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خریدار  اگر قرار باشــد دولت در سال جاری ارز 
۴۲۰۰ تومانی را حذف کنــد،  طبق قانون بودجه 
فقط در شــرایطی می تواند اقدام کند که نرخ ارز 
را به صورت تدریجــی تا نرخ ســامانه معامالت 
الکترونیک افزایش دهــد و مجاز به حذف یکباره 

و رسیدن آن به نرخ بازار نیست.
 آنچه که دولت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ به 
مجلس ارائــه کرد، تاکیدی بر حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در سال آینده اســت ولی هنوز مشخص 

نیست که به چه نحوی عمل خواهد کرد.
اما واکنش های دولت در چند ماه اخیر،  حذف ارز 
۴۲۰۰ در همین مدت باقی مانده در سال جاری 
را بسیار محتمل کرده است؛ میرکاظمی - رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود تاکید 
کرده که با توجه به تمام شــدن ظرفیت هشــت 
میلیاردی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کاالهای 
اساســی در نیمه اول امســال، دولت بــه ادامه 
پرداخت آن تا پایان ســال مجاز نیست و حتی تا 

انتهای سال باید آن را تعیین تکلیف کند.
این در حالی اســت که در قانون بودجه ۱۴۰۰ 
نحوه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشــخص شده 
و دولــت باید طبــق آن اقدام کنــد؛ به طوری  
که طبق بند ۳ تبصره ۱ قانون بودجه، هشــت 
میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی، دارو 
و تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین و تاکید شده 
است که دولت موظف اســت براساس ارزیابی 
شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور 
نســبت به افزایش تدریجی نــرخ ارز ترجیحی 

برای واردات این اقالم اقدام کرده و آن را به نرخ 
سامانه معامالت الکترونیک )ای تی اس( اقدام 

کند.
در عین حال دســتگاه های مربوطه از جمله بانک 
مرکزی، ســازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد 
و وزارت صمت موظف هســتند تــا زمانی که ارز 
ترجیحی اختصاص پیدا می کند، سیاست گذاری 
و فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز را به نحوی 
اجرا و نظارت کنند که کاالها و خدمات مشــمول 
به موقع، بــه اندازه و با قیمت متناســب با نرخ ارز 

ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد.
براین اســاس گرچه در مواضع دولــت این که ارز 
ترجیحی را به صــورت تدریجی و پلکانی افزایش 
قیمت خواهــد داد به وضوح دیده نمی شــود اما 
مکلف به رعایت آن در ســال جاری است، چرا که 
یکی از مســائل مهم در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰  
تبعات تورمی آن اســت که در صــورت افزایش 

پلکانی نرخ می تواند در کاهــش آثار تورمی موثر 
باشد.در همین رابطه مسئوالن ســازمان برنامه 
و بودجــه اعالم کرده انــد در صــورت حذف ارز 
ترجیحی، افزایش قیمت ها طبیعی خواهد بود و 
حدود هفت درصدی تورم کل را افزایش می دهد.

در این شــرایط با توجه به این که تا پایان ۹ ماهه 
امســال حدود ۱۱.۱ میلیارد دالر کاالی اساسی 
شامل گندم، جو، ذرت، ســویا، روغن، دانه های 
روغنی و بخشــی از دارو و تجهیزات پزشــکی با 
ارز ترجیحی وارد شــده است و ســازمان برنامه 
و بودجه پیش بینی کرده اســت کــه در صورت 
ادامه، این میزان تا پایان سال تا ۱۸ میلیارد دالر 
پیش برود، اگر حذف به یکبــاره صورت بگیرد و 
نرخ رشــد کند از ۴۲۰۰ تومان به نرخ سامانه ای 
تی اس که نرخی نزدیک به بازار اســت، خواهد 
رســید و افزایش حداقل پنج برابری در هر دالر 

خواهد داشت.
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رسی طرح تخصیص  بر
م بنزین به همه مرد سهمیه 

تجارت

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اســالمی گفت: افزایش ظرفیت هــای تجاری 
ایران و روســیه بسیار مهم اســت و باید در سفر 
رئیس جمهور به این کشــور پیگیری شود تا از ۳ 

میلیارد دالر به ۲۰ میلیارد دالر برسد.
محمدرضا پورابراهیمی با اشــاره به سفر پیش 
روی رئیس جمهور به کشــور روســیه، گفت: 
سفر رئیسی به روســیه از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار اســت. البتــه روابط ایران و روســیه 
در موضوعــات مختلف در طی ســال های اخیر 
از حوزه مســائل امنیتی تا مســائل اقتصادی و 

همکاری های تعریف شــده افزایش پیدا کرده و 
مورد نظر قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: مســائل حوزه اقتصادی بسیار 
حائز اهمیت است، خوشــبختانه عضویت ایران 
در سازمان بین المللی شانگهای که اخیراً اتفاق 
افتاد، فرصت خوبی برای همکاری های اقتصادی 
ایران و روســیه را فراهم می کنــد و در کنار این 
مسئله، موضوع اتحادیه اقتصادی اوراسیا است 
که مدت ها قبل ظرفیت خوبی را برای جمهوری 
اســالمی ایران فراهم کرد تا بتوانــد با اعضای 
اوراســیا در همکاری های اقتصادی مشــارکت 

داشته باشد.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به پیمان های 
دو جانبــه بین ایــران و روســیه که 
ظرفیت هــای اقتصادی را از گذشــته 
ایجاد کرده اســت، بیان کــرد: پیمان 
پولــی از جمله این پیمان هاســت که 

به شــکلی می تواند ظرفیت ســازی کند. برای 
جمهوری اسالمی ایران در این سفر امکان الزم 
فراهم اســت تا رئیس جمهور در دیدارهای دو 
جانبه و چند جانبه با مجموعه مدیران، رؤســای 

جمهــور و مجالــس و مجموعه های 
مختلف، ظرفیت جمهوری اســالمی 
ایران را در عرصه هــای اقتصادی ارتقا 

ببخشد.
پورابراهیمــی در ادامــه در توضیح 
مبادالت تجاری ایران و روسیه، گفت: 
خبرهای خوبــی از افزایــش میزان 
تجارت جمهوری اسالمی ایران داریم، مبادالت 
تجاری که به طور متوســط در گذشته کمتر از 
۲ میلیارد دالر بوده، بر اســاس آخرین خبرها و 
بعد از شــیوع ویروس کرونا ارتقا و سقف تجارت 

به ۳ میلیارد دالر رسیده است. البته سفر رئیس 
مجلس شورای اسالمی به روسیه نیز در افزایش 
مبادالت تأثیر داشته و بخشی از گره مبادالتی را 

باز کرده است.
وی یادآور شد: البته نســبت به برنامه بلندمدت 
ایران که ۲۰ میلیارد دالر میــزان تجارت ایران 
و روســیه را در نظر گرفتــه اســت، ۳ میلیارد 
دالر عدد کمی اســت. به نظر می رســد ســفر 
رئیس جمهور می توانــد همکاری های میدانی 

بین ایران و روسیه را ارتقا دهد.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 

اســالمی بیان کرد: مهم تریــن محورها که در 
این ســفر می تواند در دســتور کار قرار گیرد، 
بحث تجــارت و افزایــش ظرفیت های تجاری 
دو کشور اســت تا میزان مبادالت تجاری اعم 
از واردات و صــادرات از رقــم ۳ میلیارد دالر به 
برنامه بلندمدت یعنی ۲۰ میلیارد دالر برســد. 
در حــوزه واردات اقــالم مورد نیاز از روســیه 
و صــادرات اقــالم ایرانــی به ویــژه در بخش 
کشــاورزی باید همکاری های تجاری افزایش 
یابد، البته در این مدت شــاهد رشــد شتابان 

بودیم.

وسیه به ۲۰ میلیارد دالر افزایش یابد حجم مبادالت تجاری ایران و ر

شرط قانـون برای حذف ارز ۴۲۰۰
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

 با ارزیابی کیفی به صورت فشرده)تجدید(
 ارتقاء و احداث ابنیه فنی محور دامغان –معلمان )رشم(

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان

کد: 2000004449000027
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای )با 
ارزیابی کیفی(  با موضوع ارتقاء و احداث ابنیه فنی محور دامغان –معلمان )رشم(را برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام می گردد، لیکن الزم است مناقصه گران 
پاکت الف را به شرحی که در قسمت محتویات پاکتها ذکر شده بصورت فیزیکی نیز تهّیه و به این اداره کل تحویل 

داده و رسید دریافت نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1400/10/26 می باشد.

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت: از ساعت 14 روز یکشنبه تاریخ 1400/10/26 لغایت ساعت 
14 روز یکشنبه تاریخ 1400/11/03

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تاساعت 13:00 ظهر روز پنجشنبه تاریخ 1400/11/14
 زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 09:00 صبح روز شنبه تاریخ 1400/11/16

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه
و ارائه پاکت الف: 

به صورت فیزیکی: آدرس سمنان- بلوار بسیج- کدپستی3519837631 و تلفن02333435890-1
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس : 021-41934 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان سمنان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان سمنان



سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

اعالم خط فقر ۴ میلیونی تومانی، یک جریان تبلیغاتی است

نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران:

بانک ها تمایلی به پرداخت تسهیالت قانون جهش تولید مسکن ندارند

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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پرداخت بدهی های ارزی  مشکل باز
تولیدکنندگان برق به صندوق توسعه ملی

ســید فریدالدین معصومی  انرژی بــرق در هر کشــوری چه 
توســعه یافته و چه در حال توســعه به عنوان یکی از مولفه های اصلی و 
زیرساختی در توسعه آن کشــور محسوب شــده و از این رو در تدوین 
برنامه های بخش انــرژی، برخورداری پایدار از انــرژی برق برای ایجاد 
زیرســاخت های الزم و افزایش ظرفیت های تولید برق به تناسب نیاز 

مورد توجه است.
از جمله سیاســت گذاری های صنعت برق می توان به ایجاد زمینه های 
مناسب برای حضور بخش خصوصی و ترغیب سرمایه گذاری در بخش 
تولید برق اشــاره کرد. در صنعت برق ایران نیــز ورود بخش خصوصی  
به این صنعت از حدود ســه دهه قبل مطرح شده اســت. با ورود بخش 
خصوصی به حوزه تولید برق، ســاخت و توســعه نیروگاه های جدید و 
به روز و اســتفاده از فناوری های جدید با راندمان باال اهمیت به سزایی 

پیدا می کند.
همچنین در راســتای اجرای سیاســت های اصل ۴۴ قانون اساســی 
و واگــذاری نیروگاه های دولتی بــه بخش خصوصی، یکــی از اهداف 
بنگاه های بخش خصوصی در ایران ســاخت و احداث نیروگاه شــد که 
شواهد آماری نشــان دهنده این موضوع اســت که بخش خصوصی به 
خوبی توانسته است از عهده احداث و ساخت نیروگاه های جدید برآید. 
حال آنکه با توجه به فنــاوری به کاررفته به منظور ســاخت نیروگاه در 
ایران، استفاده از منابع ارزی جزء الینفک و ضروری آن است. در سنوات 
گذشته بخش خصوصی از منابع حســاب ذخیره ارزی و طی چند سال 
گذشته از منابع صندوق توسعه ملی با توجه به اساسنامه و وظایف ذاتی 
این نهادها استفاده و نســبت به تامین مالی پروژه ها اقدام کرده و نقش 

بدون کتمانی در توسعه زیرساخت های اساسی کشور داشته است.
با وجود اســتفاده از این منابع ارزی که مقرر اســت در راســتای رشد 
اقتصادی و دستیابی به اهداف کالن اقتصادی انجام گیرد، به علت ایجاد 
شوک های ارزی ناشی از تالطم های ارزی که به دالیل متعدد در اقتصاد 
ایران به وقوع پیوسته است، مشکالت عدیده ای برای استفاده کنندگان 
از این تســهیالت رخ داده اســت به خصوص برای تولیدکنندگان برق 
طی سال های گذشــته و همین امر باعث شــده تا تولیدکنندگان برق 
در بازپرداخت اقساط دچار مشکالت مختلف شده و درآمدهای حاصل 
از فروش بــرق تکافوی کافی برای پرداخت اقســاط تســهیالت ارزی 

دریافتی از منابع صندوق توسعه ملی را برای این تولیدکنندگان ندارد.
با بروز خاموشــی های متعدد در تابســتان ســال جاری، مشخص شد 
که صنعت برق به علت نبــود جذابیت ســرمایه گذاری کافی از طرف 
بخش خصوصی و حتی بخش دولتی بــرای افزایش تولید دچار ضعف 
و بحران شــدید اســت، که یکی از مهم ترین دالیل آن همان طور که 
بیان شــد افزایش نرخ ارز به عنوان کلیدی ترین متغیرهای اقتصادی 
در کشــور بوده، حال آنکه دالیل متعدد دیگری را نیــز می توان بدین 
منظور ذکر کرد که ایفانشدن تعهدات دولت و دستگاه های متولی امر، 
قیمت گذاری دستوری، ممنوعیت صادرات برق، استفاده از مدل های 
مالی نامناســب و غیر جذاب و... از مهم ترین دالیل نبود انگیزه و عالقه 

بنگاه های سرمایه گذاری برای ورود به این بخش است.
دالیل وقوع شوک های ارزی علل و عوامل گوناگون اقتصادی و سیاسی 
دارد که طی سال های گذشــته با توجه به ساختار اقتصاد ایران به وقوع 
پیوسته است و بازیگران و عوامل اقتصادی همیشه از این رویداد متاثر 
شده اند. لذا سیاست گذاران حوزه اقتصادی و انرژی در کشور می بایست 
با توجه بــه شــوک های ارزی متعــدد راهکارهای مناســب، دقیق و 
همه جانبه ای را به منظور حل و فصل به موقع طراحی و در نظر بگیرند. 
با توجه به موارد بیان شــده بازیگران اصلی این بازار نسبت به تعیین و 

تکلیف این موضوع اقدامات متعددی کرده اند.
 سندیکای شرکت های تولیدکننده برق طی دو سال گذشته با برگزاری 
جلســه هم اندیشــی منظم و هفتگی، مکاتبات و مذاکــرات مهمی با 
تصمیم گیران دولتی درنهادهــای مختلف از جمله صندوق توســعه 
ملی، وزارت نیرو، ســازمان برنامه و بودجه، مجلس شــورای اسالمی، 
قوه قضاییه، ... ســامان داده است و نسبت به تشــریح عدم توانایی در 
بازپرداخت اقســاط ارزی اقدام و همچنین راه حل های مناســب با این 
موضوع را ارائه کرده اســت.از جمله مهم ترین پیشنهادهای ذکرشده 
می توان شامل اصالح شیوه قیمت گذاری برق و حذف محدودیت های 
اعمال شده از سوی سیاســت گذاران این بخش، بازپرداخت اقساط بر 
مبنای نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار اســنادی مانند ماده ۲۰ قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور، محاســبه نرخ 
ارز دولتی برای بازپرداخت اقساط تســهیالت )رجوع به مصوبه هیات 
وزیران در ســال ۱۳۹۴( و  ریالی کــردن تســهیالت ارزی و مبنا قرار 
دادن تبدیل نرخ ارز عادالنه با توجه به مدل های مناســب و به روزشده 
و افزایش طول مدت قراردادهای خرید تضمینی برق ECA بر اســاس 

طراحی مدل های مالی جدید دانست.
لیکن با توجه به رایزنی های صورت گرفته سندیکا و تولیدکنندگان برق 
با نهادهای دولتی مختلف و ارائه این پیشــنهادها تا به امروز متاسفانه 
مشــکل به وجود آمده حل نشده اســت و بنگاه های بخش خصوصی با 
بانک های عامل و نظام بانکی کشــور دچار چالش شده اند و همچنین 
این نیروگاه ها با توجه به عــدم نقدینگی کافــی در تامین منابع کافی 
مالی برای تعمیرات و تامین قطعات مشکالت خاص خود را دارند. حل 
و فصل نشدن این مشکل طی دو سال گذشته نشان می دهد وفاقی بین 
تصمیم گیران نهایی جهت تعیین و تکلیف این موضوع وجود نداشــته 
است. لذا پیشنهاد می شــود این موضوع با توجه به اهمیت صنعت برق 
و خاموشی های رخ داده در تابســتان سال جاری توسط روسای محترم 
ســه قوه کشــور )قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه( صورت گیرد تا 
بتوان هرچه سریع تر تولیدکنندگان برق برنامه ریزی و هماهنگی الزم 

را در جهت تامین برق پایدار و مطمئن در سال های آتی انجام دهند.

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد
نان، کارتی نمی شود

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: نه قرار است کارت نان 
صادر شود نه نان کوپنی در دستور کار است.

  روابط عمومی ســازمان برنامه و بودجه درباره کوپنی شدن نان پس از 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی؛  اعالم کرد: نه قرار اســت کارت نان صادر شود 
نه نان کوپنی در دســتور کار اســت، اگر طرح نهایی شود فقط مصرف 
کننده نهایی با همان کارتی که یارانه می گیرد، نــان یارانه ای هم می 
خرد،پرداخت یارانه به حلقه آخر و حذف دالالن معلوم اســت به مذاق 

برخی ها که نانشان آجر می شود خوش نیاید.
رییس ســازمان برنامه و بودجه اخیرا گفته بود؛ دولت در حال بررسی 
طرح کارتی کردن خرید نان اســت و پس از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

یارانه نان از طریق کارت به نانوا پرداخت می شود.

یادداشت

بازار

وزیر اقتصــاد اعالم کرد: حــدود چهــار میلیارد دالر 
کنسرســیوم متشــکل از بانک های سراســر کشور 
در حال نهایی شــدن اســت که به زودی در این رابطه 

اطالع رسانی خواهد شد.
 سیداحســان خاندوزی در حاشــیه مراســم امضای 
تفاهم نامه ســاخت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی 
از رفســنجان به مشــهد در جمع خبرنگاران، با بیان 
این که دیدار وزیر امور خارجه با همتای چینی به عنوان 
نقطه شروع و نویدبخش اســت که در ماه آینده نه فقط 
در الیه کلیات بلکه در تفاهم هــای بلندمدت در حوزه 
بخشــی نیز وارد انعقاد قراردادهایی می شویم، اظهار 

کرد: تا زمانی که تفاهم های بخشــی شروع 
نشــود، ثمرات تفاهمات ۲۵ ساله برای هیچ 
یک از دو طــرف قطعی نخواهد بــود؛ اراده 
سیاسی جدی دولت ســیزدهم این است که 
در کنار آن بتوانیم با سایر شرکای راهبردی 
نیز وارد تعامالت بلندمدت شــویم که ظرف 
دو تا ســه ســال آینده ثمرات آن را خواهیم 

دید.وزیر اقتصاد گفت: به ثمر نشســتن تفاهم ایران و 
چین فرآیندی است که در چند ماه اخیر دستگاه های 
مختلف درگیر آن بوده و جلسات متعددی در این باره 
در هر کدام از وزارتخانه ها در حوزه بخشی برگزار شده 

و اکنون در حال نهایی شدن است.
وزیر اقتصاد درباره پــروژه ای که امروز انعقاد 
قرارداد آن صــورت گرفت، اظهــار کرد: در 
ســال های اخیر برای تامین مالی پروژه های 
نفتی از محل منابع خارجی دچار مشــکل و 
تنگنا بودیم اما اکنون نشــان دادیم که روش 
تامین مالی پروژه های بزرگ و ملی از داخل 
کشور هم میسر و باب آن باز است و با سرعت بیشتری 

انجام می شود.
خاندوزی با تاکید بــر این که خط لوله امــروز یکی از 
پروژه هایی است که به جهت تامین امنیت انرژی شرق 

کشور بســیار حائز اهمیت اســت، ادامه داد: از برکات 
حاشــیه آن این اســت که از تردد روزانه ۱۰۰۰ تانکر 
در جاده های شرقی کشــور کاسته می شود. همچنین 
مساله انتقال فرآورده ضابطه مند خواهد شد و فرصت 

قاچاق فرآورده نیز کاهش می یابد.
وزیــر  با اعــالم اینکه حــدود چهــار میلیــارد دالر 
کنسرسیوم متشکل از بانک های سراسر کشور در حال 
نهایی شدن است اظهار امیدواری کرد که با این دست 
تعامالت کمک کنیم تا نظام بانکی کشور در پشتیبانی 
از تولید به ویژه پروژه های بزرگ و پیشــران نقش ایفا 

کنند.

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور 
از ایجاد »سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودرو« 
به صورت نمونه و پایلوت در یکی از استان های کشور و 

سراسری شدن آن در آینده نزدیک خبر داد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی کشور، »هادی خانی« 
با اشاره به راه اندازی این سامانه افزود: انتقال دهندگان 

انواع خــودرو و موتورســیکلت می توانند بــا ورود به 
ســامانه مزبور، قبل از تعویض پالک یا ثبــت انتقال، 

نسبت به پرداخت مالیات نقل و انتقال اقدام کنند.
وی خاطرنشــان کرد: ســامانه دریافت مالیات نقل و 
انتقال خودرو هم اکنون در اســتان سمنان به صورت 
پایلوت اجرا شــده و در هفته های آتی در سراسر کشور 

به بهره برداری می رســد. با ایجاد این ســامانه، امکان 
پرداخت الکترونیکی مالیات نقل و انتقال خودرو پیش 
از مراجعه به مراکز تعویض پالک از طریق پنجره واحد 
مالیاتی به نشــانی https://my.tax.gov.ir میســر 
شده اســت.وی اظهار داشــت: انتقال دهندگان انواع 
خودرو و موتورسیکلت با ورود به ســامانه مزبور، باید 

قبل از تعویض پالک یا ثبت انتقال نســبت به پرداخت 
مالیات نقل و انتقال اقدام کنند و در صورتی که انتقال 
دهندگان از پرداخت مالیات استنکاف کنند، در هنگام 
مراجعه به مراکز تعویض پالک و یا دفاتر اسناد رسمی، 
از ارائــه خدمات به آنــان یا از انتقال ســند جلوگیری 

می شود.

وزیر

مالیات

برهان محمودی  عضو هیئت مدیره کانون 
سراسری انبوه ســازان کشور گفت: بانک ها 
تمایلی به پرداخت تسهیالت قانون جهش 
تولید مسکن ندارند و اگر مصوبه قانونی در 
این بخش وجود نداشــت، این تســهیالت 

پرداخت نمی شد.
 در حالی که بانک مرکزی آئین نامه اجرایی 
قانــون بودجه ســال جــاری در خصوص 
اعطای تسهیالت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی 
بخش مسکن و همچنین آئین نامه اجرایی 
قانون جهش تولید مســکن را به بانک های 
عامل ابالغ کرده اســت، اما هنوز خبری از 
پرداخت این تسهیالت از سوی بانک هایی 

به جز بانک تخصصی بخش مسکن نیست.
اخیــراً نیز پروانــه اصالنی مدیــرکل دفتر 
اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی ۱۳ 
دی ماه پروانه اصالنی در حاشــیه نشست 
هماهنگی پرداخت تســهیالت ســاخت 
موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مســکن 
که با حضور معاونان مســکن و ســاختمان 
ادارات کل راه و شهرســازی اســتان ها و 
مدیران اعتبــاری بانک های عامل پرداخت 
تســهیالت برگــزار شــد، بر تــالش این 
وزارتخانه برای پیگیری اعطای تســهیالت 
از سوی ســایر بانک های عامل تا پایان سال 

جاری خبر داده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن: 
تا پایان سال هر بانک باید سهم خود از 
تسهیالت 360 هزار میلیارد تومانی را 

پرداخت کند
به گفته ایــن مقام مســئول در وزارت راه و 
شهرسازی، قرار اســت فعالیت سامانه ثبت 
و درج اخذ تسهیالت تقویت شده تا پرداخت 
این وام ها ســرعت بگیرد و تا پایان ســال 
سهمی که برای هر بانک در نظر گرفته شده 

پرداخت شود.

