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سمیه رســولی   رئیس اتاق ایران ضمن انتقاد 
از نحوه تدویــن بودجه ۱۴۰۱ و بــی اعتنایی به 
بخش خصوصــی، گفت: بار اصلــی درآمدهدی 
مالیاتی ســال ۱۴۰۱ روی دوش مــردم و بخش 
خصوصی است. غالمحسین شــافعی در جلسه 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشــاره به 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱، اظهار کرد: افزایش 
حساســیت ها نســبت به بودجه همواره دارای 
واکنش است و بخش های مختلف جامعه نسبت 
به آن حساس هستند زیرا سند بودجه صرفاً یک 
سند حســابداری نیســت بلکه بازتابی از ارتباط 
درآمدها و هزینه های دولت و آینــه ای از تعامل 

دولت با ملت را به نمایش می گذارد.

هیچ مشورتی از بخش خصوصی برای 
تدوین بودجه گرفته نشد

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: بخش خصوصی 
شــاید برای اولین بار به کلــی در تدوین بودجه 
۱۴۰۱ غایب بوده است. بر خالف سالهای قبل که 
بخش خصوصی توسط ستاد بودجه دعوت می شد 
اما امســال هیچ دعوتی صورت نگرفت. جالب تر 
اینکه در نحــوه نگارش بودجه حتــی یک بار هم 
عبارت بخش خصوصی در بودجه نیامده اســت.
وی ادامه داد: در ســالهای قبل عبارت مشارکت 
عمومی_خصوصی در الیحه اســتفاده می شــد 
اما امســال از عبارت بخش غیردولتی اســتفاده 
شده اســت که یک بار معنایی و حقوقی دارد که 

جایگزین عبارت بخش خصوصی شده است.

بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال 1401 
روی دوش مردم و بخش خصوصی

شافعی با اشاره به وجه تأمین ســاختار درآمدها 
در بودجه که به مالیات مربوط می شــود، گفت: 
مالیــات بر شــرکت های غیردولتی رشــد ۱۴۰ 
درصدی داشته و به رقم ۱۲.۱ هزار میلیارد تومان 
رسیده است اما در مقابل برای شرکت های دولتی 
که بودجه عظیمی هم صرفشــان می شــد فقط 
۸۳ درصــد افزایش دیده اند که حــدود ۷.۵ هزار 

میلیارد دالر می شود.
وی افزود: همچنین در الیحه رشــد ۷۰ درصدی 
برای مالیات بر ارزش افزوده دیده اند که نشــان 
می دهد بار اصلــی درآمدهای مالیاتی در ســال 
۱۴۰۱ بر دوش مردم و بخش خصوصی گذاشــته 
شــده اســت. در کنار این افزایش، فشار بر بخش 
خصوصی در دیگر بخش های بودجه سیاســت با 
حذف معافیت مالیاتی دیده شــده است. حذف 
یکباره معافیت هــا در قوانین باالدســتی مانند 
معافیت مالیاتی صادرات یا ماشــین آالتی که در 
داخل تولید نمی شوند باعث تغییر گسترده برنامه 
ریزی ها در واحدهای تولیدی و کاهش پیش بینی 
پذیری اقتصاد می شود.رئیس اتاق بازرگانی ایران 

گفت: باید توجه داشــت که رشد ریسک سرمایه 
گذاری تأمیــن مالی را برای فعــاالن اقتصادی و 
بازرگانان افزایش می دهد. بنابراین همچنان این 
سوال مطرح است که آیا از طریق بودجه می توان 
تعهدات بلندمدت دولت را نادیده گرفت؟ با روش 
فعلی چــه اطمینانی می توان بــه دیگر قول های 

دولت داشت؟

استقراض از صندوق توسعه ملی، منجر به 
اتالف منابع می شود

وی به درآمدهای نفت و گاز اشــاره کرد و گفت: 
با افزایش نرخ ارز به ۲۳ هــزار تومان ردیف قابل 
توجهی برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده 
اما دولت هنوز منابع واریزی به صندوق توســعه 
ملی را اســتقراض می کند، در حالیکه این منابع 
باید صرف سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی 
می شــد. اگر دولت می خواهد از طریق این منابع 
برای خود ســرمایه گذاری کند قطعــاً این منابع 

دچار اتالف می شود.

سیاست ها باید هماهنگ باشند
شــافعی تاکید کرد: هماهنگ سازی سیاست ها 
موضوع دیگر اســت کــه بالی جان همیشــگی 
اقتصاد ایران اســت. به گونه ای که اگرچه اذعان 
داریم حذف ارز ترجیحی درســت اســت اما باید 
سیاست ها در مورد این جراحی بزرگ هماهنگ 
باشند.وی گفت: مجلس معافیت مالیاتی ماشین 
آالتی که در داخل تولید نمی شــوند را کاًل حذف 
کرد در حالیکه نرخ رشــد ســرمایه گــذاری در 
چند سال گذشته منفی بوده اســت و این مساله 
شــرایط را بدتر می کند. اتاق بازرگانی نظر خود 
را ارائه کرد اما اثرگذاری صفر بود.شــافعی یادآو 
شــد: تصمیم گیری های پراکنده به بخش تولید 
در کشور ضربه می زند که رکود تورمی نتیجه آن 

خواهد بود.

همسایگان ایران سیاست را در خدمت 
اقتصاد درآورده اند

وی به توســعه روابــط اقتصادی با همســایگان 
اشاره کرد و گفت: یکی از مســائل در دستورکار 
همسایه ها رفع معضالت سیاســی برای توسعه 
اقتصادشان است؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور 
ترکیه در فوریه اعالم کرد که برای مشکل تجاری 
بین دو کشور به عربســتان می رود. اخیراً ولیعهد 
امارات سفری به ترکیه داشــت که نشانه تمایل 
این کشــور برای بهبود روابط اقتصادی برای دو 
کشــور بود. از این نظر تمام اختالفات کنار رفت. 
ارمنستان در یک اقدام مشابه این موارد، علی رغم 
جنگی که با آذربایجان داشت ممنوعیت واردات 
کاال از ترکیــه را لغو کرد که به مســائل اقتصادی 

لطمه ای وارد نشود.

رئیس اتــاق بازرگانی تصریح کرد: کشــورهای 
منطقــه با اولویت بخشــی برای حــل معضالت 
اقتصــادی در حال کمرنــگ کــردن منازعات 
سیاســی بین خود هســتند. این موضــوع باید 
آموزه ارزشمندی برای سیاســت گذاران کشور 
باشــد. همه اطرافیان ایران به ایــن اعتقاد دارند 
که سیاســت در خدمت اقتصاد اســت نه اقتصاد 
در خدمت سیاســت.وی به تحــوالت اقتصادی 
اطرافیــان ایران از حیــث حجم انبــوه موافقت 
نامه های تجاری و توســعه روابط دوجانبه اشاره 
کرد و افزود: امارات ســردمدار موافقت نامه های 
اقتصادی اســت که از جمله آنها بایــد به توافق 
برای تجارت آزاد با گرجستان، توافق برای ایجاد 
تجارت آزاد با اوراسیا و مذاکره برای موافقت نامه 
جامع اقتصادی از ســوی امارات با ۸ کشور اشاره 
کــرد. همچنین پیشــبرد تجــارت آزاد با خیل 
عظیمی از کشورها در دســتور کار هند قرار دارد. 
تجــارت آزاد با کشــورهای خلیج فــارس و آغاز 
گفتگوی دو طرفــه با بریتانیا، اســترالیا و آمریکا 
را در در دســتور کار دارد. ترکیه نیز کوشش های 
فراوانــی برای نفــوذ در کشــورهای پیرامونی و 
افریقا صورت داده است.شــافعی افزود: ترکیه و 
آذربایجان توافق کردنــد تجارت را به ۱۵ میلیارد 
دالر افزایش دهند. ترکیه دومین ســرمایه گذار 
خارجــی در آذربایجان شــده و با کشــورهای 
افریقایی توافق تجارت ۷۵ میلیارد دالری را امضا 

کرده است.
وی گفت: عربستان و فرانسه ۱۳ یادداشت تفاهم 
به مبلغ ۳۰ میلیارد دالر امضا کردند. عربستان با 

عمان هم چنین توافقی امضا کرده است.
شافعی تاکید کرد: در واقع همســایه ها دریافته 
اند که نگاه به بیرون از الزامات رشــد اقتصاد است 
که البته باید حل و فصل مشــکالت داخلی برای 

تقویت تولید داخل نیز در دستور کار قرار گیرد.
وی اظهار کرد: وقتی همه اطرافیان مشغول به این 
کار هســتند اگر نگاهمان را عوض نکنیم و به فکر 
روابط اقتصادی بیشتری نباشیم بیش از گذشته 
ایزوله خواهیم شد. در این تحوالت اقتصادی باید 

از سیاست برای اقتصاد کشور هزینه کنیم.

صفحه 8

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

۱۴۰۱ سال بهبـود نماگرهای 
اقتصادی ایـران

رئیس اتاق ایران اعالم کرد

وی دوش مردم و بخش خصوصی بار اصلی درآمدهدی مالیاتی سال ۱۴۰۱ ر
کار

یک کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه حداقل 
دستمزد حذف شدنی نیســت و همه کارگران 
حق برخــورداری از بن خواربار و حق مســکن 
را دارند، گفت: هر مزدی کــه تحت عنوان مزد 
منطقه ای، مزد جغرافیایی یا مزد صنفی تعیین 
شود، نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی 
کار کمتر باشد و زمینه ســوء استفاده از نیروی 
کار را به وجود آورد.رحمت اهلل پورموســی در 
ارزیابی تعیین دســتمزد منطقه ای در کشور 
اظهار کرد: تاکیــد ما همواره اجــرای صحیح 
قانون کار بــوده و اعالم کرده ایــم که مخالفت 
تعیین مزد به شــیوه منطقه ای نیســتیم ولی 

هنوز زیرساخت آن در کشور فراهم نیست.
وی افــزود: اینکه بخواهیم بــرای هر منطقه از 
کشــور به دلیل شــرایط اقتصادی آن، فرضا 
تهران یک نــرخ مزد و برای یــک منطقه دیگر 
مثل کرمان یا سیستان و بلوچستان یا خراسان 
جنوبی یک نرخ مــزد درنظر بگیریــم، نیاز به 
زیرساختهای قوی دارد و ما هنوز هیچ اقدامی 
در خصوص روند اجرا و پیامدهای این شــیوه 

تعیین مزد صورت نداده ایم.
این کارشــناس حوزه کار متذکر شد: در بحث 
مزد توافقی نیز معتقدم که این شــیوه به زیان 
کارگران است و موجبات سوء استفاده از نیروی 

کار را فراهم می کند. متاسفانه عده ای درصدد 
زدن الحاقیــه و تبصره به مــاده ۴۱ قانون کار 
هســتند تا به بهانه بیمه نیروی کار مزد توافقی 
را علم کنند و حقوق کمتر از مصوب شــورای 
عالــی کار به کارگر بدهند.پورموســی تصریح 
کرد: اینکــه کارفرمایی به بهانــه بیمه کارگر، 
حقوق یک میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومانی به او 
بدهد و با هر میزان ســاعت بــه خدمت بگیرد، 
ظلم و اجحاف در حق نیــروی کار و به منزله از 
بین بردن مزد حداقلی است. همه کارگران حق 
برخورداری از بن خواربار، حق مسکن و حداقل 

دستمزد مصوب شورای عالی کار را دارند.

حق مسکن و بن خواربار، حق همه کارگران است

آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(

یونسغفاری-شهرداررباطکریم

شهرداریرباطکریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره 00/971 مورخ 1400/10/19 شورای محترم اسالمی شهر اجرای 
پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرح زیر به پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت و رتبه بندی از سازمان 

برنامه و بودجه واگذار نماید.

مبلغ اعتبار مصوب موضوع مناقصهردیف
)ریال(

محل تامین 
اعتبار

مبنای قیمت 
پیشنهادی

مدت 
اجرا

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه)ریال(
توضیحات

1
اجرای پروژه 

جدولگذاری معابر سطح 
شهر

بودجه داخلی 15.000.000.000
شهرداری

براساس 
فهرست بهای 
راه و باند سال 

1400

5750.000.000 ماه
داشتن حداقل 

صالحیت پیمانکاری 
در رشته راه باند 

رتبه 5
شرایط

1- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد مختار است.
2- ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد.
3- هزینه درج دو نوبت آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

4- به پیشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه می بایست براساس شرایط مندرج در اسناد مناقصه به صورت فیش واریزی به حساب 

شهرداری و یا ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید و شریط ارائه گردد.
6- سپرده برندگان اول، دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری و در صورتی که حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده 

آنان به ترتیب ضبط می شود.
7- محل، مهلت و نحوه دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ 
انتشار آگهی نوبت دوم ضمن پرداخت مبلغ 1.000.000ریال بابت خرید اسناد مناقصه به امور پیمان های این شهرداری واقع 

در رباط کریم، بلوار امام خمینی)ره(، شهرداری رباط کریم مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
8- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد. 389/ص/..

تاریخانتشارنوبتاول: 1400/10/27  تاریخانتشارنوبتدوم: 1400/11/04



عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اعالم کرد

ویکرد مثبت دولت سیزدهم برای حمایت از بازار سرمایه ر

معاون وزیر راه:

بانک ها وام مسکن ندهند جریمه مالیاتی می شوند
علی اصغر سمیعی

 رییس اسبق کانون صرافان

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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خ ارز پس از توافق وین عدد نر

راجع به توافقنامه ای که در وین به دســت آمده، 
هرچند که هر توافقی به هر حــال خالی از نکات مثبتی نیســت، ولی 

مسئله بازار ارز را چندان مرتبط با مسایل و توافقات خارجی نمی بینم.
مسئله بازار ارز بیشــتر ربط به نرخ تورم، نرخ بهره، جذب سرمایه ها در 
بازار تولید، رفع بیکاری و خالصه مدیریت مســائل اقتصادی در داخل 
دارد. البته مطمئنا بر طرف شــدن تحریم های ظالمانــه، آثار خوبی را 
در وضعیت اقتصادی می گذارد، ولی نه به ســرعت.همان طور که وضع 
تحریم ها اثر فوری نداشته و ســال ها بعد اثر خود را می گذارد، رفع آن 
هم اثر فوری نخواهد داشــت. البته از هر خبر خوب و بدی سودجویان 
و فرصت طلبان برای جوســازی اســتفاده می کنند تا برای خودشان 
ســودهایی حاصل کنند.آن نهادی که می بایســت با درایــت و ایجاد 
ثبات در بازار ارز از این ســودجویی های غیربهداشــتی و ناجوانمردانه 
جلوگیری کند، در همه همه جای دنیا همانا بانک های مرکزی هستند.

با توافق وین و آزاد شــدن پول های بلوکه شــده، بعد از توافق می توان 
دو نــوع برخورد داشــت. یک برخورد احساســی و مقطعــی و تقریبا 
عوام فریبانه، که به معنی تزریق فراوان و بیــش از تقاضای ارز به بازار به 
منظور پایین آوردن قیمت است که ممکن است، این اتفاق با پشتیبانی 
سودجویان و فرصت طلبان و حتی دخالت و استقبال برخی کشورهای 
رقیب در منطقه رخ بدهد و در این صورت ممکن اســت برای مدتی که 
البته به نظر من بسیار کوتاه خواهد بود، قیمت ها کاهش جدی پیدا کند 
و حتی به قیمت نیما هم برســد، ولی رویکرد دیگری که من امیدوارم 
اینگونه بشــود، این است که ارز های آزاد شــده با قیمت های واقعی به 
بازار عرضه شــود و مقدار عرضه ارز هم کنترل شــده و با قیمت واقعی 
باشــد و مقداری از ارزها هم  به صورت وام کم بهره در اختیار نیروهای 
کارآفرین قرار گیرد، سود سپرده های بانکی هم، چه برای ارز و چه برای 
ریال به شــدت کاهش یابد و به نزدیک صفر برسد و با ترمیم و بازسازی 
زیرساخت های اقتصادی،  با استفاده از این فرصت طالیی جراحی الزم 
در اقتصاد انجام شود و با واقعی کردن همه قیمت ها از جمله حامل های 
انرژی و تک نرخی کردن ارز با فروش ارز به باالترین قیمت ها ســعی در 
جمع آوری هر چه بیشــتر تومــان از یک طرف و ایجاد شــغل با دادن 

وام های کم بهره از سوی دیگر همت کنند.
در این صورت هر چند ممکن اســت قیمت ارز کاهشــی فوری نیابد و 
حتی با شــیب اندک رو به باال هم برود، ولی به زودی با ایجاد شــغل و 
کم شــدن نرخ بیکاری وضعیت اقتصادی کشــور بهبود می یابد و با به 
هم خوردن توازن بین عرضه و تقاضای شغل به نفع کارگران، دستمزد 
آنها هم افزایش یافته و با پیوســتن آنها به جمع مصرف کننده گان باز 
هم تولیدات داخلی به صرفه می شــود و این باعث احتیاج به کارگران 
بیشتر خواهد شد،بار دیگر تاکید می کن، فرصت طالیی برای اصالحات 
اقتصادی فراهم شده است. امیدوارم با مصلحت اندیشی ها و دلسوزی 
های خام و ســاده دالنه و یا ســودجویی های طمع ورزانه، و یا دشمنی 

های زیرکانه،  این فرصت از دست نرود.

دبیرکل انجمن اقتصاددانان اعالم کرد

ماموریت بورس کاال برای تقویت اقتصاد رقابتی
 دبیرکل انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه تبادل اطالعات در بورس کاال 
به  صورت شفاف تر و کشف قیمت نیز براساس عملکرد مکانیسم بازار و 
در فضایی رقابتی انجام می شــود، گفت: انجام مبادالت در این بازار به 
دلیل حذف واسطه ها، شفافیت و قانونمندی به شدت در کاهش هزینه 

معامالت اثرگذار است.
به گزارش پایگاه خبری بورس کاال، »پیمان مولوی« در رابطه با بورس 
کاال و جایگاه آن در اقتصاد کشــور اظهار داشــت: قبل از اصالح اصل 
۴۴ قانون اساســی، تصور غالب در کشــور این بود که در اقتصاد ایران 

بسترهای الزم برای شکل گیری اقتصاد رقابتی وجود ندارد.
وی بیان داشت: با رویکردهایی که در اقتصاد کشور پس از پایان جنگ 
تحمیلی اتخاذ شد، تصمیم گیری و سیاست گذاری در کشور به گونه ای 
انجام شــد که نقش دولت در اقتصاد کمرنگ شــود و ایــن رویکرد در 

قوانین برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفت.
دبیرکل انجمن اقتصاددانان گفت: پس  از آن نیز تالش شــد تا با حذف 
یک سلســله امتیازات و انحصارها، فضا بــرای ورود بخش خصوصی به 
عرصه رقابت های اقتصادی بیشــتر شــود تــا اقتصاد رقابتی شــکل 
بگیرد و در ســایه آن کارایی افزایش یابد.مولوی افزود: بر این اســاس، 
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساســی تصویب و ابالغ و متعاقب آن 

قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تصویب شد.

ماموریت برای تقویت اقتصاد رقابتی
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: با حرکت کشور به سمت رقابتی 
کردن اقتصاد، تشــکیل برخی از زیرســاخت ها که بسترســاز اقتصاد 
رقابتی است موردتوجه قرار گرفت که تشکیل بورس های کاال از جمله 
آن هاست.وی اظهار داشت: بی شــک تشکیل هرکدام از بورس ها مانند 
بورس کاال و بورس  انرژی، به وجود بسترها و مکانیسم خاص خود نیاز 
دارد که در این ســال ها و با وجود فراز و نشیب های خاص اقتصاد ایران، 
شاهد توسعه بورس های کاالیی و به تبع آن رشد رقابت در میان صنایع 
هستیم.مولوی در ادامه افزود: شــاید بتوان یکی از کارکردهای اصلی 
بورس های کاالیی در کنار کشــف نرخ های شفاف و عادالنه و همچنین 
ارائه ابزارهای مناسب برای مدیریت ریسک ناشــی از نوسان قیمت را 
تســهیل فرآیند عرضه محصــوالت و کاالهای تولیــدی بخش های 

مختلف اقتصاد دانست.

مدیریت ریسک با ابزار بورس
دبیرکل انجمن اقتصاددانان بیان داشــت: بورس هــای کاالیی نقش 
مهمی در مدیریت و کنترل ریســک، فراهم کردن منابــع مالی برای 
تولیدکننــدگان و کمک بــه برنامه ریــزی و مدیریت شــرکت های 
تولیدکننده و مصرف کننده کاالها ایفا می کننــد. این بورس ها به طور 
عمده فضایی رقابتی و آزاد برای قیمت گــذاری منصفانه کاالها فراهم 
می کنند و رانت های موجود در بازارهای غیررســمی و غیر شفاف را از 
بین می برند.وی ادامه داد: بررســی روند پیدایش و تکامل بورس های 
کاال در جهان حکایت از آن دارد که ظهور و گســترش فعالیت این گونه 
بازارها در عرصه اقتصاد کشورها از قرن ۱۹ به بعد به دنبال پاسخگویی 
به برخی از نیازهای اقتصادی و در بســیاری موارد رفع برخی تنگناها و 
موانع در بازار کاالها بوده است. به عبارت دیگر، وجود برخی مشکالت در 
بازار کاال و به تبع آن نوســان قیمت کاالها در کنار برخی از نارسایی ها و 
ناکارآمدی های بازار سنتی، از مهم ترین عواملی بوده که موجب پدیدار 

شدن بورس های کاال در صحنه اقتصاد کشورهای مختلف شده است.
مولوی خاطرنشان کرد: بورس های کاالی جهان از جمله بورس تجاری 
شــیکاگو با بیش از ۱۷۰ سال ســابقه، بورس لندن با ۱۳۰ سال سابقه 
و در ادامه بورس کاالی نیویورک، بــورس کاالی توکیو، بورس کاالی 
شــانگهای و بورس کاالی هند راه اندازی شــده اند و هــر یک خدمات 

متنوعی را به فعاالن اقتصادی و صنایع ارایه می دهند.
دبیرکل انجمــن اقتصاددانان تاکیــد کرد: یکــی از مهم ترین ویژگی 
بورس های کاال، ســازمان یافته بــودن، قانونمندی و امــکان نظارت 

مستمر بر روند معامالت آن است.

یاددداشت

بازار

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: ۲۰ 
میلیون جامانده سهام عدالت داریم و درصددیم برای 

۱۰ میلیون نفر، سال آینده سهام عدالت برقرار شود.  
 غالمرضــا مرحبا ســخنگوی کمیســیون اقتصادی 
مجلس درباره دلیل عدم وجود ســهام عدالت در پیش 
نویس الیحه بودجه گفت: سهام عدالت قانون جداگانه 
خودش را دارد و بودجه معموال برای امور جاری کشور 
مثل دخل و خرج دولت و پروژه هــای عمرانی تنظیم 

می شود.  
»ســهام عدالــت قانــون خــودش را دارد و از بودجه 
جداســت«؛ مرحبا با تاکید بر جدایی سهام عدالت از 

بودجه، از رایزنی در مجلــس برای برقراری 
سهام عدالت برای جاماندگان آن خبر داد.  

علــی اکبــر حیــدری ســخنگوی کانون 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت گفته  احتماال نیازی به تعیین منابعی 
برای این موضوع در بودجه نباشد، زیرا منابع 
قابل توجهی از ســهام عدالت در سال های 

گذشته کسر شــده و در قالب ســهام بازگشت شده به 
دولت موجود است و اگر همان ســهام در قالب انتقال 
سیستمی انجام شــود، می توان از آن برای جاماندگان 
استفاده کرد.ســخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس 

می گوید بر اساس آمار، ۲۰ میلیون جامانده 
ســهام عدالت داریم و درصددیــم برای ۱۰ 
میلیون نفر منابع را در نظــر بگیریم و برای 

سال آینده سهام عدالت آن ها برقرار شود.
دولت دوازدهم در حالی به کار خود پایان داد 
که اعالم شــد پرونده ثبت نام سهام عدالت 
بسته شــده اســت و امکان اینکه مشمول 

جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد.
»تالش می کنیــم از طریق منابع پایــدار حق پایمال 
شده جاماندگان ســهام عدالت را استیفا کنیم« مرحبا 
این جمله را می گوید. نیکزاد نائب رئیس مجلس نیز با 

بیان اینکه هر چند اصل هدفمندی یارانه ها و مستقل 
شدن بودجه از نفت و... درست بود، اما کارنامه موفقی 
در اجرا نداشــتیم، گفته باید جاماندگان سهام عدالت 
تعیین تکلیف شــوند و همچنین برای ســهام عدالت 
ارزش افزوده ایجاد کنیم. مجلــس آماده همکاری در 

این زمینه است.
سخنگوی کانون شرکت های ســرمایه گذاری استانی 
سهام عدالت  همچنین گفته که پرداخت سهام عدالت 
به جامانــدگان در برنامه دولت جدید هســت و ما هم 
پیگیر این موضوع هســتیم که این ماجرا زودتر تعیین 

تکلیف شود.

