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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد 

نام گذاری میادین کارآفرینی در کشـور
خریدار    وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
نشســت کارگروه های تخصصی شــورای عالی 
اشتغال، از نام گذاری میادین کارآفرینی در کشور 

با هدف ایجاد فضای فروش خبر داد.
به گــزارش وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، 
»حجت اهلل عبد الملکی« در این نشســت افزود: 
برای همه مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان های کشور، بخشنامه ارسال شده است که 
بر اســاس مصوبه ابالغی وزارت کشور در تعامل 
با شــهرداران، یکی از میادین شــهر به نام میدان 

کارآفرینی تغییر نام یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعــی با بیان اینکه در 
ایجاد اشــتغال، فضای فروش از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اســت، گفت: در قانون آمده اســت که 
شــهرداری ها موظفند این فضا را در اختیار قرار 
دهند و بر این اســاس پیشــنهادی در کارگروه 
زیرساخت مطرح شــد که در هر شهری، میدانی 
به نــام کارآفرینی نام گذاری شــود کــه یکی از 
کارکردهای آن ایجاد بازار موقــت در آن میدان 
باشــد.وی اظهار داشــت: این موضوع از ســوی 
وزارت کشور به  اســتانداری ها و شــهرداری ها 
ابالغ شده اســت.عبدالملکی، ایجاد کارگاه های 
آموزشــی و مهارتی را از دیگــر کارکردهای این 
میادین عنــوان کــرد و بیان داشــت: مردم هم 
می توانند برای بهتر شــدن محیط کسب و کار در 

این میادین، ایده پردازی کنند.

پیشبرد 5 محور زیست بوم ملی اشتغال
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی ادامــه داد: در 
تاریخ جمهوری اســالمی و قبل تــر از آن نیز این 
اتفاق نیفتاده اســت که دســتگاه هــای مختلف 
و موثر در زمینه اشــتغال، کنار هم قــرار بگیرند 
و مفاهمــه و هم افزایــی در زمینه اشــتغال بین 
آنها شــکل بگیرد.وی با اشــاره به اینکه شورای 
عالی اشــتغال فضایی برای ایجــاد هاهنگی بین 
دستگاه های موثر در حوزه اشتغال است، گفت: در 
سطح شورای عالی اشتغال کشور، هماهنگی بین 
روسای دستگاه ها اتفاق می افتد و برای هماهنگی 
عملیاتی الزم است هشت کارگروه ایجاد شده در 

رده های پایین تر، پیگیر کارها باشند.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکه کار 
اصلی کارگروه ها، ایجاد هم افزایی بین دســتگاه 
هایی است که با هم ســنخیت دارند، خاطرنشان 
کرد: انتظار داریم کارگروه هــای تخصصی، پنج 

محور زیست بوم ملی اشتغال را پیش ببرند.
عبد الملکی اضافه کرد: پیگیری مصوبات شورای 
عالی اشتغال، پیشــنهاد مصوبه، تعریف پروژه و 
طراحی اقدام عملیاتی )پروژه های کوتاه مدت و 
میان مدت(، پیگیری پروژه های طراحی شــده تا 

زمان اجرا و پیشنهاد برای سایر کارگروه ها، جزو 
وظایف اصلی این کارگروه ها است.

وی با بیان اینکــه هر کارگروهــی می تواند یک 
کمیته متشکل از کارشناسان چند دستگاه داشته 
باشــد، افزود: در این کمیته ها می توان از نظرات 
دانشــگاهیان و صاحبنظران علمی هم استفاده و 

نتیجه آن را در کارگروه ها مطرح کرد.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی تاکید کرد: 
انتظاری که از کارگروه های اصلی داریم تسریع و 

پیگیری اقدامات، رسیدن به اقدام و نتیجه است.
وی بــرای فعالیــت هــر کــدام از کارگروه های 
تخصصی پیشــنهاداتی ارائه کــرد و گفت: حلقه 
اصلی و نهایی اشتغال، بازار اســت و در کارگروه 
»توســعه بازار، بازاررســانی و فروش« می توان 
صادرکننده پیدا کرد تا محصــوالت کارگاه های 
کوچک یا واحد های خانگی کــه ظرفیت ارائه به 
بازار را دارند، صادر کنند یا در تعامل با استان های 
مرزی و همجوار خود، راه را  برای صدور محصول 
خود هموار کنند.این عضو کابینه دولت سیزدهم، 
استفاده از فضای کسب و کار دستگاه های اجرایی 
را به عنوان پیشنهادی برای کارگروه »توسعه زیر 
ساخت« برشــمرد و گفت: هر کدام از دستگاه ها، 
فضایی دارند که می توانند دراختیار کارآفرینان 

قرار دهند.
عبدالملکــی، با بیــان اینکه  باید فنــاوری های 
مردمی را ترویج کنیم، افــزود: فناوری هایی که 
با ســرمایه کم در مقیاس کوچک به صرفه باشد و 
بتواند تولید را ساده تر کند در کارگروه »فناوری 

و نوآوری« می تواند بررسی و به مردم ارائه شود.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، خواســتار 
پیگیری تبصــره ۱۶ قانون بودجه کــه موضوع 
تســهیالت اشــتغال بــرای کمیته امــداد امام 
خمینی )ره( و بهزیستی و کال نهادهای حمایتی 
است از ســوی کارگروه »تامین ســرمایه« شد و 
گفت: شناســایی منابع آزاد بانک ها برای تولید 

اشــتغال اهمیت زیادی دارد، این منابع به غیر از 
تسهیالت تکلیفی است، اینکه بانک ها بدانند چه 
مقدار منابع می توانند برای کار تولید و اشــتغال 
اختصــاص دهند.در ایــن کارگروه، مــی توانیم 
نشستی با همه بانک ها داشــته باشیم و بررسی 
کنیم چه میــزان منابع برای ارائه پیشــنهادات 

جدید در اختیار داریم.
عبدالملکی با بیان اینکه راس این کارگروه بانک 
مرکزی اســت، از اقدام انقالبی ایــن بانک برای 
تامین مالی زنجیره ای کشور قدردانی کرد و گفت: 
تامین مالی زنجیره ای را کشــورهای پیشرفته تر 
اجرایی کرده بودند و ما در ایران برای آن چارچوب 
کلی نداشــتیم، هر مقدار تامین مالی زنجیره ای 

انجام شود، نتیجه آن ایجاد اشتغال است.
وی، مســاله هدایت نقدینگی به ســمت تولید را 
مهم ارزیابی کرد و گفت: هر شــغلی بنا بر سرمایه 
بر بودن خود به ازای مقدار سرمایه، یک تا چندین 
نفر اشــتغال ایجاد می کند، بر این اساس یکی از 
راه های کنترل اشــتغال های ایجادشده از طریق 

سازمان تامین اجتماعی است.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشــت: 
جای دیگر هنگام اســتمهال وام است، وقتی فرد 
برای تمدیــد وام اقدام می کند، تعداد اشــتغال 
ایجاد شده را بر اســاس کدهای موجود در تامین 
اجتماعی اســتعالم خواهیم کرد و اگر سرمایه به 
اشتغال و تولید منجر نشده باشد، وام پس گرفته 
می شود.وی، تسهیل صدور مجوزها را از وظایف 
کارگروه »توسعه حقوقی و کســب و کار« عنوان 
کرد و گفت: در زمینه صدور مجوز برای مشــاغل 
خانگی، ســه گروه وجود دارد؛ نخست مشاغلی 
که طبق قانون، فعالیت در برخــی از آنها ممنوع 
است، دوم مشــاغلی که ممنوع نیستند اما تایید 
نیاز دارند، ســوم اعالن محور که مجاز هستند و 
تایید نمی خواهد و سیســتم فوری به آنها مجوز 

می دهد.
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دبیر انجمن خودروسازان ایران:

و   عدم عرضه خـودر
برای افزایش قیمت را تکذیب می کنیم

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 دوم

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل



معاون اقتصادی رئیس جمهور:

وز دوران تحقیر ملت ها، محاصره اقتصادی و جنگ و تجاوز به پایان رسیده است  امر

رییس اتاق بازرگانی تهران:

در ۴۰ سال گذشته همیشه کسری بودجه داشتیم

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کرد
دستگاه های اجرایی زیرساخت های تامین 

مالی زنجیره ای را فراهم کنند
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت دســتگاه های اجرایی را موظف کرد 
الزامات و زیرســاخت های مورد نیاز توســعه تامین مالــی زنجیره ای 
را فراهم ســازند. با این مصوبــه بنگاه های تولیدی به جــای دریافت 
تسهیالت مستقیم از بانک، با اســتفاده از ابزارهای تعهدی تامین مالی 

می شوند.
در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت اهلل سید 
ابراهیم رییسی برگزار شــد، احکام پیشنهادی مشترک وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارایــی و صنعت، معدن و تجــارت و بانک مرکزی به 
منظور ارتقای شــیوه های تأمین مالی ســرمایه در گــردش، کاهش 
هزینه های تولید و کمک به رشــد اقتصادی بدون آثار تورمی بررســی 

و تصویب شد.
در شــیوه تامین مالی زنجیره ای، بنگاه های تولیــدی به جای دریافت 
تسهیالت مســتقیم از بانک، به صورت پیوســته و در طول زنجیره و با 

استفاده از ابزارهای تعهدی تامین مالی خواهند شد.
براســاس این احکام دســتگاه های اجرایی موظفند تمــام الزامات و 

زیرساخت های مورد نیاز توسعه تامین مالی زنجیره ای را فراهم سازند.
این روش در هفته های اخیر به صورت آزمایشی توسط وزارتخانه های 
امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجــارت و بانک مرکزی اجرا 

شده است.
رییــس جمهور پس از ایــن گزارش، اجــرای آزمایشــی تامین مالی 
زنجیــره ای را از نمونه های خوب وحــدت نظر، تعامــل و هماهنگی 
دستگاه های مختلف اقتصادی دولت دانست و گفت: اجرای کامل این 

طرح قطعا آثار بسیار مناسبی برای تولید به دنبال خواهد داشت.
آیت اهلل رییســی بار دیگر بر لزوم بســیج و همکاری همه دستگاه های 
دولتی برای عرضه کاالها به ویژه اقالم خوراکی و سفره خانواده به قیمت 

منصفانه و باثبات تاکید کرد.
در این جلســه، ســازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
موظف شد با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و 

تجارت قیمت کاالها را منصفانه تعیین و به مردم اعالم کند.

توسعه مکران ، موضوع مغفول مانده در الیحه 
بودجه۱۴۰۱

محسن موسوی خونســاری  با توجه به اینکــه دسترسی به آب 
فراوان برای استقرار صنایع آب بر در مکران وجود دارد لذا تا اافق ۱۴۱۳ 

می توان میلیون ها نفر از جمعیت ایران را در این سواحل استقرار داد.
سواحل مکران از بندر سیریک در استان هرمزگان شروع شده و تا بندر 

چابهار ادامه دارد.
 این مســیر ســاحلی دارای حدود ۵۰۰ کیلومتر طول خط ساحلی و 
عمقی حدود ۲۰۰ کیلومتر  بوده که می تواند در سند آمایش سرزمین 
به عنوان یک منطقه توســعه یافته مطرح شــده و با تعدادی ابر شــهر 
صنعتی و کالن شهرهای مســکونی به همراه زیرساخت های مورد نیاز 
از جمله خطوط ریلــی ، ازادراه ، فرودگاه ، نیــروگاه های برق ، خطوط 
انتقال گاز ، بنادر ، سدهای مخزنی ، آب شیرین کن ها ، طرحهای تامین 
آب و خطوط انتقال آب سهم مهمی در پذیرش جمعیت و صنایع آب بر 

از فالت مرکزی داشته باشد.
در این رابطه با توجه به مسائلی که در چند ماه اخیر در خصوص خشک 
شــدن زاینده رود در اصفهان رخ داد  و سپس مطرح شدن فرونشست و 
احتمال تخریب آثار ارزشمند تاریخی در این شهر و بدنبال آن مشاهده 
فرونشست در دیگر شهرها و اســتانها منجمله مشهد ، تهران ، نیشابور ، 
کرج ، ورامین و... و اینکه در محافل علمــی ثابت گردید که عامل اصلی 
این پدپده اوال اســتحصال بیش از حد متعارف از منابع آب زیر زمینی و 
بدنبال آن تخلیه حداکثری ســفره های آب زیــر زمینی در حوزه های 
آبریز فالت مرکزی و شــرقی بــوده و ثانیا بارگذاری بیــش از حد توان 
اکولوژیک شهرهای واقع در ایران مرکزی و شرقی در بخش کشاورزی، 
صنایع آب بر و تراکم جمعیت انجام شــده بنابراین بسیاری از صاحب 
نظران و اندیشمندان معتقد هستند که در این خصوص با توسل به یک 
طرح دراز مدت راهی بجز انتقال کلیــه صنایع آب بر از فالت مرکزی به 
سواحل مکران و هم چنین قســمتی از جمعیت این مناطق به سواحل 
خلیج فارس و دریای عمان وجود ندارد و در این مسیر ضرورت دارد که 
طی یک برنامه مدون اوال زیرساخت های الزم در سواحل مکران بطور 
اساسی اجرا شده و ثانیا افکار عمومی از جهت آگاهی رسانی و  پذیرش 

عامه مردم برای چنین اقدام بزرگی مهیا گردد.
شایان ذکر اســت که به درستی در ســند آمایش ســرزمین شرکت 
ســتیران ) ۱۳۵۴ ( نیز این موضوع  ذکر شــده بود که ایران کشــوری 
خشــک با شــرایط مناســب ژئوپلتیک همراه با منابع عظیم انرژی و 
موقعیت ترانزیتی مرزهای آبی در خلیج فارس و دریای عمان اســت و 
چون  دسترسی به آب فراوان برای استقرار صنایع آب بر در این محدوده 
وجود دارد لذا تا اافق ۱۴۱۳  می توان میلیون ها نفر از جمعیت ایران را 
در این سواحل استقرار داده و  در ســند مذکور عنوان شده بود که کلیه 
فعالیت های صنعتی تا ظرفیت ۱۰۰ میلیون تن در سال را می توان در 

سواحل مکران توسعه و گسترش داد.
البته در سند ملی آمایش ســرزمین دولت دوازدهم ) ۱۳۹۹ ( و مجلد 
بخش آب آن که قاعدتا مهمترین بخش هم محســوب می شود بیشتر  
اطالعات جامعی از وضع آب کشــور را به همراه یک سری دیدگاه های 
توصیه ای و کلی مطرح نموده و متاسفانه آن نکته ای که در این گزارش 
مغفول مانده اتخاذ یک سیاســت راهبردی و اصولــی در بخش آب و 

توسعه منطقه مکران بوده که توجهی به آن نشده است.  
ذکر این نکته ضروری اســت که تامین و عرضه آب اولین قدم در شروع 
توســعه منطقه مکران محســوب شــده و بالطبع تمهیدات مقتضی 
از جمله اختصاص بودجه مناســب برای مطالعه و اجــرای طرحهای 
مناســب در لوایح بودجه سنواتی الزامی اســت . با یک نگاه اجمالی در 
الیحه بودجه ۱۴۰۱ و اعتبــارات فصل آب آن مالحظه می شــود که 
در این خصوص  حــدود ۲۶۰۰۰ میلیارد تومن بــرای بخش آب و آب 
و فاضالب کشــور پیش بینی شــده در حالیکه کمتر از ۱ درصد آن به 
موضوع تامین و عرضه آب در منطقه مکــران اختصاص یافته ولی این 
میزان برای فــالت مرکزی به بیش از ۴۰ درصــد کل بودجه بخش آب 

می رسد.
دســت اندر کاران تدوین الیحه بودجه ۱۴۰۱ و هم چنین نمایندگان 
محترم مجلس شــورای اسالمی که در حال بررســی مفاد این الیحه 
هســتند توجه داشــته باشــند که در این چند دهه بیش از ظرفیت 
اکولوژیک و زیســت بوم فالت مرکزی، به توســعه و متمرکز نمودن 
جمعیت در مرکــز ایران توجه شــده و بنابراین تهدیــد بالقوه خالی 
شدن کامل سفره های آب زیر زمینی در چند ســال آینده و احتماال 
مشــکالت امنیتی که بوجود خواهد آمد به ناچار ریســک مهاجرت 
گسترده مردم به سواحل شــمالی و جنوبی دور از انتظار نیست پس 
اصلح آن اســت که قبل از وقوع چنین مهاجرت های گســترده ای، با 
اتخاذ یک برنامه جامــع و اختصاص اعتبارات مکفی از ســال آینده، 
اعتبارات بیشتری از فصل بخش آب کشــور در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
به سواحل مکران اختصاص داده شــود و توجه داشته باشیم که به هر 
طریق ممکن باید ســکونت در فالت مرکزی و نواحی شرقی ایران را 
کاهش داده و ســواحل مکران را به یک ایران کوچــک مدرن تبدیل 

نمود. 

بازار

یادداشت

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که تالش دولت این بوده 
است که بودجه را بدون کســری ببندد گفت: احتماالً 
حدود ۳۰۰هزار میلیارد تومان کســری تراز عملیاتی 

خواهیم داشت.
کلیات الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ یکشنبه ۱۹ دی در 
جلسه صحن علنی مجلس شورای اسالمی به تصویب 
رسید. هادی قوامی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
درباره کســری احتمالی الیحه بودجــه گفت: تالش 
دولت این بوده است که بودجه را بدون کسری ببندد و 
خط قرمز دولت در تهیه این الیحه کسری بودجه و اتکا 

به منابع بانک مرکزی بوده است.
وی افــزود: اما احتمــاالً حــدود ۳۰۰هزار 
میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی خواهیم 
داشــت که نه تنهــا از افزایش این کســری 
نسبت به سال ۱۴۰۰ جلوگیری شده است، 
بلکه بیش از ۱۵۰هزار میلیــارد تومان این 

عدد کاسته خواهد شد.
حمیدرضــا حاجی بابایــی رئیس کمیســیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۱ نیز درباره کســری واقعی بودجه ۱۴۰۱ 
گفت: بودجه سال آینده نسبت به ســال جاری نکات 

مثبــت قابل توجهی دارد، امــا در جا هایی با 
استقراض همراه است.

وی اضافه کــرد: این الیحه شــامل ۳ بخش 
اســت؛ بخش اول ۶۴۴هزار میلیارد تومان 
درآمد، بخش دوم ۴۰8هــزار میلیارد تومان 
فروش نفت، بخش ســوم ۲۹۱هزار میلیارد 
تومان اســتقراض از صندوق توسعه، فروش 

شرکت ها و 88هزار میلیارد تومان اوراق بهادار است.
حاجی بابایی با اشــاره به وجود ۱۴ موضوع کلیدی در 
بودجه ســال آینده گفت: دولت باید برنامه های دقیق 

خود را در این موضوعات برای مجلس تشــریح و ثابت 
کند که برای اقتصاد کشور مفید خواهند بود.

محمدحســین معماریان کارشــناس بودجه هم در 
خصوص امــکان تحقق کاهش تورم بــا الیحه بودجه 
۱۴۰۱ گفت: کسری بودجه تعاریف مختلفی دارد، اما 
کسری پنهان نیز وجود دارد که به تحقق نیافتن منابع 

پیش بینی شده، مربوط می شود.
وی ابراز کرد: این کســری در الیحه بودجه سال آینده 
بین ۱۶۰ تا ۱8۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شــده 

که بر اساس میزان آن قابل کنترل است.

عضــو کمیســیون رمــز ارز و بالکچیــن ســازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشــور گفت: ارزش کل بازار رمز 
ارز دنیا حدود ۳۵۰ میلیــارد معادل یک و نیم تریلیون 
دالر با گردش روزانــه ۵۳ هــزار و ۱۵۰ میلیارد دالر 
تخمین زده می شــود.علی پاک باختــه گان زنجانی 
اظهار کــرد: با توجه به رقم بــاالی معامالت رمزارزها، 
نباید از این بازار جدید غافــل بمانیم، می توان گفت از 
بازار یک و نیم تریلیون دالری رمز ارزها، بیت کوین به 
تنهایی ۵۷ درصد از بازار را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: میزان استخراج سالیانه رمزارزها در دنیا  ۱۵ 
میلیارد دالر و در ایران، ۱.۱ میلیارد دالر )در شــرایط 

غیررسمی فعلی( است.
وی ادامه داد: در حال حاضر از  حــدود ۳۲۴ هزار بیت 
کوین استخراجی ســاالنه دنیا ۱۹۵۰۰ بیت کوین به 
صورت غیررسمی در ایران استخراج می شود و بهتر آن 
است با بررســی جوانب و فرصت های این تکنولوژی و 

فناوری جدید بتوان بهره الزم را کسب کرد.
رئیس هیأت مدیره خانــه بالک چین ایران 
در عین حــال بیان کرد: متاســفانه به دلیل 
فقدان مقــررات و عدم وجود بازار ســازمان 
یافته، عموم مردم به دلیل عدم بهره مندی از 
دانش الزم در خرید امن رمزارزهای با قابلیت 
اتکای بیشــتر و همچنین عدم دسترســی 

به صرافی و فروشــندگان دارای مســئولیت داخلی، 
با انجام خریدهای اینترنتی دچار خســارت و یا حتی 
بطور ناخواسته درگیر جرایم پولشویی می شوند، از این 
حیث الزم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این 

تقاضاها پرداخته شود.
رئیس هیأت مدیره خانه بالکچیــن ایران، برضرورت 
فرهنگ سازی و آموزش عالقه مندان و حتی مسووالن 

از این حوزه تاکید کرد.
وی با اشــاره به صحبت های  رئیس کل بانک مرکزی 

مبنــی  راه اندازی رمز ارز ملــی در آینده ای 
نزدیک اظهار کرد: موضــوع رمزپول ملی از 
جمله موارد مهم در دستور کار بانک مرکزی 
است که زیرســاخت و دســتورالعمل های 
مربوط به آن تدوین شــده و در آینده نزدیک 
به صورت آزمایشــی راه اندازی خواهد شــد 
ولی بجای اینکار بهتر اســت که به کارهای 
کالن در ســطح بین المللی توجه بیشــتری داشــته 
باشــیم.عضو کمیســیون رمز ارز و بالکچین سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشــور در عین حــال بیان کرد:  
قرار اســت در منطقه آزاد کیش، با توجــه به تجارت و 
قابلیت های موجود این جزیره، تولیــد رمز ارز ملی به 
زودی به مرحله اجرا در آید کــه در بخش هایی غیر از 
ماینینگ چــون ایجاد صرافی و اســتفاده از کیف پول 
دیجیتال، همچنین خدمات جانبی رمز ارزها، در کنار 
کنترل ها و راه اندازی رمز ارز ملی در این جزیره شــکل 

عملیاتی به خود گیرد.پــاک باخته گان زنجانی یادآور 
شد: امروز، ما شــاهد این هســتیم که تعداد فزاینده 
ای از پرداخت در اقتصاد ما به صــورت دیجیتال وغیر 
نقدی انجام می شود. تمامی کســب و کارها مبتنی بر 
تجارت الکترونیک هســتند و شــرکت های تاسیس 
شده به دنبال راه های جدید برای گسترش روش های 
پرداخت موجود خود هســتند. مفهوم ارز دیجیتال به 
معنای پول رمزگذاری شــده، به منظور تسهیل انجام 
امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و توسط 
افراد جامعه مطرح شد.وی ادامه داد: ارز دیجیتال هیچ 
سرویس دهنده مرکزی یا موسســه مالی برای کنترل 
نقل و انتقال ندارد؛ چون همه چیــز بر ارتباطات نظیر 
به نظیر بنا شــده اســت. ارز دیجیتال یک ماهیت غیر 
متمرکز دارد که بر اســاس آن تمامی فرآیند انتشــار، 
پردازش و اعتبارسنجی معامالت توسط شبکه کاربران 

و بدون هیچ واسطه ای صورت می پذیرد.

بودجه

ارز

خریدار   رئیس اتــاق بازرگانــی تهران 
اظهار داشت: در ۴۰ ســال گذشته همیشه 
کسری بودجه داشــته ایم که یکی از عوامل 
مهم در اقتصاد کشــور اســت یعنی درآمد 
کمتر از هزینه بوده است. اگر این اتفاق برای 
یک شــرکت یا یک خانوار بیفتد، شــرکت 
ورشکست و خانوار بی خانمان می شوند اما 
دولت ها از منابع و ذخایر استفاده می کنند 

و مردم روز به روز فقیرتر می شوند.
 محمود خوانســاری در مراســم تقدیر از 
صادرکنندگان نمونه اســتان تهران اظهار 
داشــت: با وجود مشــکالتی که در اقتصاد 
وجود دارد، صادرات کار بزرگی است. با این 
حال، صادرات بخشی از اقتصاد کشور بوده 

و مشکل اصلی در اقتصاد است.
وی افزود: در ۴۰ ســال گذشــته همیشه 
کسری بودجه داشــته ایم که یکی از عوامل 
مهم در اقتصاد کشــور اســت یعنی درآمد 
کمتر از هزینه بوده است. اگر این اتفاق برای 
یک شــرکت یا یک خانوار بیفتد، شــرکت 
ورشکست و خانوار بی خانمان می شوند اما 
دولت ها از منابع و ذخایر استفاده می کنند 

و مردم روز به روز فقیرتر می شوند.
رئیس اتــاق بازرگانــی تهران ادامــه داد: 
کســری بودجه بــه ایــن معناســت که 
می خواهیم کسری به وجود آمده را با چاپ 
پول فراهم کنیم که ایــن موضوع به معنای 
افزایش ســطح عمومی قیمت ها و دســت 

کردن در جیب مردم است.