وزیر راه: جریمه مالیاتی در انتظار 
بانک هایی که وام جهش تولید مسکن 

ندهند
رستم قاســمی وزیر راه و شهرســازی نیز 
پیــش از این اعالم کرده بــود مطابق قانون 
جهش تولید مسکن، اگر بانک ها سهم خود 
از تســهیالت ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را 

پرداخت نکنند، جریمه مالیاتی می شوند.
در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن آمده: 
»بانکها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی 
مکلفند حداقل بیســت درصد از تسهیالت 

پرداختی نظام بانکی در هر ســال را با نرخ 
سود مصوب شــورای پول و اعتبار به بخش 
مســکن اختصــاص دهنــد، بــه صورتی 
که در ســال اول اجرای قانــون از حداقل 
۳۶۰ هزار میلیارد تومان تســهیالت برای 
واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشــد 
و برای ســال های آینده نیــز حداقل منابع 
تســهیالتی مذکــور بــا افزایــش درصد 
صدرالذکــر مطابق بــا نرخ تورم ســاالنه 
افزایــش یابد.«ضمــن اینکــه در تبصره 
۴ این ماده نیز آمده اســت: »سازمان امور 
مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت 
موضوع این ماده، در قالب بودجه ســنواتی، 
مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را 
از بانک ها و مؤسســات اعتباری مستنکف، 
اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید. 
این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی 
و به حســاب صنــدوق ملی مســکن واریز 

می شود.«

نماینده مجلس: با بانک هایی که از 
پرداخت تسهیالت 360 هزار میلیارد 
تومانی ندهند برخورد قضائی می شود

پیش از این هــم رمضانعلی ســنگدوینی 
نماینده مجلس یازدهم در گفت وگو با مهر، 
اعطای تســهیالت بخش مســکن را الزمه 
تحقق وعده رئیس جمهور دانســته و گفته 
بود: ضمانت اجرایی آن نظــارت مجلس و 
دستگاه های نظارتی هســتند. هنگامی که 

مجلس در بودجه، بانک مرکــزی را مکلّف 
می کند که چنین تســهیالتی دهد، بانک 
مرکزی هم باید بانک ها را موظف کند تا این 
کار صورت گیرد. اگر بانک ها و مجموعه های 
دولتی به این طرح عمــل نکنند، مجلس و 
دســتگاه قضا به این امر ورود پیدا کرده و با 

خاطیان برخورد می کند.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان: 
بانک ها تمایلی به پرداخت تسهیالت 

360 هزار میلیارد تومانی ندارند
ایرج رهبر با بیان اینکه هدایت تســهیالت 
بانکی به بخش مســکن گره گشایی رکود 
اقتصادی در کشــور اســت گفت: پرداخت 
تســهیالت در حوزه مســکن باید توسط 
دولت بــه صورت جــدی پیگیری شــود 
چراکه هدایت تسهیالت به این بخش خود 
می تواند زمینه ساز ایجاد رونق اقتصادی و 

افزایش اشتغال در این حوزه شود.
وی در خصوص تأثیر رونق بخش مســکن 
بر اقتصاد کشــور بیــان کرد: قطعــاً رونق 
بخــش مســکن می تواند رشــد اقتصادی 
در بخش های مولد ایجاد کنــد چرا که این 
بخش با صدها شغل ســر و کار دارد و در این 
راســتا با رونق تولید و اشتغال اقتصاد نیز به 

چرخه در می آید.
عضو هیئــت مدیره کانون سراســری انبوه 
سازان کشــور افزود: بازار مسکن طی چند 
ســال اخیر با توجه به افزایش چشــمگیر 

قیمت ها، کاهش توانایی مردم برای خرید و 
عدم فروش واحدها از سوی مالکان به رکود 
فرو رفت و با انباشــت تقاضــا در این بخش 
روبه رو شده اســت؛ البته این روند طی یک 
ماه اخیر کمی تحرک داشــته و شاهد رونق 

معامالت در بازار مسکن هستیم.
رهبر با بیان اینکه بانک مرکزی مکلف است 
که ۲۰ درصد از میزان تسهیالت کل کشور 
را به بخش مسکن تخصیص دهد، ادامه داد: 
میزان بازپرداخت این تسهیالت ۲۰ ساله و 
بلند مدت است و نرخ سود آن هم ۱۸ درصد 
است که با این وجود بانک ها باز هم تمایلی 
به پرداخت تســهیالت ندارند و اگر مصوبه 
قانونی در ایــن بخش وجود نداشــت، این 

تسهیالت پرداخت نمی شد.
وی بیان کــرد: با ایــن وجود بررســی ها 
نشــان داده کــه بانک هــا به ویــژه بانک 
مرکزی راه هــای دور زدن پرداخت نکردن 
تسهیالت را بلد هستند و باید در این زمینه 
دســتگاه های نظارتــی مجلــس از جمله 
کمیســیون های اصل ۹۰ و کمیسیون های 
نظارتی بررســی های مداوم خــود را انجام 
دهند، چراکه مــدت بازپرداخت این وام ها 
۲۰ ساله است و بنابراین ممکن است در این 

زمینه مشکالتی ایجاد شود.
رهبر با بیان اینکه ارائه تســهیالت قطعاً در 
رونق بازار مســکن مؤثر خواهــد بود گفت: 
ارائه تســهیالت در بخش مســکن باید به 
گونه ای انجام شــود که متقاضیان توانایی 

دریافت وام را داشــته باشــند چرا که با باال 
بودن مبلغ بازپرداخت و تســهیل نشــدن 
شرایط ارائه تسهیالت به متقاضیان، امکان 
رشــد و رونق در این بخش وجــود نخواهد 

داشت.
وی با بیان اینکه پرداخت تســهیالت برای 
ساخت مسکن توســط بانک ها امسال یک 
مصوبه قانونی دارد گفــت: در قانون جهش 
تولید مسکن که مصوبه مجلس است تاکید 
شده که بانک ها باید ۲۰ درصد از اعتبارات 

خود را به تولید مسکن تخصیص دهند.

بانک ها وام جهش تولید مسکن 
ندهند، جریمه مالیاتی می شوند

نایب رئیس انجمن انبوه ســازان اســتان 
تهران ادامه داد: پرداخت این تسهیالت یک 
تکلیف قانونی برای دولت اســت و بانک ها 
مکلف شــده اند که این میــزان از اعتبارات 
را به بخش مســکن اختصــاص دهند و در 
صورتی که این تســهیالت توسط بانک ها 
پرداخت نشــود، مســأله ترک فعل مطرح 
می شود و بانک ها در صورتی که این میزان 
اعتبارات را پرداخــت نکنند، مورد مؤاخذه 
قرار می گیرنــد.وی بیان کــرد: دولت باید 
ابزارهای نظارتی خود را در این حوزه تقویت 
کند چراکه در این شرایطی که بانک ها باید 
بین ۲۰۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان تســهیالت 
پرداخــت کننــد بنابراین بایــد نظارت ها 
توسط دولت دو چندان شود تا شاهد ایجاد 

مشکالت در این بخش نباشیم.
عضو هیئــت مدیره کانون سراســری انبوه 
ســازان کشــور با بیان اینکه بازار مسکن 
با توجه بــه نزدیکی به ایام نــوروز و ترس از 
افزایــش مجــدد قیمت ها در ســال آینده 
حرکــت رو به جلو داشــته، تصریــح کرد: 
متقاضی برای خرید و فروش طی چند هفته 
اخیر افزایش داشــته و موضوع قابل اهمیت 
اینجاســت اســت که ما بتوانیم جو روانی 
ایجاد شده از شــرایط تورمی بخش مسکن 
را از بین ببریم و در صورت عملیاتی شــدن 
برنامه دولت برای ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی در ســال و ساخت ۴ میلیون واحد 
طی ۴ ســال می توان انتظار بهبود وضعیت 

بخش مسکن را داشت.
وی یادآور شد: در چنین شرایطی محتکران 
بخش مسکن احســاس خطر کرده و برای 
اینکه واحدهایشــان روی دستشان نماند، 
نســبت به فــروش واحدها بــا قیمت های 

مقبول به متقاضیان واقعی اقدام می کنند.

خریدار   سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس اظهار داشــت: در کشورمان چیزی 
تغییــر نکرده اســت که مبنای محاســبه 
خط فقر بخواهد تغییــری کند و از درآمد 7 
میلیون تومانی خانوار بــه ۴ میلیون تومان 
برســد. این تعاریف جدید از خــط فقر را نه 
تنها کارشناسان بلکه شهروند معمولی هم 
نمی پذیرد.غالمرضا مرحبــا درباره تغییر 
مبنای محاســبات خط فقر در وزارت راه از 
درآمد 7 میلیون تومان به کمتر از ۴ میلیون 
تومــان اظهار داشــت: این تغییــر مبنای 
محاسبات منطقی نیســت و این اقدام یک 

جریان تبلیغاتی است تا نمایش واقعیت.
وی با بیان اینکــه پیش از این هم شــاهد 
ایــن اقدامات بودیــم و برخــی از دولت ها 
برای اینکــه نشــان دهند تــورم در طول 

دوره مدیریتــی خود کاهــش یافته، تورم 
نقطه به نقطه را اختــراع کردند، گفت: هیچ 
کارشــناس بی طرفی این مبنا و این تقسیم 
بندی ها را قبول ندارد. در کشورمان چیزی 
تغییر نکرده اســت که مبنای محاسبه خط 
فقــر بخواهد تغییــری کنــد و از درآمد 7 
میلیون تومانی خانوار بــه ۴ میلیون تومان 
برســد. این تعاریف جدید از خــط فقر را نه 
تنها کارشناسان بلکه شهروند معمولی هم 

نمی پذیرد.
وی با بیــان اینکه ما مجلــس تغییر مبنای 
محاســبات جمعیت زیر خط فقــر را فاقد 
مبنای کارشناســی می دانیــم، ادامه داد: 
وزارت رفــاه که مبنای محاســبه جمعیت 
زیر خط فرق را تغییــر داده همین مبنا را در 
معرض نظرســنجی مردمی بگذارد و ببیند 

چند درصد از مــردم با این مبنــا و تعریف 
جدید موافق هستند؟

مرحبــا تاکید کــرد: وقتی مبنــای ثابتی 
برای بخش داده ها و آمــار اقتصادی تعریف 
نکردیــم، داده های اولیه را بــه نحوی وارد 

فرمول ها می کنیم که خروجــی دلخواه به 
دست بیاید. باید یک مبنایی در نظر گرفته 
شود و تنها بر اســاس همان مبنا محاسبات 
انجام شــود و غیر قابــل تغییر باشــد که 
انحرافی از آمار واقعی ایجاد نشود و انحراف 

آماری نداشته باشیم.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی گفت: 
باید توجه داشــته ایم این تولیــدات و این 
گونه تقســیم بندی ها رســمی نیست و در 
هیچ جا ثبت نمی شــود که بخواهد مبنای 
برنامه  ریزی هــای اقتصادی قــرار بگیرد و 
به طــور قطع هیچ تاثیرگذاری در بخشــی 
نخواهد داشت. این موضوعات را در حد یک 
اظهارنظر می بینیم و قطعا این محاســبات 
غیرکارشناســی نظــر رســمی دولت هم 
نخواهد بــود.وی ادامه داد: تهیــه این آمار 

در ســطح چند همکاری است که در وزارت 
رفاه مشغول به کار هســتند و از این داده ها 
و فرضیــات هــم جمعیت زیر خــط فقر را 
حســاب کرده اند تا وضعیت خانوار را بهتر 
نشــان دهند. ما این را در حد نظر شخصی 
می بینیم.مرحبا با بیــان اینکه به طور قطع 
این آمار را براســاس تعریف و تغییر داده ها 
مــورد قضاوت قــرار می دهیم امــا مبنای 
برنامه ریزی دولــت نخواهند بــود، اظهار 
داشت: باید توجه داشت که این آمار مبنای 
برنامه ریزی های یارانــه ای دولت نخواهد 
بود و دهک های مشمول طرح های یارانه ای 
از طریق سازو کار دیگری مشخص و معین 
می شــوند و اساســا پیش از این شــده اند. 
اساسا سیاست های یارانه ای ارتباطی با این 

نظرسازی ها ندارد.

وزیر اقتصاد خبر داد؛ نهایی شدن چهار میلیارد دالر کنسرسیوم متشکل از بانک های کشور

و معاون سازمان مالیاتی خبر داد؛ ایجاد سامانه دریافت مالیات نقل و انتقال خودر
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مدیر دفتر فنی مجتمع گل گهر عنوان کرد
 دفتر فنی گل گهر در رفع موانع تولید

 پیشگام است
مدیر دفتر فنــی مجتمع گل گهر گفــت: شناســایی گلوگاه ها و نقاط 
قابل بهبــود به منظور همــکاری در بهینه ســازی فرآیندهای تولید و 
بهره برداری تجهیزات با انجام تحلیل هــای فنی و اقتصادی، همچنین 
طراحی و تعریف پروژه های اصالح و بهینه سازی خطوط تولید با هدف 
افزایش و اســتمرار کیفیت مطلوب محصوالت، افزایش تولید و صیانت 
از تجهیزات و محصوالت شــرکت، جزو اهداف کالن در مدیریت دفتر 

فنی است.
مهندس مجتبی عزت نیا در گفتگو با گهرپرس با اشــاره به برنامه های 
بهبود عملکرد مدیریت دفتر فنی در ســال جاری، افــزود: با طراحی 
فرآیندهای داخلی مربوط به هر یک از واحدهای زیر مجموعه مدیریت 
دفتر فنی، مســیر انجام وظایف در محدوده تعهــدات و اختیارات آنها 
تعییــن گردیده و روابط ســازنده و موثر هــر کدام از واحدها با ســایر 
مدیریت ها نیز به منظور افزایش همکاری و هم افزایی در شرکت تبیین 
شده است.وی درباره عملکرد مدیریت دفتر فنی در ۹ماهه اخیر گفت: 
این مدیریت با بررســی های فنی و اقتصادی و انجام طراحی مفهومی و 
پایه و در مواردی طراحی جزئیات، پروژه های متعددی را در زمینه های 
بهبود عملکرد در حوزه بهره برداری، پشــتیبانی و سالمت نیروی کار 
به مرحله اجرا رســانده اســت.عزت نیا ادامه داد: این پروژه ها با تغییر 
در طراحی، بهینه ســازی و ایجــاد قابلیت های جدیــد در فرآیندها و 
تجهیزات، کاهش تعداد و زمان توقفات ناخواســته، کاهش هدر رفت 
مواد اولیه و محصول، زمینه افزایش تولید و ظرفیت عملیاتی خطوط به 
میزان حداقل ۵۰۰ هزار تن کنسانتره و ۱۰۰ هزار تن گندله را در قالب 

ارتقا بهره وری ایجاد می کنند.
وی اظهار داشــت: دســتیابی به اهداف و شــاخص های عملکردی در 
پایش ۹ماهــه این مدیریــت در زمینه ارائه خدمات فنی و مهندســی 
بر حســب ارجاع کار، کالیبراســیون تجهیزات مهم و تاثیر گذار تحت 
پایش و ارائه خدمات در مرکز اطالعات علمی و فنی نیز می تواند مبین 
عملکرد قابل قبول این بخش باشــد که البته تــالش و تمرکز تمامی 

همکاران بر بهبود مداوم آن است.
عزت نیا افزود: در صورت برنامه ریزی دقیق و تعیین صحیح و شــفاف 
وظایف، با همکاری و هماهنگی ســایر واحدها جهت هم افزایی بیشتر، 
انجام کارهــا به صورت تیمــی می تواند باعث اجــرای بهینه و کاهش 
نواقص احتمالی آنها شود که بر همین اساس تاکنون در سایه همکاری 
مدیریت های معدن، فرآوری و گندله سازی، مدیریت های تحقیقات و 
فناوری، آزمایشگاه و سایر واحدهای پشتیبانی، طرح های بسیار خوبی 

اجرا شده و یا در حال انجام است.
وی گفت: همــکاری مدیریت اصالح خطوط به عنوان مجری و ســایر 
مدیریت های ذیربط بــه عنوان بهره بــردار و ذینفــع، از مرحله طرح 
موضوع و مطالعــات اولیه به منظــور اجرای بهینــه پروژه ها ضروری 
است که خوشــبختانه با هماهنگی های صورت گرفته، این مهم نیز با 

محوریت دفتر فنی در شرکت گل گهر محقق شده است.
مدیر دفتر فنی گل گهر گفت: از جمله طرح هایی که توســط مدیریت 
دفتر فنی و با همکاری واحدهای مرتبط پس از طی مراحل اولیه مطالعه 
و طراحی، اخذ مجوز و برگزاری مناقصه و انتخــاب پیمانکار به مرحله 
اجرا رسیده است می توان به پروژه های پیش فرآوری خط ۴ کنسانتره و 
ایجاد ظرفیت اضافه در تولید با حذف بخشی از باطله  خوراک به صورت 
خشک و کاهش مصرف انرژی و آب، بهینه سازی سیستم های غبارگیر 
خطوط کنسانتره ۱ تا ۴ و حذف آلودگی های محیطی و افزایش سالمت 
نیروی انســانی و جلوگیری از هدر رفت مواد، اجرای سیستم بای پس 
ســرندهای گندله ســازی۱ جهت کاهش توقفات کوره و توقف تولید، 
اصالح ایســتگاه تعویض پالت کارهای گندله ۲ به منظور کاهش زمان 
توقف تولید، طراحی و اجرای سیســتم باردهی به واحد پیش فرآوری 
خطوط ۵ تا 7 کنســانتره جهت بهبود کیفیت خوراک خطوط مذکور، 
طراحی و اجرای پروژه برق رسانی معدن۱ در راستای افزایش دسترسی 
و آماده بــه کاری ماشــین آالت معدن کاری و سنگ شــکنی کارخانه 
تغلیظ، طراحی، احداث و تجهیز اتاق کنترل جدید گندله ســازی ۱ در 
جهت بهینه سازی سیستم کنترلی و افزایش ایمنی و سالمت کارکنان 

اشاره کرد.
وی هم چنین گفت: در این بخش، طرح هایــی از قبیل انتقال مکانیزه 
محصوالت، اســتفاده از ظرفیت توســعه خط ۴ جهت سولفورزدایی و 
آبگیری محصول واحد فرآوری غبارهــای کارخانه تغلیظ، بازچرخانی 
جریان باطله های کم غلظت جهت کاهش مصرف آب و انرژی، طراحی 
پایلوت پلنت های فرآوری و گندله ســازی و چندین طرح بهینه سازی 

دیگر در دست اقدام است.

معاون سازمان استاندارد اعالم کرد
اولتیماتوم یک ماهه به خودروسازان برای 

رعایت استانداردهای فنی
معاون ســازمان اســتاندارد از اولتیماتوم یک ماهه به خودروســازان 
برای رعایت اســتانداردهای فنی خبر داد و گفت: خودروها در کالس 
خودروهای روز جهــان و یک خــودروی باکیفیت و ســطح باال برای 

مصرف مردم نیست.
احسان ساده در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه قانون گذار ظرفیت 
باالیی را برای وظایف سازمان ملی استاندارد در نظر گرفته است، اظهار 
کرد: بحث خودرو بر زندگی روزمره مردم تاثیر دارد؛ اگر در یک تصادف 
به سرپرست خانواری آسیب وارد شــود تا سالها اثرش بر زندگی خانوار 

باقی خواهد ماند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: لذا از ابتدای 
دوره مدیریت جدید ســازمان ملــی اســتاندارد، اولتیماتوم جدی به 
خودروسازان داده شــد مبنی بر این که خودروی تولید شده از مراحل 

ابتدایی تولید ویژگی های فنی را ندارد.
وی ادامه داد: از ۸۵ استاندارد خودرو ۹ استاندارد همچون دنده خودرو، 
ترمز خودرو و ... بنا به بهانه های مختلــف اقتصادی همچون تحریم به 

حالت تعلیق درآمده است.
ســاده گفت: از نظر ما خودروهای تولیــدی در کالس خودروهای روز 
جهان و یک خودروی باکیفیت و ســطح باال برای مصرف مردم نیست. 
همچنین شیوه اجرای برخی از اســتانداردها هم مورد انتقاد است زیرا 

در این سالها دقت الزم برای ضامنت اجرای آنها وجود نداشته است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران افزود: سازمان ملی 
اســتاندارد ایران یک اولتیماتوم یک ماهه به خودروسازان برای اجرای 
تعهدات کیفی داده اســت. یعنی خودروسازان تا یکم بهمن ماه فرصت 
دارند به تعهدات خود عمل کنند. بعد از اتمام این فرصت یک تعهداتی 
را بگیریم و تمدید شــماره گذاری با مجز سازمان اســتاندراد منطو به 

اجرای این تعهدات است.

تولید

معاون وزیر صمت با اشــاره به اینکه بیمــه صادراتی 
می تواند جایگزین LC شــود، گفت: در حال حاضر در 
حوزه اوراســیا، افریقا و آمریکای جنوبی سیستم شبه 

سوئیفت یا اجرا شده و یا در دست اجرا قرار دارد.
علیرضا پیمان پــاک ، با اشــاره به اینکــه ضمانت 
صادرات از جمله مســائل مورد توجه ماست، اظهار 
کرد: در حــال حاضر نقل و انتقــال ارز چالش اصلی 
نیســت زیرا صراف با یک هزینــه ای از هر جای دنیا 
می تواند ارز را بگیرد و بفرســتد دقیقاً مثل کاری که 
در این ماه ها انجام شــد. البته این کار هزینه دارد و 
باید فرایند آن تســهیل شــود اما هم اکنون مشکل 

اصلی ما سیستم اســناد اعتباری و ال سی 
است.

معاون وزیر صمــت گفت: در حــال حاضر 
اکثر صادرکنندگان ما به صــورت اعتباری 
کار می کنند به این شــکل که صادرکننده یا 
کاال را به کشور ایکس می فرستد و بعد ارز را 
می گیرد یا اول ارز را می گیــرد و بعد کاال را 

ارسال می کند، تضامین این اقدام در دنیا با ال سی حل 
شده و ال سی هم بر پایه سوئیفت است.

رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران با بیان اینکه 
ما به دنبال ابزارهایی برای جایگزین کردن ســوئیفت 

هستیم، اظهار کرد: ساده ترین ابزار جایگزین 
سیســتم صندوق ضمانت صادرات است که 
تقویت خواهد شــد. این صندوق با صندوق 
متناظر در کشور ایکس قرارداد می بندد و از 
طریق این قرارداد صادرکنندگان دو کشــور 
بیمه می شــوند. بنابراین بیمــه صادراتی به 
عنوان یکی از راهکارهای تضمین صادرات، 

به راحتی جایگزین ال سی می شود.
پیمان پــاک گفــت: به عنــوان نمونه ممکن اســت 
صادرکننده کاال را به مشتری تحویل دهد اما در مقابل 
پولی دریافت نکند، در این صورت می تواند با ارائه اسناد 

به صندوق ضمانت صــادرات پول بگیــرد و بیمه نیز 
خسارت را بدهد.

وی با اشاره به نحوه پیاده سازی سیستم شبه سوئیفت 
نیز تصریح کرد: سیستم شبه ســوئیفت به این صورت 
است که دو بانک در دو کشور روی پول محلی کدهایی 
را تعریف می کننــد که می تواند جایگزین ســوئیفت 

شود، از این طریق خود به خود ال سی به وجود می آید.
به گفته رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران، در 
حال حاضر در حوزه اوراسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی 
سیستم شبه سوئیفت یا اجرا شــده و یا در دست اجرا 

قرار دارد.

