الزم به ذکر اســت، » ســامانه بتا« به عنوان یکی از محصوالت جدید 
بانک رفاه کارگران محیط و بســتری اســت که از طریق این بانک در 
راســتای ارائه و تعریف طرح های مختلف تسهیاتی 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.

بانک
 سرپرستی استان کرمان میزبان مدیرعامل

 بیمه کوثر
ابوالفضل آقــادادی در ادامــه بازدیدهای میدانی خــود از بخش های 
مختلف شرکت، این بار با سفر به اســتان کرمان از نزدیک با کارکنان، 

نمایندگان و برخی از ذی نفعان بیمه کوثر در این استان دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومــی بیمه کوثر، مدیرعامل بیمــه کوثر به همراه 
تنی چند از معاونان و مدیران خود با حضور در محل سرپرســتی استان 
کرمان، از بخش های مختلف بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت 

و عملکرد بیمه کوثر در این استان قرار گرفت.

نشست هم اندیشــی با نمایندگان اســتان یکی از برنامه های این سفر 
بود. مدیرعامل بیمه کوثر و هیئت همراه در این نشســت، بی واســطه، 
دغدغه ها و سواالت شبکه فروش را شــنیدند و در محیطی صمیمی به 

پاسخگویی، بحث و تبادل نظر درباره موضوعات مختلف پرداختند.
همچنین آقادادی بــه همراه معاونان و مدیرانی که وی را در این ســفر 
همراهی می کردند با کارکنان سرپرستی کرمان به گفت وگو نشستند. 
در این جلســه دیدگاه ها، انتقادها و راهکارهای کارکنان شنیده شد و 
هیئت بازدیدکننده نیز مطالبی را در موضوعات مختلف با کارکنان در 

میان گذاشتند.

 جشنواره زمستانه بیمه پارسیان با تخفیفات
 و تسهیالت ویژه آغاز شد

بیمه پارسیان، همزمان با شــروع فصل زمستان، جشنواره فروش ویژه 
بیمه  های آتش سوزی و مسئولیت را با عنوان جشنواره زمستانه ۱400، 

برگزار می نماید.
براساس این گزارش، در این جشنواره در بیمه های آتش سوزی، %50 
تخفیف جهت خرید بیمه نامه  های آتش ســوزی مسکونی، صنعتی و 
غیرصنعتی و 40% تخفیف در بیمه نامه های آتش سوزی اصناف ارایه 

می گردد.
همچنین کلیه بیمه گزارانی که بیمه نامه  های مسئولیت مدنی کارفرما 
درقبال کارکنان صنعتــی، تولیدی، خدماتی، عمرانی، ســاختمانی و 
مســئولیت مدنی بیمه گزار ناشــی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه 
پارســیان را خریداری  نمایند، می توانند از تخفیف 35% این جشنواره 

بهره مند شوند.
عاقه مندان جهت اســتفاده از تســهیات و تخفیفات ارایه شــده در 
این جشنواره و همچنین کسب اطاعات بیشــتر می توانند به شعب و 

نمایندگی های بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه نمایند.

با هدف نظام مندشدن اعطای اعتبارات به تولید صورت گرفت

امضای تفاهم نامه همکاری بانک پارسیان
 و وزارت صمت برای تامین مالی زنجیره ای تولید

