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رئیس سازمان بـورس: 

ح  مسکن دولت سیزدهم  تحقق  طر
بازار سـرمایه کمک  با 

مسکن

معاون وزیر راه و شهرســازی بــا تاکید مجدد 
بر اخذ مالیات بر خانه هــای خالی از اول بهمن 
۱۴۰۰، گفت: اطالعات اقامتی ۶۰ میلیون نفر 
از مردم کشور در سامانه امالک و اسکان وجود 

دارد.
 محمود محمــودزاده درباره اخــذ مالیات از 
خانه هــای خالی با بیــان  ایــن کار صعوبت و 
ســختی دارد اظهار کرد: کاری که وزارت راه و 
شهرســازی در باطه با مالیات خانه های خالی 
انجام داد مبتنــی بر خوداظهاری اســت، اگر 
خوداظهــاری صــورت نگیرد دچار مشــکل 
می شــویم و چنیــن اطالعاتی را در کشــور 

به ندرت می توان پیدا کرد.
وی تصریح کرد: در جلســه هفته گذشــته با 
رئیس ســازمان امــور مالیاتی اعــالم کردیم 
االن بیــش از 3۰۰ میلیون فیلــد اطالعاتی از 
خانوارهای سراسر کشور شهری و روستایی در 
وزارت راه و شهرسازی موجود است. همچنین 
اطالعات اقامتی ۶۰ میلیون نفر از مردم کشور 

درسامانه امالک و اسکان وجود دارد.

وی تایکد کرد: بر اســاس آخرین جمع بندی 
اطالعــات یک میلیــون 3۰۰ هــزار واحد در 

سامانه موجود است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
اضافه کرد: تعدادی که روز شنبه هفته جاری به 
سازمان امور مالیاتی ارسال شد که معاون این 
سازمان به آن اشــاره کرد مربوط به واحدهایی 
اســت که خالی بودن آنها نیازی به اســتعالم 

دوباره نداشته است.
محمــودزاده بیــان کــرد: به مالــکان ۱.3 
میلیون واحــد مســکونی پیامک ارســال 
کرده ایم که تا 23 دیمــاه مهلت دارند، برای 
اینها بار ســوم به صــورت الکترونیک اخطار 
ارســال کرده ایم تا اگر احیانــا در اطالعات 
وزارت راه و شهرســازی نقصی وجود دارد یا 
نقل و انتقالی قرار گرفته برای آخرین بار آنرا 

ویرایش کنند.
وی ادامــه داد: این اطالعات تــا آخر دیماه که 
فرجه قانونی اســت در اختیار ســازمان امور 
مالیاتی قرار خواهد گرفت. موضوع اخذ مالیات 

خانه های خالــی از ابتدای بهمــن ماه اجرایی 
می شود.

وی با بیان این که تا امــروز هیچ مهلتی تعیین 
نشــده بود، یادآور شد: بر اســاس قانون تا ۱9 
خرداد امســال، اگر شــهروندی روســتایی و 
شهری اگر محل ســکونت را درج نکرده بودند 
باید به عنوان خانه خالی آنرا به ســازمان امور 

مالیاتی ارسال می کردیم.
 امــا بــا توجــه بــه همزمانــی بــا انتخابات 
ریاست جمهوری، شــرایط کرونایی و این که 
بایــد 28 میلیون خانوار باید طــی دو ماه ثبت 
اطالعات می کردند که در بــازه زمانی 2 ماهه 
امکان پذیر نبود از ستاد ملی کرونا درخواست 

کردیم زمان را تمدید کنند.
وی ادامــه داد: آخرین بار تا پایــان آذرماه این 
مهلت تمدید شــد. موضوع مالیــات دو بخش 
اســت؛ یکی بر اســاس قانون ســال 5۴ بود تا 
قبل از اصالحیه ماده 5۴ مکــرر. ۱.3 میلیون 
خانه شناسایی شده، عموما مربوط به آن دوره 

زمانی -قبل از آذرماه سال 99- است.

خریــدار   رییــس مرکــز توســعه تجــارت 
الکترونیکی با تاکید بر لزوم مقابله با تبانی و رانت 
اطالعاتی در دولت، گفت: از مداخله کارمندان در 
معامالت دولتی به صورت سیســتمی و هوشمند 

جلوگیری می شود.
علی رهبری در مراسم رونمایی از منع سیستمی 
و هوشــمندانه از مداخله کارمندان در معامالت 
دولتی اظهار کرد: یکی از پروژه های مهم کشورها 
این اســت که اگــر دولت بــه عنوان خریــدار یا 
فروشنده فعال است باید فرایند خرید و فروش به 
صورت الکترونیکی انجام شود تا دچار فساد و عدم 
کارایی نشود. تالش برای ساماندهی این موضوع 
از اواخر دهه 8۰ و اوایل دهه 9۰ آغاز شــد و هنوز 

هم ادامه دارد.
رییس مرکز توســعه تجارت الکترونیکی افزود: 
ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت )ســامانه 
ســتاد( محور این تالش اســت. همه بخش های 

مشــمول باید معامالت را در بســتر این سامانه 
انجام دهنــد ثبت نــام غیرحضوری بــوده و در 
صورت نیاز با ســامانه های دیگر تبادل اطالعات 

انجام می شود.
وی ادامــه داد: تاکنون ۱۰ هزار و ۷9۷ دســتگاه 
دولتی در ســامانه ســتاد ثبت نام کرده اند که از 
این تعداد 8 هزار و 5۷8 دســتگاه فعال هستند. 
در واقع نزدیک به 9۰ درصد دستگاه های اجرایی 
ثبت نام کــرده اند اما فقــط 3۰ درصد واحدهای 
تابعه و زیرمجموعه دستگاه های اجرایی اقدام به 
ثبت نام کرده اند. همچنین 29۶ هزار فعال بخش 

خصوصی در سامانه ستاد ثبت نام کرده اند.
رهبری گفــت: همچنین از ســال 9۱ تا ۱5 دی 
ســال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۱۴۰ هزار فقره انواع 
معامله بــه ارزش 5۴2 هزار میلیــارد تومان در 
سامانه ستاد انجام شده اســت. البته معامالت از 
سال 9۷ رشد کرد و پیش از آن فعالیت خاصی در 

این بخش وجود نداشت.
رییس مرکز توســعه تجارت الکترونیکی افزود: 
نکتــه مهم آنکــه در بســتر این ســامانه جلوی 
مداخله کارمندان دولت در معامالت گرفته شده 
اســت؛ طبق قانون کارمندان دولــت اعم از وزرا، 
نمایندگان مجلس، کارمندان دولت و ... به دلیل 
احتمال تبانی و رانت اطالعاتی نباید وارد معامله 

با دولت شوند. 
تا دو هفته پیش این اتفاق می افتاد اما از دو هفته 
گذشــته به این سو ســامانه به صورت سیستمی 

جلوی این معامالت را می گیرد.
وی گفت: ما در گام های بعــدی وارد الیه های 
زیرین معامالت نیز خواهیم شد؛ به عنوان مثال 
احتمــال اینکه کارمندان دولــت از طریق افراد 
دیگر وارد ســامانه شــوند وجود دارند بنابراین 
ارتباط بین کارمندان دولت و افراد را نیز بررسی 

خواهیم کرد.

 ثبت اطالعات سکونتی ۶۰ میلیون نفر در سامانه امالک و اسکان

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:

کارمندان دولتی دیگر نمی توانند با دولت وارد معامله شوند
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باز شدن گره سرمایه گذاری در کشور با استفاده 
از سرمایه اتباع خارجی

ســید رضا طباطبایی با توجه به اینکــه در ســال های اخیر نگاه 
تهدیدمحور به مهاجرین مانع استفاده از ســرمایه خارجی شده است، 
تصویب الیحه »تشکیل ســازمان مهاجران خارجی« می تواند موجب 
تشدید وضع موجود و خروج سرمایه شود.ساختارها و رویه های اشتباه 
در نظام قوانین و سیاســت گذاری اقتصادی کشــور منجــر به انزوای 
اقتصادی گردیده و این موضوع در مواجهه با تحریم و فشــار اقتصادی، 
کاماًل ملموس شــده اســت. بنابراین اصــالح رویه هــای ناقص و غلط 
در راستای تســهیل جریان اقتصادی و ســرمایه به کشور یک ضرورت 
محسوب می شود.تسهیل جریان اقتصادی و ســرمایه به کشور نیاز به 
فراهم کردن بســترهایی در این رابطه دارد و یکی از مهم ترین بسترها، 
تسهیل در تردد و اقامت اتباع کشورهای دیگر به ایران )و برعکس( است. 
در طول سال های گذشته سیاست های اشــتباه در این زمینه، موجب 

سخت تر شدن تردد و اقامت اتباع غیرایرانی به کشور شده است.

مشکالت گوناگون اقامت نخبگان و سرمایه گذاران غیرایرانی
طبق آمار، حدود ۶5۰ هزار نفر تبعه غیرایرانی به صورت رســمی وارد 
کشور شده اند که این افراد با وجود ســال ها اقامت در ایران کماکان در 
زندگی روزمره خود برای انجام اموری همچون امور بانکی، بیمه، خرید 
ملک، دریافــت گواهینامه، تردد و احراز هویت با مشــکالت گوناگونی 

مواجه هستند، در حالی که به صورت قانونی در ایران اقامت دارند.
به عنــوان نمونه هر از چندگاهی در رســانه ها خبر مســدودی یکباره 
کارت های بانکی مقیمان غیرایرانی ازجمله ســرمایه گذاران و نخبگان 
منتشر می شود. یا در مثال دیگر می توان به مســئله خروج و مراجعت 
این افراد اشــاره کرد که در ســال فقط تا ۴ بار اجازه خروج از کشــور 
را دارند. در حالی که تعامالت اقتصادی و علمی ما با ســایر کشــورها 

نیازمند تردد آزادتر این افراد بین ایران و کشور مبدا است.

غفلت »اداره امور اتباع« از فرصت »مغز و سرمایه« غیرایرانی
حضور افراد غیرایرانی که به صورت رســمی وارد کشــور می شــوند، 
می تواند یک فرصت بزرگ برای توســعه اقتصادی و علمی باشــد. اما 
نگاه تهدید محور در ســال های اخیر موجب انســداد در تردد و اقامت 
غیرایرانی ها به کشــور و در نتیجه محروم ماندن کشور از مزایای بسیار 

تردد و اقامت شده است.
مشــکالت مختلفی که اتباع غیرایرانی با آن ها مواجه هستند، ریشه در 
رویه های اشتباه نهادها و سازمان های مختلف کشور دارد که بخشی از 
آن به قوانین مربوط است و بخشی از آن به اجرا. با این وجود »اداره کل 
امور اتباع و مهاجریــن خارجی« متولی اصلی رســیدگی به امور اتباع 
غیرایرانی اســت، وظیفه پیگیری و هماهنگی بین دستگاهی برای حل 
مشکالت اتباع و استفاده از فرصت اتباع برای توسعه اقتصادی کشور بر 

عهده این اداره است و باید در قبال این مسائل پاسخگو باشد.

 »تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی«؛ توسعه بودجه
 و اختیارات، تداوم وضع موجود!

کشــورهای موفق در زمینه تعامالت اقتصادی خارجی در منطقه غرب 
آسیا، مانند امارات و ترکیه و حتی عربســتان و اردن در سال های اخیر 

رویه های مربوط به اقامت و تردد اتباع خارجی را تسهیل کرده اند.
به عنوان نمونه ترکیه از ســال 2۰۱8 قانون اقامت خود را تغییر داده و 
باعث جذب میلیاردها دالر به این کشــور در حوزه های مختلف مانند 
ملک شــده اســت. رقابت در این زمینه بین کشــورها بطور جدی در 

جریان است.
از ســوی دیگر در کشــور ما قوانین مربــوط به اقامت بســیار قدیمی 
اســت بطوری که آخرین قانون تصویب شــده در ســال ۱3۱۰ بوده 
اســت و با وجود اصالحاتی که پس از آن صورت گرفته اســت اما روح 
تهدیدمحوری در این قوانین دیده می شود و از سوی دیگر شاهد ایجاد 
مسائل جدیدتر به مرور زمان هســتیم که قوانین قدیمی برای رفع این 
مسائل مناســب نیســتند. برای موفقیت در عرصه تعامالت اقتصادی 
خارجی، الزم است بازنگری جدی در قوانین و رویه های موجود صورت 

گیرد.
با این وجود اما اخیراً الیحه ای تحت عنوان »تشکیل سازمان مهاجران 
اتباع خارجی« در مجلس مطرح شــده اســت که نه تنها در رویه های 
سخت گیرانه و تهدیدمحور موجود تحول بنیادینی ایجاد نمی کند، و به 
مشکالت عدیده مقیمان در زمینه های بانکی، حقوقی و تردد اشاره ای 
نکرده است، بلکه به دنبال توســعه اختیارات و بودجه، بدون سازوکار 

پاسخگویی روشن است.
در چنین شــرایطی تصویب الیحه »تشکیل ســازمان مهاجران اتباع 
خارجی« نه تنها مســئله ای را حل نخواهد کرد، بلکــه خود به معضل 
جدیدی تبدیل خواهد شد که تنها هزینه های اضافی بر کشور تحمیل 

می کند.

لزوم مشخص کردن مأموریت و پاسخگویی برای سازمان
در پایان بــا توجه به موارد و موانع ذکر شــده، وجود چنین ســازمانی 
که وظایف در آن تجمیع شــود و متولی و هماهنــگ کننده بین همه 
دستگاه ها باشد، امری ضروری است، اما این سازمان باید مسئولیت رفع 
و رجوع تمامی امور مربوط به اتباع غیرایرانــی در هر زمینه ای از جمله 
امور بانکی، بیمــه، دریافت گواهینامه، مالکیت و.... را برعهده داشــته 
و در قبال مشکالت موجود پاســخگو باشــد و در الیحه نیز باید موارد 

مشخصی به عنوان مأموریت سازمان وجود داشته باشد.
مجلس شورای اسالمی نیز می بایســت با رصد دقیق اقدامات سازمان 
جدیدالتاســیس، نســبت به اجرای مأموریت های محوله به سازمان 
نظارت داشته باشــد.همچنین مأموریت های ســازمان باید در حوزه 
افرادی که به صــورت قانونی و در قالب گردشــگر، فعــال اقتصادی، 
کارآفرین، دانشــجو و… در ایران اقامــت دارند، از حــوزه آوارگان و 
پناهندگان، به صورت روشن تفکیک شود تا بتوان از فرصت های دسته 

اول برای توسعه کشور استفاده کرد.

جمع آوری اطالعات خانه های خالی با ابزارهای 
کنترلی-حمایتی

کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اسالمی با انتقاد از شیوه 
جمع آوری اطالعات خانه های خالی، گفت: بایــد از ابزارهای کنترلی 
و حمایتی در این رابطه اســتفاده شــود. علی فرنام با بیان این که اصل 
قضیه  و شاید دشــوارترین موضوع مربوط به مالیات بر خانه های خالی، 
شناســایی این خانه هاســت، اظهار کــرد: قبل از دهــه 8۰ مالیات بر 
خانه های خالی را داشــته ایم، اما عملکردی تقریبا نداشت و قانونگذار 

آنرا مراعا دانسته و رها کرد چراکه امکان احصا نبوده است.
وی افزود: سال ۱39۴ که قانون مصوب شد، نبود سامانه و اطالعات مطرح 
شد. البته در زمان وزارت راه و شهرسازی وقت این موضوع پیگیری نشد. 
اما طی یکسال اخیر مالیات بر خانه های خالی خیلی جدی تر شده است. 
در این راستا سامانه ها ملکف شده اند و باید حدود 2۰ دستگاه ها اطالعات 
مربوط به خانه های خالی را -به سازمان امور مالیاتی- بدهند.وی در عین 
حال تصریح کرد: اما نقدی در این رابطه باشــد؛ خوداظهاری حدود 28 
میلیون خانوار مسئله ای است که باید خیلی موشکافانه باشد. این که هر 
خانوار بخواهد طیف وسیعی از اطالعات را بدهد باید به صورت گام به گام 

بوده و ابزارهای کنترلی، حمایتی در کنار آن باشد.

یادداشت

بازار

یک کارشــناس بازار ســرمایه بر این باور اســت که 
متغیرهای مبهم سیاســی و اقتصادی تاثیرگذار روی 
این بازار امــکان پیش بینی اینده بازار را ســلب کرده 

است.
رضا خانکــی، با تاکیــد بر اینکــه آینده بــازار را باید 
پیشــگویی کرد تا پیش بینی، توضیــح داد: به قدری 
متغیرهای سیاســی موثر بر بازار زیاد است که امکان 
پیش بینی آینده آن وجود ندارد. نمیتوان گفت توافق 
سیاســی می شــود یا نه و یا اینکه چه سرنوشــتی در 
انتظار بودجه سال آینده اســت. اما به نظر من واکنش 
این روزهای بازار طبیعی اســت. وقتی بازار یک پارچه 
مثبت یا یکپارچه منفی می شــود یعنــی دارد به یک 

اتفاق بیرونی واکنش نشان میدهد.
وی ادامــه داد: این اتفــاق بیرونی همــان مذاکرات 

سیاســی، کرونا، تغییرات شــدید نرخ بهره 
و... اســت. برای مثال در ســال ۱399 یکی 
در دالیل صعود و ســقوط یک دســت بازار 
دســتکاری بانک مرکزی در نــرخ بهره بود. 
بانک مرکزی یکباره نرخ بهره را از 2۰ درصد 
به هشت درصد و دوباره از هشت درصد به 2۰ 

درصد تغییر داد.
این تحلیلگر بازار ســرمایه در ادامــه درمورد ابهاماتی 
که بازار ســرمایه با آن ها رو به رو اســت اظهار کرد: در 
وضعیت فعلی چند پارامتر موثر وجود دارد که کســی 
درمورد آن صحبت نمیکند. اینکه نتیجه مذاکرات چه 
خواهد شد؟ معلوم نیست در شرف توافقیم یا خیر. اگر 
قرار اســت توافق صورت بگیرد چگونه است؟ موقت یا 
دائمی؟ بازگشت برجام اســت یا توافق دیگر؟ از طرف 

دیگر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی 
روزه ســکوت گرفته اند. مشخص نیست اگر 
توافق شود سرنوشــت دالر چه خواهد شد؟ 
برنامه بانک مرکــزی برای کنتــرل بازارها 
چیســت؟ هیچ فردی در جایگاه حکمرانی 
خود را در این مقام نمیداند که این ریسک ها 

را از سر راه بازار بردارد.
خانکی با اشاره به دامنه نوســان در بازار سرمایه گفت: 
در بازار دالر دامنه نوسان وجود ندارد  و دالر میتواند در 
یک روز قیمت خود را پیدا کند. اما در بازار بورس دامنه 
نوسان وجود دارد و باعث می شود بورس قادر نباشد به 
اتفاقات بیرونی واکنش متعادل نشــان دهد. بنابراین 

دچار بیش واکنشی میشود.
وی همچنیــن درمورد حــذف دامنه نوســان عنوان 

کرد: ســوالی که مطرح میشــود این اســت که حذف 
دامنه نوسان در چه شــرایط و چه زمانی درست است؟ 
هیچ زمان مناســبی را برای حذف دامنه نوســان پیدا 
نمیکنیم زیرا دامنه نوســان از ابتدا اشتباه بوده و اثرات 

بدی روی بازار گذشته است.
 هر زمانی هم حذف شود به بازار اســیب میزند. اگر در 
روند صعودی حذف شــود، ممکن است سهم ها گران 

شوند و برعکس.
این کارشــناس بازار ســرمایه افزود: در هــر حال این 
آســیب ها اما برای مدت کوتــاه ۱۰ روزه تا یک ماهه 
اســت. نباید از تجربه همه جهان بترسیم. حذف دامنه 
نوسان باید برنامه ریزی شود و در یک برنامه یک ساله 
صورت بگیرد اما مشخص باشد و سلیقه ای نباشد که با 

تغییر ادم ها قانون هم تغییر کند.

رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امــور مالیاتی 
با اشــاره به بالتکلیفــی مالیاتی 5 میلیون دســتگاه 
کارتخوان افزود: دریافت مالیات از کارتخوانها بر اساس 

تراکنش است نه تعداد کارتخوان .
 محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان 
امور مالیاتی از تعدد دستگاههای کارت خوان خبر داد 
و گفت : فعاالن اقتصادی با داشــتن پرونده در سازمان 
مالیاتی مشخص هستند و هر دســتگاه کارت خوان یا 

پرداخت هــای اینترنتی رصد می شــود و تراکنش ها 
مشخص کننده میزان مالیات خواهد بود.

وی افزود : کلیه فعاالن اقتصادی که تا کنون در درگاه 
سازمان مالیاتی ثبت نام نکرده تا پایان دی ماه فرصت 
خواهند داشــت تا از جرایم و دیگر اقدامات قانونی که 
برای جلو گیری از فرار مالیاتی اســت تفکیک شــوند 
و افرادی که دســتگاه کارت خوان آنها کار نکند قطع 

خواهد شد.

به گفته وی : در حــال حاضر برای آنکه یک دســتگاه 
کارتخــوان به فردی تعلــق گیرد، باید فــرد متقاضی 
پرونده  مالیاتی و مجــوز فعالیت اتاق هــای اصناف را 
داشــته باشــد.وی با بیان اینکه به لحاظ گردش مالی 
۷5 درصد شبکه پرداخت از نظر مبلغی پرونده مالیاتی 
دارند، تصریح کــرد: ۶ میلیون و 8۰۰ هزار دســتگاه 
کارتخــوان بانکی وجــود دارد که برای آنهــا پرونده 

مالیاتی تشکیل شده است.

رئیس مرکز تنظیم مقررات ســازمان امــور مالیاتی 
گفت: تمام اشــخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی 
می توانند بــا ورود به درگاه ملی خدمــات الکترونیک 
مالیاتی به نشــانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی 
دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکی خود را مشــاهده کرده و نسبت به الصاق 
آنها بــه پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشــکیل پرونده 

مالیاتی جدید اقدام کنند.

بورس

مالیات

خریــدار   با توجه بــه اینکــه وزارت راه 
و شهرســازی باید در ۱۷ دی ماه لیســت 
نهایی خانه های خالــی را معرفی می کرد، 
جدیدترین اظهارات مســئوالن ســازمان 
امور مالیاتی حاکی از آن است که اطالعات 
حدود ۱2 هــزار واحد مســکونی خالی در 
اختیار این ســازمان قرار گرفته اســت اما 
باز هــم این اطالعــات برای اخــذ مالیات 
کافی نیســتند و نقــص دارنــد. بنابراین، 
اجــرای مالیات خانه هــای خالی همچنان 
درگیر اختالفات ســر معرفی اطالعات این 
خانه هاســت و نهادی کوتاهی در بالتکلیف 

ماندن این قانون را برعهده نمی گیرد.
 پس از اینکه ســازمان امور مالیاتی در هفته 
گذشــته اعالم کرد که اطالعاتی ارســالی 
از ســوی وزارت راه و شهرســازی دربــاره 
خانه های خالــی ایــراد دارد و نمی توان بر 
مبنای آن ها نسبت به مطالبه مالیات اقدام 
کرد، وزارت راه و شهرسازی از ارسال لیست 
نهایی خانه هــای خالی تــا ۱۷ دی ماه به 

سازمان امور مالیاتی خبر داد. 
اکنــون، تازه ترین اعالم محمد مســیحی 
_ معاون ســازمان امور مالیاتی حاکی از آن 
اســت که حدود ۱2 هزار واحد مســکونی 
خالی به ســازمان مالیاتی ارســال شده که 
9۰۰۰ واحد متعلق به اشــخاص حقوقی و 
3۰۰۰ واحد نیز مربوط به اشخاص حقیقی 
است و بررسی ها نشــان می دهد، اطالعات 

مربوط به این واحدها باز هم کامل نیست. 

