
سخنگوی گمرک خبر داد
رشد ۵۲ درصدی صادرات به اکو

 سخنگوی گمرک گفت: ســهم صادرات ایران با ۹ کشــور عضو سازمان 
همکاری اســامی )اکو( در ۹ماهه امســال، ۱۹میلیــون و ۸۵۶ هزار و 
۵۳۱تُن کاال بــه ارزش هفت میلیارد و ۶۴۰ میلیــون و ۴۸۸ هزار و ۵۱۷ 
دالر بود که نسبت به مدت مشابه ســال قبل جهش ۴۱ درصدی در وزن و 

۵۲ درصدی در ارزش داشته است.
به گزارش گمرک، »ســید روح اله لطیفی« در این باره اظهار داشــت: از 
ابتدای ســال ۱۴۰۰ تا اول دی ماه، ۲۳ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۳۸ تن کاال 
به ارزش ۱۱ میلیارد و ۷۵۴ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۷۱۶ دالر بین ایران و ۹ 
کشور عضو سازمان اکو تبادل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ 

درصد در وزن و ۴۲ درصد در ارزش رشد داشته است.

ترکیه مقصد نخست صادرات
لطیفی در خصوص میزان صادرات به کشــورهای عضو اکو، توضیح داد: 
ترکیه با خرید چهار میلیارد و ۱۳۱میلیون دالر، مقصد نخســت کاالهای 
صادراتی ایران در بین اعضای اکو بود و پس از آن افغانستان با یک میلیارد 
و ۴۱۲ میلیون دالر، پاکســتان با ۹۱۱ میلیون دالر،جمهوری آذربایجان 
با ۳۸۸میلیــون دالر، ازبکســتان بــا ۳۱۰میلیون دالر، ترکمنســتان 
بــا ۲۴۰میلیون دالر، قزاقســتان بــا ۱۳۳میلیون دالر، قرقیزســتان با 
۶۲میلیون دالر و تاجیکســتان بــا ۵۴میلیــون دالر در رتبه های بعدی 

صادرات کاالهای ایرانی قرار دارند.
ســخنگوی گمرک در خصوص واردات از اعضای اکو نیــز گفت: در ۹ماه 
امسال، ســه میلیون و ۳۸۳ هزار و ۵۰۷ تن کاال به ارزش چهار میلیارد و 
۱۱۳ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۱۹۹ دالر از ۹ کشــور عضو اکو وارد کشورمان 
شده که نسبت به مدت مشابه ســال قبل ۱۲ درصد در وزن کاهش  و ۲۷ 

درصد در ارزش افزایش داشته است.
وی افزود: ترکیه با فروش ســه میلیارد و ۶۹۷میلیون دالر، پاکســتان با 
۱۹۴میلیون دالر، ازبکســتان با ۹۷ میلیون دالر، قزاقستان با ۳۸ میلیون 
دالر، جمهوری آذربایجان با ۳۲ میلیون دالر، ترکمنستان با ۲۵ میلیون 
دالر، تاجیکســتان با ۱۵ میلیون دالر، افغانســتان با ۱۳ میلیون دالر و 
قرقیزستان با بیش از ۲ میلیون دالر، به ترتیب کشورهای طرف معامله با 

ایران در تامین نیازهای کشور در بین اعضای سازمان اکو بودند.
۱۰ کشور ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، 
ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان کشورهای عضو 

سازمان همکاری اقتصادی اکو هستند.
بر اساس آخرین اعام گمرک، تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال 
جاری به ۷۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کاال به ارزش ۴۵ میلیارد دالر رســید 
که سهم صادرات ۶۰ میلیون تن کاال به ارزش ۲۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
دالر و سهم واردات ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۲۳ میلیارد و ۱۰۰ 

میلیون دالر بود.

صادرات

وزیـر اقتصاد پاسخ داد

نظام بانکی چگونه اصالح می شود؟

عالوه بر برخورداری از یارانه برق

مشترکان کم مصرف مشوق 
هم دریافت می کنند

وزیر صمت خبر داد

اجرای بسته پیشنهادی 
رفع موانع تولید از ۲ هفته 

تا ۳ ماه پس از ابالغ

 بانک مرکزی ورود کند

ورود بانک ها به خرید و 
وش ارز غیر قانونی است فر

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

وج سرمایه شدت  خر
گرفته است

صفحه 3

صفحه 3

صفحه 6

صفحه 8

چهار شنبه      29 دی 1400     سال ششــم     شــماره 966      8 صفحه     2000 تومان

اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی روزنامه سراسری صبح ایران

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   R

وزنامـــه   ر

K  H  A  R  I  D  A  A  R     D  A  I  L Y

دبیر شورای عالی مناطق آزاد مطرح کرد

۲ درصد صادرات، ۷ درصد سرمایه گذاری و یک درصد از تولید کشور در مناطق آزاد
خریدار  مشــاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویــژه اقتصادی گفت: در 
مجموع ۲ درصد صادرات، هفت درصد ســرمایه گذاری 
و یک درصد از تولید کشــور برای مناطق آزاد اســت که 
نشــان می دهد تاکنون این مناطق آن طور کــه باید به 

اهداف خود نرسیده اند.
به گــزارش مناطق آزاد، »ســعید محمد« در ســومین 
گردهمایی ائمه جمعه مناطق آزاد کشــور افزود: رهبر 
معظم انقاب در بیانات ســال های قبل اهدافی همچون 
تولید، صــادرات و ارز آوری را از جمله موارد مورد انتظار 

مناطق آزاد بیان کرده بودند.
وی یادآور شــد: اکثر کشــورها از ظرفیت مناطق آزاد 
بیشــترین بهره را برای منافع کشورشــان برده اند، ۷۵ 
درصد از اقتصاد چین در مناطق آزاد این کشــور است و 
مناطق آزاد موتور پیشران امارات هستند، عمده مشوق 
های معمول مناطق آزاد در سطح جهان هم مشوق های 

مالیاتی و گمرگی است.
مشاور رئیس جمهوری بیان داشــت: هم اکنون ۲ هزار و 
۵۰۰ واحد تولیدی در مناطــق آزاد و ویژه فعالیت دارند 
که اکثر آنها از مجموعه های خوب کشــور هستند، اما به 

خاطر حذف مشوق ها همه گرفتار شده اند.
وی ادامه داد: با حذف مشــوق ها دیگــر مجموعه ای به 
مناطــق آزاد نخواهد آمد، آنها که آمــده اند هم خواهند 
رفت، برای ادامه فعالیت مناطــق آزاد باید به اصل قانون 

اداره کرد این مناطق رجوع کرد.
محمد افزود: هم اکنون برخــی واحدهای تولیدی در 
مناطق آزاد ۲ بــار مالیات بر ارزش افــزوده می دهند، 
یک بار پس از خرید مواد اولیه که قصــد ورود آنها را به 
منطقه دارند و یک بار هنگام خروج محصول تولید شده 

در منطقه.وی به شرکتی اشــاره کرد که سه بار مالیات 
می داد و گفت: این در حالی اســت که تولیدکنندگان 
در ســرزمین اصلی یک بــار مالیات بــر ارزش افزوده 

می دهند.
دبیر شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاریـ  صنعتی ویژه 
اقتصادی  یادآور شــد: مطابق قانون، دولــت باید هزینه 
تاســیس زیرســاخت های مناطــق آزاد را تامین کند، 
اما تاکنون انجام نشــده و هفت منطقــه آزاد جدید هم 

تاسیس شده است.
وی گفت: ماده ۶۵ از قوانین مناطــق آزاد مترقی جهان 
الگو گرفته شده اســت و مطابق آن همه امور مناطق آزاد 

به جز موارد نظامی و امنیتی با مدیرعامل منطقه اســت. 
دو بار این موضوع در حضور رئیس جمهوری مطرح شده 
که هر دو بار تایید و حمایت کرده است، اما دستگاه ها به 
شــرایط کنونی خو گرفته اند و اختیارات را واگذار نمی 
کننــد، در حالی که طبــق قانون باید بنادر، شــهرهای 
جدیــد و دســتگاه های خدمت رســان در مناطق آزاد 

تحویل ما بشوند.
محمد تصریح کــرد: هم اکنون بیش از ۲۰ دســتگاه در 
مرزها حضور دارند، عملکرد هماهنگ هم ندارند و بر این 

اساس در عمل مانع تولید و صادرات شده اند.
مشــاور رئیس جمهوری خطاب به ائمه جمعه حاضر در 

جلسه، بیان داشت: به ویژه در حوزه موضوعات فرهنگی 
مناطق بــه کمک شــما نیازمندیم، بایــد راهکارهای 
مناســب و غیر کلیشــه ای برای موضوعــات یافت و تا 
باورها تقویت نشوند مشــکاتی از جنس فرهنگی حل 

نخواهند شد.
وی تصریح کــرد: در مناطق آزاد همــواره عمده توجه 
معطوف به توســعه اقتصادی بوده اســت، بر این اساس 
ابعاد فرهنگی و اجتماعــی صدمه دیده اند، هرجا صنعت 
و اقتصاد بدون پیوســت هــا حضور یافته آســیب های 

فرهنگی و اجتماعی ایجاد کرده است.
محمد یادآور شد: به مجموعه در حال احداث پتروشیمی 
چابهار گفتیم باید تا حد ممکن از بومیان منطقه استفاده 
کنند، مهاجرت کمتر تبعات و آســیب هــای اجتماعی 

کمتر را در پی خواهد داشت.
وی اظهار داشت: مســووالن در مناطق آزاد از مردم دور 
افتاده اند، در ســفرها اکثرا سعی می شــود دیدارهای 
مردمی داشته باشــیم افراد می آیند و در بعضی موارد با 
نگاه در ابتدا منفی مشــکات خود را مطــرح می کنند، 
طبیعی هم هست زیرا در ۲۰ ســال گذشته مدیرعامل 
منطقه را هــم ندیده اند چه رســد به دبیر شــورایعالی 
مناطق، اما بســیاری از مشــکاتی که دارند حتی بدون 
هزینه کردهای خاص نیز قابل حل شدن هستند و کارها 

جلو می رود.
دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی ویژه 
اقتصادی بیان داشت: روحیه اشــرافی گری نباید در 
مناطق آزاد جایی داشته باشد، برای تردد کاروان راه 
بیندازیم، آسانسور شــخصی داشته باشیم که کم کم 
کارمنــدان مجموعه خودمان هم مدیــران را نبینند 
و برخوردهای تــوام با تفرعن جایــی در مناطق آزاد 

ندارد.
محمد با بیان اینکه وضعیت بهداشت و درمان در مناطق 
آزاد مطلوب نیســت، افزود: کیش که نگین مناطق آزاد 
کشور است فقط یک بیمارستان خصوصی دارد که آنجا 
هم تعرفه ها این قدر باال اســت که مردم عــادی امکان 
اســتفاده ندارند، به دنبال اخذ مجوز تاسیس بیمارستان 
علــوم پزشــکی در مناطق ارونــد و چابهار هســتیم تا 
وضعیت درمانــی بهتر شــود، طرح هایی بــرای ایجاد 
بیمارستان و دهکده های ســامت در مناطق آزاد نیز در 

دست بررسی هستند.
وی گفت: به پرســنل مان در منطقــه آزاد اروند گفتیم 
به ســاختمان قدیمی بروند تا ســاختمان جدید برای 
تحصیل ۲ هزار دانشــجوی عراقی و ارز آوری حاصل از 
حضور آنان استفاده شود که برخی مخالفت ها راه افتاد، 
در حالی که پول فروش آن ساختمان صرف ایجاد جاده، 
لوله کشی و تاسیس سیســتم دفع فاضاب برای مردم 

همان منطقه خواهد شد.
مشاور رییس جمهوری تصریح کرد: در قشم پنج تا ۶ 
ویای الکچری داشــتیم که به فروش گذاشته شدند 
تا پول آنها صرف ایجــاد پل ارتباطــی خلیج فارس 

شـود.
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تمرکز بازار مسکن بر خانه های ارزان قیمت
نتایج بررسی ۲۱۹ محله از بین ۳۷۰ محله شــهر تهران نشان می دهد 
قیمت پیشــنهادی مســکن فقط در ۱۱.۸ درصد از محله هــا باالتر از 
متوسط و در ســایر محات پایین تر از متوسط شهر تهران است. قیمت 
پیشنهادی مســکن در ۶۴ درصد از محله های شــهر تهران پایینتر از 

متری ۳۰ میلیون تومان است.
 طبق آخریــن آماری که از آگهی های یک ســامانه ملکــی در ۲۶ روز 
ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ به دســت آمده متوسط قیمتهای پیشنهادی در 

شهر تهران ۵۱.۷ میلیون تومان در هر متر مربع است.
از بین ۲۱۹ محله مورد بررســی، میانگین قیمتهای پیشنهادی در ۲۷ 
محله بین ۵۱ تا ۸۸ میلیون تومان در هر متر مربع اســت که عمده این 
محله ها در منطقه یک قرار دارنــد. منطقه یک در حال حاضر رتبه دهم 
را از نظر تعداد معامات مسکن شــهر تهران به خود اختصاص می دهد. 
فرمانیه با میانگیــن ۸۸.۴ میلیون تومان در هر متــر مربع، نیاوران ۷۶ 
میلیون، قیطریه ۷۳ میلیون، اختیاریه ۶۷ میلیون، دارآباد ۵۹ میلیون، 

دربند ۵۷ میلیون در هر متر مربع از جمله این محله ها هستند.
از طرف دیگر متوسط قیمت مسکن در ۵۲ محله بین ۳۱ تا ۵۰ میلیون 
تومان است که تا حدودی با ســطح توان اقشار متوسط همخوانی دارد. 
بررســیها نشــان می دهد که اغلب این محله ها جزو محات پرفروش 
هســتند. از بین محله های این محدوده قیمتی که رتبه مناسبی از نظر 
تعداد معامات دارند می توان به نارمک با متوســط قیمت پیشنهادی 
هر متر مربع ۳۳.۴ میلیــون تومان، تهرانپارس غربــی ۳۵.۵ میلیون، 
شهران شمالی ۳۹.۴ میلیون، شــمس آباد ۴۲ میلیون، باغ فیض ۴۲.۳ 
میلیون، صادقیه ۴۲.۴ میلیون، هفت حوض ۴۳.۷ میلیون، جنت آباد 
جنوبی ۴۴.۲ میلیون، پونک جنوبــی ۴۴.۴ میلیون، جنت آباد مرکزی 
۴۵ میلیون و مرزداران شرقی با متوسط قیمت هر متر مربع۵۰ میلیون 
اشاره کرد. اکثر این محله ها در منطقه ۵ قرار دارند که رتبه اول را از نظر 

تعداد معامات مسکن شهر تهران دارد.
نکته جالب این بررســی به ســهم بــاالی محله هــای ارزان قیمت از 
معامات شهر تهران برمی گردد. با توجه به آمار مذکور متوسط قیمت 
پیشنهادی در ۱۴۰ محله از شــهر تهران پایین تر از متری ۳۰ میلیون 
تومان اســت؛ به طوری که از ۲۱۹ محله مورد برررسی در ۱۳۹ محله از 
شهر تهران متوسط قیمت پیشنهادی هر متر خانه ۱۴.۵ تا ۳۰ میلیون 
تومان اســت. از محله های پرمعامله این محــدوده قیمتی می توان به 
بریانک با میانگیــن ۱۹.۴ میلیون تومان در هر متر مربع، سرآســیاب 
دوالب ۲۰.۳ میلیون، افسریه شــمالی ۲۱.۵ میلیون، نظام آباد ۲۲.۳ 
میلیون، زنجان جنوبی ۲۲.۸ میلیون، سلسبیل جنوبی ۲۲.۹ میلیون، 
شکوفه ۲۳.۶ میلیون، اســکندری ۲۴.۲ میلیون، کارون شمالی ۲۴.۵ 
میلیون، پیروزی ۲۴.۵ میلیون، استاد معین ۲۵.۴ میلیون، تهرانپارس 
شرقی ۲۵.۷ میلیون و جنت آباد شــمالی با ۲۷.۷ میلیون تومان در هر 

متر مربع اشاره کرد.

مطابق شــاخصی که از قیمت پیشنهادی آگهی های ســامانه مذکور 
در بــازه زمانی ۱ تا ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ به دســت آمــده ۳۰ محله گران 
قیمت شــهر تهران به ترتیب فرمانیــه، زعفرانیــه، دروس، نیاوران، 
قیطریه، درختی، سعادت آباد، امانیه، اختیاریه، آسمان، شهرک غرب، 
ضرابخانه، داوودیه، ونک، آراج، یوسف آباد، دارآباد، حسین آباد، دربند، 
کوی نصر، دزاشیب، قلهک، سوهانک، ازگل، نیلوفر، شاهین، مرزداران 
شرقی، شهید محاتی، سیدخندان و اباذر است. در این لیست فرمانیه 
با ۸۸.۴ میلیون تومان در هر متر مربع گرانتریــن و اباذر با متری ۴۷.۸ 

میلیون تومان ارزانترین محله هستند.
همچنین بر اساس نرخ پیشنهادی آگهی های یکم تا بیست و ششم دی 
ماه امســال ۳۰ محله ارزان قیمت در بازار مسکن شهر تهران به ترتیب 
دولت خواه شمالی، زمزم، اتابک، شوش، شادآباد، هاشم آباد، مطهری، 
رضویه، تقی آباد، مینابی، وصنارد، یافت آباد، اندیشــه، زهتابی، مقدم، 
هرندی، خلیج فارس، هفده شــهریور، امامزاده حسن، آذری، جوانمرد 
قصاب، مســعودیه، مختاری، جلیلی، بروجردی، یاخچی آباد، جوادیه، 
طیب، ابوذر شرقی و نفرآباد است که در این لیست دولت خواه شمالی با 
متری ۱۴.۵ میلیون تومان ارزان تریــن و نفرآباد با متری ۱۷.۷ میلیون 

تومان گرانترین محله هستند.

میزان تسهیالت پرداختی بانک ها به اقتصاد
براساس اعام بانک مرکزی، تســهیات پرداختی بانک ها طی ۹ ماهه 
امســال به بخش های اقتصادی مبلغ ۲۰۱۹ هزار میلیارد تومان اســت 
که در مقایســه با دوره مشــابه ســال قبل معادل ۵۹.۵ درصد افزایش 
داشــته اســت.بانک مرکزی اعام کرد: سهم تســهیات پرداختی در 
قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش های اقتصادی طی ۹ ماهه سال 
جاری مبلغ ۱۳ هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد ریال )۱۳.۴۲۴.۷ هزار میلیارد 
ریال( معادل ۶۶.۵ درصد کل تسهیات پرداختی است. سهم تسهیات 
پرداختی بابت تأمین ســرمایه در گردش بخش صنعــت و معدن در ۹ 
ماهه ســال جاری معادل ۴ هزار و ۸۳۴ هزار میلیــارد ریال )۴.۸۳۴.۸ 
هزار میلیارد ریال( بوده اســت که حاکی از تخصیص ۳۶ درصد از منابع 
تخصیص یافته به ســرمایه در گردش تمامی بخش های اقتصادی مبلغ 
۱۳ هزار و ۴۲۴ هزار میلیارد ریال) ۱۳.۴۲۴.۷ هزار میلیارد ریال( است.

ماحظه می شــود از ۶ هــزار و ۱۰۸ هــزار میلیارد ریــال )۶.۱۰۸.۲ 
هزارمیلیارد ریــال( تســهیات پرداختی در بخــش صنعت و معدن 
معادل ۷۹.۲ درصد آن ۴ هزار و ۸۳۴ هزار میلیارد ریال)مبلغ ۴.۸۳۴.۸ 
هزار میلیارد ریال( در تأمین ســرمایه در گردش پرداخت شــده است 
که بیانگر توجــه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش توســط 
بانک ها در سال جاری است.شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم 
مســیر جاری، ماحظات مربوط به کنترل تورم را نیــز در نظر گرفت و 
همواره مراقب قدرت گرفتن پتانســیل تورمی ناشــی از فشار تقاضای 
کل در اقتصاد نیز بود. بر این اســاس ضروری است به افزایش توان مالی 
بانک ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش 
تســهیات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مســیر صحیح اعتباردهی 
بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، 
پرهیز از فشــارهای مضاعف بر دارایــی بانک ها و ترغیــب بنگاه های 
تولیدی به ســمت بازار ســرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی 

طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

بازار

خریــدار   وزیــر اقتصــاد در خصوص 
چگونگی ایجاد تحول در نظام بانکی، تسریع 
در تامین مالی تولید و پرداخت تســهیات 
توضیحاتی داد.سید احسان خاندوزی وزیر 
اقتصاد در برنامه گفتگــوی ویژه خبری به 

سواالت زیر پاسخ داد:

 نگاه دولت ســیزدهم به نظام بانکی 
چگونه است؟

 امروز اهالــی صنعت بانکــداری با رییس 
جمهور و تیم اقتصادی دولت طی جلسه ای 
دیدار کردند. این سوال مطرح است که چرا 
دسترســی گروه هایی از مردم به تسهیات 
بانکی بســیار ناچیز و دسترسی گروه های 
دیگر بســیار بی ضابطه است. تولید، عدالت 
و مقاوم شــدن اقتصــاد ایران در شــرایط 

فشارهای داخلی و تحریمی مهم است.
بر اساس روش های جدید کشــورها با هم 
تقابل می کنند. بانک برای دولت سیزدهم 
حائز اهمیت اســت. اگر می خواهیم اقتصاد 
مقاوم شــود بانک ها باید مقاوم باشــد. اگر 
ایراداتــی را در شــبکه بانکی کشــور بیان 
می کنیم و اگــر تولیدکننــدگان، مردم و 
مصرف کننده ها نارضایتــی دارند، به این 
معنا نیست که نهاد بانک تضعیف شده بلکه 
نهاد بانک باید قوی، ارزشــمند، پاسخگو و 

مقتدر باقی بماند.
باید به ســمت برنامه اصاح پیــش برویم. 
در وزارت اقتصــاد و دارایی دولــت برنامه 
کوتــاه مدتی تحــت عنوان اصــاح رابطه 
تولیدکنندگان و مردم بــا بانک ها را در نظر 
گرفته اســت. دسترســی های عادالنه به 
تسهیات برای مردم، مصرف کننده و تولید 
کنندگان حائز اهمیت است.صادرات فرع بر 
تولید است. باید بتوانیم با رویکرد جدیدی 

با بانک ها مواجه شویم.

 اگر دولت سیزدهم خواستار اصالح 
نظام بانکی باشــد خودش باید اولین 
قدم را بــردارد، در این راســتا چه 

اقداماتی صورت گرفته است؟
شاخص های نســبت مالی دولت و بانک ها 
در تراز نامه بانک مرکزی خــود را به خوبی 
نشــان می دهد. شــاخص بدهی دولت از 
اجزای مهــم ترازنامه بانک مرکزی اســت 
که در ۴ ماه اخیر نقش کاهنده در پایه پولی 
دارد و در مسیر فشار تورم نیست بلکه نقش 
کاهنده در تــورم دارد.دولــت در عملکرد 
چهار ماهه خود نشــان داده اســت مسئله 
انضباط مالی برایش اهمیت دارد. در بودجه 
۱۴۰۱ به نسبت گذشــته کمترین میزان 
از فشــارهای غیر عادی در بودجه نســبت 
به شــبکه بانکی وجود دارد و هدف گذاری 

هایی صورت گرفته است.
برای کمک به بخــش صنعت حتمــاً باید 
بانک ها مطابق مصوبه ای که شورای پول و 
اعتبار می گوید، تسهیات برای پروژه های 

صنعتی کشور باشــد. بخش های زودبازده، 
ســفته بازانه و صرفاً فعالیت هــای خرید و 
فروش و تجارتــی و بازرگانی خیلی از منابع 

بانک ها به سمت خود کشیده است.

 معنای شفافیت چیست؟
 در بودجــه ۱۴۰۱ چهار ســرفصل انجام 
شده اســت. تنظیم گری بانک های دولتی 
و خصوصی بــه بانک مرکزی بــر می گردد 
. برخاف شــایعاتی که در فضــای مجازی 
شــنیده می شــود تعامل خوبی بین دولت 
و بانک مرکزی وجــود دارد و همکاری تیم 

اقتصادی بسیار سازنده است.
در حوزه بانک های دولتی که وزیر اقتصاد به 
عنوان رییس مجمع بانک های دولتی نقش 
آفرینــی دارد ما بر عنصر شــفافیت تمرکز 
داریم نه فقط مطالبه بلکه شــفافیت را اجرا 
کرده ایم تا شــبکه بانکی کشــور بداند این 

موضوع به عنوان دستور کار واقعی است.

 آیا بنــگاه داری بانک ها کم شــده 
است؟

برای اولیــن بــار ترازنامه بانک ملــی را با 
جزییات منتشــر کردیم. در ترازنامه های 
تلفیقــی تمام زیــر مجموعه ها مــی آیند 
و میزان دارایی و ســود و زیان شــرکت ها 
مشخص اســت.منفعت بانک های دولتی 
به همه جامعه بر می گــردد. وزارت اقتصاد 
وعده نمی دهد و در مقام ترســاندن نیست. 
تمام صورت های مالی بانک ها و شرکت های 
زیرمجموعه دولتــی کار را دنبال کرده ایم. 
از مدیریت امســال تا مدیریت سال آینده 
که دوباره صورت هــای مالی بیرون می آید 

حتما فرق خواهد کرد.

