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مقاومت مالکان پنت هاوس ها برای پرداخت مالیات ناچیز
خریدار   یک کارشــناس اقتصادی با اشاره به 
اینکه میزان مالیات پرداختی مؤدیان مشــمول 
برای خانه های گران قیمت و خودروهای لوکس 
چندان قابل توجه نیست، گفت: این نوع مالیات 
در دنیا بــه عنوان مالیــات بر دارایــی یا ثروت 
مرســوم بوده و در ایران نیز جــا دارد تا اجرایی 

شود.
 یکــی از مهمترین و برجســته ترین نکات الیحه 
بودجــه ۱۴۰۱ افزایــش حــدود ۶۲ درصدی 
درآمدهای مالیاتی است که اتفاق مثبت و نادری 
در یک اقتصاد نفتی مثل اقتصاد ایران به شــمار 
می رود. تاکنون وابســتگی بودجه به درآمدهای 
نفتــی بزرگترین ضعــف نظام بودجه نویســی و 
همچنین بزرگترین نقص اقتصاد کشور به شمار 

می رفته است.
از نظر میزان درآمدها، دولــت در الیحه بودجه 
امســال حدود ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد 
در نظر گرفته که نزدیک بــه ۲۱۰ هزار میلیارد 
تومان بیشــتر از سال گذشته اســت. از آنجایی 
که عمده درآمدهای دولت را مالیات تشــکیل 
می دهد به نظر می رسد دولت سیزدهم حساب 
بیشتری روی این نوع درآمدهای پایدار باز کرده 
است. بنا بر گفته های ســید احسان خاندوزی، 
وزیر اقتصاد تالش دولت سیزدهم بر افزایش ۵۰ 
درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 

است.
مالیات بــر خانه های گران قیمــت و خودروهای 
لوکس از جمله پایه های مالیاتی جدیدی اســت 
که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ آمده اســت. منتقدان 
دولت با دســت گذاشــتن بــر این نــوع مالیات 
می گوینــد دولت می خواهــد از خانه هایی که به 

واسطه تورم گران شده اند، مالیات بگیرد.
با جدیت دولــت ســیزدهم در اخــذ مالیات از 
مرفهان به خصوص مالکان امالک لوکس و باالی 
۱۰ میلیارد تومــان، در روزهــای اخیر جریانات 
سیاســی حامی دولت قبل نســبت بــه این نوع 

مالیات انتقاد کرده اند.
برخی کارشناســان حامی دولت قبــل هم اخذ 
مالیات از امالک الکچــری را ظلم خوانده اند زیرا 
معتقدند تورم ســبب افزایش قیمت این خانه ها 
شده و دولت خودش مســبب تورم است و نباید از 
مالکان این خانه ها که به علت تورم، گران  شده اند 

مالیات بگیرد.
این در حالی اســت کــه جامعه هــدف مالیات 
بــر خانه های لوکــس، افرادی اســت که قیمت 
خانه های آنهــا باالی ۱۰ میلیارد تومان اســت و 
اتفاقا تورم به طور کامل به نفع آنها شده چرا که در 
دولت قبل قیمت مســکن بیش از هشت برابر شد 
و آنها پس از ســود چند ده میلیارد تومانی از تورم 
دولت قبل، اکنون از پرداخــت ۵۰۰ هزار تومان 

مالیات هم فرار می کنند.
جالب این اســت که این نوع مالیــات به قبل از 
شروع به کار دولت ســیزدهم مربوط می شود و 
این دولت نقشی در وضع قانون مالیاتی یادشده 
ندارد. بعــالوه میزان مالیات آن قدر نیســت که 
فشــاری به صاحبان این نوع امالک و خودروها 

وارد کند.
همه اینها در حالی اســت که مالیــات بر دارایی و 
ثروت در همه دنیا وجود دارد و معلوم نیســت که 
مخالفان مالیات بر خانه و خــودرو گران قیمت با 
چه استدالل و منطقی این امر ضروری و بدیهی را 

زیر سؤال می برند.
به عالوه، دولت فعلی نــه تنها در تورمی که در این 
سال ها به وجود آمده و هنوز گریبان جامعه را رها 
نکرده، نقشی نداشته است بلکه کنترل و مهار آن 
را هدف اصلی خود قرار داده و تاکنون نشان داده 

که به نتایج ملموسی نیز دست یافته است.

مالیات بر ثروت در دنیا مرسوم است
 موضوع مالیات بر خودروهای لوکس و خانه های 
گران قیمــت و ارتبــاط آن بــا تورم را بــا »علی 
ملک زاده« کارشــناس امــور مالیاتــی به بحث 

گذاشتیم.
این کارشــناس اقتصادی در مورد اینکه خانه ها و 
خودروهای لوکس و گران قیمت چرا با وجود تورم 
مشمول مالیات می شــوند اظهار داشت: موضوع 
این اســت که در دنیا این نوع مالیــات را با عنوان 
مالیات بر ثروت می شناسند. اما متأسفانه مالیات 
بر ثروت در ایران خیلی معمول نیســت. در سایر 
کشــورهای دنیا این یک امر معمولی اســت که 
از درآمدی که ذخیره شــده و انباشــته شده و در 
اقتصاد جریان ندارد مالیاتــی به عنوان مالیات بر 

ثروت اخذ شود.
ملک زاده ادامــه داد: بنابراین مــا می بینیم که 

در کشــورهای مختلف مالیات هایــی با عنوان 
مالیات بــر دارایی و یا مالیات بــر امالک وجود 
دارد؛ به ویژه اینکه مالیــات بر امالک که بخش 
قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کشــورها را 

تشکیل می دهد.
این کارشــناس امــور مالیاتی عنوان داشــت: 
البته ایــن مالیات بر خانه هــای گران قیمت هم 
که در الیحه بودجه آورده شــده و سال گذشته 
نیز در بودجه وجود داشــت آنچنــان مالیاتی را 
از صاحبان این خانه ها نمی گیــرد. همانطور که 
می دانید زمانی ایــن خانه ها مشــمول مالیات 
می شــوند که قیمتشــان به ۱۰ میلیارد تومان 
برسد، آن هم مالیات یک در هزار، از یک میلیارد 
تا ۱۵ میلیــارد تومان اخذ می شــود. یعنی اگر 
خانه کســی ۱۰ میلیارد تومان هم قیمت داشته 
باشــد نهایتاً پنج میلیــون تومــان مالیات باید 
بپردازد و اگر ۲۵ میلیارد تومان قیمت داشــته 
باشــد حداکثر ۲۵ میلیون تومان مالیات به آن 

تعلق می گیرد.
وی گفت: تورم برای همه وجــود دارد. اگر ما اثر 
تورم بر دهک هــای درآمدی را مشــاهده کنیم 
خواهیم دید کــه دهک های پاییــن و کم درآمد 
بیشــترین فشــار را از تــورم تحمــل می کنند 
و بیشــترین ســود و منفعت تورم هــم نصیب 
دهک هــای پــر درآمدی می شــود کــه دارای 
خانه هــای گران قیمــت و خودروهــای لوکس 

هستند.
ملــک زاده در ادامه افزود: خــوب در اینجا الزم 
است که یک توازنی بین این دهک ها ایجاد شود. 
یکی از کارکردهــای مالیات کاهــش نابرابری 
اســت، و اینکه برای دولت درآمدزایی داشــته 
باشــد تا بتواند صرف رفاه عمومی مردم بشود و 
از این ناحیه تا حدی بتواند حتی به کاهش تورم 

هم کمک کند.

وزیراقتصادخبرداد

پرداخت وام به متقاضیان 
بدون وثیقـه و ضامن
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رئیــس کمیســیون تنظیــم بــازار انجمن 
واردکننــدگان موبایل، تبلت و لــوازم جانبی 
ضمن ارائــه توضیحاتی دربــاره تفاوت قیمت 
دالری و ریالی تلفن همراه در کشــور، محدوده 
قیمت موبایل را یــک میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۵۵ 

میلیون تومان عنوان کرد.
حبیب اهلل اســدی، با بیــان اینکــه محدوده 
قیمت تلفن های همــراه هوشــمند از حدود 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومــان تا ۵۵ میلیون 
تومان است، اظهار کرد: به طور کلی هزینه های 
قانونی واردات، مالیات، هزینه خدمات و ســود 
واردکننــده و توزیع کننده بــه قیمت دالری 
کاال اضافه می شــود و به دســت مصرف کننده 

می رســد.به گفتــه وی این هزینه ها شــامل 
پنج درصد حقــوق و عوارض گمرکی و ســود 
بازرگانی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است 
که در زمان واردات دریافت می شود. سقف سود 
قانونــی واردکننده ۱۵درصد، عمده فروشــی 
۳درصد و خرده فروشــی نیز ۷ درصد است،  اما 
به دلیل رقابت باال و نیــاز به گردش بازار، عموما 
واردکننده و خــرده فروش بیــش از یک تا ۲ 

درصد سود دریافت نمی کنند.
اســدی در ادامه درباره وضعیت بــازار در پی 
نوسانات اخیر بازار ارز، گفت: کاهش و افزایش 
قیمت ارز در بــازار آزاد مرجــع واردات قانونی 
نیســت. در واقع ارز مورد نیاز واردات کاالها از 

ســامانه نیما تخصیص داده می شــود و قیمت 
موبایل نیز متناســب با نرخ همین ارز تغییر می 
کند. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این 
است که با وجود کاهش نرخ ارز  در بازار آزاد طی 
روزهای اخیر،  اما همچنان شاهد روند افزایشی 
نرخ ارز در سامانه نیما هستیم. در واقع این اتفاق 
به خودی خــود باید نرخ تمام شــده موبایل در 
کشــور را افزایش مــی داد، اما رقابــت در بین 

شرکت ها باعث ثبات قیمت در بازار شده است.
وی در ادامه تاکید کرد که با توجه به اســتفاده 
وارد کنندگان از ارز نیمایی، کاهش ارزش پول 
ملی و رقابــت در بازار، قیمــت موبایل در ایران 

پایین تر از کشورهای منطقه است.

گوشی

محدوده قیمت موبایل چقدر است؟

آگهي مناقصه عمومي)یک مرحله ای ( )نوبت دوم(
سازمان جهاد كشاورزي استان چهار محال وبختیاری در نظر دارد  عمليات اجرايي طرح تكميل انتقال آب 

اراضي كشاورزي را از طريق  مناقصه  طبق شرايط و مشخصات ذيل واگذار نمايد .
تضمين شرکت در مناقصه مطابقموضوع مناقصهرديف

آيين نامه تضمين معامالت دولتي 

تكميل عمليات اجرايي تامين و انتقال آب سيبك شهرستان بروجن به شرح اسناد  مناقصه با 	 1
برآورد8/863/000/000 ريال  

450,000,000

تار يخ و محل تهیه اسناد مناقصه: از تاريخ انتشار آگهي لغايت 1400/10/28 از طريق »سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت )ستاد( « با آدرس  www.setadiran.ir   قابل دريافت مي باشد. 

كليه مراحل برگزاري مناقصه شامل دريافت اسناد، ارسال پاكات و بازگشايي پيشنهادات قيمت از طريق سامانه  مذكور 
انجام مي شود. 

سازمان جهاد كشاورزي استان چهار محال وبختیاری

شناسه آگهی: 1260776

آگهی تجدید مزایده بهره برداری و نگهداری 
جایگاه CNG شهرداری پرندک

شهرداری پرندک در نظر دارد نسبت به اجاره جايگاه CNG شهرداری واقع در ورودی شهر جنب جاده قديم تهرانـ  ساوه ابتدای بلوار وليعصر )عج( به 
شرکت های صالحيت دار دارای مجوز بهره برداری از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به مدت يک سال اقدام نمايد. متقاضيان می توانند جهت دريافت 
اسناد مزايده تا تاريخ 29 دی ماه ساعت 14 به سامانه ستاد ايران با کد نياز 5000005968000002  مراجعه و جهت ارائه پيشنهاد قيمت تا ساعت 
14:00، 1400/11/09 پس از بارگذاری در سامانه به دبيرخانه شهرداری پرندک مراجعه و برای کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 08645282929 
تماس حاصل فرمايند. شرايط شرکت در مزايده واريز مبلغ 200/000/000ريال به حساب 0362368488005 بانک ملی شعبه پرندک به نام شهرداری 
پرندک با ارائه ضمانت معتبر با اعتبار سه ماهه به عنوان شرکت در مزايده و قراردادن در پاکت الفـ  اسناد و شرايط مزايده با امضاء و مهر شرکت و ارائه 
مجوز بهره برداری و آخرين روزنامه تغييرات شرکت در پاکت بـ  ارائه پيشنهاد قيمت طبق فرمت در پاکت جـ  هرگاه برندگان مزايده به ترتيب اول و 
دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها طبق قانون ضبط خواهد شد. هرگونه خط خوردگی و ايجاد شرط در پيشنهادات باعث ابطال مدارک 

می گردد.
شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است

هزينه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزايده خواهد بود
فرخ نکو شهردار پرندک

سینا

مديرعامــل بانــك ســينا در 
همايش سراســری کارشناسان 
اعتباری گفت: کاهش مطالبات 
غيرجــاری بانك ســينا به کمتر 
از 3 درصد نتيجه اعتبارســنجی 
درســت و رعايــت بهداشــت 
اعتبــاری در تخصيــص منابع 

است.
دکتر ايمانی با بيــان آنكه بحث 
اعتبارات موضوع بســيار مهمی 
در عمليــات های بانكی اســت، 
افزود: با تجزيــه و تحليل فعاليت 
ها و عمليات بانكــی و تحقق ۷5 
درصدی از اهداف بانك سينا در 
بخــش اعتبــارات، اهميت قابل 
تامل ايــن حوزه بيــش از پيش 

نمايان می شود.
وی بــا تاکيد بــر لــزوم رعايت 
چارچــوب ها برای پيشــگيری 
از مخاطــرات حــوزه اعتباری 
اظهار داشــت: در شــبكه بانكی 
و نهادهــای مالــی، 50 درصد از 

عمليات  فرايندهــای 
مالی مربــوط به حوزه 
اعتبارات است و زمانی 
که سيســتم اعتباری 
در چارچــوب صحيح 
و خاص خــود فعاليت 
آن  متعاقــب  کنــد، 

اتفاقات خوبی نيز رقم می خورد.
دکتر ايمانی افــزود: اين بانك در 
حوزه اعتبارات بــا برخورداری از 
نيروهای متخصــص و خبره و با 
اعتماد به توانمنــدی همكاران و 
توان داخلی و همچنين بازنگری 
در شــيوه های اعتباری، با ارائه 
محصوالت رقابتی و نو، توانســت 

عملكرد مطلوبی را رقم بزند.
وی تصريــح کــرد: بــا تفويض 
اختيــارات بــه مديريــت های 
مناطــق زمينه ای ايجاد شــد تا 
بانك در فضای کار، سهم باالتری 
از بازار های مالی داشــته باشد و 
خوشبختانه با اين اقدام فعاليت 

در حوزه اعتبــارات به 
بهترين نحــو مديريت 
شد و بر اســاس آمارها 
بانك سينا توانست در 
حوزه اعتباری تا پايان 
آذر ماه اهــداف 1۲ ماه 
ســال جاری را محقق 

نمايد.
مديرعامل بانك ســينا در ادامه 
با تاکيد بر آنكه ســودآوری اين 
بانك از محــل عمليات بانكی و بر 
پايه بانكداری واقعی بوده اســت، 
افــزود: ايــن بانك در راســتای 
تحقق اهــداف و انجــام عميات 
بانكی و کسب ســود هرگز خارج 
از چارچــوب و مقــررات بانكی، 
اقدام نكــرده و همــواره رعايت 
دســتورالعمل هــای بانكــی را 

مدنظر دارد.
دکتر ايمانی خاطرنشــان کرد: 
تمرکز فعاليت ها در بانك ســينا 
به منظور سودآوری بر چند محور 

استوار است که از مهمترين آنها 
می تــوان به تخصيص درســت 
منابع و درآمدهای ناشــی از آن، 
درآمدهــای کارمــزدی، فروش 
امالک مازاد و سمی و نيز کاهش 
مطالبــات و آزادســازی ذخاير 

بانكی اشاره کرد.
وی با اشــاره به کاهش نســبت 
مطالبــات بانــك به کمتــر از3 
درصد عليرغــم پرداخت حجم 
بــاالی تســهيالت، گفــت: اين 
امر نشــان می دهد کــه فرايند 
اعتبارســنجی و پيــش بينــی 
تــوان بازپرداخت مشــتری، در 
بانك ســينا با اتكا به روش های 
سيستماتيك و هدفمند بصورت 

دقيق و منسجم انجام شده است.
اميدواريــم با انتقــال تجربيات 
همــكاران و نقطه نظــرات آنان 
در اين همايــش، به اهداف اصلی 
خــود در حوزه اعتبارات دســت 

يابيم.

کاهش مطالبات بانک سینا نتیجه اعتبارسنجی درست و رعایت بهداشت اعتباری است

 استرداد مبلغ نرخ سود تسهیالت بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار

هشدار به بانک ها؛ کمک به بخش تولید

خریدار   الزام بانك ها به بازگرداندن تمام مبالغ 
نرخ ســود بانكی خارج از مصوبه شــورای پول و 
اعتبار؛ در واقع جايزه ای به وام گيرندگان و فعاالن 

اقتصادی و هشداری به بانك های متخلف است.
پرداخت تســهيالت بــه بنگاه هــای اقتصادی 
مهمترين راهــكاری تامين ســرمايه درگردش 

بنگاه های اقتصادی است.
نخســتين گام بنگاه های اقتصادی برای شــروع 
به کار يا حــل بحران هايی کــه در دوره فعاليت با 
آن مواجه می شــوند، دريافت وام از بانك هاست. 
البته با توجه به آمارها، مشــكل اصلی بنگاه های 
اقتصــادی نيــز بازپرداخت تســهيالت اســت 
و بنگاه هايــی که بــه داليل مختلــف همچون 
تحريم های ظالمانه، تورم، رکود بازار و بسياری از 
عوامل ديگر دست و پنجه نرم می کنند و فعاليت 
آنها مختل شده است بايد در شــرايط بحرانی به 

فكر بازپرداخت تسهيالت دريافتی  باشند.
بنگاه های اقتصادی خرد و کوچك اين تسهيالت 
را بيشــتر برای خريد مواد اوليه و ماشــين آالت 
دريافت می کننــد و چنانچه موفــق به پرداخت 
اقساط نشــوند، ناچار بايد فعاليت خود را متوقف 
و بنگاه  اقتصادی را در مقابــل بدهی خود واگذار 

کنند.ســاماندهی و کاهش نرخ سود تسهيالت 
بانكی، مهمترين مطالبــه بنگاه های اقتصادی در 
طول سال های گذشته اســت که اين بار در دولت 
ســيزدهم و توســط وزير امور اقتصادی و دارايی 

مورد توجه قرار گرفته است.
»سيد احســان خاندوزی« در جلســه با مديران 
عامل بانك های دولتــی، از توقف اخذ هر نوع نرخ 
ســود تســهيالت بانكی ، خارج از مصوبه شورای 

پول و اعتبار از هفتم دی ماه خبر داد.
وی تاکيــد کرد که ايــن تصميم بــرای عدالت و 
کمك به فعاالن اقتصــاد و توليدکنندگان اتخاذ 

شده است.
وزير اقتصاد همچنين بانك های دولتی را موظف 
کرد تا مبالغ خارج از مصوبه شــورای پول و اعتبار 
را چه مربوط به امسال يا سال های گذشته باشد، 
به مشتريان مسترد کنند. خاندوزی همچنين از 
فعاالن اقتصادی و توليدکنندگان خواست برای 
اصالح قراردادها به بانك هــا مراجعه و مبلغ مازاد 

دريافت شده را مطالبه کنند.
ايــن دســتور از آن جهــت اهميــت دارد کــه 
بررســی ها نشــان می دهد 80 درصد مشكالت 
توليدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی و توقف 

طرح های اقتصادی به دليل سودهای کالن وامی 
است که بنگاه ها اخذ کرند.

تعويق در پرداخت تســهيالت موجب انباشــت 
ســودهای تاخيــری وام می شــود و بنگاه ها و 
وام گيرندگان خرد را با مشكالت عديده ای مواجه 

می کند.
يكــی از اولويت های دولت ســيزدهم حمايت از 
کسب و کارها و افزايش توليد اســت و با اجرايی 
شدن دســتور وزير اقتصاد مبنی بر استرداد مبلغ 
نرخ سود تســهيالت بيش از مصوبه شورای پول 
اعتبار، می توان گفت که گام مهمی در اين زمينه 

برداشته شد.
اين اقدام وزيــر اقتصاد بنــا به نظر بســياری از 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی اقدام موثری برای  
مقابله بــا توقف طرح های اقتصادی اســت که به 

دليل بدهی های بانكی متوقف می شوند.
با وجــود آنكه کاهش نرخ ســود تســهيالت در 
بازدهی بنگاه ها و حمايــت از توليد نقش موثری 
دارد، اما بايد توجه داشــت که اقدام وزير اقتصاد 
برای مقابلــه با اخذ نرخ های ســود تســهيالت 
بانك هايی که بيش از مصوبه شورای پول و اعتبار 

دريافت می کنند، موثر و قابل توجه است.

بانک توسعه تعاون در هفتمین نمایشگاه تراکنش 
حضور خواهد یافت

بانك توسعه تعاون در هفتمين نمايشــگاه تراکنش ايران طی روزهای 
۲1 و ۲۲ دی ماه حضور خواهد يافت.

بانك توسعه تعاون در رويداد فناورانه هفتمين نمايشگاه تراکنش ايران 
با برپايی غرفه حضور دارد و مديران ارشــد بانك، مديران و کارشناسان 
حوزه های تخصصی و فناوری بانك ، ضمن اشتراک تجربيات همكاری 
و تعامل گسترده ای با خبرگان حوزه فناوری و تراکنش خواهند داشت.

الزم به ذکر است درجشــنواره چهره های ماندگار نمايشگاه تراکنش 
که در ميان هيات داوران، تعدادی از مديران عامل بانكها، برخی روســا 
و اعضای هيات مديره نظام بانكی و مديران ارشــد مرکز فابا نيز حضور 
دارند حجت اله مهديان مدير عامل بانك توسعه تعاون به عنوان يكی از 

اعضای هيات داوران حضور دارد.
هفتمين نمايشــگاه تراکنش ايران طی روزهای ۲1 و ۲۲ دی ماه سال 
جاری با حضور بيش از 1۲0 نفر از مقامات و مديران ارشــد اقتصادی و 
بانكی کشــور و با ســخنرانی وزير امور اقتصادی و دارايی و رييس کل 
بانك مرکزی و با حضور گســترده اکوسيســتم صنايــع مالی، بانكی، 
پرداخت و فناوری کشــور در هتل الله و مرکز آفرينش های کانون در 

خيابان فاطمی و خيابان حجاب تهران برگزار می شود.
عالوه بر بخش نمايشــگاهی بيش از صد نفر از مديران و اعضای هيات 
مديره و اعضــای هيات عامل بانكها در قالــب دوره تخصصی بانكداری 
نوين حضور دارنــد، 50 محصول جديد در اين نمايشــگاه معرفی می 
گردد و بيش از 100 تيم استارتاپی به معرفی خود می پردازند و حدود 
صد نفــر از مديران و متخصصــان پيامون موضوعاتــی از قبيل هوش 
مصنوعی، اســتانداردهای بانكی، چالش های امنيتی صنايع مالی، رمز 
ارزها، تحول ديجيتال، بانكداری باز و ساير مباحث تخصصی سخنرانی 

می کنند.

اعالم جزئیات صدور رای دیوان داوری 
بین المللی علیه بحرین و به نفع بانک های ملی 

ایران و صادرات ایران
با گذشت حدود يك ماه از انتشار خبر الزام کشــور بحرين به پرداخت 
۲00 ميليون يورو غرامت بــه بانك های ملی ايران و صــادرات ايران، 

جزئياتی از اين ماجرا مشخص شد.
به گزارش روابط عمومی بانك ملی ايران، به تازگی و در يك داوری بين 
المللی تحت نظارت ديوان دائمــی داوری الهه، بانك ملی ايران و بانك 
صادرات ايران بر مبنای موافقتنامه دوجانبه تشويق و حمايت از سرمايه 
گذاری بين دولت ايران و دولت بحرين، دعوايــی را عليه دولت بحرين 
مطرح کردند که پس از رســيدگی های مفصل، بــه محكوميت دولت 

بحرين منجر شد.
جلسات استماع اين داوری در شهر پاريس برگزار شد و سرانجام هيات 
داوران به اتفاق آرا، پس از قريب به پنج ســال رسيدگی، به موجب رای 
صادره در تاريخ 18 آبــان 1400، بر مبنای غيرقانونــی بودن مصادره 
غيرمستقيم وضعيت سهامداری بانك های ملی ايران و صادرات ايران 
در بانك فيوچر بحرين، دولت بحريــن را ناقض تعهدات خود به موجب 

حقوق بين الملل و معاهده دوجانبه سرمايه گذاری اعالم کرد.
فيوچر بانك بحرين در سال ۲004 تاسيس شــد و با توجه به عملكرد 
مثبت خود توانســت در ســال ۲014 عنوان بهترين بانك بحرينی و 

هفتمين بانك در منطقه خليج فارس را کسب کند.
با وجود اين موفقيت، دولت بحرين در آوريــل ۲015 بدون هيچ گونه 
اخطار و توجيه قبلی با انتصاب مدير تصفيه، بانك مزبور را تحت کنترل 
کامل خود درآورد. اين اقدام دولت بحرين که مشــابه آن برای سرمايه 
گذاران ايرانی ديگری نيز انجام شــده اســت، منجر به آن شد که بانك 
های ملی ايــران و صادرات ايــران دعوايی به خواســته مطالبه ارزش 
عادالنه بازار دارايی شــان در فيوچر بانك عليه دولــت بحرين مطرح 

کنند.
دولت بحرين بر اســاس آنچه در رســانه های خارجی منتشر شد، در 
جريان داوری با تشــديد اقدامات غيرقانونی خود و بــه منظور فراهم 
کردن پوشش ساختگی برای مصادره پيشين اموال طرف های ايرانی، 
با طرح اتهامات نــاروا عليه بانك ملــی ايران و بانك صــادرات ايران و 
نمايندگان آنها و ســاير نهادهای ايرانی از جملــه بانك مرکزی، بدون 
رعايت اصول دادرسی عادالنه و اعطای حق دفاع، دادرسی های کيفری 
متعددی را عليه طرف های ايرانی آغاز و به اين منظور، اخبار مربوط به 
محكوميت طرف های ايرانی را در ســطح وسيع در رسانه های خارجی 

منتشر کرد.
ديوان داوری ضمــن رد دفاعيات بحرين و اعالم ايــن که توجيهات به 
عمل آمده بعد از مصادره اموال، علت واقعی اقدامات دولت بحرين عليه 
خواهان های ايران يعنی بانك های ملی ايران و صــادرات ايران نبوده 
است، بحرين را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد و آن دولت را به پرداخت 
بيش از ۲00 ميليون يورو خسارت به عالوه هزينه ها و بهره پيش و پس 

از صدور رای محكوم کرد.
فراتر از جنبه مالــی، ديوان داوری در رای خود اعــالم کرد که اقدامات 
دولت بحرين عليه ســرمايه گذاران ايرانی يك اقدام سياســی تالفی 
جويانه بوده اســت و »در حال تصفيه و ســپس ورشكسته اعالم کردن 
فيوچر بانك، با انگيزه سياســی، تبعيض آميز و به نحو آشــكار بالوجه 
بوده اســت« و علت آن، بر خالف ادعای بحرين، کاســتی ها و تخلفات 

ادعايی منتسب به بانك فيوچر نبوده است.

مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد خبر داد
افزایش سقف پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

به 5۰۰ میلیون ریال
با موافقت بانــك مرکزی جمهوری اســالمی ايران ســقف پرداخت 
تســهيالت قرض الحســنه در صندوق قرض الحسنه شــاهد به 500 

ميليون ريال افزايش يافت.
به گزارش روابط عمومی صندوق قرض الحســنه شــاهد، دکتر اسالم 
کريمی مديرعامل و عضو هيئت مديره صندوق بــا اعالم خبر افزايش 
سقف پرداخت تسهيالت قرض الحســنه به 500 ميليون ريال، گفت: 
خوشــبختانه با پيگيــری های انجام شــده و موافقــت بانك مرکزی 
جمهوری اسالمی ايران ســقف پرداخت تســهيالت توسط صندوق 

قرض الحسنه شاهد از 300 به 500 ميليون ريال افزايش يافت.
مديرعامل صندوق قرض الحسنه شــاهد افزود: با توجه به تورم موجود 
و همچنين مشــكالت معيشــتی در جامعه نياز بود ســقف پرداخت 
تســهيالت قرض الحســنه افزايش يابد به همين دليل از ابتدای سال 
جاری درخواســت اين افزايش از جانب صندوق به بانك مرکزی ارائه 
شد و خوشبختانه با پيگيری های مستمر اين مهم رقم خورد و ان شاهلل 
با آماده شدن دستور العمل های مورد نياز و همچنين ايجاد زير ساخت 
های نرم افزاری در ســامانه بانكداری صندوق قرض الحســنه شاهد از 

بهمن ماه 1400 تسهيالت بر اساس سقف جديد پرداخت خواهد شد.
دکتر اســالم کريمی با تشــكر از حمايت های معاون رييس جمهور و 
رييس بنياد شــهيد و امور ايثارگــران، گفت: انصافا دکتــر قاضی زاده 
هاشمی از بدو حضور در بنياد همواره با حمايت های خود از بخش های 
مختلف بنياد به ويژه صندوق قرض الحسنه شاهد ما را در ارائه خدمت 
شايســته و در خور شــان به خانواده های معظم و معزز شاهد و ايثارگر 
مورد حمايت و مســاعدت قرار داده اند که جا دارد بــه نوبه ی خودم از 

ايشان تقدير و تشكر کنم.

بانک
مدیرعامل بانک ایران زمین:

راه اندازی اولین نئوبانک واقعی، بزرگترین تحول 
بانک ایران زمین در صنعت بانکداری است

مدير عامل بانك ايران زمين در جلسه هم انديشی روسای شعب استان 
تهران اين بانك با اشاره به قرارداد راه اندازی نئوبانك ايران زمين گفت: 
راه اندازی اولين نئو بانك واقعی در کشــور، تحول بــزرگ بانك ايران 
زمين در صنعت بانكداری خواهــد بود. اين قرارداد با شــرکت بزرگ 
»های وب« منعقد شده و قطعاً در آينده نزيك تعداد قراردادها و کسب 

و کارهايی که می توانند در اين بستر فعاليت کنند بيشتر خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومی بانك ايــران زمين، عبدالمجيد پورســعيد 
مديرعامل اين بانك در مراســم هم انديشی شعب استان تهران شرايط 
رقابتی ايجاد شــده بين بنگاه های اقتصادی را عاملــی برای تقويت و 
کارهای موثر در ايجاد ارتباط قوی بين همه همكاران بيان کرد و گفت: 
وجود تعامالت مفيد بين همكاران در شعب و ستاد باعث می شود همه 
پرســنل در جريان امور و اقداماتی که در بانك صــورت می گيرد قرار 
گيرند و همينطور اگر مسئله ای وجود دارد مطرح کنند تا پيگيری شود 

و از روند انجام آن کار مطلع باشند.
پورسعيد بر پيگيری ايجاد روابط سيســتماتيك بين همكاران تاکيد 
کرد و افزود: روابط سيستماتيك نياز هر ســازمانی است که باعث می 
شــود اگر مســئله و مشــكلی پيش می آيد مطرح کنيم و بتوانيم حل 
کنيم. از آن مهمتر اين اســت که وقتی آگاهی نســبت به امور و تالش 
های صورت گرفته کامل شود، نتيجه اش رسيدن به جايگاهی است که 

بانك در حال حاضر بدست آورده است.
مديرعامل بانك ايــران زمين خاطرنشــان کرد: قــدم اول بانك ارائه 
خدمات بانكداری در حوزه ديجيتال با اپليكيشــنی به نام فراز است که 
مشــتريان بتوانند از طريق تكنولوژی بدون حضور در شــعب خدمات 
مورد نياز خود را دريافت کند. قدم بعدی هوشــمند ســازی سيستم 
است. به صورتی که مشــتريان زمانی که از خدمات بانك استفاده می 
کنند، براساس نوع رفتار آنها )ارزش مشتری( خدمات خاصی برای آنها 

طراحی و ارائه شود.
پورســعيد در خصوص نئوبانك ايــران زمين گفت: راه انــدازی اولين 
نئو بانك واقعی در کشــور، تحول بزرگ بانك ايــران زمين در صنعت 
بانكداری خواهد بود. اين قرارداد با شــرکت بزرگ »های وب« منعقد 
شــده و قطعاً در آينده نزيك تعداد قراردادها و کسب و کارهايی که می 

توانند در اين بستر فعاليت کنند بيشتر خواهد شد.
وی آموزش همكاران توسط روسا در شعب را بسيار پر اهميت بيان کرد 
و افزود: روسا بايد مشكالت همكاران در شعب را پيگيری کنند. جلسات 
را به صورت مستمر برگزار کنيم و ما به عنوان مسئول بتوانيم مسائل را 

پيگيری کنيم.