برگشت مجدد اطالعات خانه های 
خالی برای رفع ایرادات 

طبق گفتــه وی، واحدهــای خالی معرفی 
شــده کمتر از ۱2۰ روز خالی بوده اند و قرار 
شده تا ایرادات آن ها رفع شــود زیرا، طبق 
قانون، یــک ملــک در یک ســال مالیاتی 
حداقل باید ۱2۰ روز خالی باشــد و پس از 
این ۱2۰ روز به ازای هر ماه سازمان مالیاتی 

می تواند نسبت به اخذ مالیات اقدام کند. 
از سوی دیگر، یکی از ابهامات در این زمینه 
این اســت که چرا ســازمان امــور مالیاتی 

نسبت به اخذ مالیات از یک میلیون و 3۰۰ 
هزار خانه خالی کــه مربوط به قانون ۱39۴ 
اســت اقدام نمی کند که معاون ســازمان 
مالیاتــی ضمن بیــان اینکه بــا اطالعات 
موجود فقط از 3۰۰۰ خانــه خالی می توان 
مالیات گرفت، پاسخ داد: مبنای قانون برای 
شناســایی خانه خالی خود اظهاری است 
که یک میلیون خانه خالی شناســایی شده 
مربوط به قانون ســال ۱39۴ مبنای آن ها 
از سال ۱399 براساس مراجعه نکردن است 
که قرار شــده این موضوع راســتی آزمایی 
شــود. عالوه بر این، با توجه به اینکه پیش از 
این نیز سازمان مالیاتی اطالعات خانه های 
خالــی را ناقــص دانســته بود، مســیحی 
اطالعات الزم و دقیق بــرای اخذ مالیات از 
خانه های خالی را اطالعــات هویتی ملک، 
مالک، متراژ ملک و زمان خالی بودن اعالم 
کرد. یکی دیگر از ابهامــات اجرای مالیات 
خانه های خالی، تعداد خانه های اعالمی از 
سوی سازمان مالیاتی و وزارت مسکن است 
زیرا، ســازمان امور مالیاتی می گوید که ۱2 

هزار واحد معرفی شــده اما وزارت مسکن 
از شناســایی بیش از یک میلیون خانه خبر 

می دهد.

 آخر دی، لیست خانه های خالی
 نهایی می شود 

در این زمینه، محمود محمودزاده_ معاون 
وزیــر راه و شهرســازی می گویــد که یک 
میلیون و 3۰۰ هزار واحد مســکونی خالی 
شناسایی شــده و برای مالکان آنها برای بار 
سوم پیامک ارسال شــده است تا اطالعات 
مربوط به خانه های خــود را مجدد ویرایش 
کنند که کمترین ریســک مبنی بر اشتباه و 

نقص اطالعات وجود داشته باشد. 
وی با بیــان اینکه تا آخــر دی ماه اطالعات 
خانه های خالی نهایــی و از ابتدای بهمن از 
این خانه ها مالیات اخذ می شود، گفت: یک 
میلیون و 3۰۰ هزار خانه خالی شناســایی 
شــده عموما مربوط به قانون ســال ۱39۴ 
اســت زیرا، برای قانون جدید هنوز مهلت 
تعیین شده که ۱2۰ روز سپری نشده است. 

مقصر، فقط وزارت مسکن نیست
عالوه بــر این، نکتــه کلیدی در راســتای 
اجرای مالیات خانه های خالی این است که 

کدام نهاد کم کاری کرده است؟ 
در این زمینه، معاون وزارت راه و شهرسازی 
از اینکه همه بار اجــرای این قانون بر  وزارت 
راه و شهرســازی قرار گرفته انتقاد می کند 
و می گویــد: در قانــون، نظام بانکــی باید 
افرادی که نسبت به خوداظهاری اطالعات 
خانه های خود اقدام نکرده باشند از خدمات 
بانکی محروم کند، آیا اجرای این تکلیف از 

بانک ها پیگیری شده است؟
وی افزود: از سوی دیگر، سازمان هدفمندی 
یارانه هــا موظف اســت یارانه کســانی که 
وضعیت ســکونتی خود را اعــالم نکردند، 
قطع کنند، آیا اجرای ایــن تکلیف نیز مورد 
بررســی قرارگرفته اســت؟ ما بــا تضارب 
اطالعــات و مکاتبه با ســیار دســتگاه ها 
اطالعات سکونتی ۶۰ میلیون خانوار را ثبت 
کرده ایم. اجرای صفر تا صد قانون را نباید از 
وزارت راه و شهرســازی انتظار داشت بلکه 

سازمان امور مالیاتی هم باید گام های الزم 
را بردارد. 

سازمان مالیاتی و مجلس: وزارت 
مسکن متولی اصلی قانون 

در واکنش به این صحبت ها، مســیحی به 
بندهایی از قانون مالیــات خانه های خالی 
اشــاره می کند کــه طبــق آن وزارت راه و 
شهرســازی با هماهنگی وزارت ارتباطات 
باید به واحدهای مســکونی انبوه سازان که 
بیش از یک سال خالی باشند، یک ماه مانده 
به پایان مهلت اخطار بدهد و سامانه امالک 
و اســکان باید به گونه ای طراحی شده باشد 
که امکان عرضه واحدها بــرای اجاره در آن 
پیش بینی شده باشــد که این موارد رعایت 
نشــده اســت. طبق گفته معاون سازمان 
مالیاتی، براســاس آنچه کــه قانون تعیین 
کرده اســت اگر مردم نســبت بــه مالیات 
خانه های خالی اعتراض داشــته باشــند، 
نماینده وزارت مســکن باید متقاعد شــود 
که بنابراین، وزارت راه و شهرسازی نماینده 
اصلی اجرای این قانون اســت. عالوه بر این، 
مهدی طغیانی نیز می گوید: بــا اینکه باید 
تمام دستگاه های مربوطه نسبت به اجرای 
دقیق قانــون اقدام کنند اما ســتون اصلی 
اجرای این قانون مالیــات خانه های خالی 
وزارت مســکن اســت. بنابراین، اظهارات 
مســئوالن درباره دالیل اجرا نشدن قانون 
مالیات خانه های خالی بیانگر این است که 
اجرای این قانون همچنان درگیر اختالفات 
اســت و بر ســر اینکه متولی اصلی اجرای 
مالیات خانه های خالی کیست، بحث است. 
فارغ از این مســئله، وزارت راه و شهرسازی 
مجدد وعده داده تا پایــان دی ماه اطالعات 
خانه های خالی راســتی آزمایی و نهایی و از 
ابتدای بهمن نسبت به مطالبه مالیات برای 
آن ها اقدام می شود که این ســوال را ایجاد 
می کند که با وجــود بالتکلیفی اجرای این 
قانون تاکنون چه تضمینــی وجود دارد که 
تا پایان این ماه اطالعات تکمیل و برای اخذ 

مالیات اقدام خواهد شد؟

خریدار    رئیس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار بــه طرح نهضت ملی مســکن که در 
دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد، اشاره 
کرد و گفــت: با توجه به معامالت مســتمر 
ســیمان و فوالد در بورس کاال، پروژه های 
این طرح به راحتی می توانند همه نیاز خود 
به محصوالت را در قالبی شــفاف و از طریق 

بازار سرمایه تامین کنند. 
»مجید عشــقی« به نقش بازار سرمایه در 
راســتای کمک به اجرای طرح نهضت ملی 
مسکن اشــاره کرد و اظهار داشت: در حال 
حاضر این محصــوالت در بــورس کاال به 
صورت مستمر عرضه شــده و قیمت آن ها 
کاماًل شفاف اســت و همه فعاالن این حوزه 
می تواننــد محصوالت مورد نیــاز خود را از 

طریق این بازار خریداری کنند.
وی ادامه داد: در حوزه سیمان سعی کردیم 
فرآیند صدور کد مشتریان را تسهیل کنیم 

که در این رابطه ســازوکاری فراهم شــد تا 
افراد به راحتی بتوانند به صورت آنالین و با 
کد سهامداری اقدام به خرید سیمان از بازار 

گواهی سپرده کاالیی بورس کاال کنند.
عشقی خاطرنشان کرد: کل سیمان تولیدی 
کشــور به صورت هفتگی در بــورس کاال 
عرضه می شــود و عرضه فوالد نیز در حال 
افزایش است، به طوری که در حوزه مقاطع 
فوالدی روند رو به رشــدی داریم و با عرضه 
کل زنجیره تولید فوالد در بورس کاال شاهد 

رونق تولید در صنعت فوالد خواهیم بود.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهــادار در 
پاسخ به این پرسش که قطعی گاز صنایع در 
زمستان چه تاثیری در فعالیت شرکت های 
ســیمانی و فوالدی خواهد داشت؟ گفت: 
یکی از معضــالت صنعت ســیمان و فوالد 
قطعی گاز در زمســتان اســت زیرا گاز به 
اندازه ای که هم نیاز خانگی را جواب دهد و 

هم پاسخگوی نیاز صنایع باشد وجود ندارد.
وی تاکید کرد: نکته مهم این است که برخی 
صنایع از ســوخت های جایگزین استفاده 
کنند، به همیــن دلیــل امیدواریم قطعی 
گاز کمترین آســیب را به صنایع بزند. البته 
این آسیب در تابســتان نیز به دلیل قطعی 
برق وجود داشــت، اما شــرکت ها با وجود 

تغییراتی که در سودآوری داشتند درنهایت 
گزارش های مطلوبی را به ثبت رساندند.

به گزارش ایرنا، طرح نهضت ملی مســکن 
از جمله طرح هایی اســت که در کنار دیگر 
اقدامات و تصمیمات دولت ســیزدهم، به 
عنوان طرحــی کالن با حمایــت مجلس و 
تصویب قانون جهش تولید مسکن وارد فاز 

عملیاتی و اجرایی شد.
بر ایــن اســاس دولــت ســیزدهم طبق 
وعده های داده شــده احداث چهار میلیون 
واحد مسکونی طی چهار ســال را به عنوان 
اصلی ترین سیاســت خود در حوزه مسکن 
معرفــی کرده اســت و بــرای اجــرای آن 
راهکارهای مناســبی را در قانــون از جمله 
راه اندازی صندوق ملی مســکن و افزایش 
تســهیالت متناســب با قیمت واحدهای 
مسکونی در نظر گرفته و برای اجرایی شدن 

آنها نیز اقداماتی را به انجام رسانده است.

بر اســاس توافقی کــه با وزارت کشــور از 
ابتدای اجــرای طرح نهضت ملی مســکن 
شد، شــهرداری ها در سراسر کشور مکلفند 
پروانه موقت و مجوز شــروع به کار عملیات 
اجرایــی در هــر اســتان را یک ماهه صادر 
کنند و این زمان برای صــدور پروانه اصلی 
ســاختمان نباید بیشــتر از ســه ماه طول 

بکشد.
در عین حال هزینه پروانه ســاخت، هزینه 
خدمــات مهندســی و انشــعابات بــرای 
دهک های نخست تا سوم شرکت کننده در 

نهضت ملی مسکن رایگان است.
در تهــران برای ســاخت واحدهــا تا ۴5۰ 
میلیــون تومــان تســهیالت به افــراد و 
خودمالکان پرداخت می شــود و این رقم در 
روستاها 25۰ میلیون تومان است. کارمزد 
تسهیالت ســاخت مســکن در واحدهای 
روستایی و شهری کوچک پنج درصد است.

آینده بورس به پیشگویی نیاز دارد، نه پیش بینی!

 دریافت مالیات از کارتخوان ها بر اساس تراکنش است نه تعداد کارتخوان 
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مدیر ارتباطات گروه بهمن:
وه بهمن هفته آینده  وش نقدی محصوالت گر فر

انجام می شود
 مدیر ارتباطات گروه خودروسازی بهمن با رد شایعات مبنی بر افزایش 
قیمت دو خودروی این گروه که روز گذشــته فروش نقدی آنها لغو شد، 
خاطرنشــان کرد: فروش نقدی محصوالت ابتدای هفتــه آینده انجام 

می شود.
»مجتبی نظری« افزود: رودوشــنبه فروش نقدی دو محصول نوبرانه 
گروه بهمن یعنی »دیگنیتی« و »فیدیلیتی« یک ســاعت قبل از انجام 

فروش اینترنتی به دلیل مشکالت زیرساختی لغو شد.
وی خاطرنشــان کرد: این فروش نقدی بدون هیچ گونه افزایش قیمتی 

در ابتدای هفته آینده به صورت آنالین برگزار خواهد شد.
نظری ادامه داد: ســعی گروه بهمن بر مشــتری مداری و رســانیدن 
محصوالت به دســت مشــتریان و مصرف کنندگان واقعی است، روز 
گذشــته برخی از مشکالت زیرســاختی و مشــکل در ثبت نام آنالین 
منجر به لغو برنامه فروش شد و هرگونه شــایعات در خصوص افزایش 
قیمت ها بی اساس اســت.وی یادآور شــد: در این زمینه اکنون برخی 
محدودیت ها برای فروش ایجاد شــده، به طوری که هــر کد ملی قادر 
به یک خرید خودرو خواهد بــود و تکرار خرید توســط یک کد ملی را 
شــاهد نخواهیم بود.مدیر ارتباطات گروه بهمن اضافه کرد: همچنین 
محدودیت کد ملی را برای نمایندگی هــای فروش خود ایجاد کردیم و 

این نمایندگی ها قادر به ثبت نام خواهند بود.
وی با اشاره به قوی تر شدن زیرســاخت ها در برنامه فروش هفته آینده، 
تاکید کرد: گــروه بهمن در هر مرحلــه ای متوجه حضور مشــتریان 
غیرواقعی شــود از فروش خــودرو جلوگیری خواهد کــرد، همچنین 
امکان صلح خودرو در مرحله ثبت نــام و انتقال امتیاز خودرو به دیگران 

برداشته شده است.

مبدا و مقصد تجارت تهران کجاست؟
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت ســازمان صمت استان تهران از 
رشد ۶5 درصدی صادرات کاالهای غیر نفتی از گمرکات استان تهران 
خبر داد و گفت: پنج بازار نخســت صادراتی استان تهران عراق، ترکیه، 
افغانســتان، پاکستان و فدراســیون روسیه و کشــورهای اصلی مبدا 

واردات کاالها نیز امارات متحده عربی، چین، ترکیه و آلمان است.
یحیی کیخا اظهار کرد: ارزش صادرات اســتان تهران در سه فصل اول 
امسال از 8۰۰ میلیون دالر گذشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

۶5 درصد رشد داشته است.
 معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( اســتان تهران، پنج بازار نخســت صادراتی استان 
تهران را عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و فدراسیون روسیه عنوان 
کرد و گفت: اقالم عمده صادراتی به این کشــورها، مواد پالســتیکی، 
محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع وابسته، محصوالت نباتی، فلزات 
معمولی و مصنوعات آنها و مواد نساجی ومصنوعات بوده است.به گفته 
وی ارزش کاالهای وارداتــی در این مدت نیز 8 هــزار و ۷۰۰ میلیون 
دالر بوده که رشــد ۴2 درصدی داشــته و مهم ترین کاالهای وارداتی 
مواد اولیه تولید واحدهای صنعتی، ماشــین آالت و قطعات بوده است. 
کشورهای اصلی واردات کاالها نیز امارات متحده عربی، چین، ترکیه 

و آلمان است.

سهم ۵۵ درصدی تهران از ثبت سفارش ها
کیخا در ادامه از ورود 5۰ هزار و 9۴۷ پرونده ثبت ســفارش به سامانه 
خبر داد و گفت: از این تعداد بیش از ۴2 هــزار و 99۰ فقره به ارزش ۱5 

هزار و 353 میلیون یورو تایید و مابقی آن رد شده است.
وی با بیان اینکه 55 درصد ثبت سفارش  در کل کشور مربوط به استان 
تهران است، اظهار کرد: همچنین در 9 ماهه سال جاری ۱3 هزار کارت 
بازرگانی صادر و تمدید شــده که به نسبت مدت مشــابه سال قبل ۶9 
درصد رشد داشــته اســت. در حال حاضر تعداد کارت بازرگانی فعال 

استان بالغ بر ۱5 هزار و 59۰ کارت است.

برای درج قیمت تولیدکننده
وردین فرصت  تولیدکنندگان شوینده تا فر

خواستند
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شــوینده، بهداشتی و آرایشی ایران 
گفت که اکثر واحدهای کوچک خواســتار به تعویق افتادن طرح درج 
قیمت تولیدکننده )بــه جای مصرف کننــده( روی کاالها تا فروردین 
هســتند. کلیه واحدهای تولیدی و واردکننده انواع پودر لباسشویی، 
دســتمال کاغذی، پوشــک بچه، یخچال و فریزر، تلویزیون و ماشین 
لباسشــویی از چهــارم دی مــاه باید بــه درج قیمــت تولیدکننده و 
واردکننده که در برگیرنده مجموع هزینه ها و ســود قانونی واحدهای 

تولیدی/وارداتی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده است، اقدام می کردند.
انواع آبمیوه، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاســاز، نوشیدنی ساز، چرخ 
گوشــت و مایکروفر نیز از 2۷ آذرماه مکلف به درج قیمت تولیدکننده 
بوده اند. در فاز دوم طــرح هم از ۱9 دی ماه، واحدهــای تولیدکننده و 
واردکننده انــواع لنت ترمز، فیلتــر روغن، روغن موتــور، محصوالت 
شــوینده، محصوالت ســلولزی، ســس، رب، کنســروها، ترشیجات 
و ماکارونی نیز مکلف شــدند قیمت تولیدکننــده/ واردکننده، را روی 

کاالها درج کنند.
این طرح در آینده سایر کاالها را هم در بر خواهد گرفت. البته فروشنده 

هم مکلف به درج قیمت مصرف کننده روی شلف یا خود کاالها است.
در این رابطه بختیار علم بیگی در گفت وگو با ایســنا، درباره طرح درج 
قیمت تولیدکننده روی کاالهــا اظهار کرد: اکثــر واحدهای کوچک 
به زمان اجرای این طرح اعتراض و درخواســت دارند کــه طرح بعد از 

فروردین ماه اجرا شود.
وی با بیــان اینکه تولیدکننــدگان با کلیت این طرح موافق هســتند، 
تصریح کرد؛ به نظر می رسد این طرح در راســتای شفاف سازی است، 

اما مشکل بعد از تولید، در بخش توزیع و برای خریداران عمده است.
علم بیگی از ارسال نامه به وزارت صمت برای تمدید مهلت اجرای طرح 
خبر داد و گفت: مشکل دیگر تولیدکنندگان کوچک تفاوت قیمت تمام 
شده کاال برای استان های مختلف اســت. تاکنون با ثبت قیمت مصرف 
کننده، قیمت یکســانی روی کاالهای مشابه درج می شــد، اما در این 
طرح جدید که باید قیمت تولیدکننده درج شــود، هزینه حمل و نقل 
به استان های مختلف متفاوت است و قیمت درج شده برای استان های 

دورافتاده گران تر خواهد بود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شــوینده با بیان اینکه فعال در حال 
مذاکره با وزارت صمت هستیم، گفت: منتظر پاســخ نامه  روز گذشته 

انجمن از سوی وزارت صمت هستیم.

تولید

 معاون معادن و فرآوری مــواد وزارت صنعت، معدن و 
تجارت گفت: استراتژی و راهبرد اصلی دولت در حوزه 

تجارت، آزادی تجارت، واردات و صادرات است.
رضا محتشمی پور در جریان افتتاح پنجمین نمایشگاه 
زنجیره ارزش صنایع الســتیک در محل هتل المپیک 
تهران در پاســخ به خبرنگار اقتصادی ایرنــا افزود: در 
این زمینه هم مخالف محدودیت هــای وارداتی و هم 

مخالف با محدودیت های صادراتی هستیم.
محتشمی پور خاطرنشــان کرد: به دلیل التهاب هایی 
که از قبل وجود داشت، محدودیت هایی قرار داده شده 
بود، اما در دولت جدید به دنبــال کاهش آنها خواهیم 

بود.
وی تصریــح کــرد: این کاهــش محدودیت هــا باید 
کنترل شــده باشــد، تا بتوانیم بازار داخل را مدیریت 

کرده و نگرانی از حیث تأمین نداشته باشیم.
معاون معــادن و فرآوری مــواد وزارت صنعت، معدن 

و تجارت تاکید کــرد: در ایــن زمینه، مبنا 
آزادســازی صادرات اســت که به ســمت 
آن حرکت خواهیم کــرد و در آینده در این 
خصوص همراه با توســعه تولیــد، گام های 

بیشتری خواهیم برداشت.
در این همایش روح اهلل عباسپور، سخنگوی 
کمیســیون صنایع و معــادن مجلس گفت: 

امروز دولت و مجلس موضوع دیپلماســی اقتصادی را 
مطرح می کنند و این یعنی درک درســت از مشکالت 
در حوزه صادرات وجود دارد.وی با اشــاره به رتبه 8۶ 
ایران دربین ۱2۶ کشــور جهان در موضوع تســهیل 
فضای کســب وکار، تاکید کرد: در هیچ شرایطی نباید 

کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل شوند.
عباسپور ادامه داد: در این پیوند قوانینی که در مجلس 
وضع می شود باید طوری باشــد که به حبس مدیران 
و ســرمایه گذاران، همچنین حبس ماشــین آالت و 

مواد اولیه مورد نیاز منجر نشــود و حتی اگر 
مدیران یادشده محکومیت های قطعی پیدا 
کردند باید در ســتاد تســهیل و رفع موانع 
تولید و همچنین شــورای تأمین اســتان ها 
مطرح شــده و امهال گرفته شــود تا عزت و 
کرامت ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان در 

جامعه حفظ شود.
وی بیان داشــت: قوانین رفع موانــع تولید، همچنین 
مبارزه با قاچاق کاال و مبارزه با واردات بی رویه، قوانین 

خوبی است که در مجلس وجود دارد.
ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس، ۶۰ 
درصد مشکالت واحدهای تولیدی کوچک و متوسط 
را تأمین نقدینگی برشــمرد و تأکید کرد ۴۰۰۰ هزار 
میلیارد تومان نقدینگی موجود در ســطح جامعه باید 
به سمت تولید هدایت شــود و همچنین مقرر بود 3۰ 
درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به حمایت از 

تولید اختصاص یابد که هنوز محقق نشده است.
پانزدهمین همایش و پنجمین نمایشــگاه بین المللی 
زنجیره ارزش صنایع الستیک با شعار تایر سبز برگزار 
می شود که 3۰۰ مقاله از سوی شرکت های تایرسازی، 
مراکز تحقیقاتی و دانشــگاه ها بــه دبیرخانه همایش 
ارسال شد.همچنین پنجمین نمایشــگاه بین المللی 
زنجیره ارزش صنایع الستیک در متراژ یک هزار و ۷۰۰ 

مترمربع و با 55 غرفه برپاشده است.
به گزارش ایرنا، تایرســازان از ابتدای امســال تا پایان 
آذرماه موفق بــه تولید ۱8 میلیــون و 23 هزار و 293 
حلقه انواع الســتیک برای خودروهای سواری، باری، 

تجاری، کشاورزی، راه سازی و صنعتی شدند.
این میزان تولید مشــتمل بر ۱9۴ هزار و ۶9۰ تن تایر 
است.تولیدات تایرسازان در 9 ماهه امسال از نظر وزنی 
تعداد حلقه سه درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال 

کاهش نشان می دهد.

تجارت

سمیه رســولی   دولت ســیزدهم تاکید 
بسیاری بر استفاده از روش تهاتر برای پیش 
برد اهداف تجاری خــود دارد که در همین 
راستا، تا پایان سال پروژه تهاتری در حدود 

۶۰۰ میلیون دالر اجرا خواهد شد.
 تهاتر مرسوم ترین شــیوه تبادل در تجارت 
بــوده که بــه منزلــه مبادله محصــول به 
محصول بدون وجود واســطه ای به نام پول 
است؛ قباًل هم جابه جایی محصول با فلزات 
گرانبهایــی مثل نقره و طال یــا با کاالهایی 
مثل نمک انجام می شــد. تجــارت متقابل 
مجموعه ای از روش های تجاری است که در 
آن صادرکننده یا واردکننده تعهد می کند 
در ازای کاال یــا خدمات صادره به کشــور 
خریدار یا وارده از کشــور فروشنده، کاال یا 
خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی از 

آن خریداری یا صادر کند.
از ســویی دیگر هر جا که اســتفاده از ابزار 
مبادله دشــوار بوده و یا نقد کردن دارایی ها 
سخت باشــد، رغبت به تهاتر افزایش پیدا 
می کنــد بنابراین در مواردی که کشــورها 
بــا تحریم های اقتصــادی مواجه شــده و 
جابجایی پول برایشان دشــوار می شود، به 

استفاده از ابزار تهاتر ترغیب می شوند.
نکته قابل توجه آنکه عالوه بر کشــورهای 
تحریم شــده و یا دارای محدودیت، با توجه 
به ابعاد گسترده تجارت در دنیا، تهاتر یکی 
از روش های بــه روز در تعامــالت تجاری 
کشــورهاِی تحریم نشــده نیز محســوب 
می شــود که در اینجا می توان بــه افتتاح 
مرکز تهاتر در اســتانبول ترکیه اشاره کرد. 
همچنین شــهر تهاتــر به منظور توســعه 
تجارت به زودی در کشــور چین راه اندازی 
خواهد شــد. همچنین بر اساس آمار وزارت 
بازرگانی آمریکا، در دنیا 3۰ درصد معامالت 
تجاری به شــیوه تهاتر انجام می شــود که 
طبق برآوردها، احتمال رسیدن این رقم به 

۴۰ درصد نیز وجود دارد.
باید توجه داشــت کــه کشــورهای دیگر 
همچون ایران با مســاله تحریم در این حد 
و اندازه مواجه نیســتند، بنابراین استفاده 
از روش تهاتر در کشورهای دیگر مقبولیت 
این شــیوه تجاری در عرصه بین المللی را 

نشان می دهد.