 آیا مشــخص اســت در بانک های 
دولتــی ابربدهکاران چه کســانی 

هستند؟
اگر در بانک های دولتی تســهیات گیرنده 
نسخه ای از قرارداد را خواست، بانک باید آن 
را در اختیار گذارد. در وزارت اقتصاد بخش 
بازرســی ویژه ایجاد کرده ایــم تا به صورت 
آناین و تلفنی مراجعه کننــد. چند مورد 

تخلف در این زمینه محرز شده است .
کان بدهکاران بدحساب یعنی کسانی که 
درصدی از پایه ســرمایه بانک  را تسهیات 
می گرفتند و بــر نمی گردانــد و زمانی که 
بانک می خواست مراجعه کند با هزار فشار 
از طرق مختلف از زیر بار مســئولیت شانه 
خالی می کردند. اگر بر روی ســایت بانک 
های دولتــی مراجعه کنید صــورت مالی 
آنها مشخص است یعنی مشخص شده چه 
اشخاصی و یا چه شــرکتی کان بدهکار بد 

حساب هستند.
تقریباً بیــش از ۹۰ تا ۹۵ درصد ســاخت 
طرح های کشور با کمک شبکه بانکی انجام 
می شــود. دولت اگر به دنبال پشتیبانی از 
تولید است که شــعار امســال و سال های 
گذشــته کشــور بوده اســت حتماً تولید، 
ســرمایه گذاری و اشــتغال بــدون اینکه 
بانک ها در این مســیر فعال شــوند محقق 

نمی شود.

 در شــرایط کنونی چــه کمکی در 
جهت ســهولت در ارائه تسهیالت به 

مردم شده است؟
 در شــرایط خاص جامعــه نیازمند کمک 
های خاص اســت. کرونا اجــازه نمی دهد 
کــه کســب و کارها بچرخد. یــک بخش 
حمایت های عام اســت که همیشــه وجود 

دارد و البته این حمایت ها بهتر شده است.
با وجود اینکه مــردم  معطلی برای دریافت 
تســهیات ازدواج ناراضی هستند، امسال 
بیش از ۷۵۰ هزار فقره تسهیات ازدواج به 

ارزش ۶۴ هزار میلیارد تومــان داده ایم. در 
۹ ماهه امسال بســیار بیشتر از کل سال ۹۹ 
تسهیات ازدواج داده ایم.ما تسهیاتی در 
نظر گرفته ایم و بانک هــا را مکلف کرده ام 
تا تسهیات قرض الحسنه برای کسانی که 

دچار کرونا می شوند ارائه دهند.
کد ملی سرپرســت خانواده روزانه منتقل 
می شود اگر سرپرست خانواده ای باشد که 
کارمند دولت نباشند و نیازمند کمک باشد، 
مشــمول کمک ده میلیــون تومانی کرونا 
است لذا بانک با آســیب دیده کرونا تماس 

می گیرد تا تسهیات را دریافت کند.

 بانک های دولتی چه تعداد شرکت 
مازاد دارند و چه زمانــی را تعهد می 
دهید که شرکت ها به حد قانونی خود 

برسد؟
 بعد از ادغام بانک های نظامی در بانک سپه 
هنــوز در بعضی از موارد مشــکاتی وجود 
دارد. یکی از بزرگتریــن اتفاقات و جراحی 
های ادغامی بانکی کشور در طول دهه های 
گذشــته صورت گرفته اســت بدون اینکه 
تبعات اجتماعی وســیعی به دنبال داشته 

باشد در اینجا هنوز خاء اطاعاتی داریم.
تعداد شــرکت ها در بانک ملی مشــخص 
اســت. طبق قانون رفع موانــع تولید بانک 
ها مکلف هســتند هر ســال درصــدی از 
تسهیات مازاد خودشــان را واگذار کنند. 
بالغ بر ۱۶۰ الی ۱۷۰ شــرکت زیر مجموعه 
بانک ملی ایران داریم از ایــن تعداد برخی 
شــرکت های بســیار کوچکی هستند که 
کارهای انفورماتیک و فنی را انجام می دهند 
و کمک کار کســب و کار بانک هســتند و 
تعدادی هم از قدیم شــرکت هایی بودند که 
فعالیت اقتصادی زیادی داشــتند و ما می 

توانستیم واگذاری را انجام دهیم.
بســیاری از زیرمجموعه هــا می توانند به 

شرکت های زیر مجموعه تولیدی، صنعتی 
و پتروشــیمی بروند این اتفاقی است که در 
ســال اول حکم قانونی و تکلیف را پیگیری 

کرده ایم.

 میــزان معوقات بانــک های قرض 
الحسنه چقدر است؟

میزان معوقات بانک های قرض الحسنه زیر 
۲ درصد است. بانک ها قرار نیست نوسانات 

و تاطم قیمت های دارایی ها را بگیرند.
قاعده ســختگیرانه ای را دنبــال کرده ایم 
وبرای تســهیات گیرنده مانع ایجاد شده 
است. به کســی که مثا ۵۰ میلیون یا ۱۰۰ 
میلیون پول نیاز دارد و ســابقه نشــان داده 
که فردی خوش حســاب اســت می توان 
تسهیات داد. ماک شــدن اعتبار به جای 
وثیقه و ضامن دسترســی هــا را فراهم می 
کند. در این رابطه روزهای آینده اولین گام 
را برمی داریم. به بانک هــای دولتی تکلیف 
خواهیم کرد در خصوص سطوح تسهیات 
پایین حتماً با اتکا به اعتبار فرد و اینکه توان 
بازپرداخت دارد بدون وثیقه و بدون ضامن 
بتواند تســهیات دریافت کند. آســیب ها 
را شناســایی خواهیم کرد و ســپس برای 
ســقف های باالتر اقدام خواهیــم کرد. در 
روزهای آینده این خبر خــوش را به مردم 

خواهیم داد

  رابطه نرخ سود تســهیالت و تورم 
چگونه است؟

ما در وزارت امور اقتصاد و دارایی مسئولیت 
تنظیم و نرخ سود شــبکه بانکی را نداریم. 
در این زمینه بانک مرکزی و شــورای پول و 
اعتبار سیاســت گذار نرخ ها خواهند بود اما 
حتماً کمک کار پایین آوردن تورم هستیم. 
اول آذر در مقایسه با مهر تورم نقطه به نقطه 
۱۶.۷ درصــد پایین تر آمده اســت اجناس 
گران تر شده اند اما با ســرعت و شتابی که 
در شــهریور ماه کاالها افزایش پیدا می کرد 
نبوده است.وقتی دولت را از دست اندازی به 
پایه پولی ممنوع می کنیم و وقتی می گوییم 
انضباط بودجه ای باید ایجاد شــود به جهت 
این است که تورم کنترل شــود برای سال 
آینده هزینه دولت بایــد کمتر افزایش پیدا 

کند.

  شما اگر یک ســهامدار بودید چه 
رفتــاری در این مقطــع کنونی می 

کردید؟
در شرایطی که دولت در شهریور ماه شروع 
به کار کرد وضعیت بازار ســرمایه بســیار 
غیرقابل تصور بود. حدود دو ســوم اقتصاد و 
جمعیت کشور درگیر بازار سرمایه هستند. 
برای هر کــدام از ســهامداران و مردم و در 
نهایت بــرای اقتصاد ملی و بــرای ماه های 
آینده چشــم انداز امیدبخشــی را خواهیم 

داشت.

خریدار   بانک مرکزی ایــران در حالی از 
راه انــدازی فاز آزمایشــی رمزپــول بانک 
مرکزی ایران بــا عنــوان »رمزریال« خبر 
می دهد کــه برخــی کارشناســان حوزه 
فناوری معتقدنــد دیجیتالی کردن ریال، با 
ارزش و پشــتوانه فعلی، بی معنی است زیرا 
با گذشــت ســال ها از مطرح شدن موضوع 
ارزهای دیجیتالی در ایران، این حوزه هنوز 
مقررات گــذاری نشــده و باتکلیف مانده 

است.
 ارز دیجیتال یــا Cryptocurrency یک 
فرم از پول الکترونیکی اســت کــه از یک 
فناوری غیرمتمرکز استفاده می کنند که به 
کاربران امکان پرداخــت امن و ذخیره پول 
را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از بانک ها 
و ســازمان های واســطه می دهند. زمانی 
که صحبت از ارزهای دیجیتال در کشــور 
ما هم داغ شد، مســووالن حوزه ارتباطات، 
از پیاده ســازی آزمایشــی نخســتین ارز 
دیجیتالی کشور توسط پست بانک و عرضه 

به نظام بانکی برای تأیید خبر دادند.
با وجود این، کارشناســان حوزه بانکداری 
الکترونیک معتقدند اوال رمزارز بومی فارغ 
از این که چه ماهیتی داشــته باشد، عبارت 
غلطی اســت، زیــرا ارز یعنی واحــد پولی 
خارجی، بنابراین وقتی کلمه ی بومی به آن 
اضافه شود، عبارت را دچار اشتباه می کند. 

اما این که بخواهند پول ریــال را به صورت 
توکن هایی تولید کــرده و در اختیار مردم 
قرار دهند که معامله روزانه انجام دهند، ذاتاً 
کار بدی نیســت. مثل این که در کیف پول 
نرم افزاری موبایل، ۱۰۰ هــزار واحد ریالی 

باشد که بتوان از آن استفاده کرد.

پول مجازی بومی، خدمت نوینی 
نیست

از طرفی، به اعتقاد این کارشناســان، جنبه 
فناورانه پــول مجازی بومــی آنقدر جذاب 
نیســت که خدمت نوینی باشد، درواقع اگر 
ما توکنی در اختیار مــردم قرار دهیم که هر 
توکن معادل یک ریال اســت، نه پایین و نه 
باال می رود و دیگر ارزی نیست، بلکه همان 
پول ریالی به صورت الکترونیکی اســت که 
جذابیت فناوری و ســرمایه گذاری ندارد. 
بنابرایــن پول مجازی داخلــی پایه ریال بر 
بستر باک چین به خاطر ســهولت انتقال 
بین مردم، نه جایگاهی از نظر فناوری دارد 
و نه جایگاهی از نظر ارزش ســرمایه گذاری 

دارد و از آن استقبال نمی شود.
با وجود این اخیرا، از ســوی بانک مرکزی، 
اینطور عنوان شــده که توان بانک مرکزی 
برای مدیریت بازار ارز افزایش یافته اســت 
و رمزارز ملــی در آینده نزدیــک به صورت 
آزمایشــی راه اندازی خواهد شد. البته پس 

از آن ســید ابوطالب نجفــی - مدیرعامل 
شــرکت خدمات انفورماتیک- اعام کرد 
که در بانک مرکزی هم سندی در خصوص 
رمزپول تدوین شــده و به نظر می رسد این 
پروژه ســال آینده به بلوغ می رسد. البته او 
تاکید کرد که مســاله پــروژه رمزپول فقط 
تبدیل ریال به فرم دیجیتال نیســت بلکه 
باید ابعاد اقتصادی، اجتماعــی، حقوقی و 
ریسک ها را نیز درنظر بگیریم که این مساله 

نیازمند مطالعات سنگین است.

فاز آزمایشی رمزپول بانک مرکزی 
به زودی راه اندازی می شود

همچنیــن مهــران محرمیــان - معــاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی، روز گذشته 
در حاشیه هفتمین همایش مالی اسامی، 

درباره رمزارزها اظهار کرد: رمزارز پدیده ای 
است که مرزشناس نیست، اما فرض بر این 
است کسی که در خارج از کشور می خواهد 
برای واردات از رمزارزهای استخراج شــده 
داخل کشور اســتفاده کند، منعی ندارد و 
مصوبه هیئت وزیران را هم دارد. بانک های 
مرکزی برای حل تناقض بین تمرکززدایی 
کــه در ذات رمزارزهاســت و از طرف دیگر 
در بحث حاکمیت پولی کشــورها، راهکار 
رمز پول ملی کشــورهای مختلف را مطرح 
کردند که بیشــتر بانک های مرکزی دنیا در 

حال بررسی این موضوع هستند.
او همچنین درباره پــروژه ارز دیجیتال ملی 
ایران، با نام »رمزریال« توضیح داد: در بانک 
مرکزی ایران این موضوع از چند سال پیش 
مد نظر قرار گرفته و امــور فنی آن هم انجام 
شده و خوشــبختانه مقررات آن در شورای 
پول و اعتبار هم به تصویب رســیده است. 
در نتیجه به زودی شــاهد اجرایی شدن فاز 
آزمایشــی رمزپول بانک مرکزی جمهوری 
اســامی به عنوان »رمزریال« خواهیم بود. 
اســتفاده رمزریال برای عموم مردم خواهد 
بود و کارکرد آن مانند اسکناس است؛ اما در 

فضای دیجیتال منتشر خواهد شد.
با وجــود این بــه نظــر می رســد برخی 
کارشناســان حــوزه فنــاوری اطاعات، 
چندان نگاه مثبتی به پــروژه رمزارز بومی 

ندارند و می گویند پنج سال است که فعاالن 
بخش خصوصی درخواست داده اند در این 
حوزه مقررات گذاری شود و هنوز این حوزه 

باتکلیف مانده است.

ریال دیجیتالی همین حاال هم در 
کیف پول  افراد وجود دارد

رضا قربانــی - رییس کمیســیون فین تک 
ســازمان نظام صنفــی رایانه ای اســتان 
تهران- در پاســخ بــه این پرســش که آیا 
رمزارز ملــی می توانــد منجر به توســعه 
فرهنــگ حداقلــی در حوزه رمزارز شــود 
یا خیر، گفت: رمزارز ملــی هیچ تاثیری در 
توسعه فرهنگ کریپتو نخواهد داشت. ما هر 
فعالیتی را که شــروع می کنیم اولین سوال 
این اســت که چرا قصد انجام آن را داریم؟ 
آنها در پاسخ می گویند که قصد ایجاد ریال 
دیجیتالــی دارند و این در حالی  اســت که 
ریال دیجیتالی همین االن در کیف پول ها و 
کارت های بانکی افراد وجود دارد. این ریال 

قرار است چه تفاوتی داشته باشد؟
او همچنین با اشــاره به اینکه در دنیا پشت 
ارزهای دیجیتال طــا، فلزات گرانبها، دالر 
یا ارزهای ارزشــمند اســت، با بیان اینکه 
دیجیتال کردن ریال چه سودی دارد؟ این 
کار را شوآف دانســته  و می گوید مشخص 

نیست چه مساله ای را قرار است حل کند.

قیمت طا در معامات روز سه شنبه بازار جهانی تحت 
تاثیر بازده باالتر اوراق خزانه، با کاهش روبرو شد.

 بهای هر اونس طا برای تحویل فــوری با ۰.۱ درصد 
کاهش، بــه ۱۸۱۷ دالر و ۱۱ ســنت رســید. در بازار 
معامات آتی آمریــکا، هر اونس طــا تغییر چندانی 

نداشت و در ۱۸۱۶ دالر و ۲۰ ســنت ایستاد. بازارهای 
آمریکا روز دوشنبه به مناسبت تعطیات عمومی بسته 
بودند.توجه سرمایه گذاران جهانی به نشست سیاست 
پولی بانک مرکزی آمریکا معطوف شــده که روزهای 
۲۵ و ۲۶ ژوئن برگزار می شود. فدرال رزرو اعام کرده 

که افزایش نرخهای بهــره را در مارس با هدف مقابله با 
رشــد تورم آغاز می کند. نرخ تورم آمریکا در دسامبر 
بر مبنای ســاالنه هفت درصد رشد کرد که سریع ترین 
روند در حدود ۴۰ ســال اخیر بود.طــا پناهگاه امن 
دارایی در برابر تورم باال شــناخته می شود اما نسبت به 

افزایش نرخهای بهره آمریکا بســیار حساس است زیرا 
هزینه نگهداری این فلز که بازدهی ندارد را افزایش می 
دهد.بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله آمریکا به باالترین حد 
دو ســال اخیر صعود کرد و جذابیت سرمایه گذاری در 

این فلز ارزشمند را کمتر کرد.

طال

قیمت طال کاهشی شد



قیمت خودرو پس از توافق وین

و می توان امید داشت؟  به سقوط قیمت خودر

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 3
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rچهار شنبه       29 دی 1400    شماره 966

برگزاری هفدهمین نمایشگاه خودرو و صنایع 
وابسته در یزد

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های تجاری بین المللی منطقه یزد گفت: 
نمایشگاه خودرو، دوچرخه و موتورسیکلت از ۳۰ دی به مدت چهار روز 
در یزد برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های 
تجاری بین المللی منطقه یزد؛ احمد قافی گفت: هفدهمین نمایشگاه 
خودرو، قطعــات یدکی،صنایع وابســته،دوچرخه و موتورســیکلت 
در یزد با حضور هشت اســتان در یزد برگزار می شــود.وی افزود: این 
نمایشگاه در فضایی به مســاحت بیش از۵۰۰۰ متر مربع طراحی شده 
که ۴۵ شــرکت در آن جدیدترین محصوالت خود را در زمینه خودرو 
،قطعات یدکی،دوچرخه و موتورســیکلت  عرضه می کنند.مدیرعامل 
شــرکت نمایشــگاه های تجاری بین المللی منطقه یزد اظهار داشت: 
این نمایشــگاه از تاریخ ۳۰ دی تــا ۳ بهمن ماه از ســاعت ۱۶ تا ۲۲ در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان، میزبان عاقه مندان این 

صنعت خواهد بود.
قافی با اشاره به اینکه نمایشــگاه ها با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
برگزار می شــود، افزود: بازدید کنندگان از نمایشــگاه حتما از ماسک 

استفاده کرده و در زمان حضور فاصله های اجتماعی را رعایت کنند.

در هفدهمین سمپوزیوم روابط عمومی ها:
نشان مدیر برتر ۱۴۰۰ به مدیریت روابط عمومی 

شرکت چادرملو اهدا شد
حسین طالبی مدیر روابط عمومی شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

بعنوان مدیر برتر روابط عمومی در سال ۱۴۰۰ انتخاب شد.
به نقل از شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو، در هفدهمین سمپوزیوم 
بیــن المللی روابــط عمومی که در مرکــز همایش های صدا وســیما 
برگزار شــد از حســین طالبی مدیر روابط عمومی شــرکت معدنی و 
صنعتی چادرملو بعنــوان مدیر برتر روابط عمومی در ســال ۱۴۰۰ به 
دلیل طراحی نظام ارتباطی شایســته و اهتمام در توسعه کمی و کیفی 

فعالیت های روابط عمومی تجلیل و لوح سپاس اهدا شد.

همراه اول عنوان روابط عمومی هوشمند ایران را 
از آن خود کرد

با کســب باالترین امتیاز، روابط عمومی همراه اول در هفدهمین دوره 
ســمپوزیوم بین المللــی روابط عمومی و هجدهمین دوره جشــنواره 
برترین های روابط عمومی ایران، نشــان ویژه روابط عمومی هوشمند را 
دریافت کرد و به عنوان روابط عمومی برتر در بخش ارتباطات رسانه ای 
معرفی شد.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، 
روز یکشــنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰، »هفدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی 
روابــط عمومی« و »هجدهمین دوره جشــنواره برتریــن های روابط 
عمومی ایران« با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و اساتید روابط 
عمومی ایران و تعدادی از اساتید بین المللی، در مرکز همایش های بین 

المللی صدا و سیما برگزار شد.
در این مراسم خانم تسوکو ســوقی هارا، رئیس انجمن بین المللی روابط 
عمومی )IPRA( در پیامــی ویدئویی به این رویداد، ضمن اســتقبال از 
برگزاری این ســمپوزیوم و موضوع آن یعنی »روابط عمومی پساکرونا« 
اظهار کرد: نمی توانیم تأثیراتی که کووید ۱۹ بر امر روابط عمومی داشته 
را نادیده بگیریم. این سمپوزیوم درصدد آن است تا بگوید روابط عمومی 
ها باید چه آمادگی هایی را برای مواجهه با پســاکرونا کســب کنند.وی 
افزود: با توجه به اینکه تغییرات مهمی را در نوع روابط عمومی پســاکرونا 
شــاهد خواهیم بود، روابط عمومی ها باید به مواردی نظیر تقویت کانال 
های دیجیتال و برخط بپردازند؛ هر چند که امیدواریم این رویداد بتواند 
نقشــه راهی برای روابط عمومی پســاکرونا ارائه دهد.همچنین در این 
ســمپوزیوم بین المللی اساتیدی از ایران و کشــورهای دیگر در نشست 
های تخصصی درباره روابط عمومی پساکرونا به بحث و گفتگو پرداختند. 
در ادامه این رویداد و در هجدهمین دوره جشــنواره برترین های روابط 
عمومی ایران که همه ســاله همزمان با ســمپوزیوم بیــن المللی روابط 
عمومی برگزار می شــود، از روابط عمومی های برتر ایران تقدیر به عمل 
آمد.در بخش معرفــی برترین های روابط عمومی ایــران، روابط عمومی 
همراه اول با کســب باالترین امتیــاز از ارزیابی هــای علمی و تخصصی 
صورت گرفته موفق به دریافت نشان ویژه »روابط عمومی هوشمند« شد.

همچنین روابط عمومی همــراه اول با توجه به جمــع بندی و تصمیم 
هیــأت داوران به عنوان »روابــط عمومی برتر« در حــوزه »ارتباطات 
رســانه ای« در ســال ۱۴۰۰ معرفی شــد و شایســته دریافت لوح و 
تندیس این جشــنواره گردید.روابط عمومی همراه اول در راســتای 
برنامه راهبردی این اپراتور و با مأموریت تحقق رویای دیجیتال ســعی 
داشته با برقراری ارتباطات دیجیتال رسانه ای، ارتباط خود با مشترکان 
و رسانه ها را تقویت کرده و به صورت هوشــمند دسترسی ذینفعان به 

اطاعات و خدمات موردنیاز را فراهم کند.
هفدهمین دوره ســمپوزیوم بیــن المللی روابط عمومــی با همکاری 
»انجمن بین المللی روابط عمومی« و با حضور، ســخنرانی و ارائه مقاله 
توسط اســتادان برجســته ایرانی و خارجی با موضوع »روابط عمومی 
پساکرونا؛ تغییرات، الزامات و پیامدها« و برگزاری دو کارگاه تخصصی 
با عناوین »نحوه تهیه و تنظیم پیوست ارتباطی و الزامات ناشی از دوره 
پســاکرونا« و »ویکی پدیا و کاربردهای آن در روابط عمومی« عصر روز 

یکشنبه ۲۶ دی ماه به کار خود پایان داد.