۲۲۵۰ خودرو وارداتی که سال هاســت در گمرک دپو 
شده است، بین رایزنی های مناطق آزاد برای واگذاری 
به آنها و صاحبان کاال مانده و تکلیف  مشــخصی ندارد 
ولی رایزنی بــرای واگذاری ها همچنــان ادامه دارد و 

مناطق آزاد به طور جدی روی آن حساب کرده است.
 ۱۲ هزار و ۲۶۱ دســتگاه خودرو طی چند سال اخیر و 
تا قبل از ممنوعیت واردات در سال ۱۳۹7 وارد گمرک 
شد،  خودروهایی که عمدتا به استناد مجوزهای دولت 

و با انجام ثبت سفارش وارد شده اند ولی درگیر تصمیم 
یکباره دولت بــرای ممنوعیت واردات شــد و حقوق 

ایجاد شده برای صاحبان کاال را تحت تاثیر قرار داد.
به هر ترتیب در فاصله دی ماه ۱۳۹7 تا شــهریورماه 
ســال گذشــته با صدور مصوبه هیــات دولت و طی 
چند مرحله، زمان تعیین شــد تا طبق دستورالعمل 
مربوطه صاحبان خودرو جهت تعییــن تکلیف اقدام 
کنند و گــزارش نهایی گمرک ایران نشــان داد که از 

مجموع خودروهــای وارداتی، ۲۲۴۹ دســتگاه باقی 
مانده است، به هر حال بخشــی از این خودروها دارای 
پرونده قضایــی بوده و یا حدود ۱۰۰۰ دســتگاه فاقد 
ثبت سفارش نبوده و امکان ترخیص آنهای آن وجود 

نداشت.
اما درباره تعیین تکلیف خودروهای توقیفی و آن دسته 
که در گمرک مانده است، از پایان سال گذشته ماجرای 
واگذاری به مناطق آزاد مطرح شــد کــه در ابتدا بحث 

۱۵۰۰ دستگاه بود ولی در ادامه سازمان اموال تملیکی 
اعالم کرد که مقرر شده تمامی خودروها تعیین تکلیف 
شود که بر این اســاس موضوع در کمیسیون اقتصادی 
هیات دولت مطرح و مقرر شــد با تصویــب نهایی در 

دستور کار قرار گیرد.
این در حالی اســت که اظهارت اخیرا ســعید محمد - 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد از رایزنی های جدی برای 

ورود خودروها به مناطق آزاد حکایت دارد.

صمت

و خودر

خریدار   افزایش قیمت اینترنت اگرچه تا 
پایان سال از سوی مجلس ممنوع شده، اما 
مسووالن وزارت ارتباطات، از حاال و با تاکید 
بر ایجاد انگیزه سودآوری در سرمایه گذاران 
برای توســعه و ارائه کیفیت مناسب، حرف 
آن را برای سال آینده پیش کشیدند و به نظر 
می رسد تعرفه نیم بهای ترافیک سایت های 
داخلــی، یکــی از مدل های جدیــد برای 

مقررات گذاری قیمت اینترنت باشد.
 این روزها شرکت های ارائه دهنده اینترنت 
ثابت دچار مشــکالت مالی شدند و برخی از 
آن ها بازار را به اپراتورهــای موبایلی واگذار 
کردند، زیرا پایین بــودن تعرفه اینترنت در 
اپراتورهــای موبایلی، موجب شــده تمایل 
افراد به اســتفاده از اینترنت موبایل به جای 
اینترنت ثابت باشد و درنتیجه شرکت های 
FCP در حال از دســت دادن مشترکانشان 
هستند و این موضوع به گفته کارشناسان، 
نه تنهــا موجب حذف تدریجــی ارتباطات 
ثابت شــده بلکه به مرور این صنف و ســایر 
خدماتــی که بــه ارتباطات ثابت وابســته 

هستند را به مشکل دچار خواهد کرد.
عیســی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات- چندی پیش با بیان اینکه تعرفه 
اینترنت ثابت، طبق قانون مجلس امســال 
افزایشــی نخواهد داشــت، گفت: ما برای 
افزایش کیفیت تالش می کنیم، کما اینکه 
در دو هفته گذشــته وضعیــت پهنای باند 
بین الملل را ترمیم کردیم، اما در ۱۰ ســال 
گذشــته در حوزه اینترنت ثابت در کشــور 

اتفاقی نیفتاده است. 
رتبه اینترنــت ثابت ما در دنیــا ۹۰ از میان 
۱۴۲ کشور اســت و اگر اقدام قابل توجهی 
صورت گرفته بود، بایــد در رتبه بندی های 
بین المللــی و احســاس مردم خــودش را 
نشــان می داد، در حالی کــه اکنون بخش 
قابل توجهی از اعتراضات مردم نســبت به 

اینترنت ثابت است.

مقررات باید برای تولیدکنندگان 
داده های حجیم اصالح شود

به همین دلیل صادق عباســی شــاهکوه 
-رئیــس ســازمان تنظیــم مقــررات و 
ارتباطات رادیوئی- در نشســت تخصصی 

"طراحــی و تدوین مدل اقتصادی شــبکه 
ملی اطالعات" کــه گزارش آن بیســت و 
یک دیماه در وب ســایت ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی منتشــر شد، 
اعــالم کرد: نیم بهــا بودن تعرفــه ترافیک 
داخلی بــرای تولیدکنندگانی که محتوای 
کم حجمی دارند یا استارت آپ هایی که در 
حال شکل گیری هستند، مناسب است؛ اما 
باید با تغییر روش ها یا اختیاری کردن تعرفه 
ترجیحی، مقررات را بــرای تولیدکنندگان 

داده های حجیم اصالح کنیم.
وی خاطرنشان کرد: تدوین مدل اقتصادی 
شــبکه ملی اطالعات فراتر از موضوع تعرفه 
پهنای باند داخلی و بین المللی است و تعرفه 
صرفاً یکی از اجزای آن اســت و این موضوع 
را باید از سه منظر استفاده کننده، اپراتور و 
تولیدکننده محتوا بررسی کرد. باید مدلی 
را تدوین کنیم که اســتفاده کنندگان که از 
همه ذی نفعــان مهمتر هســتند، خدمات 
باکیفیت مناســب و قیمت مقرون به صرفه 
دریافــت کننــد؛ شــاخص قیمت گذاری 
مقرون به صرفه خدمات نیز در ســند کالن 
شبکه ملی اطالعات پیش بینی شده است. 
در چرخــه ارایــه خدمــات، اپراتورها باید 

سرمایه گذاری کرده و شبکه شان را توسعه 
داده و به نحو مناســب نگهــداری کنند و 
تکنولوژی هایشان را ارتقاء دهند تا بتوانند 

خدمات باکیفیت و پایدار را ارایه کنند.

اپراتورها باید انگیزه الزم برای 
سرمایه گذاری را داشته باشند

معاون وزیر ارتباطات و فنــاور ی اطالعات 
تاکید کرد: اپراتورها و ســرمایه گذاران باید 
انگیزه الزم برای ســرمایه گذاری را داشته 
باشــند و عالوه بر قدرت ســرمایه گذاری، 
سودآوری سرمایه نیز باید مدنظر قرار گیرد. 
چرا که در این چرخه، اگر سرمایه گذار، سود 
کافی به دست نیاورد، انگیزه سرمایه گذاری 
نخواهد داشت و در پی آن اپراتور نمی تواند 
شــبکه خود را برای ارایه کیفیت مناسب، 
توسعه و ارتقاء دهد و در صورتی که کیفیت 
مناســب نباشــد، حتی اگر قیمت خدمت 

ارزان باشد، مردم ناراضی خواهند بود.
عباســی شــاهکوه با تاکید بر اینکه باید در 
تدوین مدل اقتصادی شبکه ملی اطالعات 
به همه اجزای این چرخه دقت شود، گفت: 
چند ســال پیش، تعییــن تعرفــه نیم بها 
برای ترافیک داخلی به منظــور حمایت از 

محتوای داخلی از ســوی مرکز ملی فضای 
مجــازی ابالغ شــد و کمیســیون تنظیم 
مقررات ارتباطات نیــز مصوبه ای را تدوین 
کرد تا ایــن موضوع اجرایی شــود. در آغاز 
کار، اجرای این موضوع و نظارت بر تفکیک 
ترافیک داخلی و بین الملل و محاسبه هزینه 
آن بسیار مشکل بود که با همکاری سازمان 

فناوری اطالعات انجام شد.

تعرفه نیم بها برای VOD ها که مصرف 
ترافیک باالیی دارند، مشکل ایجاد کرد

وی تاکید کرد: این موضوع در واقعیت برای 
برخی از دارندگان محتوا، به ویژه کســانی 
که در آغاز فعالیتشان هســتند، انگیزه ای 
برای رشد کارشــان بود و اثرات مثبتی هم 
داشت. ولی در حال حاضر این مصوبه برای 
برخی فعاالن ماننــد VOD ها که محتوای 
حجیم و مصرف ترافیک باالیی دارند، از نظر 
جذابیت برای سرمایه گذاری و تولید محتوا 

مشکالتی را ایجاد کرده است.
رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیوئی درباره تجربه مدیریت این موضوع 
در ســایر کشــورها گفت: در کشــورهای 
دیگر نیز وارد تعرفه ترافیک نشــده و قیمت 

یکســانی برای همه در نظر گرفته می شود 
و تولیدکننده محتوا و اپراتــور ارایه دهنده 
خدمــت در تعامل بــا یکدیگــر در قالب 

اسپانسر دیتا فعالیت می کنند.
معاون وزیر ارتباطات و فناور ی اطالعات با 
تاکید بر پیاده ســازی مدل اسپانسر دیتا در 
کشــور افزود: رگوالتوری نباید وارد مسایل 
تعرفه گذاری شود و این موارد باید به صورت 
دوطرفه بیــن اپراتــور ارایه دهنده خدمت 
و تولیدکننده محتوا شــکل بگیرد و نقش 
رگوالتــوری در بخش حفاظــت از حقوق 

مصرف کننده، نظارت بر این تعامل است.

 مدل جدید قیمت اینترنت برای
 سال جدید

عباســی شــاهکوه پیش از این هم به ایسنا 
گفته بود: تا پایان سال ۱۴۰۰ برای افزایش 
قیمت اینترنت ثابت و ســیار، منع قانونی از 
سوی مجلس شورای اســالمی وجود دارد،  
اما برای ســال جدید، مــدل جدید قیمتی 
خواهیم داشــت، مدلی که هم برای مردم 
مفید باشــد و هم برای اپراتورها، اکنون هم 
در حال بررســی مدل های قیمتی هستیم 
و هنوز به نتیجه قطعی نرســیده ایم. قیمت 
بسته های اینترنتی اپراتورها هم باید اصالح 
شــود و اپراتورها باید پیشنهادات جدیدی 
دهند و مــا این پیشــنهادات را بررســی 
می کنیم و اگر تناقضی با مقررات نداشــته 

باشد، آنها را تایید می کنیم.
وی خاطرنشــان کرده بود: نارضایتی اصلی 
زمانی اتفاق می افتد که خدمتی ارائه نشود 
یا با کیفیت بد ارائه شــود. قیمــت در کنار 
کیفیت و در دســترس بــودن، در کنار هم 
باید مورد توجــه قرار گیــرد. باید مطمئن 
باشیم که همیشــه ارائه کیفیت مناسب به 
مردم امکان پذیر است و اگر قیمت ها آنقدر 
پایین باشد که این امکان فراهم نشود،  مردم 
بیشــتر متضرر می شــوند. البته ما مراعات 
می کنیم که مردم بتوانند به ســرویس های 
پایه شان دسترسی داشته باشــند، اما باید 
مدل مناسبی داشته باشیم که هم مردم به 
سرویس مناســب با قیمت مناسب برسند، 
هم اپراتورها بتواند ســرمایه گذاری الزم را 

انجام دهد.

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛بیمه صادراتی جایگزین LC می شود

وی وارداتی سهم چه کسی می شود؟ ۲۲۵۰ خودر

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین پاسخ داد

توافق ۲۵ ساله ایران و چین از کجا آغاز می شود؟
خریدار  رییس اتاق بازرگانی مشــترک 
ایران و چین می گوید میــان امضای توافق 
۲۵ ســاله ایران و چین و اجرای آن در عمل 
بایــد مذاکرات پــروژه محــور و جزئی در 
دســتور کار قرار بگیرد.مجیدرضا حریری، 
اظهار کرد: در فروردین ماه امســال، ایران 
و چیــن ســندی را امضا کردند که نشــان 
دهنــده اســتقبال دو طرف از گســترش 
همکاری های راهبــردی و طوالنی مدت در 
حوزه های مختلف داشــت که بخشی از آن 
نیز به اقتصاد مرتبط می شد. این توافق یک 
نگاه کلی در همکاری های دو طرفه را نشان 
می دهد و در رابطه با پروژه یا طرحی خاص 
صحبت نمی کنــد. درواقع در چارچوب این 
سند، دو کشــور اعالم آمادگی می کنند که 
در حوزه های مختلف از جمله اقتصاد سطح 

همکاری های خود را باال ببرند.
وی با بیان اینکه در حوزه اقتصاد باید تعریف 

دقیقی از نیازهــا و همکاری های متقابل به 
وجود آید، توضیح داد: ما باید مشخص کنیم 
که اقتصاد چین برای مــا در چه حوزه هایی 
قابلیت عرضه محصــول و خدمات دارد و در 
مقابل ما در چه حوزه هایی قابلیت صادرات 
به چین خواهیم داشت. سپس به طور خاص 
راجع بــه پروژه های جزئی بــه جمع بندی 

برسیم و اجرای توافق از این نقطه آغاز شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشــاره 
به حوزه های گسترده ای که امکان افزایش 
همکاری هــا میان دو کشــور در آنها وجود 
دارد، بیان کرد: ما به طــور خاص در حوزه 
نفت، گاز و پتروشــیمی امکان صادرات به 
محصول به چین را داریم و از ســوی مقابل 
امکان جذب سرمایه گذار و استفاده از توان 
شــرکت های چینی در پروژه های داخلی 
ایران نیز وجــود دارد. در دیگر بخش های 
تجاری و خدماتی نیــز مقدمات خوبی برای 

افزایش همکاری های دو کشور وجود دارد 
که می توان به شکل جزئی به آنها پرداخت.

حریــری ادامــه داد: مــا در حــوزه جذب 
سرمایه گذاری مستقیم از چین یا استفاده 
از فاینانس چینــی در طرح هــای داخلی 
می توانیم از ظرفیت افزایــش همکاری ها 
اســتفاده کنیم. برای مثال اگــر بنا بر برقی 

ســازی راه آهن تهران – اصفهان است، باید 
تعریف کرد که از ظرفیــت چینی در کدام 
بخش از این پروژه اســتفاده خواهیم کرد. 
در دیگــر حوزه ها نیز به همین شــکل باید 
به شــکل طرح محور و جزئــی برنامه های 

همکاری میان دو طرف تبیین شود.
وی با اشــاره به ســفر اخیر وزیــر خارجه 
ایران بــه چین، تشــریح کرد: بــا توجه به 
محدودیت های کرونایی، امکان آنکه هیئت 
بزرگی از ایران در این ســفر وزیر خارجه راه 
همراهی کنند وجود نداشت اما در جلساتی 
که در روزهای قبل از سفر برگزار شد، وزیر 
خارجه نظرات و خواســته های بخش های 
مختلف اقتصادی را دریافــت کرد تا در این 
سفر بر اســاس اولویت های اصلی، مذاکره 
با طرف چینــی ادامه پیدا کنــد. ما به طور 
خاص در حوزه های بانــک، بیمه و تجارت 
موضوعاتــی داریم که در صــورت پیگیری 

می تواند به افزایــش همکاری با چین منجر 
شود.

رییس اتــاق بازرگانی ایــران و چین خاطر 
نشــان کرد: در این تردیدی وجــود ندارد 
که در صورت به نتیجه رســیدن مذاکرات 
هســته ای، بخش مهمی از تقاضای موجود 
در بازار ایــران از چین تامین می شــود و از 
این رو باید ما با برنامه ریــزی دقیق، آماده 
باشــیم که در صورت کاهش تحریم ها چه 
خواسته هایی خواهیم داشت. از سوی دیگر 
در حــوزه صادرات به چین نیــز طرح هایی 
مانند برگزاری نمایشگاه دائمی محصوالت 
ایران حداقل در سه نقطه از چین در دستور 
کار اســت که با بهبود شــرایط کرونایی و 
کاهش محدودیت ها امکان اجرایی شــدن 
دارد و می توان رابطه اقتصادی دو طرف را بر 
اســاس نیازهای متقابل و همکاری های دو 

جانبه به پیش برد.



ود از عملکرد و پیگیری های   تقدیر فرماندار شاهر
وستای کالمو  دهیار ر

سمنان-رضاسروش فرماندار شــاهرود از عملکرد و پیگیری های یونسیان 
دهیار روستای کالمو تقدیر نمود.

در نشستی که فرماندار شاهرود با اعضای شورای اسالمی، دهیار و برخی از مردم 
روستای کالمو داشت ضمن بیان این مطلب که در یک ماه آینده قیمت نهاده های 
دامی کامال آزاد خواهد شد و ما به التفاوت آن به صورت یارانه به حساب دامداران 
واریز خواهد شد، تا از برخی سواستفاده ها و رانت ها جلوگیری شود، از عملکرد و 

پیگیری های یونسیان دهیار روستای کالمو تقدیر نمود.
وی مشکالت مربوط به راه های دسترسی، وضعیت اسفناک مدرسه کالمو، حمل 
و نقل عمومی و ... را در این نشست بررســی کرده و مسئولین قول هایی در جهت 

حل این معضالت دادند.

    بازدید مدیران سازمان پدافند غیرعامل کشور 
از واحدهای صنعتی، شهرک صنعتی اشتهارد

البرز -   مظفری    مدیران سازمان پدافند غیرعامل کشور با همراهی مسئول 
پدافند غیر عامل  شــرکت شهرکهای صنعتی اســتان البرزبازدیدکردند بازدید 
مدیران ســازمان پدافند غیرعامل کشور با همراهی مســئول پدافند غیر عامل  
شرکت شــهرکهای صنعتی اســتان البرز از واحدهای صنعتی، شهرک صنعتی 
اشــتهارد در راســتای رعایت الزامات و دســتورالعمل های پدافنــد غیرعامل 

واحدهای تولیدی بازدید به عمل آوردند. 

 مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛

 اجرای هزار و 480  مورد لوله کشی گاز رایگان
 برای منازل مددجویان بوشهری

بوشهر،رضا حیدری مدیر کل کمیته امداد استان بوشــهر از انجام 1480 
مورد لوله کشــی گاز رایگان برای منازل مددجویان تحت حمایت فاقد گاز خبر 

داد.
محمد رضا میری، مدیر کل کمیبته امداد استان بوشهر صبح امروز در نشست هم 
اندیشی با مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر اظهار داشت: ۵۵00 خانوار مددجو 
فاقد انشعاب گاز در استان شناسایی شده است که منازل آنها نیازمند لوله کشی 

گاز است.
 وی در ادامه بیان کرد: 1۵00 مورد از این تعداد در ســال گذشته لوله کشی گاز 

انجام شده است و 1480 مورد دیگر از ابتدای سال در حال اجرا می باشد. 
میری با بیان اینکه میانگین هر فقره لوله کشــی گاز 10 میلیــون تومان برآورد 
شده اســت گفت: ۵ میلیون تومان از این مبلغ از سوی کمیته امداد به صورت بال 
عوض پرداخت می شود و ۵ میلیون تومان دیگر به صورت تسهیالت بدون بهره در 

اختیار خانوارها قرار می گیرد.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشــهر با اشــاره به اینکه جامعه هدف این طرح، 
بیشتر مددجویان روستایی هستند گفت:، امیدواریم تا پایان سال تمام خدمات 

پیش بینی شده لوله کشی گاز همه منازل مددجویان نیازمند به انجام برسد.
وی با بیان اینکه واگذاری انشــعاب گاز از سوی شــرکت گاز به مددجویان تحت 
حمایت رایگان است گفت: مددجویانی که تاکنون امتیاز دریافت انشعاب گاز را 
دریافت نکرده اند می توانند با دریافت معرفی نامه از کمیته امداد به شــرکت گاز 

مراجعه نمایند تا در کم ترین زمان از این امکانات بهره مند شوند.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان تاکید کرد:

وم ارتقاء سطح کیفی زندگی و خدمات  لز
 به ساکنان مسکن مهر ماهدشت 

البرز - مظفری جلســه بررسی و رفع مشکالت مســکن مهر شهرک پیام به 
ریاست مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز و با حضور شهردار ماهدشت برگزار 

شد.
  رضا خالقی در جلســه بررسی و رفع مشکالت مســکن مهر شهرک پیام گفت: 
با توجه به مطالبات مردم از دولت در خصوص ارتقا ســطح خدمات رسانی تمام 
ارگان های مرتبط به ویژه شهرداری ماهدشــت باید به وظایف خود عمل کنند 
تا با تعامل مناسب فی مابین دســتگاه های اجرایی موجبات رضایتمندی مردم 

فراهم شود.
در ادامه شهردار ماهدشت با تاکید بر لزوم ساماندهی فضای سبز و اراضی خدماتی 
از قبیل آتش نشانی و بازار روز در این پروژ مسکن مهر تصریح کرد: مشکالت تردد 
مردم با اضافه شدن چند دستگاه تاکسی و اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی تا 
حد زیادی مرتفع شده است. با این حال امیدواریم با فراهم کردن امکانات از جمله 
ساخت بازار روز و همچنین ســاماندهی ورودی و خروجی به شهرک باعث ایجاد 

شهر

سیدمحمد آل عمران   اهواز-معصومه مجدم
عضو شــورای اکران کنندگان جشــنواره عمار 
استان خوزستان گفت : ماهیت جشنواره مردمی 

فیلم عمار شکستن انحصارها است . 
محمدرضــا آقاجــری دبیر اکران هــای مردمی 
جشنواره عمار استان خوزستان در نشست خبری 
این جشــنواره  اظهار کرد : امروز افتتاحیه اکران 
های عمومی دوازدهمین جشــنواره فیلم عمار 
در استان خوزستان است که دبیرخانه جشنواره 
تصمیم گرفتند افتتاحیه و نشست خبری در شهر 

شهید پرور امیدیه برگزار شود. 
محمدرضا آقاجری بیان کرد : جشنواره عمار یک 
جشــنواره فرهنگی – هنری اســت که در سطح 
کشور با نام حضرت عمار )ع( در حال برگزاری می 
باشد و دلیل آن هم این اســت که بعد از فتنه سال 
88 و مسائلی که کشور گریبان گیر آن شد افرادی 
دغدغه مند در کشور به دلیل اینکه متوجه شدند 
در این عرصه کمتر کار میشود این جشنواره را بنا 
نهادند که امســال دوازدهمین دوره آن در حال 

برگزاری است . 
وی افزود : حضرت عمار )ع( از صحابه امام علی )ع( 
بودند که در جنگ صفین به شــهادت رسیدند و 
دلیل نام گذاری جشنواره با نام عمار بخاطر خطبه 
های مقام معظم رهبری بعد از فتنه 88 بودند که 
خطبه ای خواندند و در آن به سخن حضرت علی 

)ع( اشاره داشتند که أین عمار )عمار کجاست(؟
دبیر اکران های مردمی جشــنواره عمار اســتان 
خوزســتان تصریح کرد : اگر در تاریخ اسالم نگاه 
کنیم حضرت علــی )ع( در ۵ ســال که حکومت 
داشــتند و جنگ هایی که اتفاق افتــاد دو نماد 
داشتند یکی نماد شجاعت و غیرت که شهید مالک 
اشتر سپهساالر سپاه بود و دیگری بصیرت افزایی 
و آگاهی بخشــی روی فتنه هایی بود که حتی در 
سپاه ایشان هم وجود داشتو این وظیفه را  حضرت 

عمار )ع( برعهده داشت. 

محمدرضا آقاجــری عنوان کرد : در این ســالها 
در انقالب خودمان و در زمــان رهبر عزیزمان نیز 
بعضی یاران ایشان در این زمینه هستند که نماد 
غیرت و شجاعت شهید حاج قاسم سلیمانی بودند 
و نماد بصیرت و آگاهی بخشــی حضرت آیت اهلل 
مصباح یزدی که بــه عنوان عمــار انقالب انجام 
وظیفه می کردند و در جاهــای مختلفی که الزم 
بود و کســی صحبت نمی کردند ایشان به قضیه 

ورود می کردند . 
وی در خصوص شکل گیری جشنواره عمار گفت 
: بعد از فتنه سال 88 ، براساس دیدگاه های انقالب 
اسالمی ، مقام معظم رهبری و فرمایشات حضرت 
امام )ره( ورود یکســری افراد برای برطرف کردن 
خال هایی که وجود داشــت الزم دانسته شد تا به 
میدان بیایند و دیده بان مسائل و حرکات انقالب 
اسالمی باشند تا خدایی نکرده توسط برخی افراد ، 
نهادها یا گروه ها اگر راهی کج و اشتباه رفته شد در 
این زمینه ها کار شود .هرچند که دیده بان اصلی 
مقام معظم رهبری هستند که همیشه سکان دار 

بوده و به خوبی هدایت کردند . 