خوانســاری اضافه کرد: بسیاری از کشورها 
ســعی می کنند تورم را کاهش دهند. چین 
عمداً ســعی می کند ارزش پول ملی خود را 
پایین نگه دارد تــا بتواند صادرات را افزایش 
بدهد. یکی از چالش ها بیــن آمریکا و چین 
همین موضوع اســت که آمریــکا می گوید 
چین اجــازه نمی دهــد ارزش واقعی یوان 
نشــان داده شــود. مثال دیگر ترکیه است 
که با تورم ۲۰ درصد مواجه شد اما توانست 

آن را تبدیل بــه فرصت کــرده و در اتفاقی 
بی ســابقه، صادرات خود را به ۲۲۰ میلیارد 

دالر برساند.
وی افــزود: متاســفانه مــا ایــن تهدیدها 
را تبدیــل به فرصــت نمی کنیــم چرا که 
جزیره ای عمل می کنیــم. همین اتفاق در 
سال ۹۷ افتاد که با افزایش نرخ ارز، به جای 
حمایــت از صادرکنندگان بــا آنها برخورد 
کردیــم و بگیر و ببندهایی شــد، در نتیجه 

نه تنهــا افزایش صادرات نداشــتیم بلکه با 
کاهش صادرات هم مواجه بودیم.

رئیس اتاق بازرگانی تهران یادآور شــد: در 
هر حال دولت ایران دولتی نفتی اســت که 
درآمد نفتی دارد و خــود را بی نیاز از بخش 
خصوصــی و مردم می دانــد و فقط مواقعی 
که مشــکل وجود دارد به سراغ آنها می رود. 
از ســال ۹۴ تا ۹۷، ۷۰۰ میلیــارد دالر ارز 
داشــتیم کــه در همین زمــان قیمت موز 

نصف قیمت سیب درختی بود یعنی به همه 
کاالهای وارداتی سوبسید داده شده و همه 

چیز از چین وارد می شد.
خوانساری تصریح کرد: زمانی که دولت ارز 
ندارد به چاپ پول دســت می زند که باعث 
افزایش تورم می شــود. زمانی هــم که ارز 
دارد شــروع به ارزپاشــی می کند که منجر 
به تشدید تورم می شــود. زمانی ما در کشور 
۵ تــا ۶ میلیارد دالر صــدور خدمات فنی و 
مهندسی داشتیم اما امروز این میزان کمتر 

از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دالر است.
وی خاطرنشــان کــرد: مخرب تریــن کار 
ممکــن، قیمت گذاری دســتوری اســت. 
همین کار در ســال ۹۷ تــا ۱۴۰۰ در مورد 
ارز انجام شــد. یعنی صادرکننــده مجبور 
می شد ارز خود را در ســامانه نیما ۲۰ تا ۲۵ 
درصد کمتر از بازار بفروشــد تا واردکننده 
با این ارز واردات انجــام داده و به هر قیمتی 
که می خواهد در بازار به فروش برساند. این 
تصمیمات، ضربه مخربی به اقتصاد کشــور 
اســت.رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان 
متذکر شــد: ما چه کمتر از ترکیه داریم که 
۲۲۰ میلیــارد دالر صــادرات دارد. ترکیه 
معدن یا نفتی ندارد امــا ما که دومین منابع 
گازی جهــان را داریم، با قطعــی گاز و برق 
مواجه می شــویم! نباید وضعیت ما به این 
شکل باشد. زمانی در اقتصاد، کشور بیستم 
بودیم اما امروز به رتبه هــای بین ۳۰ تا ۴۰ 

رسیده ایم.

خریدار  معاون اقتصــادی رئیس جمهور 
گفت: امروز دوران تحقیر ملت ها، محاصره 
اقتصادی و جنگ و تجاوز به پایان رسیده و 
پیروزی قطعا متعلق به دولت ها و ملت های 

مبارز است.
اقتصــادی  معــاون  رضایــی  محســن 
رئیس جمهــور به دعوت رســمی کشــور 
نیکاراگوئه و بــه نمایندگی از رئیس جمهور 
کشــورمان، به منظور شــرکت در مراسم 
تحلیف آقــای دانیــل اورتگا با اســتقبال 

رسمی وارد این کشور شد.

رضایــی در دیــدار مســئوالن و مدیران 
فرهنگی و رســانه ای نیکاراگوئه با اشــاره 
به نقش فرهنــگ و تعامــالت فرهنگی در 
نزدیکی ملت ها به یکدیگر بر تالش مضاعف 
مســئوالن ایران و نیکاراگوئه در راســتای 
افزایش همکاری های فرهنگی و رســانه ای 

دو کشور تاکید کرد.
وی در جریان این ســفر عصر یکشــنبه به 
وقت محلــی با رئیــس ســازمان فرهنگ 
نیکاراگوئــه، رئیــس رســانه های دولتی، 
رئیس سازمان سینمایی و مدیر خبرگزاری 

دولتی نیکاراگوئه و رئیــس موزه روبنداریو 
نیکاراگوئه دیدار و گفتگو کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور در این دیدار 
با بیان اینکه فرهنگ، رســانه و آموزش در 
تعمیق روابط ملت ها حائز اهمیت اســت، 
اظهار داشــت: فرهنگ دل ها و روح ملت ها 
را به هم نزدیک  کرده و آنها را با هم منسجم 

می کند.
رضایی خاطرنشــان کرد: اگر ملت ها با هم 
منسجم نباشند مقاومت در برابر زورگویی 

دشمنان سخت و دشوار می شود.
وی با اشاره به سوابق تاریخی هنر و ادبیات 
و فرهنگ دیرینه ایرانــی و قرابت مردم دو 
کشور در مبارزه علیه مســتکبران، تصریح 
کرد: باید توســعه و تعمیق روابط فرهنگی 
و رسانه ای میان دو ملت و دو کشور را جدی 

بگیریم و از آن حمایت کنیم.
مســئوالن و مدیــران فرهنگی و رســانه 
ای نیکاراگوئــه نیــز در این دیــدار ضمن 
ابراز خرســندی از ســفر معاون اقتصادی 
رئیس جمهور کشــورمان بــه نیکاراگوئه و 
با اشاره به پیشــرفت ها و توسعه جمهوری 
اســالمی ایــران در حوزه هــای مختلف 
فرهنگــی و هنری و رســانه ای خواســتار 
توسعه همکاری ها و تبادالت فرهنگی میان 

دو کشور شدند.

محســن رضایی عصر روز گذشــته به وقت 
محلــی در دیدار با »دنیــس مونکادا«وزیر 
امور خارجه نیکاراگوئه، با اشــاره به اینکه 
خوشــبختانه جمهــوری اســالمی ایران 
با کشــورهای منطقــه آمریــکای التین 
دوســتی و همکاری های خوبی دارد، گفت: 
جمهوری اســالمی ایران به دنبال توسعه 

روابط راهبردی با نیکاراگوئه است.
وی خاطرنشــان کرد: بایــد در دوره جدید 
تالش کنیم در سطوح مختلف بین المللی، 
اقتصــادی و تجــاری، علمــی و فرهنگی،  
صنعت و انرژی همکاری هــای فی مابین را 

توسعه بیشتری دهیم.
معاون اقتصادی رئیس جمهــور با انتقاد از 
قلدرمآبی و زورگویی آمریکایی ها و دخالت 
آنان در امور داخلی کشورها، اظهار داشت: 
زورگویی و محاصره اقتصادی آمریکا قطعا 
تاثیری در مقاومت و ایســتادگی ملت های 
مقاوم و آزاده جهان بویژه ایران و نیکاراگوئه 

نداشته و  نخواهد داشت.
رضایــی ادامــه داد: امــروز دوران تحقیر 
ملت ها، محاصره اقتصادی و جنگ و تجاوز 
به پایان رســیده و پیروزی قطعا متعلق به 

دولت ها و ملت های مبارز است.
وی با بیان اینکه امروز آمریکا شــدیدترین 
تحریم هــا را علیه ملت ایــران اعمال کرده 

اما دولت و ملت ایران بــا مقاومت خود علیه 
این توطئه ها توانسته پیروزی های فراوانی 
بدســت آورد، تصریح کرد: ایــن افتخاری 
برای ایران و نیکاراگوئه اســت که پرچمدار 
مقاومــت در برابر اعمال فشــار قدرت های 

زورگو هستند.
»دنیــس مونکادا«وزیــر امــور خارجــه 
نیکاراگوئه نیــز در این دیدار بــا تقدیر از 
حضور معــاون رئیس جمهور کشــورمان 
برای شــرکت در مراســم تحلیف رئیس 
جمهور نیکاراگوئه،گفــت: حضور نماینده 
جمهوری اســالمی ایران در این مراســم 
برای دولت و ملت نیکاراگوئه بســیار حائز 

اهمیت است.
وی با اشاره به ایستادگی ایران و نیکاراگوئه 
در برابــر امپریالیســم و اعمــال فشــار 
قدرت های زورگو، اظهار داشــت: مقاومت 
ملت ایــران و پیشــرفت های این کشــور 
علی رغم دشــمنی و کارشــکنی ها الگویی 

برای همه انقالبیون جهان است.
وزیر امور خارجــه نیکاراگوئه با اشــاره به 
اهتمام روسای جمهور دو کشور بر گسترش 
روابط و همکاری های فی مابین افزود: دولت 
نیکاراگوئه آماده توسعه و تقویت مناسبات 
و همکاری هــای همه جانبه بــا جمهوری 

اسالمی ایران است.

 الیحه بودجه ۱۴۰۱، ۳۰۰هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد

ارزش کل بازار رمز ارز دنیا و ایران چقدر است؟



دبیر انجمن خودروسازان ایران:

و برای افزایش قیمت را تکذیب می کنیم عدم عرضه خودر

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 3
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه       21 دی 1400    شماره 959

 ضریب اشغال هتل های فرودگاهی به بیش
 از 5۰ درصد رسید

مدیرعامل شــرکت توســعه گردشــگری آریا زیگورات گفت: ضریب 
اشــغال هتل های فرودگاهی رکســان و رمیس به بیــش از ۵۰ درصد 

ظرفیت رسیده است.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشــگری، سمانه یوسفی افزود: 
این شرکت توانســت در دوران کرونا با تقویت زیرساخت ها و همچنین 

رفتن به سمت بازارهای متفاوت، ظرفیت پذیرش خود را افزایش دهد.
وی ادامه داد: نگاه به آینده، ایجاد زیرســاخت های مناسب ، تغییر بازار 
هدف  تغییر استراتژی و توسعه بازار هتل های فرودگاهی از جمله دالیل 

افزایش ظرفیت هتل به شمار می رود.
یوســفی با بیان اینکه مدت اقامت میهمان در هتل های فرودگاهی در 
مقایسه با یک سال گذشته افزایش یافته است، اظهار کرد:هتل در یک 
سال گذشــته به بازار گســترده ای برای برگزاری همایش ها و اقامت 
میهمانان واحدهای صنعتی اطراف که بــرای برگزاری همایش دچار 

مشکل بودند، تبدیل شده است.
وی گفت: با دریافت مجوز منطقه آزاد و با توجه به قرارگیری هتل های 
فرودگاهی به عنــوان تنها هتل در منطقه آزاد اقتصادی تهران )شــهر 
فرودگاهی( موفق شــدیم با وجود کاهش و تعلیــق پروازها ، پذیرای 
شماری از اتباع و مسافران که قصد سفر به کشــورهای آسیای میانه و 

آسیای شرقی را داشتند، باشیم.
یوســفی افزود: بتازگی نیز دولت صدور ویزای توریستی را از سر گرفته 
که قطعا آوردهای مناســبی برای حوزه گردشگری و هوانوردی کشور 
خواهد داشــت اما آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، تغییر نگاه به صنعت 

گردشگری است.
وی ادامه داد: هتل های فرودگاهی بــه دلیل رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی درخصوص مقابله با کرونا و همچنین انجام تبلیغات مفید و 

موثر، مورد استقبال گروه ها و طبقات مختلف قرار گرفته است.
شرکت توسعه گردشــگری آریا زیگورات وابســته به شرکت سرمایه 
گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران )سمگا( از زیرمجموعه های 

گروه مالی گردشگری است.

شبکه سازی در گروه تعاونی پیشگامان
طراحی شــبکه تعاونی زنجیره تامین کشاورزی ضمن افزایش کارایی، 
کاهش هزینه های مبادالتی و تســهیل دســتیابی مستقیم مشتریان 
به تولیدکننده، باعث سهم بری حداکثری کشــاورزان از ارزش افزوده 

تولید و بهینه سازی چرخه واسطه گری می شود.

محمدرضا رضایی نژاد مدیرعامل گروه تعاونی پیشگامان؛   گروه تعاونی 
پیشــگامان با بهره گیری از خرد جمعی و جلب اعتماد و مشــارکت و 
همراهی مــردم و بهره مندی از تجمیع ســرمایه های خــرد آن ها  و با 
مدل تعاونی سهامی- ســرمایه گذار در حوزه های آی تی، لجستیک، 
کشاورزی، انرژی، تولید، استارتـاپ و نوآوری در راستای ایجاد زنجیره 

تامین فراگیر فعالیت دارد.
بی شک، تعاون به عنوان یکی از ســه رکن اصلی اقتصاد کشور در کنار 
دولت و بخش خصوصی در بســیاری از برهه های حساس، گره گشای 

مشکالت اقتصادی بوده است.
رهبر معظم انقالب اســالمی نیــز در بیانات خــود در خصوص تعاون 
فرمودند: بنده اعتقاد زیادی به تعاونی هــا دارم، تعاونی ها برای اقتصاد 
ما بسیار پدیده مطلوب و با برکتی هســتند با جمع آوری سرمایه های 
خرد، تک تک افراد را توانمند و اشتغال فراوان ایجاد می کنند. رهبری 
خواستار کمک و همراهی مسئولین جهت شبکه سازی تعاونی ها برای 

به وجود آمدن مجموعه های عظیم شد.
گروه تعاونی پیشــگامان از مجموعه های است که موفق شده در بخش 
های مختلف همچون کشــاورزی که نمونه بارز آن توزیع هوشــمند 

کاالی اساسی بازرگام است این شبکه سازی ها را انجام دهد.
طراحی شــبکه تعاونی زنجیره تامین کشاورزی ضمن افزایش کارایی، 
کاهش هزینه های مبادالتی و تســهیل دســتیابی مستقیم مشتریان 
به تولیدکننده، باعث سهم بری حداکثری کشــاورزان از ارزش افزوده 

تولید و بهینه سازی چرخه واسطه گری می شود.
زنجیره تامین حوزه کشــاورزی در گروه تعاونی پیشــگامان بر اساس 
نیازســنجی این بخش شــامل: خرید، تامین، توزیع میوه و کاالهای 

اساسی به صورت پایگاه لجستیکی است.
با وجود شــرایط و زیر ساخت های الزم از جمله بســتر مناسب و کامل 
IT،  ســردخانه با ظرفیت ۱۵ هزار تن همچنین مجوز اپراتوری پست و 
سامانه آنالین ” بازرگام” امکان این را به مشتریان می دهد تا اقالم مورد 
نیاز خود را با بهترین کیفیت و صرفه جویــی در وقت و هزینه، و حذف 

واسطه ها در محل تحویل بگیرند.
سامانه بازرگام )پلتفرم زنجیره تامین فرآورده های کشاورزی( در حال 
حاضر توزیع کننده کاالهای اساســی از جمله مرغ منجمد، تخم مرغ، 
شــکر، روغن و برنج با قیمت مصوب دولت اســت. یکی از ارکان اصلی 
رویکرد امنیت غذایی توزیع هوشمند و دسترس بودن آسان برای همه 

مردم است که بازرگام به خوبی این رسالت را در کشور انجام می دهد.
اتحادیه تخصصی امور زیر بنایی پیشگامان در راستای هر چه بهترشدن 
زنجیره تامین خود اقدام به شــبکه سازی از شــرکت های ذیل شامل 
سردخانه های گروه تعاونی پیشــگامان کویر، بازرگام، اکوبار، پارسی 
پست )نخستین اپراتور پست تعاونی کشــور(، شرکت تعاونی فرآورده 
های میوه ای و آبمیوه پیشــگامان کویر، شــرکت تعاونی حمل و نقل 
پیشگامان ترابر بندرخشک، شرکت تعاونی پیشــگامان ترابری ریلی 
نوین پارس، شرکت تعاونی حمل و نقل سراسری پیشگامان لجستیک 
بندرخشــک، شــرکت تعاونی پیشــگامان تک نیروی کویر، شرکت 
تعاونی پیشــگامان مســیر طالیی نور، شــرکت تعاونی پترو صنعت 
پیشرو بندرخشک پیشگامان و شرکت خدمات فنی حمل و نقل ریلی 

راهبران مشتاق کرده است.
احداث گلخانه های پیشــرفته هیدروپونیک در زمینی به مســاحت 
۱۰۰ هکتار، مذاکره با وزارت جهاد کشاورزی و صندوق شکوفایی برای 
ســرمایه گذاری جهت راه اندازی الین بذر، احداث سیلوی ۱۶ هزار و 
پانصد تنی جهت انبارش نهاده های دامی در بندرخشــک پیشگامان 
از دیگر برنامه های در حال پیگیری گروه تعاونی پیشــگامان در حوزه 

کشاورزی می باشد.
یکی از دالیل ماندگاری ســازمان ها به روز بودن آنها اســت در آینده 
تقریبا کسب و کارهای ســنتی بی اثر خواهند شــد. امروزه تمام دنیا 
بر دارایی نامشــهود خود تاکید دارند ما نیز باید به ســمت دارایی های 
نامشهود برویم.با این ایده و با هدف حمایت و پشتیبانی از استارتاپ ها و 
جوانان نخبه که ایده های بسیار خوبی را به مرحله اجرا رسانده اند مرکز 
شتابدهنده پیشگامان، اولین شتابدهنده تعاونی تاسیس شد. حمایت 
از کســب و کارهای نوین، ایده های جدید و شرکت های دانش بنیان از 

جمله فعالیت های این مرکز شتابدهنده می باشد.

تولید

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره بــه نقش حائز 
اهمیت حوزه خدمات در اشــتغال کشــور، گفت: در 
ســاختار جدید این وزارتخانه به حوزه خدمات توجه 

وافری شده است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »ســید رضا 
فاطمی امین« در نشســت هم اندیشی با فعاالن حوزه 
تجارت و خدمات با بیان این مطلب، افزود: در ساختار 
جدید وزارت صمت، معاونت تجارت و خدمات شــامل 
چهار دفتر با عنوان دفتر خدمات آمــاد و توزیع، دفتر 

خدمات نگهــداری و تعمیــر، دفتر خدمات 
کســب و کار و دفتر خدمــات عمومی ایجاد 

شده است.
وی با یادآوری اینکه مدیریت لجســتیک با 
وزارت راه و شهرسازی اســت، بیان داشت: 
حمل و نقل و لجستیک نظام توزیع با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مرتبط اســت و در 

بخشــی نیز خدمت گیرنده هســتیم که در این راستا 
دفتر خدمات آمــاد و توزیع در ســاختار جدید وزارت 

صمت راه اندازی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان برخی 
از پروژه های تحول آفریــن در دوره جدید، 
گفت: پروژه درج قیمت تولیدکننده در واقع 
نظارت مدرن اســت که با اجرای آن بسیاری 
از بازرســی ها کاهش و شــفافیت عمومی 

ایجاد خواهد شد.
در این نشست فعاالن این حوزه به بیان مهمترین نقطه 
نظرات و پیشنهادات خود پرداختند. بهره گیری فکری 

از تشــکل های تخصصی، ســاماندهی بازار الستیک 
و قطعات، توجه بــه خدمات فین تــک، دانش بنیان و 
شــرکت های اســتارتاپی، حضور نخبگان در عرصه 
خدمات، نگاه تخصصی و ویژه به موضوع دریافت نماد 
اعتماد الکترونیکی )اینماد(، خروج نظارت ها از حالت 
سنتی به مدرن، ذائقه سازی و توسعه برندینگ ایرانی، 
ســرمایه گذاری در لجســتیک و توجه به بخش هایی 
از جمله موبایل و حمــل و نقل بین المللــی، از جمله 

مهم ترین پیشنهادات بوده است.

نخســتین »جشــنوارۀ زمســتانۀ برنامه نویسی« در 
آکادمی ایرانسل برگزار می شود.

به گــزارش روابط عمومی ایرانســل، این جشــنواره، 
با تمرکز بر حوزه هــای »یادگیری عمیــق با رویکرد 
بینایی ماشــین«، »برنامه نویسی بالک چین«، »زبان 
برنامه نویســی پایتون پیشــرفته« و »آموزش پایتون 

برای نوجوانان« طراحی شده است.
در این جشنواره، چهار دوره با عنوان های »بوت کمپ 
برنامه نویســی پایتون عمومی تا پیشــرفته )آنالین و 

حضــوری(«، »بوت کمپ یادگیری عمیــق با رویکرد 
بینایی ماشــین )حضــوری(«، »دوره جامع مفاهیم 
و برنامه نویســی بالک چیــن )حضــوری(« و »دورۀ 
برنامه نویسی پایتون برای نوجوانان )آنالین(« طراحی 

شده و در دی و بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.
با توجه به پــر رنگ شــدن نقــش هوش مصنوعی و 
بالک چین در کســب و کارهای مختلف، کارشناسان 
بر این باورند که زبان برنامه نویســی به زبان مشترک 
آینده تبدیل می شــود و یادگیری برنامه نویســی، در 

آینده نزدیک برای همگان ضروری خواهد شد. نظر به 
اهمیت این موضوع، آکادمی ایرانسل پس از برگزاری 
چند دورۀ آموزشی مختلف در همین زمینه، نخستین 
جشــنوارۀ زمســتانۀ دوره های برنامه نویسی را برای 
نوجوانان و جوانان عالقه منــد، طراحی کرده و تالش 
می کند با فراهم کردن فضایــی راحت و اثربخش برای 
تمامی کاربران، حتی نوجوانان عالقه مند به یادگیری 
مهارت های برنامه نویسی، خأل آموزشی موجود در این 

حوزه را به شکل مناسبی پر کند.

آکادمی ایرانســل، در قالب مجموعۀ »ایرانســل لبز 
)Irancell Labs(« تأسیس شــده و به بیان دقیق تر، 

مرکز آموزشی این مجموعه است.
 هدف اولیــن و بزرگترین اپراتــور دیجیتال ایران در 
راه اندازی آکادمی، این اســت که برای توسعۀ جریان 
آموزشــی مهارت محور، توانمندســازی مشتریان، 
مشــارکت در خلق روش های نوین آموزش دیجیتال 
و عرضۀ عادالنۀ آموزش، به ســهم خــود گامی موثر 

بردارد.