آیین رونمایی از سامانه »آ. بانک« در بانک آینده 
برگزار شد

روز يك شــنبه، پنجم دی ماه 1400، با حضور اعضــای هيات مديره، 
هيات عامل، جمعی از معاونان، مديران، روســای شــعب و مشتريان 
بانك آينده، اصحاب رسانه و مديران شرکت الكترونيكی ارتباط فردا، از 
جديدترين و به روزترين دستاورد بانك آينده، به عنوان درگاه يكپارچه 
ارائه خدمات بانكداری الكترونيك در قالب ســامانه موبايلی »آ.بانك«  
رونمايی شــد.»آ. بانك«، يك بانك ديجيتال در دســت شما است که 
امكان اســتفاده از تمامی خدمات بانك آينده را به صورت يكپارچه بر 

بستر تلفن همراه فراهم کرده است. 
»آ.بانــك« مبتنی بــر تامين امنيــت کاربری، ســادگی و بــه دور از 

پيچيدگی، خدمات ديجيتال بانك آينده را به مشتريان ارائه می دهد.
»آ. بانك« استفاده از تمامی خدمات بانك آينده مانند خدمات سپرده 
و کارت بانكی، تســهيالت بانكی، چك، باشگاه مشتريان، ايران کارت و 
ساير موارد را از يك اپلكيشــن موبايل فراهم خواهد نمود که برخی از 
اين خدمات در حال حاضر فراهم شده و برخی ديگر در آينده نزديك به 

اين سامانه اضافه خواهد شد.
مشتريان محترم در يك محيط امن، ساده، راحت و به دور از پيچيدگی 
می توانند صفحه کاربری خودشان را، بسته به ميزان استفاده از هر يك 

از خدمات، شخصی سازی کنند.
برای کســب اطالعات بيش تر و دريافت و نصب آخرين نسخه اندرويد 
و آيفون اين اپلكيشن، به وب ســايت »آ. بانك«، به نشــانی اينترنتی:  

abankapp.ir  مراجعه کنيد.

راه اندازی پیشخوان مجازی خدمات، یکی از 
خدمات بانکداری هوشمند بانک قرض الحسنه 

مهر ایران
دکتر سعيد شمسی نژاد مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران از راه 
اندازی پيشــخوان مجازی خدمات به عنوان يكی از خدمات بانكداری 
هوشــمند اين بانك خبر داد و گفت: قصد داريم با تقويت زير ساخت ها 
و بهبود سامانه ها، خدمات شايسته و مطلوب تری را به هموطنان ارائه 

دهيم.
به گزارش روابط عمومی بانك قرض الحســنه مهر ايران، دکتر ســعيد 
شمسی نژاد با اشاره به اهميت توســعه بانكداری الكترونيك در زندگی 
روزمره مردم بيان داشت: بســياری از مردم، به ويژه ساکنين شهرهای 
بزرگ که با مشــكل ترافيك و آلودگــی هوا مواجه هســتند، ترجيح 
می دهند تــا به جای مراجعه به شــعب بانك ها، از خدمــات بانكداری 
الكترونيك اســتفاده  کنند.وی افــزود: اقدامات و تــالش ها در زمينه 
توسعه زير ســاخت ها و ارائه محصوالت جديد بانكداری الكترونيك در 
بانك قرض الحســنه مهر ايران ادامه دارد و اين بانك بــا فراهم کردن 
زيرســاخت های الزم، پيشــخوان مجــازی را برای دسترســی بهتر 

مشتريان به خدمات بانكی تعريف و عملياتی خواهد کرد.
مديرعامل بانك قرض الحســنه مهر ايران اظهارداشــت: پيشــخوان 
مجازی در واقع به نوعی مديريت درخواست های مشتريان به شمار می 
آيد و مشتری می تواند در بســتر اينترنت و در ۷ روز هفته و هرساعت از 

شبانه روز درخواست های خود را ثبت کند.
وی ادامه داد: در فاز نخســت، فعال و يا عدم فعال ســازی همراه بانك، 
اينترنت بانك و تلفن بانك، خدمات کارت، خدمات چك، انتقال وجه، 
درخواست تسهيالت، خدمات ســپرده و سايردرخواست های بانكی از 
جمله خدماتی است که در پيش خوان مجازی بانك قرض الحسنه مهر 

ايران به صورت يكپارچه ارائه شده است.
دکتر شمســی نژاد اضافــه کرد: انجــام تراکنش های بانكــی، امكان 
درخواست فعالسازی و غيرفعالســازی پيامك، امكان ثبت درخواست 
پوز فروشگاهی، امكان انسداد و رفع انسداد حســاب، تهيه پنل شعبه 
برای دريافت درخواست های مشــتريان و اقدام روی آن و... در فاز دوم 

عملياتی خواهد شد.
وی ضمن تاکيد بر اقدامات صورت گرفته در حــوزه بانكداری نوين در 
بانك قرض الحســنه مهر ايران، افزود: اين بانك در ســال های اخير با 
اقدامات موثر خود دســتاوردهای شايســته ای را در حــوزه خدمات 

بانكداری الكترونيك رقم زده است.
مديرعامل بانك قرض الحســنه مهر ايــران ادامــه داد: در اين بانك، 
يكپارچه سازی ســامانه ها با راه اندازی ســامانه »ميعاد«، حذف کاغذ 
از عمليات بانكی، اجرای بايگانی الكترونيك و همچنين توسعه خدمات 
بانكداری الكترونيك از جمله: افتتاح حساب و درخواست تسهيالت به 
صورت آنالين همگی در راستای تحقق بانكداری ديجيتال و دستيابی 

به بانكداری هوشمند صورت گرفته است.

بیمه روزنامه سراسری صبح ایران
صاحب امتياز و مدير مسئول: امیر موسی کاظمی
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فراخوان مناقصات عمومي 1 مرحله اي
با ارزیابی فشرده

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ايالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذيل اقدام نمايد:
مبلغ برآوردمدت اجراموضوع مناقصهشماره مناقصه

تضمين - ريال
رشته مورد نياز

نگهداری و راهداری جاری و اضطراری راه های مواصالتی 83/400/51
راه و ترابری1۲118،84۲،360،0005،94۲،118،000 ماهشهرستان های جنوب 

نگهداری و راهداری جاری و اضطراری راه های مواصالتی  83/400/50
راه و ترابری1۲118،84۲،360،0005،94۲،118،000 ماهشهرستان های  شمال

 آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه :1400/10/11  ساعت 14:30
 آخرين مهلت تحويل پیشنهادات :  1400/10/25ساعت 14:30

 تاريخ بازگشايي پاكات :  1400/10/26ساعت 08:00
 نوع تضمین: تضمين معتبر شرکت در فرآيند ارجاع کار به صورت يک يا ترکيبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای الف ،ب،پ،ج،چ 

و ح ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتی )شماره 123402/ت 50659ه مورخ 94/09/22 می باشد.
 کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکات و مراحل بعد از آن از طريق سامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلی مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
 محل تحويل پاكت الف- ايالم – بلوار مدرس –اداره كل راهداري و  حمل و نقل جاده اي استان ايالم –واحد دبير خانه 

 جهت دريافت  اطالعات  مناقصه به سايت اينترنتی www.setadiran.ir , مراجعه نماييد .
تلفن تماس08433362922- 08433330195-08433338400 –اداره پيمان و رسيدگی فاکس 3341638

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان ایالم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان ایالم

 CNG آگهی مزایده بهره برداری و نگهداری جایگاه
شهرداری پرندک

شهرداری پرندک در نظر دارد نسبت به اجاره جايگاه CNG شهرداری 
بلوار  ابتدای  ساوه  تهران-  قديم  جاده  ورودی شهر جنب  در  در  واقع 
وليعصر ) عج( به شرکت های صالحيت دار دارای مجوز بهره برداری 
از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به مدت يکسال اقدام نمايد. 
متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد مزايده به سامانه ستاد ايران با 
کد نياز 5000005968000001 مراجعه و جهت ارائه پيشنهاد قيمت 
تا ساعت 10:15 - 1400/10/25 پس از بارگذاری در سامانه به دبيرخانه 
شهرداری پرندک مراجعه و برای کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

08645282929 تماس حاصل فرمايند.
به  ريال  مبلغ 200/000/000  واريز  مزايده:  در  شرايط شرکت   

شهرداری  بنام  پرندک  شعبه  ملی  بانک  حساب 0362368488005 
پرندک يا ارائه ضمانتنامه با اعتبار سه ماهه بعنوان شرکت در مزايده و 
قراردادن در پاکت الف اسناد و شرايط مزايده با امضاء و مهرشرکت و ارائه 
مجوز بهره برداری و آخرين روزنامه تغييرات شرکت در پاکت ب- ارائه 
پيشنهاد قيمت طبق فرمت در پاکت ج – هرگاه برندگان مزايده به ترتيب 
اول  و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها طبق قانون 
ضبط خواهد شد هرگونه خط خوردگی و ايجاد شرط در پيشنهادات باعث 

ابطال مدارک می گردد.
 شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

 هزينه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

فرخ نکو - شهردار پرندک

فراتر از کاغذ

پایگاه خبری

آنالین
www.kharidaaronline.ir

سینا

مديرعامــل بانــك ســينا در 
همايش سراســری کارشناسان 
اعتباری گفت: کاهش مطالبات 
غيرجــاری بانك ســينا به کمتر 
از 3 درصد نتيجه اعتبارســنجی 
درســت و رعايــت بهداشــت 
اعتبــاری در تخصيــص منابع 

است.
دکتر ايمانی با بيــان آنكه بحث 
اعتبارات موضوع بســيار مهمی 
در عمليــات های بانكی اســت، 
افزود: با تجزيــه و تحليل فعاليت 
ها و عمليات بانكــی و تحقق ۷5 
درصدی از اهداف بانك سينا در 
بخــش اعتبــارات، اهميت قابل 
تامل ايــن حوزه بيــش از پيش 

نمايان می شود.
وی بــا تاکيد بــر لــزوم رعايت 
چارچــوب ها برای پيشــگيری 
از مخاطــرات حــوزه اعتباری 
اظهار داشــت: در شــبكه بانكی 
و نهادهــای مالــی، 50 درصد از 

عمليات  فرايندهــای 
مالی مربــوط به حوزه 
اعتبارات است و زمانی 
که سيســتم اعتباری 
در چارچــوب صحيح 
و خاص خــود فعاليت 
آن  متعاقــب  کنــد، 

اتفاقات خوبی نيز رقم می خورد.
دکتر ايمانی افــزود: اين بانك در 
حوزه اعتبارات بــا برخورداری از 
نيروهای متخصــص و خبره و با 
اعتماد به توانمنــدی همكاران و 
توان داخلی و همچنين بازنگری 
در شــيوه های اعتباری، با ارائه 
محصوالت رقابتی و نو، توانســت 

عملكرد مطلوبی را رقم بزند.
وی تصريــح کــرد: بــا تفويض 
اختيــارات بــه مديريــت های 
مناطــق زمينه ای ايجاد شــد تا 
بانك در فضای کار، سهم باالتری 
از بازار های مالی داشــته باشد و 
خوشبختانه با اين اقدام فعاليت 

در حوزه اعتبــارات به 
بهترين نحــو مديريت 
شد و بر اســاس آمارها 
بانك سينا توانست در 
حوزه اعتباری تا پايان 
آذر ماه اهــداف 1۲ ماه 
ســال جاری را محقق 

نمايد.
مديرعامل بانك ســينا در ادامه 
با تاکيد بر آنكه ســودآوری اين 
بانك از محــل عمليات بانكی و بر 
پايه بانكداری واقعی بوده اســت، 
افــزود: ايــن بانك در راســتای 
تحقق اهــداف و انجــام عميات 
بانكی و کسب ســود هرگز خارج 
از چارچــوب و مقــررات بانكی، 
اقدام نكــرده و همــواره رعايت 
دســتورالعمل هــای بانكــی را 

مدنظر دارد.
دکتر ايمانی خاطرنشــان کرد: 
تمرکز فعاليت ها در بانك ســينا 
به منظور سودآوری بر چند محور 

استوار است که از مهمترين آنها 
می تــوان به تخصيص درســت 
منابع و درآمدهای ناشــی از آن، 
درآمدهــای کارمــزدی، فروش 
امالک مازاد و سمی و نيز کاهش 
مطالبــات و آزادســازی ذخاير 

بانكی اشاره کرد.
وی با اشــاره به کاهش نســبت 
مطالبــات بانــك به کمتــر از3 
درصد عليرغــم پرداخت حجم 
بــاالی تســهيالت، گفــت: اين 
امر نشــان می دهد کــه فرايند 
اعتبارســنجی و پيــش بينــی 
تــوان بازپرداخت مشــتری، در 
بانك ســينا با اتكا به روش های 
سيستماتيك و هدفمند بصورت 

دقيق و منسجم انجام شده است.
اميدواريــم با انتقــال تجربيات 
همــكاران و نقطه نظــرات آنان 
در اين همايــش، به اهداف اصلی 
خــود در حوزه اعتبارات دســت 

يابيم.

کاهش مطالبات بانک سینا نتیجه اعتبارسنجی درست و رعایت بهداشت اعتباری است

 استرداد مبلغ نرخ سود تسهیالت بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار

هشدار به بانک ها؛ کمک به بخش تولید

خریدار   الزام بانك ها به بازگرداندن تمام مبالغ 
نرخ ســود بانكی خارج از مصوبه شــورای پول و 
اعتبار؛ در واقع جايزه ای به وام گيرندگان و فعاالن 

اقتصادی و هشداری به بانك های متخلف است.
پرداخت تســهيالت بــه بنگاه هــای اقتصادی 
مهمترين راهــكاری تامين ســرمايه درگردش 

بنگاه های اقتصادی است.
نخســتين گام بنگاه های اقتصادی برای شــروع 
به کار يا حــل بحران هايی کــه در دوره فعاليت با 
آن مواجه می شــوند، دريافت وام از بانك هاست. 
البته با توجه به آمارها، مشــكل اصلی بنگاه های 
اقتصــادی نيــز بازپرداخت تســهيالت اســت 
و بنگاه هايــی که بــه داليل مختلــف همچون 
تحريم های ظالمانه، تورم، رکود بازار و بسياری از 
عوامل ديگر دست و پنجه نرم می کنند و فعاليت 
آنها مختل شده است بايد در شــرايط بحرانی به 

فكر بازپرداخت تسهيالت دريافتی  باشند.
بنگاه های اقتصادی خرد و کوچك اين تسهيالت 
را بيشــتر برای خريد مواد اوليه و ماشــين آالت 
دريافت می کننــد و چنانچه موفــق به پرداخت 
اقساط نشــوند، ناچار بايد فعاليت خود را متوقف 
و بنگاه  اقتصادی را در مقابــل بدهی خود واگذار 

کنند.ســاماندهی و کاهش نرخ سود تسهيالت 
بانكی، مهمترين مطالبــه بنگاه های اقتصادی در 
طول سال های گذشته اســت که اين بار در دولت 
ســيزدهم و توســط وزير امور اقتصادی و دارايی 

مورد توجه قرار گرفته است.
»سيد احســان خاندوزی« در جلســه با مديران 
عامل بانك های دولتــی، از توقف اخذ هر نوع نرخ 
ســود تســهيالت بانكی ، خارج از مصوبه شورای 

پول و اعتبار از هفتم دی ماه خبر داد.
وی تاکيــد کرد که ايــن تصميم بــرای عدالت و 
کمك به فعاالن اقتصــاد و توليدکنندگان اتخاذ 

شده است.
وزير اقتصاد همچنين بانك های دولتی را موظف 
کرد تا مبالغ خارج از مصوبه شــورای پول و اعتبار 
را چه مربوط به امسال يا سال های گذشته باشد، 
به مشتريان مسترد کنند. خاندوزی همچنين از 
فعاالن اقتصادی و توليدکنندگان خواست برای 
اصالح قراردادها به بانك هــا مراجعه و مبلغ مازاد 

دريافت شده را مطالبه کنند.
ايــن دســتور از آن جهــت اهميــت دارد کــه 
بررســی ها نشــان می دهد 80 درصد مشكالت 
توليدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی و توقف 

طرح های اقتصادی به دليل سودهای کالن وامی 
است که بنگاه ها اخذ کرند.

تعويق در پرداخت تســهيالت موجب انباشــت 
ســودهای تاخيــری وام می شــود و بنگاه ها و 
وام گيرندگان خرد را با مشكالت عديده ای مواجه 

می کند.
يكــی از اولويت های دولت ســيزدهم حمايت از 
کسب و کارها و افزايش توليد اســت و با اجرايی 
شدن دســتور وزير اقتصاد مبنی بر استرداد مبلغ 
نرخ سود تســهيالت بيش از مصوبه شورای پول 
اعتبار، می توان گفت که گام مهمی در اين زمينه 

برداشته شد.
اين اقدام وزيــر اقتصاد بنــا به نظر بســياری از 
کارشناسان و فعاالن اقتصادی اقدام موثری برای  
مقابله بــا توقف طرح های اقتصادی اســت که به 

دليل بدهی های بانكی متوقف می شوند.
با وجــود آنكه کاهش نرخ ســود تســهيالت در 
بازدهی بنگاه ها و حمايــت از توليد نقش موثری 
دارد، اما بايد توجه داشــت که اقدام وزير اقتصاد 
برای مقابلــه با اخذ نرخ های ســود تســهيالت 
بانك هايی که بيش از مصوبه شورای پول و اعتبار 

دريافت می کنند، موثر و قابل توجه است.

بانک توسعه تعاون در هفتمین نمایشگاه تراکنش 
حضور خواهد یافت

بانك توسعه تعاون در هفتمين نمايشــگاه تراکنش ايران طی روزهای 
۲1 و ۲۲ دی ماه حضور خواهد يافت.

بانك توسعه تعاون در رويداد فناورانه هفتمين نمايشگاه تراکنش ايران 
با برپايی غرفه حضور دارد و مديران ارشــد بانك، مديران و کارشناسان 
حوزه های تخصصی و فناوری بانك ، ضمن اشتراک تجربيات همكاری 
و تعامل گسترده ای با خبرگان حوزه فناوری و تراکنش خواهند داشت.

الزم به ذکر است درجشــنواره چهره های ماندگار نمايشگاه تراکنش 
که در ميان هيات داوران، تعدادی از مديران عامل بانكها، برخی روســا 
و اعضای هيات مديره نظام بانكی و مديران ارشــد مرکز فابا نيز حضور 
دارند حجت اله مهديان مدير عامل بانك توسعه تعاون به عنوان يكی از 

اعضای هيات داوران حضور دارد.
هفتمين نمايشــگاه تراکنش ايران طی روزهای ۲1 و ۲۲ دی ماه سال 
جاری با حضور بيش از 1۲0 نفر از مقامات و مديران ارشــد اقتصادی و 
بانكی کشــور و با ســخنرانی وزير امور اقتصادی و دارايی و رييس کل 
بانك مرکزی و با حضور گســترده اکوسيســتم صنايــع مالی، بانكی، 
پرداخت و فناوری کشــور در هتل الله و مرکز آفرينش های کانون در 

خيابان فاطمی و خيابان حجاب تهران برگزار می شود.
عالوه بر بخش نمايشــگاهی بيش از صد نفر از مديران و اعضای هيات 
مديره و اعضــای هيات عامل بانكها در قالــب دوره تخصصی بانكداری 
نوين حضور دارنــد، 50 محصول جديد در اين نمايشــگاه معرفی می 
گردد و بيش از 100 تيم استارتاپی به معرفی خود می پردازند و حدود 
صد نفــر از مديران و متخصصــان پيامون موضوعاتــی از قبيل هوش 
مصنوعی، اســتانداردهای بانكی، چالش های امنيتی صنايع مالی، رمز 
ارزها، تحول ديجيتال، بانكداری باز و ساير مباحث تخصصی سخنرانی 

می کنند.

اعالم جزئیات صدور رای دیوان داوری 
بین المللی علیه بحرین و به نفع بانک های ملی 

ایران و صادرات ایران
با گذشت حدود يك ماه از انتشار خبر الزام کشــور بحرين به پرداخت 
۲00 ميليون يورو غرامت بــه بانك های ملی ايران و صــادرات ايران، 

جزئياتی از اين ماجرا مشخص شد.
به گزارش روابط عمومی بانك ملی ايران، به تازگی و در يك داوری بين 
المللی تحت نظارت ديوان دائمــی داوری الهه، بانك ملی ايران و بانك 
صادرات ايران بر مبنای موافقتنامه دوجانبه تشويق و حمايت از سرمايه 
گذاری بين دولت ايران و دولت بحرين، دعوايــی را عليه دولت بحرين 
مطرح کردند که پس از رســيدگی های مفصل، بــه محكوميت دولت 

بحرين منجر شد.
جلسات استماع اين داوری در شهر پاريس برگزار شد و سرانجام هيات 
داوران به اتفاق آرا، پس از قريب به پنج ســال رسيدگی، به موجب رای 
صادره در تاريخ 18 آبــان 1400، بر مبنای غيرقانونــی بودن مصادره 
غيرمستقيم وضعيت سهامداری بانك های ملی ايران و صادرات ايران 
در بانك فيوچر بحرين، دولت بحريــن را ناقض تعهدات خود به موجب 

حقوق بين الملل و معاهده دوجانبه سرمايه گذاری اعالم کرد.
فيوچر بانك بحرين در سال ۲004 تاسيس شــد و با توجه به عملكرد 
مثبت خود توانســت در ســال ۲014 عنوان بهترين بانك بحرينی و 

هفتمين بانك در منطقه خليج فارس را کسب کند.
با وجود اين موفقيت، دولت بحرين در آوريــل ۲015 بدون هيچ گونه 
اخطار و توجيه قبلی با انتصاب مدير تصفيه، بانك مزبور را تحت کنترل 
کامل خود درآورد. اين اقدام دولت بحرين که مشــابه آن برای سرمايه 
گذاران ايرانی ديگری نيز انجام شــده اســت، منجر به آن شد که بانك 
های ملی ايــران و صادرات ايــران دعوايی به خواســته مطالبه ارزش 
عادالنه بازار دارايی شــان در فيوچر بانك عليه دولــت بحرين مطرح 

کنند.
دولت بحرين بر اســاس آنچه در رســانه های خارجی منتشر شد، در 
جريان داوری با تشــديد اقدامات غيرقانونی خود و بــه منظور فراهم 
کردن پوشش ساختگی برای مصادره پيشين اموال طرف های ايرانی، 
با طرح اتهامات نــاروا عليه بانك ملــی ايران و بانك صــادرات ايران و 
نمايندگان آنها و ســاير نهادهای ايرانی از جملــه بانك مرکزی، بدون 
رعايت اصول دادرسی عادالنه و اعطای حق دفاع، دادرسی های کيفری 
متعددی را عليه طرف های ايرانی آغاز و به اين منظور، اخبار مربوط به 
محكوميت طرف های ايرانی را در ســطح وسيع در رسانه های خارجی 

منتشر کرد.
ديوان داوری ضمــن رد دفاعيات بحرين و اعالم ايــن که توجيهات به 
عمل آمده بعد از مصادره اموال، علت واقعی اقدامات دولت بحرين عليه 
خواهان های ايران يعنی بانك های ملی ايران و صــادرات ايران نبوده 
است، بحرين را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد و آن دولت را به پرداخت 
بيش از ۲00 ميليون يورو خسارت به عالوه هزينه ها و بهره پيش و پس 

از صدور رای محكوم کرد.
فراتر از جنبه مالــی، ديوان داوری در رای خود اعــالم کرد که اقدامات 
دولت بحرين عليه ســرمايه گذاران ايرانی يك اقدام سياســی تالفی 
جويانه بوده اســت و »در حال تصفيه و ســپس ورشكسته اعالم کردن 
فيوچر بانك، با انگيزه سياســی، تبعيض آميز و به نحو آشــكار بالوجه 
بوده اســت« و علت آن، بر خالف ادعای بحرين، کاســتی ها و تخلفات 

ادعايی منتسب به بانك فيوچر نبوده است.

مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد خبر داد
افزایش سقف پرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

به 5۰۰ میلیون ریال
با موافقت بانــك مرکزی جمهوری اســالمی ايران ســقف پرداخت 
تســهيالت قرض الحســنه در صندوق قرض الحسنه شــاهد به 500 

ميليون ريال افزايش يافت.
به گزارش روابط عمومی صندوق قرض الحســنه شــاهد، دکتر اسالم 
کريمی مديرعامل و عضو هيئت مديره صندوق بــا اعالم خبر افزايش 
سقف پرداخت تسهيالت قرض الحســنه به 500 ميليون ريال، گفت: 
خوشــبختانه با پيگيــری های انجام شــده و موافقــت بانك مرکزی 
جمهوری اسالمی ايران ســقف پرداخت تســهيالت توسط صندوق 

قرض الحسنه شاهد از 300 به 500 ميليون ريال افزايش يافت.
مديرعامل صندوق قرض الحسنه شــاهد افزود: با توجه به تورم موجود 
و همچنين مشــكالت معيشــتی در جامعه نياز بود ســقف پرداخت 
تســهيالت قرض الحســنه افزايش يابد به همين دليل از ابتدای سال 
جاری درخواســت اين افزايش از جانب صندوق به بانك مرکزی ارائه 
شد و خوشبختانه با پيگيری های مستمر اين مهم رقم خورد و ان شاهلل 
با آماده شدن دستور العمل های مورد نياز و همچنين ايجاد زير ساخت 
های نرم افزاری در ســامانه بانكداری صندوق قرض الحســنه شاهد از 

بهمن ماه 1400 تسهيالت بر اساس سقف جديد پرداخت خواهد شد.
دکتر اســالم کريمی با تشــكر از حمايت های معاون رييس جمهور و 
رييس بنياد شــهيد و امور ايثارگــران، گفت: انصافا دکتــر قاضی زاده 
هاشمی از بدو حضور در بنياد همواره با حمايت های خود از بخش های 
مختلف بنياد به ويژه صندوق قرض الحسنه شاهد ما را در ارائه خدمت 
شايســته و در خور شــان به خانواده های معظم و معزز شاهد و ايثارگر 
مورد حمايت و مســاعدت قرار داده اند که جا دارد بــه نوبه ی خودم از 

ايشان تقدير و تشكر کنم.

بانک
مدیرعامل بانک ایران زمین:

راه اندازی اولین نئوبانک واقعی، بزرگترین تحول 
بانک ایران زمین در صنعت بانکداری است

مدير عامل بانك ايران زمين در جلسه هم انديشی روسای شعب استان 
تهران اين بانك با اشاره به قرارداد راه اندازی نئوبانك ايران زمين گفت: 
راه اندازی اولين نئو بانك واقعی در کشــور، تحول بــزرگ بانك ايران 
زمين در صنعت بانكداری خواهــد بود. اين قرارداد با شــرکت بزرگ 
»های وب« منعقد شده و قطعاً در آينده نزيك تعداد قراردادها و کسب 

و کارهايی که می توانند در اين بستر فعاليت کنند بيشتر خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومی بانك ايــران زمين، عبدالمجيد پورســعيد 
مديرعامل اين بانك در مراســم هم انديشی شعب استان تهران شرايط 
رقابتی ايجاد شــده بين بنگاه های اقتصادی را عاملــی برای تقويت و 
کارهای موثر در ايجاد ارتباط قوی بين همه همكاران بيان کرد و گفت: 
وجود تعامالت مفيد بين همكاران در شعب و ستاد باعث می شود همه 
پرســنل در جريان امور و اقداماتی که در بانك صــورت می گيرد قرار 
گيرند و همينطور اگر مسئله ای وجود دارد مطرح کنند تا پيگيری شود 

و از روند انجام آن کار مطلع باشند.
پورسعيد بر پيگيری ايجاد روابط سيســتماتيك بين همكاران تاکيد 
کرد و افزود: روابط سيستماتيك نياز هر ســازمانی است که باعث می 
شــود اگر مســئله و مشــكلی پيش می آيد مطرح کنيم و بتوانيم حل 
کنيم. از آن مهمتر اين اســت که وقتی آگاهی نســبت به امور و تالش 
های صورت گرفته کامل شود، نتيجه اش رسيدن به جايگاهی است که 

بانك در حال حاضر بدست آورده است.
مديرعامل بانك ايــران زمين خاطرنشــان کرد: قــدم اول بانك ارائه 
خدمات بانكداری در حوزه ديجيتال با اپليكيشــنی به نام فراز است که 
مشــتريان بتوانند از طريق تكنولوژی بدون حضور در شــعب خدمات 
مورد نياز خود را دريافت کند. قدم بعدی هوشــمند ســازی سيستم 
است. به صورتی که مشــتريان زمانی که از خدمات بانك استفاده می 
کنند، براساس نوع رفتار آنها )ارزش مشتری( خدمات خاصی برای آنها 

طراحی و ارائه شود.
پورســعيد در خصوص نئوبانك ايــران زمين گفت: راه انــدازی اولين 
نئو بانك واقعی در کشــور، تحول بزرگ بانك ايــران زمين در صنعت 
بانكداری خواهد بود. اين قرارداد با شــرکت بزرگ »های وب« منعقد 
شــده و قطعاً در آينده نزيك تعداد قراردادها و کسب و کارهايی که می 

توانند در اين بستر فعاليت کنند بيشتر خواهد شد.
وی آموزش همكاران توسط روسا در شعب را بسيار پر اهميت بيان کرد 
و افزود: روسا بايد مشكالت همكاران در شعب را پيگيری کنند. جلسات 
را به صورت مستمر برگزار کنيم و ما به عنوان مسئول بتوانيم مسائل را 

پيگيری کنيم.

آیین رونمایی از سامانه »آ. بانک« در بانک آینده 
برگزار شد

روز يك شــنبه، پنجم دی ماه 1400، با حضور اعضــای هيات مديره، 
هيات عامل، جمعی از معاونان، مديران، روســای شــعب و مشتريان 
بانك آينده، اصحاب رسانه و مديران شرکت الكترونيكی ارتباط فردا، از 
جديدترين و به روزترين دستاورد بانك آينده، به عنوان درگاه يكپارچه 
ارائه خدمات بانكداری الكترونيك در قالب ســامانه موبايلی »آ.بانك«  
رونمايی شــد.»آ. بانك«، يك بانك ديجيتال در دســت شما است که 
امكان اســتفاده از تمامی خدمات بانك آينده را به صورت يكپارچه بر 

بستر تلفن همراه فراهم کرده است. 
»آ.بانــك« مبتنی بــر تامين امنيــت کاربری، ســادگی و بــه دور از 

پيچيدگی، خدمات ديجيتال بانك آينده را به مشتريان ارائه می دهد.
»آ. بانك« استفاده از تمامی خدمات بانك آينده مانند خدمات سپرده 
و کارت بانكی، تســهيالت بانكی، چك، باشگاه مشتريان، ايران کارت و 
ساير موارد را از يك اپلكيشــن موبايل فراهم خواهد نمود که برخی از 
اين خدمات در حال حاضر فراهم شده و برخی ديگر در آينده نزديك به 

اين سامانه اضافه خواهد شد.
مشتريان محترم در يك محيط امن، ساده، راحت و به دور از پيچيدگی 
می توانند صفحه کاربری خودشان را، بسته به ميزان استفاده از هر يك 

از خدمات، شخصی سازی کنند.
برای کســب اطالعات بيش تر و دريافت و نصب آخرين نسخه اندرويد 
و آيفون اين اپلكيشن، به وب ســايت »آ. بانك«، به نشــانی اينترنتی:  

abankapp.ir  مراجعه کنيد.