دبیر اکران های مردمی جشــنواره عمار اســتان 
خوزستان اظهار کرد : جشــنواره عمار بیشتر بر 
این اساس راه اندازی شده است که اگر در جاهای 
مختلف اشــکالی وجود داشــت و خالف اصول 
انقالب کاری انجام میشــود ، ببینند و مجاهدانه 
ورود کنند و به مردم و مســئولین نشان دهند تا 
اتفاقاتی که زیبنده نظام انقالب نیســت نیفتد و 
افرادی که این کار را انجام مــی دهند مجاهدت 

می کنند . 
ســیدمحمد آل عمــران عضــو شــورای اکران 
کنندگان جشــنواره عمار استان خوزستان اعالم 
کرد : ماهیت جشنواره مردمی فیلم عمار شکستن 

انحصارها است . 
آل عمران بیان کرد : یکی از این موارد شکســتن 
انحصار سوژه فیلم مستند است . زمانی سوژه های 
فیلم های مســتند مربوط به شــمال شهر تهران 
به باال بوده و آدم ها و ســبک زندگی هایی که می 
دیدیم هیچ شباهت و ارتباطی با ما نداشتند و گویا 
چرخه ای ایجاد شده بود که یکسری فیلمسازها 
بخشــی از مردم را نمــی دیدند بــه همین دلیل 

جشنواره فیلم عمار ســعی کرده قاب این روایت 
را بشکند . 

وی با اشــاره به موضوع عدالــت فرهنگی گفت : 
در اســتان ما بحث عدالت فرهنگــی دیده نمی 
شــود به طور مثال حدودا قریب به 20 شهرستان 
خوزستان فاقد سینما هســتند و این بدان معنی 
اســت که در عرصه فرهنگ کار بصورت متوازن 
توزیع نشــده و این بار جشــنواره عمار کار روی 
زمین مانده را برداشته و طرح هایی مانند سینما 
سنگر را اجرا کرده و سعی کرده در دورافتاده ترین 

روستاهای خوزستان سینما را به خانه ببرد . 
عضو شــورای اکران کنندگان جشــنواره عمار 
اســتان خوزســتان افزود : امســال در افتتاحیه 
جشــنواره فیلم مردمی عمار یکــی از افرادی که 
موفق به کسب جایزه شد جوان 17 ساله دزفولی 
بوده است که اگر جشنواره عمار نبود این استعداد 
دیده نمی شد و به آن بها داده نمی شد رسانه ملی 
چطور این فیلمساز را می دید ؟ بنابراین شکستن 
انحصــار در تولیــد از دیگــر مواردی اســت که 

جشنواره عمار آن را انجام داده است . 
در ادامه محمد لطفــی دبیر اجرایی جشــنواره 
عمار اســتان خوزســتان اظهار کــرد : فراخوان 
دوازدهمین جشنواره عمار مهر ماه 1400 اعالم 
شــد و بیش از 3 هزار اثر به دبیرخانه جشنواره در 
تهران رسید که 700 اثر از استان خوزستان بوده 

است . 
لطفــی خاطرنشــان کرد : اثار ارســال شــده از 
خوزستان نسبت به گذشــته از نظر کمی و کیفی 

پیشرفت قابل توجهی داشته اند. 
وی افزود : هنرمندان خوزســتانی در بحث های 
مختلف از جمله فیلم ما که با گوشی موبایل ساخته 
شده، برنامه تلویزیونی ، نماهنگ، مستند و حتی 

فیلم نیمه کوتاه ورود کرده و تولید اثر کرده اند . 
دبیر اجرایی جشــنواره عمار اســتان خوزستان 
عنوان کرد : اکران مردمی جشــنواره عمار استان 

خوزســتان از امروز رسما آغاز می شــود و اکران 
کننده هــای مردمــی در مکان هــای مختلف 
شــروع به اکران می کنند . علی الخصوص در این 
جشنواره سینما اکسین اهواز از ۵ لغایت 8 بهمن 

ماه اکران انجام می شود . 
لطفی با اشاره به برنامه های جانبی در نظر گرفته 
شده این جشنواره گفت : ادبیات پایداری، روایت 
پیشــرفت که مجاهدت دانشــمندان و شرکت 
های دانش بنیان خوزســتان ، روایت عدالت که 
مجاهدت جوانان عرصه مطالبه گری در خوزستان 
را نشان می دهد و برگزاری کارگاه های آموزشی 
تخصصی فیلم ســازی، ایده پردازی و گرافیک از 
جمله برنامه هایی اســت که انجام خواهد شــد و 

قصد داریم خروجی محور باشند. 
در پایان حجت االســالم محمد جواد حســینی 
منش امام جمعه شهرســتان امیدیــه بیان کرد : 
یکی از مسائلی که از اول انقالب امام های انقالب 
و رهبر عزیز ما فرمودند : برای اینکه کشور و جامعه 
پیشرفت بیشــتر و بهتری داشــته باشد روحیه 

انقالبی داشتن مجموعه آحاد جامعه است .
حجت االسالم حســینی منش گفت :  استفاده از 
هنر، رسانه و فیلم برای معرفی برنامه های انقالبی 
و سبک زندگی دینی به همه مردم جامعه ایران و 

خارج از کشور است . 
وی افزود : الحمداهلل جشنواره عمار حرکت بسیار 
خوبی است که از طرف نیروهای وفادار به انقالب ، 
متکی به عشق و ارادت آموزه های دینی و انقالبی 
و نهضت پرثمر حضرت امام خمینی )ره( این کار 
اتفاق افتاده است و شــاهد پویایی و نشاط جامعه 

جوان در این عرصه هستیم . 
امام جمعه شهرستان امیدیه بیان کرد : امیدوارم 
روز به روز شاهد فعالیت بیشــتر و معرفی بسیار 
خوب و ارزشــمند عزیزان در عرصــه فیلم، هنر و 
رسانه در قالب جشنواره بســیار خوب و متبرک 

عمار باشیم . 

کرمان رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
در بازدید از مناطق ســیل زده جنوب کرمان با اشاره به اجرای 
پروژه  های آبخیزداری در این منطقه گفت: طی بارندگی های 
اخیــر از 400 میلیون متر مکعب ســیالب، 200 میلیون  متر 
مکعب آن توســط اقدامات آبخیزداری کنترل و از ســیالب  

مخرب جلوگیری شد.
 مســعود منصــور افــزود: در بارندگی های اخیــر قریب به 
70 میلیون متر مکعب آب را در پشــت بند ها ذخیره شــد که 

می توانیم از آن استفاده کنیم.
به گفته ی او پژوهش ها نشــان می دهد که 70 درصد خسارت 
سیالب در مکان هایی که  پروژه آبخیزداری اجرا شده کاهش 

پیدا می .کند 
منصور اضافه کرد: ما در استان هایی که مانند استان کرمان این 

مشکل را دارند سیاست افزایش عملیات آبخیزداری را داریم.
او افزود: ما اعتبــاری بالغ بر 170 میلیــارد تومان را در حوضه 
آبخیزداری جنوب اســتان کرمان در نظر گرفته ایم و تا پایان 
سال بیش از 100 هزار هکتار از عرصه استان مشمول عملیات 

آبخیزداری می شود.
رئیس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره 
به جبران  خســارت های ناشی از سیل از ســوی دولت گفت: 

پیشنهاد ما این اســت که بخشــی از این اعتبارات در بخش 
آبخیزداری هزینه شود و از دولت تقاضا داریم در آستانه بودجه 

1401 سازمان را در حوضه آبخیزداری تقویت کند.
او ادامه داد: 8 اســتان در دی ماه درگیر ســیالب شدند  که در 
مجموع 4۹1۶ متر مکعب روان آب داشتیم. در این حوضه ها 
2۵ الی 30 درصد عملیات آبخیزداری انجــام داده بودیم که 

قریب به 2000 میلیون مترمکعب آب را کنترل و 7۵0 میلیون 
متر مکعب آب پشت بندها ذخیره کردیم.

به گفته ی منصور بــرای حفظ آب و خاک بایــد 3 مقوله آب، 
خاک و پوشش گیاهی مدیریت شود و رمز کارایی آبخیزداری 

در این است که همزمان این مقوله ها اثربخشی داشته باشند.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به 

اجرای 2 پویش سراسری در ســال جاری گفت: اولین رویداد، 
بذرکاری بــرای احیای زاگرس بود کــه 40 درصد چرخه آب 

شیرین کشور را زاگرس تامین می کند.
او افزود: پویش دیگری که درحال اجرا اســت کاشت نهال به 
یاد هر شهید است که با کمک 70 دستگاه اجرایی از جوار حرم 
مطهر امام رضا آغاز شد تا پایان ســال ادامه دارد و قرار است تا 

سال 1414 تکرار شود.
منصور اضافه کرد: همچنین ۵1۵ میلیون نهال کاشته شود که 

این عالوه بر برنامه هایی است که سازمان دارد.
به گفتــه ی او زارعت 40 هــزار هکتار چــوب و جنگل کاری 
اقتصادی  1۵ هزار هکتار در دســتور کار است که با گونه های 

مختلف انجام می شود.
منصور در خصوص تــاالب جازموریان نیز گفــت: این تاالب 
مسئولیت بین بخشــی دارد و پیشــنهاد من این است که با 
محوریت محیط زیست همه ی دســتگاه ها کمک کنند و یک 

برنامه ملی پیش بینی شود.
او افزود: اگر جازموریان به همین منوال پیش برود قطعا مشکل 
حل نمی شود و این در حوزه، وظایف منحصر سازمان جنگل ها 
نیست و باید همه با هم مشارکت داشــته باشند تا جازموریان 

نجات یابد.

کرمان
رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در بازدید از جنوب کرمان خبرداد؛

وژه های آبخیزداری  کاهش ۷۰ درصدی خسارت سیل در محل اجرای پر

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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 سمنان-رضاســروش مدیر کل امور مالیاتی استان 
سمنان گفت: از 13 دی ماه ســال جاری اصل طال، جواهر 
و پالتین بکار رفته در مصنوعات از فلــزات مزبور، معاف از 
مالیات و عوارض می باشد و اجرت ســاخت، حق العمل و 
سود فروشنده مشــمول مالیات و عوارض با نرخ نه درصد 

) ۹ % ( می باشد.
 جواد انوری با بیــان اینکه قانون دائمــی مالیات بر ارزش 
افزوده مصوب 1400/03/2، از تاریخ 10/13/ 1400الزم 
االجرا می باشــد و مشــموالن این قانون مکلف به اجرای 
تکالیف قانونی جدید و رعایت مقــررات موضوع این قانون 
هستند، اضافه کرد: این قانون نسبت به گذشته، تغییرات و 
اصالحات مختلفی دارد، به عنوان مثال بر اساس جزءهای 
)1( و )2( بند )ب( ماده )2۶( قانون دائمی شــدن مالیات 
بر ارزش افــزوده، اصل طال، جواهر و پالتیــن بکار رفته در 
مصنوعات ساخته شــده از فلزات مذکور معاف از مالیات و 
عوارض ارزش افزوده موضوع این قانون می باشــد و صرفا 
اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشنده کاالهای موضوع 
این بند مشــمول مالیات و عوارض با نــرخ نه درصد )%۹( 

می باشد.
مدیر کل امور مالیاتی اســتان ســمنان خاطر نشان کرد : 
مودیان، عرضه کننــدگان کاال و خدمــات مربوط به این 

بند مکلفند کلیه عملیات خرید و فروش خود را در سامانه 
مودیان ثبت نمــوده و ارزش اصل طــال، جواهر و پالتین، 
اجرت ساخت، حق العمل و سود فروشــنده به تفکیک در 
صورتحســاب الکترونیکی ثبت نمایند ، در صورت کتمان 
و یا عدم ثبت تمام یا برخی از معامالت در ســامانه مذکور 
مشــمول جریمه ای معادل نه درصــد ) 9% ( ارزش طال، 

جواهر و پالتین است که غیر قابل بخشودگی می باشد.

ارومیه -رحیم جباردخت جلسه شــورای راهبردی 
صادرات ســیب درختی با حضــور رییس ســازمان جهاد 

کشاورزی آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان 
غربی، اکبر کرامتی در جلسه شورای راهبردی صادرات سیب 
درختی اســتان اظهار کرد: در حال حاضر بر اساس ارزیابی 
های انجام شده ، مجموع صادرات سیب درختی از کشور در 
سال جاری تا کنون نزدیک به  ۶00 هزار تن بوده که 200 هزار 
تن،) معادل دو ســوم(، مجموع این سیب ها از طریق مبادی 
و  گمرکات استان به کشورهای همســایه صادر شده است 
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 ســریعتر زمینه صادرات حدود ۵00 
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 است برای افزایش بازار پسندی محصوالت 
کشاورزی در کشــورهای خارجی ، کشــاورزان دانش خود 
را برای بهره گیری از روش های علمی روز دنیا برای افزایش 
عملکرد تولید محصــول در واحد ســطح و مدیریت تغذیه 
بهینه گیاهان و نقش حاصلخیزی خاک در افزایش کیفیت 
محصول افزایش دهند. رییس ســازمان جهاد کشــاورزی 
آذربایجان غربی ادامه داد: برای اینکه بتوانیم در طول ســال 
بازار های صادراتی کشورهای خارجی را داشته باشیم ، باید 

ارقام با تیپ های رشــدی متفاوت که دارای قدرت رقابتی و 
بازار پسندی بهتری هستند و همچنین ارقام پایه رویشی را 
در باغات استان 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 شده پرپیچ و خم در زمینه صادرات سیب را 
از مهمترین موانع صادراتی در این بخش عنوان کرد و گفت: 
باید دیپلماســی اقتصادی در زمینه صــادرات محصوالت 
کشاورزی به خصوص سیب در کشــور و استان تقویت شود 

و رایزانان بازرگانی تالش خود را در این زمینه افزایش دهند.
وی با اشاره به ضرورت تدوین نقشه راه در مورد سیب استان 
گفت: بر اساس تاکیدات استاندار آذربایجان غربی با تدوین 
نقشه راه ســیب با رویکرد توجه به تولید، بازار پس از تولید، 
صنایع تبدیلی و ... تالش می شــود مسایل و مشکالت سیب 

استان ساماندهی شود.

سمنان آذربایجان غربی
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان

وده معاف است اصل طال، جواهر و پالتین از مالیات بر ارزش افز
با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی  استان برگزارشد؛

جلسه شورای راهبردی صادرات سیب درختی آذربایجان غربی

شکستن انحصارها، ماهیت جشنواره فیلم مردمی عمار 

قزوین-مریم نقدی ســعید حوائج مدیرکل 
امــور مالیاتــی اســتان قزوین گفــت : کلیه 
اشــخاص دارای ابزار پرداخت هــای بانکی تا 
پایان دی ماه مهلت دارند با ورود به درگاه ملی 
خدمات الکترونیک مالیاتی فهرســت دستگاه 
های کارتخوان بانکــی و یا درگاه های پرداخت 
الکترونیکی خود را مشــاهده نموده و نســبت 
به الصــاق آنها به پرونده های موجــود یا ایجاد 

پرونده جدید اقدام نمایند.
 ســعید حوائج مدیرکل امور مالیاتی استان با 
اعالم این خبر اظهار داشت: ســازمان مالیاتی 

جهت تشــخیص عادالنه مالیات نیازمند داده 
ها، اطالعات متقن و واقعی است.چنانچه نظام 
مالیاتی به اطالعــات، ریزداده  هــا و جزئیات 
دقیــق از میــزان فــروش فعــاالن اقتصادی 
دسترسی داشــته باشد، شناســایی درآمد به 
شکل واقعی  و شفاف تری صورت می  گیرد و به 
محاسبه دقیق تر مالیات می  انجامد و درنهایت 
کمتر شاهد وقوع فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی 

خواهیم بود.
وی افــزود: با اجــرای قانــون »پایانــه  های 
فروشــگاهی و ســامانه مودیان« گام بســیار 

موثری در مســیر نیل بــه یک نظــام مالیاتی 
هوشمند، کارآمد و شفاف برداشته خواهد شد 
در این راســتا اجرای قانون مذکور در دســتور 
کار جدی ســازمان امور مالیاتی کشــور قرار 

دارد.
حوائج تصریح کرد: در اجــرای ماده 11 قانون 
پایانه های فروشــگاهی و به منظور ساماندهی 
دســتگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های 
پرداخت الکترونیکــی و تناظر بین آنها با مجوز 
فعالیت و شــماره اقتصادی، بــا همکاری بانک 
مرکــزی اطالعیه ای از ســوی ســازمان امور 

مالیاتی کشــور منتشر شده اســت که بر این 
اساس مودیان محترم مالیاتی  حداکثر تا پایان 
دی ماه می بایســت با مراجعه بــه درگاه ملی 
مالیات به نشانی my.tax.gov.ir لیســت 
تمامی پذیرنده های خود را مشــاهده و اصالح 

نمایند.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان با بیان اینکه این 
آخرین مهلت مودی جهت تناظر پذیرنده های 
فعال قبلی با پرونده هــای مالیاتی وی خواهد 
بود گفت: کارتخوان های بانکــی که متناظر با 

پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین :

پایان دی ماه، آخرین مهلت تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان



 مدیرعامل برق غرب و رئیس کارگروه انرژی استان کرمانشاه:

ورتی اجتناب ناپذیر است رعایت الزامات پدافند غیرعامل ضر

استان

کرمانشاه -حســنا فخارزاده  مدیرعامل شــرکت برق 
منطقه ای غرب و رئیس کارگروه انرژی اســتان کرمانشاه بر لزوم 
رعایــت الزامات پدافنــد غیرعامل در صنعت آب و برق اســتان 
تأکید کرد. جلســه کارگروه انرژی پدافند غیرعامل صنعت آب و 
برق استان کرمانشــاه با حضور مهندس زارعی مدیرکل پدافند 
غیرعامل استانداری کرمانشــاه، مدیران عامل و مدیران پدافند 
غیرعامل صنعت آب و برق اســتان در محل سالن کنفرانس تاالر 

برق غرب برگزار شد.
مهندس »علی اســدی« مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب 
و رئیس کارگروه انرژی استان کرمانشــاه به تشریح اقدامات این 
کارگروه در حوزه های تأمین سوخت نیروگاه ها، تداوم فعالیت ها، 
پایداری شبکه انتقال و فوق توزیع برق، حفظ یکپارچگی شبکه 
انتقال و توزیــع آب و همچنین رعایت اصــول پدافند غیرعامل 
در حوزه ســایبری و مخابرات پرداخت و افــزود: رعایت الزامات 
پدافند غیرعامل یک ضرورت اجتناب ناپذیر است که باید با نگاه 

کارشناسی و دقیق مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان واقعیت ضرورت برنامه ریزی در مقابله با جنگ سایبری 
ابراز داشــت: همه طرح ها و اقدامات صنعــت آب و برق در کنار 

مالحظات فنی می بایست پیوست پدافندی نیز داشته باشند.
مهندس اسدی با اشاره به تشکیل شــورای منطقه ای مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق غرب در اســتان های 
کرمانشــاه، لرســتان، ایالم و خوزستان خاطرنشــان کرد: این 
شورا در راســتای اجرای قانون مدیریت بحران و به منظور ارتقای 
توانمندی جامعه در امور پیش بینی و پیشگیری، کاهش خطر و 
آســیب پذیری، پاســخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعی، حوادث 

و بحران ها، تأمین ایمنــی، تقویت تاب آوری بــا ایجاد مدیریت 
یکپارچه در امر سیاســت گذاری، ایجاد هماهنگی و انسجام در 
زمینه های اجرایی و پژوهشی، اطالع رسانی متمرکز، ساماندهی 

و بازســازی مناطق آســیب دیده و نظــارت دقیق بــر فعالیت 
دستگاه های ذی ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه 

پایدار برای مدیریت بحران تشکیل شده است.

رئیس کارگروه انرژی استان کرمانشاه در پایان گفت: هزینه های 
اولیه در حوزه زیرســاخت های پدافند غیرعامل، مســلماً نتایج 

مطلوبی را به دنبال خواهد داشت.
در ادامه، مهندس زارعی مدیرکل پدافند غیرعامل اســتانداری 
کرمانشــاه با ابراز رضایت از عملکرد کارگروه انرژی بیان داشت: 
عملکرد دستگاه های اجرایی و خدمات رسان عضو کارگروه در امر 
خدمات رسانی مطمئن و پایدار به مردم بسیار رضایت بخش است 
و نقش آب و برق در برقراری آرامش و ســالمت جامعه بسیار مهم 

است.
وی افزود: باتوجه به شرایط حساس و ویژه بیماری کرونا، عملکرد 
و جایگاه همه دســتگاه های اجرایی عضو کارگــروه انرژی برای 
استان از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت چرا که این کارگروه به 
ریاست مهندس اسدی توانسته اســت عنوان کارگروه برتر را در 
بین کلیه کارگروه های استان کسب کند و همچنین شرکت برق 
منطقه ای غرب نیز برای چهارمین ســال پیاپی حائز رتبه برتر در 

بین دستگاه های اجرایی استان کرمانشاه شود.
زارعی اقدامات پدافندی کارگروه انرژی را بســیار خوب ارزیابی 
کرد و اظهار داشت: اقدامات پدافندی بسیار خوبی در این کارگروه 
برای تأمین امنیت و پایداری شبکه آب و برق صورت گرفته است 
و مدیران عامل شرکت های عضو کارگروه و مجموعه کارشناسان 
مربوطه در روزهایی که شــبکه برق با محدودیــت تولید برق و 
همچنین بار مصرفی باال مواجه شده بود، تمام سعی خود را جهت 
کاهش میزان خاموشی های منازل و صنایع استان به عمل آوردند 
که جا دارد در همین جا از عملکرد خوب ایــن کارگروه قدردانی 

نمایم.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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اهواز-محمدمجدم مدیرعامل شــرکت ملی حفاری 
ایران تصریح کرد: توجه به سالمت و رضایت شغلی کارکنان 
در مناطق عملیاتی مهمترین اولویت کار در صنعت حفاری 

است.
دکتر حمید رضا گلپایگانی در بازدید سر زده از دکل حفاری 
44 فتح در موقعیت میدان نفتــی مارون، در جمع کارکنان 
این دســتگاه ، افزود: همســو بــا اهتمام ویژه به ســالمت 
همکاران با توجه به ریســک بــاالی کار و لــزوم انجام کار 
 ،HSE ایمن در چارچــوب مقررات و دســتورالعمل های
رضایتمندی و تقویت انگیزش این عزیران که در خط مقدم 

تولید تالش می کنند مورد تاکید است.
مدیرعامــل تصریح کرد: ما همه خدمتگزار هســتیم و باید 
تالش کنیم تا مشــکالت را برطرف کنیــم و همکاران می 
بایست همه پای کار باشند و پیگیری مسائل ، حل مشکالت 

همکاران و انجام بهینه کار  مهمترین اولویت شرکت است.
 مدیرعامل که از سوی مدیران منابع انسانی، رؤسای برنامه 
ریزی، حراست، امور اداری کارکنان و مسئول پیگیری دفتر 
مدیر عامل و مشاور فرهنگی مدیرعامل همراهی می شد در 
موقعیت دکل حفاری با جمعــی از کارکنان چهره به چهره  
دیدار کرد   ســپس در ادامه با حضور در اردوگاه دستگاه 44 
فتح با کارکنان در پایان نوبت کاری آنان و کارکنان خدمات 

اردوگاهی در نماز خانه اردوگاه دیــدار و با آنان به گفت و گو 
نشست.