وزیر

ایرانسل

خریدار   دبیر انجمن خودروسازان ایران 
اظهار داشــت: نقدینگی جامعه ۴ هزار هزار 
میلیارد تومان اســت، زمانی که یک آگهی 
برای فروش فوق العــاده یا پیش فروش داده 
می شود این میزان از نقدینگی به سمت این 
بازار می آید. مطالعات میدانی ما نشان داده 
8۰ درصــد این ثبت نام ها ســرمایه گذاری 

است.
احمد نعمت بخش در مــورد افزایش عرضه 
خودرو و همچنین عرضه ۱۰۰ هزار دستگاه 
که بعد از دستور سازمان بازرسی باید انجام 
شــود اظهار کرد: با آمدن دولت جدید آقای 
وزیر تاکید کردند که افزایش تولید داشــته 
باشیم تا میزان تولید را امسال به ۱ میلیون 
دســتگاه برســانیم. تالش شــبانه روزی 
خودروســاز هم این اســت که به این هدف 
دســت پیدا کنند اما یک سری از مشکالت 
به قــوت خود باقی اســت. بــرای مثال در 
مورد چیپســت در دنیا کمبود وجود دارد و 
کمپانی هایی مانند فولکس تولید خود را کم 
کرده اند تا بعد از اینکه چیپســت را با قیمت 
مناســب خریدند افزایش تولید دهند اما ما 
با سیاســت گذاری وزارت صمت مجبور به 
افزایش تولید شــدیم، به هرحال با کمبود 
چیپست مواجه هســتیم که همین موضوع 
منجر به این شــده که  ۱۷۰ هزار خودروی 

ناقص در کارخانه ها باشند.
وی افزود: ما ســعی می کنیم که چیپست 
خریداری کنیم حتی اگــر قیمت آن ۱۰ تا 
۲۰ برابر قیمت قبلی باشــد. حتی حاضریم 
که چیپســت ۲ تا ۳ دالری را تــا ۴۰ دالر 
خریداری کنیــم تا تولید خــود را افزایش 
دهیم و هم خودروی ناقص را تکمیل کنیم 
اما همچنان قیمت های دستوری علی رغم 
افزایش ۱8 درصدی قیمت خودروها هنوز 
زیر قیمت تمام شــده خودرو می فروشیم. 
افزایش قیمت مواد اولیه نســبت به افزایش 

قیمت خودرو اصال قابل مقایسه نیست. ۱8 
درصد همان فرمول شورای رقابت بود که با 

تاخیر هم اقدام شد.
دبیر انجمن خودروســازان ایــران با تاکید 
بر اینکه خودروســازی ها همچنان زیان ده 
هستند گفت:  زیان کمتر شده اما همچنان 
وجود دارد ما االن ۴۵ هزار میلیارد تومان به 
قطعه سازان بدهی داریم. گاها قطعه سازان 
هم توان تولید قطعه را ندارنــد چراکه آنها 
هــم از ما طلبکار هســتند و نتوانســته ایم 
پول آنها را بدهیــم و درنتیجه آنها هم دچار 
مشکل هســتند. با این حال در حال تالش 
هســتیم که بر مشــکالت فائق بیاییم. اما 
همچنان از دونرخی بــودن قیمت خودرو 
رنج می بریم. در فروش جدید ایران خودرو 
برای ۷۰۰۰ خــودرو ۴ میلیون نفر ثبت نام 
کرده اند یعنــی به ازای هر هــزار نفر دو نفر 

برنده می شــوند. علت این است که اختالف 
قیمت بازار با کارخانه قابل توجه است.

وی در ادامه اضافه کرد: نقدینگی جامعه ۴ 
هزار هزار میلیارد تومان است، زمانی که یک 
آگهی برای فروش فوق العاده یا پیش فروش 
داده می شــود این میــزان از نقدینگی به 
ســمت این بازار می آید. مطالعات میدانی 
ما نشــان داده 8۰ درصد این ثبــت نام ها 
سرمایه گذاری اســت، یعنی فرد خودرو را 
می خرد و می فروشــد و پول مفتی از آن به 
دســت می آورد و مالیات هم نمی دهد. این 
روش درست نیست؛ دوســتان باید تجربه 
دهــه ۷۰ را مورد اســتفاده قــرار دهند تا 

خودرو تک نرخی شود.
نعمت بخــش تصریــح کــرد: هــر کاالی 
دونرخی منشا رانت و فساد است که خودرو 
هم درگیر چنین وضعیتی اســت. برای پژو 

پارس کارخانــه ۲۰ تا ۳۰ میلیــون تومان 
ضرر می کند و 8۰ درصد کسانی که خودرو 
می خرند و برنده می شــوند، ۱۷۰ میلیون 
تومان سود می کنند. مشخص نیست تا کی 
این بی تدبیری ادامه پیدا می کند. ما ســعی 
می کنیم به مســئولین راهکار نشان دهیم 

اما گوش شنوایی در کار نیست.
کــرد:  خاطرنشــان  همچنیــن  وی 
خودروســازان برنامــه دارند امــا به دلیل 
مشــکالت موجود اجرای برنامه ها با تاخیر 
روبرو می شــود. اما تالش ما این اســت به 
یک میلیون دســتگاه تولید در سال جاری 
برسانیم. وقتی مشــکل حمل و نقل داریم و 
برای آوردن قطعه هر هواپیمایی نمی تواند 
بــار بیاید، وقتــی روی فروش هــر خودرو 
ضرر می کنیــم و بدهی مان افزایش می یابد 
باعث می شــود که زمان بندی به درســتی 

و دقیق پیــش نرود.نعمت بخــش در مورد 
اتهام احتکار خودرو توســط خودروسازان 
که از طرف ســازمان بازرســی مطرح شد 
بیان کرد: بعد از آنکه در اخبار منتشــر شد 
که سازمان بازرسی به خودروسازها تفهیم 
اتهــام کرده اند، مــن به نماینده ســازمان 
بازرســی در کمیته خودرو اعتراض کردم 
که چرا با وجود آنکه از کم و کیف کار مطلع 
هســتید مدیران عامل را متهــم به احتکار 
می کنید؟ اصــال احتکاری در کار نیســت. 
کدام خــودرو در کارخانه کامــل بوده که 
تحویل نداده ایــم؟ برخــی می گویند این 
خودروهــا مانده تــا افزایش قیمــت داده 
شــود. اول اینکه ما می دانیم در سال جاری 
افزایــش قیمــت دیگــری در کار نخواهد 
بود عــالوه بر این تحویل بــا تاخیر منجر به 
جریمه تاخیر می شــود. هیچ عقل سلیمی 
ایــن را نمی پذیرد.وی افزود: گلــه ما هم از 
سازمان بازرســی این بود که با وجود آنکه 
از این کمبودها اطالع داشــتند چرا آبروی 
مدیران ایران خودرو و ســایپا را بردند. من 
فکر می کنم که آقایان هم خودشان متوجه 
شدند چون در غیر این صورت باید مدیران 
ما را برای تعقیــب قضایی به قــوه قضاییه 
معرفی می کردند ولی برایشان ثابت شد که 
اگر خودرویی در کارخانه است ناقص بوده و 

شرایط کشور هم تحریمی است.
دبیر انجمن خودروســازان ایران در پاسخ به 
اینکه گفته می شــود خودروسازان با کاهش 
عرضه خود به دنبال افزایــش قیمت در بازار 
و به تبع آن در کارخانه هســتند خاطرنشان 
ســاخت: وزارت صمت، ســازمان گسترش، 
ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان و حتی ســازمان بازرسی کل 
کشــور بر خودروســازان نظارت دارند، مگر 
خودروسازان می توانند دست از پا خطا کنند؟ 

من این موضوع را به شدت تکذیب می کنم.

توجه ویژه به بخش خدمات در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت

برگزاری »جشنواره زمستانه برنامه نویسی« در آکادمی ایرانسل

معاون وزیر صمت مطرح کرد

آغاز تجارت آزاد با اوراسیا از سال آینده و دسترسی به بازار ۱۰ میلیارد دالری
خریدار   معــاون وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت گفت: با آغــاز تجارت آزاد با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا از سال آینده ۱۰ میلیارد 
دالر بــازار صادراتی این منطقــه در اختیار 

ایران قرار می گیرد.
 »علیرضــا پیمان پاک« امروز )دوشــنبه( 
در آییــن معرفــی صادرکننــدگان نمونه 
اســتان تهران با بیان اینکه اکنون ســهم 
ایران از بــازار اتحادیه اقتصادی اوراســیا 
۵۰۰ میلیون دالر است، اظهار داشت: سفر 
رییس جمهوری بــه روســیه در پایان ماه 
جاری گشایش های جدیدی را برای تجار و 

صادرکنندگان به همراه خواهد داشت.
رییس ســازمان توســعه تجــارت ایران 
بیان داشــت: امسال به مناســبت روز ملی 
صادرات نشســت هم اندیشــی بــا حضور 
رییس جمهوری برگزار شد که نتایج خوبی 
را به دنبال داشــت و یکی از آنها آزاد شدن 
صادرات تجهیزات پزشــکی بود که نشان 
دهنده عــزم و اراده دولت برای توســعه و 

جهش صادرات است.
وی با اشــاره به زنجیــره تامیــن، تولید، 
فرآوری و بســته بندی، توزیــع، فروش و 
برگشــت ارز در توســعه صادرات، تصریح 
کرد: با در نظر گرفتن این زنجیره به صورت 
منســجم، احصای چالش های آن، تعریف 

سیاســت های حمایتی، مانــع زدایی ها و 
سیاست گذاری مناسب زنجیره با استمرار 

صادرات مواجه خواهیم شد.
پیمان پاک با بیان اینکه اقدامات ســازمان 
توســعه تجارت به چهار دسته تقسیم شده 
اســت، خاطرنشــان کرد: کارگروه هایی با 
عناوین این دســته ها شــامل توسعه بازار، 
لجســتیک، تعرفه های گمرکی و مســائل 
پولی و بانکی تشکیل شده است که با توجه 
به نقشه راه توســعه صادرات، موانع در این 

زمینه به صورت هدفمند رفع خواهد شد.
وی تصریح کرد: در بخش توسعه بازار چند 
گام برداشــته شــده اســت که یکی از آنها 
توسعه رایزن های بازرگانی است و تقریبا در 
چهار ماه اخیر تعداد رایــزن های بازرگانی 
افزایش یافته اســت و در بودجه سال آینده 
نیز تعداد رایزن هــای بازرگانی تا ۳۰ رایزن 
افزایش خواهد یافت.رییس سازمان توسعه 
تجارت تاکید کرد: به دلیل محدودیت های 
حاکمیتی نمی توان در حــوزه رایزن های 
بازرگانی از بخش خصوصی استفاده کرد، اما 
سعی کرده ایم دایره رایزن های بازرگانی را 
افزایش دهیم و از ســایر وزارتخانه ها نیز در 

آن گنجانده شود.
وی با اشــاره به فعال شــدن مراکز تجاری 
در ماه های اخیر، اظهار داشــت: پنج مرکز 

تجاری در ارمنســتان، ترکیه، پاکســتان، 
امارات و جمهوری آذربایجان با کمک بخش 

خصوصی راه اندازی شده است.
پیمان پاک تاکید کرد: دربــاره راه اندازی 
مراکز تجــاری مصمم هســتم تــا از توان 
بخش خصوصــی اســتفاده کنیــم و اگر 
صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی 
به خوبی از قوانین و مقررات اطالع داشــته 
باشــند تحریم ها کارســاز نخواهد شــد، 
بنابراین مراکــز تجاری ایــران در خارج از 
کشور باید این اطالع رســانی را به تجار در 

بازارهای هدف داشته باشند.
وی اظهــار داشــت: ایجاد مرکــز تجاری 
قزاقستان نیز در دســتور کار قرار دارد و اگر 
این حوزه ها فعال شود می تواند خال رایزن 

های بازرگانی را پوشش دهد.
پیمان پاک با اشــاره به ســفر وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت به ســوریه، تصریح کرد: 
پیش از انجام این سفر نشست هم اندیشی با 
صادرکنندگان برگزار  و مشکالت در کشور 
مقصد احصا شد که پیشنهادات و راهکارها 
موجب موثر بودن این ســفر شد، در همین 
زمینه نشست های مشابه را در ۲ ماه آینده 

برای ارمنستان و عمان نیز در نظر داریم.
وی افزود: اســتفاده از ظرفیت کمیسیون 
های مشترک در توسعه بازار از دیگر برنامه 
هایی است که در دســتور کار قرار دارد و با 
توجه به وجود ۲۲ کمیســیون مشترک زیر 
مجموعــه وزارت صمت، از ایــن ظرفیت 

استفاده خواهیم کرد.
رییس سازمان توســعه تجارت ایران گفت: 
کارگروه لجســتیک نیز تشــکیل شده که 
در مرحله نخســت همــه بنــادر و مقاصد 
صادراتی، آسیب شناسی شد و بنابراین در ۲ 
بخش کوتاه مدت و میان مدت پیشنهاداتی 
احصا شــده اســت که بر همین اساس در 
صورتی کــه الیروبی آســتارا انجام شــود 
ظرفیت صادراتی آستارا از ۲۰۰ هزار تن در 

سال به 8۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.
وی خاطرنشــان کــرد: فرهاندهــی واحد 
حوزه تجارت خارجی با احیاء شورای عالی 

صادرات امکان پذیر می شود و این موضوع 
را از دولــت پیگیــری می کنیــم و بخش 

خصوصی نیز باید آن را مطالبه کند.
پیمان پاک افزود: کارگروه مشترک ارزی با 
بانک مرکزی با کمک وزارت صنعت تشکیل 
شده اســت اما اگر سیاســت های ارزی با 
سیاســت های تجاری هماهنگ نباشــد، 
سیاست های تدوین شــده منجر به کاهش 
صــادرات و افزایش نرخ ارز می شــود، زیرا 
برای تولید و ایجاد ارز محدودیت ایجاد می 
کند.وی با بیان اینکه در ســال ۹۷ تا ۱۴۰۰ 
از کاهــش ارزش پولی ملی نتوانســتیم در 
جهت توســعه صادرات بهره بگیریم، گفت: 
تعمیم واردات در مقابل صادرات برای همه 
کاالهای مجاز مصوب شده اســت، اما می 
خواهیــم واردات در برابر صــادرات را نظام 
مند کنیم تا گــروه هایی که بــر مبنای ارز 
آزاد کاالی صادراتی تولیــد می کنند برای 
عرضه ارز صادراتی مجبور به حضور در نیما 

و فروش ارز با ۱۵ درصد کاهش نباشند.
وی ادامــه داد: در حــوزه رمزارزهــا نیــز 
مذاکرات الزم انجام شده و در حوزه تجارت 
خارجی آئین نامه آن ابالغ می شــود، قصد 
داریم راه های جایگزین ال. ســی را در این 
باره دنبال کنیم و البته راهکارها کند و شبه 

سوییفت است.



در نشستی با حضور مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران

مسائل حقوقی و قراردادی  شرکت ملی حفاری ایران 
بررسی شد 

 اهواز-محمدمجدم در نشستی با حضور مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت 
ایران مسائل حقوقی و قراردادی  شــرکت ملی حفاری ایران مورد بحث و بررسی 

قرار  گرفت.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از  روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران در 
این نشست که مدیر امور مالی، رئیس امور حقوقی و قراردادها ، رئیس  حسابرسی 
و مشاوران مدیرعامل حضور داشــتند، دکتر حمید رضا گلپایگانی مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره در معرفی شرکت و جایگاه آن در صنعت نفت به عنوان خط 

مقدم تولید، توضیحاتی ارائه داد.
در ادامه مــوارد مختلف حقوقی، مشــکالت، چالش ها و  موضوعــات مربوط به 

قراردادها و اجرائیات مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشســت دکتر حجت اله علم الهدی مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت 
ایران با اشاره به مسائل و  موارد مطرح شده در جلسه، بر تعامل و همکاری شرکت 

های تابع صنعت نفت و توسعه همکاری های حقوقی تاکید کرد.

 با بهبود عملکرد کمپرسورهای ایستگاه تقویت فشار نار

وزانه ۱۹ میلیون مترمکعب گاز  تولید ر
 از میدان نار تضمین شد 

شیراز-چراغی با اجرای پروژه کاهش فشار ورودی کمپرسورهای ایستگاه 
تقویت فشــار نار و افزایش ضریب بازیافت میدان گازی نــار روزانه پنج میلیون 

مترمکعب افزایش و تولید ۱۹ میلیون مترمکعب گاز تضمین یافت. 
دکتر سید ابوالحسن محمدی، مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس 
جنوبی گفت: برای انتخاب بهینه ترین سطح فشار ورودی کمپرسورهای میدان 
گازی نار و به  منظور افزایش ضریب بازیافت مخــزن گازی نار و جلوگیری از افت 
فشــار مخزن با طراحی و ترســیم نمودارهای جدید و اعمــال تغییرات متناظر 
و متناسب با شرایط موجود فشار ورودی کمپرســورها برای برداشت صیانتی و 

حداکثری گاز از میدان نار اقدام شد.
سید ابوالحســن محمدی، افزود: توربین های میدان گازی نار در فشار پایین تر از 
۵۲ بار خاموش و از مدار خارج می گردید در این شــرایط امکان تولید بیش از ۱۴ 
میلیون متر مکعب در روز وجود ندارد  که با توجه به قفل بودن اطالعات کنترلی 
این تجهیز پیشرفته و عدم پشتیبانی شرکت خارجی سازنده تجهیزات یادشده، 

اقدام فوری در این خصوص را بسیار ضروری می نمود.
وی اضافه کرد: در یک اقدام فنی جهادی و با تکیه بر دانش فنی و توان متخصصان 
صنعت نفت و شرکت های توانمند داخلی و پذیرش ریسک های ناشی از این کار، 
توانستیم با کاهش فشار ورودی کمپرسورها از ۵۲ به ۴۵ بار موجب افزایش سطح 

بهره وری تولید گاز هم زمان با افزایش مصرف گاز در فصل سرما گردید.
وی افزود: میدان گازی نار دارای اولین ایســتگاه تقویت فشــار گاز باالدســتی 
است که توربین ها و کمپرسورهای مورداســتفاده در آن از شرکت های خارجی 
تأمین شــده اســت و طی یک دهه اخیر به دلیل تحریم هــای ظالمانه، امکان 
استفاده از خدمات پشــتیبانی آن ها از خارج از کشــور وجود ندارد. وی در رابطه 
باصرفه جویی اقتصادی و زمان انجام این فعالیت گفت: در اقدام یادشــده، عالوه 
بر تثبیت تولید، صرفه جویی اقتصادی و زمانی بســیار باالیی در برداشته و از آن 
مهم تر، شکست انحصار این شــرکت، عبور از محدودیت های تحریمی، عدم نیاز 
به حضور متخصصان خارجی برای تعمیر و یا راه اندازی دستگاه ها، تقویت روحیه 
خودباوری و اعتمادبه نفس در متخصصان داخلی از دیگر دستاوردهای این اقدام 
مهم بوده است. محمدی، با اشاره به تغییرات اعمال شده در این سیستم پیشرفته 
گفت: در حال حاضر تولید میدان گازی نار باالتــر از برنامه تکلیفی و بیش از ۱۹ 
میلیون مترمکعب در روز است و به منظور اســتمرار تولید صیانتی و جلوگیری 
از افت طبیعی فشــار مخزن نیازمند فشــار افزایی و افزایش ضریــب بازیافت با 
روش هایی مانند احداث ایســتگاه های تقویت فشــار گاز، ایجاد تغییرات فنی و 

ساختاری در اجزای تجهیزات دوار است

 افزایش ۹۷ درصدی حریق در عرصه های منابع 
طبیعی گلستان

گرگان،اعظم دســتجردی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
گفت: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، تعداد آتش سوزی در عرصه های منابع 
طبیعی گلستان ۹۷ درصد و از نظر میزان ســطح دچار حریق ۶۷ درصد افزایش 

یافته است.
عبدالرحیم لطفی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: از ســال گذشته با خشکی 
شــدید و کاهش بارندگی ۳۸ درصدی درگلســتان روبرو بودیم و این شرایط تا 
اواخر تابستان امسال ادامه داشت.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
افزود: این عوامل ســبب خشــکی کف جنگل ها و مراتع شده و شــرایط را برای 
حریق آماده می کــرد و نفوذ متعدد جریانات گرم جنوبــی و بی احتیاطی مردم، 
این شرایط راتشدید می کرد.وی بیان کرد: در ســال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، 
تعداد آتش سوزی های منابع طبیعی ۹۷ درصد و از نظر میزان سطح دچار حریق 
۶۷ درصد افزایش یافته است.لطفی اضافه کرد: منابع طبیعی در آتش سوزی های 
سال جاری نسبت به سنوات قبل، آمادگی بیشتری برای مقابله داشته و کم بودن 
خسارت نسبت به افزایش تعداد حریق خود گواه این مساله است.مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: بســیاری از تجهیزات و ماشین آالت منابع 
طبیعی در آتش سوزی های مستهلک شــده و نیازمند بازســازی هستند و در 
سال جاری در حوزه حریق، اعتبار خوبی نداشــتیم و از سایر ردیف های اعتباری 

استفاده کرده ایم.

وستایی طی   افتتاح هزار و 200 واحد مسکونی ر
دهه فجر در گلستان

گرگان،اعظم دستجردی   مدیرکل بنیاد مسکن گلستان گفت: هزار و ۲۰۰ 
واحد مسکونی روستایی طی دهه فجر در گلستان به بهره برداری می رسد.

سیدمحمد حسینی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان 
پروژه در بخش مسکن روستایی طی دهه فجر در گلســتان افتتاح و کلنگ زنی 
می شود. مدیرکل بنیاد مسکن گلســتان گفت: در دهه فجر ۶ هزار و ۲۰۰ واحد 
مسکونی در روســتاهای اســتان با اعتبار هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان افتتاح و یا 
عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.حســینی توضیح داد: طی این مدت هزار و 
۲۰۰ واحد مسکونی روستایی با اعتبار ۲۴۰ میلیارد تومان -۱۲۰ میلیارد تومان 
از منابع بنیــاد و ۱۲۰ میلیارد تومان آورده متقاضیان- افتتــاح و به بهره برداری 
می رسد. وی افزود: همچنین کلنگ احداث پنج هزار واحد مسکونی روستایی با 
اعتبار هزار میلیارد تومان که کار اخذ پروانه ساختمانی، تهیه نقشه های اجرایی و 

معرفی به بانک آن انجام شده به زمین زده خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن گلســتان بیان کرد: همه این واحدها توسط کارشناسان 
نظام فنی روستایی طراحی و نظارت می شود و پیش بینی می شود بیش از ۴۰۰ 

هزار متر مربع مسکن مقاوم و ایمن در سطح روستاهای استان احداث شود.

شهر

اهواز-محمدمجدم  هفتمین جشــنواره بین 
المللی »نقاشــی کودکان و نوجوانان بیمار« از ۱۸ تا 
۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی و رایگان از طریق 
پورتال اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خوزستان 

برگزار می شود. 
دبیر اجرایی هفتمین جشنواره بین المللی »نقاشی 
کودکان و نوجوانان بیمار« با اعالم این خبر اظهار کرد: 
حدود ۳۸۰۰ اثر از ۲۷ کشــور به دبیرخانه جشنواره 
ارســال شــد که پس از داوری و ارزیابی انجام شــده 
توسط داوران ملی و بین المللی، ۳۸ اثر برگزیده شد و 
به جشنواره راه پیدا کرد که با توجه به شرایط موجود، 
به صورت مجازی به نمایش عموم گذاشته می شوند 
و تعداد ۲۵۰ اثر برتر دیگر در کتاب جشنواره چاپ می 

شوند.
بابک جاودانه افزود: آثار ارائه شــده از رده های ســنی 
۴ تا ۱۷ سال هستند که از کشــورهای ایران، روسیه، 

ترکیه، اکراین، مالزی، بحرین و ... برای این نمایشــگاه 
ارسال شده اند، که از مجموعه آثار نهایی، ۴ اثر از استان 
خوزستان اســت. وی با اشــاره به هدف برگزاری این 
نمایشگاه ادامه داد: استفاده از هنر یک انگیزه و انرژی 
بین کودکان و نوجوانان ایجاد می کند، تا لبخندی بر 
لب هایشان بنشیند، و با یادگیری یک هنر بار بیماری 
کم می شود و به حفظ سالمت روانشان و بهبود آن  ها 
کمک می کند.  جاودانه اضافه کرد: این نمایشگاه با هدف 
ایجاد حس اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان بیمار، 
استعدادیابی و امید به زندگی برای آنها در بیش از ۴۰ 

کشور مختلف برپا خواهد شد.
دبیر اجرایی جشــنواره بیان کرد: آثار ارائه شــده در 
نمایشــگاه مجازی قابل انتخاب و فروش می باشند و 
درآمد حاصل از آن به نفع کودکان بیمار هزینه خواهد 
شد. وی خاطر نشــان کرد: این جشــنواره در اهواز به 
صورت مجــازی در پورتال اداره کل فرهنگ و ارشــاد 

اسالمی خوزســتان و هم زمان در بیش از ۴۰  کشور 
دیگر برگزار می شود و اختتامیه جشنواره در استانبول 
- ترکیه خواهد بود. جاودانــه افزود: عالقه مندان برای 
بازدید از نمایشــگاه می توانند به صورت ۲۴ ساعته و 
رایگان به پورتال اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
https://khz.farhang.gov. خوزستان  به نشانی

ir/ مراجعه کنند و جهت کســب اطالعات بیشــتر با 
شماره ۰۹۱۶۰۹۱۶۱۱۲ در ارتباط باشند.