ایرانسل روابط عمومی سرآمد دیجیتال
 کشور شد

ایرانســل موفق به دریافت لوح تندیس »نشــان ویــژۀ روابط عمومی 
ســرآمد دیجیتــال« و تندیس »جایزۀ ملــی روابط عمومــی برتر در 
ارتباطات الکترونیکــی و مجــازی« از هفدهمین دورۀ ســمپوزیوم 
بین المللــی روابط عمومــی و هجدهمیــن جشــنوارۀ برترین های 
روابط عمومی ایران، با کسب بیشــترین امتیازهای الزم از ارزیابی های 
تخصصی شــد.به گــزارش روابط عمومی ایرانســل، هفدهمین دورۀ 
ســمپوزیوم بین المللی روابط عمومی و مراســم پایانــی هجدهمین 
جشنوارۀ برترین های روابط عمومی ایران، با پیام ویدیویی خانم تسوکو 
سوقی هارا رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی )IPRA( به عنوان 
سخنران ابتدایی و ســخنرانی دکتر علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون 
میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی به 
عنوان سخنران پایانی و با شــعار »روابط عمومی پساکرونا؛ تغییرات، 
الزامات و پیامدها« صبح و عصر امروز یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰، با حضور 
فعاالن ارتباطات و روابط عمومی ایرانی و بین المللی، در ســالن اصلی 

مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد.
در این ســمپوزیوم که با حمایــت انجمن بین المللــی روابط عمومی 
)IPRA( و با حضور پروفســور باقر ســاروخانی پدر جامعه شناســی 
ارتباطــات ایران به عنوان دبیر علمی برگزار شــد، متخصصان رشــتۀ 
ارتباطــات و روابط عمومی، طی ســخنرانی ها و کارگاه های تخصصی، 
آخرین یافته ها و دیدگاه های خود را، به ویژه در خصوص شرایط حاکم 
بر روابط عمومی ها در دوران پساکرونا، برای حاضران در مراسم، تشریح 
کردند.در این مراســم، بر اســاس رأی هیــأت داوران، روابط عمومی 
ایرانســل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایــران، به دلیل توجه به 
معیارهای تعالی و سرآمدی در حوزۀ دیجیتال و اهتمام در پیاده سازی 
و اجرای آنها، شایســتۀ دریافت لوح تندیس »نشان ویژۀ روابط عمومی 

سرآمد دیجیتال« کشور شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

تولید

 وزیر صنعت، معدن و تجارت بــا بیان اینکه همه موارد 
بسته پیشنهادی رفع موانع تولید از ۲ هفته تا حداکثر 
سه ماه پس از اباغ قابلیت اجرا دارد، گفت: پیش بینی 
می شود این بسته همچون بســته حمایت از صادرات 
مورد اســتقبال فعاالن اقتصادی قرار بگیرد و در رونق 

فضای تولید کشور موثر باشد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »ســید رضا 
فاطمی امین« در گفت و گویی با بیان اینکه مشــکات 
احصاء شده از بررســی موانع تولید در طول چند سال 
گذشته بدســت آمده و به نوعی مســائل کف میدان 
تولید مورد توجه قرار گرفته اســت، اظهارداشت: یکی 

از اقدامات وزارت صمت، رفع موانعی اســت 
که فعاالن اقتصادی در بخش های مختلف با 

آن مواجه هستند.
فاطمی امیــن افــزود: در نخســتین اقدام 
در مهرماه ســال جــاری با تاکیــد رییس 
جمهوری، شناســایی ۲۶ مــاده در بخش 
صادرات در دســتور کار قرار داده شــد که 

با تصویب و اباغ ســتاد اقتصادی دولــت، تاثیر خوبی 
در صــادرات گذاشــت و مــورد اســتقبال و رضایت 

صادرکنندگان قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت، با بیان اینکه دومین 

بســته برای رفع موانع اقتصــادی در پنج 
بخش تدوین شــده اســت، ادامــه داد: 
حدود ۱۱ مــاده مربوط به حــوزه تامین 
مالی، چهار مورد از مــواد مربوط به حوزه 
مالیات و ۶ ماده هم درباره کلیات موضوع 
کســب و کار اســت؛ همچنین در حوزه 
تامین اجتماعی و زیرســاخت های تولید 
هم موانعــی احصاء و احکامی در جهــت رفع آن ها 

پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: برخی از این پیشــنهادها مانند تقسیط 
بدهی های مالیاتی به محض اباغ قابل اجراســت، زیرا 

ســاز و کارها وجود دارد و فقط بایــد ابهاماتی که برای 
تولیدکنندگان مانع ایجاد کرده برطرف شــود و برخی 
دیگر از پیشنهادها همچون افزایش اختیارات بانک ها 
در استان ها و شهرســتان ها نیاز به دستورالعمل های 

اجرایی دارد.
رئیس جمهوری در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی 
دولت بــا تاکید بر اهتمــام جدی دولت بــرای تحقق 
عملی دیدگاه رهبر معظم انقاب اســامی در زمینه 
مانع زدایــی از تولیــد و پشــتیبانی ها، گفت: بســته 
پیشــنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه 

رفع موانع تولید باید به سرعت تصویب و اجرایی شود.

رئیــس اتــاق بازرگانی تهــران گفــت: بــا توجه به 
شــدت گرفتن خــروج ســرمایه از کشــور باید یک 
آسیب شناســی، انجام و مالیات بر عایدی ســرمایه با 

تأخیر اجرا شود.
مســعود خوانســاری در نشســت هیئت نمایندگان 
اتــاق بازرگانی تهران اظهــار کرد: بر اســاس آخرین 
اطاعات منتشر شــده توسط مراجع رسمی، مشخص 
شــد که وضعیت تولید و تجارت در کشور کمی رونق 
گرفته و نسبت به گذشته بهتر شــده و شاهد افزایش 
۴۰ درصدی صادرات غیرنفتــی و ۳.۳ درصدی تولید 
ناخالص بوده ایم.رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: 

کماکان با تورم باالیی مواجه هستیم که مانع 
بزرگی برای تولید و ثبات اقتصادی در کشور 
است و از ســوی دیگر معیشــت خانوارها را 

نامناسب کرده است.
وی افزود: همچنین طبق آمار بانک مرکزی 
شــاهد افزایش تراز منفی حســاب سرمایه 
هستیم؛ بر این اساس خالص حساب سرمایه 

در نیمه نخست ســال جاری، منفی ۶.۳ میلیارد دالر 
بوده که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته ۶۳ درصد 
تضعیف شده است که احتمال تشدید خروج سرمایه را 
به وجود می آورد.خوانساری گفت: علی رغم سقوط لیر 

)پول ملی ترکیه( اما باز هم ایرانی ها رتبه اول 
را در خرید خانه در ترکیه به خود اختصاص 
داده انــد. ایــن در حالی اســت کــه طبق 
پیش بینی هــا، ارزش لیر همچنان ســقوط 
خواهد کرد. این نگرانی وجــود دارد که چرا 
ایرانی ها همچنان به دنبــال خرید ملک در 
ترکیه هســتند؟ دولت حتماً باید این مسئله 
را آسیب شناسی کند که چرا با این شدت شاهد خروج 

سرمایه از کشور هستیم.
وی تصریح کرد: در شــرایط خروج سرمایه از کشور آیا 
اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به نفع کشور است؟ اگر 

اجرای این سیاست به صاح نیست، دولت آن را کمی 
به تأخیر بیندازد زیرا وقتی ســرمایه گذاری داخلی و 

خارجی نداریم، خروج سرمایه بسیار خطرناک است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به سرمایه گذاری 
نامناسب در کشور گفت: رشد ســرمایه گذاری در دو 
فصل سال ۱۴۰۰ منفی بوده که در فصل دوم به شدت 
اُفت کــرده اســت.وی ادامه داد: طبق گــزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، امنیت سرمایه گذاری مهمترین 
عامل عدم سرمایه گذاری در کشــور است. همچنین 
نبود ثبات اقتصادی و نداشــتن محیط کســب و کار 

مناسب از دیگر عوامل است.

صمت

اتاق

مریم فکری  یک کارشــناس بازار خودرو 
درباره تاثیر توافق ویــن در قیمت خودرو، 
می گوید: زمان به ضــرر تاثیرگذاری برجام 
اســت؛ اگر یک ســال پیش چنین اتفاقی 
می افتاد، می شــد به کاهــش روند افزایش 
قیمت امیدوار بود، ولی در شرایط امروز این 
تاثیرپذیری کم و اگر احیا به نیمه سال آینده 
و بعد از آن منتقل شــود، شاید هیچ تاثیری 

در بازار نگذارد.
 در پی آغــاز مجــدد مذاکرات بــرای لغو 
تحریم ها، این ســوال در اذهان ایجاد شده 
که در صورت امضای برجــام چه تغییراتی 
در صنعت خــودرو داخلــی و قیمت ها در 

کارخانه و بازار به وجود خواهد آمد.
نوســان پی در پی قیمت خودرو در بازار در 
حالی است که عرضه و تقاضا در بازار بسیار 
محدود و در حد صفر اســت؛ بــه طوری که 
به گفته فعاالن بــازار خــودرو، هم اکنون 
خریداران و فروشندگان در انتظار مشخص 
شــدن نتایج مذاکرات هســتند و تمایلی 
برای ورود بــه بازار ندارند.در این شــرایط، 
اما کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که 
گذشت زمان به زیان صنعت خودرو در حال 
حرکت اســت؛ تا جایی که تاخیر در حل و 
فصل داستان برجام برخاف عقیده برخی 
سیاسیون، صرفا تاثیرگذاری برجام را کم و 

در نقطه ای صفر خواهد کرد.
در این خصــوص، فربــد زاوه در گفت وگو 
با خبرگــزاری خبرآناین دربــاره احتمال 
کاهش قیمــت خودرو پــس از توافق وین، 
می گویــد: میزان کاهش قیمت، به شــکل 
تفاهم بســتگی دارد. اگر توافــق، موقت و 
زمان دار باشــد، تقرییا نه کاهــش به دنبال 

دارد و نه جلوی تورم را می گیرد.
وی می افزاید: تفاهم هســته ای اگر موقت 
باشــد، احتماال حتی به قــرارداد قطعات 
منفصله و ســی کی دی هم ختم نمی شود و 
این یعنی موجودی خودروهای پارکینگی 

کــم نخواهد شــد و لــذا تاثیری بــر بازار 
نمی گذارد.این کارشــناس بــازار خودرو با 
ذکر این نکته که هنــوز تکلیف اف ای تی اف 
مشخص نیست، تصریح می کند: اگر مجمع 
بافاصلــه آن را بپذیرد؛ احتمــاال خروج از 
لیست سیاه چند ماه زمان نیاز دارد و اتصال 
شبکه بانکی زیر یک سال چندان قابل تصور 

نیست.
زاوه عنــوان می کنــد: موضــوع اعتبارات 
اســنادی مدت دار و اعتبار مالی هم که ذات 
صنعت خودرو است، در این شرایط احتماال 
به دو ســال زمان نیــاز دارد. چنین فضایی 
یعنــی در تفاهم مــدت دار برجــام، بحث 
خطوط اعتباری تــا تعییــن تکلیف دوره 
تنفس معلق می ماند و در نهایت شــرکت ها 
پــس از یک ســال از طریق شــبکه بانکی 

می توانند نسبت به خرید نقدی اقدام کنند.
ایــن کارشــناس بــازار خــودرو متذکر 

می شود: ماشــین تورم اقتصاد هم با توجه 
به عدم کاهش هزینه های جاری و انبســاط 
هزینه های غیرضــرور فعــال خواهد ماند 
و حتی شــروع درآمــد نفتــی و میعانات و 
آزادسازی ارزهای کشــور در کوتاه مدت و 
میان مدت، مشکل کســری بودجه را حل 
نخواهد کرد؛ مگر دولت ســریعا اصاحات 
ادارای گســترده ای در کشور انجام دهد که 

کاما دور از ذهن است.
زاوه تاکیــد می کند: برجام اگر دوســاله یا 
مدت دار باشــد، تاثیری در بــازار نخواهد 
داشــت و اگر هم تعدیل قیمتــی رخ دهد، 
بســیار کوتاه و گذرا و ناپایدار اســت و روند 

تورمی در مدت کمی غلبه خواهد کرد.

دورنمای سیاسی باید پایدار شود
زاوه با بیان این که اگــر برجام بی قید زمانی 
احیا شــود، ولی در کنگره آمریــکا به یک 

معاهده قابل احترام تبدیل نشــود؛ شرایط 
متفاوت نمی شــود، می گوید: بــرای ورود 
ســرمایه خارجی چه از غرب و چه حتی از 
چیــن، ضــرورت دارد دورنمای سیاســی 
پایداری ایجاد شــود. این دورنمای سیاسی 
باید تحریم ناپذیری اقتصاد ایــران در بازه 
زمانی بیــش از یک دهــه را تضمین کند تا 
ســرمایه گذاران خارجی تمایــل به ورود 

سرمایه به ایران داشته باشند.
این کارشــناس بــازار خــودرو می افزاید: 
چنیــن پیمانی که احتمــاال نیازمند حل و 
فصل مســائلی عمیق تر در روابــط ایران و 
غرب اســت و باید یک فهم مشترک ایجاد 
شود، می تواند مشــکات جذب سرمایه در 
صنایع ایران را کمتر کند. ولی شرکت های 
خودروسازی و البته خود دولت، بدهکاران 

بزرگی هستند.
زاوه یادآور می شــود: میزان زیــان واقعی و 

بدهی انباشت در خودروســازان چند برابر 
ارزش تاســیس آن هاســت. بدهی جاری 
دولت هم بسیار ســنگین و درصد بزرگی از 
تولید ناخالص داخلی شــده کــه تاکنون با 

حفظ تورم دورقمی مستهلک شده است.
وی می گویــد: درواقــع دولت هــا در ۵۰ 
ســال اخیر هزینه های جاری را به صورت 
غیرمســتقیم در قالب گرانــی کاال از مردم 
تامین کرده انــد. به همین دلیل همیشــه 
دنبال مقصر گرانی در اصناف و تحار بوده اند 
تا انگشت اتهام به خودشان نباشد و در عین 
حال نیاز به پاســخگویی به افــکار عمومی 

نداشته باشند.
این کارشــناس بازار خودرو تاکید می کند: 
اگر دولت قصد جذب گســترده ســرمایه 
خارجی و رشد اقتصادی داشــته باشد، در 
وهله اول باید ســاختار اداره کشور با تورم را 
تغییر دهد. شرکت های خودروسازی با این 
تغییر رویکرد باید اعام ورشکستگی کامل 

کنند که خود تبعاتی دارد.

زمان به زیان تاثیرگذاری برجام است
زاوه بــا بیان این کــه به هر شــکل فرصت 
تاثیرگذاری برجام به زمان وابســته است، 
می گوید:  علت آن هم هزینه های ســنگین 
جاری دولت است. لذا تاخیر در حل و فصل 
آن برخاف عقیده برخی سیاسیون پرنفوذ 
که دنبــال راهکارهای انتزاعــی در حوزه 
تجارت خارجی و مبــادالت مالی بین الملل 
هم هستند، صرفا تاثیرگذاری برجام را کم و 

در نقطه ای صفر خواهد کرد.
وی متذکر می شود: متاسفانه زمان به ضرر 
تاثیرگذاری برجام است؛ اگر یک سال پیش 
چنین اتفاقی می افتاد، می شــد به کاهش 
روند افزایــش قیمت امیدوار بــود، ولی در 
شرایط امروز این تاثیرپذیری کم و اگر احیا 
به نیمه سال آینده و بعد از آن منتقل شود، 

شاید هیچ تاثیری در بازار نگذارد.

وزیر صمت خبر داد:اجرای بسته پیشنهادی رفع موانع تولید از ۲ هفته تا ۳ ماه پس از ابالغ

وج سرمایه شدت گرفته است رئیس اتاق بازرگانی تهران:خر

رقم سبد معیشت کارگران مشخص شد؟
خریدار  هفتمین نشست کمیته دستمزد 
شــورای عالی کار بر خاف روال جلســات 
گذشته در حالی برگزار شد که از مفاد درون 
جلســه و تصمیمات گرفته شده خبری در 

رسانه ها درز نکرد.
 با روی کار آمدن دولت سیزدهم، در وزارت 
کار رویــه خوبــی در پیش گرفته شــده و 
جلسات کمیته دستمزد هر دو هفته یکبار 
برگزار شده است. در حالی که تاکنون شش 
جلسه کمیته دستمزد برگزار و نمایندگان 
کارفرمایی و کارگری منعی در بیان جزییات 
و مفــاد جلســه و تصمیمات گرفته شــده 
نداشــتند، هفتمین جلسه کمیته دستمزد 
برخــاف روال گذشــته با درخواســت از 
نمایندگان دو طرف بــرای عدم مصاحبه با 

رسانه ها همراه شد.
بر اســاس اطاع خبرنــگار ایســنا، دلیل 
رسانه ای نشدن مفاد جلســه دیروز کمیته 
دستمزد، غیر رســمی بودن جلسه عنوان 
شده و با توجه به حضور نماینده وزارت امور 
اقتصاد و دارایی در جلســه، جدولی از اقام 
خوراکی سبد معیشت خانوارهای کارگری 

ارائه شده است.
البته به نظر می رســد عدم رسانه ای شدن 
مفــاد هفتمین جلســه کمیته دســتمزد 
موقتی باشــد و جلســات آتی کمیته مزد 

همچون روال سابق ادامه یابد.
امسال جلســات کمیته دســتمزد شورای 
عالــی کار با طــرح مباحثــی در خصوص 
منطقــه ای کردن دســتمزد کارگــران به 

جریان افتاد.
موضــوع منطقه ای کــردن دســتمزدها 
سال گذشــته از سوی شــرکای اجتماعی 
به ویــژه گــروه کارفرمایی مطرح شــد؛ با 
این اســتناد که در ماده ۴۱ قانون کار اشاره 
شــده که شــورای عالی کار میزان حداقل 
مزد کارگــران برای نقاط مختلف کشــور و 
یا صنایع مختلف را تعییــن کند. بر همین 
اساس مقرر شد تا موسســه عالی پژوهش 
تامیــن اجتماعی نســبت به ایــن موضوع 
تحقیق کنــد و نتایج گــزارش را در اختیار 

اعضای کمیته دستمزد قرار دهد.
در طول جلســات، مباحثــی همچون خط 
فقر،   تــورم،   معیشــت جامعــه کارگری، 

نقاط قوت و ضعف دســتمزد و بهبود فضای 
کسب و کار مطرح شــد و رفته رفته با تداوم 
جلســات، گزارش نماینده موسســه عالی 
پژوهش تامین اجتماعــی در خصوص مزد 
منطقه ای نشــان داد که هزینه های زندگی 
کارگران افزایــش و فاصله نمــودار تورم و 
زندگی خانوارهای کارگری بیشــتر شــده 
است.علی حسین رعیتی فردـ  معاون روابط 
کار وزیر کارـ  در روزهای گذشته با اشاره به 
دغدغه تعیین حقوق و دســتمزد گفته بود: 
دولت در تاش اســت تا تورم را کنترل کند 

تا نتیجه آن بر سفره کارگران اثرگذار باشد.
بــه اعتقــاد وی، در بحث تعییــن حقوق و 
دستمزد ســال آینده با تنظیم روابط میان 
کارگــر و کارفرما می توان بــه نتایج خوبی 
دســت یافت و دغدغــه های معیشــتی را 
کاهــش داد.معاون وزیــر کار در عین حال 
از برگزاری شش جلســه کمیته تخصصی 
دستمزد ذیل شــورای عالی کار خبر داده و 
گفته بود:هنوز در مورد سبد معیشت خانوار 

کارگری تصمیم گیری نشده است. 
به گفته رعیتی فــرد، احتماال در جلســه 
بعدی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان 
کارگران، کارفرمایان و دولت سبد معیشت 
خانوارهــای کارگری تعیین می شــود که 
با توجه به اظهارات معــاون وزیر کار و عدم 
رسانه ای شــدن مفاد جلســه عصر دیروز،  
احتمال رســیدن به رقم ســبد معیشــت 
کارگــران و تعییــن آن در آخریــن دور 

مذاکرات، دور از انتظار نیست.
نماینــدگان کارگران در کمیته دســتمزد 
شــورای عالی کار معتقدنــد وزارت کار در 
این دوره همراهی و مســاعدت الزم را برای 

تشکیل جلســات کمیته دستمزد و شورای 
عالی کار نشــان داده و معاونت روابط کار با 
جدیت پیگیــر برگزاری جلســات کمیته 
دســتمزد اســت تا خروجی جلســه برای 
نشست اصلی شورای عالی کار به دست آید.

پیش از ایــن مرکز  آمار ایــران،  رقم هزینه 
ماهانه سبد معیشــت خانوار را ۱۱ میلیون 
تومان اعام کرده بود. بــه گفته نمایندگان 
کارگری حاضــر در جلســات کمیته مزد، 
گــزارش موسســه عالی پژوهــش تامین 
اجتماعی، مهــر تأییدی بــر کاهش توان 
شاغان رســمی بوده اســت؛ به نحوی که 
افراد شاغل در ســالهای اخیر با افت قدرت 

معیشت مواجه شده اند.
بــه گــزارش ایســنا، مقامــات کارگری و 
فعاالن حوزه کار با اشــاره به افزایش هزینه 
های سبد معیشــت کارگران و رسیدن آن 
به مرز ۱۱ میلیون تومــان در ماه و افزایش 
قیمت اقام و مولفه هایــی همچون اجاره 
بها، مســکن و خوراکی ها بر لــزوم افزایش 
منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده 

کارگران تاکید کرده اند.



نشست توجیهی اخذ گواهی نامه صالحیت 
پیمانکاران در آبفای استان اصفهان

اصفهان-مریم مومنی نشســت توجیهی پیمانکاران برای دریافت گواهی 
نامه صالحیت بهره برداری از تاسیسات آب برگزار شد.

رئیس بهره برداری ازشــبکه توزیع آب آبفای اســتان اصفهان گفت: بر اســاس 
دستورالعمل ابالغی از سوی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، پیمانکاران 
فعال در بخش بهره برداری و توسعه آب، باید تا پایان سال موفق به دریافت گواهی 

نامه صالحیت از شرکت مهندسی آبفای کشور شوند.
مهدی شمس بگی شرایط احراز صالحیت شــرکت های متقاضی بهره برداری و 
نگهداری تأسیسات آب را بسیار حائز اهمیت دانســت و عنوان کرد: تحصیالت، 
تخصص، تجربه، سوابق درخشان و رضایت کارفرما در اخذ گواهی نامه صالحیت 

پیمانکاران بسیار موثر است. 
وی با بیان این که گستردگی فعالیت ها در بخش بهره برداری و توسعه آب نیاز به 
تخصص و تجربه موفق دارد افزود: فعالیت های مربوط به آب شــرب به دو فرآیند 
تولید وتوزیع آب تقســیم می شوند که فرآیند تولید شــامل استحصال، انتقال 
)پمپاژی یا ثقلی(، ذخیره ســازی و تصفیه آب و فرایند توزیع شامل فعالیت های 
مربوط به بهره برداری و نگهداری از تأسیســات و تجهیزات آب، تصفیه خانه ها، 
خطوط انتقال، ایستگاه های پمپاژ، مخازن ذخیره آب، شبکه توزیع، انشعابات آب 

و آب شیرین کن ها است. 
گفتنی است این نشست با حضور سحر قنبری کارشناس هماهنگی معاونت بهره 
برداری و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور و 28 پیمانکار فعال در 

بخش بهره برداری و توسعه آب آبفای استان اصفهان برگزار شد.

  رییس سازمان بازرسی کل کشور:

وج کاال  بنادر از مهمترین مبادی ورود و خر
 در کشور هستند

بوشهر- رضاحیدری دکتر خدائیــان رییس سازمان بازرسی کل کشور در 
راس هیاتی،از بندر بوشهر دیدن کرد.

 در ابتدای این دیدار که در بالکن طبقه هفتم برج بندر برگزار شــد ســیاوش 
ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ضمن خوشامدگویی به 
هیئت بازدید کننده به بیان گزارشــی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در این 

اداره کل پرداخت.
ارجمندزاده بندر بوشــهررا بندری با قدمت تاریخی و روبه توســعه منطبق با 
آیتم های بین المللی مطرح کرد و افزود:  افق توســعه بندر بوشهر و تبدیل  آن 
به یک بندر نسل سومی در مجتمع بندری نگین خواهد بود که حجم عمده آن 
را محیط های کانتینری و بخش دیگر را مخازن برای صــادرات و واردات مواد 

نفتی مایع تشکیل می دهد.
در ادامه دکتر خدائیان و هیات همراه با حضور در محوطه عملیاتی بندر بوشهر 

از نزدیک از انبارها و روند تخلیه و بارگیری کاال دیدن کردند.
خدائیان در حاشیه بازدید از محوطه های بندر بوشــهر و در جمع خبرنگاران 
گفت: بنادر از مبادی بســیار مهم در ورود و خروج کاال هستند که در بین بنادر 
نیز بندر بوشــهر به لحاظ پتانســیل هایی باالیی که دارد از جایگاه ویژه  و حائز 

اهمیتی برخوردار است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشــور افزود: طی بازدیدی که امروز از بندر بوشهر 
صورت گرفت سعی خواهیم کرد با  برنامه ریزی های الزم شرایط  ورود و خروج 

کاال را در این بندر  تسهیل کنیم
وی اضافه کرد: زیبنده و شایســته نیســت که کاالهایی اعم از خودروها و سایر 
کاالهای دیگر طی سالهای متمادی در بنادر رسوب داشته باشند لذا امیدواریم 
این سفر تسهیل کننده و تعیین تکلیفی باشد برای این موضوع که طی سالیان 

در بنادر بوجود آمده است

ون شهری گرگان   نوسازی  37 دستگاه تاکسی در
 در سال جاری

 گرگان-اعظم دســتجردی   مدیرعامل ســازمان حمل و نقل شهرداری 
گرگان از نوسازی 37 دستگاه تاکسی شــهری خبر داد.مهدی کمال غریبی در 
گفتگو  اظهار داشت: بالغ بر 2940 خودروی تاکســی و 100 دستگاه اتوبوس 
شهری در گرگان فعال هســتند که عمر مفید این ناوگان حمل و نقل حداکثر 
10 سال است و پس از آن فرسوده محسوب می شــوند.به گفته کمال غریبی، 
هم اکنون حدود 50 درصد از تاکسی های درون شهری بیش از 10 سال قدمت 
دارند و فرسوده هستند.وی بیان کرد: سایت نوسازی ناوگان فرسوده به نشانی
www.nosazi.org فعال است و تاکنون 57 دســتگاه در این سایت ثبت 
نام کرده اند که امسال 37 دستگاه تاکسی خود را تحویل گرفته اند.مدیرعامل 
ســازمان حمل و نقل شــهرداری گرگان گفت: با نظر مثبت مهندس سبطی 
شــهردار گرگان، رانندگان تاکسی متقاضی تسهیالت نوســازی می توانند در 
صندوق کارآفرین یا بانک رسالت که کارمزد کمتری دریافت می کنند، سپرده 
گذاری کنند تا شهرداری مبلغی را به عنوان تسهیالت 60 ماهه به آنها پرداخت 
نماید.کمال غریبی تصریح کرد: رانندگان تاکســی و اتوبوس از نظر اقتصادی 
جزو اقشار ضعیف جامعه هستند و ما باید شرایط الزم برای نوسازی خودروهای 
آنها را فراهم کنیم.وی ادامه داد: جایگاه ســوخت در خیابان قابوس همه روزه 
از ســاعت 6 صبح الی 17 در اختیار رانندگان تاکسی اســت و کارواش رایگان 
نیز برای این عزیزان در نظر گرفته شده اســت.مدیرعامل سازمان حمل و نقل 
شهرداری گرگان از شهروندان خواست باتوجه به سختی کار رانندگان حمل و 

نقل عمومی برخورد صمیمانه تری با این رانندگان داشته باشند.