طی ۳ سال گذشته ۵ میلیارد دالر از 
محل تهاتر کار کرده ایم

بر این اساس، دولت سیزدهم تاکید بسیاری 
بر اســتفاده از روش تهاتر بــرای پیش برد 
اهداف تجاری خود دارد. در بســته حمایت 
از صادرات غیرنفتی کشور که مهر ماه سال 
جاری از ســوی دولت ابالغ شــد به صورت 

ویژه به موضوع تهاتر پرداخته شده است.
همچنین »استفاده از ســازوکار مبادالت 
تهاتری برای تســهیل مبادالت درصورت 
نیــاز« بخشــی از بند دهم سیاســت های 
کلی اقتصاد مقاومتی اســت. در این بند بر 
»حمایت همه جانبه هدفمنــد از صادرات 
کاالها و خدمات به تناســب ارزش افزوده و 
با خالص ارزآوری مثبت« تاکید شده است 

و تهاتر، یکی از روش های این حمایت است.
در این رابطــه علیرضا پیمــان پاک رئیس 
کل سازمان توســعه تجارت ایران در گفت 
و گو با مهر با بیان اینکه بحث ما این اســت 
که در یک فضــای غیرسیاســی، موضوع 
تهاتر را توســعه دهیم، اظهار کــرد: یکی از 
ویژگی های اصلی استفاده از شیوه تهاتر در 
عرصه تجارت، پرداخت های ارزی است؛ به 
این معنا که تراکنش ها به راحتی انجام شده 

و اتفاقاً کاسبی ها و کســب و کارهای شکل 
گرفته در تحریم با اجرایی شدن بحث تهاتر 
از بین می رود. در تهاتر بسیاری از تعامالت 

تجاری، اقتصادی می شود.
وی افزود: طی 3 ســال گذشــته 5 میلیارد 
دالر از محل تهاتــر کار کرده ایم و در آینده 
هر تاجری که عالقمند به کار در حوزه تهاتر 
باشد، کمکش می کنیم. همچنین مصوباتی 
از نهادهای باالدســتی گرفته ایم تا موضوع 
تهاتــر به کل کاالهــای صادراتــی تعمیم 
داده شود. بر این اســاس صادرکنندگان در 
حوزه هــای مختلف امکان اســتفاده از این 

روش را خواهند داشت.

600 میلیون دالر تهاتر تا پایان سال
معاون وزیر صمت به تهاتــر صورت گرفته 
با کشور سریالنکا اشــاره کرد و گفت: ما از 
طریق اســتفاده از شــیوه تهاتر مطالبه 9 
ساله خود از ســریالنکا را زنده کردیم؛ بانک 
مرکزی سالیانه 35۰ میلیون دالر ارز برای 
واردات چای تخصیــص می دهد ما به بانک 
مرکزی اعالم کردیم که بخشــی از این ارز 
را ندهد تــا ما به جــای مطالباتمان چای از 
ســریالنکا بگیریم. این مســاله به معنای 

از بین بردن پول نیســت بلکــه زنده کردن 
مطالبات کشور است.

وی افــزود: در ســالهای گذشــته صرافان 
زیــادی به منظــور زنده کــردن مطالبات 
ایران از ســریالنکا پیش قدم شدند و اعالم 
می کردنــد کــه ۱۶ درصــد را می گیرند و 
مطالبه را زنده می کننــد. منتهی ما گفتیم 
با اســتفاده از شــیوه تهاتر، پــول مملکت 
به جیب صراف نرود. روی خــواب پول هم 
35 میلیون دالر ســود گرفتیم. همچنین 
مهم ترین نکته ای که در ســریالنکا داشتیم 
این بود که کشــاورز داخلی آسیب نبیند و 
آســیب هم نخواهد دید.پیمان پاک گفت: 
بحث استفاده از شیوه تهاتر را با کشورهای 
دیگر نیز دنبــال می کنیــم و تهاتر 5۰۰ تا 
۶۰۰ میلیون دالری پروژه بعدی اســت که 

جزئیات آن اعالم خواهد شد.

معایب تهاتر
 مزایای اســتفاده از شــیوه تهاتر در اقتصاِد 
تحریم شده غیر قابل انکار اســت اما با این 
حال انتقاداتی از سوی نهادهای مختلف به 

این سیاست مطرح شده است.
در ایــن رابطه عباس آرگــون، نایب رئیس 

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
تهران با بیان اینکه تهاتر به عنوان ُمســکن 
می تواند مورد اســتفاده قــرار بگیرد ولی 
اینکه دولت بخواهد بــرای بلندمدت روی 
آن حســاب کند، قطعاً راه مناسبی نخواهد 
بود، اظهار کرد تهاتر باعث محدودیت بیشتر 
در انتخاب کاال می شود و قدرت چانه زنی را 
کاهش می دهد و باعث می شود تا کشوری 
که قرار اســت به جای نفت به ما کاال بدهد 
دســت پیش داشــته باشــد. این وضعیت 
حتی منجر به این می شــود که کشور دوم 
کاالیی به ما بدهد کــه حتی نیازی جدی به 
آن نداشته باشــیم یا حتی کیفیت و قیمت 
مناسبی هم نداشته باشد.وی افزود: اساساً 
تهاتر ابزار مناسبی در شرایط عادی اقتصاد 
نیســت؛ تهاتر باید به حد نیاز انجام شود نه 
بیشتر، مگر کشــور چقدر به چای سریالنکا 
یا برنج پاکســتان و هند نیاز دارد؟ واردات 
بیش از نیاز اصاًل اقتصادی نیست و به تولید 

داخلی هم آسیب می زند.
آرگون گفت: ضمن اینکه با توجه به تحریم 
بودن اقتصاد ما، کشــورهای خریدار، کاال 
را با قیمت پایین تــری طلب می کنند و این 
مســاله می تواند به اقتصــاد داخلی و تولید 
آسیب جدی وارد کند چراکه با نبود قدرت 
چانه زنی کشــور خریدار هــم قیمت های 
خودش را تحمیل خواهد کرد. بســیاری از 
کشورهایی که ایران به آنها نفت می دهد در 
حقیقت تک محصولی هستند و نمی توانند 

کاالهای زیادی به ایران بدهند.
نایب رئیس کمیســیون بازار پول و سرمایه 
اتــاق بازرگانی تهــران تصریح کــرد: باید 
توجه داشــت که تهاتر در اشــل یک بنگاه 
شــاید توجیه داشته باشــد اما برای کشور 
8۰ میلیونی بخش اندکــی از اقتصاد را جلو 
می برد و نمی توان تمام مبادالت اقتصادی 

را با تهاتر انجام داد.
به گزارش مهر، قطعاً هر شیوه تجاری دارای 
معایب و مزایــای مختلفی اســت منتهی 
تهاتر بهترین شــیوه مبــادالت در تجارت 
بین المللــی در زمــان تحریم محســوب 
می شود که تسهیل گر تجارت است که بین 
دو کشور دو شرکت و چند شرکت در فضای 

بین المللی انجام می شود.

معاون وزیر صنعت:آزادی صادرات و واردات راهبرد اصلی دولت در حوزه تجارت است

تشریح اشتراکات اقتصادی تهران و مسکو

وسیه بررسی موانع صادرات ایران به ر

خریدار  عضو هیئت مدیره اتاق مشترک 
بازرگانــی ایران و روســیه اظهار داشــت: 
اســتفاده از بانک هــای محلی دو کشــور 
شدنی اســت. همین االن هم ارتباط بانکی 
ما با روسیه جاری است، مسیرهای مختلفی 
وجود دارد که به علــت تحریم ها نمی توان 
زیاد به آن پرداخت اما مبــادالت پولی بین 
دو کشور درحال انجام است. ایده استفاده از 
بانک ها هم مطالعه شده و به زودی با برجام 
یا بدون برجام به موفقیت هایی دســت پیدا 
خواهیم کرد.سید جلیل جاللی فر در مورد 
سفر رییس جمهور به روسیه اظهار کرد: در 
ســفر آقای رییس جمهور قطعا موضوعات 
مربوط به مســائل کالن اقتصادی دو کشور 
مطرح می شود. مهم ترین مسئله کالنی که 
در ارتباط با روســیه داریم، موضوع کریدور 
شــمال به جنوب اســت کــه در آن قطعا 
نقش روســیه و ســرمایه گذاری این کشور 
باید پررنگ باشــد. از طرفی روســیه هم به 
دنبال توســعه روابط با کشورهای آفریقای 
شرقی و هند و پاکســتان است که بهترین و 

امن ترین مسیر هم کریدور شمال به جنوب 
از سرزمین ایران اســت. با فعال سازی این 
کریدور اینطور نیســت که گفته شود فقط 
روســیه تنها بهره بردار اصلی آن باشد بلکه 
ایران، روســیه و هند مهم ترین بازیگران و 
بهره برداران آن هستند. البته نقش دو کشور 
ایران و روسیه در فعال ســازی این کریدور 
بسیار مهم اســت بنابراین برای راه اندازی 
کریدور شــمال به جنوب و زیرساخت های 
مورد نیاز، الزم است  که روسای جمهور دو 

کشور بحث های کالن را داشته باشند.
وی افــزود: در بنــادر جنوبــی روســیه 
زیرساخت های الزم لجستیکی فراهم نیست. 
این مورد بارهــا و بارها در کمیســیون های 
مشــترک مطرح شــده که هنوز بــه نتیجه 
نرســیده، قطعا در ایــن دیدارهــا این مورد 
هم توجــه قــرار خواهد گرفــت. همچنین 
حوزه های پر اهمیتی مانند انرژی، توســعه 
صنعت گردشــگری، همکاری های صنعتی، 
سرمایه گذاری های مشترک و همکاری های 
دانش بنیــان و راه اندازی تجــارت آزاد بین 
دو کشــور و نظایر آن که جملگی در ساختار 
جدید قدرت اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیک 
در ســطح منطقه تعیین کننده هستند مورد 

توجه قرار می گیرد.
جاللی فــر بیان کــرد: از آنجا کــه در عصر 

کنونی به شکلی جهت گیری انتقال قدرت 
به سمت شــرق وجود دارد، تحوالتی که در 
منطقه و  اطراف خود شاهد آن هستیم  مثل 
مسئله افغانستان و افزایش قدرت  اقتصادی 
چین ، همه بــه دنبال تعامــل اقتصادی با 
همسایگان هستند. کشــور روسیه دارای 
یک موقعیت ژئواســتراتژیک است چراکه 
۱۴ کشــور همســایه دارد به همین دلیل 
یکی از بزرگترین و قابل دسترس ترین بازار 
هدف برای کشــورمان محسوب می گردد؛ 
ایران هم دارای ۱5 کشور همسایه می باشد 
که برخی از آنها با روســیه مشــترک است. 
بنابراین دو کشــور از بعد استراتژیک برای 
یکدیگر در توسعه اقتصادی اهمیت فراوان 
دارند. تعامــل و همگرایی بین دو کشــور 
اجتناب ناپذیر اســت و باید تالش کرد همه 
موانع و مشکالت موجود در روابط اقتصادی 
دو کشــور برداشته شــود و  از فرصت های 

یکدیگر بهره ببریم.
وی اضافه کــرد: همچنین قرار اســت در 
آینده یک قرارداد همه جانبه اقتصادی 2۰ 
ساله ببین دو کشور منعقد شود که من فکر 
می کنم شروع آن و تبیین راهبردهای یک 
توافق دراز مدت می توانــد در همین دیدار 
دوجانبه روســای جمهور دو کشور مطرح 
و این دیدار قطعا پردســتاورد و بسیار مفید 

خواهد بود و متعاقب این دیــدار دو جانبه، 
ماموریت ها و محورها برای ســازمان های 
بخش دولتــی و فعاالن اقتصــادی تعریف 
خواهد شــد. امیدواریم بین ســازمان های 
مردم نهاد و بخش های خصوصی دو کشــور 
همگرایی به وجود بیاید تا یک قدرت جدید 

اقتصادی در منطقه ایجاد کنیم.
  عضو هیئت مدیره اتاق مشــترک بازرگانی 
ایران و روسیه در مورد استفاده از بانک های 
محلی در تجارت دو کشــور گفت: استفاده 
از بانک های محلی دو کشــور شدنی است. 
همیــن االن هم ارتباط بانکی ما با روســیه 
جاری اســت، مســیرهای مختلفی وجود 
دارد که بــه علت تحریم هــا نمی توان زیاد 
به آن پرداخــت اما مبــادالت پولی بین دو 
کشور درحال انجام اســت. ایده استفاده از 
بانک ها هم مطالعه شده و به زودی با برجام 
یا بــدون برجام بــه موفقیت هایی دســت 
پیدا خواهیم کرد.وی افزود: تســویه مالی 
با پول های محلی هم شــدنی اســت برای 
مثال اگر ما بتوانیم کاالهایمان را متناســب 
با نیاز روســیه تولید کنیم و شرکت های ما 
بتوانند کاالهایی را تولیــد کنند که بتوانیم 
به فروشگاه های زنجیره ای عرضه کنیم، در 
این کشور برای ما منابع ارزی ایجاد می شود 
که می توانیم از آنها برای تامین محصوالت 

وارداتی خود اســتفاده کنیــم. روس ها هم 
می توانند کاالهایی کــه وارد ایران کنند و 
با معادل ریالــی آن، کاال بخرند و ببرند. این 
مســتلزم عقد یک قــراردادی تحت عنوان 
قرارداد تهاتر اســت کــه در گمرک به ثبت 
می رسد، جایی هم که باید پول جابجا شود 
در بانک روسی ثبت می شود که می تواند با 

پول ملی هم باشد.
جاللی فــر بیان کرد: خوشــبختانه تجارت 
ایران و روســیه امســال افزایش داشته اما 
به میزانی نیســت که ما را راضی کند. برای 
مثال آمار نــه ماهه واردات روســیه در ۱۰ 
گروه کاالیی، حــدود ۷8 میلیارد دالر بوده 
کــه در این گروه هــا ظرفیت صــادرات در 
کشــور وجود دارد؛ در بدبینانه ترین حالت 
حدود ۴ میلیارد دالر باید صــادرات ایران 
باشد اما متاســفانه صادرات ما امسال شاید 
به یک میلیارد یا کمی فراتر برســد که این 
میزان در سال گذشــته ۷92 میلیون دالر 
بوده اســت.وی متذکر شد: صادرات روسیه 
به ایران به دالیلی افزایش چندانی نداشــته 
اســت، یکی از این دالیل این بود که به علت 
وضع عوارض توســط روســیه که بخاطر 
کنترل و سیاســت امنیت غذایی کشورش 
انجــام داد موجب شــد امســال غالت در 

روسیه گران تر به کشورمان وارد شود. 



پیشرفت ۹۰ درصدی ساختمان ساماندهی کارگران 
فصلی و موقت شهر گرگان

گرگان-اعظم دســتجردی معاون خدمات شهری شــهرداری گرگان از 
پیشرفت 90 درصدی ساختمان »ایستکار« خبر داد. احمد ساالری اظهار داشت: 
پس از دستور مهندس ســبطی شــهردار محترم گرگان در خصوص راه اندازی 
ساختمان مخصوص کارگران فصلی و ســاختمانی موقت موسوم به »ایستکار«، 

این موضوع به طور جدی در دستور کار حوزه معاونت خدمات شهری قرار گرفت.
ساالری افزود: در همین راستا جلســه هم اندیشی و هماهنگی در خصوص تهیه 
تفاهم نامه روند اجرایی با حضور نمایندگان دستگاه های مرتبط، نیروی انتظامی، 

فنی حرفه ای و اداره کار در حوزه معاونت خدمات شهری برگزار شد.
وی تصریح کرد: حضور افراد جویای کار در حاشیه برخی از معابر و میادین تحت 
عنوان کارگران ساختمانی عالوه بر مشکالت ترافیکی، شأن این قشر زحمتکش 

نیز مورد خدشه قرار می دهد که با اجرای این طرح این مشکل نیز حل می شود. 
معاون خدمات شــهری شــهرداری گرگان خاطرنشــان کرد: عملیات عمرانی 
ساختمان ایستکار در مراحل پایانی قرار دارد و در حال برنامه ریزی جهت تجهیز 

آن هستیم.
به گفته ساالری، ساختمان اســتقرار کارگران فصلی و ساختمانی تا دهه فجر به 

بهره برداری خواهد رسید.
وی ابراز امیدواری کرد با راه اندازی این مرکز به کارگیری کارگران ضابطه مند و 
هوشمند گردد و دیگر در گرما و سرما شاهد حضور این قشر زحمتکش در معابر و 

میادین شهری نباشیم.

 

 انتخابات هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز 
استان آذربایجان شرقی برگزار شد

بــا حضورمدیرعامل مجمع خیرین مدرســه  تبریز-رحیــم جباردخت
سازکشــور و مدیران کل آموزش و پرورش و نوســازی مدارس استان ،انتخابات 

هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز استان آذربایجان شرقی برگزار شد
 جعفر پاشایی گفت: در آذربایجان شــرقی و در حوزه مدرسه سازی برای دانش 
آموزان نیازمند انقالبی صورت گرفته است.پاشایی همچنین افزود: یکی از احسان 
های نیک، همین بحث مدرســه ســازی در مناطق بوده چرا که دانش آموزان و 
آینده سازان این مرز و بوم از همین مدارس تربیت یافته و به جامعه خود خدمت 

خواهند کرد.
  مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در پایان هم گفت: تالش می کنیم از 
همه ظرفیت های دستگاه تعلیم و تربیت استان در جهت توسعه فرهنگ مدرسه 
سازی اســتفاده کنیم.در ابتدای این جلســه مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه 
سازکشــور گفت: یکی از کارهای نیک انفاق اســت که در زندگی حضرت علی و 

حضرت فاطمه زهرا هم نشانه های بسیاری از آن را می بینیم.
 جعفری افزود: رویکردهای مجمع خیرین کشور، توسعه مشارکت های مردمی و 

توسعه مدرسه سازی در بین دانش آموزان و اولیا است.
 وی با اشــاره به مشــارکت خیرهای مدرسه خاطر نشــان کرد: تالش می کنیم 
فرهنگ چند خیری را توسعه بدهیم و چند خیر به طور همزمان روی یک پروژه 
کار کنند.  جعفری ادامه داد: در اســتان آذربایجان شــرقی ظرفیت باالیی برای 
کارهای خیرانه وجود دارد و امیدواریم شاهد ساخت مدرسه های بیشتری باشیم.  
پیام صدقی، مدیر کل نوســازی مدارس آذربایجان شرقی با ارائه گزارشی گفت: 

تعداد پروژه های خیر ساز استان حدوداً ۱۴۳  مورد و ۵۵0 کالس درس است.
 صدقی افزود: کار بسیار مهمی که توسط وزارت آموزش و پرورش و جامعه خیرین 
مدرسه ساز آغاز شــد، طرح آجر به آجر بود. که در حال حاضر با مشارکت مردم و 

روستائیان این پویش به نحو احسن اجرا می شود.
 در پایان پس از رای گیری آقایان، مجید بصیرت- علی اکبرنصرتی- بهزاد محیط 
مافی -ســیدمحمد رضوی- موسی دانش پور- ســعید جاللی- خانم معصومه 
علیزاده بعنوان عضو اصلی و عبداله فرمانی بعنوان علی البدل و همچنین آقایان 
مرتضی باستانی واصغر شفایی بعنوان بازرس اصلی و آقایان غفورواحدی ورسول 
سامی بعنوان بازرسی علی البدل مجمع خیرین مدرســه ساز استان آذربایجان 

شرقی برای مدت دو سال انتخاب شدند./

ح رایگان ایمن سازی دام های سنگین   آغاز اجرای طر
وسلوز گاوی در آذربایجان غربی علیه بیماری بر

 تبریز-رحیم جباردخت  مدیر کل دامپزشــکی آذربایجــان غربی از آغاز 
اجرای طرح رایگان ایمن سازی دام های ســنگین علیه بیماری بروسلوزگاوی ) 
تب مالت ( از20 دی ماه  لغایت 2۵ بهمن ماه سال جاری  در سطح دامداری های 

استان خبر داد .
 مدیر کل دامپزشکی آذربایجان غربی از آغاز اجرای طرح رایگان ایمن سازی دام 
های ســنگین علیه بیماری بروســلوزگاوی ) تب مالت ( از20 دی ماه  لغایت 2۵ 

بهمن ماه سال جاری  در سطح دامداری های استان خبر داد .
  به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی ، سید امید 
خلیل زاده گفت : راستای اجری  این  طرح پیش بینی می شود ، بالغ بر  ۳00 هزار 
راس دام ســنگین اعم از گاو و گوســاله برعلیه بیماری بروسلوز در سطح تمامی 
واحدهای اپیدمیولوژیک با مشــارکت  بخش غیر دولتی  و نظارت بخش دولتی 
ایمن سازی شود. وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد ایمنی در دامهای حساس 
استان جهت پیشگیری از رخداد بیماری بروسلوز و کاهش خسارت ها، تلفات و 
ضایعات دامی ناشی از بروز این بیماری عنوان کردو از دامداران استان درخواست 

کرد تا با اکیپ های واکسیناسیون همکاری های الزم را داشته باشند.
بیماری بروسلوزاز مهمترین بیماری های مشترک بین انسان و دام می باشد که از 
2 جنبه اقتصادی و بهداشت عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد، باعث ایجاد 
سقط جنین و وارد شدن ضررهای اقتصادی فراوان به جامعه شده و از سوی دیگر 
نیز اگر دام های مبتال از گله حذف نشوند، باعث انتشار بیماری و کاهش تولید شیر 

می شود.

شهر

اهواز-محمدمجدم  در نشســت مشــترک 
مدیران عامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و 
شــرکت نفت خزر، تفاهم نامه توسعه همکاری های 
دوجانبه برای توسعه فعالیت های اکتشافی در خزر 

جنوبی امضاء شد.
این نشست با هدف بررســی هم افزایی فعالیت های 
مشترک شرکت های مناطق نفتخیز جنوب و شرکت 
نفت خزر با حضور مدیران عامــل و جمعی از مدیران 
ارشد دو شرکت در محل شرکت ملی مناطق نفتخیز 

در اهواز برگزار شد.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در این 
نشست با اشاره به توانمندی های این شرکت در حوزه 
امور فنی، برای همکاری کارشناسان این شرکت در 
طرح های توســعه ای در خزر جنوبی اعالم آمادگی 

کرد.
مهندس علیرضا دانشــی بــا تاکید بــر اینکه همه 
بخش های صنعــت نفت بایــد توانمندی های خود 
را برای توسعه کشور به اشــتراک بگذارند گفت: این 
شــرکت برای همکاری با شــرکت نفت خزر و سایر 
شرکت های نفت و گاز در زمینه توسعه میادین از هیچ 
کوششی دریغ نخواهد کرد و امکانات خود را در اختیار 

آن ها قرار خواهد داد.
وی افزود: بــرای ارائه خدمات فنی به شــرکت نفت 
خزر چند کارگروه مشترک در زمینه زمین شناسی، 
حفاری، مهندســی نفت و خدمات فنــی حفاری با 
حضور کارشناسان دو شــرکت تشکیل خواهد شد 
تا ظرفیت ها برای کار  در حــوزه دریای خزر به خوبی 

شناسایی و سپس با لحاظ توجه حداکثری به محیط 
زیست، اقدامات الزم انجام شود.

در این نشست مدیرعامل شــرکت نفت خزر ضمن 
 تشکر از مهندس دانشی و مدیران این شرکت گفت: 
هدف اصلی از این نشست ایجاد هم افزایی و استفاده از 
تجربیات و توانمندی متخصصان شرکت ملی مناطق 

نفتخیز در جهت گسترش همکاری ها با شرکت نفت 
خزر برای توسعه خزر جنوبی در آینده نزدیک است.