دبیر اجرایی جشــنواره ادامه داد: از تمام بزرگواران و 
عزیزانی که در برگزاری این جشنواره بین المللی با ما 
همکاری داشتند از جمله ناصر چنانی معاون هنری و 
سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان، 
سید محمدرضا بنی هاشمی مدیر روابط عمومی اداره 
کل و مجموعه همکاران ایشان،نسرین بیگدلی رئیس 
اداره هنری اداره کل،ســید حسین فدایی کارشناس 
هنرهای تجسمی اداره کل،حراست اداره کل،حامیان 

جشنواره و همچنین از عوامل برگزاری این جشنواره 
اتابک جاودانه دبیر هنری جشــنواره، بهاره ململی و 
منا سالمات مســئول کمیته اطالع رسانی و تبلیغات 
جشنواره، فاطمه محمدحســینی حاجیور مسئول 
دبیرخانه جشــنواره و هیات داوران ملی در جشنواره 
شامل علیرضا جاودانه،مریم موسوی و ستاره تاج تقدیر 
و تشکر می کنم. هفتمین جشنواره بین المللی »نقاشی 
کودکان و نوجوانان بیمــار« از ۱۸ تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ 
با همکاری یوسرن، اینترســت گروپ هارت، وزارت 
بهداشت،درمان و آموزش پزشکی، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اســالمی خوزســتان، دبیرخانه جام باشگاه 
های کتابخوانی خوزســتان، چاپ و تبلیغات چیستا، 
انتشارات علوم و فنون پزشکی اهواز، نمایندگی اسنوا 
در اهواز - امانیه کد ۲۲۵۱۶، سینما هالل اهواز، گروه 
تولیدی شنتیا، مجموعه گردشگری بازیل و سازمان 

اتوبوسرانی کالنشهر اهواز برگزار می شود

شــیراز-چراغی     برای اولین بار در کشور، تصفیه خانه 
فاضالب شماره ۱ شرکت آب و فاضالب شــیرازبا ۵ دستگاه 
گیربکس و توربین هوادهی ســاخت شــرکت دانش بنیان 

داخلی تجهیز شد. 
دفتر بهره برداري و توســعه تصفیه خانه فاضالب آبفا شیراز 
با اشــاره به آغازعملیات راه اندازی و بهره بــرداری از تصفیه 
خانه فاضالب شماره ۱ شیراز از ســال ۱۳۸۵ گفت: سیستم 
هوادهی تصفیــه خانه فاضالب شــماره ۱ از نــوع هوادهی 
سطحی و با اســتفاده از تعداد ۲۰ دستگاه گیربکس ساخت 
شــرکت خارجی بود که پس از گذشــت سه ســال از شروع 
بهره برداری تعدادی از گیربکســها از ناحیه چرخ دنده دچار 

شکستگی شدند.
بهزاد زارع به دشــواری عملیات تعمیر گیربکس های تصفیه 
خانه فاضالب تاکید کرد و اظهار داشت: علی رغم پیگیریهای 
متعدد و استفاده از تجارب چندین شــرکت سازنده داخلی، 
انجام تعمیرات و ســاخت چرخ دنده های مختلف، کارگشا 
نبود و طی مدت ۱۰ سال، تعداد ۱۴ دستگاه گیربکس از مدار 
بهره برداری خــارج گردید به همین دلیل امکان اکســیژن 

رسانی در حوض هوادهی به شدت کاهش یافت.
 وی افــزود: از طرفی اجــرای طرح ارتقای مصوب شــرکت 
مهندسی جهت بازسازی و ارتقای بخش هوادهی تصفیه خانه 
و تبدیل به روش هوادهی عمقی زمان بر بوده و هزینه ای بالغ 

بر ۱۰۰ میلیارد تومان در بر خواهد داشت. 
مدیر دفتر بهره برداري و توســعه تصفیــه خانه فاضالب آبفا 
شیراز ابراز داشت:جهت حل مشــکل، با شرکت دانش بنیان 
داخلی برای ساخت گیربکس و توربین هوادهی ارتباط برقرار 
شــد که با همفکری و همکاری دفتر مدیریت بهره برداری و 

توســعه تصفیه خانه فاضالب شــرکت آب و فاضالب شیراز، 
شرکت مزبور موفق به طراحی، ســاخت و نصب یک دستگاه 

گیربکس و توربین هوادهی در سال ۱۳۹۹ شد.
این مقام مسئول در بخش فاضالب تصریح کرد: پس از پایش 
عملکرد تجهیز مذکور در یــک دوره زمانی ۷ ماهه، این نتیجه 

حاصل شد که سیستم هوادهی ســطحی ابداع شده در داخل 
کشــور می تواند جایگزین بســیار مطمئن و پربازدهی برای 

هواده های سطحی تولید خارج باشد. 

وی در بخش دیگری از ســخنان خــود گفت: تولید 
کنندگان داخلی سیســتم های هوادهی سطحی تا 
به امروز توان تولید هواده هایی بــا حداکثر توان ۱۵ 
کیلووات را داشــتند که با اقدامی که صورت گرفت 
برای اولین بار سیستم های هوادهی سطحی با توان 

۵۵ کیلووات در کشور تولید گردید. 
زارع خاطر نشان کرد: با موافقت و حمایت مدیر عامل 
آبفا شیراز و نیز بازدید و بررســی بعمل آمده توسط 
معاونت برداری و توســعه فاضالب در مرداد ماه سال 
جاری و پس از تایید عملکرد هواده منصوبه؛ شرکت 
آب و فاضالب شیراز نسبت به عقد قرارداد برای خرید 
تعداد پانزده دستگاه الکتروموتورگیربکس و توربین 

هوادهی اقدام نمود.
مدیر دفتر بهره برداري و توسعه تصفیه خانه فاضالب 
آبفا شــیراز  گفت: در فاز اول قرارداد و در مدت زمان 
بسیار کوتاهی تعداد ۵ دســتگاه  موتور ،گیربکس و 
توربین هوادهی توسط شــرکت دانش بنیان  داخلی 
ساخته شــده و نیمه دی ماه ســال جاری در حوض 
شماره ۲ تصفیه خانه فاضالب شــماره ۱ با موفقیت 

نصب و راه اندازی شد.
وی با اشاره شرکت سازنده دستگاه  موتور ،گیربکس 
و توربین هوادهــی محصوالت خــود را برای مدت 
سه ســال ضمانت نموده و به مدت ده سال خدمات 
پشتیبانی دارد اظهار داشت: خرید تجهیزات شرکت 
های داخلی عالوه بر حمایت از تولید داخل، وابستگی 
به تامین کننــدگان خارج از کشــور را کاهش داده و 
استفاده از خدمات پس از فروش به راحتی میسر می 
باشد که اهمیت این موضوع در شــرایط تحریم بیش از پیش 

خودنمایی می کند.

قزوین -مریم نقدی   مدیر جدید روابط عمومی و امور بین 
الملل استانداری قزوین گفت: اهل بایکوت و محدودیت هیچ 
رسانه ای نیســتیم و ضمن تعامل با همه خبرنگاران و فعاالن 
رسانه با ســالیق مختلف برای ارتقای جایگاه رسانه ای استان 

تالش خواهیم کرد.
 اصحاب رسانه استان در نشســتی صمیمانه با محمد مهدی 
اعالیی اســتاندار قزوین ضمــن بیان دغدغه هــای خود در 

خصوص مطالبات مردمی نیز مسائلی را مطرح کردند.
 نحوه انتصاب ها در اســتان، افراد و گروههــای تاثیرگذار در 
انتصاب مدیران، ارتباط بیشــتر با رســانه ها ، تحقق عدالت 
رسانه ای، شایسته ساالری، توجه به توسعه استان، حمایت از 
رسانه ها، خدمت به مردم، حل مشکالت صنعتی، کشاورزی و 
گردشگری، چذب سرمایه گذار و تسریع در آبرسانی به استان 
از مهمترین موارد مطرح شــده از ســوی مدیران رسانه های 

استان بود.
 محســن رحیمی مدیر جدید روابط عمومی و امور بین الملل 
استانداری در این نشست گفت: انتصاب اینجانب در استانداری 

هرگز سیاسی نبوده و با طی مراحل کارشناسی و بررسی سابقه 
فعالیت در  رسانه و فرمانداری تصمیم گیری شده است.

 ظرفیت های خوبی برای جذب ســرمایه گذاری در اســتان 
قزوین مهیا شده است . 

رحیمی تصریح کرد: اســتاندار محترم فرد رسانه ای هستند و 
نگاه دولت و رویکرد اســتاندار در انتخاب مدیران هرگز سلیقه 

ای و سیاسی نیست و بر اساس شایستگی خواهد بود.
 وی گفت: در گذشته هم نگاه سیاسی و محدودیت برای رسانه 
ها نبوده و ما هم در این مســئولیت نگاه سیاســی و سلیقه ای 
نداریم هر چنــد مالحظاتی وجود دارد امــا اهل بایکوت هیچ 
رسانه ای نیستیم و درب اســتانداری به روی همه خبرنگاران 

باز است.
 مدیر روابــط عمومی و امور بیــن الملل اســتانداری قزوین 
یادآورشــد: تالش می کنیم جایگاه رسانه ها را اعتال بخشیم و 
از این فرصت برای خدمت به مردم اســتفاده کنیم و در حوزه 

رسانه ها کار جدیدی را رقم بزنیم.
در ادامه سید حســین بی نیاز گفت:  ۳۱ ماه خدمتگزار مردم 

استان و رســانه ها بودم با رویکرد تعامل با همه 
ارتباط برقــرار کردیم تا اطالع رســانی دچار 

آسیب نشود.
وی بیان کرد: در  انتخابات این دوره رســانه ها 
نقش آفرین شــدند و از ابتدای انتشار ویروس 
کرونا یک گروه در فضای مجازی تشکیل شد و 
توانستیم ۱۷ هزار و ۳۰۰ مدیا و عکس نوشته و 

محتوا و ۲۵ هزار و ۱۲۶ خبر تولید کنیم.
مدیر سابق روابط عمومی اســتانداری قزوین 
یادآورشد: اوج هنرنمایی رســانه ها را در ایام 
کرونا و انتخابات شــاهد بودیم و بــا راه اندازی 
دو اســتودیوی اختصاصی بــرای ارتباط زنده 
با مدیران اقدام شد که دســتاوردهای خوبی 

داشت.
وی اضافه کرد: تهیه یک فیلم ۳۵ دقیقه ای و انتشار یک کتاب 
۲۰۰ صفحه ای از خدمات دولت و تشــکیل جلسات شورای 
اطالع رســانی به طور مســتمر در هر ۴۵ روز، تهیــه برنامه 

مشــارکتی کارنامه، برگزاری جشنواره رســانه ای و معرفی 
خبرنگاران برای ارائه تســهیالت دوران کرونا از دیگر اقدامات 

انجام شده است. 
در این مراسم از خدمات ۳۱ ماهه سید حسین بی نیاز در روابط 

عمومی استانداری قزوین تقدیر شد.

فارس

وین قز

آبفا شیراز پیشتاز در تجهیز دستگاه های دانش بنیان در سطح کشور

مدیر جدید روابط عمومی و امور بین الملل استانداری قزوین تاکید کرد؛ 

وین   تالش  برای ارتقای جایگاه رسانه ای استان قز

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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رشت        مدیر امور مسکن راه و شهرسازی گیالن گفت: 
تاکنون بیش از ۶۲ هزار متقاضی مسکن ملی در گیالن  ثبت 

نام کرده اند.
طرح نهضت ملی مسکن طرحی است که در دولت سیزدهم 
به عنوان طرحی کالن با حمایت مجلــس و تصویب قانون 
جهش تولید مســکن وارد فــاز عملیاتی و اجرایی شــد. 
هم اکنون که بیش از ۴ ماه از ابالغ قانون جهش تولید مسکن 
می گذرد، متقاضیان زیادی در ســامانه نهضت ملی مسکن 

 ثبت نام کرده اند.
شرایط شــامل تاهل، سرپرســت خانوار بودن، همچنین 
کسانی که  ۵ سال پیش صاحبخانه بوده اند اما پس از آن خانه 
نداشــته اند، می توانند دوباره در سامانه نهضت ملی مسکن 

نام نویسی کنند.
برخی از شروط ثبت نام، تسهیل شــده است که این شروط 
تسهیل شده شامل کاهش ســابقه مالکیت از ۱۶ سال به ۵ 
سال و امکان ثبت نام و مشارکت مردان مجرد باالی ۴۵ سال 

است.
حسین کشــاورز با بیان اینکه درخصوص تسهیل گری در 
دیگر شــروط به ثبت نام مجردان باالی ۲۵ سال اشاره کرد 
و گفت: اجرای این امر با هدف افزایش تشــویق جوانان برای 
ازدواج است زیرا یکی از دغدغه جوانان برای ازدواج نداشتن 
مسکن است و پیش بینی می شود، خانه دار شدن بخشی از 

این جوانان منجر به ازدواج و تشکیل خانواده خواهد شد.
وی تصریح کرد: حداقل سابقه پنج ســال سکونت در شهر 

موردتقاضا، عدم دریافت تسهیالت ساخت یا خرید مسکن 
از سیستم بانکی از ابتدای ســال ۸۴ تاکنون، فاقد مالکیت 
خصوصی از ســال ۸۴ و در نهایت عدم اســتفاده از امکانات 
دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن بود که دو شرط پایانی 

فرم ج متقاضیان را سبز می کند.
مدیر امور مسکن راه و شهرسازی گیالن گفت: برای گیالن 
۲۲ هزار واحد مسکن ملی در نظر گرفته شده است و تاکنون 

بیش از ۶۲ هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده اند.
وی افزود: پس از اتمام مهلت ثبت نام افرادی که شرایط اخذ 
مسکن ملی را ندارند از لیست متقاضیان حذف خواهند شد.     
کشاورز خاطرنشــان کرد: تعداد حذف شدگان پس از انجام 

کارهای نهایی اطالع رسانی خواهد شد.    
وی با بیان اینکه آمــار ثبت نام متقاضیان مســکن ملی در 
گیالن باالســت، گفت: ظرف یک ماه آینده مردم می توانند 
برای مســکن ثبت نام کنند کــه این قابلیت آمــار ثبت نام 

شدگان را بسیار افزایش خواهد داد.

 اصفهان-مریم مومنی    بانک قرض الحسنه مهر ایران 
و شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان قرارداد همکاری امضا کردند.

در مراســم انعقاد قرارداد همکاری بین بانک قرض الحسنه مهر 
ایران و پاالیشگاه نفت اصفهان، دکتر ناصر سیف الهی عضو هیأت  
میره بانک قرض الحسنه مهر ایران ضمن ابراز تشکر از ارتباطات 
خوب شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان با بانک قرض الحسنه مهر 
ایران، از آمادگی کامل این بانک برای ارائه خدمات به همه کارکنان 
آن مجموعه خبر داد. سلیمان توکلی، قائم مقام مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران نیز، همکاری مسنجم و مداوم شرکت 
پاالیشــگاه نفت اصفهان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: ســابقه 
مناســب و خوش نامی این بانک در مجموعه پاالیشگاه موجب 
افتخار و خرسندی است. توکلی در سخنان خود بر ارائه خدمت 
از سوی بانک همراه با رضایت مشتری تأکید کرد. وی همچنین 
از تالش شــرکت پاالیشــگاه نفت اصفهان برای ایجاد رضایت 
کارکنان و فراهم آوردن شرایط رفاهی پرسنل خود و همکاری با 
بانک قرض الحسنه مهر ایران تشکر کرد. در این مراسم همچنین 
محسن قدیری، مدیرعامل پاالیشگاه نفت اصفهان ضمن تقدیر و 
تشکر از بانک قرض الحسنه مهر ایران به علت رضایت حداکثری 
کارکنان شرکت، درخواست کرد تا خدمات بانک به همه پرسنل 
اعم از رســمی و غیررســمی ارائه شــود. صرامی، معاون مالی و 
بازرگانی و عضو هیأت  مدیره شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان نیز 
ضمن تقدیر و تشکر 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، دیگر 
عضو هیأت  مدیره پاالیشگاه نیز از با برکت بودن تسهیالت بانک 
قرض الحســنه مهر ایران ســخن گفت و به خاطر حسن خلق و 

عملکرد مطلوب کارکنان این بانک در همه شعب تقدیر کرد.
همچنین زنگنه، مدیر توسعه سرمایه انســانی پاالیشگاه نفت 
اصفهان نیز از عملکرد مثبت بانک قرض الحســنه مهر ایران از 
آغاز فعالیت در این مجموعه ابراز خرسندی کرد و از تالش های 
پاالیشگاه نفت اصفهان برای سوق دادن پیمانکاران به سمت بانک 
خبر داد. وی گفت: در دوره مدیریت جدید بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، ضمن تقویت مسیر قبلی، ارائه خدمات مالی و پولی با 
کارکنان صنعت و انرژی، برنامه هــای متنوع رفاهی و خدماتی و 
سهل الوصول برای پرسنل صنعت و کارگران در نظر گرفته شده 

است و گام های بلندی در این زمینه برداشته می شود.

گیالن اصفهان

ثبت نام ۶۲ هزار متقاضی مسکن ملی در گیالن همکاری بانک قرض الحسنه مهر ایران و پاالیشگاه نفت 
اصفهان توسعه می یابد

از طریق پورتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان ؛

هفتمین جشنواره بین المللی »نقاشی کودکان و نوجوانان بیمار« برگزار می شود 



 مدیرکل ارشاد اسالمی استان:

سند جامع فرهنگی گیالن تدوین می شود

استان

 رشت      مدیرکل ارشــاد اســالمی گیالن، بر ایجاد تحول 
انقالبی در ساختار فرهنگی اســتان گیالن تاکید کرد و گفت: 
۱۱۴ برنامه برای ایجاد تحول در ســاختار فرهنگی اســتان 
طراحی کردیم که مورد تایید وزیر ارشاد قرار گرفته و تدوین 

سند جامع فرهنگی استان را در دستور کار داریم.
رضا ثقتی در دیــدار با دبیر و اعضای جبهــه فرهنگی انقالب 
اســالمی در اســتان گیالن، جریان جبهه فرهنگی انقالب را 
یاوری امین، صدیق و مطمئن برای حــوزه فرهنگی و هنری 
دولت سیزدهم دانســت و اظهار کرد: گفتمان فرهنگی دولت 

مبتنی بر عدالت است.
وی با بیان اینکــه جبهه فرهنگی انقــالب می تواند اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان را برای اجرای عدالت فرهنگی 
و هنری همراهی کند، افزود: جبهــه فرهنگی انقالب با توجه 
به رویکرد فلســفه وجودش اش می تواند نوعی الگودهنده و 
راهبر برای حرکت فرهنگی دولت باشد و دغدغه های مردم را 

به گوش کارگزاران فرهنگی نظام برساند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســالمی گیالن، قابل اتکا و اعتماد 
بودن جبهه فرهنگــی انقالب را به نفع مردم و مظام دانســت 
و عنوان کرد: حوزه مســئولیتی مدیران ارشاد رنگین کمانی 
از فرهنگ و هنر همچون موسیقی و تئاتر و شعر و... است و لذا 
جریان جبهه فرهنگی انقالب می توانــد در همه این حوزه ها 

حضور فعال با رویکرد عدالت محوری داشته باشد.
ثقتی، جبهه فرهنگی انقالب را متعلق به همه دانست؛ نه یک 
طیف خاص و تصریح کرد: باید شــاهد جذب حداکثی افراد به 
جریان جبهه فرهنگی انقالب باشــیم. خوشبختانه احساس 

تعلق مطالبه گری نسبت به مدیریت ارشــاد در استان وجود 
دارد که باید از این ظرفیت استفاده کنیم.

وی بر ایجاد تحول انقالبی در ســاختار فرهنگی استان گیالن 
تاکید کرد و گفت: ۱۱۴ برنامه برای ایجاد تحول در ســاختار 
فرهنگی استان طراحی کردیم که مورد تایید وزیر ارشاد قرار 
گرفته و تدوین سند جامع فرهنگی اســتان را در دستور کار 
داریم. نخستین بند این سند بهره مندی از ظرفیت نخبگان و 

جریان های همسو با جبهه فرهنگی انقالب خواهد بود.
مدیرکل ارشاد اســالمی گیالن، تمرکززدایی از رویدادهای 
فرهنگــی و هنری و توزیــع بودجه های فرهنگــی را از دیگر 
اولویت های ســند جامع فرهنگی استان دانست و یادآور شد: 
خطر فقر فرهنگی و آســیب های اجتماعی در روستاها وجود 
دارد، اما برقراری عدالت و تمرکززدایی فرهنگی، بارقه امید را 

در دل مردم مناطق مختلف ایجاد می کند.
وی کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد، کانون های 
تبلیغاتــی، پایگاه های خبــری، روزنامه ها و نشــریات و... را 
ســرپنجه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی در سراسر 
اســتان دانســت و بیان کرد: هر کــدام از ایــن مجموعه ها 
چندهزار عضو دارند و لذا ظرفیت خوبی برای ترویج گفتمان 

فرهنگی دولت با محوریت مساجد محالت ایجاد شده است.
حجت االسالم والمسلمین مجتبی پوریوســفی، دبیر جبهه 
فرهنگی انقالب اســالمی در اســتان گیالن نیز، پرداختن به 
میرزا کوچک خان جنگلی و نهضت جنــگل را یکی از وظایف 
فرهنگی استان دانست و اظهار کرد: باید در معرفی شخصیت 

میرزا سنگ تمام بگذاریم.

وی با تاکید بر لزوم کشف و معرفی شــخصیت های برجسته 
مذهبی و انقالبی شهرســتان ها، عنوان کرد:اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی گیالن برای هویت ســازی استانی و ملی کار 

کند.
دبیر جبهه فرهنگی انقالب در گیالن، جریان جبهه فرهنگی 
انقالب دارای اصالت بــوده و به خط رهبری متصل اســت و 

به موقع در میدان حاضر می شود و تعارف ندارد.
حجت االســالم پوریوســفی، با اشــاره به دیدگاه منتقدانه و 

مطالبه گــر جریان جبهه فرهنگی انقالب، خاطرنشــان کرد: 
باید شــکاف بین مســئوالن و جبهه فرهنگی انقالب جبران 
شود و از ظرفیت های مردمی استفاده کنیم تا فرصت خادمی 

کردن از ما گرفته نشود.
وی فعالیت های فرهنگــی و هنری جریــان جبهه فرهنگی 
انقالب را محله محور با محوریــت امام جماعت و عناصر اصلی 
محله دانســت و متذکر شــد: باید جوانان انقالبی و متعهد را 

کشف و آنان را برای میدان های مدیریتی نظام آماده کنیم.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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سمنان-رضا سروش در بازدید دکتر حمیدی سرپرست 
معاونت هماهنگی امور عمرانی اســتانداری سمنان، مهندس 
عمیدی مدیر کل راه و شهرســازی شرق اســتان )شاهرود( و 
مهندس پورنیا معــاون عمرانی فرمانداری ویژه شهرســتان 
شاهرود از مجتمع فرهنگی شــاهرود، پیمانکار این مجموعه 
موارد ذیل را مطرح کرد: در حال حاضر این مجتمع فرهنگی به 
سه بخش تقسیم شده است که شامل؛ قسمت شرقی )که قالب 
بندی فنداسیون آن انجام شده است(، قسمت مرکزی و قسمت 
غربی می  باشد. وی افزود: در بخش همکف قسمت شرقی سالن 
همایش و چندین پالتو و طبقه فوقانی آن کالس های آموزشی 
و دفتر کالس های آموزشــی، در بخش مرکزی سالن همایش 
بزرگ با ظرفیت ۸۰۰ نفر در یــک طبقه و در بخش مرکزی نیز 
گالری ها و بخش اداری تعبیه گردیده اســت و در حال حاضر 
در بخش قسمت شرقی اقدامات در حال انجام است و عملیات 
خاکبرداری قســمت غربی و بخش مرکز نیز در دستور کار قرار 
گرفته اســت. امینی پیمانکار اداره راه در ادامه بیان کرد: برای 
اجرای فنداسیون و دیوار کشی نهایی بستر زیر پی آن آماده شده 
است. گفتنی است تا کنون حدود۲/۵ میلیارد هزینه گردید که 
۱/۷۰۰ بابت صورت وضعیت پیمانکار برای ساختمان و مابقی 
نیز برای اجرای دیوار کشی هزینه شده است و پیشرفت فیزیکی 
پروژه را می توان حــدود ۲۵ درصد تخمیــن زد و حدود ۱۳۰ 
میلیارد اعتبار نیاز اســت تا این پروژه بدون تجهیزات تکمیل 
گردد. در ادامه مهندس عمیدی اظهار داشت: برای اجرای این 
پروژه حدود ۴۰ میلیارد تخصیص اعتبار در نظر گرفته شده بود 

که بنا بود ۲۰ میلیارد در سال ۹۸ و ۲۰ میلیارد در سال گذشته از 
محل دور دومین سفر ابالغ شود در حال حاضر ۵ میلیارد اعتبار 
تخصیص یافته که حدود ۱/۷۰۰ میلیارد جهت کسب پروانه به 
حساب شهرداری شاهرود واریز گردید و برای آزمایشگاه، آماه 
ســازی زمین و موارد دیگر نیز هزینه های الزم انجام شد و برای 
خود ساختمان نیز همانطور که پیمانکار محترم اشاره نمود قالب 
بندی انجام شــده و آماده بتن ریزی می باشد اما به دلیل اینکه 
تخصیص اعتبار انجام نشده است ناچار پروژه متوقف گردید زیرا 
پیمانکار در خصوص دیوار کشی و اجرای ساختمان مطالباتی 
داشت که پروژه نیمه تمام متوقف شد. وی افزود: بیش از یکسال 
است ریالی به این پروژه تخصیص نیافته است، طی سفر ریاست 
جهموری این پروژه حدود ۳۵ میلیــارد اعتبار مصوب دارد که 
اداره کل ارشاد متولی شده اعتبارات را پیگیری کند و بنا شد ما 
ساخت این پروژه را انجام دهیم و اداره کل ارشاد استان سمنان 

بهره بردار آن می باشد.

