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رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس مطرح کرد

معیشت مردم ،خط قرمز مجلس در بودجه ۱۴۰۱
رئیس کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس گفت:حتما برای حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی باید به یک جمع بندی مشــترک بین مجلس و دولت 

برسیم.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیســیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس 
شورای اسالمی، با اشــاره به پیشــنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی از 
سال آینده،گفت: در کمیســیون تلفیق، با دعوت از مســئوالن دولتی و 
کارشناســان بر روی این موضوع مهم که نگرانی های هــم برای جامعه 

ایجاد کرده است در حال کار کارشناسی هستیم.
وی بــا بیان اینکــه حتما بــرای حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بایــد به یک 
جمع بندی مشترک بین مجلس و دولت برسیم، ادامه داد: تا زمانی که یک 
راهکار کامال محکم ارائه نشــود که بر اســاس آن خط قرمز مجلس یعنی 
معیشــت مردم را تضمین کند، قطعا مجلس زیر بــار حذف ارز ترجیحی 

نخواهد رفت.
نماینده همــدان در مجلس با بیــان اینکه هنوز بــه جمع بندی الزم در 
کمیسیون نرسیده ایم و دولت گزارشاتی در این زمینه به نمایندگان ارائه 
می کند، افزود: هنوز دولــت راهکار قطعی و قابل قبولــی برای حذف ارز 

ترجیحی از بودجه سال آینده به مجلس ارائه نکرده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه اگر 
به جمع بندی های الزم برسیم قطعا آن را اعالم خواهیم کرد، اظهار کرد: 
البته تا زمانی که اطمینان حاصل نشــود که به معیشت مردم ضربه وارد 
نمی شود اجازه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نمی دهیم و باید به یک راهکار 

جدی در این زمینه برسیم.
حاجی بابایی با بیان اینکه نظر دولت برای پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
دادن یارانه به مردم است، گفت: سمت و سوی مجلس نیز بیشتر به سمت 
دادن کاال برگ به مردم اســت که هنوز این روش پرداخت ها جمع بندی 

نشده است.

بودجه

پرونده جاماندگان همچنان باز است

چرا خبری از جاماندگان 
سهام عدالت در بودجه ۱۴۰۱ 

نیست؟

رئیس سازمان استاندارد:

و کیفی  در ۸ سال اخیر خودر
خوبی تولید نشد

بعد از تعللی یک ساله انجام شد

افزایش ظرفیت تولید نفت 
خام سبک با افتتاح رسمی 

پاالیشگاه قشم

 روند قیمتی رمزارزها در سال جدید چگونه خواهد بود؟

وزهای طالیی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ ر
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با افزایش ۵ درصدی راندمان نیروگاه ها انجام می شود

فرصت ۶ میلیون دالری صادرات سوخت مایع 
خریدار   با افزایــش پنج درصدی راندمان 
نیروگاه هــا، ۱۲.۵ درصد مصرف ســوخت 
مایع نیروگاه ها کم می شود که معادل۱۲.۵ 
میلیون لیتر سوخت مایع است. با احتساب 
قیمت فوب خلیج فارس این کاهش مصرف 
در گازوئیل بیش از ۶ میلیون دالر و اگر این 
سوخت در بخش مازوت صرفه جویی شود، 
ارزش آن معادل ۶ میلیون دالر در روز است.

 افزایــش مصــرف گاز در بخــش خانگی 
هم زمان با ماه های سرد سال، باعث می شود 
تا نیروگاه ها و صنایع عمده از جمله سیمان 

و فوالد به سمت مصرف سوخت مایع بروند.
امسال نیز بخش خانگی افزایش مصرف گاز 
را از مهرماه آغاز کــرده و حاال فقط در بخش 
خانگی و تجاری روزانه حدود ۶۰۰ میلیون 
متر مکعــب گاز مصرف می شــود. این در 
حالی است که مجموع تزریق گاز به خطوط 
سراســری، روزانه معادل ۸۵۰ میلیون متر 

مکعب است.
از همیــن رو، بــرای جبران کســری گاز، 
تحویل ســوخت مایع از اواخر تابستان آغاز 
شد تا مخازن ذخیره ســازی خود را تکمیل 
کنند. برای آن که تغییر سوخت نیروگاه ها، 
ســیمانی و شــرکت های فوالدی وقفه ای 
در تولید ایجــاد نکند و هزینه تمام شــده 
تولید نیز بیشتر نشــود، مصوبه ای تصویب 
شد تا ســوخت مایع با آن که قیمت باالتری 
دارد اما به قیمت معــادل گاز طبیعی به آنها 
تحویل شود. نیروگاه ها و صنایع عمده باید 
درخواســت خود را ثبت کنند تا براســاس 
بررسی ها، سوخت مورد نیاز تخصیص داده 

شود.
اکنون از نیــاز ۲۸۵ میلیون متر مکعبی گاز 
نیروگاه ها در کشــور، حدود ۱۰۰ میلیون 
متر مکعب توسط گاز تامین می شود و بقیه 

نیز سهم مازوت یا گازوئیل است.
بررســی های ایرنا نشــان می دهد، قیمت 
سوخت مایع تحویلی به عنوان سوخت دوم 
)گازوئیل و مازوت ( در صورت قطعی گاز، به 
نیروگاه هایی که همه برق خود را به شــبکه 
برق سراســری تحویل می دهند، بر اساس 
مصوبه شــماره ۲۷۰۲۶/ت۵۸۸۱۸ مورخ 
یازدهم خرداد ماه ۱۴۰۰ هیــات وزیران ، 
۱۰۰ ریال به ازای هر لیتر فرآورده مصرفی با 

احتساب مالیات بر ارزش افزوده است.
بر اســاس همیــن مصوبــه، نیروگاه های 
خارج از شبکه برق سراســری که برق خود 
را به قیمت تکلیفی به فروش می رســانند، 
هر لیتر ســوخت مایع را ۷۵۰ ریال دریافت 

می کنند.

تولیدکننــدگان ســیمان و فــوالد نیز بر 
اساس مصوبه شــماره ۱۶۱۸۹/ت۵۸۷۶۸ 
هیات وزیران، قیمت هر لیتر ســوخت مایع 
شامل مازوت یا گازوئیل، معادل قیمت گاز 
مصرفی محاســبه می شــود. این قیمت بر 
اســاس آخرین ابالغ که مربوط به مهر ماه 
سال جاری است، برای ســیمانی ها معادل 
۵۰۷ تومــان و برای فوالدی هــا یک هزار و 

۵۲۰ تومان در هر لیتر سوخت مایع است.
با توجه به این ارقــام در اینجا نیز نیروگاه ها 
ســوخت را تقریبا رایگان دریافت می کنند. 
این در شرایطی اســت که هر لیتر گازوئیل 
به قیمت فوب خلیج فــارس حدود ۱۳ هزار 
و ۵۰۰ تومان و هر لیتــر مازوت نیز ۱۳ هزار 

تومان است.

بنابرایــن با توجه به راندمــان ۴۰ درصدی 
نیروگاه های کشــور، فقط اگــر پنج درصد 
راندمــان افزایش پیدا کنــد، ۱۲.۵ درصد 
کاهش در سوخت نیروگاه ها شاهد خواهیم 

بود.
به طور مثال اگر در زمستان که تقاضا برای 
برق کمتر است، کل میزان مصرف سوخت 
نیروگاه هــا را ۲۰۰ میلیــون متــر مکعب 
معــادل گاز در نظر بگیریــم، ۱۰۰ میلیون 
متر مکعب توسط گاز تامین می شود و ۱۰۰ 
میلیون لیتر نیز به ســوخت مایع اختصاص 

دارد.
با صرفه جویی ۱۲.۵ درصدی در این بخش 
حدود ۱۲.۵ میلیون لیتر در مصرف سوخت 
مایع صرفه جویی خواهد شــد. با احتساب 

قیمت هر لیتر گازوئیل در فوب خلیج فارس 
این کاهش مصرف معادل ۶ میلیون و ۲۵۰ 

هزار دالر در روز خواهد بود.
اگــر ایــن ســوخت در بخــش مــازوت 
صرفه جویــی شــود، ارزش آن معــادل ۶ 

میلیون دالر در روز است.
به طــور میانگین بــا فــرض صرفه جویی 
مســاوی در هر دو بخش، بــا فرض مصرف 
ثابت ســوخت مایع در پنج ماه ســرد سال، 
فقط در همین پنج ماه، حدود ۹۲۰ میلیون 
دالر فرصــت صادراتــی بــرای گازوئیل و 

مازوت به وجود می آید.
اگرچه قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها 
بسیار پایین اســت، اما قیمت سوخت مایع 
تحویلی به تولیدکنندگان فوالد و ســیمان 
نیز در مقایســه با قیمت فوب خلیج فارس 

ارزان است.  
در حال حاضر، هر لیتر گازوئیل فوب خلیج 
فارس ۵۰ سنت اســت که با توجه به قیمت 
۲۷ هزار تومانی دالر، ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
قیمت می خورد. با توجه به قیمت یک هزار 
و ۵۲۰ تومانــی ســوخت گازوئیــل برای 
تولیدکننــدگان فوالد، درصــورت مصرف 
گازوئیل، این تولیدکنندگان سوخت را ۱۱ 
هــزار و ۹۸۰ تومان ارزان تــر از فوب خلیج 

فارس دریافت می کنند.
مازوت هــم که قیمتی ۴۸ ســنتی در فوب 
خلیج فارس دارد، معــادل ۱۳ هزار تومان 
قیمت می خورد. بنابراین مــازوت نیز ۱۱ 
هــزار و ۴۸۰ تومان ارزان تــر از فوب خلیج 

فارس به دست فوالدی ها می رسد.
همچنیــن، هــر لیتــر گازوئیــل بــه 
تولیدکنندگان ســیمان ۱۳ هــزار تومان 
ارزان تر و هر لیتر مازوت نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ 

تومان ارزان تر به دست سیمانی ها می رسد.
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شناسه آگهی : 1256931

 آگهي فراخوان مناقصه عمومی 
با ارزیابی کیفی )نوبت سوم(

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

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

می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/21  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/25

روابط عمومي شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

رشکت آب منطقه ای  رهزمگان

وزارت نیرو
 نوبت دومرشکت دم   رییت منابع آب اریان

 ســخنگوی گمرک گفت: پس از اعالم هشدار گمرک 
باشــماق در خصوص کاالهای ترانزیتی در طول مسیر 
و اعالم گمرک ایران با دستور مقام قضایی، با همکاری 
گمرک و ناجا پس از تعقیب یــک محموله ترانزیتی و 
تخلیه کاال در داخل کشــور، متخلفان بــا اعالم جرم 

گمرک به مراجع قضایی معرفی شدند.
 »ســید روح اله لطیفی« در خصوص کشــف اخیر در 
مرزهای غربی کشور اظهار داشــت: تعدادی کانتینر 

لوازم آرایشی و پوشاک که قرار بود به صورت ترانزیتی 
از کشور خارج شــوند، اما در داخل کشور تخلیه شده 
بود؛ کشف و به مراجع قضایی ارجاع شد و گمرک علیه 
شــرکت های ذی مدخل حمل و تراتزیت کاال به مقام 

قضایی اعالم جرم کرد.
وی ضمن رد تخلف در گمرک، افزود: از شهریور امسال 
با رصد و کنترل مدیر گمرک باشــماق و همکاران فن 
آوری اطالعات در حمالت هکرها  به سرورها، گزارشی 

مبنی بر احتمال تغییرات در کاال یا بــروز اتفاقاتی در 
مســیر تردد کاالهای عبوری به ســتاد گمرک  برای 
رصد محموله های ترانزیتی در داخل  کشــور که خارج 
از کنترل گمرک اســت، ارائه شــد و برهمین اساس 

محموله های مختلف ترانزیتی زیر نظر گرفته شد.
ســخنگوی گمرک گفت: در رصدهای مبداء و مقصد  
گمرک، محموله مبلمان ترانزیتی زیر نظر گرفته شــد 
و هفت محموله مبلمان خارجــی )پنج محموله لطف 

آباد و ۲ محموله باشماق(که باید از خاک کشور عبور و 
خارج می شد توسط ســتادگمرک و یگان های مرتبط 
با مبارزه با قاچاق این ســازمان قبل از خروج از کشور 
شناســایی و پس از تطبیق تصاویر ورود کاال و بررسی 
پلمب های کانتینرها، مشخص شد که محموله مبلمان 
خارجی با مبلمان داخلی در داخل کشــور عوض شده 
اســت. گمرک نیز علیه شــرکت های مورد نظر اعالم 

جرم کرد و پرونده به  مراجع قضایی ارجاع شد.

قاچاق

همکاری گمرک و ناجا منجر به کشف کانتینرهای قاچاق شد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد

نگرانی فعاالن بازار از پیش نویس 
تغییر قانون بازار سرمایه



رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اعالم کرد

نگرانی فعاالن بازار از پیش نویس تغییر قانون بازار سرمایه

پرونده جاماندگان همچنان باز است

چرا خبری از جاماندگان سهام عدالت در بودجه ۱۴۰۱ نیست؟

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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آنچه از نهضت ملی مسکن فراموش شده
 علی فرنام   قانون جهش تولید مســکن عماًل ترسیم کننده کل نظام 
مسکن و عمران و معماری و شهرسازی ایران در گام دوم انقالب اسالمی 
است از این روی همگام با تالش برای دســتیابی به هدف گذاری کّمی 

ارکان کیفی نیز به همان اندازه واجد اهمیت است.
در این راستا ۱۴ محور به عنوان پیش نیاز و الزام مطرح می شود:

۱. مالحظات آمایش سرزمین در حمایت های بیشتر مسکن در مناطق 
مهاجر فرست دورافتاده و محروم برای جذابیت اسکان و مراکز صنعتی 

و معدنی عمده - - در مقابل اجتناب از تشدید مهاجرت به کالنشهرها.
۲. دوم مکان یابی مناســب اگرچه زمین ارزان مهم است ولی دسترسی 
به خدمات شــهری و زیر ساختها و حمل و نقل مناســب بر آن مقدم اند 
توسعه درون شــهرها در اراضی بایر و مازاد و خود مالک و بافت فرسوده 

راه حل برد برد است.
۳. ســوم بارگذاری بیش از نیاز در شــهرهای جدید تأثیری در قیمت 
کالنشهرها نداشته و حتی سهم خانه های خالی و مستاجرین را افزایش 

داده است.
۴. چهارم روش غربالگری مشــهور به فرم ج دیگــر جوابگوی اقتضائات 

مسکن حمایتی نیست و غربالگری هدفمند و هوشمند باید انجام شود
۵. پنجم در راستای شهرسازی ایرانی و اســالمی از تداوم رویه ساخت 
مســکن حمایتی در غالب بلوک های آپارتمانی متراکــم و بلندمرتبه 

اجتناب شود و اشراف و محرمیت لحاظ شود.
۶. ششم مالحظات اجتماعی دیده شود برنامه ریزی به گونه ای باشد که 
منجر به سکونت مالک شود نه صرفاً ســرمایه گذاری و اجاره دادن - به 
محله محوری توجه شــود - مسکن حمایتی برچســب گذاری نشود و 

توزیع متنوعی داشته باشد.
۷. هفتم مالحظــات طراحی اقلیمی در فرم بنا و پــالن و نحوه چیدمان 
بلوک های ســاختمانی برای بهره گیری مطلوب از آفتاب و باد و شــیب 

زمین انجام شود.
۸. هشــتم الزامات معماری تنوع متراژ و پالن و تعــداد اتاق خواب برای 
طیف متوع متقاضیان - طراحی مناســب فضا برای نیاز و زمینه ســاز 

تعالی خانواده و فرزندآوری.
۹. نهم دوام و عمر بنا برای ارتقای عمر ۲۶ ســاله فعلی بنا به حداقل ۵۰ 

سال.
۱۰. دهم بهره وری مصرف انرژی در پیک مصرف ۸۰ درصد مصرف گاز 
خانگی و دوسوم مصرف برق خانگی است این تنها فرصت اصالح الگوی 

مصرف خانگی است.
۱۱. یازدهم دسترســی به حمــل و نقل عمومی ارزان و ســریع و ایمن 
توســعه در حومه و شــهرک ســازی بدون تعبیه و تدارک حمل و نقل 
عمومی مناســب افزایش ســهم باالی حمــل و نقل خانــوار حمایتی 

-افزایش احتمال تصادف در مبادی ورودی شهرها را در پی دارد.
۱۲. دوازدهم مانع زدایی از جهش تولید مسکن با تسهیل صدور جواز - 

بازنگری و تسهیل پیش فروش ساختمان.
۱۳. سیزدهم برنامه ریزی هماهنگ برای توســعه صنایع ساختمانی و 
ساخت مسکن برای اجتناب از گرانی مســکن و کمبود یا مازاد گسترده 

در برخی اقالم و مصالح و تجهیزات ساختمانی.
۱۴. چهاردهم حمایت از توســعه روســتایی و تسهیل شــرایط برای 

مهاجرت معکوس ضمن اجتناب از تغییر کاربری و ویالسازی.
در یک جمع بندی کوتاه می توان گفت بــا توجه به ابعاد گوناگون کیفی 

و چگونگی اجرای این طرح، چه بسا بر هدف گذاری کّمی اولویت دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
منشاء اصلی مشکالت گمرک ناهماهنگی میان 

۲۵دستگاه دولتی است
سید احسان خاندوزی در بازدید از گمرک شهید رجایی، منشاء اصلی 

مشکالت گمرک، را ناهماهنگی میان ۲۵ دستگاه دولتی دانست.
 سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از گمرک 
شهید رجایی و در پاسخ به پرسشی درباره عدم تخصیص منابع از سوی 
بانک ها به بازرگان ها و مشکالت گمرک شهید رجایی، گفت: گمرک به 
تنهایی بار نیمی از تجارت کشور را به دوش می کشد، اما دچار ضعف ها 
و مشکالت فراوانی است که همین موجب شده تولید کنندگان و تجار 

دچار خسارت فراوانی شوند.

وزیر اقتصاد تشــریح کرد: بخشی از مشــکالت گمرک بر می گردد به 
نهادهای دولتی که در حوزه واردات کاالهای اساســی، زمان بندی به 
موقعی انجام نمی دهند که نســبت به آن باید دقت بیشــتری داشته 

باشند تا شاهد چنین اتفاقاتی دیگر نباشیم.
وی تصریح کرد: گمرک با ۲۵ دســتگاه و ســازمان دیگر کار می کند و 
ضعف در نهادهای دیگر همکار با گمــرک، باعث اختالل در فرآیند کار 

گمرک شده و باعث شده که فرآیند ترخیص طوالنی و هزینه بر شود.
خاندوزی با اشاره به اینکه حل مشکالت هماهنگی نهادهای مرتبط به 
نفع گمرک کشور خواهد بود، گفت: در نتیجه هماهنگی، دستگاه های 
مرتبط با گمرک آن زمان و هزینه کمتر بــرای تجار و تولید کننده و در 

نهایت قیمت تمام شده کمتر برای مصرف کننده را شاهد خواهیم بود.
در پایان وزیر اقتصاد اضافه کرد: این مشکالت به طور جدی در جلسه با 

مسئوالن ذیربط و رئیس جمهور به بحث گذاشته خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی:
 فرصت های اقتصادی مغفول مانده با سوریه 

احیا خواهد شد
 وزیر راه و شهرســازی که به سوریه سفر کرده اســت در پیامی در یکی 
از شبکه های اجتماعی نوشــت: فرصت های مغفول مانده برای فعاالن 
اقتصادی و عمرانی با تفاهم نامه های انجام شــده با سوریه احیاء خواهد 
شد.»رستم قاسمی« وزیر راه و شهرســازی در پیامی توئیتری نوشت: 
تفاهم های اقتصادی و عمرانی انجام شده در این سفر با رئیس جمهوری 
محترم ســوریه، بســیاری از فرصت های مغفول مانده را برای فعاالن 
اقتصــادی و عمرانی احیاء خواهد کرد که می توانســت برای جوانان ما 
اشتغال و برای ســرمایه گذاران ایرانی ارزش افزوده بسیاری به دنبال 
داشته باشد. رستم قاسمی که ریاست کمیســیون مشترک اقتصادی 
دو کشــور را بر عهده دارد در ســفر سه روزه خود به دمشــق، عالوه بر 
دیدار با »بشار اسد« رئیس جمهوری ســوریه، با نخست وزیر و وزیران 
امور خارجه، اقتصاد، حمل و نقل، کار و مسکن و نیز رئیس بانک مرکزی 
ســوریه دیدار و گفت وگــو دارد.گفت وگوهای ایران و ســوریه در این 
ســفر در حوزه های متعدد از جمله صنعتی، ساختمان و تاسیسات زیر 

ساختی انجام گرفته است.

یادداشت

بازار

منابع خبری هندی اعالم کردند که صادرات چای هند 
به ایران به دلیل مشکالت پرداخت در مقایسه با سطح 
پیش از شــیوع پاندمی در ســال ۲۰۱۹ نصف شده و 
امسال که سریالنکا با ایران برای پرداخت بدهی نفتی 
معوقه خود توافق تهاتری کرده اســت، افت بیشتری 

پیدا خواهد کرد.
پایگاه خبری اکونومیک تایمز هند در گزارشی نوشت: 
سریالنکا برای پرداخت بدهی نفتی معوقه خود، چای 
ارتدکس یا برگ چای به ایران خواهد فرســتاد. ایران 
چای ارتدکس را برای مصرف داخلــی خریداری می 
کند و هند یکی از بزرگتریــن صادرکنندگان این نوع 

چای به ایران بوده است.
در ســال ۲۰۱۹ هند حدود ۵۳ میلیون کیلوگرم چای 

به ایران صادر کرد اما صادرات چای در سال 
۲۰۲۰ بــه ۲۹ میلیون کیلوگرم و در ســال 
۲۰۲۱ به ۲۱ میلیــون کیلوگرم کاهش پیدا 

کرد که ناشی از مشکالت پرداخت بود.
موهیــت اگــروال، مدیر شــرکت صادرات 
آســیایی و چای که به ایران صــادرات دارد، 
گفت: توافــق تجارت تهاتری میــان ایران و 

سریالنکا، هند را در موقعیت زیان آوری قرار می دهد. 
صادرات به ایران ممکن است در سال ۲۰۲۲ به میزان 

۱۵ درصد کاهش پیدا کند.
یک مقام صنعتی بلندپایه که مایــل نبود نامش فاش 
شود، گفت: هند پیش از تحریمهای آمریکا بزرگترین 
صادرکننــده چای به ایــران بود اما پــس از تحریمها 

تجارت ریال-روپیه با ایران متوقف شد.
ســازمان ملل متحد چند ســال پیش ایران 
را هدف تحریمهایی قــرار داده بود اما ایران 
همچنان اجازه داشــت مــواد غذایی مانند 
چای وارد کند و هند هــم محصوالت نفتی 
وارد می کرد. پس از آن ایــران و هند درباره 
سیستم پرداخت وســترو به توافق رسیدند 
که تحــت آن درآمد حاصــل از فروش نفــت ایران به 
ریال و سپس به روپیه تبدیل می شد. هند به تدریج به 
بزرگترین صادرکننده چای به ایران تبدیل شد و جای 
ســریالنکا را که هیچ مکانیزم پرداخت ویژه ای با ایران 
نداشــت، گرفت. اما مکانیزم ایــران و هند در پی وضع 
مجدد تحریمهای آمریکا پس از ماه مه سال ۲۰۱۹ به 

شدت متاثر شد و حساب وسترو خالی شد و پرداختها 
از اواخر سال ۲۰۱۹ دچار مشکل شــد. بانک مرکزی 
ایران تخصیص روپیه را محدود کــرد و همه پرداختها 

برای مدت طوالنی به تاخیر افتاد.
اگروال گفت: این وضعیت بعید اســت بهبود پیدا کند 
مگر این که هند واردات نفت ایران را آغاز کند و در حال 

حاضر شفافیتی در این باره وجود ندارد.
بر اســاس گزارش اکونومیک تایمز، مدیران صنعتی 
اظهار کرده اند صادرات چای هند در ۱۰ ماه نخســت 
ســال ۲۰۲۱ به میــزان ۸.۷ درصد بر مبنای ســاالنه 
کاهش یافت و به ۱۵۷.۲۰ میلیون کیلوگرم رســید و 
این آمار بعید است در کل سال ۲۰۲۱ از ۱۸۰ میلیون 

کیلوگرم فراتر رفته باشد.