معاون وزیــر اقتصاد با بیان اینکه آنچــه که برای طرح 
جدید بنزینی مصوب و ابالغ شــده اختصاص ۲۰ لیتر 
بنزین سهمیه ای به هر کد ملی است که ممکن است با 
نظر وزارت نفت تغییر کند، گفت: دولت هیچ برنامه ای 

برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
سید محمد هادی سبحانیان درباره اظهارات برخی از 
کارشناسان مبنی بر تبعات تورمی طرح جدید بنزینی 
گفت: معتقدم اساسا این طرح برای جامعه به درستی 
تبیین نشده  اســت. مردم توجه داشــته باشند در این 
طرح قرار نیست قیمت بنزین افزایش پیدا کند و دولت 

هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.
وی ادامه داد: در طرح جدید تنها قرار اســت ساز و کار 
اختصاص بنزین تغییر کند و به جای تخصیص بنزین 
یارانه ای به خودرو این بنزین به افراد و خانوار اختصاص 
داده  شــود. حتی در ابتدا بنا براین بود کــه در ماه اول 

ســهمیه بنزین خودرو همچنان باقی بماند 
و عالوه بر آن به افراد فاقد خودرو، ســهمیه 

بنزین اختصاص پیدا کند.
معــاون امــور اقتصــادی وزارت اقتصاد با 
بیان اینکه اساســا در این طرح بنزینی هیچ 
برنامه ای برای تغییر نرخ بنزین وجود ندارد، 
اظهار داشت: در شــرایطی که در این طرح 

صحبتی از افزایش قیمت ها نشــده، صحبــت از آثار 
تورمی آن نادرســت اســت. در طرح جدید قرار بر این 
است که افرادی که پیش از این سهمیه بنزین نداشتند 
این ســهمیه را دریافت کنند و بتوانند از سهمیه خود 
به هر ترتیبی استقاده کنند بنابراین صحبت از تبعات 
تورم طرح جدید یارانه بنزین یک بحث انحرافی است.   

ســبحانیان درباره ســازو کار فروش بنزین برای افراد 
فاقد خودرو و طراحی سامانه مورد نیاز برای آن گفت: 

این طرح ابتدا به صورت پایلوت در دو منطقه 
کیش و قشم به اجرا می رســد و وزارت نفت 
در اجرای این طرح بســیار موثر است و کار 
اجرایی این طــرح را دو وزارتخانه نفت و نیرو 
باید انجام دهند و وزارت اقتصاد به عنوان یک 
هماهنگ کننده نقش خود را ایفا می کند اما 
همانطور که گفتــم عملیات اجرایی بر عهده 
دو وزارت نفت و نیرو است و بستر و ســازو کار خرید و 
فروش بنزین یارانه ای هم برای مردم مشخص و فراهم 

خواهد شد. 
وی درباره کاهش ســهمیه بنزین خانوار دو یا سه نفره 
که با احتســاب ۱۵ لیتر بنزین به کمتر از 6۰ لیتر برای 
یک خانوار می رســد، تاکید کرد: در ابتــدا باید بگویم 
آنچه که بــرای طرح جدیــد بنزینی مصــوب و ابالغ 
شــده اختصاص ۲۰ لیتر بنزین ســهمیه ای به هر کد 

ملی اســت که ممکن اســت با نظر وزارت نفت تغییر 
کند اما در نهایــت انچه که از تصویــب ان اطالع دارم، 
۲۰ لیتر بنزین سهمیه ای است. اما در ادامه باید بگویم 
که هر سیاستی که در کشــور به اجرا برسد منتفعین و 
متضررانی دارد و در این طــرح دولت انبوهی از افرادی 
را که خــودرو ندارنــد و از این یارانه محروم هســتند، 
می بیند. معــاون وزیر اقتصاد افزود: این سیاســت در 
راستای اجرای عدالت اســت. امروز انبوهی از مردم در 
کشور خودرو ندارند و از یارانه بنزین استفاده نمی کنند 
حال اینکه ممکن اســت یارانه بنزین خانوار دو یا سه 
نفره با فرض اختصاص بنزین ۱۵ لیتــری از یارانه 6۰ 
لیتری گذشته کمتر شــود که این میزان برای خانواده 
ســه نفره به حدود ۴۵ هزار تومان می رسد که اندک و 
قابل اغماض اســت اما در مقابل انبوهی از مردم از این 

طرح منتفع خواهند شد.  

سهام عدالت

تورم

خریدار   معاون مســکن و ســاختمان 
وزارت راه و شهرســازی گفت: قانون جهش 
تولید مسکن به گونه ای طراحی شده است 
که اگر تسهیالت پرداخت نشود معادل ۲۰ 
درصد تســهیالت بانکی به عنــوان جریمه 

مالیاتی باید پرداخت شود.
 محمود محمودزاده از شــیوه تأمین منابع 
مالی تا همــکاری نکردن بانک هــا به ارائه 
راهکارهــای اجرایــی طــرح نهضت ملی 

مسکن پرداخت.
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی با اعالم اینکــه در اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن عماًل تنها بانک مسکن 
پرداخت تســهیالت دهی به طــرح تولید 
مســکن را در برنامه قرار داد، گفت: تا پایان 
ســال ۱۳۹۹ عماًل تســهیالت پرداختی 
بانک ها به بخش مســکن و ســاختمان در 
مجموع زیر ۵ درصــد بود که اگــر تنها به 
بخش مسکن توجه داشــته باشیم این رقم 

به کمتر از ۳ درصد می رسید.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامه داد: 
اقدامی که در ســال جاری توســط مجلس 
انجام شــد و در قانون جهش تولید مسکن 
نیز به تصویب رســید که بانک ها مکلف به 
پرداخــت ۲۰ درصد از تســهیالت خود به 
بخش مسکن و ســاختمان شــدند بسیار 
مناسب اســت و با این اقدام سهم مسکن به 
میزان معقولی در شبکه بانکی دست یافته 

است.
محمودزاده بــا تاکید بر اینکــه امکانپذیر 
نیست که مســکن برای اقشــار کم درآمد 
بدون تســهیالت بانکــی محقق بشــود، 
توضیــح داد: امــروز بیــش از ۵۳ درصد از 
تسهیالت کشور در حوزه خدمات پرداخت 
می شود. ویژگی که در بخش مسکن وجود 
دارد این است که ۷۰ درصد قیمت یک واحد 

مســکونی به غیر از قیمت زمین و خدمات، 
مربوط به مصالح ســاختمانی است. بدین 
معنا از ۳6۰ هزار میلیاردتومانی که بانک ها 
مکلف شــدند ســاالنه به بخش مســکن و 
ســاختمان تخصیص بدهند ۷۰ درصد این 
عدد به صنعت پرداخت می شود. زیرا سبب 
رونق صنعت، ایجاد اشــتغال می شــود تا 
بتوانند مصالح تولید انبوه مســکن را تأمین 

کنند.
وی در خصوص آثار رکودی و تورمی تولید 
انبوه مسکن با پرداخت تسهیالت یارانه ای 
مسکن، بیان کرد: قرار نیست که در اجرای 
طرح نهضت ملی مســکن خلق پولی انجام 
بشــود که به تبع آن آثار تورمــی نیز ایجاد 
شود. بلکه آثار رونقی دارد زیرا صنعت را پویا 
کرده و مصرف مصالح ساختمانی را افزایش 

می دهد. از نظر اشــتغال نیــز پایین ترین 
میزانی که برای اشــتغال در حوزه مسکن 
در نظر گرفته می شــود حدود ۴/۱ اشتغال 

مستقیم می شود.
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی در پاســخ به این پرســش که 
مجموعه سیاســتگذاری ها برای عدم آثار 
تورمــی ارائه تســهیالت بانکــی به بخش 
مسکن چیســت؟ گفت: هم اکنون حدود 
۵۳ درصد تسهیالت بانکی به بخش خدمات 
پرداخت می شــود که این بخش به طور کل 
بخش مؤثری در اقتصاد به شــمار نمی رود. 
این شــرایط باید پیش بیاید تا سهمی که از 
بخش مسکن به بخش های دیگر رفته است 
به بخش مســکن بازگردد. این بدان مفهوم 
نیســت که پرداخت تســهیالت در بخش 

مسکن از ســهم دیگر بخش ها کم می کند 
بلکه ارائه تســهیالت در بخش مســکن به 
ســهم منطقی خود برمی گردد. همچنین 
قرار نیست تا پولی از بانک مرکزی برداشته 

شود و یارانه ای نیز وجود ندارد.
محمــودزاده ادامــه داد: اگــر ۱۴۰ متــر 
متوســط یک واحد مســکونی را به صورت 
ناخالص در نظر بگیریم، ۱.۴ درصد اشتغال 
مســتقیم برای هر واحد مســکونی در نظر 
گرفته می شــود و همچنین یک اشــتغال 
غیرمســتقیم ایجاد می کنــد. بدین معنا 
هر یــک میلیون واحد مســکونی معادل ۲ 
میلیون و ۴۰۰ هزار اشتغال ایجاد و یا حفظ 

می کند.
وی در خصوص ۲۰ برابر شــدن تسهیالت 
مســکن و اثر آن بر تورم اعالم کرد: ســهم 

مســکن تا ســال ۱۳۹۱ ســهم معقول و 
منطقی در کشــور داشته اســت و در چند 
ســال گذشــته این روند غیرمنطقی را در 

قیمت ها پیش گرفته است.

ایجاد بازار رهن ثانویه؛ به زودی
وی افزود: موضــوع رهن ثانویــه در قانون 
جهش تولید مسکن دیده شده است و بازار 

رهن ثانویه به زودی ایجاد می شود.
معاون وزیــر راه و شهرســازی در خصوص 
اثربخشی تسهیالت مســکن نیز گفت: در 
شرایط فعلی سهم تســهیالت برای خرید 
واحد مسکونی در تهران حداکثر ۲۰ درصد 
از یک واحد مســکونی را می تواند شــامل 
بشــود. همچنین پرداخت پلکانی اقساط 
مسکن در دســتورالعمل دیده شده است و 
با توافقی که با بانک مرکزی انجام شــد هم 
ســامانه آن راه اندازی شد و هم شیوه نامه ها 
و دستورالعمل ها توسط بانک مرکزی ابالغ 

شد.

جریمه مالیاتی برای بانک هایی 
که همکاری الزم را برای پرداخت 

تسهیالت ندارند
محمــودزاده در خصوص ارزیابــی خود از 
همراهی بانک ها برای پرداخت تســهیالت 
اجــرای طرح نهضــت ملی مســکن اعالم 
کرد: قانون جهش تولید مسکن به گونه ای 
طراحی شــده اســت که اگر تســهیالت 
پرداخت نشود معادل ۲۰ درصد تسهیالت 
بانکی به عنوان جریمه مالیاتی باید پرداخت 
شــود. در عین حــال انگیزه همــکاری در 
جلســات متعددی که با بانک ها داشــتیم 
وجود دارد.وی تصریح کــرد: تاکنون عدد 
قابل مالحظه ای تسهیالت بانکی پرداخت 

شده است.

خریدار   عضــو ناظر مجلس در شــورای 
عالــی بــورس گفــت: دولت ســیزدهم 
رویکردی اساســی را برای حمایت از بازار 
سرمایه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ آورده است 
که این مســایل در کنار یکدیگر می توانند 
کمک کننــده بــرای ایجاد ثبــات در روند 

معامالت بازار سهام باشد.
»محســن علیزاده« علت نوسان های اخیر 
معامالت بــورس را مورد ارزیابــی قرار داد 
و افزود: در یک یا ۲ ســاله گذشــته شاهد 
ایجاد برخی از نوســان ها در بازار هســتیم 
که با وجود اقدامات انجام شــده، اما تغییر 

مشهودی در روند بازار ایجاد نشد.
وی به اقدامات دولت بــرای کاهش هیجان 
ایجاد شده در بازار اشاره کرد و اظهار داشت: 
از زمانی کــه معامالت بــورس وارد دوران 
نوسانی شد، دولت همه تالش خود را به کار 
گرفت تا نوســانات فعلی بازار را به حداقل 

برساند و هر چه زودتر روند بازار را به حالت 
عادی بازگرداند.

علیزاده خاطرنشــان کرد: دولــت در صدد 
اســت تا از طریق  تصمیمــات مثبت اتخاذ 
شــده و نیز برنامه ریزی های انجام شــده، 
زمینه کاهش ضرر و زیان ســهامداران در 

بازار سهام را فراهم کند.
عضو ناظر مجلس در شــورای عالی بورس 
با تاکید بر اینکه دولت ســیزدهم تاکنون و 
با توجه به نوســان های شدید ایجاد شده در 
بازار از هیچ اقدامی برای کاهش نوســانات 
بازار کوتاهی نکرده است، اظهار داشت: این 
امر موجب ایجاد برخی امیدواری ها در بین 
فعاالن بازار برای بهبــود روند معامالت این 

بازار شد.
وی بیان داشــت: در کنار تالش دولت برای 
بهبود روند معامــالت بورس، امــا نباید از 
این موضوع غافل ماند که بخشــی از ایجاد 

نوســانات اخیر معامالت بورس مربوط به 
برخی از سیاســت های خارجی اســت که 
ایجاد و تاثیر آن بر روند معامالت بازار سهام 
خارج از حیطه اختیارات مســووالن کشور 

است.
علیزاده، به دیگر مشکالت حاکم و تاثیرگذار 
بر روند معامالت بورس اشــاره کرد و افزود: 

از دیگر مشکالت ایجاد شده در بازار، وجود 
ترس و نگرانی سهامداران در بازار است که 
با اعالم هر خبر منفی از خود واکنش نشان 
می دهند و باعث ایجاد معامالت هیجانی در 
بازار می شوند.عضو کمیســیون اقتصادی 
مجلس تصریح کرد: رونــد فعلی معامالت 
بورس عادی است و سهامداران باید کمک 
کنند تــا زمینه بازگشــت و شــکل گیری 

اعتماد الزم به بازار فراهم شود.
وی گفت: اکنون دولت و مجلس همه تالش 
خود را به کار گرفته اند تا هر چه زودتر شاهد 
بازگشت دوباره سرمایه گذاران به این بازار و 

ورود سرمایه آنان به این بازار باشیم.
علیزاده، تنها دلیل نوســانات اخیر بورس را 
نگرانی سهامداران از سرمایه گذاری در این 
بازار اعالم کرد و گفت: این مشکل را می توان 

به راحتی و با کمک دولت برطرف کرد.
عضو ناظر مجلس در شــورای عالی بورس 

به حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی و تاثیر آن بر 
معامالت بورس اشــاره کرد و افزود: مجلس 
از مدت ها قبل به دنبال حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود، اما 
دولت باید این موضوع را مورد بررســی قرار 
دهد کــه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به ضرر 

مردم و قشر ضعیف جامعه نباشد.
وی تاکید کرد: اکنون بــه دنبال حذف این 
رانت از اقتصاد کشــور هســتیم، اما در این 
میان دولت باید جایگزینــی را برای تزریق 
یارانه ها به مردم مدنظر داشــته باشــد که 
در این صــورت حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
کم خطر خواهد بود و نمی تواند زمینه ســاز 

ایجاد مشکل برای مردم باشد.
 شــاخص کل بازار بورس روزشــنبه، ۲۵ 
دی ماه با ۱۱ هــزار و 6۳۰ واحد کاهش، در 
جایگاه یــک  میلیون و ۳۲۲ هــزار واحدی 

قرار گرفت.

سهام عدالت ۱۰ میلیون جامانده سال بعد اجرایی می شود

ح جدید یارانه بنزین مباحث انحرافی است تبعات تورمی طر
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رئیس کمیته خودروی مجلس:
باید بیمه کیفیت خوردو راه اندازی شود

رئیس کمیته خــودروی مجلس گفــت: قطعا زور مصــرف کننده به 
خودروساز نمی رســد و نمی تواند به تنهایی مطالبه گر کیفیت باشد از 
این رو باید بیمه کیفیت خودرو را راه اندازی کنیم تا مطالبه گر کیفیت 

باشد.
روح اهلل ایزدخــواه در مورد وضعیــت نظارت بر کیفیــت خودروهای 
داخلی، اظهار کرد: یک مشکل اساســی در مورد صنعت خودروسازی 
در ایران این اســت که »بیمه کیفیت خودرو« نداریــم. در واقع وقتی 
خودرویی فاقد کیفیت ها و اســتانداردهای الزم اســت باید یک نهاد 

ثالثی مسئولیت نظارت بر این مساله را داشته باشد.
رئیس کمیته خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: قطعاً زور 
مصرف کننده به خودروساز نمی رسد و نمی تواند به تنهایی مطالبه گر 
کیفیت باشــد و حق خود را بگیرد در اینجا باید بیمه کیفیت وارد شود 
و جرایم مربوط به عدم رعایت کیفیت و اســتانداردها را از خودروســاز 
بگیرد.وی ادامــه داد: همانگونه که در مورد ســالمت اشــخاص بیمه 
ســالمت داریم و بیمه از طرف خود به ماجرا وارد می شود و بیمار دیگر 
به تکاپو نمی افتد در مورد کیفیت خودرو هم همیــن ماجرا باید پیاده 

سازی شود.
ایزدخواه گفت: اگر خودروســاز ادعایی می کند که اســتانداردها را در 
فرایند تولید خودرو رعایت کرده و محصول کیفیت الزم را دارد باید در 
مورد آن پاسخگو باشد. صرف ادعا که نمی تواند تضمین کننده کیفیت 
باشد. بیمه کیفیت می تواند سراغ خودروسازان برود و کیفیت را از آنها 
مطالبه کند.وی تصریح کرد: نیازی به تأسیس سازمان و نهاد جدیدی 
نیســت بلکه شــرکت های بیمه ای می توانند ســازوکار بیمه کیفیت 

خودرو را در ساختار خود اضافه کنند.
رئیس کمیته خودرو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس اظهار کرد: 
در طرح جامع صنعت خــودرو موضوع بیمه کیفیت دیده شــده و یک 
ماده از ۲۰ ماده این طرح به ایــن موضوع اختصاص دارد. طرح جامع در 
کمیسیون صنایع تقریباً نهایی شده و در حال آماده شدن جهت ارسال 
به صحن اســت البته با توجه به اینکه مجلس در حال بررســی الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ است نمی توان قول داد که طرح جامع به زودی به صحن 

ارسال شود.

با تعیین رئیس شورای رقابت، قیمت گذاری 
و به این شورا باز می گردد خودر

عضو شــورای رقابت می گوید: تا زمانی که خودرو کاالیی انحصاری به 
شمار آید، ضوابط شورای رقابت باید حاکم باشد.

بهرامی گفت: بر اســاس قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴، تشخیص 
انحصار کاالها با شورای رقابت بوده و شورای رقابت هم خودرو را کاالیی 
انحصاری تشخیص داده اســت. وقتی کاالها انحصاری تشخیص داده 
شــوند، تنظیم دســتورالعمل نحوه قیمت گذاری و دسترسی عادالنه 
مصرف کنندگان آن کاال، با شورای رقابت است.عضو شورای رقابت می 
گوید: قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴  مورد تایید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام است و جزو قوانین عادی به شمار نمی رود. قانونی است 

که اگر قرار است تغییر کند۳/۲ اعضای مجلس باید به آن رای دهند.
به گفته بهرامی، ســران قوا اکنون تصمیم گرفته است در یک بازه یک 
ساله و شرایطی که دور سوم شــورای رقابت شکل نگرفته است، قیمت 
گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول رئیس 
جمهور تشکیل می شود، انجام شود.شــورای رقابت سه ماه است که از 
قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شــده که دلیل آن نداشتن رئیس 
است. تا زمانی که رئیس این شــورا مشخص شود قیمت گذاری خودرو 

توسط ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.
اگر به هر دلیل در یک ســال دیگر، شــورای رقابت مثل اکنون اعضای 
مشخصی نداشته باشــد و هنوز دور سوم آن شــکل نگرفته باشد، باید 
مجمع دیگری برای گذر از شــرایط فعلی تصمیم گیری کند و در اصل 

جایگزین شورای رقابت شود.

و دوباره قیمت ها را باال بردند دالالن خودر
بررسی روند قیمت خودروهای پرتیراژ نشان می دهد، در حالیکه قیمت  
اکثریت خودروها در هفته گذشته روند کاهشــی در پیش گرفته بود و 
دالالن دســت از باال بردن قیمت ها برداشته بودند، از روز پنجشنبه این 
روند کاهش متوقف و در مسیر صعود حرکت کرده است؛ بر این اساس 
قیمت ها در بازار روزشــنبه نیز مجدد به قیمت های اوایل هفته گذشته 
برگشته اســت. علی رغم اینکه هفته گذشــته در پی کاهش نرخ ارز، 
قیمت انواع خودروها در بازار نیز رونــد نزولی پیدا کرده و کمی ارزان تر 
قیمت گذاری شــده بود اما این کاهش قیمت تا روز چهارشــنبه هفته 
گذشته بیشتر دوام نداشته و از روز پنجشنبه مجدد به قیمت های خود 

در اوایل هفته بازگشته است. 
بررسی قیمت خودروهای پرتیراژ خودروسازان در بازار روز گذشته نیز 
نشان می دهد که قیمت ها مجدد نســبت به چهارشنبه هفته گذشته 

افزایش یافته و همچنان باال باقی مانده است.
نکته جالب اما در خودروی دناپالس توربو شــارژر دنده ای اســت که 
علیرغم اینکه مدت ها بود ۴۹۰ میلیون تومان قیمت گذاری می شــد و 
حتی روند کاهش طی هفته گذشته و سپس افزایش ها از روز پنجشنبه 
بر آن تاثیری نداشت، در بازار روز شــنبه با افزایش پنج میلیون تومانی 

در بازار ظاهر شده و به ۴۹۵ میلیون تومان رسیده است.
خودروهایی چون ســمند LX، پژو ۲۰۷ دنده ای، پــژو GLX ۴۰۵ و 
هایما S۷ توربو در محصوالت گروه ایران خودرو و سایپا ۱۳۲ متوقف از 

تولید و تیبا تقریبا نوسانات محدود داشته اند.

وسیه   رشد ۴۱ درصدی تجارت ایران و ر
در ۹ ماهه ۱۴۰۰

 سخنگوی گمرک گفت: تجارت ایران و روســیه در ۹ ماه سال ۱۴۰۰، 
از ۳.۵ میلیون تن و ارزش یــک میلیارد و 6۵6 میلیون دالر گذشــت 
و نسبت به مدت مشــابه ســال قبل ۱۲ درصد در وزن و ۴۱ درصد در 
ارزش افزایش داشــته است.»ســید روح اله لطیفی« در آستانه سفر 
رئیس جمهوری کشورمان به روسیه، در تشــریح روابط تجاری تهران 
با مسکو اظهار داشــت: از تجارت ســه میلیون و ۵۵۸ هزار و ۴۹۱ تنی 
کشــورمان با روســیه به ارزش یک میلیارد و 6۵6 میلیون و۹۹۷ هزار 
و ۳۲۲ دالر تا پایان آذرمــاه، ۸۳۸ هزار و 6۰۲ تــن کاال به ارزش ۴۳۲ 
میلیون و ۸۷۷ هزار و ۳۹۲ دالر، ســهم صادرات از ایران به روســیه و ۲ 
میلیون و ۷۲۹ هزار و ۸۸۹ تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۲۲۴ میلیون 

و ۱۱۹هزار و ۹۳۰ دالر نیز سهم واردات از روسیه بوده است.
وی در خصوص میــزان تغییرات در تجــارت ایران با روســیه، گفت: 
آمارهای تجارت  ۹ماهه امســال، ۱۱ درصد رشــد وزنــی و ۴۵ درصد 
رشد ارزش کاالهای وارداتی از روسیه و رشد ۱۵ درصدی در وزن و ۲۹ 

درصدی در ارزش کاالهای صادراتی ایران به روسیه را نشان می دهد.
سخنگوی گمرک افزود: در ۹ ماهه امسال نسبت به ۹ ماهه سال ۹۸ )۲ 
سال قبل( هم رشد ۳۲ و ۴۱ درصدی در وزن و ارزش واردات و ۵۱ و ۵۷ 

درصدی در وزن و ارزش صادرات را نشان می دهد.
لطیفی بیان داشــت: از واردات ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تنی از روســیه، 
۲ میلیون و ۴۱۷ هــزار و ۱۱6 تن کاال بــه ارزش ۹6۷ میلیون و ۳۸۱ 
هزار و ۵۸۳ دالر محصوالت دامی، غذایی، نهاده های دامی، محصوالت 
کشــاورزی و مواد غذایی بوده که ۸۸ درصــد وزن و ۷۹ درصد واردات 

کشورمان از روسیه را به خود اختصاص داده است.

تولید

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بــا بیان اینکه مردم 
ما شایســته ســرعت های چندصد مگابیتی اینترنت 
هســتند، گفت: پروژه »فیبر نوری نقاط« از دهه فجر 
امســال کلید می خورد و تا پایان دولت ســیزدهم ۲۰  
میلیون پورت پرســرعت مبتنی بر فیبــر نوری برای 

منازل و کسب وکارها راه اندازی می شود.
 عیســی زارع پور در صفحــه خود در اینســتاگرام با 
انتشار تصویری از نامه یکی از کاربران، نوشت: نامه ای 
را یکی از دوستان با واسطه ای برای من فرستاده بود. 

نامه ۲ فرزند خردســالش خطــاب به من و 
گلــه از بی کیفیتی اینترنت منزلشــان بود. 
وقتی خواندم واقعا متاثر شــدم و خب حق 

دارند.
وی ادامه داد: وضعیتی که ایــن عزیزان به 
آن اشــاره کرده انــد، وضعیت نابه ســامان 
اینترنت خانگی اســت که با سیاســت های 

غلط و تلمبارشده در یک دهه گذشته به وجود آمده، 
به گونــه ای که حاال بین ۱۸۱ کشــور رتبــه ۱۴۲ را 

داریم. وضعیت تلفن همراه هم اگرچه بهتر 
از ثابت اســت )رتبه ۷۰( اما آن هم نیازمند 
بهبود اســت که به صورت مستمر پیگیری 

می کنم.
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: 
اصالح این رویــه در کوتاه مدت امکان پذیر 
نیســت، امــا برنامه هــای میان مــدت و 
بلندمدتــی برای افزایش کیفیت و ســرعت شــبکه 
ارتباطی کشــور تدارک دیده ایم. پروژه »فیبر نوری 

نقاط« از دهه فجر امســال کلید می خــورد و تا پایان 
دولت ســیزدهم ۲۰  میلیون پورت پرسرعت مبتنی 
بر فیبر نوری برای منازل و کســب وکارها راه اندازی 

می شود.
زارع پور خاطرنشــان کــرد: البته تحقق ایــن پروژه 
بزرگ ملی نیازمند عزم ملی اســت که دولت سیزدهم 
خود را برای آن آماده کرده اســت. مردم ما شایســته 
سرعت های چند صد مگابیتی اینترنت هستند که دور 

از دسترس نیست.