قزوین-مریم نقدی   به گفته معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، بر اساس آزمایش و پایش های صورت 
گرفته، آب آشــامیدنی مردم اســتان قزوین دارای کیفیت 
مطلوب منطبق با اســتانداردهای ملی بــوده و این نتیجه 
تالش دستگاه متولی یعنی شرکت آب و فاضالب استان می 

باشد.
دکتر جالل رحمانی در نشست مشترکی، با اعالم این مطلب 
افزود: خوشبختانه در دو سال گذشته هیچگونه بیماری وبا 
در سطح استان گزارش نشده و این ناشــی از عملکرد قابل 
مالحظه ی دستگاه های متولی و ناظر به ویژه در بحث تولید 

و توزیع آب آشامیدنی است. 
وی ادامه داد: این مساله که کارکنان دو دستگاه منتظر روال 
بوروکراسی اداری نشده و فعاالنه کیفیت آب مورد استفاده 
مردم را سنجش می کنند نشــان از اهمیت دادن به موضوع 

بوده و تعهد و تالش کارکنان را بروز می دهد.
جالل رحمانی، همچنین وجود کمترین اختالف بین نتایج 
آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و نتایج حاصله از نمونه 
برداری و آزمایش آب آشــامیدنی توســط آزمایشگاه های 
شــرکت آب و فاضالب استان قزوین را نشــان دهنده دقت 
نظر پرســنل مربوطه، روش های آزمایشگاهی و تجهیزات 

مناسب دانست.
در این جلسه همچنین مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان قزوین گفت: طرح های ارتقــای کیفیت متعددی 
در جوامع روســتایی اســتان در حال اجرا داریم که توجیه 

اقتصادی نداشــته و در آن تنها ســالمت مــردم و ارتقای 
شاخص های بهداشتی زندگی اهالی روستاها مورد نظر قرار 

گرفته است.
داراب بیرنوندی یادآور شد: ســالمت مردم دغدغه ماست و 
حفظ دستاوردهای کنونی در زمینه کیفیت آب بسیار مهم 

است و تالش مضاعفی را نیاز دارد.
وی همچنین خواســتار مقابله با تبلیغات موجود در زمینه 
استفاده مردم از دستگاه های تصفیه آب خانگی شد و خاطر 
نشان کرد: آب آشــامیدنی مردم از کیفیت بهداشت باالیی 
برخوردار اســت و نیازی به تصفیه مجدد ندارد، ضمن اینکه 
دســتگاه های تصفیه خانگی نیاز به تعویــض مداوم فیلتر 
داشته و در صورت عدم تعویض به موقع خود باعث آلودگی و 

کاهش کیفیت آب می شود.
این مقام مســئول در پایان اظهار داشــت که ســختی آب 

مصرفی تحت نظارت و کنترل است

وینسمنان قز
 مدیر کل راه و شهرسازی شرق سمنان)شاهرود(:

ود تخصیص نیافته  وژه مجتمع فرهنگی شاهر بیش  از یک سال است ریالی به پر
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکیاستان :

وین دارای کیفیت مطلوب منطبق با استانداردهای ملی است آب آشامیدنی  قز

  بازدید عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی 
وژه های عمرانی شرکت  عمران شهرهای جدید از پر

عمران بهارستان
اصفهان-مریم مومنی  بازدید عضو هیات مدیره شــرکت مادر تخصصی 
عمران شهرهای جدید از پروژه های عمرانی شرکت عمران بهارستان بازدید کرد.

 در این بازدید  مهندس رحمانی از پروژه های مترو، ایستگاه های بهارستان و راه 
آهن، پروژه های مشارکتی اندیشه و پرند، پایگاه اورژانس و پروژه های اقدام ملی و 

نهضت تولید مسکن بازدید نمودند.
 پس از بازدید در جلســه ای گزارش فعالیت های شرکت بخصوص در حوزه ثبت 

نام و ساماندهی متقاضیان جدید مسکن خدمت ایشان ارائه گردید.

 با دستور مدیرکل آموزش و پرورش مازندران؛

بررسی شیوه های انسداد مبادی جعل اسناد 
تحصیلی در دستور کار قرار گرفت

ساری –اسالمی  با دستور مدیرکل آموزش و پرورش مازندران بررسی شیوه 
های انسداد مبادی جعل اسناد تحصیلی در دستور کار کمیته پیشگیری و مقابله 

با جعل اسناد آموزش و پرورش مازندران قرار گرفت.
»علیرضا ســعدی پور« در جلسه کارگروه پیشــگیری و مقابله با جعل اسناد که 
به منظور بررســی ســوابق تحصیلی فارغ التحصیالن برخی از مدارس استان و 
همچنین بررسی مدارک تحصیلی مربیان پیش دبستانی برگزار شد، عدم تسلط 
برخی از کارشناســان و مدیران مدارس بر آئین نامه ها و مقررات را یکی از دالیل 
بروز اتفاقــات منجر به جعل مدارک تحصیلی برشــمرده و گفت: مصادیق جعل 

اسناد و مقررات مربوطه باید به اطالع تمام مدیران مدارس استان برسد.
وی با بیان اینکــه هرکجا که نظارت پررنگ بود، اتفاقــات ناگوار کمتری به وقوع 
پیوسته است، افزود: اخالق حکم می کند که هم بشیر باشیم و هم نذیر باشیم.ابتدا 
ایده بان باشیم و سپس دیده بان.از این رو باید ابتدا در جهت پیشگیری اطالعات 

الزم را به ذی نفعان داده و هشدارهای پیشگیرانه را در اولویت قرار دهیم.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در همین رابطــه تأکید کرد: نباید بگذاریم 
جعل مدارک تحصیلی ادامه پیدا کند و به یک ســنت غلــط درآید.در این رابطه 
ضمن حفظ شأنین آموزش و پرورش با اعمال پیشگیرانه، در صورت احراز شدن 

تخلف افراد باید برخوردهای قانونی صورت پذیرد.
سعدی پور با تأکید بر ایجاد تحولی ساختاری در خصوص پیشگیری از این گونه 
اعمال مجرمانه بیان کرد: بهترین راه انسداد مبادی جعل اسناد تحصیلی و ایجاد 
نکردن فرصت برای فرصت طلبان است.در همین راستا، ارزیابی و نظارت دقیق 
بر مدارس بزرگســاالن و آموزش از راه دور چه در حوزه دولتی و چه غیر دولتی در 

دستورکار ویژه قرار گرفته و در اسرع وقت در رصد بازرسی قرار گیرند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: ایجاد بانک اطالعاتی جامع یکی از برنامه های در 
دست اجراست که با همکاری کمیته های پیشگیری از جعل اسناد شهرستانها و 

مناطق استان انجام خواهد پذیرفت.

 با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان انجام گرفت؛ 

ونده   بررسی بیش از 500 پر
در کمیسیون ماده ۵  مازندران

ساری –اسالمی معاون شهرســازی و معمــاری راه و شهرسازی استان از 
تعداد بیش از ۵۰۰ پرونده درخواست شده از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی 

مورد بحث و بررسی در جلسه کمیسیون ماده ۵ استان خبر داد.
به گــزارش اداره ارتباطــات و اطالع رســانی، دکتر شــیرزاد یزدانی معاون 
شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی اســتان مازندران ضمن اعالم 
این خبر افزود: تعداد بیش از ۵۰۰ پرونده با موضوعات ســاخت و سازشهری و   
مربوط به ۲۰ شهر اســتان مازندران در جلسات کمیسیون ماده ۵ استان مورد 

بررسی قرار گرفت.
الزم به ذکر است با تصویب قانون تأســیس شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران، این شــورا به عنوان عالی ترین مرجع سیاســتگذاری و تصویب ضوابط 
معماری و شهرسازی و طرح های جامع شــهرهای کشور تعیین گردید و وفق 
ماده ۱۵ این قانون، وظیفه بررســی و تصویب طرح های تفضیلی شــهری به 

عهده این کمیسیون نهاده شده است.
گفتنی است از ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا کنون تعداد ۱۰ جلسه کمیسیون ماده 
۵ ، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استان به عنوان رئیس جلسه، سید 
محمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی استان به عنوان دبیر جلسه و مسئولین 
استانی و شهرستانی عضو کمیســیون در محل استانداری مازندران تشکیل و 

پرونده های مطروحه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

 به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبرداد؛

 توزیع  500  بسته نوشت افزار میان دانش آموزان
 کم برخوردار شهر اندیکا 

اهواز-محمدمجدم شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان در 
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت ، ۵۰۰ بسته نوشت افزار 

به دانش آموزان کم برخوردار شهر اندیکا اهداء کرد .   
 در این مرحله که دومین مرحله ی توزیع بســته های نوشــت افزار توسط این 
شرکت در سال تحصیلی جاری می باشد ۵۰۰ بســته نوشت افزار شامل کیف 
- دفتر خط دار و نقاشی - بســته مداد رنگی - خط کش - تراش - مداد سیاه و 
مداد قرمز - خودکار و جا مدادی طی مراســمی به دانش آموزان کم برخوردار 

شهرستان اندیکا اهدا شد  . 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان ، در نخستین مرحله از توزیع 
نوشــت افزار میان دانش آموزان کم برخودار حوزه ی عملیاتی این شــرکت ، 

تعداد ۵۰۰ بسته نوشت افزار را به دانش آموزان شهرستان اللی اهداء کرد . 
الزم به توضیح اســت که پیش از این و طی ســالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ ، شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان در راســتای عمل به مسئولیت های 
اجتماعی اش تعداد ۱۳۲۵۰ بســته نوشــت افزار را تهیه و بــا همکاری اداره 
های کمیته امداد امام خمینی )ره ( ، بهزیســتی و آموزش و پرورش شهرهای 
مسجدســلیمان - اللی - هفتکل و اندیکا میان دانش آمــوزان کم برخوردار 

توزیع نموده است .  

البرز -مظفری  -   رئیس شــورای شــهر 
کرج به نقش مدیریت شــهری در اجــرای طرح 
واکسیناســیون کرونا اشــاره کرد و گفت: تجهیز 
و آماده ســازی ۱۲ ســالن ورزشــی و تحویل این 
سالن ها به شبکه بهداشت و درمان از برجسته ترین 

اقدامات مدیریت شهری است.
جواد چپردار در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
کرج امروز، با اشاره به تجهیز و راه اندازی ۱۲ پایگاه 
تجمیعی تزریق واکسن از سوی مجموعه مدیریت 
شهری و قرار دادن این ســالن ها در اختیار شبکه 
بهداشت، گفت: این اقدام نقش مؤثری در سرعت 

بخشیدن به اجرای طرح واکسیناسیون سراسری 
کرونا داشــت. وی با اشــاره به اینکه پنج سالن از 
سالن های تحت پوشش شهرداری کرج با تجهیزات 
الزم و به صورت کامل در اختیار شــبکه بهداشت 
درمان قرارگرفته است، گفت: سالن های باقی مانده 
متعلق به دیگر ارگان هاست که تجهیز این سالن ها 
نیز از سوی شــهرداری کرج صورت گرفته است. 
رئیس شــورای شــهر کرج بابیان اینکه مدیریت 
شــهری از ابتدای طرح واکسیناســیون با شبکه 
بهداشــت و درمان مشارکت داشــته است، گفت: 
کارکنان نیز به کادر درمــان در مراکز اجرای طرح 

واکسیناســیون کمک کرده و مجموعه مدیریت 
شهری تمامی امکانات الزم را به صورت گسترده به 

این موضوع اختصاص داد.
به گفته چپردار ســالن »شهدای شــهرداری« در 
چهارصد دســتگاه، سالن »ناشــنوایان« در بلوار 
انقالب جنوبی، سالن »شــهید عسگری« در بلوار 
اتمی، ســالن »بعثــت« در بلوار حدادی، ســالن 
»شهدای گلشهر« در خیابان برزنت، سالن »شهید 
فخری زاده« در شــیخ آباد، ســالن »دالوران« در 
اسالم آباد، سالن »سیدالشهدا« در جوادآباد، سالن 
»شــهید بحیرایی« در حصارک، سالن »ایثار« در 

حصارک و سالن »حسینیه عاشــقان« در کانون 
شهید سبحانی و مصلی کرج ازجمله مراکز مجهز 

شده برای اجرای طرح واکسیناسیون هستند.
وی همچنین اضافه کرد: از اینکــه به عنوان خادم 
مردم در شــورای شــهر و مدیریت شــهرداری 
توانسته ایم در این بحران پاندمی حاصل از بیماری 
منحوس کرونــا در کنار مردم فهیم شــهرمان در 
تأمین ســالمت مؤثر باشــیم خداوند سبحان را 
شاکریم و بنده به عنوان رئیس شورای شهر از همه 
همکاران مدیریت شــهری در تحقق این اهتمام 

جهادی قدردانی می کنم.

رئیس شورای شهر کرج عنوان کرد؛

ج تجهیز ۱۲ مرکز واکسیناسیون در کر

البرز -مظفری       مهندس یعقوبی شــهردار هشــتگرد 
در جلســه رســمی اعضای شــورا با تقدیر از حمایت های 
رئیس و اعضــای پارلمان شــهری به تشــریح اقدامات یک 
ماهه شــهرداری پرداخت .یعقوبی گفت : خوشبختانه طی 
یک ماه اخیر با تالش شــبانه روزی کلیه معاونین و پرسنل ، 
اقدامات خوب و موثری در جای جای شــهر صورت پذیرفته 
و عدالت محوری و توجه به همه محالت شــهر در دســتور 
کار قرار دارد .وی گفــت : برگزاری جلســات متعدد کمیته 
درآمد جهــت تحقق بودجه مصــوب ۱۴۰۰ و تهیه و تدوین 
بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ از جمله برنامه های شهرداری می 
باشــد که به صورت روزانه پیگیری و انتظار می رود در موعد 
قانونی جهت بررسی و تصویب به مبادی ذیربط ارسال شود.
شهردار هشــتگرد بیان کرد : طی یک ماه اخیر در حوزه های 
مختلف خدمات شــهری و  فرهنگی اقدامات خوب و موثری 
انجام پذیرفته و پروژه های عمرانــی طبق برنامه زمانبندی و 
اعتبارات پیش بینی شــده در حال انجام است.وی در ادامه 
به برگزاری جلســات با معاونین و مســئولین واحدها برای 
اصالح فراینــد صدور اســتعالمات و تســهیل در کار ارباب 

رجوع اشــاره کرد و برنامه ریزی برای ایام پیــش رو به ویژه 
دهه مبارک فجر و عید نــوروز را از جمله امورات در دســت 
اقدام برشمرد .مهندس افشاری رئیس شورای اسالمی شهر 
با تقدیر از زحمات شــهردار و کارکنان شهرداری ، خواستار 
تســریع در تکمیل و بهره برداری از پروژه های عمرانی شــد 
. وی گفت : رویکرد اعضای ششــمین دوره شورای اسالمی 
شهر بر استفاده از تجربیات و نظریات شــهروندان در بهبود 
وضعیت و عمران و آبادانی شهر اســت و انتظار می رود پروژه 
های تدوین شده در بودجه سال جاری در موعد مقرر به اتمام 
رسیده و بهره برداری شود .رئیس شورا در ادامه به فعالسازی 
کمیسیون  های شورای شــهر تاکید کرد و بررسی تخصصی 
موضوع در کمیســیون های مربوطه را راهکاری برای اتخاذ 
بهتریــن تصمیم در انجام امورات دانســت .افشــاری گفت 
: از جمله کمیســیون های مد نظر شــورای اســالمی شهر ، 
کمیســیون نامگذاری معابر و میادین می باشــد که انتظار 
می رود این کمیســیون به صــورت ویــژه در زمینه حفظ و 
نشر نام شهدای گرانقدر کوشا باشــد و در نامگذاری معابر و 
میادین از این اسامی اســتفاده نماید .رئیس شورا بیان کرد 

: نامگذاری میدان شهید آوینی ،  بوســتان شهید باکری و ...  
از جمله اقدامات موثر کمیسیون نامگذاری در ماه های اخیر 
بوده و امیدواریم در آینــده نزدیک تمامی معابر و کوچه های 
شهر به نام شهدای گرانقدر هشــتگرد مزین گردد .در ادامه 
جلسه سایر اعضای شورای اسالمی شــهر نیز به بیان نظرات 

و دیدگاه های خود در خصوص ارتقاء خدمات به شــهروندان 
و عمــران و آبادانی شــهر و برنامه های پیــش رو پرداختند 
.ســرکار خانم صالحی ،  مهندس مُویــدی،  مهندس فیروز 
زارع ، مهندس فالحتکار و حاج رضا واحدی از اعضای حاضر 

شورای شهر در این جلسه بودند .

گرگان،اعظم دستجردی         شهردار گرگان از کاهش 
محســوس مدت زمان صدور پروانه های ساختمانی از سوی 

شهرداری خبر داد.
مهندس محمدرضا سبطی در سی و ششمین جلسه شورای 
اســالمی شــهر ابتدا به فرایند اجرای ســازه میدان ورودی 
گرگان اشــاره کرد و گفت: فراخوان طراحــی الِمان میدان 
بسیج آماده شــده و اکنون مراحل اجرایی آن در حال انجام 

است.
ســبطی با بیان اینکه بازدیدهای مســتمری از تجهیزات و 
سازه های شــهری صورت می گیرد، اظهار داشت: بخشی از 
نابسمانی هایی که در تجهیزات شهرداری وجود دارد مربوط 

به مسائل حقوقی است که در حال پیگیری رفع آن هستیم.
وی با تاکید بر تســریع در فرایند خدمت رسانی بیان کرد: در 
حوزه خدمات رسانی شهرســازی، مدت زمان فرایند اداری 

صدور پروانه های ســاختمانی به یک هفته کاهش یافته که 
حاصل تالش همکاران سختکوش ما در شهرداری بوده است. 
شــهردار گرگان ادامه داد: این کاهش مدت درحالی صورت 
گرفته که پیشــتر این فرایند بین دو تا چهار ماه به طول می 

انجامید.
سبطی در ادامه به فرایند هوشمندســازی راه های ارتباطی 
سنتی اشاره و بیان کرد: طرح شــهرداری بدون کاغذ را آغاز 

کرده ایم و برنامه ریزی آن در حوزه فناوری اطالعات در حال 
انجام است.

وی در پایان به واگذاری پارک جنگلی النگدره نیز اشاره کرد 
و گفت: موضوع واگذاری النگدره بر اســاس وظیفه صیانت از 
حقوق شهرداری انجام شــد و اکنون تعامالت ما با اداره کل 
منابع طبیعی استان بســیار خوب است و همکاری های الزم 

را باهم داریم.

البرز

گلستان

جلسه  رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر با شهردار هشتگرد برگزارشد

خبر خوش شهردار گرگان: 

وانه های ساختمانی کاهش یافت مدت زمان صدور پر



صادرات به عمان دوباره روی میز قرار می گیرد؟

وپا خ مسیر جدید برای انتقال گاز به ار دریای سر

 وضعیت پمپ بنزین ها بعد از حمله سایبری
 ۱5 درصد نازل ها غیرفعالند

رئیس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران با بیان اینکه به علت نبود 
و یا فرسوده بودن قطعات مشکالتی در سامانه داریم، گفت: بیش از ۱۵ 

درصد نازل ها غیرفعال هستند.
همایون صالحی، درباره مشــکالت سامانه های ســوخت بعد از حمله 
سایبری آبان ماه اظهار داشــت: اکنون مشــکلی بابت عرضه سوخت 
با کارت وجود ندارد و مردم در سراســر کشــور قادرند از بنزین کارتی 
استفاده کنند، اما مشــکلی که در ســامانه جایگاه های عرضه سوخت 
سراســر کشــور وجود دارد و گاها مورد اعتراض هم قرار گرفته اینکه 
قطعاتی که بابت تعمیرات ســامانه در اختیــار جایگاه ها قرار می گیرد 
کهنه و فرســوده هســتند و به محض نصب بعد از مدت زمان کوتاهی 
دوباره خراب می شوند بنابراین به هر جایگاهی مراجعه شود چند نازل 
غیرفعال وجــود دارد. وی تاکید کرد: به علت نبود و یا فرســوده بودن 
قطعات مشــکالتی در ســامانه داریم، در این رابطه مرتبا با مسئولین 
مربوطه در ارتباطیم امــا واقعیت اینکه درصدی بهبــود پیدا کرده اما 

همچنان مشکل عمده وجود دارد. 

قطعات فرسوده بالی جان جایگاه ها
رئیس کانــون انجمن های صنفی جایــگاه داران گفــت: این قطعات 
وارداتی هســتند و فعال به دلیل تحریم وارد نمی شوند، بنابراین قطعه 
اصلی و فابریک نداریم، یک شــرکت به عنوان شرکت پشتیبان معرفی 
شده که قطعات را تعمیر می کند، اما ممکن است همان قطعه تعمیری 

در جایگاه دیگر استفاده شود که مشکالتی را بوجود آورده است.

15 درصد نازل های سوخت غیرفعالند
وی اعالم کرد: اکنون در سراســر کشــور بیش از ۱۵ درصــد نازل ها 

غیرفعال هستند و قادر به ارائه خدمات سوخت رسانی به مردم نیستند.

ح »بنزین برای  احتمال اجرای آزمایشی طر
همه« در ابتدای بهمن

معاون برنامــه ریــزی وزارت نفت گفت: ایــن که آغاز اجــرای طرح 
آزمایشــی بنزینی دولت، اوایل بهمن باشــد یا چند روز دیگر، در حال 

بررسی است.
 به گفته هوشنگ فالحتیان، شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایــران، در حال تهیه زیرســاخت های الزم نرم افزاری و ســخت 
افزاری است و هر زمان که این زیرســاخت ها آماده شود، اجرای طرح 
»بنزین برای همــه« را انجام خواهنــد داد.وزارت اقتصاد، ســازمان 
هدفمندســازی یارانه ها، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات و ســازمان 
پدافند غیرعامل، در اجــرای این طرح مســئولیت هایی دارند که باید 
مجموعه ای از اقدامات را به صــورت هماهنگ انجــام دهند تا نتیجه 
نهایی حاصل شــود.روز ششــم دی، جواد اوجی وزیر نفت، اعالم کرده 
بود، طرح دولت برای اختصاص بنزین به افراد بر حسب کدملی به جای 
اختصاص این حامل انرژی بر حســب پالک خودروهــا، در دو جزیره 
کیش و قشم، به صورت آزمایشــی و با اختصاص ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ 
تومانی به هر فرد، آغاز خواهد شــد و در صورت کسب نتیجه مطلوب، با 

تایید تیم اقتصادی دولت در سراسر کشور قابل اجرا خواهد بود.

سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی درباره 
علت در نظــر گرفتن این طرح گفته اســت: دولت ســاالنه ۱۲۴ هزار 
میلیارد تومان یارانــه بنزین پرداخت می کند کــه ۶۰ درصد آن برای 
۴ میلیون خانــواِر دارای بیش از دو خودرو اســت. ۱۴ میلیون خانواده 

بی خودرو هیچ سهمی از این یارانه نمی برند.
پیش بینی می شود در صورت موفق بودن اجرای طرح آزمایشی دولت 
در دو جزیره کیش و قشــم، با اجرای آن به صورت سراسری، ساالنه به 
هر خانواده با جمعیت چهار نفری، حدود یک میلیون و صد هزار تومان 
یارانه بنزین برسد؛ این یارانه اکنون فقط به افراد دارای خودرو پرداخت 

می شود.

مناطق نفت خیز جنوب و نفت خزر تفاهم نامه 
همکاری  امضا کردند

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شــرکت نفت خزر برای توسعه 
فعالیت های اکتشــافی در خزر جنوبی تفاهم نامــه همکاری  دوجانبه 
امضا کردند. به نقل از شــرکت ملی مناطق نفت خیــز جنوب، علیرضا 
دانشی، مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب یکشنبه )۱۹ 
دی ماه( در آیین امضای این تفاهم نامه با اشــاره به توانمندی های این 
شــرکت در بخش فنی تصریح کرد: کارشناســان این شــرکت برای 

طرح های توسعه ای در خزر جنوبی آمادگی دارند.
وی با تأکید بر اینکه همه بخش های صنعــت نفت باید توانمندی های 
خود را برای توسعه کشور به اشــتراک بگذارند، گفت: این شرکت برای 
همکاری با شــرکت نفت خزر و سایر شــرکت های نفت و گاز در زمینه 
توسعه میدان ها از هیچ کوششــی دریغ نخواهد کرد و امکانات خود را 
در اختیار آنها قرار خواهد داد.مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب افزود: برای ارائه خدمات فنی به شرکت نفت  خزر چند کارگروه 
مشــترک در زمینه زمین شناسی، حفاری، مهندســی نفت و خدمات 
فنی حفاری با حضور کارشناســان دو شرکت تشــکیل خواهد شد تا 
ظرفیت ها برای کار  در حوزه دریای خزر به خوبی شناســایی و ســپس 

با لحاظ توجه حداکثری به محیط زیست، اقدام های الزم انجام شود.