مهندس مراد کمالی اظهار داشــت: در طول سالیان 
گذشــته علی رغم محدودیت های موجود در دریای 
خزر از جمله بسته بودن این دریا و اعمال تحریم های 
ناجوانمردانه علیه صنعت نفت ایران، اقدامات بسیار 

خوبی از جهت توسعه زیرســاخت های اساسی برای 
انجام فعالیت های اکتشافی در شــمال کشور انجام 

شده است.
وی افزود: از جمله مهمترین این اقدامات می توان به 
انجام مطالعات گســترده ژئوفیزیکی دوبعدی و سه 
بعدی حوضه جنوبی خزر، ســاخت پیشرفته ترین 
دکل حفاری نیمه شــناور ایران، ســاخت چندین 
شناور  منحصر به فرد برای پشتیبانی از دکل و عملیات 
دریایی، ساخت اسکله، ایجاد منطقه عملیاتی برای 
پشتیبانی از فعالیت های اکتشافی و چندین حفاری از 
جمله کشف نفت در میدان سردار جنگل اشاره کرد که 
این روند باید با هم افزایی و همکاری تمام متخصصان 
صنعت نفت کشــور از جمله شــرکت ملی مناطق 
نفتخیز با نفت خزر توسعه یابد و برگ های زرینی در 

تاالر افتخارات صنعت نفت به یادگار گذاشته شود.
 در این نشست در خصوص تشــکیل کارگروه های 
تخصصی مشــترک در حوزه های مهندســی نفت،  

زمین شناسی و حفاری بحث و تبادل نظر شد.
در پایان، تفاهم نامــه ای به منظــور همکاری های 
فیمابین برای توســعه فعالیت های اکتشــافی بین 

مدیران عامل دو شرکت به امضا رسید

ساری -اسالمی     نشست هم اندیشی مهندسین عمران و 
معماری ادارات کل استان مازندران با حضور مهندس مصطفی 
پور قائم مقام موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج کشور 
در راستای تعامل، هم افزایی و رفع مشکالت موجود در سالن 

جلسات شرکت آب و فاضالب استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب مازندران؛در 
این نشســت ابتدا مهندس بهزاد برارزاده مدیر عامل شرکت 
با اشاره به شرایط ســخت ســالجاری اظهار داشت: علیرغم 
مشــکالت مقطعی قطع بــرق و در پــی آن افت فشــار آب ، 
کاهش منابع تامین به دلیل کمبود بارشــها ، نزوالت جوی و 
خشکســالی های پیاپی و نیز هجمه مسافران و گردشگران به 

استان،امسال را با کمترین تنش پشت سر گذاشتیم
وی افزود: با شناسایی شهرها و روســتاهایی که با کمبود آب 
مواجه هســتند کتابچه ای تحت عنوان تنش آبی در راستای 
گذر از کمبــود آب با ارائه راهکارها و برنامــه های عملیاتی در 
سال آینده تدوین شده است مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
مازندران ضمن تاکید بر اســتفاده از ظرفیت خیرین آبرسان و 
صندوق توسعه ملی گفت: برای آبرسانی به ۷0 روستای استان 
از ظرفیت فرد خیری استفاده شده اما برای اجرای این طرحها 

نیازمند همکاری سپاه و بسیج هســتیم و امیدواریم ترتیبی 
اتخاذ شــود تا در کارگروه عمران ســازمان بسیج مهندسین 
عمران و معماری سپاه، شرکت آب و فاضالب استان هم حضور 

داشته باشد قائم مقام موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج 
کشور نیز طی سخنانی  از تخصیص  ۸0 میلیون تومان اعتبار به 
هر استانی در طرح عمران روستا طبق توافق صورت گرفته بین 

سازمان بسیج مهندســین عمران و معماری کشور و موسسه 
مسکن و عمران اجتماعی بســیج خبر داد و افزود: لیست ۷0 
روستا توسط شرکت آب و فاضالب مازندران به فرمانده سپاه 
کربال ارائه شود تا موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج نیز 

در عملیات اجرایی و تامین ماشین آالت کمک کند.
در ادامه سرهنگ شعبانی مسئول سازمان بسیج ادارات استان 
مازندران تعامــل و هم افزایی را باعث خدمات رســانی بهتر و 
رســیدن به اهداف از پیش تعیین شــده دانســت و گفت: در 
راستای حل مشکالت نیازمند مشــارکت با بسیج مهندسین 
هســتیم و در این برهه اقدامــات میدانی که ما را به ســمت 

پیشرفت و ترقی هدایت کند،  بسیار مهم و تاثیرگذار است.
 مهندس حسین زاده مسئول بسیج سازمان مهندسین استان 
و دیگر اعضای حاضر، در خصوص ارائه راهکارهای مناســب 
جهت کاهش مشکالت مردمی و ارائه خدمات بهتر به بحث و 

تبادل نظر پرداختند.
در این نشست مهندس سفیدگر رئیس سازمان نظام مهندسی 
ســاختمان مازندران نیز قول مســاعد برای تامین اعتبار صد 
درصدی طرح عمران روســتایی ســازمان بسیج مهندسین 

عمران و معماری سپاه در سال آینده را اعالم کرد

اهواز-محمدمجدم    مدیرعامل در بازدید از وضعیت شبکه 
های برق شهرســتان های باغملک، ایذه و دزپارت و بررســی 
آنها با صدور دســتوراتی مبنی بر ســاماندهی شبکه و توسعه 
تجهیزات برق رســانی؛ از افزایش ترانــس در برخی نقاط این 

شهرستان ها تا پایان سال خبر داد.
 در این بازدید که با حضور مدیرعامل این شــرکت و مسئوالن 
محلی شهرســتان های مذکور انجام شــد، مواردی از قبیل 
توسعه و احداث شبکه فشارضیعف و متوســط، ضعف ولتاژ ، 
کمبود نیروهای عملیاتی سیمبانی و انجام اقداماتی جهت باال 

بردن رضایتمندی مردم منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر علی خدری با اشاره به پراکندگی سیار شهر ایذه و تعداد 
۶00 روستای این شهرستان، گفت: شــبکه برق شهرستانی 
که هم مرز با استان چهارمحال و بختیاری است، ویژگی های 
خاصی دارد و از چالش های آن، گستردگی جغرافیایی، تعداد 
روســتاها، صعب العبور بودن و فصلی بودن آنهاست که البته 

انجام اقدامات جهادی طی دو سال گذشته، موجب برق رسانی 
روستایی و پایداری شبکه برق این منطقه شده است.

خدری، یکی از اقدامات موثر و مهم مورد نیاز شهرســتان های 
ایذه و دزپارت، که با پیگیری های مســتمر مجموعه شرکت 
توزیع در حال انجام است را، تبدیل سیم به کابل عنوان کرد و 
گفت:این اقدام موجب باال رفتن پایداری شبکه، کاهش تلفات، 
مبلمان شهری و جلوگیری از ســرقت تجهیزات و شبکه برق 
خواهد شــد که در این بازدید مجــوزات الزم در این خصوص 

صادر شد. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق خوزستان با بیان اینکه 
سال گذشــته، پیچیده ترین پیک بار را پشــت سر گذاشتیم، 
افزود: خوشــبختانه با اقدامات پیکســایی و سلسله اقدامات 
جهادی مجموعه همکاران، نســبت به متوسط پیک کشور، 

کمترین خاموشی ها را داشتیم. 
وی در بخش دیگر ســخنان خود از دیگر اقدامات برنامه ریزی 

شده را پیگیری روشنایی روستایی عنوان کرد 
و گفت: مطلع هســتیم که روشنایی روستایی 

یکی از مطالبات روستاییان عزیز است. 
رییس هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق 
خوزســتان در ادامه تاکید کرد: تعهدات سال 
گذشته در تمام شهرستان ها باید به صفر برسد 
و اگر مشــترکی در سال گذشــته درخواست 

کنتور داده، نباید در لیست انتظار بماند.
وی با اشاره به برق رسانی به ۱0 روستای صعب 
العبور شهرســتان ایذه در سال گذشته، افزود: 
افزایش ترانس در برخــی مناطق ایذه تا قبل از 

سال جدید؛ و اجرای پروژه اتوترانس بخش سوسن شهرستان 
ایذه که یکی از خطوط پر حادثه اســت تا قبل از تابستان سال 

آینده نیز به انجام می رسد. 
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق خوزســتان در پایان با 

اشاره به توسعه برق رسانی روستایی در ســال جاری، عنوان 
کرد: با تالش مجموعه، پس از ۴0 ســال، یک روستای صعب 
العبور از نعمت برق برخوردار شد که از ســال ۱۳۶0 تا کنون 
بی برق بوده و این اقدام، شــعف و رضایتمندی مردم منطقه را 

در پی داشت

مازندران

خوزستان

 به میزبانی شرکت آبفا برگزارشد؛

 نشست هم اندیشی مهندسین عمران و معماری ادارات کل مازندران

پارت وی برق خوزستان از وضعیت شبکه های برق باغملک، ایذه و دز بازدید میدانی مدیرعامل شرکت توزیع نیر

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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اصفهان- مریم مومنــی       مدیرکل راه و 
شهرســازی اصفهان گفت: ثبت نــام نهضت ملی 
مسکن در ۴۳ شــهر به پایان رســیده است اما در 
۱2 شهر این استان که در دور جدید ثبت نام ها در 

دستور کار قرار گرفت، همچنان ادامه دارد.
علیرضا قاری القرآن  اظهار داشــت: امکان ثبت نام 
برای شهرهای دولت آباد، کمشــچه، حبیب آباد، 
نایین، خالدآبــاد، بادرود، نیک آبــاد، محمدآباد، 
دهاقان، ســمیرم، بیده و حنا فراهم شده  است و 
متقاضیان می توانند تا 2 ماه آینــده با مراجعه به 
 saman.mrud.ir ســامانه »ثمن« به آدرس
برای نامنویســی در طرح نهضت ملی مسکن در 

این شهرها اقدام کنند.  
وی ادامه داد: امکان ثبت نام افراد مجرد باالی 2۳ 

سال هم از امروز شروع شده است.
به گفته وی، متقاضیــان مجرد می تواننــد در طرح های 
حمایتی مســکن ثبت نام کند و تحویل واحد به آنان پس 
از اتمام ســاخت و ایفای تعهدات متقاضــی منوط به ارائه 
عقدنامه رســمی ازدواج اســت.  مدیرکل راه و شهرسازی 
اصفهان اظهار داشــت: تاکنون بیش از 2۱0 هزار متقاضی 
در اســتان  اصفهان برای خانه دار شــدن در سامانه طرح 
جهش تولید مســکن ثبت نام کرده اند که پاالیش و احراز 
شرایط این افراد شروع شده اســت. وی با بیان اینکه سبز 
بودن فرم »ج«، نداشــتن مالکیت خصوصــی، متأهل و یا 
سرپرست خانوار بودن و ســابقه حداقل پنج سال سکونت 
در شهر موردتقاضا چهار شــرط اصلی برای ثبت نام در این 
طرح است اضافه کرد: مهلت ثبت نام در طرح جهش تولید 

و تأمین مســکن پیش  از این تا ۱۵ دی تمدید شــده بود و 
پس از پایان مهلت ثبت نام در این مرحله، مراحل پاالیش و 

مراحل بعدی شروع شده است.
قاری القرآن با اشــاره به اینکه برنامه این اســتان در طرح 
نهضت ملی مسکن معادل ۵.۸ درصد نسبت به کشور است 
خاطرنشان کرد: بر این اساس برای یک سال نیاز به ساخت 
۵0 هزار و 992 واحد در استان اصفهان است که این تعداد 
برای چهار سال به بیش از 20۳ هزار و 9۶۷ واحد می رسد.  

وی ادامه داد: مطابــق با این برنامه زمین مــورد نیاز برای 
اجرای این طرح در اســتان اصفهان بصورت ساالنه چهار 

هزار و ۳۱۶ هکتار است.  
اســتان اصفهان افزون بر پنــج میلیــون و ۷00 هزار تن 

جمعیت دارد.

 کرمانشاه-حسنا فخار زاده     مدیرکل تعاون، کار 
و رفاه تأمین اجتماعی استان کرمانشاه از سهم 29  میلیارد 
تومانی کرمانشاهیان از مشاغل خانگی طی سال جاری خبر 

داد.
 حسن عزیزی اظهار کرد: مشــاغل خانگی فرصت مناسبی 
برای رفع معضل بیکاری و ایجاد شــغل بوده و عالوه بر رشد 
و توسعه اقتصادی بر توسعه اجتماعی تأثیر مثبت گذاشته 

است.
 وی افزود: به لحاظ قانونی و با استناد از اصول ۱9 و 9۶ قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ایران و با توجه به سند چشم انداز 
20 ساله قانون ســاماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در 

سال ۱۳۸9 به تصویب شورای اسالمی رسیده است.
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه تأمین اجتماعی استان کرمانشاه 
تصریح کرد: ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی از جمله 
سیاست های اشتغال زایی کشــور بوده و این برنامه هر ساله 
از طریق صدور مجوزها و حمایت هــای قانونی و مالی تداوم 

یافته است.
 عزیزی تصریح کرد: مشــاغل خانگی بســیار متنوع بوده و 
می توان از این مشــاغل در زمینه های صنایع دستی، تولید 
و خدمات کشــاورزی، دامپروری، شــیالت، فعالیت های 
تولیدی صنعتی، فعالیت های فرهنگی و هنری، کســب و 
کارهای گرایش فناوری اطالعات یاد و این مشاغل را در ۳2۳ 

رشته دسته بندی کرد.
 وی با اشاره به سهم کرمانشــاه از مشاغل خانگی، بیان کرد: 
سهم کرمانشاه از مشــاغل خانگی ۵۳.۵ درصد به مبلغ 29 

میلیارد تومان در سال جاری است.
 مدیرکل تعاون، کار و رفاه تأمین اجتماعی استان کرمانشاه 

خاطر نشــان کرد: طبق آئین نامه اجرایــی اولیه این طرح، 
صدور مجوز و نظارت بر اجرای طرح بر عهده دســتگاه های 
اجرایی شــامل ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی، گردشــگری، جهاد کشاورزی، 

فرهنگ و ارشاد است.
 عزیزی گفت: متقاضیان مشــاغل خانگی می توانند پس از 
ثبت نام در سامانه مشــاغل خانگی و پس از بررسی و تأیید 
توسط دســتگاه اجرایی و با تأیید اداره کل تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی استان مجوز خود را دریافت کنند.
 وی اضافه کرد: صدور مجوز مشاغل خانگی از سال ۱۳99 به 
صورت الکترونیکی بوده و متقاضیان می توانند پس گذراندن 
راه های گفته شــده در صورت نیاز به تســهیالت می توانند 
تســهیالت حمایتی دریافت کــرده و بــه بانک های عامل 

معرفی می شوند.
 عزیزی بیان کرد: قانون ســاماندهی و حمایت از مشــاغل 
خانگی از ســال ۱۳90 اجرایی و تاکنون ۳2 هــزار و 9۶۷ 
مجوز مشاغل خانگی به صورت مستقل و پشتیبان در استان 

کرمانشاه صادر گردیده است.

اصفهان کرمانشاه
مدیرکل راه و شهرسازی استان:

 ثبت نام نهضت ملی مسکن 
در ۱۲ شهر استان اصفهان ادامه دارد

 سهم ۲۹  میلیارد تومانی کرمانشاهیان
 از مشاغل خانگی طی سال جاری

در راستای گسترش فعالیت های اکتشافی انجام می شود؛ 

  توسعه همکاری های مشترك مناطق نفتخیز جنوب و نفت خزر



سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

کمبود واکسن آسترازنکا در فارس رفع می شود

استان

شیراز-چراغی     سرپرست دانشــگاه علوم پزشکی شیراز 
با بیان اینکه بهترین نوع واکســن در دســترس ترین آن است 
به برخی کمبودها در زمینه واکســن آســترازنکا اشاره کرد و 
افزود: تامین این نوع واکسن در هفته پیش رو انجام می گیرد و 

کمبودهای آن رفع خواهد شد. 
 ســید وحید حســینی در گفت و گو با خبرنگاران با اشــاره به 
اینکه اولویت دریافت این واکسن برای افرادی است که ُدز سوم 
را دریافت می کنند ادامــه داد : افرادی که نیاز به اســتفاده از 
گذرنامه دارند یا ســفر خارجی در پیش دارند یا امکان استفاده 
از سایر واکسن ها برای آنان میسر نیست و در معرض خطر قرار 
دارند از این نوع واکسن که اهدایی ژاپن است استفاده خواهند 

کرد.
او با بیان اینکه مجموعه ســالمت کشــور طی حدود دو سال 
گذشته با بحرانی دشــوار مواجه بوده اســت، برآیند کلی این 
تالش ها برای مقابله با کرونا را مثبت دانســت و افزود: بر اساس 
آمارهای کشــوری، فارس در بسیاری از شــاخص ها از شرایط 
مناســبی برخوردار بوده که این موضوع حاصل تالش جمعی 
است و اصحاب رســانه نیز با تالش خود در تنویر افکار عمومی 

و افزایش آگاهی جامعه نسبت به این بیماری، سهیم هستند.
حسینی دســتاورد مهم این آگاهی بخشــی را جلب مشارکت 

مردم اســتان در رعایت اصول بهداشــتی و همکاری با حوزه 
ســالمت عنوان کرد و گفت: همه ما نیازمند اطالعات و آگاهی 
هستیم و اصحاب رسانه در حدود دو سال گذشته، رسالت حرفه 
ای خود را به طور دقیق و با تکیه بر علم، بــه بهترین نحو انجام 

دادند و همراه مردم و مجموعه سالمت بودند.
او گفت: یکی از تفاوت های فارس با ســایر استان ها، مدیریت 
صحیح تخت هــای بیمارســتانی بــود که تالش شــد همه 
بیمارســتان ها درگیــر کرونا نباشــند و با اختصــاص چند 

بیمارستان به بیماران کرونا، چرخه ارائه دیگر خدمات درمانی 
در سایر بیمارستان ها به مردم و بیماران متوقف نشود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در ادامه به آمارهای 
موجود در این زمینــه پرداخت که در 9 ماه گذشــته، به بیش 
از یک میلیــون و ۷00 هزار بیمار غیر کرونــا در مراکز درمانی 
و بیمارســتان های استان ارائه خدمت شــده و نشان می دهد 
روند ارائه ســایر خدمات درمانی در بیمارستان های غیر کرونا، 

همچون گذشته تداوم داشته است.
محمدجواد راعــی معاون غذا و داروی دانشــگاه هــم در این 
نشســت چالش های توزیع دارو در اســتان و مسایل مربوط به 
شــرکت های پخش دارویی را مطرح و راهکارهای ممکن برای 

رفع آنها را مورد تبادل نظر قرار داد.
او در این نشست با اشاره به شــرایط ویژه استان فارس به عنوان 
قطب پزشکی جنوب کشــور و وجود متخصصان برجسته که با 
افزایش بار مراجعه بیماران از دیگر اســتان ها به فارس همراه 
بوده اســت، اظهار کرد: از شــرکت های پخش دارو در استان 
انتظار می رود که به صورت ویژه نسبت به تامین و توزیع دارو به 

تمام نقاط استان، همکاری موردنیاز را داشته باشند.
راعی پرداخت مطالبات دارویی شرکت های پخش را از اولویت 

های معاونت غذا و دارو برشمرد که همواره مورد توجه است.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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شبکه های برق در بازار قیصریه  اصفهان-مریم مومنی
اصفهان و سرای ملک التجارساماندهی شد.

مدیر برق منطقه یک شرکت توزیع برق اصفهان گفت: بیش 
از یک کیلومتر بهینه ســازی شــبکه های برق سرای ملک 
التجار بازار قیصریه اصفهان در ۴ مرحله نصب ترانس هوایی، 
کابل کشی فشار متوسط و ضعیف، بهینه سازی شبکه فشار 
ضعیف هوایی داخل ســرای ملک التجار و برکناری شبکه 
فرسوده نا ایمن با بیش از ۶ هزار میلیون ریال هزینه اجرا شد.

علیرضا عریضی با بیان اینکه در این طرح شبکه فشار ضعیف 
سیمی که از پشــت بام به صورت خطرناک عبور کرده بود و 
شبکه داخلی ملک التجار را تغذیه می کرد حذف شد افزود: 
یک دســتگاه ترانســفورماتور به ظرفیــت ۴00کیلو ولت 
آمپرنصب و در مدار قرار گرفت و اصالح شــبکه با کابل خود 
نگهدار، همراه تعویض پایه های فرسوده و نصب 2۱ دستگاه 
چراغ LED و 9 اصله پایه فشــار ضعیف و 2 اصله پایه فشار 

متوسط در این طرح اجرا شد.
وی گفت: در بازار هــای ایران یکــی از بازار هایی که قدمت 
طوالنی دارد بازار قیصریه است که از نظر اقتصادی، فرهنگی 
وپیشینه تاریخی بسیار مهم است و برق رسانی به این مرکز 
خرید جدای از ســاختار، قالــب و چهارچوب های آن آیینه 

تمام نمای فرهنگ ایران است.

وی افزود:پس از بهینه ســازی شــبکه برق بــازار قیصریه 
از عوامل اجرایی این طرح با حضــور معاونت برنامه ریزی و 
تحقیقات و معاونت مهندســی و نظــارت در امور برق یک 

قدردانی شد.
بازار قیصریه اصفهان از بزرگترین و مجلل ترین مراکز خرید 

و فروش در دوران صفویه به حساب می آمد.
این بازار در بافت تاریخی اصفهان که عمدتا به فعالیت فرش 
فروشان اختصاص دارد و در حال حاضر به عنوان بزرگترین 
مرکز عرضه صنایع دســتی در اســتان اصفهان شــناخته 
می شود که در ســال ۱029 هجری قمری در شمال میدان 

تاریخی امام ساخته شد.

ســردار »عبدالرضا مرادحاجتی«  اهواز-محمدمجدم
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان 
در جلسه شورای هماهنگی دبیرخانه جشنواره بین المللی 
فیلم کوتاه »رسام« از تشکیل چند کمیته تخصصی در این 
خصوص خبر داد و اظهار داشــت: همه ظرفیت های موجود 
اداره کل و دیگر مشــارکت های اســتانی را به کار بستیم تا 
میزبان شایسته ای برای این رخداد بزرگ فرهنگی، هنری 

باشیم.
وی افزود: جهت برنامه ریزی منســجم تر و همچنین انجام 
برنامه های جانبی برای هر چه باشکوه تر برگزار کردن مراسم 
اختتامیه، کمیته های تخصصی ایجاد کردیم تا تقسیم کار 

مناسبی در استان صورت بگیرد.
سردار مرادحاجتی گفت: جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه 
»رسام« باید به محفلی برای هنرمندان فیلمساز دغدغه مند 
جهان تبدیل شود. محفلی که بســتری ایجاد خواهد کرد 
برای انتشــار آثاری که با دنیای پر از زر و زور استکبار مقابله 
هنری کنند و صــدای مظلومیت ملت هــا را به گوش عالم 

برسانند.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان 

با اشــاره به این که اهواز باید پایتخــت رخدادهای هنری و 
ارزشی کشور باشد، متذکر شد: کمیته های تخصصی ما در 
استان از امروز برنامه های جدی خود را شروع کردند تا شاهد 
مراسم پایانی باشکوهی برای جشــنواره در شهر اهواز، مقر 

فرماندهی و تصمیمات اساسی دوران دفاع مقدس باشیم.
در پایان این جلسه ، هوشــنگ نوبخت مدیر روابط عمومی ، 
تبلیغات و امور بین الملل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس خوزســتان با صدور حکمی به عنوان مسوول 
کمیته اطالع رسانی و تبلیغات جشــنواره بین المللی فیلم 

کوتاه رسام انتخاب شد.
اختتامیه این جشنواره 29 دی ماه در اهواز برگزار می شود.