اتاق اصناف ایــران اعالم کــرد کــه از اول بهمن ماه، 
جشنواره فروش فوق العاده نوروزی، از سوی واحدهای 
خرده فروشی و بدون برپایی نمایشگاه تجمعی برگزار 

خواهد شد.
اتاق اصناف ایران، طــی اطالعیه ای اعــالم کرده که 
دومین جشــنواره فروش فوق العاده نوروزی با عنوان 
»نمایشــگاهی به وســعت ایران« با حمایــت وزارت 
صمت و با محوریت اتاق های اصناف سراســر کشور و 
اتحادیه های صنفی از اول بهمن ۱۴۰۰ تا ۲۰ فروردین 

۱۴۰۱ برگزار می شود.
در این اطالعیه تاکید شــده که هر دو گروه واحدهای 
تولیدی و نیــز مصرف کننــدگان از نمایشــگاه های 

تجمعی همــراه با فروش )بــا عناوینی نظیر 
فروش بهاره یــا عرضه مســتقیم(  ناراضی 
بودند و همچنین برگزاری این نمایشــگاه ها 
در این برهه از شرایط اقتصادی ناشی از رکود 
همراه با تورم، بیشترین ضرر را به صنوف وارد 

می کند.
بنابراین اتاق اصناف ایران برای دومین سال 

پیاپی، برگزاری نمایشگاهی به وسعت ایران )جشنواره 
فروش فوق العاده نوروزی( را بــا هدف تقویت صنوف 
مختلف در سراســر کشــور و رضایت مندی مردم در 
خرید از فروشــگاه های منتخب مشــارکت کننده در 
برنامه دارد.بر اساس جزئیات منتشر شده از این طرح، 

امســال کاالها و خدمات دارای اولویت برای 
شرکت در این طرح شــامل پوشاک، کیف و 
کفش و محصوالت چرمی، آجیل و خشکبار، 
شیرینی و شــکالت، میوه قالیشویی و لوازم 
خانگی است. البته مشارکت سایر رسته های 
صنفی بــا رعایت شــرایط دســتورالعمل 
جشنواره فروش فوق العاده نوروزی بالمانع 
است.رونق کســب کار اصناف به ویژه صنوف تولیدی، 
جبران بخشی از خسارت های وارده به صنوف به دلیل 
رکود تورمی و کرونــا، ایجاد حس مثبــت در مردم از 
لحاظ قیمت و کیفیت مناسب، حمایت از تولید و عرضه 
محصوالت ایرانی، حفظ و توســعه فرصت های شغلی 

در بنگاه هــا تولیدی و توزیعــی و همچنین ممانعت از 
تمرکز فروش و جلوگیری از تجمع مشتریان در شرایط 
کرونایی نیز از اهداف این طــرح و عرضه کاال با کیفیت 
و قیمت مناسب با حداقل ســود، درج برچسب قیمت 
در معرض دید مشــتری برای تمامی کاالها و خدمات، 
صدور فاکتور فروش کاال و خدمــات و عرضه کاالهای 
مجاز و تولیدات داخلی نیز از جملــه ویژگی های این 

طرح عنوان شده است.
همچنین مقــرر شــده واحدهای بازرســی و نظارت 
اتاق های اصناف و اتحادیه ها، عالوه بر نظارت کامل بر 
همه فرایندها، رسیدگی فوری، کمتر از سه ساعت، به 
شکایات مردمی را تا پایان طرح بر عهده داشته باشند. 

وزیر

اصناف

خریدار   نایب رییس کمیســیون صنایع 
مجلــس اظهــار داشــت: ســازمان ملی 
اســتاندارد یک آزمایشــگاه مناسب برای 
آزمایش خودرو ندارد، این ســازمان وظیفه 
داشــت که آزمایشــگاهی بــرای خودرو 
تاســیس کند، در جاده قم زمینی هم برای 
ایــن کار اختصاص داده شــد تــا در مورد 
تخریب و تصادف خــودرو آزمایش ها انجام 
شود اما ســازمان ملی اســتاندارد چندین 
سال اســت که هنوز این پروژه را به نتیجه 

نرسانده است.
علی جدی در مورد تصادف بهبهان و اینکه 
ایربگ حتــی یک خــودرو از ۵۹ خودروی 
درگیر باز نشــده اظهار کرد: این موضوع در 
مــورد خودروهای داخلی عجیب نیســت 
و با صرف ورود ســازمان ملی اســتاندارد یا 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
مشکل خودروســازان ما حل نمی شود. این 
موضوع می تواند بابی باشــد بــرای اینکه 

باالخره به فکر حل اصل مشکل باشند.
مشــکل  جریمــه  افــزود: صــرف  وی 
خودروســازی ما را حل نمی کنــد؛ اگر ما 
می خواهیم اصل مشکل را حل کنیم باید به 
سمت رقابتی کردن خودروسازی و تقویت 
بخش خصوصی در این حوزه برویم. واردات 
در حدی که کسری تولید داریم برای ایجاد 

رقابت هم می تواند کمک کند. 
مجموع ایــن عوامل می تواند باعث شــود 
خودروســاز حس کند که رقیبــی دارد و از 
نظر کیفیت و کمیت مقایســه می شوند. در 
این صورت خودروســاز سعی می کند که به 
سمت اصالح کیفیت، قیمت و خدمات پس 

از فروش برود.
جدی تصریــح کرد: اینکه ما همــه راه ها را 
بسته ایم و هیچ مقایســه ای وجود ندارد، نه 

خودروی خارجی وارد می شــود و نه بخش 
خصوصی را تقویت می کنیم و عمال به شکل 
انحصاری بازار در اختیار این خودروسازان 
است، دیگر انگیزه ای برای بهتر شدن ندارند 
چراکه بازار برای خودروهــای خود دارند، 
قرعه کشی انجام می شــوند و همه مردم در 
صف هستند. لذا انگیزه ای برای بهتر شدن 
ندارند و برای حل مشــکل باید به ســمت 
رقابتی کردن تولید خودرو برویم و عالوه بر 
واردات، بخش خصوصی را هم تقویت کنیم. 
این راه حلی است که باید پیش گرفته شود 
در غیر این صورت در هر مقطعی مشــکلی 
پیش می آیــد، می گوییم خودروســازی 
مشــکل دارد، حل هم نمی کنیم و تفاوتی 

هم در حال مردم نخواهد داشت.

وی خاطرنشــان کرد: آنچه بیــش از همه 
در این میــان به محــاق مــی رود حقوق 
مصرف کننده است، ســازمان حمایت باید 
در این مــورد ورود کند، آپشــن ایربگ را 
روی خودرو گذاشــته اند و پول آن را هم از 
مردم گرفته اند و اگر قرار باشــد عمل نکند، 
ســازمان حمایت بایــد ورود کنــد و این 

موضوع را دنبال کند.
نایب رییس کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس با اشــاره بــه نقش ســازمان ملی 
استاندارد گفت:  ســازمان استاندارد هم در 
زمان پالک گــذاری و غیــره می تواند ورود 
کند و جلــوی پالک گــذاری خودروهای 
بی کیفیت را بگیرد تا اســتانداردها مطابق 
آنچه الزام اســت رعایت شــود. متاسفانه 

سازمان ملی اســتاندارد هم به وظیفه خود 
عمل نکرده اســت. ما در برنامه ششــم هم 
تعریف شده که باید چه کنترلی انجام دهند 
تا خودروها به ســطح مورد نظر دست پیدا 
کنند، ســازمان ملی اســتاندارد هم در این 

حوزه ضعیف عمل می کند.
وی اضافه کرد: سازمان ملی استاندارد یک 
آزمایشگاه مناســب برای آزمایش خودرو 
ندارد، ایــن ســازمان وظیفه داشــت که 
آزمایشگاهی برای آزمایش خودرو تاسیس 
کند، حتی در جاده قم زمینی هم برای این 
کار اختصاص داده شــد تا در مورد تخریب 
و تصادف خودرو آزمایش ها انجام شــود اما 
سازمان ملی اســتاندارد چندین سال است 
که هنوز ایــن پروژه را به نتیجه نرســانده و 

عمال هنوز آزمایشگاه مناسبی هم ندارد. ما 
از سازمان حمایت خواستیم و سازمان ملی 
اســتاندارد را هم می خواهیم تا در جلساتی 

که برگزار می شود این موضوع مطرح شود.
جدی با اشــاره به موضوع اســتیضاح وزیر 
صمت گفت: مسئله اساســی در استیضاح 
وزیر صمت هــم که کلید خــورده، همین 
موضوع خودرو است. هنوز در هیئت رییسه 
اعــالم وصول نشــده اما قیمــت و کیفیت 
خودرو موضــوع اصلی در این اســتیضاح 
هستند عالوه بر این موضوع واردات خودرو 
بود. سواالت استیضاح مشخص است و امضا 
هم شده اما نظر هیئت رییسه مجلس بر این 
است که هنوز برای اســتیضاح زود است تا 
بتواند تعامل ایجاد کنــد از همین روی فکر 
نمی کنم تا قبل از عید اســتیضاح به صحن 
داده شود. استیضاح وزرای دیگری هم امضا 
شــده اما هنوز هیئت رییســه اعالم وصول 

نکرده و در حال تعامل است.
وی همچنین تصریح کرد: اســتیضاح وزیر 
صمــت را حدود ۱۹ نفــر امضــا کردند، از 
کمیســیون صنایع هم ۲ یا ۳ نفر استیضاح 
را امضــا کرده اند، اســتیضاح حداقل با ۱۰ 
امضا عملی می شــود. به هرحــال موضوع 
خــودرو باید حل شــود. حــدود ۳۰ تا ۴۰ 
درصد از ســوال هایی که از وزیــر صمت از 
طرف نمایندگان وجود دارد و به کمیسیون 
صنایــع ارجــاع داده می شــود، در حوزه 
خودرو اســت. وزیر هم برنامه ای ارائه داده 
و می گوید زمــان می خواهــد. مجلس هم 

بی تفاوت نیست و پیگیری می کند.
جدی افزود: خودروســازی باید به سمتی 
باید برود که خصوصی شده و دولت خودش 
را کنار بکشــد و یک رقابــت بین المللی در 

بازار شکل بگیرد.

راه اندازی ۲۰  میلیون پورت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری برای منازل

وزی اعالم شد وش فوق العاده نور جزئیات فر

وش اینترنتی بهمن موتور حواشی فر
خریدار   دیروز در حالی گروه بهمن فروش 
آنالین دو خــودروی دیگنیتی و فیدیلیتی 
را بــا تاخیر یک هفته ای کلیــد زد که نحوه 
انجام این فروش هــای اینترنتی در ماه های 
گذشــته اعتراضاتی را از سوی مشتریان به 

دنبال داشته است.
دوشنبه هفته گذشته )۲۰ دی ماه( فروش 
نقدی دو محصول نوبرانه گروه  بهمن یعنی 
دیگنیتــی و فیدیلیتی یک ســاعت قبل از 
انجام فروش اینترنتی به دلیل مشــکالت 

زیرساختی لغو شد.
آن طــور کــه »مجتبــی نظــری« مدیر 
ارتباطات گــروه بهمن به ایرنــا اطالع داد:  
ســعی گروه بهمن بر مشــتری مــداری و 
رســانیدن محصوالت به دســت مشتریان 
و مصرف کنندگان واقعی اســت، به همین 
دلیــل برخی از مشــکالت زیرســاختی و 
مشکل در ثبت نام آنالین منجر به لغو برنامه 
فروش شد و هرگونه شــایعات در خصوص 

افزایش قیمت ها بی اساس است.
وی یادآور شــد: اکنون برخی محدودیت ها 
برای فروش ایجادشده، به طوری که هر کد 
ملی قادر به یک خرید خــودرو خواهد بود 
و تکرار خرید توســط یک کد ملی را شاهد 

نخواهیم بود.
مدیر ارتباطــات گروه بهمــن اضافه کرد: 

همچنیــن محدودیــت کد ملــی را برای 
نمایندگی های فروش خــود ایجاد کردیم 
و این نمایندگی ها قــادر به ثبت نام خواهند 

بود.
وی با اشاره به قوی تر شــدن زیرساخت ها 
در برنامه فروش هفته آینــده، تاکید کرد: 
گروه بهمن در هــر مرحله ای متوجه حضور 
مشتریان غیرواقعی شــود از فروش خودرو 
جلوگیــری خواهد کــرد، همچنین امکان 
صلح خــودرو در مرحله ثبت نــام و انتقال 
امتیاز خودرو به دیگران برداشــته شــده 

است.
با وجود مطالب یادشــده و تمهیدات گروه 
بهمن، امــا برخــی مشــتریان در تماس 
با خبرگــزاری ایرنــا، به نحوه فــروش این 

خودروساز اعتراضاتی داشتند.
یکــی از مشــتریان در این زمینــه گفت: 
وقتی دو خودروســاز بزرگ کشــور یعنی 
ایران خودرو و ســایپا برنامه هــای فروش 
فوری دارند، مشــتری فرصت زمانی خوبی 
)بین ۲ تا چنــد روز(  برای ثبت نــام دارد و 
پس از انجام فرآیند قرعه کشــی در حضور 
نهادهای نظارتی، اســامی برندگان اعالم و 
سپس مشــتریان نهایی تا چند روز فرصت 
دارند مبلغ درخواســتی خودروساز را واریز 

کنند.

وی بیان داشــت: این در حالی است که در 
ثبت نام گروه بهمن، هر کس که زودتر بتواند 
وارد سایت شــده و اطالعات الزم را تکمیل 
کند می تواند برنده شــود. بنابراین افرادی 
که به اینترنت پرســرعت دسترس داشته 
باشند از شــانس باالتری برخوردار خواهند 

بود.
این مشتری ادامه داد: مشــکل دیگر، لزوم 
پرداخت مبالغ خودروهــا در همان لحظه 
اســت، به طوری که بــرای فیدیلیتی پنج و 
هفت نفره به ترتیــب ۷۳۰ و ۷۴۵ میلیون 
تومان و بــرای دیگنیتی ایــن مبلغ ۷۹۵ 

میلیون تومان اعالم شده است.
وی یادآور شــد: عمــده مشــتریان برای 
پرداخت این مبالغ بــا محدودیت تراکنش 
بانکی مواجه انــد، مگر اینکــه محدودیت 

یادشده از سوی بانک برداشته شود.
مشــتری دیگری به ایرنا گفــت:  با توجه به 
فاصله قیمتی ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی 
قیمت کارخانه ای و بــازاری این خودروها، 
به نظر می رسد دالالن و واسطه ها برندگان 

اصلی این برنامه های فروش باشند.
وی اظهار داشــت: تفاوتی که برنامه فروش 
گروه بهمن با ایران خودرو و سایپا دارد، نبود 
شرط نداشتن پالک فعال از سوی مشتری 
اســت، یعنی گروه بهمن اعــالم کرده که 

مشــتری فقط نباید در زمان ثبت نام مالک 
خودروهای دیگنیتی یا فیدیلیتی باشد.

همچنین یکی دیگر از مشتریان در تماس با 
ایرنا، از وجود رباتی خبر داد که اعالم شــده 
با دریافــت مبلغ ۹ میلیون تومــان، فرایند 

ثبت نام این خودروها را انجام می دهد.
به گزارش ایرنا، در ســال ۹۷ نیز چگونگی 
پیش فــروش مــزدا ۳ گــروه بهمــن به 
دلیل حاشــیه ســود و قطع و وصل های 
مشــکوک بحث برانگیز شده بود به طوری 
که وزیر وقــت صنعت، معــدن و تجارت 
دســتور داد با همکاری ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــا 
بررســی روند پیش فــروش، نســبت به 
شفافیت فهرســت خریداران اقدام شود و 

اگر تخلفی رخ داده به ســازمان تعزیرات 
معرفی کنند.

فروش خــودرو از طریق قرعه کشــی که با 
اســتقبال مصرف کنندگان نهایی خودرو 
مواجه شده،  توانســته تا حدی نیاز واقعی 
بازار را بــرآورده کند؛ با توجه بــه ایرادات 
و مشــکالتی که شــیوه قدیمــی ثبت نام 
دارد، به نظر می رســد تداوم قرعه کشــی 
تا زمــان افزایش شــمارگان تولید خودرو، 
عادالنه ترین روش عرضه به شمار می رود و 
پیشنهاد می شــود گروه بهمن نیز در پاسخ 
به شبهات و مشــکالت یادشده و اعتراضات 
مشــتریان واقعی و جلوگیــری از جوالن 
دالالن در بــازار ایــن خودروها، سیســتم 

قرعه کشی را در دستور کار خود قرار دهد.



 مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران مطرح کرد؛

تأثير سنجش عارضه ها و شناخت قابليت های 
واحدهاي توليدي، در بهبود محيط كسب و كار

ساری-اســامی پنجمين كلينيك سيار مشاوره كســب و كار با حضور 
مديــران واحدهــاي توليدي، در شــهرك صنعتــي شــهداي محمودآباد 

)تشبندان( برگزار شد.
 ياسر اميني اظهار داشــت: كلينيك سيار كســب و كار بمنظور انجام مشاوره 
هاي كاربردي، در راســتاي فعاليتهاي بهتر و مناســب تر واحدهاي صنعتي 

برگزار مي شود.
مديرعامل شركت شــهركهاي صنعتي مازندران تصريح كرد: حضور مشاوران 
با تجربه بمنظور در اختيار قرار دادن تجارب ارزنده خود به صاحبان واحدهاي 
توليدي شــهركها و نواحي صنعتي، در حالتي صورت مي پذيــرد كه اينگونه 

واحدها جهت حل معضالت خود، به هم انديشي و رايزني نياز مبرم دارند.
وي افزود: انجام همفكــري هاي تجربي و كاربردي، نه تنها به رفع مشــكالت 
بخش صنعت مي انجامد بلكه رشد و توسعه توليد و صنعت را نيز بهمراه خواهد 

داشت.
اميني ادامه داد: سنجيدن عارضه ها و شناخت قابليتهاي واحدهاي توليدي، 
در بهبود محيط كسب و كار و ايجاد شرايط بهتر محيط كار بسيار حائز اهميت 

است و نشانگر نقش مؤثر مشاوران در اين حوزه مي باشد.
اميني اذعان داشت: پنجمين كلينيك سيار مشــاوره كسب و كار مازندران با 
حضور متخصصين حوزه توليد و صنعت و جمعي از توليدكنندگان، در شهرك 

صنعتي شهداي محمودآباد )تشبندان( برگزار شد.
الزم به توضيح اســت، شهرك صنعتي شــهداي محمودآباد )تشــبندان( با 
مساحت 118 هكتار در ســال 1383 به تصويب هيئت دولت رسيد و عمليات 
عمراني آن نيز در سال 1385 آغاز گرديد و تاكنون با 204 سرمايه گذار در اين 
شهرك صنعتي قرارداد منعقد شــد كه تعداد 96 واحد با حجم سرمايه گذاري 
3544 ميليارد ريال و اشــتغال 3138 نفــر به بهره برداري رســيده و در اين 

شهرك صنعتي مشغول فعاليت مي باشند.

ونا  وس كر كميته پيشگيری و مقابله با ویر
بهزیستی مازندران برگزار شد

در راستای كنترل و پيشگيری از بيماری كرونا و پيگيری  ساری-اسامی
اقدامات پيشگيرانه، جلســه كميته پيشــگيری از كرونا با حضور دكتر فرزاد 
گوهردهی مدير كل بهزيســتی مازندران، معاونين و اعضای كميته با تاكيد بر 

كنترل و پيشگيری از كرونا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره كل بهزيســتی مازندران دكتر فرزاد گوهردهی 
مدير كل بهزيستی استان با اشاره به شيوع ســويه جديد كرونا ) اميكرون ( در 
كشور با تاكيد بر اهميت توجه به سالمت و عدم آلودگی كليه گروههای هدف 
در استان اعم از مقيمان در مراكز شبانه روزی و ســاير مددجويان گفت: بايد 
همانند گذشــته نظارت های مســتمر از مراكز را بصورت آنالين و حضوری با 

رعايت همه جانبه پروتكل ها در دستور كار خود قرار دهيم.
در اين جلسه بررســی و پيگيری مصوبات قبلی و اقدامات انجام شده، اهميت  
نظارت بر مراكز شبانه روزی تحت نظارت توسط كارشناسان ستادی و روسا و 
كارشناسان شهرستان ها و همچنين رعايت و اشرافيت كامل بر دستورالعمل 
های ابالغی خصوصا آموزش دســتورالعمل های بهداشتی و انجام تزريق  دوز 
سوم واكسن كرونا برای تمامی گروههای هدف سازمان مورد تاكيد قرار گرفت

 برگزاری جشنواره خلق كتاب با موضوع آب
 ساری-اسامی جشنواره خلق كتاب با موضوع آب با همكاری شركتهای 

آب و فاضالب و آموزش و پرورش سراسر كشور برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شركت آب و فاضالب مازندران؛ جشنواره خلق كتاب 
با موضوع آب با همكاری شــركتهای آب و فاضالب و آموزش و پرورش سراسر 
كشور برای دانش آموزان مقطع سنی 6 الی 14 سال برگزار می شود در همين 
راســتا تمامی دانش آموزان در اين مقطع ســنی می توانند آثار خود را در سه 
رشته ، نقاشی، عكاســی و داستان نويســی با موضوع »آب«، تا 22 بهمن ماه 

جاری از طريق پايگاه اينترنتی ketaabfestival.ir ارسال كنند.
گفتنی اســت آثار برگزيده در 13 اســفند )روز ملی آب( اعالم  و برندگان وارد 

مرحله دوم می شوند.
شايان ذكر است همه آثار دانش آموزان به شــكل كتاب الكترونيك در سايت 
»كتاب خودم« منتشر خواهد شــد و با خالق شــان قرارداد چاپ و نشر بسته 
می شــود همچنين از بين اين كتاب ها، آثاری برگزيده و برای انتشار به صورت 

كاغذی انتخاب خواهد شد.

 

  صعود كوهنوردان  شركت گاز گلستان
 به ارتفاعات شمسک گرگان

  گرگان-اعظم دستجردی  با هدف ايجاد نشــاط و سالمت و همچنين 
بهره مندی كاركنان گاز گلســتان ازفضای طبيعت، زيبا و جنگلی  شهرستان 
گرگان  ،گروه كوهنوردی گازگلستان به ارتفاعات شمسك روستای توريستی 
زيارت صعود كردند. در اين راستا ، هيئت كوهنوردی گازگلستان پس از دعوت 
از دوستداران  كوهنوردی وتشــكيل اكيپی از عالقه مندان ،مسيركوهستانی 

وجذاب ارتفاعات روستای زيارت در مركز استان را طی نمودند.
دراين برنامه ، كاركنان بســيجی گازگلستان پس از طی مســيری بيش از 6 
كيلومتر و قرار گرفتن درارتفاع 444 متری دشت شمسك ،  ازفضای باطراوت 

و زيبای منطقه  بهره مند شدند

 رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی اهواز در برنامه 
های قرآن و عترت وزارت بهداشت

اهواز-محمدمجدم معاون فرهنگی وزارت بهداشــت از دكتر سرمســت 
سرپرست دانشگاه علوم پزشكی اهوازتقدير كرد 

 در بين دانشگاه ها و دانشكده های علوم پزشكی كشور، دانشگاه علوم پزشكی 
جندی شاپور اهواز در برنامه های قرآنی به عنوان دانشــگاه برتر در اين حوزه 
انتخاب شــد. به دنبال برگزاری برنامه های مناســب قرآنی در دانشگاه علوم 
پزشكی جندی شــاپور اهواز و كســب مقام برتر در بين دانشــگاه های علوم 
پزشكی سراســر كشــور دكتر عباس شــيراوژن معاون فرهنگی دانشجويی 
وزارت بهداشت با صدور تقدير نامه ای خطاب به دكتر محمدحسين سرمست 
سرپرست دانشــگاه از برنامه ها و اقدامات دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور 

اهواز در اين  حوزه تقدير و تشكر نمود.