صادرات

خریدار  پرونده جاماندگان سهام عدالت 
همچنان باز اســت و درمورد تعیین تکلیف 
آن وعده های زیادی داده شــده است. البته 
منابع آن شــفاف نیســت و حتی در الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ هم جایی نداشته است. 
با این حال ســخنگوی کانون شرکت های 
ســرمایه گذاری استانی ســهام عدالت بر 
این باور اســت که منابع مورد نیاز در اختیار 

دولت قرار دارد.
 با آزادسازی ســهام عدالت در اردیبهشت 
ســال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام 
متاثر از وضعیت بازار ســرمایه در آن روزها، 
بحث مشــمول بودن یا نبودن سهام عدالت 
داغ شــد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ 
میلیون نفر مشمول ســهام عدالت هستند، 
همواره صدای اعتراض عده ای که به گوش 
می رســد که چرا با وجود اینکه جزو دهک 
های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این 

سهام نمی شوند؟
دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد 
که اعالم شــد پرونده ثبت نام سهام عدالت 
بسته شــده اســت و امکان اینکه مشمول 
جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. هرچند 
که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه 
وعده اختصاص سهام عدالت به جاماندگان 
را رو می کردنــد؛ با این حــال و هرچند که 
سقوط آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش 
واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر نیز 
امکان فروش این ســهام آنطور کــه باید و 
شاید وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان 
از ارج و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان 

آن هستند.
باید به این نکته توجه کــرد که طبق پیش 
بینی صــورت گرفتــه در قانون، قــرار بود 
امســال حدود ۹۵ هــزار میلیــارد تومان 
از ســهام شــرکتها در واگذار بورس شود؛ 
درحالی که این رقم در ســال گذشته ۱۱.۶ 
هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی ۸۴ هزار 
میلیارد تومــان افزایش پیدا کرده اســت. 
این پیش بینی درحالی صــورت گرفته که 
دولت از ابتدای ســال جاری تا کنون حتی 
یک ریال از ســهام خود را در بازار ســرمایه 
نفروخته اســت. این می توانــد بدان معنی 
باشــد که دولــت روی فروش ســهام خود 
در بازار ســرمایه برای تامین بودجه ســال 
جاری حساب باز کرده اســت؛  حال سوال 
اینجاست که اگر قرار اســت سهام دولت به 

نوعی تامین کننده بودجه باشد، پس دولت 
از چه طریقــی می خواهد بــه جاماندگان، 

سهام عدالت اختصاص دهد؟
با این حال همچنان مجلــس و دولت فعلی 
بر ایــن باورند که باید موضــوع جاماندگان 

تعیین تکلیف شود.

منابع سهام عدالت از کجا تامین 
خواهد شد؟

در این راستا، علی اکبر حیدری، سخنگوی 
کانون شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
ســهام عدالت با بیان اینکه اراده  مجلس از 
روزهای نخستین کار، تعیین تکلیف بحث 
جاماندگان سهام عدالت بود، اظهار کرد: در 
دولت قبل اراده ای برای این موضوع وجود 
نداشــت اما در دولت فعلی تاکید بر تعیین 
تکلیف جامانــدگان و احقاق حق دهکهای 
پایین اســت. متولیان امر در حوزه مســاله 
جاماندگان ســهام عدالت بر اساس ارجاع 
رئیس جمهور، وزارت خانــه های اقتصاد و 

رفاه هستند. 
ما هم پیگیری هــای الزم را در بخش های 
مردمی سهام عدالت انجام داده ایم تا هرچه 
سریع تر در قالب جلســات مشترک نسبت 

به احقاق حق اقدام شود.
وی به این ســوال که چرا منابــع مورد نیاز 
برای جاماندگان ســهام عدالت، در الیحه 

بودجه ســال ۱۴۰۱ گنجانده نشده است؟ 
پاســخ داد: یکی از مواردی که وجود دارد 
این است که شــاید نیازی به تعیین منابعی 
برای این موضــوع در بودجه نباشــد، زیرا 
منابع قابل توجهی از سهام عدالت در سال 
های گذشــته کسر شــده و در قالب سهام 
بازگشت شــده به دولت موجود است و اگر 
همان ســهام در قالب اتنتقال سیســتمی 
انجام شود، می توان از آن برای جاماندگان 

استفاده کرد.
ســخنگوی کانون شــرکت های ســرمایه 
گذاری اســتانی ســهام عدالت ادامه داد: 
نکته اصلی این اســت که تصمیم گیر اصلی 
در تعیین تکلیف سهام عدالت، دولت است 
و محل تامین منابع و نحــوه تخصیص نیز 
باید از ســوی دولت مشخص شود. می توان 
گفت تعیین تکلیف جامانــدگان نیازی به 
گنجانــدن در بودجه نداشــته و امیدواریم 
این کار هرچه سریع تر به نتیجه برسد. قبال 
هم کمیسیون اقتصادی اعالم کرده بود که 
این موضوع تا پایان امســال تعیین تکلیف 

خواهد شد.
حیــدری پیــش از ایــن اعالم کــرده بود 
که ارزش روز ســهام بازپس گیری شــده 
)۴۷درصــد(، در حــال حاضــر ۶۰۰ هزار 
میلیارد تومان از ســهام عدالت است که به 
بهانه عدم پرداخت اقســاط ، باز پس گرفته 

شده است. این عدد در اظهارات قاضی زاده 
هاشــمی، نائب رئیس وقــت مجلس اعالم 
شده است. در قانون اعالم شده بود که اگر در 
پایان ۱۰ سال پرداخت اقساط از محل سود 
سهام عدالت تادیه نشود، دولت اجازه دارد 
به میزان اقساط تادیه نشده سهام بفروشد. 
در آن زمان اگر یک ســوم ۴۷ درصد سهام 
عدالت به فروش می رســید، اقساط سهام 
عدالت تادیه می شــد. به جــای ۴۷ درصد 
ارزش ریالــی اقســاط، ۴۷ درصد ســهام 
برداشته شــد؛ در حالی که در همان زمان 
هم ۴۷ درصد سهام ســه برابر ارزش ریالی 

آن ارزش داشت.
وی بــا تاکید بــر اینکــه ترتیباتــی برای 
تخصیص ســهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر 
معادل ارزش فعلی سهامداران عدالت وجود 
دارد، اظهار کرد: در مجموعه بخش مردمی 
سهام عدالت منابعی شناسایی شده است و 
اماده ایم در جلســات کارشناسی با دستگاه 
های دولتی  این منابع را اعالم کنیم. البته از 
بیان عمومی آن معذور هستم اما این منابع 
جدا از ۴۷ درصد منابع بازپس گرفته شــده 

است.

جاماندگان سهام عدالت چه افرادی 
هستند؟

بر این اساس گفته می شود که به طور کلی 

جاماندگان سهام عدالت به دو گروه تقسیم 
می شوند. نخست گروهی که در بازه زمانی 
توزیع سهام عدالت بین سال های ۱۳۸۵ تا 
سال ۱۳۹۲ مشمول دریافت سهام عدالت 
بودند و شناســایی شــدند. در هــر مرحله 
شناسایی نیز به نسبت افراد شناسایی شده، 
سهم در سبد ســهام عدالت تخصیص پیدا 

می کرد. 
برای این افراد دعوت نامه صادر شــد و عده 
ای هم کارت ســهام عدالت را بعد از مراجعه 
به تعاونی های ســهام عدالت شهرستانی و 
انجــام مراحل قانونی دریافــت کردند. این 
افراد کسانی هســتند که به تکلیف قانونی 

خود عمل کردند.
عده ای هم هســتند کــه ســهام عدالت 
برایشان صادر شــده اما دســتگاه مرتبط 
دعوت نامــه را به موقع به دســت این افراد 
نرسانده است. یعنی تقصیری درمورد عدم 
انجام مراحــل قانونی نداشــتند. جمعیت 
افرادی کــه کارت دریافت کــرده اند بین 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تــا دو میلیون نفر 
اســت و مجموع افرادی که کارت و دعوت 
نامه دریافت کرده اند امــا مراحل قانونی را 
طی نکرده اند نیز نزدیــک به دو میلیون نفر 
است؛ بنابراین تعداد افرادی که دعوت نامه 
به دستشان رسیده و افرادی که دعوت نامه 
برایشان صادر شده اما به دستشان نرسیده، 

چهار میلیون نفر است.
گروه دوم افرادی هســتند که توسط وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی دولت قبل به 
عنوان شــش دهک پایین درآمدی جامعه 
شناخته شــدند و ســهام عدالت دریافت 

نکرده اند. 
در بین ایــن افــراد مشــمولین نهادهای 
حمایتی شــامل کمیته امداد و بهزیستی، 
روستانشــینان، کارگران شاغل در کارخانه 
ها، کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و 
کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار دارند. 
تعداد گروه دوم نزدیک بــه ۱۶ میلیون نفر 
اســت؛ بنابراین با توجه به اینکه ۱۶ میلیون 
نفر به اذعان دستگاه های دولتی جزو شش 
دهک پایینی جامعه بودند اما سهام عدالت 
دریافت نکردند و چهار میلیــون نفر هم در 
مراحل شناســایی قرار داشــتند اما سهام 
عدالت دریافت نکردند. مجموع جاماندگان 
سهام عدالت که مستحق دریافت این سهام 

هستند حدود ۲۰ میلیون نفر است.

خریدار   رییــس کمیســیون اقتصادی 
مجلس گفت: مســاله مربوط بــه آموزش 
و فضای مجازی که اکنــون در بین فعاالن 
بازار ســرمایه طرح موضوع شده است، متن 
خامی اســت که هیچ مصوبه ای در کمیته 
برای آن در نظر گرفته نشــده اســت و جزو 
مصوبــات کمیته تخصصی یا کمیســیون 

اقتصادی مجلس نیست.
»محمدرضــا پورابراهیمی« به پیش نویس 
تغییر قوانین بازار اوراق بهادار و نیز اعتراض 
کارشناســان بورس نســبت بــه برخی از 
بندهــای این پیــش نویس اشــاره کرد و 
افزود: این پیش نویــس دارای ۱۶ ماده بود، 
موضوعات مطرح شــده در این پیش نویس 
کامال متفاوت با مســائلی اســت که اکنون 
برخی در حال ارائه توضیحات و نیز واکنش  

نسبت به آن هستند.
وی اظهار داشــت: آموزش و فضای مجازی 
در بازار سرمایه باید در کمیسیون اقتصادی 
مجلس مورد بحث باشد که تاکنون به هیچ 
عنوان این موضــوع در کمیســیون مورد 

بررسی قرار نگرفته است.
به گفته پور ابراهیمی، مساله  مطرح شده در 
میان فعاالن بازار، متن خامی است که هیچ 
مصوبه ای در کمیته بازار ســرمایه برای آن 

در نظر گرفته نشده است.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس اظهار 

داشت: مســاله مدنظر نمایندگان مجلس 
فقــط در قالــب متنی بــود که بــا حضور 
فعاالن اقتصادی، رییــس کانون نهادهای 
سرمایه گذاری و رییس کانون کارگزاران از 
آن رونمایی شد و در اختیار فعاالن بازار قرار 
گرفت؛ بنابراین در متن رونمایی شده هیچ 
اشاره ای به مســاله آموزش و فضای مجازی 

نشده است.
وی با بیان اینکــه در کنار مســائل مطرح 
شــده در این کمیته، متنی در مورد فضای 
مجازی و آموزش آماده شــده تا به ۱۶ ماده 
دیگر اضافه شــود، گفت: این طرح باید ابتدا 
در کمیته بازار ســرمایه کــه زیرمجموعه 
کمیسیون اقتصادی مجلس است، تصویب 

شود. 
در نهایت در این کمیســیون مورد بررسی 
قرار خواهد گرفت و بعد از انجام جمع بندی 
های الزم مــی تواند به عنوان مــاده ۱۷ به 

متن این پیش نویس اضافه شود.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بعد از گذر از 
این مراحل، اظهار نظر فعاالن بازار سرمایه 
درخصــوص بخــش مربوط بــه آموزش و 
فضای مجازی اتخاذ می شــود، امــا تا این 
لحظه این مساله در کمیته مورد بحث قرار 

نگرفته است.
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: 
تغییرات اعمال شــده در خصوص آموزش 

و فضای مجازی که با حاشیه های زیادی از 
سوی کارشناســان همراه بود، فقط در حد 
یادداشتی اســت که یکی از اعضای مجلس 
آن را تنظیم کرده اســت تا در کمیته مورد 

بحث قرار گیرد.
به گفتــه وی، ایــن کمیته شــامل مرکز 
پژوهش ها، اعضای کمیســیون اقتصادی 
مجلس و تعدادی از نماینــدگان فعال بازار 

سرمایه است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: فعاالن حاضر 
در بازار ســرمایه نباید نگران صحبت های 
مربوط به آموزش و بخــش فضای مجازی 
باشند؛ زیرا مســایل مطرح شده در کمیته 
به طور حتم در کمیسیون اقتصادی بررسی 
و بعد از ابالغ آن در صحن مجلس تبدیل به 

قانون می شود.
رییــس کمیســیون اقتصــادی مجلس، 
بــه صحبت هــای مطرح شــده از ســوی 
کارشناسان بازار ســرمایه نسبت به پیش 
نویس تغییر قوانین بازار سرمایه اشاره کرد 
و گفت: اکنون ۱۶ ماده رونمایی شده در این 
پیش نویس، فاز نخست تصمیماتی است که 
در یک گزارش ارائه شده تا مسووالن حاضر 
در بازار ســرمایه بتوانند نسبت به آن اظهار 

نظر کنند.
وی اظهار داشــت: در خصوص باقی موارد 
بایــد مصوبــات کمیته به طور رســمی در 

نامه ای به ما ابالغ شــود که طبق وعده های 
داده شده قرار است تا ۲ هفته آینده گزارش 

کمیته به کمیسیون ارسال شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه گزارشی که برای 
بررسی در کمیســیون جمع بندی می شود 
دوباره در اختیار افکار عمومی و رســانه ها 
قرار می گیرد، گفت: موضوعی که اکنون در 
فضای مجازی منتشــر و طرح موضوع شده 
اســت، به هیچ عنوان جزو مصوبات کمیته 
تخصصی یا کمیســیون اقتصادی مجلس 

نیست.
بــه گــزارش ایرنــا، در اواخــر آذر مــاه 

پورابراهیمی اعالم کــرده بود: طرح اصالح 
قانون بــازار ســرمایه در کمیته تخصصی 
بازار سرمایه کمیســیون اقتصادی مجلس 
رونمایی می شــود تا فعاالن بازار در مدت ۲ 

هفته پیشنهادات خود را ارائه کنند.
پیش نویس قانون بازار اوراق بهادار، توسط 
کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی تهیه و در چند روز 
گذشته توسط کمیسیون اقتصادی مجلس 
رونمایی شد که برخی از موارد مطرح شده 
در این پیش نویس با هجمــه ای از اعتراض 

سهامداران و فعاالن بازار همراه بود.

ضرر صادرکنندگان چای هندی از توافق تهاتری ایران و سریالنکا



رئیس سازمان استاندارد:

و کیفی خوبی تولید نشد در ۸ سال اخیر خودر

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 3
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R شنبه       25 دی 1400    شماره 962

وی صفر  مالیات جدید برای خریداران خودر
ثبت نام کنندگان فروش نقدی ســایپا متوجه بند جدید مالیات نقل و 
انتقال در صورت حساب خود شــده اند و حاال گویا طرح مالیاتی جدید 

برای معامله خودرو اجرایی شده است.
 هفته گذشــته معــاون ســازمان امورمالیاتــی اعالم کــرده بود از 
کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان خودرو 
در نخســتین انتقال به خریداران مالیات دریافت می شــود و این طرح 

برای اولین بار از سوی شرکت سایپا به اجرا درآمده است.
 در فضــای مجــازی تصاویــری منتشــر شــد که نشــان مــی داد 
مشــارکت کنندگان در طرح فروش نقدی خودروی پادرا پالس سایپا، 
بند هزینه ای جدیدی را باید متقبل شــوند و آن مالیــات نقل و انتقال 
خودرو اســت.  جماران در همین زمینه نوشته اســت که اولین فروش 
خودروسازان با احتســاب یک درصد هزینه مالیات نقل و انتقال، برای 

اولین بار از سوی شرکت سایپا اجرایی شده است.
هفته گذشــته معــاون ســازمان امورمالیاتی اعــالم کرده بــود: از 
کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان خودرو 
در نخســتین انتقال به خریداران مالیات دریافت می شــود و این طرح 

برای اولین بار از سوی شرکت سایپا به اجرا درآمده است.
محمد مسیحی افزود: بر اســاس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، 
اولین انتقال خودرو از کارخانه های ســازنده و یــا وصل کننده قطعات 
پیش ساخته )مونتاژ کننده( داخلی و یا واردکنندگان )نمایندگی های 
رسمی شرکت های خارجی( به خریداران، مشــمول پرداخت مالیات 

نقل و انتقال است.
او گفت: با توجه به اجرای قانون دائمــی مالیات بر ارزش افزوده مصوب  
۱۴۰۰/۳/۲از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و بر اســاس تبصره )۲( ماده )۳۰( 
قانون مذکور، اولین انتقــال خودرو از کارخانه های ســازنده و یا وصل 
کننده قطعات پیش ســاخته )مونتاژ کننده( داخلی و یا واردکنندگان 
)نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی( به خریداران و همچنین 
هرگونه انتقال به صــورت صلح و هبه به نفع دولت مشــمول پرداخت 

مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شود.
مســیحی افزود: واردکنندگان و کارخانه های ســازنده و مونتاژ کننده 
انواع خودرو، ضرورت دارد از تاریخ اجرای قانون یاد شــده نســبت به 
پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده بر اســاس ماخذ مذکور 
در تبصره )۱( ماده )۲۸( قانون موصوف، به نــرخ یک درصد برای انواع 
خودرو های تولید داخــل و دو درصد برای انــواع خودرو های وارداتی 

اقدام کنند.

رییس کمیسیون لجستیک اتاق ایران:
کریدور ایران، عراق و سوریه را تشکیل دهیم

رییس کمیسیون حمل و نقل و لجســتیک اتاق بازرگانی ایران اظهار 
داشت: ایجاد یک کریدور بین ایران، ســوریه و عراق می تواند به ایجاد 
یک توازن منطقی در زمینــه حمل و نقل بین المللی مــا خواهد بود تا 
بتوانیم از یک ســری از بنادر سوریه هم برای ارســال کاالهای خود به 

جنوب اروپا استفاده کنیم.
سید علی حسینی  در مورد ســفر وزیر راه و شهرسازی به سوریه اظهار 
کرد: ســوریه از نظر اقتصادی بــرای ایران اهمیت زیــادی قائل بوده و 
عالقه مند است که ایران به عنوان یک شریک تجاری در اقتصاد سوریه 
فعال باشد اما مشکلی که وجود دارد این است که مسیر زمینی ایران به 
سوریه از طریق عراق به طور کامل بازگشــایی نشده است. این موضوع 
باید در این سفر به عنوان یکی از مسائل اساسی و راهبردی  مطرح شود. 

باید یک تفاهم بین ایران، سوریه و عراق انجام شود.
وی افــزود: با توجــه با اینکه ســوریه، ایــران و به تازگی عــراق عضو 
کنوانســیون تیر شــده اند و می توانند از مزیت های آن استفاده کنند، 
احتماال بتوانند این موافقت نامه سه جانبه را از طریق عراق پیش ببرند 
چراکه عراق نقش بســیار مهمی در این موضــوع دارد. در این صورت 
زمان و نرخ ارسال کاالهای ایرانی به ســوریه و بالعکس از طریق زمینی 

کاهش یافته و صرفه اقتصادی بسیار خوبی خواهد داشت.
حســینی ادامه داد: ایجــاد یک کریدور بین ســه کشــور می تواند به 
ایجاد یک توازن منطقی در زمینه حمل و نقل بین المللی منجر شــود 
تا بتوانیم از یک ســری بنادر سوریه هم برای ارســال کاالهای خود به 
جنوب اروپا اســتفاده کنیم. اگر وزیــر راه و شهرســازی بتواند در این 
مالقات طرف ســوری را برای ایجاد یک پیمان ســه جانبه مجاب کند، 

بسیار تاثیر مثبتی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: بیشترین صادرات غیرنفتی ما به عراق داریم و در عین 
حال سوریه به نوعی عمق راهبردی ایران محسوب می شود. وقتی این 
میزان در سوریه حضور داشــتیم حاال باید بتوانیم از نظر اقتصادی هم 
از سوریه استفاده کنیم، دولت سوریه هم در این مورد چراغ سبز نشان 
داده است اما راه ما به ســوریه از طریق زمینی به شکلی مسدود است. 

باید از طریق عراق این مسیر به صورت ترانزیت باز شود.
رییس کمیســیون حمل و نقل و لجســتیک اتاق بازرگانی ایران بیان 
کرد: اگــر این اتفــاق بیافتد کاالهای ما هم ســریع تر به بازار ســوریه 
می رســد و هم از نظر نــرخ و قیمت حمــل هم به شــدت اقتصادی تر 
می شود. در ســوریه هم تاکید زیادی وجود دارد که این اتفاق رخ دهد. 
این اتفاق مهم ترین هدفی اســت که باید در این سفر دنبال شود؛ کلیه 
جوانب آن هم باید بررسی شــود تا بعد از مدتی دوباره این مسیر بسته 
نشــود تا ما بتوانیم از آن به عنوان یک مســیر جایگزین برای تجارت با 
سوریه و همچنین استفاده از بنادر این کشور برای ارسال محصوالت به 

جنوب اروپا استفاده کنیم.
وی افزود: این کریدور نفع زیادی هم برای ســوریه خواهد داشت. یک 
سری از شــرکت های ایرانی در ســوریه در حال کار کردن روی مسائل 
زیربنایی این کشور هستند. شرکت های ایرانی روی چند معدن بزرگ 
ســوری کار می کنند. ما به برخی از مواد اولیه ای که در سوریه است نیاز 
داریم. این مسیر می تواند رفت و برگشتی باشد و صادرات ایران و سوریه 
و عراق را پوشش دهد. قطعا با باز شدن این مسیر سعی می کنند بخشی 
از صادرات خود را به سمت ایران یا کشــورهای همسایه ایران بیاورند و 

حتی می توانند از بنادر ایران استفاده کنند.
حسینی خاطرنشــان کرد: ایجاد این کریدور یک برد دو سویه هم برای 
ایران و هم برای سوریه است. می تواند سوریه را از بن بست خارج کند و 
هم ایران را در زمینه تجارت با سوریه مقدار زیادی ارتقا می دهد. اگر این 
مسیر ایجاد شود، ایران می تواند در اقتصاد سوریه دست باالتری داشته 
باشد.وی اضافه کرد: ســوریه در برخی از کاالها و تولیدات دارای مزیت 
است برای مثال صنایع شیرینی و شکالت، لباس و .. قوی است. با توجه 
به سرمایه گذاری هایی که از قدیم برخی از کشورهای اروپایی از جمله 
فرانسه در سوریه کرده اند، صنعت سوریه برای تجارت مزیت دارد. اگر 
این کریدور باز شــود با توجه به اینکه ایران و ســوریه تحریم هستند، 
می تواند این پیام را به طرف های ما بدهد که می توانیم با این مسیر بین 
خودمان تجارت را شروع کنیم و قطعا هم با شــروع آن توسعه هم پیدا 

خواهد کرد.

تولید

خریدار  رئیس ســازمان ملی استاندارد 
ایران با بیان این که در ۸ سال اخیر محصول 
کیفی خوبی کــه در ارزیابی کیفیت خودرو 
بتواند نظر مردم را جلب کند تولید نشــده 
اســت گفــت: ۹ اســتاندارد در دولت قبل 
تعلیق شده که این تعلیق موجب آسیب به 

مردم شده است.
 مهدی اسالم پناه با حضور در گفتگوی ویژه 
خبری در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
آیا مسئولیت اســتاندارد ایمنی خودرو ها با 
شماســت؟ گفت: در قانون تقویت و توسعه 
نظام اســتاندارد، ســازمان ملی استاندارد 
ایران ســازمانی حاکمیتی و مرجع نظارتی 
در جهت اطمینان بخشــی بــه تولید کاال، 

واردات و صادرات می باشد.
وی ادامه داد: موضــوع طرح تحول کیفیت 
و زنجیــره تامین صنعت در حــوزه خودرو 
ساز و قطعه ســاز حوزه گسترده ای است که 
ضمانت اجرای تعهدات را مدیران عالی این 
طرح های زنجیره ای دارند، اما متاسفانه در 
تعارض منافــع جدی هم قــرار دارند و این 
تعارض منافع تقریبــاً موجب بهبود نیافتن 

کیفیت خودرو ها شده است.
 اســالم پناه گفت: خودرو ها در چند ســال 
گذشــته از لحاظ کیفی ریزش داشــتند به 
خصوص در هشــت ســال اخیر محصول 
کیفی خوبی کــه در ارزیابی کیفیت خودرو 
بتواند نظر مردم را جلب کند، تولید نشــده 

است.
وی خاطرنشــان کرد:  بی کیفیتی خودرو و 
برخی از کاال های شــبیه خودرو موضوعی 
اســت که ما هم به آن واکنش نشان دادیم، 
چون ما وکیل مردم هســتیم و حق الناس 

مردم برآورده و رعایت نشده است.
رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران با بیان 
اینکه حفاظت از کیفیت، مسئولیت ماست، 
تصریح کرد: در جهت اعتماد عمومی و حق 
و حقوق مردم با هیچ دســتگاهی و بنگاهی 

مسامحه نخواهیم کرد.
اســالم پناه گفت: موضوع ایمنــی، کیفی 
ســازی، عملکرد و ارزیابی جــزو مجموعه 
نظامات ارزیابی کیفی هستند و ما دستگاه 
نظارتی هســتیم کــه تدویــن و ترویج آن 
به وســیله خود دســتگاه های اجرایی کار 
ماســت، اما اینکه در طرح و اجرا چه اتفاقی 
می افتد و چه فریب هایی ایجاد می شــود، 

کار ما نیست.
وی در پاســخ به ســوالی مبنی بــر اینکه 
اکنون مســئول اســتاندارد ایمنی خودرو 
کدام نهاد اســت؟ افزود: ایــن موضوع یک 
زنجیره هــزار نفــری دارد، در حال حاضر 
پنج دســتگاه ناجا، وزارت صمت، سازمان 
ملی اســتاندارد، ســازمان محیط زیست و 
سازمان بهینه سازی سوخت به عنوان ناظر 
داریم و خودروسازان به عنوان عامل و بنگاه، 
اصلی ترین نقش را دارند که باید در میدان؛ 

کار را جلو ببرند.
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایران 
ادامه داد: در انــواع آزمون هایی که تعریف 
می کنیــم و در رعایــت اســتاندارد های 
اجباری که تدوین کردیم؛ ســرپیچی هایی 

از استاندارد های ۸۵ گانه دیده می شود و ۹ 
استاندارد در دولت قبل تعلیق شده که این 

تعلیق موجب آسیب به مردم شده است.
رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران گفت: 
اگــر خودروســازان تعهدات خــود را اجرا 
نکنند جلوی شــماره گذاری خودرو ها را به 
کمک پلیــس راهور خواهیــم گرفت و این 

حرف آخر است.
 مهدی اســالم پناه در ادامه برنامه گفتگوی 
ویژه خبری افزود: اســتاندارد، کف کیفیت 
اســت، نظام ارزیابــی کیفی خــودرو یک 
مجموعــه ای از عوامل و مولفه هاســت،   ما 
کف کیفیــت را در نظر گرفتیم کــه البته 

همان هم رعایت نمی شود.
رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران افزود: 
وقتی اســتاندارد ها رعایت نمی شود به این 
خاطر است که استاندارد ها به کمک خودرو 
ســاز ها تدوین می شــود و ابالغ می کنیم و 
خودروسازان ملزم به اجرا هســتند، اما به 
بهانه ها و در برهه های مختلف ســرپیچی 
می کنند و به عنوان نمونــه اعالم می کنند 

که تحریم هستیم.
 اســالم پناه خاطرنشــان کرد: بــه خودرو 
ســازان اعالم کردیم که در تطابق تولید ها، 
تایید نوع و مراقبت های زنجیره تولید، یک 
ساله از ما مجوز نمی گیرید بنابراین این ها را 
اصالح می کنیم و خودروساز ها اصالحات را 

اجرا خواهند کرد.
وی گفت: در نامه ای سازمان ملی استاندارد 
ایران بــه طور رســمی بــه وزارت صمت 
صادر کرده اســت صرفا به مــدت یکماه به 
شرکت های خودروســاز فرصت داده شده 
اســت که گزارش کنترل تطابق تولید را از 
تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱انجــام دهند و گفتیم 

قابل تمدید نیست.
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایران 
تصریــح کــرد: از خودروســازان تعهــد 
خواهیم گرفت نســبت به اجرای بسیاری 
از این اســتاندارد های اجباری که سرپیچی 
می کنند مکلف شــوند و حق الناس را ادا و 

رعایت کنند.