اقدام های بسیار خوبی در خزر با وجود تحریم انجام شد
مراد کمالی، مدیرعامل شــرکت نفت خزر هم در این آیین اظهار کرد: 
هدف اصلی از این نشســت ایجــاد هم افزایی و اســتفاده از تجربیات 
و توانمنــدی متخصصان شــرکت ملــی مناطق نفت خیــز در جهت 
گسترش همکاری ها با شــرکت نفت خزر برای توسعه خزر جنوبی در 
آینده نزدیک اســت.وی اظهار کرد: در طول سال های گذشته با وجود 
محدودیت های موجــود در دریای خزر از جمله بســته بودن این دریا 
و اعمال تحریم های ناجوانمردانه علیه صنعت نفــت ایران، اقدام های 
بســیار خوبی برای توســعه زیرســاخت های اساســی بــرای انجام 

فعالیت های اکتشافی در شمال کشور انجام شده است.
مدیرعامل شــرکت نفت خزر از انجام مطالعات گســترده ژئوفیزیکی 
دوبعدی و سه بعدی حوض جنوبی خزر، ســاخت پیشرفته ترین دکل 
حفاری نیمه شــناور ایران، ســاخت چند شــناور منحصربه فرد برای 
پشــتیبانی از دکل و عملیات دریایی، ســاخت اســکله، ایجاد منطقه 
عملیاتی برای پشــتیبانی از فعالیت های اکتشــافی و چند حفاری از 
جمله کشف نفت در میدان سردار جنگل به عنوان مهم ترین اقدام های 

انجام شده در خزر نام برد.

و نیر

آمار سدهای کشــور هر روز عددی کمتری را نسبت به 
سال قبل نشان می دهند و عمق بی آبی بیشتر و بیشتر 
می شود، موضوعی که به گفته کارشناسان اگر راه حلی 
برای آن در نظر گرفته نشــود، در آینده ای نه چندان 

دور دچار بحران های بزرگی خواهیم شد.
 آخرین آمار از وضعیت ســدهای کشــور، گویای این 
است که با ســپری شدن ۱۰8 روز از ســال آبی، تا ۱8 
دی ماه )سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان کل حجم آب 
در مخازن سدهای کشــور حدود ۱۹.۳8 میلیارد متر 
مکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 

۲8 درصد کاهش نشان می دهد.
میزان کل حجم ورودی به ســدهای کشــور از ابتدای 
مهرماه تا ۱8 دی ماه ســال جاری معادل ۶.۴۶ میلیارد 
متر مکعب است که کاهشــی معادل ۳۰ درصد نسبت 
به مدت مشابه ســال آبی گذشته را نشــان می  دهد. 
همچنین میــزان پرشــدگی ســدهای مهمی چون 
زاینده رود، شمیل و نیان و ســفید رود در شرایط فعلی 
به ترتیب حدود ۱۳ درصد، ۹۴ درصد و  ۲۳ درصد بوده 
و در استان  های خوزســتان و تهران، میزان پرشدگی 

مخازن طی ســال آبی جاری بــه ترتیب در 
حدود ۴۵ درصد  و ۱8 درصد است.

بی شک این آمار برای فصلی کنونی مناسب 
نیســت و آنطور کــه داریــوش مختاری - 
کارشــناس ارشــد مدیریت منابــع آبی به 
ایسنا گفته وضعیت منابع آبی ایران مطلوب 
نیست، تراکم شــدید جمعیتی در یک پهنه 

مشــخص جمعیتی همراه با بارگذاری های ســنگین 
و متمرکز در یک پهنه از یک دشــت یا یــک جغرافیا 
مشــکالتی را ایجاد کرده اســت. در این بیــن تهران، 
مشــهد، اصفهان و کرمان وضعیت پرخطری نســبت 
به بقیه دارند. راه رویارویی با ایــن گلوگاه خودداری از 
تغییر کاربــری فزاینده اراضی شــهری، خودداری از 
توسعه بی رویه مسکن و واگذاری انشعاب های اضافی 

آب شهری است.
وی با بیــان اینکه از یک ســو صنایع آب بــر از جمله 
نیروگاه، پتروشیمی، فوالد و ســیمان در جغرافیای 
خشــک فالت مرکزی که با کمیابی منابع آب روبرو 
است، مســتقر و آبخوان ها را خالی می کنند و از سوی 

دیگر عمده فرآورده های ایــن صنایع برای 
دو بخش مصرفی یعنی مســکن و خودرو به 
کار گرفته می شــوند، گفت: این دو بخش 
مصرفی بــه جای اینکــه چرخــه تولید و 
نوآوری را بازآفرینی کنند به طور مشــخص 
یک گرداب ســنگین مصرف را پدید آورده 
اند که بر بهــره برداری و مصــرف بی رویه 
منابع آب به طور مســتقیم یا غیرمســتقیم تاثیر می 

گذارد.
این کارشناس ارشــد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه 
باید تدابیری لحاظ شــود تــا صنایع آب بــر با صنایع 
کوچک و بومی جایگرین شــوند، اظهار کــرد:  تنها در 
این شرایط است که می توان منابع آبی کشور را نجات 
داد؛ در غیر این صورت کشــور با چالش های بزرگی در 
آینده مواجه خواهد شــد که حل آن ها نیز بدون جواب 
خواهد بود لذا باید از هم اکنون به فکر حل چالش های 

بخش آب بود.
مختاری با اشــاره بــه راه کارهای موجــود برای این 
بخش، تاکید کرد: مــی توان روش های هشــت گانه 

کاهش مصرف آب شــهری و یا پروژه هــای ۱۵ گانه 
طرح های تعــادل بخشــی منابــع آب زیرزمینی و یا 
طرح های تکمیلی استقرار واحدهای گلخانه ای تولید 
محصوالت کشــاورزی را اجرا و به آسانی چند میلیارد 
متر مکعــب آب صرفه جویــی کــرد و در بخش های 
گردشــگری و صنایع کوچک و پربازده به کار گرفت و 

آبخوان ها را نجات داد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون دیگر زمــان آزمون و خطا 
نیست و باید فکری جدی به حال منابع آبی کشور شود، 
گفت: اگر راه حل و تدبیری صورت نگیرد، بی شــک در 
آینــده نمی توانیم با این اوضاع مقابلــه کنیم، آب یک 
بخش ارزشمند از منابع کشور است که باید راهکارهای 
حفظ آن به درستی اجرایی شود و مشکالت فعلی را از 

میان برداریم.
این کارشناس ارشــد مدیریت منابع آبی با بیان اینکه 
بی تردیــد باتوجه به کاهش بارندگی هــا، حفظ منابع 
آبی موجود از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا دولت 
برنامه ریزی دقیقی برای مصــرف بهینه و بهره برداری 

مناسب از منابع آبی را در دستور کار خود قرار دهد.

رئیس صنف جایگاه داران ســوختی کشــور گفت: 
همه ســاله ادعای وجود هوا در نازل های ســوخت 
مطرح می شــود و این موضوع را به شــدت تکذیب 

می کنم.
 قلی زاده گفت: با وجود دوربین های مدار بســته، اصال 

امکان دســتکاری نازل وجود ندارد و اگر کم فروشــی 
شــود، جایگاه ها با ازدیاد ســوخت در مخــزن مواجه 
می شــوند که نمی توان آن را به جــای دیگری منتقل 

کرد.
به گفته رئیس صنف جایگاه داران ســوختی کشــور، 

در حال حاضر حدود ۶۰ هزار نازل ســوخت در کشور 
به طور ماهیانه و فصلی ســنجش و مورد آزمایش قرار 
می گیرند. در طول ســال چند میلیــارد تومان برای 

نازل های سوخت هزینه می شود.
چندی پیش خبری مبنی بر وجود هــوا در نازل های 

ســوختی منتشــر شــد که همین موضوع نارضایتی 
عده ای را به دنبال داشته است.

اگر مردم  تخلفی را  مشاهده کردند، می توانند با شماره 
تلفن هــای ۷۷۵۲۲۶۷8 و ۰۹۶۲۷ تمــاس بگیرند تا 

تخلفات رسیدگی شود.

آب

بنزین

خریدار   یک کارشــناس بین الملل حوزه 
عمان گفــت: عالوه بــر تامیــن گاز عمان 
و یمن اگر خــط لوله را تا دریای ســرخ هم 
ادامــه دهیم عمــال می توانیم یــک پایانه 
صادرات گاز مایع به اروپا داشــته باشــیم و 
دســتاوردهای اقتصادی و سیاسی بزرگی 

حاصل کنیم.
 ایران و عمــان در یک میدان مشــترک به 
تولید نفــت می پردازند. میــدان هنگام در 
مرز بین المللی آب های ایــران و عمان و در 
فاصله تقریبی ۴۵ کیلومتری جزیره قشــم 
قرار دارد که در ســال ۱۹۷۵ بــا حفر یک 
حلقه چاه در آبهای ایران کشف شد. با حفر 
دومین چاه در سال ۲۰۰۶ میالدی و انجام 
مطالعات مخزن مشخص شد که این میدان 
دارای نفت فرار با درجــه API حدود ۴۲ با 
حجم نفــت درجای بیــش از ۷۰۰ میلیون 
بشکه و گاز درجای حدود دو تریلیون فوت 

مکعب است.
عالوه بر این، چند سال گذشته ایران، عمان 
و هند در مــورد انتقال گاز ایــران به هند از 
طریق دریای عمــان به مذاکــره پرداخته 
بودنــد و قرار بــود گاز ایــران از طریق یک 
خط لوله ۱۴۰۰کیلومتــری زیردریایی به 
هندوستان صادر شــود. همچنین ایران و 
عمان در اوایل دهه ۹۰ گذشته توافقنامه ای 
را برای صــادرات گاز از ایران بــه عمان به 
مدت ۲۵ ســال و به ارزش ۶۰ میلیارد دالر 
امضا کردند و بر اســاس آن، توافق شده بود 
عملیات احداث خط لوله و صدور گاز ایران 
به عمــان در مدت بســیار کوتاهی اجرایی 
شــود که تاکنون به دلیل تحریم ها متوقف 

مانده است.
طبق اخبار واصله حســین امیرعبداللهیان 
وزیر امور خارجه کشــورمان به این کشور 
ســفر خواهد کرد و این احتمــال می رود 
که با توجه بــه ســیگنال های مثبتی که از 
مذاکرات وین ارســال می شــود توافقی در 
موضوع هسته ای راه باشد که می تواند فتح 
بابی در مذاکرات حوزه انرژی و از سرگیری 
پروژه های صادرات از جمله اجرایی شــدن 

خط لوله صدور گاز به عمان باشد.
در همین ارتباط میرجــواد میرگلوی بیات 
در گفت وگو بــا خبرنگار اقتصــادی ایلنا، 

درباره همکاری نفتی و گازی ایران و عمان 
اظهار داشــت: قبال قرار بود خط لوله گازی 
از جاســک به ســمت عمان برود، طرح آن 
داده و رایزنی ها صورت گرفته بود، عمان نیز 
اعالم آمادگی کرده بود، قرار بود ۱۲ ســال 
پیش گاز ایران از آب های ساحلی کم عمق 
امارات به عمــان برود اما امــارات به خاطر 
مسائل سیاســی این اجازه را نداد و مجبور 
شدند مســیر خط لوله را به آب های عمیق 
تغییر دهند که این مســیر نیز به دلیل ژرف 
بودن به تکنولوژی بیشتری نیاز داشت، بعد 
از آن هم که ما تحریم شــدیم و نتوانستیم 

در بخش گاز ســرمایه گذاری کنیم، ضمن 
اینکه مصرف داخلی هم باال رفت و ما اکنون 

مشکل تامین گاز داریم. 
وی با بیان اینکه علیرغم مشــکل تامین گاز 
داخل اگر قرار باشــد صادرات داشته باشیم 
امکان تامین گاز را داریم، افزود: عمان قصد 
دارد گاز دریافتی از ایــران را به صورت مایع 
به اروپا صادر کنــد، وزیر وقت عمان چندی 
پیش نیــز عنوان کــرد که ما بدنبــال این 
هستیم که گاز ایران را به یمن هم برسانیم، 
یعنی از ســوی طرف عمانــی کامال اعالم 
آمادگی شده که در صورت فاینانس پروژه و 

تامین تکنولوژی به اجرا خواهد رسید.
این کارشــناس بین الملل حــوزه عمان با 
اشاره به برنامه این کشور برای تنوع بخشی 
به منابع تامین گاز تصریح کــرد: عمان در 
نظر دارد از ســه طریق گاز خــود را تامین 
کند، یعنی عالوه بر منابع گازی کشور خود 
و گازی از طریق خط لوله دلفین از قطر وارد 

می کند از ایران نیز گاز دریافت کند. 
وی با اشــاره به مزیت های اجــرای پروژه 
برای ایران گفت: مثال در مســئله محاصره 
قطر، این کشــور گاز خط لوله دلفین را که 
از امارات عبور می کرد تا به عمان برسد قطع 
نکرد، زیــرا در این صورت عمــان نیز دچار 
آسیب می شــد. حال در صورت اجرای خط 
صادرات گاز از ایران در شــرایط بحران های 
این چنینــی ما می توانیم یــک برگ برنده 
داشته باشــیم و گاز عمان را تامین کنیم و 
قطر نیز براحتی گاز ارســالی خــود را قطع 

کند تا امارات تحت فشار قرار گیرد. 
میرگلوی بیات خاطرنشــان کــرد: عالوه 
بر درآمدهــای اقتصادی؛ از صــادرات گاز 
می توانیم به عنوان یک اهرم سیاســی هم 
اســتفاده کنیم، این طرح باعث می شــود 
عمان به ما وابسته شــده و همکاری داشته 
باشد و از طریق این کشور اگر به یمن هم که 
هیچ منبع گازی ندارد، گاز برســانیم و این 

اتفاق بزرگی خواهد بود. 
وی تاکید کرد: عالوه بــر تامین گاز عمان و 
یمن؛ اگر خط لوله را تا دریای سرخ هم ادامه 
دهیم عمال می توانیم یک پایانه صادرات گاز 
مایع به اروپا داشــته باشــیم و دستاورهای 

اقتصادی و سیاسی بزرگی حاصل کنیم.

سدهای کشور همچنان تشنه اند

ادعای وجود هوا در بنزین صحت دارد؟

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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آغاز مذاکره برای تامین گاز شهرهای مرزی

پیشنهاداتی برای افزایش صادرات انرژی به افغانستان
خریدار  رایزن ســابق بازرگانی ایران در 
افغانستان با اشــاره به اینکه پیشنهاداتی از 
ســوی دو طرف برای تامین گاز شهرهای 
مجــاور مرزها با خــط لوله و با اســتفاده از 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی داده شد، 
گفت: یکی از از برنامه هایی که با افغانستان 
طرح ریزی می شــود این اســت که بتوانیم 
زیرســاخت های افزایش صــادرت برق را 

آماده کنیم.
 وزارت امورخارجــه دولــت موقت طالبان 
از دیــدار امیرخــان متقــی بــا حســین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری 
اسالمی ایران، پیرامون مســائل اقتصادی 
دوجانبه و مســائل امنیتی خبر داده و گفته 

که این مذاکرات مثبت و سازنده بوده است.
معاون سخنگوی وزارت امور خارجه دولت 
موقت طالبان در توییتــی درباره دیدار روز 
یک شــنبه)۱۹ دی( امیرخان متقی با وزیر 
امور خارجه ایران نوشته اســت که در این 
دیدار روی مسائل اقتصادی دوجانبه میان 

افغانستان و ایران بحث و تبادل نظر شد.
او خاطرنشان کرده که در این دیدار، روابط، 
تجارت، بازرگانــی، فرآورده هــای نفتی، 
ترانزیت و مســائل امنیتی به صورت مثبت 

و سازنده مورد بحث قرار گرفت.
محمدمهــدی  ارتبــاط  همیــن  در 
جوانمردقصــاب در گفت وگو بــا خبرنگار 
اقتصــادی ایلنا، درباره گســترش ســطح 
همکاری اقتصادی ایران و افغانستان اظهار 
داشــت: روابط اقتصادی ایران و افغانستان 
ســاختاریافته و به حدی پیچیــده و در هم 
تنیده شــده که نمی توان از هــم جدا کرد، 
حتی با تغییر حکومت در این کشــور روابط 
هنوز مســتحکم و برقرار اســت، هرچند به 
واسطه کاهش قدرت خرید مردم افغانستان 
ســطح تجارت کاهش پیدا کرده اما در هر 
حال ایران جایگاه خود را دارد و ســهم بازار 
خود را در بازار این کشور حفظ کرده و رفت 
و آمد تجار بین ایران و افغانستان همچنان 

برقرار است.
وی با بیان اینکه در حــال حاضر ایران یکی 
از تامین کنندگان بزرگ انرژی افغانســتان 
اســت، افزود: در این خصوص راهکارهای 
مختلفــی دیده شــده، ما در این شــرایط 
ســرما که به ســوخت نیاز داریم و صادرات 
مدیریت شــده انجام می شــود، ترانزیت را 
برای کشــور افغانســتان آزاد کردیم تا نیاز 
ســوخت خود را از دیگر کشــورها تامین 

کند. اما در هر حال بــا توجه به اینکه قیمت 
ســوخت در ایران ارزان تر است برای کشور 
افغانســتان نمی صرفد و بعید اســت  که از 

کشور دیگری سوخت وارد کند.
رایزن ســابق بازرگانی ایران در افغانستان 
با بیــان اینکه ما بــه این کشــور صادرات 
ال پی جــی و ســوخت جــت هــم داریم، 
درباره صادرات گاز به این کشــور نیز گفت: 
پیشنهاداتی از ســوی دو طرف برای تامین 
گاز شــهرهای مجاور مرزها با خط لوله و با 
استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی 
داده شــد اما بــا توجه بــه ســرمایه باال و 
زیرســاختی که نیاز دارد، هنــوز این اتفاق 
نیفتــاده اما یکــی از برنامه هــای بزرگ ما 
در این کشــور تامین گاز شــهرهای مرزی 
افغانستان است.وی درباره افزایش صادرات 
برق به این کشــور نیز بیان داشت: در حال 
حاضر زیرســاخت ها گنجایــش افزایش 
صادرات برق به افغانستان را ندارد، اما یکی 
از از برنامه هایی که با افغانستان طرح ریزی 
می شود این است که بتوانیم زیرساخت های 
افزایش صادرت برق را آماده کنیم و از طریق 
اتصال به شبکه سراســری برق افغانستان 
صادرات را توســعه دهیم.جوانمرد قصاب 

بیشترین پتانســیل برای به این کشور را در 
بخش صادرات خدمات فنی و مهندســی، 
ارائه مباحث توریسم درمانی، جاده و معدن 
عنوان کرد و خاطرنشــان کرد: ما منتظریم 
تثبیــت اقتصادی افغانســتان کــه در پی 
ثبات سیاســی اتفاق می افتــد، بتوانیم در 
زمینه های یادشده فعال شــویم، زیرا با این 
شرایط هنوز برای بخش خصوصی حضور در 
افغانستان دلچسب نیست، باید چند ماهی 
بگذرد و شرایط در این کشور بهبود پیدا کند 

تا بتوانیم ورود کنیــم.وی حجم تجارت با 
افغانستان را طی ســالیان قبل ۲ میلیارد و 
۳۰۰ تا ۲ میلیارد و ۴۰۰ عنوان کرد و افزود: 
امســال با توجه به اینکه کمک های جامعه 
جهانی به کشــور افغانستان انجام نمی شود 
تا حدی صادرات دستخوش تغییر می شود، 
اما مقطعی اســت و در ســال های بعد اگر 
اوضاع سیاسی این کشــور بهبود پیدا کند 
حجم تجارت دو کشــور نیز افزایش خواهد 

یافت.



افزایش موارد ابتال به آنفلوآنزا

ون تهدیدکننده است  خطر پیک ُامیکر

محققان روسی می گویند
ودی اپیدمی   پاندمی کووید ۱۹ به ز

فصلی می شود
محققان روسی اعالم کردند که پاندمی فعلی کووید ۱۹ از سال ۲۰۲۲ 

به اپیدمی های فصلی تبدیل خواهد شد.
تحقیقات نشان می دهد حتی با وجود اینکه سویه اومیکرون به سرعت 
در سراسر جهان در حال گســترش است و از ســویه قبلی دلتا پیشی 
می گیرد، چندین متخصص روسی و دانمارکی گفته اند که این بیماری 

همه گیر در سال جاری به عنوان اپیدمی فصلی خاتمه خواهد یافت.
به گفتــه محققان، »بــا توجه به رعایــت تمام اقدامات پیشــگیرانه و 
اقدامات واکسیناسیون، ممکن اســت پاندمی ویروس کرونا تا ماه می 
)اردیبهشت( پایان یابد.«»الکســاندر سرگئیف«، رئیس آکادمی علوم 
روسیه، می گوید: »من انتظار دارم که پاندمی کووید ۱۹ به اپیدمی های 
فصلی مانند آنفلوانزا تبدیل شــود. باید بگویم که وضعیت فعلی تقریباً 
شبیه دهه ۱۹۶۰ اســت، زمانی که اپیدمی آنفلوانزا هنگ کنگ اثرات 

بسیار جدی داشت و بسیاری از مردم به شدت بیمار بودند.«
وی در ادامه می افزاید: »اما واکســن ها و داروها به موقع ساخته شدند و 
اکنون ۶۰ سال است که با آنفلوانزا زندگی می کنیم و تقریباً به آن عادت 
کرده ایم. آنچه امروز برای کووید در حال رخ دادن است از برخی جهات 
مشابه به نظر می رســد. اگر پروتکل های دارویی خوب و قابل اعتمادی 
وجود داشته باشد، شاهد یک بیماری مانند آنفلوانزای معمولی خواهیم 
بود.«در همین حال، »تایرا گروو کراوس«، رئیس اپیدمیولوژیست در 
مؤسسه سرم سازی دانمارک، گفت: »ســویه اومیکرون پایان پاندمی 
کووید ۱۹ را به همراه دارد و ما تا دو ماه دیگــر به زندگی عادی خود باز 

خواهیم گشت.«
علیرغم نگرانی هــای اولیه مبنی بر اینکه اومیکــرون می تواند به دلیل 
افزایش ســطح عفونت، دوره پاندمی را طوالنی کند، کراوز گفت که در 

واقع می تواند پایان همه گیری باشد.

سخنگوی ناجا خبر داد
وی  وشنده مجازی دار  دستگیری ۲5 فر

سقط جنین
ســخنگوی ناجا گفت: در ماه گذشــته بیش از ۲۵ نفر از فروشندگان 
داروهای سقط جنین دستگیر شــده و بیش از ۷۲ تارنما مسدود شده 
است. ســردار مهدی حاجیان ســخنگوی ناجا در نشســت خبری با 
اصحاب رســانه ضمن گرامیداشت سالروز شهادت ســردار سلیمانی 
گفت: شهادت سردار ســلیمانی وقوع انقالب و تحولی در تفکر اسالمی 
در مقابله با ظلم و استکبارستیزی بود. اگر بخواهیم شخصیت حقیقی 
ایشان را تفســیر کنیم باید بگوییم او راسخون در علم، جهاد، فداکاری، 
والیتمداری و خدمتگزاری بود.وی افزود: راســخون افرادی هســتند 
که انســان ها را به ملکوت می بردند و مالئک را در اختیار انسان ها قرار 

می دهند و سردار سلیمانی این ویژگی را دارد.