شهر

شــركت  مديرعامل  اهواز-محمدمجدم   
فوالد اكسين خوزستان با اشــاره به طرح توسعه 
اين شــركت گفت: 20 درصد از زيرســاخت اين 
طرح انجام شــده و در صورت رضايت سهامداران 
اين آمادگی را داريم تا شــروع اين طــرح را آغاز 

كنيم.
امين آســيابان در نشســتی كه با حضور رئيس و 
اعضای كميســيون اجتماعی مجلــس، رئيس 
صندوق بازنشستگی كشور و مديرعامل سازمان 
تامين اجتماعی كشور در شــركت فوالد اكسين 
برگزار شد، اظهار كرد: كارخانه نورد فوالد اكسين 
در ايــران و خاورميانه منحصر بفــرد و تنها توليد 
كننده ورق های عريض فوالد در اين منطقه بوده و 
جزو 10 كشور برتر توليد كننده ورق های عريض 

در دنيا است.
وی افزود: محصوالتــی كه ايــن كارخانه توليد 
مــی كند شــامل ورق های مــورد اســتفاده در 
كشتی سازی، سوله سازی، خطوط انتقال نفت و 
گاز و پتروشيمی ها و نظاير آن بوده و تنوع توليدی 

بسيار بااليی را دارد.
مديرعامل شــركت فوالد اكســين خوزستان با 

اشــاره به موارد مصرف محصــوالت توليدی اين 
شركت، گفت: 53 درصد محصوالت توليدی اين 
شــركت در خطوط انتقال نفت و گاز، بيش از 30 
درصد مربــوط به شــركت های توليدی محفظه 

سازی مخازن تحت فشــار نفت و گاز و حدود 10 
درصد در حوزه مصالح ســاختمانی استفاده می 

شود.
آسيابان با بيان اينكه ۷0 درصد از كاركنان بين 31 

تا 40 سال سن دارند، عنوان كرد: فوالد اكسين در 
حال حاضر برای حدود يك هزار و 400 نفر اشتغال 
مستقيم ايجاد كرده كه يك هزار نفر از اين تعداد 
به صورت قرارداد مستقيم با شركت و حدود 400 

نفر آن ها با پيمانكاران مشغول به كار هستند.
وی با اشــاره به تبديل وضعيت كاركنان خانواده 
ايثارگــران بيان كــرد: بــرای افزايــش ميزان 
رضايتمندی و تعهــد كاری كاركنان طرح طبقه 
بندی مشــاغل انجام و تبديل وضعيت كاركنان 
خانواده شهدا و ايثارگران، اجرا و صندوق رفاه نيز 

در شركت ايجاد شده است.
مديرعامل شــركت فوالد اكســين خوزستان با 
اشاره به ميزان توليد اين شركت گفت: از سال 88 
تا 1400 ميزان توليد ساالنه شركت حدود ۷00 
هزار تُن بوده و ظرفيت اسمی آن يك ميليون و 50 

هزار تن است.
آســيابان با درخواست از كميســيون اجتماعی 
مجلس و سهامداران برای موافقت با اجرای طرح 
توســعه و تكميل زنجيره توليد فوالد اين شركت 
اظهار كرد: اين طرح برای يكهــزار نفر به صورت 
مستقيم و برای 23 هزار نفر غير مستقيم اشتغال 

ايجاد می كند.
وی ادامه داد: 20 درصد از زيرســاخت اين طرح 
انجام شده و در صورت رضايت ســهامداران اين 

آمادگی را داريم تا شروع اين طرح را آغاز كنيم.

 البــرز  -  مظفری  با كاهــش آلودگی هوا و بازگشــايی 
كارخانجات آســفالت، عمليات روكش آســفالت پروژه بلوار 

سردار شهيد حاج قاسم سليمانی آغاز شد.
عمليات زير سازی بلوار شهيد ســليمانی وفق اعالم مديريت 
شــهری، اوايل هفته جاری پايــان يافت اما با اعالم شــرايط 
نامطلوب هوا از ســوی كميته اضطرار كاهــش آلودگی هوا و 
تعطيلی كارخانجات آســفالت، وقفه ای چند روزه در اجرای 
روكش آســفالت بلوار پيش آمد. امروز با اتمام زمان اضطرار 
آلودگی هوا، آســفالت پروژه بلوار سردار شــهيد حاج قاسم 

ســليمانی تامين و عمليات روكش آســفالت اين پروژه آغاز 
شــد،به گفته مهندس قربانی شــهردار چهارباغ در صورت 
مناسب بودن شــرايط جوی، روكش آســفالت بلوار شهيد 

سليمانی ظرف يك هفته تمام خواهد شد.
شــهردار چهارباغ افزود: شهرداری و شــورای اسالمی شهر 
چهارباغ تمام تالش خود را برای خدمت خالصانه به شهروندان 
به كار گرفته اند. در همين رابطه پيمان خيری رييس شورای 
اســالمی شــهر چهارباغ و فرهاد رســتمی رييس شــورای 
اسالمی شهرســتان و عضو شورای اسالمی شــهر در بازديد 

از اجرای عمليات آســفالت بلوار شهيد ســليمانی خواستار 
صحت و سرعت در اجرای روكش آســفالت اين پروژه شدند.

پيمان خيری گفت: در راســتای بهبود وضعيت عبور و مرور 
شــهری،اصالح نقاط حادثه خيز و حفظ سالمت شهروندان، 
ضروری اســت بلوار شهيد ســليمانی در اســرع وقت زير بار 
ترافيك برود. فرهاد رستمی نيز در اين بازديد بر دقت پيمانكار 
و نظارت دقيق ناظران عمرانی تاكيد كرد و افزود: از شهرداری 
خواسته ايم به زودی عمليات روكش آسفالت اين پروژه را به 
پايان برساند تا پس از تامين روشنايی، شهروندان با آسودگی 

از اين مسير عبور كنند.در خاتمه اين بازديد ميدانی، مديريت 
شــهری چهارباغ بر ضرورت اجــرای پروژه هــای عمرانی و 
خدماتی ســازنده و هدفمند در ســاير نواحی چهارباغ نظير: 
مهدی آباد،ملك آباد،شــهرك علوی و شهرك ابريشم تاكيد 
كردند.گفتنی است پروژه بلوار شهيد سليمانی سال ها نيمه 
تمام بود اما پيش بينی می شــود با همكاری و پيگيری های 
مجدانه شهردار و شورای اسالمی شهر و هم افزايی مسوولين 
شهرستان به زودی شاهد گشــايش اين معبر مهم در ورودی 

شهر چهارباغ )از سمت بلوار پيام( باشيم.

البرز - مظفری  رئيس مركز مديريت راه های اداره كل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز گفت: : طی 9 
ماه سال جاری بيش از 63 ميليون خودرو به استان وارد و 

بيش از 6۷ ميليون خودرو از استان البرز خارج شده است.
 علی شادفر اظهار كرد: براساس آخرين اطالعات دريافتی 
از 50 دستگاه ترددشــمار فعال در محورهای مواصالتی 
البرز از ابتدای سال تاكنون 63 ميليون و 911 هزار و 343 
تردد ورودی به محورهای مواصالتی البرز ثبت شــده كه 

در مقايسه با مدت مشابه ســال قبل 12.2 افزايش داشته 
است.

وی در ادامه با اشــاره بــه كاهش 10.۷ درصــدی تردد 
خودروهای خروجی از استان گفت: تا پايان آذرماه امسال 
6۷ميليون و 48 هــزار و 4۷ هــزار و 533 تردد خروجی 

وسائل نقليه از استان ثبت شده است.
اين مســئول با بيان اينكه در 9 ماهه ســال جاری سرعت 
متوســط وســائل نقليه در محورهای مواصالتــی البرز 

كاهش 2.5 درصدی نسبت به مدت مشابه 
داشته است، افزود: سرعت متوسط وسائل 
نقليه در اين بازه زمانــی ۷1.3 كيلومتر در 

ساعت بوده است.
شــادفر با اشــاره به پرترددتريــن محور 
مواصالتی اســتان در ســال جاری، گفت: 
آزادراه كــرج- تهران تــا پايــان آذرماه با 
متوسط تردد ساعتی پنج هزارو 35۷ تردد 

البرز

البرز

وكش آسفالت بلوار سردار شهيد حاج قاسم سليمانی چهارباغ  آغاز عمليات ر

طی 9 ماه نخست سال جاری انجام شد؛

و به استان البرز  ورود بيش از ۶۳ ميليون خودر

سرزمين
روزنامه سراسری صبح ایران
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گرگان-اعظم دســتجردی  از ابتدای سال جاری تا 
كنون عمليات واكسيناســيون تب برفكی در بيش از 114 
هزار راس دام ســنگين و بيش از 1 ميليون راس دام سبك 
عليه بيماری تب برفكی صورت گرفته اســت رئيس اداره 
بهداشت و مديريت بيماری های دامی دامپزشكی گلستان 
در بازديد از يكی از واحدهای اپيدميولوژيكی شهرســتان 
گرگان با اعالم اين خبر  گفت: از زمــان آغاز مايه كوبی فاز 
ضربتی تب برفكی به صورت هدفمند ، بيش از يك ميليون 
راس دام سبك عليه بيماری تب برفكی واكسينه شده اند.

دكتر حميدرضا حنفی افزود:  از ابتدای سال جاری تا كنون 
عمليات واكسيناســيون تب برفكی در بيــش از 111هزار 
راس دام سنگين  و بيش از 1 ميليون  راس دام سبك  عليه 
بيماری تب برفكی صورت گرفته است.رئيس اداره بهداشت  
و مديريت بيماری های دامی اداره كل دامپزشــكی استان 
گلستان بيان كرد : بيماری تب برفكی يك بيماری ويروسی 
واگيردار همراه با عالئمی چون تب، لنگش، بی اشــتهايی، 
كاهش توليد شير، زخم دهانی، زخم در سم و پستان و غيره 
می باشد كه به لحاظ شدت خسارات اقتصادی يكی از موانع 
اصلی در تأمين بهداشــت و توليد دام و فرآورده های دامی 
محسوب می شــود. اين بيماری می تواند در اثر تماس دام 

بيمار با دام های سالم، بزاق، شير، ادرار، ترشحات و مايعات 
حاصل از پاره شــدن تاول های دام مبتــال، لباس، كفش و 
لوازم افرادی كه بــه مكان های آلوده رفــت و آمد كرده اند 
همچنين هوا، آب، علوفه آلوده منتقل شــده و جمعيت دام 

های حساس را مورد تهديد قرار دهد.
وی با اشــاره به باال رفتن احتمال شيوع بيماری تب برفكی 
در فصل سرد سال، اظهار كرد: بهترين راه جهت پيشگيری 
و كنترل اين بيماری واگير و به حداقل رســاندن ضررهای 
اقتصادی ناشــی از آن ضمن انجام واكسيناسبون، رعايت 
اصول قرنطينــه ای و امنيت زيســتی، ضدعفونی مداوم و 
مســتمر دامداری ها و جلوگيری از جابجايی ها و انتقاالت 

غيرضرور دام ها می باشد

 اصفهان-مریم مومنی مدير دفتــر وصول مطالبات 
شــركت توزيع برق اســتان اصفهان از راه اندازی »پروژه 
تماســگير صوتی » خبــر داد. مهدی مــددی گفت : در 
راستای استفاده از كليه زيرساختهای موجود در شركت، 
سيستم تماس گير خودكار به مشتركين بدهكار ، مراحل 
تست خود را سپری و به مرحله  بهره برداری رسيد. وی در 
اين باره افــزود: در اين طرح تماس با مشــتركين بدهكار 
از سرشــماره 10003۷121 و فقط با مشــتركين عادی  
و در پايان مهلت اعتبار هر 6 ســيكل صورت ميگيرد. وی 
درخصوص زمان اين تماس ها گفت: تماس ها 24 ساعت 
پس از اتمام مهلت پرداخت از ســاعت 8 تا 13 و 1۷ تا 21 
شروع ميشود و تا يك روز قبل از ورود مشتركين به سيكل 
بدهكاران پايان می يابد. مددی اضافه كرد : در اين سيستم 
امكان پرداخت آنالين مبلغ بدهی  برای مشــترك فراهم 
گرديده و در صورت عدم تمايل به پرداخت آنالين،امكان 
ارســال مجدد پيامــك صورتحســاب نيز طــی همين 

فرايند وجود دارد. مددی مزيت ديگــر اين طرح را امكان 
صحت سنجی شماره همراه و ثبت شــماره همراه جديد 
)بروزرسانی شــماره همراه( دانســت و گفت : با توجه به 
ظرفيت موجود در هر روز با حدود 3000 مشترك بدهكار 
در كل اســتان تماس گرفته ميشــود كه در مجموع در 5 
روز با  15000 مشــترك تماس برقرار ميگردد. تماسها با 
مشتركين مهلت گذشــته اعم از دارای بدهی قبلی يا فاقد 

بدهی قبلی صورت ميگيرد.
وی درخصوص اولويــت تماس ها نيز توضــح داد: در هر 
شهرستان به نسبت تعداد مشترك بدهكار مهلت گذشته 
و با اولويت باالترين بدهی تماس حاصل می گردد. تقسيم 
بندی تعداد تماسهای هر شهرســتان در هر روز به نسبت 
تعداد كل بدهكاران مهلت گذشــته آن شهرستان به كل 
بدهكاران مهلت گذشته استان ميباشــد و هرروز ليست 
بدهكاران مهلت گذشته بروزرسانی گرديده و مشتركين 

دارای وصولی از ليست تماس حذف ميگردند. 

 گرگان-اعظم دســتجردی  رئيس پليس مبارزه با 
مواد مخدر گلســتان از افزايش 15 درصدی كشــف مواد 
مخدر در اســتان خبرداد و گفت:  در دو عمليات پليســی 
9۷ كيلوگرم مواد مخدر از نوع شيشه و ترياك در گلستان 
كشف شد. سرهنگ مجيد زائری شــامگاه چهارشنبه در 
گفتگو با خبرنگاران اظهاركرد: مامــوران پليس مبارزه با 
مواد مخدر استان با اشراف اطالعاتی موفق شدند دو نفر از 

سوداگران مرگ را در شهرستان گرگان شناسايی كنند.
رئيس پليس مبارزه بــا مواد مخدر گلســتان افزود: پس 
از هماهنگی بــا مراجع قضائی در بازرســی از منزل متهم 
54 كيلوگرم شيشه كه از مرزهای شرقی وارد كشور شده 

بود، كشف شد.وی با اشاره به دستگيری دو متهم و توقيف 
دو دستگاه ســواری در اين عمليات، گفت: متهمان پس 
از تشــكيل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.زائری 
همچنين بيان كرد: در عمليات ديگر افرادی كه قصد ورود 
مواد مخدر از استان های مركزی به گلستان را داشتند در 
گرگان دســتگير و 43 كيلو و 500 گرم مواد مخدر از نوع 

ترياك از آنها كشف شد.
رئيس پليس مبــارزه با مواد مخدر گلســتان ادامه داد: از 
ابتدای امســال تاكنون 10 تن و 800 كيلوگرم انواع مواد 
مخدر در استان كشــف و ضبط شد كه اين آمار در مقايسه 

با مدت مشابه سال قبل 15 درصد بيشتر شده است.

ساری-اسامی معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و 
پرورش مازندران گفت: در جهت تقويت مراكز و هســته 
های مشاوره استان، مبلغ يك ميليارد تومان اعتبار به اين 

مراكز اختصاص يافت.
»محمد شعبانی« از اختصاص بيش از يك ميليارد تومان 

اعتبار به هسته ها و مراكز مشاوره استان خبر داد.
وی اظهار كرد: در راستای اجرايی نمودن نظام مراقبتهای 
اجتماعی و در جهت كاهش آسيب های اجتماعی به كليه 
شهرستان مناطق استان، به تناسب جمعيت دانش آموزی 

و فراوانی آسيب ها مبالغی اختصاص يافته است.
 معاون پرورشــی و فرهنگی آموزش و پــرورش مازندران 
تصريــح كرد: بــا آغاز ســال تحصيلــی 1401 - 1400 
پرسشنامه آســيب های اجتماعی و سالمت روان توسط 
مديران مدارس تكميل شد و به تناســب فراوانی مسائل 

و مشــكالت دانش آموزی، هدف گــذاری و برنامه ريزی 
انجام شــده و اعتبارات به تناســب نياز شهرســتان ها و 
مناطق توزيع گرديــد و بر اجرای كيفی برنامــه ها نيز به 

دقت نظارت می شود.

گلستان

اصفهان

گلستان

مازندران

 واكسيناسيون بيش از یک ميليون راس دام سبک 
عليه بيماری تب برفکی در استان گلستان

وژه تماسگير صوتی ((  راه اندازی ))پر
در شركت توزیع برق استان اصفهان

 كشف ۹۷ كيلوگرم مواد مخدر
  در گلستان

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان خبر داد؛

 اختصاص بيش از یک ميليارد تومان اعتبار
 به مراكز و هسته های مشاوره مازندران

ح توسعه این شركت  آمادگی  فوالد اكسين خوزستان برای اجرای طر



رضايت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از عملکرد شرکت توسعه نیشکر در بازسازی هفت تپه؛ 

ثبات و آرامش هفت تپه نتيجه یک واگذاری هوشمندانه است 

استان

استان

اهواز-محمدمجدم رييس كميســيون اجتماعی مجلس 
شــورای اســالمی »آرامش نيشــكر هفت تپه« و »رضايت 
كارگــران« را حاصل »واگذاری هوشــمندانه« به هفت طرح 
دانســت و بر حمايت اين كميسيون از مديريت شركت توسعه 

نيشكر تاكيد كرد.
 ولی اسماعيلی به همراه اعضای كميسيون اجتماعی مجلس 
شــورای اســالمی و جمعی از مسئولين، از كشــت و صنعت 
هفت تپه بازديد كــرد و در جريان آخرين روند بازســازی اين 

شركت پس از واگذاری، قرار گرفت.
هفت تپه مهيای بازگشت به دوران طاليی است

در اين بازديد، مديرعامل شــركت توســعه نيشــكر و صنايع 
جانبی گزارشــی از اقدامات انجام شــده به منظور بازگشت 
هفت تپه به ريل توليد ارائه داد و خواستار استمرار حمايت ها و 

كمك های سران قوا برای رونق توليد در اين شركت شد.
دكتر عبدعلــی ناصری تاكيد كرد كه امروز بــا نقش آفرينی و 
همدلی كارگران، نفسی تازه در كالبد هفت تپه دميده شده و با 
احيای اراضی نيشكر و اورهال كارخانه شكر، هفت تپه مهيای 

بازگشت به دوران طاليی است.
در ادامه، رييس كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
با قدردانی از ثبات ايجاد شــده در اين شركت، بيان داشت كه 
با تغييرات صورت گرفته آرامش در كارخانه نيشــكر هفت تپه 

برقرار شده و كارگران مشغول كار و توليد هستند.
اســماعيلی ضمن ديدار و گفت و گو با كارگــران، بر پيگيری 

مطالبات و خواسته های آن ها تاكيد كرد.
در اين ديدار، كارگران هفت تپــه از پرداخت مطالبات معوقه، 

بروز شــدن حقوق ها و توجه به امور رفاهی ابراز رضايت كردند 
و خواستار حمايت كميســيون اجتماعی مجلس از مديريت 
شــركت توســعه نيشــكر و صنايع جانبی و واگذاری كامل 

هفت تپه به اين شركت شدند.
در اين بازديد، نماينده مردم شوش و كرخه در مجلس شورای 
اسالمی نيز شــايعه واگذاری هفت تپه به شستا را تكذيب كرد 
و گفت: كميسيون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی اجازه 
نمی دهد هفت تپه، كه اكنون به آرامش رســيده، به شســتا 
واگذار شــود. كعب عمير با تقدير از مديريت شــركت توسعه 
نيشــكر و صنايع جانبی در پيگيری رفع مشكالت هفت تپه، 
افزود: شركت توسعه نيشكر از زمان قبول مسئوليت هفت تپه، 
عملكرد قابل قبولی داشــته و توانسته اســت آرامش و ثبات 
كار و توليد را در اين شــركت نيشــكری حاكم كند. اين عضو 
كميســيون اجتماعی مجلس از پيگيــری مطالبات هفت تپه 
خبــر داد و تاكيد كرد كه كميســيون اجتماعــی مجلس در 
تالش است تا موضوع هفت تپه و ادامه روند فعاليت آن زير نظر 
شركت توسعه نيشكر را در نشست ســران قوا مطرح تا نگرانی 
كاركنان اين مجموعه مبنی بر واگذاری هفت تپه به شــركت 
شستا برطرف شود. بر اســاس اين گزارش، اعضای كميسيون 
اجتماعی مجلس در پايــان اين بازديــد، از تالش های دكتر 
ناصری مديرعامل توسعه نيشــكر، مديران و كاركنان نيشكر 
هفت تپه قدردانی كردند و بر پيگيری تســهيل و تســريع در 
واگذاری قطعی اين شــركت به شركت توســعه نيشكر تاكيد 

نمودند.
باواگذاری هفت تپه به هفت طرح توسعه نيشكر از 18 مهرماه 

ســال جاری، نه تنها حقوق های معوقه كارگران پرداخت شد، 
بلكه حقوق ها به روز و كارگران زير پوشــش بيمه تكميلی قرار 
گرفتند و اين شــركت پس از يك دوره اعتراضات طوالنی، به 
چرخه توليد بازگشت. بازگشت شــركت هفت تپه به شركت 

توسعه نيشــكر و صنايع جانبی بارقه اميد را در كارگران ايجاد 
كرده و در حــال حاضر در كنار فعاليت صنايع پايين دســتی، 
عمليات اورهال و بازسازی كارخانه شكر نيز به اتمام رسيده و 
اين شركت همزمان با برداشت نيشكر، آماده توليد شكر است.

سرزمين
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 5
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rدوشنبه       27 دی 1400    شماره 964

مدير عامل شــركت گفت: با توجه به بخشنامه معاون 
اول محترم رييس جمهور كليه دستگاه هايی اجرايی 
موظف شــده اند كه در 4 ماه پايانی ســال 10 درصد 

مصرف گاز خود را كاهش دهند.
حضــور  بــا  كــه  اداری  شــورای  جلســه  در 
اســتاندار،فرمانداران،نمايندگان استان در مجلس 
شورای اسالمی برگزار شــد،مهندس رحمانی گفت: 
تا كنون 39 شهر و 453 روســتای استان از نعمت گاز 

طبيعی برخوردار می باشند.
وی  افزود: تا كنــون قريب به 8 هزاركيلومتر شــبكه 
گاز در سطح استان اجرا شده است و با نصب  قريب به 
221 هزار فقره انشعاب زمينه بهره مندی     31۷۷24   

خانوار از نعمت گاز طبيعی فراهم شده است.

رحمانی گفت:با توجه به شــروع فصل ســرد و لزوم 
رعايت صرفه جويی در مصــرف گاز طبيعی ، ادارات 
دولتی می بايست ضمن رعايت محدوده دمای 18 تا 
21 درجه سانتيگراد در فضاهای داخلی و بسته ،نسبت 
به روشن نمودن وســايل گرمايشی يك ساعت قبل از 
آغاز وقت ادارای و خاموش نمودن آنها يك ساعت قبل 

از پايان وقت اداری اقدام نمايند.
وی افزود:با توجه به اولويت گازرسانی در بخش خانگی 
،در صورت برودت دما محدوديــت مصرف در صنايع 
استان نيز اجرا خواهد شد و مطابق با بخشنامه معاون 
اول محترم رييس جمهور در مواقع اضطراری ، صنايع 
و دستگاه های اجرايی اســتان نيز بايد صرفه جويی و 

اصالح الگوی مصرف را در دستور كار خود قرار دهند.

فرماندار بوشــهر با هــدف رفع مشــكالت مجتمع 
آموزشی پليمر بوشهر از اين مجتمع بازديد كرد.

صالح رحيمــی در اين بازديــد اظهار كــرد: در رفع 
مشــكالت مركــز هــای آموزشــی از اولويت های 
فرمانداری بوشــهر اســت بازديد از مجتمع آموزشی 

پليمر نيز در همين راستا صورت گرفته است.
وی بيان كرد: مجتمع آموزشــی به واسطه كاركرده 
ارزشــمند خود می توانند نقش مهمی در توســعه و 

پيشرفت كشور ايفا كنند.
رحيمی ادامــه داد: در اين زمينه مجتمع آموزشــی 
يكی از مركز های پيشرو است كه مديريت فرمانداری 

حمايت موثر از اين مركز است.
وی افزود: انتظار است اين مجتمع آموزشی با حمايت 
موثر به توافق پيش از بيشتر رسالت محوله خود ايفای 

نقش كند.
رحيمی تاكيد كرد: فرمانداری بوشهر نيز در اين راستا 
بايد با استفاده از ظرفيت های قرآنی نهايت حمايت را 

از مجتمع آموزشی پليمر انجام خواهد داد.
وی عنوان كرد: توســعه پايدار هر كشــور با پيشرفت 
مبتنی بر علم و فناوری ميسر می شود كه بدون شك 
مجتمع آموزشی پليمر يكی از اين مجتمع های موثر 

است.

مدير عامل شرکت گاز استان بوشهر در جلسه شورای اداری تاکید کرد ؛
وم صرفه جویی ادارات دولتی در مصرف انرژی لز

بازدید فرماندار بوشهر از مجتمع آموزشی پليمر بوشهر

وی برق گلستان     درخشش شركت توزیع نير
  در جشنواره شهيد رجایی

شــركت توزيع نيروی برق گلستان دوباره  در  گرگان-اعظم دستجردی
جشنواره شهيد رجايی درخشــيد علی اكبر نصيری گفت :با توجه به مكاتبات 
شركت توانير و ســازمان مديريت و برنامه ريزي اســتان در خصوص گزارش 
ارزيابي عملكرد سال 99 )جشنواره شهيد رجايي ( و همچنين گزارش ارزيابي 
عملكرد داخلي وزارت نيرو )همايش مديران( و گزارش شــاخص هاي كليدي 
طرح سيما ، اين شركت توانســت در حوزه منابع انساني موفقيت هايي را از آن 

خود نمايد.
وي افزود: شركت توزيع نيروي برق گلســتان در جشنواره شهيد رجايي سال 
99 در گروه زيربنايي و توســعه زيرساخت توانســت رتبه دوم را كسب نمايد.

نصيری اضافه كرد :همچنين اين شــركت توانست ســطح خوب را در ارزيابي 
عملكرد دستگاههاي اجرايي سال 99 به خود اختصاص دهد.