در جریان این بازدید و دیدار صمیمی هر یک از کارکنان به 
بیان مشکالت و طرح  نظرات و پیشــنهادات پرداختند که 
دکتر گلپایگانی ضمن ارائه پاســخ ، خاطرنشان کرد: موارد 
مطرح شــده در چارچوب مقررات و قوانین تا حصول نتیجه 

پیگیری و به اطالع همکاران خواهد رسید.
مدیرعامل همچنین از یکی از کارکنان شرکت که در حین 
کار دچار حادثه شده و دربیمارستان امام خمینی )ره( اهواز 
بستری است، عیادت کرد. دکتر گلپایگانی به همراه رئیس 
خدمات پزشکی شــرکت ضمن عیادت از مجتبی مجاوند 
و آرزوی شــفای عاجل برای وی، پی جــوی مراحل درمان 
این همکار شــد. مجاوند از کارکنان اداره کل ســیمانکاری 
مدیریت خدمات فنی حفاری شــرکت اســت که در حین 

انجام وظیفه  مصدوم  و تحت درمان قرار دارد.

 اردبیل-افســون جبــارزاده  مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی منطقــه اردبیل گفت: مصــرف انواع 
فراورده های نفتی در این استان امســال در مقایسه با زمان 

مشابه سال قبل 14 درصد افزایش نشان می دهد.
 ســید حجت مدنی افزود: در نه ماهه نخســت سال جاری، 
نزدیک به 740 میلیون لیتر انــواع فرآورده های نفتی مایع 
شــامل بنزین، نفت ســفید، نفت گاز و نفت کوره در استان 

توزیع شده است.
 به گفته وی ، با آنالیز و مقایســه ارقام امســال و سال قبل، 
مصرف از افزایش 17 درصــدی و مصرف نفت گاز )گازوئیل 
( هم در 27۶ روز سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه 

سال قبل، حکایت از افزایش 11 درصدی دارد.
مدنی از کاهش 18 درصدی مصرف نفت ســفید و افزایش 
2۵2 درصدی مصرف نفتک وره هم در همین مدت نسبت 
به ۹ ماهه سال ۹۹ خبر داد و افزود: مصرف فرآورده های نفتی 
در بخش های حمل ونقل ۶1 درصد، حرارتی سه درصد، برق 
23 درصد، کشــاورزی ن۹ درصد، پروژه هــا و صنایع چهار 

درصد است.
وی از سوخت رســانی به بیش از ۹00 پرواز  سال جاری در 
فرودگاه های این استان خبر داد و افزود:در طول 27۶ روز از 
سال جاری یک میلیون و ۹73 هزار لیتر سوخت مخصوص 
هواپیما برای ۹0۵ پرواز در اســتان اردبیل تامین شــده در 

حالی که مجموع سوخت تامین شــده برای پروازهای این 
استان در ســال ۹۹ یک میلیون 842 هزار لیتر برای 1007 

پرواز بوده است. 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل با 
بیان اینکه مصرف این فرآورده نفتی در بازه زمانی یاد شــده 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل هفت درصد رشد داشته 
اظهار کرد: سوخت رسانی به هواپیما در اســتان  اردبیل از 
طریق بکارگیری از دو دستگاه REFUIIER با ظرفیت 
۶0 هزار لیتری انجام و این تجهیزات وظیفه سوخت رسانی 
به ناوگان هواپیمایی کشوری در اســتان اردبیل را به عهده 

دارد.

اردبیلخوزستان
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران :

مصرف سوخت در استان اردبیل ۱۴ درصد افزایش یافت رضایت شغلی کارکنان  مهمترین اولویت کار در صنعت حفاری است

  واگذاری خدمات راه و شهرسازی استان گلستان
 به دفاتر پیشخوان

گرگان-اعظم دستجردی مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان گفت: 
خدمات راه و شهرسازی استان گلستان به دفاتر پیشخوان واگذار شد.محبوبی 
اظهار کرد: اداره کل راه و شهرسازی اســتان گلستان طی تفاهم نامه سه جانبه 
ای که با انجمن صنفی دفاتر پیشــخوان خدمات دولت و اداره کل پست استان 
گلستان به امضا رسانده اســت، 10خدمت دارای شناسه از ســازمان اداری و 

استخدامی را به دفاتر پیشخوان دولت در سطح استان واگذار کرده است.
وی افزود: امیدواریم بــا پیگیری های کارگروه توســعه دولــت الکترونیک، 

خدمات بیشتری از اداره کل را به دفاتر پیشخوان دولت برون سپاری کنیم

 یادواره شهید علیرضا یگانه در اداره گاز
 منطقه 2 گرگان

گرگان-اعظم دستجردی  مراســم بزرگداشــت یاد ونام  پاسدار رشید 
اســالم شــهید بزرگوار علیرضا یگانه برادر همکار گرامی رضــا یگانه در محل 
نمازخانه اداره گاز منطقه دو گرگان برگزار شــد.در این مراسم که پس از اقامه 
نماز ظهر و عصر انجام شد، حجت االسالم موسوی پور امام جماعت گاز منطقه 
2 ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره این شــهید بزرگوار، مطالبی را در خصوص 
جایگاه ارزشمند شهیدان، زنده نگه داشــتن یاد و خاطره آن بزرگواران وانتقال 
فرهنگ و ایثار به آیندگان ارائه کــرد. در ادامه کارکنان اداره گاز گرگان پس از 
قرائت فاتحه، به مقام باالی این شهید بزرگوار و شــهدای جنگ تحمیلی ابراز 

ارادت کردند.

با هدف پایداری شبکه توزیع انجام شد: 

رفع افت فشار آب 200  خانوار در کوی اسالم آباد 
سنگبری بهبهان 

اهواز-محمدمجدم سرپرســت آبفا منطقه بهبهان از بازســازی و اصالح 
شبکه آبرسانی خط اصلی کوی اسالم آباد سنگبری بهبهان خبر داد. 

 سیامک شکوریان گفت: در پی بروز افت فشار آب و بروز شکستگی های متعدد 
نامریی در کوی اسالم آباد ســنگ بری، خط اصلی شبکه توزیع منطقه مذکور 

اصالح و بازسازی شد.
وی اظهار کرد: طی این عملیات که ۹ ســاعت به طول انجامید، 40 متر از خط 
1۵0 میلی متر فلــزی و خط 1۶0 میلی متــر پلی اتیلن به دلیل فرســودگی 

تعویض و اصالح شد.
سرپرســت آبفا منطقه تصریح کرد: به منظور جلوگیری از بروز خســارت در 
مواقع ســیل و خطر آلودگی آب، مســیر لوله از کف کانال به نقطه ایمن تغییر 

یافت.
شــکوریان در پایان گفت: با این عملیات مشکل افت فشار 2هزار خانوار منطقه 

اسالم آباد مرتفع شد.
این مدیر اجرایی در ادامه عملیات آبرسانی به تعمیر خط انتقال 31۵ میلی متر 
کوی آبلش بهبهان اشاره کرد و گفت:در پی بروز ایراد در خط انتقال کوی آبلش 

و افت فشار آب، نیروهای امدادی نسبت به رفع مشکل اقدام کردند.
شــکوریان در ادامه اظهار کرد: این خط انتقال که تامین کننده آب شرب 320 
خانوار روستاهای آبلش، بجک و تنگ بن است، با نصب کمربند 31۵ میلی متر 

تعمیر شد و مجددا آبرسانی به حالت پایدار در آمد

 تصویت 1800 میلیارد ریال 
ود ود - طر  جهت  جاده شاهر

سمنان-رضاسروش مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان گفت: با 
تالش های دکتر خانی مجوز کمیسیون ماده 23 جاده طرود صادر گردید و مبلغ 

1800 میلیارد ریال برای این محور تصویب شد.
مهندس عمیدی افزود: پس از ده ها سال مشــکالت عدیده مردم نجیب منطقه 
ســرکویر و عدم تخصیص اعتبار جهت بهســازی مســیر شــاهرود - طرود، با 
تالش های دکتر علی اصغر خانی نماینده مردم بصیر شهرســتان های شاهرود و 

میامی انشاهلل حل خواهد شد.
وی ادامه داد: مجوز کمیسیون ماده 23 سازمان برنامه و بودجه کشور جهت ارتقاء 
این محور به محور اصلی عریض صادر شــد تا زین پس به عنوان بخشــی از پازل 

کریدور شمال به جنوب به آن اعتبار ملی مستقل اختصاص یابد.
مدیر کل راه و شهرســازی شــرق استان ســمنان اذعان داشــت: همچنین با 
رایزنی های نماینده مردم در مرحله اول اعتباری به مبلغ 1800 میلیارد ریال در 

الیحه بودجه 1401 برای این محور به تصویب رسید.

پرست واحد امالک شهرداری هشتگرد    سر
منصوب شد

البرز -   مظفری    با حکم مهندس علی یعقوبی شــهردار هشتگرد ، مهندس 
بهزاد علیزاده به عنوان سرپرست واحد امالک شهرداری منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی شهرداری شهر هشتگرد  در جلسه شهردار با معاونین و 
مسئولین واحدهای شهرداری ضمن تقدیر از زحمات آقای محسن زارعی نژاد در 
زمان تصدی ، مســئول جدید این واحد معارفه گردید .علیزاده از پرسنل با سابقه 
شهرداری هشتگرد بوده و پیش از این به عنوان معاونت خدمات شهری ، مسئول 

عمران ، مسئول شهرسازی و نقشه برداری سابقه فعالیت دارد.

 اصفهان-مریم مومنی مدیر عامل شرکت گاز 
استان اصفهان گفت: کاهش 10 درصدی مصرف 
گاز به دستگاه های اجرایی اســتان اصفهان ابالغ 
شده اســت و طرح گاز رایگان برای مشترکین کم 

مصرف اعمال می شود.
سید مصطفی علوی، اظهار داشت: امسال با افزایش 
مصــرف گاز در بخــش خانگی و صنعــت مواجه 
هستیم که الزم است بهینه ســازی مصرف گاز در 
تمام بخش هــای صنعتی، خانگی و کشــاورزی 

اجرایی شود.
وی، افزود: مشترکین گاز طبیعی بخش خانگی که 
مصرف گاز آنها در دوره زمانی شانزدهم آبان ماه تا 
پانزدهم اسفند ماه هر سال، نسبت به دوره مشابه 

سال قبل کاهش یابد، به ازای هر یک واحد درصد 
کاهش، مشمول تخفیف  معادل 3درصد و تا سقف 
4۵درصد در گاز بهای صورت حساب دوره مصرفی 

مربوطه خواهند شد.
مهنــدس علــوی، اضافــه کــرد: در صورتی که 
مشترکین صنعتی با مصرف ۵هزار متر مکعب در 
ساعت و باالتر با درخواســت شرکت ملی گاز ایران 
در دوره زمانی شانزدهم آبان ماه تا پانزدهم اسفند 
ماه هر سال، حداقل برای پنج روز متوالی، مصرف 
خود را به میزان 30درصد نسبت به روزهای مشابه 
قبل کاهــش دهند، متناســب با میــزان کاهش 
مصرف گاز، مشــمول تخیف معــادل 10 درصد 

گازبهای صورت حساب دوره خواهند شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان،.در صورتی 
که مصرف گاز ساختمان های اداری دستگاه های 
اجرایی در بازه زمانی شانزدهم آبان ماه تا پانزدهم 
اسفند ماه هر ســال، از 80 درصد میانگین مصرف 
آنها در دوره مشابه سال های ۹۶ و ۹7 در میانگین 
دمای یکسان طول دوره صورتحساب بیشتر شود، 
کل مصرف مشترک مشمول افزایش ۵0 درصدی 

خواهد شد.
مهندس علوی،گفت: همچنین مصرف کنندگان 
پرمصرفی که نســبت بــه ســالهای ۹۶ و ۹7 ده 
درصد کاهش مصرف داشته باشند، از تخفیف 1۵ 
درصدی بهره مند خواهند شد و در صورت افزایش 
مصرف 1۵ درصد به گازبهای آنهــا افزوده خواهد 

شد.
وی، اضافه کرد: قطعا در بخش صنعت هم سیاست 
های تشــویقی در بهینه ســازی مصرف گاز ابالغ 

خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، به تمام 
مشترکین گاز اعم از؛ خانگی، صنعت و کشاورزی 
توصیه کرد الزم اســت دمــای رفــاه 18 درجه 
سانتیگراد درروزهای ســرد رعایت شود و به تمام 
دستگاه ها و صنایع ابالغ شــده که در سه ماه پایان 

سال 10 درصد از مصرف گاز را کاهش دهند.
علوی، با اشاره به شــرایط آلودگی هوا، شهروندان 
را به مشــارکت در راســتای کنترل هوا با کاهش 
تردد خودروها، عدم انجام سفرهای غیرضروری و 

رعایت الگوی مصرف انرژی به ویژه گاز دعوت کرد 
و افزود: به هر میزان که در بخــش خانگی ، گاز به 
صورت بهینه و منطقی مصرف شود به همان مقدار 
نیز سهم صنعت بیشــتر و عالوه بر پایداری چرخه 
تولید، میزان آلودگی ناشی از سوخت های فسیلی 

در صنعت  نیز کاهش می یابد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد؛

ابالغ کاهش 10 درصدی مصرف گاز در اصفهان

شیراز-چراغی رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
گفت: اوقاف برای بــرون رفت از مشــکالت موجود در بخش 

درمان کشور، از این حوزه پشتیبانی خواهد کرد. 
حجت االسالم خاموشی در مراسم افتتاح بزرگترین کارخانه 
موقوفه کشــور در شیراز گفت: هر خانوار ســاالنه هزینه های 
سنگینی را صرف درمان و ســالمت می کند و سازمان اوقاف 
نیز، شعار ارزان کردن نیاز های درمانی مردم را افق مسیر خود 

قرارداده است.
او با بیان این که نمونه تحقق شــعار اوقاف، راه اندازی کارخانه 
دانش سالمت کوثر با حرکت جهادی یک ســاله است افزود: 
ســاخت کارخانه کوثر شــیراز آغاز حرکتی جدید در اوقاف 
عنوان اســت و به زودی واحدی شــبیه این کارخانه در شرق 

تهران، با هدف تولید تجهیزات پزشکی راه اندازی خواهد شد.
حجت االسالم خاموشی گفت: اوقاف و امور خیریه در نوآوری 
شــاخه های مختلفی را وارد کرده است و با توانمندی هایی که 
دارد، برای برون رفت از مشکالت موجود کشور از جمله در بخ 

درمان، پشتیبانی خواهد کرد تا مجموعه های این چنینی را با 
قوت بیشتر با کمیت و توانایی باالتری به منصه ظهور برساند.

رییس ســازمان اوقــاف و امور خیریه کشــور گفــت: تولید 
تجهیزات پزشکی در این کارخانه عالوه بر تامین بخشی از نیاز 
کشور در تامین تجهیزات پزشــکی از جمله اورتوپدی، نیاز به 

واردات این تجهیزات را هم منتفی کرده است.
کارخانه موقوفه دانش ســالمت کوثر اولین شــرکت دانش 
بنیان در ســازمان اوقاف کشور است که با ســرمایه گذاری از 
محل موقوفات نهــاد نماینده مقام معظم رهبری و ســازمان 
اوقاف اســتان با هدف کمک به مردم و رفع بخشی از مشکالت 
اقتصادی جامعه راه اندازی شده است. حدود 20 درصد از نیاز 
کشــور به تجهیزات و قطعات ایمپلنت های ارتوپدی، ستون 
فقرات، نوروســرجری و طب ورزشــی از طریق این کارخانه 
تامین و از خروج بیش از یک میلیون یورو ارز از کشور جلوگیری 
می شــود. این کارخانه با ۶ هزار مترمربــع زیربنا در زمینی به 
مساحت 3 هزار مترمربع ساخته شــده است که بیش از ۵00 

نوع کاال و 30 هــزار قطعه پزشــکی از ایمپلنت های ارتوپدی 
تولید می کند و برای ۶۵0 نفر به طور مســتقیم و غیر مستقیم 

ایجاد اشتغال شده است.

تولیدات موقوفه دانش سالمت کوثر نه تنها در بیمارستان های 
شیراز که در کل کشور و حتی کشور های عراق، سوریه و عمان 

هم مورد استفاده قرار می گیرد و برای کشور هم ارز آوری دارد.

اصفهان-مریم مومنی  با حکم مســعود گلشــیرازی، 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، 
دکتر علیرضا مرتضوی، مدیرعامــل و عضو هیئت مدیره 
نمایشگاه بین المللی، عضو شــورای روابط بین الملل اتاق 

بازرگانی اصفهان شد.
 در نخستین جلسه این شورا، دبیر شورای روابط بین الملل 

اتاق اصفهان، گزارش عملکرد ۹ ماهه این شــورا را به اعضا 
ارائه کرد و قرار شد برای گام های بعدی، کشورهای هدف 

تجاری برای بررسی و رایزنی انتخاب شوند. 
همچنیــن مصــوب شــد اتــاق بازرگانــی شــرایط و 
زیرساخت های الزم را در راســتای برگزار شدن نمایشگاه 
بصره به منظــور حضــور تولیدکننــدگان و صنعتگران 

اصفهانی در بازارهای بین المللی فراهم کند.
بر اســاس سیاســتگذاری های جدید، از این پس بخش 
امور بین الملل شرکت نمایشــگاه اصفهان و اتاق بازرگانی 
برای هدف های مشترک و در راســتای هم افزایی بیشتر و 
دوری از موازی کاری، با یکدیگر همکاری پیوسته خواهند 

داشت.

فارس

فارس

افتتاح کارخانه موقوفه دانش سالمت کوثر کشور در شیراز 

وابط بین الملل اتاق اصفهان شد مدیرعامل نمایشگاه اصفهان، عضو شورای ر



وزیر نفت خبر داد

ح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم بررسی طر

صرفه اقتصادی مولد خورشیدی کوچک
 شرایط نصب صفحه خورشیدی برای مشترکان 

برق خانگی مهیا شود
کارشــناس حوزه برق گفت: دولت با مهیا کردن شــرایط نصب صفحه 
خورشــیدی می  تواند با یک تیر دو نشــان بزند و عالوه بــر مهیا کردن 
شرایط توســعه انرژی تجدیدپذیر زمینه کاهش وابستگی مشترکان 

پرمصرف به شبکه برق کشور را مهیا کند.
 هیات دولت اخیرا به منظور عمل به تکلیف تعیین شده توسط مجلس 
شــورای اســالمی در قالب قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ به تغییر نظام 

تعرفه گذاری برق اقدام کرد.
به اســتناد جزئیات مصوبه برق دولت، هیئت دولــت در قالب ۲ بخش 
تشــویقی و تنظیمی شــرایط را برای تغییر در نظام تعرفه گذاری مهیا 
کرده است. در بعد تشویقی اگر مشــترکان برق نسبت به مصرف دوره 
مشابه گذشته و الگوی مصرف در ماه های گرم سال صرفه جویی کنند، 
مشمول تشــویق های جذاب وزارت نیرو می شوند که این تشویق ها در 

بازه های زمانی اوج بار ۲ برابر نیز می شود.
در بعــد تنظیمی مصرف فراتــر از الگوی اقلیت پرمصــرف مادامی که 
این مشــترکان تصمیم به تغییر رفتار مصرف خود نگیرند، با احتساب 
قیمت های واقعــی تولید، توزیع و هزینه انرژی برق حرارتی محاســبه 
خواهد شــد. البته دولت مصرف کمتر از الگوی مشــترکان پرمصرف 
را با هزینه معادل کم مصرف ها محاســبه می کند. بــه عبارت دیگر در 
قالب مصوبه جدید برق هیئت دولت، همه مشــترکان صنعت برق در 
حوزه خانگی تا حد الگوی مصرف از برق یارانه ای بهره مند می شوند، اما 
مادامی که بخواهند فراتر از حد الگــوی مصرف کنند باید هزینه واقعی 
تولید و توزیع به همراه انرژی برق را بپردازند و طبیعتا با افزایش مصرف 
به علت مشغول شدن شبکه به مشــترکان پرمصرف این هزینه افزایش 
می یابد.با توجه به مزایای گســترده جراحی اقتصــاد برق در گام اول با 
اصالح نظام تعرفه گذاری که در مصوبه برق هیئت دولت گنجانده شده 
اســت، توجه به یک مســئله می تواند زمینه بهبود حداکثری شرایط 

صنعت برق را مهیا کند.

یک تیر و دونشان دولت با مهیا شدن نصب صفحه خورشیدی 
برای مشترکان

در همین ارتباط توجه به اهمیت توســعه انرژی های تجدیدپذیر برای 
تامین برق پرمصرف ها بیانگر آن اســت که وزارت نیــرو و در راس آن 
شرکت ساتبا با مهیا کردن شــرایط نصب صفحه های خورشیدی برای 
مشــترکان پرمصرف و ایجاد زمینه خود تامین شــدن این مشترکان 

می تواند بر غنای مصوبه برقی هیئت دولت می افزاید.
مســئله این کــه در برنامه گذشــته وزارت نیــرو برای تغییــر نظام 
تعرفه گذاری در نظر گرفته شده بود. در این راســتا به استناد جزئیات 
بیان شــده مصوبه قبلی وزارت نیرو، نظام بانکی بانک تسهیالتی با نرخ 
مصوب در اختیار مشــترکان پرمصرف قرار می دهد تا این مشــترکان 
با اســتفاده از منابع مالی ناشی از تسهیالت نســبت به خرید یک مولد 

خورشیدی اقدام کند.

این تســهیالت با نرخ ســود کمتر در اختیار مشــترک قرار می گیرد و 
مابه التفاوت نرخ ســود رسمی و نرخ ســود پرداختی مشترک از محل 

منابع وزارت نیرو پرداخت می شود.

 آیا نصب صفحه خورشیدی برای مشترکان پرمصرف 
به صرفه است؟

 بر مبنای به روزترین بررسی های انجام شــده هزینه نصب یک صفحه 
خورشــیدی کوچک مقیاس با ویژگــی مولد خورشــیدی موجود با 
احتساب سود تسهیالت چیزی بیشتر از ۱۱ میلیون تومان هزینه دارد، 
در همین راســتا اگر وزارت نیرو بخواهد، مابه التفاوت نرخ سود مصوب 
بانکی و نرخ سود پرداخت شده توسط مشترک را بپردازد، باید حدود ۲ 

میلیون تومان از ۱۱ میلیون تومان را بر عهده بگیرد.
با توجه بــه برآوردهای تخمینی انجام شــده مشــترکان پرمصرف با 
پرداخت ۹ میلیون تومان در قالب تســهیالت صاحب یک مولد انرژی 
خورشیدی می شوند که می تواند زمینه تولید 7۵ کیلووات ساعت برق 

در یک ماه را مهیا می کند.
حال ممکن است این سوال برای شما به وجود بیاید که پرداخت چنین 
هزینه ای توسط مشــترک پرمصرف چه عایدی برای او دارد؟ در پاسخ 
به این سوال باید فرض کنیم مشترک پرمصرف، در بازه عادی سال هر 
ماه ۵7۵ کیلوات مصرف دارد و با نصب یک صفحه خورشــیدی از رده 

پرمصرف خارج و به رده کم مصرف می رسد.
در شرایطی که این مشــترک در مناطق عادی ساکن باشد، می تواند در 
هر ماه نســبت به صرفه جویی ۱۰۵ هزار تومانی اقــدام کند. به عبارت 
دیگر پس از گذشت کمتر از ۵ ســال هزینه پرداختی توسط مشترک 
پرمصرف از محل صرفه جویی در مصرف برق با احتســاب رشد ساالنه 
۲۱ درصدی قیمت پرمصرفی باز می گردد. به این معنا که مشــترکان 
برق خانگی با نصب صفحه خورشــیدی می توانند پس از ۵ سال هزینه 
ســرمایه گذاری خود را دریافت کرده و نسبت به کســب سود ماهانه 

بیشتر از ۳۰۰ هزار تومان از امکانات خود بهره مند شوند.
در همین رابطه عباس شیبانی، کارشــناس حوزه برق در بیان یکی از 
نقدهای مطرح شــده پیرامون مصوبه برق دولت گفت:»دولت با مهیا 
کردن شرایط نصب صفحه خورشیدی می  تواند با یک تیر دو نشان بزند 
و عالوه بر مهیا کردن شرایط توســعه انرژی تجدیدپذیر زمینه کاهش 

وابستگی مشترکان پرمصرف به شبکه برق کشور را مهیا کنند.«
با توجه به نکات بیان شده به نظر می رســد، در حال حاضر برق خالف 
مصوبه برق دولت گذشــته، شــرایط نصب صفحه خورشــیدی برای 
مشــترکان پرمصرف مهیا اســت و وزارت نیرو با در نظــر گرفتن این 
مشــوق می توان گام بلندی برای صرفه جویی در مصرف برق و جراحی 

اقتصادی این حوزه بر دارد.