راه اندازی پیشخوان مجازی خدمات، یکی از 
خدمات بانکداری هوشمند بانک قرض الحسنه 

مهر ایران
دکتر سعيد شمسی نژاد مديرعامل بانك قرض الحسنه مهر ايران از راه 
اندازی پيشــخوان مجازی خدمات به عنوان يكی از خدمات بانكداری 
هوشــمند اين بانك خبر داد و گفت: قصد داريم با تقويت زير ساخت ها 
و بهبود سامانه ها، خدمات شايسته و مطلوب تری را به هموطنان ارائه 

دهيم.
به گزارش روابط عمومی بانك قرض الحســنه مهر ايران، دکتر ســعيد 
شمسی نژاد با اشاره به اهميت توســعه بانكداری الكترونيك در زندگی 
روزمره مردم بيان داشت: بســياری از مردم، به ويژه ساکنين شهرهای 
بزرگ که با مشــكل ترافيك و آلودگــی هوا مواجه هســتند، ترجيح 
می دهند تــا به جای مراجعه به شــعب بانك ها، از خدمــات بانكداری 
الكترونيك اســتفاده  کنند.وی افــزود: اقدامات و تــالش ها در زمينه 
توسعه زير ســاخت ها و ارائه محصوالت جديد بانكداری الكترونيك در 
بانك قرض الحســنه مهر ايران ادامه دارد و اين بانك بــا فراهم کردن 
زيرســاخت های الزم، پيشــخوان مجــازی را برای دسترســی بهتر 

مشتريان به خدمات بانكی تعريف و عملياتی خواهد کرد.
مديرعامل بانك قرض الحســنه مهر ايران اظهارداشــت: پيشــخوان 
مجازی در واقع به نوعی مديريت درخواست های مشتريان به شمار می 
آيد و مشتری می تواند در بســتر اينترنت و در ۷ روز هفته و هرساعت از 

شبانه روز درخواست های خود را ثبت کند.
وی ادامه داد: در فاز نخســت، فعال و يا عدم فعال ســازی همراه بانك، 
اينترنت بانك و تلفن بانك، خدمات کارت، خدمات چك، انتقال وجه، 
درخواست تسهيالت، خدمات ســپرده و سايردرخواست های بانكی از 
جمله خدماتی است که در پيش خوان مجازی بانك قرض الحسنه مهر 

ايران به صورت يكپارچه ارائه شده است.
دکتر شمســی نژاد اضافــه کرد: انجــام تراکنش های بانكــی، امكان 
درخواست فعالسازی و غيرفعالســازی پيامك، امكان ثبت درخواست 
پوز فروشگاهی، امكان انسداد و رفع انسداد حســاب، تهيه پنل شعبه 
برای دريافت درخواست های مشــتريان و اقدام روی آن و... در فاز دوم 

عملياتی خواهد شد.
وی ضمن تاکيد بر اقدامات صورت گرفته در حــوزه بانكداری نوين در 
بانك قرض الحســنه مهر ايران، افزود: اين بانك در ســال های اخير با 
اقدامات موثر خود دســتاوردهای شايســته ای را در حــوزه خدمات 

بانكداری الكترونيك رقم زده است.
مديرعامل بانك قرض الحســنه مهر ايــران ادامــه داد: در اين بانك، 
يكپارچه سازی ســامانه ها با راه اندازی ســامانه »ميعاد«، حذف کاغذ 
از عمليات بانكی، اجرای بايگانی الكترونيك و همچنين توسعه خدمات 
بانكداری الكترونيك از جمله: افتتاح حساب و درخواست تسهيالت به 
صورت آنالين همگی در راستای تحقق بانكداری ديجيتال و دستيابی 

به بانكداری هوشمند صورت گرفته است.
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فراخوان مناقصات عمومي 1 مرحله اي
با ارزیابی فشرده

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ايالم در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات ذيل اقدام نمايد:
مبلغ برآوردمدت اجراموضوع مناقصهشماره مناقصه

تضمين - ريال
رشته مورد نياز

نگهداری و راهداری جاری و اضطراری راه های مواصالتی 83/400/51
راه و ترابری1۲118،84۲،360،0005،94۲،118،000 ماهشهرستان های جنوب 

نگهداری و راهداری جاری و اضطراری راه های مواصالتی  83/400/50
راه و ترابری1۲118،84۲،360،0005،94۲،118،000 ماهشهرستان های  شمال

 آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه :1400/10/11  ساعت 14:30
 آخرين مهلت تحويل پیشنهادات :  1400/10/25ساعت 14:30

 تاريخ بازگشايي پاكات :  1400/10/26ساعت 08:00
 نوع تضمین: تضمين معتبر شرکت در فرآيند ارجاع کار به صورت يک يا ترکيبی از ضمانت نامه های موضوع بندهای الف ،ب،پ،ج،چ 

و ح ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتی )شماره 123402/ت 50659ه مورخ 94/09/22 می باشد.
 کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکات و مراحل بعد از آن از طريق سامانه 
تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 

قبلی مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
 محل تحويل پاكت الف- ايالم – بلوار مدرس –اداره كل راهداري و  حمل و نقل جاده اي استان ايالم –واحد دبير خانه 

 جهت دريافت  اطالعات  مناقصه به سايت اينترنتی www.setadiran.ir , مراجعه نماييد .
تلفن تماس08433362922- 08433330195-08433338400 –اداره پيمان و رسيدگی فاکس 3341638

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان ایالم

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان ایالم

 CNG آگهی مزایده بهره برداری و نگهداری جایگاه
شهرداری پرندک

شهرداری پرندک در نظر دارد نسبت به اجاره جايگاه CNG شهرداری 
بلوار  ابتدای  ساوه  تهران-  قديم  جاده  شهر جنب  ورودی  در  در  واقع 
وليعصر ) عج( به شرکت های صالحيت دار دارای مجوز بهره برداری 
از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به مدت يکسال اقدام نمايد. 
متقاضيان ميتوانند جهت دريافت اسناد مزايده به سامانه ستاد ايران با 
کد نياز 5000005968000001 مراجعه و جهت ارائه پيشنهاد قيمت 
تا ساعت 10:15 - 1400/10/25 پس از بارگذاری در سامانه به دبيرخانه 
شهرداری پرندک مراجعه و برای کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

08645282929 تماس حاصل فرمايند.
به  ريال  مبلغ 200/000/000  واريز  مزايده:  در  شرايط شرکت   

شهرداری  بنام  پرندک  شعبه  ملی  بانک  حساب 0362368488005 
پرندک يا ارائه ضمانتنامه با اعتبار سه ماهه بعنوان شرکت در مزايده و 
قراردادن در پاکت الف اسناد و شرايط مزايده با امضاء و مهرشرکت و ارائه 
مجوز بهره برداری و آخرين روزنامه تغييرات شرکت در پاکت ب- ارائه 
پيشنهاد قيمت طبق فرمت در پاکت ج – هرگاه برندگان مزايده به ترتيب 
اول  و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها طبق قانون 
ضبط خواهد شد هرگونه خط خوردگی و ايجاد شرط در پيشنهادات باعث 

ابطال مدارک می گردد.
 شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

 هزينه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزايده خواهد بود.

فرخ نکو - شهردار پرندک

فراتر از کاغذ

پایگاه خبری

آنالین
www.kharidaaronline.ir
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ازسختگیریبربدحسابهاتاسهلگیریبرمردم
اتمام حجت رییس جمهور با بانک ها

 رییس جمهور در نشســتی صریح با مدیران ارشــد نظــام بانکی پنج 
دستور ویژه برای اصالح رویه بانک ها در جهت تسهیل امور مردم صادر 

کرد.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور در نشستی با تیم اقتصادی 
دولت و مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی پنج دســتور ویژه به 

مدیران نظام بانکی صادر کرد.
بازنگری در نظامات و مقــررات بانکی به نفع مــردم و اجرای عدالت از 
جمله دســتورات رییس جمهور به مدیران ارشــد بانکی بود که از آنها 
خواست حداکثر تا پایان سال کارگروهی به منظور بازنگری در نظامات 

و مقررات بانکی توسط بانک مرکزی تشکیل شود و اعالم نتیجه کند.
سخت گیری بر بدحساب های حرفه ای، تســهیل پرداخت وام به مردم 
و اعتبارســنجی در ارائه تســهیالت ُخرد به آنها به جای وثیقه و ضامن 
و همچنین استرداد ســود مازاد دریافتی از مردم، واگذاری بنگاه های 
تولیدی تملیک شــده توســط بانک ها و راه اندازی یا واگذاری سریع 
واحدهای تملک شــده تولیدی از دیگر فرامیــن رییس جمهور در این 

نشست بود. 
آیت اهلل رئیســی همچنین به مدیران بانک ها تأکیــد کرد به بدهکاران 
بدحساب میدان ندهند و اســامی آنها را منتشر و دست شان را از منافع 

عمومی قطع کنند.

وزیراقتصادخبرداد
پرداخت وام به متقاضیان بدون وثیقه و ضامن

توسعه وام قرض الحسنه و دسترســی مردم به وام های خرد مبتنی بر 
اعتبار سنجی در جلســه رئیس جمهور با مدیران بانک ها مورد تاکید 

قرار گرفت.
 جلسه رئیس جمهور با مدیران بانک ها پس از یک دهه برگزار شد، این 

را خاندوزی با انتشار پستی در صفحه شخصی توییتر خود اعالم کرد.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی برگرداندن ســود مــازاد دریافتی، اعالم 
بدهکاران کالن بد حساب بانکی، توسعه وام قرض الحسنه و دسترسی 
مردم به وام های خرد مبتنی بر اعتبار ســنجی )نــه وثیقه و ضامن( از 
اولویت های وزارت اقتصاد بود که مورد تاکید قاطع رئیس جمهور قرار 

گرفت.

آقای رئیســی رئیس جمهور، در اتمام حجتی خطاب به بانک ها تاکید 
کرد که به بدهکاران بدحســاب میدان ندهید و اسامی آن ها را منتشر 

کنید و دستشان را قطع کنید.

مدیرعاملبازارمتشکلارزیمطرحکرد
پیش بینی تغییر ارکان بازار سرمایه با ورود 

فناوری بالک چین
مدیرعامل بازار متشکل ارزی به بررســی تحوالت بازار سرمایه پس از 

ورود فناوری بالک چین پرداخت.
 امیر هامونی در هفتمین همایش مالی اسالمی که صبح امروز در بانک 
مرکزی برگزار شــد به موضوع نقش فناوری بالک چین در حوزه بازار 

سرمایه پرداخت.
وی با مروز پیش بینی هایی که در زمینه تأثیر فناوری بالک چین بر بازار 
سرمایه مطرح شده، اظهار کرد: ممکن است با ورود فناوری بالک چین 

ماهیت بازار سرمایه دچار تغییر شود.
مدیرعامل بازار متشــکل ارزی با اشــاره به اینکه ممکن است برخی از 
ارکان بازار ســرمایه از جمله بورس ها و شرکت ســپرده گذاری دچار 
تحول شوند، ادامه داد: در حوزه نظارت در ســازمان بورس هم ممکن 
است رویکردها تغییر کند. پیش بینی می شود در حوزه بورس ها بیشتر 

به سمت هسته معامالت غیر متمرکز حرکت شود.
وی عنوان کرد: مچینگ ســفارش ها به صورت غیــر متمرکز و مبتنی 
بر دفاتر کل توزیع شــده خواهد بود و بازارگردانی به صورت هوشمند و 

خودکار رواج پیدا می کند.

مدیرعامل بازار متشــکل ارزی گفت: همچنین پیش بینی می شــود 
تأمین مالی با استفاده از دارایی های دیجیتال و به شیوه های نو صورت 
گرفته و انتشــار صکوک و ســایر ابزارهای بدهی به صورت فعلی وجود 

نداشته باشد.
هامونی گفت: تحول بزرگ دیگر به از بین رفتن تمایز و مرز میان بازارها 
)ملک، خودرو، ســهام و غیره( با غیرفیزیکی شــدن دارایی ها مربوط 
می شود. این بازارها دیگر به صورت فیزیکی معامله نمی شود بلکه توکن 
این دارایی ها معامله خواهد شد. )توکن نماینده یک دارایِی تاییدشده 
است. هر توکن دارایی می تواند بیانگر میزان ارزش یک دارایی فیزیکی 
باشد( این موضوع باعث نزدیک شدن قوانین بازارها به یکدیگر می شود 

و ممکن است به بازتوزیع بهتر ثروت منجر شود.
وی در ادامه به بررســی روندهــای داخلــی و بین المللــی در حوزه 
تنظیم گری پرداخــت و گفت: در حوزه رمز ارزهــا می توان چهار مدل 
تنظیم گری تعریف کرد؛ الگوی اول، تنظیم گری حاکمیتی اســت که 
از باال به پایین اســت. به این صورت که قوانین و مقررات را مشــخص 
نموده و جامعه را با آن تنظیم کنیم که هم اکنون در جامعه وجود دارد. 
رویکرد دوم، تنظیم گری تعاملی اســت. در این مدل در یک سطح کلی 
یک سری از سیاستگذاری ها کالن انجام می شود اما در حوزه عملیات 
اجازه می دهیم تا بازار با ریزســاختارهای خود معامــالت را رقم بزند. 
رویکرد سوم، خودتنظیم گری است. یعنی دولت از دخالت در بازارهای 
دارایی های دیجیتال خارج شــود و تنظیم تبادالت را به بازار بســپارد. 
الگوی چهارم نیز عدم قانون و قاعده اســت یعنی قانون و قاعده خاصی 

وجود نداشته باشد.
مدیرعامل بازار متشــکل ارزی در پایان تصریح کــرد: به نظر ما الگوی 
همکارانه یا تعاملی اســت که مناســب ترین گزینه برای اقتصاد کشور 
است. وقتی تحریم های بین المللی به اشــکال مختلف به اقتصاد کشور 
فشــار می آورد، تنظیم گری تعاملــی می تواند رویکرد درســتی برای 

تنظیم ورود بالک چین به حوزه بازار سرمایه باشد.

بازار

تصمیماتی کــه در الیحه بودجه ســال آینده درمورد 
نرخ گاز گرفته شــده بود، به تالطم های بازار سرمایه 
دامن میزد و بدتــر از آن انواع و اقســام اخباری بود که 
طی هفتــه های قبل درمــورد اصالح یا عــدم اصالح 
تصمیم مذکور به گوش میرســید. با ایــن حال به نظر 
میرســد ماجرا به نفع بورس تمام و الیحه بودجه سال 
۱۴۰۱ درخصوص نحوه محاســبه نــرخ گاز خوراک 

پتروشیمی ها اصالح شد.
برخی بندهای الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۱  از جمله 
نحوه محاسبه نرخ گاز پتروشیمی ها باعث شد تابلوی 
معامالت بورس دوباره قرمز شــود و از ان زمان تا کنون 
بازار ســرمایه دوباره از تعادل خارج شده و در گیر و دار 
از دســت دادن کانال یک میلیــون و ۳۰۰ هزار واحد 
اســت. البته هشــت روز بعد از تقدیم الیحــه بودجه، 
سیداحســان خاندوزی، وزیر امور اقتصــاد و دارایی از 
تصویب ۱۰ پیشنهاد بورسی در دولت خبر داد و گفت: 
براســاس این پیشــنهادها مالیات نقل و انتقال سهام 

به صندوق تثبیــت برگردانــده و ۳۰ هزار 
میلیاردتومــان هم به صنــدوق تثبیت بازار 
وارد می شود. در سال ۱۴۰۱ سقف قیمت گاز 
خوراک پتروشــیمی ها معادل گاز صادراتی 
است. سقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده 
معادل ۴۰ درصد خوراک پتروشیمی درنظر 
گرفته شد. قیمت گاز صنایع سیمانی هم ۱۰ 

درصد قیمت خوراک پتروشــیمی خواهد بود. مالیات 
تولیدی ها ۵ درصــد کم تر می شــود و فرمول حقوق 

دولتی معادن تغییر نمی کند.
وی ادامه داد: ۱۰ درصد وجوه حاصــل از عرضه اولیه 
دولتی بــرای بازارگردانــی در نظر گرفته می شــود. 
همچنین،  رئیس ســازمان بورس برای جلسات ستاد 
اقتصــادی و تصمیم گیری برای انتشــار اوراق دعوت 
می شــود.  هر چقدر جریان ورودی پول بــه بازار کم 
شود انتشار اوراق دولتی هم کم تر می شود. نرخ تسعیر 
دارایی های ارزی بانک ها معادل ۹۰ درصد نرخ نیمایی 

اعالم می شــود. بانک مرکزی موظف شــده 
میانگین نرخ سوِد بازار بین  بانکی را در سقف 

۲۰ درصد مدیریت کند.  
البتــه روی خوش اظهارات وزیــر برای بازار 
عمر چندان طوالنی نداشــت و شایعاتی که 
درمورد گنجانده نشدن ۱۰ پیشنهاد بورسی 
در الیحه به گوش میرســید دوباره وضعیت 
بورس را قرمز کــرد. هرچند هفته قبل این شــایعات 
تکذیب و وزیر اقتصاد دوباره اعــالم کرد که ۱۰ محور 
در الیحه اعمال می شود اما باز هم در روزهای گذشته 
اخبار غیررسمی از مخالفت ســازمان برنامه و بودجه 
با برخی مــوارد ۱۰ محور حکایت داشــت. موضوعی 
که نمــود آن در روند حرکت بازار به خوبی مشــخص 
بود و ســهام داران چند روزی اســت که معامالت  را با 
روزی پنج درصد منفــی  به پایــان میبرند!اما به نظر 
میرســد هیات دولت به تمام این شــایعات پایان داد 
و در جلســه ای که شــب گذشته برگزار شــد، هیأت 

وزیران در راستای مصوبه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولــت درخصوص نحوه محاســبه نــرخ گاز خوراک 
پتروشــیمی ها، با اصالح الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ 
کل کشــور در این خصوص موافقت کرد. در جلســه 
یکشــنبه هیات دولت مصوب شد فرمول محاسبه نرخ 
گاز خوراک پتروشیمی ها مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و 
اعمال شــود.همچنین نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، 
پاالیشگاه ها و صنایع پایین دستی، مجتمع های احیای 
فوالد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شــامل برق، آب، 
اکسیژن و غیره آنها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز 
پتروشیمی اســت و همچنین صنایع ســیمان و سایر 
صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشــیمی ها 
تعیین میگردد.هرچند بازار ســرمایه نسبت به اخبار 
منفی دچار بیش واکنشــی شــده و در مقابل به اخبار 
مثبت واکنشــی نشــان نمیدهد اما امیــد میرود این 
تصمیم هرچند که عمر آن کوتاه و یک ساله است کمی 

به متعادل شدن وضعیت بازار کمک کند.

به گفتــه نماینــدگان مجلــس ۱۰ میلیــون نفر از 
جاماندگان ســهام عدالت در سال آینده تعیین تکلیف 
خواهند شــد. یک ســالی می شود که ســهام عدالت 
آزادسازی شده اســت. بعد از این آزادسازی حدود ۲۰ 
میلیون نفر که فاقد ســهام عدالت بودند پیگیر خرید یا 

دریافت این سهام هستند.
مجلس شورای اسالمی در طرحی از ارائه سهام عدالت 
به کسانی که از این سهم محروم هستند بر آمد اما هنوز 
جزئیاتی از اجرای آن در امســال و حتی بودجه ســال 

آینده مشخص نیست.

اکبر حیدری ســخنگوی شرکت های ســرمایه گذار 
اســتانی ســهام عدالت گفت: به دلیل این که در زمان 
آغاز ثبت نام سهام عدالت، سامانه های شناسایی مانند 
امروز مدرن و آنالین نبوده اند حجم زیادی از انحرافات 

در این زمینه رقم خورد.
او می گوید: طبق برآورد ها، دو دســته جامانده سهام 
عدالت وجود دارد. یک افرادی که دعوت نامه دریافت 
ســهام عدالت )کارتکس( دارند، این جمعیت بین ۱.۸ 
میلیون تــا ۴ میلیون نفر متغیر هســتند. ۱.۸ میلیون 
نفر کسانی هســتند که کارتکس دارند و ۴ میلیون نفر 

کسانی هستند که برآورد می شــود دعوت نامه سهام 
عدالت را داشته، اما موفق به ثبت نهایی نشده اند.

از ســوی دیگر طبــق بــرآورد وزارت تعــاون و رفاه 
اجتماعی، نزدیک به ۲۰ میلیــون نفر از ۶ دهک پایین 
جامعه علیرغم تصریح قانون، ســهام عدالت دریافت 
نکرده اند.که البته آن ۴ میلیون نفر بیان شــده نیز در 
همین بازده جمعیتی گنجانده شــده اســت و در کل 
مجموع جاماندگان سهام عدالت ۲۰ میلیون نفر است 
که ۴ میلیون نیــز به طور قطعی دعــوت نامه دریافت 
کرده اند.محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیســیون 

اقتصادی در ۱۴ شــهریور ماه ۱۴۰۰ گفت:  جلساتی 
در خصــوص تعیین تکلیف جاماندگان این ســهام در 
مجلس داشــته ایم. در چند روز آینده طرح واگذاری 
سهام به جاماندگان جمع بندی می شود و با نگاه مثبت 
دولت، این طرح ظرف چند روز آینده در دســتور کار 
قرار می گیــرد و امیدوارم در قالب توافــق با دولت این 

موضوع نهایی شود.
او گفت: رایزنی ها را با رئیس جمهور شروع و نامه ای را 
به دولت ارسال کردیم که با کلیات بحث موافقت شده و 

این مسئله به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده است.

بورس

سهام عدالت

خریدار  رییس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار گفت: اکنون در خصوص اســتخراج 
رمز ارزها قوانین مشــخصی بر عهده وزارت 
صنعت، معدن و تجــارت برای صدور مجوز 
و راه اندازی مراکز اســتخراج قرار دارد، اما 
برای باقی موارد موضع مشــخصی از سوی 
قانونگذار و سیاســت گذار ارائه داده نشده 

است.
 »مجید عشــقی« در همایش انجمن مالی 
اســالمی افزود: رمز ارزها را مــی توان از دو 
دیدگاه مورد بررســی قــرار داد و از آن به 

عنوان یک ارز یا دارایی بحث کرد.
وی اظهار داشــت: اگر رمــز ارز را به عنوان 
یــک ارز در نظر بگیریم سیاســت گذاری و 
نحوه استفاده و توســعه آن با بانک مرکزی 
و ســازمان بورس اســت، اما طبق قانونی 

ورودی به آن نداریم.
عشقی بیان داشت: تحوالت بازار رمز ارزها 
سرعت باالیی دارد، در اتحادیه اروپا و سایر 
مراجعی که در خصــوص ابزارها اظهار نظر 
می کنند، بحــث دارایی بودن رمــز ارزها 
مطرح اســت و از نظر اینکه ایــن پدیده به 
عنوان دارایی تلقی شود، در حوزه ناظر بازار 

سرمایه قرار می گیرد.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود: 
بحث های جــدی و جمع بندی نشــده ای 
وجود دارد، باید شورای فقهی بانک مرکزی 
و سازمان بورس در این زمینه بحث کنند تا 
بتوان با توجه به تحوالت این حوزه متناسب 
با دســتورالعمل ها و ابزارهایی که می توان 
بر روی این پدیده اظهــار نظر کرد تصمیم 
گیری کنیم.وی گفت: اکنون حوزه رمز ارز 

باید در چند بعد مانند استخراج، معامالت، 
پلت فرم ها، انتشــار رمز ارز در بازار داخلی 
توسط یک نهاد رســمی مورد بررسی قرار 
گیــرد و تکلیف خــود را مشــخص کنیم.

رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
در خصوص باقی موارد پیشــنهادهایی باید 

ارائه و تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه اکنون کل جمعیت کشور 
به صورت مستقیم و غیرمســتقیم در بازار 
ســرمایه حضور دارند، گفت: اســتفاده از 
برخی الگویتم های اجمــاع مانند الگوریتم 
بالکچین یا سایر الگوریتم هایی که در حال 

توسعه هستند، در فرآیندهای بازار سرمایه 
باید مورد نظر قرار گیرد.

عشقی با تاکید بر اینکه فرصت های خوبی 
را در این زمینه می توان دنبــال کرد و آنها 
را مورد اســتفاده قرار داد، افزود: در آینده 
نه چندان دور یعنی ۲ ســال آینده مجبور 

هستیم از این فناوری ها استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه اکنــون با معضالت جدی 
برای برگزاری مجامع شــرکت هــا روبه رو 
هســتیم، گفت: شــرکتی کــه دارای پنج 
میلیون سهامدار مســتقیم است، هیچگاه 
نمی توان اقــدام بــه برگــزاری مجمع با 

اکثریت آرا کــرد، به همیــن دلیل مجبور 
هســتیم تا با تعدادی اندک سهامدار اقدام 

به برگزاری مجمع کنیم.
این مســوول با تاکید بر اینکه در این زمینه 
تجربه تشکیل مجامع شرکت های سرمایه 
گذاری استانی ســهام عدالت را داشته ایم، 
اظهار داشت: اواخر ســال گذشته و ابتدای 
سال جاری این مجامع با حضور کمتر از یک 

دهم درصد سهامدار برگزار شد.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
یکی از راه حل های جدی استفاده از فناوری 
هایی اســت که می توان از طریق آنها احراز 

هویت ها را انجــام داد و امکان مشــارکت 
گســترده طیف وســیعی از مردم را در یک 

رویداد فراهم کنیم.
وی بحــث دیگــر را مربــوط بــه کاربرد 
الگوریتم های اجمــاع و بالک چین در ثبت 
معامالت دانست و افزود: یکی از رویه هایی 
که بازارهــای مالی در حال پیــش روی به 
سمت آن است، ساده سازی معامالت است.

عشقی خاطرنشــان کرد: هر چند نهادهای 
مختلفــی برای انجــام زنجیــره معامالت 
مانند تســویه و پایاپای معامــالت درگیر 
هستند اما اکنون به این ســمت رفته ایم تا 
معامالت و تســویه را به نحوی ساده سازی 
کنیم که دیگر سرمایه گذار وجود این نهادها 
را احســاس نکند و به راحتی معامالت را در 
کمترین زمــان و با کمتریــن هزینه انجام 
دهد.رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت: به احتمال زیاد در چند ســال آینده 
مجبور خواهیم بود که دارایی های فیزیکی 
و اوراق بهــادر را بــه صورتــی در آوریم که 
نقل و انتقــال آن راحت تر صــورت گیرد و 
بتوان آن را در بســتری که دارای بازیگران 
متعدد اســت، انجام دهیم.وی با اشــاره به 
اینکه ابزارهای بازار ســرمایه باید براساس 
جمعیت حاضر در این بــازار رونق پیدا کند 
و در غیر اینصورت با مشــکلی مانند ســال 
گذشــته مواجه خواهیم شــد، گفت: سال 
گذشته برای احراز هویت با بحران اجتماعی 
مواجه شــدیم، ارائه خدمات به این تعداد از 
سهامداران در بســتر فیزیکی و با ابزارهای 
قبلی امکان پذیر نیســت و ســهامداران را 

دچار چالش خواهد کرد.

خریــدار   رییس کمیته فقهی ســازمان 
بورس و اوراق بهادار رمــز ارزها را پدیده ای 
نوظهور در کشور دانست و گفت: اگر قانون 
پشت رمز ارزها آمد و مجلس آن را تصویب 
کرد، در ایــن صورت پشــتوانه قانونی پیدا 
می کند و می تــوان از آن را به عنوان مال یاد 

کرد.
 »غالمرضــا مصباحی مقــدم« در همایش 
انجمن مالی اســالمی اظهار داشــت:  سال 
۷۸ برای نخســتین بار مساله مالی اسالمی 
در دانشگاه امام صادق )ع( از سوی دو جوان 
مطرح شــد، اما تا آن زمان دستاوردی را در 
این زمینه نداشــتیم.وی افــزود: زمانی که 
»علی صالح آبادی« ریاست سازمان بورس 
را به عهــده گرفت، کمیته فقهی ســازمان 
بورس را راه اندازی کرد و اکنون این کمیته 

به درختی پربار تبدیل شده است.
مصباحی مقــدم خاطرنشــان کرد: بیــش 
از ۱۰۰ ابزار و بازار به عنوان مســاله مالی و 
اســالمی در این کمیته بحث و خروجی آن 
مورد اســتفاده و بهره برداری قــرار گرفته 

اســت.رییس کمیته فقهی سازمان بورس 
و اوراق بهــادار گفــت: در آن زمــان صالح 
آبادی اعالم کرد باید انجمن مالی اســالمی 
راه اندازی شود که به دنبال آن انجمن مالی 
اسالمی در هفت سال گذشــته راه اندازی 

شد.
وی ادامــه داد: اکنون که »صالــح آبادی« 
ســکانداری بانــک مرکــزی را بــه عهده 
گرفته اســت بــه محــض ورود وی در این 
بانک و تشــکیل نخستین شــورای فقهی 
بانک مرکزی، ایده هایــی را مطرح کرد که 
نشان دهنده نگاه جدی وی به آینده و تحول 
جدی در زمینه به کارگیری مسایل اسالمی 
و بانکی اســت.مصباحی مقدم گفت: دولت 
بارهــا از ابزارهای مختلف مالــی بهره مند 
شده اســت، اکنون توســعه اندیشه و تفکر 
برنامه بانکداری اسالمی را در شورای فقهی 

بانک مرکزی شاهد هستیم.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق 
بهــادار افزود: ارتقــای جایــگاه دبیرخانه 
شــورای فقهی و فراهم کردن امکان نظارت 

بر اجرایی شدن مصوبات شورا در بدنه بانک 
ها از جمله مسایلی است که صالح آبادی آنها 
را مطرح و بستر الزم را برای پیاده کردن آن 
فراهم کرده اســت.وی در ادامه با تاکید بر 
رمز ارزها اظهار داشت: رمز ارزها پدیده ای 
نوظهور هستند که برخی آن را ارز مجازی و 

دیجیتالی نام گذاری می کنند.
مصباحی مقدم با بیــان اینکه انجام چنین 
نامگذاری جــای تامل دارد و رمــز ارزها از 
نظر ماهیت به عنوان یکــی از فناوری های 
نوپا تلقی می شــود، گفــت: بنیان گذار آن 
مشخص نیست و هیچ گونه پشتوانه قانونی 
و حقوقی نــدارد، همچنین دولت ها آن را به 

رسمیت نشناخته اند.
رییــس کمیته فقهــی ســازمان بورس و 
اوراق بهادار با بیان اینکه نوســان شــدید 
قیمتی از جمله مسایلی است که رمز ارزها 
با آن روبهرو هســتند، ادامه داد: ۱۸۰ بانک 
مرکزی در جهان داریم؛ این در حالی است 
که بیش از ۵۰۰ هزار رمــز ارز در دنیا وجود 
دارد، این رمز ارزها با ترکیبی از شفافیت در 

کمیت و تعداد ذی نفعان روبه رو هستند اما 
از نظر مالیت با برخی از ابهامات همراه است 
که باید برطرف شــود.وی با تاکید بر اینکه 
رمز ارزها هیچگونه منفعت مصرفی ندارند، 
گفت:  اگر رمز ارزها بتواننــد تبدیل به پول 
رایج شــوند، آن پول دارای منفعت خواهد 
شد و امکان واســطه برای مبادالت فراهم 
می شود؛ در غیر این صورت نمی توان اعالم 

کرد که رمز ارزها مال هستند.
مصباحــی مقــدم افــزود: در صورتی که 
یک بانک مرکزی در جهــان از جمله بانک 
مرکزی ایران اقدام به انتشــار رمز ارز کند 
یا براســاس توافق منطقه ای، چند کشور با 
یکدیکر پشتوانه یک رمز ارز شوند و قانونی 
تصویب شود که به رمز ارز اعتبار دهند، آن 

رمز ارز دارای ارزش و مال می شود.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق 
بهادار با بیان اینکه تــا زمانی که قانون ملی 
و قاعــده بین المللی پشــتوانه رمــز ارزها 
نباشــد، مالیت آن جای تامــل دارد، گفت: 
اینکه بخشــی از مــردم به آن اقبــال پیدا 

کردند و اقــدام به تولید یــا خرید و فروش 
آن می کنند از کفایت الزم برای رسیدن به 
مالیت برخوردار نیست.وی ادامه داد: آینده 
رمز ارزها مشخص نیســت، نوسان این رمز 
ارزها از نظر ارزش یکی از مسایل مهم است 

و صعود و نزول شدید آن جای ابهام دارد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه پول آن چیزی 
اســت که مقیاس ســنجش ارزش و دارای 
مالیت باشد، گفت: رمز ارزها به شدت دارای 
نوسان هستند، به همین دلیل جایگاهی را 

به عنوان مقیاس نمی توانند احراز کنند.
رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق 
بهادار اظهار داشــت: اگر قانون پشــت رمز 
ارزها آمد و مجلس آن را تصویب کرد، در این 
صورت پشــتوانه قانونی پیدا می کند و می 

توان آن را به عنوان مال شناخت.