مدیرعامل بانک پارســیان درمراســم امضای تفاهم نامــه همکاری 
با وزارت صمت گفت: اجرای تامین مالی زنجیره ای تاثیر بســزایی در 
توسعه تولید ملی دارد.تفاهم نامه همکاری وزارت صمت و هفت بانک؛ 
پارســیان، صنعت و معدن، صادرات، ملی، ملت، تجارت و مســکن با 
موضوع تامین مالی زنجیره ای تولیــد با حضور علی صالح آبادی رییس 
کل بانک مرکزی، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت، احسان خاندوزی 
وزیر امور اقتصادی و دارایی و علی آقا محمدی عضو مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام به امضا رسید.
کــوروش پرویزیــان مدیرعامل بانک پارســیان در این مراســم طی 
ســخنانی به تشــریح مزایای این طرح و فراهم آوردن زیرساخت های 
الزم اشــاره کرد وافزود: قراردادهای بانکی در قانون رفع موانع تولید و 
تسهیل کسب وکار استاندارد شده اســت و مصوبه شورای پول و اعتبار 
را دارد. برهمین اساس اجازه دهید اصاحیه پذیرش اسناد الکترونیکی 
با امضای الکترونیکــی در تفاهم نامه جدید امروز قید شــود چراکه ما 
بانک ها حق اضافه کردن موردی به قراردادها و تفاهم نامه های بانکی را 
نداریم و این تفاهم نامه بین 7 بانک متحدالشکل است.وی با بیان اینکه 
اجرای تامین مالی زنجیره ای تاثیر بســزایی در توسعه تولید ملی دارد، 
افزود: در این روش منابع و اعتبارات به ســمتی خواهد رفت که ارزش 

افزوده بیشتری ایجاد می کند که به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
با اجرای طرح تامیــن مالی زنجیره ای بنگاه هــای تولیدی و اقتصادی 
به جای شیوه سنتی، دریافت تسهیات مســتقیم، فرآیند تأمین مالی 
بنگاه ها به صورت پیوســته و در طول زنجیره های تأمیــن و مبتنی بر 

جریان واقعی کاال و خدمات صورت می گیرد.

بانك مسکن قرارگاه قهار راه اندازی کرد
 همزمان با ایام سالروز شــهادت حاج قاسم ســلیمانی، قرارگاه هیأت 

اندیشه ورز راهبردی تحت عنوان قهار در بانک مسکن آغاز به کار کرد.
به گزارش بازرگانی خبرگــزاری مهر به نقل از بانک مســکن، مهدی 
احمدی رئیس اداره کل روابط عمومی در حاشــیه مراسم بزرگداشت 
ایام فاطمیه )س( و سالروز شــهادت حاج قاسم ســلیمانی به تشریح 

جزئیات راه اندازی قرارگاه قهار در بانک مسکن پرداخت.
احمدی با بیان اینکه بانک مســکن به عنوان اولین بانک نســبت به راه 
اندازی قرارگاه قهار اقدام کرده اســت، گفــت: در گام دوم انقاب و در 
بحث جنگ اقتصادی پیــرو بیانات مقــام معظم رهبری، مقرر شــد 
هیأت های اندیشــه ورز راهبــردی بــا محوریت بســیج و در تمامی 
ســازمان ها، نهادها و ارگان ها تشکیل شــود تا با جذب نخبگان و جمع 
آوری پیشنهادات مطلوب و مناســب، راهکارهایی در جهت رفع موانع 
تولید ارائه شود.وی در ادامه خاطر نشان کرد: فرماندهی این هیأت های 
اندیشه ورز در حوزه اقتصادی بر عهده شخص مقام معظم رهبری است 
و پیرو بیانات ایشان و دســتورالعمل های سازمان بســیج مبنی بر راه 
اندازی هیأت های اندیشه ورز، بانک مســکن نیز به عنوان اولین بانک 

نسبت به راه اندازی قرارگاه قهار اقدام کرد.
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خریدار   مدیرعامل بانک شــهر گفت: آمادگی 
داریم با تشــکیل اتاق فکر با شــهرداری ها سطح 
تعاماتمان را در دوره جدید مدیریتی بانک شهر 
به صورت دوســویه افزایش دهیم و در پروژه های 

سرمایه گذاری مشارکت داشته باشیم.
به گــزارش روابط عمومــی بانک شــهر، دکتر 
ســید محمد مهدی احمدی در هفتاد و یکمین 
نشست کمیســیون مالی و اقتصاد شهری مجمع 
کانشــهرهای کشــور که با حضور شــهرداران 
مشهد و تهران، جمعی از اعضای شورای اسامی 
شــهر مشــهد و معاونان مالی شــهرداری های 
کانشهرهای کشــور برگزار شــد، افزود: سطح 
انتظار از دولت و شــهرداری ها در ایــن دوره به 
شدت افزایش پیدا کرده اســت و امیدواریم بانک 
شهر بتواند به خدمت رسانی شهرداری ها به مردم 