مديرعامل شــركت توزيع نيروی برق استان با اشــاره به پايش شاخص هاي 
كليدي عملكرد)طرح ســيما- توانير( در ســال 99 افزود : توزيع نيروي برق 
گلســتان در اين پايش نيز توانســت در بين شــركت هاي توزيع نيروي برق 

سرتاسر كشور رتبه دهم را از آن خود كند.
نصيري افزود : كسب ســطح خوب و رتبه 10 در بين 39 شركت توزيع نيروي 
برق سراسر كشور در ارزيابي عملكرد داخلي وزارت نيرو در سال 99 )همايش 

مديران( از ديگر افتخارات شركت توزيع نيروي برق گلستان است.
شايان ذكر است براســاس رنگ بندي اعالم شده از سوي شــركت توانير كه 
براساس آن شركت هاي توزيع ارزيابي مي گردند، توزيع برق گلستان در ناحيه 

سبز قرار گرفته و كسب رتبه خوب را از آن خود نمود.

 با حضور مدير درمان تامین اجتماعی اصفهان؛

 جلسه هم اندیشی ذینفعان سازمانی
 در مركز آموزش و پژوهش فردوسی برگزار شد

اعتصام پور با ارائه گزارش عملكرد مديريت درمان  اصفهان-مریم مومنی
گفت: در راستای افتتاح های انجام پذيرفته، درمانگاه دولت آباد تا دو ماه ديگر 

افتتاح خواهد شد.
اعتصام پور اظهار كرد: پروژه ارتقاء هتلينگ بيمارستان دكتر شريعتی در حال 

انجام است و راهروها و سالن های بيمارستان بازسازی شده است.
مدير درمان ادامه داد: در تكميل و راه اندازی بخش جراحی قلب تالش زيادی 
شد ولی به علت مشــكالت مربوط به نوســانات قيمت ها راه اندازی آن كمی 
تاخير داشته است كه با پيگيری اين مشــكل نيز در حال برطرف شدن است و 

من افتخار می كنم كه هميشه كنارمردم بوده ام.
وی در ادامه گفت: موضوع مهاجرت پزشــكان و پرســتاران يك تهديد جدی 
برای بخش سالمت كشور است و باعث می شود كه بسياری از تخصص ها خالی 
بماند و اين يعنی اگر امروز مشــكل راديولوژی فقط در بيمارستان داريم، بعدا 
در سطح كل كشور اين مساله نمايان می شــود چرا كه مرزها مشخص نشده 

است.
اعتصــام پور افــزود: بيمارســتان های مــا از نظــر كيفيت درمان بــا ديگر 
بيمارستانهای اســتان قابل مقايسه نيست چرا كه سيســتم های نظارتی ما 
كه بخشــی از آن خود شما هستيد 24 ســاعته فرآيندها را نظارت می كنند تا 

كيفيت هر روز بهتر از روز قبل شود.
معاون بانك رفاه كارگران اســتان هم ضمن تشــكر از اقدامات صورت گرفته 
گفت: در اين چهار ســالی كه توفيق خدمت به بيمه شدگان استان اصفهان را 
داشتم  هيچ استانی نبوده كه به اين شكل جلسات مرتب و منظمی با ذينفعان 
خود داشته باشــد و از شــورای شــهر جوامع كارگری تا اتاق بازرگانی در اين 

جلسه باشند.
جوامع كارگری استان هم ضمن تشــكر و قدر دانی از زحمات مدير درمان، و 
بيان مشكالت كارگران در مراكز درمانی اســتان،  مطالبات خود در خصوص 
افزايش قيمت دارو و كمبود برخی از آنهــا در مراكز درمانی و نگاه ويژه دولت و 

سازمان را به اين استان خواستار شدند.

مدير عامل شرکت گاز استان بوشهر:

وش های نوین آموزش و توليد محتوا  استفاده از ر
گام مهمی در ارتباط موثر با ذینفعان است

مدير عامل شركت گاز استان بوشهر گفت: استفاده از روش های نوين آموزش و 
توليد محتوا،گام مهمی در ارتباط موثر با ذينفعان می باشد

مدير عامل شركت گاز استان بوشهر در جلسه بررســی برگزاری دومين رويداد 
فرهنگی آوای گاز گفت:اين رويداد برای اولين بار در سطح شركت ملی گاز ايران 
برگزار می شود و با توجه به استقبال بسيار خوب مخاطبين در اولين دوره ،تصميم 
گرفته شد تا با گسترش دامنه بخش های رويداد، با ذينعان بيشتری ارتباط برقرار 

كنيم.
دومين دوره رويداد فرهنگی آوای گاز در سه بخش صدا ،فيلم و عكس تلفن همراه 
با موضوعاتی چون گاز و مصرف ايمن و بهينه،گازو محيط زيســت ،گاز و توسعه 
پايدار،گاز و رفاه و آسايش اجتماعی و گازرسانی روستايی و مهاجرت معكوس در 
زمستان سال 1400  توسط واحد روابط عمومی شركت گاز استان بوشهر برگزار 

می شود.
رحمانی در اين جلسه كه با حضور هيات داوران اين رويداد برگزار شد ،گفت: بهره 
مندی از نگاه و ذاِئقه مخاطب در توليد محتوا نقش بسيار مهمی در تاثير گزاری  

محتواهای توليد شده خواهد شد.
وی گفت،با برگزاری رويدادهای فرهنگی مانند آوای گاز ضمن اســتفاده  از آثار 
فاخرارســالی  ،امكان اينكه با انتظارات مخاطبين هم آگاه شويم  بسيار موثر می 
باشــد و در ادامه راه ضمن بهره مندی از اين داده بسيار گرانبها می توان به توليد 

محتواهای تاثير گزار پرداخت.
مدير عامل شركت گاز استان بوشهر گفت:با استفاده از ابزارهای نوين ارتباطی و 
همچنين به وسيله آموزش های غير مستقيم می توان تاثير گزاری بر مخاطب را 
افزايش داد و با گسترش فرهنگ مصرف صحيح و بهينه انرژی ،گامی تاثير گزار در 

صيانت از منابع انرژی برداشت.
در اين جلسه ،اعضا هيات داوران ضمن تقدير از برپايی چنين رويدادهای فرهنگی 

،پيشنهادات خود را در جهت هر چه بهتر شدن اين اقدام فرهنگی اعالم نمودند.
رحمانی در پايان ضمن تشكر از هيات داوران و  گروه اجرايی اين رويداد گفت، گاز 
يك سرمايه ملی است و ما موظف هستيم با بهره گيری از روش های تاثير گزار در 
گسترش فرهنگ استفاده ايمن و بهينه از اين انرژی پاك تمام تالش خود را انجام 

دهيم.

مديرعامل شــركت آب و فاضالب استان دراين 
همايش اظهارداشــت :برغم اينكه بيش از ۷0 
درصد ســطح كره زمين آب فراگرفته ولی بالغ 
بر 9۷ درصد از آب هــا كه مربوط به اقيانوس ها و 
درياهاست بعلت شوری بصورت مستقيم غير 
قابل شرب هستند و فقط حدود 3 درصد آب های 
موجود در روی كره زمين شيرين و قابل شرب و 
اســتفاده جهت مصارف كشــاورزی می باشد 
ايشان افزود كشــور ايران جزء كشور های گرم و 
خشــك دنيا و ميزان بارش در ايران كمتر از يك 
سوم ميانگين دنيا هست ولی سرانه مصرف آب 
در كشور بيش از ميانگين حتی كشورها پر آب دنيا 
است ، ايشان گفت ما چاره ای نداريم كه بر اساس 
داشت هايمان و شرايط آبی كشور مصارف مان 
مديريت و خودمان را بر اساس ميزان بارش ها و 

منابع آبی سازگار نمايبم.

عبدالحميد حمزه پور بيــش از 80 درصد منابع 
آب شرب استان بوشهر را خارج از استان دانست 
و بيان كرد: خط آبرسانی كوثر يكی از منابع آب 
استان بوشهر است كه با 800 كيلومتر خط انتقال 

به شبكه آبرسانی استان بوشهر متصل می شود.
وی يكی ديگــر از منابع آب شــرب اســتان را 
شيرين سازی آب دريا دانست و افزود: هزينه هر 
مترمكعب آب شيرين كن 22 هزار تومان است 

كه به صورت متوســط به قيمت 600 تومان در 
اختيار مشتركين قرار می گيرد.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر به 
نقش مديريت مصرف در صرفه جويی پرداخت 
و افزود: با توجه به اينكه اكثــر مصارف خانگی 
آب توســط بانوان انجام می شود نقش مديريت 

مصرف آنان بسيار مهم است.
حمزه پور با بيان اينكــه ايرانيان همواره در طول 
تاريخ به دنبال استفاده بهنيه از آب بوده اند، افزود: 
در احاديث، روايات و فرهنگ نياكان ما نيز همواره 
بر مقوله صرفه جويی و مصرف بهنيه اين كاالی با 

ارزش تاكيد شده است.
فرماندار تنگستان نيز با بيان اينكه كاهش بارش 
باران و افزايش مصرف زمينه بروز مشــكالت را 
فراهم می كند گفت: بانــوان نقش اصلی انتقال 
فرهنگ مصرف بهينه آب و از مشاركت كنندگان 

اصلی در امر مديريت مصرف آب هستند.
احمد لطفی با بيان اينكه درآستانه فصل تابستان 
بايد فرهنگ مديريت مصــرف در جامعه ترويج 
شود افزود: بانوان نقش تعيين كننده در نهادينه 

كردن الگو صحيح مصرف آب دارند.
وی با قدردانی از تالش شــركت آب و فاضالب 
استان بوشهر اضافه كرد: در اوائل پيروزی انقالب 
اسالمی حتی شهرهای مختلف استان بوشهر 
از بی آبی در عذاب بود ولی اكنون همه شهرها و 
روستاها با تالش نظام اسالمی ايران دارای شبكه 
آبرسانی هستند كه بايد مديريت مصرف مورد 

توجه ويژه قرار گرفته شود
در اين همايــش آموزش هــای الزم در كاهش 
مصرف و راهكارهای الزم در مديريت مصرف و 
صرفه جويی در شستشوهای گوناگون غيرشرب 

ارائه شد.

همایش بانوی آب  در شهرستان تنگستان برگزار شد

 سنندج-مایی     معاون فــروش و خدمات مشتركين 
شــركت توزيع نيروی برق اســتان كردســتان با اشــاره 
به اينكه تاكنــون 9 هــزار و ۷00  كنتور هوشــمند برای 
مشــتركين كردستانی نصب شــده اســت، افزود: تا پايان 
سال جاری 3 هزار كنتور هوشــمند ديگر برای مشتركين 

پرمصرف بخش های مختلف در استان نصب خواهد شد.
 هيوا خرم معاون فروش و خدمات مشتركين اين شركت با 
اشاره به اينكه هرســاله وزارت نيرو جهت مديريت مصرف 
بــار، اقدام بــه ارائه طرح هــای جديدی می كنــد، افزود: 
در همين راســتا امســال طرح ملی فرا ســامانه هوشمند 
اندازه گيــری و مديريت انــرژی كه به اختصــار طرح فهام 
ناميده می شود در دستور كار شــركت های توزيع برق قرار 

داده است.
 وی با اشــاره به اينكه در اين طرح، كنتورهای هوشــمند 
جايگزين كنتورهای قديمی می شــوند، بيان كرد: كنتور 
هوشمند برق يك وسيله الكترونيكی است كه اطالعاتی از 
قبيل مصرف برق، ميزان ولتاژ، جريان و ضريب توان را ثبت 

می كند كه برای شــفافيت بيشــتر رفتار مصرف و نظارت 
مصرف كننده بر سيســتم و صورتحساب خود، اطالعات را 

به مصرف كننده می رسانند.
 خرم با تأكيــد بر اينكه در اين طرح با هوشــمند ســازی 
كنتورهــای برق، بار به صــورت نقطه ای كنترل می شــود 
افزود: كنتورهای هوشــمند قابليت دريافــت اطالعات و 

دستورات از راه دور را نيز دارند.
 وی اظهار داشــت: از ابتدای اجرای اين طرح در اســتان 
تاكنون 9 هزار و ۷00 دســتگاه كنتور هوشــمند باهدف 
مديريــت مصــرف و قرائــت از راه دور برای مشــتركين 
بخش های مختلف نصب شــده كه بيشــترين آن با نزديك 

به 6 هزار دستگاه مربوط به بخش كشاورزی بوده است.
 معاون فروش و خدمات مشــتركين شــركت توزيع برق 
كردســتان با اشــاره به اينكه تا پايان ســال جاری 3 هزار 
كنتور هوشمند ديگر برای مشــتركين پرمصرف در استان 
نصب می شــود، افزود: سهميه تعيين شــده از سوی توانير 
برای استان كردستان 85 هزار كنتور هوشمند معين شده 

كه درنظر است تا قبل از شروع پيك آينده)خرداد1401( 
برای مشتركين استان  نصب شود.

 وی امــكان برقــراری ارتبــاط دوســويه بين شــركت و 
مصرف كنندگان، جمع آوری، پردازش و ارســال اطالعات 
انرژی بــه شــركت را از مهم ترين مزيت های اســتفاده از 
كنتورهای هوشــمند عنوان كرد و گفت: آگاهی شــركت 
توزيع از مقــدار انرژی مصرف شــده در ســاعات پرباری 
و كم بــاری، اطالعــات پروفيل بــار از شــركت توزيع به 
مصرف كننــدگان و آگاهــی مصرف كننــدگان از مقدار 
مصرف ســاعتی و روزانه همچنين امكان تشخيص سرقت 

برق از كنتور ازديگر مزيت های كنتورهای هوشمند است.
 خرم در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به اينكه تنها 
2 درصد كل مشتركين كردســتانی بيش از 2 برابر الگوی 
مصرف، انرژی برق مصرف می كنند، افزود: اين مشتركين 
در طول ســال بيــش از 5600 كيلــووات بــرق مصرف 
می كنند كه با اجرای طرح فهام ميزان مصرف اين دسته از 

مشتركين پرمصرف، مديريت خواهد شد.

كردستان

نصب 9هزار و 700 كنتور هوشمند برای مشتركين در كردستان

ویژه استان بوشهربلدیه  خبرنگار: رضا حیدری  استان  برگزیده

فرماندار بوشــهر گفت: در راســتای مقابله با گرانفروشــی 
نظارت بر بازار اين شهرستان تشديد می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوشــهر، صالح رحيمی 
روز چهارشنبه در نشست كميته اقدام مشترك تنظيم بازار 
شهرستان بوشهر اظهار كرد: در راستای تنظيم بازار تمامی 
دســتگاه های ذيربط بايد با توان خود را برای نظارت دقيق و 

مسئوالنه بر بازار گسترش دهند.

وی بيان كــرد: همچنين بايد پرونده هايی كــه در تعزيرات 
حكومت رای آن صادر می شــود اطالع رســانی مناسب آن 

برای مردم صورت پذيرد.
رحيمی ادامــه داد: با هدف افزايش ســطح قــدرت خريد 
عمومی بايد ظرفيت بســيج اصناف برای نظارت موثرتر بر 

بازار بكارگيری شود.
وی گفــت: دســتگاه های نظارتــی در صورت مشــاهده 

گرانفروشی بايد براساس ظرفيت قانونی با گرانفروشان كه 
سبد مصرفی خانوارها را نشانه گرفتند؛ برخورد كنند.

رحيمی ادامه داد: تنظيم بــازار در اولويت های اصلی و مهم 
فرمانداری بوشهر است كه در اين مسير از هيچ تالشی دريغ 

نخواهد شد.
وی تصريح كرد: در صورتی كه دستگاهی در نظارت بر بازار 
كارايی الزم را نداشــته باشــد عالوه بر برخورد قانونی اين 

سهل انگاری برای عموم مردم اطالع رسانی خواهد شد.
رحيمی يادآور شــد: دولت برای افزايش قدرت خريد مردم 
به صورت جهــادی و انقالبی به ميدان آمــده كه نتيجه اين 

اقدامات در آينده ای نه چندان دور نمايان خواهد شد.
وی گفت: شــرايط تحريم های ظالمانه مشكالت زيادی به 
مردم تحمل كرده اســت كه با درايت و تدبير مسئوالن اين 

مشكالت رفته رفته برطرف خواهد شد.

نظارت ها بر بازار بوشهر تشدید می شود



با توجه به رشد جلبکی در مخزن سد

احتمال تغییر رنگ و بو در بخشی از آب تهران

 جهش چشمگیر وصول درآمدهای نفتی 
در دولت سیزدهم

وزیر نفت تأکید کرد: وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم جهش 
چشمگیری نســبت به قبل داشــته و پول آن به صورت منظم در حال 
وصول اســت.جواد اوجی در تازه ترین مطلب در حساب کاربری خود 
در توئیتر نوشت: »۱- ریاســت محترم جمهور به درستی از افزایش ۴۰ 

درصدی »میزان« صادرات نفت در دولت سیزدهم خبر داده اند.
۲- تردیدی نیســت که افزایش قیمت نفت هــم روی افزایش درآمد 

کشور مؤثر بوده است.
۳- در مجموع وصول درآمدهای نفتی کشور بیش از چند برابر شده که 

حاصل افزایش میزان فروش و افزایش قیمت است.
۴- اما از آن مهم تر، وصول درآمدهای نفتی در دولت سیزدهم است که 
جهش چشمگیری نسبت به قبل داشــته و پول آن به صورت منظم در 

حال وصول است.«

مشترکان قبل از هرگونه نقل و انتقال ملک صحت 
کنتور برق را بررسی کنند

 شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از مشترکان خواست تا به منظور 
پیشگیری از تبعات قانونی ناشی از دستکاری کنتور نسبت به آزمایش 

کنتورهای ملک خود پیش از هرگونه نقل و انتقال اقدام کنند.
به گزارش شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با هدف شناسایی و 
جلوگیری از دستکاری کنتورهای برق توسط سوء استفاده کنندگان و 
همچنین صیانت از حقوق شــهروندی، ضروری است مشترکان نسبت 

به آزمایش کنتورهای برق قبل از نقل و انتقاالت ملکی اقدام کنند.
با توجــه به اســتفاده ازبرق های غیرمجاز ناشــی از دســتکاری های 
کنتور توســط متخلفان و جلوگیری از کاهش تلفات  انرژی برق، الزم 
اســت به منظور شناســایی مشــترکان متخلف واقعی و جلوگیری از 
تبعات حقوقی و مالی ناشــی از برق های غیرمجاز، نســبت به آزمایش 

کنتورهای برق قبل از نقل و انتقاالت ملکی اقدام شود.
مشترکان تهرانی می توانند از طریق خدمات غیرحضوری و اپلیکیشن 
»برق مــن« و همچنین بــا مراجعه به ســایت شــرکت توزیع نیروی 
برق تهران بزرگ بــه نشــانی )www.tbtb.ir( بخــش میز خدمت 

الکترونیک، نسبت به درخواست آزمایش کنتور اقدام کنند.

شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ وظیفه تامیــن برق نزدیک به 
چهار میلیون و ۱۰۰ هزار مشــترک در محدوده ای به وسعت یک هزار و 

پنج کیلومتر مربع در شهر تهران را بر عهده دارد.

چین در صنعت نفت ایران چه می کند؟
عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس گفت: چین تا سال ۱۳۸۰ در کشور 
ما حضور نداشــت اما پس از آن با جدیتی که در اجرای پروژه داشتند به 
نفت ایران هم ورود کردنــد و اولین پروژه را به نــام تابناک اجرا کردند 
و مورد قبول واقع شــدند که می توانند تقریبا همان ســرویس شرکت 

اروپایی را ارائه دهند.
هدایت اهلل خادمی، درباره همکاری ۲۵ ســاله ایــران و چین در حوزه 
انرژی اظهار داشــت: واقعیت اینکه صنعت نفت ما یک صنعت اروپایی 
و امریکایی بوده اما طی ۱۰ ســال گذشته چینی ها هم در حوزه صنعت 
نفت و ساخت تجهیزات نفتی پیشرفت هایی کرده و وارد بازار نفت ایران 
نیز شده  اند، به طوری که بخشــی از تجهیزات صنعت نفت کشور ما از 

چین است.
وی با بیان اینکــه اکنون چین هم به تمام دنیا تجهیزات می فروشــد و 
هم در پروژه های توســعه ای نفــت حضور دارد، افــزود: در پروژه های 
جنوب کشور ما حضور داشــته از جمله در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی 
که  کنسرسیومی متشکل از توتال، سی ان پی سی و پتروپارس بوده که 
البته به دلیل تحریم از آن خارج شــد. بنابراین در همه زمینه های نفتی 
از جمله ساخت پاالیشــگاه، پتروشیمی و توســعه میادین ما می تواند 

حضور داشته باشد و می توانیم پروژه ها را با این کشور ادامه دهیم. 
این عضو ســابق کمیســیون انرژی مجلس در ادامه گفــت: چین هم 
در حوزه خدمات رســانی و هم ســاخت تجهیزات توانایی هایی دارد و 
کیفیت کار نیز بستگی به مشتری دارد، اگر نظارت بهینه صورت گیرد 
قطعا کیفیت ارتقا پیدا می کند، البتــه بحث نظارت در مورد همکاری با 
هر شرکتی یکسان نیست مثال یک شرکت صاحب برند بین المللی یک 
اســتاندارد خاص دارد و در هر نقطه ای از جهان کار توســعه را یکسان 
انجام داده و یا تجهیزات ارائه می دهد. اما در مورد شــرکت های چینی 
به این شــکل نیســت، چینی ها تنوع زیادی در کیفیت ارائه پروژه و یا 
ساخت تجهیز دارند، بنابراین نیاز به نظارت دقیق تری از سوی کارفرما 
است که کار و تجهیز را در سطح عالی و یا با کیفیت خوب تحویل بگیرد.

وی خاطرنشــان کرد: ما از نظر تاریخی در بحث قراردادهای نفتی ضرر 
کرده ایم، از پیمان دارســی گرفته تا قراردادهای امتیازی. البته اکنون 
اصالحاتی انجام شــده، مثال با شــرکت هفت خواهــران چالش هایی 
داشتیم و مشــکالتی ایجاد کردند، حتی در دورانی نفت ما را نخریدند 
زیرا بدنبال این بودند که هم در پروژه ها و هم خرید اختیارات بیشتری 

داشته باشند.
خادمی ادامه داد: ایران طی ۱۱۰ ســال تالش کرد که آهسته آهسته هم 
پروژه اجرا کند، هم تخصص پیدا کنــد و هم از منافع خود دفاع کند. مثال 
تا زمان »اقبال« اوضاع تا حدی بهتر شــد و بعد از انقالب هم شرکت های 
خارجی کشــور و نفت ایران را رها کرده و رفتنــد و نیروهای ایرانی نفت 
کشور را راه انداختند. چین هم تا سال ۱۳۸۰ در کشور ما حضور نداشت 
اما پس از آن با جدیتی که در اجرای پروژه داشتند به نفت ایران هم ورود 
کردند و اولین پروژه را به نام تابناک اجرا کردند و مورد قبول واقع شــدند 
که می توانند تقریبا همان سرویس شرکت اروپایی را ارائه دهند.در تفاهم 
با چین باید پروژه به پروژه تبدیل به قرارداد شــود و امیدواریم نظارت به 
خوبی صورت گیرد، امروز دنیا دنیای رقابت اســت همان میزان که چین 
ممکن است در بحث هسته ای هم رقیب ما باشد در مذاکرات وین به نفع 
ما مذاکره می کند، در هر حال ما باید بتوانیــم بازی را به نفع منافع ملی و 

مردم  پیش ببریم تا حداکثر استفاده را داشته باشیم.

و نیر

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته با توجه به شرایط 
تحریمی، پیشنهاد شــده تا یارانه انرژی مجموعه های 
فوالد و پتروشــیمی در الیحه بودجــه ۱۴۰۱ حذف 

نشود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفته »به 
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد شده تا یارانه 

انرژی مجموعه های فوالد و پتروشیمی حذف نشود.«
عبدالعلی رحیمی مظفری علت ایــن اقدام را تحریم و 
مشکالت اقتصادی کشور اعالم کرده که شرایط حذف 
یارانه ســوخت مجموعه های فوالدی و پتروشیمی را 

فراهــم نمی کند.کمیســیون تلفیق بودجه 
مجلس هنــوز درباره درصــد پرداخت این 

یارانه تصمیم گیری نداشته است.
دولت با هدف کاهش یارانــه پنهان انرژی، 
افزایــش درآمد و تک نرخی شــدن نرخ گاز 
طبیعی تحویلی به صنعت پتروشــیمی، در 
الیحه بودجه ســال آینده دســت به چنین 

اقدامی زده است.
حذف بــه یکباره یارانه ســوخت ایــن مجموعه ها که 
افزایش قیمت برخی محصوالت را در بر خواهد داشت، 

نگرانی برخی کارشناسان را به دنبال داشته 
اســت. مرکز پژوهش های مجلــس پیش از 
این در گزارشــی به تأثیرهای منفی افزایش 
یکباره قیمت سوخت صنایع و پتروشیمی ها 
بر بازار سرمایه و ســوددهی شرکت های آنها 
پرداخته و پیشنهاد کرده این نرخ به تدریج یا 

پلکانی اصالح شود.
مرکز پژوهش ها در گزارش خــود آورده به علت تأثیر 
منفی بر بازار سرمایه به  ســبب کاهش حاشیه سود به 
نسبت باالی شــرکت های پتروشــیمی، زیانده شدن 

برخی از پتروشــیمی های خوراک مایــع، به مخاطره 
افتادن وضعیت مالی پتروشــیمی های تــازه به بهره 
برداری رســیده و کاهش انگیزه سرمایه گذاری جدید 
در صنایع پتروشــیمی و پاالیش نفــت، اعمال چنین 
سیاستی را توصیه نمی کند.این مرکز پیشنهاد داده با 
هدف کاهش تبعات سیاست دولت و تک نرخی کردن 
ســوخت و خوراک گاز طبیعی مصرفی پتروشیمی ها، 
نرخ سوخت گاز صنعت پتروشــیمی و پاالیشی نفت و 
همچنین مجتمع های احیاء فوالد، طی ســه ســال به 

نرخ خوراک گاز پتروشیمی برسد.