شهر

اســتاندار اصفهان   اصفهان-مریم مومنی
از پیش بینی رقم های مناســبی در بودجه سال 
1401 برای احیــای قنوات خبــر داد و گفت: با 
استفاده از ظرفیتی که در بودجه پیش بینی شده 
است باید ســعی کنیم بخشــی از گرفتاری های 

مردم را برطرف کنیم.
سید رضا مرتضوی در نخســتین جلسه شورای 
اداری مشترک بین مسئوالن استان و شهرستان 
شهرضا، اظهار کرد: شورای اداری مشترک استان 
با شهرســتان ها، فرصتی بــرای تصمیم گیری و 
اجرای بعضی از مســائل حل نشــده است، چون 
دســتگاه ها کنار هم حضور دارند و در کنار هم به 
جمع بندی می رسند که مســیر را باز می کنند، 
همه مدیران استانی و شهرستانی در این نشست ها 
تالش می کنند به واســطه رویــدادی که اتفاق 
افتاده و انتظاری در این شهرستان ایجاد شده، به 
شــکلی پیش بروند که مردم شهرستان در پایان 
روز احساس کنند با این سفر، بخشی از گرفتاری 

هایشان کم شد.
وی انگیزه اصلی مدیران اســتانی برای سفرهای 
شهرســتانی را انجــام بررســی های میدانی و 
بازکردن گره ها در جلســات مشــترک دانست و 
ادامه داد: انتظار از مسئوالن و دستگاه های اداری 
شهرستان ها این است که مسائل عمده شهرستان 
را مطرح و بررســی کنند، همانطور کــه در دوره 
فرمانداری به خاطر دارم در جلسات شورای اداری 
یک نیم روز وقت می گذاشــتیم و مشــکالت را با 
حضور دستگاه های مختلف رتق و فتق می کردیم.

استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه باید از جلسات 
اداری مشترک کار و مصوبه بیرون بیاید و منجر به 
رضایتمندی مردم شود، توضیح داد: برای رسیدن 
به این هدف، مدیران شهرستان ها نیز باید مباحث 
را جدی تر بگیرند و با برنامه مفصل و کار آمدتری 
به سمت برگزاری این بازدیدهای یک روزه مدیران 
اســتان بروند، مدیران اســتان نیز وقت بیشتری 
صرف کنند تا هدیه مشخصی به مردم شهرستان 

بدهند.

مرتضوی بازدید میدانی از مشــکالت و شــنیده 
شــدن صحبت مردم به تعبیر رهبر معظم انقالب 
را از مهم ترین کارکردهای بازدید مدیران استانی 
از شهرستان ها معرفی کرد و گفت: اینکه جلساتی 
با مردم برگزار می شود و از نزدیک صحبت هایشان 
شنیده می شــود، سبب آرامش بیشــتر و اعتماد 
مردم می شود از جمله گالیه ای که درباره تبعیض 
در کیفیت آب دو منطقه شهرضا وجود داشت در 
حالی که با توضیحات معاون شرکت آب و فاضالب 
مشخص شد این آب از یک مخزن می آید و از یکجا 

به شبکه مصرف پمپاژ می شود.
وی با اشاره به کارشناسی تر شدن پی گیری های 
مسئوالن اســتان پس از بازدیدهای شهرستانی، 
افزود: گاهــی فکر می کنیــم کاری کــه انجام 
می دهیم به نفع مردم است اما وقتی به آنها نزدیک 
می شــویم می بینیم کاری که از ما می خواهند، 
چیز دیکری اســت بنابراین از مســئوالن استان 
می خواهم در کنار جلسات شهرســتانی، زمانی 
را برای بازدیدهای میدانــی خالی کنند و محیط 
را از نزدیک ببینند تا تصمیماتشــان کارشناسی 
تر شــود. اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در اتاق 
بسته و در بسته نســبت به امورات مردم تصمیم 

نمی گیریم، اظهار کرد: این اردوی یک روزه کاری، 
هر دو هفته یکبار یا ماهی دوبار یا بیشــتر برگزار 
خواهد شد و ستادی نیز در دفتر حوزه استانداری 
و دفتر نظارت و ارزیابی استانداری برای پی گیری 
مصوبات سفر، تشکیل می شــود تا ماموریت های 
تعیین شده در هر شهرستان را به شکل جداگانه 

پیش ببریم.
وی از مســئوالن دســتگاه های اجرایی اســتان 
خواست دست به دست هم دهند تا رضایتمندی 
عمومی در شهرســتان ها افزایش یابــد و گفت: 
فراموش نکنیم یکی از رویکردهایی که باید در این 
سفرها داشته باشیم این است که از سمت ضعفای 
جامعه خدمت رسانی را گسترش دهیم به سمت 
برخوردارها، چون قشرهای برخوردارترها گاهی 
به دفتر ما مراجعه می کنند و پــای رفتن و آمدن 
و مطالبه کردن را دارند اما در بســیاری اوقات، در 
بعضی بخش های جامعه مــردم از حداقل حقوق 
خود خبر ندارند و به عنوان مثال خانواده هایی که 
بیش از دو معلول دارند نمی دانند که می توانند از 

یک مسکن دولتی بهره مند شوند.
مرتضوی با اشــاره به اینکه ایــن جهت گیری، به 
معنای بخشــی کردن جامعه نیست، توضیح داد: 

کار ما وسیه و گسترده است اما جهت گیری به این 
سمت باشد که اگر در شهرســتانی حاضر شدیم 
حتماً نگاه به بخش های محروم تر جامعه هم توجه 

داشته باشیم.
وی از پیش بینــی رقم های مناســبی در بودجه 
ســال 1401 برای احیای قنوات خبر داد و افزود: 
با استفاده از ظرفیتی که در بودجه پیش بینی شده 
است باید سعی کنیم بخشی از گرفتاری های مردم 
را برطرف کنیم، مســئوالن شهرستان ها نیز نگاه 
اقتصادی داشته باشند و پروژه ای که هزینه و فواید 
آن با اولویت ها و شرایط کنونی جامعه هم خوانی 

ندارد را مطرح نکنند.
سرپرست فرمانداری شهرضا گفت:در سال های 
اخیر که مشکل خشکسالی تشــدید شده ما هم 
در کمیت آب مشکل پیدا کنیم یعنی عمق چاه ها 
زیاد شده و هم کیفیت آب به شدت نامطلوب شده 

است.
ســید امیر جعفری  در جلســه شــورای اداری 
شهرستان شهرضا اظهار کرد: الزم است از اهتمام 
انقالبی و ارزنده اســتاندار اصفهان تشکر کنم که 
در نخستین سفر شهرستانی خود برای برگزاری 
شورای اداری مشترک، شهرضا را انتخاب کردند و 
امیدواریم این جلسه فتح بابی برای حل مشکالت 

مردم باشد.
وی حضور میدانی مدیران ارشد و برخورد نزدیک 
با موضوعات را از نتایج به ثمر رســیدن یک دولت 
مردمی و انقالبی دانست و ادامه داد: امروز از صبح 
اول وقت و پیش از طلوع آفتاب، کار اســتاندار در 
شهرســتان با برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید در شهرک صنعتی رازی شروع شد و تا 
اکنون که ظهر را گذرانده ایم، مستمر و بی واسطه 
در خدمت مردم شهرســتان بودند، تااذان مغرب 

هم جلساتی را پیش بینی کرده اند.
سرپرست فرمانداری شهرضا با اشــاره به سابقه 
دیرینه شهرستان و گذشــت بیش از 100 سال از 
استقرار نهاد حاکمیتی در آن، گفت: شهرضا محور 
برخی شهرســتان هایی بوده که اینک جدا شده و 

خودشان دارای فرمانداری هستند این عظمت و 
تاریخ کهن این شهرستان است که در کنار علما، 
حکماً، ادبا، فرهیختگان و فرهنگیان و در صدر آنها 
شهدایی که تقدیم راه انقالب شــد، خود را نشان 
داده از جمله ســردار شــهید حاج همت که یک 

چهره ملی و افتخار این خطه و ایران است.
وی افزود: بیش از این نیاز نیست در وصف شهرضا 
سخن بگوییم چون اســتاندار پیش از من در این 
شهرستان حضور داشــتند و اطالعات الزم را در 
اختیار دارنــد، بنابراین از این فرصــت برای بیان 
چند مساله محوری شهرستان استفاده می کنم از 
جمله اینکه شــهرضا نیز مانند بسیاری از مناطق 

کشور از مشکل کمبود آب رنج می برد.
سرپرست فرمانداری شــهرضا از ثبت نام بیش از 
9 هزار نفر در مرحله نخســت طرح جهش تولید 
مســکن در این شهرســتان خبر داد و گفت: این 
نشاندهنده اعتمادی مردم به دولت است و اکنون 
که مردم متقاضی هستند، ساخت و سازهایی باید 
در کشور و شهرســتان برای جهش تولید مسکن 

انجام شود.
وی شهرضا را یکی از شهرستان های فعال استان 
در حوزه راهداری و حمــل و نقل جاده ای معرفی 
کرد و افزود: شــش بانده کردن جاده اصفهان به 
شهرضا که امیدواریم ادامه یابد یکی از طرح های 
بسیار ضروری اســت و با همراهی استاندار و پی 
گیری های نماینده و جلســاتی که در شهرستان 
برگزار می شود، پیشــرفت خوبی داشته اما برای 
تسریع این پروژه نیاز به ســاخت 6 زیرگذر داریم 

که هنوز ناقص هستند.
وی شــش بانده کردن جاده اصفهان به شهرضا را 
اصلی ترین موضوع راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان بیان کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه 
این مســیر برای ترانزیت کاال مسافر و بار استفاده 
می شود، زیبنده نیســت که هر هفته یا دو سه روز 
یکبار، یک تصادف منجر به فــوت یا جرح در این 

مسیر داشته باشیم.
خانه های بهداشت محلی، فاقد نیرو است

بوشــهر -رضا حیدری    معاون تولید و توســعه سازمان 
بازرسی کل کشور گفت: با شناسایی و رفع موانع فراروی اجرای 
آب شیرین کن بوشهر زمینه برای سرعت بخشی به اجرای این 

پروژه ها فراهم می شود.
 شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، نعمت اهلل ترکی در بازدید 
از پروژه های آب شیرین کن بوشهر اظهار کرد: در بازدید از این 
پروژه ها روند اجرای آنها بررسی و همچنین مشکالت و موانع 

فراروی این پروژه ها شناسایی می شود.
وی بیان کرد: در سفرهای اســتانی نیز پروژهای مهم عمرانی 
و تولیدی در بازدید میدانی و نشســت با مدیران مربوطه مورد 
بررسی قرار  گیرند تا چالش ها و مشکالت فراروی آنها برطرف 
شــود. ترکی ادامه داد: پروژه های آب شیرین کن بهره برداری 

شده در اســتان بوشــهر اکنون 10 درصد آب شرب مورد نیاز 
استان را تامین می کنند که پیش بینی شده با اجرا پروژه های 

در دست اجرا این میزان به بیش از 30 درصد افزایش یابد.
وی عنوان کرد: تســریع در تکمیــل پروژه ها و رفــع موانع و 
مشکالت در زمینه مشــکالت بانکی از جمله هدف های مهم 
در بازدید از پــروژه های عمرانی و تولیدی اســت. مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان بوشــهر نیز گفت: استان بوشهر 
هم اکنون نزدیک به 100 هزار متر مکعب آب شــیرین کن در 
دســت احداث دارد که پیش بینی شــده این پروژه ها تا سال 
1402 به بهره برداری برسند. وی اظهار کرد: شتاب بخشی در 
روند اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران پروژه های آب شیرین 
کن و همچنین سرعت بخشی در روند ترخیص اقالم مورد نیاز 

آب شــیرین کن ها از گمرک از جمله خواسته 
های مهم در حوزه پروژه های آب شــیرین کن 

استان بوشهر است.
حمزه پور یادآور شد: برنامه ریزی های صورت 
گرفته پروژه آب شــیرین کن جزیره شــیف 
تا بهمن ماه و فاز نخســت آب شیرین کن 17 
هزار مترمکعبی بوشــهر تا پایان امســال وارد 
مدار شــود. حمزه پور در ارتباط بــا پروژه آب 
شــیرین کن 35 هزار متر مکعبی بوشــهر نیز 
گفت: ایــن پروژه اکنون 73 درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشــته و پیش بینی می شود تا نیمه 

نخست سال آینده به بهره برداری برسد.

 البرز - مظفری    عملیات نمک پاشی معابر شهر چهارباغ و 
نواحی شروع شد

با توجه به برودت هوا، بارش برف، لغزندگی معابر و احتمال یخ 
زدگی خیابان ها، به دستور مهندس قربانی شهردار چهارباغ 

کلیه عوامل معاونت خدمات شــهری و امور نواحی شهرداری 
به همراه تجهیزات و ماشــین آالت سبک و سنگین در حالت 
آماده باش قرار گرفتند.  هم اینک با حضور فرماندار شهرستان، 
شهردار چهارباغ و معاون خدمات شهری، عوامل خدماتی در 

حال برف روبی و نمک پاشی در  زیر گذر چهارباغ هستند. 
به گفته محبی معاون خدمات شهری شهرداری ، عملیات برف 
روبی و نمک پاشی در سطح معابر اصلی چهارباغ و نواحی اجرا 

خواهد شد.

بوشهر
معاون تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور:

وژه های آب شیرین کن استان بوشهر برطرف می شود  وی پر موانع فرار

وبی و  نمک پاشی معابر شهر چهارباغ   برف ر
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خرم آباد - طوالبی      مدیرکل پســت لرستان گفت: 
11هزار و 641 فقره مرســوله نمایشگاه مجازی کتاب سال 
گذشته در استان ارسال شد که پیش بینی می شود این تعداد 

امسال به 14 هزار مورد افزایش یابد.
 محمد ناظری  در جلســه هماهنگــی ادارات کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی لرستان و پست استان ویژه دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران افــزود:  تغییر ماهیت مرســوالت در 
دوران کرونا در ایران خیلی ســریع اتفاق افتاد و افزایش سه 
برابری حجم مرســوالت ارســالی باعث ابتالی بسیاری از 

همکاران به کرونا شد.
وی گفت: ارائه خدمات به هموطنان در این شــرایط باعث 
کســب رتبه چهارم لرســتان در مجموعه ارزیابی  36 اداره 
کل پست استان ها و مناطق پستی تهران در پایان سال 99 
شد همچنین در 9 ماهه ســال 1400  لرستان بعد از یکی از 

مناطق تهران رتبه دوم را به دست آورده است.
ناظری با اشــاره به آمار نخســتین دوره نمایشگاه مجازی 
کتاب اظهار داشــت:  ســال گذشــته 11 هزار و 641 فقره 
مرسوله این نمایشگاه در اســتان جابجا شده است که از این 
تعداد 680 فقره مربوط به ناشران استان به سایر استان های 
کشور بود و 10 هزار و 781 فقره مربوط به سایر ناشران کشور 

بود که افراد جویای کتاب در لرستان خریداری کرده اند.

وی با بیان اینکه  ســال گذشــته یــک مورد شــکایت از 
تعهدات پستی لرستان در نمایشــگاه ثبت نشده است بیان 
کرد: مرسوالت در اســتان  ساعت هشــت تا 11 از ناشران 

جمع آوری می شود.
احمدحســین فتایی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
لرستان نیز گفت:  امســال دومین نمایشگاه مجازی کتاب 

تهران سوم تا دهم بهمن ماه برگزار می شود.
وی افزود: سال گذشته استان لرستان با حضور سه ناشر در 
این نمایشگاه شرکت داشت که امسال طبق آمار و اطالعات 
تکمیلی از خانه کتاب و ادبیات ایران این تعداد به هفت ناشر 

رسیده است.

البرز - مظفری    بــا توجه به حضور دستفروشــان 
و وانت بارها در ســطح معابــر و خیابان های اصلی شــهر و 
ایجاد ســدمعبر و مزاحمت برای تردد، موضوع ساماندهی 
فروشندگان سیار سطح شهر گلسار با دستور شهردار گلسار  
توسط واحد رفع سد معبر شــهرداری اجرا گردید . به همت 
واحد ســد معبر شــهرداری که یکی از واحد های اجرایی 
زیر مجموعه واحد خدمات شــهری می باشد ، ساماندهی 
دستفروشان از ســطح شــهر و همچنین به منظور تبصره 
یک بند 20 مــاده 55 قانون شــهرداری ها در خصوص رفع 
ســد معبر که منجر به تضعیف حقوق شهروندی می گردد 
، طرح ســاماندهی و تنظیف در سطح شــهر گلسار اجرایی 
شد.کیاروستا شهردار گلسار با بیان این مطلب که برابر قانون 
سدمعبر جرم محسوب می شــود ، افزود: متاسفانه برخی از 
افراد بدون توجه به این موضوع ، اقدام به اســتقرار وانت بار 
ودستفروشی نموده که تردد خودروها را در این مسیر مختل 
می کنند و شهرداری برابر وظیفه قانونی خود نسبت به جمع 
آوری و رفع سد معابر به صورت جدی اقدام می نماید .وی با 
بیان اینکه بخش مهمی از فضای یک شــهر به سیما و منظر 
آن بســتگی دارد، افزود: اســتقرار تابلوهای معرف کاربری 
صنوف  و  همچنین وسایل مزاحم صنوف  باعث نمای بصری 

ناخوشایندی از سطح شهر می شود و بر اساس ماده های 55 
و 92 قانون شهرداری ها، موضوع ساماندهی، اصالح و جمع 
آوری تابلوهای تبلیغاتی و معــرف کاربری صنوف مختلف 
در قالب آئین نامه و ضوابط اجرایــی نصب تابلوهای معرف 
کاربری صنوف مختلف و ســایر خدمات فعال در حوزه شهر 
گلسار در دســتور کار قرار دارد .شهردار گلسار تصریح کرد :  
پس از هماهنگی با دستگاه های اجرایی وانت بارهای سطح 

شهر به مکان های مجاز و پیش بینی شده هدایت می شوند.

لرستان البرز

 پیش بینی جابجایی ۱۴ هزار مرسوله کتاب نمایشگاهی
 در لرستان

ح ساماندهی وانت بار ها و صنوف مزاحم توسط  اجرای طر
شهرداری گلسار

استاندار اصفهان:

در بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبار خوبی برای احیای قنوات پیش بینی شده است

قزوین-مریم نقــدی  واحد شــماره 4 گازی 
نیروگاه شهیدرجایی پس از انجام تعمیرات اساسی 

و RIکپرسور، دوباره به مدار تولید برق بازگشت.
 ابوالفضل موتابهــا مدیر نیروگاه ســیکل ترکیبی 
در تشــریح خبر فوق گفت: در ادامــه ی برنامه های 
تعمیراتــی واحد های ســیزده گانه، واحد شــماره 
4گازی این نیروگاه که برای انجام تعمیرات اساسی 
و RI کپرسور از مدار تولید برق خارج شده بود، پس از 

پایان فعالیت های مربوطه، با موفقیت به مدار تولید 
برق بازگشت.

موتابها افزود: تمامی فعالیت های تعمیرات اساسی 
و RI این واحد در حوزه های مکانیــک، الکتریک و 
ابزاردقیق از ســوی متخصصان داخلی و نیروگاه به 
انجام رســید که حاصل این تالش هــا پس از حدود 
100 روز با بازگشــت دوباره این واحد به مدار تولید 

به ثمر نشست.

مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی  با اشاره به فعالیت های 
این دوره از تعمیرات بیان داشــت: دمونتاژ و مونتاژ 
تجهیزات محفظه احتراق، پوسته توربین،کمپرسور 
و روتور توربو کمپرســور همچنین دمونتاژ و مونتاژ 
 RI نازل ها و پره های توربیــن، تعمیرات کارگاهی و
روتور کمپرسور و تست های غیر مخرب NDT، به 
همراه مونتاژ روتور ژنراتور و انــدازه گیری های الزم 
و...، از مهم ترین  اقداماتی بود که ازسوی متخصصان 

امور مکانیک  به انجام رسید. 
موتابها ادامــه داد: در حوزه الکتریــک و ابزاردقیق 
هم تعمیــرات اساســی الکتروموتور فــن و پمپ 
های400ولت، اســتارتر هــایMCC، بریکرهای 
400ولت و6/6کیلو ولت، تســت رله های حفاظتی 
6/6کیلو ولت و400ولت، تعمیرات اساســی ترانس 
های اصلی، کمکی و استیشــن، همــراه با تعمیرات 
اساسی سیســتم کنترل اســپید ترونیک، تنظیم 

و کالیبراســیون نشــان دهنده ها، بازدید و تســت  
سنســورهای اعالم و اطفاء حریق تجهیــزات،  و...، 

انجام شده است.
عالوه بر واحد شــماره 4گازی که پس از پایان برنامه 
های تعمیراتی آن، به مدار تولید پیوست ، هم اکنون 
واحد شماره 3بخاری نیروگاه ســیکل ترکیبی هم 
برای انجام تعمیــرات نیمه ســنگین، از مدارتولید 

خارج شده که در دست تعمیرات قراردارد.

وگاه شهید رجایی به مدارتولید برق بازگشت دوباره واحد شماره 4 گازی  نیر



 مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در جلسه مدیریت بحران :

وی های امدادی آماده  خدمت رسانی به مشترکین  هستند تمامی تاسیسات، تجهیزات و نیر

استان

یادداشت
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کارشناس معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی همدان 
شــرط دریافت دامدار کارت را پالک گــذاری دام عنوان کرد و 
گفت: افرادی که دام آنها پالک گذاری نشده به تعاونی یا تشکل 

های دامی مراجعه کنند.
حسین همدانی بیان کرد: زمانیکه دستور العمل دامدار کارت 
صادر شد یک جلســه با کارشناســان بانکی ترتیب داده شد و 
مصوب گردید افــرادی که پروانه دامداری کوچک روســتایی 
دارند و گواهی معتبر پالک کوبی از تشــکل های دامی داشته 

باشند در سامانه سیتا ثبت نام کنند.
وی با اعالم اینکه این افراد به بانک کشاورزی معرفی می شوند، 
ادامه داد: با پیگیری محدودیت پروانه دامداری حذف شد و هر 
شــخصی که دام  پالک گذاری شده توســط تشکلهای معتبر 
داشت به بانک کشاورزی برای دریافت “دامدار کارت” معرفی 

شود.

کارشناس معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی همدان 
با تاکید بر اینکه افرادی که دام آنها پالک گذاری نشده به تعاونی 
دامداران یا تشکلهای دامداری مراجعه کرده ودام خودرا پالک 
کوبی کند، ادامه داد: با دریافت گواهی از این مراکز به دفاتر نظام 

مهندسی مراجعه کرده تا به بانک معرفی شوند.
همدانی دام پالک گذاری شده سبک و سنگین در استان را در 
مجموع  دو میلیــون و376 هزار راس عنوان کــرد و افزود: دام 
سبک دو میلیون و 200 هزار راس و دام سنگین 176 هزار راس 

پالک کوبی شدند .
وی خاطر نشان کرد: پالک کوبی با هدف بهبود نظام آمارگیری، 
اخذ اطالعات، کنترل تــردد دامها و همچنیــن تایین و تایید 
سیســتم های پرورش و اصالح نژاد دام، بیمه واکسیناسیون و 
مهمتر از آن جلوگیری از قاچاق دام زنده با اســتفاده از امکانات 

سخت افزاری و نرم افزاری است.

مدیر تعاون روستایی استان همدان گفت: طرح توزیع هوشمند 
محصوالت طرح تنظیم بازار کاالهای اساسی به قیمت مصوب در 

این استان آغاز شد.
مجید مسلمی راد اظهار کرد: طرح توزیع هوشمند در استان همدان 
از طریق سایت و اپلیکیشن کاال رسان من،متعلق به  اتحادیه تعاون 

روستایی استان همدان اجرایی می شود.
وی ادامه داد: از ســال 1399 سایت و اپلیکیشن کاالرسان من در 
حال عرضه کاالهای مورد نیاز خانوار در اســتان همدان است در 
این راستا طرح توزیع هوشمند نیز در این استارت آپ اجرایی شده 
است. وی یاداور شــد: در طرح توزیع هوشمند کاالهای اساسی 
شامل برنج،تخم مرغ و روغن قابل سفارش بوده و بصورت رایگان 

درب منزل به شهروندان تحویل خواهد شد.