حاجیان با اشــاره با عملکرد پلیس فتا گفت: در این حــوزه به آنچنان 
توانمندی رســیدیم که بیش از 8۹ درصد از جرایمی که در این حوزه 
به وقوع پیوســته است را کشــف کرده ایم؛ همچنین در ۹ ماهه امسال 
۱۹۵ پرونده باندی در حوزه جرایم ســازمان یافته تشــکیل شده است 
که از این تعداد ۶۵ فقره فیشــینگ، ۳۴ فقره جعــل کارت بانکی و ۹۴ 
فقره کالهبرداری اینترنتی بوده است.سخنگوی ناجا گفت: در حوزه 
دســتگیری باندهای فروش داروهای تقلبی هم به صورت ملی و هم 
بین المللی پلیس فتا شــرکت می کند، در ماه گذشــته بیش از ۲۵ 
نفر از فروشــندگان داروهای سقط جنین دســتگیر شده و بیش از 

۷۲ تارنما مسدود شده است.
وی با اشاره به شعار ســال ادامه داد: یکی از مشــکالتی که امروز برای 
کشور به وجود آمده اســت بحث قاچاق کاال است، قاچاق کاال به دالیل 
گوناگون باعــث بی نظمی و اخالل می شــود. که بــا راه اندازی پلیس 
امنیت اقتصادی در گمرک در بحث مبارزه بــا قاچاق کاال ۴۵8 درصد 

افزایش کشف پرونده های جرایم گمرکی داشته ایم.
حاجیان تصریح کــرد: ۶۴ درصد افزایش درصد ریالــی پرونده ها، ۱۰ 
درصد دســتگیری متهمان داشــته ایم و ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه 
لوازم یدکی قاچاق کشف که نسبت با مدت مشابه سال قبل ۹۶ درصد 
افزایش داشته اســت.حاجیان گفت: همچنین ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار 
دستگاه لوازم خانگی کشف داشــتیم که افزایش ۶۹ درصدی نسبت به 
سال گذشته داشته اســت؛ و ۲۷ درصد افزایش کشف تجهیزات رایانه 
و افزایش ۴8 درصدی در حوزه تجهیزات پزشــکی نسبت به سال قبل 
هم داشته ایم.ســخنگوی انتظامی کل کشور افزود: در بحث کشف رمز 
ارزها و ماینرها که البته فعالیتشــان هم غیرقانونی است، حدود ۱۷۹ 

هزار دستگاه استخراج رمز ارز کشف شده است.
وی با پرسش اینکه آیا مجازاتی که برای سارقان در نظر گرفته می شود 
بازدارنده اند یــا خیر، افزود: در بحث جرایم خــورد افزایش ۹ درصدی 
نسبت به سال گذشته داشته ایم، ســرقت های خورد ۵۲ درصد از تمام 
سرقت ها را شامل می شــود.حاجیان بیان کرد: البته میانگین افزایش 

کشف سرقت در حوزه سرقت های خورد ۹ درصد افزایش داشته ایم.
سخنگوی انتظامی کل کشور گفت: از رئیس جمهور تشکر می کنم که 
به صورت ســرزده از مرکز ترک اعتیاد و بازپروری مهر سروش بازدید 
کردند و دســتوراتی هم برای بهبود عملکرد این مرکز صادر کردند.وی 
با اشاره به مباحث ســند مالکیت خودرو ادامه داد: بر اساس قانون برگ 
سبز پلیس سند رسمی اســت، ماده ۱۲۷8، رأی هیأت عمومی دیوان، 
نامه دادســتان و دســتورش به مراجع قضائی و همچنین نامه رئیس 
کمیسیون اصل ۴۹۰ ماده قانونی است که سند مالکیت بودن برگ سبز 
را ثابت می کند. با وزارت اقتصاد و ســازمان مالیات رایزنی هایی شــده 

است که برای اخذ مالیات در مرکز تعویض پالک حضور داشته باشند.

دیوار

رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی گفت: رتبه بندی معلمان از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ 
اجرا شــده و تا پایان ســال ۱۴۰۰ تمامی معلمان باید 

رتبه بندی شوند.
 به نقل از مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی وزارت 
آموزش و پرورش، علیرضا منادی سفیدان با حضور در 
شبکه آموزش، برنامه »به وقت ایران« در خصوص رتبه 
بندی معلمان اظهار کرد: بــا تالش مجلس و رایزنی در 
دولت قبل، الیحه رتبه بندی مطرح و تصویب شد و هم 
اکنون در شورای نگهبان اســت که تا دو سه روز آینده 

نهایی خواهد شد.
منادی سفیدان با اشــاره به اینکه مجلس حساسیت 
زیادی نســبت به آموزش و پرورش دارد، گفت: ســند 
تحول بنیادین و اجرای آن در نظام آموزش و پرورش، 

برای ما مهم است.
وی با اشاره به اینکه ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای 
اجرای الیحه رتبه بندی در بودجه افزوده شــده است، 

افزود: در تالشــیم این عدد را در بودجه سال 
۱۴۰۱ بــه ۳۰ هزار میلیــارد تومان افزایش 

دهیم.
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شــورای اســالمی گفت: با تأسیس 
»ســازمان ملی تعلیــم و تربیــت کودک« 
توانســتیم دانش آموزان صفر تا ۶ سال را نیز 

به آموزش و پرورش برگردانیم.
منادی ســفیدان ادامه داد: متأســفانه با شیوع کرونا 
بســیاری از دانش آموزان، به ویژه در مناطق محروم، 
از ادامــه تحصیــل بازماندند و در حــال حاضر حدود 
۱۷ درصد دانش آمــوزان متوســطه دوم و ۳۰ درصد 
دانش آموزان به توانمند ســازی در برابر آســیب های 

اجتماعی نیاز دارند.
وی با بیان اینکــه آموزش و پرورش در شــرایط امروز 
دارای مشــکالت زیادی اســت، افــزود: برنامه های 
وزیر آموزش و پرورش، برنامه های خوبی اســت که به 

مجلس ارائه شده اســت و در مجلس، یکی 
از مهم ترین پایش های کمیســیون آموزش 
و تحقیقات، پایش برنامه هــای دکتر نوری 

است.
رئیــس کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شورای اســالمی تصریح کرد: رتبه 
بندی معلمــان از ۳۱ شــهریور ۱۴۰۰ اجرا 
شده است و تا پایان ســال ۱۴۰۰ باید تمامی معلمان 

رتبه بندی شوند.
منادی ســفیدان با تأکیــد بر »ســاماندهی نیروهای 
انســانی« گفت: در ماه های اخیر ۱۷ هــزار و ۵۰۰ نفر 
از طریق آزمون جــذب آموزش و پرورش شــدند در 
آزمون دوم نیز ۱۲ هــزار نفر دیگر وارد این دســتگاه 
شــدند؛ در مجلس شورای اســالمی برای ساماندهی 
حق التدریس ها و آموزشــیاران نهضت سوادآموزی ۷ 
نوع طرح داشــتیم و امروز در کمیسیون یک طرح را با 

دو ماده مدنظر داریم.

رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اســالمی با تأکید بر اینکه هیچ آموزشی، جای آموزش 
حضوری را نمی گیرد، گفت: معلمان عادت به آموزش 
مجازی نداشــتند، کرونا این امــکان را برایمان فراهم 
کرد تا با آموزش های الکترونیکی، »عدالت آموزشی« 

را ایجاد کنیم.
منادی ســفیدان گفت: حضوری شــدن مــدارس و 
دانشگاه ها با لحاظ تمهیدات ستاد ملی مقابله با کرونا 
امکان پذیر اســت و باید اُمیکرون را جــدی بگیریم . با 
وجود مشکالت و چالش ها با افتخار اعالم می کنیم جز 

۱۴ یا پانزدهمین کشور در حوزه دانش هستیم.
وی همچنیــن با اشــاره بــه فعالیت مؤثر »مدرســه 
تلویزیونــی ایــران« در دوران کرونا، تأکیــد کرد: در 
ســال های آینده تعداد شــرکت های دانــش بنیان، 
افزایش می یابد و کشــوری در دنیا پیشــرو است که 
آموزش قوی داشته باشد؛ اما باید در بحث فرهنگ نیز 

حرکت مؤثر داشته باشیم .

آموزش

خریدار   دبیر کمیته تخصصی تشخیص و 
درمان کووید با تاکید بر اقدامات پیشگیرانه 
نسبت به اقدامات درمانی گفت: هم اکنون 
باید از ایجاد موج جدید پیشــگیری کنیم 
چون اگر مــوج اُمیکرون به وجــود بیاید ، 

اقدامات بعدی موفقیت آمیز نخواهد بود.
پیام طبرســی، دبیــر کمیتــه تخصصی 
تشــخیص و درمان کوویــد و رئیس بخش 
عفونی بیمارســتان مســیح دانشوری در 
خصــوص وضعیت فعلــی کشــور در برابر 
ســویه اُمیکرون به برنامه تهران ما سالمت 
رادیو تهران گفت: این ســویه در تمام دنیا 
موجی ایجاد کرده و ما هم متاثر از این سویه 
هستیم فقط باید بتوانیم دامنه موج و شدت 
عوارض این ســویه را کنترل کنیم. تاکنون 
بیــش از ۴۶۰ مــورد اُمیکرون در کشــور 
گزارش شده که حدود 8۵ مورد آن متعلق 
به تهران اســت. این اعداد دقیق نیســتند 
و با افزایش تســت ها نمونه ها هم بیشــتر 

می شود.
وی افزود: به هر ترتیــب ویروس در گردش 
است و برای کنترل آن باید ُدز سوم واکسن 
را تزریق کرده و دستورالعمل های بهداشتی 
اعم از زدن ماســک و رعایت فاصله فیزیکی 

را انجام داد.
طبرســی با تاکید بر این موضــوع که خطر 
پیک جدید بواسطه حضور سویه اُمیکرون 
به شــدت تهدیدکننده اســت گفت: این 
سویه ســرایت پذیری باال و گردش زیادی 
دارد و می تواند تعداد مبتالیان را به صورت 
تصاعــدی افزایش دهد. در هفته گذشــته 
افزایش نســبی در مراجعه بــه اورژانس ها 
داشته ایم که امیدواریم این وضعیت موقتی 
باشــد. هم اکنون باید از ایجــاد موج جدید 
پیشگیری کنیم چون اگر این موج به وجود 

بیاید ، اقدامات موفقیت آمیز نخواهد بود.

رئیس بخش عفونی بیمارســتان مســیح 
دانشــوری با اشــاره به اینکه آمار مبتالیان 
کرونایی  و آمــار مرگ و میــر رو به کاهش 
هســتند تصریح کــرد: مراجعــه بیماران 
تنفســی آنفلوآنــزا و ســرماخوردگی به 
اورژانس هــا افزایش پیدا کــرده ولی آنچه 
تهدیدکننده اســت ســویه اُمیکرون است 
که می تواند از کنترل خارج شده و منجر به 

موج جدید شود.
طبرســی در خصوص ســویه های جدید 
کرونا گفت: قدرت انتشــار ســویه موجود 
در فرانســه باال نبود و به همین جهت مورد 
توجه سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفت. 
اماترکیب  دوبیماری کرونا و آنفلوآنزا سویه 
جدیدی ایجاد نمی کند اما ممکن است یک 
فرد به صورت همزمــان به دو ویروس مبتال 

شــود.وی در پاســخ به اینکه آیا اُمیکرون 
با تســت پی سی آر قابل تشــخیص است؟ 
چون بســیاری از پزشکان تســت کرونا را 
توصیه نمی کنند گفت: این ســویه با تست 
قابل تشخیص است. اتفاقا در حال حاضر به 
تست نیاز بیشتری داریم تا بتوانیم وضعیت 

اپیدمی را بررسی کنیم. 
در حال حاضر کیت تشــخیص اُمیکرون به 
مقدار کافی وجــود دارد و در صورتیکه آمار 
مبتالیان افزایش یابد تعداد بیشتری تامین 

خواهد شد.
دبیر کمیته تخصصی تشــخیص و درمان 
کووید با اشــاره به درگیری بیشتر اطفال با 
این سویه گفت: درصد ابتالء کودکان با این 

سویه بیش از سویه های قبلی است.
عضو کمیته علمی ســتاد مقابله با کرونا در 

پاســخ به اینکه آیا افرادی که بــرای ُدز ۱ و 
۲ واکســن های آســترازنکا یا اسپوتنیک 
تزریق کرده اند می توانند برای ُدز ســوم از 
همین واکسن ها استفاده کنند تاکید کرد: 
 "MIX&MATCH"مطالعــات هنــوز 
دنیا نشــان نداده اســت که برای ُدز سوم از 
چه واکســن هایی در برابر ُدزهای اول و دوم 
باید اســتفاده کرد که بهترین ترکیب باشد. 
توصیه بر این اســت که ُدز سوم تزریق شود 
و نوع آن زیاد مهم نیست. به ویژه اینکه آمار 
تزریق ُدز سوم در کشــورمان بسیار پایین 
است و در صورت ایجاد موج احتمالی جدید 
کرونا بواســطه ســویه اُمیکرون با مشکل 
مواجه خواهیم شــد. بنابراین کســانی که 
موعد تزریق ُدز ســوم آنها فرا رسیده حتما 

باید به سرعت این ُدز را تزریق کنند.

وی تاکیــد کرد: برای تزریق ُدز ســوم هیچ 
ممنوعیتی برای هیچ واکسنی نداریم.

طبرســی در ادامه این گفتگوی رادیویی در 
پاسخ به اینکه آیا مولنوپیراویر و پکسلووید 
وارد پروتکل های درمانی کشــور شده اند یا 
خیر؟ اظهار داشــت: نتیجه گــزارش های 
اولیــه از مطالعــات مولنوپیراویــر بر روی 
بیمــاران کرونایی از کاهــش ۵۰ درصدی 
مرگ و میر و بســتری خبر مــی داد. وقتی 
مطالعات به پایان رســید این اثر بخشی به 
۳۰ درصد کاهش یافت و پس از آن مشخص 
شــد اثر این دارو بر روی افــرادی که قبال 
واکسن زده و ســابقه ابتالء به کرونا داشته و 
یا دیابتیک بودند حتی کمتر از دارونما بوده 
است به همین جهت استفاده از آن محدود 

شد.
وی درخصوص تولید داروی پکسلووید در 
کشــور گفت: پس از محدود شدن استفاده 
از داروی مولنوپیرواویر، داروی پکســلووید 
با اثربخشــی 8۷ درصــدی در کاهش آمار 
بستری و مرگ و میر مورد توجه قرار گرفت. 
پس از بررســی در کمیته علمی و تشخیص 
و درمان کووید، بنابراین شــد تا شــرکت 
های داروسازی به ســمت تولید پکسلووید 
بروند. هنوز در هیچ کجای دنیا این قرص به 
میزان زیاد ساخته نشده اما به محض فراهم 
شدن آن در داخل کشور، مجوز مصرف آن 
در کمیته علمی بررســی خواهد شــد ولی 
مولنوپیراور در دســتورالعمل های درمانی 

نیست.
رئیس بخش عفونی بیمارســتان مســیح 
دانشوری در خصوص ســویه دلتا کرونا که 
در کشور قبرس مشاهده شــده گفت: این 
سویه ها قابل توجه نیستند بلکه باید در ابتدا 
قدرت انتشــار و ســرایت پذیری و بیماری 

زایی یک سویه قابل توجه باشد.

تا پایان سال ۱۴۰۰ تمامی معلمان، »رتبه بندی« می شوند

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 7
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه       21 دی 1400    شماره 959

عضو شورای شهر تهران:

وی تهران  شدنی نیست وعده شهردار تهران مبنی بر  تکمیل ۴ ساله متر
خریدار  رئیس کمیسیون عمران و حمل 
و نقل شــورای شــهر تهران وعده شهردار 
تهران مبنی بر تکمیل ۴ ساله متروی تهران 

را شدنی ندانست.
»سید جعفر تشــکری هاشــمی« رئیس 
کمیســیون عمران و حمل و نقل شــورای 
شــهر تهران در واکنش به وعده شــهردار 
تهران مبنی بر اتمام ۴ ســاله متروی تهران 
گفت: از اینکه چنین اقدامی صورت بگیرد 
بسیار خوشحال می شــویم و می تواند یک 
حرکت ارزشــمند و رو به جلو باشد، اما این 
را هم می دانیم که شــواهد چنین چیزی را 
تایید نمی کند، چرا کــه در بودجه ۱۴۰۱ 
دولت رقم بسیار ناچیزی برای مترو در نظر 
گرفته و شــهرداری تهران نیز با محدودیت 
منابع روبــرو اســت. از طرفی هــم عقب 
ماندگی های بســیاری داریــم و همه اینها 
نشــان دهنده این است که شــهرداری با 

محدودیت جدی منابع روبرو است. 
تشکری هاشــمی تاکید کرد: اعداد و ارقام 
بزرگ اســت و اگر در این تصور باشیم که به 

سهولت قابل تامین است جای تامل دارد. 
رئیس کمیســیون عمران و حمــل و نقل 
شــورای شــهر تهران با بیان اینکــه برای 
برخی خطوط هنوز طراحی انجام نشــده و 
با فرض اینکه همه این اتفاقات نیز رخ دهد، 
برای ســاخت همه ی خطوط مطرح شــده 
بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز 
است، ادامه داد: هر ایستگاه از خطوط فعلی 
را شاید بتوان با دو ســه هزار میلیارد تومان 
تکمیل کرد. اما بــرای تکمیل پارکینگ ها، 
تعمیرگاه هــا و مواردی از این دســت برای 
هر خط تنها به ســه هزار میلیــارد تومان 

بودجه نیاز است.تشــکری هاشــمی ادامه 
داد: این اعداد شــاید برای یک سال بودجه 
منطقی باشند و بتوان با بودجه ای سه هزار 
میلیاردی که مطمئن باشــیم۱۰۰ درصد 
آن محقق می شــود کاری کرد؛ اما وقتی از 
۲۰۰ هــزار میلیارد برای ســاخت خطوط 
جدید صحبت می شــود، این برنامه دور از 

ذهن به نظر می رسد.

 به تامین منابع از دولت امیدوار نیسیتم
او افــزود: از طرفی اگر فــرض کنیم چنین 
ارقام مالی نیز وجود داشــته باشد، کسری 
واگن خطوط فعلــی و تامین پارکینگ ها به 
بودجه نیاز دارد و تامین هــزار واگن نیز به 
یک میلیارد دالر منابع نیــاز دارد. به عالوه 
به تامیــن منابع از ســوی دولــت امیدوار 
نیســتیم و تقریبا اطمینــان داریم، تامین 
چنین منابعی با این میزان در شــهرداری 
امکان پذیر نیســت. تشکری هاشمی تاکید 
کرد: به فرض وجود چنین منابعی هم ابتدا 
باید به سمت تکمیل کارهای ناتمام گذشته 
شامل تکمیل ایســتگاه ها و پایانه ها، تعمیر 

واگن ها و خرید کسری واگن ها برویم. 
او در پاسخ به این ســوال که شهردار تهران 
در صحبت های خــود از مشــارکت مردم 
نیز صحبت کردند، این مشــارکت چگونه 
می تواند به توســعه مترو تهران کمک کند، 
اظهار کرد: اینکه بتوانیــم اقتصاد این کار را 
از سبد غیردولتی و غیرشــهرداری تامین 
کنیم، اتفــاق خوبی می تواند باشــد. یعنی 
شــرایطی را فراهم کنیم که سرمایه گذاران 
بخــش خصوصــی بتوانند در ایــن عرصه 
حضور پیدا کنند. تشــکری هاشمی ادامه 

داد: هرداری تهران از طریق انتشــار اوراق 
مشارکت با ســودی که برای مردم جذابیت 
داشــته باشــد، می تواند این راه حــل را به 
عنوان مشــارکت مــردم ارائه دهــد. اگر 
بتوانیم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
نیز دعوت کنیم و به جای اینکه شــهرداری 
خودش راسا ساخت و ســاز را به طور کامل 
انجام دهد، با مدل مشــارکتی از ســرمایه 
گذار خدمــات بخرد این مــدل امکان پذیر 
اســت. رئیس کمیســیون عمران و حمل 
و نقل شورای شــهر تهران با تاکید بر اینکه 
دعوت از سرمایه گذار نیز نیازمند اطمینان 
دادن به او است، گفت: چرا که سرمایه گذار 
جایی می آید که تردید در بازگشت سرمایه 
نداشته باشــد و اگر بتوانند سازوکاری برای 
این موضوع ببینند، ایــن امکان وجود دارد 
که ســرمایه گذارهای خارجــی و داخلی  
سرمایه گذاری کنند. اما باید اعتماد الزم را 
برای ســرمایه گذار به وجود بیاورند تا این 

اقدام امکان پذیر شود. 
رئیس کمیســیون عمران و حمــل و نقل 
شورای شهر تهران در پاســخ به این سوال 

که برای تکمیــل متروی تهران براســاس 
طرح جامع شــهری در مجموع چه میزان 
سرمایه نیاز اســت، اظهار کرد: بر فرض که 
طراحی و مطالعات انجام و امکان پذیر بودن 
تکمیل چهارســاله مترو قطعی شود، با در 
نظر گرفتن خطوط اکسپرس، حدود ۲۷۰ 
هزار میلیارد تومان برای ســاخت خطوط 
جدید به عالوه خط اکســپرس نیاز داریم. 
همچنین حــدود ۳۰ هزار میلیــارد تومان 

برای خرید کسری هزار واگن نیاز است. 
او ادامــه داد: نزدیک به ۳۰ هــزار میلیارد 
تومان نیز بــرای ســاخت و ایجــاد پایانه 
خطوطی که بدون پایانه هستند، نیاز است، 
چرا که تملک زمین بــرای این پایانه ها مهم 

است و باید زمین خریداری شود. 

تکمیل 500 کیلومتر خط مترو به ۳50 
هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

تشکری هاشمی گفت: در مجموع به ۳۵۰ 
هزار میلیارد تومان بودجه نیاز اســت که ما 

به ۵۰۰ کیلومتر خط مترو برسیم. 
رئیس کمیســیون عمران و حمــل و نقل 
شورای شــهر تهران در پاســخ به این سوال 
که چرا شــهرداری از ظرفیت مجتمع های 
ایســتگاهی به عنــوان یک منبــع درآمد 
اســتفاده نمی کند، در حالی کــه به گفته 
رئیس پیشــین کمیســیون عمران و حمل 
و نقــل درآمــد ۴ هــزار میلیــاردی برای 
شهرداری خواهد داشت، اظهار کرد: درآمد 
مجتمع هــای ایســتگاهی آنقــدری زیاد 
نخواهد بود که بتوانید نیازهای خطوط مترو 
را تامین کند، اما حتمــا کمکی خواهد بود. 
تشکری هاشمی ادامه داد: شهرداری تهران 

می تواند بگوید روی ایستگاه ها اجازه ساخت 
می دهد. بر فــرض اگر بارگذاری متوســط 
اداری-تجاری را متــری ده میلیون تومان 
در نظر بگیریم، برای مثــال در یک بنای دو 
هزار متری بــا ده طبقه مجــوز در مجموع 
۲۰۰ میلیارد تومان آورده خواهد داشت، در 
حالی که هزینه ســاخت یک ایستگاه مترو 
بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اســت. او تاکید 
کرد: در نتیجه اینگونه نیســت که بگوییم با 
پول مجتمع های ایســتگاهی می شود همه 
درآمد مترو را تامین کرد. با این اعداد هزینه 
ســاخت خود ایســتگاه هم درنمی آید چه 
برســد به دیگر تجهیزات و هزینه هایی که 
یک ایستگاه مترو نیاز دارد. اینکه فکر کنیم 
با پول مجتمع ایســتگاهی می شود مترو را 
ساخت می تواند کمک ناچیزی باشد درباره 

هزینه های بسیاری که دارد. 
رئیس کمیســیون عمران و حمــل و نقل 
شورای شــهر تهران همچنین در واکنش 
به اینکــه عضــو شــورا از وعده شــرکت 
واگن ســازی زنجان برای ســاخت ساالنه 
۴۰۰ واگن مترو خبر داده است، اظهار کرد: 
ما تقریبا هیچ سازنده واگن مترویی نداریم. 
اینها واگن هــای راه آهن هســتند و واگن 
سازی هایی که در کشــور هستند در زمینه 
لوکوموتیو کار می کنند و بیشتر در زمینه راه 
آهن بوده است، برای واگن مترو جز اتاق که 
یکی دو شرکت تولید می کنند، چیز دیگری 
امــکان تولید نــدارد و مــواردی همچون 
سیســتم ترمــز و تجهیزات اصلی بســیار 
پیچیده است و ســاخت آن در داخل کشور 
به راحتی نیســت، اما اگر صنعت گر داخلی 

بتواند تولید کند از آن ها حمایت می کنیم. 

آگهـــــی
نظر به اینکه در پرونده کالسه 98/386 این شورا به لحاظ فوت مرحوم مراد 
میرزایی، فرزند عبدو به شناسنامه شماره 344 صادره از دشتی ساکن شهر کاکی 
و در اجرای درخواست خانم منیژه آشینه، مرضیه آشینه و راضیه آشینه فرزندان 
مرادقرار تحریرترکه متوفی صادر و وقت اجرای قرار تحریرترکه برای روز شنبه 
مورخه 1400/11/02 ساعت 9:00 صبح تعیین و اعالم گردیده لذا بدینوسیله در 
اجرای مقررات ماده 210 قانون امور حسبی و به موجب آگهی به کلیه ورثه متوفی 
یا نمایندگان قانونی آنها و بستانکاران از متوفی و مدیونین به وی و هر کس که به 
هر طریقی به ترکه متوفی دارد ابالغ می گردد راس ساعت و تاریخ اعالم شده در 
شعبه سوم شورای حل اختالف شهر کاکی واقع در شهر کاکی جهت شرکت در 

عملیات تحریرترکه حاضر شود.
یعقوبشجاعینیا
رئیسشورایحلاختالفشعبهکاکی



حمایتی که به ضرر تولید تمام می شود!