وشیمی پتر

 فرزانــه طهرانــی   یکــی از مهم ترین 
مشــکالتی که ممکن اســت در حوضه سد 
ماملو در آینده با آن مواجه شویم بحث تغییر 
رنگ و بو در آب ناشــی از رشــد جلبکی در 

مخزن سد است.
 اگر چــه بــه گفته حســین نایــب، عضو 
هیات مدیــره انجمــن آب و فاضالب ایران 
درحال حاضر بــا چالش عمیــق در حوزه 
تامیــن کیفیت آب شــرب تهــران مواجه 
نیستیم، ولی با ادامه شرایط حاضر و تخلیه 
غیر اصولــی و مخاطره آمیــز آالینده ها در 
منابع آبی، در ســال های آتی )و نه چندان 
دور( ایــن نگرانی هــا تبدیل بــه واقعیات 

میدانی خواهد شد.
عضو هیــات مدیره انجمــن آب و فاضالب 
ایــران توضیــح داد: کالنشــهر تهــران 
درحال حاضــر از ۷ تصفیه خانه آب شــرب 
بهره می بــرد. منبــع تامیــن آب تصفیه 
خانــه شــماره یــک )جاللیه(رودخانــه 
کرج)ایســتگاه آبگیر بیلقان( و سد طالقان 
است، آب تصفیه خانه شماره ۲ )کن( نیز از 
رودخانه کرج و سد طالقان تامین می شود. 
تصفیه خانــه شــماره ۳ و ۴ )تهرانپارس( 
از ســد لتیان، تصفیه خانه شــماره ۵ از سد 
الر و تصفیه خانه شــماره 6 از سد کرج آب 
می گیرنــد. در نهایــت، منبــع تامین آب 
تصفیه خانه شــماره ۷، که آخرین تصفیه 
خانه کالنشهر تهران اســت از سد ماملو در 

نظر گرفته شده است.
به گفتــه او زمانی که ســد ماملــو احداث 
می شــد و قرار بود تامین کننده آب یکی از 
تصفیــه خانه های تهران باشــد؛ امــا و اگر 
زیادی داشت. چرا که ســد ماملو تقریبا در 
انتهای رودخانــه جاجرود اســت و عموما 
باالدست آن مثل خود جاجرود یا سعیدآباد 
و در قســمت پردیــس، منابــع آالینــده 
نقطه ای وجود دارنــد. در این مناطق عالوه 
بر نقاط جمعیتی، صنایع آالینده ای از جمله 
آبکاری، تعمیرات ماشــین آالت و تعویض 
روغن، ساخت و تعمیر مبلمان و...در غالب 
لکه هــای صنعتــی )عموما بــدون مجوز( 

استقرار دارند.
نایب متذکر شد: وقتی رودخانه جاجرود به 
سد ماملو می ریزد؛ این آالیندگی ها را با خود 
همراه می کند به همین دلیــل در ابتدا این 

بحث مطرح بود که آیا تصفیه خانه شــماره 
۷ تــوان و ظرفیت تصفیه ایــن آب را دارد و 
آیا ایــن آب ورودی به تصفیه خانه اساســا 
کیفیت الزم برای استفاده در مصارف شرب 

را خواهد داشت؟
او با بیان اینکه از زمــان احداث تصفیه خانه 
شماره ۷ پایش ها نشان می دهد که کیفیت 
آب مناسب است خاطرنشان کرد: در انتهای 
فصل تابستان و فصل پاییز با توجه به اینکه 
که آورد آب در کمترین میزان خود اســت و 
پساب ها و آالینده هایی که از منابع نقطه ای 
که به رودخانه و مخزن ســد تخلیه می شود 
مقادیر تقریبا ثابتی دارد، غلظت آالینده ها 

افزایش می یابد.
این پژوهشــگر حــوزه آب تاکید کــرد: بر 
اساس بررسی تاریخچه کیفیت آب تصفیه 
خانه شــماره ۷، تاکنون مواردی با سطوح 
آالیندگی مافوق حدود مجاز استانداردهای 
کیفیت آب شــرب دیده نشــده است. اما 
گمان می رود در صورت ادامه روند موجود، 
بروز تخطی کیفیــت آب از اســتانداردها 
در آینده دور از ذهن نباشــد. بــا ادامه روند 
و شــدت تخلیه آالینده ها از باال دســت به 
رودخانــه و در نهایت مخزن ســد ماملو و 
نیز تغییــرات کیفی مخزن ســد )باالخص 

پدیده های الیه بندی و یــا تغذیه گرایی( و 
نیز بروز شــرایط ناپایداری سیستم مخزن 
ســد از جمله دگرگونی یا افت ســطح آب 

مخزن این سد، کیفیت آب کاهش یابد.
نایب در پاسخ به امکان وجود فلزات سنگین 
در این منبــع تامین آب گفت: بــا توجه به 
اینکه عموما دبی آب رودخانه در مقایســه 
بادبی پســاب صنایع بسیار بیشــتر است، 
درحال حاضــر آالینده هــای صنعتی نمود 
خود را نشان نداده است. لیکن ممکن است 
در آینده بــا تجمع این فلــزات در الیه های 
پایین ســد، در فصول خشــک و در صورت 
ایجاد دگرگونی در مخزن ســد، بــا ازدیاد 
غلظت فلزات ســنگین مواجه شــویم. اما 
درحال حاضر پایش های نشــان می دهد که 
فلزات سنگین غلظت قابل توجهی در مخزن 
ســد ندارد.او افزود: با این حال ســاماندهی 
لکه های صنعتی در این مناطق ضرورت دارد 
و الزم اســت اداره کل محیط زیست استان 
تهران، سازمان صمت اســتان تهران و سایر 
ارگان هان های ذی ربــط، این موضوع را در 

دستور کار قرار دهند.
عضو هیــات مدیره انجمــن آب و فاضالب 
ایران یادآور شد: هر نقطه شهری که احداث 
می شود، الزم است زیرساخت هایی از جمله 

شــبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب 
برای آنها فراهم شــود. از سال های گذشته 
پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب پردیس 
در حا اجرا بوده و سال هاست که این تصفیه 
خانه صورت کامل به بهره برداری نرســیده 
و به عنوان یکــی از منابع آالینــده مهم در 
حوضه باالدســت ســد ماملو نمــود پیدا 
کرده اســت.در این میان با تخلیه فاضالب 
تصفیه نشده یا ناقص تصفیه شده، ترکیبات 
مغذی از جمله ترکیبات نیتروژن، فســفر و 
کربن که پیشــران و مهم ترین عوامل ایجاد 
تغذیه گرایی منابع آب هســتند به محیط 
تخلیه شــده و بر کیفیت آب سد ماملوتاثیر 

ملموسی می گذارند.
نایــب اظهــار کــرد: الزم اســت غلظت 
آالینده های مذکوردر تصفیه خانه فاضالب 
کاهش پیدا کند اما با عــدم تکمیل تصفیه 
خانــه پردیــس درحال حاضر ایــن اتفاق 
نیافتاده است. عالوه بر مسکن مهر پردیس، 
نقاط جمعیتی قابل توجه دیگری در مسیر 
رودخانه وجود دارد که از این میان می توان 
به سعیدآباد و جاجرود اشاره کرد. برای این 
منطقه در ســال های گذشــته یک تصفیه 
خانه روســتایی ایجاد شــده که جوابگوی 
نیاز این منطقه نیســت. بر همین اساس در 

برنامه ها، طرح احداث یــک تصفیه خانه با 
ظرفیت بزرگ تر در منطقه وجود داشــت 
که با گذشــت نزدیک به چهار سال تاکنون 
پیشــرفت خاصی در این زمینه مشــاهده 
نمی شود. از سوی دیگر با ادغام شرکت های 
آب و فاضالب روســتایی و شهری متاسفانه 
نظارت بــر تصفیــه خانه های روســتایی 
کاهش پیــدا کرد و عمال تصفیــه خانه ها با 

شرایط نامناسبی در حال فعالیت هستند.
نایب یکــی از مهم ترین مشــکالتی که در 
تصفیه خانه شماره ۷ ممکن است در آینده 
با آن مواجه شــویم را بحث تغییر رنگ و بو 
در آب ناشــی از رشــد جلبکی در الیه های 
پایینی ســد عنوان و تاکید کــرد: در موارد 
مشابه، در ســدهای کشور مانند سد میناب 

و سد قشالق با این پدیده مواجه بوده ایم.
او درخصوص طرح رینگ قمر بنی هاشم به 
عنوان بزرگترین رینگ آبرســانی کالنشهر 
تهران گفت: این طرح برای این در دســتور 
کار قرار گرفت که بــا اتصال منابع مختلف و 
تصفیه خانه ها به این رینــگ، تامین پایدار 
کمی و کیفی آب تهران به طور کامل انجام 
شود. در صورت عدم اجرای چنین طرحی، 
عالوه بر امکان ایجاد مخاطرات پدافندی در 
حوزه تامین آب کالنشهر تهران، در فصول 
خشــک، تامین پایدار کمی و کیفی آب در 
نقاطی از تهران )باالخــص جنوب و جنوب 
شرق( با مشــکالتی مواجه می شــد. کما 
اینکه در سالیان گذشــته و در بحث تامین 
آب مناطــق جنوب و جنوب شــرق تهران 
در فصول خشــک، و ناگزیری تامین آب از 
منابــع آب زیرزمینی و مشــکالت کیفیت 
آب )باالخص در خصوص غلظت نیترات(، 

شاهد چالش های متعددی بوده ایم.
نایب با بیان اینکه درحال حاضر، مهم ترین 
اولویت در تامین کیفیت منابع تامین کننده 
آب تصفیه خانه هــای آب شــرب تهران، 
ســاماندهی منابع آالینده باالدست است 
تاکید کرد: اگر چــه درحال حاضر با چالش 
عمیق در حــوزه تامین کیفیت آب شــرب 
تهران مواجه نیســتیم، ولی با ادامه شرایط 
حاضر و تخلیه غیر اصولــی و مخاطره آمیز 
آالینده های در منابع آبی، در سال های آتی 
)و نه چندان دور( ایــن نگرانی ها تبدیل به 

واقعیات میدانی خواهد شد.
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وی لبه تیغ پرمصـرف ها ر
خریــدار   دولــت اخیرا مصوبــه بودجه 
۱۴۰۰ مجلس درباره افزایش پلکانی تعرفه 
مشــترکانی که باالتر از الگوی اســتاندارد 
مصرف کرده اند را اجرایی کرده که طبق آن 
پرمصرف های برق از اول بهمن ماه، قبوضی 

با اعدادی جدید دریافت می کنند.
 بر اســاس بند "ی" تبصــره ۸ قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۰، آیین نامه جدیــد تعرفه برق 
مشــترکان خانگی با هــدف اصالح مصرف 
به تصویب هیئت وزیران رســید، بر اســاس 
آن  الگوی مصــرف در مناطــق جغرافیایی 
مختلف هیچ تغییری نکرده و برای کســانی 
که مصرف ماهیانه برق آنهــا پایین تر از الگو 
باشــد، هیچ افزایش تعرفه ای درنظر گرفته 
نشده است.بر این اســاس الگوی مصرف در 
ماه های غیر گرم سال ۲۰۰ کیلووات ساعت 
تعریف شــده که مصرف بیش از ۷۵ درصد از 
مردم کشور پایین تر از این الگو قرار دارد. این 
عدد برای ماه های گرم ســال که خردادماه تا 
شهریورماه است، در مناطق گرمسیر ۳۰۰۰ 
کیلووات ساعت در ماه و برای مناطق عادی 
۳۰۰ کیلووات ســاعت اســت که نسبت به 

گذشته هیچ تغییری نکرده است.
با ایــن اوصاف الگــوی مصرف نســبت به 
گذشــته تغییر نکرده اســت، مشترکانی 
که زیر الگوی مصرف تعیین شــده برای هر 
منطقه برق مصرف می کنند، مشمول هیچ 
افزایش قیمتی نمی شــوند و کماکان نظام 
تعرفه گــذاری مصوب ســال ۱۳۹۷ برای 
این مشــترکان لحاظ خواهد شــد. در این 
آیین نامــه همچنین پیش بینی شــده که 
اگر مشــترکی بتواند در چهارماه گرم سال 
مصرف خــود را به کم تــر از الگوی مصرف 

کاهش دهــد، می تواند متناســب با میزان 
کاهش، پاداشی متناسب با هزینه هایی که 
برابر تامین بــرق برای وزارت نیروســت را 
دریافت کند و در شرایطی حتی مشترکان 

خانگی بستانکار نیز خواهند شد.
اگر مشــترکی در فصل گرم ۲۰۰ کیلووات 
ســاعت برق مصرف کــرده و بــه دنبال آن 
۱۰۰ کیلووات ســاعت زیر الگــوی از برق 
اســتفاده کند، از یک پــاداش کم مصرفی، 
بهره مند خواهد شد. مشترکانی که برخالف 
تشویق های تعیین شده همچنان به مصرف 
باالی خــود ادامــه دهند، تعرفه بــرق آنها 
افزایش خواهد یافت. میــزان مصرف مازاد 
بر الگو متناسب با افزایش مصرف به صورت 
پلکانی و بر اســاس هزینه های تامین انرژی 
اضافه می شــود. آنطور که رجبی مشهدی 
- ســخنگوی صنعت برق گفته اســت ۷۵ 
درصد مشــترکان زیر الگوی مصرف منطقه 
قرار دارند و تنهــا ۲۵ درصد که حدود هفت 
میلیون مشــترک را شــامل می شود، جزو 
مشترکان پرمصرف هستند، البته در مناطق 
مختلــف پراکندگی ها متفاوت اســت، در 
مجموع این دســته از مشــترکان که بیش 
از  حد مصرف منطقه مصرف دارند، شــامل 

حال این طرح خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه قطعا تالش وزارت نیرو 
این است که با ایجاد سیاست های تشویقی 
این دسته از مشترکان را به سمت کاهش و 
مدیریت مصرف سوق دهد، افزود: تعدادی 
از مشــترکان نیز در مرزهای بیــش از الگو 
قرار دارند که می توانند با یکسری اقدامات 
ساده به سرعت میزان مصرف خود را کاهش 
دهند و به زیر الگوی مصرف منطقه بروند و 

مشمول این افزایش قیمت نشوند.
ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه برای 
مشــترکانی که میزان مصرف آن ها بیش از 
الگو بوده، تعرفه برق به صورت تســاعدی و 
پلکانی است و متناسب با مصرف آن ها این 
تعرفه ها افزایش می یابــد، گفت: هدف این 
اســت تا توزیع عادالنه یارانه انجام شــود، 
عالوه بر این کســانی که مصرف بیشــتری 
دارند هزینه های نزدیــک به قیمت واقعی و 

یا غیر یارانه ای را پرداخت کنند.
اطالعات کسب شــده از توانیر گویای این 
اســت که در حال حاضر تعرفه ها بر اساس 
مصرف مــازاد نســبت به الگــوی مصرف 
محاسبه می شــود که در نتیجه، میانگین 
تعرفه را کاهش می دهد. این در حالی است 
که برای پله هــای آخر تعرفه هــا، می توان 
در اصالحات آتــی قوانیــن، کل مصرف را 
براســاس تعرفه پله آخر برای مشــترکین 
پرمصرف لحاظ کرد. تــا پیش از آنکه دولت 
مصوبه مجلــس را درباره تعرفه افزایشــی 
- پلکانی برق اجرایی کند، شــیب افزایش 
تعرفه برای پله های باالتــر کمتر از پله های 

پایین بود و مجموعــا میزان افزایش ها روند 
کاهشی داشــت اما نکته مهم  این است که 
باید با رشد مصرف برق در پله های باالتر نیز 

روند افزایشی شود.
 مدل افزایش تعرفه برق کــه در دولت اجرا 
می شــود، براســاس الگوی IBT اســت، 
با اســتناد به حکم قانون و بند ی تبصره ۸ 
قانون بودجه ســال جاری، برای مصارف تا 
میزان الگوی مصرف، هزینــه برق یارانه ای 
محاسبه می شــود ولی از محل تعرفه های 
باالتــر از الگــوی مصرف، تعرفــه برق یک 
بخشی از طبقات  محروم شامل کمیته امداد 
و بهزیســتی به شــرط کم مصرف بودن به 

صورت رایگان محاسبه خواهد شد.
برخی از کارشناســان معتقدنــد آیین نامه 
اجرایــی دولــت دربــاره تنظیم گــری 
تعرفه های برق رویکرد کلــی خوبی دارد و 
در راســتای بند ی تبصــره ۸ قانون بودجه 
بوده اما جا داشــت که هم پله های بیشتری 
برای مشترکان  پرمصرف در نظر گرفته شود 
و هم تعرفه های سنگین تری برای مصارف 
نجومی وضع شود. ســقف منابع درآمدی 
دولت از محل فــروش بــرق  ۳.۵ برابر نرخ 
ECA اســت که این عدد می توانست برای 

مصارف نجومی باالتر از ۵ برابر هم باشد.
از سوی دیگر، درآمد دولت از محل مصرف 
برق نجومی باید در ســقف میزان درآمدی 
دولت مشخص و اخذ شــود تا دولت از این 
محل متضرر نشود. هرچند تعداد پرمصرفها 
زیــاد نیســت و ۷۵ درصد از مشــترکین 
پایین تر از الگوی مصرف هســتند اما مردم 
در مواجهه با این افراد که ۳۰ برابر بیشــتر 
از الگوی مصــرف یارانه انــرژی می گیرند، 

احســاس می کنند مــورد تبعیــض واقع 
شــده اند.همچنین وضع تعرفه های پایین 
برق باعث شــده بود تا بســیاری از صنایع 
انرژی بر، انگیــزه ای برای اصــالح فناوری 
خطوط تولید خود نداشــته باشــند که در 
این بین انعقــاد تفاهم نامــه وزارت صمت 
بــا وزارت نیرو بــرای احداث نیــروگاه در 
صنایع پاالیشــی، پتروشــیمی، فوالدی و 
ســایر صنایع انرژی بر اقدامــی مثبت بوده 
است. قیمت بســیار پایین انرژی، انگیزه ای 
برای ارتقاء ســطح فن آوری در این صنایع 
ایجاد نمی کرد. در حالــی این صنایع انرژی 
بر نقش بســیار مخربی در افزایش شــدت 
انرژی کشــور دارند و مطابــق قانون برنامه 
پنجم توسعه باید طی ۱۰ سال، شدت انرژی 
کشور به یک دوم ابتدای سال اجرای برنامه 
پنجم توسعه می رســید.اصالح تعرفه های 
برق باعث شد تا این صنایع متقاعد شوند که 
برق مصرفی شان را به صورت داخلی تامین 
کنند و تاکنون برای تامین ۱۰ هزار و ۵۰۰ 
مگاوات بــرق در نیروگاه هــای این صنایع 
تفاهم نامه منعقد شــده، اصــل این ماجرا 
اتفاق خــوب و مثبتی بــوده و اینکه صنایع 
انرژی بر، برق مصرفی خود را از برق شــبکه 
سراسری  تفکیک و برقشان را با هزینه تمام 
شده محاسبه کنند، اتفاق فرخنده ای است.

عالوه بر این برخی شــنیده ها حاکی است به 
زودی طرح  مانع زدایــی از صنعت برق در ۲۰ 
ماده بررسی خواهد شــد و موضوعاتی مانند 
افزایش پلکانی تعرفه ها، استفاده از انرژی های 
تجدیدپذیــر، اصالح برق مصرفــی صنایع از 
جمله موضوعاتی است که در طرح  مانع زدایی 

از صنعت برق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.



رییس پلیس راهور تهران عنوان کرد

وکار گشت نامحسوس پلیس تغییر در ساز

رییس شورای شهر تهران:
الیحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تهران سه شنبه 

به شورا می آید
رییس شــورای اســالمی شــهر تهران از تقدیم بودجه ســال آینده 

شهرداری تهران به شورا در روز سه شنبه هفته جاری خبر داد.
 مهدی چمران در ابتدای چهلمین جلســه علنی شورای اسالمی شهر 
تهران در جمع خبرنگاران در خصوص جلســه هم اندیشی صبح امروز 
یکشــنبه گفت: در جلسات هم اندیشــی تصمیمی اتخاذ نمی شود در 
جلســه امروز نیز گزارش شهرسازی ارائه شــد که گزارش خوبی بود و 
مشــکالت فراوان مربوط به این حوزه به همراه نظرات دوســتان مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت البته در دو ســاعت جلسه هم اندیشی امروز 

وقت کم آمد و مقرر شد باز هم این جلسه ادامه داشته باشد.
وی افزود: قوانین و مقرراتی در حوزه شهرسازی وجود دارد که دست و 
پای مردم را بسته اســت، لذا باید این قوانین را تسهیل کنیم و در جهت 
حل مشکالت مردم گام برداریم. برخی اظهار نظر می کنند که شورا به 
دنبال شهر فروشی است اما این بحث درســت نیست نباید مردم اذیت 
شوند و باید بر اســاس قوانین درست و ســاده مردم بتوانند کار خود را 
پیش ببرند به شــکلی که هم شهر درست ساخته شــود و هم مردم به 

زندگی خود برسند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بیشتر کسانی که به شهرداری ها مراجعه 
می کنند مشکلشان این اســت که چرا تنها اجازه ساخت ۳ طبقه دارند 
در حالی که همســایه بغلی ۵ طبقه ساخته اســت باید این مشکالت را 
حل کنیم و راه حل هم این است که قوانین ساده و درستی در این حوزه 

داشته باشیم .
رییس شورای شــهر تهران در خصوص دستور کار صحن علنی شورای 
شهر تهران نیز گفت: در این جلســه اعضا که حدود ۱۸ جلسه رصد هر 
هفته در محله های مختلف تهران داشته اند نتایج را اعالم خواهند کرد 
و برای این موضوع نیز درخواست کردند که شــهردار تهران در جلسه 

حضور داشته باشند.
چمران در پاســخ به ســوالی در خصوص ارائه الیحه بودجه شهرداری 
تهران برای سال آینده گفت: الیحه بودجه سال آینده روز سه شنبه به 

شورا ارسال خواهد شد و بررسی آن آغاز می شود.

 واکسیناسیون  این افراد کامل نبوده است
ون« در ایران سالمند بودند ۳ فوتی »ُامیکر

سرپرســت مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت با اشاره 
به سه فوتی ناشی از »امیکرون« در کشور گفت: این افراد سالمند بوده 

و واکسیناسیون خود را به طور کامل )در سه نوبت( انجام نداده بودند.
مهنــدس محمد هاشــمی، از افزایش تعــداد مبتالیان بــه اُمیکرون 
در کشــور به یک هزار و ۱6۲ مــورد خبر داد و گفت: تعــداد مبتالیان 
اُمیکرون در مشــهد مقدس با ۲۴۹ مورد، افزایش چشمگیری داشته 

است.
وی گفت: متاسفانه در هر یک از شهرهای تبریز، یزد و شهرکرد، شاهد 
یک فوتی مبتال به اُمیکــرون بوده ایم و یک مورد بدحــال هم در اهواز 

تحت مراقبت است.

وی افزود: افرادی که در شــهرهای فوق، جان خود را از دست داده اند، 
سالمند بوده و واکسیناسیون خود را به طور کامل )در سه نوبت( انجام 

نداده بودند.
هاشمی تاکید کرد: همچنین در ســنین باال امکان وجود عوامل خطر 
از جمله بیماری های مختلف مانند فشــار خون باال و دیابت وجود دارد 
و همین موضوع ضرورت توجه به هشدارهای بهداشتی را بویژه در این 

سنین جدی تر می کند.
 سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت یادآور 
شــد: اگرچه قدرت مرگ باری اُمیکــرون اندک اســت و همانطور که 
مشاهده می شــود از یک هزار و ۱6۲ مورد مبتال، ســه نفر جان خود را 
از دســت داده اند، اما باید پروتکل ها را رعایت و در اسرع وقت نسبت به 

تکمیل واکسیناسیون اقدام کرد.