خوزستاناصفهان
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان:ایمن سازی شبکه های برق  در بازار قیصریه اصفهان

اهواز باید پایتخت رخدادهای هنری و ارزشی کشور باشد

 با حضور مدیرکل بهزیستی مازندران ؛

 جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدربرگزار شد

ساری –اسالمی هفتمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان به ریاست دکتر فرزاد گوهردهی مدیر کل 

بهزیستی مازندران و با حضور نمایندگان دستگاه های عضو کمیته برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیســتی مازندران ؛ دکتر فرزاد گوهردهی ، 
مدیرکل بهزیستی مازندران با تاکید بر اســتفاده از ظرفیت های موجود جامعه 
جهت پیشگیری از اعتیاد ، گفت : همه دســتگاه ها باید در آگاه سازی جامعه در 
حوزه اعتیاد ورود پیدا کنند چراکه مهمترین مســئله در این حوزه ، پیشگیری 
از اعتیاد می باشــد. وی با بیان اینکه مســائل مربوط به موادمخدر و آسیب  های 
اجتماعی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیســت ، افزود : با توجه به این مسئله 

باید به مقوله اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر توجه ویژه ای شود.
دکتر گوهردهی رکن اصلی پیشــگیری از اعتیاد را خانواده دانســت و ادامه داد : 
آگاهی خانواده هــا در برخورد صحیح با نوجوانان و جوانان ، داشــتن کانون گرم 
خانوادگی و شناخت انواع مواد مخدر می تواند در پیشگیری از اعتیاد نقش ویژه 
ای ایفا کند. مدیرکل بهزیستی مازندران خاطرنشان کرد: امروزه دشمن با سوق 
دادن نوجوانان و جوانان به سمت اعتیاد بدون تجهیزات نظامی در جهت تضعیف 

ریشه های کهن سنت همچون مذهب و انسجام اجتماعی تالش می کند.
 وی پایگاه های بسیج را ظرفیت بسیار خوبی دانست و افزود : خوشبختانه هر جا 
مســائل به خود مردم واگذارشده اســت موفق عمل کردیم و بسیج نیز به عنوان 
پایگاه مردمی در مســئله مبارزه با کووید ۱9 بسیار خوب عمل کرد که باید از این 

ظرفیت به خوبی استفاده شود.

 

 کسب  15 مدال رنگارنگ، ارمغان دانش آموزان  
مازندرانی از المپیاد علمی کشور

ساری –اسالمی رئیس اداره اســتعدادهای درخشــان آمــوزش و پرورش 
مازندران از کســب ۱۵ مدال رنگارنگ توســط دانش آموزان المپیادی اســتان 

مازندران در المپیاد علمی سال تحصیلی ۱۴00-۱۳99 خبر داد.
 »عاطفه شورزندی« با اعالم این خبر گفت: ۱۱0۷۱ نفر-رشته از استان مازندران 
در مرحله اول المپیاد علمی دانش آموزی سال تحصیلی ۱۴00-۱۳99 شرکت 

کردند.
وی افزود: پذیرفته شــده مرحله اول 9۴۷ نفــر بودند که از ایــن میان ۴۶2 نفر 

دانش آموزان سمپادی استان بودند.
رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش مازندران اظهار کرد: تعداد 
پذیرفته شده مرحله دوم و راه یافته به دوره تابستان 2۳ نفر بودند که در مجموع 
موفق به کسب ۱۵ مدال رنگارنگ شــدند.  ۶مدال طال که ۴ مدال معاف از کنکور 
می باشد، ۴ مدال نقره که دو مدال امتیاز 20 درصد کنکور دارد و ۵ مدال برنز که دو 
مدال امتیاز 20 درصد کنکور دارد سهم دانش آموزان مازندرانی از المپیاد ۱۴00-

۱۳99 بود. شورزندی ضمن سپاسگزاری از همه مدارس سمپاد از مدارس مدال 
آور شهیدبهشــتی آمل، بابل، بهشــهر، تنکابن، ســاری، نکا و مدارس فرزانگان 
نوشهر و آمل به صورت ویژه تقدیر کرد. وی با بیان اینکه امید آموزش و پرورش و 
فرزندان این سرزمین به تشخیص صحیح توانایی و استعداد دانش آموزان توسط 
تیم مدارس می باشــد، از برنامه ریزی برای تشکیل کالس های آمادگی المپیاد و 

تمهیدات الزم برای سال جاری خبر داد.

 

امدادرسانی به ۳۳مصدوم حادثه تصادف 
زنجیره ای در محور تشان بهبهان

اهواز-محمدمجدم معــاون امداد و نجــات جمعیت هالل احمر اســتان 
خوزستان از اعزام سه تیم عملیاتی امداد و نجات به محل حادثه خبر داد.

علی پهلوان عنوان کرد:صبح امروز تصادف زنجیــره ای در محور بهبهان منطقه 
تشان به وقوع پیوست که متاسفانه منجر به ۴ فوتی و ۳۳ مصدوم شده است. 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان خوزستان در ادامه افزود: پس از 
کسب اطالع از این حادثه ســه تیم عملیات امداد و نجات جمعیت هالل احمر از 
شهرستان بهبهان به منطقه اعزام شده اند که باهمکاری عوامل سایر دستگاه های 

امدادرسان به ارائه خدمات پیش بیمارستانی و امدادی پرداختند .
او ادامه داد در دو حادثه که در هر دو سوی این محور رخ داد ۵9 خودرو با یکدیگر 

برخورد کرده اند

 

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهرخبرداد؛

وستایی  مقاوم سازی ۷۷ درصد واحدهای ر
شهرستان جم

بوشهر -رضا حیدری مدیرکل بنیاد مسکن بوشــهر: ۷۷ درصد واحدهای 
روستایی شهرستان جم مقاوم سازی شده است

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: ۶هزار و ۸۱۸ واحد مسکونی روستایی 
در شهرستان جم این اســتان وجود دارد که ۷۷ درصد از آنها مقاوم سازی شده 
است علیرضا مقدم در بازدید از روستای کوهچر از توابع بخش مرکزی شهرستان 
جم افزود: در زمان حاضر یکهزارو ۵۵0 واحد مســکونی معادل 2۳ درصد در این 

شهرستان غیر مقاوم هستند که باید مقاوم سازی شوند.
وی با اشاره به وضعیت روستا و نامقاوم بودن تعدادی از خانه های آنها به مدیر بنیاد 
مسکن شعبه شهرستان جم دستور داد وضعیت خانواده های نیازمندی که توان 

مشارکت مالی برای احداث واحد ندارند را بررسی کند.
مقدم گفت: برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی ۱00 میلیون تومان تسهیالت 
مســکونی با کارمزد پنج درصــد و ۳0 میلیون تومان کمــک بالعوض پرداخت 
می شود که با توجه به وضعیت روســتای کوهچر و در راستای پیشگیری از بروز 

حوادث در زمان وقوع بالیای طبیعی این تسهیالت با فوریت پرداخت شود.

 گرگان-اعظم دســتجردی    مدیرکل 
بهزیســتی گلســتان درخصوص فــوت یکی از 
مددجویان مقیم کمپ تــرک اعتیاد توضیحاتی 

ارائه کرد.
  دکتر سید مهدی حســینی مدیرکل بهزیستی 
اســتان گفت: در روز چهارشنبه مورخ 29 آذر ماه 
طی حکم قضایــی فردی باهویــت معلوم جهت 
ترک موادمخــدر در مرکزاقامتــی درمان اعتیاد 
تحت نظــارت این ســازمان پذیــرش و زیر نظر 
روانشناسان و پزشک مرکز در فرایند درمان قرار 

گرفت.
وی ادامــه داد: با توجه به شــدت اثــرات مخرب 
مصــرف مــواد مخدرصنعتی، دچــار توهمات، 
عوارض روانی و جســمانی ناشــی از تــرک مواد 
قرارگرفته و رفتارهای خودآسیب رســان نشان 
داده که در حین ایــن رفتارها علیرغم تالش های 
نگهبانان مرکز جهت کنترل ایشــان به آنان نیز 
حمله ور شــده که پرســنل مرکزقادر به کنترل 
ایشــان نمی گردند. دکتر حســینی تصریح کرد: 
در حین ایــن اتفاقات این فرد دچــار حمله قلبی 

که پس از تماس با مرکز فوریت های پزشــکی به 
بیمارســتان انتقال داده شــده ولی متاسفانه در 
بیمارســتان فوت می کند. مدیرکل بهزیســتی 
گلســتان با اشــاره به تشــکیل کمیته مرتبط 
با این اتفاق پــس از اطالع گفت: مقــرر گردید تا 
حصول نتیجه نهایی پذیــرش در مرکز مورد نظر 
ممنوع و تیم بازرسی استان به مرکز اعزام شده  تا  
مصاحبه ها و بررسی های  الزم جهت کشف علل 
فوت بیمار مورد بررسی قرار گیرد. وی همچنین 
اظهار داشــت: خوشــبختانه با هماهنگی سریع 

دستگاه قضا دادســتان محترم نیز از نظر قضایی 
وارد عمل شــده و بررســی های مورد نیاز را آغاز 
نموده است. دکترحسینی افزود: تیم مدیریتی و 
بازرسی بهزیستی اســتان نیزمنتظر اعالم نتیجه 
از مراجع ذیصالح بوده و  بــه محض اعالم نتیجه 
اقدامات مناســب و قانونی مطابق احکام قضایی 
و دســتورالعمل های قانونی انجام خواهد شــد. 
مدیرکل بهزیســتی گلســتان تصریح کرد: اداره 
کل بهزیستی اســتان و ســایر نهادهای نظارتی 
با درنظرگرفتن دســتورالعمل ها و پروتکل های 

درمانی و نظارتی موجــود در آئین نامه های خود 
ابتدا حامی حقوق افراد و شهروندان بوده و احترام 
به حقوق آنان و بویــژه مددجویان را ســرلوحه 
امورات و وظایف خود میدانــد. در پایان اداره کل 
بهزیستی اســتان از فوت این مددجو متاثر بوده 
و ضمن تســلیت به خانواده محترم ایشــان این 
اطمینان را به خانواده و عموم مردم شریف استان 
میدهد تا در صورت مشخص شدن  قصورعمدی از 
سوی تیم درمان مرکز اقامتی  با خاطیان برخورد 

مناسب انجام خواهد شد.

شــیراز-چراغی  در جلســه کمیسیون 
صادرات، واردات و گمرک اتــاق بازرگانی فارس، 
معضالت و مشکالت ترخیص کاال در مناطق ویژه 

اقتصادی کارشناسی و بررسی شد.
در این جلسه خسرو فروغان عضو هیات نمایندگان 
و رئیس کمیســیون صــادرات، واردات و گمرک 
اتاق بازرگانی فارس گفــت: زمانی که تولیدکننده 
می خواهد به منطقــه  ویژه اقتصادی وارد شــود، 
بر اساس تســهیالتی که قانون برای آنان تعریف و 
مشــخص کرده  فعالیت خود را آغاز می کند و می 
توان گفت با برنامه ریــزی و آگاهی از موارد قانونی 
موجود در این منطقه وارد میدان فعالیت اقتصادی 

شده است.
وی افــزود: شــرکت هایی کــه در منطقــه ویژه 
اقتصادی شــروع به فعالیت می کننــد امید دارند 
روزی بتوانند صادرات داشته باشند و از معافیت ها 

اســتفاده کنند، اما اکنون در خصــوص معافیت 
ها هم مصوباتی صادر شــده که این امــکان را لغو 

می کند.
فروغان اظهارداشت: هم اکنون که به  علت تحریم ها 
دچار مشکالت اقتصادی زیادی هستیم، امکانات 
قانونی باید به واحدهای تولیدی داده شــود، تا به 
تولید کشور و اقتصاد اســتان کمک کند و در این 
شــرایط نباید یک مصوبه تمام مجموعه را از بین 
ببــرد بنابراین بایــد از طریق مراجــع قانونی این 

مشکل را حل کرد.
وی اضافه کرد: این درحالی اســت کــه زمانی هم 
که واحد تولیدی برای تخصیص تســهیالتی که 
حق مسلم آن است، دچار مشــکل می شود، بقیه 
واحدهایی که قصد ورود و ســرمایه گذاری دارند، 
دچار تــرس می شــوند و از ورود بــه منطقه ویژه 
منصرف می شــوند و برنامه ریزی های انجام شده 

برای مناطق ویژه به نتیجه مطلوب نمی رسد.
در ادامــه این جلســه امید ماهرانــی عضو هیات 
نمایندگان اتــاق بازرگانی فارس نیــز گفت: توان 
صادراتی در شــرکت های موجود در منطقه ویژه 
اقتصادی شیراز وجود دارد و این درحالی است که 
از شــرکت های موجود در منطقه ویژه اقتصادی 
درخواست برای صادرات به کشورهای منطقه نیز 
زیاد اســت و با توجه به اینکه افزایش صادرات در 
دستور کار کشور نیز هســت اما مشکالت فراوانی 

سد راه این صادرکننده است.
به گفته وی عمده این مشــکالت می تــوان به در 
صورت فروش به خارج از کشور بازگشت سرمایه و 
ال  سی وجود ندارد و اگر مشکلی برای صادرکننده 
به وجود آید، در هیــچ دادگاه بین المللی نمی تواند 
شکایت کند و همچنین سود بانکی برای وام هایی 
کــه بانک ها بــه تولیدکننده ها می دهند بســیار 

باالست. 
همچنیــن نادر طیبــی مدیرعامــل منطقه ویژه 
اقتصادی اســتان فارس هم با توجه به مشــکالت 
مطرح شــده گفت: طبق قانون ثبت سفارش برای 
فعالین منطقه ویژه نیاز است، اما از سال ۱۳9۵ بعد 
از گرانی قیمت دالر بخشــنامه هایی صادر شد که 

قانون منطقه ویژه را بی اثر کرد. 
وی با بیــان اینکه ایــن قانون برای تســهیل کار 
تولیدکننده نوشته شده بود ادامه داد: تنها راه حل 
مشکالت کنونی نیز بازگشــت به اصل قانون است 
و برای کســانی که ســرمایه گذار خارجی ندارند، 
به  صورت ثبت ســفارش آمــاری و کســانی که 
ســرمایه گذار خارجی دارند، ثبت سفارش بدون 
انتقال ارز برای آن ها انجام می شود و در حال حاضر 
گواهی تولید نیز در یــک روز و بدون معطلی صادر 

می شود. 

مدیرکل بهزیستی گلستان:

با قصور در مراکز برخورد می کنیم

بررسی مشکالت ترخیص کاال درمناطق ویژه  اقتصادی در کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی فارس 

 گرگان-اعظم دستجردی      مدیر کل راه و شهرسازی 
استان گلســتان از ثبت نام بیش از  ۴2 هزار متقاضی در طرح 
نهضت ملی مســکن در گلســتان خبرداد  مهندس محبوبی 
مدیرکل راه و شهرسازی استان گلســتان درباره آخرین آمار 
ثبت نام متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: 
تاکنون ۴2209 متقاضی در استان گلســتان تا پایان مهلت 
ثبت نام مرحله اول  در ســامانه نهضت ملی مســکن ثبت نام 
کردند .وی در خصوص جزییات آمار ثبت نام کنندگان توضیح 
داد: تا پایان مهلت ثبت نام مرحله اول در شهر گرگان ۱۶۴۴۱، 
در شهر مینودشــت ۴۶۵۴ ، در شــهر آق قال 2۸۷۱ ، در شهر 

آزادشهر 2۳9۸ نفردر سامانه نهضت ملی نام نویسی کرده اند.
وی با اشاره به این که نتایج اولیه اســتعالمات از سوی وزارت 
راه و شهرســازی اعالم می شــود توضیح داد: به زودی نتیجه 
پاالیش اولیه ثبت نام متقاضی اعالم می شــود و در ســامانه 

نهضت ملی مسکن )ثمن( قابل مشاهده خواهد بود.
وی افزود: تعداد متقاضیان حائز شــرایط تاکنون ۱99۴0 نفر 

بوده که با توجه به اینکــه پاالیش متقاضیان جدید هنوز ادامه 
دارد، با پایش جدید تعداد متقاضیان واجد شرایط افزایش پیدا 

می کند.
محبوبی ضمن اشاره به ثبت نام کنندگانی که به دالیل مختلف 
درخواست آنها رد شده است،  بیان داشت: درخواست تعدادی 
از این ثبت نام کنندگان به دلیل وجود سابقه مالکیت و تعدادی 
نیز  بابت وجود سابقه بانکی رد شده است که امکان اعتراض  
متقاضیان به نتیجه پاالیش در مهلت تعیین شــده در سامانه 

فراهم شده است.
مهندس محبوبی با تاکید بر اینکه مهلت ثبت نام برای تمامی 
متقاضیان به غیر از مردان مجرد باالی 2۳ سال سن ،  ۱۵ دی 
به پایان رسیده است گفت: دوشنبه 20 دی ماه سامانه نهضت 
ملی مســکن برای مردان مجرد باالی 2۳ ســال باز می شود 
saman. و  این دســته از متقاضیان باید با مراجعه به نشانی

mrud.ir  نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
وی توضیح داد : ثبت نام مردان مجرد باالی 2۳ ســال سن در 
شهرهایی که باز شده انجام می شــود و برنامه ریزی شده تا در 

شهرهایی دیگری که تامین زمین در حال انجام است به زودی 
ثبت نام انجام بشــود که جزییات آن به محض فراهم شــدن 

شرایط اعالم خواهد شد.

گفتنی است، مجردها به شرط تنظیم تعهد نامه محضری برای 
ارائه عقد نامه در هنگام واگذاری واحد مسکونی می توانند در 
طرح نهضت ملی مســکن بعد از ابالغ نهایی دســتورالعمل، 

ثبت نام کنند.

گلستان

ح نهضت ملی مسکن در استان گلستان آخرین آمار متقاضیان طر



 ترک ها به دنبال حذف ایران از معادالت انرژی خود هستند

صادرات گاز ایران قربانی تحریم هاست

 معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:
تعرفه های جدید برق از ابتدای بهمن

 اجرایی می شود
رخشــانی مهر گفت: تعرفه های جدید برق از ابتدای بهمن امسال اجرا 
خواهد شــد. معاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر گفــت: الگو های 
مصرف قرار نیســت تغییر کند، برای مردم عــادی الگوی مصرف 3۰۰ 
کیلووات ســاعت، در ماه است. گرمســیر ۴، ۴۰۰ کیلووات و گرمسیر 
3، ۱۰۰۰ کیلووات، گرمســیر 2، 2۰۰۰ کیلووات و گرمسیر ۱، 3۰۰۰ 
کیلو وات در ماه است. مردم اگر زیر این الگوی تایین شده مصرف کنند، 

قیمت برق برای آنان تغییری نمی کند.
به گفته رخشــانی مهر، از بهمن پله های برق تغییر خواهد کرد، یعنی 
قرار است برای تمام اقلیم ۴ الگو داشته باشیم که پله بدین صورت است: 
پله تا الگوی مصرف، پله الگوی مصرف تــا ۱.5 برابر الگوی مصرف، پله 
۱.5 برابر الگــوی مصرف تا 2 برابر الگوی مصرف و پلــه از 2 برابر الگوی 

مصرف به باال.
در تابستان امسال به دلیل افزایش مصرف برق، قطعی هایی را در بخش 
خانگی و صنعتی کشور شــاهد بودیم، در پی این موضوع لیستی جدید 
از  نحوه محاســبه هزینه برق مصرفی در قبوض جدید منتشر شد که  از 

ابتدای بهمن امسال، اجرا خواهد شد.

در اطالعیه ای اعالم شد
وش سهمیه بنزین و نفت  ممنوعیت خرید و فر

گاز کارت هوشمند سوخت
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در اطالعیه ای اعالم کرد خرید و 
فروش سهمیه بنزین و نفت گاز کارت هوشمند سوخت ممنوع است و 

متخلفین مشمول جریمه خواهند شد.
شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی در اطالعیه ای اعــالم کرد: به 
اطالع همه دارندگان کارت هوشمند ســوخت اعم از بنزین و نفت گاز 
می رساند، بر اســاس مواد )9( و )۱۶( ضوابط اختصاصی فرآورده های 
نفتی منبعــث از قانون مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز، خریــد و فروش 
فرآورده های نفتی یارانه ای )نرخ اول و دوم( از طریق ســهمیه شخص 
دیگر مانند خرید و فروش از محل ســهمیه کارت هوشــمند سوخت 
وسائط نقلیه، ممنوع است.در صورت احراز تخلف از سوی مراجع صالح 
رسیدگی، عالوه بر مسدودی کارت هوشمند سوخت، متخلف مشمول 
جریمه ای معادل دو تا چهار برابر ارزش فرآورده )به نرخ بین المللی ماه 

مربوطه( خواهد شد.
بر این اساس و با توجه به اطالع رسانی به عمل آمده، اشخاص حقیقی و 
حقوقی دارنده وســائط نقلیه می بایست به منظور پیشگیری از هرگونه 
سوءاســتفاده احتمالی تمهیــدات الزم را در حفظ، نگهــداری و عدم 
واگذاری به غیر کارت هوشمند سوخت وســیله نقلیه به عمل آورده و 
مســئولیت هرگونه خرید یا فروش غیرقانونی سهمیه سوخت برعهده 

آنان خواهد بود.

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس:

تعرفه برق مشترکان با مصارف نجومی باید 
متناسب با مصرفشان باشد

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: افرادی 
که مصارف نجومی برق دارند اگر تعرفه آنان متناسب با مصرفشان باشد 
یا متقاعد می شــوند که مصارف خود را کاهش دهند و یا هزینه مصرف 

خود را به صورت واقعی می پردازند.
مالک شریعتی نیاســر، درباره مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش 
پلکانی تعرفه مصرف مــازاد بر الگوی مشــترکان پرمصرف، بیان کرد: 
مصوبه اخیر هیات دولت در خصوص آئین نامــه اجرایی بند ی تبصره 
8 قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است که متاســفانه با تاخیر نیز به تصویب 
رسیده است چراکه دولت قبل عزمی برای اجرای قانون بودجه نداشت.

وی در ادامــه اظهار کرد: مجلــس در بودجه ســال ۱۴۰۰ نظام تعرفه 
گذاری افزایشــی- پلکانی را در حوزه آب، برق و گاز مصوب کرد تا فقط 
افرادی که در حد الگوی مصرف، استفاده دارند از یارانه انرژی بهره مند 
شوند و اقشــاری که مصارف باالتر از سقف الگوی مصرف دارند به آن ها 
یارانه انرژی تعلق نگیــرد که این هدف تا حد زیــادی در مصوبه دولت 
اعمال شــده اســت، گرچه انتظار می رفت میزان افزایش تعرفه در پله 
های باالتر بیشتر باشــد اما مجموعا گام مهمی برای اصالح نظام تعرفه 

گذاری برداشته شده است. ما این مصوبه را مثبت ارزیابی می کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه پیش بینی 
ها این اســت که در اصالحاتی که مجلس بر روی الیحه دولت انجام می 
دهد اصالح نظام تعرفــه گذاری هم اضافه شــود، تصریح کرد: طبیعتا 
اقشاری که باالتر از الگوی مصرف، استفاده دارند و یا صنایعی که انرژی 
باالیی مصرف می کنند باید با قیمت واقعــی هزینه انرژی را بپردازند تا 

سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف بعد از مدت ها محقق شود.
وی در ادامه تاکید کرد: مجلس در بودجه سنواتی می تواند در راستای 
ضابطه مند کردن مصرف مشترکان پرمصرف که بی ضابطه به مصرف 
خود ادامه می دهند گام بردارد که خوشبختانه این اقدام صورت گرفته 

است.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه طرحی در مجلس تحت 
عنوان مانع زدایی از صنعت برق کشور در کمیسیون انرژی مصوب شده 
و اکنون در نوبت صحن اســت، ادامه داد: در این طرح بسیاری از موارد 
برای اصالح الگوی مصرف پیش بینی شده که با تصویب آن گام بلندی 
در اصالح الگوهــا در حوزه انرژی به ویژه صنعت برق برداشــته خواهد 

شد.
شــریعتی افزود: افرادی که مصارف نجومی دارند اگــر تعرفه مصرف 
آنها متناسب با مصرفشان باشد یا متقاعد می شــوند که مصارف خود 
را کاهش دهند و یا هزینه مصرف خود را بــه صورت واقعی می پردازند 
و دولت هزینه ای که از آنان دریافت می کند را می تواند صرف توســعه 

صنعت برق کشور کند.

 کاهش تولید نفت و میعانات گازی قزاقستان 
در ناآرامی ها

تولید روزانه نفت و میعانات گازی قزاقستان اوایل ژانویه که اعتراضات 
گسترده ضد دولتی سراســر این کشــور را فرا گرفت، شش درصد در 

مقایسه با سطح دسامبر کاهش پیدا کرد.
 محاســبات انجام گرفته و همچنین اظهارات منابــع آگاه حاکی از آن 
اســت که تولید میادین نفتی قزاقســتان در 9 روز نخســت ژانویه، به 
۱.۷۶۶ میلیون بشــکه در روز در مقایســه با میانگین ۱.882 میلیون 

بشکه در روز در دسامبر کاهش پیدا کرد.
با این حال ســه معامله گر گفتند صادرات نفت قزاقســتان تحت تاثیر 
کاهش تولید قرار نگرفت. یک معامله گر در شرکت بین المللی مطلع از 
حمل نفت ترانزیتی قزاقســتان از طریق بنادر روسیه گفت: نگرانیهایی 
وجود داشــت که وضعیت جاری ممکن اســت روی بارگیری نفت در 

اوایل ماه میالدی جاری تاثیر بگذارد.
اعتراضات در قزاقستان که شــاهد مرگبارترین خشونت در تاریخ 3۰ 
ساله اســتقالل این کشور از مسکو بوده است، مســیرهای حمل و نقل 
را مختل کرد و به کاهش تولید در میادین نفتــی از جمله میدان نفتی 
تنگیز که بزرگترین میدان نفتی قزاقســتان اســت و توســط شرکت 

شورون اداره می شود، منجر شد.