خیال بورس راحت شد!

چند میلیون جامانده سهامدار می شوند؟
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رییسسازمانتوسعهتجارت:
وسیه متوقف شد صادرات سمند به ر

معاون وزیر صمت اظهار داشــت: ما در صادرات به روسیه سوابق خوبی 
حتی در حوزه خودرو داشتیم، سمند که در داخل کشور انتقاداتی به آن 

وارد است سابقه خوبی در صادرات داشت ولی متوقف شد.
علیرضا پیمان پاک در مورد وضعیت صادرات به روسیه اظهار کرد: ما در 
صادرات به روسیه ســوابق خوبی حتی در حوزه خودرو داشتیم، سمند 
که در داخل کشــور انتقاداتی به آن وارد است سابقه خوبی در صادرات 

داشت ولی متوقف شد.
معاون وزیر صمت و رییس سازمان توســعه تجارت در ادامه بیان کرد: 
ما در هر حوزه ای در روسیه ورود کردیم، پذیرش از سمت طرف روسی 
بــود. در حوزه های صنعت، محصوالت کشــاورزی، صنایــع غذایی و 

پتروشیمی جایگاه خوبی داریم.

دبیرانجمنلوازمخانگیاعالمکرد
کاهش تولید تلویزیون

دبیر انجمن لوازم خانگی با اشــاره به کاهش تولید تلویزیون، گفت: کل 
نیاز بازار ایران به تلویزیون ۲ میلیون و ۲۰۰ هزاردستگاه است که از این 

میزان، ۸۰۰ هزار دستگاه به صورت قاچاق وارد کشور می شود.
 بررسی وضعیت تولید محصوالت صنعتی طی ۸ ماه ابتدایی سال جاری 
نشان می دهد که علی رغم رشــد تولید اغلب محصوالت لوازم خانگی، 

تولید تلویزیون با کاهش مواجه شده است.
بر این اســاس، تولید یخچــال و فریــزر ۷.۸ درصد و تولید ماشــین 
لباسشــویی ۲۶.۸ درصد در این بازه زمانی افزایش یافتــه با این حال 
تولید انواع تلویزیون کاهش ۴.۹ درصدی داشــته است؛ به گونه ای که 
در ۸ ماه امســال حدود ۷۶۲ هزار انواع تلویزیون تولید شد در حالی که 

این رقم در مدت مشابه پارسال ۸۰۲ هزار دستگاه بود.

قاچاق ساالنه 800 هزار دستگاه تلویزیون به کشور
در این رابطه عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران 
در گفت و گو با مهر اظهار کرد: باال بودن میــزان تلویزیون های قاچاق 
در بازار، وضعیت تولید را تحت الشــعاع قرار داده است چراکه با توجه 
به ذادقه مصــرف کنندگان، تمایل به خریــد کاالی خارجی بین مردم 
زیاد اســت.وی افزود: طبق آماری که ارائه شده، ســاالنه حدود ۸۰۰ 
هزار دســتگاه تلویزیون به صورت قاچاق وارد کشــور می شود؛ این در 
حالیســت که کل نیاز بازار ایــران به تلویزیون ۲ میلیــون و ۲۰۰ هزار 
دستگاه است.هاشــمی ادامه داد: در واقع از ۲.۲ میلیون دستگاهی که 
مورد نیاز است ۸۰۰ هزار دستگاه یعنی معادل ۳۵ درصد نیاز کشور، از 

طریق قاچاق تأمین می شود.

وی افزود: باال بودن حجــم قاچاق در بازار، تولید محصــول ایرانی را به 
حاشیه می برد و تولیدکننده انگیزه خود را برای افزایش تولید از دست 
می دهــد. بنابراین می توان گفــت یکی از عمده دالیــل کاهش تولید 

تلویزیون ایرانی، باال بودن حجم قاچاق این محصول است.
دبیــرکل انجمن صنایع لــوازم خانگی ایــران گفت: از ســویی دیگر 
مشــکالت واحدهای تولیدی و صنعتی در تأمین ســرمایه در گردش 
نیز مزید بر علت شــده و تولید را تحــت تأثیر قرار داده اســت. تالش 
تولیدکنندگان این اســت که به اهــداف تعیین شــده در تولید لوازم 

خانگی برسند منتهی باید شرایط هم محیا باشد.

تشریح جزییات سفر هیات تجاری ایران به عراق
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: خوشبختانه 
ظرف ۹ ماه گذشــته، روابط اقتصادی ما با عراق حدود ۱۷ درصد رشد 

داشته است و امیدوار هستیم که تا پایان سال سرعت بیشتری بگیرد.
یحیی آل اسحاق در مورد ســفر هیئت تجاری به عراق اظهار کرد: برای 
یک سفر ســه روزه عازم عراق هستیم که ریاســت آن با آقای شافعی، 
رییس اتاق بازرگانی ایران بوده و جمعــی از فعالین اقتصادی در حوزه 
عراق نیز حضور دارند. مالقات هایی با وزرا و مســئولین عراقی خواهیم 
داشت و سه جلسه کاری هم در کربال، بغداد و نجف با فعالین اقتصادی 
این کشور برگزار می شــود. امیدوار هســتیم که با مقدماتی که فراهم 

شده، این سفر به رشد روابط اقتصادی ما با عراق کمک کند.
وی در مورد وضعیت تجاری دو کشــور گفت:  خوشبختانه ظرف ۹ ماه 
گذشته، روابط اقتصادی ما با عراق حدود ۱۷ درصد رشد داشته است و 

امیدوار هستیم که تا پایان سال سرعت بیشتری بگیرد.
آل اســحاق در مورد موضوعات مورد بحث بیان کرد: موضوعات بحث 
گســترش روابط و حل مشکالت موجود اســت که عمده آن مربوط به 
حمل و نقل بوده که مقدمات حمل و نقل ریلی هم در حال فراهم شدن 
است و راه آهن شــلمچه- بصره هم ســرعت خواهد گرفت. رفت و آمد 
کامیون ها و محموله ها هم با مشکالتی مواجه بود که این موضوع هم در 
حال حل شدن است. مســئله بعدی نقل و انتقال وجوه است که بخش 
خصوصی مشــکل چندانی ندارد اما اگر بتوانیم روابــط بانکی را ایجاد 

کنیم هزینه ها کمتر می شود.
وی افــزود: موضوع دیگــری که مــورد بحث قــرار خواهــد گرفت 
سرمایه گذاری های طرفین و احتماال سرمایه گذاری در عراق یا در نقاط 
مرزی و همچنین شرکت در مناقصه ها اســت. برخی از پیمانکاران ما 
نیز برای پروژه هایی که پیش بردند مشــکالتی در مورد تسویه حساب 
با برخی از واحدها که عمدتا دولتی هســتند را دارنــد که این مورد هم 
مطرح خواهد شد. در مجموع یک سفر تجاری عادی است و امیدواریم 

به توسعه روابط منجر شود.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد:  مشکل پول های 
بلوکه شده تقریبا حل شده است. البته این موضوع مربوط به وزارت نیرو 
و صادرات انرژی است و بخش خصوصی مشکلی در مورد دریافت پول 
ندارد، البته کمی هزینه ها برای بخش خصوصی زیاد می شود اما طلب 
زیادی ندارد. پول هــای مذکور مربوط به بخش دولتی اســت که وزیر 
مربوطه نیز گفته که پول ها را به حســاب ایران در عراق واریز می کنند، 
در مورد نحوه اســتفاده ایران از این پول هم مذاکراتــی درحال انجام 
است. مقدمات کار فراهم شده و ســرعت کار مالک است. در واقع اصل 

قضیه حل شده و مشکل الینحلی نیست.
وی در پاســخ به ســوالی در مورد مذاکره با عراق برای باز کردن مسیر 
زمینی ایران به ســوریه و ایجاد یک کریدور در این مســیر خاطرنشان 
ساخت: مســئله ترانزیت کاال از ایران به عراق و از عراق به ایران یکی از 
مسائلی است که در آتیه همکاری دو کشور نقش دارد. مسئله ترانزیت 
کاال یک مشــکل حقوقی در عراق دارد که باید در مجلس این کشــور 
تصویب و مقدمات آن فراهم شــود تا اجازه قانونــی دهند هزینه های 
مضاعفی بــه ترانزیــت کاال تحمیل نشــود. ترانزیــت کاال از ایران به 
کشــورهای همســایه عراق و بالعکس فرصت بســیار باالیی را فراهم 

می کند که مقدمات کار فراهم شده و پیگیری هم خواهیم کرد.

تولید

عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران می گوید 
باال رفتن قیمــت نفت و افزایش فــروش فراورده های 
نفتی در باال رفتن آمــار صادراتی کشــور در ماه های 
گذشته نقش داشــته اما نمی توان کل رشد صادرات را 

به آن نسبت داد.
مهرداد عباد  اظهار کرد: با عبور از برخی مشــکالت 
بزرگ که اقتصاد ایران در سال گذشــته با آن رو به 
رو بود، در سال جاری شــرایط برای افزایش حضور 
در بازارهــای بین المللی و باال بــردن رقم صادرات 
فراهم شــده و به نظر می رســد با کاهــش برخی 
فشارها، امکان افزایش صادرات نفتی و فراورده های 
وابســته به آن به وجــود آمده کــه در کنار کاهش 
محدودیت های کرونایی بــه افزایش صادرات ایران 

کمک کرده است.
به گفتــه وی، صرف این اتفــاق می تواند بــه افزایش 
دسترســی به درآمدهای نفتی و فعــال کردن اقتصاد 

مولد کمک کند، هر چند تا اســتفاده از تمام 
ظرفیت های موجــود در این حــوزه راهی 

طوالنی باقی مانده است.
عضو اتــاق بازرگانــی تهران با بیــان اینکه 
بی ثباتــی نــرخ ارز بــرای صادرکنندگان 
مشــکالت جدی به وجود آورده است، بیان 
کرد: اینکه یک تولیدکننــده یا صادرکننده 

کاالیی را تولید کرده و به فروش برســاند اما با توجه به 
نامشخص بودن سرنوشت ارز نداند که در مرحله بعدی 
مواد اولیه را باید بــا چه نرخی خریــداری کند، قطعا 
به ضرر آمارهــای صادراتی و در نهایت اقتصاد کشــور 
تمام خواهد شــد. ثبات در نرخ ارز یکــی از مهم ترین 

خواسته های صادرکنندگان از دولت است.
عباد با اشــاره به برخی مشکالت ســاختاری در حوزه 
صادرات غیرنفتی، توضیــح داد: یکی از موضوعاتی که 
باید برای آن راه حلی پیدا شــود، تغییــر نگاه کالن در 

این حوزه اســت. ما باید این دیدگاه که همه 
کاالها را تولید کنیم و همــه کاالها را صادر 
کنیم فاصله بگیریــم. اقتصاد ایران نیز مانند 
اقتصاد دیگر کشــورها، در تولید و صادرات 
برخی کاالها مزیت نســبی دارد و در برخی 
کاالها نه. از این رو ما بایــد تمرکز خود را بر 
صادرات کاالهایی قرار دهیم که در آنها توان 
رقابت داریم و می توانیم بازار خود را حفظ کرده و ارتقا 

بدهیم.
وی ادامه داد: ما به شــکل ســنتی در بازارهایی مانند 
فرش، پسته و زعفران حضور داشــته ایم اما با توجه به 
ضعف در بازاریابی، بسته بندی و تبلیغات یا این بازارها 
را از دســت داده ایم یا کار برایمان بســیار دشوار شده 
اســت. تغییر در سیاســت های داخلی باید به بهبود 

حضور ما در این عرصه ها کمک کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران صــادرات فله ای کاال را یکی 

دیگر از معضــالت صادرات غیرنفتی ایران دانســت و 
گفت: متاســفانه بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ما 
به شــکل فله و با کاالهای با ارزش افزوده پایین انجام 
می شــود، این در حالی اســت که اگر ما تنها در تولید 
برخی کاالها ســرمایه گذاری کنیم و فراورده هایی با 
ارزش افزوده باالتر تولید کنیم، هم درآمد بیشتری در 
این حوزه خواهیم داشــت و هم امکان رقابتی باالتر در 

بازارهای بین المللی پیدا می کنیم.
عباد خاطرنشان کرد: در کنار مشکالت داخلی، مسائل 
بین المللی نیز در مســیر صادرات ما مشــکل آفرین 
می شــوند. از تحریم ها گرفته تا معضــالت مربوط به 
حوزه اف ای تی اف و محدودیت های بانکی، همگی بر 
آمار صادراتی نهایی کشــور تاثیر منفی می گذارند، از 
این رو در کنار مشکالت داخلی باید امیدوار باشیم راه 
حلی برای پایین آمدن تنش ها و بهبود سطح روابط در 

عرصه بین المللی نیز فراهم شود.

اتاق

برهان محمودی   معاون ساخت و توسعه 
راه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور از اختصاص ۱۱۰ هزار تن 
قیر رایگان تا پایان سال جاری به این شرکت 

خبر داد.
 بر اســاس قانون بودجه سال جاری، وزارت 
نفت مکلف اســت معادل ۱۵ هزار میلیارد 
تومــان نفت خام بــه پتروشــیمی ها برای 
تولید وکیــوم باتوم ماده اولیــه قیر تحویل 
دهــد؛ شــرکت های پتروشــیمی نیز این 
ماده را به شرکت های قیرســاز ارائه داده و 
حواله های قیر رایگان از سوی کارخانه های 
قیرساز در اختیار دستگاه های درج شده در 
قانون بودجه ســال جاری برای دریافت قیر 
رایگان، قرار می گیرد.دو معاونت »ســاخت 
و توســعه راه هــا« و »ســاخت و توســعه 
آزادراه ها« ی شــرکت ســاخت و توســعه 
زیربناهای حمــل و نقل اصلی ترین مصرف 

کنندگان قیر تهاتری هستند.

 مجلس قانون امکان تخصیص
 قیر رایگان در نیمه نخست سال را 

تصویب کرد
با این حال برداشــت وزارت نفــت از قانون 
بودجــه امســال، تحویــل نفت خــام به 
پتروشــیمی ها و ســپس وکیــوم باتوم به 
قیرسازان برای نیمه دوم ســال بود؛ نهایتاً 
طرح استفســاریه »امکان اســتفاده از قیر 
رایگان در نیمه اول ســال«، در شــهریور 
امسال به مجلس رفت و در مهر ماه امسال به 
قانون تبدیل شد.از نیمه دوم آبان ماه امسال 
بود که توزیع حواله های قیــر رایگان میان 
دستگاه های مصرف کننده این قیر از جمله 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل کشــور که در قانون به آن اشاره شده، 

آغاز شد.

 صورتجلسه عجیب وزرای راه و نفت 
و رئیس کمیسیون عمران مجلس

از آنجایــی که قیــر در بــورس کاال عرضه 
می شــد، قیمت پایه آن طبق قانون چیزی 
بود که از معامــالت بورس کاال به دســت 
می آمد؛ بــا توجه به افزایــش قیمت قیر در 
بورس کاال در مهر و آبان امسال تا حدود ۱۴ 
میلیون تومان در هر تن، لذا صورتجلسه ای 
در کمیســیون عمران میان وزرای راه، نفت 
و رئیس کمیســیون عمــران مجلس امضا 
و مقرر شــد قیر با قیمت ثابــت هر تن ۹.۳ 
میلیــون تومان به وزارت راه و شهرســازی 

تحویل شود.

توافقی که پیش بینی کاهش قیمت 
قیر در آن نشده بود!

این در حالی است که در حال حاضر قیمت 
قیر روند کاهشــی در پی گرفته و به زیر هر 
تن ۹ میلیــون تومان و بین ۸ تــا ۹ میلیون 

تومان در هر تن رسیده است.
قرار است صورتجلســه مذکور اصالح شده 
و قیمت مذکور، به صورت شــناور دربیاید؛ 
به این معنــا که اگر از قیمت هــر تن قیر در 
معامالت بــورس کاال از ۹.۳ میلیون تومانی 
که در کمیسیون عمران مجلس توافق شده، 
کمتر شود، قیرساز موظف به رعایت قیمت 
کمتر است.پیش از این نیز رانت ها و ایرادات 
دیگری به قانون قیــر رایگان وارد بود؛ با این 
حال دستگاه های مصرف کننده قیر رایگان 
معتقدند بســیاری از پروژه های توسعه ای 
آنها به خصوص برای مناطق محروم، معطل 

دریافت قیر رایگان است.

سهم شرکت ساخت از 15 هزار 
 میلیارد تومان قیر رایگان 1400

هزار میلیارد تومان است
محمدرضا کدخدازاده عطار معاون ساخت 
و توسعه راه های شر کت ســاخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت وگو با 
خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت اعطای 
قیر رایگان به پروژه های راه ســازی شرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل 
کشور اظهار کرد: سهمیه این شرکت برای 
سال جاری تا کنون اعالم شــده که معادل 

هزار میلیارد تومان اســت ولی قابل افزایش 
خواهد بود؛ به شــرط اینکه بتوانیم تا پایان 
ســال جاری قیرهای تحویلی را در پروژه ها 

مصرف کنیم.

امسال 110 هزار تن قیر به شرکت 
ساخت می دهند

وی ادامــه داد: حدوداً تا پایان ســال جاری 
می توانیم ۱۱۰ هــزار تن قیر در شــرکت 
ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل 
کشور مصرف کنیم؛ البته ســال مالی ما در 
شــرکت ســاخت با ســال مالی قیرسازان 
متفاوت است؛ ســال مالی شرکت ساخت 
و توســعه، ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ خواهد بود اما 
قیرسازان ســال مالی خود را تا پایان اسفند 
مــاه می دانند که همین مســأله بــرای ما 
در سال گذشــته دردسرساز شــد. چرا که 
شرکت های قیرساز در پایان اسفند ۱۳۹۹ 
اعالم کردند که سهمیه قیری که ابالغ شده 
بود، به اتمام رســیده و دیگر قیری تحویل 
نمی دهنــد در حالی که دیوان محاســبات 
و مجلس به این موضــوع ورود و اعالم کرد 
که باید ســهمیه قیر باقی مانده را به وزارت 
راه و شهرســازی بدهند و نهایتاً قیرسازان 
با پرداخت ســهمیه ای اندک، پس از آن به 
تحویل سهمیه قیر شرکت ســاخت ادامه 
ندادند.معاون مدیرعامل شــرکت ساخت و 
توســعه درباره تأثیر اختصاص سهمیه قیر 
رایگان به دســتگاه های ذی ربــط از جمله 
شــرکت ســاخت برای تکمیل پروژه های 

عمرانی گفــت: اعطای ســهمیه های قیر، 
تأثیر به سزایی در اجرای پروژه های عمرانی 
دارد؛ اما مشــکل این است که سهمیه قیر را 
دیر می دهند و ما در نیمه دوم آبان سهمیه 
قیــر را دریافت کردیم؛ این موضوع ســبب 
می شــود تا فصل اجرای پروژه های عمرانی 
را از دست بدهیم در حال حاضر بسیاری از 
پروژه های اســتان های غربی و شمال غربی 
به دلیل ســرما متوقف اســت و مجبوریم 
طرح های عمرانی اســتان های گرمســیر 
مانند اســتان های جنوبی، جنــوب غربی، 
جنوب شــرقی و شرقی کشــور را پیگیری 

کنیم.
وی با تأکید بر اینکه پروژه های راهســازی 
زیــادی در کشــور صرفاً معطل آســفالت 
ریزی هستند که منتظر رسیدن قیر است، 
گفت: برای هر اســتانی سهمیه اختصاصی 
قیر در نظــر گرفتــه ایم که شــامل پروزه 
های بزرگراهی، آزادراهــی و راه های اصلی 
و روستایی هر اســتان می شود؛ از این ۱۱۰ 
هزار تنی که قرار اســت به شرکت ساخت 
داده شود، برای ۹۱ هزار تن آن حواله صادر 
کرده ایم تا پیمانکاران پروژه های راهسازی 

آن را از قیرسازان دریافت کنند.
کدخــدازاده افــزود: ســتاد وزارت راه به 
شــرکت ســاخت اعالم کرده که سهمیه 
مذکور قابل ارتقاســت به این شرط که ریز 
جزئیات مصــرف ۱۱۰ هزار تنــی که داده 
شــده و همچنین جزئیات قیــری که برای 
پروژه هایی کــه معطل قیر هســتند اعالم 

شــود. به این معنا که تا کنون در کجاها قیر 
مصرف شــده و در کدام پــروژه جدید قرار 

است قیر مصرف شود.

فساد را از چرخه توزیع قیر رایگان 
حذف کردیم

وی درباره نحوه حذف فساد از چرخه عرضه 
قیر رایــگان در پروژه هــای عمرانی تأکید 
کرد: سامانه ای تحت عنوان سامانه صبا راه 
اندازی شده که در سال های قبل هم وجود 
داشــت اما ثبت صدور حواله های قیر برای 
پروژه های عمرانی، به روز نبــود و با تأخیر 
انجام می شــد.عضو هیئت مدیره شــرکت 
ســاخت بیان کرد: ایرادات و اشکاالت این 
ســامانه برطرف شــده و در حال حاضر در 
لحظــه، حواله های قیر صــادره در آن ثبت 
می شــود که چه افرادی حواله قیر را برای 
کدام پــروژه دریافت کرده انــد؛ همزمان 
قراردادهای قیر با پیمانــکاران نیز به امضا 
می رسد و در سامانه صبا ثبت می شود. این 
 GIS سامانه از آنجایی که اساس و مبنای آن
و اطالعات مکانی پروژه ها اســت، لذا هیچ 
پیمانکاری نمی تواند برای یک پروژه دو بار 
قیر بگیرد.وی خاطرنشان کرد: سامانه صبا 
به حذف فساد از چرخه تخصیص قیر رایگان 
کمک زیادی کرده اســت؛ هر چه شــفاف 
ســازی در این سامانه بیشــتر شود، درصد 
امکان بروز فســاد کاهش می یابد که به رفع 
دغدغه های نمایندگان مجلس در خصوص 

قیر تهاتری می انجامد.

قیمت قیر در بورس کاال 5 میلیون 
تومان در هر تن کاهش یافت

کدخدازاده درباره قیمت کنونی قیر اظهار 
کرد: در ماه های مهر و آبان امســال قیمت 
قیر به هــر تن ۱۳ تــا ۱۴ میلیــون تومان 
رســیده بود که در حال حاضر بــه کمتر از 
۹ میلیون تومان در هر تن رســیده اســت؛ 
خوشــبختانه کاهش قیمت قیــر با اجرای 
پروژه های عمرانی همزمان شد؛ به خصوص 
که اصلی ترین مصرف کننده قیر در کشور، 
پروژه های عمرانی و صادرات اســت که هم 
مشکل صادرات برطرف شــده و هم اجرای 
پروژه های عمرانی و راهسازی شدت گرفته 
که به افزایش تولیــد قیر و کاهش قیمت آن 
منجر شده است؛ در مواردی هم قیمت قیر 
در بورس کاال با قیمتی که در صورتجلســه 
توافق وزرای راه و نفت بــرای عرضه قیر به 
وزارت راه بــه قیمت هر تــن ۹.۳ میلیون 

تومان تعیین شده، سر به سر شده است.

آیا رشد آمار صادراتی ایران غیر واقعی است؟

عضواتاقمشترکایرانوبلژیکخبرداد

ح جهش مسکن اعالم آمادگی شرکت های بلژیکی برای مشارکت در طر
خریــدار   عضو اتــاق مشــترک ایران و 
بلژیک گفــت: در صورتی کــه دولت ایران 
نظر به ورود فناوری های نوین و پیشــرفته 
از شرکت های اروپائی داشــته باشد، همه 
تــالش خــود را در این خصــوص به عمل 
خواهیم آورد تــا در طرح جهش مســکن 

مشارکت کنیم.
»واهیــک شــاهینیان« با اشــاره به اعالم 
آمادگی صنایــع ســاختمانی بلژیک برای 
حضور در بازار مســکن ایران، اظهار داشت: 
حضور صنایع ســاختمانی بلژیک در بازار 
ایران به سال ۱۳۸۶ برمی گردد که با شرکت 
در سمینار »ساختمان سازی به روش های 
صنعتی ایران - بلژیک« با حضور سفیر وقت 
بلژیک در ایران انجام شــد و هم زمان با آغاز 

کار طرح مسکن مهر در ایران بود.
وی افزود: شــرکت های بلژیکــی در عمل 
نشــان داده اند که تمایل به همــکاری در 
پروژه های ســاختمانی بــا فن آوری های 
پیشرفته و ســرمایه گذاری دارند، اما در آن 
زمان پیگیری کافی از طــرف ایران، انجام 

نشــد.عضو اتاق مشــترک ایران و بلژیک 
ادامه داد: کار اصلی ما ایجــاد کارخانه های 
متعدد، مرتبط و مکمل موردنیاز برای تولید 
قطعات اساسی ســاختمان با مصالح نوین 
است به صورتی که نتیجه آن تولید قطعات 
اصلی ســاختمان کــه در محــل کارخانه 
بصورت کامپیوترایز با استفاده از روبوت ها و 
با حذف خطاهای انسانی صورت می پذیرد و 
با روش ساخت وسازهای خشک در کارخانه 
به قطعات بزرگ مونتاژ شــده و آماده برای 
انتقال به پروژه ها و نصب و اجرای آسان آن 

توسط مجری ساختمان خواهد بود.
وی تاکیــد کــرد: همچنیــن در زمینــه 
مشــارکت برای ســاخت مســکن، آماده 
بررسی ســایر پیشنهادات از ســوی ایران 

هستیم.
شاهینیان در مورد تولید انبوه مسکن های 
ارزان قیمت، اظهار داشــت: در حال حاضر 
اســتفاده از روش های نوین ســاختمانی و 
قطعات آماده صنعتی راهگشــای توســعه 
صنعت ســاختمان در کشــور اســت. در 

پروژه های بزرگ انبوه ســازی چه در قالب 
توسعه، چه در قالب توسعه شهرهای جدید، 
باید از روش های نوین ساختمان ســازی و 
قطعات آماده صنعتی اســتفاده شود و فقط 
در این صورت است که می توان گفت که به 
دقت الزم در ساخت وســاز دست یافته ایم 
و زمــان اجرای پــروژه را کوتــاه و اجرایی 

کرده ایم.
مدیرعامل شرکت ساختمانی ایران و بلژیک 
افزود: سرمایه عظیم را با این روش می توان 

بیمه کرد و به ساختمان های مقاوم در برابر 
زلزله دســت یافت، به خصوص برای کشور 
ما که بر روی کمربند زلزله قرار دارد کسب 
اطمینــان از مقاومت ســاختمان در برابر 

زلزله امری الزم و ضروری است.
وی تصریح کــرد: با اســتفاده از روش های 
جدیــد ساخت وســاز، صرفه جویی هــای 
قابل توجهی در مصالح مصرفی ســاختمان 
مانند فوالد و سیمان و سایر مصالح صورت 
می گیرد. بــه دنبال آن روش هــای جدید 
ساخت وســاز امکاناتی را مانند عایق کاری 
آسان ســاختمان در اختیار ما قرار می دهد 
که می توانــد صرفه جویی در ســاختمان 
را برای مــا به ارمغان بیــاورد و از هدر رفتن 
بخش عظیمی از انرژی کشــور جلوگیری 
همچنین  بیان داشــت:  کند.شــاهینیان 
ایــن روش های ساخت وســاز فواید زیادی 
از جمله افزایش طول عمر ســاختمان ها و 
بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری در این 

بخش را به دنبال دارد.
مدیرعامل شرکت ساختمانی ایران و بلژیک 

ادامه داد: چنانچه اصرار به اجرای پروژه ای 
بزرگ داشــته باشــیم با کمبــود مصالح 
ساختمانی سنتی در کشور مواجه می شویم 
چراکه حجم تولید کنونــی همین مصالح 
ســنتی تنها بــرای گذران کارهــای فعلی 
ساختمانی کشور است و توان تأمین مصالح 
پروژه های بزرگ و جدیــد را ندارد. چنانکه 
بخواهیم دوباره در توسعه تولیدات مصالح 
ســنتی ســرمایه گذاری کنیم اشتباهات 

گذشته را تکرار می کنیم.
وی گفــت: کشــور بــزرگ ایران نیــاز به 
همکاری واقعی و مســتقیم بــا قدرت های 
بــزرگ تولیــد و فنــاوران موفــق بزرگ 
ســاختمانی دارد تا بتواند نیازهای انباشته 
ساختمانی خود را به بهترین وجه مدیریت 
کند و نباید در چنین موقعیتی که ســال ها 
به توســعه این صنایع توجه نکرده ایم و به 
فّناوری های کشــورهای کم توســعه یافته 
پیونــد بزنیــم کــه خــود کپی بردارهای 
نه چندان خوبــی از صنایع پیشــرفته تر از 

خودشان هستند.



  به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد ؛

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

اهواز-محمدمجــدم در ادامه اقدامات شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان در عمل به مســئولیت های اجتماعی صنعت نفت ، تعداد 500 

بسته نوشت افزار میان دانش آموزان کم برخوردار شهر هفتکل  توزیع شد .
 در این مرحله که سومین مرحله توزیع بسته های نوشت افزار توسط این شرکت 
در سال تحصیلی جاری می باشد، تعداد 500 بسته نوشت افزار شامل کیف و لوازم 
التحریر ضروري جهت توزیع میان دانش آمــوزان کم برخوردار هفتکل و بخش 
رغیوه، تحویل داده شد و در آخرین مرحله نیز توزیع  بسته ها در مسجدسلیمان، 

نفت سفید و سردشت مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

 کارمند شرکت برق منطقه ای خوزستان بهترین داور 
لیگ برتر تکواندو کشور شد

 اهواز-محمدمجدم با پایان مرحله نخســت رقابت های لیگ برتر جوانان و 
بزرگساالن تکواندو کشور » جام خلیج فارس » اسماعیل اسفندیاری  عنوان داور 

برتر را از آن خود کرد.
 با برگزاری رقابت های هفته ســوم ، چهارم و پنجم از مرحله نخســت لیگ برتر 
جوانان و بزرگساالن تکواندو »جام خلیج فارس« اسماعیل اسفندیاری داور درجه 
یک بین المللی خوزستان از طرف ناظر فنی زمین )TD(  و همچنین ناظر بازبینی 

)RVR ( به عنوان داور برتر و بهترین داور در این مرحله معرفی شد. 
گفتی است ؛ لیگ برتر تکواندو »جام خلیج فارس » ایران از مهمترین و باالترین 
سطح رقابت های تکواندو با حضور ملی پوشان بصورت متمرکز به میزبانی تهران 
برگزار و فدراسیون تکواندو بخاطر حساسیت رقابت در این مسابقات از داوران بین 

المللی و تراز اول مورد تایید فدراسیون جهانی تکواندو در ایران استفاده می کند.