 اســالم پناه درباره ضمانت اجرایی فرصت 
یکماهه گفت: اگــر تعهدات خــود را اجرا 
نکنند، جلوی شماره گذاری خودرو ها را به 

کمک پلیس راهور خواهیم گرفت.
وی در باره تکلیــف وزارت صمت در وضع 
اســتاندارد ها و نظــارت بر آن هــم افزود: 
وزارت صمت در بهبود و در کیفی ســازی 
تولید خودرو می تواند تکلیف خوبی داشته 
باشــد اکنون در موضوع نظام هــای اداره 
حاکمیت شرکت ها و بنگاه ها با تناقض های 
جــدی روبرو هســتیم، آنجایــی که بحث 
انواع آزمون ها در طراحی و تصادف خودرو 
می شود، خودروســازان سرپیچی می کنند 
و اعالم می کنند که ما باید به ســهامداران 
ســود بدهیم و مولفه های اقتصادی را وارد 
می کنند، ولــی مواقعی که باید در پشــت 
دولــت بــرای فرافکنــی پنهان شــوند از 
اهرم هــای وزارتــی، دولتــی و حاکمیتی 

استفاده می کنند.
رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران ادامه 
داد: وزارت صمــت در صدد توســعه آمار 
تولید اســت و نظر وزیر صمت این است که 
موضوع ایمنی و کیفیــت با تحول جدیدی 
در رویکرد جدید ســازمان ملی استاندارد 
جلو بــرود و ما در ادامه مســیر کیــو آر کد 
ها، نظارت ها و مطالبــات مردمی را مطرح 

خواهیم کرد.
اســالم پناه گفت: ما در سطح کالن مسائل 
را بــا وزیر و بــا همدلی و وحــدت نظر جلو 

خواهیم برد.
وی خاطرنشــان کرد:  چرا امــکان انجام ۹ 
استاندارد خودرو را در کشور نداریم و به چه 
دلیل ۴۳ سال می شود که آزمون تصادف را 
ایجاد نکردیم، در ســقف قیمت کاالی تمام 
شــده و بدون در نظر گرفتن ذائقه مصرف 
کننده پیش فــروش می کنیم، اما چرا نباید 

آزمون تصادف داشته باشیم؟
رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران خاطر 
نشــان کرد: در حال حاضر ورق فوالدی که 
در خودرو های داخلی اســتفاده می کنند از 
نظر سازمان ملی اســتاندارد مشکل دارد و 

مشمول اســتاندارد اجباری نیست، جالب 
این است که شــماره دنده خودرو مشمول 
اســتاندارد اجباری می شــود، ولــی بدنه 
خودرو و ورق فوالدی آن مشمول استاندارد 

اجباری نمی شود.
 اســالم پناه گفت: در برنامــه ای که تدوین 
کردیم در شــورای عالی اســتاندرد تمامی 
این موارد را مطرح می کنیم و مصوبه شورای 
عالی اســتاندارد را خواهیم گرفت که ناظر 
به موضوع ارگونومیــک، دینامیک، قابلیت 
تصادف و آیرو دینامیک، ســایر آزمون ها و 
حتی چرخه عمر و خدمات می باشــد و این 
موارد را به زودی در دستور کار قرار خواهیم 

داد.
وی افزود: سازمان ملی اســتاندارد در حال 

حاضر ورق بدنه خودرو را تایید نمی کند.
رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران درباره 
تایید کیســه هوایــا ایربگ هــای خودرو 
توسط سازمان ملی اســتاندارد گفت: اینجا 
بحث کاماًل کارشناســی می شــود و فعال 
نظر کارشناســی پلیس و نظر کارشناسی 
از حادثه تصادف در بهبهان منتشــر نشده 
است و در صورت انتشــار در کمیسیون ها و 
کارگروه های تخصصی بررسی خواهد شد، 
اما موضــوع ایربگ در اســتاندارد اجباری 
آمده اســت، ولی خود موضــوع ایربگ هم 
مباحثی از قبیل اینکه آیا روشن یا خاموش 
است؟ در چه فضایی و با چه قدرتی؟ شدت 
ضربه از جلو، پشــت و بغل، مه آلود بودن و 
جاده؛ دارد، اما مســئولیت و ســهم تقصیر 
باید روشن شود و اگر ترک فعل اتفاق افتاده 

است هم باید برخورد شود.
وی تصریح کرد:  بــا فرض بــر اینکه تولید 
خودرو استاندارد داریم، در فرآیند بعدی ان 
که قاچاق تولید قطعــات بی کیفیت تقلبی 
اســت که در چرخه خدمات پس از فروش 

می آید هیچ نظارتی نداریم.
 اســالم پناه گفت: در دو هفته گذشته یکی 
از بزرگتریــن باند های بازیافتی دیســک و 
صفحه را در یکی از استان های کشور ردیابی 
و پلمب کردیم که با جعل مهر اســتاندارد، 

بسته بندی و مســائل دیگر این قطعه را به 
شبکه توزیع و خدمات پس از فروش تزریق 
می کردند، در این موارد کــه اصال نظارتی 

نیست.
رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران افزود: 
یک بازار یک سویه درست کردیم که مزیت 
رقابتی در آن وجود نــدارد و مصرف کننده 
محکوم به خرید و پیش خرید است، زمانی 
که سنگ آهن ورق هنوز در معدن می باشد 
ما خودرو را فروختیم بنابراین این نظارت ها 
ناظر بر این اســت که ما مصرف کننده را به 
گروگان خودمان نگیریم، انحصار را بشکنیم 
و در کنار اعتماد عمومی که خواســت مردم 
می باشــد، بایســتیم بنابراین سازمان ملی 
اســتاندارد، وزارت صمت و دســتگاه های 
ناظر دیگر اتحاد و انســجام درونی را در این 

موضوع دارند.
وی ادامــه داد: ضمانــت اجــرای تعهدات 

برعهده شرکت های خودروساز است.
رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران گفت:  
آزمون تصادفی خودرو ها را حتماً در دستور 
کار خواهیم داشــت البته نه تنها در خودرو 
بلکه در ســایر کاال ها هم این آزمون را انجام 
می دهیم و اعتماد را به مردم بر می گردانیم 
و مکلــف می کنیــم، پیگیــری خواهیــم 
کرد و نظارت مســتمر خواهیم داشــت و 
دســتورالعمل های شــرکت های بازرسی 
را که عملیات بازرســی انجام می دهند، به 
عنوان مجموعه بخش خصوصی بازنگری و 

اصالح خواهیم کرد.
وی خاطر نشــان کرد:  باید تحولی در حوزه 

خودرو سازی اتفاق بیفتد.
اســالم پناه تصریح کرد:  در ســازمان ملی 
اســتاندارد برنامه های کوتــاه مدت، میان 

مدت و بلند مدت را در دستور کار داریم.
رئیس سازمان ملی اســتاندارد ایران گفت: 
همین که در آزمون COP فرصت یکماهه 
جهت بازنگری فرایند هــای صدور گواهی 
نو و تمدیــد اعتبــار را داریــم یعنی زمان 
دادیم و قابل تمدید هم نیســت البته فقط 
یک هفته از فرصــت یکماهه باقــی مانده 
اســت، همچنین در هفته آینده با مقامات 
حاکمیتی وزارت صمت جلســه ای داریم و 
سعی می کنیم مباحث مورد نظر در تطابق 
تولید را عملیاتی کنیم تا بتوانیم در یک بازه 

زمانی تعریف و نظارت کنیم.
وی افزود: پیش بینی می کنم از اوایل ســال 
آینده بتوانیم خودرویی با مولفه های جدید 

وارد بازار کنیم.
 اســالم پناه درپاســخ به ســوالی مبنی بر 
اینکه خودرو ســازان و وزارت صمت اعالم 
می کنند که ۹ اســتاندارد از استاندارد های 
۸۵ گانه را به دلیل تحریم نمی توانیم انجام 
دهیم، گفت: فرض بر نتوانســتن مسئله ای 
را حل نمی کند، چــون اصل موضوع ایمنی 
و کیفیت خودرو اســت که باید راهکار هایی 
را بــرای آن در نظر بگیرنــد و در صدد این 
باشند که بتوانند و باید بتوانند، بانیان وضع 
موجود که تــرک فعل کردنــد همچنان بر 
ساز نتوانســتن می کوبند، ولی ما آمدیم که 

بتوانیم.

وسازان چه زمانی اجرایی می شود؟ وعده خصوصی سازی خودر
فائزه شــعبانی اصل   وعــده خصوصی 
سازی صنعت خودرو از سال ها قبل از سوی 
مســئوالن مختلف داده شــده اما تاکنون 

اجرایی نشده است.
بحث خصوصی ســازی در کشور ما همیشه 
با مشکالتی همراه بوده، در صنایع مختلف 
همچون خــودرو  از دهه ها قبل این موضوع 
جنجالی بوده است، رئیس جمهور سابق بر 
واگذاری شــرکت های خودروسازی تاکید 

داشت اما تا کنون اجرایی نشده است.
مشکالت خصوصی ســازی البته این روزها 
در فوتبال پررنگ شــده و یکــی از عوامل 
حذف استقالل و پرســپولیس از آسیا، روند 
کند آن ها در خصوصی شــدن بــود. بحث 
خصوصی ســازی این دو باشــگاه در میان 
دولتمردان مطرح بوده و مســعود سلطانی 
فر، وزیر ورزش پیشــین بار هــا از واگذاری 
ســرخابی ها تا پایان عمر دولــت دوازدهم 
خبر داده و در روز هــای پایانی این دولت بر 
رفع موانع ســپردن این ۲ باشگاه به بخش 
خصوصی تاکیــد کرده بود که با گذشــت 
زمان مشخص شد پرسپولیس و استقالل تا 
مستقل شدن از بخش دولتی مسیر طوالنی 

در پیش دارند.
اما در حوزه خودرو؛ حسن روحانی در سال 
۹۵ تاکید کرد خروج دولت از خودروسازی، 
نه تنهــا می تواند در قالب سهام فروشــی به 
داخلی ها انجام شود، بلکه امکان اجرای آن 
از ناحیه واگذاری سهام به بخش خصوصی 

خارجی نیز وجود دارد.
وی حتی واگذاری ســهام را راه میانبر برای 
توسعه صنعت خودروی کشــور اعالم کرد 
و خواســتار اجرایی شدن آن شــد. تاکید 

رئیس جمهور پیشــین بر خصوصی سازی 
صنعت خــودرو به حدی بوده کــه به گفته 
منابع آگاه، روحانی طی ســال های ریاست 
نیز در جریان یکی از جلسات هیات دولت، 
دســتور واگذاری باقیمانده سهام دولت در 
شرکت های خودروساز به بخش خصوصی 

را داده بود.

 لزوم خصوصی سازی صنعت خودرو
 از دید مسئوالن

جــدا از رئیس جمهــوری، برخــی دیگر از 
مقامات دولتی و حتی مدیران خودروسازی 
نیز بار هــا از لزوم خصوصی ســازی صنعت 
خودرو صحبت به میــان آورده اند، از جمله 
رضا رحمانی کــه در اظهار نظــری تاکید 
کرده بــود که پروســه خصوصی ســازی 
خودروسازان در ســه مرحله و تا پایان سال 

۹۹ انجام شود.

طبــق گفتــه وزیر ســابق صمــت، برای 
واگــذاری باقیمانــده ســهام دولــت در 
خودروســازی، یک فرآیند ســه مرحله ای 
در نظر گرفته شــده که مراحــل اولیه آن، 
فــروش و واگــذاری امــوال غیر تولیدی و 
زیرمجموعه های ایران خودرو و سایپا است 
و در مرحله نهایی نیز خصوصی سازی خود 

این دو شرکت انجام شود.
بعــد از ابــالغ سیاســت های کلــی اصل 
۴۴ در ســال ۸۴ قرار شــد تا دولت از بنگاه 
داری خارج شــود و تنها ۲۰ درصد از سهام 
شرکت های خودروساز را در اختیار داشته 
باشد، بر همین اســاس ۱۴ درصد از سهام 
ایران خودرو و ۱۷.۳۱ درصد از سهام سایپا 

در دســت دولت باقی ماند و مابقی ســهام 
واگذار شــد.در حال حاضر دولت در هر دو 
شرکت ایران خودرو و ســایپا زیر ۲۰ درصد 
ســهام دارد و آن طور که رحمانی می گفت 
قرار بود کل آن واگذار شــود، اما این مسئله 
از آن زمان تاکنون پشــت گــوش انداخته 
شده که پیامد های زیادی برای بازار خودرو 

داشته است.
شاید مهم ترین پیامد واگذاری های قبلی را 
بتوان هم  نشینی هلدینگ های شبه دولتی، 
صندو های بازنشســتگی، قطعه ســازان و 
شــرکت های زیرمجموعه خودروســاز در 
فهرست ســهام داران ایران خودرو و سایپا 
دانست. بهتر است، دولت ابتدا شرکت های 
زیرمجموعه خودروسازان و سرمایه گذاران 
شــبه دولتی را وادار بــه عقب نشــینی و 
واگذاری سهام خودروســازی کند تا اولین 
پیام به بخش خصوصــی توانمند در جهت 

حمایت واقعی از تولید مخابره شود.
دولتی بودن خودروســازان باعث زیان ده 

بودن آن ها شده است
آنطور کــه دبیر انجمــن خودروســازان 

می گوید دولتی بودن خودروســازان باعث 
زیان ده بودن آن ها شده است.

نعمت بخــش گفت: خودروســازان تمایل 
دارند خصوصی شــوند چرا کــه می توانند 
رقابتی شوند و بازدهی باالیی داشته باشند. 

شاید بتوان یکی از پیامدهای دولتی ماندن 
خودروسازان را در ســاختار مدیریتی آنها 
دانســت به طوری که اکنون به دلیل اینکه 
دولت، مدیران این ۲ شرکت خودروسازی 

را تعیین می کند بازدهی باالیی ندارند.
یک کارشناســان خودرو گفــت: زمانی که 
شــرکتی خصوصــی اداره شــود، بازدهی 
باالیی دارند چرا که از حالــت دولتی بودن 
خارج شــده و مدیــران آنها دیگــر به فکر 
حقوق کارمندی نیســتند و برای بازدهی 
بیشتر تالش می کنند و البته دیگر مدیران 
آن کارمندان دولتــی نخواهند بود و دولت 
دیگر در تعیین مدیران آن نقشی نخواهند 
داشــت. وزیر صمــت قبل از ســکانداری 
این وزارت خانه گفته بود کــه دولت نباید 
بنــگاه دار صنعت خودروســازی باشــد و 
او هم تمایلی بــرای تعییــن مدیرعامالن 
شــرکت های خــودرو ســاز نــدارد، بلکه 
تصمیم دارد که در یــک دوره گذار آن ها را 

به سهامداران واگذار کند.
اکنون کــه فاطمی امین بر کرســی وزارت 
صنعت نشســته اســت گویا تصمیم دارد 
مدیران ۲ خودروســاز کشور را تغییر دهد و 
اکنون سیدجواد سلیمانی سکان مدیریت 

سایپا را به محمد علی تیموری واگذار کرد. 
براســاس اطالعات رســیده علی شیدایی 
نرمیقــی و عظیمی فشــی نیز بــه عنوان 
اعضای جدید هیئت مدیره ســایپا معرفی 

خواهنــد شــد. در کیلومتــر ۱۴ جــاده 
مخصوص ایران خودرو نیز نام یوسف الهی 
شــکیب از مدیران صنعت خودروســازی 
که در ســابقه وی مدیرعاملــی گروه بهمن 
و عضویــت در هیئت مدیره ایــران خودرو 

است،  دیده می شود.
همچنین نام محمدرضا مــدرس خیابانی، 
مدیرعامل فعلی کشــتیرانی برای مدیریت 
ایران خودرو شنیده می شــود. البته به نظر 
می رسد با توجه به ســابقه الهی شکیب در 
صنعت خــودرو، احتمال انتصــاب وی به 

عنوان مدیرعامل ایران خودرو بیشتر باشد.
اما پس از پخش شدن این شایعات، صدای 
نماینــدگان مجلس درآمــد و از این تغییر 
مخالفــت کردند.یــک عضو کمیســیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی 
با بیان اینکه دولت با ســهام نسبتا اندک در 
صنعت خــودرو، اختیارات وســیعی دارد، 
گفت: تصدی   گری دولت در صنعت خودرو 
ســبب ضرر و زیان هنگفت به شهروندان و 

بازار سرمایه شده است.
فرهاد طهماسبی گفت: بهتر است در جهت 
خصوصی سازی واقعی و تفویض اختیارات 
در هیات مدیره شرکت های خودروسازی، 
دولت صنعت خودرو را رهــا کند. با خروج 
دولــت از خودروســازی، امــکان نظارت 
دقیق بر خودروســازی مطابــق با منفعت 

شهروندان فراهم می شود.
 به تازگی رئیس ســازمان خصوصی سازی 
گفته است با توجه به حساسیتی که درمورد 
ایران خودرو و ســایپا وجــود دارد باید دید 
حاکمیت اراده به واگذاری این دو شــرکت 

خواهد داشت یا نه؟ 



 جانشین انتظامی گلستان خبرداد؛

  کشف ۲۱ دستگاه ماینر از منزل مسکونی
 در گنبدکاووس

گرگان-اعظم دستجردی  جانشــین فرمانده انتظامــی گلستان از کشف 
۲۱ دســتگاه ماینر از منزل مســکونی در گنبدکاووس خبرداد.سرهنگ فرزاد 
تاجره اظهارکرد: ماموران پلیس آگاهی گنبــدکاووس پس از اطالع از نگهداری 
دستگاه های استخراج ارز دیجیتال در یک باب منزل مسکونی، بررسی موضوع را 

در دستور کار خود قرار دادند.
جانشین فرمانده انتظامی اســتان گلســتان افزود: ماموران پس از هماهنگی با 
مراجع قضائی به محل از قبل شناسایی شده اعزام و در بازرسی از آن مکان  موفق 

شدند ۲۱ دستگاه ماینر قاچاق و غیرمجاز را کشف کنند.
وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش تجهیزات کشف شــده را ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون ریال برآورد کرده اند، تصریح کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و برای 

سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

وستای کوهستانی شهرستان   گازرسانی به 7 ر
کردکوی امکان سنجی شد

 گرگان-اعظم دستجردی   موالیی فر فرماندار شهرستان کردکوی به همراه 
علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان و همراهان با حضور در منطقه 
کوهســتانی و زیبای کردکوی که به علت دوری از خطوط گاز و کوهستانی بودن 
مسیر تاکنون امکان گازرسانی به آن ها میسر نبوده است، ضمن بازدید از منطقه 

مذکور، شرایط گازرسانی به 7 روستای این بخش را مورد ارزیابی قراردادند.
در این بازدید که بخشــدار و مدیران بنیاد مسکن، منابع طبیعی، محیط زیست، 
آب فاضالب، راه شهرسازی، میراث فرهنگی و دهیاران روستاهای رادکان، کند 
آب، درازنو، یزداِن محله، حاجی آباد، چمن ســاور وجهان نما نیز حضور داشتند، 
پس از مطالعه مسیر و شرایط عبور لوله گاز، نظرات و رهنمودهای الزم نیز جهت 
چگونگی انجام کار و اجرای پروژه گازرسانی حســب شرایط سخت منطقه ارائه 
گردید.  در ادامه پس از بازدید انجام شــده، در نشســتی صمیمی، درخواست ها 
و مطالبات دهیاران به منظور گازرســانی به این روســتاهای فوق، مورد ارزیابی 
میدانی قرارگرفته تا با مساعدت سایر دستگاه های مرتبط و تأمین اعتبارات الزم، 
طرح گازرسانی به 7 روســتای مجموعه باهدف خدمت رسانی به اهالی محترم و 

حفظ و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی محقق گردد.
 در حال حاضر ۲4 روستا شهرســتان کردکوی که قابلیت گازرسانی داشته اند از 

نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند

  احداث 4هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی برای 
مددجویان کمیته امداد لرستان 

خرم آباد - طوالبی  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( لرســتان گفت: 
چهار هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی طی سه سال برای مددجویان تحت پوشش این 

نهاد در استان احداث می شود.
»جالل شــیخ پور«   در آئین افتتــاح ۵۰۰ واحد مســکونی مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی)ره( اســتان لرستان افزود: مســکن موضوعی پیچیده برای 
خانواده های نیازمند و محروم است، بنابراین ایجاد مسکن ضمن افزایش اعتماد 

و عزت نفس، فرصت تصمیم گیری درست را به مددجویان می دهد.
وی بیان کرد: در کمیته امداد ســاخت مســکن به عنوان یــک نهضت تعریف 
شده است تا اینمشکل برای محرومان رفع شــود، بدون تردید این مهم در ابعاد 
اقتصادی در راستای توانمندســازی، اجتماعی برای تحقق مطلوب فعالیت های 

خانوار و بعد روانی در جهت امید به زندگی تاثیر بسزایی دارد.
مدیرکل کمیتــه امداد امام خمینی)ره( لرســتان با بیان اینکه از ابتدای ســال 
تاکنون ۳۵۰ واحد برای مددجویان ســاخته شده اســت، افزود: امروز نیز شاهد 
افتتاح ۵۰۰ واحد مســکونی به همت سپاه پاســداران و همکاری کمیته امداد 
و بنیاد مسکن هستیم. شیخ پور با اشــاره به اینکه  طی ۲ ســال آینده بر اساس 
تفاهم نامه مشــترک، ۲ هزار و ۵۰۰ واحــد دیگر احداث می شــود ادامه داد:  در 

همین راستا امروز ۳۰۰ واحد آن کلنگ زنی می شود.
وی با تاکید بر اینکه کمیته امداد ســاخت هزار واحد را تا پایان سال هدف گذاری 
کرده که تحویل مددجویان دهد، گفت: از ابتدای ســال تاکنــون 4۳۰۰ واحد 

تعمیرات منزل مددجویان انجام شده است.

 

خسارت 40 میلیارد تومانی سیل به مددجویان 
جنوب کرمان

کرمان  مدیر کل کمیته امداد اســتان کرمان از خســارت 4۰ میلیارد تومانی 
سیل به مددجویان جنوب کرمان خبر داد.

 یحیی صادقی مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمان ضمن تشــریح اهداف سفر 
دو روزه خود به جنوب کرمــان گفت: یکی از محوری تریــن کارهای این نهاد را 
ایجاد اشــتغال برای خانوارهای تحت حمایت به منظور رسیدن به درآمد پایدار 
و باثبات اســت. وی بیان کرد: با توجه به حجم باالی خانواده های تحت حمایت 
این نهاد و همچنین مشــکالتی که این خانواده ها دارند از همان ســاعات اولیه 
بعد ســیل در منطقه حضور پیدا کردیم و بررســی میدانی میزان خسارت وارد 
شــده به مددجویان تحت حمایت را انجام دادیم.  مدیر کل کمیته امداد استان 
کرمان ادامه داد: خوشبختانه بر اثر سیل خســارت جانی به کسی وارد نشده بود 
ولی متاسفانه 4۰ میلیارد تومان خســارت به مسکن، طرح های اشتغال و وسایل 
ضروری منازل مددجویان وارد شده است.  صادقی گفت: از همان روز اول رئیس 
کمیته امداد کشور پیگیر موضوع بودند و گزارش لحظه ای از مناطق سیل زده می 
گرفتند و ایشان نســبت به پرداخت یک ماه حقوق مازاد برای خانواده های سیل 

زده قول مساعد دادند که به حساب این خانوارها واریز شد.
وی ادامه داد: در خصــوص تامین لوازم ضــروری منزل مددجویــان هم طبق 
صحبتی که رئیس کمیته امداد کشور با بنیاد مســتضعفان داشتند قول تامین 
وســایل ضروری مددجویان آســیب دیده را داده اند. وی بیان کرد: ۲۱۲ طرح 
اشتغال این نهاد در حوزه کشاورزی خســارت دیده و یا از بین رفته اند که برآورد 

خسارت وارد شده به این طرح هاحدود ۱9 میلیارد تومان است.