گلستانبوشهر

ح تنظیم بازار در استان همدان پالک کوبی دام شرط دریافت “دامدار کارت” آغاز توزیع هوشمند محصوالت طر

 با تکیه بر ظرفیت و توان متخصصان نیروگاه شهید رجایی عملیاتی شد ؛

اجرای برنامه های تعمیراتی حوزه الکتریک واحد 
وگاه  شماره 4 گازی نیر

 قزوین-مریم نقدی فرآیند تعمیرات حوزه الکتریک نیروگاه شهید رجایی 
در برنامه تعمیرات اساســی و  RIکمپرسور واحد شــماره 4 گازی این نیروگاه 

تشریح شد.
 حمید رضا صفایی زاده مدیر امورتعمیرات الکتریک نیروگاه ســیکل ترکیبی در 
تشریح خبرفوق گفت: باگذشــت 109 روز از خروج این واحد شماره 4 گازی از 
مدار تولید برق برای انجام فرآیند تعمیرات اساسی و RIکمپرسور، متخصصان 
این امور همگام با ســایر حوزه هــای تعمیراتی، این واحد را بــه ویژه برای پیک 

تابستان1401 ، آماده تولید برق پایدار می کنند.
صـفایی زاده افزود: کارکنان امـــور الکتریک، اقدام به بازدید وسـرویس ژنراتور، 
انجام باالنس روتور و تست های دینامیکی، بازدید سیستم تحریک، نصب کنتور 
هوشمند انرژی تولید ناخالص، بازدید و ســرویس بریکرهای 6/6 کیلوولت این 
واحد را نیز انجام داده و در ادامه برنامه تعمیراتی، برای اطمینان از صحت عملکرد، 
متخصصان امور الکتریک نیروگاه ســیکل ترکیبی این تجهیزات را مورد تست و 

بازبینی قراردادند.
مدیر امورتعمیرات الکتریک نیروگاه سیکل ترکیبی درادامه بیان داشت: بازدید 
الکتروفن های خنک کننده ترانس،  بازدید از ایربگ کنسرواتور و تست های آالرم 
های محلی، تست کنترل ظرفیت باتری ها، سرویس فنی شارژرها، سرویس دوره 
ای الکتروموتورها، بازدید وآچارکشــی پانل های کنترل و تپ چنجر، از فعالیت 

های دیگری بود که در این دوره از برنامه های تعمیراتی انجام  شده است.
با پایان تعمیرات اساســی و RI کمپرســور واحد شــماره 4 گازی، حدود 100 

مگاوات برق به ظرفیت تولید شبکه سراسری افزوده می شود.

در پزشکی قانونی استان برگزارشد؛

 اولین جلسه پویش خانه تکانی شرکت
 آب و فاضالب  کرمانشاه 

کرمانشاه -حســنا فخارزاده  اولین جلســه پویش خانه تکانــی شرکت آب 
و فاضالب استان کرمانشاه در ســال 1400، با جامعه هدف بانوان شاغل در اداره کل 

پزشکی قانونی استان برگزار شد.
 با استقبال این اداره کل از برنامه آموزشی مدیریت مصرف آب شرکت آبفا و با همکاری 
شرکت آب و فاضالب کرمانشاه و موسسه آب و حیات آناهیتا، در روز دوشنبه 27 دی 
ماه 1400 ، اولین جلسه پویش خانه تکانی شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه در 

سال 1400، با جامعه هدف بانوان شاغل در اداره کل پزشکی قانونی استان برگزار شد.
در ابتدای جلسه علی مرادی مدیردفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب استان ضمن تقدیر از مســئول روابط عمومی اداره پزشکی قانونی استان، 
استقبال ایشان از برنامه فرهنگی شرکت آبفا استان را نشانه اهمیت موضوع آب از دید 
روابط عمومی و مسئولین این اداره دانســت، و گفت: با توجه به افزایش میزان مصرف 
آب در ایام پایانی سال و شروع سنت زیبای خانه تکانی و با در نظر گرفتن نقش بانوان به 
عنوان مدیران داخلی منازل در مدیریت مصرف آب، شرکت آبفا استان به اجرای برنامه 
های فرهنگی با جامعه هدف بانوان اقدام نمود که امیدواریم شاهد تاثیرات مثبت آن 
در جامعه باشیم. مرادی به محدودیت منابع آبی در استان با توجه به کاهش نزوالت 
آسمانی در سال آبی گذشته و تداوم آن در سال جاری اشاره کرد و افزود: با در نظر گرفتن 
شرایط موجود ضروریست که در جهت کاهش تبعات خشکسالی، سنت زیبای خانه 
تکانی را با الگوهای جدید مصرف آب منطبق گردانیم. و اینگونه ضمن احترام به حقوق 
دیگر مشترکین حافظان خوبی برای این نعمت الهی باشیم. در همین راستا شرکت آبفا 
استان با اجرای برنامه های فرهنگی منطبق با ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب، الگوی 
مناسبی برای انجام خانه تکانی پیش روی شهروندان قرار خواهد داد. در ادامه جلسه 
فاطمه میرزایی مدیرعامل موسسه آب و حیات آناهیتا به عنوان مدرس جلسه با اشاره 
به افزایش مصرف آب در ایام پایانی سال به طرح مباحثی در زمینه بهینه سازی مصرف 
پراخت و خاطر نشان ساخت: هر فردی که بحران آب را باور داشته باشد در هر جایگاه و 

موقعیت اجتماعی، خود را ملزم به رعایت الگوی صحیح مصرف می داند. 

وابط عمومی ها  نقش سازنده ر
 در تعامالت بین سازمانی

* علیرضا روانبخش) مدیر روابط عمومی و امور بین الملل نمایشگاه بین 
المللی همدان(

قرارگیــری در عصــر اطالعــات و ارتباطات 
موجب است تا بیش از هر چیزی این دو عنصر 
تاثیرگــذار  خود را در ســازمان های مختلف 
نمایان کننــد. روابط عمومی عــالوه بر اعالم 
سیاســت های کالن و ســخنگویی از سوی 
سازمان مربوطه، با جمع آوری و رصد اطالعات 
از میان مخاطبان ســازمان خود، می تواند به 
تحلیل داده های به دســت آمده بپردازد و در 
بهبود عملکرد ســازمان خود نقشی سازنده و 

استراتژیک ایفا کند. 
اطالع رسانی و حتی جریان سازی فرهنگی از رسالت هایی است که روابط عمومی ها 
بر عهده دارند. در واقع روابط عمومی مجموعه ای از قابلیت ها و مهارت ها است که گاه 
نیاز اســت تا با به کارگیری ابزارهای نوین ارتباطات جمعی به تشریح مسائل بپردازد 
و گاه بازخوردهای ناشــی از اقدامات ســازمان خود را دریافت و در تصمیم ســازی و 

تصمیم گیری های آتی اعمال کند. 
تسهیل گری از دیگر نقش های روابط عمومی است تا با استفاده از قابلیت موجود ارتباط 
دوسویه و مستقیم با سازمان ها حفظ شود. گاهی نقش روابط عمومی به اشتباه تنها به 
عنوان فردی که صرفا اخبار امیدبخش سازمان خود را مخابره می کند دیده می شود، در 
حالی که مخابره اخبار تنها بخش کوچکی از وظایف این حوزه کاری است. نقش قابل 

توجه روابط عمومی در بهبود عملکرد سازمان انکارناپذیر است. 
روابط عمومی ها با بهره گیری از امکانات ارتباطــی و تعاملی خود می توانند به عنوان 
حلقه های واســط بین ســازمانی جهت برقراری تعامل ســازنده ایفای نقش کنند. 
همچنین با بهره گیری از ایزارهای رسانه ای به تشویق و ترغیب و ایجاد روحیه رقابتی 

در بهبود عملکرد میان کارکنان نیز نقش داشته باشد. 
با توجه به اهمیت اقتصاد به ویژه اقتصاد مقاومتی نیاز است که سازمان ها و دستگاه های 
مرتبط با این موضوع عالوه بر هم افزایی سازمانی و انسجام از نظر رسانه ای و تعامالت 
بیرونی نیز هماهنگی الزم را داشته باشــند تا با افزایش توان خود و دست به دست هم 
دادن بتوانند در راستای هم افزایی صورت گرفته در سطح کالن سازمان، برای دریافت 

بازخورد و به دست آوردن نتایج بهتر جریان سازی کنند.

محّمد مددی با بیان اینکه یکی از وظایف حاکمیتی و مهم 
سازمان ملّی استاندارد ایران بحث اندازه شناسی قانونی 
و نظارت بر مقیاس ها اســت ، عنوان کرد: وسایل توزین 
و سنجش به دو نوع سبک و ســنگین تقسیم می شود، 
وسایل سنجش سبک شــامل ترازو ها و وزنه هایی است 

که توسط اصناف به کار برده می شود. مدیرکل استاندارد 
اســتان همدان، افزود: در این آزمون مشــخص گردید 
که 30 واحد صنفی که ترازوهای آنها با اســتانداردهای 
فنی مطابقت نداشت به مراجع قضایی و تعزیرات معرفی 
شدند. وی مطرح کرد: عملکرد وسایل توزین و سنجش 

مورد استفاده در داد و ستد عمومی در فواصل زمانی منظم 
توسط کارشناسان اســتاندارد و آزمایشگاه های همکار 
مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفتــه و پس از تائید صحت 
عملکرد، بر روی آن ها برچسب تائیدیه صحت عملکرد 
که قابل رویت برای مصرف کننده است الصاق می شود. 

مدیرکل استاندارد استان همدان با بیان اینکه به منظور 
اطمینان از صحت کار این وسایل و جلوگیری از کم فروشی 
ناشی از عدم دقیق بودن عملکرد آن ها نظارت و آزمایش 
های به صورت مســتمر  انجام می شــود ، اذعان کرد : در 
این راستا مجموعه اداره کل استاندارد استان همدان در 

9 ماه نخست سال نزدیک به 5 هزار ترازو توزین سبک در 
واحد های سراسر استان را مورد آزمون قرار داده است . وی 
افزود : در این آزمون مشخص گردید که 30 واحد صنفی 
که ترازو های آنها با استاندارد های فنی مطابقت نداشت به 

مراجع قضایی و تعزیرات معرفی شدند.

 اهواز-محمدمجدم با حضــور نادرقلی زری 
میدانی سرپرست شرکت گاز اســتان خوزستان، 
اعضای هیات مدیره، اعضای هیات رئیسه و خانواده 
شهیدان فوالدی و دامک، مراسم غبارروبی و عطر 
افشانی از مزار شــهیدان غالمرضا فوالدی و صادق 

دامک در گلزار شهدای اهواز برگزار شد.

 رضا فرخیان مســئول امور ایثارگــران، روابط کار 
و مددکاری اجتماعی گفت: در راســتای ترویج و 
تکریم خانواده شهدا و به مناســبت گرامی داشت 
سالروز شــهادت عبدالحســین فوالدی و صادق 
دامک، مراســم غبارروبی و عطر افشــانی از مزار 
شهیدان در گلزار شهدای شهرستان اهواز با حضور 

خانواده شهیدان فوالدی و دامک برگزار شد. 
فرخیان افزود: شــهید عبدالحســین فوالدی در 
تاریخ 25 دیماه و صــادق دامــک در 7 بهمن ماه 
ســال 1365 در منطقه عملیاتی کربالی 5 منطقه 
عملیاتی شــلمچه بــه درجه رفیع شــهادت نائل 

شدند.

»مصطفی فیروز روز« اظهار کرد: طرح های مرتعداری صورت گرفته در شهرستان 
های رزن و درگزین شامل 150 هکتار کپه کاری در روستای حکان، 6 هکتار بذرکاری 
در روستای کرفس، 30 هکتار کپه کاری با گیاه دارویی باریجه در روستای دمورچی، 
50 هکتار کپه کاری با بذر گیاه باریجه، 150 هکتار برنامه ُقرق در روستای عین آباد، 
6 هکتار بذرکاری با موسیر،  و 100 هکتار برنامه قرق در روستای سنگرانکوه درگزین 

است.
وی اضافه کرد: همچنین 150 هکتار کپه کاری در روســتای اللــه دان، 40 هکتار 
بذرکاری در روستای غالمعلی، 45 هکتار بذرکاری در روستای قاطراولن، 30 هکتار 
کپه کاری با بذر گیاه باریجه در بابانظر، 6 هکتار بذرکاری با بذر موســیر در روستای 
گرمک به همراه 200 هکتار برنامه قرق در روستاهای نینج، قرایلر و تخت اجرا شده 
است. کارشناس جنگل و مرتع اداره منابع طبیعی شهرستان رزن تصریح کرد: وجه 
تمایز طرح های مرتعداری سالجاری نسبت به سالهای قبل را افزایش مشارکت مجریان 

طرح یا بهره برداران روستایی دانست و گفت: این مشارکت ها باعث افزایش کیفیت و 
کمیت کار و میزان موفقیت شده است. به گفته وی در این روش با رعایت معیارهای 
علمی، از دانش بومی نهایت استفاده به عمل آمده و با توجه به شیوه های بهره برداری هر 
روستا و سیستم چرایی که دارد برنامه ریزی های مدیریتی و اصالحی به اجرا درمی آید. 
فیروز روز اظهار کرد: این طرح ها با هدف کاهش فرسایش و افزایش نفوذپذیری خاک، 
تقویت و افزایش تنوع پوشــش گیاهی، ذخیره نزوالت آسمانی، کاهش وابستگی 
مرتعداران به دام و افزایش درآمد ذینفعان محلی صورت می پذیرد. کارشناس جنگل 
و مرتع اداره منابع طبیعی شهرستان رزن ادامه داد: از جمله اقداماتی که قبل از انجام 
اینگونه طرح ها صورت گرفته استفاده از دانش بومی روستائیان بوده که کمک شایانی 
در میزان موفقیت طرح ها داشته است همچنین انجام صحیح عملیات مدیریتی از 
جمله قرق منطقه طرح و جلوگیری از چرای بی رویه باعث به ثمر نشستن هرچه بهتر 

این طرح ها می شود.

دکتر علیرضا قاسمی فرزاد، استاندار همدان در دیدار با محمد 
ضروری، سرپرســت شرکت آب  منطقه ای اســتان، گفت: در 
زمینه تأمین آب شرب شهر همدان، کوچک ترین تعللی از سوی 
مدیران استان پذیرفته شده نیست.  انسجام مدیریتی و ایجاد 
همگرایی در بین نیروها برای برداشتن گام بلند از اولویت های 

شرکت آب منطقه ای استان باشد. 
نماینده عالی دولت در اســتان همدان افزود: خالقیت، والیی 
بودن، فساد ستیزی، مردمی بودن، اهل پشتکار و خدمتگذاری، 
امانت دار و  کارا بودن از ویژگی هایی است که در انتصاب مدیران 
استانی مورد توجه قرار گرفته است. در موضوع تامین آب، تمام 

استان یکسان دیده می شود و تامین آب شرب شهر همدان به 
صورت پایدار انجام شود. 

وی ادامه داد:  در انجام پــروژه تالوار یک هم افزایی جهادی بین 
دولت مردان و سایر مدیران دســتگاه های اجرایی برقرا باشد. 
بی شک با همدلی و انســجام، می توان از توان فنی و مهندسی 
استان بهره برد و سال آبی پیش رو را بدون کمترین تنش برای 

مردم سپری کرد.
استاندار همدان خاطر نشان کرد: اجرا و پیگیری هرجه سریع تر 
انتقال آب از ســد تالوار به شــهر همدان به عنــوان یک طرح 

اضطراری برای عبور از بحران آبی همدان، بسیار ضروری است.

مدیرکل استاندارد استان همدان خبرداد؛

وی بدون برچسب صحت عملکرد و غیر استاندارد شناسایی ۳۰ واحد صنفی دارای تراز

با حضور سرپرست شرکت گاز استان خوزستان انجام شد؛

وبی   مزار شهیدان عبدالحسین فوالدی و صادق دامک   غبارر

ح مرتعداری در شهرستان های رزن و درگزین اجرا شد  15طر
استاندار همدان: 

 انتقال آب از سد تالوار به شهر همدان
 با جدیت و همه توان پیگیری و انجام شود

گرگان-اعظم دستجردی رییس پلیس امنیت اقتصادی 
گلستان گفت: در 9 ماه ســال جاری بالغ بر 761 میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در گلســتان کشف شــده که در مقایسه به مدت 
مشابه سال گذشــته 56 درصد افزایش داشته است.سرهنگ 
عباسعلی پهلوانی نسب  در خصوص مهم ترین پرونده های جرائم 
اقتصادی اظهار کرد: یک فقره احتکار گندم به میزان 126 هزار 
کیلوگرم در تاریخ 19 آبان سال جاری در گنبدکاووس به ارزش 
بالغ بر 9 میلیارد و 500 میلیون ریال کشــف و یک متهم هم در 
این راستا دستگیر شد.رییس پلیس امنیت اقتصادی انتظامی 
گلستان افزود: دومین پرونده مهم کشف احتکار در شهرستان 

گنبدکاووس بود که ســموم کشــاورزی به میــزان 18 هزار و 
350 کیلوگرم بــه ارزش بالغ بر 10 میلیارد ریال کشــف و یک 
متهم هم دستگیر شد.پهلوانی نســب از کشف یک فقره اخالل 
در نظام تولیدی به میزان 126 هــزارو 920 کیلوگرم نهاد دامی 
یارانه ای به ارزش بالغ بر 11 میلیارد ریال و دستگیری دو متهم 
در شهرستان گرگان خبر داد و افزود: متهمان مربوطه به مراجع 
ذیصالح معرفی شــدند.وی اضافه کرد: یک فقره زمین خواری 
به مساحت هزار و 24 مترمربع به ارزش بالغ بر 41 میلیارد ریال 
در شهرستان علی آبادکتول کشف شــد.پهلوانی نسب اضافه 
کرد: ارزش کل پرونده های مکشــوفه در حوزه قاچاق کاال و ارز 

در استان گلستان در 9 ماه سال جاری بالغ بر 761 میلیارد ریال 
بوده است که در مقایسه به مدت مشابه سال گذشته به مبلغ 489 
میلیارد ریال، رشد 56 درصدی داشته است.وی گفت: بیشترین 
کشفیات در حوزه قاچاق کاال و ارز مربوط به سوخت، مواد غذایی 
خارجی، داروهای دامی و سیگار است.پهلوانی نسب توضیح داد: 
یکی از اولویت های مهم پلیس امنیت اقتصادی در کنار مبارزه با 
زمین خواری بحث قاچاق کاال و ارز است و به همین منظور 13 
طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز طی 9 ماهه سال جاری در استان 
اجرا شده است که ارزش کاالهای مکشوفه طی این طرح ها بالغ 

بر 129 میلیارد ریال بوده است.

گلستان

کشف  ۷۶۱ میلیارد ریال کاالی قاچاق در گلستان

 خبرنگار: افسون شهبازی استان  برگزيده  وِيژه استان همدانبلدیه

در پی تداوم بارش برف  عملیات برف روبی و پاکســازی معابر توسط 
عوامل خدمات شهری شهرداری همدان در سطح شهر ادامه دارد.

حسین مردانی درباره آمادگی شــهرداری همدان در پی بارش برف 
گفت : تمامی نیروهای شهرداری در سطح شــهر در آمادگی  کامل 
هستند تا از انســداد معابر جلوگیری شود. حسین مردانی با توجه به 
اینکه اولویت شهرداری بازگشایی معابر اصلی است، گفت: تعداد 700 
نیرو از نیروهای شهرداری درسطح شهر و 250 دستگاه ماشین آالت 
شهرداری و بخش خصوصی از لحظه آغاز بارش برف به ارائه خدمات 

می پردازند تا مردم بتوانند از این نعمت الهــی لذت ببرند. مردانی با 
بیان اینکه بارش برف نعمت الهی اســت که با مدیریت درست منجر 
به شور و نشاط شهروندان می شود، ادامه داد: شهرداری در پاکسازی 
شهر از برف ، پس از بازگشایی معابر اصلی اقدام به برف روبی در خیابان 
های فرعی می کند. وی با بیان اینکه پارک خودروها در معابر کاهش 
سرعت برف روبی را به همراه دارد، گفت :پارک خودروها در معابر عالوه 

بر اینکه خســاراتی برای مالک خود ایجاد می کند موجب اخالل در 
عملیات برف روبی نیز می شود. معاون خدمات شهری شهردار همدان 
در پایان برای لزوم تسریع در خدمت رسانی به شهروندان تاکید کرد 
و گفت : شهروندان درخواست و مشکالت خود در ارتباط با برف روبی 
معابر اصلی و فرعی از طریق سامانه 137 اطالع رسانی نمایند تا عوامل 

مدیریت شهری نسبت به رفع مشکل احتمالی اقدام کنند.

تالش بی وقفه معاونت خدمات شهری شهرداری همدان برای بازگشایی معابر

سرپرست اداره کل امور مالیاتی استان همدان تاکید کرد؛

  پایان دی ماه، آخرین مهلت تعیین تکلیف
 دستگاه های کارتخوان

سرپرســت اداره کل امــور مالیاتی اســتان 
همدان گفت: آخریــن مهلت تعیین تکلیف 
دســتگاه های کارتخــوان ، پایــان دی ماه 

سال جاری است.
وجیه اله ذکوری، با بیان اینکه ســازمان امور 
مالیاتی کشــور با همکاری بانک مرکزی در 
حال ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه های 
کارتخــوان بانکــی و درگاه هــای پرداخت 

الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده مالیاتی اســت، خاطرنشــان کــرد: کلیه فعاالن 
اقتصادی دارای ابزار پرداخت های بانکی با ورود بــه درگاه ملی خدمات الکترونیک 
مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir برای ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان 

و پرونده مالیاتی حداکثر تا پایان دی ماه سال جاری اقدام کنند.
وی تاکید کرد: تمامی دســتگاه های کارتخــوان بانکی و یا درگاه هــای پرداخت 

الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، غیرفعال خواهند شد.

سنندج-مالیی  مدیر عامل شــرکت گاز استان کردستان 
گفت: تمامی تاسیســات و تجهیزات و نیروی های امدادی برای 
خدمت رسانی به مشــترکین در آمادگی کامل هستند و شرایط 

برای خدمت رسانی مستمرو مطمئن فراهم است.
فعله گری در جلسه مدیریت بحران که به علت بارش فراوان برف 
و قطع ارتباط تردد بین تعدادی از روســتاهای استان کردستان 
و بررسی نحوه خدمت رســانی با حضور اعضای کمیته مدیریت 
بحران در سالن جلسات شرکت گاز استان کردستان برگزار شد،  
اظهار کرد:  تمامی تاسیســات و تجهیزات و نیروی های امدادی 
برای خدمت رســانی به مشــترکین در آمادگی کامل هستند و 

شرایط برای خدمت رسانی مستمرو مطمئن فراهم است.
وی افزود : با اســتقرارتوده هوای ســرد و همچنین بارش برف و 
باران در اســتان و اکثر نقاط کشــور، در چند روز اخیر و روزهای 
آتی  دمای هوای اســتان کاهش خواهد یافت لذا از مردم شریف 
و نجیب اســتان  تقاضا داریم با ادامه همکاری در استفاده ایمن و 

مناسب گاز طبیعی نهایت صرفه جویی را داشته باشند.
مدیر عامل شرکت گاز اســتان کردســتان در ادامه گزارشی از 
مصرف کل اســتان ارائه داد و اظهار داشــت :  مصرف روزانه کل 
اســتان در چند روز اخیر ازمرز 15 میلیون متر مکعب فراتر رفته 
است که در مدت 24 ساعت گذشته ســقز با مصرف 1 میلیون و 
700 هزار دومین مصرف کننده استان و مصرف  شهر بانه با یک  
میلیون و 450 و مصرف شــهر دیواندره  600 میلیون مترمکعب 

بوده است.
فعله گری در مورد ایســتگاه دوم ســی جی اس شهرستان سقز  
بیان داشت :  شــبکه تغذیه ایستگاه ســی جی اس  دوم سقز به 
اتمام رســیده و آماده تزریق گاز و تاین اســت و با فراهم شــدن 
شرایط درچند روز آتی در مدارمصرف قرار می گیرد. وی در ادامه 
ســخنانش ضمن شــکرگذاری بابت نزول و بارش برف به درگاه  
خداوند اضافه کــرد : از تالش مضاعف و چنــد برابری کارکنان 
زحمت کش شرکت گاز استان کردستان  در تمام بخش ها برای 
ارائه خدمات مستمر و مداوم به مشــترکین عزیز، کمال  تقدیر و 
تشــکر را دارم و درخواست دارم دسترســی به ایستگاه ها مورد 
توجه ویژه قرار گیرد. مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در 
ادامه به فشار مناسب و آرایش خطوط اشاره کرد و گفت : در حال 
حاضر وضعیت فشــار شــبکه و  خطوط  مطلوب بوده  ولی پیش 
بینی می گردد در چند روز آینده با سرد شــدن هوا و ماندگاری 
آن ، ذخایر خطوط با افزایش مصــرف رو به کاهش حرکت نماید 
که مردم بایســتی در مصرف گاز طبیعی رعایــت حداکثری در 
مصرف بهینه را داشــته باشــند.  فعله گری  در رابطه با مدیریت 
مصرف گاز طبیعی در سازمان های دولتی استان نیز افزود: روشن 
کردن وســایل گرمایشی یک ســاعت قبل از آغاز کار و خاموش 
کردن آنها یک ســاعت قبل از پایان کار، خاموش کردن وسایل 
گرمایشــی در روزهای تعطیل ، انجام معاینه فنی، تعمیر وسایل 
گرمایشی و دیگر اقدامات الزم به منظور افزایش بازدهی وسایل 

گازسوز نظیر نصب سامانه پایش هوشــمند موتورخانه باید در 
ادارات مدنظر باشــد. وی اضافه کرد: رعایت دمــای رفاه 18 الی 
21 درجه سانتیگراد ، کاهش دمای منزل را با پوشیدن لباس های 
گرم و مناســب، نصب پنجره های دو جداره، استفاده از پرده های 

ضخیم، خاموش کردن وسایل گرمایشی اتاق های بدون استفاده، 
پوشــاندن دریچه های کولر ، عایق کاری موتورخانه ها و استفاده 
نکردن از شــومینه به علت بازدهی و ایمنی پایین را از ساده ترین 

راهکار های صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی دانست.