پرست شرکت گاز استان البرز با خانواده   دیدار سر
های شهدای مدافع حرم ایزدیار و عین اللهی

 البرز  - مظفری   مهندس ســید رضا غفاریان ،سرپرســت شرکت گاز استان 
البرز  با همراهی مدیریت منابع انسانی  زاده حسین، مسئول امور ایثارگران  لک،  
به مناسبت وفات حضرت زینب)ع( ام البنین واسوه صبرواستقامت  و نامگذاری 
این روز به نام روز تکریم با مادران و همسران شهدا از خانواده های شهدای مدافع 

حرم ایزدیار و عین اللهی دیدار کردند
غفاریان  در این دیدار ضمن اشــاره به اینکه ؛جمهوری اســامی ایران به برکت 
خون شهدای عزیز تا کنون توانسته اســت در برابر حیله  و نیرنگ های دشمنان 
مقاومت نمایداشاره کرد: مادران و همسران شهدا با الگوگیری از صبر و استقامت 
حضرت زینب توانسته اند فرزندان و همســرانی را به جبهه های حق علیه باطل 
اعزام نمایند که امروز به نیکی از آنها یاد می شود و رشادت ها و قهرمانی های آنها 

نسل به نسل دارد منتقل می شود 
غفاریان همچنین به فرمایشــات مقام معظم رهبری به اینکه اگرشهدای مدافع 

حرم نبودند امروز شاهد ناامنی های زیادی در داخل کشور بودیم اشاره کرد.
سیدرضاغفاریان گفت:شهدای عزیز ما یقیناً گلچین شــده از سوی قادر متعال 
میباشــند وما باید به این درک و شعور توجه کنیم که شــهدای عزیز مابا پیکری 
نورانی وپاک و بعضاً مفقود االثر به لقاءاهلل پیوستند پس باید به خود یادآورشویم 
که بعد از شهدا مابرای انقاب چه کرده ایم؟ و این سوالی است که مسئولین ما هر 

روز باید در کنار میز خدمت به خود یادآوری کنند .
الزم به ذکر است که پیکر این شهدای مدافع حرم بعد از چند سال به آغوش گرم 

خانواده بازگشت.
 غفاریان سرپرست شرکت گاز اســتان البرز در پایان این دیدار ها با اهدای تمثال 

نورانی شهدا و لوح تقدیر از مادران این شهدا تقدیر به عمل آورد

وی خدمات شهری   آماده باش هزار و 900  نیر
ج  همزمان با هشدار هواشناسی  شهرداری کر

 البرز  - مظفری  معاون خدمات شهر شــهرداری کرج آماده باش هزار و ۹00 
نیروی خدمات شهری همزمان با هشدار هواشناسی در کرج خبر داد.

غامرضا رضوانی ، گفــت: هزار و ۹00 نیروی خدمات شــهری در دو شــیفت 
کاری به حالت آماده بــاش درآمدند. وی هدف از این آماده بــاش را جلوگیری از 
آب گرفتگی های احتمالــی در مناطق ۱0 گانه ذکر کرد و گفــت: عاوه بر تعداد 
نیروهای یاد شــده در مناطق، 5۴ نیرو نیز در مرکز آماده باش هســتند. به گفته 
معاون خدمات شهر شهرداری کرج تمامی ماشین آالت و ادوات مدیریت شهری 

در نقاط آبخیز شهر مستقر شده و آماده خدمات رسانی هستند

 با حضور مدیرکل بهزیستی استان

 جلسه ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر
 اداره کل بهزیستی مازندران تشکیل شد

ساری –اسالمی اولین نشست هماهنگی ستاد بزرگداشت دهه مبارک فجر 
بهزیستی اســتان مازندران با حضور دکتر فرزاد گوهردهی مدیر کل بهزیستی 

مازندران و دیگر اعضا برگزار شد.
 دکتر گوهردهی مدیر کل بهزیستی اســتان ضمن تاکید بر اهتمام در برگزاری 
هرچه باشکوهتر مراسم چهلمین و سومین سالگرد پیروزی انقاب اسامی، ایام 
اهلل دهه فجر را فرصتی مغتنم برای معرفی خدمات انقاب اسامی به عموم مردم 

و جامعه هدف دانست .
طی این جلســه برنامه ریزی و هماهنگی های اولیه جهت برگــزاری برنامه ها و 

مراسمات این هفته انجام شد.

شهر

کرمانشاه -حســنا فخارزاده  مدیرعامل 
شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه با بیان اینکه اگر 
مشــترکان یک درجه دمای منزل خود را کاهش 
دهنــد، ۱0 درصد در مصــرف روزانه گاز اســتان 
صرفه جویی می شود از آنان خواست الگوی مصرف 
بهینه گاز دمای بین ۱۸ تا ۲۱ درجه منزل را رعایت 

کنند تا با محدودیت و قطعی گاز مواجه نشویم.
»سیرویس شهبازی«با بیان اینکه در حال حاضر 
مصرف گاز در اســتان در وضعیت متعادل است، 
افزود: روزانه به طور میانگین بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون 
متر مکعــب گاز در بخش های مختلــف، صنایع، 

خانگی، و تجاری استان گاز مصرف می شود.
او بیان داشــت: اکنون در برخــی از صنایع بزرگ 
استان مانند پتروشیمی ها و نیروگاه ها در مصرف 
گاز محدودیت داریم که اگر مردم الگوی مصرف ) 
تنظیم دما بین۱۸ تا ۲۱ درجه( را رعایت کنند، این 

صنایع نیز مشکلی نخواهند داشت.
شهبازی با بیان اینکه اعام محدودیت ها و یا سهمیه  
مصرف گاز استان ها توسط ســتاد مرکزی کشور 

تصمیم گیری می شود اظهار کرد: اگر مردم الگوی 
مصرف گاز را رعایت کنند با هیچ محدودیتی مواجه 

نخواهیم شد.
او در ادامه با اشاره به چند مورد مسمومیت ناشی از 
نشت گاز در سطح استان از ابتدای آغاز فصل سرما 
تاکنون از مشــترکان خواســت در راستای حفظ 
جان و ســامت خود و اعضای خانواده نســبت به 
رعایت نکات ایمنی مانند استفاده از وسایل گازسوز 
استاندارد، استفاده از کاهک دودکش H در پشت 

بام  و شلینگ و بست استاندارد اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشــاه در ادامه 
همچنین گفت: مشــترکانی که دارای موتور خانه 
هستند می توانند با مراجعه به سایت شرکت ملی 
گاز ایران و ثبت نام از خدمات رایگان این شــرکت 
به منظور بهینه ســازی موتورخانه های واحدهای 
مســکونی از جمله تنظیم دما مشعل، عایق بندی 
موتورخانه و نصب رســوب گیر بهره مند گردند و با 
انجام این کارها  ۱0 الی  ۱5 درصد صرفه جویی گاز 

طبیعی داشته باشند.

شــهبازی اظهار داشــت: اکنــون 5/۹۹ درصد 
خانوارهای شهری استان کرمانشــاه با گازرسانی 
به ۲۹ شــهر و ۸5 درصد خانوارهای روســتایی با 
گازرسانی به هزار و ۷۴5 روستا از نعمت گاز طبیعی 

برخوردارند.
به گفته او همچنین ۲ هزار و 500 واحد صنعتی و 
 CNG تولیدی، ۱۸ شهرک صنعتی و ۷۴ جایگاه

در استان به شبکه گاز سراسری متصل است.
او در ادامه گفت: برنامه گازرســانی به ۳00 روستا 
بعاوه شهرهای نوســود، ریجاب و شبکه داخلی 
ازگله با اعتباری معادل پنج هــزار میلیارد ریال در 
دست اجرا اســت که با تکمیل این پروژه ها ضریب 
نفوذ گازرسانی در بخش شهری به ۱00درصد و در 
بخش روستای به ۹۴ درصد و در مجموع کل استان 

به ۹۸ درصد ارتقا خواهد یافت.
بارش برف و به دنبال آن سرمای شدید در روزهای 
اخیر منجر به کاهش محسوس دمای هوا در برخی 
از شهرستان های استان شده به طوریکه اکنون دما 

در برخی نقاط به زیر صفر درجه رسیده است.

 سنندج-مالیی  مدیر مخابرات منطقه کردستان از واگذاری 
بیش از ۸ هزار و ۸50 پورت تلفن ثابت در کردستان خبر داد.

آزاد حکمت  با اشاره به پیشرفِت چشمگیر تکنولوژی های مخابراتی 
درسال های اخیر اظهار کرد: تلفن ثابت همچنان یکی از درگاه های 
اصلی ارتباطی در دنیای امروز محســوب می شــود که استقبال 
مشتریان استان از این سرویس مخابراتی مهر تاییدی بر این مهم 

است.
وی عنوان کرد: زیرســاخت هــای الزم در راســتای بهره مندی 
مشتریان تلفن ثابت در استان، فراهم و همواره در حال توسعه و ارتقا 

است.
مدیر مخابرات کردستان با تشریح این مهم که ارائه یکسان خدمات 
مخابراتی به مشتریان در راستای اصل مشــتری مداری و تحقق 
برنامه های عدالت اجتماعی همچنان از استراتژیهای منطقه است 
خاطرنشان کرد: با تاش همکاران زیرساخت ها و تجهیزات الزم در 

نقاط روستایی نیز نصب و راه اندازی شده است.
حکمت با بیان اینکه پروژه های قابل توجه ای در این حوزه در سطح 
استان به اجرا درآمده اســت؛ افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 
هشت هزار و ۸5۳ پورت تلفن ثابت به مشــتریان ساکن در نقاط 

شهری و روستایی واگذار شده است.

مدیر مخابرات منطقه کردستان یادآور شــد: از تعداد پورت های 
واگذار شده، هفت هزار و ۹55 مورد آن در نقاط شهری و ۸۹۸ پورت 

نیز در نقاط روستایی دایره شده است.
وی در ادامه با اشاره به قابلیت تماس صوتی از طریق تلفن ثابت، امکان 
اتصال به اینترنت و دسترسی آسان و مقرون به صرفه به اطاعات 
موجود در فضای مجازی به واسطه ی این محصول مخابراتی توسط 

مشترک را یکی از مهم ترین دالیل محبوبیت این فناوری دانست.
حکمت با اعام برنامه های تدوین شــده برای توسعه و ارتقا سطح 
کیفی و کمی تلفن ثابت و شاخص های این حوزه بیان کرد: با همت 
و تاش بی شائبه ی همکاران منطقه، شاهد تحقق ۱0۸ درصدی 
عملکرد دایری تلفن ثابت و سرویس sip phone در سال جاری 

هستیم.
وی از اضافه شــدن پورت هــای جدید تلفن ثابت بر اســاس نیاز 
مشــتریان در اســتان خبرداد و افزود: روند واگذاری و دایری های 
جدید مطابق با لیست ثبت نام کنندگان این سرویس همچنان ادامه 
دارد و مخابرات منطقه نیز آماده پاسخگوی به نیازهای مشتریان در 

این حوزه است.
گفتنی اســت: از ابتدای ورود ســرویس تلفن ثابت به اســتان تا 

کنون،5۱۷ هزار و۲۴۴ پورت به مشتریان واگذار شده است.

کردستان

واگذاری بیش از 8 هزار پورت تلفن ثابت در کردستان

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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ساری –اسالمی مدیر امور آبفا سوادکوه از اجرای 5 طرح 
آبرسانی در این شهرستان با بهره مندی ۳500خانوار از نعمت 

آب آشامیدنی سالم و بهداشتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضــاب مازندران؛ 
مهندس محمدرضا اسماعیلی افرا مدیر امور آبفا شهرستان 
سوادکوه اظهار داشت:5 طرح آبرسانی شامل مجتمع الکوم 
- لرزنــه، مجتمع جمشیدآباد-کارســاالر، مجتمع بایع کا 
همچنین مجتمع رجه- دهمیان و مجتمع مته کا- لوالک 
با پیش بینی اعتباری بالغ بر۶0 میلیارد و ۲00میلیون ریال 

دردست اجراست.
 وی با اشاره به مشخصات فیزیکی طرحهای آبرسانی سوادکوه 
گفت: برای این طرحها لوله گذاری خط انتقال و شبکه توزیع به 
طول۱۸۸00 متر ، احداث 5  باب مخازن ذخیره به حجم۶۲0 
متر مکعب، ساخت ۴واحد ایستگاه پمپاژ ، نصب شیرآالت و 
پمپ و تابلو برق، اجرای بتن کف مخزن در دست اجراست که 
تاکنون با صرف هزینه ای بالغ بــر۱0 میلیارد و 500 میلیون 

ریال 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
مهندس اســماعیلی افرا، هزینه اتمام این 5 طرح آبرسانی را 
۱۲0 میلیارد ریال اعام کرد و افــزود: برای اتمام این طرحها 

عملیاتی شــامل اجرای منهول شــیرآالت مخزن ۱00متر 
مکعبی در طرح الکوم لرزنه ، احداث مخزن ۱00 متر مکعبی 
در طرح جمشــید آباد کارســاالر،احداث مخزن و محوطه 
سازی در مجتمع آبرسانی بایع کا همچنین احداث مخزن، 
خط انتقال و محوطه سازی در طرح آبرسانی مجتمع رجه- 
دهمیان و اجرای بتن و محوطه ســازی،احداث مخزن ۳00 
مترمکعبی ، بهســازی چشمه و ۱50 متر شــبکه توزیع در 

مجتمع آبرسانی مته کا- لوالک باقی مانده است.
مدیر امورآبفا سوادکوه در پایان سخنانش با اشاره به عملکرد 
۹ ماهه این امور گفت: طی این مدت ۳0 کیلومتر لوله گذاری 
،اصاح وتوســعه شبکه در ســطح شهرستان ســوادکوه با 

مشارکت مردمی اجراء شده است

شیراز-چراغی سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور 
بین الملل اســتانداری فارس گفت: دوره تشریفات مدیران 
ویژه کارکنان روابط عمومی دســتگاه های اجرایی استان 

برگزار شد.
هادی بســتام با بیان این که برگزاری دوره های آموزشی با 
کیفیت باال از برنامه های مدیریت روابــط عمومی در دوره 
جدید است، افزود: در دوره تشــریفات مدیران، موضوعات 
مورد نیاز مدیران روابط عمومی در زمینه رعایت تشریفات 

فردی، تدریس شد. 
سرپرســت اداره کل روابــط عمومــی و امــور بین الملل 
اســتانداری فارس ادامه داد: در ســال جاری برگزاری دوره 
های آموزشی مدیریت اســتراتژیک روابط عمومی و روابط 

عمومی توسعه بخش در دستورکار این اداره کل قرار دارد.
وی اظهارداشت: این دوره با تدریس دکتر احمد یحیایی ایله 

ای در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
دکتر یحیایی اســتاد علوم ارتباطات و روابط عمومی در این 
دوره آموزشی با بیان اینکه تشریفات یک قدم تفاوت و بیشتر 
بودن است، افزود: تشریفات به معنای توجه و احترام بیشتر 

است و موجب تقویت ارتباطات سازمانی می شود.
وی با تاکید بر اینکه ارتباطات غیرکامی موثرتر از ارتباطات 

کامی اســت، گفت: دلیل این تاثیر این است که ارتباطات 
غیرکامی زودتر شروع می شود و ماندگارتر و به یاد ماندنی 

تر است.
با اشاره به این که تشریفات رســمی ترین و محترمانه ترین 
شکل رفتار انسانی اســت، افزود: در تشریفات باید بایدهای 
اخاقی، بایدهای ادبی و بایدهــای حقوقی مورد توجه قرار 

گیرد.
این اســتاد ارتباطات با تاکید بر اینکه تشــریفات به معنای 
تجمات نیست، گفت: تشریفات به معنای آداب دانی است 
و کمک می کند تا ارتباطات برون ســازمانی بهتری شــکل 

بگیرد

مازندران فارس
با اجرای ۵ طرح آبرسانی صورت می گیرد؛

بهره مندی 3هزار و 500 خانوار سوادکوه آشامیدنی سالم و بهداشتی
ویژه کارکنان روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان ؛

دوره تشریفات مدیران در استانداری فارس برگزار شد

 مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه

مشترکان گاز طبیعی الگوی مصرف بهینه را رعایت کنند

 اصفهان-مریم مومنی مدیــر دفتر وصــول مطالبات 
شرکت از راه اندازی “پروژه تماسگیر صوتی ” خبر داد.

مهدی مددی گفت: در راستای استفاده از کلیه زیرساخت های 
موجود در شرکت، سیســتم تماس گیر خودکار به مشترکین 
بدهکار، مراحل تست خود را ســپری و به مرحله بهره برداری 

رسید.
وی در این زمینــه افزود: در ایــن طرح تماس با مشــترکین 
بدهکار از سرشــماره ۳۷۱۲۱000  و فقط با مشترکین عادی 

و در پایان مهلت اعتبار هر ۶ سیکل صورت میگیرد.
مدیر دفتر وصول مطالبات شــرکت، در خصــوص زمان این 
تماس ها گفت: تمــاس ها ۲۴ ســاعت پس از اتمــام مهلت 

پرداخت از ســاعت ۸ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۱ شــروع میشود و تا یک 
روز قبل از ورود مشترکین به سیکل بدهکاران پایان می یابد.

مددی اضافه کرد: در این سیستم امکان پرداخت آناین مبلغ 
بدهی برای مشــترک فراهم گردیده و در صورت عدم تمایل به 
پرداخت آناین، امکان ارســال مجدد پیامک صورتحساب نیز 

طی همین فرایند وجود دارد.
وی مزیت دیگر این طرح را امکان صحت سنجی شماره همراه 
و ثبت شماره همراه جدید )بروزرسانی شماره همراه( دانست 
و گفت: با توجــه به ظرفیت موجود در هــر روز با حدود ۳000 
مشــترک بدهکار در کل اســتان تماس گرفته میشود که در 
مجموع در 5 روز با ۱5000 مشــترک تماس برقرار می گردد. 

تماســها با مشترکین مهلت گذشــته اعم از دارای 
بدهی قبلی یا فاقد بدهی قبلی صورت میگیرد.

مددی درخصوص اولویت تماس ها نیز توضح داد: 
در هر شهرستان به نســبت تعداد مشترک بدهکار 
مهلت گذشــته و با اولویت باالتریــن بدهی تماس 
حاصل می گردد. تقسیم بندی تعداد تماسهای هر 
شهرستان در هر روز به نسبت تعداد کل بدهکاران 
مهلت گذشته آن شهرستان به کل بدهکاران مهلت 
گذشته استان میباشــد و هرروز لیست بدهکاران 
مهلت گذشــته بروزرســانی گردیده و مشترکین 

دارای وصولی از لیست تماس حذف میگردند.

اصفهان

وژه تماسگیر صوتی ” شرکت توزیع برق استان اصفهان راه اندازی “پر

 ارومیه-رحیــم جباردخت ســیدمرتضی 
بختیاری، رییس کمیته امــداد در آیین اختتامیه 
رویداد بین المللی تاک ۲ که با مشــارکت کمیته 
امداد و پــارک علم و فنــاوری آذربایجان غربی  در 
ارومیه برگزار شــد، گفــت: ۶ هزار دانــش آموز و 
دانشجوی نخبه کشور تحت پوشش این نهاد قرار 
دارند که هم اکنون بیشترین امکانات برای بهبود 

وضعیت آموزشی آنان صورت می گیرد.
 وی ادامه داد: در حال حاضر5۱ هزار دانشجو و ۷۲0 
هزار دانش آموز مددجوی این نهاد حمایتی هستند 
که اقدامات الزم برای بهره منــدی آنان همواره در 

دستور کار بوده اســت.  رییس کمیته امداد  اضافه 
کرد: در کنکور امسال ۷00 مددجوی کمیته امداد 
برای ورود به دانشــگاهیان فرهنگیــان در کنکور 
شرکت کردند که 5۴۶ نفر شامل حدود ۸0 درصد 

آنان پذیرفته شدند.
 وی خاطرنشــان کرد: حمایــت از دانش آموزان و 
دانشــجویان تحت حمایت با هــدف موفقیت در 
تحصیل و کســب مشــاغل عالی، بهترین شیوه 

توانمندسازی جامعه هدف است.
 بختیاری یاادآور شد: کمیته امداد در صدد است تا 
در فعالیت های دانش بنیان و اســتارتاپی نیز ورود 

کند تا زمینه شکوفایی استعدادهای جوانان تحت 
پوشش فراهم شود.

 وی تصریح کرد: براســاس مصوبه شــورای عالی 
اشــتغال، ایجاد حــدود 500 هزار شــغل به این 
مجموعه اباغ شــده که مقدمات اجرایی شدن آن 

آغاز شده است.
 رئیس کمیته امداد با اشــاره بــه حمایت های این 
نهاد از دانش آموزان کنکوری تحت حمایت، اظهار 
کرد: برای سال آینده دانش آموزان تحت حمایت از 
حمایت های افراد پشــتیبانی تلفنی و کاس های 

تقویتی کنکور برخوردار خواهند شد.

 رییس کمیته امداد؛

  6هزار دانش آموز و دانشجوی نخبه کشور تحت پوشش کمیته امداد هستند



146 استاندارد صنعت نفت در شرکت ملی نفت ایران ملی سازی می شود 

استان

معاون تجاری  سازی مدیریت پژوهش  اهواز-محمدمجدم 
و فناوری شــرکت ملی نفت ایــران از فرآیند ملی ســازی ۱۴۶ 
استاندارد صنعت نفت)IPS(  در شرکت ملی نفت ایران خبر داد.

 ابوالفضل مرادی در حاشیه نشست کمیسیون نهایی تدوین ۱0 
 )PR(عنوان استاندارد ملی رشته کاری فرآیند و مواد شیمیایی
که در پاالیشگاه بیدبلند۲ برگزار شد به تشریح فرآیند ملی سازی 
اســتانداردهای صنعت نفت پرداخت و اظهار داشت: از مجموع 
۱۴۶ استاندارد نهایی شده، ۱0۶ عنوان آن طی قرارداد پژوهشی 
با پژوهشگاه استاندارد، ملی  سازی می  شود و ۴0 عنوان استاندارد 
نیز بر اســاس نیازهای مطالعاتی و عملیاتی معاونت امور تولید 

شرکت ملی نفت ایران در دستور کار قرار دارد. 
وی گفت: بازنگری و ملی ســازی اســتانداردهای صنعت نفت 
)IPS( از ســال ۱۳۹۸ طی قراردادی با پژوهشگاه استاندارد و با 
همکاری دو مجموعه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت )اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها( و اداره کل 
اچ اس ای و پدافند غیرعامل در دستور مدیریت پژهش و فناوری 

شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. 
مرادی افزود: در فرآیندهای کاری بازنگری، تدوین و ملی سازی 
این اســتانداردها؛ ابتدای امر بانک اطاعاتی از خبرگان خارج و 
داخل صنعت نفت اعم از شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت، 
شرکت های خصوصی، مهندسین مشــاور، انجمن های علمی، 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سایر ذینفعان ایجاد گردید. 
ســپس آموزش های کاربردی مطابق با رویه هــای موجود در 

سازمان ملی استاندارد به خبرگان ارائه شد. 
وی ادامه داد: در ادامه این فرآیند، ضمن جمع آوری مستندات و 
منابع، کمیته های مرجع و دبیران کمیته ها مشخص شدند و پس 
از برگزاری جلسات کمیته های مرجع، عناوین ۱0۶ استانداردها 
به انضمام منابع پیشــنهادی طی بهمن ماه ۱۳۹۹ الی فروردین 
۱۴00 در کمیته برنامه ریزی ســازمان ملی اســتاندارد مصوب 

گردید. 
معاون تجاری  سازی مدیریت پژهش و فناوری شرکت ملی نفت 
ایران گفت: بخش عمده  ای از این برنامه در ســال جاری و بخش 

دیگر آن تا خردادماه ســال آتی اجرایی خواهد شد و مشتمل بر 
تهیه پیش نویس، بحث های مربوط به برگزاری کمیسیون های 
فنی و نهایی، ویراستاری ســاختاری و فنی و ارائه مستندات به 
کمیته ملی سازی اســت که این فرآیند برای همه استانداردها 

طی می شود.
وی درباره حجــم فعالیت های صــورت گرفتــه در این زمینه 
گفت: در ابتدا برآوردی که کارشناســان پژوهشگاه استاندارد و 
همچنین همکاران وزارت نفت داشــتند این بود که شاید با 5 یا 
۶ جلسه کاری کمیسیون های فنی بتوانیم بحث مربوط به تهیه 
پیش نویس و نهایی سازی متن استانداردها را برای ملی سازی به 
پایان ببریم اما برای برخی از استانداردها بیش از ۲0 جلسه فنی 
برگزار شد تا موضوع بررسی، و از نظر فنی غنای الزم را پیدا کند و 

ابهامات و ایرادات اعضای کمیسیون مرتفع شود 
مرادی ادامه داد: برای برخی از رشته ها هم در کمیته های مرجع 
عناوین زیادی مطرح شد که به دلیل مشابهت های فنی و نگارشی 

که وجود داشت خیلی از آنها تجمیع شد.
معاون تجاری سازی مدیریت پژهش و فناوری شرکت ملی نفت 
ایران گفت: به عنوان نمونه، برای اســتاندارد AR  که جزء یکی 
از ده رشــته های کاری استانداردســازی صنعت نفت محسوب 
می شود ابتدا ۱۸ استاندارد اعام شــد اما در کمیته های مرجع 
و برنامه ریزی ۴ عنوان مصوب شــد که این اقدام از پراکندگی و 
موازی کاری جلوگیری و کاربری را تسهیل کرده است. بنابراین 
ساز و کارهای جدیدی در زمینه تدوین ساختاری استانداردهای 

حجیم در این پروژه ایجاد گردیده است. 
مرادی درباره گروه کاری HSE بیان داشــت: در این حوزه ۳۲ 
عنوان اســتاندارد در دستور کار ملی ســازی قرار دارد که از این 
تعداد ۱۷ عنوان مربوط به رشته حفاظت حریق، 5 عنوان مربوط 
به ایمنی عمومی، ۴ عنوان ایمنی فرآینــد و ۶ عنوان بحث های 
زیســت محیطی اســت که مراحل پایانی را طــی می کنند و 
کمیسیون نهایی آنها در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد. 

وی در پایان گفت: جلســات کمیســیون های نهایی تدوین ده 
 )PR( عنوان استاندارد ملی رشته کاری فرآیند و مواد شیمیایی

با مســاعدت مدیر کل محترم نظام فنی و اجرایی و ارزشــیابی 
طرح هــای وزارت نفت و مدیر عامل محترم پاالیشــگاه گاز بید 
بلند۲ برای نخستین بار در پاالیشگاه بید بلند ۲ به عنوان یکی از 
مکان های پیاده سازی و استفاده خروجی استانداردهای ملی به 

مدت ۳ روز برگزار می شود. 
مشــارکت حداکثری مناطــق نفتخیز جنوب در ملی ســازی 

استانداردهای صنعت نفت 
رئیس اداره مهندسي استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخیز 
جنوب نیز در حاشیه این نشســت به تشریح ضرورت و چگونگی 
به-روزرســانی اســتانداردهای صنعت نفت پرداخت و اظهار 
داشــت: به طور معمول اســتانداردها در بازه های زمانی 5 ساله 
به روز رسانی می شــوند که از ســال ۱۳۸۹ بنا به دالیلی به روز 
رسانی استانداردهای صنعت نفت موسوم به IPS متوقف شده 

بود ولی خوشــبختانه با موافقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت 
ایران و تاش و پیگیری مدیریت پژوهش و فناوری این شرکت، 
اجرای پروژه به  روزرســانی و ملی سازی بخشی از استانداردهای 
IPS مصوب و از ســال ۱۳۹۷ طــی قراردادی به پژوهشــگاه 

استاندارد واگذار شد. 
سیدابوالقاسم شایسته امین زاده افزود: با توجه به لزوم شناسایی 
و جــذب کارشناســان اســتانداردها در ۴ شــرکت اصلی تابع 
وزارت نفت و آمــوزش فرآیندهای تدوین اســتانداردهای ملی 
به آنها، دوره های مربوطه برگزار و عمًا از ســال ۱۳۹۹ جلسات 
کمیته های فنی استانداردســازی توسط پژوهشگاه استاندارد و 
با مشارکت کارشناسان اســتانداردها در شرکت ملی نفت ایران 
و ســایر شــرکت های اصلی و فرعی و واحدهــای مرتبط مانند 

پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 5
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شرکت گاز استان گلستان منصوب شد

طی حکمی از سوی یاســر قزوهی دبیر ستاد    گرگان-اعظم دستجردی
امربه معروف و نهی از منکر اســتان گلســتان، علی طالبی مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان گلستان به مدت دو ســال به عنوان رئیس شــورای امربه معروف و 
نهی از منکر شرکت منصوب گردید. در نشســتی که به همین منظور در محل 
سالن اجتماعات گاز گلســتان برگزار شد حکم ایشان توســط وحید پیام نور 
معاونت اجتماعی و مطالبه گری امربه معروف و نهی از منکر اســتان گلســتان 
به مدیرعامل شرکت گاز استان اعطاء شــد.در این نشست معاونت اجتماعی و 
مطالبه گری ستاد امربه معروف و نهی از منکر استان ضمن تبریک این انتصاب 
شایسته، این مسئولیت مهم را بســیار حســاس خوانده و بهترین اهرم و ابزار 
جلوگیری از فساد، بحث امربه معروف و نهی از منکر خوانده که از جایگاه بسیار 
مهمی برخوردار می باشد. مدیرعامل شرکت گاز اســتان گلستان نیز در ادامه 
ضمن تقدیر از اعتمادی که به ایشان جهت واگذاری این مسئولیت بسیار مهم و 
حساس شده است این رســالت را مهم خوانده و اظهار امیدواری نمود تا بتوانیم 
در راستای اهداف ســتاد احیاء امربه معروف و نهی از منکر خدمتگزار صادقی 

باشیم.
 الزم به ذکر است احکام سایر اعضای شــورای امربه معروف و نهی از منکر گاز 
گلستان نیز توسط معاونت اجتماعی و مطالبه گری امربه معروف و نهی از منکر 

استان گلستان صادر و تحویل گردید.