کمک کند.
وی گفت: بانک شهر اکنون با هشت چالش عمده 
برای خدمات رسانی به شهرداری ها مواجه است 
که یکی از آنها تاکید بانک مرکزی بر لزوم افزایش 

سرمایه 200 درصدی از سوی سهامداران است.
مدیرعامل بانک شــهر با بیان اینکه زیان انباشته  
از سال گذشته در بانک وجود داشت، اظهارکرد: 
خوشبختانه بخشــی از این زیان انباشته برطرف 
شده اســت و پیش بینی می شــود تا پایان سال 
کاهش بیشــتری را نیز شاهد باشــیم، البته این 
زیان انباشــته ناشی از اقاله یک ســری از اماک 
شــهرداری ها بوده که طی ســال های گذشته به 
صورت ضربدری با برخی از بانک ها انجام شــده 
است و دستگاه های نظارتی تاکید داشتند که این 

موارد از صورت های مالی حذف شود.
احمدی تصریح کرد: ســال گذشــته با همدلی  
که بین شهرداری ها و بانک شــهر وجود داشت، 
صورت جلسه ای با حضور معاون اول وقت رئیس 
جمهور با بانک مرکزی امضاء شــد که طی آن با 
مجوز انتشار اوراق مشارکت با عاملیت بانک شهر 
برای شهرداری ها موافقت شد، که اثرات آن را در 
شــهرداری ها می بینیم.وی اظهار کرد: عاملیت 
بانک شهر در انتشار اوراق مشــارکت و همراهی 
آن برای آزاد کــردن دارایی جهت اســتفاده در 

پروژه های عمرانی برای شهرداری ها بهتر است.
احمدی خاطرنشان کرد: باید در بلند مدت همت 
کنیم و سقف ســرمایه پایه بانک شهر را افزایش 
داده و یک مجمع عادی فوق العــاده برگزار کنیم 

و در کوتاه مدت نیز با رایزنی بــا دولت بتوانیم باز 
هم مجوز عاملیت انتشــار اوراق مشارکت را برای 

شهرداری ها اخذ کنیم.
مدیرعامل بانک شهر ادامه داد: البته شهرداری ها 
نیز بایــد فکری بــرای پرداخت دیــون خود در 
ارتباط با انتشار اوراق مشــارکت با عاملیت بانک 
شهر بکنند تا بانک دچار مشــکل نشود.احمدی 
با بیــان اینکــه چالش دیگــری که بــا آن برای 
کمک به شــهرداری روبرو هســتیم، موضوعاتی 
بــا دســتگاه های نظارتــی اســت، اظهارکرد: 
شــهرداری ها باید پــای کار بیاینــد و برویم این 
موضوعات را بــا دســتگاه های نظارتی برطرف 
کنیم.وی افزود: دســتگاه های نظارتی خواستار 
توقــف پرداخت تســهیات به شــهرداری ها به 
عنوان ســهامداران بانک شــهر، بیش از درصد 
تعیین شــده از ســوی بانک مرکزی هستند و بر 
این اساس بانک شهر اجازه ندارد بیش از 3 درصد 
سرمایه پایه به سهامدارن باالی 5 درصد خود که 
همان شهرداری ها هســتند، تسهیات پرداخت 
کند.مدیرعامل بانک شــهر تصریح کرد: بنابراین 
ما نمی توانیــم بیــش از 50 میلیــارد تومان به 
شهرداری ها به عنوان سهامداران بانک تسهیات 
پرداخت کنیم. در خصــوص پیمانکارانی هم که 
از سوی شــهرداری معرفی می شــوند نیز برخی 
موضوعات وجــود دارد کــه در مجمــوع باید با 
همکاری شهرداری ها، با دســتگاه های نظارتی 
گفت وگو کرده تا بتوانیم راه حلی برای این مساله 
پیدا کنیم.احمدی گفت: تنهــا بدهکاران عمده 
بانک شــهر شــهرداری ها هســتند، اما باید این 
موضوع نیز اعام شود که تســهیات دریافتی از 
بانک برای اجرای پروژه و خدمت رسانی به مردم 
دریافت شــده اســت و اگر قرار باشــد بابت این 
تسهیات مدیران بانک شهر دچار مشکل شوند، 