عالوه بر برخورداری از یارانه برق

مشترکان کم مصرف مشوق هم دریافت می کنند

امضای تفاهم نامه شرکت مهندسی و توسعه گاز 
ومانیایی ایران با شرکت گاز ر

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در زمینه انجام خدمات مهندسی و 
احداث خطوط انتقال گاز، تاسیسات تقویت فشار گاز و توسعه مخازن 

ذخیره سازی گاز در کشور رومانی، همکاری  می کند.
به گزارش شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایران، به موجب این 
یادداشــت تفاهم که بیــن رضا نوشــادی - مدیرعامل شــرکت 
مهندســی و توســعه گاز ایران و میهــای تاناِســس کو از مدیران 
شــرکت vest رومانی امضا شــد، مقرر گردید شــرکت مهندسی 
و توســعه گاز  ایران در زمینــه انجام خدمات مهندســی و احداث 
خطوط انتقال گاز، تاسیســات تقویت فشــار گاز و توسعه مخازن 
ذخیره ســازی گاز در کشــور رومانی، همکاری های الزم را با این 

شرکت انجام دهد.
نوشادی با اشاره به مذاکرات دوجانبه بین طرفین که با حضور نماینده 
مدیریت امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران انجام شد، هدف از امضای 
این تفاهم نامه را بررسی فرصت های ســرمایه گذاری مشترک و تعامل 
در زمینه های مختلف نظیر امکان ســنجی احداث پاالیشگاه، نیروگاه 
و خطوط لوله گاز عنوان و اظهار کرد: این تفاهــم نامه به منظور تبادل 
دانش، تخصص و تجربیات طرفین در حوزه های مشترک کاری و ایجاد 
کارگروهی با حضور نمایندگان طرف هــای ایرانی و رومانیایی به امضاء 

رسید.
وی افــزود: همانطور که پیشــتر در امضــای تنفیذ قــرارداد میدان 
شوریجه D عنوان شد، شــرکت مهندسی و توســعه گاز ایران، فتح 
قله های رفیع را هدف گذاری کرده اســت و امروز این شــرکت پس 
از کســب موفقیت در توســعه شــبکه توزیع و انتقال گاز کشور، عزم 
این را دارد کــه توانایی ها و ارتباطات خود را  فراتر از مرزهای  کشــور 

گسترش دهد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد: مطلع هستیم 
که مســیری پر پیچ و خم و طوالنی در پیش داریم و موانع بسیاری فرا 
روی ما قرار خواهند داشــت اما نباید از مواجهه با مشکات هراسید و با 
پایمردی و ثبات قدم در پیمودن مســیر، به مدد الهی به اهداف مدنظر 

دست خواهیم یافت.
نوشــادی ابراز امیدواری کرد با جدیت در پیگیری و عملیاتی ســازی 
مفاد تفاهم نامه، راه برای تعمیق و گسترش مناسبات در مراحل بعدی 
باز شده و از مســیر این همکاری ها، ثمرات پرباری برای مردم و کشور 

حاصل شود.

سخنگوی صنعت برق:
وگاهی  خاموشی ناشی از کمبود سوخت نیر

خ نداده است تاکنون در کشور ر
 مدیرعامل شرکت مدیریت شــبکه برق ایران گفت: خاموشی ناشی از 

کمبود سوخت نیروگاهی تاکنون در کشور رخ نداده است.
»مصطفی رجبی مشهدی« درباره وضعیت سوخت نیروگاه های کشور 
افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاه ها از گاز 
تأمین می شود که نسبت به سال گذشــته از وضعیت بهتری برخوردار 

است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۳۴ درصد مخازن نیروگاه ها از سوخت مایع 
پرشــده که این رقم نیز نسبت به پارســال وضعیت بهتری دارد گرچه 
باید مراقبت های بیشــتری به خصوص در نیمه شمالی کشور که سرما 

افزایش یافته است، صورت بگیرد.
ســخنگوی صنعت برق گفت: مردم اگر در همه مناطق کشــور کمی 
صرفه جویی کنند امکان اینکه گاز به نیروگاه ها و مناطق سردسیر برسد 
افزایش خواهد یافت و شــرایط را به گونه ای خواهد کرد که از سوخت 

مایع کمتری استفاده شود.
رجبی مشــهدی با تاکید بر اینکه هیچ خاموشی ناشــی از محدودیت 
ســوخت نیروگاهی در حال حاضر در کشــور رخ نداده ادامه داد: البته 
ممکن اســت در نقاطی از کشور به دلیل بارش های ســنگین برف و یا 
بروز سیل برخی دکل های برق خســارت دیده و در ساعت هایی مردم 
آن مناطق با خاموشی روبرو شــوند که نیروهای امداد به فوریت به این 

مسائل رسیدگی می کنند.
 نگرانی از تأمین ســوخت به موقع برای نیروگاه هــا یکی از دغدغه های 
صنعت برق اســت و بر همین اساس و با هدف پیشــگیری از خاموشی 

اقدام هایی در دستور کار قرار گرفته است.
چندی پیش هم وزیر نیرو گفت: مشــترکانی که در اوج بار تابســتانی 
بیش از ســطح الگوهای تعیین شــده مصرف برق، صرفه جویی کنند 
مشــوق هایی به میزان ۲ برابر نرخ خرید تضمینی برق دریافت خواهند 

کرد.
»علی اکبر محرابیان« افزود: اوج بار تابستانی حدود یک ماه است و اگر 
مشترکی در این یک ماه رعایت کند نه تنها قبض رایگان دریافت خواهد 
کرد بلکه به میزانی که صرفه جویی کرده و به نرخ ۲ برابر خرید تضمینی 
برق پاداش خواهد گرفت و می تواند پول خود را به طور نقد از شــرکت 

تولید، انتقال و توزیع نیروی برق )توانیر( دریافت دارد.

وگاه حرارتی جدید به شبکه برق  ۱۰۰۰ مگاوات نیر
کشور متصل شد

مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: از شــهریورماه 
امســال تاکنون حدود ۱۰۰۰ مگاوات واحد نیروگاهی جدید به شبکه 

سراسری برق کشور متصل شده  است.
محسن طرزطلب اظهار کرد: این واحدها شامل بخش گاز نیروگاه های 
هنگام، ایران LNG و بخش بخــار نیروگاه های جهرم، هریس و ارومیه 

بوده است.
وی با اشــاره به اینکه ظرفیت نیروگاه های حرارتی ایــران به ۷۰ هزار 
مگاوات رسیده است، افزود: بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر 
شده است تا پایان امســال نیز ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار 

شود.
طبق اعــام وزارت نیرو، طرزطلب بــا تاکید بر اینکــه برای تامین 
پایدار برق پیک تابستان ســال آینده مجموعا ۳۱ واحد نیروگاهی 
به ظرفیت چهار هــزار و ۷۵۰ مگاوات وارد مدار خواهد شــد، گفت: 
در حال حاضر ایــن تعداد پروژه به طور متوســط از پیشــرفت ۷۱ 
درصدی برخوردار هستند.مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی برق 
حرارتی تاکید کرد: طبق برنامه پیش بینی شده صنعت برق حرارتی 
عاوه بر احداث نیروگاه های جدید حــدود یک هزار و ۱۱۳ مگاوات 
نیز از طریق ارتقای توان واحدهای موجــود به ظرفیت نیروگاه های 

حرارتی کشور افزوده می شود.

و نیر

کارشناسان بازار انرژی جهانی هشدار دادند اگر بحران 
میان روسیه و اوکراین تشدید شود، قیمت گاز در اروپا 
که سال گذشته رشد چشمگیری پیدا کرده بود، ممکن 

است جهش بیشتری داشته باشد.
 تحلیلگران می گویند تنشهای رو به رشد بین روسیه و 
اوکراین بر بازارهای انرژی سایه افکنده و این ابهام می 
تواند به معنای اســتمرار قیمتهای باالی گاز به مدت 

طوالنی برای اروپا باشد.
َدن یرگین، کارشــناس انرژی به شبکه سی ان بی سی 
گفت: بــازار گاز دچار محدودیت عرضه اســت و هیچ 
بحثی نیســت که بحران قریب الوقوعی که بین روسیه 
و اوکراین شکل گرفته است، بر بازار سنگینی می کند؛ 
به خصوص بــا در نظر گرفتن این حقیقت که روســیه 

حدود ۳۵ درصد از گاز اروپا را تامین می کند.
شــرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس در یادداشتی 

اعام کرد: اگر این بحران تشدید شود، قیمت 
گاز در اروپا که سال میادی گذشته به رکورد 
باالیی صعود کرد می تواند افزایش بیشتری 

پیدا کند.
ویلیام جکســون، اقتصاددان ارشد بازارهای 
نوظهور در کپیتال مارکتس به این اشاره کرد 
که عاوه بر اتکای اروپا به روسیه برای تامین 

گاز، ذخایــر گاز این منطقه در حــال حاضر در رکورد 
پایینی قرار دارد. خــواه تحریمهایــی علیه صادرات 
انرژی روســیه وضع شود یا روســیه از صادرات گاز به 
عنوان اهرمی در این بحران اســتفاده کند، قیمت گاز 

طبیعی در اروپا احتماال صعود خواهد کرد.
تنشــها میان روســیه و اوکراین طی ماه های اخیر در 
بحبوحه گزارشهای متعدد از مســتقر شدن نیروهای 
روســی در مرز با اوکراین شــدت گرفته اســت. این 

تحوالت باعث شــد گمانه زنی هایی شــکل 
بگیرد که روسیه آماده حمله به اوکراین می 
شود و نگرانیهایی از تکرار الحاق غیرقانونی و 
تصرف شبه جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ به 
وجود آمد. مسکو مکررا اتهامات مذکور را رد 

کرده است.
هــدف از مذاکراتی که هفته گذشــته بدون 
پیشــرفتی خاتمه پیدا کــرد، خنثی کــردن بحران 
بود. نماینــدگان آمریکا و اعضــای ناتــو از چند روز 
مذاکرات فشرده با مقامات بلندپایه روسی بدون هیچ 
قطعنامه ای خارج شــدند اما هشــدار دادند وضعیت 
در مرز اوکراین وخیم تر می شــود. ایــن بحران قریب 
الوقوع احتمال وضع تحریمهای آمریکا علیه روســیه 
برای متوقف کردن تهاجم روسیه به اوکراین را مطرح 
کرده است.کپیتال اکونومیکس برآورد کرده است اگر 

جنگی دربگیرد، قیمتهــای گاز احتماال از رکورد ۱۸۰ 
پوند به ازای هر مگاوات ســاعت که اواخر سال گذشته 

مشاهده شد، باالتر خواهد رفت.
کمبود شدید عرضه گاز در اروپا در سه ماهه سوم سال 
گذشته باعث جهش سرســام آور قیمت برق در اروپا 

شد.
طبق گزارش بانک ســرمایه گذاری آمریکایی جفریز، 
عرضه گاز از سوی روسیه در حال حاضر پایین تر از حد 
معمول است. واردات گاز از روسیه به شمال غربی اروپا 
از اوت تا دســامبر ۳۸ درصد در مقایسه با مدت مشابه 

سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرده است.
بر اساس گزارش شبکه ســی ان بی سی، ذخایر گاز در 
اروپا هم پایین تر از حد معمول اســت و تــا ۱۲ ژانویه 
به میزان ۲۱ درصد در مقایســه با میانگین پنج ســاله 

کاهش نشان داد.

 قیمت نفــت در معامات امــروز به دنبــال حمات 
پهپادی به امارات با افزایش همراه شد و رکورد ۷ ساله 
را شکســت. روند قیمت نفت در هفته  های اخیر بعد از 
آنکه اعضای اوپک پــاس تصمیم گرفتند توافق تولید 

را به روال گذشته ادامه دهند، صعودی بوده است. 
امروز اما بــه دنبال حمات پهپادی بــه امارات که روز 
گذشــته اتفاق افتاد، قیمت نفت با افزایشــی بیش از 
۱.۵ درصد همراه شد و رکورد قیمتی ۷ سال گذشته را 

شکست. نفت برنت با افزایش یک دالر و ۳۰ 
سنتی یک گام دیگر به ۸۰ دالر نزدیک شد. 
برنت در معامات امروز ۸۷ دالر و ۷۸ سنت 

رد و بدل شد. 
نفت شاخص آمریکا نیز یک دالر و ۵۹ سنت 
گران شــد و به ۸۵ دالر و ۴۱ ســنت رسید.  
افزایش امیدها به بازگشت رشد اقتصادی در 

جهان بعد از شــیوع کرونا تقاضا بــرای نفت را افزایش 

داده است. تا آنجا که برخی مصرف کنندگان 
بزرگ جهان به دنبــال متقاعدکردن اعضای 
اوپک پاس برای تســهیل در توافق کاهش 

تولید هستند. 
با این حال آنگونه که وزیر نفت ایران در هفته 
جاری اعام کرد، قیمــت نفت بین ۸۰ تا ۹۰ 
دالر در هر بشکه مورد قبول تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان نفت اســت. وزیر انرژی عربســتان 

نیز اعام کرد که نگران افزایــش بیش از ۱۰ درصدی 
قیمت نفت در سال جاری میادی نیست.

قیمت نفــت خام برنــت از ابتدای امســال ۱۲درصد 
افزایش یافته و به باالی ۸۷ دالر برای هر بشکه رسیده 
است. سرمایه گذاران معتقدند عرضه همچنان محدود 
باقــی خواهد ماند، زیــرا تولید نفــت تولیدکنندگان 
بزرگ محدود شده و ســویه اومیکرون ویروس کرونا 

تأثیری بر تقاضای نفت نداشته است.

گاز

نفت

خریــدار   مدیرعامل شــرکت مدیریت 
تولیــد، انتقــال و توزیــع نیــروی بــرق 
ایران)توانیر( گفت: تعرفه های جدید برق از 
اول بهمن اجرایی خواهد شد و براساس آن 
مشــترکان کم مصرف عاوه بر برخورداری 
از یارانه هــای قبلی مبالغی هــم به عنوان 

تشویق دریافت خواهند کرد.
 »آرش کردی« روز ســه شــنبه در نهمین 
کنفرانس ســیرد ایران در محل پژوهشگاه 
نیرو افزود: هدف گیری اصلی مصوبه جدید 
هیات دولت در باره اصــاح تعرفه های برق 
اصاح رفتارهای مصرفی در بخش خانگی 

است.
وی ادامــه داد: مهمترین مبحــث در این 
مصوبه بحــث الگوی مصــرف و تعمیق آن 
در ذهن مردم اســت تا بداننــد چگونه باید 
مصرف کنند و مشمول مشوق های در نظر 

گرفته شوند.
مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد: براساس 
مصوبه تازه هیات دولــت در باره تعرفه های 
برق کســانی که در محــدوده الگو مصرف 
کنند همچنان از یارانه ها برخودار خواهند 
شد و چنانچه بیشتر هم صرفه جویی کنند 
از مشوق هایی که برای اینکار در نظر گرفته 

شده بهره مند خواهند شد.
کردی گفت: اما مشــترکانی کــه بیش از 

الگوی تعیین شده مصرف کنند به تدریج از 
دریافت یارانه برق محروم خواهند شد البته 
میزان یارانه آنها بــه طورکلی قطع نخواهد 

شد.
وی افــزود: ۷۵ درصــد کل مشــترکان 
در حــد الگوی هــای تعییــن شــده برق 

مصرف می کنند و اینها همچنــان از یارانه 
برخودارند و هیچ تغییری در نحوه محاسبه 

برق آنها ایجاد نخواهد شد.
مدیرعامــل توانیر خاطرنشــان ســاخت: 
صنعت برق با هدف مدیریت بــار تا قبل از 
پیک بار تابســتان ۱۴۰۱ عــاوه بر اصاح 

نظام تعرفه ای بــه دنبال ایجــاد تحول در 
بخش اندازه گیــری الکتریکی اســت که 

بزرگترین معضل صنعت برق است.
کــردی ادامه داد: در ســال های قبل هدف 
گذاری شده بود تا همه مشترکان مجهز به 
کنتورهای هوشمند شــوند و براین اساس 

طرح »فهام« حدود ۱۰ سال پیش آغاز شد 
اما امســال با توجه به محدودیت هایی که 
در تابستان برای مشترکان ایجاد شد مقرر 
شــده این طرح با سرعت بیشــتری انجام 

شود.
وی افــزود: البته در این مرحلــه و تا قبل از 
پیک بار تابســتان ۱۴۰۱ مقرر اســت همه 
مشــترکان بــزرگ، دیمانــدی و تجاری 
مشــمول طرح شده تا ســال آینده بیش از 
۵۰درصد بارشــبکه روئیت پذیــر و قابل 

اندازه گیری دقیق شود.
مدیرعامــل توانیــر گفت: طی ۱۰ ســال 
اجرای طرح تنها حــدود ۵۰۰ هزار کنتور 
هوشمند نصب شده اســت که پیش بینی 
می شــود امســال این میزان بــه چندین 
میلیون افزایش یابد و براین اســاس هفته 
گذشته سرنوشت بیش از ۳ میلیون کنتور 
تعیین تکلیف و مناقصــه اجرای آن برگزار 

شد.
کردی ادامــه داد: اجرای ایــن دو حرکت 
یعنی اصــاح تعرفه ها و نصــب کنتورهای 
هوشــمند خواهد توانســت هدف گذاری 
وزیر نیرو مبنی بر ۱۰ هزار مگاوات مدیریت 

مصرف محقق شود.
نهمین کنفرانس  دوروزه ســیرد ایران  در 

پژوهشگاه نیرو آغاز بکار کرد.

وسیه و اوکراین؛ منتظر جهش سرسام آور قیمت گاز باشید هشدار کارشناسان درباره تبعات وقوع جنگ ر

قیمت نفت رکورد ۷ ساله را شکست

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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وشیمی ها به نفع بازار سرمایه است خ گاز خوراک پتر مصوبه دولت درباره نر

برگزاری کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و قطر

خریدار   بر اســاس مصوبه هیات وزیران 
صنایع ســیمان و ســایر صنایع معادل ۱۰ 
درصد نرخ خوراک پتروشــیمی ها تعیین 
شــده که این موضوع اســتقبال اهالی بازار 

سرمایه را بدنبال داشته است.
 در جلســه هیأت وزیران به ریاست آیت اهلل 
ســید ابراهیم رئیســی، مصوب شد فرمول 
محاســبه نرخ گاز خوراک پتروشــیمی ها 

مانند سال ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال شود.
همچنین نرخ گاز ســوخت پتروشیمی ها، 
پاالیشــگاه ها و صنایــع پاییــن دســتی، 
مجتمع های احیای فوالد و مصارف مربوط 
به یوتیلیتی شــامل برق، آب، اکســیژن و 
غیره آنها معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز 

پتروشیمی محاسبه می شود.
بر اســاس مصوبه هیــات وزیــران صنایع 
ســیمان و ســایر صنایع معادل ۱۰ درصد 
نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین می شود. 
معادل کاهش در منابع ناشی از این تصمیم 
نیز می بایستی به صورت کاهش در مصارف 

تبصره )۱۴( اعمال شود.

اعام این خبر با برخــی از خوش بینی ها از 
سوی فعاالن بازار ســرمایه و تاثیر مثبت آن 
بر روند معامات بورس همراه شد که در این 
زمینه »سید مصطفی صفاری«، کارشناس 
بازار ســرمایه درباره اصاح نحوه محاسبه 
نرخ گاز خــوراک پتروشــیمی ها در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ توســط هیات دولت اشــاره 
کرد و افزود: نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها 
و نیز برق آنها از جمله عوامل مهمی هستند 
که وضعیت آنها می تواند به شــدت بر روند 
فعالیت شرکت ها و به مراتب نرخ سهام آنها 

در بورس تاثیرگذار باشد.
وی اظهار داشــت: با توجه بــه اهمیت این 
موضوع در کشــور و نیز بازار سرمایه، اکنون 
کمیســیون اقتصادی مجلس بــرای روز 
پنجشــنبه از فعالین بازار ســرمایه دعوت 
کرده اســت تا مذاکراتــی را در این زمینه 
داشــته باشــند و در نهایت تصمیم گیری 

درستی را برای آن اتخاذ کنند.
صفاری خاطرنشــان کرد: بهتر است دولت 
نگاه درآمدی به شرکت ها نداشته باشد، در 

این زمینه تصمیماتی را اتخاذ کند که به نفع 
بازار باشد و از طریق این بازار قادر به کسب 

سود و درآمد باشد.
این کارشناس بازار سرمایه بودجه را دارای 
دو نوع رویکرد درآمدی و سیاســتی اعام 
کرد و گفت: در بودجه سیاســتی، سیاست 
باعث می شــود تا بخش های مختلف مانند 
فوالدی ها و پتروشــیمی ها که دارای مزیت 
مطلق اقتصادی هستند، ســرمایه گذاری 
صورت بگیرد و از آن محل عایدی کســب 

شود.وی ادامه داد: بهتر است رویکرد دولت 
در زمینه الیحه بودجــه با برخی از تغییرات 
همراه شــود و به ســمت بودجه سیاستی 

پیش برود.
صفاری خاطرنشــان کرد: نرخ خوراک گاز 
بیشتر به شــکل درآمدی بود تا سیاستی؛ 
امیدواریم این مساله در صحن علنی مجلس 
برطرف، تصویب و ریســک فعلی از سر بازار 

برداشته شود.
این کارشــناس بــازار ســرمایه بــه تاثیر 
تصمیمات مجلس در زمینه نرخ گاز خوراک 
پتروشیمی ها بر روند معامات بورس اشاره 
و تاکید کرد: تاثیر تصویــب اصاح نرخ گاز 
در خوراک پتروشــیمی در برخی از صنایع 
بیشــتر و برخی دیگر کمتر اســت، بر این 
اســاس تاثیر آن براســاس فعالیت شرکت 

متفاوت خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجــه به اینکه نرخ خوراک 
پتروشیمی ها می تواند با تاثیر زیادی همراه 
شود؛ بنابراین کمیسیون اقتصادی مجلس 
به منظور تصمیم گیری هر چه ســریعتر در 

این زمینه  اقدام به برگزاری جلســه کرده 
است تا بتوان شــاهد تاثیر مثبت آن بر روند 

بازار باشیم.
به گفته صفــاری، اکنون ابهــام بودجه از 
جمله مســایلی است که بر ســر بازار وجود 
دارد و با رفع آن می تــوان معضل موجود بر 

روند بازار را برطرف کنیم.
این کارشناس بازار ســرمایه معتقد است، 
اکنون بازار از لحــاظ p/e و گزارش ۹ ماهه 
شــرکت ها در بهترین موقعیت قرار دارد و 
سرمایه گذاران می توانند سود معقولی را از 
این بازار کســب کنند؛ بنابراین با رفع سایه 
الیحه بودجه شاهد روزهای مثبتی در بازار 

خواهیم بود.
وی تاکید کرد: در کنار ایــن موارد موضوع 
مصوبه ۱۰ بندی ســتاد اقتصادی دولت از 
دیگر مسایلی است که می تواند بر روند بازار 
تاثیر مثبت داشــته باشــد اما در ابتدا باید 
در صحن علنی مجلس بــه تصویب نهایی 
برسد تا بتوان شاهد تاثیر مثبت آن بر روند 

معامات بازار سرمایه باشیم.

وزیر نیــرو با وزیــر صنعت و تجــارت قطر 
در گفت وگــوی تلفنی، با تاکید بر توســعه 
همکاری در حوزه های آب، برق و اقتصادی، 
بر گســترش فرصت های ســرمایه گذاری 
در موضوعــات مختلف حــوزه انرژی های 
تجدیدپذیر، گردشــگری، درمانــی و ... در 
ایران تبادل نظر کردند.علی اکبر محرابیان 
- وزیــر نیــرو در گفت وگو با شــیخ محمد 

الثانی- وزیر صنعت و تجارت قطر با اشــاره 
به همکاری های موجود دو کشور، بر توسعه 

و افزایش این روابط تاکید کرد.
در این گفت وگو، برای تشــکیل شــورای 
مشــترک تجار به ریاســت رئیــس اتاق 
بازرگانی دو کشور توافق شــد تا هشتمین 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی 
ایران و قطر بعد از ماه رمضان برگزار شــود. 