و نیر

قیمت نفت در معامالت روز ســه شــنبه بازار جهانی 
تحــت تاثیر بهبود ریســک پذیری ســرمایه گذاران، 
افزایش یافت. بهای معامالت نفت برنت با ۴۰ ســنت 
معادل ۰.5 درصد افزایش، به 8۱ دالر و 2۷ ســنت در 
هر بشکه رسید. نفت برنت روز گذشته یک درصد نزول 
کرده بود.بهای معامالت وســت تگــزاس اینترمدیت 
آمریکا با 52 ســنت معادل ۰.۷ درصد افزایش، به ۷8 
دالر و ۷5 ســنت در هر بشــکه رسید. شــاخص نفت 

آمریکا روز دوشنبه ۰.8 درصد کاهش پیدا کرده بود.
افت ارزش دالر در معامالت روز سه شنبه از قیمتهای 
نفت پشــتیبانی کرد چرا که نفت را بــرای خریداران 

غیرآمریکایی ارزان تر می کند.
یک کمیته سنای آمریکا هفته جاری جلسه ای را برای 
انتصاب جروم پاول، رییس فدرال رزرو و الئل برینارد، 

معاون انتصابی وی برگزار می کند که ممکن 
اســت جزییات جدیدی درباره برنامه های 
بانک مرکزی آمریکا برای تحکیم سیاســت 

پولی به همراه داشته باشد.
افت اخیر قیمتهای نفت تحت تاثیر نگرانیها 
پیرامــون افزایش مــوارد ابتال بــه کووید 
۱9 در سراســر جهان و متاثر شــدن تقاضا 

برای ســوخت اتفاق افتاده اســت. راویندرا رائو، مدیر 
تحقیقات کاال در شــرکت کوتاک ســکیوریتیز گفت: 
افزایش موارد ابتال به کووید ۱9 مایه نگرانی است زیرا 
محدودیتها روی رفت و آمد و تقاضا برای سوخت تاثیر 
می گذارند. با این حال با وجود افزایش اخیر موارد ابتال، 
هیچ اقتصاد بزرگی در دنیا به دنبــال اعمال قرنطینه 
سخت گیرانه نیست. وضعیت ویروس، مسائل مربوط 

به عرضه و روندهای بازارهای ســهام عامل 
کلیدی خواهد بود که روی قیمتهای نفت در 

کوتاه مدت تاثیر می گذارند.
دو منبــع آگاه بــه رویترز گفتند: شــرکت 
آرامکوی ســعودی به حداقــل دو خریدار 
شمال آســیا اطالع داده است که حجم نفت 
مورد تقاضای آنهــا را در فوریه به طور کامل 

تامین می کند.
بعضی از تحلیلگران می گویند عرضه از ســوی اوپک و 
متحدانش همگام با تقاضا نبوده و از قیمتها پشتیبانی 
کــرده اســت.تحلیلگران گــروه بانکــی ANZ در 
یادداشتی نوشتند: بازار ممکن است از عرضه محدودتر 
و و ریسک محدودیت عرضه از سوی روسیه سود ببرد. 
تنشهای سیاســی با مستقر شــدن نیروهای روسیه 

در مرز اوکراین شــدت گرفته انــد. همچنین افزایش 
تولید اوپک، پایین ســهمیه تصویب شده تحت توافق 
اوپک پالس بوده زیرا بعضی از کشــورها شامل نیجریه 
نتوانســته اند مطابق با حجم تعیین شــده، نفت تولید 
کنند.ِکــِرگ ارالم، تحلیلگر شــرکت OANDA در 
این باره گفت: عوامــل بنیادین برای نفت دوباره مثبت 
شده اند به خصوص اگر اوپک همزمان با بهبود تقاضا، 
همچنان پایین تر از ســهمیه تصویب شده تولیدش را 
افزایش دهد.لیبی که از مشارکت در توافق محدودیت 
عرضه اوپک معاف اســت، بــا کاهش تولیــد به دلیل 
کارهای تعمیرات خط لوله و اختــالل فعالیت میدان 
نفتی روبرو شده اســت. با این حال تولید میدان نفتی 
الفیل که ماه گذشته توســط یک گروه مسلح متوقف 

شده بود، روز دوشنبه ازسرگرفته شد.

نفت

سمیرا ربیع  یــک کارشناس حوزه انرژی 
گفت: مشــکل ما برای صادرات گاز تحریم 
بین المللی اســت و دیگر اینکه عالوه بر نیاز 
به سرمایه گذاری ســنگین؛ کشورهایی که 
خط لوله از آنها ترانزیت می شود به جای ما 

با رقبای ما همسو هستند.
میرقاســم مومنــی، در ارزیابــی امــکان 
استفاده از مســیر اوکراین برای صدور  گاز 
به اروپا اظهار داشــت: صادرات انرژی ایران 
بــه بازارهــای جهانی یک موضوع بســیار 
پیچیده ای اســت از جمله اینکــه تداخل 
منافع و رقابــت قدرت هــای صادرکننده 
انــرژی، مســیرهای امن ترانزیــت، حفظ 
امنیــت و معــادالت سیاســی خیلی مهم 
اســت، در حال حاضر اروپــا از بزرگترین 
مصرف کنندگان گاز است که به دلیل نبود 
گاز به شــدت به صادرکنندگان آسیایی و 
روسیه وابسته اســت، تاکنون شاهد بودیم 
گازی که از مســیر اوکراین صادر می شد و 
5۰ درصد نیاز اروپا را تامین می کرد به دلیل 
اختالفات و جنگ همیشــه چالش داشت و 
به همین دلیل روسیه همواره بدنبال مسیر 

جدیدی برای دور زدن اوکراین بوده است. 
وی ادامه داد: از سوی دیگر قطر نیز به عنوان 
تولیدکننده و صادرکننده گاز در نظر داشت 
خط لوله ای از طریق کشــور سوریه به اروپا 
داشته باشد، اما مســئله مهم سیاست های 
صادرات گاز و بحث وابستگی است، ایران با 
دو کشور قطر و روسیه رقیب است، بهرحال 
روســیه از قدیم صادکننده گاز به اروپا بوده 
و قطر هم جدیدا هم در حال سرمایه گذاری 
کالن اســت و مسئله اساســی ایران رقابت 
شدید با قطر و روســیه و دیگر تحریم است، 
ما به خاطر اختالفات با امریکا و اروپا تحریم 
انرژی هســتیم یعنی نمی توانیم گاز صادر 

کنیم. 
این کارشــناس حوزه انرژی و قفقاز با طرح 
این ســوال که آیــا می توانیــم از قفقاز به 
اوکراین و سپس دریای سیاه و اروپا برویم؟ 
گفت: پاســخ این است که روســیه در این 

منطقه حضور دارد و رقیب ماســت و عالوه 
بر اوکراین در مسیر آذربایجان، ارمنستان، 
گرجستان و ترکیه که گاز ایران می تواند به 

اروپا برود هم روسیه حضور دارد.
وی تاکید کرد: در هر حال اولین مســئله ما 
برای هرگونــه معامله و صادرات محصوالت 
انرژی، رفع موانع قانونی و بین المللی است، 
باید ابتدا تحریم ها را حل کنیم و دوم اینکه 
مشــتری های بلندمدت پیــدا کنیم چون 
هزینه احداث و حفظ امنیت خط لوله بسیار 
باال است، کشوری که در نظر دارد خط لوله 
برای صادرات گاز داشــته باشد باید حداقل 
بیش از 2۰ ســال قــرارداد تضمین شــده 
داشته باشــد که طی مدت صادرات هزینه 

انجام صدور با خط لوله را توجیه کند.
مومنی بیان کرد: مســئله دیگــر در رابطه با 
صادرات گاز از مسیر کشــور ثالث این است 
که آیا کشــورهایی که خط لوله از آنها عبور 
می کند امنیت و ثبات سیاســی دارند؟ آیا به 
بهانه های مختلف جلــوی کار را نمی گیرند؟ 

مانند آنچه اوکراین در قبال روسیه انجام داد 
و مانع صادرات گاز به اروپا شــد و در واقع از 
گاز به عنوان اهرم استفاده کرد. وی در ادامه 
با بیان اینکــه اقداماتی نظیر ســواپ گاز در 
صورت توقف به هر دلیلــی هزینه چندانی را 
متوجه کشــورها نمی کند، خاطرنشان کرد: 
اکنون ما گاز ترکمنستان را سواپ می کنیم 
و این به نفع سه کشور است و هر زمان تعطیل 
شــود، هیچ کشــوری دچار زیان چندانی 

نمی شود اما خط لوله هزینه گزافی دارد. 
این کارشناس حوزه بین الملل انرژی گفت: 
ایران مســیر سوق الجیشی کریدور شمال-

جنوب و خلیج فارس و دریای عمان اســت، 
همانگونه که ترکیه با سرمایه گذاری بی پی 
با 5 درصد حق ترانزیت مســیر خط باکو-

تفلیس-جیحان اســت، اما مسئله اصلی ما 
سیاسی و تحریم ها است، سپس همکاری با 
کشورهای مسیر ترانزیت و سوم مشتریان و 
بازار هدف است که باید دائم و ثابت باشند، 
اگر این مسائل حل شوند ما می توانیم بیش 

از نفت از صادرات گاز سود حاصل کنیم.
وی دربــاره بهره برداری هــای ترکیــه از 
موقعیت اســتراتژیک و ترانزیتی گفت: این 
کشــور خود تولیدکننده محصوالت انرژی 
نیست و محل ترانزیت است، مثال در جنگ 
قره باغ یکی از مباحــث مهم ترانزیت انرژی 
بوده ترکیه توانست مناطقی از قره باغ را آزاد 
کند و قصد داشت داالن زنگزور را ایجاد کند 
که نخجوان را به آذربایجان وصل کند تا خط 
لوله های گاز آذربایجان به جای گرجستان 
از طریق لوله جنوب بــه ترکیه برود و ترکیه 
بخش زیادی از گاز مناطق جنوب کشــور 

خود را تامین و هم اینکه صادر کند. 
مومنی تصریح کرد: اکنون قراداد 25 ساله 
گاز ایران-ترکیــه در حــال اتمام اســت و 
ترک ها در نظر دارند از گاز ارزان آذربایجان 
اســتفاده کنند چون آذربایجان در جنگ 
قره باغ تعهدات مالــی و اقتصادی به ترکیه 
داشته اســت بنابراین ترک ها در نظر دارند 
که ایــران را از معادالت انــرژی خود کنار 

گذاشــته و به جای آن از نفــت و گاز ارزان 
آذربایجان اســتفاده کنند و چــون بر این 
کشور نفوذ سیاســی دارد، می تواند انرژی 
باثبات تــری را داشــته باشــد، در هر حال 
ترکیه با اســتفاده از موقعیت سوق الجیشی 
در دریــای مدیترانــه از فرصت اســتفاده 
می کند و ســعی دارد صادرکنندگان نفت و 
گاز در ترکمنســتان، آذربایجان و خزر را به 
خاک خود انتقال دهد و هاب انرژی منطقه 

باشد و تاکنون نیز موفق بوده است.
وی در پاســخ به اینکه آیا ایران باید مســیر 
ترکیــه بــرای ورود بــه اروپــا را فراموش 
کند، گفت: ترکیه کشــوری است که هیچ 
صنعت مادر، معــدن و منابع طبیعی ندارد، 
به همین دلیل ســعی می کنــد از موقعیت 
سوق الجیشــی خود اســتفاده کند، ما این 
امکان را داریم که نفت و گاز خود را از ترکیه 
به اروپا ببریم اما آیا از نظر سیاســی چقدر 
ارتباط قــوی داریم؟ منافعی کــه ترکیه از 
این مسیر دارد چقدر است؟ آیا حاضر است 
به خاطر منافع اقتصــادی در مقابل غرب و 

امریکا با ایران همکاری کند؟ 
این کارشــناس حوزه انــرژی تاکید کرد: 
ترکیه هــم شــریک امریکا و هم شــریک 
روســیه اســت، اینها اجازه نمی دهند که 
ایران مســتقال به اروپــا ورود کنــد و بازار 
روســیه تضعیف شــود، ترک ها، روس ها، 
آذربایجانی هــا و حوزه خزر بــا یک اتحاد 
ضمنی ســعی کردند نفت و گاز را مدیریت 
کنند، روســیه با صــادرات و ترکیه با حق 
امتیاز و ترانزیت این حق را برای خود قائلند.

وی یادآور شــد: اگر مــا بخواهیــم به این 
حــوزه ورود کنیــم بایــد قبــل از هرچیز 
مســئله تحریم و انتقال پــول را حل کنیم، 
ضمن اینکه کشــورهای محــل ترانزیت و 
عبور گاز مشخص اســت، مشکل ما تحریم 
بین المللی اســت و دیگر اینکه عالوه بر نیاز 
به سرمایه گذاری ســنگین؛ کشورهایی که 
خط لوله از آنها ترانزیت می شود به جای ما 

با رقبای ما همسو هستند.

افزایش قیمت نفت ازسرگرفته شد

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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یک کارشناس انرژی تصریح کرد

وشیمی ها خ سوخت و خوراک پتر آثار منفی یکسان سازی یکباره نر
علی مرادی  یک کارشــناس انرژی گفت: 
هرچند سیاست یکسان سازی نرخ سوخت 
و خوراک پتروشــیمی ها مطلوب است ولی 
شیوه پیاده ســازی آن که در الیحه بودجه 
آمده آثــار منفی بر صنایع پایین دســتی و 

بازار سرمایه خواهد داشت.
مرتضــی نیکخواه، کارشــناس انــرژی در 
رابطه بــا هــدف از افزایش نرخ ســوخت 
پتروشیمی ها در الیحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: 
آنچه که تحت این عنــوان در الیحه بودجه 
آمد به نظر می رســد هدف اولیــه آن ایجاد 
درآمدی برای دولت بوده باشــد. در ردیف 
)5( منابع تبصــره ۱۴ الیحه بودجه از محل 
منابع حاصل از مابه التفاوت نرخ پیشنهادی 
با نــرخ قبلــی ســوخت پتروشــیمی ها، 
پاالیشگاه ها و صنایع پایین دستی آن و نیز 
مجتمع های احیای فوالد، 9۴ هزار میلیارد 

تومان دیده شده است.
وی افزود: مضاف بر اقدام بــه کاهش یارانه 
پنهان انرژی، هدف دیگــر حتماً تک نرخی 
کردن ســوخت و خوراک گاز پتروشیمی ها 
بوده است. عدم توانایی بر رصد میزان دقیق 
مصارف گازی مجتمع هــای خوراک گازی 
پتروشــیمی به تفکیک مصارف ســوخت 
یا خوراک بــه دلیل دو نرخی بــودن آن ها، 
از مواردی اســت که برای این اقدام مطرح 
می شــود که البتــه قاعدتاً نبایــد چنین 

چالشی وجود داشته باشد.

آثار منفی یکسان سازی یکباره نرخ 
سوخت و خوراک بر بازار سرمایه

این کارشــناس انرژی تصریح کرد: اهداف 

مطرح شده مطلوب اســت ولی شیوه فعلی 
پیاده سازی این اهداف که در الیحه بودجه 
آمده تا در عرض یک سال یکسان سازی نرخ 
ســوخت و خوراک گاز پتروشیمی ها انجام 
شود مشــکالتی برای صنایع پایین دستی 

نفت و گاز خواهد داشت.
 بــا توجه به ســهم بــاالی شــرکت های 
پتروشــیمی و پاالیشــی از بازار ســرمایه، 
کاهــش نســبتاً زیــاد حاشــیه ســود 
پتروشــیمی های خوراک گازی و زیان ده 
شدن برخی از پتروشیمی های خوراک مایع 
به سبب سیاســت افزایش نرخ سوخت گاز 
مطابق الیحه بودجه، موجب تأثیر منفی بر 
بازار سرمایه خواهد بود. همچنین علی رغم 
حاشیه سود پایین پاالیشــگاه های نفتی، 
اعمال این سیاست سبب کاهش حدود 25 
درصد از حاشیه سود این شرکت ها خواهد 

شد.
نیکخــواه ادامــه داد: مــورد قابــل توجه 
دیگر به مخاطــره افتــادن وضعیت مالی 
پتروشــیمی های تــازه به بهره بــرداری 
رســیده و یا پتروشــیمی هایی اســت که 
در ســال های آتی به بهره برداری خواهند 
رسید. سهم باالی هزینه استهالک برای این 
پتروشیمی ها موردی است که در مورد سایر 
پتروشیمی ها که سال ها قبل به بهره برداری 
رســیده اند، وجود ندارد که نیاز است به این 

مورد توجه شود.
این کارشــناس انرژی افزود: در واقع اعمال 
سیاست افزایش نرخ ســوخت گاز مطابق 
الیحه بودجــه و به صــورت آنی، نــه تنها 
به پتروشــیمی های تازه بــه بهره برداری 

رسیده و یا طرح های در حال پیشرفت لطمه 
خواهد زد، بلکه با ایجــاد بی ثباتی در زمینه 
سیاست های اعمالی حاکمیت، پالس منفی 
به فعاالن این صنعت خواهــد داد و انگیزه 
ســرمایه گذاری جدید در این حوزه به علت 
عدم وجود ثبــات و پیش بینــی پذیری در 
سیاست های حاکمیت، دچار مشکل شده 
و به شدت کاهش پیدا خواهد کرد که قطعاً 
مخالف سیاست های کشــور در حمایت از 

تولید خواهد بود.
وی با اشــاره به اینکــه نظــرات مختلفی 
دربــاره فرمول نرخ گذاری خــوراک گازی 
پتروشیمی ها مطرح اســت، افزود: عده ای 
معتقدند که نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها 
پایین بوده و هــم اکنون این نــرخ در بازار 
اروپا و در هاب TTF هلند بــه عنوان یکی 
از بدیل های فروش گاز در عوض تحویل گاز 
به پتروشــیمی ها، ۱۰ برابر نرخ خوراک گاز 
پتروشیمی ها است. در مقابل عده ای بر این 
باورند با توجه اینکه ایــران دومین دارنده 
ذخایر گازی جهان و خود از تولیدکنندگان 

گاز است و نیز در حالتی که امکان صادرات 
گاز به اروپا وجود ندارد، این قیاس اساســاً 
صحیــح نبــوده و جایگزین عرضــه گاز به 
جای فروش به پتروشــیمی ها، صادرات آن 
به دو کشور همسایه اســت و نهایتاً باید نرخ 
گاز تحویلی به پتروشــیمی ها را با نرخ گاز 

صادراتی مقایسه کرد.
این کارشــناس انرژی تصریح کــرد: در هر 
حال تا زمانی که بازار داخلی برای کشــف 
قیمت حامل های انرژی وجــود ندارد، هر 
دو بیان ابتر اســت. راه اندازی بازار بهره وری 
انرژی مضاف بر آنکه خــود مزایای فراوانی 
دارد، پاسخی به مباحث مطرح شده خواهد 

بود.
نیکخواه در پاســخ به اینکه آیــا حمایت از 
پتروشیمی ها در این ســال ها مؤثر بوده یا 
مضر، افزود: به نظر می رسد انواع حمایت ها 
از صنعت پتروشیمی نیاز بوده و رشد تولید 
و درآمدزایــی ایــن صنعت در ســال های 
گذشته نشــان می دهد این حمایت ها هم 
تأثیر خودش را گذاشــته اســت. از ســهم 
حدود 2.۴ درصدی صنعت پتروشــیمی از 
تولیدات نفت و گاز در سال ۱3۷3، با انجام 
انواع حمایت ها از این صنعت، در ســال 95 
این رقم به ۴.9 درصد رســیده اســت. این 
نشان دهنده آن اســت که حمایت ها منجر 
به حرکت در تکمیل زنجیــره ارزش نفت و 
گاز و تحصیل مواد با ارزش افزوده بیشــتر 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه تولیــد و درآمدزایی 
صنعت پتروشــیمی از ۱2 میلیــون تن و 
2 میلیــارد دالر در ســال ۱3۷5 به 83/5 

میلیون تن و ۱3 میلیارد دالر در حال حاضر 
رسیده است، خاطرنشان کرد: با این وجود 
بنظر می رســد در حال حاضــر این صنعت 
بالغ شده اســت و حمایتی به شکل عمومی 
نیاز نیســت مگر اینکه برخی زنجیره ها نیاز 
به حمایت ویژه داشته باشد. در حال حاضر 
شاهد توســعه نامتوازن صنعت پتروشیمی 
هستیم و رشد چند برابری پتروشیمی های 
خوراک گازی در برابر عدم توســعه مناسب 
پتروشــیمی های خوراک مایع بــا امکان 
تولید محصوالت بیشــتر و بــا کاربردهای 
وســیع تر و ارزش افزوده بیشتر اتفاق افتاده 

است.
نیکخواه در ادامــه گفت: به عنــوان مثال 
ظرفیت تولید متانول کشــور از ۱2 میلیون 
تن فعلی، در سال ۱۴۰۴ به 2۴ میلیون تن 
می رســد، در حالی که کل ظرفیت جهانی 
از ۱28 به ۱۶3 میلیون تن می رســد و اگر 
با همیــن روند جلو برویم بــرای فروش و یا 
مصرف ایــن محصول به مشــکل خواهیم 

خورد.
این کارشناس انرژی در رابطه با زنجیره های 
ارزشــی که باید حمایت شــوند نیز گفت: 
می بایست مواد مورد نیاز در صنایع تکمیلی 
پتروشــیمی و میزان نیاز آن ها احصا شده و 
نیز بازار جهانی محصوالت پتروشــیمیایی 
رصد شود و طبق آن ها اقدام به برنامه ریزی 
برای توســعه زنجیــره ارزش محصوالت 
پتروشــیمی کرد. ارزش تنــاژی ۴ برابری 
محصوالت پتروشیمیایی وارداتی در مقابل 
محصوالت صادراتی موید لــزوم اتخاذ این 

رویکرد است. 



 هشدار سازمان بهداشت جهانی

ون چراغ سبز پیک ششم به اومیکر

 مراجعه بیش از 60000 نفر به دلیل نزاع به مراکز 
پزشکی قانونی استان تهران

درهشت ماهه اول سالجاری شــصت وشــش هزارو۴89نفر به دلیل 
آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه 
کرده اند. به نقــل از  روابط عمومی اداره کل پزشــکی قانونی اســتان 
تهران درهشــت ماهه اول سالجاری شصت وشــش هزارو۴89نفر به 
دلیل آســیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشــکی قانونی استان تهران 
مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایســه با مدت مشــابه سال 99 که 
تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشــکی قانونی شــصت وشش 

هزار29۰نفر اعالم شده بودسه دهم درصد کاهش یافته است.
بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آســیب های ناشــی از نزاع 
درهشــت ماهه اول ســالجاری چهل ودوهزار و۱3۰نفر مرد وبیست 

وچهار هزار و 359نفرزن بوده اند.

 شهرداری اعطای کارت بلیت رایگان خبرنگاران 
را احیا کند

عضو هیات رئیسه شــورای شهر تهران از عدم شــارژ کارت بلیت های 
خبرنگاران به دلیل وجود بروکراســی اداری انتقاد کرد و از شــهردار 
تهران خواســت نســبت به اختصاص کارت بلیت الکترونیکی رایگان 
به خبرنگاران اقدام کند. ســوده نجفی عضو هیات رئیسه شورای شهر 
تهران با اشاره به اینکه بر اســاس تبصره ماده ۴ مصوبه کاهش آلودگی 
هوا، به شهرداری تهران اجازه داده شــده که به خبرنگاران کارت بلیت 
الکترونیک یکساله رایگان اختصاص داده شود گفت: اما  این تسهیالت 

در دوره قبل با توجه به بروکراسی ها  ناقص اجرا شد.
وی ادامه داد: گزارش و مراجعات خبرنگاران نشــان می دهد این طرح 
در حال اجرا نیســت و برخی خبرنــگاران که برای شــارژ کارت بلیت 
الکترونیک به ایستگاهها مراجعه می کنند با این پاسخ مواجه می شوند 
که کارت ها دیگر شارژ نمی شود.نجفی با بیان اینکه چرا این تسهیالت 
ناچیز هم از خبرنگارانی که ساعات کاری طوالنی و حرفه پراسترسی را 
دارند دریغ شده استرسی دارند، اظهار داشت: اعطای چنین تسهیالتی 

کمک اندکی در جهت قدردانی از این قشر است.
وی از شــهردار تهران خواســت نســبت به اختصــاص کارت بلیت 

الکترونیکی رایگان اقدام کند.