لغو مجوز ۲۵۱ مدرسه هیأت امنایی
 دریافت »هزینه« فوق برنامه بر اساس »درجه« 

این مدارس
مدیرکل دفتر امور شــوراهای آموزش وپــرورش و مناطق آزاد تجاری 
گفت که ناچار شــدیم ۲۵۱ مدرســه هیئت امنایی را بــه علت اینکه 
خدمــات خاصی بــه خانواده ها ارائــه نمی دادند و عملکــرد مطلوبی 
نداشتند، از فعالیت تحت عنوان هیئت امنایی خارج و به مدارس عادی 

تبدیل کنیم. 
رســول پاپایی، در این باره اظهار کرد: آیین نامه توسعه کیفی مدارس 
هیئت امنایی سال گذشــته تنظیم و برای اجرا به اســتان ها ابالغ شد. 
بر اســاس این آیین نامه مقرر شده اســت اعطای مجوز به آن دسته از 
مــدارس هیئت امنایی کــه با اســتانداردهای مصوب شــورای عالی 

آموزش وپرورش در اساسنامه، همخوانی ندارند، بازنگری شود.
وی افزود: با توجه به رویکرد جدید، مدارسی که تفاوت کیفی و مهارتی 
نســبت به مدارس دیگر نداشــتند اما با تابلوی هیئت امنایی فعالیت 
می کردند پس از ارزیابی ها شناســایی شــده و از چرخه فعالیت تحت 

عنوان مدارس هیئت امنایی حذف شدند.
مدیرکل دفتر امور شــوراهای آموزش وپرورش و مناطق آزاد تجاری با 
اشــاره به تجدیدنظارت ها بر مدارس هیئت امنایی گفت: در ارزیابی ها 
آیتم های ورزشی، فرهنگی، آموزشــی و تربیتی در کنار فوق برنامه ها 
مورد توجه قرار گرفتند و مدرســه محوری حائز اهمیت بود. الزم است 
که اگر خانواده ها به بخش آموزش در ســبد هزینه خانوارشــان توجه 

بیشتری دارند، بازخوردش را هم ببینند.
پاپایی اعالم کرد که ناچار شدیم ۲۵۱ مدرســه هیئت امنایی را به علت  
اینکه خدمات خاصی به خانواده ها ارائه نمی دادند از فعالیت تحت عنوان 
هیئت امنایی خارج و به مدارس عادی تبدیــل کنیم. وی از درجه بندی 
مدارس هیئت امنایی در ســه ســطح مدارس خبــر داد و گفت: ۳۳6۷ 
مدرســه هیئت امنایی داریم که ۲۵۳۴ مدرســه )۷۵ درصد( ســطح 
یک،  6۵۲ مدرسه سطح دو و ۱۸۱ مدرسه ســطح سه هستند. مدارس 
سطح دو و سه فرصت دارند در ســال های آتی خودشان را به سطح باالتر 
برســانند.مدیرکل دفتر امور شــوراهای آموزش وپرورش و مناطق آزاد 
تجاری ادامه داد: هزینه فوق برنامه های مدارس هیئت امنایی  در شورای 
آموزش وپرورش مناطق و استان ها به تصویب می رسد؛ در گذشته همه 
مدارس استان یکسان دیده می شدند اما بر اســاس ابالغیه جدید، تنها 
مدارس ســطح یک که فعالیت بهتری ارائه می دهند مجاز هســتند که 
کل هزینه فوق برنامه را دریافت کنند و  مدارس ســطح دو و ســه میزان 

کمتری از شهریه فوق برنامه ها را دریافت خواهند کرد.

دیوار

خریدار  رییس پلیس راهور تهران بزرگ 
از صدور ســه میلیون و ۹۰۰ هــزار جریمه 
برای خودروهای فاقد معاینه فنی طی ۹ ماه 

سال جاری خبر داد.
 سردار محمدحســین حمیدی در نشست 
خبری خود که در مقر مرکزی پلیس راهور 
تهران بزرگ برگزار شــد، درباره برخورد با 
خودروهای آالینــده و فاقــد معاینه فنی 
گفت: طی ۹ ماه امســال سه میلیون و ۹۰۰ 
هزار بــار جریمه عــدم معاینــه فنی برای 

خودروها صادرشده است.
وی ادامــه داد: ۱۵۰۰ دســتگاه خودروی 
ســواری آالینده اعزام به تعمیرگاه دریافت 
کردند و معاینه فنی ۱۱۲۰ دستگاه خودرو 
نیز به دلیــل آنکه علیرغم داشــتن معاینه 

فنی آالینده بودند، باطل شد.
به گفته حمیدی، مامــوران پلیس به طور 
رندوم و با کمک دســتگاه های معاینه فنی 

سیار این موارد را بررسی می کنند.
وی همچنیــن از تغییــر در ســازوکار 
گشــت های نامحســوس پلیس خبر داد و 
افزود: طی یک ماه گذشــته ۵۰۰ دستگاه 
خــودروی متخلف به طور ســاعتی یا چند 

روزه توقیف شده اند.
حمیدی دربــاره تغییر رخ داده در گشــت 
نامحسوس نیز گفت: ساعت ونحوه فعالیت 
این گشــت ها نیز تغییر کرد و نحوه توقیف 

خودروها نیز دچار تغییراتی شد.
وی اضافه کــرد: این خودروهــای متخلف 
مرتکب تخلفات حادثه سازی مانند سرعت 

غیرمجاز، الیی کشی و ... شده بودند.

مسافربری با آمبوالنس
حمیدی یکی از طرح های پلیس را برخورد 
با آمبوالنس های خارج از شبکه بهداشت و 
درمان و ماموریت های غیرمرتبط دانست و 
گفت: این موضوع چندان قابل توجه نبوده 
اما با همکاری و اعالم ســازمان اورژانس با 
آمبوالنس هایی کــه عمدتا متعلق به بخش 
خصوصی بوده وفعالیتی خارج از ماموریت 

خود داشتند برخورد شد.
وی درباره ایــن تخلفات گفت: متاســفانه 
برخــی از ایــن آمبوالنس هــا اقــدام به 
مســافربری وی آی پی و ... کرده بودند که با 
آنها برخورد شــد. البته طی یک ماه گذشته 

ما چنین موردی نداشتیم.
رییس پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران 
بزرگ به تشــریح وضعیت ترافیکی تهران 
پرداخت و گفت: در ســال ۹۹ به دلیل کرونا 
حجم ترافیک در تهران کاهش چشمگیری 
داشــت و به همین دلیل نیز بخش زیادی از 
معضالت ناشی از ترافیک در تهران به چشم 

نیامد و به عبارتی مغفول واقع شد.
وی ادامــه داد: اما ما شــاهد آن بودیم که با 
افزایش روند واکسیناســیون و بازگشایی 
مشــاغل در ســال ۱۴۰۰ کم کــم ترددها 
افزایش پیدا کرد و ترافیک تهران در ســال 
جاری نســبت به دوره کرونا یعنی سال ۹۹ 
افزایش پیدا کــرد؛ اما ترافیک نســبت به 
دوره قبل از کرونا یعنی ســال ۹۸ همچنان 
افزایشــی پیدا نکرده و حدود ۱۰ درصد نیز 
اوضاع ترافیک ما بهتــر از دوره قبل از کرونا 
است؛ البته این موضوع به این دلیل است که 
همچنان یک ســری از محدودیت ها مانند 
فعالیت مدارس و مراکز آموزشی همچنان 

پابرجاســت.حمیدی با بیــان این که طی 
ســه ســال اخیر حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد بر 
جمعیت تهــران و حدود ۱۷ تــا ۱۸ درصد 
بر تعــداد خودروها در معابــر تهران افزوده 
شده اســت، گفت: این در شرایطی است که 
هیچ تغییری در شــبکه معابر ما رخ نداده و 
از طرفی دیگر هیچ خودروی فرسوده ای نیز 
از چرخه خارج نشده است. به همین دلیل و 
با این وضعیت پیش بینــی می کنیم که اگر 
مدارس نیز بازگشــایی شــود حتی ممکن 
است حجم ترافیک به نســبت قبل از دوره 

کرونا افزایش بیشتری هم داشته باشد.
رییس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: برای 
مقابله با این موضوع الزم است که در حوزه 
حمل و نقل عمومی اتفاقات بیشــتری رخ 
دهد یعنی حمل و نقل عمومی و ظرفیت آن 
تقویت شود و بار حمل و نقل از خودروهای 
شــخصی به ناوگان حمل و نقــل عمومی 

منتقل شود.
وی به تشریح وضعیت تصادفات رانندگی و 
بخصوص تصادفات مرگ بار در ۹ ماهه سال 
۱۴۰۰ نیز اشــاره کرد و گفت: سازمان های 
مختلفی در حــوزه تصادفــات نقش دارند 
اگر چه امســال با توجه بــه افزایش ترددها 
تصادفات مانیز در مقایســه با سال گذشته 
افزایش داشته اما همچنان توانستیم تا روند 
کاهشــی جانباختگان حوادث رانندگی را 
برای سومین ســال پیاپی در پایتخت حفظ 
کنیم.حمیدی با بیان ایــن که این کاهش 
نسبت به ســال های قبل چشمگیر نیست، 
گفت: با این وجــود همچنان طبق آمارهای 
۹ ماهه پزشــکی قانونی روند رو به کاهش 

حفظ شده است.
وی بــه آنالیز تصادفــات رانندگی مرگ بار 
در ۹ ماهه امسال پرداخت و گفت: طی این 
مدت در مجموع ۱۵۴ نفر معادل ۳۸ درصد 
از جانباختگان حــوادث ترافیکی پایتخت 
عابران پیاده بودند. ۱۹۰ نفــر و معادل ۴6 
درصد راکبان یا سرنشــینان موتور سیکلت 
ها بوده و 6۷ نفر که معــادل ۱6 درصد می 
شــود مربوط به راننده یا سرنشینان وسایل 
نقلیه اعم از خودرو و وســایل نقلیه سنگین 

بوده است.
حمیدی ۴۲ درصد از ایــن تصادفات را نیز 
ناشی از عدم توجه به جلو اعالم کرد و گفت: 

۲۹ درصد به دلیل ناتوانی در کنترل وسایل 
نقلیه و 6 درصد نیز به دلیل عدم رعایت حق 
تقدم بوده است. متاسفانه دلیل اصلی عدم 
توجه به جلو از سوی رانندگان نیز مربوط به 

استفاده از تلفن همراه می شود.
حمیدی در پاسخ به پرســش ایسنا مبنی 
بر این که ســهم دیگر دســتگاهها عالوه بر 
عامل انســانی در حــوادث رانندگی مرگ 
بار پایتخت چیســت؟ گفت: این موضوع به 
صورت کالن و در سطح کل کشور ارزیابی و 
بررسی می شود و دفتر تحقیقات کاربردی 

ناجا آمار سراسری را استخراج می کند.
وی در پاسخ به ســوالی دیگر درباره دغدغه 
رهبر معظــم انقــالب پیرامــون موضوع 
ترافیک نیــز اظهارکرد: پلیــس راهور جزو 
اولین دستگاههایی بود که بعد از آن جلسه 
گزارشــی جامع از وضعیــت ترافیکی را از 
طریق فرمانده محترم انتظامی کل کشــور 
به دفتر مقام معظم رهبــری ارائه کرد و ما 
رهنمودها و فرمایشــات ایشــان را به طور 

ویژه مد نظر داریم.
حمیدی دربــاره اجــرای طــرح جناقی 
دربزرگراه ها نیز گفت: متاســفانه برخی از 
رانندگان تصور می کنند زرنگند و در بعضی 
از ساعات بخصوص ســاعت پیک ترافیک از 
دیگر الین ها ســعی می کنند با تضییع حق 
دیگر رانندگان از بزرگراه خارج شوند ما در 
فاز نخست به وسیله نیروی انسانی و استقرار 

ماموران با این تخلف برخورد می کنیم.
حمیدی با بیان اینکــه در اجرای این طرح 
ابتدا رویکرد آموزشی را مد نظر قرار دادیم، 
افزود: چند روزی اســت که نسبت به اعمال 
قانون خودروهای متخلف اقدام می شــود و 
این خودروها ۵۲ هــزار تومان به ازای هر بار 
تخلف جریمه خواهند شــد.رییس پلیس 
راهنمایــی و رانندگی تهــران بزرگ اضافه 
کرد: به زودی نیز با هماهنگی شــهرداری 
تهــران دوربین هــای ســطح تخلفات در 

جناقی بزرگراه ها نسب خواهد شد.
حمیدی درباره این کــه در حال حاضر این 
طرح در چندنقطه اجرا می شود نیز به ایسنا 
گفت: درحــال حاضر نیروی انســانی ما در 
۱۵ نقطه از حوزه بزرگراهــی و در مناطقی 
که میــزان تردد در آن در ســاعات ترافیک 
صبحگاهی و عصرگاهی باالســت، مستقر 

می شوند.وی از اجرای طرح کنترل خطوط 
اضطرار نیز خبر داد و گفت: متاسفانه برخی 
از رانندگان و موتور ســیکلت سواران اقدام 
به تردد از خطوط اضطــرار می کنند که در 
این خصوص نیز پلیس با این موارد برخورد 
خواهد کرد . البته از ظرفیت دوربین ها نیز 
کمــک خواهیم گرفت تا ایــن تصادفات به 
حداقل برســد. این اقدام در وقوع تصادفات 

نیز موثر است.

تغییر در زمان تردد برخی از کامیون ها
رییس پلیس تهران بــزرگ از ایجاد تغییر 
در زمان تردد برخی از کامیون ها خبر داد و 
گفت: به طورکلی ساعت مجاز تردد کامیون 
ها تغییر نکرده اســت؛ اما بعضی از کامیون 
ها مانند کامیون های حمــل بتن، با توجه 
به حساســیتی که بتن داشته و صرف زمان 
طوالنی ممکن اســت مقاومت آن را کاهش 
دهد و امکان تــردد در ســاعات روز را نیز 

خواهد داشت.
حمیدی افزود: البته گرچه مــا این اقدام را 
در راستای افزایش ایمنی ســاختمان ها و 
سازه ها انجام دادیم اما کنترل میدانی ما را 
نیز افزایش داده و بر عملکرد شــرکت ها و 
سازمان های مرتبط نیز به طور ویژه نظارت 
خواهیم کرد و اگر مرتکب تخلفی شوند ما با 

آنان برخورد می کنیم.
حمیدی تاکید کرد: شــرکت هایی که این 
موضوع را رعایت نکنند برخــورد خواهیم 
کرد به عنــوان مثال در ماجــرای تصادف 
میکسر ســیمان در بزرگراه ستاری شرکت 
آســیا بتن تعطیل شــد حاال ممکن است 
برخی گالیه کنند که چنــد نفر از کار بیکار 
شــدند اما من بــه صراحت مــی گویم که 
بیکاری این افراد نیــز تبعات رفتار مدیرانی 
است که به هشــدارهای قبلی پلیس توجه 
نکردند و جان دیگر شــهروندان را به خطر 
انداختند. مــا که نمی توانیــم برای رعایت 
منافــع چند نفــر و گروهی خــاص منافع 
جمعی مــردم و ایمنــی آنــان را به خطر 

بیاندازیم.

تذکر به 9 شرکت باربری
رییس پلیــس راهور تهران بــزرگ با بیان 
اینکه پلیس به دیگر شــرکت های باربری 

و حملی تذکر داده اســت، گفت: تاکنون ۹ 
شرکت به شکل مکتوب از سوی پلیس تذکر 
گرفتند که ما در صورت تکــرار جرم و عدم 

حل مشکل با آنان برخورد خواهیم کرد.
وی در پاسخ به ســوال دیگر ایسنا مبنی بر 
این که ســاعت تردد روزانه کامیون ها چه 
زمانی خواهد بود  و آیا هر کامیونی می تواند 
درســاعات روز نیز تردد کند، گفت: ساعت 
تردد روزانه کامیون ها درنیمه دوم سال از ۹ 
صبح تا ۱۵ و ۳۰ و از نیمه اول سال از ۹ صبح 
تا ۱6 و ۳۰ خواهد بود؛ اما باید توجه داشت 
که این مجوز برای تمام کامیون ها نیســت 
کامیون هایی مانند حامالن مواد ســوختی 
و فاسد شــدنی، بونکرهای سیمان و به طور 
کلی کامیون هایی که به صنوف مربوطشان 
موضوع اطالع رســانی شــده می توانند در 
ساعات روز تردد کنند و تردد دیگر کامیون 

ها در همان ساعات شبانه مجاز خواهد بود.
حمیدی اضافه کرد: در مــورد بونکرها باید 
به این موضوع نیز اشــاره کنم که اکثر این 
کامیون ها به سامانه های کنترلی نیز مجهز 

شده اند.
وی از کاهــش تخلف مخدوشــی پالک با 
لغو طرح منع تردد شــبانه خبر داد و گفت: 
البته همچنــان در مبــادی ورودی طرح 
هــای ترافیکی مشــکالتی وجــود دارد و 
بعضی از رانندگان اقدام به مخدوش کردن 
پالک خــود می کنند. به طــور کلی طی ۹ 
ماهه امســال ۴6۰ هزار جریمــه مربوط به 

مخدوشی پالک صادر شده است.
حمیدی از شهرداری تهران در اصالح و رفع 
نقاط حادثه خیز نیــز قدردانی کرد و گفت: 
از ابتدای ســال تا پایان آذر ماه ۲۵۲ نقطه 
حادثه خیز و ۱۷۰ گره ترافیکی با همکاری 

شهرداری تهران اصالح شد.
رییس پلیس راهور تهران در پاسخ به سوالی 
درباره طرح ترافیک جدید تهران نیز افزود: 
تمامی کارشناسان معتقدند که بازنگری در 
طرح ترافیک و کاهش آلودگی هوا ضرورت 
دارد؛ اماایــن کــه نحوه این طرح و شــکل 
اجرایش در ســال آینده چگونه باشد هنوز 
مشــخص نشــده و این موضوع در مرحله 
کارشناســی اســت.وی در خصوص توقف 
بعضی از مشــاغل نظیر ثبت نام ســیار، از 
رانندگان اســنپ و غیره نیــز گفت: به طور 
کلی به جز خودروهــای عملیاتی و امدادی 
یعنی اورژانس، پلیس و آتش نشــانی هیچ 
خودرو  و وســیله نقلیه ای حــق توقف در 
میادین را نداشــته و پلیس بــا آن برخورد 
خواهد کرد.حمیدی در پاســخ به پرسشی 
مبنی بر این که بعضــی از رانندگان حضور 
پلیــس را عامل افزایش ترافیــک و نه روان 
ســازی آن می دانند گفت: ما این موضوع را 
نه از منظر یک راننده کــه در ترافیک مانده 
بلکه از منظــر کلی نگاه مــی کنیم ممکن 
است راننده ای که در مسیر شمال به جنوب 
بزرگراه کردســتان در حال حرکت است از 
این که پلیس جلــوی خودرویش را گرفته 
ناراضی باشــد؛ اما موضوع این است که ما با 
دید کالن به موضوع نــگاه می کنیم و اگر ما 
این کار را نکنیم ترافیک محدوده مالصدرا، 
شــیخ بهایی، ونک، و غیره تا شــعاع چند 
کیلومتری درگیر می شــود. ما در مدیریت 
ترافیک تمــام ابعــاد را مورد توجــه قرار 

می دهیم.
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وزیرکشور با تاکید بر رسیدگی فوری به آسیب های اجتماعی

در مقایسه با غربی ها وضعیت خوبی داریم
خریدار   وزیر کشور اســاس تحوالت در 
هر جامعه ای را تحوالت اجتماعی دانســت 
و گفت: اگر بخواهیــم تحولی در حوزه های 
مختلف درســت کنیم، تا تحول اجتماعی 
محقق نشود، حتی تحول اقتصادی هم کار 
بسیار دشواری است یا اگر اتفاق افتاد،پایدار 
نیســت. احمد وحیدی در دومین همایش 
ملی مواجهه بــا آســیب های اجتماعی از 
دیدگاه اســالم، بیان کرد: مسئله آسیبهای 
اجتماعــی از جمله فوریتریــن و مهم ترین 
موضوعاتی اســت که باید بــه آن بپردازیم. 
ضمنا موضوعی است که بسیار نگاه علمی و 
دقیق باید به آن داشته باشیم؛ هم موضوعی 
اســت که نقطه ای و هم سراسری به آن نگاه 
می شود. آســیبهای اجتماعی از یک طرف 
جغرافیامند هســتند؛ به یک سرزمین و به 
یک منطقه توجه خاصی اســت که ممکن 
است نوع آسیب هایش متفاوت باشد. از یک 
جهت گستره ملی آن و بلکه گستره جهانی 
آن، مفاهیم مشــترک و نگاههای مشترک 
ملی و حتی بین المللی، دست اندرکار فهم 

عمیق این موضوع است. 
وزیر کشــور ادامه داد: مســئله آسیبهای 
اجتماعی از جمله فوریترین است؛ به دلیل 
اینکه اگر بــه موقع و با فوریــت به موضوع 
نپردازیم و دچار زمان و بــه موضوع مزمن 
تبدیل شود، حل آن بسیار مشکل می شود. 

پس باید به فوریت به آن پرداخته شود. مهم 
است؛ زیرا آنچه که زیربنای همه حرکتهای 

اصیل است، وضعیت اجتماعی است.
وحیدی خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی، 
مسائل سیاســی و فرهنگی، عادات و سنن، 
وقتی در ظرف جامعه ریخته می شــود، یک 
مجموعه پیچیده ای را درســت می کند که 
وقتی به مســائل اجتماعی نگاه می کنیم، 

عوامل موثر آن، همه اینها هستند.
وی یادآور شــد: به همین دلیــل موضوع، 
موضوعی پیچیده می شود. موضوعی که به 
خاطر پیچیدگی اش باید نگاه عمیق و علمی 
به آن شــود. ضمن اینکه همه عوامل موثر 
در بروز این عوامل و آســیبهای اجتماعی و 
میزان تاثیر هرکدام باید شــناخته شود، اما 
وقتی این تاثیرها با هم ترکیب می شــوند، 
ممکن اســت پدیــده دیگری را بــه وجود 
آورد که فهم پیچیدگــی و حتی فهم عوامل 
موثره در شکل گیری آن و فهم راهبردهای 
مواجهه با آن احتیاج دارد که بســیار عمیق 
به موضوع توجه شــود، لذا موضوع از ابعاد 

مختلف قابل توجه است.
وزیر کشور گفت: از ســوی دیگر ما به دنبال 
یک جامعه اســالمی هســتیم. یک تعبیر 
جامعه اسالمی این اســت؛ جامعه ای مملو 
از فضایل و کماالت انســانی و به دور از این 
آســیبها. پس تحقق جامعه اسالمی، بدون 

توجه به این آســیبها و رفع آن از یک طرف 
بــدون توجه به کماالت انســانی و مســیر 
رشد کماالت انسانی در این جامعه، شدنی 
نیست و محقق نمی شود و این جزو الزامات 
ماســت. وی گفت: لذا ما هــم از جهت رفع 
آســیب و هم از جهت پیشــرفت اجتماعی 

باید به موضوع نگاه کنیم.
وزیر کشــور با بیان اینکه اساس تحوالت، 
تحوالت اجتماعی اســت، در بخش دیگری 
از ســخنان خود گفت: یعنی اگر بخواهیم 
تحولی در حوزه های مختلف درست کنیم، 
تا تحول اجتماعی محقق نشود، حتی تحول 
اقتصادی هم کار بسیار دشواری است. یا اگر 
اتفاق افتاد پایدار نیســت. پایداری تحوالت 
در حوزه های دیگر منوط به این اســت که 
تحول اجتماعی را خوب سامان دهید و این 

تحول به دلیل اینکه به آحاد جامعه برخورد 
می کند، طبیعتا باید همه درگیر آن باشند.

وحیدی در بخش دیگری از ســخنان خود 
اظهار کرد: اگر مســایل را نگاه کنیم، از یک 
طرف با مفهوم قدرت ملی مواجه می شویم 
که الزمه اش قدرت اجتماعی است و الزمه 
قــدرت اجتماعی، تحول اجتماعی اســت 
و الزمــه تحــول اجتماعی وجــود حرکت 
های قوی، روشــن و روبه جلویی اســت که 
روندهای پایداری را در درون جامعه شکل 
می دهــد.وی در ادامه افزود: اگــر راجع به 
امنیت صحبــت می کنیــم، امنیت ملی بر 
مبنای یکی از محوریتریــن ابعاد امنیت که 
امنیت اجتماعی اســت شکل می گیرد. این 
امنیــت اجتماعی بر دوش همــان جریان 
رشــدیابنده روبه جلو و مستحکم و انسجام 

بخشی است که در درون اجتماع است. 
وزیر کشــور با بیان اینکه امنیت اجتماعی 
الزمه تحقق امنیت ملی است، گفت: وقتی 
به موضوع وحدت ملی نــگاه می کنیم، باز 
می بینیــم که انســجام اجتماعی، شــرط 
وحدت ملی اســت. انســجام اجتماعی از 
مســیر جریان به هــم پیوســته قدرتمند 

اجتماعی عبور می کند. 
وحیــدی در ادامــه بیــان کرد: انســجام 
اجتماعی از مســیر هویت عبــور می کند. 
هویت برای یک جامعه چند تکــه و احیانا 

مملو از مسائل  آسیبهای اجتماعی، محقق 
نخواهد شــد. یکی از فوریترین مشکالتی 
که آســیبهای اجتماعی پدید می آورد این 
اســت که هویتها را دچار خدشــه می کند. 
جامعــه بی هویــت، جامعــه بی هنجار و 
بدون حاکمیِت یک رفتار صحیح، بســیار 
خطرناک است. هر اتفاقی در چنین جامعه 
به راحتی می افتد و چنین جامعه محصول 

خوبی نخواهد داد.
وی در ادامه با بیان اینکه فرصتهای ما برای 
حل مســائل اجتماعی کم نظیر و بی نظیر 
بودند، گفت: ما با داشــتن الگوهای بزرگ، 
مبلغین اساســی برای فضایل و هنجارهای 
صحیح اجتماعی و با داشــتن خانواده های 
معظمی کــه در قالب خانــواده ایثارگران 
و شــهدا داشــتیم و داریم و باید اســتفاده 

می کردیم، اما کم استفاده کردیم.
وی افزود: البته همیــن وضعیت موجود ما 
که دچار آســیبهای اجتماعی هستیم، باید 
اذعان کنیم که در مقایســه بــا غربیها در 
حاالت خوبی قرار داریم. وزیر کشور افزود: 
اما ما از خود و جامعه همین مقدار آسیب را 
انتظار نداریم. آمار طالق زیاد است، اما برای 
جایی اســت که ازدواج آنقدر مقدس است، 
لذا برای ما مهم اســت. ممکن اســت این 
آمار در کشــورهای غربی با ما قابل مقایسه 

نباشد. 



رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

۱۴۰۱ سال بهبود نماگرهای اقتصادی ایران

محمدحسین ســیف اللهی  رئیس کل بانک 
مرکزی گفت: منابع ارزی کشور بهبود پیدا کرده 
به طوری که در صادرات غیر نفتــی ۲۳ میلیارد 

دالر ارز به کشور وارد شده است.
 علی صالح آبــادی، رئیس کل بانــک مرکزی از 
آخرین نماگر های اقتصادی کشور سخن گفت و 
افزود: آغاز کار دولت با توجه به شرایطی که کشور 
در آن قرار گرفته بود از جملــه تنخواه تخصیص 
داده شــده از بانک مرکزی به دولــت و همینطور 
ذخایر کاالهای اساســی، وضعیتی خاص را پیش 

پای دولت جدید ایجاد کرده بود. 
در حوزه تورم نیز علی رغم اینکه سال قبل یکی از 
شدیدترین دوران تورمی کشور را نظاره گر بودیم 
اما طی ماه های اخیر شــیب تورم کاهشی شده به 
طوری که در آذرماه امسال در مقایسه با مردادماه 
تورم نقطه به نقطه بــه ۱۷.۵ درصد کاهش یافته 

است.
به گفته رئیــس کل بانک مرکزی در ســه ماهه 
اخیر نیز نرخ تورم نقطه به نقطه از مهر ماه که ۳.۱ 
درصد بود به ۱.۸ درصد در آذرماه رسید که از روند 

کاهشی تورم حکایت دارد.
وی افزود: نرخ رشد تورم وقتی کاهش می یابد به 
معنای نبود تورم در اقتصاد نیست بلکه این مفهوم 
را می رساند که گران شــدن کاالها کمتر شده و یا 
به عبارتی کمتر، قیمت ها گران شده است. از این 

رو تورم نقطه به نقطه رو به کاهش است.
صالح آبادی با اشــاره به آخرین وضعیت بازار ارز 
کشــور گفت: این بازار از نماگرهای مهم اقتصاد 

کشــور اســت که هم اکنون تعادل مناسبی را در 
این بازار نظاره گر هســتیم. بازار حوالجات ارزی 
یا به عبارتی سامانه نیما برای واردات کاال استفاده 
می شود هم اکنون از ثبات مناسبی برخوردار بوده 
و عرضه و تقاضای ارز متعادل اســت به طوری که 
طی روزهای اخیر حتی عرضه ارز در این سامانه از 

تقاضا نیز فراتر رفته است.
به گفته وی هــم اکنون تعادل و آرامش نســبی 
مناسبی در بازار ارز برقرار شده که بدون تردید در 

تعدیل تورم کشور نیز اثر گذار خواهد بود.
این مقام مســئول با اشــاره به تأمیــن ارز در ۹ 
ماهه امســال گفت: طــی مدت مذکــور حدود 
۴۰ میلیارد دالر در ســامانه نیما عرضه شده و در 
مجموع می توان گفت تا پایان امســال بین ۴۵ تا 
۵۰ میلیارد دالر تأمین ارز از طریق ســامانه نیما 

خواهیم داشت. 
در این ســامانه هر نوع نیاز ارزی کشور در بخش 
کاالهای اساسی و ســایر کاالها از محل عرضه 
کنندگان ارز شــامل نفت و فراورده های نفتی 
و همینطــور صادرات غیــر نفتی پاســخ داده 

می شود. 
همچنیــن در شــش ماهه امســال نرخ رشــد 
اقتصادی ۳.۳ درصــد بود که در ســه ماهه دوم 
بخاطر قطعی برق تولیدکنندگان صنعتی کشور 

در تابستان، اندکی از این رشد اقتصادی کند شد.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا مفهوم این 
نماگر ها رقم خوردن شــرایط خــوب اقتصادی 
برای مردم و کاهش تورم است؟ پاسخ داد: منظور 

از این داده هــا و نماگرها حاکی از بهبود شــرایط 
اقتصادی برای مردم نیســت چراکه باید دانست 
نــرخ ارز در این کشــور از ۳,۰۰۰ تومــان تا ۱۰ 
برابر یعنی ۳۰ هزار تومان طی ســه سال گذشته 
افزایش پیــدا کرده اســت و به اقتصــاد تورمی 
سنگین را تحمیل کرده است. در سال گذشته در 
حالی با بیشــترین تورم تاریخی در کشور مواجه 
بودیم که مردم با شــرایط بسیار دشواری دست و 
پنجه نرم می کردند اما در حــال حاضر با توجه به 
نماگرهایی که اعالم شــد روند به تدریج در حال 

بهبود است.
وی گفت: باید دانســت همچنان تورم در کشور 
وجود خواهد داشــت ولی تثبیت و کند شــدن 
آهنگ رشــد آن حاکی از بهبود شــرایط با توجه 
به منابع ارزی کشــور از جمله حجم ۲۳ میلیارد 
دالری ارز حاصل از صادرات غیر نفتی و همچنین 
رشــد ۲۷۴ درصدی حجم عرضه ارز در ســامانه 

نیما است.
صالح آبــادی با بیان اینکه حجــم صادرات نفت 
و میعانات و فراورده هــای نفتی از لحاظ حجمی 
و قیمتی بســیار بهبود یافته اســت افزود: با این 
وجــود، شــرایط اقتصــادی فعلی بــا آنچه که 
به عنــوان نقطه مطلــوب مد نظر اســت فاصله 
بسیاری دارد. دولت برای ســال آینده نرخ رشد 
اقتصادی ۸ درصدی را دنبال می کند همچنین 
ثبات در وضعیت تورمی و ارزی کشور که به طور 
قطع سال آینده وضعیتی بهتر از امسال را نظاره گر 

خواهیم بود.

خریــدار  مدیرعامــل بانــک ســپه از نقش 
راهبردی و هدفمند این بانک در کمک به توسعه 
بخش های مختلــف اقتصادی و حل مشــکالت 

مردم خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک سپه؛ دکتر 
آیت اله ابراهیمی در سفر یک روزه خود به استان 
پهناور هرمزگان ضمن بازدید از شــعب این بانک 
در نقاط دوردســت اســتان با مدیران چند واحد 
تولیــدی- صنعتی مهــم و راهبــردی پیرامون  
راه های گســترش همکاری های دوجانبه دیدار و 

گفت وگو کرد.
مدیرعامــل بانک ســپه در بازدیــد از مجموعه 
آب شــیرین کن بندرعباس به ضرورت مشارکت 
نظام بانکی کشــور در حل چالش های راهبردی 
اســتان ها اظهار داشــت: بانک ســپه به منظور 
تأمین آب شرب شهرها و روستاهای و واحدهای 
صنعتی و معدنی مســتقر در استان های کرمان، 
هرمزگان و یــزد اولین گام عملــی را با موفقیت 

برداشته است.
وی افــزود: بانک ســپه آماده اســت تجربه های 

شــرکت های زیرمجموعه خود در زمینه انتقال و 
شیرین سازی آب از خلیج فارس به فالت مرکزی 
را در اختیــار عالقه مندان برای حضــور در این 

عرصه قرار دهد.
دکتر ابراهیمی همچنین طــی بازدید از کارخانه 
ســیمان هرمــزگان که با ســرمایه ایــن بانک 
راه اندازی شده اســت، تصریح کرد: حضور بانک 
ســپه در صنایع مادر نظیر کارخانه ســیمان در 

این اســتان مرزی صرفاً با هدف  کمک به توسعه 
عمرانی و اشتغال زایی صورت گرفته است.

مدیرعامل بانک ســپه همچنین به موقعیت ویژه 
استان هرمزگان در حوزه تجارت و بازرگانی اشاره 
کرد و گفت: بانک سپه آمادگی دارد برای استفاده 
حداکثری از این ظرفیت به فعاالن مختلف حوزه 

تجارت خدمات ویژه عرضه کند.
وی در بازدید از مدرسه نوسازی شده شهرستان 
خمیر که با حمایت بانک ســپه انجــام پذیرفته 
اســت ،تأکید کرد: بانک سپه با احداث دو مدرسه 
در بندر جاســک و راه اندازی یک  خانه بهداشت 
در چند ســال اخیر گام مهمی در کمک به بخش 
آموزش و بهداشت استان برداشته است و به فضل 

الهی این کمک ها همچنان ادامه دارد.
دکتر ابراهیمی در جمع روســای شــعب شــهر 
بندرعباس نیــز از تمام کارکنان بانک ســپه در 
استان هرمزگان خواست با انســجام و همدلی از 
ظرفیت های بانک در تجهیز منابع برای استفاده 
از رونق تولید و اشتغال زایی استان تالش مضاعف 

داشته باشند.

صادرات

دومین نمایشــگاه مجازی کتاب 
تهران سوم تا دهم بهمن ماه سال 
جاری با حمایــت بانک صادرات 

ایران برگزار می شود.
به گــزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، این بانک با شعار 
»بانک صادرات ایران، حامی یار 
مهربان« و بــه عنوان بانک عامل 
بین المللــی کتاب  نمایشــگاه 
تهران طی ســال  های گذشــته 
بــه منظــور تحقق مســئولیت  
اجتماعی خــود در حوزه کتاب و 
نشر و ادامه حمایت از این رویداد 
بزرگ فرهنگی، با تجهیز شبکه 
بانکداری  گســترده خدمــات 

الکترونیــک از دومین 
مجــازی  نمایشــگاه 
کتاب تهــران حمایت 

می کند.
برای  ثبت نــام  امکان 
دریافت یارانه اعتباری 
خریــد کتــاب از ۲۲ 

دی ماه برای دانشجویان، طالب 
و اعضــای هیئت علمــی فراهم 
شده است و متقاضیان می توانند 
برای ثبت نــام دریافت بن کتاب 
 https://bon.tibf.ir :به نشانی

مراجعه کنند. 
یارانۀ خرید کتــاب )بن کتاب( 
به صــورت »اعتبــار خرید« به 

کــد ملــی متقاضیان 
لذا  اختصاص می یابد، 
برای ثبت نــام نیاز به 

واریز وجه نیست.
نمایشــگاه،  ایــن  در 
دانشــجویان، طالب و 
هیئت علمی  اعضــای 
می تواننــد از طریــق ســایت 
ثبت نام   https://book.icfi.ir
کــرده و به صــورت مجــازی از 
حدود ۲۰۰۰ ناشــر خرید کنند 
تا ســفارش آنها از طریق پســت 

ارسال شود.
دومین نمایشــگاه مجازی کتاب 
تهران با حمایت مالی و پشتیبانی 

خدمات بانکــداری الکترونیکی 
بانک صادرات  ایران، سوم تا دهم 
بهمن ماه ســال جاری و با همت 
معاونــت امور فرهنگــی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و خانه 
کتاب و ادبیات ایــران به منظور 
ترویج کتاب و کتابخوانی برگزار 

می شود.
ســامانه ثبت نام »یارانه اعتباری 
https://bon. »خریــد کتــاب

tibf.ir
موسســه خانه کتــاب و ادبیات 
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دومین نمایشــگاه مجازی کتاب 
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حمایت بانک صادرات ایران از دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران

انتخاب عضو هیات مدیره بانک ملت به عنوان 
چهره ماندگار صنعت بانکداری ایران

دبیرخانه جشنواره ساالنه چهره های ماندگار 
و مدیران موثــر در صنعت بانکداری و پرداخت 
ایران، عضو هیات مدیره بانک ملت را به عنوان 
چهره ماندگار صنعــت بانکداری ایران انتخاب 

کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانــک ملت، در این 
جشــنواره که در حاشــیه هفتمین نمایشگاه 
تراکنش ایران برپا شــد، علی رضا لگزایی عضو هیات مدیره و قائم مقام 
مدیرعامل بانک ملت به پاس سال ها تالش در عرصه بانکداری و صنعت 
پرداخت کشور، عنوان چهره ماندگار را به خود اختصاص داد و تندیس 

این جشنواره را از دست هیات داوران دریافت کرد.
بر اســاس این گزارش، انتخاب چهره های مانــدگار صنعت بانکداری 
ایران بر اساس چهار شاخص ســوابق علمی و آموزشی، سوابق اجرایی 
و مدیریتی، آثار و خدمات اثرگذار و ســالمت حرفه ای انتخاب شده اند 
و بر این اســاس، علی رضا لگزایی به عنوان چهره ماندگار برگزیده شده 

است.

 پرداخت ۹۹ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بانک ملی به بخش های اقتصادی خراسان رضوی

بانک ملی ایران در استان خراسان رضوی بالغ بر ۹۹ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت کرده که ۴۸ درصد 

آن در بخش تولید بوده است.
به گزارش روابط عمومــی بانک ملی ایران، رد پای بانــک ملی ایران بر 
اقتصاد کشور ماناســت و این اثر با حمایت از کارآفرینان پیشرو و کمک 
به ایجاد و حفظ اشتغال برای بهبود شــاخص های اقتصادی ماندگارتر 

می شود.
از این رو پرداخت تســهیالت به کســب و کارها و کارآفرینان در بخش 
های مختلف از ســوی بانک همواره مدنظر بــوده و تاکنون بنگاه های 

بسیاری با تسهیالت این بانک پا گرفته یا توسعه یافته اند.
ســرزمین موج های آبی نیز یکی از این شرکت هاســت که به منظور 
رونق فعالیت خود به میزان ۲۹۲ میلیارد ریال تسهیالت در قالب فروش 

اقساطی از بانک ملی ایران دریافت کرده است.
گفتنی است، این بانک در سال گذشــته بالغ بر ۹۹ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت به بخش های مختلف اقتصادی اســتان خراسان رضوی 
پرداخت کرده که ۴۷ هزار و ۵۱۸ میلیارد ریــال آن معادل ۴۸ درصد 

کل تسهیالت، در بخش تولید بوده است.

 رأی مثبت سهامداران به افزایش سرمایه
 بانک سامان

سهامداران بانک ســامان به افزایش ســرمایه ۳۲۰ درصدی این بانک 
رأی مثبت دادند.

به گزارش سامان رســانه، مجمع عمومی فوق العاده بانک سامان برای 
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه ۳۲۰ درصدی این بانک روز 
گذشته برگزار شــد. در این مجمع که با حضور نماینده سازمان بورس 
و نزدیک به 6۳ درصد از ســهامداران برگزار و به صورت آنالین از سایت 
بانک سامان پخش شد، ســهامداران با افزایش ســرمایه دومرحله ای 

بانک سامان موافقت کردند.
بر این اساس، در مرحله نخست، افزایش ســرمایه ۱۹۸ درصدی بانک 
از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بــه مبلغ ۲۲۷۷۰۰۰۰ میلیون 
ریال به تصویب رسید و سپس با تصویب ســهامداران افزایش سرمایه 
۱۲۲ درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی و همچنین سود انباشته 
در اختیار هیئت مدیره بانک ســامان قرار گرفت تا پس از ثبت و اجرایی 

شدن مرحله نخست، در دستور کار قرار بگیرد.

مدیرشعب بانک پارسیان در استان  خوزستان تشریح شد
 گام بلند بانک پارسیان برای محرومیت زدایی

 در استان خوزستان 
در حال حاضــر اقتصاد در شــرایط ویژه ای به 
سر می برد. فشارهای ناشی از تحریم های یک 
دهه گذشته و رکود حاصل از شرایط کرونایی 
موجب شده که اقتصاد کشور در وضعیتی قرار 
گیرد که تقریباً در۱۰سال گذشته هیچ گاه آن 
را تجربه نکرده است. بسیاری از کارشناسان بر 
این باورند که گذر از این شــرایط بحرانی تنها 
با رشــد اقتصادی، رفاه اجتماعی و البته ثبات محقق می شود. این ها ۳ 
ضلع مثلث بازسازی اقتصاد ایران اســت که بانک پارسیان در راستای 
رســیدن به هرکدام از آن ها در طول سال های گذشــته تالش زیادی 
کرده است. جالب اســت که بدانید طی دو سال گذشته تاکنون از سوی 
بانک پارســیان ۳۳ میلیارد ریال تســهیالت به طرح هــای کوچک و 
متوسط ، ۱۷,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیالت ریالی و ۱۷۷,۰۰۰ میلیون 
یورو تســهیالت ارزی به طرح های ملی و زیربنایــی و کمک به رونق و 

توسعه استان اعطا نموده است.
سعید شــیاری می گوید ؛ بانک پارسیان در طول ســال های گذشته از 
هیچ حمایتی برای داشــتن ایرانی آباد دریغ نکرده اســت . از پرداخت 
وام به کســب  وکارهای متضرر ازکرونا و ایجاد رونق در مناطق محروم 
و توســعه کارآفرینی گرفته تا تأمین مالی پروژه هــای کالن اقتصادی 
و طرح های ملی و زیربنایی و توانمندســازی صنایــع داخلی، این تنها 
بخشی از اقدامات انجام شــده در بانک مردمی پارسیان است که مدیر 

شعب استان خوزستان بانک پارسیان به آن اشاره می کند .
این مقام مسئول دربانک پارســیان معتقد است ؛پارسیان از پیشگامان 
مانع زدایی در بخش تولید و محرک چرخه های اقتصاد و تجارت کشور 

است .

افزایش بیش از 8۰۰ درصدی سرمایه بانک رفاه 
کارگران ثبت شد

 افزایش بیش از ۸۰۰ درصدی ســرمایه بانک رفاه کارگران در سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور،به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، بر اســاس آگهی تغییرات 
این بانک در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران، سرمایه 
بانک رفاه کارگــران از مبلــغ ۲۳,۳۲6,۰۰۰ میلیون ریــال به مبلغ 
۱۹۲,6۸۹,۰۰۰ میلیون ریال منقسم به تعداد ۱۹۲,6۸۹,۰۰۰,۰۰۰ 
ســهم یک هزار ریالی با نام، از محل مطالبات حال شــده سهام داران و 

آورده نقدی و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، ثبت رسمی افزایش بیش از ۸۰۰ درصد سرمایه 
بانک رفاه کارگران، در تاریخ این بانک بی سابقه و نقطه عطفی در تاریخ 

فعالیت های آن محسوب می شود.
الزم به ذکر است، با ثبت رسمی افزایش سرمایه، بانک رفاه کارگران به 

یکی از بانک های برتر کشور از منظر کفایت سرمایه تبدیل شده است.
گفتنی اســت، افزایش بیــش از ۸۰۰ درصدی ســرمایه بانک رفاه 
کارگران، برگ دیگری از تقویم افتخارات این بانک در سال های اخیر 
بوده کــه نتیجه آن، توســعه  فعالیت های مالی و اعتبــاری و حمایت 
بیشتر از تولید ملی، بهبود رونق اقتصادی و اشــتغالزایی برای کشور 

خواهد بود.

بانک
سوئیس، پشتیبان ۱۰۰ درصدی بیمه تعاون

شرکت اسیســت اینترنشنال سوئیس پشــتیبان بیمه های مسافرتی 
بیمه تعاون شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، شــرکت اسیســت اینترنشنال 
سوئیس، پشتیبان ۱۰۰ درصدی بیمه های مسافرتی بیمه تعاون شد.

بر این اساس بیمه گذاران بیمه های مسافرتی بیمه تعاون می توانند به 
هرکشوری که تمایل دارند ســفر کرده و از پشتیبانی کامل این شرکت 

برخوردار باشند.
شایان ذکر اســت که شــرکت بیمه تعاون از دوم مرداد ۱۳۹۵ با مجوز 
بیمه مرکزی مجاز به صدور بیمه نامه مسافرتی برای مسافران شده و از 
مرداد ۱۳۹6 با صدور اولین بیمه نامه در محل دفتر نمایندگی سفارت 
تاجیکستان در مشــهد مقدس فرایند صدور این بیمه نامه را آغاز کرده 

است.

 هوشمندی بیمه تجارت نو در استفاده 
از شرکت های دانش بنیان

شــرکت بیمه تجارت نو با هوشــمندی و گام های اســتوار به افق سال 
۱۴۰۴ خود می نگرد و در راســتای تبدیل شــدن به شرکتی هوشمند 
و فناور در بازار بیمه کشــور و به منظور تقویت حقــوق بیمه گذاران و 

سهامداران خود، همکاری با شرکت های دانش بنیان را کلید زد.
به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه تجارت نو؛ درحال حاضر بیشترین 
اســتفاده از شــرکت های دانش بنیان در صنعت بیمــه تنها در بخش 
فروش است، این درحالی است که شرکت های دانش بنیان توانایی رفع 
برخی از چالش های صنعت بیمه از جمله شناسایی تقلبات و تخلفات با 
تکنیک تحلیلی داده را داشــته و می توانند در توسعه بازار صنعت بیمه 

هم موثر و قوی عمل کنند.
به همین منظور شــرکت بیمه تجارت نو برای تقویت و توسعه همکاری 
با شــرکت های دانش بنیان و فناور پس از مطالعــه و احصای نیازهای 

خود، اقدام به شناسایی شرکت های دانش بنیان و فناور توانمند کرد.
حضور پررنگ بیمه تجارت نو در رویداد تبادل فناوری در حوزه صنعت 

بیمه
از این روی، شــرکت بیمه تجارت نو ۲۱ دی ماه ســالجاری ، در رویداد 
تبــادل فناوری در حــوزه صنعــت بیمه بــا رونمایــی از قراردادها و 
تفاهم نامه های حاصل از مذاکرات B2B،برپایی نمایشــگاه توانمندی 
شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت آپ ها، تشــریح نحــوه تعامل 
شرکت های بیمه گر با شرکت های دانش بنیان و فناور و انجام مذاکرات 
تجاری تکمیلی و معرفــی حمایت های صندوق نوآوری و شــکوفایی 

به هم رسانی عرضه و تقاضای فناوری برگزار شد، شرکت کرد.
مراســم رویداد تبادل فناوری در حوزه صنعت بیمه از ســوی صندوق 
نوآوری و شــکوفایی در محل این صندوق با حضور ســندیکای بیمه 
گران، بیمه مرکــزی، صندوق بیمه کشــاورزی، صنــدوق نوآوری و 
شکوفایی و شــرکت های بیمه، تجارت نو، دی، ما، میهن، سرمد و معلم 

برگزار شد.
در رویداد مذکور، دکتر غالمرضا ســلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی، 
دکتر ســیدعباس حســینی، معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصاد و 
دارایی، دکتر سیدمحمد کریمی، دبیرکل سندیکای بیمه گران، دکتر 
علی وحدت، رئیــس هیات عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی و دکتر 
سیاوش ملکی فر، معاون توســعه صندوق نوآوری و شکوفایی به ایراد 

سخنرانی پرداختند.
دکتر غالمرضا ســلیمانی، رییس کل بیمه مرکــزی، در رویداد تبادل 
فناوری در حــوزه صنعت بیمه، ضمــن تاکید بر اســتفاده از ظرفیت 
صندوق نوآوری و ظرفیت شــرکت های نوآور در جهت ارتقای فناوری 
در صنعت بیمه اظهارداشت:درحال حاضر صنعت بیمه در بخش صدور 
و خسارت بیمه با پیچیدگی های بسیار زیادی به دلیل وجود روش های 
سنتی مواجه است که باید شرکت های جدید و نوآورانه وارد این حوزه 

شوند و کل سیستم فناورانه باشد.
به همین روی شــرکت بیمه تجارت نو در راســتای اقدامات موثر خود 
درجهت تحول دیجیتال و ارائه نمونه تازه ای از فعالیت بیمه گری و برای 
اســتفاده از ظرفیت  شــرکت های دانش بنیان و نوآور، همکاری با این 

شرکت  ها را کلید زد.
براین اســاس، دکتر نیما نوراللهی، مدیرعامل شــرکت بیمه تجارت نو 
باتوجه به حصول رضایت نســبی از خروجی کار انجام شــده توســط 
شــرکت ژرفا، تفاهم  نامه ای در خصوص پروژه کشــف تقلب در حوزه 
بیمه های اتومبیل و درمــان با تکنیک تحلیلــی داده، با طیبه قنبری، 

مدیرعامل شرکت تحلیلگران هوشمند ژرفا امضا کرد.
ناگفته نماند که احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در 
بیست و هشــتمین همایش بیمه و توسعه از شرکت های بیمه خواست 
تا به فکر تحول دیجیتال براســاس بیمه گری هوشمند که فراتر از سند 

تحول دیجیتال است، باشند.
به همین روی، شــرکت بیمه تجارت نو که به اذعان دکترســیدمحمد 
کریمی، دبیرکل ســندیکای بیمه گران شرکتی  پیشــرو در بین سایر 
شرکت های بیمه ای کشور اســت، برخود واجب دانســت که با انجام 
ســرمایه  گذاری های الزم نمونه تازه ای از فعالیت بیمه گری را در کشور 

به نمایش بگذارد .

پایداری شبکه همراه اول در مناطق زلزله زده 
استان کرمان

با وجود وقوع زلزله ۵.۱ ریشــتری در حوالی ســیرچ اســتان کرمان، 
ترافیک شبکه در این منطقه زلزله زده و حوالی آن، روان و بدون اختالل 

است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در پی وقوع 
زمین لرزه ای با شدت ۵.۱ ریشتر در ســاعت ۱۷ و ۵ دقیقه امروز شنبه 
۲۵ دی ۱۴۰۰، در حوالی سیرچ استان کرمان، آسیبی به شبکه اپراتور 
اول تلفن همراه کشور وارد نشــده و هم اکنون بدون هیچگونه قطعی و 
به شکل نرمال در حال ســرویس دهی به تمامی مشترکان خود در این 

استان است.
 بر اســاس این گزارش، دقایقی پــس از وقوع زلزله کــه کانون آن ۱6 
کیلومتری ســیرچ کرمــان، ۲۳ کیلومتری شــهداد و ۲۸ کیلومتری 
اندوهجــرد و در عمــق ۱۲ کیلومتری زمین گزارش شــده اســت، 
کارشناسان فنی همراه اول ضمن بررســی وضعیت شبکه این اپراتور 
در مناطق زلزله زده از سرویس دهی مناســب شبکه اطمینان حاصل 

کردند.
 همراه اول با توجه به شــبکه گسترده خود در کشــور، اعالم آمادگی 
کرده همچون گذشــته، از طریق رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر 

اپراتورها در این مناطق باشد.
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