شهر

 اردبیل،افســون جبــارزاده  مدیرعامل 
شرکت شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل 
گفت: با توجه به تکمیل ظرفیت برخی از شهرک 
های صنعتی، توسعه و ایجاد شهرک ها و نواحی 
صنعتــی جدید باید بــه طور جد مــورد توجه 

مسئوالن استانی واقع شود.
محمد اهلی۲۰ دی در بازدید از نواحی صنعتی 
اصالندوز اظهار کرد: ناحیه صنعتی اصالندوز به 
زودی مورد تملک شرکت شــهرکهای صنعتی 

اردبیل قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: طرح احداث ناحیه صنعتی 
اصالندوز مغان در سال گذشته در شورای برنامه 
ریزی مصوب شده بود که با پیگیری های انجام 
شــده، تملک و ثبت ســند مالکیت این ناحیه 

صنعتی به زودی به سرانجام خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اردبیل گفت: در چند سال گذشته مجوز احداث 

و توســعه چندین شــهرک و ناحیه صنعتی در 
شــورای برنامه ریزی مورد تصویب قرار گرفته 
بود که احداث ناحیه صنعتی اصالندوز در شمال 

استان نیز جزو یکی از این مصوبات بود.
اهلی مساحت این ناحیه صنعتی را در حدود ۲۵ 
هکتار برشــمرد و تصریح کرد: از زمان تصویب 
ایجاد این ناحیه در شورای برنامه ریزی استان، 
تالش ها برای مکان یابــی و تملک اراضی مورد 
نیاز آغاز شد که خوشبختانه با همراهی دستگاه 
ها و ارگان های مربوطه، مکان یابی ناحیه انجام 
شــده و اراضی مــورد نظر بــه زودی در تملک 

شرکت شهرکهای صنعتی در خواهد آمد.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان 
اردبیل شهرســتان اصالندوز را با توجه به واقع 
شــدن در منطقه مــرزی با کشــور جمهوری 
آذربایجان، بسیار حائز اهمیت برشمرد و افزود: 
مناطق مرزی با توجه به مجاورت با کشــورهای 

همسایه، ظرفیت بالقوه ای برای سرمایه گذاری 
و افزایش تولید و صادرات دارنــد که باید از این 
ظرفیت مهم برای توســعه صنعــت و صادرات 

استان استفاده کنیم.
اهلی با اشــاره به لــزوم توجه هرچه بیشــتر به 
شــهرک های صنعتی، گفت: با توجه به تکمیل 
ظرفیت برخی از شهرک های صنعتی، توسعه و 
ایجاد شــهرک ها و نواحی صنعتی جدید باید به 

طور جد مورد توجه مسئوالن استانی واقع شود.
وی با بیان اینکه برای از دســت ندادن سرمایه 
گذار باید به دنبال توســعه شهرک های صنعتی 
باشــیم، تصریح کرد: با توجه به زیرساخت های 
تامین شــده در شــهرک های صنعتی و آماده 
بودن امکانات و تاسیســات، این مکان بهترین 
محل ممکن برای استقرار سرمایه گذاران است 
که نبود آن باعث فرار ســرمایه گــذاران خواهد 

شد.

اهواز-محمد مجــدم     اولین جلســه شــورای اداری 
شهرســتان اهواز ظهر روز دوشــنبه ۲۰ دی مــاه با حضور 
فرماندار اهواز، اعضای شورا و جمعی از اصحاب رسانه برگزار 

شد.
مســعود فالحی فرماندار اهواز در این نشست اظهار کرد: در 
راستای منویات مقام معظم رهبری و سخنان رئیس جمهور، 
تاکید و انتظار دارند مدیران مرد میدان باشند، در کنار مردم 

و با روحیه جهادی باشند.
فرماندار اهواز گفت : تکریم ارباب رجوع یکی از موارد منویات 
دولت جهادی و مردمی اســت که باید در دســتور کار خود و 
مجموعه هایمان و باال بــردن رضایتمندی مردم را هدف قرار 
دهیم تا بتوانیم به هیچ مراجعه کننده ای نه نگوییم و با خوش 
رفتاری پاســخگو باشــیم تا که خدمتگزار خوبی برای مردم 

باشیم.  
وی افزود: در انتخاب مدیران بهتریــن ها را مالک قرار دهیم 
و افرادی که صبر و تحمل کمتری دارند در ســمتی که ارباب 
رجوع مراجعه دارد قرار ندهیم تا با رفتار خود مدیر و دستگاه 

را بد معرفی نکند و خاطر ارباب رجوع را مکدر نکند.
این مقام مســئول با اشــاره به نقش و جایگاه فرماندار عنوان 

کرد: هدایت، نظارت، امنیت و انتخاب در دستور کار فرماندار 
هر شهرستان است .یقینا هر تفکری روی کار می آید باید 

در انتخاب از اســتاندار، فرماندار و مدیران بهره برداری شود 

که ارتقا پیدا کنند یا ابقا شــوند و از وظایف ما است افرادی که 
با تفکر این دولت انقالبی یکی نیستند برای مدتی استراحت 
کنند. فرماندار اهواز بیان کرد: مســئله کرونا و سویه جدید از 

اولویت های اول کار ما است زیرا که سالمت و جان مردم برای 
ما از هر چیز مهم تر است . انشــااله مدیران مدیران نسبت به 
این موضوع اهتمام الزم  داشــته باشند و رعایت پروتکل ها در 

ادارات را از مولفه های اصلی قرار دهند .
فالحی گفت: برقراری امنیت از دیگر مولفه های کار است که 
به عنوان فرماندار این کار را تا پایان ســال بصورت زمانبندی 
شده تعریف کرده، در دســتور کار قرار داده و دنبال می کنیم 
تا آســایش و رفاه مردم ایجاد شــود زیرا که برقراری امنیت و 

احساس ناامنی یکی از دغدغه های مردم است.
وی افزود: مســیول امنیت تنها نیروی انتظامی نیست و همه 
دســتگاه ها متولی کار هســتند باید بتوانیم امنیت را برای 
شهروندان فراهم کنیم . امروزه هیچ جای دنیا پلیس ظاهری 
امنیت برقرار نمی کند و بصورت علمی و الکترونیکی شده که 

باید بیشتر به این موضوع توجه کنیم.
این مقام مسئول با اشــاره به حاشیه نشــینی اظهار داشت: 
حاشیه اگر حاشــیه بماند، برای نسل حاشیه درست می کند 
و این بر هیچکس پوشیده نیســت بنابراین برای حل مسائل 
توسعه،عمران و ســاماندهی حاشیه شــهر اهواز باید برنامه 

ریزی کنیم .

تبریز-رحیم جبارزاده    مدیر شــیالت و امــور آبزیان 
ســازمان جهادکشــاورزی آذربایجان شــرقی گفت: تعداد 
پروانه های تاسیس صادر شده در بخش شیالت و آبزیان استان 
از ابتدای امســال تا پایان 9 ماه نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر تعداد سه برابر و از لحاظ ظرفیت تولید پنج برابر 

افزایش داشته است.
قاســم جعفروند در گفت وگو با خبرنگاران بــا اعالم این خبر 
اظهار کرد: بیش از ۵۰ متقاضی برای اخــذ مجوز تولید آبزی 
در 9 ماهه اول سالجاری موفق به اخذ موافقت اصولی، تاسیس 
و بهره برداری شــدند که از این میــزان ۱۵ مزرعه با ظرفیت 
تولید ۲۵۰ تن ماهیان ســرد آبی و یک متقاضی موفق به اخذ 
پروانه ی تاســیس یک میلیون قطعه ای مزرعه حد واسط شد 

که در مدت مشابه سال گذشته تنها چهار فقره پروانه تاسیس 
با ظرفیت کل ۵۲ تن صادر شده بود. 

وی با بیان اینکه آمار و ارقام نشــان دهنده ی افزایش سرعت 
روند ســرمایه گذاری در بخش شــیالت اســتان است، ادامه 
داد: با توجه بــه اینکه ۱۸ مزرعه پــرورش ماهیان خوراکی به 
ظرفیت ۶4۸ تن امســال اقدام به تمدید پروانه ی بهره برداری 
خود کرده اند لذا نشان می دهد که تمایل بهره برداران و تولید 

کنندگان این بخش به پایداری تولید افزایش یافته است.
مدیر شیالت و امور آبزیان ســازمان جهادکشاورزی استان با 
بیان اینکه آذربایجان شرقی یک استان غیرساحلی محسوب 
می شود، گفت: این استان با داشتن تعداد ۱۵۰ باب سد خاکی 
کوچک و بزرگ، ۶۶ رشــته رودخانه فصلی و دائمی و ۳ هزار و 

۶۰۰ دهنه چشمه و قنات دارای پتانسیل های 
آبی مناسبی برای توسعه ی آبزی پروری است.

جعفرونــد ادامــه داد: طبــق بررســی های 
کارشناســی به عمــل آمــده و بــا توجه به 
خشکسالی های اخیر و پتانسیل های موجود، 
سیاست شیالت اســتان با حمایت از استفاده 
حداکثری آبهای ســطحی از جملــه تاکید بر 
مگاپروژه های آبزی پروری بــا اولویت صدور 
مجوزهای تولید در مخزن و پایاب ســدها و در 
حاشــیه ی رودخانه های دائمی و پرآب استان 
بوده تا در حد امکان از ســفره های زیرزمینی 

کمترین بهره برداری انجام شود.

خوزستان

آذربایجان شرقی

اولین جلسه شورای اداری شهرستان اهواز برگزار شد

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان خبر داد؛

وری در آذربایجان شرقی افزایش صدور مجوزهای آبزی پر

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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       ارومیه-رحیم جباردخت مدیرکل راه و شهرسازی 
آذربایجان غربی گفت: تاکنون ۶۰ هزار خانوار در طرح ملی 

مسکن ثبت نام کردند.
سید محسن حمزه لو  بابیان اینکه ســهم آذربایجان غربی 
از قانون جهش تولید مســکن که برنامه اجرایی آن از سوی 
دولت نهضت ملی مسکن نام گذاری شده ۱7۸ هزار و 9۶۲ 
واحد ابالغ شده اســت، افزود: پیش از این،  ۲4 هزار هکتار از 
اراضی ملی و دولتی در داخــل حریم برای اجرای طرح های 

حمایتی تولید مسکن تحصیل شده بود. 
وی ادامــه داد: در حال حاضــر ۶۰ هزار خانوار در ســامانه 

saman.mrud.ir ثبت نام کرده اند. 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان گفت: مطابق ضوابط و 
مقررات طرح تفصیلی شهرهای استان، زمین برای ساخت 
۲۲۳ هزار و ۳94 واحد تامین شده و زمین های مستعد برای 
تولید مسکن در اکثر شهرهای شناســایی شده که با اتمام 
فرایندهای الحاق بــه محدوده و تغییر کاربــری به چرخه 

تولید مسکن وارد می شوند. 
وی اظهار کرد: حمایــت از توســعه گران بخش خصوصی 
مسکن، ســاماندهی و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا 
در بازار مسکن و مکان یابی اراضی برای قانون جهش تولید 
مسکن به سمت توسعه کالبدی شهرها از مهمترین اهداف 

این قانون محسوب می شود.

حمزه لو یادآور شــد: از آنجایی که مشــخصه مهم اراضی 
مورد نظر برای قانون جهش تولید مسکن، دسترسی آسان 
به خدمات زیربنایی و روبنایی تعیین شــده، بنابراین تغییر 
کاربری اراضی مازاد دســتگاه های اجرایی به مسکونی در 
دستور کار جلســات شهرســازی و معماری قرار می گیرد. 
تغییر کاربری اراضی مازاد در شــهرهای ارومیه، سلماس ، 
میاندوآب، مهاباد، اشنویه، سیه چشــمه و تکاب انجام شده 

است.
وی گفــت: مجموعــه راه وشهرســازی آذربایجان غربی با 
تحصیل ۲۳ هــزار اراضی ملی و دولتی عالوه بر شناســایی 
زمین های مستعد توسعه شــهری و فراهم سازی مقدمات 
الحاق آن ها به محدوده شهری به دنبال اثربخشی طرح های 

شهری در پاسخگویی به نیازهای بخش مسکن است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم   ایالم-حسن بیگی  
گفت: این مجموعه برای پیشــگیری و کنترل حوادث ناشی 
از گاز برنامه های مختلفی در دســتور کار قرار داده و در همه 
زمینه ها برای آحاد مختلف مــردم راهکارهای مقابله نیز ارائه 

کرده است.
»عباس شــمس اللهی«اظهار کــرد: توزیــع کتاب هایی در 
قالب داســتان های ایمنی گاز برای کودکان، پخش تیزرهای 
انیمیشــن ایمنی به زبان فارســی و محلی از صدا و سیمای 
استانی، جلسات متعدد با سازمان نظام مهندسی برای نظارت 
دقیق تر بر گازهای ســاختمان های جدید، آموزش ادارات و 
مدارس تنها بخشی از اقدامات پیشــگیرانه و کنترل حوادث 

بوده است.
وی با بیان اینکــه انعقاد قرارداد بیمه و پرداخت خســارت به 
مشــترکین حادثه دیده، برگزاری نمایشــگاه و مشارکت در 
نمایشــگاه های مختلف، تحلیل علل حوادث مشــترکین از  
اقدامات پیشــگیرانه و کنترل حوادث گاز بوده است، تصریح 
کرد: عدم نصب اصولی دودکش، اســتفاده از وســایل پخت 
و پز همچون پلوپز و اجاق گاز به عنوان وســایل گرمایشــی، 
عدم تهویه مناسب، نواقص مربوط به نصب وسایل گازسوز از 

مهمترین عوامل حوادث گاز است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه در بررسی های 
انجام شــده 7۳ درصد حوادث گاز مربوط به دودکش ها بوده 
است، خاطرنشان کرد: عدم نصب اصولی دودکش، استفاده از 
دودکش های غیر استاندارد، مسدود بودن مجاری دودکش، 
نداشــتن کالهک H بر روی خروجی دودکش، اســتفاده از 
دودکش مشــترک برای چند وســیله گازسوز، اســتفاده از 
بخاری بدون دودکش، عبور دودکش از مســیرهای غیرمجاز 
از مهمترین عوامل حوادث گاز در سال های گذشته بوده است.

شــمس الهی گفت: در سال گذشــته ۱۱ مورد انفجار و آتش 
ســوزی و یک مورد گازگرفتگی در ســطح اســتان به وقوع 
پیوســته که منجر به بروز حوادث  4 مورد فوتی ناشی از آتش 

سوزی و ۲ مورد گازگرفتگی با گاز CO بوده است.
شــمس اللهی با بیان اینکه با انجام اقدامــات کنترلی، میزان 
فوتی های ناشی از حوادث گاز کاهش چشمگیری یافته است، 
ادامه داد: از ابتدای امســال تاکنون ۲ نفر در اثر آتش سوزی و 

گازگرفتگی فوت کرده است.
وی خواســتار رعایت هر چه بیشــتر نکات ایمنی و استفاده 
از لوازم گازسوز استاندارد شــد و گفت: رعایت نکات ایمنی و 
استفاده از وســایل گازسوز اســتاندارد باعث کاهش حوادث 

می شود.

آذربایجان غربی ایالم
مدیرکل راه و شهرسازی استان  اعالم کرد؛

ح ملی مسکن ثبت نام ۶۰ هزار خانوار آذربایجان غربی در طر
مدیرعامل شرکت گاز استان:

۷۳ درصد حوادث گاز در ایالم مربوط به دودکش ها است

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل:

توسعه شهرک های صنعتی در اولویت قرار گیرد

همدان -کرمــی     مدیر عامل شــرکت 
شهرک های صنعتی اســتان همدان گفت: ۱49 
واحد به بهره برداری رسیده در استان همدان راکد 

هستند. 
محمدرضا بادامی  در جلسه ســتاد تسهیل و رفع 
موانع تولید اســتان همدان با اشــاره به اینکه ۳۰ 
شهرک و ناحیه مصوب در استان وجود دارد، بیان 
کرد: ۱۱4۶ واحــد پروانه بهره بــرداری گرفتند و 

میزان سرمایه گذاری آنها ۱۶ هزار و ۳9۶ میلیارد 
ریال و میزان مساحت به بهره برداری رسیده ۳۱۰ 
هکتار است.  وی ادامه داد: در سال 9۸ تعداد ۲۶9 
واحد غیرفعال در استان داشتیم که در همان سال 
۲9 واحد به چرخه تولید برگشــت، در ســال 99 
تعداد ۵۰ واحد فعال شــد و از ابتدای سالجاری نیز 

۳۱ واحد به بهره برداری مجدد رسید.  
بادامی با بیان اینکه در راستای فرآیند بازگرداندن 

واحدهای راکد به چرخه تولید اقداماتی در دستور 
کار قــرار گرفته اســت، افزود: شناســایی و رصد 
واحدهای راکــد، پایش  و علت رکــود و برگزاری 
جلسات کســب و کار و بازگرداندن آنها به چرخه 

تولید از جمله این اقدامات است.
وی مطرح کرد: فرســودگی ماشین آالت، مشکل 
ســهام داران، کمبود مواد اولیه، مشــکل تامین 
اجتماعی، مشــکل با مالیات، مشــکل بــا بانک، 

مشکل با محیط زیست و مشکل مالکیتی از جمله 
مشکالت واحدهای تولیدی است. 

بادامی اضافه کرد: برای راه انداری مجدد واحدهای 
راکــد برنامه ریــزی کردیم که از ظرفیت ســتاد 
تسهیل استفاده شود، همچنین شناسایی و معرفی 
ســرمایه گذار جدید، فروش واحد به سرمایه گذار 
جدیــد و راه اندازی واحدهای تحــت تملک بانک 

انجام خواهد شد. 

 مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

۱۴۹ واحد تولیدی در همدان راکد است



معاون وزیر نیرو خبرداد؛

وگاه سبالن تا سال آینده تکمیل ۲ واحد بخار نیر

استان

اردبیل،افسون جبارزاده     معاون وزیر نیرو در امور برق و 
انرژی گفت: تعرفه برق در ســال آینده افزایش پیدا نمی کند و 

پیشنهادی نیز در این زمینه به مجلس ارائه نشده است.
همایون حائری ۲۱ دی در سفر به اردبیل و در بازدید از نیروگاه 
سیکل ترکیبی سبالن اردبیل اظهار کرد: در بخش تعرفه های 
برق برای ســال آینده پیشنهاد شده اســت تا یارانه مشترکان 
پرمصرف قطع و حمایت از مشــترکان با مصــرف بهینه مورد 
توجه قرار گیرد وی تصریح کرد: مشترکانی که الگوی مصرف 
برق را رعایــت کنند، همچنــان از یارانه مورد نظــر بهره مند 

خواهند شد و هیچ افزایش تعرفه ای برای آنها اعمال نمی شود.
معاون وزیر نیرو در امــور برق و انرژی الگــوی مصرف را برای 
مشــترکان خانگی با حفــظ رفاه و رفــع نیازها یــک الگوی 
استاندارد و مناسب با شاخصه های اعالم شده برشمرد و گفت: 
مشترکانی که پرمصرف هســتند، نه تنها قطع یارانه برای آنها 
اعمال می شــود بلکه بــه دلیل مصرف زیاد مشــمول جریمه 
نیز خواهند شــد حائری به بازدید از نیروگاه ســیکل ترکیبی 
سبالن اردبیل اشــاره کرد و افزود: این نیروگاه در بخش گازی 
و بخار در حال فعالیت اســت که تاکنون بخش های گازی آن 
به بهره برداری رســیده و یک واحد بخار آن نیز ســال گذشته 

افتتاح شده است.
وی پیشــرفت ۶۵ تا ۸۰ درصد واحــد دوم و ســوم بخار این 
نیروگاه را یادآور شــد و خاطر نشــان کرد: تالش می کنیم تا 
تابستان سال آینده به شکل کامل هر ۲ واحد بخار این نیروگاه 

تکمیل و وارد مدار تولید شود. حائری ظرفیت نیروگاه سیکل 
ترکیبی ســبالن اردبیل را یک هزار و 44۰ مگاوات اعالم کرد 
و ادامه داد: تاکنــون یک هزار و ۱۲۰ مــگاوات از این ظرفیت 
تولیدی وارد مدار شــده اســت. وی همراهــی وزارت نیرو را 
در خرید تجهیزات و امکانــات مورد نیــاز و پرداخت منابع و 
تسهیالت برای ســرمایه گذاران این پروژه عظیم یادآور شد و 
اضافه کرد: انتظار می رود برای تابســتان سال آینده برای رفع 
دغدغه های قطعی برق این نیروگاه بــا تمام ظرفیت وارد مدار 
تولید شود. حائری در مورد تأمین ســوخت دوم نیروگاه های 
گازی بیان کرد: با همکاری خوب وزارت نفت ما هیچ مشــکلی 
را در تأمین ســوخت جایگزیــن گاز بــرای نیروگاه های برق 
نداریم و قطعا در ۲ ماه پایانی زمســتان قطعی برق را شــاهد 
نخواهیم بود. وی در مورد قطعی های فصل تابســتان ســال 
آینده و پیش بینی وزارت نیــرو در این زمینه اظهار کرد: تالش 
می کنیم تا برای ســال آینده نیز از ظرفیت همــه نیروگاه ها 
اســتفاده کنیم تا با بهبود شرایط خشکســالی تابستان بدون 
خاموشی را سپری کنیم. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
در بازدید از بخش های مختلف نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن 
در جریان روند تکمیل ۲ واحد بخار ایــن نیروگاه قرار گرفت و 

مقرر شد تا هر چه سریعتر این مجموعه ها وارد مدار شود.
حائری تاکید وزیر نیرو را مبنی بر تکمیل پروژه های نیمه تمام 
در بخش نیروگاهی تا تابستان سال آینده یادآور شد و تصریح 
کرد: با توجه به شرایط تحریمی سعی بر این است تا با استفاده 

از تــوان داخلی تمــام نیروگاه های کشــور تکمیــل و زمینه 
بهره برداری آنها فراهم آید تا در کشــور مشکالت و نارسایی ها 
به حداقل برسد. نیروگاه سیکل ترکیبی سبالن که در 7 واحد 
در حال بهره برداری است، برای تکمیل ۲ واحد باقیمانده نیز از 

منابع مالی به ویژه صندوق توسعه ملی به ارزش ۳۶۸ میلیون 
یورو اســتفاده می کند که تاکنون ۲۸7 میلیــون یوروی آن 
پرداخت شــده و پروژه نیز در مجموع با پیشرفت 7۱ درصد در 

همه بخش ها در حال تکمیل نهایی است.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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 خرم آباد -طوالبی  رییس ســازمان جهادکشــاورزی 
لرستان گفت: تاکنون 7۲ درصد از اجرای طرح جهش تولید 
در دیمزارهای استان محقق شــده که با اجرای کامل طرح 
میزان تولید محصوالت کشاورزی در اراضی دیم استان ۲۵ 

درصد افزایش می یابد.
 »اســفندیار حســنی مقدم« با بیان اینکه اکنون تنها ۲۰ 
درصد تولیدات محصوالت کشــاورزی این استان از اراضی 
دیم بدســت می آید در حالی که 7۵ درصد اراضی استان به 
صورت دیم کشت می شود اظهار داشت: ۱7۰ هزار هکتار از 
تعهدات استان در خصوص طرح جهش تولید در دیمزارها 
محقق شــده که این میزان 7۲ درصد از برنامه را شامل می 

شود.
وی افزود: به دلیل میزان کم بارندگی در لرستان حدود ۵۰ 
درصد از این اراضی زیر کشت هســتند بنابراین بایستی از 
وضع موجود اســتفاده کرد و طرح جهش تولید دیمزارها را 
در اولویت قرار داد. حسنی مقدم اضافه کرد: استان لرستان 
با دارا بودن ۶۰۰ هزار هکتار ســطح زیر کشــت اراضی دیم 
حدود ۶.7 درصد از دیمزارهای کشــور را به خود اختصاص 
داده است که با اجرای طرح جهش، ضمن پایداری در تولید، 

حفاظت از خاک برای نسل های آینده نیز رعایت می شود.
به گفته وی طبق برنامه در استان  ۲۳۵ هزار هکتار گندم در 
مزارع استان کشت شــده که از این میزان ۱94 هزار هکتار 

دیم و 4۱ هزار هکتار گندم آبی است.
  رئیس ســازمان جهاد کشاورزی لرســتان افزود: در حوزه 
کشاورزی قراردادی نیز تاکنون سه هزار و ۵۰۰ هکتار انجام 

شده که ۲ هزار بهره بردار را شامل می شود.
حســنی مقدم افزود: از ســه هزار و ۵۰۰ هکتار کشاورزی 
قــراردادی 4۵۰ هکتار تحت پوشــش بیمه قــرار گرفته، 
همچنین آمــوزش و کارگاههای آموزشــی بــرای اجرای 

کشاورزی قراردادی برگزار شده است.
 وی به چالش اصلی کشاورزی قراردادی اشاره کرد و گفت:  
7۰ درصد سطح زیر کشت استان لرســتان در منطقه سرد 

قرار دارد که ابالغ قرارداد بعد از کشت صورت گرفته است.
حســنی مقدم بیان کــرد: در خصوص بیمه کلــزا نیز باید 
لینک سامانه باز شود، از طرفی باید از ظرفیت سازمان نظام 

مهندسی در بحث نظارت استفاده شود.
وی گفت: در خصوص مبارزه با علف های هرز و سایر بیماریها 
همچنین تامین کود مشــکل خاصی نداریــم، اما در زمینه 
تسهیالت سرمایه در گردش نیازمند همکاری بیشتر بانک 

کشاورزی هستیم.