ح مجلسی ها انتقاد بانکی ها به طر

خریدار  دبیر کمیســیون حقوقــی بانک ها و 
موسســات اعتباری خصوصی گفــت: در طرح 
مجلس بــرای جلوگیری از تعطیلــی واحدهای 
تولیدی به نحوه وصول مطالبــات بانک ها از این 
واحدها توجهی نشده است که این موضوع، توان 
تسهیالت دهی بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهد 
و در آخر به ضرر بخش های تولیدی تمام می شود.

طرح جدید مجلس در حمایــت از تولید در ابتدا 
با نام »طرح حمایــت از کارخانجات و واحدهای 
صنعتی و تولیدی« وارد صحن علنی مجلس شد و 
در جلسه هشتم دی ماه امسال دو فوریت بررسی 
آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
رســید اما در بازنگری بعدی توســط کمیسیون 
صنایع به »طرح دو فوریتی جلوگیری از تعطیلی 

واحدهای تولیدی« نام گرفت. 
در این طرح، توقیف، ضبط و تملک ماشین آالت، 
ابزار تولیــد، تجهیزات، مواد اولیــه و محصوالت 
کارخانجات و واحدهــای تولیدی و فروش اموال، 
اعمال محرومیت از خدمــات بانکی و اجتماعی از 
قبیل بهره مندی از حســاب بانکی، دسته چک و 
کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس 
مدیران سرمایه گذاران واحدهای تولیدی ناشی 
از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین 
آالت در گمرکات کشــور و یا هر اقــدام دیگر که 
منتهی به توقف یا بروز اختــالل در فعالیت های 
تولیدی و یــا تعطیلی این واحدها شــود، ممنوع 
اســت و به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات 
و واحدهــای تولیــدی، دســتگاه های ذیربط یا 
مراجع قضایی مکلفند در رســیدگی به اتهامات 
اقتصادی، از بازداشــت موقــت و حبس مدیران 
یا ســرمایه گذاران واحدهای تولیــدی که منجر 
به بروز اختالل یــا تعطیلی واحدهــای تولیدی 
می شود، خودداری کرده و با تعیین تکلیف دیون 
احتمالی و جایگزینی مجــازات حبس با اقدامات 
تامینی و توســعه ای متناســب از قبیل افزایش 
ظرفیت واحد فعلــی یا احداث واحــد تولیدی و 

ایجاد اشتغال جدید اقدام کنند. 
در این زمینه، علی نظافتیان- دبیر کمیســیون 
حقوقی بانک ها و موسســات اعتباری خصوصی 
در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: اقداماتی نظیر 
توقیــف، ضبط و تملک ماشــین آالت واحدهای 
تولیدی یا هــر اقدام دیگر که منتهــی به توقف یا 
بروز اختالل در فعالیت های تولیدی این واحدها 
شــود، از جمله صالحیت های انحصاری و ذاتی 
قــوه قضاییه اســت و مجلس براســاس اصول و 
مبانی قانون اساسی و اصل تفکیک قوا، نمی تواند 
قوه قضاییــه را از اعمال صالحیت هــای قانونی 
خود منع یا محروم کند. از ســوی دیگر، پیشنهاد 
دهندگان این طرح، باید نحــوه وصول مطالبات 
بستانکاران واحدهای تولیدی از جمله بانک ها را 

در طرح مورد نظر به صورت شــفاف تعیین کنند 
تا معامالت اقســاطی و اعتباری بــه بخش تولید 
و پرداخت تســهیالت و تعهدات بانکــی به آنان 
ریســک بســیار باالیی برای بانک ها وموسسات 
تولیدی و همچنین برای ســایر اشــخاصی که با 
واحدهای تولیدی اعتباری کار می کنند، نداشته 
باشــد و ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات از 

آنان طرح شود.

طرح مجلس در تضاد با قانون تسهیل 
اعطای تسهیالت 

وی با بیان اینکه طرح مجلــس در تضاد کامل با 
در قانون تسهیل اعطای تســهیالت بانکی است، 
افزود: از سوی دیگر، در این طرح فرض نمایندگان 
آن اســت که پدیده وصول مطالبــات منتهی به 
تعطیلــی واحدهــای تولیدی یا وقفــه در تولید 
می شــود درحالیکه چنین نیســت و بسیاری از 
این واحدها قبل از تملیک نهایی توســط بانک ها 
غیر فعال هســتند. ضمن آنکه از نظــر حقوقی، 
وصول مطالبــات بانک ها از طریــق دوایر ثبت یا 
با رای مراجــع قضایی، در نهایــت تغییر مالکین 
آن واحدهــای تولیــدی را دربر خواهد داشــت 
و تغییــر مالکیــت در امــر تولید خللــی ایجاد 
نمی کنــد و صاحبــان جدید آن واحــد تولیدی 
بدهکار )بستانکاران( می توانند براساس قرارداد 
مدیریت، واحد تولیدی فعال و تملیک شده را در 
اختیار مدیران فعلی قراردهند زیرا ادامه تولید در 
توان تخصصی و کارشناسی بانک ها نیست و آنها 
موظفند واحدهای تملیکــی را در مهلت قانونی 
به فروش رسانند وگرنه مشــمول جرائم مالیاتی 

خواهند شد.
نظافتیان یکی از ایرادهای اساســی طرح مجلس 
برای جلوگیــری از تعطیلــی واحدهای تولیدی 
را افزایــش بی ســابقه مطالبات معــوق بانک ها 
دانســت و گفت: مفاد طرح مزبور موجبات ایجاد 
تعارض های متعدد میان متون قانونی کشــور را 
فراهم خواهد ســاخت برای مثال مغایرت و ایجاد 
تخصیص و نســخ در متون قوانین کنونی از قبیل 
قانون جدید صدور چک، قانــون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون آئین 
دادرســی مدنی، قانون آئین دادرســی کیفری و 
حتی قوانین تجارت و مجازات اســالمی از جمله 
تبعات و آثار نامطلوب این طرح اســت؛ بدین سان 
که طرح مورد اشاره با حذف و زایل ساختن کلیه 
ابزارهای حقوقی و کیفری در اختیار بستانکاران 
پرداخت بدهی اشــخاص به  نظام بانکی کشور را 

صرفاً به توصیه ای اخالقی مبدل خواهد ساخت.
دبیر کمســیون حقوقــی بانک ها و موسســات 
اعتباری خصوصی بیان کــرد: با توجه  به اینکه در 
این طرح توقیف، ضبط، تملک ماشین آالت، ابزار 

تولید و ... ممنوع شده است، در نتیجه این موضوع 
امکان وصول مطالبات معــوق بانک ها را با مانع و 
محذور قانونی مواجه ســاخته و ریسک پرداخت 
تســهیالت و تعهدات بانکی به واحدهای تولیدی 
را به شــدت افزایش می  دهد که از منظر مدیریت 
ریسک پرداخت تسهیالت به واحدهای تولیدی 
توجیهی نخواهد داشــت. اینگونه با بازنگشــتن 
تسهیالت، منبعی برای توزیع عادالنه تسهیالت 
در شــبکه بانکی کشــور باقی نمی ماند و ســایر 
متقاضیان واجد شــرایط از دریافت تســهیالت 

بانکی محروم خواهند شد.
نظافتیان گفت: مفاد طــرح موردنظر نمایندگان 
با ورود به حوزه شــرح وظایــف و صالحیت های 
قوه قضائیه و ســلب ابزارهــای حقوقی و کیفری 
در اختیار آن قوه، موجبات نقض اصل اســتقالل 
قوا را فراهم ساخته است و به نوعی به تعداد اقشار 
جامعه مصونیت قضایی داده که این موضوع مغایر 
با اصل تساوی افراد جامعه در برابر قانون است. از 
ســوی دیگر، طرح موصوف با سلب امکان توقیف 
ضبط و تملک اموال بدهکار توســط بستانکاران 
و با ســلب اختیار قوه قضاییه بــرای اقدام در این 
زمینه موجب می شود که وصول مطالبات بانک ها 
از واحدهــای تولیدی و مدیران آن با مشــکالت 
اساســی مواجه شــود؛ درحالیکــه در این طرح 
پیشــنهادی درباره وصول مطالبات از واحدهای 
اشــخاص مورد اشــاره هیچ گونه راهکار قانونی 
پیش بینی  نشــده اســت.او ادامه داد: همچنین، 
مفاد این طرح در تعارض آشکار با فراز پایانی بند ۹ 
سیاســت های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی 
ابالغی مقام معظم رهبری مبنی بر »لزوم کاهش 
نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت« و بند ۹ 
سیاســت های کلی نظام تقنینی مبنی بر »لزوم 
ابتناء قوانین بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر 
اجرای قوانین« بــوده و از این رهگذر در تعارض با 

اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
وی افزود: متاسفانه ایرادهای حقوقی و ساختاری 
طرح مــورد نظر به حدی اســت کــه در صورت 
برطرف نشــدن این ایرادها، بخش تولید و شبکه 
بانکی کشــور را دچار چالش های اساسی می کند 
و موجب افزایش مطالبات بانک ها و موسســات 
اعتباری می شود. باید توجه داشت که در صنعت 
بانکداری نمی توان مصالح تسهیالت گیرنده را بر 
مصالح ســپرده گذار مقدم دانست و سپرده گذار 
را از حقوق قانونی و دریافت ســود بانکی محروم 
ســاخت. یکی از ایرادهای اساســی طرح مورد 
بحث آن اســت که ناظر به مصالح و منافع برخی 
از تسهیالت گیرندگان است و به حقوق شرعی و 
قانونی ســپرده گذاران و تعهدات مالی بانک ها در 
مورد پرداخت سود علی الحساب و سود قطعی به 

سپرده گذران توجه نشده است.

افزایش 2.5 برابری سرمایه بانک گردشگری 
میزان ســرمایه بانک گردشگری از ۶۰۰۰ 
میلیارد ریال بــه ۱۵۰۰۰ میلیــارد ریال 

معادل ۲.۵ برابر افزایش یافته است.
افزایــش ســرمایه  ۱۵۰درصــدی بانک 
گردشــگری، شهریور ماه امســال و پس از 
اخذ مجوز ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
و مجــوز بانک مرکزی جمهوری اســالمی 

ایران در اداره ثبت شرکتها، به ثبت رسیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری، افزایش سرمایه بانک که 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده تیرماه ســال ۹۹ با حضور اکثریت 
سهامداران مصوب شــد، در جلســه مذکور با موافقت ســهامداران، 
افزایش ســرمایه بانک از مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال بــه مبلغ ۱۵ هزار 

میلیارد ریال از محل آورده نقدی به تصویب رسید.
با ثبت افزایش ســرمایه فوق الذکر، سرمایه شــرکت به مبلغ ۱۵۰۰۰ 
میلیارد ریال منقسم به ۱۵ میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام که 
تماما پرداخت شده است، رسید و ماده مربوطه در اساسنامه نیز اصالح 
شده است.بر اســاس این گزارش، با ثبت این مستند تصمیمات تحقق 
افزایش ســرمایه انتخاب شده توسط متقاضی در ســوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل 

دسترس است.
بانک گردشــگری با برنامه ریزی و اجرای افزایش ســرمایه از دو محل 
آورده نقدی در فــاز اول و تجدید ارزیابی دارایی هــا در فاز دوم و به روز 
کردن ارقام تراز بانک، بر آن اســت تا صاحبان ســهام را به حقوق خود 

برساند و ارزیابی عینی تری از پتانسیل های بانک ارائه دهد.
بانک گردشــگری در مدت ۱۱ ســال فعالیت خود در جهت رشــد و 
سودآوری تالش کرده و به عنوان یک بانک خصوصی تمام عیار، خود را 

متعهد می داند که بهترین خدمات بانکی را برای ذینفعان فراهم کند.
بانک گردشگری ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور دارد .

با وجو د عدم موافقت آمریکا و البی رژیم صهیونیستی صورت گرفت
 تصویب اعطای وام ۹۰ میلیون دالری به ایران 

ونا در بانك جهانی برای مقابله با بیماری کر
معاون وزیر اقتصــاد و رئیس ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران از تصویــب اعطای وام ۹۰ میلیون دالری به ایران 
در بانک جهانی برای مقابله با بیماری کرونــا با وجود مخالفت آمریکا و 

البی رژیم صیهونیستی خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران و به نقل از شــبکه اخبار 
اقتصادی و دارایی ایران)شــادا(، فکری معاون وزیــر اقتصاد و رئیس 
ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایــران با بیان 
این مطلب افزود: بانــک جهانی با نادیده گرفتن تــالش آمریکا و البی 
صهیونیستی با اعطای وام به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

جمهوری اسالمی ایران موافقت کرد.
وی با اشــاره به اینکه این وام از پایین ترین نرخ سود در مقایسه با سایر 
فاینانس های بین المللی برخوردار است، اظهار داشت: تمامی نیازهای 
دارویی و تجهیزاتی وزارت بهداشت برای مقابله با بیماری کرونا توسط 
سازمان بهداشت جهانی خریداری و به کشورمان تحویل می گردد و به 
این ترتیب مشکالت نقل و انتقال بانکی و تحریم ها در این خصوص بی 
اثر خواهد بود.شایان ذکر است دریافت این وام در آخرین جلسه هیات 

دولت نیز به تصویب رسید.

با موبایلت، آنالین حساب باز کن
اپلیکیشن موبایلت، با انتشار نسخه جدید امکان افتتاح حساب آنالین 

و احراز هویت مشتریان جدید را فراهم کرد.
به گزارش ســامان رســانه، بانک ســامان با انتشار نســخه۳.۶.۰.۴  
اپلیکیشــن موبایلت، امــکان افتتاح حســاب آنالین و احــراز هویت 

مشتریان حقیقی را بدون مراجعه به شعبه فراهم کرد.
در این فرآیند، تمام افرادی که فاقد حســاب و شماره مشتری در بانک 
سامان هســتند، می توانند پس از نصب اپلیکیشــن موبایلت از سایت 
بانک سامان به نشانی ir.www.sb24، از منوی افتتاح حساب نسبت 
به ایجاد حساب کاربری و ارسال مدارک خود اقدام کنند تا پس از احراز 
هویت و افتتاح حساب، کارت بانکی صادره شــده به آدرس آنها ارسال 
شود.مشــتریان در صورت بروز مشکل و یا ســؤال می توانند به صورت 
۲۴ ساعته با مرکز سامان ارتباط به شماره ۰۲۱۶۴۲۲ داخلی ۲ تماس 

بگیرند.

هشدار در خصوص سوءاستفاده از نام بانک ملی 
ایران در فضای مجازی

اخیرا افرا سودجو در فضای مجازی و شبکه 
های اجتماعی بــه فعالیت های غیرقانونی 
و ســودجویانه با اســتفاده از نام و نشــان 
بانک ملی ایــران پرداختــه اند.به گزارش 
روابط عمومی بانک ملی ایران، مدتی است 
مواردی مشاهده شــده که افراد سودجو و 
کالهبرداران با سوءاســتفاده از نام و نشان 
تجاری این بانک در فضای مجــازی و چند شــبکه  اجتماعی اقدام به 
تشکیل گروه های مجازی به نام ســهام بانک ملی نموده اند و با ادعای 
پرداخت وجه نقد بابت عضوگیــری، کاربران را به عضویت و عضوگیری 
در این شــبکه ها ترغیب می کنند.الزم به یادآوری است؛ این شبکه ها 
هیچ ارتباطی با بانک ملی ایران ندارند و استفاده از نام یا نشان این بانک 

از سوی گروه ها و کانال ها غیرقانونی، ممنوع است .
توصیه می شــود، کاربران پیام رسان ها و شــبکه های اجتماعی برای 
پیشــگیری از هرگونه سوءاســتفاده احتمالی، از عضویــت در چنین 
گروه هایی یا دعوت از دوســتان برای عضویت پرهیز کنند و به  منظور 
کســب اطالعات صحیح، تاکید می شــود مشــتریان محترم فقط به 
اطالعیه های رسمی بانک ملی ایران که در سایت رسمی بانک به نشانی 
bmi.ir درج می شود، توجه کنند.این موضوع از طریق مجاری قانونی 

در حال پیگیری است.

بانک
یکی از عوامل موفقیت بیمه تجارت نو

هماهنگی بین صف و ستاد در سطح باال
شرکت بیمه تجارت نو توانســته با ایجاد فضای مناســب کسب وکار در 
ســالهای اخیر نام خود را در کنار بزرگان صنعت بیمه کشــور قرار دهد. 
در این میان شعبه استان اصفهان از مهمترین شــعب بیمه تجارت نو در 
کشور هست و به دلیل حضور شرکت ها و کارخانجات و صنایع مهم در این 
استان همواره فضای مناسبی برای صنعت بیمه بوده و هست. به گزارش 
روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ برای بررسی وضعیت بیمه تجارت نو و شعبه 
این شــرکت در اصفهان، گفت وگویی با زهره بهرامیان نماینده شــرکت 

بیمه تجارت نو با کد شماره ۱۱۳۱ انجام شده که در ادامه می خوانید.

  در ابتدا گزارشــی از وضعیت عملکرد نمایندگی خود ارائه 
کنید.

این نمایندگی فعالیت خود را از ســال ۱۳۹۵ شــروع کرده که تاکنون 
روند رو به رشدی را تجربه کرده است و در ســال جاری پرتفوی حدود 

۱۵۰ میلیارد ریال را جذب کرده که همه رشته ها را مشمول می شود.
در حوزه مسئولیت، آتش سوزی، درمان، شــخص ثالث و بدنه کار شده 
است. مهم ترین فعالیت این نمایندگی فروش بیمه نامه ها و همکاری با 
حقوقی ها بوده است. که قرارداد بیمه های چند سازمان دولتی معظم از 
جمله سازمان تامین اجتماعی با ۴۴ شعبه، سازمان ملی زمین و مسکن، 
ادراه کل راه و شهرسازی ، آتش نشانی ، اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان اصفهان منعقد شده است.و همچنین شرکت خصوصی 
مانند شرکت بین المللی مهندسی سیســتم ها و اتوماسیون )ایریسا(، 
شرکت تجارت شیمی نقش جهان، کاشی تکسرام، کاشی نیلو، شرکت 
اوتیس، شرکت کهربا گستر، شرکت ظریف پلیمر و شرکت حمل و نقل 

رهروان درخشان در این نمایندگی صادر شده است.

  وضعیت بیمه درمان شرکت و نمایندگی شما چگونه است؟
این نمایندگی سعی داشته در کنار پرتفوی درمان، سایر رشته ها را هم 
کار کند و ترکیب پرتفوی را حفظ کند. در بخش درمان بیمه شــدگان 
زیادی داریم، با خدماتی که در این راســتا انجام می شود در برندسازی 

شرکت تاثیر بسزایی داشته ایم.

  در حوزه بیمه زندگی چه اقداماتی انجام شده است؟
در واقع استراتژی و سیاســت گذاری شــرکت بیمه تجارت نو فروش 
بیمه های زندگی است بر همین اســاس همواره برای نماینده ها فروش 
این نوع بیمه نامه هــا اهمیت زیــادی دارد درحالی کــه ضریب نفوذ 
بیمه نامه های اختیاری در کشــور پایین اســت باید فرهنگ سازی در 
جامعه صورت گیرد. این نمایندگی در این رشــته نیز قرارداد گروهی و 
خرده فروشی انجام داده است که قرارداد گروهی بیمه نامه های زندگی 
با شرکت بین المللی اتوماسیون و سیستم ها )ایریسا( از هلدینگ های 

فوالد مبارکه از جمله کارهایی بود که در این حوزه انجام شد.

  به فرهنگ ســازی اشــاره کردید چه اقداماتی باید در این 
حوزه صورت گیرد؟

فرهنگ ســازی و تغییر نگرش جامعه نســبت به بیمه هــای زندگی 
مستلزم همکاری از سوی ســتاد و نمایندگان است. از یک سو شرکت 
بیمه تجارت نو با برنامه های تبلیغاتی آگاهــی دهنده و بیمه نامه هایی 
که نوآوری و نیاز جامعــه در آنها باشــد را ابداع کند.و از ســوی دیگر 
بازوی اجرایی که نمانیده و شــبکه فروش در خط مقدم معرفی و جذب 
مشتری است می تواند در پیشبرد اهداف شــرکت و توسعه بیمه های 
زندگی مشــوق باشــد.تحول بزرگ در این بخش توســط نمایندگان 
کارآزموده انجام می شود و الزمه این امر آموزش های مداوم نمایندگان 
و ســرمایه گذاری جدی بر روی تربیت افراد متحصص مرتبط با حوزه 
بیمه های زندگی که باید به صورت کارگاه های بلند مدت انجام پذیرد و 

حس تعلق و تعهد به شرکت در نمانیدگان ایجاد شود.

  نمایندگی شما چه اقداماتی در این حوزه انجام داده است؟
یکــی از کارهای مفیدی که در این حوزه انجام شــده اســت، تبلیغات 
میدانی بود تا شــرکت بیمــه تجارت نو را بیشــتر به فضــای مختلف 
کسب وکار و شــهروندان بشناســاند. به عنوان نمونه در اتاق بازرگانی 

استان کارهای زیادی برای تبلیغات میدانی صورت گرفته است.

  بیمه تجارت نو در ماه هــای اخیر اقدامــات خوبی در حوزه 
دیجیتالی سازی انجام داده اســت. تحول دیجیتال و »بنو« در 

بیمه تجارت نو چه کمکی برای پیشبرد اهداف شما داشته است؟
بنو باعث ارائه خدمات بهتر به بیمه گذاران در راستای صدور، پرداخت و 
یافتن نزدیک ترین مراکز ارائه خدمات می باشد و همچنین تکنولوژی 
ابزار مهمی برای توســعه فروش نمایندگان و برندینگ شــرکت بیمه 

تجارت نو می باشد.

  ترکیب نیروی انســانی نمایندگی شــما در اصفهان در چه 
وضعیتی است؟

هشــت نفر نیرو در ایــن نمایندگی مشــغول به کار هســتند که ۲ نفر 
کارشناس صدور، یک نفر بازاریاب و ۵ نفر در بخش درمان فعالیت دارند.

  حمایت ســتاد بیمه تجارت نو از شعب شــما برای پیشبرد 
اهداف شما چگونه است؟

حمایت های خوبی از طرف شــرکت بیمه تجارت نو برای بازاریابی شده 
است. در بسیاری از جلسات ما مدیران فنی و بیمه های زندگی از ستاد 
و تهران در این جلسات شرکت داشــتند که این مساله سبب دلگرمی 
کمک زیادی شــده و با کمک آن ها و توانســتیم قراردادهای خوبی را 

منعقد کنیم.

عملکرد »وتعاون« در کسب سود عملیاتی
مدیرعامل شــرکت بیمه تعاون گفت: در ســال جاری در حوزه ســود 
عملیاتی عملکرد بهتری نسبت به سال گذشــته داشتیم. اگرچه سال 

گذشته نیز توانستیم سود خیلی خوبی را تولید کنیم.
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آگهیمناقصهعمومیشماره)1400/1042(
مناقصهعمومییکمرحلهای

 نوبت دوم

گروهقراردادهاشرکتآبوفاضالباستانبوشهر

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

مراجعه نمایند.

توضیحات:
1-شمارهفراخواندرسامانهستاد: 2000001344000063

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://abfa-bushehr.ir :14-سایتاینترنتیشرکت
15-تلفنتماس: 077-31640000

زمانانتشارنوبتاول: 1400/10/19
زمانانتشارتوبتدوم: 1400/10/21

رشکت آب و افضالب استان بوشهر)سهامی خاص(

وزارت نیرو

شناسه آگهی : 1256931

آگهيفراخوانمناقصهعمومی
باارزیابیکیفی)نوبتسوم(

شركتسهاميآبمنطقهايهرمزگان درنظر دارد» فاز دوم عملیات ساماندهی 
رودخانه تلنگ« )مشاور: شرکت آبان رود تدبیر( با حدود برآورد هزینه اجرای کار 
به مبلغ 39.950.291.893ریال بر اساس فهرست بهاي1400 از طریق مناقصه 
عمومي یك مرحله اي به پیمانکار واجد صالحیت پایه 5رشته آب واگذار نماید. مبلغ 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار1.997.500.000ریال از نوع ضمانت نامه بانكي 
)www.setadiran.ir( و یا واریز وجه نقد.مهلت خرید اسناد از سامانه ستاد ایران 

مورخ  تا  حداکثر  و  آگهی  این  درج  تاریخ  از  مبلغ6.050.000ریال  پرداخت  با 
1400/10/27، مهلت بارگذاری پیشنهاد قیمت و اسناد مربوطه تا ساعت 18 مورخ 
1400/11/11 بوده و تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت10 مورخ 1400/11/18 

می باشد.
تاریخانتشارنوبتاول: 1400/10/21  تاریخانتشارنوبتدوم: 1400/10/25

روابطعموميشركتسهاميآبمنطقهايهرمزگان

رشکت آب منطقه ای  رهزمگان

وزارت نیرو
 نوبت اولرشکت دم   رییت منابع آب اریان
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