همچنیــن دو طــرف در خصــوص بهبود 
وضعیت شــیوع کوید ۱۹ در کشــورهای 
ایران و قطر و گــذر از شــرایط بحرانی نیز 

تبادل نظر کردند.
طبق اعام وزارت نیــرو، محرابیان با بیان 
اینکــه رویکرد دولــت آیت اهلل رئیســی، 
گسترش تعامات بین المللی با همسایگان 
اســت، اظهار کرد: در حال حاضر شــاهد 

گسترش روابط دو کشور بوده و انتظار داریم 
روابط دو کشــور نه تنها خــوب بلکه ممتاز 
باشد و سطح روابط تجاری دو کشور هم پایه 
روابط سیاسی عالی شود.وزیر نیرو با اشاره 
به اقدامات طرف قطــری در این خصوص، 
اضافه کرد: اخیرا شاهد پشتیبانی و حمایت 
از شرکت های ایرانی در قطر و تسهیل صدور 
روادیــد ورود به دو کشــور از طریق صدور 

ویزای فرودگاهــی هســتیم و امیدواریم 
این تعامــات افزایش یابد.در ادامه شــیخ 
محمد الثانی- وزیر صنعــت و تجارت قطر 
درخواســت کرد تا هشــتمین کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور 
در اولین فرصت مناســب برگزار شــود که 
طبق توافــق طرفین مقرر شــد این رویداد 

بعد از ماه رمضان آتی برگزار شود.



رفتن به مطب با کدام پول!

سر بی کاله مردم از جنجال تعرفه های پزشکی

عضو شورای شهر تهران در صحن علنی شورا خبر داد
موافقت رهبر انقالب با اطالق عنوان شهید 

خدمت به آتش نشانان حادثه پالسکو
رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای اســامی شهر تهران 
از موافقــت مقام معظم رهبــری با اطاق عنوان »شــهید خدمت« به 

آتش نشانان حادثه پاسکو خبر داد.
سید جعفر تشکری هاشــمی در تذکر پیش از دســتور خود در جلسه 
شورای شــهر تهران با اشاره به اینکه بیش از ۵ ســال است که از حادثه 
پاسکو و شهادت بیش از ۱۶ جوان آتش نشان این مرز و بوم می گذرد 
گفت: خاطرم است از دقایق نخست این حادثه در محل حاضر و در کنار 
خانوداه معزز آتش نشــان ها بودیم و همواره به مشکات و به دل پُردرد 

خانواده های شهدای پاسکو گوش سپرده ایم.
رئیس کمیســیون عمران و حمل و نقل شورای اســامی شهر تهران 
گفت: متأسفانه با گذشت حدود ۵ ســال از حادثه غم انگیِز آتش سوزی 
و ویرانِی ســاختمان پاســکو در قلب تهران، هنوز برخی از وعده هایی 
که به خانواده شهدای آتش نشان داده شــده، محقق نشده است که از 
جمله می توان به عدم اطاق عنوان »شــهید خدمت « به آتش نشانان 
این حادثه اشاره کرد.وی ادامه داد: پیرو جلساتی که با خانواده شهدای 
آتش نشان داشــتم، مســئله فوق را  با دکتر »قالیباف«رئیس مجلس 
شورای اسامی مطرح کردم و ایشان وعده دادند پیگیر موضوع خواهند 
شد و در همین راســتا با آقای قاضی زاده هاشــمی رئیس بنیاد شهید 
مذاکراتی صورت گرفته اســت و در نهایت گــردش کار به حضور مقام 

معظم رهبری جهت کسب تکلیف ارائه شد.
تشکری هاشمی اظهار داشــت: دقایقی پیش مطلع شدم مقام معظم 
رهبری با اطاق عنوان شــهید خدمت به شــهدای آتش نشان حادثه 
پاسکو موافقت نموده اند و ان شــاء اهلل طی چند روز آینده فرمان رهبر 
معظم انقاب از طریق بنیاد شــهید و امور ایثارگران به خانواده شهدای 

آتش نشان حادثه پاسکو اباغ خواهد شد.

ما به التفاوت سهمیه سوخت ۴۵۹ هزار تاکسی  
اینترنتی واریز شد

روابط عمومی اتحادیه تاکســیرانی های شــهری کشــور از واریز ما به 
التفاوت ریالی ســهمیه اعتباری ســوخت مهر ماه ۱۴۰۰، چهارصد و 
پنجاه و نه هزار تاکســی اینترنتی مشمول دریافت سهمیه اعتباری ماه 
خبر داد.روابط عمومی اتحادیه تاکســیرانی های شهری کشور، در این 
رابطه اعام کرد: ما به التفاوت ریالی ســهمیه اعتباری سوخت مهر ماه 

۱۴۰۰، چهارصد و پنجاه و نه هزار تاکسی اینترنتی واریز گردید.

بر پایه این گزارش ســهمیه مهر ماه ناوگان اعتباری بالغ بر چهارصد و 
نود و هفت میلیارد ریال می باشــد که به حســاب رانندگان واریز شده 

است.
اعتبار فوق در کلیــه کارت های بانکی رانندگان شــارژ می گردد و آنها 
صرفا در زمان سوختگیری می توانند از هر یک از کارت های بانکی خود، 

به منظور پرداخت هزینه سوخت در جایگاه استفاده نمایند.
رانندگان جهت اطاع از میزان اعتبار تخصیصی می توانند با مراجعه به 
سامانه ملی اطاعات سفر  سماس از  میزان اعتبار واریزی به کارت خود 

در هر ماه و همچنین تاریخچه استفاده از این اعتبار مطلع شوند.

واکنش پلیس به اظهارات دبیر انجمن 
وسازان خودر

پلیس راهــور به اظهارات دبیــر انجمن خودروســازان در ارتباط با باز 
نشدن کیســه هوای خودروهای تصادف زنجیره ای خوزستان واکنش 

نشان داد و گفت: به جای تشویش افکار عمومی به فکر مردم باشید.
 ســرهنگ عین اهلل جهانی معاون اجتماعی و فرهنــگ ترافیک پلیس 
راهنمایی و رانندگی در واکنش به اظهارات دبیر انجمن خودروســازان 
ایران گفت: کارشناســان پلیــس راهنمایی و رانندگــی در تصادفات 
زنجیره ای حدود ۶۰ خودرو در محور بهبهان به رامهرمز، ضمن بررسی 

صحنه تصادفات، مواردی را جهت تنویر افکار عمومی اعام کردند.
وی افزود: در این گــزارش اوالً غالب خودروها دارای مدل باالی ســال 
۱۳۹۱ بوده اند. در ثانی شــدت تصادفــات مبین ســرعت باالی این 
خودروها در زمان بروز تصادفات بوده اســت که بــر هر بیننده ای حتی 
غیر کارشــناس، واضح و مبرهن اســت. ثالثاً در تصادفات زنجیره ای، 
وسایل نقلیه پشت سر همدیگر یعنی آسیب مؤثر به جلوی تمام وسایل 
نقلیه درگیر حادثه بوده و طبیعی اســت که با ورود ضربه ناحیه جلوی 
خودرو باید ایربگ ها عمل می کردند و عجیب اینجاست که دبیر انجمن 
خودروسازان، ضربه را برای همه خودروها از عقب آنها بیان کرده است. 
در حالی که خودرویی که در این تصادفات از عقب آسیب دیده، قبل از 
آن با قسمت جلو، به ماشین جلویی برخورد کرده است و باید ایربگ ها 

عمل می کردند.
جهانی ادامه داد: رابعاً عمل نکردن ایربگ ها فقط در این تصادفات نبوده 
و یا انفجاری که در یکی از خودروها در این حادثه شــاهد بودیم، صرفاً 
معطوف به این تصادف زنجیره ای نبوده و بارها شاهد این نقایص فنی و 

ضعف ایمنی خودروها بوده ایم.
معاون اجتماعی پلیس راهــور در پایان بیان داشــت: بنابراین انتظار 
بر این اســت که به جای پاســخ های غیر فنی و غیر منطقی و به جای 
مخدوش کردن افــکار عمومی به فکر اصاح و بهبــود نقایص ایمنی و 
کیفی خودروهای تولید داخل باشیم تا ضمن عمل به وظایف، گامی را 

برای ایمنی بیشتر مردم برداریم.

اظهارات دبیر انجمن خودروسازان چه بود؟
احمد نعمت بخش در گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها در رابطه با حادثه 
تصادف بهبهان به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشــت: بررسی ها 
نشــان می دهد در این حادثه ۶۰ خودرو به هم برخورد کردند که باعث 

فوت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان شده است.
وی با اعام اینکه ۱۵ خــودروی حادثه دیده در ایــن حادثه متعلق به 
ایران خودرو و ۲۳ خودرو برای شرکت سایپا بوده است، افزود: در بخش 
خودروهای سایپا ۲ وانت نیســان، ۳ خودروی پیکاپ، ۳ خودروی ال 
۹۰ و ۱۵ پراید درگیر حادثه شــده اند. در مجموع عدم آسیب دیدگی 
خودروهای ال ۹۰ از روبه رو باعث شده تا ایربگ های آنها عمل نکند. از 
میان ۱۵ خودروی پراید هم ۱۱ خودرو به دلیل سال ساخت تولید فاقد 
ایربگ بودند.دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: در این حادثه 
از محصوالت ســایپا ۸ خودرو دارای ایربگ بوده اند که چون برخورد از 
عقب صورت گرفته ایربگ ها عمل نکرده اند.نعمت بخش با بیان اینکه 
در بخش خودروهای شرکت ایران خودرو نیز ۱۵ خودرو درگیر حادثه 
شــده اند، گفت: از میان ۱۵ خودرو ۵ خودرو به دلیل سال ساخت فاقد 

ایربگ بودند.

دیوار

فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ از دســتگیری ۳۱۷ 
سارق در هفتمین مرحله از طرح کاشف پایتخت خبر 

داد.
ســردار حســین رحیمی با حضور در هفتمین مرحله 
طرح کاشف پایتخت اظهار کرد: هفتمین طرح کاشف 
بار دیگر در راســتای مبــارزه با ســارقان، مالخران و 
سارقان حرفه ای؛ برخورد با قاچاقچیان کاال و مفسدان 

اقتصادی به مرحله اجرا درآمد.
وی ادامه داد: در این مرحله از طرح در خصوص موبایل 
قاپی و کیف قاپی تمرکز داشــتیم و امــروز از قرارگاه 
موبایل قاپی رونمایی می کنیم. بالغ بر یک ماه اســت 

که مرکز واکنش سریع مبارزه با موبایل قاپی 
آغاز به کار کرده است.سردار رحیمی اظهار 
کرد: در این مرحله از طــرح تمرکز ویژه ای 
نیز بر سرقت از منزل داشتیم که از نتایج آن 

دستگیری سارق منازل  بود.
فرمانده انتظامی پایتخت دربــاره اقدامات 
صورت گرفتــه در هفتمیــن مرحله طرح 

کاشف گفت: ۶۲ باند که در سرقت های مختلف حضور 
داشتند و ۳۱۷ نفر سارق دســتگیر شدند. ۲۱۵ سارق 
دارای سابقه بودند و تا کنون ۲هزار و ۳۷۲ فقره سرقت 
کشف شده اســت. همچنین  ۱۴باند سرقت به عنف، 

زورگیری، سرقت محموله و ۱۸ باند سرقت 
منــزل نیز منهدم شــدند. ۱۷ باند ســرقت 
خودرو،۱۰ باند جعل و کاهبرداری و ۳ باند 
قتل و سرقت مســلحانه هم منهدم و ۲۱ نفر 
از محکومین فراری نیز در این طرح دستگیر 

شده اند.
ســردار رحیمی اظهار کــرد: در این مرحله 
با توقیف ۳۰ دســتگاه تریلــر و کامیونت حامل کاالی 
قاچاق، ۱۳۵ هزار انواع کاالی قاچاق کشــف شده که 
شــامل تجهیزات پزشــکی، البســه، مبلمان و لوازم 
آرایشــی به ارزش ۷۰ میلیارد تومان بوده اســت. ۲۰ 

قاچاقچی نیز دستگیر شــدند.رئیس پلیس پایتخت 
گفت: در حوزه احتکار نیز، ۲ هــزار مورد از انواع کاالی 

احتکار شده نیز کشف شده است.
وی گفت: پنج نفر از اعضای باندی که به بهانه تشــکیل 
شــرکت های صوری ارز دولتی دریافــت کرده بودند، 
دستگیر شــدند. این افراد در مجموع ۷۵ میلیون یورو 

ارز دولتی را دریافت کرده بودند.
سردار رحیمی گفت: همچنین شش نفر از افرادی که 
به صورت غیــر قانونی اقدام به فــروش دو هزار و ۵۰۰ 
متر زمین در مناطق شــهران کرده بودند نیز دستگیر 

شدند.

پلیس

خریدار   ماجــرای تعییــن تعرفه های 
خدمــات تشــخیصی درمانی کــه به نام 
تعرفــه های پزشــکی مشــهور اســت، 
همیشــه در چنین ایامی که به پایان سال 
نزدیک می شــویم، تکرار می شــود و در 
نهایت مشــخص نمی شود چه کسی سود 

می برد.
همــه ســاله در چنیــن ایامــی، یکی از 
موضوعات چالش ســاز حوزه ســامت 
کلیــد می خــورد و آن، موضــوع تعیین 
تعرفه هــای خدمات تشــخیصی درمانی 
برای ســال جدید است. امســال نیز این 
موضــوع چالش برانگیز، از پیش دســتی 
ســازمان نظام پزشــکی برای اعام حق 
ویزیت پزشــکان در ســال ۱۴۰۱ شروع 

شد. 
به طــوری کــه معــاون فنــی و نظارت 
ســازمان، در یک برنامه تلویزیونی، حق 
ویزیت پزشــکان عمومــی، متخصص و 
فوق تخصص را برای ســال ۱۴۰۱ اعام 
می کند و همین موضــوع، محل اختاف 

می شود.

زمینه سازی برای دریافت زیرمیزی
ســید جلیل میرمحمــدی نایــب رئیس 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس، با 
انتقاد از اعام تعرفه پیشــنهادی ســازمان 
نظام پزشــکی در رســانه ها، گفت: جایگاه 
قانونــی تعیین و ابــاغ تعرفه پزشــکی و 
خدمات درمانی، شورای عالی بیمه و هیئت 

دولت است.
وی افــزود: قبــل از تعییــن و تصویب نرخ 
تعرفه پیشــنهادی نظام پزشــکی، اعام 
عمومی آن برای زمینه ســازی دریافت پول 

خارج از عرف است.
نایب رئیس کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس گفت: ۸۰ درصد مراجعات سرپایی 
مردم به مطب هــای خصوصی اســت، در 
نتیجه همه بار این افزایــش تعرفه را مردم 

متحمل می شوند.

نرخ حق ویزیت پزشکان در سال 1401
در همین حال، علی ساالریان معاون فنی و 
نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، معتقد 
اســت که با توجه به تــورم ۴۵ درصدی که 
بانک مرکزی اعام کرده و هزینه استهاک 
تجهیزات پزشکی و بخش حرفه ای، برآورد 
کارشناسان اقتصاد و سامت سازمان نظام 
پزشــکی برای ســال ۱۴۰۱ این بــوده که 
قیمت تعرفه ها حداقــل ۶۰ درصد افزایش 

یابد.
وی با عنوان این مطلب کــه هزینه ویزیت 
پزشک عمومی در ســال ۱۴۰۱ به حدود 
۸۵ هزار تومان، ویزیت پزشــک متخصص 
به حدود ۱۲۰ هزار تومان و ویزیت پزشک 
فوق تخصــص به حدود ۱۶۰ هــزار تومان 
خواهد رسید، افزود: در شورای عالی بیمه، 
سازمان نظام پزشــکی به عنوان فروشنده 
خدمات با ۹ عضو دیگر که خریدار خدمات 
هستند، مواجه اســت و این ترکیب شورای 
عالی بیمه در حــوزه تعرفه گذاری خدمات 

پزشــکی اجحاف در حق جامعه پزشــکی 
است.

معــاون فنــی و نظــارت ســازمان نظام 
پزشــکی ایران گفت: دولت در این سال ها 
بر اســاس هزینه خودش، خدمات پزشکی 
را قیمت گذاری دســتوری کرده اســت که 
منجر به تنزل خدمات پزشــکی، مهاجرت 
پزشکان، تغییر شغل پزشــکان و تخلف در 

این زمینه شده است.

موضع وزارت بهداشت
این اظهارات در حالی مطرح می شود که 
مهدی یوسفی مدیرکل تعرفه، استاندارد 
و بیمه وزارت بهداشــت، با عنــوان این 
مطلب که وزارت بهداشت بر در دسترس 
بودن و بــا کیفیت بودن خدمــت تأکید 
دارد، تصریــح کرد: مــا معتقــد به این 
نیستیم که نظام ســامت بر اساس نظام 
پرداخــت از جیــب بیمار اداره شــود به 
این دلیل که نظام ســامت با تغییرات و 

افزایش قیمت هایی روبرو است که اصوالً 
این تعرفه ها پاســخگوی اجــزای نظام 

سامت نیست.
نرخ ویزیت پزشکان عمومی در سال ۱۴۰۰، 
رقم ۵۲ هــزار و ۷۰۰ تومان تعیین شــده 
است. در حالی که بهای تمام شده خدمات 
در همین ســال ۱۴۰۰، عــدد ۱۳۸ هزار و 
۸۱۹ تومان را نشــان می دهد. یعنی شاهد 
اختاف ۱۵۰ درصدی تعرفــه و بهای تمام 

شده خدمات هستیم.
بر اســاس این جدول، نرخ ویزیت پزشــک 
متخصص در ســال ۱۴۰۰، عــدد ۸۰ هزار 
تومان تعیین شده است، در حالی که بهای 
تمام شــده خدمات عدد ۱۷۵ هزار تومان 
اســت که اختاف ۱۱۹ درصدی را نشــان 

می دهد.
همچنیــن نــرخ ویزیــت پزشــکان فوق 
تخصص در ســال ۱۴۰۰، عــدد ۹۴ هزار 
تومــان تعیین شــده اســت، در حالی که 
بهای تمام شــده خدمات در همین ۱۴۰۰، 

عدد ۲۱۰ هزار اســتخراج گردیده است که 
اختاف ۱۲۴ درصدی تعرفــه و بهای تمام 

شده خدمات را نشان می دهد.
نکته قابل تأمل در همین سه رشته پزشکی 
یعنی عمومی، متخصــص و فوق تخصص، 
شــاهد اختاف ۴۰ درصدی بهــای تمام 
شده خدمات در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال 

۱۴۰۰ هستیم.
بر همین اساس، سایر تعرفه های تشخیصی 
و درمانی در ســال ۱۴۰۰ با آنچه که بهای 
تمام شده خدمات اســت، اختاف فاحشی 
نشــان می دهد که در جــدول قابل رؤیت 

است.

مردم چه می شوند
واقعیت این اســت که افزایش نرخ ویزیت 
پزشکان که هر ســال اتفاق می افتد، شاید 
برای جامعه پزشــکی رضایتبخش نباشد و 
عنوان کنند که این تعرفه ها واقعی نیســت. 
اما، نکتــه ای که نباید از آن غافل شــد، این 
اســت که بیشــتر مراجعات مــردم برای 
دریافت خدمات درمانی، در وهله نخســت، 

مطب پزشکان است.
 یعنی اینکــه به محض بــروز کوچک ترین 
عارضه و بیماری، به مطب پزشک می رویم 
و ۸۰ درصد ایــن مراجعات نیــز به بخش 

خصوصی است. 
بنابراین، اگر قرار باشد به یکباره شاهد رشد 
نجومی نرخ ویزیت پزشکان باشیم، تکلیف 
اقشار آســیب پذیر و کم درآمد جامعه چه 
می شــود. زیرا، پرداخت این نرخ ویزیت ها 
برای مردم طبقه محروم و کم درآمد جامعه، 
دشوار و بعضاً غیر ممکن است. الجرم، قید 
رفتن به مطب پزشــک را می زننــد و با درد 

بیماری زندگی می کنند.
بر همین اســاس، شــورای عالی بیمه که 
متولی اصلی در تصمیم گیری برای تعیین 
تعرفه های پزشکی اســت، می بایست همه 
جوانب امر را در نظر بگیرد و ســپس نسبت 

به افزایش تعرفه ها اقدام کند.

دستگیری۶۲ باند و ۳۱۷ سارق پایتخت

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران
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زاکانی خبر داد

الیحه بودجه ۵۶ هزار میلیارد تومانی شهرداری برای ۱۴۰۱
خریــدار  الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۱ 
شــهرداری تهران با ۵۱ درصد رشد نسبت 
به سال جاری با رقم ۵۶ هزار و ۸۶۹ میلیارد 

تومان تقدیم شورای شهر تهران شد.
علیرضا زاکانی در تشــریح جزئیات الیحه 
بودجه سال آینده شــهرداری تهران گفت: 
الیحه بودجــه ســال ۱۴۰۱ اولین بودجه 
مدیریت شهری اســت که تنظیم و تقدیم 
شورای شهر تهران شده است. بودجه سال 
قبل با رقم ۴۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با 
اصاحات بعدی به ۳۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان رســید که ما مکلف بودیم در مسیر 
تحقق آن گام برداریــم. افقی که از درآمدها 
حاصل شده حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان تا ۳۳ هــزار میلیارد تومــان تا پایان 

سال خواهد بود.
وی افزود: به دالیل مختلــف نیازمند کار 
جدی و تحول هســتیم بخشــی از خبرها 
و کاســتی ها از گذشــته برای مــا یادگار 
مانده و بخشــی نیز بدهی هایی اســت که 
تا پایان ســال قریب به ۶۰ هــزار میلیارد 
تومان بدهی به بانکهــا و به همراه بدهی به 
پیمانکاران در مجموع به ۸۵ هزار میلیارد 

تومان می رسد.
شــهردار تهران ادامه داد: کاستی های ناظر 
بر اتوبوســرانی وجود دارد که ۴ سال پیش 
دوستان با ۷۰۰۰ دستگاه اتوبوس مدیریت 
شــهری را تحویل گرفتند و امروز با ۲۲۵۰ 
اتوبوس تحویل ما دادنــد. رقمی که حدود 
یک سوم نیاز شهر را تامین می کند. کاستی 
ها در کنار بدهی ها ویژگی های جدیدی در 
شهر برای ما ایجاد می کند که ضرورت گام 
های بلند برای تحول را فراهم می کند. آنچه 
که امروز در الیحه بودجه تقدیم می شــود 
ویژگی های خاص خود را دارد و در راستای 

رویکردهای تحویل مدیریت شهری تنظیم 
شده است.