 اصفهان-مریم مومنی جلســه هماهنگــی درون 
ســازمانی جهت مدیریت بحران، با حضور مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان و جمعی از معاونین و مدیران این مجموعه 
در سالن اجتماعات غدیر ساختمان معاونت شبکه برگزار 
شد. این جلسه با توجه به مکاتبه مدیر کل محترم مدیریت 
بحران اســتانداری اصفهان در خصوص برگــزاری مانور 
زمین لرزه کالن شهر تهران و جهت ایجاد هماهنگی بین 
معاونت ها و ادارات مخابرات منطقه اصفهان در راســتای 

انجام ماموریت های محوله به این مجموعه برگزار شد.
گفتنی اســت، مدیر مخابــرات منطقه اصفهــان در این 
جلسه بر لزوم حفظ آمادگی کلیه معاونت های مربوطه در 

راستای برگزاری مانورهای ابالغی تاکید کرد.
ایران به دلیل جغرافیای کوهســتانی- بیابانی ، کم بودن 
و نامنظم بودن بارش های جوی و ســاختار زمین شناسی 
خاص، پتانسیل حادثه خیزی باالیی دارد. موقعیت ایران 
تحت اثر پرفشــار جنب حاره باعث شده این کشور بر روی 
کمربند خشــک کره زمین قرار گرفتــه و میانگین بارش 
سالیانه در سطح وســیعی از آن حدود۲۵۰ میلیمتر بوده 
که کمتر از یک سوم متوســط بارش کره زمین می باشد. 
نکته مهم در بارندگی های کشــور پراکنش نامناسب آن 
اســت به طوری که در بعضی نقاط آن به خصوص استان 
های جنوبی که متأثر از سامانه های مونسون هستند ، کل 
بارندگی سالیانه ممکن است در یک روز نازل شده و سبب 
بروز سیلهای بســیار مخرب گردد و در برخی سالها میزان 
بارندگی سالیانه ممکن است به کمتر از ۵۰ میلیمتر برسد 

که سبب حادث شدن خشکسالی گردد.
قرار گرفتن ایران بــر فالت ایران و محاصره شــدن آن به 

وســیله کویرها و بیابان های عراق ، عربســتان و آسیای 
میانه و دوری بخش وســیعی از آن از دریا ســبب تشدید 
شرایط خشکسالی می شود. ضمن اینکه حدود ۲۰درصد 

مساحت کشورما را اراضی بیابانی تشکیل می دهند.
ســاختمان زمین شناســی فالت ایران به همراه سیستم 
چین خوردگــی و کوهزائــی آلپ در دوران ســوم زمین 
شناســی که دوره فعالی بود ، شــکل گرفته است و ایران 
نیز در قســمت میانی کمربند پر تنش آلپ-هیمالیا قرار 
گرفته که هنوز به حالت تعادل نهایی نرسیده و این موضوع 
باعث می شــود که هر از چندگاهی در یک نقطه از کشور 
زمین لرزه ای مخرب رخ دهد. حرکت رو به شمال صفحه 
عربســتان با ســرعت بیش از ۳۰ میلیمتر در سال سبب 
بازشدگی دریای ســرخ و فشــردگی و کوتاه شدن خرده 
صفحات ایران و ترکیه شــده اســت. این فشردگی مداوم 
ســبب چین خوردگی ایــران و قرار گرفتن کشــور ما در 
معرض تنش دائمی گردیده که عامل اصلی بیشــتر زمین 

لرزه های ایران است.

 اصفهانلرستان

ح جهش تولید در اراضی دیم لرستان محقق شد برگزاری جلسه هماهنگی مدیریت بحران در مخابرات اصفهان ۷۲ درصد طر

با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی  استان برگزارشد؛

جلسه شورای راهبردی صادرات سیب درختی 
آذربایجان شرقی

تبریز-رحیم جباردخت جلسه شورای راهبردی صادرات سیب درختی 
با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی آذربایجــان غربی، اکبر 
کرامتی در جلسه شــورای راهبردی صادرات سیب درختی استان اظهار کرد: 
در حال حاضر بر اســاس ارزیابی های انجام شــده ، مجموع صادرات ســیب 
درختی از کشور در ســال جاری تا کنون نزدیک به  ۶۰۰ هزار تن بوده که ۲۰۰ 
هزار تن،) معادل دو سوم(، مجموع این ســیب ها از طریق مبادی و  گمرکات 
استان به کشورهای همسایه صادر شده اســت که باید موانع صادراتی موجود 

در این زمینه تسهیل و مرتفع شود.
کرامتی تصریح کرد: با توجه به فساد پذیری محصوالت کشاورزی ، باید هر چه 
سریعتر زمینه صادرات حدود ۵۰۰ هزار تن سیب درختی ذخیره سازی شده 

در سردخانه های استان در فرصت محدود باقی مانده تا اخر سال ، فراهم شود.
وی ادامه داد: نیاز اســت برای افزایش بازار پســندی محصوالت کشاورزی در 
کشــورهای خارجی ، کشــاورزان دانش خود را برای بهره گیری از روش های 
علمی روز دنیا برای افزایش عملکرد تولید محصول در واحد ســطح و مدیریت 
تغذیه بهینه گیاهان و نقش حاصلخیزی خــاک در افزایش کیفیت محصول 

افزایش دهند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم 
در طول سال بازار های صادراتی کشورهای خارجی را داشته باشیم ، باید ارقام 
با تیپ های رشــدی متفاوت که دارای قدرت رقابتی و بازار پســندی بهتری 
هســتند و همچنین ارقام پایه رویشی را در باغات اســتان که اکثرا پایه بذری 

دارند،  اصالح و جایگزین کرده و توسعه دهیم.
کرامتی با اشاره به مشکالت حمل و نقل، نبود کامیون های یخچالدار، قوانین 
دست و پاگیر گمرکی و نیز قوانین وضع شــده پرپیچ و خم در زمینه صادرات 
ســیب را از مهمترین موانع صادراتــی در این بخش عنوان کــرد و گفت: باید 
دیپلماسی اقتصادی در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی به خصوص سیب 
در کشور و استان تقویت شــود و رایزانان بازرگانی تالش خود را در این زمینه 

افزایش دهند.
وی با اشاره به ضرورت تدوین نقشه راه در مورد ســیب استان گفت: بر اساس 
تاکیدات اســتاندار آذربایجان غربی با تدوین نقشه راه سیب با رویکرد توجه به 
تولید، بازار پس از تولید، صنایع تبدیلی و ... تالش می شود مسایل و مشکالت 

سیب استان ساماندهی شود.

دکتر سیاهکلی در دیدار با نمایندگان تشکل های کارگری استان قزوین ؛

 صدای کارگران را به مسئوالن ارشد کشوری می رسانم

قزوین-مریم نقدی دکتر لطف اهلل سیاهکلی نماینده مردم  قزوین، آبیک و 
البرز درمجلس شورای اسالمی 

در دیدار با نمایندگان تشــکل های کارگری استان قزوین گفت: من وکیل مردم 
و جامعه کارگری هستم و خود را وکیل دولت نمی دانم و تالش می کنم پیگیر 

مشکالت مردم باشم و از آنها دفاع کنم.
ســیاهکلی افزود: در خصوص طــرح دو فوریتی هدف اصلی مــا، جلوگیری از 

تعطیلی واحدهای تولیدی با توجه به مصادره شدن برخی از آنهاست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در موضوع تخلف واحدهای 
تولیدی معتقدیم تولید و کارگران مقصر نیســتند و با تعطیل شدن واحدهای 
تولیدی کارگرانی که بیش از ۱۵ یا ۲۰ سال در کارخانه ای فعالیت کرده اند بیکار 
می شوند و امکان پیدا کردن کار جدید به واسطه باالرفتن سن آنها نیز از دست می 
رود. نماینده قزوین، آبیک و البرز یادآور شد: در طرح دو فوریتی بررسی مشکل 
واحد تولیدی به شورای تامین استان سپرده شــده و با این طرح واحد تولیدی به 
فرد واجد صالحیت سپرده می شــود تا ادامه کار دهد و با کامل شدن طرح حافظ 

منافع کارگران و تامین اجتماعی و تولید خواهیم بود.
وی یادآور شد:  نظر تشکل های کارگری مبنی بر واگذار نشدن بانک رفاه به دولت 
و جدا نشدن آن از سازمان تامین اجتماعی را در مجلس پیگیری خواهیم کرد. 
نماینده مردم قزوین گفت: دولت خادم ملت است و باید مردم را راضی نگه دارد 
و من نیز به عنوان موکل مردم تالش مــی کنم در حد توان از حقوق ملت به ویژه 

کارگران و بازنشستگان دفاع کنم.
سیاهکلی در پاســخ به درخواســت دبیر اتحادیه کارگران زن استان نیز گفت: 
موضوع انجــام اجباری آزمایش ادورای ســرطان را نیز در بودجه ســال آتی 
پیگیری خواهیم گرد. همچنین نامه تشکل های کارگری استان قزوین خطاب 
به دکتر قالیباف رییس مجلس مبنی بر درخواســت لغو مصوبه هیات عمومی 
دیوان عدالت اداری بر پرداخت عیدی یک ماه همانند کارمندان تحویل نماینده 

قزوین شد تا به از طریق رئیس مجلس و معاونت حقوقی مجلس پیگیری شود.
 الزم به ذکر اســت در این دیدار صمیمی، عید علــی کریمی دبیر اجرایی خانه 
کارگر اســتان، ســید علی فخار رئیس کانون نمایندگان کارگران استان، خانم 
فاطمه دیــدار نو دبیر اتحادیه کارگران زنان اســتان و فرهاد رشــوند از فعاالن 

کارگری و رسانه ای استان حضور داشتند.

 مدیر مخابرات منطقه اصفهان:

 شورای شهر یکی از نهادهای مردمی تصمیم ساز
وستا است  در عرصه شهر و ر

اصفهان-مریم مومنی  مدیر مخابرات منطقه اصفهان در دفتر ستاد منطقه 
با شورای شهر ورنامخواست زرین شهر دیدار کرد.

اسماعیل قربانی در این دیدار با اشاره به طرح های اجرایی مخابرات در این مناطق 
گفت: تاکنون به همت مخابرات منطقه اصفهان طرح های توســعه ای بسیاری 
در مناطق این شهرســتان، در بخش ثابت و سیار عملیاتی شــده که با حمایت 

نهادهای حاکمیتی و مردمی این روند ادامه خواهد یافت.
وی شورای شهر را یکی از نهادهای مردمی تصمیم ســاز در عرصه شهر و روستا 
دانست و گفت: شــوراهای شهر و روســتا می توانند با اتخاذ روشهای عملکردی 
موثر و همکاری با مجموعه هایی مانند مخابرات، تاثیر بســزایی در روند توسعه 
شهر و روستا داشته باشند. گفتنی است در این جلسه حضار به بحث و تبادل نظر 
در مورد راه های کاهش مشکالت پیش روی توســعه زیرساختهای ارتباطی در 
این شهرستان پرداختند. الزم به ذکر است، ورنامخواست، شهری در شهرستان 
لنجان از توابع استان اصفهان اســت که در محور ارتباطی زرین شهر- مبارکه بر 

روی جلگه- رسوبی زاینده رود واقع شده است  .
این منطقه از شهرهای حاشیه زاینده رود می باشد که از چشم انداز بسیار زیبای 

شالیزارهای برنج لنجان برخوردار است.

ایالم-حســن بیگی    رئیس بنیاد مسکن 
گفت: برای ساخت هر واحد ۲۰۰ میلیون تومان وام 
کم بهره و ۵۰ میلیون تومان بالعوض به افراد واجد 

شرایط اختصاص می یابد.
دکتر نیکزاد در دیدار با اســتاندار ایالم، با بیان اینکه 
بخاطر بررســی وضعیت طرح اقدام ملی مســکن  
به  استان سفر کرده است، اظهار کرد: بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی خود را موظف می داند که در راستای 

محرومیت زدایی اقداماتی را به انجام برساند.
وی گفــت: چگونگی ســاخت مدرســه در یکی از 
روستای هلیالن، بررســی تکمیل جاده روستایی 
و همچنین بررســی روند اجرایی پروژه اقدام ملی 

مسکن از ضرورتهای این سفر بود.
 نیکزاد با اشاره به ســاخت مسکن روستایی تصریح 
کرد: برای ســاخت هر واحد ۲۰۰ میلیون تومان وام 
کم بهره و ۵۰ میلیون تومان بالعوض به افراد واجد 

شرایط اختصاص می یابد.
وی گفت: انجــام کلیه زیرســاخت های خدماتی 
به عهده دولت اســت و مردم تنها حق انشــعابات را 

پرداخت می کنند.
دکتر حسن بهرام نیا، استاندار ایالم نیز  در این دیدار 
اظهار کرد: در جغرافیای ایالم در مقایســه با دیگر 
استانها، بواسطه نبود زیرساخت ها، جنگ تحمیلی 
و عواملی دیگر ، محرومیت بیشتری وجود دارد که 

هم اکنون دو شهرستان ملکشاهی و هلیالن پایلوت 
محرومیت زدایی هستند که می طلبد در این حوزه به 

ایالم توجه ویژه ای شود.
وی برنامه ریاســت محترم جمهوری برای ساخت 
مســکن محرومین را یک کار ارزشــمند دانست و 
گفت: باید تالش کرد زیرساخت های استان توسعه 
یابد و با تقویت نهضت ملی مســکن اقشار مختلف 
روستایی و شهری خانه دار شــوند. استاندار ایالم با 
بیان اینکه دولت توجه خاص و ویــژه ای به مناطق 
محروم و روستایی دارد، ابراز داشت: تحرک و پویایی 
چشمگیری برای رفع  محرومیت از روستاهای استان 
در حال شکل گیری است، بنیاد مسکن در بهسازی 

نقاط روستایی، تکمیل طرح هادی و ایجاد مسکن 
روستایی جهادی عمل نموده، امیدوارم این تالش 
ها در نهضت ملی مسکن نیز تداوم یابد. وی با اشاره 
به مصوبات شورای تامین مسکن  تاکید کرد: یکی از 
دغدغه های ما تامین مسکن محرومان است که در 

چهارچوب ضوابط و مقررات و با تاکید بر روانکاری در 
امور در حال اجراست.

بهرام نیا با تاکید بر رعایت الزامات فنی و مهندســی 
در اجرای پروژه ها خواســتار زیبا سازی کالبدی در 

محیط شهری و روستایی شد.

رئیس بنیاد مسکن خبر داد؛

وستایی اختصاص ۲۰۰ میلیون تومان وام کم بهره برای ساخت مسکن ر

اصفهان-مریم مومنی     ســرای نوآوری اتاق بازرگانی 
اصفهان و دانشــگاه با همکاری واحد خدمات بــه اعضا، امور 
تشــکل ها و دفاتر منطقه ای رویداد انتقال تکنولوژی هیئت 
علمی فناور با موضوع»توسعه کسب و کارها با ورود به فضای 

دیجیتال« را برگزار کردند.
 حمید منتظرالقائم، سرپرست ســرای نوآوری اتاق بازرگانی 
اصفهان و دانشــگاه به ارایه توضیحاتی در خصوص طرح های 
ســرای نوآوری و نحوه ارائه خدمت به اعضــاء پارلمان بخش 

خصوصی اصفهان پرداخت.
در ادامه سیدمحمدرضا میراحمدی، رئیس دپارتمان تولید 
محتوا درفضــای دیجیتال ســرای نوآوری اتــاق بازرگانی 
اصفهان با اشاره به ســرعت تغییرفضای کسب و کارها گفت: 
شروع انقالب دیجیتال حدود ۵۰ سال پیش بوده است و پس 
از آن فضای وب توســعه یافت. در ســال ۲۰۰۰ نیز فضاهای 
اجتماعــی ایجاد شــدند و اکنون در قلب انقــالب دیجیتال 
قرارداریم و عدم تطابق با این انقالب مشکالت زیادی را برای 

صاحبان کسب و کار ایجاد خواهد کرد.
وی هدف از ایجاد دپارتمان تولیــد محتوا درفضای دیجیتال 
را کمک بــه فعاالن اقتصــادی برای تولید محتــوا درفضای 

دیجیتال و آشــنایی با تکنیک های این فضا عنوان و تصریح 
کرد: تولیدمحتوا، وب سایت ها، عکاسی صنعتی، برندسازی 
دیجیتــال، تبلیغات، ویدئــو مارکتینگ، ســئو و - از جمله 

خدمات قابل ارایه در این دپارتمان هستند.
میراحمدی بــا بیان اینکه بــرای ورود به فضــای دیجیتال 
رسانه های مختلفی در دسترس است، فضای وب، استفاده از 
ایمیل، رسانه های اجتماعی و موبایل را از جمله این رسانه ها 

معرفی کرد.
رئیس دپارتمان تولید محتوا درفضای دیجیتال چهار گزینه 
برای ورود به فضای وب را وب ســایت های رسمی شرکت ها 
و وب سایت های فروشگاهی، وبالگ و اســتفاده از پتانسیل 
تبلیغــات در فضای وب معرفــی کرد و به ارایــه توضیحاتی 

درخصوص منافع و محدودیت های هریک پرداخت.
میراحمدی بر انتخاب دقیق ابزار مناســب هر کســب و کار 
تاکید کرد و گفت: وب سایت رســمی برای اعتبار بخشی به 
کســب و کارها و بیزینس های B2B بسیار توصیه شده  ولی 
برای کســب و کارهای کوچک علیرغــم تحمیل هزینه های 

زیاد بازدهی الزم را نخواهد داشت.
وی وب سایت های فروشگاهی را مناسب کسب و کارهایی که 

تمایل به توسعه کانال های فروش خود دارند دانست و تصریح 
کرد: فعالیت در وبالگ ها ســریع ترین و موثرترین راه حضور 

در فضای وب می باشد.
رئیــس دپارتمان تولید محتــوا در فضای دیجیتال ســرای 
نوآوری اتاق بازرگانی با بیان اینکــه ایمیل ها علیرغم هزینه 
پایین نسبت به سایر کسب و کارها، از دقت زیادی برخوردار 

نیستند، افزود: ایمیل برای ارایه خدمات تخصصی و کسب و 
کارهای  B2B موثر است.

میراحمدی لینکدین را برای کسب و کارهای B2B توصیه 
کرد و افزود: پادکســت ها یا رادیوهای اینترنتی نیز به سرعت 
در حال محبوب شــدن هستند و در برند ســازی شخصی و 

کسب و کارهای آموزشی بسیار موثر است.

گرگان-اعظم دستجردی    رئیس ســازمان حمل و نقل 
شــهرداری گرگان از الزامی بودن نصب کارت واکسن برای رانندگان 
خودروهای ناوگان حمل و نقــل عمومی خبر داد. مهدی کمال غریبی 
گفت: با توجه به آغاز اجرای طرح کنترل هوشــمند کرونا در اســتان 

رانندگان حمل و نقل عمومی که دوز دوم واکسن کرونا را تزریق نکرده 
اند اجازه فعالیت ندارند.کمال غریبی افزود: ناوگان حمل و نقل عمومی 
شهر گرگان با توجه به بخشنامه  های اخذ شده جهت جلوگیری از شیوع 
کرونا، ملزم به رعایت دستورالعمل های بهداشتی از جمله تزریق واکسن 

کرونا، استفاده از ماسک و همچنین نصب کارت واکسن بر روی داشبورد 
خودرو شده اند.وی از شهروندان خواست بر اساس اعالم ستاد مقابله با 
کرونای استان با در اختیار داشتن کارت واکسن کرونا از ناوگان حمل و 

نقل عمومی استفاده کنند.

اصفهان

گلستان

نحوه توسعه کسب و کارها از طریق ورود به فضای دیجیتال

 رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان:

و الزامی است نصب کارت واکسن رانندگان حمل و نقل عمومی درخودر



معاون وزیر نفت خبر داد

وشیمی برای سرمایه گذاری دعوت از بانک ها و هلدینگ های پتر

افزایش 7۰۰ هزار بشکه ای ظرفیت پاالیشی در هرمزگان
ح پاالیشی  تمرکز وزارت نفت بر تکمیل چهار طر

وزیر نفت با تأکید بر حمایت از ســرمایه گذاری در اســتان هرمزگان، 
گفت: ظرفیت پاالیشــی این اســتان به روزانه یک میلیون و ۵۵۰ هزار 

بشکه می رسد.
به نقل از روابــط عمومی وزارت نفت، جواد اوجــی وزیر نفت در جریان 
سفر به جزیره قشم پس از بازدید از پاالیشگاه پارس بهین پاالیش نفت 
قشم اظهار داشت: خوراک نخســتین پاالیشگاه فوق سنگین نفت خام 
کشور )پارس بهین پاالیش نفت قشم( از نفت خام سنگین میدان های 
سروش و نوروز تأمین می شود و این پاالیشــگاه با سرمایه گذاری ۲۲۰ 

میلیون دالری بخش خصوصی ساخته شده است.
وی با بیــان اینکــه وزارت نفت، اســتان هرمــزگان را به عنوان قطب 
پاالیشــی نفت کشــور معرفی می کند، افزود: با راه اندازی پروژه پارس 
بهین پاالیش نفت قشم ۸۵۰ هزار بشــکه ظرفیت پاالیشی در استان 
هرمزگان مهیاســت که ۳۷ درصد مجموع ظرفیت پاالیش نفت کشور 

را شامل می شود.
وزیر نفت تصریــح کرد: با راه انــدازی فاز دوم پاالیشــگاه پارس بهین 
پاالیش قشــم برای فرآوری میعانــات گازی با ســرمایه گذاری ۴۰۰ 
میلیون دالر، در ســه ســال آینده زمینه تحول این منطقــه را فراهم 

می کند.
اوجی ادامه داد: ظرفیت پاالیشــی اســتان هرمزگان با تکمیل چهار 
طرح پاالیشــگاهی با پیشــرفت صفر تا ۳۵ درصد در دستور کار است 
که ظرفیت پاالیشی استان از روزانه ۸۵۰ هزار بشکه نفت به روزانه یک 

میلیون و ۵۵۰ هزار بشکه می رسد.
وی اعالم کرد: وزارت نفت از همه ســرمایه گذاران برای سرمایه گذاری 
در صنعت نفت و گاز به ویژه در منطقه جزیره قشــم حمایت می کند و 

برای اجرای طرح های پاالیشی تضمین تامین خوراک می دهد.
وزیر نفت همچنین گفت: با افزایش ظرفیت پاالیشــی کشور، اقتصاد 
مقاومتی و جلوگیری از خام فروشی هم محقق می شود که با راه اندازی 
این کارها تولید فرآورده های پاالیشی کشــور افزایش می یابد و درآمد 

خوب و اشتغال زایی دارد.

اوجی با اشاره به حوزه مســئولیت اجتماعی وزارت نفت در این منطقه، 
اظهار کرد: برای اســتان هرمزگان و جزیره قشم دســتاورهای خوبی 

داشتیم که در نشست شورای اداری اعالم خواهیم کرد.
 آیین کلنگ زنــی فاز دوم پاالیشــگاه پارس بهین پاالیش نفت قشــم 
ظهر امروز با حضور وزیر نفت در جریان چهاردهمین ســفر اســتانی 

رئیس جمهوری به استان هرمزگان انجام شد.
وزیر نفت در جریان چهاردهمین ســفر استانی ســید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری، وارد استان هرمزگان و جزیره قشم شد و در بد ورود با 
حضور بر سر مزار شــهدای گمنام به قرائت فاتحه پرداخت و در ادامه به 

مالقات خانواده معظم شهید حسن ذاکری رفت.
اوجی در ادمه ســفرش به جزیره قشــم ضمن بازدید از طرح نیمه کاره 
مجموعه ورزشی روستای هلر جزیره قشم ضمن پیگیری برای تکمیل 
آن خواستار به سرانجام رسیدن این طرح ورزشی شد، مالقات مردمی 
و حضور در نشست شورای اداری جزیره قشــم پایان بخش برنامه های 

وزیر نفت خواهد بود.