ودخانه آزادشهر  کشف جسد در حاشیه ر
 گرگان-اعظم دستجردی   فرمانده انتظامی آزادشهر از کشف یک جسد در 

حاشیه رودخانه این شهرستان خبرداد.
سرهنگ سید داوود حســینی  در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد:  به دنبال اعام 
مرکز ۱۱0 مبنی بر کشف جســد در حاشــیه یکی از رودخانه های شهرستان، 
بافاصله ماموران به محل اعزام شدند.فرمانده انتظامی آزادشهر افزود: با حضور 
پلیس و انجام بررسی های تخصصی مشخص شد متوفی که اعتیاد شدید داشته 
حدود دو هفته قبل منــزل را ترک و به مکان نامعلومی رفتــه که خانواده وی هم 
همان زمان اعام مفقودی کرده بودند.وی با بیان اینکــه هیچ گونه آثار ضرب و 
جرح بر روی بدن جسد کشف شده مشاهده نشده است، گفت: جسد برای بررسی 

بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

  احداث بازارچه عرضه محصوالت کشاورزی در 
صوفیان  شبستر

تبریز-رحیم جباردخت دکتر مراد محمدی معاون توسعه تعاونیها و تشکلها 
و نظامهای بهره برداری و مهندس مســعود عدل طلب مدیرکل دفتر ساماندهی 
صنوف و تشکلهای مردم نهاد سازمان مرکزی و مهندس علی اکبر نژادرضا مدیر 
تعاونی روستائی استان آذربایجان شرقی از بازارچه در دست آماده سازی عرضه 
محصوالت کشاورزی و صنایع دستی شــهر صوفیان شهرستان شبستر بازدید 
کردند.  در این بازدید مهندس بیرامی رئیس اداره شهرستان شبستر و دین پرست 
رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی روستائی شبستر از برنامه ها و اقدامات عمرانی 
در دســت اجرا در بازارچه گزارشــی ارائه دادند. مهندس نژادرضا مدیر سازمان 
تعاون روستائی استان از تغییر نگرش هیات مدیره و مدیرعامل شرکت در راستای 
انجام وظایف اساسنامه ای و اســتفاده از راهنمائیهای همکاران اداره شهرستان 
در جهت بهبود خدمات تقدیر بعمل آورد. دکتر محمدی معاون توسعه تعاونیها 
و تشکلهای ســازمان مرکزی در این بازدید با یادآوری وظایف تشکلها در تامین 
نهاده های تولید و بازاررسانی و بازرگانی محصوالت کشاورزی، بر عرضه مستقیم 
محصوالت کشــاورزی برای حذف هزینه های غیرضرور ، رضایت مندی مصرف 

کنندگان ، توانمندی تشکلها و عرضه هوشمند محصوالت تاکید کرد.

   
 معاون خدمات شهری شهرداری آمل

وز رسانی تجهیزات  با آموزش مستمر ، بررسی و بر
آماده مقابله با هر بحرانی باشیم

 آمل  جلسه ســتاد مدیریت بحران شــهرداری آمل با حضور معاون خدمات 
شهری ، مدیران مناطق و مدیران سازمان های تابعه شهرداری آمل درخصوص 

آمادگی شهرداری در مواقع حوادث غیرمترقبه برگزارشد.
 علیرضا شیرسوار با تاکید به آمادگی حداکثری شــهرداری و سازمانهای تابعه 
در مواقع اضطراری افزود: اقدامات از پیش انجام شده جلوی خیلی از فشارها را 

گرفته و ما را در برابر حوادث و بحران ها توانمند می کند.
معاون خدمات شهری شــهرداری آمل ضمن هماهنگی دستگاه ها و سازمان 
های تابعه در مواقع بحران یادآور شــد: موضوع باد و بــاران موضوع پرتکراری 
است که بایستی دســتورالعمل های مربوطه به واحد های ذیربط ارسال گردد. 
وضعیت آب و هوایی باید مستمراً توسط ستاد مدیریت بحران شهرداری رصد 
شــود و از طریق راه های ارتباطی به شــهروندان اطاع رســانی شود تا شاهد 

کمترین خسارت باشیم.
علیرضا شیرســوار ضمن تاکید بر اینکــه تمام پروژه های شــهری حتماً باید 
پیوست پدافند غیر عامل داشته باشند از روسای اداره اصناف، اتحادیه ها و نظام 
مهندسی خواســت برای مقابله با بحران های احتمالی با شهرداری و سازمان 

های تابعه همکاری های الزم را داشته باشند.
ایشــان از همه دســتگاه های ذیربط خواســت همکاری کامل داشته باشند و 
اقدامات الزم را در جهت بروز شــدن تجهیزات و ماشین آالت خود انجام دهند.
نظارت دوره ای بر داربســت ها و تابلوهای ســطح شــهر، مغازه های قدیمی و 
فرسوده، طراحی های انجام شده در فضای سبز شهری و برگزاری کارگاه های 

آموزشی اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

 اصفهان-مریم مومنی  نمایشگاه بین المللی 
اصفهان در روزهــای ۲۹ دی ماه تــا ۴ بهمن ماه، 
میزبان بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف 

است.
این نمایشــگاه که با حضور ۱50 شرکت و موسسه 
فعال در حوزه های مرتبط با فرش دســتباف برپا 
می شــود، جلوه های نابی از هنر قالیبافان و فعاالن 

حوزه فرش دستباف را به نمایش خواهد گذاشت.
این نمایشــگاه هنر دســت فرش بافان، قالیبافان 
و فعــاالن حوزه های تولیــد، فــروش، بازرگانی، 
طراحان و نقاشــان و مرمت کاران و رفوگران فرش 
دســتباف را در معرض بازدید عمومی قرار خواهد 
داد و زمینه ای ایجاد خواهــد کرد تا عاقمندان به 
این حوزه، با جدیدترین و زیباترین تولیدات فرش 

دستباف آشنا شوند.
نمایشــگاه فرش دســتباف اصفهــان، ۱5 هزار 
مترمربع وسعت خواهد داشت و فعاالن این حوزه از 
استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، 

فارس، قــم، تهــران، کردســتان و چهارمحال و 
بختیاری در آن حضور خواهند داشت.

۷۷ درصد شرکت کنندگان این نمایشگاه از استان 
اصفهان  هستتد و ۲۳ درصد مشارکت کنندگان نیز 
از اســتان های دیگر به اصفهان می آیند تا فعالیت 

خود را در معرض نمایش قرار دهند.
نمایشگاه فرش دستباف اصفهان در حالی برگزار 
می شود که برپایی مســتمر ۲۳ دوره پیشین، این 
نمایشگاه را به یکی از رویدادهای تاثیرگذار و مهم 
نمایشــگاهی در ایران تبدیل کرده اســت. در این 
میان، توجه به موضوع صادرات، یکی از اصلی ترین 
اهداف برگزاری بیست و چهارمین نمایشگاه فرش 

دستباف اصفهان به شمار می رود.
از جملــه اهداف دیگــر برگزاری این نمایشــگاه 
توســعه فروش داخلــی، معرفی هر چه بیشــتر 
ظرفیت های ایــن بخش اقتصــادی، برنامه ریزی 
برای حل مشکات، بررســی موانع و نقاط ضعف 
موجود این صنعت، ایجاد بسترهای مناسب برای 
سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، ایجاد زمینه 

اشتغال و کارآفرینی، آشــنایی دست اندرکاران با 
محصوالت، نوآوری ها و ظرفیت های موجود، ایجاد 
فضای رقابتی ســالم میان تولیدکنندگان داخلی 
برای ارتقای کیفیت تولید و ایجاد ارتباط مستقیم 

و رو در رو میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
است.

فرش دستباف به ســبب ارزش افزوده باال، میزان 
اشــتغالزایی و کســب درآمد ارزی برای کشور، از 

دیرباز مورد توجه اقشــار مردم و مســئوالن قرار 
داشته اســت. ارزش هنری فرش دســتباف ایران 
که قرن ها زینت بخش موزه های معروف دنیا بوده، 
بر اهمیت این فــرآورده مهم تجــاری و فرهنگی 

می افزاید.
شرکت نمایشــگاه های بین المللی استان اصفهان 
با فراهم آوردن مقدمات برگزاری نمایشگاه فرش 
دســتباف و معرفی فرش ایران در نمایشــگاه ، به 
بازاریابی آن کمــک می کند. ایــن موضوع باعث 
می شود که وضعیت صادرات فرش دستباف بهبود 
یابد و شــرایط برای معرفی این شاهکار هنر ایرانی 

فراهم شود.
عاقمنــدان بــه بازدیــد از بیســت و چهارمین 
نمایشــگاه فرش دســتباف اصفهان می توانند از 
ساعت ۱۴ تا ۲0 روزهای ۲۹ دی ماه تا ۴ بهمن ماه 
به نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی 
شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند. 
زمان بازدید نمایشگاه در روز جمعه، یکم بهمن ماه 

نیز از ساعت ۱0 تا ۲0 تعیین شده است.

۲۹ دی ماه تا ۴ بهمن ماه؛

نمایشگاه فرش دستباف در اصفهان برگزار می شود

گرگان-اعظم دستجردی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
گلستان در واکنش  اقدامات خود در مناطق زلزله زده رامیان را 
تشریح کرد.  در پی انتشار گزارشی با عنوان »آوار بدعهدی ها بر 
سرزلزله زدگان رامیان دومین زمستان هم ازراه رسید«کمیته 
امداد امــام خمینی )ره( نســبت به آن واکنش نشــان داد و از 
مسئوالن گلســتان خواســت تا اقدامات خود را در روستاهای 
زلزلــه زده رامیان تشــریح کنند.مدیرکل کمیتــه امداد امام 
خمینی )ره( گلســتان در این خصوص گفت: در جریان زلزله 
سال گذشته شهرستان رامیان ۳۶ واحد مسکونی مددجویان 
تحت پوشش این نهاد دچار آسیب شــد که بافاصله نسبت به 
ســاخت واحدهای مســکونی اقدام و عاوه بر تسهیات سایر 
دســتگاه ها، مبلغ ۶۹0 میلیــون تومان هم از ســوی این نهاد 
حمایتی به صــورت باعوض در ســال ۹۹ بــه خانواده های 
آسیب دیده کمک شد.عیسی بابایی ادامه داد: همچنین برای 
تکمیل ایــن واحدها مبلغ یک میلیــارد و ۱۸0 میلیون تومان 

توســط بنیاد کرامت رضوی در سالجاری مســاعدت شد و در 
آذرماه، طی مراسمی واحدهای آســیب دیده به بهره برداری 
رســید.بابایی با اشــاره به اینکه تمامی منازل آســیب دیده 
مددجویی تکمیل شده، افزود: برای احداث هر واحد مبلغ 50 
میلیون تومان در قالب تسهیات وام مسکن و مبلغ ۲5 میلیون 
تومان باعوض و همچنین هشت تن سیمان هم از سوی بنیاد 
مستضعفان مساعدت شده اســت.بابایی تصریح کرد: به حول 
وقوه الهی، مددجویان آســیب دیده از زلزلــه رامیان در حال 
حاضر در منازل جدید خود ســکونت دارند که در قالب تأمین 
لوازم ضروری زندگی با همت بنیاد کرامت رضوی ۱۸ دستگاه 
آبگرمکن، ۱5 دستگاه بخاری و ۲0 مورد کابینت جمعاً به ارزش 
۲۲۸ میلیون تومان به این خانواده ها اهدا شد.گفتنی است طبق 
مشاهدات  و اعام دهیار روســتای ویرو رامیان هنوز ۲0 درصد 
واحدها تکمیل نشده و مردم در واحدهای استیجاری یا منازل 

اقوام سکونت دارند

گلستان

 اقدامات کمیته امداد استان  گلستان  در مناطق زلزله زده رامیان

 ســاری –اســالمی مدیرکل آمــوزش و پرورش 
مازندران در جلسه شــورای معاونین اداره کل، بر اعتماد 
به دانش آموزان و واگذاری نقش هــای اجتماعی به آنان 

تاکید کرد.
 »علیرضا سعدی پور« در جلسه شــورای معاونین اداره 
کل آموزش و پرورش اســتان گفت: نقادی سرلوحه کار 
خبرگزاری پانا باشــد. خبرنــگاران پانا بایــد خبرهای 
انتقادی هم کار کنند ولی با نقد منصفانه و مشــفقانه. این 
موضوع که خبرهای خوب مدارس توسط خبرنگاران پانا 

منعکس شود بسیار جالب و هیجان انگیز است.
وی افزود: باید بــه دانش آموزان اعتماد کنیــم تا بتوانند 
حرف های خود را به راحتی بیان کنند. در همین راســتا 
باید نقش های اجتماعی را به آنان واگذار کنیم. از ظرفیت 
خبرگزاری پانا میتوان برای واگــذاری نقش ها به دانش 

آموزان در همه شهرستانها و مناطق استفاده کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازنــدران تاکید کرد: 5 هزار 
مدرسه در اســتان داریم و باید 5 هزار خبرنگار پانا داشته 
باشــیم. خبرنگاران خبرگزاری پانا نباید به اخبار آموزش 
و پرورش محدود شوند بلکه باید مسائل مختلف جامعه را 

نیز تحت پوشش خبری قرار دهد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه صدا و ســیمای مرکز استان 
برنامه های تلویزیونی را بــرای جوانان و نوجوانان تدارک 
دیده تا حداقل هفته ای یک بار عصرها جوانان و نوجوانان 
در آن برنامه تلویزیونی حرف های خود را بزنند و انتقادات 
خود را ارائه کنند. همچنین اخبار جوانه ها نیز قرار اســت 
به زودی در در شبکه اســتانی راه اندازی شود که این یک 

ظرفیت فوق العاده اســت تا به دانش آمــوزان نقش های 
بزرگتری را واگذار کنیم.

ســعدی پور در بخش دیگری از ســخنان خود شوراهای 
دانش آموزی را یار و یاور مدیران مدارس دانســت و تاکید 
کرد: شورای دانش آموزی در حد تشریفات نباشد و حرف 
های روسای شــوراهای دانش آموزی در مدارس شنیده 
شــود تا دانش آموزان در مدارس نقــش آفرین و اثرگذار 

باشند.
این مقــام مســئول مجلــس دانش آمــوزی را تمرین 
دموکراسی و مردم ساالری برشــمرد و گفت: 550 هزار 
دانش آموز در استان در حال تحصیل هستند که مشورت 
و استفاده از خرد جمعی این جمعیت بزرگ دانش آموزی 

می تواند به آموزش و پرورش بسیار کمک کند.

 البرز  - مظفری مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین 
المللی پیام با اشاره به اینکه این منطقه در حال تبدیل شدن به یکی از 
قطب های مهم اقتصاد دیجیتال در کشور است عنوان کرد: با توجه به 
رویکرد مثبت و همکاری های وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات و از 
سوی دیگر استاندار البرز روند تبدیل شدن پیام به یکی ازقطب های 
مهم اقتصاد دیجیتال در کشور و شکوفا شدن هر چه بیشترظرفیت 

های این منطقه سرعت می یابد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی 
پیام، دکتر نادر ثناگو مطلق با اشــاره به دیدار اخیر وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات و استاندار البرز درخصوص بهره گیری و ارتقای هر 
چه بیشتر ظرفیت های این منطقه افزود: یکی از موارد تاکیدی دکتر 
عیسی زارع پور در این نشست تبدیل شدن پیام به یکی از قطب های 
مهم اقتصاد دیجیتال کشور بود که این مهم با همکاری دستگاه های 

استانی تسریع خواهد یافت.
وی اضافه کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در ســفری که در 

هفته گذشته به این منطقه داشته بر این باور بودند که پیام از ظرفیت 
های بسیاری برخوردار است که برای شکوفا شدن هر چه بیشتر این 
پتانسیل ها، ظرفیت های استانی نیز باید پای کار آمده تا بتوان عاوه 
بر راه انداختن یکی از قطب های مهم اقتصاد دیجیتال کشور در پیام، 

شاهد رونق تولید و رشد اشتغالزایی در آن نیز باشیم.
ثناگو مطلق تصریح کرد: این در حالی است که استاندار البرز نیز بر این 
مهم تاکید داشتند که منطقه ویژه اقتصادی پیام از ظرفیت های بالقوه 
بسیاری برخوردار است که بایستی این توانایی ها به صورت تخصصی 
مورد بهره بــرداری قرار گیرند. مدیر عامل منطقــه ویژه اقتصادی 
و فرودگاه بین المللی پیام ادامه داد: توجه بخش ملی و اســتانی به 
پتانسیل های موجود در این منطقه نوید بخش این مهم خواهد بود که 
در آینده ای نه چندان دور پیام عاوه بر تحقق اهداف و چشم اندازهای 
ترسیم شده که یکی از آنها تبدیل شدن به یکی از قطب های اقتصاد 
دیجیتال کشور است می تواند نقش خود را به عنوان یکی از بخش 

های مهم تولیدی و اقتصادی کشور هر چه بهتر و بیشتر ایفا کند.

البرزمازندران
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران :

با اعتماد به دانش آموزان، نقش های اجتماعی را به آنان واگذار کنیم
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام:

وند تبدیل شدن  پیام به قطب اقتصاد دیجیتال کشور سرعت می یابد ر
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وزانه ۱۳۰ میلیون مترمکعب گاز از میادین نفت مرکزی هدف گذاری تولید ر

اماواگرهایپاالیشگاهسازی
  ۳۰ درصدی فرآورده ها تبدیل به نفت

 کوره می شود
عضو اتحادیــه صادرکننــدگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی 
گفت: با فناوری فعلی و مدل پاالیشــگاه هایی که مــا داریم، ۳۰ درصد 
فرآورده ها ســنگین اســت، یعنی ۳۰ درصد تبدیل به نفت کوره تولید 
می شــود که قیمت آن پایین تر از نفت خام اســت، بعضی محصوالت 
مثل نفتا به قیمت نفت خام بفروش می رسند.ســیدحمید حسینی، در 
خصوص لزوم ساخت پاالیشگاه در کشــور اظهار داشت: تصمیم گیری 
در رابطه با ســاخت پاالیشــگاه جدید مخصوصا پاالیشــگاه بزرگ و 
میلیاردی نیاز به مطالعه دارد، باید بازار منطقه و رقبا را بررسی و مطالعه 
کنیم، آیا بازاری که اکنون برای صــادرات فراورده های نفتی داریم در 
آینده هم خواهیم داشت؟ اکنون کشــور عراق ظرفیت پاالیشی خود را 
از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشــکه به باالی ۲ میلیون بشکه می رساند، آیا بازار 
اشباع نمی شود؟ آیا افغانستان طرح پاالیشــگاهی دارد؟ آیا امارات و یا 
ارمنستان پروژه دارند؟ همه اینها نیاز به مطالعه دارد، آیا ضرورت دارد 

که پاالیشگاه بسازیم؟ آیا این پتانسیل در بازار وجود دارد؟ 

چه پاالیشگاهی بسازیم؟
وی تصریح کرد: قطعا پتانسیل برای توسعه ظرفیت پاالیشگاهی را داریم 
اما مشکل اصلی ســرمایه، دانش فنی و الیســنس برای پاالیشگاه های 
بزرگ است، به تصور بنده می توانیم به سمت ساخت پاالیشگاه هایی مثل 
ســتاره خلیج فارس که میعانات مصرف می کنند، تکنولوژی پیچیده ای 
ندارند و یا پاالیشگاه های نفت سنگین و فوق سنگین و یا پاالیشگاه های 
کوچک برویم، در ایــن زمینه هم می توانیم بازار داشــته باشــیم و هم 

امکانات مالی و تکنولوژی کشور این اجازه را می دهد. 

 پاالیشگاه برای همه کشورهای دنیا یک موضوع امنیتی است
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی درباره 
اینکه پتانسیل بازار؛ نفت خام و یا فرآورده را ایجاب می کند، گفت: این 
موضوع نیاز به کار مطالعاتی دارد بسیاری از کشورهای منطقه در حال 
توسعه ظرفیت پاالیشــگاهی خود هستند از ســوی دیگر بسیاری از 
کشورهای اروپایی در حال تعطیل کردن پاالیشگاه ها هستند، بنابراین 
نمی توان قاطعانه گفت که شرایط چه چیزی را ایجاب می کند. در هیچ 
جای دنیا اینگونه نیست که بخواهند همه نفت خام را صادر و یا همه آن 
را تبدیل به فرآورده کنند، قطعا داشتن پاالیشگاه برای همه کشورهای 
دنیا یک موضوع امنیتی اســت و همه تالش می کنند بخش عمده نیاز 
داخل کشور خودشان را تامین کنند، در هر حال اینکه همه نفت خام را 

تبدیل به فروارده کنیم درست نیست. 

 نفت را خام صادر کنیم یا تبدیل به فراورده کنیم؟
وی با بیان اینکه امکان صادرات فرآورده در شرایط تحریم و در شرایط 
غیرتحریم حتما صادرات نفت خام راحت تر اســت، تاکید کرد: فعال در 
پاالیش نفت خــام و تبدیل به فرآورده ارزش افــزوده ایجاد نمی کنیم، 
پاالیشــگاه ها در بهترین شــرایط ۵ دالر هزینه می کنند تا اگر شرایط 
رقابتی باشــد ۷ تا ۸ دالر هزینه پاالیش بگیرند بنابراین اینگونه نیست 
که بگوییم اگر نفت را خام صــادر می کنیم ارزش افزوده و یا اشــتغال 
باالیی را از دست داده ایم. حسینی ادامه داد: ما منابع مالی کمی داریم؛ 
اینکه میادین مشترک، پاالیشگاه و یا پتروشیمی را توسعه دهیم، باید 
اولویت بندی شــود یعنی ابتدا روی میادین مشترک تمرکز کنیم، دوم 
اینکه پتروشــیمی ها را توســعه دهیم و اگر باز هم پولی داشتیم روی 

پاالیشگاه سرمایه گذاری کنیم. 

پاالیش سودآور است؟
وی بیان کرد: در حــال حاضر با فناوری فعلی و مدل پاالیشــگاه هایی که 
ما داریم، ۳۰ درصد فرآورده ها سنگین اســت، یعنی ۳۰ درصد تبدیل به 
نفت کوره تولید می شــود که قیمت آن پایین تر از نفت خام اســت، بعضی 
محصوالت مثل نفتا به قیمــت نفت خام بفروش می رســند، فقط بنزین 
و گازوئیل باالتر از قیمت نفت خام فروخته می شــود کــه با توجه به اینکه 
ســولفور گازوئیل کشــور ما باالســت اختالف قیمت داریم، بنابراین اگر 
شرکت نفت به پاالیشگاه های کشور تخفیف ندهند و خوراک را پایین تر از 

قیمت جهانی محاسبه نکنند صنعت پاالیش در کشور ما سودآور نیست.  

بازارها کدامند؟
عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشــیمی در 
ادامه گفت: فعال عمده بازار محصوالت پاالیشی ما کشورهای همسایه 
از جمله عراق، افغانستان و ارمنستان بخشی هم برای بانکرینگ امارات 
است، ضمن اینکه کشورهای شرق افریقا نیز می توانند بازار خوبی برای 

ما باشند.

 نصب دستگاه های جدید هوشمند سوخت
 در پمپ بنزین ها

رئیس صنف جایگاهداران کشــور گفت که دســتگاه هــای کارتخوان 
هوشمند سوخت منصوبه در جایگاه ها مستهلک شــده اند و تجهیزات 
جدید در راه است.اســداهلل قلیــزاده، درباره آخرین وضعیت نوســازی 
جایگاه ها، اظهار کرد: از دو ســال قبل که با خرابی های مکرر تجهیزات 
سامانه هوشمند سوخت مواجه شــدیم، همگان به دنبال ایجاد تغییرات 
و نوسازی این سیســتم بودند ولی متاســفانه تاخیرهایی اتفاق افتاد که 
منجر به زیان جایگاهداران شده و مردم هم از روال فعلی ناراضی هستند.

وی ادامه داد: ما علی رغم اینکه مسئولیتی در مورد تجهیرات و نوسازی 
نداریم، بــرای کمک عملیاتی به دولت و مســئولین نفتــی فراخوانی 
صادر کردیم و خوشبختانه چهار بانک اعالم آمادگی رسمی کردند که 
به صورت رقابتی و با توافقاتی نســبت به نوســازی و استقرار تجهیزات 
جدید چه در حوزه ســامانه هوشمند ســوخت و چه در مورد پرداخت 

الکترونیک اقدام نمایند که موارد در حال نهایی شدن است.
رئیس هیــات مدیره انجمن صنفــی صاحبان اماکن فــروش و عرضه 
فراورده های نفتی کشــور در مورد حذف یا حفظ کارت سوخت و روش 
فعلی گفت: ادامه روش سوختگیری با کارت ســوخت و یا حذف آن به 
تصمیمات مسئولین ارشــد کشور در آینده بســتگی دارد ولی تمامی 
تالشــها بر این اصل استوار اســت که تغییرات و نصب تجهیزات جدید 
برای هر دو حالت جوابگوی نیاز باشــد.قلیزاده با بیان اینکه در توافقات 
و تفاهمات ضمن هماهنگی با مسئولین کشــور و عدم تحمیل هزینه 
بر دوش جایگاه های سوخت به دنبال نوســازی، استفاده از تکنولوژی 
نوین، کاهــش زمان ســوختگیری، امنیت اطالعات، حل مشــکالت 
جایگاه ها در بخشــهای مالی، کمک به معیشــت کارکنان و در نهایت 
ارتقای کیفیت خدمات توزیع ســوخت به مردم هســتیم، گفت: یقینا 
شرایط فعلی خصوصا در موضوع خرابی کارتخوانهای نازلهای سوخت 

که در اثر بی توجهی سالیان اخیر رخ داده را مطلوب نمیدانیم.

و نیر

وزیر نفت با دعوت مردم به مصرف بهینه گاز اعالم کرد: 
با تالش همکاران در هیچ کدام از اســتان های کشور با 
قطعی گاز یا مشکل در تأمین ســوخت صنایع روبه رو 

نیستیم.
به گــزارش وزارت نفت، جواد اوجی پــس از  بازدید از 
مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: 
امروز در بازدیدی ســرزده از این مرکز در جریان روند 

تولید گاز در کشور قرار گرفتیم.
وی مقــدار تزریق گاز شــیرین به خطوط سراســری 
کشــور را روزانه ۸۴۰ تا ۸۵۰ میلیون مترمکعب اعالم 
کرد و گفت: بر اساس گزارشی که امروز ارائه شد روزانه 
بیش از ۵۸۰ میلیــون مترمکعب گاز در بخش خانگی، 
صنایع غیرعمده و حمل ونقل مصرف شــده و بیش از 
۱۲۵ میلیون مترمکعــب گاز در اختیار نیروگاه ها قرار 

گرفته است.
وزیر نفت تصریح کــرد: حجم گاز تحویلی به 
نیروگاه ها امسال نسبت به پارسال روزانه ۲۰ 
میلیون مترمکعب افزایــش یافته که افزون 
بر کاهش مصرف ســوخت مایــع به محیط 

زیست هم کمک کرده است.
اوجی با بیــان اینکه با تالش همــکاران در 

هیچ کدام از استان های کشــور با قطعی گاز یا مشکل 
در تأمین سوخت صنایع روبه رو نبودیم، تصریح کرد: از 
مردم تقاضا داریم همان گونه که تاکنون کمک کردند 
در ادامه مســیر هم خادمان خود در شــرکت ملی گاز 

ایران را یاری کنند.  
وی به کاهش شــدید دمای هوا در  ۲۱ استان اشاره و با 
تأکید بر اینکه شبکه گاز کشور هم اکنون پایدار است، 

یادآوری کرد: پارســال در دی ماه نیروگاه ها 
به دلیل تأمین نشدن ســوخت با خاموشی 
روبه رو شدند، اما امســال چنین اتفاقی رخ 

نداده است.

 برداشت 25 میلیون مترمکعب گاز  
از ذخایر شوریجه  و سراجه

وزیر نفت مقدار برداشــت از ذخایر شوریجه و سراجه 
را بیــش از  ۲۵ میلیون مترمکعب اعــالم کرد و افزود: 
همچنین ســوآپ گاز در حال انجام اســت، هم اکنون 
روزانه ۴.۵ میلیون مترمکعب گاز از شمال شرق کشور 
از ترکمنســتان دریافت می کنیم و با خط لوله شمال 

غرب کشور به آذربایجان تحویل می دهیم.
اوجی با بیان اینکــه مردم نقش اساســی در مصرف 

بهینه گاز دارند و هر چقدر کمتــر مصرف کنند، گاز 
بیشــتری در اختیار صنایــع و پتروشــیمی ها برای 
تبدیــل بــه ارزش افزوده قــرار می گیرد و به رشــد 
اقتصادی کمک می کنــد، تصریح کــرد: البته مردم 
تاکنون نهایت همکاری را داشتند، اما جا دارد بیشتر 

همکاری کنند.
وی با اشاره به اینکه مصرف گاز در بخش های خانگی، 
نیروگاهــی و صنایع ۱۰ تا ۱۲ درصد رشــد داشــته و 
متأسفانه به دلیل ســرمایه گذاری نکردن، مقدار تولید 
گاز همانند پارسال اســت، گفت: بر اساس برنامه ریزی 
شرکت ملی نفت ایران توســعه میدان پارس شمالی، 
تکمیل میدان پارس جنوبــی از جمله فاز ۱۱ و میدان 
گازی کیش در برنامه اســت و ان شاء اهلل ظرف دو سال 

آینده مقدار تولید گاز افزایش می یابد.

رئیــس فراکســیون محیط زیســت مجلــس گفت: 
بنزین های تولید شده با استاندارد یورو ۴ در پاالیشگاه ها 
در حین انتقال به جایگاه ها دیگر دارای استاندارد یورو ۴ 
نیستند چرا که بنزین تولیدی با مازوت و گازوئیل موجود 

در لوله هــا، نفتکش و تانکرها مخلوط می شــوند.بنزین 
یورو ۴ پاالیشــگاه ها حین انتقال به جایگاه ها با مازوت و 
گازوئیل مخلوط می شودسمیه رفیعی رئیس فراکسیون 
محیط زیســت گفت: بنزین یورو ۴ فقط در پاالیشگاه ها 

استاندارد اســت و بنزین های بعد از پاالیشگاه با مازوت 
و ســایر فرآورده ها مخلوط شده است. متأســفانه بعد از 
بنزین های تولید شده با استاندارد یورو ۴ در پاالیشگاه ها 
بنزین ها دیگر استاندارد یورو ۴ خود را از دست می دهند 

چرا که بعد از تولید این بنزین ها در پاالیشــگاه محموله 
تولید شــده از طریق لوله ها و نفتکــش و تانکرهایی که 
پیش تر مازوت و گازوئیل حمل کرده اند مخلوط شــده و 

عماًل دیگر بنزین یورو ۴ تحویل مردم نمی شود.

وزیر

بنزین

خریــدار   مدیرعامل شــرکت ملی نفت 
ایران با بیان اینکه به دنبــال تامین و نصب 
جکت در میــدان گازی فرزاد ب هســتیم، 
گفــت: تکمیل فــاز ۱۱ پــارس جنوبی از 
اولویت هــای این شــرکت اســت، در فاز 
۱۱ در مرحلــه حفــاری چاه ها هســتیم و 
بخشــی از تولید گاز از این فاز سال آینده به 

بهره برداری می رسد.
 محسن خجسته مهر  با اشــاره به برنامه این 
شــرکت برای افزایش تولید گاز بیان کرد: 
برنامه بلندمدت شرکت ملی نفت این است 
که در یک بازه زمانی ۸ تا ۱۰ ســاله ظرفیت 
تولید گاز کشــور را ۱.۵ برابر کند، یعنی از 
تولید روزانه یــک میلیارد متــر مکعب به 
تولید روزانه ۱.۵ میلیارد متر مکعب برسیم.

وی افزود: این میزان افزایش تولید متناسب 
با نیاز کشــور در آینده تعیین شــده است 
و واقعا برای تامیــن گاز صنایع و توســعه 
بازارهــای صادراتــی ایران به ایــن میزان 

افزایش تولید گاز نیاز داریم.