و نیر

مدیرعامل شــرکت پاالیش و پخش گفــت: خط لوله 
تابش، صادرات به افغانســتان از طریق انبار بیرجند را 
تسهیل می کند و باعث می شود بنزین ایران به صورت 
مستقیم وارد باک خودروهای کشور افغانستان شود و 

قاچاق سوخت در این حوزه را از بین می برد.
 جلیل ساالری مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی در مراسم امضاء قرارداد تامین مالی 
خطوط لوله انتقال فرآورده نفتی در مسیر رفسنجان، 
بیرجند، تربت حیدریه و مشــهد مابین شــرکت ملی 
پاالیش و پخــش فرآورده هــای نفتــی و بانک ملت 
اظهارداشــت: در حال حاضر همه خطوط لوله انتقال 
سوخت کشور به ری ختم می شــود که اگر اتفاقی در 
این منطقه بیفتد ما ظرفیت سوخت رســانی به شمال 

کشور را از دست خواهیم داد. 
وی با بیان اینکه نتیجه احداث خــط لوله تابش از نظر 

تنوع سازی مسیر سوخت رســانی از طریق 
خط لوله، تقویت امنیت انرژی کشــور است، 
افزود: در حال حاضر اســتان تهران و مناطق 
شــمال کشــور حدود ۴۵ درصد از مصرف 
سوخت را به خود اختصاص داده اند. تجمیع 
سوخت رســانی از طریق انبــار ری عالوه بر 
مســائل امنیت انــرژی، در حوزه مســائل 

زیست محیطی نیز چالش ایجاد کرده است.
ســاالری گفت: خــط لوله انتقــال فــراورده نفتی از 
رفسنجان به مشهد )تابش( یک رینگ انتقال فراورده 
جدید ایجــاد می کند. این خط لولــه جایگزین روزانه 
۱۰۰۰ نفتکش حامل ســوخت برای سوخت رسانی از 

رفسنجان تا مشهد خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش گفت: در حال 
حاضر حدود ۴۵۰ نفتکش برای صادرات ســوخت نیز 

در این محــدوده جغرافیایی فعال هســتند 
که در مجموع با احــداث این خط لوله نیاز به 

سوخت رسانی با نفتکش را کاهش می دهد.
وی افزود: هر یک از ایــن نفتکش ها به ازای 
هر ۱۰۰ کیلومتر ۴۰ لیتــر گازوئیل مصرف 
می کنند کــه طبــق محاســبات روزانه 7 
میلیارد تومــان مصرف گازوئیل می شــود. 
همچنین اگر تفاوت ســایر هزینه های انتقال سوخت 
با خــط لوله با نفتکــش را در نظر بگیریــد در مجموع 
با احداث ایــن خط لولــه روزانه ۱۲ میلیــارد تومان 

صرفه جویی خواهد شد.
ســاالری گفت: احداث خط لوله تابــش زمینه حضور 
مســتمر ایران در کریدور شرق کشــور برای صادرات 
به کشورهای همســایه را فراهم می کند. احداث خط 
لوله تابش، صادرات به افغانستان از طریق انبار بیرجند 

را تســهیل می کند و باعث می شــود بنزین باکیفیت 
ایران به صورت مســتقیم وارد باک خودروهای کشور 
افغانستان شود و قاچاق سوخت در این حوزه را از بین 
می برد.مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش گفت: 
این خط لوله یک ظرفیت همانند خط لوله اتیلن غرب 
ایجاد می کند که ذیل آن پتروپاالیشگاه ها و واحدهای 
پایین دستی می توانند شــکل بگیرند و خوراک خود را 
از این خط لوله تامین کننــد.وی با بیان اینکه ظرفیت 
انتقال روزانه ایــن خط ۲۴ میلیون لیتــر خواهد بود، 
گفت: تامیــن مالی این خــط لولــه از طریق ظرفیت 
قانونی در مــاده ۱۲ قانون رفــع موانع تولیــد انجام 
می شود.ســاالری با اشاره به مشــکل سوخت رسانی 
به نیروگاه ها در فصل زمســتان، تاکید کــرد: از جمله 
مزیت های دیگر این خط لوله تســهیل سوخت رسانی 

به نیروگاه های شمال شرق کشور در فصل سرما است.

سوخت

نفت

ســمیرا ربیع   وزیر نفت گفــت که طرح 
تخصیص ســهمیه بنزین به همه مردم در 
حال بررسی کارشناســی و انجام کارهای 
آزمایشــی اســت و هر زمــان ابهام هایش 
برطرف شود، از ســمت دولت برای اجرای 

آن تصمیم گیری می شود.
 جواد اوجــی، وزیــر نفت پــس از امضای 
تفاهم نامه خــط لوله تابــش )تأمین بازار 
انرژی شــرق( در جمع خبرنــگاران با بیان 
اینکه خط لوله جدید پــروژه ای اقتصادی 
است که روزانه ۱۵۰ هزار بشــکه فرآورده 
نفتی را منتقل خواهد کــرد اظهار کرد: این 
خط لوله فرآورده های نفتی تولید پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس را پس از طی سه استان 

به شمال شرق کشور انتقال می دهد.
وی ادامــه داد: از مدیرعامــل بانــک ملت 
برای تأمین ۳7۰ میلیــون یورو منابع ارزی 
این پروژه و پشــتیبانی از پروژه های جدید 
و توسعه میدان های نفتی تشکر می کنم. با 
پشــتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
بانک ملت بخش زیادی از منابع مالی مورد 
نیاز پروژه های نفتی کشور به ویژه در بخش 

پتروپاالیشگاه ها تأمین خواهد شد.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش 
طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم 
در حال بررسی کارشناسی و انجام کارهای 
آزمایشــی اســت و هر زمــان ابهام هایش 
برطرف شود، از ســمت دولت برای اجرای 

آن تصمیم گیری می شود.
وزیر نفت با بیان این که امروز شاهد امضای 
تفاهم نامه خط لولــه ۹۵ کیلومتری انتقال 
فرآورده از رفســنجان تا مشهد برای انتقال 
فرآورده از ســتاره خلیج فارس تا رفسنجان 
هســتیم، گفت: با احداث این خط فرآورده 
سه استان را طی کرده و به مشهد می رسد، 
این پــروژه اقتصادی اســت و از نظر امنیت 

انرژی بسیار حائز اهمیت است.

اوجی با بیــان این که پروژه امــروز با ۳7۰ 
میلیون یورو تامین مالی به اجرا می رســد 
اظهار کرد: اکنون بانک ها رســالت خود که 
بانکداری و پشتیبانی از پروژه های عمرانی، 
اقتصادی و حیاتی کشور است انجام داده و 

تامین مالی می کنند. 
وی با بیان این که پروژه هــای دیگری را نیز 
برای توســعه میادین نفتی و گازی خطوط 
انتقال و پتروپاالیشــگاهی در دســتور کار 
داریم اضافه کرد: کنسرســیومی از بانک ها 
شــکل گرفتــه و بــه زودی تفاهم نامه ای 
برای تامین مالی پتروپاالیشــگاه ها امضاء 

می شود. 
وزیر نفت بــا تاکید بر این که با پشــتیبانی 
وزارت اقتصــاد و بانک های دولتی و تجاری 
از پروژه هــای صنعت نفت بخــش زیادی 
از منابع مالی تامین و عمــده پروژه ها آغاز 

می شــود گفت: نگاه صنعت نفت این است 
که تمام تجهیزات و مواد خــام اعم از ورق، 
ایســتگاه ها و تلمبه خانه از ظرفیت داخل 
اســتفاده شــود که برای پروژه امــروز نیز 

همین مهم لحاظ شده است. 
اوجی با اشاره به حجم صادرات از خط لوله 
۹۵ کیلومتری انتقال فرآورده از رفسنجان 
تا مشــهد تصریح کــرد: روزانــه ۳۰ تا ۴۰ 
هزار بشــکه نفت گاز و یا بنزین از این خط 
صادر خواهد شــد. وزیر نفت دربــاره رقم 
ایده آل قیمــت نفت اظهار کرد: براســاس 
صحبت هایی کــه با کارشناســان صورت 
گرفته به نظــر رقم ۸۰ تــا ۹۰ دالر ایده آل 
اســت که اعضای اوپک و اوپــک پالس نیز 
روی آن توافق نظر دارند و این عدد هم برای 
کشــورهای صادرکننده و هم کشــورهای 

مصرف کننده رقم خوبی است. 

وی درباره قرارداد اخیر با ترکمنســتان هم 
گفت: تفاهم  خوبی با طرف ترکمنی هم در 
بحث صدور خدمات فنی و مهندســی و هم 
فرآورده و نفت خام امضاء شد که امیدواریم 

هرچه زودتر وارد مرحله اجرایی شود. 
وزیر نفت درباره تمدید قرارداد صادرات گاز 
به ترکیه اظهار کرد: تمدیــد قرارداد گازی 
با ترکیه جــزو پروژه های مــورد توجه و در 
دستور کار وزارت نفت و شــرکت ملی گاز 
است. صادرات گاز به این کشور سال ۲۰۲۶ 
به اتمام می رسد و این هفته کارشناسان دو 
مجموعه از شرکت بوتاش و شرکت ملی گاز 

مذاکره می کنند. 
اوجی با اشــاره به آخرین وضعیت صادرات 
گاز به عمان نیــز گفت: در این راســتا نیز 
تصمیمات خوبی اتخاذ شده و مذاکرات در 
حال انجام است و امیدواریم برای صادرات 

گاز به واحد ال ان جی این کشــور منجر به 
قرارداد شود. 

وزارت نفت؛ کمیسیون مشترک ایران 
و روسیه

وی در پاسخ به پرسشــی درباره برنامه سفر 
رئیس جمهــوری به روســیه تصریح کرد: 
به موقع دستاوردها و خبرهای خوبی اعالم 
خواهد شــد؛ همان طور که اطــالع دارید، 
وزارت نفت ریاســت کمیســیون مشترک 
ایــران و روســیه عهده دار شــده اســت و 
ان شــاءاهلل به موقــع خبرهای خوبــی را با 
روسیه در دستور کار داریم که اطالع رسانی 

خواهد شد.

تأمین منابع مالی پروژه های نفتی
وزیر نفت، پشــتیبانی و تأمین منابع مالی 
پروژه های عمرانــی، اقتصــادی و حیاتی 
کشــور را از رســالت های اصلــی بانک ها 
دانســت و گفت: وزارت نفــت پروژه های 
جدید دیگری را نیز در توســعه میدان های 
نفــت و گاز، خطــوط انتقــال و حــوزه 

پتروپاالیشگاه ها در دستور کار دارد.
اوجی با اشــاره به اینکــه وزارت نفت برای 
تأمین مالی پتروپاالیشگاه هایی که مدنظر 
دارد در آینــده بــا کنسرســیوم بانک ها 
تفاهم نامــه امضا خواهــد کرد، افــزود: با 
پشــتیبانی وزارت اقتصــاد و مجموعــه 
بانک های کشور از پروژه های صنعت نفت، 
بخش زیادی از منابع مالی مــورد نیاز این 

صنعت تأمین می شود.
وی با قدردانی از وزارت اقتصاد برای تأمین 
منابع مالی و ارائه تســهیالت به پروژه های 
نفتی افزود: در هفته گذشــته در مجموع با 
پروژه امــروز، بالغ بر ۵۰۰ تــا ۶۰۰ میلیون 
دالر برای پروژه های کلیــدی صنعت نفت 

تأمین منابع مالی ارزی داشته است.

 صفر تا صد مزایای ایجاد کریدور شرقی انتقال سوخت

قیمت نفــت روز جمعه تحت تاثیــر اختالالت 
عرضه در بعضی از کشورهای تولیدکننده و افت 
ارزش دالر افزایش یافت و چهارمین رشد هفتگی 
متوالی را رقم زد. بهــای معامالت نفت برنت یک 
دالر و ۵۹ سنت معادل ۱.۹ درصد افزایش یافت 
و در ۸۶ دالر و شش ســنت در هر بشکه بسته شد 
و برای کل هفته ۵.۴ درصــد افزایش ثبت کرد.
بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 

یک دالر و 7۰ ســنت معادل ۲.۱ درصد افزایش 
یافت و در ۸۳ دالر و ۸۲ ســنت در هر بشکه بسته 
شــد و برای کل هفته ۶.۳ درصد افزایش نشــان 
داد.هر دو شــاخص نفت برنت و وســت تگزاس 
اینترمدیت برای نخســتین بــار از اواخر اکتبر 

وضعیت بیش خرید پیدا کرده اند.
فیلیــپ فالین، تحلیلگر ارشــد گــروه پرایس 
فیوچرز گفت: افراد با مشــاهده دورنمای کلی، 

درمی یابنــد که وضعیت عرضــه در برابر تقاضا 
بسیار محدود اســت و این امر حمایت محکمی 
برای بازار فراهم کرده اســت. در بحبوحه تنشها 
میان روســیه و اوکراین و در آســتانه تعطیالت 
پایان هفتــه طوالنــی در آمریکا کــه معموال 
میانگیــن حجم معامــالت را کمتــر می کند، 

معامله گران نمی خواهند فروشنده باشند.
دالر با بزرگترین کاهش هفتگــی در چهار ماه 

گذشته روبرو شد. دالر ضعیفتر کاالهایی مانند 
نفت را که به این ارز قیمت گذاری می شود، برای 

خریداران غیرآمریکایی ارزانتر می کند.
چندین بانک قیمت ۱۰۰ دالر هر بشــکه نفت را 
برای امســال پیش بینی کرده انــد که این پیش 
بینی بر اساس انتظارات برای فراتر رفتن تقاضا از 
عرضه بوده است.مصطفی ساناال، رییس شرکت 
ملی نفت لیبی گفت: انتظار می رود روند افزایشی 

قیمتهای نفت ادامه پیدا کند مگر این که عوامل 
بنیادین بازار تغییر کند و روند سرمایه گذاری در 
بخشهای پایین دستی و باالدستی نفت در سطح 
جهانی افزایش پیدا کند. وی افزود: مجموع تولید 
نفت لیبی ۱.۰۴۵ میلیون بشــکه در روز اســت.

استفن برنوک، تحلیلگر شرکت پی وی ام گفت: 
وقتی در نظر بگیرید که اوپک پالس به هیچ وجه 
نزدیک به ســطح تولید توافق شــده نیست، این 

مسئله به مثبت ترین عامل برای قیمتهای نفت 
در ماههای آینــده تبدیل می شــود.با این حال 
منابع آگاه به رویترز اعالم کردند چین قصد دارد 
نزدیک به ایام تعطیالت ســال نــوی چینی بین 
۳۱ ژانویه تا ششــم فوریه، از ذخایر استراتژیک 
ملی نفت آزاد کند که مطابق بــا توافق با آمریکا و 
کشورهای مصرف کننده بزرگ دیگر برای مهار 

رشد قیمتهای جهانی نفت است.

تب افزایش قیمت نفت باال گرفت

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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معاون وزیر نفت خبر داد

وزانه ۱۲ میلیارد تومانی با ساخت خط لوله »تابش«   صرفه جویی ر
خریدار   معاون وزیر نفت گفت: با احداث 
خط لولــه تابش و با کاهــش هزینه حمل و 
نقل، صرفه جویی ۱۲ میلیارد تومانی در روز 

محقق خواهد شد.  
»جلیل ســاالری« در مراسم امضای تفاهم 
نامه خط لوله رفســنجان به مشهد )موسوم 
به خط لوله تابش( با حضور وزیر نفت و وزیر 
اقتصاد، افزود: همه خطــوط فرآورده های 
نفتی به ری ختم و اگر در این منطقه اتفاقی 
بیفتد ســوخت رسانی در شــمال کشور با 

اختالل مواجه می شود.  
وی ادامه داد: از سوی دیگر، مناطق شمالی 
کشــور حدود ۴۵ درصد فراورده کشــور را 
مصرف مــی کند. خط لوله ری به ســاری و 
مشهد ۲۰ میلیون لیتر فراورده را منتقل می 
کند که ۶ میلیون لیتر آن در مسیر برداشت 

شده و بقیه به مشهد می رسد.  
ســاالری تاکید کــرد: با خط لولــه تابش 
مدیریت بحران اتفــاق می افتد، همچنین 
بحث قاچاق فراورده در این مســیر کنترل 

شده و این بحران نیز رفع خواهد شد.  

وی با اشــاره به اینکه مصرف فراورده های 
آن منطقه حــدود ۱۵ میلیون لیتر اســت 
و یک هــزار دســتگاه نفتکش ایــن میزان 
فراورده را جــا به جا می کنــد، گفت: ۴۵۰ 
نفتکش نیز برای صادرات تردد می کنند که 
روزانه هفت میلیارد تومــان هزینه مصرف 

سوخت است.  
مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتــی افزود: تفــاوت انتقال 
فراورده با خط لوله و نفتکش ۹ به یک است 
و سه میلیارد تومان اینجا صرفه جویی اتفاق 

می افتد.  
وی اضافه کــرد: در مجمــوع و بــا کاهش 
هزینه ها و مسیر انتقال، روزانه ۱۲ میلیارد 
تومان معادل 7۳ میلیون یورو در ۱۸۰ روز 

صرفه جویی اتفاق می افتد.   
ســاالری با تاکید بــر اینکه ایــن طرح از 
محل بند »ق« و »مــاده ۱۲« اجرا خواهد 
شــد، گفت: خط لوله تابــش از نظر امنیت 
انرژی، کنترل قاچاق و توســعه صادرات به 

همسایگان شرقی نقش آفرین خواهد بود.  

به گفته این مقام مسوول، ظرفیت این خط 
لوله ۲۴ میلیون لیتر در روز است.  

وی افزود: در حوزه تکمیــل زنجیره ارزش 
و بحث پتروپاالیشــگاه ها، عمــده تکمیل 
زنجیره پتروشیمی خوراک مایع است و این 
خط لوله می تواند مانند خط لوله اتیلن غرب 
به توســعه صنایع پایین دســتی در شرق 

کشور کمک کند.
 با احداث خــط لوله انتقــال فرآورده های 
نفتی از رفســنجان تــا مشــهد مقدس، 
اهدافی چون تامین پایدار ســوخت مورد 
نیاز شرق و شمال شرق کشور )استان های 
خراســان جنوبی، رضوی و شمالی(، کوتاه 
شدن مسیر انتقال فرآورده، کاهش مصرف 
سوخت و کاهش هزینه های حمل، تسهیل 
صادرات فرآورده به کشــورهای همجوار، 
اســتفاده از خط لوله به عنــوان جایگزین 
حمل و نقــل جــاده ای و ایجــاد کریدور 
انتقــال شمال-شــمال شــرق و جنوب- 

شمال شرق محقق خواهد شد.  
برپایــه ایــن گــزارش، ظرفیــت انتقال 

فرآورده های نفتی در این خــط لوله ۱۵۰ 
هزار بشکه در روز است و مسیر احداث خط 
لوله از رفسنجان تا مشهد مقدس نیز از سه 
استان کرمان، خراســان جنوبی و خراسان 
رضوی به طــول ۹۴۸ کیلومتر عبور خواهد 

کرد.  

همچنین الزم به ذکر است که در این طرح، 
احداث ۲ تلمبه خانه و سه پایانه نیز تعریف 

شده است.  
گفتنــی اســت، میــزان بــرآورد اولیــه 
ســرمایه گذاری در این طرح ۳7۲ میلیون 

یورو است. 



از آتش زدن خودروهای الکچری تا سنگ پرانی و قتل! 

 پلیس: مجرمان دستگیرشدند؛ با قاطعیت برخورد می کنیم

تکلیف برگزاری کالس های ترم بعد دانشگاه آزاد مشخص شد
حداقل ۶۰درصد کالس ها حضوری می شوند

معاون علوم، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد: در 
ترم بعد حداقل ۶۰ درصد کالس ها به صــورت حضوری برگزار خواهد 

شد. 
جواد علمائــی، ضمن بیــان این مطلب اظهــار کــرد: وزارت علوم به 
دانشــگاه ها مجوز داده اســت که می توانند تا ۴۰ درصد کالس ها را به 

صورت مجازی برگزار کنند. حتی اگر در دوران کرونا نباشد.  
بر این اساس، ما به واحدهای دانشگاه آزاد اســالمی اعالم کرده ایم که 
برای ترم آتی، ۶۰ درصد کالس ها را به صــورت حضوری برگزار کنند 
و ۴۰ درصد کالس ها به صورت مجازی برگزار شــود و قطعا از ترم بعد 

حداقل ۶۰ درصد کالس ها به صورت حضوری خواهد بود. 
وی با تاکید بر اینکه کالس های عملی ترم بعد در دانشگاه آزاد اسالمی 
به صورت ۱۰۰ درصد حضوری خواهد بود، افــزود: کالس های عملی 
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی از اول شــیوع کرونا به صورت عملی 
برگزار می شــد. در دوران شــیوع کرونا، نحوه برگــزاری کالس های 
عملی دانشگاه آزاد به این نحو بود که اگر شــرایط یک شهر، قرمز بود، 
برگزاری حضوری کالس  متوقف می شــد و ما در این شرایط، کالس ها 
را به صورت مجازی برگزار کردیم. ولــی از زمانی که وضعیت کرونایی 
یک شــهر از قرمز و نارنجی به زرد و آبی بهبود پیــدا کرد، کالس  عملی 
به صورت حضوری برگزار شــده اســت و در حال حاضر نیز به صورت 

حضوری برگزار می شود.
علمائی با اشاره به شرایط دانشجویان در حال فارغ التحصیلی در مناطق 
قرمز کرونایی، ادامه داد: در این مناطق، کالس های عملی دانشجویانی 
که در شــرف فارغ التحصیلی بودند را در کالس های ۵ نفره و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار کردیم و آزمایشــات این دانشجویان به 
صورت فشرده برگزار شــد. به عنوان مثال، یک گروه ۴ یا ۵ نفره، طی ۳ 
روز از صبح تا شب آزمایشات عملی خود را انجام می دادند و پس از اتمام 
کار این گروه  دانشــجویی، یک گروه دیگر کار خود را در آزمایشگاه آغاز 

میکردند.
معــاون علــوم، مهندســی و کشــاورزی دانشــگاه آزاد افــزود: در 
آزمایشگاه های دانشــگاه آزاد اسالمی که وســعت هم دارند، میزهای 
آزمایشــگاهی با فاصلــه از کنار هم قرار داشــتند و از آنجــا که تعداد 
دانشــجویان نیز کم اســت، پروتکل های بهداشــتی به خوبی رعایت 
می شــود. البته پس از اتمام کار یگ گروه، قبل از ورود یک گروه دیگر، 

ضدعفونی های الزم انجام می شود.

دهقان کیا اعالم کرد
کسری بودجه ۱۴۹ هزار میلیارد تومانی تامین 

اجتماعی در سال آینده
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: در صورتی که 
دولت بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی را پرداخت نکند 
سال آینده این سازمان با کســری ۱۴۹ هزار میلیارد تومانی مواجه می 

شود.
علی دهقان کیــا در خصوص آخریــن اقدامات صــورت گرفته برای 
پرداخت بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی دولت در ســال جاری در قالب 
واگذاری ســهام به تأمین اجتماعی اظهار کرد: در این زمینه جلســات 
متعددی با دولت و مجلس برگزار شده اســت و بر اساس آخرین اخبار، 
در هیئت امنای تأمین اجتماعی صحبتی شــده اســت کــه ۶۹ هزار 
میلیارد تومــان از ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی دولت در ســال جاری 

پرداخت شود.