انجام فاز تحقیقاتی درباره اجرای طرح ترافیک به سبک جدید 
ترافیک تهران ساماندهی می شود؟

رئیس شورای شــهر تهران با اشاره به اینکه شــهرداری در حال انجام 
فاز تحقیقاتی درباره اجرای طرح ترافیک به ســبک و مدل جدید است، 
گفت: اقدامات موثر برای ســال آینده با همکاری شــورای شهر و سایر 

اعضای شورای عالی ترافیک حاصل خواهد شد.
مهدی چمران، رئیس شــورای شهر تهران،  درباره ســرانجام تغییر در 
طرح ترافیک اظهارداشت: شهرداری تهران در حال انجام فاز تحقیقاتی 
درباره اجرای طرح ترافیک به ســبک و مدل جدید است که کارایی آن 

در زمینه کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک چندین برابر شود.
وی افزود: شورای شــهر هنوز اقدامی انجام نداده و باید طرح جدید در 

شورا ارائه تا اعضا نظراتشان را کامل بیان کنند.

رئیس شورای شــهر تهران با بیان اینکه شــورای عالی ترافیک نیز در 
زمینه تصمیم گیری در این راســتا نقش مهمی دارد، گفت: ان شــاهلل 
اقدامات موثر برای سال آینده با همکاری شــورای شهر و سایر اعضای 

شورای عالی ترافیک حاصل خواهد شد.

ارایه تسهیالت اشتغال به کارکنان وظیفه 
منقضی خدمت دارای گواهینامه مهارت آموزی

 رئیس ســازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری اســالمی ایران از 
ایجاد تسهیالت اشــتغال برای کارکنان وظیفه منقضی خدمت دارای 
گواهینامه مهارت آموزی خبر داد و گفت: در صــورت تایید طرح آنان 

توسط مراجع مربوطه، می توانند از تسهیالت بانکی بهره مند شوند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار تقی مهری در تشریح این خبر 
اظهار داشــت: برابر تدابیر قرارگاه مهارت آموزی ســربازان، سربازان 
منقضی خدمت ســال 9۷ به بعد که دارای گواهینامــه مهارت آموزی 
هستند، در صورت تایید طرح آنان توسط مراجع مربوطه، می توانند از 

تسهیالت بانکی بهره مند شوند.
وی گفت: سربازان ماهر منقضی خدمت ساکن تهران برای بهره مندی 
از تســهیالت فوق می توانند فرم مربوطه را دریافت و پس از تکمیل آن 
در روزهای سه شنبه هر هفته از ســاعت 9 صبح تا ۱2 ظهر به دبیرخانه 
کارگروه تهران مســتقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشــانی 
خیابان سهروردی شمالی باالتر از خیابان شهید بهشتی خیابان هویزه 
غربی نبش خیابان مرغاب مراجعه و تحویل دهند همچنین متقاضیان 
در صورت سوال و هرگونه ابهام می توانند با شماره  88۷۴29۴۱  تماس 
بگیرند.ســردار مهری افزود: ســربازان منقضی خدمت ساکن حومه 
تهران به معاونت های وظیفه عمومی واقع در شهرســتان های ورامین 
و شــهریار مراجعه کنند.رئیس ســازمان وظیفه عمومی عنوان کرد: 
متقاضیان سایر استان های کشــور برای بهره مندی از تسهیالت فوق 
به معاونت وظیفه عمومی استان یا استانداری مراجعه کنند.وی گفت: 
همچنین با هماهنگی های صورت گرفته، ســربازان منقضی خدمت 
ســال های 9۶ و قبل از آن نیز در اولویت دریافت تســهیالت مشاغل 
خانگی قرار می گیرند و با ثبت نام در ســامانه مشاغل خانگی و تکمیل 

فرم مربوطه، می توانند از تسهیالت مشاغل خانگی بهره مند شوند.
سردار مهری تصریح کرد: طرح پیشــنهادی این گروه از طریق کمیته 
فنی مشاغل متناسب با دســتگاه های اجرایی مانند جهاد کشاورزی، 
صنعت، معــدن، تجارت و میــراث فرهنگ و گردشــگری  بررســی 
و در صورتی که طرح تایید شــود برای اموری از جمله توانمندســازی 
متقاضی، مشــاوره، اســتعداد ســنجی، آموزش، ارتقاء کمی و کیفی 

محصوالت و شناخت بازار، طرح به جهاد دانشگاهی ارسال می شود.

دیوار

 نادیا عابد   نظام آموزش عالی ایران از ســال ۱3۴8 
کنکــور را برگزار کــرد تا متناســب با نمــره قبولی 
داوطلبان، به پذیرش دانشــجو در دانشگاه های کشور 
اقدام کند. طبق اعالم مســئوالن عالی رتبه شــورای 
عالی انقالب فرهنگی قرار اســت کنکور از ســال های 
آینده با تغییر و تحوالت اساســی همراه شــود، مانند 
ســهم ۶۰ درصدی ســابقه تحصیلی دانــش آموزان 
و برگزاری دوبار کنکور در ســال. کنکور سراســری، 
مختــص دروس تخصصی اســت و دروس عمومی به 

بخش سوابق تحصیلی منتقل می شود.
نتایج آزمونی که دانش آموزان در آن شرکت می کنند 
تا دو سال اعتبار خواهد داشــت و دانشگاه های کشور 
می توانند حد نصابی برای معدل بگذارند و بر اســاس 

آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می کنند.
منصور کبگانیان، قائم مقام ســتاد راهبردی نقشــه 
جامع علمی کشــور گفت: دو مرحله ای شدن کنکور 
از ســال ۱۴۰2 به صورت قطعی اجرایی خواهد شد و 
این مصوبه الزم االجراســت؛ بنابراین شورای سنجش 

و پذیرش موظف اســت که با بررســی های 
این طرح نواقص را به شــورای عالی انقالب 
فرهنگی اعالم کند تا در این زمینه مشکالت 

حل شود.
افرادی که مدرک دیپلم خود را قبل از ســال 
8۴ و مدرک پیش دانشــگاهی را قبل از سال 
9۱ گرفته باشــند، معدل در کنکور آن ها بی 

تاثیر خواهد بود. همچنین معدل برای داوطلبانی هم 
که در رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش تحصیل 
کرده باشــند، تاثیری نــدارد اما در صــورت تمایل به 
اعمال ســوابق تحصیلی می توانند در امتحانات نهایی 

گروه های آموزشی مورد نظر شرکت کنند.
تاثیر مثبت یــا تاثیر قطعــی در کنکور سراســری از 
ابهامات دیگر داوطلبان کنکوری اســت و در صورتی 
که ســوابق تحصیلی فرد باعث افزایش نمره کل در هر 
زیر گروه و ارتقای وضعیت داوطلب شــود تاثیر مثبت 

سوابق تحصیلی اعمال می شود.
در ســال 9۴ طرح تاثیر قطعی معدل به تصویب رسید 

که به صورت مثبت و منفی لحاظ می شــد و 
بستگی به میزان معدل دانش آموز دارد، اما 
از ســال 95 تاثیر منفی معدل به لحاظ کلی 
لغو شده اســت و تنها تاثیر مثبت آن اعمال 

می شود.
در مصوبه دو مرحله ای شــدن کنکور، سهم 
ارزیابی سازمان سنجش یا کنکور ۴۰ درصد 
و تاثیر معدل در پذیرش داوطلب ۶۰ درصد خواهد بود. 
داوطلبــان ترمی واحدی یا ســالی واحدی که مدرک 
دیپلم خود را از ســال 8۴ به بعد گرفته اند و یک یا چند 
درس خود را به صورت نهایی گذرانده اند، میزان تاثیر 
معدل این داوطلبــان در پذیرش دانشــگاه به میزان 
حداکثر 25 درصد ســوابق تحصیلی بوده و به صورت 
مثبت در نمره کل آن ها لحاظ می شــود.دانش آموزان 
رشته های ریاضی، انســانی، تجربی و معارف اسالمی 
که مدرک پیش دانشــگاهی خود را از سال ۱39۰ به 
بعد دریافت کرده انــد در صورتی که چند دروس پیش 
دانشــگاهی را به صورت نهایی گذرانده باشند، معدل 

آن ها 5 درصد در کنکور اعمال خواهد شــد.تاثیر 25 
درصــدی معدل هم شــامل داوطلبانی می شــود که 
مدرک دیپلم خود را در رشــته های ریاضی، انســانی، 

تجربی و معارف از سال 8۴ تا 9۷ کسب کرده اند.
اگر دانش آمــوزی یک یا چند درس خــود را در مقطع 
دیپلم و پیش دانشــگاهی به صورت نهایــی گذرانده 
باشــد، معدل در کنکور برای اول تاثیــر 3۰ درصدی 
خواهد داشــت.همچنین دانش آمــوزان نظام جدید 
که مدرک دیپلم خود را از رشــته های ریاضی، انسانی، 
تجربی و معارف اســالمی اخذ کرده اند و امتحانات پایه 
دوازدهم آن ها به صورت نهایی یا کشــوری بوده باشد، 
سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشــگاهی برای آن ها 
به میزان 3۰ درصد بر نمره کل نهایی تاثیر گذار خواهد 
بود.ســوابق تحصیلی یا معدل، بخشــی از نمره نهایی 
داوطلبان اســت که در کنکور هر ساله لحاظ می شود و 
با تاکید وزارت آموزش و پــرورش برای حذف تدریجی 
کنکــور به صــورت مســتقیم در آزمــون متقاضیان 

سراسری موثر است. 

آموزش

خریدار   ســویه اومیکرون به ســرعت در 
حال ســبقت گرفتن از دلتا اســت و به نظر 
می رســد می خواهد بــه دوران تاخت و تاز 

دلتا پایان دهد.
در جلســه کمیته علمی کشــوری کووید 
۱9 تمامــی اعضای ایــن کمیتــه متفق 
القول بر این عقیــده بودند که اومیکرون در 
حال شــتاب گرفتن در کشــور است و باید 
مراقبت ها را جدی تــر بگیریم. زیرا، آن طور 
که از گزارش های وزارت بهداشت می توان 
برداشت کرد، این است که رعایت پروتکل ها 
اوضاع خوبی ندارد و تقریباً، دستورالعمل ها 
و شــیوه نامه های بهداشــتی، فرامــوش 

شده اند.
کمتــر از 5۰ درصد مردم ماســک می زنند 
و در همین حــدود، پروتکل هــا را رعایت 
می کنند. دورکاری ها برداشته شده و کسی 

هم فاصله گذاری را رعایت نمی کند.

هشدار سازمان بهداشت جهانی
آن طور کــه ســازمان بهداشــت جهانی 
گزارش داده اســت، افزایش شــدید تعداد 
مبتالیان به اومیکرون را شــاهد هستیم به 
شــکلی که حدود ۱۰ میلیون نفر در هفته 
اخیر بــا ســویه اومیکرون بــه کرونا مبتال 
شــده اند. همچنین، دالیلی برای افزایش 
موارد ابتالی شــدید به این ویروس گزارش 
شده است و موتاســیون های موجود در این 
سویه قادرند به راحتی به سلول های انسانی 

متصل شوند.
همچنین درباره اومیکــرون چیزی که یاد 
گرفته ایم این اســت که ریســک بیماری 
ســخت در اومیکرون نســبت به دلتا کمتر 
است، اما حجم افراد مبتال در سراسر جهان 

عجیب است.
حتی با وجود ریســک کم بســتری شدن 
همچنان تعداد افراد زیادی را می بینیم که 
نیاز به مراقبت های بالینی دارند، افرادی که 
بستری شده اند بر دوش سیستم بار اضافی 

انداخته اند.
زدن ماســک، رعایــت فاصلــه اجتماعی، 

دوری از تجمعات بزرگ از شــما محافظت 
می کند، اگر حقیقتاً می توانید بعضی از این 
اجتماعات را به تعویــق بیندازید، این کار را 

انجام دهید.
آنچه در حال حاضر بسیار اهمیت دارد این 
است که در معرض ویروس قرار گرفتن را به 

حداقل برسانیم.

روند رو به افزایش اومیکرون در ایران
آن طــور کــه از شــواهد امر بــر می آید، 
اومیکرون در کشور ما هم به سرعت در حال 
افزایش است و موارد شناسایی شده به مرز 
۶۰۰ نفر رسیده اســت. البته باید این نکته 
را مدنظر قرار دهیم که موارد انجام تســت 
کرونا در کشور، نســبت به ماه های گذشته، 
فروکش کرده و همین مســئله می تواند بر 

پنهان ماندن افراد مبتال بیافزاید.

نگرانی از حمله اومیکرون به کودکان
حمیدرضــا جماعتی دبیــر کمیته علمی 
کشوری کووید ۱9، گفت: با توجه به اینکه 

حــدود ۱۰ درصــد جامعه مــا را کودکان 
سنین 5 تا ۱۱ ســال تشــکیل می دهند، 
واکسیناســیون ایــن افــراد می توانــد از 
ایجاد پیــک و چرخش ویــروس در جامعه 
جلوگیری کنــد. نکته دیگر هم این اســت 
با توجه به اینکه بحث بازگشــایی مدارس 
مطرح است، بنابراین انجام واکسیناسیون 
یکی از ضرورت هایی اســت کــه حتماً باید 
انجام شود. اگر مدارس باز شود اما کودکان 
واکسینه نباشند، با توجه به اوج اومیکرونی 
که در سنین کودکان بیشتر دیده می شود، 

می تواند باعث بیمار شدن اطفال شود.
وی افــزود: مطالعات کشــورهای دیگر هم 
نشــان داده که اطفال حــدود 3۰ درصد بر 
اثر اومیکرون گرفتار شــدند و یک سوم آنها 
در بیمارستان ها بســتری شدند. با توجه به 
محدودیت تخت های آی ســی یو در کشور 
ما برای اطفال، این موضوع یکی از مواردی 
است که اگر مدارس باز شوند اما واکسن در 
این سنین تزریق نشــود و این افراد گرفتار 
شوند و نیاز به آی ســی یو داشته باشند، در 

کل کشــور می تواند یک بحران ایجاد کند. 
به همین دلیــل ضرورت واکسیناســیون 
کودکان 5 تا ۱۱ ســال، مورد تاکید کمیته 

علمی کشوری کووید ۱9 قرار دارد.
جماعتی ادامــه داد: نکته دیگر این اســت 
با توجه به اینکــه اومیکرون در کشــور ما 
تقریباً دارد شــیوع پیدا می کنــد و طی دو 
تا ســه هفته آینده به احتمال زیاد به پیک 
خودش می رســد، کمیته علمــی در نظر 
گرفت که حتماً بحث بازگشــایی مدارس و 
دانشگاه ها به تعویق بیافتد. پیش بینی های 
متخصصیــن و اعضای کمیتــه علمی این 
اســت که طی دو ســه هفته آینده با پیک 
اومیکرون در کشــور مواجه خواهیم شــد. 
بنابراین به نظر نمی رســد که بازگشــایی 

مدارس و دانشگاه ها کار معقولی باشد.

اومیکرون را جدی بگیریم
به نظر می رســد با توجه به ویژگی هایی که 
برای ســویه اومیکرون مطرح شــده است، 
اغلب مردم ابتالء به آن را در حد و اندازه یک 

سرماخوردگی معمولی می دانند و از همین 
رو، چندان نگران درگیر شدن با اومیکرون 
نیســتند. این در حالی اســت که ســرعت 
انتقال و گسترش اومیکرون، نسبت به دلتا، 
می تواند یــک تهدید جدی بــرای درگیر 

شدن با پیک ششم باشد.
حمید سوری استاد اپیدمیولوژی دانشگاه 
علوم پزشکی شــهید بهشــتی، با اشاره به 
ویژگی های اومیکرون در مقایســه با سویه 
های قبلی، گفت: عالئم اومیکرون شــبیه 
سرماخوردگی است و از همین رو، بایستی 

به افراد سرماخورده مشکوک بود.
وی افزود: بــا توجه به اینکــه اومیکرون در 
آزمایش های پی ســی آر، تا حدودی منفی 
نشان می دهد، از همین رو می توان متصور 
شــد که در حال حاضر نیز ایــن بیماری در 

سراسر کشور وجود دارد.
در همین حال، علیرضا ناجی اســتاد تمام 
ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی، با عنوان ایــن مطلب که 
اومیکرون با قدرت ســرایت پذیری باال، به 
واریانت غالب در اکثــر مناطق جغرافیایی 
تبدیل شده اســت، افزود: در حالی که دلتا 
عالمت های شدیدتری از بیماری را به همراه 
دارد ولی جهش اومیکرون قابلیت ســرایت 

پذیری بسیار باالتری دارد.

چراغ سبز پیک ششم به اومیکرون
به نظر می رسد که پیک ششم به اومیکرون 
چراغ سبز نشان داده و می توان پیش بینی 
کرد که دوران تاخــت و تاز دلتــا به پایان 
رسیده و بایســتی منتظر پیک جدید کرونا 
با سویه اومیکرون باشیم. از همین رو، بهتر 
است که ســتاد ملی کرونا نسبت به تبعات 
عادی انگاری هــا و رهاســازی پروتکل ها، 
هشــدار جدی بدهــد و در مــورد برخی از 
بازگشایی ها نیز تجدید نظر صورت بگیرد. 
زیرا، در صورت درگیر شــدن با پیک جدید 
بیماری و اینکه در فصل سرما هستیم، این 
امکان هست که به شــرایط سخت کرونایی 

باز گردیم.

معدل در کنکور ۱۴۰۱ چقدر موثر است؟

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 7
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rچهار شنبه       22 دی 1400    شماره 960

 خریدار    وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی گفت: عملکرد مدیران و روســای 
انتصابــی در وزارت بهداشــت در جهــت 
اهداف انقالب اســت و افراد بــه کار گرفته 
شده متدین، انقالبی، حزب اللهی، جانباز و 

ایثارگر هستند.
 بهرام عیــن اللهی این مطلب را در جلســه 
علنی مجلس شــورای اســالمی با موضوع 
تضاد منافع در وزارت بهداشت و در پاسخ به 

نمایندگان عنوان کرد.
وزیربهداشــت درمان و آموزش پزشکی با 
بیان اینکه به افرادی که می خواهند با تمام 
قدرت کار کنند باید فرصــت داد، گفت :بر 
اساس بیانات امام خمینی )ره( مالک وضع 
و حال کنونی افراد اســت و اگرکسی بگوید 
که با تمام قدرت می خواهد کار کند باید به 

او فرصت داده شود.
وی در پاســخ به سوال مســعود پزشکیان 
نماینده تبریز، آذرشــهر و اســکو مبنی بر 
عدم پایبندی به قانــون برنامه و تعهد حین 
اخــذ رای در بکارگیری نیروهای انســانی 
برای مدیریت دانشگاههای منتخب گفت: 
افرادی که به کار گرفته شــده انــد افرادی 

حزب اللهی و متعهد هستند.
وزیر بهداشــت،درمان وآموزش پزشکی با 
بیان اینکه این افراد به صورت شــبانه روزی 
و ایثارگرانه کار کردند و نمونه کار آنها را هم 
در کنترل کرونا دیدیم، اظهارداشت: حدود 

۷۰۰ نفــر در روز مرگ و میر داشــتیم که 
امروز به کمتر از 2۰ نفر رســیده، همچنین 
آمار مبتالیــان از 3۱هــزارو 5۰۰ به 2هزار 
نفر، کاهش بســتری ها از 52 هزار به 298 
و بیمــاران ویژه از 82۰۰ نفــر به ۱۷۷5 نفر 
کاهش یافته اســت. ضمن اینکه هیچ شهر 
قرمزی در کشــور وجود نــدارد، در حالیکه 
در شــروع به کار ایــن دولت 359 شــهر و 
شهرستان در وضعیت قرمز بودند. همچنین 
در شرایط کنونی ۴۱۷ شــهر وضعیت آبی 

دارند.
وی ادامه داد : در حال حاضــر در تهران 9۱ 
درصد مردم واکســن زده اند و تالش شبانه 

روزی همکاران ما همچنان ادامه دارد.
عین اللهــی خاطرنشــان کــرد: انتخاب 
همکاران ما بر اســاس تعهد و تخصص بوده 
است وشرایطی که شــما )پزشکیان( اعالم 
کردید در هشــت سال گذشــته هم وجود 

داشته است.
وی ادامه داد: مــا از همه این افــراد میثاق 
گرفته ایم ، 9۰ درصد روســای دانشگاه ها 
تمام وقت کار می کننــد و افرادی با عملکرد 
و درجات علمی باال هســتند و در ظرف این 
3-۴ ماه هــم کارهای بزرگی انجام شــده 

است.
 وزیر بهداشــت گفت : همانطــور که در بند 
)ب( ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه آمده 
است، فعالیت کلیه پزشکان، دندان پزشکان 

و داروسازان در استخدام پیمانی و رسمی در 
سایر مراکز تشــخیصی، آموزشی، درمانی و 
بیمارستان های بخش خصوصی یا عمومی 

غیردولتی ممنوع است .
وی ادامه داد: دولت مکلف شــده اســت در 
اجرای این حکم بــا جبران خدمت ذینفعان 
از طریق اعمال تعرفــه در چارچوب بودجه 
ســنواتی اقدام کند، اما متاســفانه تاکنون 
چنیــن اعتبــاری در قانون بودجــه وجود 
نداشــته و شــرایط جبران خدمت محقق 

نشده است.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
با اشاره به بخشی از این ســوال که به تعهد 
کالمی وی حیــن اخذ رأی اعتماد اشــاره 
دارد، ادامه داد: برنامه ارائه شــده اینجانب 
در کتابی که اخیراً در مجلس منتشــر شده 
آمــده و در اختیار نماینــدگان مجلس قرار 

گرفته و ســرفصل ها و برنامــه هایی که در 
آنجا اعالم کردم در آن وجــود دارد و تمامی 
آنها در دســت پیگیری است و طبیعی است 
بخشی از آنها باید در قالب اصالح مصوبات یا 
اصالح قوانین یا پیش بینی در قانون بودجه 

سنواتی محقق شوند.
وی افزود:  به همین دلیل بخشی از مواردی 
که قابلیت در ســال ۱۴۰۱ دارد، در الیحه 
بودجه پیش بینی شــده اســت. اگر اجابت 
درخواستی به دلیل محدودیت های موجود 
امکانپذیر نشد، آیا داللت بر عدم پایبندی به 
تعهد است یا نه.وی تصریح کرد: درخصوص 
انتصابــات در برخی دانشــگاه هــای علوم 
پزشــکی برای انتخاب افراد بــا محدودیت 
هایی مواجهیــم و امکان اجــرای قانون به 
دلیل عدم پیش بینی بار مالی فراهم نیست، 
از سوی دیگر نمی توانیم امور دانشگاه های 
تاثیرگــذار را به افــرادی واگــذار کنیم که 
توانایی، تخصص و تجربــه کافی و همراهی 
با برنامه های دولت ســیزدهم بــرای اداره 
چنین موسساتی را نداشته باشند، لذا آنچه 
در اداره این دانشگاه ها اهمیت دارد رجحان 
و غلبه منافع دولت بر منافع خصوصی است 
که در این انتصابات بــر آن تاکید کردیم و با 
همه مدیران منصوب شده میثاقی در زمان 

انتصاب منعقد شده است.
عین اللهی گفت : در کل بــه برنامه ای که به 
شما ارائه دادم پایبند هســتم و با هیچکس 

عهد اخوت نبسته ام، بنابراین هر فردی به هر 
دلیلی از راه خود منحرف شــود، حتما وی را 

عزل خواهیم کرد.
وی با اشــاره به برنامه هایی کــه از تریبون 
مجلس اعــالم کرده اســت، تاکیــد کرد: 
اطمینان داشــته  و دارم که ایــن برنامه ها 
توسط شما عزیزان رصد خواهد شد، بنابراین 
همواره خود را مقید بــه اجرای این برنامه ها 
می دانم چرا که معتقــدم در مدار قانون می 
توانیم وضعیت حوزه ســالمت را برای مردم 
مطلوب تــر کنیم و در این راســتا با رویکرد 
لزوم نظارت بــر عملکرد مدیران ارشــد و 
روسای دانشــگاه ها، واحد نظارت و بازرسی 
فعالی را شــکل داده ایم که به صورت مداوم 
و مستمر عملکرد مدیران را ارزیابی می کند 
تا با همین رویکرد با نظارت مستمر و میدانی 
اگر همکاری از عهد و میثاقی که منعقد شده 
است کوتاهی کند، بنده هیچ عهد اخوتی با 
فرد به جز خدمت نداشته و ندارم.وی گفت: 
وضعیتی که در رابطه با رانــت ها و تعارض 
منافع و اختصاصی کردن بســیاری از مراکز 
به عنوان مراکــز تحقیقاتی وجود داشــت 
را اگر صالح بود در جلســه دیگر مطرح می 
کنم. ضمن اینکه باید به این نکته نیز اشــاره 
کنم عملکرد روسای منصوب شده و مدیران 
در جهت منافع انقالب است و انشاهلل با حل 
مشــکالت مالی بتوانند بهتر از ســابق کار 

کنند.