 تولید از فاز 11 پارس جنوبی در سال 
1401 محقق می شود

خجسته مهر اظهار داشت: یکی از برنامه های 
شــرکت نفت بــرای افزایش تولیــد گاز، 
تکمیل پروژه فازهای میــدان گازی پارس 
جنوبی است و طرح های این میدان در حال 
اجراســت. همچنین پروژه های نگهداشت 
تولیــد از فازهای پارس جنوبــی نیز به طور 
همزمان در دســتور کار قرار گرفته اســت.
مدیرعامل شــرکت ملی نفــت ایران گفت: 
توســعه و تکمیل فاز ۱۱ پــارس جنوبی از 
اصلی ترین اولویت های شــرکت ملی نفت 
است. در فاز ۱۱ االن در مرحله حفاری چاه ها 
هستیم و بخشــی از تولید گاز از این فاز در 
ســال آینده به بهره برداری می رسد البته با 
برخی از اقداماتی که انجام شــد تولید از این 
فاز جلو افتاد.وی تاکید کرد: در نظر داریم با 

سازوکاری که طراحی شده بخشی از تولید 
را به جای برداشــت در ســال های آینده در 
همین ســال ۱۴۰۱ تولید کنیم.مدیرعامل 
شــرکت ملی نفت ایران گفت: االن حفاری 
این فاز سرعت گرفته اســت و سکو در حال 
جابه جایی و انتقال اســت و در سال آینده از 

این فاز تولید خواهیم داشت.

 به دنبال تامین و نصب جکت در میدان 
گازی فرزاد ب هستیم

وی دربــاره میــدان گازی فــرزاد الف و ب 
گفــت: میــدان گازی فــرزاد ب هم اکنون 
دارای یک قرارداد با شــرکت داخلی است. 
برنامه فعلی بر تامیــن و نصب جکت در این 
میدان گازی متمرکز شــده اســت و ما به 
این کار ســرعت داده ایم. جکت این میدان 
االن مشخص شده اســت، برای جابه جایی 
و نصب این جکت به حــدود ۶ ماه زمان نیاز 

است.خجسته مهر گفت: بعد از نصب جکت 
نیز بحث تامین و ساخت ســکوی دریایی و 
حفاری چاه ها مطرح اســت. بــه دنبال این 
هســتیم که دکل موردنیاز برای حفاری را 
تامین کنیم. در نتیجه ما به جد پیگیر تولید 
از این میــدان در ســریع ترین زمان ممکن 
هستیم.مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
درباره وضعیت میدان گازی فرزاد الف گفت: 
عربســتان از میدان فرزاد الف تولید خود را 
آغاز کرده اســت، این دو میدان گازی فرزاد 
هم گاز و هم ســازند های خاصــی دارند. در 
فرزاد الف کار توصیــف و مباحث مقدماتی 
را آغاز کرده ایم ولی در حــال حاضر تمرکز 

اصلی ما بر روی میدان فرزاد ب است.

برنامه ما بهره برداری از میدان گازی 
کیش در سال 1402 است

وی دربــاره آخرین وضعیــت میدان گازی 

کیش گفت: در میدان گاز کیش از گذشته 
۱۴ حلقه چاه حفاری شده است که البته این 
چاه ها نیاز به اسیدکاری دارند. آماده کردن 
این چاه ها برای تولید ســهل الوصول است. 
تصمیم داریم که فاز اول این میدان به تولید 
برسد ولی تولید از این میدان به احداث یک 

خط لوله ۲۰۰ کیلومتری نیاز دارد.
خجسته مهر اظهار داشــت: همچنین کار 
مربوط به مطالعات مفهومی این میدان آغاز 
شده اســت و مصوبات هیئت مدیره آن اخذ 
شده اســت. در مجموع برآورد ما این است 
که در ســال ۱۴۰۲ تولید از این میدان آغاز 

می شود.

برآورد تولید روزانه 100 میلیون متر 
مکعب گاز از میدان پارس شمالی

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: 
میدان گازی پارس شــمالی معــادل ۴ فاز 

میدان گازی پــارس جنوبی اســت. البته 
ســیال این میدان با میدان پــارس جنوبی 
تفاوت هایی دارد.وی افــزود: برای تولید از 
این میدان در حال انجام دو اقدام هســتیم. 
اول اینکه حفاری چاه را آغــاز کنیم و باید 
یک پیمانکار انتخاب کنیم که تاسیســات 
قبلی را جمع آوری کند. دومین کار هم این 
است که در حال انتخاب مشاور جهت انجام 

مطالعات مفهومی این میدان هستیم.
خجســته مهر گفت: برآورد ما از تولید گاز از 
میدان پارس شــمالی روزانه ۱۰۰ میلیون 
متر مکعب است. درباره میدان گازی کیش 

نیز همین میزان تولید را برآورد می کنیم.

جزئیات 10 طرح ضربتی تولید روزانه 
130 میلیون متر مکعب گاز از میادین 

نفت مرکزی
مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران تأکید 
کرد: اگر در دولت قبــل طرح هایی تدوین 
شــده که روی آنها کار کارشناسی دقیقی 
انجام شده باشــد ما آنها را اجرایی خواهیم 
کرد. اینطور نیست که اگر در دولت گذشته 
طرح دقیقی تدوین شده باشــد ما بگوییم 
چون دولت گذشــته طرح را آمــاده کرده 
پس ما اجرا نمی  کنیم.وی افزود: یک نمونه 
از این کار مربوط بــه ۱۰ طرح ضربتی تولید 
گاز از میادین نفت مرکزی اســت. ما اجرای 
این طرح ها را در دســتور کار قرار داده ایم و 
هم اکنون در مرحله اخذ مجوز از شــورای 
اقتصاد است. هیچ اقدام اجرایی درباره این 

طرح در دولت گذشته صورت نگرفته است.
خجسته مهر  گفت: ولی اجرای این ۱۰ طرح 
در دولت سیزدهم ســرعت خواهد گرفت و 
برآوردها از افزایش تولیــد گاز از آن حدود 
۱۳۰ میلیون متر مکعب در روز اســت. در 
بین خود این ۱۰ طرح نیــز اولویت گذاری 
شــده اســت تا برای تامین مالی و اجرا در 

دستور کار قرار گیرد.

هیچ کدام از استان های کشور قطعی گاز ندارند

وئیل مخلوط می شود وت و گاز و 4 پاالیشگاه ها حین انتقال به جایگاه ها با ماز  بنزین یور

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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مشکالتقابلحلاست؟

ماجرای آب های مرزی ایران؛ از هامون تا هورالعظیم 
خریدار   یک کارشــناس حوزه آب گفت: 
اگر افغانســتان و ترکیه آب را بــرای ما رها 
نکننــد دریاچه هامــون و یــا هورالعظیم 
ریزگــرد تولیــد می کنند، ما هــم اگر آب 
را رهاســازی نکنیــم هورالعظیم مســئله 
پیدا می کند، بنابراین محیط زیســت یک 
موضوع فرامنطقه ای اســت و مرز سیاسی 
نمی شناسد.داوودرضا عرب، درباره آب های 
مرزی و نوع نــگاه به آن اظهار داشــت: در 
حال حاضر دو نگاه بــه آب وجود دارد یکی 
اینکه جنگ آینده بر ســر آب است و دیگر 
اینکه یکی از محورهای صلح در آینده؛ آب 
است یعنی آب پیونددهنده ملت ها است، به 
اعتقاد بنده نیــز آب پیونددهنده ملت های 
باالدست و پایین دســت و دو طرف رودها 
بوده و علــت آن اینکه محیط زیســت یک 

مسئله فرامرزی است. 

محیط زیست مرز سیاسی نمی شناسد
وی افــزود: مثال اگــر افغانســتان و ترکیه 
آب را برای ما رها نکننــد دریاچه هامون و 
یــا هورالعظیم ریزگرد تولیــد می کنند، ما 
هم اگر آب را رهاســازی نکنیم هورالعظیم 
مسئله پیدا می کند، بنابراین محیط زیست 
یک موضــوع فرامنطقــه ای اســت و مرز 

سیاسی نمی شناسد. برای حفظ این محیط 
زیست باید پروتکل همکاری داشته باشیم 

و آب وسیله ای برای دوستی ملت ها باشد.

اروپایی ها مشکل حقابه راین را 
چگونه حل کردند؟

این کارشــناس حــوزه آب در ادامه تصریح 
کرد: نمونه همکاری کشورها با موضوع آب؛ 
رودخانه راین در اروپا اســت که از ۸ کشور 
عبور می کنــد، بعد جنگ جهانــی دوم که 
فاجعه ای بنام ساندوز اتفاق افتاد و میلیون ها 
قطعه ماهی در پایین دســت و فاضالب اروپا 
از بین رفتند، دانشــمندان و سیاستمداران 
هلندی جلســه ای برگذار کردند. مشخص 
شــد که معادن پتاس و فاضــالب آلمان و 
فرانســه عامالن آلوده کننــده آب بوده اند، 
آلمان ها خطــاب به دیگر کشــورها گفتند 
که شــما شکســت خورده جنگ هستید و 
در نظر داریــد اجازه ندهید صنعت کشــور 
ما رشــد کند، در همین حیــن NGO ها و 
مردم اروپا وارد میدان شــدند و این تبدیل 
بــه پیونددهنــده ملت های باالدســت و 
پایین دست شــد و اکنون یکی از پاک ترین 
رودهای دنیا اســت که پروتکل های زیادی 

برای همکاری مشترک دارد.

با افغان ها به تفاهم می رسیم؟
وی تاکید کــرد: در هر حــال آب می تواند 
به شــکل خردمندانه ای هم در باالدست و 
هم پایین دســت به درستی اســتفاده شود 
تا همه برنده باشــند، مثال در افغانســتان 
چندین حوزه آبریز از جمله دشــت مرغاب 
و هلمند و هریردود وجود دارد که این کشور 
متخصصینی که بتواننــد از این رودخانه ها 
بهره بــرداری کنند، ندارند. شــرکت های 
ایرانی می توانند در توســعه آنها مشارکت 
داشــته و آب این رودها را مهار کنند، ما ۴۵ 
هزار متخصص و مهندس کشــاورزی بیکار 
و همچنین کارخانجات لوله ســازی داریم 
که با معضالت خرید مواجهند، این کشــور 

نیز نیروی کار ارزان زیــادی دارد، بنابراین 
می توانیم در حوزه تکنولــوژی به افغان ها 
کمک کنیــم و در ازای آن آب بیشــتری به 
کشور ما گسیل شــود، یعنی اگر افغانستان 
از آب درست استفاده کند و تبخیر سطحی 
کم شود آب بیشتری روانه کشور ما می شود 
و یا ما در مقابل می توانیم از چاه نیمه ها آب 
شــهر مرزی زرنج را تامین کنیم و یا به این 
کشــور برق صادر کنیم. حتــی می توانیم 
روی آبــی که از تنگه پنجشــیر به ســمت 
پاکستان می رود ســرمایه گذاری مشترک 
داشــته باشــیم، در همکاری با ترکیه نیز 
با ســرمایه گذاری مشــترک از هدررفت و 

تبخیر ارس جلوگیری کنیم.

محیط زیست انتقام می گیرد
عرب با بیان اینکــه هرکس بخواهد آب را بر 
دیگری ببندد نتیجه ای جــز جنگ ندارد، 
خاطرنشــان کرد: عالوه بــر جنگ؛ محیط 
زیســت نیز محدویت های آبی را بی پاسخ 
نخواهد گذاشت همان قدر که کشور مقصد 
آب دچار آســیب می شود، کشــور مبدا و 
سرچشمه منابع آبی نیز خسارت می بینند، 
مثال از ریزگردهای زابل ترکیه و افغانستان 

هم آسیب می بینند.

دیپلماسی فراتر از آب کمک کند
وی درباره ارائه راهکارهای سیاســی برای 
حل مباحث آب های مرزی گفت: مســائل 
آب های مــرزی نه فقــط هایتکنولوژیکی و 
فنی؛ بلکه سیاســت کالن کشور است، باید 
در وزارت خارجه دفتر آب های مرزی ایجاد 
شود، دوم اینکه سیاست های کلی در شورای 
عالی امنیت ملــی به نام دیپلمیاســی آبی 
کشور تهیه و توافق شود که بقیه بر اساس آن 
همکاری کنند، مثال خط آهنی که از چابهار 
به ســمت هرات می رود با ســرمایه گذاری 
ایران اســت، ما  می توانســتیم مسئله آب 
هیرمند را نیــز در این پــروژه بگنجانیم و یا 
اینکه بــرای جلوگیــری از آلودگی آب دریا 
بین کشورها همکاری صورت گیرد، مثال اگر 
آب شــیرین کن احداث می شود باید مراقب 
باشیم با سیاست پرورش ماهی در قفس در 
دریا تناقض نداشته باشد و یا اینکه مکان یابی 
طوری باشد که با حداکثر راندمان و حداقل 
مصرف انرژی بوده و الزامات محیط زیســت 
رعایت شود، به عبارت دیگر دیپلماسی فراتر 
از آب هم به حل موضوع کمک کند و در این 
بین خلیج فــارس می تواند مبحث همکاری 
بین کشورهای حاشیه آن باشد و پیوندها را 

تقویت کند.



موجهمهگیریجدید

ون نیفتیم با ساده انگاری در دام اومیکر

باابالغبخشنامهایازسویمعاونآموزشیوزارتعلوم

آموزش نیمسال دوم دانشگاه ها حضوری شد
معاون آموزشی وزارت علوم با ابالغ بخشــنامه ای دانشگاه ها را ملزم به 
ازســرگیری آموزش حضوری تمامی مقاطع تحصیلی از نیمسال دوم 

تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نمود.
 در نامه دکتر علی خاکی صدیق به روســای دانشــگاه ها و موسســات 
آموزش عالی آمده است:با توجه به مصوبه ســتاد از سرگیری آموزش 
حضوری دانشــجویان در تاریخ ۲۰ دی جــاری در خصوص حضوری 
شــدن آموزش در مقطع مختلف تحصیلی و دانشــگاه ها و موسسات 
آموزش عالی و نیز حاصل مذاکرات به عمل آمده در نشســت روســای 
دانشــگاه ها و موسســات آموزش عالی با حضور مقام عالی وزارت در 
چهارشنبه ۲۲ دی، الزم اســت هماهنگی الزم برای اقدامات مرتبط با 
در نظر گرفتن همه شــرایط و الزامات اقتصادی آن دانشگاه و موسسه 

آموزش عالی در اجرای مصوبه انجام بگیرد.
بر این اســاس همه کالس های آموزشی دانشــجویان در دانشگاه ها 
و موسســات آموزش عالی و تمامی مقاطع تحصیلی از نیمســال دوم 

۱۴۰۰-۱۴۰۱ به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
همچنین بر اساس شرایط هر دانشگاه یا موسسه آموزش عالی به ترتیب 
و در صورت لزوم آمــوزش حضوری دانشــجویان تحصیالت تکمیلی 
)دکتری تخصصی، کارشناســی ارشــد، دکتری حرفه ای( همچنین 
آموزش دروس عملی برنامه های درسی )آزمایشگاه، کارگاه، درمانگاه 
و نظایر آنها و در نهایت آموزش حضوری دانشــجویان کارشناســی یا 

کاردانی به صورت کامال حضوری در اولویت باشد.
بر این اســاس در اجرای هر چه موثرتر مصوبه بر اســاس هماهنگی با 
مراکز استانی به ویژه اســتانداری و بر اساس آخرین تصمیمات مراجع 

ذی صالح تصمیم گیری و اقدام شود.

رئیسبنیادشهیدوامورایثارگران:
 تأمین مسکن خانواده شهدا با استفاده 

از ظرفیت ها پیگیری می شود
 معاون رییس جمهوری و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران اشتغال 
ایثارگران را مهمترین مسئله در خدمات رســانی به جامعه ایثارگری 
دانســت و گفت: تأمین مسکن خانواده شهدا با اســتفاده از ظرفیت ها 

پیگیری می شود.
سید امیرحسین قاضی زاده هاشــمی همزمان با سالروز وفات حضرت 
ام البنین)س(، روز تکریم مادران و همسران شــهدا با حضور در منزل 
شــهیدان »مهرداد و مهــدی ملکی« بــا خانم »عصمت خســروانی 
طهرانی« مادر مکرمــه این شــهیدان واالمقام دیــدار و از مقام واال و 
ایثارگری شــهدا و ایثارگران تجلیل کرد.وی دیدار بــا خانواده معظم 
شهدا را توفیق و وظیفه خادمان شــهدا دانست و گفت: در سالروز وفات 
حضرت ام البنین )س( که به نام روز تکریم مادران و همســران شــهدا 
نامگذاری شده، خدمت شما آمده ایم تا از حضورتان کسب فیض کنیم 

و ادای وظیفه خدمت و تکریم مقام واالی شهدا را به جای آوریم.

معاون رئیس جمهــوری در این دیدار در جریــان وضعیت این خانواده 
معزز شــهید قرار گرفت و گفت: در حــال حاضر اشــتغال ایثارگران 
مهمترین مسئله در خدمات رســانی به جامعه ایثارگری است که باید 
با استفاده حداکثری از برنامه های ملی و ورود به عرصه های کارآفرینی 
زمینه تعالی جامعه ایثارگری و حل مشــکالت این عزیــزان را فراهم 
کنیم.وی تأکید کرد: مشکل مســکن خانواده معظم شهدا به خصوص 
عزیزانی که تاکنون از تسهیالت مسکن اســتفاده نکرده اند، به صورت 
ویژه با اســتفاده از ظرفیت همه دســتگاه های حاکمیتی مانند وزارت 
مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، شــهرداری ها، بنیاد مستضعفان و 

ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در دستور کار قرار می گیرد.

 ممنوع الکار شدن ۵۰۰۰ راننده تاکسی پایتخت
 به دلیل عدم تزریق واکسن از بهمن ماه

معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی شهر تهران از ممنوع الکار 
شدن بیش از ۵۰۰۰ راننده تاکســی به دلیل عدم تزریق واکسن از اول 
بهمن ماه خبر داد.ســید علی محتشــمی اظهار کرد: براساس ابالغیه 
ستاد ملی کرونا و طبق دستور وزارت کشور تاکســیرانانی که اقدام به 
واکسیناسیون کرونا نکردند، از ادامه فعالیت حمل و نقل درون شهری 

تا زمانی که اقدام به تزریق واکسن نکنند، ممنوع الکار هستند.
وی با بیان این که بررســی ها نشــان داد کــه ۵۱۷۷ نفــر از رانندگان 
تاکسی شــهر تهران تا روز گذشته واکســن تزریق نکرده بودند، گفت: 
برهمین اساس پیامک و اطالعیه ای برای آنها ارســال شد تا نسبت به 
واکسیناســیون اقدام کنند و به آنها اعالم شــد که از ابتدای بهمن ماه 
هرگونه ارائه خدمات حمل و نقل درون شهری برای آنها ممنوع است تا 

زمانی که واکسن تزریق کنند.
معاون فنی و بهره برداری ســازمان تاکســیرانی شــهر تهران با بیان 
این که اطالعات این ۵۱۷۷ نفر مشخص اســت و عوامل گشت کنترل 
و نظارت برابر آیین نامه انضباطی در صورت مشاهده فعالیت آنها با آنها 
برخورد می کند، اظهار کرد: همچنین به صورت سیستمی و هوشمند 
کلیه خدمات اداری آنها معلق خواهد شــد تا زمانی که نسبت به انجام 
واکسیناسیون اقدام کرده و کارت معتبر واکسیناسیون خود را به یکی 

از ادارات هماهنگی امور تاکسیرانان ارائه کنند.

دیوار

درصد تغییر در تعداد والدت های ثبت شــده در سال 
۱۳۹۹نسبت به متوسط ۵ سال قبل آن یعنی متوسط 
تعداد والدت های ثبت شــده در ســال های ۱۳۹۴ تا 

۱۳۹۸ در حدود ۲۲ درصد کاهش داشته است.
 برپایــه  اطالعات ســالنامه آماری ســال ۱۳۹۹ ثبت 
احــوال کشــور، تعــداد والدت های ثبت شــده طی 
ســال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نســبت به متوسط ۵ سال 
ماقبل آن روندی افزایشــی داشته اســت و پس از آن 
تعداد والدت های ثبت شــده در ســال های ۱۳۹۶ تا 
۱۳۹۹ نسبت به ۵ ســال ماقبل آن سیر کاهشی خود 

را شــروع کرده اســت، به طوری که درصد 
تغییر در تعــداد والدت های ثبت شــده در 
سال ۱۳۹۹ نسبت به متوسط ۵سال قبل آن 
یعنی متوســط تعداد والدت های ثبت شده 
در ســال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ در حدود ۲۲ 

درصد کاهش داشته است.
در ســال ۱۳۹۹ از هر هزار زن ایرانی واقع در 

سنین ۱۵ تا ۴۹ سال بدون در نظر گرفتن وضع ازدواج 
آنها نزدیک به ۴۷.۸ فرزند زنده به دنیا آمده اســت. در 
مقیاس اســتانی باالترین تعداد فرزنــدان زنده به دنیا 

آمده بــه ازای هر یکهــزار زن ایرانی واقع در 
سنین باروری با رقم ۱۱۳.۱ مربوط به استان 
سیستان و بلوچســتان و کمترین آن با رقم 

۲۹.۲ مربوط به استان گیالن است.
روند میــزان عمومی باروری در ســال های 
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ نیز گواه روند کاهشی تعداد 
والدت های ثبت شــده از سال ۱۳۹۴ به بعد 
است. مقایسه میزان عمومی باروری سال های ۱۳۹۹ 
و ۱۳۹۸ نشــان می دهد بیشــترین کاهش در میزان 
عمومی باروری ســال ۱۳۹۹ مربوط به اســتان های 

البرز، مازندران، اردبیل، قم و ایالم )به ترتیب با ۱۵.۶، 
۱۱.۳، ۱۰.۶، ۱۰.۴ و ۹.۵ درصد کاهش نسبت به سال 
۱۳۹۸( و کمترین در میزان عمومــی باروری مربوط 
به اســتان های اذربایجان غربی، کرمانشــاه، خراسان 
جنوبی، همدان و کردســتان )به ترتیب بــا ۴.۶، ۵.۵، 
۵.۶، ۶.۱ و ۶.۲ درصد کاهش نســبت به سال ۱۳۹۸( 
است. البته استان سیستان و بلوچستان مستثنی است 
به شکلی که در این استان میزان عمومی باروری با ۰.۲ 
درصد افزایش از ۱۱۲.۹ در ســال ۱۳۹۸ به ۱۱۳.۱ در 

سال ۱۳۹۹ رسیده است.

والدت

خریــدار   بهتریــن و ســاده تریــن راه 
پیشــگیری از ابتال به اومیکــرون دریافت 
واکسن و رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 
است و نباید با تصور خفیف بودن اومیکرون 
و ســاده انگاری، در دام این ســویه جدید 

کرونا بیفتیم.
یکی از خطرناک ترین ویژگی های ســویه 
جدید کرونا )اومیکــرون(، تغییرات زیاد در 
ساختار ژنی ویروس است، به دلیل تغییرات 
زیاد ساختاری، قدرت حیات ویروس بیش 

از سویه قبلی می شود.
دفتــر آمــوزش و ارتقای ســالمت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش 
کرده که عالئم اومیکــرون از دلتا خفیف تر 
اســت، با این حال با توجه به قدرت سرایت 
بیشتر این سویه تعداد موارد ابتال باال برود، 
تعداد موارد بســتری نیز افزایش می یابد و 
تخت های بیمارستانی اشــغال می شوند و 
عدم دسترسی به خدمات، منجر به افزایش 

موارد مرگ و میر خواهد بود.
همچنین بــا افزایش قدرت ســرایت،  افراد 
در معرض خطر )دارای بیمــاری زمینه ای 
و سالمندان( بیشتر مبتال شــده و بیماری 
در ایــن افراد شــدیدتر اســت و مطالعات 
نشان می دهند واکســن های موجود علیه 
اومیکرون  هم موثر هســتند و با دریافت دز 

یادآور ایمنی بدن قوی تر هم می شود.
یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد 
که اومیکرون ۷۰ برابر سریع تر از سویه دلتا 
در نای و ریه ها تکثیر می شود. با وجودیکه 
سرعت تکثیر اومیکرون در مقایسه با سویه 

دلتا ۷۰ برابر بیشتر است.
سازمان جهانی بهداشــت اعالم کرد سویه 
اومیکــرون باعث ابتالی افرادی شــده که 
پیش تر واکســن تزریق کرده یا پس از ابتال 
به کرونا بهبود یافته اند. همچنین این سویه 
کرونا سریع تر از سویه دلتا در حال گسترش 

است.
نتایج یــک مطالعــه مقدماتی هم نشــان 
می دهد که اومیکرون موجب آســیب های 
طوالنی مدت تری بر قلــب، کلیه ها، کبد و 
دستگاه گوارش شده و باعث بروز سپسیس 

)گندیدگی خون( هم می شود.
در کنــار عالئمی کــه پیش تر بــرای ابتال 
به کووید۱۹ مطرح می شــود، بــه تازگی 
دانشــمندان کشــف کردنــد که ســویه 

اومیکرون  باعــث بروز عالئــم منحصر به 
فرد دیگــری در افراد شــده کــه بصورت 
قطعی تایید نشده اســت. این عالئم خارش 
گلو، ســرفه خشک، خستگی شــدید، درد 

عضالنی مالیم، تعریق شبانه هستند.
سرپرســت مرکز روابط عمومــی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی روز یکشــنبه ۲۶ دی ماه گفت: 
ســه فوتی »اُومیکرون« در ایران سالمند 

بودند.
محمد هاشمی افزود: متاسفانه در هر یک از 
شــهرهای تبریز، یزد و شهرکرد، شاهد یک 
فوتی مبتال به اُومیکرون بوده ایم و یک مورد 

بدحال هم در اهواز تحت مراقبت است.
وی تصریح کرد: این افراد ســالمند بوده و 
واکسیناسیون خود را به طور کامل )در سه 

نوبت( انجام نداده بودند.
هاشــمی گفت: اگرچه قــدرت مرگ باری 
اُومیکرون اندک اســت اما بایــد پروتکل ها 
را رعایت و در اســرع وقت نسبت به تکمیل 

واکسیناسیون اقدام کرد.
سرپرســت مرکز روابط عمومــی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشــت ۲۳ دی ماه نیز در 
توییتی درخصــوص آخرین وضعیت موارد 
مثبت شناسایی شــده اُومیکرون در کشور 
نوشــت: بیماران شناسایی شــده مبتال به 

امیکرون به ۷۳۳ نفر رسیده و رو به افزایش 
است.همچنین سعید کریمی معاون درمان 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز 
شنبه ۲۵ در ماه گفت: در حال حاضر میزان 
کل مراجعین ســرپایی و بســتری تفاوت 
نکرده، اما تعداد تســت های مثبت افزایش 
یافته و این یک زنگ خطر اســت، از این رو 
تمام مراکــز باید در حالت آمــاده باش قرار 

گیرند.
وی پیشــتر نیز تصریح کرده بــود: تزریق 
دز ســوم واکســن کرونا تاثیر ۸۰ درصدی 
بر پیشــگیری از ابتال به اومیکرون  خواهد 

داشت و ایمنی بیشتری ایجاد می شود.
به گفتــه کریمی، چند روز بعــد از تزریق 
دز دوم واکسن کرونا سطح ایمنی جمعی 
کاهش می یابــد،  بنابراین بایــد حتما دز 
سوم واکســن کرونا  تزریق شــود،  تجربه 
در کشــورهای دیگر نشــان داده با وجود 
روند خوب واکسیناســیون در کشورهای 
اروپایی و آمریکا، اما همچنان آن ها درگیر 
موج ششــم کرونا شــده اند و از همین رو 
افراد باالی ۱۸ ســال و کســانی که ۳ ماه 
از تزریــق دز دوم واکســن کرونای آن ها 
گذشته باید برای دریافت دز سوم واکسن 
کرونا بــه مراکز درمانی وزارت بهداشــت 

مراجعه کنند.

موج همه گیری جدید
متخصص بیماریهــای عفونی در این زمینه 
گفت: خاســتگاه اومیکرون از کشــورهای 
جنوبی قاره آفریقا بود که با ســرعت بسیار 
باال در ســایر کشــورها شــیوع پیدا کرد و 
تاکنون بیش از ۹۰ کشور به صورت رسمی 
مشــاهده ابتال به این ویروس را اعالم کرده 
اند. نمودار آمار ابتال به بیماری در کشورهای 
درگیر، موج همه گیری جدید را نشــان می 
دهد و از این رو امکان بــروز طغیان بیماری 

در کشور نیز وجود دارد.
ایالد علوی افزود: قبل و بعــد از اومیکرون، 
ســویه های مختلــف ویــروس کوید۱۹ 
را شــاهد بودیــم و خواهیم بــود، اما نکته 
قابل توجــه، اهمیت رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی بــه عنــوان مهمتریــن اصل 
پیشــگیری از ابتال به بیماری است، به ویژه 
در شــرایط کنونی که به دنبــال فروکش 
کردن موج بیماری، افــراد توجه چندانی به 
شــیوه نامه ها ندارند. از طرفی بازگشایی و 
رفع محدودیت هایی که نزدیک به دو سال 
در کشور برقرار بود، اطمینان خاطر ذهنی 
در مــردم ایجاد کــرده اســت. از همین رو 
ممکن است غافلگیری آغاز بحران در دنیا، 

در زمان مقابله با اومیکرون نیز تکرار شود.
وی با اشــاره به تایید ادعای قــدرت انتقال 

باالی اومیکرون در مطالعات علمی تصریح 
کرد: همچنین باتوجه بــه فقدان اطالعات 
کافی در خصوص رفتار ســویه اومیکرون، 
کم رنگ شــدن رعایت اصول بهداشــتی و 
هر اقدامی که امکان رعایت را محدود کند، 

نگران کننده خواهد بود.
متخصص بیماریهــای عفونی در خصوص 
اهمیت واکسیناســیون برای پیشــگیری 
از بروز مــوج جدید بیماری اظهار داشــت: 
کــم و بیش بررســی هایی در مــورد تاثیر 
واکسیناســیون بر کنترل شــیوع ســویه 
اومیکرون صــورت گرفتــه  که نشــان از 
اثربخشــی برخی واکســن ها، البته نه به 
صورت بالینی بلکه به صورت آزمایشگاهی 

دارد.
علوی تصریح کــرد: یکــی از دالیل ضعف 
این ویروس در مقایســه با سویه های قبل، 
افزایش سطح ایمنی مردم به دنبال پوشش 
حداکثری واکسیناســیون یا ابتال به کرونا 
در گذشــته اســت. بنابراین نباید از نقش 
واکسیناســیون به عنوان یکی از بزرگترین 

ابزارهای مقابله غافل شد.
وی با اشاره به مقایسه هایی که میان عالئم 
و رفتار سویه های جدید ویروس صورت می 
گیرد، افزود:  باید به بــروز تمامی عالئم در 
دســتگاه تنفســی فوقانی و تحتانی شامل 
آبریزش، احتقان، ســرفه، گلــودرد، تنگی 
نفس، ســردرد، ضعف عمومــی و بی حالی 

حساس بود.  
علویان تاکید کرد: در زمان طغیان بیماری، 
کوچکترین عالمتی را باید ناشی از آلودگی 
به ویروس در گردش در نظر گرفت،  زمانی 
که ســویه های جدیدی از ویروس گزارش 
می شــود، تمهیــدات الزم و کافــی برای 
شناسایی تمام افراد مبتال به آن وجود ندارد 
به همین دلیل ممکن اســت اومیکرون در 
سراسر کشــور گســترش یافته باشد، زیرا 

امکان بررسی تک به تک افراد وجود ندارد.
آنچه مسلم اســت، جهت بیشــتر رعایت 
کردن اصول بهداشــتی و دیگــر اقدامات 
الزم جهت حفظ ســالمتی خود و اطرافیان 
صرف نظــر از اینکه ما با چه نوعــی از کرونا 
روبه رو هستیم باید نسبت به تزریق واکسن 
نوبــت اول و دوم و دوز یادآور )ســه دوز در 
حال حاضر(، رعایت اصول بهداشتی و دیگر 

توصیه های الزم اقدام کنیم.