وی با بیان اینکه این مســئله در هیئت امنــای تأمین اجتماعی مطرح 
شده است و احتمال دارد عملیاتی بشود، گفت: بازنشستگان نسبت به 
این موضوع معترض هســتند چرا که باید مبلغ کامل ۸۹ هزار میلیارد 

تومانی بدهی دولت به تأمین اجتماعی پرداخت شود.
رئیس کانون بازنشســتگان تأمیــن اجتماعی تهران ادامــه داد: طی 
هفته های گذشته رایزنی هایی با نمایندگان و ریاست مجلس انجام شد 
و اخیراً نیز با قلی ها معاون اجرایــی رئیس مجلس نیز صحبت کرده ایم 
و قرار است طی این هفته جلسه ای در ارتباط با بدهی ۸۹ هزار میلیارد 

تومانی دولت به تأمین اجتماعی برگزار شود.
دهقان کیا ادامه داد: در صورتی که بدهی ۸۹ هزار میلیارد تومانی دولت 
به تأمین اجتماعی در ســال جاری پرداخت نشود سال آینده مشکالت 
عدیده ای برای بازنشســتگان رقــم خواهد خورد. ما در ســال آینده با 

کسری بودجه ۱۴۹ هزار میلیارد تومانی روبرو خواهیم بود.

نصب دوربین های جدید در جناغی بزرگراه ها؛ 
»تخلف زرنگ بازی نیست«

جانشــین رییس پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران بــزرگ از نصب 
دوربین هــای جدید برای برخورد بــا تخلفات خودروهــا در خروجی 

بزرگراه ها خبر داد.
در ســاعات پیک ترافیک خروجی برخی از بزرگراه ها به نســبت نقاط 
دیگر مسیر با حجم بیشتری از ترافیک روبه رو هستند و به همین دلیل 
الزم اســت تا برابر مقررات راهنمایــی و رانندگــی خودروها در الین 
مرتبط با همان خروجی تــردد کنند تا از بزرگراه خارج و وارد مســیر 

بعدی شوند. 
در این میان امــا برخی از رانندگان بدون توجه بــه ضرورت رعایت این 
موضوع از الین سه و چهار سعی در تغییر مسیر دارند که این اقدام عالوه 
بر اینکه سبب ســنگینی بیشــتر ترافیک در تمام مسیر می شود و حق 
دیگران رانندگان قانونمند را ضایع می کنــد، احتمال وقوع تصادفات 
را نیز افزایش می دهد. گاهی اوقات نیز در ســاعات خلوتی معابر، تغییر 
مســیر ناگهانی برخی از رانندگان به سمت خروجی بزرگراه ها احتمال 
وقوع تصادفات را افزایش می دهد. در همین راســتا نیز سرهنگ سید 
ابوالفضل موســوی پور - جانشــین رییس پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ - از نصب دوربین هایی جدید بــرای برخورد با این تخلف 

خبر داده است.

دیوار

رییس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشــهای دفاع مقدس 
گفت: با اعالم آمادگی اســتانها و با کســب مجوزهای 
مربوط این امکان وجود دارد که اردوهای راهیان نور با 

رعایت پروتکل های بهداشتی از سر گرفته شود.
ســردار بهمن کارگر رییــس بنیاد حفظ آثار و نشــر 
ارزشهای دفاع مقدس با اشــاره به بدرقه مردم۲7۰۰ 
شهر و روستا از شهدا، افزود: هفت هزار برنامه در سراسر 
کشــور در مراسم تشییع شــهدا برگزار شــد که این 
موضوع سبب عطرآگین شــدن فضای کشور و تجدید 

بیعت مردم با ارمان های انقالب اسالمی شده است.
وی با بیان اینکه مراســم تشییع شــهدا در ۲۵ استان 
کشور با حضور گسترده و بی ســابقه مردم برگزار شد، 
به از سرگیری برگزاری مراسم اردوی راهیان نور اشاره 
کرد و افزود: یکی از مسائل مهمی که با دوستان درباره 

آن صحبت شــده اســت، موضوع راه اندازی 
راهیان نور اســت که به دلیل وضعیت خاص 

کرونا در ۲ سال اخیر برگزار نشده بود.
وی ادامــه داد: با اعالم آمادگی اســتانها و با 
کســب مجوزهای مربوط این امکان وجود 
دارد کــه اردوهای راهیــان نور بــا رعایت 

پروتکل های بهداشتی از سر گرفته شود.
وی توضیــح داد: ســاخت یادمان هــای شــهدا از 
رویکردهای این بنیاد در ترویج روحیه ایثار و شهادت 
در جامعه است و بر اساس نظرسنجی هایی که از مردم 
داشته ایم، این یادمان ها رتبه نخســت را در زنده نگه 

داشتن این روحیه در جامعه داشته است. 
رییس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس 
با بیان اینکه در نظرســنجی های انجام شــده، مردم 

زیارت شهدای گمنام را از اولویت های خود 
می دانند، افزود: در نظرسنجی که ما از مردم 
داشــته ایم، شــهروندان به یادمان شهدای 
گمنام بیشــترین امتیاز را داده اند. برگزاری 
اردوهای راهیان نور و فیلم و ســریال نیز در 
این نظرسنجی در رتبه های دوم و سوم قرار 

گرفتند.
سردار کارگر در پاسخ به این ســوال که دشمن دنبال 
حساســیت زدایی از آرمان های انقالب اســت و بنیاد 
چه نقشی در مقابل این حربه دشــمن دارد، گفت: کار 
دشمن شبهه افکنی و حساســیت زدایی از ارزش های 
انقالب بوده و تالش کرده اســت آرمــان های انقالب 
اســالمی و دفاع مقدس را کمرنگ کنــد. مردم خود 
نســبت به ارزش های انقالب عالقه و حساسیت دارند. 

کاری که دشمن می کند در راســتای تهاجم فرهنگی 
است و باید مقابل ان ایســتاد.وی عینیت بخشیدن به 
ارزش های انقالب را نمونه این ایســتادگی عنوان کرد 
و افزود: باید با انجام کار ایجابــی ارزش های انقالب را 
نشــان داد. نمونه  بارز این کار ایجابــی معرفی منش و 
شخصیت شهید قاسم سلیمانی است که جبهه انقالب 

اسالمی و جبهه مقاومت را تبیین می کرد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس، 
ادامه داد: زمانــی جوانان امروز شــهدای دوران دفاع 
مقدس را نمی شــناختند اما، امروز بــا معرفی مکتب 
حاج قاســم به نســل جوان، می توانیم از این فرصت 
ناب برای معرفی ارزش های انقالب به بهترین شــکل 
اســتفاده و ترفندهای دشــمن در حساسیت زدایی از 

آرمان های انقالب را بین جوانان خنثی کرد.

 دفاع مقدس

مریم عرب انصاری   تخریب ۱۰ دســتگاه 
خودرو توسط خواســتگار خشمگین،آتش 
زدن ماشــین های الکچری از روی حسادت 
و سنگ پرانی به خودروها و کشته و مجروح 
شــدن ۸ نفر از جمله مهمترین حوادث این 
روزهای پلیس تهران است. شکستن شیشه، 
تخریب، آتش زدن و حاال هم ســنگ پرانی؛ 
کلیدواژه های ایــن روزهــای پرونده های 
تخریب خــودرو شــده انــد؛ تخریبی که 
متاســفانه بوی خون گرفتــه و یک مرد ۳۳ 
ســاله و یــک زن ۴۵ ســاله را قربانی کرده 
است؛ آن هم به واســطه برخورد بلوک های 
ســیمانی به خودرو در هنــگام رانندگی از 
سوی فردی ۴۵ ساله؛ متهمی که انگیزه اش 
را تخلیه خشم از مردم و افرادی که او را طرد 

و مسخره کرده اند اعالم کرده است!

 پرونده اول:جزئیات سنگ پرانی
 در دو بزرگراه نواب و یادگار امام/ زن 
4۵ ساله و مرد 33 ساله جان باختند

خبر کوتاه و ناگــوار بود! خودرویــی بر اثر 
اصابت سنگ از وســط اتوبان دچار سانحه 
شــد؛ راننده که مردی ۳۳ ســاله بود جان 

باخت و خودروهای دیگر هم آسیب دیدند.
 این حادثــه در تاریــخ ۱۲ آذر در بزرگراه 
یادگار توســط پلیس راهور تهــران ثبت و 
اعالم شــد؛ پلیس تهران هم از همان لحظه 
دســت به کار شــد و پلیس های تخصصی 
پیشــگیری و آگاهی بــا ماموریــت ویژه و 
تشــکیل ۵۰ تیم محســوس و نامحسوس 
بــرای شناســایی و دســتگیری متهم یا 
متهمان وارد عمل شــدند اما هنوز توفیقی 
حاصل نشده بود که حادثه دیگری به وقوع 

پیوست؛ این بار در ۹ دی و در بزرگراه نواب.
 در این حادثه خانم ۴۵ ساله که راننده یک 
خودرو بود به همان طریــق یعنی با اصابت 
بلوک ســیمانی به خودرو دچار مصدومیت 
شده و در ادامه جان باخت و چند خودروی 

دیگر نیز دچار سانحه شدند.
 بعــد از آن تیم های پلیس با شــدت و قوت 
بیشــتری ماجرا را مورد بررسی و پیگیری 
قرار دادند؛ در این راســتا ده نفر بازداشــت 

شدند اما متهم اصلی بین آنها نبود!
کار متوقف نشد؛ تحقیق، بررسی، اقدامات 
فنی، بازبینی دوربین های محل وقوع جرم 
همراه با دهها ســاعت کار پلیسی مأموران 

در نهایــت نتیجــه داد و مأمــوران پلیس 
پیشگیری پنجشــنبه بیســت و سوم دی 
ماه در حالیکــه متهم دوباره قصد داشــت 
حادثه دیگری رقم بزند وی را شناســایی و 
دستگیر کرده و با مطابقت بااسناد و عکس 
دوربین هــای موجود در صحنه مشــخص 
گردید که ایــن متهم همــان جنایتکاری 
اســت که دو حادثه قبلــی را در ۲ بزرگراه 
یادگار امام و نواب رقم زده و با سنگ پرانی، 
کشــته شــدن دو نفر و مجروحیت ۶ نفر و 

آسیب به هشت خودرو را رقم زده است.

 پرونده دوم: خواستگار خشمگین
 10 خودرو را تخریب کرد

در پی تخریب ۱۰ دستگاه خودرو در یکی از 
محله های شهرری در طی دو روز با توجه به 
حساســیت موضوع و ایجاد رعب و وحشت 
برای شــهروندان شناســایی و دستگیری 
عامــالن تخریــب در دســتور کار پلیس 
قرار گرفت و بــا رصد میدانــی و تحقیقات 
تخصصــی باالخــره هویت عامــل اصلی 

تخریب ها مشخص شد.
 متهم بعد از دســتگیری در تحقیقات انجام 
شــده انگیزه خود از تخریــب خودروها را 
واکنش به رد درخواســت ازدواج از دختری 

عنوان کرد که ساکنان آن محدوده بود!

پرونده سوم: حسادت؛ انگیزه مرد 
جوان در حریق عمدی خودروهای 

گران قیمت 
در پی وقوع چند فقره حریق عمدی خودرو 
های مدل بــاال و گــران قیمــت در محله 
نارمک، بررســی موضوع در اختیار تیمی از 
ماموران عملیات کالنتری ۱۲7 نارمک قرار 

گرفت.
در تحقیقات محلــی و پاالیش اطالعات به 
دســت آمد در محدوده جغرافیــای جرم، 
جوانی حدودا ۲۵ ســاله با کاله مشــکی و 
صورت پوشــیده با ریختن مواد اشتعال زا 
بر روی خودروهای گران قیمــت آنها را به 
آتش می کشد.؛ آن هم پنج دستگاه خودرو 
از جمله یک دســتگاه خــودروی بنز و یک 

دستگاه خودروی بی ام و.
در بررسی بعمل آمده هویت و محل سکونت 
این مرد جوان محله نامجو شناسایی و با اخذ 
مجوزهــای قضائی متهم در یــک عملیات 
پلیسی در مخفیگاهش دستگیر شد.متهم 
در کالنتری به بزه انتســابی معترف و اظهار 
کرد که بــا توجه به وضعیــت مالی ضعیف 
خانوادگی، انگیزه خود را از انجام این اعمال، 
حسادت به داشتن خودروهای گران قیمت 

اعالم کرد.
گفتنــی اســت کارشناســان ارزش ریالی 

خســارت وارده به مال باختگان را بیش از 
۳۰ میلیارد ریال اعالم کــرده اند و متهم به 
همراه ۴ شاکی در اختیار مراجع قضائی قرار 

گرفت.

پرونده چهارم: عربده کشی و 
قدرت نمایی با تخریب 8 خودرو!

چندی پیــش در پی تماس شــهروندان با 
مرکز ۱۱۰ مبنی بر عربده کشــی و فحاشی 
و تخریب ۸دســتگاه خودرو، توســط افراد 
ناشــناس ســریعاً تیمی از ماموران پایگاه 
هفتم پلیس امنیت عمومــی تهران بزرگ 
وارد عمل شــده و با بررســی های صورت 
گرفته مشخص شــد یکی از اراذل و اوباش 
سطح دار پایتخت که دارای سوابق متعددی 
همچون ســرقت، درگیری و... است با چند 
نفــر از همدســتانش ضمن عربده کشــی 
و قــدرت نمایی شیشــه های ۸ دســتگاه 
خودروی شهروندان را تخریب کرده و پیش 
از حضور پلیس از محل وقوع جرم به سرعت 

گریخته اند.
 در ادامــه با اخذ دســتورات قضائی و بعد از 
دوماه تعقیب و مراقبت و در حالی که متهم 
از ترس دســتگیری خــود را مخفی کرده 
بود تیمــی از ماموران پایــگاه هفتم پلیس 
امنیت عمومی پایتخــت وی را در حالی که 

قصد داشــت به مکان دیگری جا به جا شود 
دســتگیر و به پلیس امنیت عمومی انتقال 

دادند.

پلیس:  امنیت برقرار است
ســردار حمید هداوند جانشین فرماندهی 
انتظامی پایتخت در گفت وگــو با خبرنگار 
انتظامی خبرگــزاری فــارس در واکنش 
بــه حــوادث رخ داده در تهــران و نگرانی 
شهروندان از موضوعات اخیر اظهار داشت: 
برخی اوقات اتفاقاتی رخ می دهد که شاید 
احســاس امنیت را خدشه دارکند اما پلیس 
که وظیفه برقراری نظم و امنیت را به عهده 
دارد همــواره در صحنــه بــوده و امنیت را 

برقرار می سازد.
 وی با بیان این مطلب کــه برخی ها به این 
قبیل حوادث دامن زده و می گویند امنیت 
نیست؛ گفت: کاهش آمار جرائم و سرقت ها 
در پایتخت نشــان دهنده برقراری امنیت و 

آرامش در پایتخت است.
جانشــین فرمانده انتظامی تهــران بزرگ 
با بیان ایــن مطلب که مأمــوران پلیس در 
همه ساعات شبانه روز در معابر، بزرگراه ها 
و پــارک ها به صــورت گشــت های پیاده، 
موتــوری و خودرویــی حضور داشــته و 
همچنیــن از طریق دوربین هــای موجود 
در معابــر امنیــت تهران را رصد، بررســی 
و پیگیــری می کنند به شــهروندان اعالم 
کرد:جای هیچ گونه نگرانی نیست؛ چرا که 
پلیس در صحنه حضور دارد و با قاطعیت با 
برهم زنندگان نظم و امنیت برخورد خواهد 

کرد.
 وی به موضــوع تخریب خودروها اشــاره و 
بیان داشت: گاهاً مســاله تخریب خودروها 
بر اســاس اختالفات شــخصی یا تســویه 
حساب ها رخ می دهد؛ در خصوص مسئله 
ســنگ پرانی هم که منجر به کشته شدن 
دو شــهروند و مجروحیت ۶ نفر دیگر شــد 
مجرم قبل از ارتکاب جرم دیگری در صحنه 

دستگیر شد.
ســردار هداوند در پاســخ به دیگر پرسش 
فارس در خصوص وضعیــت روحی و روانی 
متهم این پرونده اعالم کرد: متهم دستگیر 
شده بعد از تکمیل پرونده به دادگاه فرستاده 
شــده و قاضی پرونده و وضعیــت  متهم را 

بررسی خواهد کرد.
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رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس:

برنامه مجلس برای افـزایش وام ازدواج
زهرا علیدادی  رئیس فراکســیون زنان و 
خانواده مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی 
مجلس پیشنهاد کرده که میزان وام ازدواج 
برای هر یــک از زوجین، مبلغ ۱۵۰ میلیون 
تومان باشــد و ضامــن کارمند هــم برای 

دریافت وام حذف شود.
فاطمه قاســم پور با بیان اینکه در ســنوات 
گذشــته مواردی نظیر یارانه شیرخشک، 
فرانشیز زایمان طبیعی، آموزش زنان باردار 
و شــیرده در زمینه تغذیه ســالم، کمک به 
اجرا و پایش برنامه بهبــود تغذیه کودکان 
زیر پنــج ســال در قوانین بودجــه لحاظ 
شده بود، گفت: امســال با تغییرات صورت 
گرفته شــاهد ذکر برنامه ها و فعالیت های 
دســتگاه ها به این صورت نیســتیم. با این 
حال ذیل احکام تبصــره ای بودجه و برخی 
از دستگاه های اصلی، اعتباراتی پیش بینی 

شده که قابل بررسی است.
وی افــزود: در الیحه بودجــه ۱۴۰۱، ذیل 
دو تبصــره ۱۴ و ۱7 به موضــوع حمایت از 
فرزندآوری توجه شده است. در تبصره ۱7 
دولت برای اجرای قانون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت ۱۲۰ هــزار میلیارد ریال 

اعتبار پیش بینی کرده است.
رئیس فراکســیون زنان و خانــواده مجلس 
شورای اســالمی با اشــاره به اینکه اجرای 
برخی از موضوعات مذکور در قانون جمعیت 

منوط به تصویب در بودجه ســنواتی شــده 
اســت، گفت: تخفیف در پروانه ساختمانی 
برای خانواده هــای دارای ســه فرزند، وام 
تسهیالت قرض الحسنه فرزند، سهام فرزند، 
افزایش حق اوالد و حق عائله مندی، حمایت 
و تســهیالت برای مادران شــاغل، معافیت 
۱۵ درصدی مالیاتی بــرای هر فرزند، کارت 
مادرانه، تسهیالت قرض الحســنه ازدواج، 
تســهیالت قرض الحسنه ســاخت ودیعه 
و جعاله مســکن برخی از این موارد اســت 
که هیچیک از این مــوارد در الیحه بودجه 
تجلی نیافته و به این معناســت که در سال 
۱۴۰۱ مواد یادشــده، به صورت کلی لحاظ 
شده است. این شــرایط امکان جذب بودجه 
برای هر مــورد و همچنین نظارت پس از آن 

را دشوار می کند.
قاســم پور تأکید کرد: همچنین تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج جوانان، تســهیالت 
قرض الحســنه تولد فرزند و ساخت ودیعه 
و جعاله مسکن اســت که این موضوعات در 
قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ ذیل تبصره ۱۶ 
ذکر شده بود. امســال تبصره ۱۶ به صورت 
کلی آمده و تصمیم گیری درباره جزئیات را 
به طور کامل در اختیار بانــک مرکزی قرار 

داده تا برای آن آیین نامه تدوین کند.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای 
اســالمی با اشــاره به پیشــنهادهای این 

کمیســیون در زمینــه وام ازدواج، گفت: 
ســال گذشــته در کنار افزایش تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج، با هــدف حمایت از 
زوج های جــوان این افزایــش را به صورت 
پلکانــی لحاظ کردیــم. امســال نیز طبق 
رویه ای که سال گذشــته در قانون بودجه 
۱۴۰۰ داشــتیم، کمیســیون اجتماعــی 
پیشــنهاد کرده که میزان وام ازدواج برای 
هر یک از دختر و پســر، مبلغ ۱۵۰ میلیون 
تومــان باشــد. همچنیــن برای تشــویق 
جوانان به ازدواج در ســنین مناسب، مبلغ 
۱۰۰ میلیــون تومــان افزایش نیــز برای 
ازدواج پســران کمتر از ۲۵ سال و دختران 
کمتر از ۲۳ ســال در نظر گرفتیم. در واقع 
هر کدام از دختر و پســر واجد این شــرایط 
سنی از مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وام ازدواج 

بهره مند می شوند. البته این مسئله باید در 
کمیسیون تلفیق بودجه بررسی شود.

وی افزود: عالوه بر این، امســال مدت زمان 
۱۰ ســال را برای بازپرداخت وام ازدواج در 
نظر گرفته ایم، این مدت زمان سال گذشته 
7 سال تعیین شــده بود. همچنین یکی از 
مســائل جوانان در گرفتن وام ازدواج، بحث 
تضامین بود که امســال ضــرورت معرفی 
ضامن کارمنــد را حذف کردیــم و به جای 
آن، ارائه سفته معتبر یا ضمانت افراد شاغل 

دارای چک معتبر کفایت می کند.
رئیــس کمیتــه آســیب های اجتماعــی 
کمیســیون اجتماعــی مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به موضوع درمان ناباروی، 
گفت: این موضوع ذیل تبصره ۱۴ در الیحه 
پیشــنهادی و ذیل دو عنــوان »حمایت از 
هزینه های درمان نابــاروری« و »افزایش 
و تجهیز مراکز ناباروری« آمده اســت. این 
موضوع در قانون بودجــه ۱۴۰۰ با عناوین 
»بیمه کامل درمــان نابــاروری و افزایش 
و تجهیز مراکــز ناباروری« ذیل ســرفصل 
اعتبــارات یارانــه ای موضوع ســالمت و 
سیاســت های جمعیتی با اعتبار هر یک به 
ترتیب 7 هزار میلیارد ریال و ۶ هزار میلیارد 
ریال دیده شده بود که بر این اساس، اعتبار 
الیحه پیشــنهادی برای موضوع حمایت از 
درمان ناباروری ۶۶ درصد کاهش داشــته 

است.
وی با اشاره به بیمه درمان ناباروری، گفت: 
در قانون بودجه ۱۴۰۰ عالوه بر بیمه درمان 
ناباروری، تســهیالت قرض الحســنه برای 
زوج های نابــارور در نظر گرفته شــده بود 
که این تسهیالت در الیحه ۱۴۰۱ در قالب 
تبصره ۱۶ لحاظ شده که همان طور که این 
تبصره ابهــام دارد و فرآیند اجــرا و نظارت 
را مختل خواهــد کرد.رئیس فراکســیون 
زنان و خانواده مجلس شــورای اســالمی 
افزود: کاهش اعتبارات بــرای بیمه درمان 
نابــاروری و ابهام در اعطای تســهیالت وام 
قرض الحســنه به زوج های نابارور در الیحه 
تقدیمی، در حالی صورت گرفته اســت که 
مطابق آمار حــدود ۳.۵ میلیون زوج نابارور 
در کشــور وجود دارنــد و هزینه های باالی 
درمان یکی از موانع فرزندآوری این زوجین 
و محروم شــدن ایشــان از حق فرزندآوری 
است.قاسم پور خاطرنشــان کرد: تغییرات 
عمده ای که دولت در ساختار الیحه بودجه 
ایجاد کرده است، چالش های بسیاری را در 
فرآیند اجرای قوانین و سیاســت ها ایجاد 
خواهد کرد. ضمــن آنکه با توجــه به ابهام 
تبصره ها امکان نظارت نهادهای نظارتی را 
کم کرده و همین امر می تواند در موضوعات 
مهمی نظیــر خانواده، زنــان و فرزندآوری 

چالش های بسیاری ایجاد کند.
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در سامانه های بانکی کشور

سقف انتقال وجه افزایش یافت

خریدار   براســاس دســتورالعمل جدید بانک 
مرکــزی حداقــل و حداکثــر انتقــال وجه در 

سامانه های ساتنا و پایا افزایش یافت.
 با مصوبه کمیســیون پولی و بانکی بانک مرکزی، 
در راستای رسالت سامانه ســاتنا در انتقال وجوه 
کالن و همچنین مدیریت حجم دستور پرداخت 
این سامانه، تغییراتی در ســامانه های ساتنا  و پایا 
اعمال شد.بر این اساس، کف مبلغ پرداخت ساتنا 
از ۱۵ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان و سقف 
مبلغ پایــا از ۵۰ میلیون تومان بــه ۱۰۰ میلیون 

تومان به ازای هر دستور پرداخت افزایش یافت.
تغییــر دیگری نیــز در نحــوه کار ســامانه پایا 
اعمال شــده که در خصوص چرخه های تســویه 
پایــا در روزهای عــادی )غیرتعطیل رســمی( 
چرخه جدیدی در ســاعت ۱7:۴۵ جهت تسویه 
دستورپرداخت های غیرشــاپرکی افزوده خواهد 

شد.
دستور پرداخت های ساتنا و پایا با مبداء و مقصد 
بانک مرکزی و همچنین دســتور پرداخت های 

مربوط به تســویه وجوه پرداخت یاران از شمول 
محدودیت های مبلغی ذکر شده مستثنی خواهد 
بود اما در صورت عدم رعایت کنترل های ابالغی 

وجه التزام های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.