 قیمت تغییر نمی کند

آمادگی بازار برای بازگشت نفت ایران
یک کارشــناس حوزه نفت با بیان اینکه شرایط بازار نشان می دهد فضا 
برای ورود نفت ایران وجود دارد، گفت: اگر تحریم لغو شده و مشکالت 
سیاســی حل شود، به نفع کشــورهای مصرف کننده اســت که منابع 

متعددی از واردات داشته باشند.
مرتضی بهروزی فر، درباره بازگشــت نفت ایران به میزان قبل از تحریم 
اظهار داشــت: ابتدا در نظر داشته باشــیم که توان تولید با حجم تولید 
متفات اســت، اگر ما تولید کنیم اما امکان صادرات نداشته باشیم فقط 
به حجم ذخیره ســازی اضافه می کنیم و دچار مشکالت آتی خواهیم 

شد
وی افزود: اکنون مخازن روی آب تقریبا پر اســت، اگــر بخواهیم برای 
ذخیره نفت تولید شــده کشــتی اجاره کنیم بســیار پرهزینه است، 
بنابراین تولید صرف در شــرایطی که صادرات نداشته باشیم، خسارت 

زیادی به کشور وارد می کند. 
این کارشــناس حوزه انرژی با ابراز امیدواری از اینکه مسئله برجام حل 
شود تا بتوانیم بدون مشکل صادرات داشته باشــیم، خاطرنشان کرد: 
وزارت نفت قبال هم اثبــات کرده که در فرصت چندماهه توانســته به 
ســطح قبل از تحریم برگردد اکنون هم همین امــکان وجود دارد که 
براحتی ظرف ۳ تــا ۴ ماه به رقم قبل از تحریم برگردیم، به شــرطی که 
برجام به نتیجه مثبت بیانجامد، اما اگر تحریم حذف نشود و فقط تولید 
کنیم بدون اینکه امکان صادرات داشــته باشــیم، ذخیره سازی صرف 

مشکلی را از ایران دوا نخواهد کرد.
وی درباره بدســت آوردن بازارهای قبلی گفت: مــا قبال ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
هزار بشــکه در روز به اروپا نفت صــادر می کردیم، امــا اکنون حتی 
یک بشــکه هم به این اتحادیه صــادر نمی کنیم. البته بــا اقدامات و 
تمهیداتی که اندیشیده شــده توانســتیم اثر تحریم ها را کم کنیم و 
احجامی را به شرق آسیا بفرســتیم، ولی هنوز بازارهای مان را بدست 
نیاورده ایم به عنــوان مثال به اروپا که یک بازار مهم اســت هیچگونه 

صادراتی نداریم.
بهروزی فر تاکید کرد: خوشــبختانه با توجه به وضعیتــی که بازار دارد 
قیمت ها در حد مناسبی اســت و حداقل روی کاغذ نشان داده می شود 
که کشورهای بزرگ تولیدکننده ظرفیت تولید مازاد چندانی ندارند و 
این انتظار وجود دارد که در ســال ۲۰۲۲ حجم تقاضای جهانی به قبل 
از کرونا برگردد، بنابراین همه چیز آماده اســت که ایران به بازار برگردد 

بدون اینکه تاثیر چندانی روی قیمت ها بگذارد.
وی یادآور شــد: وضعیت بازار به گونه ای اســت که اضافه کردن در حد 
یک تا ۱.۵ میلیون بشکه تاثیر چندانی روی عرضه نخواهد داشت، حتی 
اگر تصور کنیم ایران وارد بازاری شود که تحت فشار است و مازاد عرضه 
وجود دارد و منجر به کم شــدن قیمت ها می شــود، کمترین ضرر را ما 
خواهیم داشت. زیرا حجم صادرات ما کم اســت و تاکنون با مشکالت 
و هزینه های بیشــتری نفت را فروخته و پول را به سختی برمی گردانیم 
بنابراین حتی اگــر قیمت ها پایین بیایــد ایران حق دارد کــه به بازار 

برگردد.
این کارشناس حوزه نفت با بیان اینکه شــرایط بازار نشان می دهد فضا 
برای ورود نفت ایران وجود دارد، گفت: اگر تحریم لغو شده و مشکالت 
سیاسی حل شــود، به نفع کشورهای مصرف کننده اســت که از منابع 
متعددی واردات داشــته باشند، مسلما اگر کشــورها امکان واردات از 
ایران داشــته باشــند حتما این کار را خواهند کرد زیرا به لحاظ تامین 

امنیت انرژی به نفع شان است که مبادی واردات خود را افزایش دهند.

و نیر

پاالیشگاه قشــم با وجود آنکه یک ســال است از پیش 
راه اندازی آن می گذرد، امروز در دولت سیزدهم افتتاح 
رسمی شد تا عالوه بر افزایش ظرفیت تولید و صادرات 
قیر ایران، نفت فوق ســنگین کشــور را به نفت سبک 
تبدیل کــرده و ظرفیت تولید آن را در کشــور افزایش 
دهد.درســت یک ســال پیش بود که دولت دوازدهم، 
پیش راه اندازی پاالیشگاه قشــم را در دستور کار خود 
قرار داد تا در افتتاح هایی که به صورت ویدئو کنفرانس 
هر هفته انجام می شد، این طرح نیز بدون آنکه آمادگی 
تولید داشته باشد، در فهرست طرح های افتتاحی قرار 

بگیرد.
اما در عمــل اتفاقی که افتــاده بــود، پیش راه اندازی 
فاز نخســت و بهره برداری از بخش یوتیلیتی یا همان 
سرویس های جانبی پاالیشگاه بود. سرویس هایی که 

زمینه را بــرای تولید در پاالیشــگاه هموار 
می کنــد اما فرآینــد اصلی تولید به شــمار 

نمی رود.
در همان زمان نیز اگرچه تاکید بر افتتاح فاز 
نخست پاالیشگاه قشــم بود اما در البه الی 
خبرها اعالم شــده بود که با راه اندازی نهایی 
این پاالیشــگاه در ۲ فاز ۳۵ هزار بشــکه ای، 

تولید قیر با کیفیت ایرانی در پایین ترین سطح تقطیر 
در فرآیند پاالیشگاهی نفت خام فوق سنگین، صادرات 
قیر ایران بــه بازارهای هــدف را به زودی بــا ابعادی 

گسترده تر عملیاتی خواهد کرد.
این پاالیشــگاه که با تولید قیر، نفت سنگین را به نفت 
ســبک تبدیل می کند می تواند کشور را برای صادرات 
فرآورده های نفتی با ارزش افزوده بیشــتر یاری کرده و 

در توسعه و رشــد اقتصادی استان هرمزگان 
مؤثر باشد.

پاالیشــگاه نفت خام فوق ســنگین قشم با 
ظرفیت ۷۰ هزار بشــکه در روز برنامه ریزی 
شــده که در ۲ فاز مختلف و هر فاز ۳۵ هزار 
بشــکه ظرفیت داشته باشــد و این در حالی 
است که برای ســاخت این پروژه نزدیک به 
۱۳۵ میلیون یــورو از محل منابع ارزی کشــور هزینه 
شده و بدون حضور الیسنسور خارجی و فقط با اتکاء بر 

توان مهندسان داخلی محقق شده است.
نفت فوق سنگین نفتی است که همیشه صادر می شده 
است و مشــتقاتش را کشــورهای دیگر مورد استفاده 
قــرار می دادند. اکنون بر اســاس تاکیــد رهبر معظم 
انقالب در خصوص جلوگیری از خام فروشــی و ایجاد 

ارزش افزوده از طریق تولید، پاالیشــگاه نفت خام فوق 
سنگین قشم ساخته شد و به بهره برداری می رسد.

بر پایــه برآوردهــای انجام شــده تولیــد نهایی این 
پاالیشــگاه در پایان بازه بهره برداری از یک فاز معادل 
۹۳۵ هزار تن قیر در سال و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه 

نفت خام سبک خواهد بود.
این پاالیشــگاه در ۲ فاز مختلف با محصول مشــابه از 
جمله قیر به عنوان محصول اصلی و نفت خام ســبک 

به عنوان محصول فرعی در حال ساخت است.
این پاالیشــگاه به طریقی طراحی شــده اســت که 
نفت های خام سبک می توانند توسط نفتا، نفت سفید 
و گازوئیل پس از اضافه شدن گوگرد، جایگزین شوند. 
با این حال خــوراک اصلی این پاالیشــگاه از میادین 

سروش و نوروز تامین خواهد شد.

نفت

خریدار   معاون وزیر نفــت و مدیرعامل 
شــرکت ملی نفــت ایــران با بیــان اینکه 
برنامه هــای متعدد ســرمایه گذاری برای 
توســعه طرح های نفت پیش بینی شــده 
اســت، از مذاکره با بانک ها و هلدینگ های 
پتروشیمی برای ســرمایه گذاری در بخش 

باالدستی صنعت نفت خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی شــرکت 
ملی نفت ایران، »محســن خجسته مهر« 
در بخش پایانی و جمع بندی نشســت هم 
اندیشــی مدیران ارشد شــرکت ملی نفت 
ایران، ضمن تشــریح رویکردهای شرکت 
ملی نفت ایران در بخش های مختلف گفت: 
در بخش منابع انســانی رویکــرد ما جذب 
نیروی انسانی نخبه از دانشگاه صنعت نفت و 

سایر دانشگاه ها است.

آموزش نیروی انسانی در دستور کار
وی افــزود: نگهداشــت منابــع انســانی 
موجود نیز بســیار مهــم اســت و در این 
خصوص جلســات متعددی برگزار شده و 
ســازوکارهایی در نظر گرفته شده است تا 

چالش های موجود در این زمینه رفع شود.
معاون وزیر نفت افزود: بحث آموزش منابع 
انســانی در گذشته متاســفانه مورد غفلت 
قرار گرفته اســت؛ امروز نیروهای شــاغل 
در بســیاری از بخش ها از جمله بخش های 
مهم عملیاتی مــا نیروهای مــدت موقت 
هستند که نیاز اســت آموزش این نیروها را 
در نظر بگیریم. در این خصوص تصمیمات 
الزم گرفته شــده و مقرر شده است برنامه ۵ 
ساله ای برای آموزش و انســجام بخشی به  

نیروی انسانی تهیه و تدوین شود.

 رویکرد فناورانه در طرح ها و پروژه ها
خجســته مهر تاکید کرد: در بخش فناوری 
حرکت بسیار جدی آغاز شــده است و این 
بخــش را از حضــور روی کاغــذ و قوانین، 
خارج و زنده کرده ایم. در این راستا با جهاد 
دانشــگاهی حدود ۲۷۵ میلیون دالر و ۱۶ 
میلیــارد تومان قرارداد و تفاهــم نامه امضا 
شده اســت که حدود ۷۵ میلیون دالر و ۱۶ 
میلیارد تومان آن قرارداد قطعی و مابقی در 

قالب تفاهم نامه است. 
وی افزود: حدود ۷۵۰ حلقــه چاه کم بازده 
نیز بــه زودی فراخوان همــکاری آن اعالم 
خواهد شد تا با شــرکت های فناور قرارداد 

امضا شود. 
معاون وزیر نفت تصریح کرد: میدان گازی 
پارس جنوبــی و گنبد شــمالی بزرگترین 
میدان در دنیا اســت که گاز هلیــوم دارد 
و ما در حال حاضر وارد کننده هســتیم در 
حالی که این گاز در صنایع مختلف مصارف 
بسیاری دارد. خجســته مهر افزود: با تولید 
این گاز عالوه بر رفع نیــاز داخل حتی می 
توانیم به صادر کننده این گاز تبدیل شویم 
که این موضوع امروز اهمیت بســیار باالیی 
دارد و در این زمینه از طریق شــرکت های 
فناور و دانش بنیان شروع کردیم و به زودی 

طرح آن تصویب خواهد شد.

برنامه های متعدد سرمایه گذاری 
روی میز

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در 
بخش ســرمایه گذاری می دانیم که منابع 
داخلی ما کفاف نمی دهد و ۱۴.۵ درصدی 

که در قانون بودجه برای شــرکت ملی نفت 
ایران در نظر گرفته شــده تقریبــا معادل 
هزینه های جاری شــرکت ملی نفت ایران 

است.
خجسته مهر افزود: بایســتی از داشته های 
داخل کشور به خوبی اســتفاده کنیم زیرا 
ما معتقدیم حتی در شــرایط تحریم اگر از 
ظرفیت داخلی به معنای واقعی اســتفاده 
شود، در آین شــرایط هم می شود نیازها را 

رفع کرد. 
وی تصریــح کــرد: مــا محدودیــت های 
متعــددی داریم امــا انگیزه هــای زیادی 
نیز داریم. در این راســتا با بانک ها مذاکره 
شده که به صورت کنسرسیوم برای توسعه 
صنعت نفت وارد شــوند و تمــام بانک های 

کشور در این موضوع سهیم خواهند بود.
خجســته مهر ادامه داد: ما با هلدینگ های 
مهم پتروشیمی کشــور جلساتی داریم که 
بخش پایین دســتی در بخش باال دســتی 
صنعت نفت وارد ســرمایه گذاری شــود. 
هلدینگ های پتروشــیمی مــی توانند در 
بخش توســعه میادین نفت و گاز ســرمایه 
گذاری کنند و شــرکت نفت هم برای ایجاد 

جذابیت بیشتر می تواند در یک بازه زمانی 
طوالنی خوراک مورد نیــاز را به آنها تحویل 
دهد.معاون وزیــر نفت با بیــان اینکه این 
سرمایه گذاری برد-برد اســت، افزود: این 
رویکرد بــرای اولین بار مطرح شــده و در 
مناطق نفت خیز جنــوب نیز میادینی برای 
سرمایه گذاری مطرح هستند؛ بر این اساس 
به زودی از روش هــای مختلف پروژه هایی 
که به ســرمایه گذاری نیاز دارند اعالم می 
شود و از هر توانی که در کشور وجود داشته 

باشد استفاده خواهیم کرد.

 تالش روزانه برای رسیدن به ظرفیت 
تولید پیش از تحریم ها

خجسته مهر درخصوص فعالیت های انجام 
شــده در بخش تولید بیان کــرد: همکاران 
ما روزانه به صورت جــدی تالش می کنند 
تا ظرفیت تولید ما را به پیــش از تحریم ها 
بازگردانند که مســتلزم انجام یک ســری 
پروژه هــا و آمادگی ها بوده اســت و بخش 
زیادی از ظرفیت تولید پیــش از تحریم ها 

بازگردانی شده است.
وی افزود: برای اولین بار تولید گاز از پارس 

جنوبی به حــدود ۷۰۵ میلیون مترمکعب 
رســید و این بیش تر از برنامه بوده اســت، 
همکاران من بــه دلیل نیاز کشــور تالش 
کردند تــا حداکثر تولیــد را ایــن میدان 
مشترک داشته باشــیم. همان ظور که می 
دانیم تمــام فازهای پــارس جنوبی کامل 
نشده اند و برخی فازها ۹۰ درصد پیشرفت 
داشته اند، در این بخش افزایش ظرفیت به 
وجود خواهد آمد و این جــزو اولویت های 

ما است. 

طرح های زود بازده در اولویت اجرا
وی اظهار کرد: همه طرح های توســعه ای 
مورد نیاز اجرا می شوند اما برخی طرح ها که 
می توانند زودتر ما را به تولید گاز برســانند 
در اولویت قــرار دارند و برخــی منابع مالی 
برای اجــرای این طرح هــا اختصاص داده 
می شوند؛ همچنین به شــرکت ها تاکیده 
شده است که برای اجرای این طرح ها هیچ 
محدودیت مالی ندارند و تمام توان اجرایی 

خود را باید یه کار گیرند. 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در 
زمینه فروش نفت نیز بــا توفیق الهی موفق 
شــدیم که بودجه دولت را مطابق با برنامه 
محقق کنیم و این توفیــق حاصل کار همه 

دست اندرکاران صنعت نفت است. 
وی افزود: با زحمات کارکنــان، نفت و گاز 
تولید می شــود و بــا فــروش آن نیازهای 
مردم کشورمان برطرف می شود؛ موفقیت 
در ماموریــت شــرکت ملی نفــت مربوط 
به یک قشــر خاص نیســت و همه ما باید با 
هم همدلی داشــته باشــیم و برای اعتالی 

جمهوری اسالمی ایران تالش کنیم.
بر اســاس این گزارش، در نخستین نشست 
هم اندیشی مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران که با حضــور معاونیــن مدیرعامل، 
مدیران عامل شــرکت های تابعه، مدیران 
و روســای ســتادی در مرکز همایش های 
کوشــک برگزار شــد، برنامه های شرکت 
ملی نفت ایــران در افق بلندمدت تشــریح 
و بررسی شــد و مدیران عامل شرکت های 
تابعه نیز گزارشــی از آخرین دستاوردها به 

همراه برنامه ها و چالش ها ارائه کردند.

بعد از تعللی یک ساله انجام شد؛افزایش ظرفیت تولید نفت خام سبک با افتتاح رسمی پاالیشگاه قشم

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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منابع خارجی پیش بینی کردند

رشد صادرات ال.پی.جی ایران در سال ۲۰۲۲
خریدار   منابع بازرگانــی پیش بینی می 
کنند صادرات LPG ایــران از ۵.۵ میلیون 
تن در ســال ۲۰۲۱ بــه ۵.۶ میلیون تن در 

سال ۲۰۲۲ خواهد رسید.
 LPG پیــش بینــی می شــود صــادرات
تولیدکنندگان خاورمیانه در ســال ۲۰۲۲ 
همزمان با تشــدید رقابت بــرای بازارهای 
آسیایی رو به رشــد و افزایش عرضه رقیبان 
دیگر نظیر آمریکا، به میــزان ۶.۶ درصد در 

مقایسه با سال ۲۰۲۱ رشد کند.
منابع آگاه بــه پالتس گفتند: بــرآورد می 
شــود مجموع صادرات قطر، امارات متحده 
عربی، عربستان ســعودی، کویت و ایران از 
۳۶.۵ میلیون تن در ســال ۲۰۲۱ به ۳۸.۹ 
میلیون تن در سال ۲۰۲۲ رشد کرده است. 
عمده این صادرات بر مبنــای قراردادهای 
بلندمدت بوده اســت با این حــال قطر در 
مواقعی LPG برای تحویــل فوری عرضه 

کرده است.
از میان ایــن تولیدکنندگان، انتظار می رود 
صادرات قطر در ســال میالدی جاری ثابت 
بماند و حدود ۱۰ میلیون تن باشد در حالی 
که صادرات امــارات متحده عربــی از ۹.۴ 
میلیون تن در ســال ۲۰۲۱ به ۹.۹ میلیون 
تن رشــد می کنــد و صادرات عربســتان 
سعودی از هفت میلیون تن به ۸.۶ میلیون 

تن افزایش پیدا خواهد کرد.
 LPG یــک منبــع آگاه گفت: صــادرات
کویت امســال به پنج میلیون تن می رسد 
که باالتر از حدود ۴.۶ میلیون تن در ســال 

۲۰۲۱ اســت. تولید کویت حــدود ۵.۲ تا 
۵.۳ میلیون تن در ســال ۲۰۲۲ اســت و 
صادرات این کشــور حدود پنج میلیون تن 
خواهد بــود در حالی کــه تقاضای داخلی 
بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن اســت. این منبع 
آگاه خاطرنشان کرد امسال برخالف سال 
۲۰۲۱ فــروش نقدی LPG پیــش بینی 

نمی شود.
یــک تحلیلگــر صنعت پیــش بینی کرد 
عربستان سعودی، کویت، امارات متحده 
عربی، قطر و عمان صادراتشــان را امسال 
به میزان ۱.۵ میلیون تن افزایش می دهند 
و عربســتان ســعودی در چهار تا پنج ماه 
نخست ســال حجم بیشــتری صادر می 

کند.
به گفته منابــع بازرگانی، هنــد بزرگترین 
خریدار محموله های خاورمیانه خواهد بود 
تا رشد مستمر تقاضای تجاری و مصرفی را 

تامین کند.
اس انــد پی گلوبــال پالتــس آنالیتیکس 
برآورد کرد که تقاضای هند برای LPG در 
سال میالدی جاری ۱.۹۳ درصد رشد کرده 

و به بیش از ۲۸ میلیون تن می رسد.

صادرات LPG ایران
منابــع بازرگانی پیــش بینی مــی کنند 
صــادرات LPG ایــران از ۵.۵ میلیون تن 
در ســال ۲۰۲۱ به ۵.۶ میلیون تن در سال 
۲۰۲۲ رشــد خواهد کــرد. تحلیلگران می 
گویند انتظــار می رود ایــران صادراتش را 

امســال به میزان ۱.۹ میلیــون تن افزایش 
دهد.

ایران کــه از ســال ۲۰۱۸ از ســوی دولت 
دونالد ترامپ، رییــس جمهور وقت آمریکا 
هدف تحریم قرار گرفت، قصــد دارد ۱۳۰ 
میلیون متر مکعب در روز به ظرفیت تولید 

گاز در سال ۲۰۲۲ اضافه کند.
در فاصله ســال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ ایران ۳.۲ 
میلیون تن به ظرفیــت تولید LPG اضافه 
کرد که عمدتا از میدان گازی پارس جنوبی 
بود و پیش بینی شــد کــه ۲.۲ میلیون تن 
دیگر تا سپتامبر سال ۲۰۲۱ اضافه می کند.

طبق آمار صنعتی، چین بزرگترین خریدار 
LPG ایران بوده و ۴.۹۴ میلیون تن در سال 
۲۰۱۹، حــدود ۳.۸۵ میلیون تن در ســال 
۲۰۲۰ و ۱.۹۶۵ میلیون تن در فاصله ژانویه 

تا مه سال ۲۰۲۱ وارد کرد.
بعضی از منابع بازرگانی می گویند محموله 
های ایــران با تخفیفهای چشــمگیر بیش 
از ۱۰۰ دالر در هر تن در مقایســه با قیمت 
قرارداد عربســتان، برای خریداران چینی 

جذاب بوده اند.
در دور قبلــی تحریمهای غربی در ســال 
۲۰۱۲، خریداران چینــی LPG ایران را با 
تخفیف ۴۰ تــا ۵۰ دالر در هر تن خریداری 

می کردند.
بر اســاس آمــار پالتس، میانگیــن قیمت 
پروپان فــوب خاورمیانه از ۳۷۱.۰۶ دالر در 
هر تن در ســال ۲۰۲۰ به ۶۴۵.۷۲ دالر در 
هر تن در سال ۲۰۲۱ صعود کرد و میانگین 

قیمت بوتان فوب خاورمیانه ۳۷۶.۶۳  دالر 
در هر تن در سال ۲۰۲۰ و ۶۲۷.۷۹ دالر در 

هر تن در سال ۲۰۲۱ بود.

واردات LPG به چین
طبق آمار گمرکی چین، این کشور ۷.۱۹۵ 
میلیون تن LPG از امــارات متحده عربی، 
عمان، قطر، کویت و عربســتان ســعودی 
در فاصله ژانویه تا نوامبر ســال ۲۰۲۱ وارد 
کرد که کمتر از ۹.۰۹۴ میلیون تن در سال 

پیش از آن بود.
اگرچه واردات LPG از عربســتان سعودی 
۳۲ درصد در مــدت ۱۱ ماهه کاهش یافت 
و به ۶۳۱ هزار و ۱۱۹ تن رسید اما صادرات 
عربستان سعودی به چین در نوامبر ۲۴۳.۳ 

درصد بر مبنای ماهانه بهبود یافت و به ۱۶۵ 
هزار و ۳۵۶ تن رسید.

بر اســاس گزارش پالتس، با کاهش واردات 
از خاورمیانه، صــادرات آمریکا در مدت ۱۱ 
ماه نخست ســال میالدی گذشــته ۸۱.۳ 
درصد رشــد کرد و بــه ۷.۷۷۲ میلیون تن 
رسید. واردات از نیجریه ۲۲ درصد افزایش 
یافت و بــه ۶۱۸ هزار و ۶۶۶ تن رســید اما 
واردات از آنگوال ۱۳.۴ درصد کاهش یافت و 
۶۳۱ هزار و ۱۱۹ تن بود. واردات از استرالیا 
در همین مــدت ۱۸.۳ درصد افزایش یافت 
و بــه ۱.۲۰۴ میلیون تن رســید. مجموع 
واردات چین در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۱، 
حدود ۲۶ درصد رشــد کــرد و به ۲۲.۶۲۱ 

میلیون تن رسید.



آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی قانون تعیین تکلی وضعیت ثبتی و اراضی ســاختمان های فاقد سند 
رسمی

نظر به دســتور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمان های 
فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 و برابــر رای شــماره 
140060310013017230 مــورخ 1400/09/08 هیات قانون تعیین 
تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی چمســتان 

تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا مردان تبار، فرزند غالم
 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 160/80 
متر مربع به شماره پالک 81 فرعی از 8 اصلی واقع در قریه همصفا بخش 2 
خریداری شده از آقای سر اصالن زارعی مالک رسمی محرز گردید است. لذا 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق  این روزنامه محلی و سراسری در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نماید. 
در غیر این صورت اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/09

عین اله تیموری-رئیس ثبت اسناد و امالک چمستان

شناسه آگهی: 1258123

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی

نظــر بــه دســتور مــواد او 3 قانــون تعیین تکلیــف وضعیــت اراضی و 
ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 و برابر رای شماره 
140060310013017257 مــورخ 1400/09/08 هیــات .قانون تعیین 
تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی  چستان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای / خانم اصغر دیوساالر فرزند یوسف نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت64/457  مترمربع 
به شماره پالک637 فرعی از 424 فرعی از25  اصلی واقع در..قریه جلیكان 
بخش یک خریداری شــده از آقای / خانم پرویز محمدی مالک رســمی محرز 
گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو 
نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراســری در شهرها 
منتشــر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رســید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض 
در مهلت قانونی واصل . نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/11  
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/25

عین اهلل تیموری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

شناسه آگهی : 1252282

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی فریدونکنار
)همشهریان عزیز تا فرصت باقی است نسبت به تعویض اسناد دفترچه ای خود اقدام فرمایید(

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی فریدونکنار مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

امالک متقاضیان واقع در فریدونکنار، پالک 66 اصلی بخش 2
1055 فرعی خانم سمیه بابایی، فرزند عبداله، نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 193.8متر مربع خریداری از خانم سکینه خواتون اسدی مالک 

رسمی برابر رای شماره 140060310019005039 مورخ 1400/09/08
1055 فرعی خانم مریم بانو برسوزیان فرزند غالمرضا، نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 84.93 متر مربع خریداری از مالک رسمی برابر رای 

شماره 140060310019005037 مورخ 1400/09/08
1406 فرعی آقای علیرضا شکری منقاری، فرزند نورعلی، نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 206.93متر مربع خریداری از آقایان علی ماندگار و 

محمد عباسعلی پور کالئی بالسویه، مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019005241 مورخ 1400/09/16 
1511 فرعی آقای قنبرعلی بهین فرزند غالمرضا، نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 140متر مربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره 

140060310019005097 مورخ 1400/09/10
1653 فرعی آقای مجتبی حسن زاده فرزند حسن، نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 123.42 مترمربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره 

140060310019005070 مورخ 1400/09/09
1731 فرعی آقای حسن عزیزی فرزند پرویز، نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 92.63مترمربع خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان برابر 

رای شماره 140060310019005143 مورخ 1400/09/13
2598 فرعی آقای مهدی نصیری کناری، فرزند ابوالقاسم نسبت به دو دانگ مشاع و خانم زهره ایزدی فرد، فرزند ابوالحسن نسبت به 4 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت 134 مترمربع خریداری از بنیاد مستعضفان مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019005150 و 140060310019005149 

مورخ 1400/09/13
باقیمانده 2968 فرعی خانم سیده راضیه ربیع نتاج دیوکالئی، فرزند سیدعباس، نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 11.25 متر مربع خریداری از 

آقای سیدحسن میررمضانی، مالک رسمی برابر رای شماره 140060310019005093 مورخ 1400/09/10
3025 فرعی آقای قاسم شفیع پور کناری فرزند ابراهیم، نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 508.11 مترمربع خریداری از مالک رسمی بنیاد 

مستضعفان برابر رای شماره 140060310019004819 مورخ 1400/08/29
4938 فرعی آقای عبداله فالحی، فرزند حسینعلی، نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 159 متر مربع خریداری از مالک رسمی برابر رای شماره 

140060310019004562 مورخ 1400/08/17
9900 و 9901 فرعی خانم فاطمه راعی بندپی، فرزند باباجان، نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 282 متر مربع خریداری از مالک رسمی برابر 

رای شماره 140060310019005095 مورخ 1400/09/10
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه 
نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد 
قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبت پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان باطالع عمومی می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/10/11  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/25
علی قلی زاده کردی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدونکنار

شناسه آگهی: 1250143

با کاهش رعایت شیوه نامه های بهداشتی

ون در راه است؟ ونا با اومیکر آیا پیک ششم کر

معاون قوه قضاییه:
کمیته صیانت از حقوق مردم در ستاد حقوق بشر 

تشکیل می شود
 معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشــر از تشکیل 

کمیته صیانت از حقوق مردم در بهمن ماه خبر داد.
کاظم غریب آبادی در نشســت هم اندیشی روســای دادگستری ها و 
دادستانی گلستان در گرگان اظهارکرد: در ســتاد حقوق بشر در کنار 
پیگیری وضعیت حقوق بشر در کشــورهای مدعی، برنامه هایی برای 
آشــنایی مردم با حقوق و تکالیف خودشــان داریم و تالش می کنیم با 
همکاری دستگاه های اجرایی حقوق مردم بیشــتر مورد حمایت قرار 

گیرد و ارتقا پیدا کند.
معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشــر افزود: 
کمیته صیانت از حقوق مردم از بهمن ماه تشکیل می شود و در قالب 
این کمیته با دســتگاه های اجرایی به گونه ای برنامه ریزی خواهیم 
کرد که فرآیندهای مخل حقوق مردم شناســایی و برای رفع آنها گام 

برداریم.
وی در ادامه گفت: متاســفانه در حوزه بین الملل برای رســاندن ندای 
مظلومیت مردم ایران در حوزه نقض حقوق شــان از سوی کشورهای 
مدعی حقوق بشر کم کار شده اســت و ما در قوه قضاییه و ستاد حقوق 
بشر تالش های جدی خود را بر ورود به دو حوزه قربانیان ترور و تحریم 

متمرکز کرده ایم.
غریب آبادی اضافه کرد: بیش از ۱۷ هزار قربانی تروریســم در کشــور 

داریم و هنوز نتوانسته ایم صدای آنها را به گوش جهانیان برسانیم.
وی ادامه داد: هم اکنون برای برخی قربانیان ترور و تحریم ها در محاکم 
داخلی پرونده های حقوقی تشکیل داده ایم که تعدادی از این پرونده ها 

مانند ترور شهدای هسته ای و کودکان پروانه ای به رای رسیده است.

 معاون شهردار تهران:
وانه ساخت و ساز چند  فرایند صدور پر

مرحله ای می شود
معاون شــهردار تهران از چندمرحله ای کردن صــدور پروانه بمنظور 
کاهش زمان صــدور خبــر داد و گفــت: می خواهیم پروانه هــا را به 
پروانه های مختلف تقســیم کنیم و پروانه یک و دو و سه داشته باشیم تا 

فرایند صدور کاهش یابد.
»حمیدرضا صارمی« معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در 
پاسخ به ســوالی درباره ادامه روند طوالنی بودن زمان صدور پروانه در 
شــهر تهران و تدابیر معاونت شهرســازی در این زمینه گفت: تدبیر ما 
این است که در راستای کاهش صدور پروانه اقداماتی انجام دهیم. برای 
مثال بخش های کنترل نقشه، نظارت، آتش نشانی، فضای سبز، بازدید، 
نقشه نما و مســائل ژوتکنیک زمانی از صدور پروانه را به خود اختصاص 
می دهند، از همیــن رو می خواهیم تعدادی از این زمان هــا را به بعد از 
صدور پروانه موکول کنیم. در واقع می خواهیم پروانه ها را به پروانه های 

مختلف تقسیم کنیم.

صارمی در تشریح جزئیات پروانه های مختلف گفت: بدین ترتیب برای 
مثال در زمان شــروع عملیات یک پروانه، در ادامــه پروانه دیگری و به 
عبارت دقیق تر پروانه یک و دو سه را داشــته باشیم و این اتفاقات در آن 

رخ دهد.
معاون شــهردار تهران در واکنش به اینکه رئیس شــورای شهر نسبت 
به عدم تحقق درآمدهای شهرســازی در مناطق انتقاد داشتند، اظهار 
کرد: االن وضع ما خوب اســت و رو به جلو هستیم. به دلیل اقداماتی که 
در دو ماه گذشته انجام شده است، فرایند صدور پروانه تسهیل می یابد و 

با مالکین و انبوه سازان صحبت می شود که ورود پیدا کنند.
او افزود: باید بتوانیم از ظرفیت لشــکر انبوه ســازان که برخی از آن ها 
ســالیان ســال مورد بی مهری قرار گرفته اند در ســاخت و ساز تهران 

استفاده کنیم.
صارمی همچنین درباره صدور پروانه و ســاخت و ســاز در مناطق 
جنوبی پایتخت اظهار کرد: در این مناطق تســهیالت بیشتری ارائه 

خواهد شد.

دیوار

خریدار   برخی متخصصان حوزه سالمت 
هشــدار می دهند، رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی با کاهش مرگ و میــر کرونایی 
بســیار کمتر شــده و بــا توجه به شــیوع 
اومیکرون و ســرایت انتقال پذیری باال، در 
هفته های آینده شــاهد آغاز پیک ششم با 

این سویه خواهیم بود.
هر چند آمار ابتال، بستری و فوتی های روزانه 
کرونا بــه کمترین میزان خــود در ماه های 
گذشته رســیده  اما با شناســایی نخستین 
موارد ابتال به اومیکرون در کشور خطر رشد 

انفجاری ابتالها چندان دور نیست.
بر اســاس آزمایش های انجام شــده حدود 
بیش از ۵۰۰ نفــر به اومیکرون در کشــور 
مبتال شــدند و تقریبــا ۲۷ درصــد از کل 
تســت هایی که در هفته گذشته انجام شده 
مربوط به این ســویه بــوده و متخصصان 
هشــدار می دهند وقتی در مــدت کوتاهی 
تعداد مبتالیان بــه این ویــروس این قدر 
افزایش یافته، می تواند پیک ششم در چند 
هفته دیگر آغاز شود.بر  اســاس اعالم دبیر 
کمیته علمی کشــوری کووید۱۹، با توجه 
به شــیوع اومیکرون در کشــورهای جهان 
و در کشــورهای اطراف از جمله در بحرین 
و کویت، به نظر می رســد که در چند هفته 
آینده شــاهد پیکی از اومیکرون در کشور 
باشیم.این درحالیســت که وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از مردم تقاضا کرد 
که ُدز سوم واکسن کرونا را تزریق کنند، زیرا 
به گفته وی باعث افزایــش ایمنی بدن می 
شود و دیگر نمی خواهیم شــاهد موجی از 

ابتال، بستری و مرگ و میر در کشور باشیم.
بهرام عین اللهی روز ســه شنبه ۲۱ دی ماه 
با اشاره به انجام واکسیناسیون گسترده در 
کشــور افزود: باید از مردم تشــکر کنیم که 
یک رکورد بســیار خوب خلق کردند. امروز 
حدود ۹۰ درصد از جمعیــت هدف، ُدز اول 
و حدود ۸۰ درصد نیز دو ُدز واکسن کرونا را 
تزریق کرده اند، البته این عدد متوسط کل 
کشور است و ممکن اســت در برخی نقاط 

باالتر یا پایین تر باشد.
وی تصریــح کــرد: بیــش از ۱۱ میلیون 
نفر در کشــور تاکنون ُدز ســوم واکســن 
کرونــا را تزریق کرده اند که توانســته چتر 
حفاظتی را بــرای مردم ایــران ایجاد کند. 
این روزها در دنیا رکوردهــای گرفتاری با 
کرونا شکسته شــده و حدود ۳۰۸ میلیون 
نفر به این بیماری مبتال شــده و حدود ۵ و 

نیم میلیون نفر نیز جان خــود را بر اثر این 
بیماری از دســت داده اند.عین اللهی گفت: 
با حمایت های مــردم، نیروهای داوطلب، 
بســیج، کارکنان وزارت بهداشــت و سایر 
دســتگاه های اجرایی کردند، توانســتیم 
واکسیناسیون را به شکل گسترده در کشور 
انجام دهیم، اما یک توصیه بسیار مهم برای 
مردم داریم. هر واکســنی که تزریق کنیم 
ممکن اســت تا چندماه به مــا ایمنی دهد 
و مادام العمر نیست و شــاید یکی از دالیل 
گرفتاری دوباره کشورهای اروپایی علیرغم 
پوشــش باالی واکسیناسیون، پایین آمدن 

ایمنی بدن باشد.
وی تاکید کــرد: از همه خواهــش و تقاضا 
داریم که ُدز ســوم واکســن کرونا را تزریق 
کنند، چون باعث افزایــش ایمنی بدن می 
شود و دیگر نمی خواهیم شــاهد موجی از 
ابتال، بســتری و مرگ و میر در کشور باشیم 
و تنها چیزی کــه در کنار تشــدید رعایت 
پروتکل ها می تواند مهم باشــد، تزریق ُدز 
سوم واکسن کرونا است. خوشبختانه مراکز 
واکسیناســیون به اندازه کافی واکسن در 

اختیار دارند.

 کاهش 48 درصدی رعایت
 شیوه نامه های بهداشتی 

محمد هاشــمی سرپرســت مرکــز روابط 
عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت، 

درمان و آمــوزش پزشــکی ۱۸ دی ماه از 
کاهش رعایت پروتکل های بهداشــتی در 
کشــور خبر داد و گفت: با وجود توصیه های 
مکرر از جانب وزارت بهداشــت، ارگان های 
مرتبط و رسانه ها در این زمینه، آمار رعایت 

پروتکل ها به ۴۸ درصد رسیده است.
وی تاکید کرد: کاهش آمــار جانباختگان 
کرونــا نباید ســبب عادی انــگاری در این 
رابطه شده و همه اصول پیشگیرانه به ویژه 
استفاده از ماسک که به سهولت در دسترس 

است، باید ادامه داشته باشد.
محمدمهــدی گویا رئیس مرکــز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی نیز روز سه شنبه ۲۱ دی 
ماه در نشســت خبری با بیان اینکه اکنون 
کیت تشــخیصی اومیکرون به اندازه کافی 
وجود ندارد،  افزود: دســتورالعمل تســت 
اومیکرون تهیــه و به دانشــگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور ابالغ شده و بر اساس  
این دســتورالعمل، تســت انجام می شود، 
برای تشخیص اومیکرون مشکلی نداریم و 
قرار نیست هر کســی خودش خواست این 

تست را انجام دهد.

اومیکرون در زمان کوتاه جمعیت 
زیادی را گرفتار می کند

وی تصریح کرد: ســویه جدیــد اومیکرون 
می تواند در زمان بســیار کوتــاه جمعیت 

زیادی را درگیر کنــد و احتماال  مراجعات و 
بستری ها در آی سی یوها در روزهای آینده 
ممکن اســت  افزایش یابد و دچار مشــکل 
شویم.گویا اظهار داشــت: باید بسیار دقیق 
و با هوشــیاری کامل با اومیکــرون مقابله 
کنیم، چون هنــوز نمی دانیم چه اتفاقی در 
آینده ممکن است بیافتد و مقابله با آن شاید 
دشوار باشد، جز یک یا دو داروی تحقیقاتی، 
درمان قطعی برای بیماری وجود ندارد و این 

برای کنترل بیماری کافی نیست.

خطر اومیکرون بیخ گوش ما است
پیام طبرســی متخصص بیماریهای عفونی 
نیز در این زمینــه هشــدار داد: خطر ابتال 
به اومیکرون بیــخ گوش ما اســت، میزان 
موارد ابتال به کرونــا و اومیکرون در آمریکا، 
کشــورهای اروپایی و برخی کشــورهای 
اطراف، نســبت به هفته های گذشته، بیش 
از ۹۰ درصــد افزایش یافتــه بنابراین این 

سویه  خیلی به ما نزدیک است.
وی افــزود: گــزارش هایــی کــه از موارد 
اومیکــرون در ایــران داریم این اســت که 
موارد این سویه در تســت های تشخیصی، 
رو به افزایش اســت و باتوجه به خصوصیات 
این ســویه که تصاعدی، افزایــش پیدا می 
کند بنابراین در دو تا سه هفته آینده ممکن 

است با پیک کرونا روبرو شویم.
رییس بخش عفونی بیمارســتان مســیح 

دانشــوری خاطرنشــان کرد: برای کاهش 
اثرات و مشــکالت ناشــی از پیــک جدید 
کرونا با اومیکرون، می توان ســه کار اصلی 
انجام داد،   تشــدید رعایت شــیوه نامه ها و 
پیشگیری از ابتال به ویژه استفاده از ماسک 
و رعایــت فاصله گذاری، تزریق دز ســوم و 
افزایش قدرت تســت های تشــخیصی در 

کشور است.
عضو کمیته علمی کشــوری کرونا تصریح 
کرد: در حال حاضر فاصلــه ای بین افرادی 
که دز دوم و ســوم واکســن کرونا را تزریق 
کرده اند وجــود دارد. تا کنــون حدود ۱۰ 
میلیون نفر نسبت به تزریق دز سوم واکسن 
کرونــا اقدام کــرده اند و حــدود ۴۰ تا ۵۰ 

میلیون نفر باید نوبت سوم را تزریق کنند.
طبرســی خاطرنشــان کرد: امیدواریم با 
رعایت پروتــکل ها و تســریع در تزریق دز 
سوم واکســن، بتوانیم شــدت موج آینده 

کرونا با اومیکرون را کاهش دهیم.  

احتمال رویارویی  با پیک شدید کرونا
متخصــص بیماریهای عفونی نیــز در این 
زمینــه گفت:با توجه به تجارب گذشــته و 
جهش این ویــروس، احتمال مــی رود که 
جهان بار دیگر با ســویه جدید اومیکرون، 
پیک شــدید کرونــا را تجربه کنــد. بر این 
اساس رعایت ضوابط بهداشتی گذشته باید 

مجددا به طور سختگیرانه رعایت شود.
محمدرضــا رئوفــی اظهار داشــت: برای 
جلوگیــری از ابتال به ســویه اومیکرون نیز 
همچون جهش های گذشته باید از ماسک 
)ترجیحا ماســک دو الیه اســتاندارد که به 
طور کامل فیکس شــود(  اســتفاده شده 
و فاصله فیزیکی حداقل یــک و نیم الی دو 
متری و شســت وشــوی مداوم دســت ها 
مورد توجه قرار بگیــرد.وی ادامه داد: باید 
از اجتماعات و اماکــن پرازدحام خودداری 
شود، محیط های سربســته تهویه مناسب 
داشــته و جریان هــوا صورت گیــرد، در و 
پنجره ها در اماکن بسته، باز بوده و تزریق دو 

دز واکسن برای همه انجام شود.
رئوفی خاطرنشــان کرد: با گذشت حداقل 
چهار ماه از تزریق دز دوم نیز دز سوم واکسن 
کرونا می تواند تزریق شــود، بدون شــک 
دریافت واکســن هم در مقابله با هر یک از 
ســویه های جدید کرونا می تواند در کاهش 
گردش ویروس در جامعه اثرگذار و بیماری 

را در سطح جهان کاهش دهد.

رییس پلیس تهران بزرگ از دســتگیری عامل سنگ 
پرانی به خودروهای ســواری و مرگ دو نفر در بزرگراه 
های نواب و یادگار امام خبر داد. سردار حسین رحیمی 
با اعالم خبر دستگیری عامل سنگ پرانی به خودروها 
در بزرگراه ها گفــت: در ۱۲ آذرماه در مســیر یادگار 
حضرت امام خبر از طریق پلیــس راهنمایی رانندگی 
برای ما ارســال شــد مبنی بر اینکه یک خودرو بر اثر 

اصابت با ســنگی که از وســط اتوبان به ناگاه به سمت 
خودروهای عبوری پرت شــده، دچار حادثه شــده و 
راننده این خودرو که فردی ۳۰ ســاله بود فوت شــده 
و چند خــودرو دیگر نیز در این حادثه خســارت دیده 
و سرنشینان آن دچار مصدومیت شــده اند. وی ادامه 
داد: این مأموریت را به پلیس پیشگیری و آگاهی ابالغ 
کردیم و تیم های نامحسوس پلیس آگاهی و تیم های 

محســوس پلیس پیشــگیری که بیش از ۵۰ تیم می 
شدند از همان روز کار خود را آغاز کردند.

رییس پلیس تهران بزرگ خاطرنشــان کــرد: تقریباً 
کار داشــت ادامه پیدا می کرد که به ناگاه درباره حادثه 
دیگری در بزرگراه نواب گزارش هایی به ما ارسال شد. 
در این حادثه نیز یک خانم راننده متاســفانه جان خود 
را از دســت داده بود و سرنشــین چند خودروی دیگر 

نیز دچار مصدومیت شده بودند. پس از این حادثه تیم 
های ما کارشــان را با شــدت تمام دنبال کردند و طی 
این مدت حدود ۱۰ نفر را دســتگیر کردند.با اقدامات 
فنی و تصاویر دریافتی از دوربین هایی که در مسیر بود 
همکارانم موفق شدند در حالی که این فرد قصد داشت 
اتفاق جدیدی را رقم بزند همکارانم موفق شــدند که 

این فرد را شناسایی و دستگیر کنند.

 سخنگوی سازمان انتقال خون با بیان اینکه ۵۶ 
درصد از اهداکنندگان خون مســتمر هســتند، 
گفت: اهداکنندگان مســتمر خون حداقل دوبار 
در سال ســابقه اهدای خون دارند.دکتر عباس 
صداقت افــزود: از ابتدای فروردین تــا پایان آذر 
ســال جاری بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر 

برای اهدای خون به مراکز انتقال خون سراســر 
کشور مراجعه کردند که از این تعداد یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار نفر شرایط اهدا را داشتند و موفق به 
اهدای خون شدند.وی تصریح کرد: اگرچه در این 
بازه زمانی در شرایط سخت و دشوار شیوع کرونا  
قرار داشتیم، اما در مقایســه با مدت مشابه سال 

گذشته اهدای خون ۷.۳ درصد افزایش را نشان 
می دهد.سخنگوی ســازمان انتقال خون گفت: 
۱۵ درصد از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری را که 
در ۹ ماه امسال خون اهدا کردند، اهداکنندگان 
بار اولی تشکیل می دهد که برای اولین بار موفق 

به اهدای خون شدند.

پلیس
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۵۶ درصد مراجعان به سازمان انتقال خون اهداکننده مستمر هستند



 روند قیمتی رمزارزها در سال جدید چگونه خواهد بود؟

وزهای طالیی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ ر

 مهسا نجاتی   بــازار ارزهای دیجیتال که به نظر 
می رسد این روزها در یک روند نزولی میان مدت 
است، تا حدودی تحت تاثیر اخبار اقتصاد کالن و 

سیاست های پولی آمریکا قرار گرفته است.
 بازار رمزارزها در نوامبر ۲۰۲۱ رشد قابل توجهی 
را تجربه کــرد و اغلب ســکه ها موفــق به ثبت 
رکوردهای قیمتی جدید شدند. اما این قیمت ها 
حفظ نشــد و به میزان قابل توجهی کاهش یافت. 
بازار مدتی اســت که روندی نزولی را طی می کند 
و با اینکه بیت کوین اخیرا به زیر ســطح حمایتی 
۴۰هزار دالری نیز ریزش داشت، مجددا توانست 
تا حدودی ضررهای خود را جبران کرده و اکنون 

در نزدیکی کانال ۴۴ هزار دالری قرار دارد.
در خصوص وضعیت اخیر بــازار رمزارزها، عوامل 
تاثیرگــذار بــر نوســانات قیمتــی و پیش بینی 
قیمت های آتی، مصاحبه ای بــا آرش قنبرزاده، 
کارشــناس بازارهای مالی انجام شده که در ادامه 

به آن می پردازیم.
قنبرزاده در ابتدا در خصوص تحلیل بازار ارزهای 
دیجیتال اظهار کرد: وضعیت بازار بســیار سخت 
شده اســت. بازار به ســمتی پیش رفته که قرار 
نیست در ســال ۲۰۲۲ مانند سال گذشته شاهد 
رشــدهای قابل توجه برای تمام رمزارزها باشیم. 
یعنی به اصطالح قرار نیســت که هر رمزارزی در 
ســینی دالر تعارف کند! حتی برای تحلیلگران 
بزرگ، مخصوصا افرادی که صرفا نگاه تکنیکالی 
دارند هم پیش بینی سخت اســت. اکنون بازار به 
جایی رســیده که صرفا تحلیــل تکنیکالی کافی 
نیست و نشان می دهد که تا چه اندازه به بازارهای 
مالی دنیا وابستگی پیدا کرده است. این وابستگی 

در گذشته بسیار کمتر بود.
وی در توضیح هبســتگی بازار ارزهای دیجیتال 
با ســایر بازارهای مالی گفت: نســبت به شاخص 
دالر مشاهده می کنیم که همبستگی بازار منفی 
بوده و نسبت به شــاخص های اس اند پی ۵۰۰ و 
نزدک تقریبا در حال مثبت شــدن اســت. از این 
رو، وابســتگی زیادی برای بازار رمزارزها نسبت 
به اقتصاد کالن مشاهده می شــود و اقتصاد دنیا 
روی آن تاثیرگذار شــده اســت. به همین دلیل، 
نگاهی که من از گذشته داشتم و اکنون بیشتر به 
آن می رسم، این است که همه چیز را در این بازار 

دیگر نباید تکنیکالی بررسی کرد.
این کارشــناس با اشــاره به اینکه روز گذشــته 
شــاخص CPI )شــاخص قیمت مصرف کننده( 
در آمریکا ۷درصد اعالم شــد که نســبت به ماه 
نوامبر که ۶.۸درصد بود، افزایش داشــته است، 
خاطرنشــان کرد: انتظار داشــتیم کــه اگر این 
شاخص افزایش قابل توجهی پیدا کند، دالر قوت 
می گیرد و بیت کوین نزولی می شــود. اما اگر این 
افزایش مقدار فاحشی نباشــد که نبود، برای بازار 

موقتا در میان مدت خوب باشد.
قنبرزاده در مورد رشد اخیر بازار رمزارزها تشریح 
کرد: ســبز بودن فعلی بازار و صعــودی که انجام 
می دهد، کوتاه مدت اســت و نمی توان گفت برای 
میان مدت و بلندمت روند تغییر کرده و قرار است 
به سمت ســقف قیمتی جدید حرکت کنیم. در 
همین حال با توجه به مدل هایی که از آنها اطالع 
دارم، برای بیت کویــن در ســال ۲۰۲۲، انتظار 
ســقف قیمتی جدید دارم. اما ایــن برای هفته ها 
یا ماه های آتی نیســت. برای نیمه دوم ســال تا 
دسامبر ۲۰۲۲ ممکن اســت که این سقف جدید 

را داشته باشیم.
وی در توضیــح وضعیت آلت کوین هــا گفت: اما 
برای آلت کوین هــا قضیه متفاوت اســت. ما در 
شــرایطی هســتیم که دامیننس به محدوده ای 
رســیده که می تواند افت بیش از این را نیز تجربه 
کند و اتفاق خوبی برای آلت کوین هــا بیفتد. اما 
به هیچ کس توصیــه نمی کنم کــه اکنون روی 
آلت کوین ها ســرمایه گذاری بلندمــدت انجام 
دهــد. روی آلت کوین هــا به عنوان نوســان گیر 
برای ســال ۲۰۲۲ می توان حســاب کرد. اما در 
این زمینه می تــوان پروژه های خــوب را در نظر 
گرفت و احتماال هر شــت کوینی مانند گذشــته 
صعــود نخواهد داشــت. وضعیــت آلت کوین ها 
می توانــد بعــد از برگشــت دامیننــس از ۴۶-