خ موالید سال ۹۹ چگونه بود؟ نر

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 7
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه       28 دی 1400    شماره 965

باهدفارائهخدماتکاهشآسیباجتماعی

فعالیت ۳۴ موبایل ون در ۱۸ استان 
خریدار   رئیس مرکز توســعه پیشگیری 
و درمان اعتیاد ســازمان بهزیســتی کشور 
گفت: در حال حاضر در ۱۸ اســتان کشور، 
۳۴ موبایل ون یا مرکز ســیار بــا هدف ارائه 

خدمات کاهش اعتیاد فعالیت دارند.
فاطمه رضــوان مدنی افــزود: مرکز گذری 
ســیار )Mobile Center( مرکزی اســت 
که در ساعات معینی از روز در منطقه تحت 
پوشش خود، خدمات کاهش آسیب اعتیاد 
از جمله آموزش تزریق سالم و رفتار جنسی 
سالم، ارائه سوزن و ســرنگ، کاندوم، غذا و 
پوشاک را با اســتفاده از ماشین ون یا مینی 
بوس در مناطق آلــوده و پرخطر به معتادان 

تزریقی ارائه می دهد.
 این مراکــز هم خدمــات ســیاری دارند 
اما از تیم های ســیار از امکانات بیشــتری 
برخوردارند و یک ون تجهیز شده در پاتوق 
های مختلــف و در زمان هــای مختلف می 

تواند به ارائه خدمات پردازد.  
وی به فعالیت ایســتگاه های کاهش آسیب 
)Harm reduction station( در کشــور 
اشــاره کرد و گفت: این ایســتگاه، مرکزی 
است در قالب کانکس با قابلیت جابجایی که 
خدمات کاهش آســیب در ابعاد کوچکتر از 
مرکز گذری و مشــابه آن ارائه می دهد و به 

صورت روزانه فعالیت دارد. 
این مراکز در مکان هایی که نیاز به خدمات 
کاهــش آســیب وجــود دارد و راه اندازی 
مرکز گذری به خاطر شرایط منطقه بسیار 

مشکل است.

رضوان مدنی ادامــه داد: یکی از گزینه های 
مناسب، ایســتگاه کاهش آسیب یا کانکس 
های کوچک اســت که حدود ۲۰ - ۱۵ متر 
مربع است. این ایســتگاه ها )کانکس ها( به 
تازگی راه اندازی شــده و در کل کشــور در 
حال حاضر ۲۴ کانکس در ۱۵ استان شروع 
به فعالیت کرده اند. در این ایســتگاه ها هم 
مشابه تیم های ســیار به افراد پرخطر و در 
معرض خطر در پاتوق هــا خدمات کاهش 

آسیب ارائه می دهند.

نحوه خدمات دهی برنامه کاهش 
آسیب اعتیاد

رئیس مرکز توســعه پیشــگیری و درمان 
اعتیاد ســازمان بهزیســتی کشــور اظهار 
داشــت: راهبرد و اقدامات کاهش آســیب 
یکی از اساســی  ترین راهبردهــا در زمینه 
پیشــگیری از ابتال به بیماری های عفونی 
و واگیر مانند بیماری هــای ایدز و هپاتیت 
است. از آنجا که این بیماری ها با فقر ارتباط 
بســیار نزدیکی دارند و افراد درگیر در آنها 
عمدتاً از نیازمندان و در طبقات و دهک های 
پایین درآمدی هســتند یا پس از ابتالی به 
بیماری های مذکور به گروه های فرودست 
اجتماعی نزول مــی یابند، بنابراین حمایت 
های همه جانبه اقتصادی، اجتماعی از آنان 

یک ضرورت است.
رضوان مدنــی افزود: از همین رو ســازمان 
بهزیستی کشــور هم به ســبب مسئولیت 
هایی کــه در زمینه اعتیاد بــر عهده دارد و 

هم به علت ضرورت حمایت از اقشار آسیب 
دیده و در معرض آســیب )آســیب پذیر(، 
در زمینــه پیشــگیری، کاهــش و کنترل 
اچ آی وی/ایــدز و حمایت از افــراد مبتال و 

خانواده های آنان فعالیت دارد.
وی با بیان اینکه برنامه های کاهش آسیب 
در ســازمان بهزیســتی به منظور کاهش 
عوارض مصرف مواد و پیشــگیری از اچ ای 
وی اجــرا می شــود، تصریح کــرد: جامعه 
مخاطب اصلــی ایــن برنامه هــا، مصرف 
کننندگان مواد که رفتارهای پرخطر دارند 
ماننــد مصرف کننــدگان تزریقــی مواد و 
مصرف کنندگان بی خانمان و زنان با رفتار 

پر خطر هستند. 
خدمات و برنامه های کاهش آسیب شامل 
آموزش، توزیع اقالم کاهش آســیب مانند 
سوزن و سرنگ، کاندوم، اقامت شبانه، ارائه 
تغذیه و وعده ی غذایــی، درمان نگهدارنده 
با متادون، حمایت های اجتماعی، خدمات 
ارجاع و پیگیری، آزمایش سریع اچ آی وی، 

مشاوره و خدمات سیار است.
رضوان مدنی یادآور شــد: از ســال گذشته 
خدمات پیشــگیری از کرونا شــامل توزیع 
اقالمــی مانند ماســک و ضدعفونی کننده 
دســت و ســطوح  و ... هم اضافه شده است. 
خدمات کاهش آسیب و پیشــگیری از اچ 
آی وی در مراکز سیار موبایل ون، تیم های 
سیار، ایستگاه های کاهش آسیب و باشگاه 
های مثبت به گــروه های هــدف ارائه می 
شوند. آموزش، توانمندســازی گروه های 

همتا، ارائه اقالم کاهش آســیب، آزمایش 
اولیه ســریع اچ آی وی، ارجــاع، حمایت 
هــای اجتماعی از جمله خدمات ســازمان 

بهزیستی در سرتاسر کشور هستند.

واحدهای ارائه دهنده خدمات
رئیس مرکز توســعه پیشــگیری و درمان 
اعتیاد ســازمان بهزیســتی کشــور گفت: 
برنامه های کاهش آســیب با توجه به نیاز و 
مشخصات منطقه و ارزیابی های انجام شده 
در واحدهای متنوعی شــامل مرکز گذری 
 ،)Shelter(مرکز سرپناه شــبانه ،)DIC(
DIC/shel� )مرکزگذری/ سرپناه شــبانه
 ،)Outreach( تیم امداد رسان سیار ،)ter
 )Mobile Center( مرکز گــذری ســیار
و ایســتگاه کاهش آســیب )کانکس( ارائه 
می شود که ســه مورد آخر خدمات کاهش 
آسیب را در پاتوق ها ارائه می دهند. در ابتدا 
بر اساس جانمایی و ارزیابی سریع و مفصل 
منطقه ای، مناطــق پرخطر شناســایی و 
خدمات کاهش آســیب به افــراد نیازمند 

خدمات ارائه می شود.
رضوان مدنــی در تعریف تیم امداد رســان 
سیار )Outreach( افزود: تیم سیار معموالً 
متشکل از دو نفر که بیشتر افراد گروه همتا 
)افراد بهبود یافته( هستند، است. تیم سیار 
به شناســایی پاتوق های معــروف و محل 
تجمع مصرف کنندگان خیابانی می پردازد 
و در محل پاتوق خدمات کاهش آســیب را 

ارائه می کند. 
بخشی از تیم ها وابســته به مرکز گذری یا 
مراکز گذری/ســرپناه شــبانه و برخی تیم 
ها نیز به عنوان تیم ســیار مستقل هستند. 
خدمات کاهش آســیب شــامل آموزش، 
توزیع اقالم کاهش آســیب مانند سوزن و 
سرنگ، کاندوم، ارائه تغذیه و وعده غذایی، 
ارجاع بــه مراکــز کاهش آســیب و مراکز 
درمانی دیگر، انجام تست اج آی وی و اخیرا 
ارائه اقالم پیشــگیری از کرونا است. ۱۴۰ 
تیم سیار وابســته در ۳۱ استان کشور و ۳۱ 
تیم سیار مستقل در ۱۰ استان کشور فعال 

هستند.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر
موضوع  اول  هيات   1400/10/04 مورخه   140060324002002157 شماره  رای  برابر 
قانون تعيين تکليف وضعيت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
برازجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متعلق به اقای محمدعلی عمادی منفرد فرزند قلی به 
شماره شناسنامه 396 و شماره ملی 3500648509 صادره از بوشهر در ششدانگ يک قطعه 
زمين مزروعی به مساحت 88925/38متر مربع قسمتی از پالک 7082 اصلی واقع در بخش 
سه حوزه ثبت ملک برازجان اراضی روستای هفت جوش خريداری شده از آقای قلی عمادی 

منفرد به ايشان واگذار گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود تا در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف 
مدت يک ماه از تاريخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضايی تقديم 
نمايند بديهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدموصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکيت صادر خواهد شد. صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانونی 

)دادگاه(نيست.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/10/28 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/13

حمیدرضا باقرپور
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دشتستان



معاونفناوریبانکمرکزیخبرداد

رمز ریال به صورت آزمایشی اجرا می شود

خریدار   معــاون فناوری نویــن بانک مرکزی 
گفت: رمز پــول بانک مرکزی با نــام رمز ریال به 

صورت آزمایشی به زودی اجرا می شود. 
»مهران محرمیان« در حاشــیه مراسم هفتمین 
همایش مالی اســالمی افزود: موضوع رمز ارز در 
کشــور ذی نفعان و متولیان متعــددی دارد هم 
اکنون این موضوع به معاونــت اقتصادی رئیس 
جمهوری سپرده شده و جلسات متعددی در این 
خصوص برگزار  و پیشرفت خوبی هم داشته است 
و امیدوارم در هفته های آینده خبرهای خوبی را 
بشــنویم. وی گفت: فتوای رهبر معظم انقالب در 
خصوص رمز ارز راهگشا و دقیق بود و موضوع را به 
مباحث قانونی واگذار کردند و مواد قانونی نیز در 
حال پیشرفت اســت و همگرایی خوبی بین قوای 

مختلف انجام می شود. 
معاون فنــاوری بانک مرکزی گفت: در مســائل 
شــرعی با توجه بــه اعتمــاد خوب رهبــری به 
متخصصان به زودی راهگشاهایی خواهیم داشت 
و اگرچه علما نظرات متعــدد و متفاوتی دارند، اما 

مبنا بر اساس نظر رهبری راهگشاتر است. 
وی در خصوص انتشار رمز ارز گفت: راهکار بانک 
مرکزی برای حل تناقض بیــن تمرکززدایی که 
در ذات رمزارزها اســت و از ســوی دیگر موضوع 
حاکمیت پول کشورها وجود دارد بحث رمز پول 

ملی کشورها مطرح شده  است. 
محرمیان ادامه داد: بسیاری از بانک های مرکزی 
کشــورها در این خصوص فعالیــت می کنند، در 
بانک مرکزی کشور ما نیز از چند سال گذشته این 

موضوع مطرح شــده و اقدامات فنی انجام شده و 
مقررات آن در شــورای پول و اعتبار نیز تصویب 
شده اســت. به گفته این مســوول، به زودی فاز 
آزمایشــی رمز پول بانک مرکزی با نام رمز ریال 
اجرا می شود و اســتفاده عمومی دارد و به صورت 
اسکناس است ،اما در فضای دیجیتال منتشر و در 

اختیار مردم قرار می گیرد.
وی درباره استفاده از رمز ارز در واردات کاال گفت: 
مصوبه مرداد ماه هیات وزیران بود که در واردات از 
رمز ارز استفاده کنیم که آیین نامه های اجرایی آن 
در حال تدوین است و به زودی اجرا و جزییات این 
موضوع اعالم می شود  و هدف این است که افرادی 
که می خواهند در واردات از رمز ارز استفاده کنند 

مشکلی نداشته باشند.

خریدار  بــه گــزارش روابط عمومــی بانک 
قرض الحســنه مهر ایــران، با اقدامــات صورت 
گرفته در طول ۹ ماه سال جاری، بالغ بر ۲۷۹هزار 
میلیارد ریال منابع قرض الحســنه جذب شده که 
نســبت به پایان ســال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ درصد 
رشــد داشــته و در حال حاضر منابــع بانک به 

۷۶۰هزار میلیارد ریال رسیده است.
همچنیــن در طــول مــدت یاد شــده بانک 
قرض الحســنه مهــر ایــران یــک میلیون و 
۸۶۵هــزار فقره تســهیالت پرداخــت کرده 
است. مبلغ این تسهیالت به بیش از ۴۰۵هزار 

میلیارد ریال می رسد.
بانک قرض الحســنه مهر ایران به عنوان نخستین 
و بزرگ ترین بانک قرض الحســنه کشــور، یکی 
از محورهــای اصلی پرداخت تســهیالت خود را 
توانمندســازی مددجویان نهادهای حمایتی و 
گره گشــایی از کار محرومان قرار داده و بر همین 
اســاس بخش قابل توجهی از تســهیالت خود را 

معطوف به این حوزه کرده است.
بانک قرض الحســنه مهر ایران از آغاز تفاهم نامه 
با نهادهای حمایتی مختلف تا پایان آذر ماه سال 
جاری، در مجموع ۶۰۸هزار فقره تســهیالت به 

ارزش تقریبی ۷۰هزار میلیــارد ریال را پرداخت 
کرده است.

از مبالغ تســهیالت پرداخت شــده به نهادهای 
مختلف، ۴۵۳هــزار فقره بــه مددجویان کمیته 
امداد به ارزش بیــش از ۴۳هزار میلیــارد ریال، 
۱۳۰هزار فقــره به ارزش ۲۲هــزار میلیارد ریال 
به معرفی شــدگان بنیاد برکت، ۱۳هزار فقره به 
ارزش ۱۳۶۰ میلیــارد ریال به معرفی شــدگان 
بنیاد مســکن و بیش از ۱۲هزار فقره تســهیالت 
بــه ارزش ۳۰۰۰ میلیــارد ریال بــه مددجویان 

بهزیستی تخصیص یافته است.

شهر

 مدیرامور شــعب تهــران و البرز 
بانک شــهر با بیان اینکه ســود 
ســپرده های این بانک مطابق با 
دستورالعمل های بانک مرکزی 
است، گفت: خوشــبختانه طی 
ســال هــای اخیــر، پرداخت 
ســودهای نامتعارف در شــعب 

بانک شهر نداشته ایم.
به گــزارش اخبارنویــن به نقل 
ازروابــط عمومی بانک شــهر، 
ســعید عســگری بــا تاکید بر 
اهمیت اجتنــاب از رقابت های 
غیر قانونی در پرداخت ســود به 
ســپرده گذاران، تصریح کرد: به 

عنــوان بانکــی حرفه 
ای و محبوب در میان 
شهروندان برای جذب 
هیچ  بیشتر  مشتریان 
گاه اقدام بــه افزایش 
نرخ ســود ســپرده بر 
خالف دســتورالعمل 

های بانــک مرکــزی نخواهیم 
کرد.

وی با بیــان اینکه اعتقــاد داریم 
پرداخت ســود بانکــی مطابق با 
قوانین ؛ گامی در جهت توســعه 
بخــش تولید و اشــتغال جوانان 
کشورمان خواهد بود، افزود: اگر 

نرخ سود سپرده ها باال 
باشــد، هدایت اعتبار 
الزم بــرای واحدهای 
تولیدی فراهم نشــده 
و بنابراین بخش تولید 
در رکود به ســر خواهد 

برد.
مدیرامور شــعب تهــران و البرز 
بانک شهر عنوان کرد: با پرداخت 
ســود ســپرده منطقی و قانونی 
از ســوی بانک هــا؛ قطعا بخش 
اعظمی از ســرمایه  های خرد به 
ســمت مشــاغل کوچک سوق 
پیدا کرده و در این صورت شاهد 

ایجاد اشتغال بیشــتر در کشور 
خواهیم بود.

عســگری با تاکیــد بــر اینکه 
بانــک شــهر در ســال »تولید؛ 
مانع زدایی هــا«  پشــتیبانی ها، 
بیش از پیــش همــراه و حامی 
تولیدکننــدگان بــوده اســت، 
گفــت: یکی از برنامــه های مهم 
شعب بانک از ابتدای سال جاری 
تالش برای استفاده حداکثری از 
ظرفیت هــای قانونی در خدمات 
رسانی بهتر به واحدهای تولیدی 
بوده که در این مسیر موفق عمل 

کرده ایم.

اجتناب از رقابت های نامتعارف و غیر قانونی در پرداخت سود به سپرده گذاران

پرداخت تسهیالت بیماران صعب  مدت زمان باز
العالج در بانک توسعه تعاون افزایش یافت

به منظور حمایت از بیمــاران خاص و صعب 
العالج ومساعدت در کاهش مشکالت مالی 
و هزینه های درمانی این عزیزان مدت زمان 
بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه افزایش 

یافت.
به گــزارش روابــط عمومی بانک توســعه 
تعاون،مدیــر عامــل بانک توســعه تعاون 
گفت:هیات مدیره بانک در پانصد و هفتادویکمین جلســه خود مدت 
زمان بازپرداخت تســهیالت قرض الحســنه بیمــاران خاص و صعب 

العالج را از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش داد.
وی افزود: ارتقاء شاخص سالمت انسانی از مهمترین مولفه های توسعه 
کشورها محسوب می شــود و حمایت از هموطنان بیمار از اولویت های 

برنامه دولت و بانک توسعه تعاون است.
مهدیان ادامه داد: دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات درمانی متولی 
معرفی بیماران به شبکه بانکی بوده اند و بانک توسعه تعاون نیز پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه در دو استان تهران و اصفهان را بر عهده داشته 
است و طی یکســال اخیر مجموعا ۴۳۰ میلیارد ریال در شعب بانک در 

دو استان تهران و اصفهان، به بیش از دو هزار بیمار پرداخت شده است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون این تســهیالت را در قالب قرض الحسنه 
با نرخ کارمــزد چهار درصــد اعالم کــرد و گفت: تســهیالت مطابق 
معرفی نامه ها تا سقف پانصد میلیون ریال به هر نفر پرداخت شده است.

وی خاطر نشان کرد:ســازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سالمت 
نیز به عنوان دو سازمان تخصصی در پوشش دهی هزینه های بیماران و 
پیشبرد امور درمانی بیماران در سراسر کشور خدمات ارزنده ای به ویژه 

در دوران شیوع کرونا به هموطنانمان ارائه داده اند.
مهدیان گفت: بانک توسعه تعاون به عنوان دستگاه همکار در مجموعه 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آماده توســعه همکاری ها با این دو 
نهاد بیمه ای و درمانی در موضوعات بانکی و مالی و در راســتای تحقق 

اهداف اجتماعی وزارتخانه است.

ارائه تسهیالت ۵ میلیارد ریالی پست بانک ایران 
به استارتاپ های حاضر در رقابت اینوتکس پیچ

 بر اساس توافق انجام شــده میان دبیرخانه 
نمایشــگاه اینوتکس و پســت بانــک ایران 
با هــدف کمک به رشــد و توســعه اقتصاد 
دانش بنیان کشــو؛ برگزیدگان نهایی رقابت 
اینوتکس پیــچ از تســهیالت اعتباری پنج 
میلیارد ریالی پست بانک ایران بهره مند می 

شوند.
 به گــزارش جهانــی پــرس از روابــط عمومی پســت بانــک ایران 
،اینوتکس پیــچ، بزرگترین رویداد ملــی رقابت اســتارتاپی با حضور 
تیم های خالق و نوآور از شــهرها و استان های مختلف کشور است که با 
هدف کشف استعدادها و حمایت از ایده های آنان جهت کمک به رشد و 

توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور برگزار می شود.
 در این رقابت ها، استارتاپ های برتر هر شــهر به انتخاب داوران محلی 
مشخص می شوند و در ادامه از اســتارتاپ های برگزیده هر شهر برای 
حضــور در رقابت هــای نیمه نهایی و نهایــی، همزمان با نمایشــگاه 

اینوتکس ۲۰۲۲ دعوت می شود.
در این مرحله، اســتارتاپ ها ضمن بهره مندی از فرصت حضور در دوره  
پیش شتابدهِی مخصوص اینوتکس، امکان بهره مندی از خدمات ویژه 
از قبیل فضای کار اشــتراکی رایگان، خدمات مربوط به سیســتم های 
پرداخت آنالین و … به منظور توسعه کسب وکار و آمادگی بیشتر برای 

شرکت در رقابت های نهایی را خواهند داشت.
 برگزیدگان نهایی رقابت های اینوتکس پیچ، ضمن بهره مندی از جوایز 
نقدی، امکان بهره مندی از تســهیالت اعتباری پنج میلیارد ریالی که با 
حمایت پست بانک ایران برای توســعه ی کسب وکار آن ها تدارک دیده 
شده است را خواهند داشت. این تسهیالت با نرخ ترجیحی و طبق رویه 

معمول بانکی به تیم های برگزیده اینوتکس پیچ اعطا خواهد شد.
 شایان ذکر است ثبت نام اســتارتاپ ها در این رویداد کامال رایگان بوده 
و عالقه مندان جهت ثبت نام تا ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ می توانند به ســایت 

www.pitch.inotex.com مراجعه نمایند.

با هر سیستم عاملی در تلفن همراه خود وارد 
بانک آینده شوید

بانک آینده در راســتای نوآوری و بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی، 
نســخه جدیدی از سامانه »کیلید« را برای سیســتم های عامل iOS و 

اندروید، منتشر کرد.
مشتریان می توانند با به روز رسانی سامانه »کیلید« به امکانات جدیدی 
از جمله پرداخت یک مرحلــه ای برای مشــتریان حقیقی تک امضاء، 
انتخاب نوع انتقال وجه )پایا،ساتنا، پل، داخلی( و ایجاد کنترل مربوط 

به فیلد »بابت«، دسترسی داشته باشند.
در این قابلیت نرم افزاری،کارمزدهای انتقال وجه بر اساس مبلغ انتقال 

وجه، محاسبه و به مشتری نمایش داده می شود. 
همچنین کارمزد انتقــال وجه »پل« همانند کارمزد »ســاتنا« بوده و 
سقف انتقال وجه آن نیز همانند انتقال وجه کارت به کارت و هم اکنون 
تا سقف صدمیلیون ریال اســت.هم وطنان می توانند بدون مراجعه به 
شعبه، با استفاده از ســامانه »کیلید« احراز هویت شده و مشتری بانک 

آینده شوند و از خدمات این بانک، استفاده کنند. 
هم چنین هر یک از کاربران می توانند حساب های شخصی و تک امضای 
خود را در ســامانه »کیلید« فعال کرده و از این طریق، انتقال وجه های 

داخلی یا بین بانکی خود را انجام دهند.
برای نصب برنامه »کیلید« به وب سایت رســمی بانک آینده به نشانی 

ir.ba24 مراجعه فرمایید.

وسای شعب منطقه مازندران،  برگزاری جلسه ر
بانک ایران زمین

جلسه روسای شعب منطقه مازندران، گلســتان و سمنان بانک ایران 
زمین، هم راســتا با برنامه عملیاتی مدیریت امورشــعب استان ها و با 
محوریت بررسی ارزیابی عملکرد شــعب تا پایان آذر ۱۴۰۰ و به منظور 
تحقق اهداف ابالغی با حضور مدیر منطقه، معاونان و روســای شــعب 

برگزار شد.
به گزارش تریتانیوز بــه نقل از روابط عمومی بانک ایران زمین؛ ســید 
مهدی سلیم بهرامی مدیر امور شــعب منطقه در این جلسه نوآوری و 
چابکی را راهی برای برآورد نیاز مشتری دانست و گفت: همه کارکنان 
باید با بهــره گیری از فرصت ها، همیشــه یک گام از ســایر رقبا جلوتر 

باشند تا به نتایج مطلوب برسند.
در ادامه جلســه عبدالقیوم یمرلــی معاون اجرائــی منطقه به توضیح 
اجمالی آمار و عملکرد شعب و اهداف بدســت آمده پرداخت و با تأکید 
به موضوعاتی از قبیل دقــت در انجام امور حقوقــی و مطالباتی، ثبت 
وکالت نامه ها در سامانه کاوش، مطالعه مجدد دستورالعمل ها و بخش 
نامه های ابالغ شــده، نســبت به تبیین عملکرد شعب در این خصوص 

پرداخت.

بانک
بیش از 490 فقره پرداخت تسهیالت بانک آینده 

ونا وس کر به آسیب دیدگان از ویر
از  حمایــت  به منظــور  آینــده  بانــک 
کســب و کارهای آســیب دیده از ویــروس 
کرونا امسال تا دوم دی ماه، مبلغ ۱۳۹.۴۳۰ 
میلیون ریال در قالــب بیش از ۴۹۰ فقره، به 
صاحبان مشــاغل آســیب دیده، تسهیالت 

اعطا کرده است.
این رونــد با هــدف کمــک بــه صاحبان 
کسب وکارهای آسیب دیده ناشی از همه گیری کرونا و به منظور حفظ 
رونق اشتغال و جبران بخشی از خســارات عملیاتی واحدهای مختلف 
تولیدی، صنعتی، خدماتی و سایر بخش های اقتصادی کشور، از سوی 

بانک آینده انجام شده است.
بانک آینده در قالب بسته های تســهیل گر حمایتی و با ارائه تسهیالت 
اشتغال زا، بســتر الزم برای رونق تولید را فراهم کرده اســت تا با ارائه 
خدمات مالی کارآمد و تامین مالی حوزه های تولیدی، در حفظ اشتغال 
موجود، افزایش ظرفیت های تولیدی بالقوه و ایجاد فرصت های شغلی 

جدید، عملکرد موثری را داشته باشد.

 حضور بانک توسعه تعاون در نمایشگاه 
تراکنش ایران

بانک توســعه تعاون همگام با شــبکه بانکی با برپایی غرفه در هفتمین 
نمایشــگاه تراکنش ایران که با حضور مدیران ارشــد دولتی، مدیران 
عامل بانکها، متخصصین و صاحب نظران حوزه تراکنش برگزار گردید 

حضور یافته است. 
 به گزارش گروه اقتصــاد خبرگزاری آنــا، در برنامه تجلیــل از چهره 
های ماندگار که در مراســم افتتاحیه این رویداد برگزار گردید حجت 
اله مهدیان به عنوان یکی از اعضای هیــات داوران چهره های ماندگار 
حضور داشت و بر اساس اعالم هیات داوران از سید حمید پور محمدی 
و علیرضا لگزایی بــه عنوان چهره های ماندگار و نیــز عباس مرادپور از 
مدیران وزارت امور اقتصــادی و دارایی و شــهاب جوانمردی بعنوان 

مدیران برتر تقدیر به عمل آمد.

خدمات بانک توسعه تعاون براساس فناوری های نوین درحال 
گسترش است

حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون که به همراه سید باقر 
فتاحی رییس هیات مدیره ، امیر هوشــنگ عصــارزاده و محمد جعفر 
ایرانی اعضای هیات مدیره بانــک از غرفه بانک در نمایشــگاه بازدید 
کردند ، درحاشیه این دیدار، حضور بانک توسعه تعاون و شرکت سمات 
در این رویداد بزرگ مالی را موثر دانســت و اظهار داشــت: رویکردها و 
ابزارهای نوین در تراکنش های بانکی، نقش بانکها را با تحوالت زیادی 
همراه نموده است و شبکه بانکی ماموریت های اساسی در شکل دهی و 

ایجاد اعتماد میان فعالین اقتصادی بخش های مختلف برعهده دارد.
وی افزود: بانک توســعه تعاون ارائه دهنده خدمــات تخصصی مالی، 
اعتباری و بانکی به جامعه بزرگ تعاونگران و کارآفرینان و عموم مردم 
است و بســیاری از تعامالت و مناســبات اقتصادی میان تعاونگران با 
محوریت این بانک قابل انجام است واستفاده از فن آوری های نوین در 

گسترش زنجیره خدمات بانک بسیارموثر خواهد بود .
مهدیان خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون با هماهنگی معاونت بانک 
و بیمه وزارت امور اقتصــادی و دارایی، تدابیر و اقداماتی در راســتای 
طراحی نقشــه راه بانکداری دیجیتال در بانک صورت داده اســت، که 
استقرار این رویکرد، با رعایت بســیاری از مولفه ها در مدل کسب و کار 
بانک و مهندســی فرآیندها ،مبتنی براصول مشــتری مداری و فراهم 

سازی زیرساخت های مورد نیاز الکترونیک در حال انجام است.

مدیرعاملبانکشهر:
کمک به توسعه کالنشهرها را در چارچوب قوانین 

و مقررات ادامه می دهیم
 مدیرعامل بانک شــهر با اشــاره به برخی از ضوابط و مقــررات بانک 
مرکــزی، حاکم بر روابــط این بانک و شــهرداری ها بــه خصوص در 
پرداخت تســهیالت، بر عزم بانک در حمایت از طرح های توســعه ای 

مدیریت شهری تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک شــهر، دکتر سید محمد مهدی احمدی 
در حاشیه دیدار با شهردار و رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز گفت: 
طی بیش از یک دهه فعالیت به عنوان بانکی محبوب در شــبکه بانکی، 
همواره برای کمک به شــهرداری ها در زمینه خدمت رسانی بهتر این 

نهاد اجتماعی به شهروندان پیش قدم بوده ایم.
دکتر احمدی با بیان اینکه خوشبختانه شاهد رشــد روزافزون تعامل 
بانک و شهرداری ها طی ماه های اخیر هستیم ، گفت: البته در خصوص 
گسترش همکاری و توجه ویژه بانک به منافع ســهامدارن؛ انتظار می 

رود شهرداری ها نسبت به تعهدات خود پایبند باشند.
وی با بیان اینکه بیشترین مطالبات بانک مربوط به تسهیالت دریافتی 
از سوی شــهرداری ها می باشــد، گفت: علیرغم اینکه این تسهیالت 
نقش مهمی در به سرانجام رســیدن طرح های کالن شهری در حوزه 
های مختلف داشته اســت؛ اما نباید بابت عدم توجه به بازپرداخت این 

تسهیالت ؛ بانک دچار مشکل شود.
مدیرعامل بانک شــهر با بیان اینکه یکــی از مهمترین دالیل موفقیت 
اجرای طرح ها و پروژه های شــهری، ایجاد ارتباط قوی میان مدیران 
بانک و مدیران شــهری در تمامی شهرهاســت، تصریح کرد: این بانک 
تالش کرده است اقدامات گسترده ای در زمینه هوشمندسازی شهرها 

انجام دهد.
دکتر احمدی با اشاره به درخواست شهرداری شیراز برای حمایت از راه 
اندازی کارت بلیت بانک شــهر در ناوگان حمل و نقل درون شهری این 
کالنشــهر ؛ گفت: برای این مهم نیز ضمن بررسی شرایط ، قطعا از هیچ 
کمکی به منظور تسهیل خدمات رســانی به شهروندان دریغ نخواهیم 

کرد.

 جزئیات تغییر در دستور پرداخت های 
ساتنا و پایا

بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای بــه شــبکه بانکــی ســقف مبلغ 
دســتورپرداخت پایا را به یک میلیارد ریال و کف مبلغ دستورپرداخت 

ساتنا را به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش داد. 
 به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن هیبنا، در راستای اجرای 
دقیق تر رسالت سامانه ساتنا در انتقال وجوه کالن و همچنین مدیریت 
حجم دستور پرداخت های سامانه یاد شــده، از روز شنبه مورخ ۲۵ دی 
ماه ۱۴۰۰ تغییراتی به شــرح زیر در ســامانه های ســاتنا و پایا اعمال 

خواهد شد.
کف مبلغ دســتور پرداخت های بین مشتری ســاتنا، از ۱۵۰ میلیون 

ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، افزایش خواهد یافت.
همچنین ســقف مبلغ دســتور پرداخت های پایا از ۵۰۰ میلیون ریال 

به یک میلیارد ریال به ازای هردستور پرداخت، افزایش خواهد یافت.
در خصوص چرخه های تســویه پایا در روزهای عــادی ) غیر تعطیل 
رســمی(، چرخه جدیدی در ســاعت ۱۷:۴۵ جهت تســویه دستور 

پرداخت های غیر شاپرکی افزوده خواهد شد.
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