درست نیست.
وی اضافه کرد: لذا انتظار داریــم از ظرفیت های 
شهرداری ها و ارتباطاتی که با نمایندگان مجلس 
دارند برای رفع مشــکات و اصاح آیین نامه در 

شورای پول و اعتبار استفاده شود.
مدیرعامل بانک شهر افزود: شــهرداری ها برای 
تســهیات از شــوراهای شــهر مصوبه دریافت 
کرده اند و شورای شهر نیز یک دولت محلی تلقی 
می شود که مصوبات آن را فرماندار تایید می کند. 
ما باید شــهرداری ها را مانند شرکت های دولتی 

ببینیم، برای شــرکت های دولتی ضریب ذخیره 
گیری صفر درصد اســت، اما برای شــهرداری ها 
ضریب را ۱00 درصد در نظر گرفته اند. همین امر 

بانک شهر را دچار مشکل کرده است.
احمدی تصریح کرد: این چالشــی است که باید 
برای آن با همفکــری و همکاری شــهرداری ها 
چاره ای اساســی اندیشــید.وی ادامه داد: بحث 
بعدی تسویه دیون شــهرداری ها ذیل تبصره بند 
)ز( اســت که برای اینکار در ســال ۹۹ تنها ۱08 
میلیارد تومان مجوز داده اند در حالی که هرکدام 
از درخواســت هایی که از سوی شهرداری ها ارائه 

شده باالتر از این مبلغ است.
مدیرعامل بانک شــهر، با بیان اینکــه باید برای 
افزایش سقف تسویه دیون شهرداری ذیل تبصره 
بنــد)ز( با دولت رایزنــی کرد، افــزود: بدهی که 
شهرداری ها به بانک شــهر دارند از میزان بدهی 
آنها به تمامی بانک ها بیشــتر اســت لذا با اراده 

جمعی باید این مشکل را حل کنیم.
احمدی گفت: اکنون کمیســیون تلفیق مجلس 
شکل گرفته و وقت آن است تا با رایزنی شهرداران 
بــا نماینــدگان مجلس بــرای تســویه دیون 
شــهرداری ها در ســال ۱400 برای بانک شهر 
ردیف مجزا با مبلغی حدود 3 تــا 4 هزار میلیارد 

تومان در نظر گرفته شود.
وی ابــراز کــرد: در زمینــه واردات تجهیزات و 
ماشــین آالت و خدمات مورد نیاز شــهرداری ها 
ظرفیت هایی ایجــاد کرده ایم. در این نشســت 
مطرح شــد که در جلســه شــهرداران با معاون 
اول رئیس جمهور ایــن آمادگی وجــود دارد تا 
حواله های صادراتی به شــهرداری ها اختصاص 
داده شود  و بانک شــهر آمادگی دارد تا اگر دولت 
موافقت کند حواله های صادراتی را جای تســویه 
دیون شــهرداری ها به مــا بدهد، مــا می توانیم 
با شــبکه ای که ایجــاد کرده ایم ماشــین آالت و 

خدمات مورد نیاز شهرداری ها را وارد کنیم.
مدیرعامل بانک شهر افزود: این آمادگی را داریم 
تا با اســتفاده از حوالــه های صادراتی، تســویه 
دیون شــهرداری ها را انجام دهیم.احمدی گفت: 
در مجموع آمادگی داریم با تشــکیل اتاق فکر با 
شهرداری ها ســطح تعاماتمان را در دوره جدید 
مدیریتی بانک شــهر به صورت دوسویه افزایش 
دهیم و در پروژه های ســرمایه گذاری مشارکت 

داشته باشیم.

مدیرعامل بانک شهر در هفتاد و یکمین نشست کمیسیون مالی و اقتصاد شهری مجمع شهرداران کالنشهرها مطرح کرد
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