ساتنا و پایا چیست؟
گفتنی اســت پایا یک سیســتم تبادل اطالعات 
بانکی اســت که به بانک ها اجازه می دهد تمامی 
تبادالت بین بانکی مشــتریان خود را به صورت 
الکترونیکــی انجام دهنــد. کاربــرد اصلی این 
ســامانه، مکانیزه کردن پرداخت های خرد بین 
بانکی با تعداد انبوه برای مشــتریان است که پس 
از تکمیــل مراحل پیاده ســازی، ارائه خدمات از 
طریق اینترنت را نیز میســر می سازد و به کمک 
این ســامانه، بانک های عضو آن می توانند بنا به 
درخواست مشــتری، دســتور واریز و یا برداشت 

وجوه در حساب های سایر بانک ها صادر کند.
بانک مرکزی با پیاده سازی این ســامانه، امکان 
حواله الکترونیکی پول از حســابی در یک بانک 

به حســابی در بانک دیگر )بین بانکــی( را فراهم 
کرده است و مشتریان بانک ها با اســتفاده از پایا 
می توانند پول را از حســاب خود به حســابی در 

بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.
همچنین، ســاتنا ســامانه ای الکترونیکی است 
که پردازش و تســویه تراکنش های بین بانکی و 
دســتور پرداخت های فوری را به صورت انفرادی 
و آنی انجام می دهد. در این سامانه مشتریانی که 
در بانک ملی دارای یکی از انواع حســاب )جاری، 
پس انداز و کوتاه مدت( هستند، می توانند نسبت 
به انتقال وجوه )مبالغ بیش از ۵۰ میلیون تومان( 
به حساب خود یا سایر افراد در سایر بانک ها اقدام 
کنند.سامانه ذکر شده به مشتریان یک بانک این 
امکان را می دهد تا با مراجعه به شــعب بانک خود 
و یا از طریق ســامانه اینترنتی بانک حواله هایی با 
مبالغ بیش از ۵۰ میلیون تومان را به هر حســابی 
در هر بانکی انتقال دهند که مزایای به کارگیری 
ساتنا را می توان امنیت، ســرعت و سادگی انجام 

عملیات آن نام برد.  

گردشگری

ســرمایه گذاری  صنــدوق 
بانــک گردشــگری در تاریــخ 
دریافــت  بــا   ۱۳۹۰/۰۳/۰۳
مجوز از ســازمان بورس و اوراق 
بهادار )ســبا( فعالیت خود را در 
۱۰۰ شــعبه بانک گردشــگری 
آغــاز و در حال حاضــر با خالص 
ارزش دارایــی معادل ۱۲۳،۵۹۵ 
میلیــارد ریال رتبه هشــتم را در 
بیــن ۱۰ صندوق برتر بــا درآمد 
ثابت در کشــور دارد.این صندوق 
به پشتوانه اعتماد سرمایه گذاران 
به بانــک گردشــگری، از ابتدای 
ســال ۱۴۰۰ تاکنون ۶۵ درصد 
رشد داشته است. با توجه به اینکه 
ســود صندوق ســرمایه گذاری 
بانک بــه صورت ماهانــه و با نرخ 
علی الحســاب ۲۰ درصد ساالنه 
اســت، ســود دوره آذرماه سال 
جاری با نرخ ۲۱ درصد به حساب 

ســرمایه گذاران واریز 
شــد. میانگین بازدهی 
یــک ســاله صندوق 
بانک  ســرمایه گذاری 
 ۲۱/۱۱ گردشــگری 
میانگیــن  و  درصــد 
بازدهــی شــش ماهه 

صنــدوق ۲۰/۳۲ درصــد بوده 
اســت.بر اســاس مصوبه مجمع 
صنــدوق ســرمایه گذاری بانک 
گردشــگری کــه اردیبهشــت 
ماه امســال برگزار شــد، تعداد 
واحدهای سرمایه گذاری از ۱۰۰ 
میلیــون به ۲۰۰ میلیــون واحد 
معــادل ارزش ۲۰،۰۰۰ میلیارد 
تومــان افزایش یافــت و در زمره 
با  صندوق های ســرمایه گذاری 
درآمــد ثابت و پیش بینی ســود 
باالتــر نســبت به ســپرده های 
بانکی اســت که به پشتوانه بانک 

مدیریت  گردشــگری 
صنــدوق  می شــود. 
بانک  ســرمایه گذاری 
عــالوه  گردشــگری 
 بــر مزیت هــای رایج 
این  صندوق هــا  مانند 
کاهش ریسک، کاهش 
هزینه ها و قابلیت نقدشــوندگی  
باال، دارای مزایای ویژه ای اســت 
که ســبب شــده ایــن صندوق 
بــه عنــوان گزینه ای مناســب 
پیش روی ســرمایه گذاران قرار 
گیرد. این مزایا شــامل پرداخت 
ســود ماهانه، امکان خــروج از 
ســرمایه گذاری)دریافت اصل و 
فرع سرمایه( در هر زمان و امکان 
ســرمایه گذاری بــا حداقل یک 

واحد سرمایه گذاری است.
هر فرد می تواند با ســرمایه مورد 
نظر خــود )هرچند انــدک( در 

ســبدی از دارایی  هــای متنوع 
ســرمایه  گذاری کــرده و به این 
ترتیب نســبت به آورده خود در 
صندوق ســهیم  شــود. سرمایه 
گــذاران می تواننــد از خدمات 
جدیــد بانکــداری نویــن بانک 
گردشگری، از طریق اپلیکیشن 
گردش پی و ســامانه شباهنگ، 
اقدام بــه افتتاح حســاب بانک 
گردشــگری بدون حضــور در 
شــعبه و احراز هویت در سامانه 
صندوق ســرمایه گــذاری بانک 
گردشــگری و عملیات صدور و 
ابطال واحدهای سرمایه گذاری 
کنند. همچنین ثبت نام و صدور 
و ابطــال اینترنتــی واحدهای 
ســایت  در  ســرمایه گذاری 
صندوق سرمایه گذاری به آدرس 
  https://bgf.irbrokersite.ir

امکان پذیر است.

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری در بین 10 صندوق برتر کشور

در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها صورت گرفت

 افتتاح کارخانه تولید دستگاه های کارت خوان
 با حمایت بانک سامان

شــرکت تندرنور با حمایت بانک ســامان و به کارگیری تکنولوژی روز 
دنیا، موفق به راه اندازی کارخانه تولید دستگاه های کارت خوان شد.

به گزارش ســامان رســانه، مراســم افتتاح کارخانه تولید و ســاخت 
دستگاه های کارت خوان شــرکت تندرنور با حضور مدیران ارشد بانک 
سامان، شرکت پرداخت الکترونیک ســامان و جمعی از مدیران ارشد 

شبکه بانکی کشور در پارک علم و فناوری پردیسان برگزار شد.
در این مراســم هومن ســپهری مدیرعامل شــرکت تندرنور که یکی 
از شــرکت های گروه مالی سامان اســت، طی ســخنانی به تاریخچه 
شــرکت تندرنور و فراز و نشــیب های این شرکت اشــاره کرد و گفت: 
شــرکت تندرنور نخســتین شــرکت ایرانی بود که موفق به طراحی و 
ساخت نرم افزار سوئیچ بانکی شد و این نرم افزار تا سال ها در بانک سپه 
مورداســتفاده قرار می گرفت؛ اما زمانی که بانک سامان این شرکت را 

خرید وضعیت چندان مناسبی نداشت و با مشکالت فراوانی روبرو بود.
وی ســپس ادامه داد: پس از تملک شــرکت توسط بانک ســامان و با 
حمایت های خوبی که توسط مدیران ارشد این بانک و شرکت پرداخت 
الکترونیک ســامان دریافت کردیم، توانستیم مشــکالت را یکی پس 
از دیگری پشــت ســر بگذاریم و امروز به بزرگ ترین شرکت تعمیرات 
کارت خوان ایران تبدیل شویم. به طوری که امروز تنها شرکتی هستیم 
 Pax, Verifone, که توانایی تعمیر تمام برندهای کارت خــوان اعم از
Bitel, Ingenico, Newland, Talento و Sagem را داریــم و 

محدود به برند خاصی نیست.
مدیرعامل شــرکت تندرنور در ادامه افزود: در ســال ۹7 و ۹۸ تصمیم 
گرفتیم که شرکت برند خاص خود را در حوزه کارت خوان داشته باشد 
و ازاین رو پس از بررســی و مطالعه فراوان و بازدیدهای متعدد با شرکت 
Newland که دومین تأمین کننده دســتگاه کارت خوان در سراســر 
جهان است به توافق رسیدیم و با انتقال دانش توانستیم نمایندگی این 

شرکت بزرگ را دریافت کنیم.
هومن ســپهری در ادامه به شــیوع کرونا در جهان اشــاره کرد و ادامه 
داد: در ســال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا، گرایش بســیار زیادی به سمت 
استفاده از دســتگاه های کارت خوان ایجاد شد و به همین دلیل شرکت 
تندرنور تصمیم گرفت که برای رفع نیاز داخلی، اقدام به تولید دستگاه 
کارت خوان در داخل کشــور کنــد. به همین دلیل پــس از اخذ مجوز 
هیئت مدیره ما با شاپرک و وزارت صمت وارد مذاکره شدیم و درنهایت 
مجوز احداث کارخانه و تولیــد ۲۰۰ هزار دســتگاه کارت خوان و ۵۰ 
هزار صندوق فروشــگاهی در ســال را دریافت کردیم و امروز در کمتر 
از یک سال شاهد افتتاح کارخانه و خط تولید دستگاه های کارت خوان 

شرکت تندرنور هستیم.
مدیرعامل تندرنور با اشاره به ظرفیت این کارخانه گفت: در حال حاضر 
ما ظرفیت تولید ۵۰۰ تا 7۰۰ دســتگاه کارت خــوان به صورت روزانه 
داریم ولی این امکان فراهم اســت که ظرفیت تولید تا ۱۵۰۰ دستگاه 

به صورت روزانه افزایش پیدا کند.

تندرنور را راهی بورس می کنیم
حسین واعظ قمصری مدیرعامل شــرکت پرداخت الکترونیک سامان 
نیز در مراسم افتتاح کارخانه تولید دستگاه های کارت خوان با اشاره به 
توانمندی های باالی شرکت تندرنور، اظهار کرد: پرداخت الکترونیک 
ســامان، ســال ها از شــرکت های دیگر خدمات ســرویس و تعمیر و 
خرید کارت خوان را دریافــت می کرد اما با یک برنامه ریزی درســت، 
مرحله به مرحله پشتیبانی دســتگاه های کارت خوان خود را به شرکت 
تندرنور واگذار کردیم و ســال پیش عماًل تمامی ســرویس و تعمیرات 
کارت خوان های پرداخت الکترونیک ســامان در اختیــار تندرنور قرار 
گرفت و همین موضوع درآمد بســیار خوبی را عایــد تندرنور به عنوان 

عضوی از گروه مالی سامان کرد.

وی ظرفیت شــرکت پرداخت الکترونیــک ســامان را در حدود یک 
میلیون و صد هزار کارت خوان عنوان کــرد و گفت: درمجموع ظرفیت 
جامعه در حدود ۹ میلیون دســتگاه کارت خوان است و افتتاح کارخانه 
شرکت تندرنور فرصت بسیار مناسبی برای این شرکت است که بتواند 

به ما و دیگر شرکت های پرداخت دستگاه بفروشد.
مدیرعامل پرداخت الکترونیک ســامان وضعیت شرکت تندرنور ازنظر 
دانش و تکنولوژی را بســیار مطلــوب ارزیابی کرد و ادامــه داد: برنامه 
شــرکت پرداخت الکترونیک سامان و بانک ســامان بر این است که با 
توجه به این توانمندی ها، شــرکت تندرنور را تا سال ۱۴۰۴ وارد بورس 

کند.
قمصری به حمایت های بانک ســامان از شــرکت تندرنور اشاره کرد و 
افزود: بانک سامان برای راه اندازی این خط تولیدی حمایت های بسیار 
خوبی از مجموعه تندرنور کرد و یک خط اعتباری بســیار بزرگ برای 
تأســیس این کارخانه در اختیار شــرکت قرار داد و امروز شاهد به ثمر 
نشســتن این حمایت ها در قالب ایجاد اشــتغال و افزایش تولید ملی 

هستیم.

برای حمایت از تولید، قدم های عملیاتی برمی داریم
ســخنران دیگر این مراســم، علیرضا معرفت مدیرعامل بانک سامان 
بود. وی در ســخنان خود به گام های مؤثر بانک سامان برای حمایت و 
پشتیبانی از تولید اشاره کرد و گفت: بانک ســامان همواره در راستای 
سیاســت های اصولی و منویات نظام برای حمایــت از تولید، قدم های 
عملیاتی برداشــته به نحوی که امــروز بیش از ۵۴ درصــد از پرتفوی 

اعتباری بانک سامان به حوزه صنعت و تولید اختصاص دارد.
مدیرعامل بانک ســامان، ایفای نقش برای ایجاد اشــتغال، حمایت از 
تولید و اســتفاده از دانش را بســیار مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: همه 
تالش ما در بانک سامان این است که در جهت حمایت از تولید و تامین 
مالی صنعت حرکت  کنیم و همواره به دنبال حمایت از صنعت خواهیم 
بود. البته ما هرگز بــدون مطالعه دســت به اقدام نمی زنیــم و منافع 

مجموعه را نیز در نظر می گیریم.
معرفت به فرصت کرونا برای شرکت تندرنور اشاره کرد و گفت: از سال 
۲۰۱۹ و با شــیوع کرونا، اســتفاده از ابزارهای الکترونیک میزان پول 
فیزیکی را ۴۲ درصد کاهــش داد و امروز ۶7 درصــد از پرداخت ها در 
سطح جهان از مسیر ابزارهای الکترونیک می گذرد و این فرصت بسیار 
خوبی است که شــرکت تندرنور با ارائه محصوالت خود به بازار، سهمی 

از این بازار بزرگ را در اختیار بگیرد.
مدیرعامل بانک ســامان، ارزش بازار ابزارهای پرداخــت در جهان را 
حدود 7۰ میلیارد دالر عنوان کرد و افزود: این بــازار بزرگ می طلبید 
که ما در آن ســرمایه گذاری کنیم و امروز ثمره این سرمایه گذاری را در 

افتتاح کارخانه تولید پوز شرکت تندرنور شاهد هستیم.

بانک
پیام رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت سالروز 

تاسیس صندوق تامین خسارت های بدنی
خدمتگذاری در عرصه صنعت بیمه و بر دوش کشــیدن َعلَم اطمینان 
بخشی و آرامش آفرینی بسیار ارزشمند است و حالوت آن وقتی بیشتر 
می شــود که طعم خدمت بی منت در کام مردم شــریف این سرزمین 

احساس شود.
صندوق تامین خسارت های بدنی از جمله مراکز حساس و سنگرهای 
مهمی است که باید از آن به عنوان مکمل خدمت شایسته صنعت بیمه 

یاد کرد و بر خادمان راستین آن درود فرستاد.
خوشــبختانه در چند ماه اخیر که رویکرد الکترونیکی سازی صندوق 
تامین خسارت های بدنی به اولویت اصلی مدیریتی و بدنه این مجموعه 
تبدیل شد روند خدمات رسانی، شتاب بیشتری به خود گرفت و ضریب 

رضایت ذینفعان را به شکل محسوسی افزایش داد.
ارائه خدمت با کیفیت، پرهیز از بروکراسی های رایج اداری و صیانت از 
منابع باارزش صندوق، سه دســتاورد چشمگیر است که نتیجه آن رفاه 

نسبی بخش مهمی از زیاندیدگان دردمند خواهد بود.
همانگونه که مقــام معظم رهبری بارها اشــاره فرمودنــد تحمل رنج 
بیماری و آسیب های بدنی به اندازه کافی طاقت سوز است و باید کاری 

کرد که مصیبتی بر مصائب قربانیان حوادث رانندگی تحمیل نشود.
سیاســتگذاران، مدیران و کارشناســان صندوق تامین خسارت های 
بدنی با درک این پیام والیــی، تمام توان فنی، علمــی و عملی خود را 
به کار بســته اند تا در تســکین آالم قربانیان حوادث اینچنینی، نقش 
تاریخی خود را به بهترین شــکل ممکن ایفا کنند.در آســتانه سالروز 
تاســیس صندوق تامین خســارت های بدنی بر خود فرض می دانم از 
تالش های خســتگی ناپذیر مدیران دانش محور، کارشناسان دلسوز و 

تمامی پرسنل شریف این مجموعه قدردانی نمایم.
انشــاهلل در پناه پروردگاه یگانه و در ظل توجهات ولــی عصر )عج( در 
ایفای ماموریت ها و مســئولیت های انســانی و قانونی خــود موفق و 

سرافراز باشید.

رئیس کل بیمه مرکزی در رویداد تبادل فناوری در صنعت بیمه:
 آینده پژوهی در بستر دیجیتال 

به رشد ظرفیت های بیمه ای منتهی خواهد شد
هماهنگی بین متخصصان صنعت بیمه و نــوآوران فناور محور با بهره 
گیری از مولفه های آینده پژوهانه، رشــد ظرفیت هــای بیمه ای را به 
دنبال خواهد داشــت. به گزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین 
الملل بیمــه مرکزی دکتر غالمرضا ســلیمانی کــه در مرکز نوآوری و 
شــکوفایی نهاد ریاست جمهوری ســخن می گفت با اعالم این مطلب 
افزود: استقبال چشــمگیر فناوران جوان و اعالم آمادگی شرکت های 
دانش بنیان برای ورود به فعالیت های بیمه ای از ظرفیت باالی رشــد 

این صنعت در کشور حکایت دارد.
رئیــس کل بیمه مرکزی بــا اعالم این خبــر که فرایند صــدور مجوز 
برای شــرکت های دیجیتالی بیمه، مراحل  نهایی خود را می گذراند، 
خاطرنشان کرد: استقبال شــرکت های فناور در صنعت بیمه عالوه بر 
گسترش بازار در تســهیل فرایند ارزیابی ها و پرداخت خسارات نیز از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی بر تقویت تعامل بین بخشــی در صنعت بیمه و دستگاه های دیگر 
خبر داد و اظهار داشت: کمبود درآمد و ناپایداری منابع بیمه های پایه 
در کشور، لزوم اســتقرار نظام جامعه بیمه های مکمل نظیر تامین آتیه 
و زندگی و مکمل بازنشســتگی را یادآور می ســازد کــه از جمله طرح 
های ملی محسوب می شوند.رئیس شورای عالی بیمه از تأخیر در روند 
پرداخت خســارات به عنوان یک رویکرد غیر توسعه ای بیمه یاد کرد و 
افزود: شرکت های دانش بنیان با تســهیل فرایندها می توانند بر روند 
ارزیابی ســنتی، نقطه پایان بگذارند و برای پروژه همگانی ســازی به 

عنوان یک شتاب دهنده عمل کنند.
وی در پایان به تشریح آخرین دســتاوردهای صنعت بیمه پس از همه 
گیری ویروس کرونا پرداخت و تصریح کرد: بعــد از اپیدمی کووید ۱۹ 
قدرت طراحی محصوالت بیمــه ای افزایش یافتــه و بازارهای تازه ای 
به روی بیمه گران گشوده شده است که شــرکت های فناور باید از این 
ظرفیت عظیم بهره برداری کنند.گفتنی اســت در پایان رویداد تبادل 
فناوری و صنعت بیمه، تفاهم نامه های متعدد همکاری بین بیمه گران 

و شرکت های دانش بنیان  به امضا رسید.

شمسی نژاد:
 با ارتقای خدمات بانکداری الکترونیک رفاه 

مشتریان را افزایش می دهیم
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهرایران، دکتر شمسی 
نژاد در سفر خود به مشــهد مقدس، در نشستی با روسا و معاونان شعب 
و دایره های ستادی اســتان از عزم جدی بانک برای گسترش خدمات 
الکترونیک خبر داد و بــر اهمیت این حوزه در ایجاد رفاه بیشــتر برای 

مردم و کاهش شلوغی شعب تاکید کرد. 
وی با اشاره به فضای محدود شــعب و تعداد زیاد مشتریان بیان داشت: 
تنها راه حل این مشکل باال بردن سطح کیفی و کمی خدمات بانکداری 
الکترونیک است تا مشتریان بتوانند امور مالی و بانکی خود را از راه دور 
انجام داده و به شعب مراجعه نکنند.وی افزود: باید جذابیت را در بخش 
بانکداری الکترونیک افزایش داد تا مشتریان برای استفاده از این بستر 
ترغیب شوند. تخصیص امتیاز بیشتر در هنگام اخذ تسهیالت برای این 

دسته از افراد می تواند یکی از روش های ایجاد جذابیت باشد.
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران ادامه داد: باید برای بسیاری 
از امورات مشتریان از جمله ارائه اســناد ضمانتی به بانک، راهکارهایی 
گنجانده شود تا زمینه را برای بهترین و بیشترین خدمت فراهم نماییم.

دکتر شمسی نژاد با اشــاره به افزایش روز افزون مشتریان بانک و لزوم 
ارائه خدمات مناسب به آن ها عنوان کرد: گسترش بخش انفورماتیک 
بانک با جذب نیروهای متخصص در این زمینه در دستور کار قرار دارد 
و امید داریم در آینده نزدیک شــاهد اتفاقاتی بســیار خوب در بخش 

خدمات الکترونیک بانک باشیم.

ماموریت این بانک، حمایت از افراد کم برخوردار جامعه است
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر ایــران در ادامه ســخنان خود 
با ترسیم نقشــه راه بانک قرض الحســنه مهر ایران، ماموریت بانک را 

پوشش نیاز افراد ضعیف جامعه و حمایت از آن ها دانست .
وی با بیان اینکــه قریب به ۳۰ درصــد از افراد جامعه را قشــر ضعیف 
تشــکیل می دهد، گفت: بخشــی از افراد جامعه در فقر مطلق هستند 
و قادر به هیچگونه سپرده گذاری در بانک نیســتند که ما تالش کرده 

ایم تا نیاز این گروه از افراد را از طریق تسهیالت تکلیفی پوشش دهیم. 
وی با اشاره به مشکالت این قشر بیان داشــت: همکاران ما باید با درک 
شــرایط ســخت این افراد در مواجهه با آن ها با متانت و صبوری رفتار 

کنند و از هیچ تالشی برای کمک به آن ها دریغ نورزند.
شمسی نژاد تالش و همت همکارن را در ارائه خدمت به مشتریان قابل 
ستایش دانست و گفت: برکات قرض الحسنه به یمن زحمات همکاران 
و نیت خدایی آن ها روز به روز بیشتر شــده و این موضوع موجب ایجاد 
توقع در میان مردم و مسئولین شده است. تالش می کنیم با استفاده از 
این اعتماد و اعتقادی که به قرض الحسنه به وجود آمده است در جهت 

افزایش مبلغ تسهیالت و تحکیم جایگاه بانک استفاده نمائیم.
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