وزیر بهداشت:

وسای وزارت بهداشت در جهت اهداف انقالب است عملکرد مدیران و ر

آگهی مفقودی
برگ سبز وکارت وانت نیسان ۲۴۰۰رنگ آبی مدل ۱۳۸۹به شماره موتور ۵۷۰۶۲۷وشماره 
شاسی NAZPL140TBN275774 و شهربانی ایران ۵۴_۶۱۱د۵۱به مالکیت آقای عبد 

الکریم شریفات مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
 برگ سبز تراکتور ۲۸۵ مدل MF285به شماره پالک ۱۳ک۵۵۵_۱۵ به شماره  موتور 
LFW05996W و شماره شاسیJ۰۴۹۲۵ بنام دهیاری گلوزه مفقود گردیده است و از  

درجه اعتبار ساقط می باشد.                ایالم



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

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

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

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

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

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

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

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

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

)IOS اثر انگشت یا تشخیص چهره )در نسخه
  بروزرســانی خودکار رمزساز سرمایه مشــابه تک بانک بدون نیاز به 

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

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

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

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

دریافت رمز پویای پیامکی

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

قابل استفاده نخواهد بود.

با تلفن همراه بدون توقف به پیشخوان مجازی وارد شوید
پرداخت آنی قبض بدهی در بانک پرداخت 

بانک آینــده با هــدف ارزش آفرینــی هر چه 
بیش تر برای مشــتریان و اســتفاده بهینه از 
ســامانه های غیرحضوری، به ویژه در شرایط 
فراگیری ویروس کرونا، امکان پرداخت قبوض 
تلفن همراه را از طریق گزینه »بانک پرداخت« 
در سامانه  »پیشــخوان مجازی« خود، فراهم 

کرده است.
مشتری می تواند با فعال ســازی گزینه »بانک پرداخت« در پیشخوان 
مجازی، قبوض تلفن همراه خود را به صورت سیستمی و بدون مراجعه 

به شعبه یا دستگاه خودپرداز، پرداخت کند. 
بدین ترتیب که پس از صدور صورت حســاب توسط شرکت همراه اول 
و اعالم بدهی خط، در صورتی که مبلغ بدهی از مبلغ سقف تعیین شده 
در پیشخوان، بیش تر نباشد، مبلغ قبض به صورت سیستمی از حساب 

معرفی شده مشتری برداشت و قبض پرداخت خواهد شد.
»پیشــخون مجازی« بانک آینده، کلیه خدماتی را که در شــعب بانک  
ارائه می شــود، برای مشــتریانی که به هر دلیل امکان حضور در شعب 
را ندارند، فراهم کرده و بدین ترتیب، مشــتریان را از مراجعه به شــعب 

بانک ها بی نیاز می سازد. 
برای عضویت در ســامانه »پیشــخوان مجازی« بانک آینده می توانید 
با حضور در شعب بانک آینده در سراسر کشــور و یا با مراجعه به تارگاه 
»پیشخوان مجازی« به نشــانی  www.abplus.ir  نسبت به تکمیل 

فرم ثبت نام در این سامانه، اقدام کنید.

نتیجه آزمون استخدامی گروه پارسیان به زودی 
اعالم خواهد شد

آزمــون اســتخدامی گــروه پارســیان بــا 
حضور2هزار و 2۱۶ نفر شــرکت کننده در سه 
حوزه آزمونی تهران ،کرمان و اهــواز برگزار و 
نتیجه این آزمون به زودی از طریق درگاه های 

رسمی اطالع رسانی بانک اعالم خواهد شد.
این آزمــون هم زمان روز جمعــه ۱۷ دی ماه با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی و به منظور 
تکمیل کادر کارکنان شعب وادارات بانک پارســیان بر اساس ضوابط 
و آیین نامه اســتخدامی بانک از بین متقاضیان زن و مرد واجد شرایط 

برگزار شد.
محمد قوامی مدیر سرمایه های انســانی و امور رفاهی بانک پارسیان با 
حضور در دانشــگاه امیرکبیر محل آزمون داوطلبان تهران اعالم کرد: 
استخدام و تربیت نیروی انســانی متخصص و کارآمد به منظور تدوین 
و اجــرای برنامه های توســعه ای، ازجمله برنامه های بانک پارســیان 
است که این آزمون نیز در همین راســتا برگزارشده و پذیرفته شدگان 
به ســبب ایجاد ظرفیت های جدید بانک در بخش های مختلف به کار 
گمارده می شوند.شروع ثبت نام این آزمون استخدامی از ۱۷ لغایت 3۰ 
آذرماه بوده و کارت ورود به جلسه نیز از ۱3 لغایت ۱۷دی ماه در اختیار 

شرکت کنندگان قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی:

۷۰ درصد درآمد هر خانوار تهرانی صرف مسکن می شود

خریدار   وزیر راه و شهرســازی هزینه ای که هر 
خانوار ایرانی برای مسکن در کالن شهر ها و سایر 

استان ها از سبد خانوارش می دهد را اعالم کرد.
 رســتم قاســمی وزیر مســکن راه و شهرسازی 
در صحن علنی مجلس شــورای اســالمی گفت: 
موضوع مسکن امروز در واقع به یکی از موضوعات 
مهم معیشــتی و در واقع به بزرگترین مشــکل 
معیشتی کشــور است.بر اســاس آمار موجود در 
کشور ۴8 درصد سبد هزینه های خانوار در کشور 
هزینه مســکن و در شــهر های بزرگی همچون 
تهران بیــش از ۶۰ تا ۷۰ درصــد هزینه های هر 
خانوار صرف مســکن می شــود. قانــون مترقی 
مسکن می تواند نیاز های جدی مسکن را برطرف 

کند این جمله را قاسمی می گوید.
رســتم قاســمی می گویید ســاخت ۴ میلیون 
مسکن در ۴ سال نیازمند برنامه ریزی و کار های 
زیرســاختی اســت. امروز یکــی از اقداماتی که 
در حوزه مســکن انجام شــده زیرســاخت های 
نرم افزاری اســت که برای قانــون جهش تولید 
مسکن فراهم شــده و در زمان بســیار کوتاهی 

سامانه نهضت ملی مسکن راه اندازی شده است.
این عضو هیــات دولت گفت که شــیوه ضمانت 
نامه هــای بانکــی برای اعطــای وام مســکن و 
تعیین تکلیف اقســاط نیز انجام شده است. برای 
داشــتن اطالعات زمین هــای در اختیار وزارت 

راه و شهرسازی بانک زمین را تشــکیل دادیم تا 
اطالعات کامل زمین ها در کشــور را ایجاد کنیم. 
اطالعات ۱3۰۰ شهر در این بانک به روز رسانی و 
وارد شده است.قاسمی گفت: قانون جهش تولید 
مسکن باید اصالح شود تا مشــکالت ما برطرف 
شود. در گام اول ساخت 2 میلیون واحد مسکونی 

را شروع می کنیم. 
وزیر راه و شهرسازی با اشــاره به برنامه وزارتخانه 
در اجرای قانون جهش تولید مســکن گفت که ما 
برای  اینکه بتوانیم طبق برنامه زمانبندی شده تا 
پایان ۴ سال این برنامه را اجرا کنیم الزم است در 
نوبت او ســاخت دو میلیون واحد مسکونی را آغاز 
کنیم چرا که ساخت مسکن در کشور بین ۱.5 تا 2 

سال به طول می انجامد.
به گفته عضو کابینه دولت ســیزدهم، هم اکنون 
در اجرای اقدام ملی ســاخت 52۰ هــزار واحد 
مسکونی آغاز شــده و بر اســاس گزارش دیوان 
ســاخت آن ها بیــن ۱۰  تا ۱5 درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشــته اند که در شــورای عالی مسکن 
تصویب کردیم 9۰ درصد از اجرای این پروژه باقی 
مانده اســت که باید با اســتفاده از ظرفیت قانون 
جهش تولید مسکن در نهضت ملی مسکن ادغام 
شــوند، همچنین بر اساس لیســت ساخت 2۰۰ 
هزار واحد مســکونی جدید در شهر های جدید را 
در این فرصت کوتاه بر اساس اجرای نهضت ملی 

مســکن کلنگ زنی کرده و آغاز کردیم. از سوی 
دیگر ساخت ۱5۰ هزار واحد مسکونی روستایی 
بر اســاس کد ملــی متقاضیان در اختیــار بنیاد 
مســکن قرار گرفته است.قاســمی گفت: امروز 
ســاخت بیش از 8۰۰ هزار واحد مسکونی را در 
دســت اجرا داریم و به دنبال این هستیم که این 
عدد را به ســرعت به دو میلیون برسانیم تا در دو 
سال اول فعالیت دولت به اتمام برسد و در نوبت 
دوم ســاخت دو میلیون واحد مسکونی جدید را 
آغاز کرده و تا پایان این دولت ساخت ۴ میلیون 

واحد مسکونی به اتمام برسد.
وزیر راه و شهرســازی گفت: در پیش بینی منابع 
الزم برای این بخش آمده اســت از فروش امالک 
وزارت راه و شهرســازی تأمین شود بنابراین ما به 
دنبال این هســتیم که امــالک و زمین های قابل 
فروش برای پشــتیبانی از نهضت ملی مســکن 
فروخته شــده و درآمد آن در صندوق گذاشــته 
شــود، اما برای اجرای این قانون برای مدت زمان 
کوتاه نمی توان تنها از این طریق اقدام کرد. دولت 
برای اجرای قانون جهش تولید مســکن اهتمام 
جدی داشته و شــخص رئیس جمهور نیز روزانه 
پیگیر این موضوع است بنابراین الزم است تأمین 
منابع الزم برای آن در بودجه ۱۴۰۱ مد نظر قرار 
گیرد تــا بتوانیم در پایان دولــت عدد پیش بینی 

شده در این قانون را محقق کنیم.

 مهر

یک نماینده مجلــس تأکید کرد: 
احیای ســنت قرض الحسنه که 
در سیستم بانکی فراموش شده، 
فقط به همت بانک قرض الحسنه 
مهر ایران امکان پذیر است که باید 
فرهنگ شود.در جلسه ای که بین 
شــمس الدینی مدیر شعب بانک 
در اســتان فارس و آقای عزیزی 
نماینده شــیراز و زرقان مجلس 
شــورای اســالمی برگزار شــد، 
درباره  گزارشــی  شمس الدینی 
عملکرد بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در ســطح کشــور و استان 
فارس ارائه کــرد. وی همچنین 
در خصــوص طرح مســئولیت 
اجتماعــی بانــک و فعالیت های 

انجام شده در این حوزه 
گزارشی ارائه کرد.

عزیــزی نماینده مردم 
شــیراز و زرقــان در 
مجلس شورای اسالمی 
نیز با تقدیــر از عملکرد 
بانــک قرض الحســنه 

مهر ایــران، گفــت: عملکرد این 
بانک در حوزه  خدمــات بانکی و 
همچنین مســئولیت اجتماعی 
نشان از پویایی و حس مسئولیت 
نســبت به جامعــه دارد که قابل 
تحســین اســت. احیای سنت 
قرض الحســنه که در سیســتم 
بانکــی فراموش شــده، فقط به 
همت بانک قرض الحســنه مهر 

است  امکان پذیر  ایران 
که باید فرهنگ شود.

امیدواری  ابراز  عزیزی 
کــرد: بــا همــکاری 
مضاعــف بیــن بانک 
مهــر  قرض الحســنه 
ایران در اســتان فارس 
و همچنیــن دفاتــر نمایندگان 
مجلــس بتوانیم هم بخشــی از 
نیازهای اقشــار محــروم جامعه 
را مرتفــع کنیم و هم بــا معرفی 
خیرین و شــرکت های صنعتی 
بتوانیــم از خدمــات ایــن بانک 
به صورت بهینه اســتفاده کنیم.

کارنامه روشــن و شــفاف بانک 
قرض الحســنه مهر ایــران قابل 

تقدیر و حمایت است.
شــمس الدینی مدیــر شــعب 
بانک قرض الحســنه مهــر ایران 
در اســتان فارس جلســه ای نیز 
با دکتر قــادری نماینــده مردم 
شــیراز و زرقــان در مجلــس 
شورای اسالمی داشــت. وی در 
این جلســه با اشــاره به ظرفیت 
بــاالی بانک قرض الحســنه مهر 
ایران برای پوشش نیازهای همه 
بخش های صنعتی استان فارس، 
گفت: حسب دســتور مدیرعامل 
محترم بانــک به دنبــال تبدیل 
شــدن کارت های بانک به کارت 
معیشــت و پرســنلی در همــه 

سازمان ها و شرکت ها هستیم.

احیای سنت قرض الحسنه به همت بانک قرض الحسنه مهر ایران ممکن است

بانک
 خدمات ویژه وب اپلیکیشن بیمه سرمد

 برای مشتریان
وب اپلیکیشن بیمه ســرمد که در تمامی پلتفرم ها در دسترس است، 

خدمات ویژه ای را به مشتریان عرضه می کند.
به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، وب اپلیکیشن ویژه این شرکت 
برای سهولت مشتریان در تمامی پلتفرم های تلفن همراه و رایانه ها در 
 IOS، دسترس است و تمامی مشتریان می توانند از طریق پلتفرم های

Android و Windowds از خدمات آن استفاده کنند.
این وب اپلیکیشــن در کنار خدمات صدور آنالین بیمه های شــخص 
ثالث، آتش ســوزی، حوادث انفرادی، حوادث ورزشی در خانه، پوشش 
کرونا و کرونا پالس، خدمــات متنوعی به مشــتریان ارائه می کند. در 
بخش امور بیمه ای، مشتریان بیمه ســرمد با واردکردن کدملی و تاریخ 
تولد خود، به لیســت بیمه نامه های جاری و وضعیت مالی آنها، لیست 
هزینه های درمان پرداختی )شــامل مبلغ درخواستی و مبلغ واریزی، 
زمان پرداخت وجه و...(، پوشش های درمان تکمیلی افراد تحت تکفل و 
خسارت های غیر درمان دسترسی خواهند داشت و از ریز پوشش های 

بیمه درمان خریداری شده خود نیز مطلع می شوند.
همچنین مشتریان بیمه سرمد، می توانند از طریق این وب اپلیکیشن، 
اطالعات و نشانی تمامی مراکز صدور و مراکز درمانی طرف قرارداد این 
شرکت را مشــاهده کنند و از طریق نقشــه آنالین، نزدیک ترین مرکز 
درمانی مــورد نظر خود را پیدا کرده و با اپلیکیشــن های مســیریاب، 

بهترین مسیر دسترسی به این مراکز را دریافت کنند.
اســتعالم اصالت بیمه نامه نیز، یکی از خدمات وب اپلیکیشــن سرمد 
 ،VIN است که مشتریان بر اســاس کد یکتا، شــماره بیمه نامه، یا کد
اســتعالم اصالت بیمه نامه خریداری شده خود را دریافت می کنند. این 
وب اپلیکیشن، قابلیت دارد که اســتعالم تخفیف بیمه شخص ثالث را 

نیز در اختیار مشتریان قرار دهد.
یکی از قابلیت های مهم دیگر این وب اپلیکیشن، درخواست بیمه نامه 
عمر اســت، به صورتی که افراد از طریق وب اپلیکیشن، نرخ بیمه عمر 
و ســرمایه مورد نظرشان را اســتعالم و بررســی می کنند و پس از آن 

می توانند درخواست بیمه نامه عمر خود را در سامانه به ثبت برسانند.  
webapp. وب اپلیکیشن بیمه سرمد با تمامی این قابلیت ها، به نشانی

sarmadins.ir در اختیار همه مشتریان و شهروندان است.

مدیرفنی صندوق تأمین خسارت های بدنی مطرح کرد
 راه اندازی سامانه ماده ۱3 قانون بیمه اجباری 

خدمتی نو از صندوق در آستانه پنجاه و سومین 
سالروز تاسیس این نهاد

  مدیر فنی صندوق تأمین خســارت های بدنــی از راه اندازی و اجرایی 
شدن ســامانه ماده ۱3 در آستانه ســالروز تاســیس صندوق با هدف 
پرداخت کل خسارت بدنی توســط یک مرجع و حذف تشکیل پرونده 

دو مرحله ای در اجرای فرایند خبر داد.
به گزارش روابط عمومی صندوق؛ داود میرشکاری مدیر فنی صندوق 
ضمن گرامیداشــت ســالروز تاســیس این نهــاد در روز 23 دی ماه ، 
صندوق تأمین خسارت های بدنی را جزو مهم ترین طرح های تکمیلی 
مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از وســایل نقلیه که از سال ۱3۴۷ در 
قوانین ایران پیش بینی شده اســت عنوان کرد  و افزود در نظام حقوقی 
فعلی ایران به موجب قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص 
ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95/2/2۰ ، تبصره ماده 
55۱ قانون مجازات اســالمی مصوب ۱392 ، ماده 2۶ قانون رسیدگی 
به تخلفات راهنمایــی و رانندگی مصوب ۱389 ، بنــد الف تبصره ۱۱ 
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و قانون تشدید مجازات اسیدپاشی 
و حمایت از بزه دیدگان ناشــی از آن مصوب ۱398 ، گســتره تعهدات  
این صندوق به عنوان نهاد مســتقل عمومی غیردولتی برای پرداخت 

خسارت های بدنی مشخص شده است.
 ایشــان با بیان اینکه مطمئنا راه اندازی این سامانه گام بلند و مؤثری در 
راستای تحقق دولت الکترونیک در سطح صنعت بیمه می باشد گفت: 
این سامانه تنها سامانه ای است که قابلیت تبادل مستندات و اطالعات 
در صنعت بیمه فی مابین بیمه مرکزی، صندوق تامین خســارت های 
بدنی و تمامی شــعب شــرکت های بیمه ای که مطابق مــاده 5  قانون 
مذکور مجوز فعالیت در رشــته بیمه شــخص ثالث را از بیمه مرکزی 

دریافت نموده اند را داراست.
میرشــکاری با اشــاره به حجم باالی پرونده های ماده ۱3 قانون بیمه 
اجباری خسارت وارد شده به شــخص ثالث اظهار داشت: نارسایی های 
وضعیت فعلی و ضرورت ارتباط با شــرکت های بیمه و بیمه مرکزی از 
طریق بســتر الکترونیک، موجب شــد، مدیرعامل محتــرم صندوق 
طراحی این ســامانه را به عنوان یکی از اولویت های مهم در برنامه سال 
۱۴۰۰ صندوق به واحدها ابالغ نماید. برهمین اســاس جلسات متعدد 
کارشناسی در سطح صندوق، سندیکا و بیمه مرکزی برگزار و ابعاد فنی 

سامانه مورد کارشناسی و تحلیل قرار گرفت.
وی افزود مهم ترین مزیت و دستاورد ســامانه ماده ۱3 ،پرداخت کل 
خسارت بدنی توســط یک مرجع و حذف تشکیل پرونده دومرحله ای 
در اجرای فرایند اســت و این بدان معناست که زیان دیده ای که در اثر 
حوادث رانندگی دچــار آالم روحی و روانی ناشــی از صدمات بدنی و 
یا از دســت دادن یکی از عزیزان خود می باشــد در رویه فعلی مجبور 
است برای دریافت خسارت با تکلف فراوان با دو مرحله تشکیل پرونده 
نزد بیمه گر و صندوق خسارت اســتحقاقی خود را دریافت نمایند که 
این مهم بار مضاعفی را بر زیان دیدگان مشــمول ماده ۱3 وارد خواهد 

نمود. 
با راه اندازی سامانه مذکور، تمام خســارات بدنی استحقاقی اشخاص 
ثالث زیان دیــده طی یک مرحله و از محل شــرکت های بیمه پرداخت 
خواهد شد بدیهی اســت بیمه گر پس از پرداخت کامل خسارت نسبت 
 به مازاد پرداختی، به صندوق رجــوع و یا در صورت موافقت صندوق در 

حساب های فی مابین منظور خواهد نمود.
مدیر فنی صندوق در ادامه، ســایر مزایای ســامانه مذکور را  تسهیل، 
تسریع و یکپارچگی پرداخت خسارت بدنی زیاندیدگان شخص ثالث، 
کاهش زمان دریافت نســخه فیزیکی پرونده از شــرکت های بیمه به 
صندوق، اجرای بهینه مدیریت ســبز به واســطه کاهش مصرف کاغذ 
به طور متوســط چهل برگ برای هر پرونده، کاهش هزینه های پست 
و ارسال مرســوالت شــرکت های بیمه به صندوق، کاهش هزینه های 
نیروی انســانی در رابطه با تهیه رونوشــتی از پرونده، افزایش ســطح 
نظارت بیمه مرکزی، افزایش ســطح اطالع رسانی شرکت های بیمه از 
فرجام رسیدگی و پرداخت ســهم صندوق، امکان گزارش الکترونیک 
و بر خط فرآیند، امکان ارجاع پرونده هــای اختالفی فی مابین صندوق 
و شــرکت های بیمه در بســتر الکترونیک به کمیته ماده 29، نهادینه 
نمودن رفتار یکسان و هماهنگ شــرکت های بیمه براساس استاندارد 
قانونی و کاهش فضای بایگانی و نگهــداری پرونده های ماده ۱3 قانون 

برشمرد.
این مقام مسئول »خســارت های بدنی مازاد بر ســقف بیمه نامه« که 
اساساً موضوع طراحی این سامانه بوده را این گونه تشریح کرد: در زمان 
حاکمیت قانون بیمه اجباری مســئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه 
موتوری در مقابل شــخص ثالث مصوب ســال ۱38۷ و در پایان سال، 
عموماً رییس محترم قــوه قضاییه نرخ جدید دیه ســال آتی را اعالم و 
برهمین اساس شــورای عالی بیمه نیز نســبت به تایید نرخ نامه حق 
بیمه اقدام و مراتب را از طریق بیمه مرکزی به شــرکت های بیمه ابالغ 

می نمود.
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فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای

 نوبت دوم

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

نماید.  برگزار  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را  ذیل  مشروحه  مناقصه  دارد   نظر  در  گزار  مناقصه  دستگاه  عنوان  به  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
آدرس به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  درگاه  طریق  از  ها  پاکت  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد  دریافت  از  مناقصه  برگزاری  مراحل   کلیه 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در 
مناقصه محقق سازند .

  موضوع مناقصه: عملیات اجرایی اولویت اول خط انتقال آب بناب سیاهک شهرستان حاجی آباد
  مبلغ برآورد اولیه: ۲۳,۳۸۶,۱۰۵,۴۲۷ ریال ) بیست و سه میلیارد و سیصد و هشتاد و شش میلیون و یکصد و پنج هزار چهارصد و بیست و هفت ریال (

) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین میگردد (
  مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۱,۱۶۹,۳۰۵,۲۷۱ریال )یک میلیارد و یکصد و شصت و نه میلیون و سیصد و پنج هزار و دویست و هفتاد و یک ریال (.

  رتبه و رشته مورد نظر : ۵ آب
  مبلغ خرید اسناد : ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۲۹۳۴۹۹۰۰۰۳ بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
  مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳
  زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت ۱۰  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸

  محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است.
امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )۶۵(بازگشایی خواهد گردید.

  پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک الزم 
شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایل های pdf در سامانه فوق درج نمایند .

  سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار 
 ناصر - جنب بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن ۸۷-۸۶-۳۳۳۵۰۵۸۲ سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی

www.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :۱۴۵۶
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