۴۷درصد صعودی شــود و شرایط را نگران کننده 
کند. حال این وضعیت ممکن اســت با کاهش یا 
افزایــش بیت کوین رقم بخورد. این کارشــناس 
در مورد چشــم انداز قیمت بیت کوین اظهار کرد: 
من معتقدم که کاهش بیت کوین نمی تواند قابل 
توجه باشــد. برخــی از تحلیلگــران افت قیمت 
بیت کوین را تا ۱۰-۲۰هــزار دالر نیز پیش بینی 
می کنند، اما مــن این قیمت را قبــول ندارم. اگر 
بیت کوین به زیر کانال ۴۰هــزار دالری افت کند 
ممکن اســت تا ۳۷هزار دالر کاهــش یابد و بازار 
دوباره برگردد. ممکن اســت مدتــی روند خنثی 
داشته باشد، اما شــخصا پیش بینی نمی کنم که 

تا زیر ۳۶-۳۷هزار دالر افت کند.
وی بــا ذکر اینکه ســبز شــدن فعلی بــازار نیز 
کوتاه مدت اســت و دلیل آن را تاثیر انتشــار آمار 
شــاخص قیمت مصرف کننده می دانــد، اذعان 
داشــت: گفته شــده که در ماه مارس به احتمال 
۸۰درصد و آوریل به احتمال ۱۰۰درصد افزایش 
نرخ بهره را خواهیم داشت و این عاملی است که بر 
بازار تاثیر خواهد گذاشت. افزایش نرخ بهره باعث 
می شود ســرمایه ای که در بازارهای مالی وجود 
دارد، دوباره به ســمت بانک ها کشیده شود و این 
موضوع برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال 
یا هر بازار ســرمایه ای نامساعد است.  به دلیل این 
افزایش نرخ بهره، باید جوانــب احتیاط را رعایت 

کرد و پورتفوی مدیریت شود.
قنبــرزاده در توصیــه ای برای ســرمایه گذاران 
گفت: من اعتقــاد دارم که دارایــی امن می تواند 
بیت کوین، اتریوم و تعــدادی از آلت کوین ها که 
پروژه خوبی دارند، باشــد. نه آلت کوین هایی که 
در سه چهار سال گذشــته صرفا نقشه راهی ارائه 
کــرده  و اعالم کرده انــد که قرار اســت در آینده 
کارهایی انجام دهند و حتی بــا انجام آنها ممکن 
اســت از این به بعد تاثیر چندانی نداشــته باشد؛ 
چرا که پروژه هــای جدیدتری ماننــد پالیگان، 
ســوالنا و آواالنچ، دیفای، متاورس ها و حتی وب 
۳آمده اند کــه اکنون می درخشــند و می توانند 
آینده را از آن خود کنند. به منظور نوســان گیری 
بایــد آلت کوین هایی که انتخــاب می کنیم که با 
مدیریت صحیح باشد. من پیشنهاد نمی کنم که 
اکنون آلت کوینی را بخرید و برای دو ســه ســال 
آینده نگه دارید؛ چرا که من پایان ســال ۲۰۲۲ را 
زمســتانی برای بازار رمزارزها می بینم که شاید 

یک و نیم الی دو سال طول بکشد.
این کارشــناس در پاســخ به این ســوال که "آیا 
بیت کویــن ۱۰۰هزار دالری می شــود یا خیر؟" 
گفت: در کوتاه مدت اگر بیت کوین توانایی حفظ 
قیمت خــود در همین محدوده در مــاه ژانویه را 
داشته باشد و به زیر ۳۷-۳۸هزار دالر افت نکند، 
می تواند شروعی برای اعداد باالتر داشته باشد، اما 

سقف جدید در کوتاه مدت شکسته نخواهد شد. 
وی با اشاره به سقوط بیت کوین از قیمت ۶۴هزار 
دالر به ســمت کانــال ۳۰هزار در ســال ۲۰۲۱ 
خاطرنشان کرد: در آن زمان برخی از تحلیلگران 
بر اســاس الگوی سر و شــانه بر این باور بودند که 
احتماال تا کانال ۱۰-۲۰هــزار دالری هم ریزش 
داشته باشد. اما با بررسی اقتصاد کالن و داده های 
درون زنجیره ای، ما این اعتقاد را نداشتیم و اعالم 
کردیم که بیت کوین در سال ۲۰۲۱ شاهد سقف 
جدید خواهد بود. بیت کوین ســقف ۶۹هزار دالر 
را هم زد و پــس از آن در ماه نوامبــر اعالم کردیم 
که ســرمایه گذاری در آلت کوین ها رسیکی است 
و حتی بیت کویــن هم در ماه دســامبر می تواند 
ریزشــی باشــد که این اتفاق هم افتاد.قنبرزاده 
افــزود: از این رو من به شــخصه انتظار ۱۰۰هزار 
دالری شدن بیت کوین در سال ۲۰۲۱ را نداشتم 
اما این اتفاق ممکن اســت در سال ۲۰۲۲ بیفتد. 
ممکن است این قیمت بین ۱۰۰ هزار تا ۱۲۰هزار 
دالر باشــد اما نیازمند این اســت که بیت کوین 
بتواند ســقف قیمتی جدید را بشــکند و رد کند. 
در ماه های مارس و آوریل که قرار اســت نرخ بهره 
افزایش یابد، شــاهد ریزش هایی خواهیم بود که 
باید آن را نیز پشــت ســر بگذاریم و صبر کنیم تا 
وضعیت نرمال شود. پس از آن ممکن است برای 
اواخر سال ۲۰۲۲ شاهد رکوردهای جدید باشیم.

توسعه تعاون

رئیس هیات مدیره بانک توسعه 
تعاون گفت: بر اســاس ظرفیت 
هایی که تبصره ۱۸ قانون بودجه 
۱۴۰۰ قــرار داده بانک توســعه 
تعاون برای فعــال کردن بخش 
های مختلف اقتصــادی تا پایان 
ســال جاری ۳۴ هــزار میلیارد 
ریال قرارداد عاملیــت امضا می 
کند.ســید باقر فتاحــی اظهار 
داشت: پیش از این برای تکمیل 
طرح های نیمه تمام بخش های 
گردشگری و بوم گردی با وزارت 
میراث فرهنگی ، گردشــگری و 
صنایع دســتی، قرارداد عاملیت 
برای پرداخــت ۷۵۰۰ میلیارد 
ریال تســهیالت به فعاالن بخش 

گردشگری منعقد گردیده است.
وی ادامه داد: قرار اســت با وزارت 

صنعت ،معدن و تجارت 
نیز برای فعــال کردن 
بخــش هــای مختلف 
صنعتــی و معدنــی به 
زودی قــرار داد عاملیت 
به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد 
ریــال منعقد شــود.به 

گفته فتاحــی ،قــرارداد عاملیت 
پرداخت تســهیالت با شرکت راه 
آهن نیز به مبلــغ ۱۰۰۰ میلیارد 
ریــال در حال انعقاد اســت.وی با 
بیان این مطلب که این تسهیالت 
یارانــه دار می باشــد و در مناطق 
کمتــر توســعه یافته با نــرخ ۱۰ 
درصــد و در مناطق برخــوردار با 
نرخ ۱۴ درصد قابل پرداخت است 
، خاطرنشان کرد : باز پرداخت این 
تســهیالت نیز همراه با دو ســال 

تنفس است و پس از آن 
بازپرداخــت به صورت 
پنج ســاله قابــل انجام 
هیــات  اســت.رئیس 
مدیــره بانک توســعه 
تعــاون خاطر نشــان 
کرد: تبصــره ۱۸ قانون 
بودجه ۱۴۰۰ دارای ظرفیت هایی 
برای تامین مالی بانکی طرح های 
اقتصادی است و می تواند به رونق و 
تحرک اقتصادی منجر شود.برای 
فعال کردن حوزه اشــتغال تفاهم 
نامه عاملیت پرداخت تسهیالت با 
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 
بــه ارزش ۱۰۰۰ میلیــارد ریال 
منعقد مــی شــود.فتاحی گفت: 
هماهنگی زیــادی فیمابین ارکان 
اعتباری بانک توســعه تعــاون با 

همــکاران وزارت میراث فرهنگی 
، گردشــگری و صنایــع دســتی 
وجــود دارد و هــم اکنــون ۵۸۰ 
پروژه گردشــگری با پیشــرفت 
باالی ۷۰ درصد در ســطح کشور 
شناسایی شده اســت که با اعطای 
این تســهیالت، پروژه ها به مرحله 
بهره برداری خواهد رسید و اشتغال 
مناســبی نیز در این بخش ایجاد 
خواهد شــد .رئیس هیات مدیره 
بانک توسعه تعاون بیان کرد: طی 
سال های اخیر همکاری و تعامل 
مناسبی با دستگاه ها و نهاد های 
مختلــف برای تخصیــص منابع 
صندوق توســعه ملی و اشتغال 
پایــدار روســتایی بــه معرفی 
شــدگان بخش هــای تولیدی و 

اشتغال زایی وجود داشته است.
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مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد

تخصیص 3۲3 میلیون دالر ارز وارداتی از سوی 
این بانک تا پایان آبان ماه

مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران 
از تخصیــص ۳۲۳ میلیون دالر ارز جهت 
واردات از سوی این بانک تا پایان آبان ماه 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه 
صادرات ایران دکتر ســیدعلی حسینی 
در گفتگو با شادا اظهار داشت: با توجه به 
محدودیت های اعمال شده بر نظام بانکی 
کشور، انتظارات در سطح داخلی و خارجی، رسیدن جمهوری اسالمی 
ایران به جایگاه و نقش مؤثر و سازنده خود در نظام اقتصادی بین الملل 

است.
وی گفت: در شــرایط تحریم های بیــن المللی ســالهای اخیر، حفظ 
و ارتقای نقش بانک توســعه صــادرات بعنوان یکــی از نهادهای مهم 
حمایتی جهت حمایت از حضور اقتصادی ایران در کشــورهای هدف 
به خصوص کشــورهای همســایه از اهمیت بیشتری نســبت به قبل 

برخوردار شده است.
حســینی افزود: در همین رابطه، بانک توســعه صادرات اقدام به ارائه 
خدمات کارگزاری شــامل صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی 
های وارداتی و پذیرش و ابالغ اعتبار اســنادی هــای صادراتی، نقل و 
انتقال وجوه و همچنین ارائه تســهیالت به فعاالن تولیــد و تجارت از 
قبیل ســرمایه در گردش )برای طرحهای صادراتــی(، اعتبار خریدار، 
اعتبار فروشــنده و تامین مالی ســرمایه گذاری )با رویکرد صادراتی( 

می کند.
وی اعالم کرد: بر همین اســاس، بانک توســعه صادرات، طی ۱۰۰ روز 
اخیر در حوزه بین المللی، مدیریت و حفظ روابط کارگزاری مســتقیم 
با بانکهای مســتقر در کشــورهای هدف مشــتریان همچون برخی 
کشورهای همسایه و اوراسیا، کشــورهای اروپایی، روســیه و ... را در 
برنامه خود داشــته اســت و با ۲۳ بانک کارگزار )عمدتاً شعب خارجی 
بانک های ایرانی و بانک های ایرانی مســتقر در خارج از کشور( به ارائه 
خدمت به فعاالن تجــاری و صادرکنندگان پرداختــه، بعالوه اینکه، با 
انعقاد قرارداد با بانک های داخلی غیر تحریمی سعی شده ارائه خدمات 
به مشتریان نه تنها قطع نشود، بلکه تداوم داشته باشد. همچنین بخش 
بین الملل بانک نســبت به ایجاد و متنوع ســازی روش های ارتباطی 

جایگزین سوئیفت و پشتیبانی امور مرتبط اقدام کرده است.
حسینی ادامه داد: پیگیری ها جهت حل مشکالت بانکی در کشورهای 
مختلف و همچنین آزادسازی منابع مســدودی بانک به طرق مختلف 
از جمله مکاتبه و برگزاری جلســه با بانک مرکزی، وزارت امور خارجه 
و نهاد متولی کمیسیون مشــترک اقتصادی با کشــورهای ذیربط در 

دستور کار معاونت بین الملل بانک بوده و در حال انجام است.
وی با بیان اینکه در بخش تامین مالی بین المللی، اعطای تسهیالت در 
قالب »اعتبار خریدار« به عنوان یکی از ابزارهای منحصر بفرد و کارآمد 
حمایــت از صادرکنندگان جهت توســعه صادرات کاالهــا و خدمات 
تداوم یافته اســت؛ گفت: در همین راستا، پیگیری و حل و فصل مسائل 
مربوط به تامین مالی طرح ملی و مهم احداث خط انتقال برق در کشور 
ارمنستان و جلب مشارکت شرکت توانیر در این طرح، در برنامه کاری 

معاونت بین الملل قرار داشته است.
حسینی خاطر نشــان کرد، تامین مالی اعتبار خریدار، یکی از ابزارهای 
مهم حمایتی بانک توســعه صادرات جهت حمایت از صادرات کاالها 
و خدمات بوده کــه از ســال ۱۳۸۱ منحصراً در این بانک انجام شــده 
و در این راســتا بیش از ۲ میلیارد دالر تســهیالت جهــت تامین مالی 

صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی پرداخت شده است.
وی با یادآوری اینکه ارائه خدمات شــامل صدور ضمانتنامه، گشایش 
اعتبار اســنادی های وارداتی و پذیــرش و ابالغ اعتبار اســنادی های 
صادراتی، نقل و انتقال وجوه از وظایف بانک توســعه صادرات اســت، 
گفت: در همین راســتا از تاریخ ۲۰ تیرماه الی ۲۹ آبان ســال جاری با 
عاملیت ایــن بانک حــدود ۳۲۳ میلیــون دالر ارز جهــت واردات به 
مشــتریان تخصیص یافته و افزون بــر یکهزار مــورد اعتبارات/بروات 
اســنادی و حوالجات وارداتی به ارزش۵۱۱ میلیون دالر صادر شــده 

است.
مدیر عامل بانک توســعه صادرات ایران، تصریح کرد: همچنین بالغ بر 
۵۰۰ مورد حوالجات ارزی )وارده و صادره( به ارزش ۳۷۱ میلیون دالر 

به انجام رسیده است.
وی افزود: بانک توســعه صادرات ایــران در دوره ۱۰۰ روزه با برگزاری 
نشســت های تخصصی با صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی استانها به 
بررسی مسائل و مشکالت آنان پرداخته و با برپایی نشستهای مجازی با 
شرکت های دانش بنیان در برخی استانها رفع محدودیتها و چالشهای 
این شرکتها را در دستور کار خود داشــته است. همچنین بررسی نحوه 
شناسایی مشــتریان کوچک و متوســط نیز از اقدامات این بانک بوده 

است.
حسینی پرداخت تسهیالت ارزی و ریالی را به عنوان یکی از مهمترین 
مزیتهای رقابتی بانک توســعه صادرات مورد اشــاره قرار داد و با بیان 
اینکه، عالوه بر خدمات بانکــی، ارائه تســهیالت مختلف بطور اخص 
تســهیالت صادراتی در عرصه بانکــی بین الملل از اهمیت بســزایی 
برخوردار اســت، گفت: این بانک به منظور حمایــت از صادرکنندگان 
و تولید کنندگان واجد شــرایط جهت صــدور کاال و خدمات، عالوه بر 
 Pre-Shipment( اعطای تسهیالت قبل از حمل بصورت ریالی و ارزی
Post-Ship-( اعطای تســهیالت پس از حمل ،)Export Financee
ment Export Financee(و سرمایه گذاری را در دستور کار خود دارد.

به گفته وی، تأمین مالی صادرات قبل از حمل شامل اعطای تسهیالت 
در ایجاد واحدهای تولیدی صادرات محــور، تجهیز کارگاه، خرید مواد 

اولیه طرح های صادراتی و سرمایه در گردش می شود.

اعطای تسهیالت امیدآفرین برای خرید 
کاالهای با دوام

بانــک کارآفرین با هدف کمــک به رفع 
نیازهای ضروری مشــتریان خود طرح 

تسهیالت امیدآفرین را رونمایی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، 
از این پس مشــتریان حقیقــی با افتتاح 
ســپرده گذاری در حساب قرض الحسنه 
پس انداز نیک آفرین، پــس از طی دوره 
انتظار توافق شده تا دو برابر مبلغ سپرده، 

از اولویت استفاده تسهیالت بهره مند شوند.
بر اســاس این گزارش، تمامی مشــتریان حقیقی بانک کارآفرین اعم 
از مشــتریان فعلی و جدید می توانند با افتتاح حســاب قرض الحسنه 
پس انداز ریالی نیک آفرین و ســپرده گذاری در حساب مذکور به مدت 
حداقل ۳ ماه، تا دو برابر مبلغ ســپرده خود )حداکثر تا سقف ۲ میلیارد 
ریال( تســهیالت در قالب عقد مرابحه و با بازپرداخت حداکثر۳۶ ماهه 

دریافت کنند.
حداقل مبلغ ســپرده جهــت افتتاح حســاب و بهره منــدی از طرح 
امیدآفریــن ۲۵۰ میلیون ریال و مبالغ ســپرده گذاری مشــتریان به 

صورت واحدهای ۵۰ میلیون ریالی قابل افزایش است.
دوره انتظار سپرده گذاری مشتریان سه ماهه و نرخ سود تسهیالت۱۸ 

درصد است.

بانک
مدیرعامل بانک شهر در هفتاد و یکمین نشست کمیسیون مالی و اقتصاد 

شهری مجمع شهرداران کالنشهرها مطرح کرد

 آمادگی برای افزایش تعامل دوسویه 
با شهرداری ها و حل مشکالت با استفاده از 

ظرفیت های بانک شهر
مدیرعامل بانک شــهر گفــت: آمادگی داریم با تشــکیل اتــاق فکر با 
شهرداری ها سطح تعامالتمان را در دوره جدید مدیریتی بانک شهر به 
صورت دوسویه افزایش دهیم و در پروژه های سرمایه گذاری مشارکت 

داشته باشیم.
به گزارش روابط عمومی بانک شــهر، دکتر سید محمد مهدی احمدی 
در هفتاد و یکمین نشســت کمیســیون مالی و اقتصاد شهری مجمع 
کالنشهرهای کشــور که با حضور شهرداران مشــهد و تهران، جمعی 
از اعضای شورای اسالمی شهر مشــهد و معاونان مالی شهرداری های 
کالنشــهرهای کشــور برگزار شــد، افزود: ســطح انتظار از دولت و 
شهرداری ها در این دوره به شــدت افزایش پیدا کرده است و امیدواریم 

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

افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از سوی سهامداران است.
مدیرعامل بانک شــهر با بیان اینکه زیان انباشته  از ســال گذشته در 
بانک وجود داشت، اظهارکرد: خوشــبختانه بخشی از این زیان انباشته 
برطرف شده است و پیش بینی می شود تا پایان سال کاهش بیشتری را 
نیز شاهد باشیم، البته این زیان انباشته ناشی از اقاله یک سری از امالک 
شهرداری ها بوده که طی سال های گذشته به صورت ضربدری با برخی 
از بانک ها انجام شده است و دستگاه های نظارتی تاکید داشتند که این 

موارد از صورت های مالی حذف شود.
احمدی تصریح کرد: سال گذشته با همدلی  که بین شهرداری ها و بانک 
شهر وجود داشــت، صورت جلســه ای با حضور معاون اول وقت رئیس 
جمهور با بانک مرکزی امضاء شــد کــه طی آن با مجوز انتشــار اوراق 
مشارکت با عاملیت بانک شهر برای شهرداری ها موافقت شد، که اثرات 

آن را در شهرداری ها می بینیم.
وی اظهار کرد: عاملیت بانک شهر در انتشار اوراق مشارکت و همراهی 
آن برای آزاد کردن دارایی جهت اســتفاده در پروژه های عمرانی برای 

شهرداری ها بهتر است.
احمدی خاطرنشان کرد: باید در بلند مدت همت کنیم و سقف سرمایه 
پایه بانک شــهر را افزایش داده و یک مجمع عــادی فوق العاده برگزار 
کنیم و در کوتاه مدت نیز با رایزنی با دولت بتوانیم باز هم مجوز عاملیت 

انتشار اوراق مشارکت را برای شهرداری ها اخذ کنیم.
مدیرعامل بانک شهر ادامه داد: البته شــهرداری ها نیز باید فکری برای 
پرداخت دیون خود در ارتباط با انتشار اوراق مشارکت با عاملیت بانک 

شهر بکنند تا بانک دچار مشکل نشود.
احمدی با بیان اینکه چالش دیگری که با آن برای کمک به شــهرداری 
روبرو هســتیم، موضوعاتی با دستگاه های نظارتی اســت، اظهارکرد: 
شــهرداری ها بایــد پــای کار بیاینــد و برویم ایــن موضوعــات را با 

دستگاه های نظارتی برطرف کنیم.
وی افزود: دستگاه های نظارتی خواســتار توقف پرداخت تسهیالت به 
شهرداری ها به عنوان سهامداران بانک شهر، بیش از درصد تعیین شده 
از سوی بانک مرکزی هســتند و بر این اساس بانک شــهر اجازه ندارد 
بیش از ۳ درصد ســرمایه پایه به ســهامدارن بــاالی ۵ درصد خود که 

همان شهرداری ها هستند، تسهیالت پرداخت کند.

مدیرعامل بانک شــهر تصریح کرد: بنابراین ما نمی توانیم بیش از ۵۰ 
میلیارد تومان به شــهرداری ها به عنوان ســهامداران بانک تسهیالت 
پرداخت کنیم. در خصوص پیمانکارانی هم که از ســوی شــهرداری 
معرفی می شــوند نیز برخی موضوعات وجود دارد که در مجموع باید با 
همکاری شهرداری ها، با دستگاه های نظارتی گفت وگو کرده تا بتوانیم 

راه حلی برای این مساله پیدا کنیم.
احمدی گفت: تنها بدهکاران عمده بانک شــهر شهرداری ها هستند، 
اما باید این موضوع نیز اعالم شود که تســهیالت دریافتی از بانک برای 
اجرای پروژه و خدمت رسانی به مردم دریافت شده است و اگر قرار باشد 
بابت این تســهیالت مدیران بانک شهر دچار مشــکل شوند، درست 
نیســت.وی اضافه کرد: لذا انتظار داریم از ظرفیت های شهرداری ها و 
ارتباطاتی که با نمایندگان مجلس دارند برای رفع مشــکالت و اصالح 

آیین نامه در شورای پول و اعتبار استفاده شود.
مدیرعامل بانک شهر افزود: شــهرداری ها برای تسهیالت از شوراهای 
شهر مصوبه دریافت کرده اند و شــورای شهر نیز یک دولت محلی تلقی 
می شــود که مصوبات آن را فرماندار تایید می کند. ما باید شهرداری ها 
را مانند شــرکت های دولتی ببینیم، برای شــرکت های دولتی ضریب 
ذخیره گیری صفر درصد است، اما برای شــهرداری ها ضریب را ۱۰۰ 
درصد در نظر گرفته اند. همین امر بانک شــهر را دچار مشــکل کرده 

است.
احمدی تصریح کرد: این چالشی اســت که باید برای آن با همفکری و 

همکاری شهرداری ها چاره ای اساسی اندیشید.
وی ادامه داد: بحث بعدی تسویه دیون شهرداری ها ذیل تبصره بند )ز( 
است که برای اینکار در سال ۹۹ تنها ۱۰۸ میلیارد تومان مجوز داده اند 
در حالی که هرکدام از درخواســت هایی که از سوی شهرداری ها ارائه 

شده باالتر از این مبلغ است.
مدیرعامل بانک شــهر، با بیان اینکه باید برای افزایش ســقف تسویه 
دیون شــهرداری ذیل تبصره بند)ز( با دولت رایزنی کرد، افزود: بدهی 
که شهرداری ها به بانک شهر دارند از میزان بدهی آنها به تمامی بانک ها 

بیشتر است لذا با اراده جمعی باید این مشکل را حل کنیم.
احمدی گفت: اکنون کمیســیون تلفیق مجلس شــکل گرفته و وقت 
آن است تا با رایزنی شــهرداران با نمایندگان مجلس برای تسویه دیون 
شهرداری ها در سال ۱۴۰۰ برای بانک شهر ردیف مجزا با مبلغی حدود 

۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.
وی ابراز کرد: در زمینه واردات تجهیزات و ماشین آالت و خدمات مورد 
نیاز شــهرداری ها ظرفیت هایی ایجاد کرده ایم. در این نشست مطرح 
شد که در جلســه شــهرداران با معاون اول رئیس جمهور این آمادگی 
وجود دارد تا حواله های صادراتی به شهرداری ها اختصاص داده شود  و 
بانک شــهر آمادگی دارد تا اگر دولت موافقت کند حواله های صادراتی 
را جای تسویه دیون شــهرداری ها به ما بدهد، ما می توانیم با شبکه ای 
که ایجاد کرده ایم ماشین آالت و خدمات مورد نیاز شهرداری ها را وارد 
کنیم.مدیرعامل بانک شــهر افزود: این آمادگی را داریم تا با استفاده از 

حواله های صادراتی، تسویه دیون شهرداری ها را انجام دهیم.
احمدی گفــت: در مجموع آمادگــی داریم با تشــکیل اتــاق فکر با 
شهرداری ها سطح تعامالتمان را در دوره جدید مدیریتی بانک شهر به 
صورت دوسویه افزایش دهیم و در پروژه های سرمایه گذاری مشارکت 

داشته باشیم.
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