شــهردار تهران ادامه داد: ســعی شده در 
این الیحه پیوســتگی هــای پــروژه ها و 
سیاستهایی که به شورا تقدیم شده در قالب 
۴ راهبرد ، ۱۲ سیاســت و ۹۰ کان پروژه 
باشد. همچنین سیاستهایی که شورا برای 
بودجه اباغ کرده بود و نگاه به برنامه ســوم 
با وجود خاها و نقدهــای جدی در تنظیم 

الیحه بودجه در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد: ســعی کرده ایــم تحول را 
از روح و کالبد شهر شــروع کنیم. در بسته 
تحولی در قالب پروژه ها ایــن امر را مدنظر 
قرار دادیم و سرفصل بودجه را در دو بخش 
دیده ایم بخشی ناظر بر ویژگی های بودجه 
سال آینده و بخش دیگر ناظر بر تعهدات ما 

خواهد بود.
زاکانی با اشــاره به اینکه در بودجه ســال 
آینده ۵۶ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان اعتبار 
دیده شــده اســت که ۵۱ درصد نسبت به 
بودجه سال جاری رشــد را به همراه داشته 
است، افزود: این ســقفی است که نسبت به 
آن برنامه ریزی انجام شده. بخش دیگری از 
بودجه در خواست مجوزهایی است که ناظر 
بر مشــارکتها ارائه خواهیم کرد. پروژه های 
که ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ 
اما امکانی برای فعال شدن بودجه سنواتی 
برای این پروژه ها وجود ندارد لذا براســاس 
مجوزهایی که اخذ خواهیم کرد با مشارکت 
نســبت به فعال شــدن این پروژه ها اقدام 

خواهیم کرد.
وی ادامه داد: ما مجوزی داشــته ایم که در 
۴۴ هزار هکتــار از بافت پیرامونی شــهر ۸ 
پروژه را در ۸ مجموعه بارگذاری کنیم که در 
ســنوات قبل تنها در یک نقطه یعنی شیان 

بارگذاری ساخت هتل انجام شده است این 
۴۴ هزار هکتار بررسی شده و به ۵ نقطه که 
در هر یک ۵ هکتار فضا وجود دارد رســیده 
ایم که می توانیم در آنها هتل ســازی انجام 

دهیم. 
این ۵ پروژه که ده ها هــزار میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری نیاز دارد توسط مشارکت 
اجرای خواهد شد و تا شــهر دچار گشایش 
شــود و همین موضــوع ناظر به شــرایط 
زیرســاختی نیز امکان پذیر است. در بخش 
دیگری معتقدیم پروژه هایی همچون ادامه 
بزرگراه یادگار با توجــه به تملکهای که نیاز 

دارد پیگیری کنیم.
به گفته وی، پروژه های بزرگی به عنوان 
کان پروژه هــا مطرح هســتند. پروژه 
هایی نیز همچون ادامــه بزرگراه صیاد 
تا آزادگان نیازمند فرصتهای ســرمایه 
گذاری است؛ اما از درون خود این پروژه 
ها می تــوان امکانی بــرای تامین منابع 
مالی فراهم شــود این پــروژه ها داخل 
بودجه نیســت اما عنوان آنهــا آمده تا با 
اخذ مجوز نســبت به جلب مشارکتها و 
ســرمایه گذاری ها برای این کان پروژه 
ها اقدام شــود تا در نهایت گشایش برای 

شهر تهران فراهم شود.
شــهردار تهران تاکیدکرد: مــا بودجه دو 
ســطحی داریم که در یک سطح به صورت 
قطعی ۵۶ هزار و ۸۶۹ میلیارد تومان تقدیم 
شورا شده و ســطح دیگر در قالب تبصره ها 
درخواســت مجوز داده ایم که بتوانیم کان 

پروژه ها را به پیش ببریم.
زاکانی با تاکید بر رشد ۵۱ درصدی بودجه 
برای سال آینده افزود: عمده این رشد یعنی 
حدود ۱۵ هــزار میلیارد تومــان در قالب 
عوارض عمومی شــامل حوزه شهرســازی 

اســت که در حال رقــم زدن تحولی در آن 
هستیم متاسفانه ما بر ســاخت و ساز شهر 
قفل زده ایم. از مرداد ســال ۹۸ شــرایطی 
ایجاد شــده که صدور مجوزها به یک ششم 
گذشته رســیده و این در شرایطی است که 
باید درک درســتی از شهر داشــته باشیم. 
۴۵۶۰ هکتــار بافت فرســوده و ۱۲ هکتار 
بافت ناپایدار در شــهر وجود دارد؛ لذا باید 
دست به دســت هم دهیم و قفلها را از روی 
شهر برداریم تا شاهد تحقق کارهای جدی 

باشیم.
وی ادامــه داد: مالیات بــر ارزش افزوده به 
۴ درصد افزایــش پیدا کرده و بــا توجه به 
تورم سال آینده قطعا امکان خوب و مهمی 
برای ما در این حوزه فراهم می شــود قطعا 
شرایط کشــور برای ســال آینده متفاوت 
خواهد بود  و ایــن موضوع می تواند امکانی 
برای شرکت های شــهرداری تهران فراهم 
کند. ما ۱۶۷ درصد حوزه اموال و امکان در 
شــهرداری داریم که باید در مولدسازی و 
رشد، آنها را مدنظر قرار دهیم به این ترتیب 

نقطه شــروع و آغــاز تحول بایــد از درون 
شــهرداری تهران باشــد.  در حالی که در 
مجموعه پیش روی ما ۵۵ درصد درآمدها 
رشد خواهد داشت و واگذاری دارایی های 
مالی ۱۴ درصد منفی اســت که دلیل آن 

اوراق مشارکت است. 
نوع توزیع درآمدهای کســر شــده حوزه 
شهرســازی نیز با رشــد ۷۲ درصد و رشد 
۳۲ درصدی سایرعوارض تسهیات و اوراق 
مشــارکت قطعا می توانیم تحول در شهر را 
رقم بزنیم. لذا در موضوع درآمدها به دالیل 
مختلف قائــل به تحقــق درآمدهای پیش 

بینی برای شهر هستیم.
وی ادامه داد: از دالیــل تحقق درآمد پیش 
بینی شــده می توان به افــول کرونا و رونق 
شهر، پیش بینی رشد ۸ درصد برای کشور، 
سیاستهای تشویقی در حوزه ساخت و ساز 
، افزایش درآمدهــای پایدار ناظر بر افزایش 
مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد قطعا این 
موارد در نهایت به افزایــش انضباط و بهره 

وری در شهر می انجامد.



 بانک مرکزی ورود کند

وش ارز غیر قانونی است ورود بانک ها به خرید و فر

خریدار   رییس کمیته اصاح ســاختار بودجه 
مجلس شورای اسامی با بیان اینکه سود بانک ها 
از خرید و فروش ارز غیر قانونی است گفت: بانک 
به صورت مســتقیم یا از طریق شــرکت های زیر 
مجموعه در حــوزه خرید و فــروش ارز ورود می 
کننــد، بانک مرکــزی باید نظارت هــای خود را 

افزایش دهد.
»محســن زنگنه« دربــاره عملکــرد بانک های 
خصوصی در بازار ارز گفت: در تــراز نامه بانک ها 
که منتشر می شود، بخشی از ســود آنها ناشی از 
فعالیت ارزی، ورود بانک ها به این اقدامات  خاف 

جایگاه بانک داری اسامی و غیر قانونی  است.
عضو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس افزود: 
البته معتقد نیســتم که بانک ها نباید بنگاه داری 
کنند و باید در پروژه های بزرگ مشارکت داشته 
باشند. اما اینکه یک بانک به صورت مستقیم یا از 
طریق شرکت های زیر مجموعه در حوزه خرید و 
فروش ارز ورود کنند، این موضوع مناسب نیست 
و باید نظارت بانک مرکزی در این زمینه افزایش 

یابد.
وی ادامه داد: البته قرار نیســت بــرای بانک های 
خصوصی به عنــوان مثال درباره تســهیات یا 
موارد دیگر تعیین تکلیف قــرار دهیم. بلکه باید 
این موضوع برای بانک های دولتی در نظر گرفته 

شود و برای آنها تسهیات تکلیفی را تعیین کرد.

وی دربــاره اینکه دولــت در بلند مــدت و کوتاه 
مدت برای ســاماندهی عملکرد بانکها در بازار ارز 
و تورم چه سیاست هایی را باید اتخاذ کند؟ گفت: 
درموضوع ارز به نظرم دولت بایــد دو کار را حتما 
انجام دهد. نخســت اینکه بازار مبــادالت ارزی 
ســاماندهی شــود. چرا که در دنیا به مانند ایران 
فضای مبادالت ارزی تا این میزان بدون حســاب 

و کتاب نیست.
این نماینــده مجلس ادامــه داد: تــا زمانی که 
مبــادالت فیزیکــی و مبــادالت فردایی اصاح 
نشود،  بازار ارز از ثبات برخوردار نخواهد شد. چرا 
که بیشــترین مبادالت ارزی در بخش نیمایی یا 
همان ارزهای حواله ای جا به جا می شود و درست 
هم این اســت که بازار حواله قیمت ارز را تعیین 

کند در حالی که اینگونه نیست.
رییس کمیته اصــاح ســاختار بودجه مجلس 
تاکیدکرد: اما امروزه بــازار مجازی فردایی که در 
آن ارزی جا به جا نمی شود،   قیمت ارز را به دنبال 
خود می کشــد و تاش می کند بــازار ایران را در 

دست بگیرد.
زنگنه  مشــکات حوزه ارز را ناشی از ناکارآمدی 
درحوزه مدیریت مالی بــازار ارز  خواند و گفت: در 
بازار کمبود ارز نداریم. چرا که تراز تجاری کشور 
مثبت اســت و  ورودی ارز به کشــور در شرایط 

خوبی قرار دارد.

وی بــا تاکیدبر اینکــه بازارســرمایه باید حتما 
بازارگردان و ســبدگردان داشــته باشیم، اظهار 
داشت:  در بازار ارزهم نیاز به ایجاد نهادهای مالی 
برای مدیریت بازار اســت و نمی توان این بازار را 
رها کرد، بایــد در بازار ارز به مانند بازار ســرمایه 

نهادهای الزم دیده شود.
رییس کمیته اصاح ســاختار بودجــه تصریح 
کرد: وقتی این نهادهای مالی نباشند،  کانال های 
مجازی به عنوان دالر فردایی هرات، دالر فردایی 
تهران،  دالر فردایــی اربیل  قیمت هــا را تعیین 
می کنند و سایر بخش ها را به دنبال خود حرکت 

می دهند.
زنگنه درباره موضوع حذف ارز ترجیحی از الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ نیز اظهار داشت: همه کارشناسان 
و محققان معتقد هستند این شــیوه ارز دادن به 
صاح تولید نیســت. البتــه به موضــوع رانت و 
فســاد آن فعا کاری نداریم ولی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 

تومانی کمکی به تولید نکرده است.
رییس کمیته اصاح ساختار بودجه درباره زمان 
حذف ارز ترجیحی خاطرنشــان کرد: برای حذف 
ارز ترجیحی باید بررسی شود که به چه شیوه ای 
باید ارز ترجیحی داده شــود. به عنوان مثال می 
توان به صورت ریالی از ارز ترجیحی حمایت کرد 
و در روزهای آینده کمیسیون تلفیق تصمیم های 

مهمی در این باره خواهد گرفت.

پاسارگاد

امــروزی،  زندگــی  شــرایط   
تحت تاثیــر پیشــرفت روزافزون 
کرونــا  پاندمــی  و  تکنولــوژی 
تغییرهای شــگرفی داشــته که 
منجربــه کم رنگ شــدن تقاضای 
دریافــت خدمات حضــوری در 
بخش هــای مختلف شده اســت. 
خدمات  بانکی نیــز به عنوان یکی 
از بخش های پرمخاطب و ضروری 
تحــت تاثیر ایــن تغییرهــا قرار 
گرفته است. بانک ها همواره تاش 
کرده اند به سطوح مختلف نیازهای 
موجود توجه کننــد و راه حل  های 
متناسب با خواســت مخاطبین را 
به آن ها ارائه دهند. درواقع امروزه 
افراد با حداقل ســواد دیجیتال و 
استفاده از یک گوشی تلفن همراه 
می توانند خدمت های متنوعی را 

دریافت کنند.
در این میان روش های 
ارائــه خدمــات بانکی 
باید با توجــه به دانش، 
امکانات و نیاز مشتریان 
طراحــی و در اختیار 
آن ها قــرار گیــرد. به 

همیــن دلیل بانک هــا از طریق 
روش هــای مختلــف ازجملــه 
تارنمــای بانــک، نرم افزارهای 
تلفن همــراه و... خدمــات خود 
را در اختیــار مشــتریان قــرار 
می دهنــد. یکی از ایــن روش ها 
که محدودیت هایــی مانند لزوم 
بهره مندی از دانــش فعالیت در 
فضای دیجیتال، استفاده از تلفن 
همراه هوشــمند و دسترسی به 
اینترنــت را حذف کرده اســت و 

به راحتی  را  خدمــات 
مشــتریان  اختیار  در 
بانک ها قــرار می دهد 
استفاده از سامانه های 
بــر کدهای  مبتنــی 

USSD است.
در ایــن راســتا بانک 
پاســارگاد از ابتــدای تأســیس، 
هم ســو با آخرین دســتاوردهای 
دنیای دیجیتال، انــواع خدمات 
غیرحضوری خود را به شکل های 
مختلــف از جملــه بانکــداری 
نرم افزارهــای  الکترونیــک، 
تلفن همــراه، وب اپلیکیشــن و... 
در اختیــار هم وطنــان عزیز قرار 
داده اســت. اســتفاده از سامانه 
آنی بانک پاسارگاد )امپاد( یکی از 
روش های ارائه شده در این راستا 

است. این ســامانه با بهره گیری از 
تکنولــوژی USSD خدمت  های 
بانکی را در اختیار تمام مشترکین 
شــبکه های تلفن همراه قرار داده 
است.برای اســتفاده از این سامانه 
کافی اســت شــماره # ۷۲۰* را 
در شــماره گیر تلفن همــراه وارد 
نمایید و مجموعــه ای از خدمات 
را بدون نیاز بــه اینترنت در تلفن 
همــراه خــود دریافــت کنیــد.
مرکز مشــاوره و اطاع رســانی 
شــماره  بــه  بانک پاســارگاد 
تماس۸۲۸۹۰ و هم چنین سامانه  
CRM در تارنمــای این بانــک 
https://www.bpi. به نشــانی
ir/crm آمــاده  پاســخ گویی به 
سوال ها و ارائه  دانسته های بیشتر 

درخصوص این سامانه می باشد.

سامانه #720* بانک پاسارگاد یک میان بر شگفت انگیز؛ نقش USSDها در عصر دیجیتال

ساخت 25 مدرسه در مناطق محروم کشور
 تحصیل ۳۰۰۰ دانش آموز در مدارس 

بانک گردشگری
بانک گردشــگری عاوه بر فعالیت های بانکداری و ارائه خدمات نوین 
بانکی به مردم، در بخش مســئولیت های اجتماعــی عملکرد موفقی 
داشــته که از جمله آنها می توان به مشــارکت در امور خیریه، ساخت 
مدرسه در مناطق محروم و ... اشاره کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
گردشگری، این بانک در نیمه نخست ســال جاری حدود ۳۶ میلیارد 
ریال کمک های نقدی برای تامیــن جهیزیه، کمک به زندانیان، کمک 
درمانی، بسته های حمایتی آموزشی، کمک به کودکان بی سرپرست و 

همچنین کمک های مومنانه پرداخت کرده است.
بنیاد نیکوکاری یاس که زیرنظر گروه مالی گردشگری فعالیت می کند، 
مسئولیت اجرای امور خیریه را با حمایت و مشارکت بانک گردشگری 
برعهده دارد. ایــن بنیاد موفق شــده در مدت فعالیت خــود عملکرد 

موفقی داشته باشد که به بخش هایی از آنها اشاره می شود.

الف( برنامه ساخت 100 مدرسه به ازای 100 شعبه بانک گردشگری
ساخت ۱۰۰ مدرســه برای مناطق محروم کشــور در برنامه قرار دارد. 
تاکنون ۲۵ مدرسه یک تا ۱۰ کاسه با حمایت بانک گردشگری با عنوان 
کیمیای دانش احداث شده و بیش از ۳۰۰۰ دانش آموز در حال تحصیل 
در این مدارس هســتند. همچنین تا دهه فجر امســال ۵ مدرسه جدید 
در حال ســاخت در شهرســتان های دلگان و چابهار )استان سیستان و 
بلوچستان( و نورآباد )اســتان لرســتان( نیز تکمیل و تحویل آموزش و 
پرورش خواهد شد که به این ترتیب مجموع مراکز آموزشی احداث شده 
به ۳۰ واحد می رســد. بانک گردشگری ۱۰۰ شــعبه در سراسر کشور 
دارد و بر همین اساس قرار است ۱۰۰ مدرســه به ازای ۱۰۰ شعبه بانک 

گردشگری در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم ساخته شود.

ب( سرپرستی دو مرکز توانبخشی 
بنیاد یاس سرپرســتی ۲ مرکز توانبخشــی را در شــهرهای جیرفت 
و کرمان برعهده دارد که با مشــارکت بانک گردشــگری حدود ۲۰۰ 

کودک و نوجوان را سرپرستی می کند.
دو مرکز توانبخشــی »جنــوب کرمــان« و »شــهید فیاض بخش« 
کرمان  در مجموع حدود ۲۰۰ نفر پرســنل و معلــول دارند که هزینه 
نگهداری این مراکــز ماهانه حدود ۵ میلیارد ریال اســت. این هزینه از 
طرف بنیاد نیکوکاری یــاس و با همکاری هلدینگ ها و شــرکت های 
زیرمجموعه گروه مالی گردشگری تامین می شــود.در مراکز یادشده 
عاوه بر نگهــداری و مراقبــت از معلوالن ذهنی و جســمی، خدمات 
دیگری همچون گفتار درمانی، کار درمانــی، فیزیوتراپی، ارتوپد فنی، 
روانشناسی، مددکاری و پزشک متخصص به صورت تمام وقت زیرنظر 
مربیان و کارشناسان خبره این امور انجام می شود.توانمندسازی زنان 
از جمله زنان سرپرست خانوار یکی دیگر از خدمات انجام شده از سوی 
بنیاد یاس است. زنان سرپرست خانوار امســال با هزینه بنیاد به مشهد 
مقدس اعزام شده اند. عاوه بر این با همکاری بنیاد یاس حدود ۵۰ نفر 
از زنان سرپرست خانوار توانمند شده و مشــغول به کار شده اند و تحت 
پوشــش بیمه درمانی نیز قرار گرفته اند. همچنین در ماه ژانویه امسال 

نیز کمک هایی به افراد نیازمند از اقلیت مسیحیان اهدا شده است.

ج( تامین جهیزیه
تامین جهیزیه برای ســر و ســامان دادن به زندگی جوان ها در مناطق 
مختلف از جملــه مناطق محروم یکی دیگــر از فعالیت های بنیاد یاس 

است که با هدف حفظ نظام خانواده انجام می شود.
بانک گردشــگری فقط در ســال جاری ۲۰ میلیارد ریال برای تامین 
جهیزیه اختصاص داده اســت. همچنین با کمک بانک گردشــگری 

امسال ۳ میلیارد ریال برای آزادی زندانیان هزینه شده است.

 د( ساخت بزرگترین مجتمع توانمندسازی فنی و حرفه ای 
و برنامه آموزش 5 هزار زندانی با هدف ایجاد اشتغال

با حمایت بانک گردشــگری، بزرگترین مجتمع توانمندســازی فنی 
و حرفه ای در کرمان احداث و راه اندازی شــده اســت.  این مجتمع با 
۲۰ کارگاه تخصصی شامل ۱۲ کارگاه آموزشــی و ۸ کارگاه تولیدی به 
مساحت ۶ هزار مترمربع در کرمان دایر شده و در حال حاضر ۲۰ کارگاه 
در آن فعال اســت.با راه اندازی کارگاه های مذکور با همکاری ســازمان 
آموزش فنی و حرفه ای، زمینه آموزش یک شــغل و حرفه تخصصی برای 
کســانی که این دوره ها را طی می کنند، فراهم شده است.  تاکنون چند 
دوره آموزشی در این مجتمع توانمندســازی برگزار شده و کسانی که 
این دوره ها را طی کرده اند، موفق به اخذ مدرک تخصصی مربوطه شده  
و مشغول به کار هستند.هدف از ســاخت مجتمع توانمندسازی حرفه 
ای، حرفه آموزی زندانیان مواد مخدر کرمان و همچنین کمک به ایجاد 
اشــتغال و حمایت از خانواده های زندانیان است. پیش بینی می شود بر 
اساس برنامه ریزی های انجام شده، حدود ۵۰۰۰ نفر پس از طی کردن 

دوره های آموزش های تخصصی، مشغول به کار شوند.

 اهدای ۱۰۰ دستگاه تبلت توسط بانک ملی ایران 
به دانش آموزان استان زنجان

بانک ملی ایران در اســتان زنجان در راســتای انجام مســئولیت های 
اجتماعی خود، اقدام بــه اختصاص بالغ بر دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیون 
ریال کمک باعوض جهت خرید ۱۰۰ دســتگاه تبلــت و اهدای آن به 

دانش آموزان نیازمند و تحت حمایت کمیته امداد استان کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این ۱۰۰ تبلت طی مراسمی 

با حضور مسئوالن استانی به دانش آموزان استان زنجان اهدا شد.
دراین مراسم که  با حضورآیت اله خاتمی امام جمعه و نماینده ولی فقیه 
در استان، محسن افشارچی اســتاندار زنجان و سید مرتضی بختیاری 
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشــورو تنی چند از مســئوالن 
اســتانی و محلی برگزار شــد، رئیس کمیته امداد امــام خمینی)ره( 
خدمات انجام شــده توســط خیرین و مراکزنیکــوکاری با محوریت 
کمیته امداد را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت : امروزه بالغ برشش 
هزاردانش آموز نخبه تحت پوشــش این نهاد بــا حمایت های مردمی 
مدیریت می شوند و بسیاری از این افراد به مدارج علمی درخشان دست 
یافته اند و مراحل کســب علم و معنویت را در پیــش گرفته اند که این 
دســتاورد مدیون حرکت مردمی و حمایت های انسان های بخشنده 
بوده و بانک ملی ایران نیز در نقاط مختلف کشور توانسته است به عنوان 
یار دیرین کمیته امداد امــام خمینی)ره( در تامیــن نیازمندی های 

اقشار کم درآمد جامعه نقش بسزایی داشته باشد.
امام جمعه زنجان نیز در بخش دیگر این مراســم از متولیان و بانیان این 
آیین تشکر و از حرکت خداپســندانه حمایت از انسان های بی بضاعت 
ابراز خشــنودی کرد و زنجان را دیار کریمان معرفی و از ســازمان ها و 
افرادی که موجب رشــد ، دانایی و تعالی دانش آموزان این استان شده 
اند، صمیمانه قدردانی نمود.قیوم صیدی معاون اداره امور شعب استان 
زنجان بانک ملی ایران نیزدر این مراسم گفت: اهدای این تبلت ها، یکی 
از رســالت های بانک ملی ایران در راستای مســئولیت های اجتماعی 
خود است. وی در ادامه از ساخت مدرســه ای در روستای قرقان از توابع 
شهرستان ماهنشان، ساخت و تجهیز ساختمان آموزش و پیشگیری از 
سرطان در کلینیک مهرانه ، خریداری واهدای تجهیزات مورد نیاز برای 
بیماران متابولیک اســتان ، تهیه و توزیع دو مرحله کمک مومنانه برای 
افراد نیازمند و دهها خدمت دیگر از خدمات صندوق قرض الحسنه پس 

اندازبانک ملی ایران در سال های اخیرگزارشی را ارائه کرد .

بانک
دبیرکل سندیکای بیمه گران در بازدید از بیمه میهن:

موفقیت بیمه میهن در گروه انسجام هیئت 
مدیره و حمایت از مدیریت ارشد اجرایی است

دبیرکل ســندیکای بیمه گران ایران با حضور در شرکت بیمه میهن با 
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره این شــرکت دیدار و پیرامون مسائل 
جاری گفتگو کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه میهن؛ رســول آریان 
پور مدیرعامل این شرکت در جریان این بازدید، ضمن خوش آمدگویی 
به دکتر کریمی و ابراز خرسندی از حضورگرم ایشان و هیأت همراه در 
بیمه میهن، گزارشی از وضعیت این شــرکت، فعالیت ها و برنامه های 
پیش روی آن ارائه و از رویکرد ارزشمند دبیرکل سندیکا در همراهی و 
همدلی با مجموعه میهن و صنعت بیمه و توجه به مســائل این صنعت 

قدردانی کرد.
ابراهیم حمیدی رئیس هیئت مدیره بیمه میهن نیز با ابراز خرســندی 
از حضور دکتر کریمی در بیمــه میهن، اقدامات ایشــان را در تعامل و 
ارتباط با نهادها و دســتگاهای حاکمیتی و پیگیــری مطالبات صنعت 
بیمه از جمله معافیت مالیاتی را بســیار ارزشمند و ســازنده دانست و 
گفت: حضور دکتر کریمی در رأس ســندیکای بیمه گران فصل نوینی 
را در این نهاد صنفی و تأثیرگذار گشوده است و این اقدامات در صنعت 
بیمه ماندگار و موجب تقویت همکاری های دوجانبه و نوید بخش آینده 

ای درخشان برای صنعت بیمه است.
دکتر ســید محمد کریمی دبیرکل ســندیکای بیمه گران نیز ضمن 
تبریک انتصاب رســول آریان پور به عنوان مدیرعامل و آرزوی توفیق 
برای تیم مدیریتی جدید در بیمه میهن، ابراز امیدواری که این شرکت 
با تحوالت و رویکردهای جدید، مسیر رشــد و شکوفایی را طی نماید و 
اهداف راهبردی خود و صنعت بیمه را محقق سازد.دبیرکل سندیکای 
بیمه گران گفت بحمداهلل مدیرعامل و اعضای جدید هیئت مدیره بیمه 
میهن انباشتی از دانش و تجربه هستند و موفقیت این شرکت در گروه 
اتحاد و انســجام اعضای هیئت مدیره و مدیــران و حمایت از مدیریت 
ارشد اجرایی است. کریمی گفت امیدوار اســت بیمه میهن با پشتوانه 
سهامداران و ظرفیت های خوبی که دارد، بتواند با تدبیر اعضای هیئت 
مدیره و با نگاه مشــترک، گام های ارزنده ای برای پیشبرد امور شرکت 

بردارد.
وی افزود ســندیکای بیمه گران نیز از هرگونه کمکــی به بیمه میهن 
فروگذار نخواهد کرد و با همه توان در خدمت بیمه گران و صنعت بیمه 
اســت و از تمام ظرفیت های خود برای بهبود و پیشــبرد امور استفاده 

خواهد کرد.

مهدی ربیعی طراح جان دانا:
فرایند صدور و پرداخت خسارت بیمه نامه جان 

دانا همه آنالین است
جزییات و مشــخصات محصول جدید بیمه دانا در حــوزه بیمه های 

زندگی با نام جان دانا تشریح شد.
به گزارش روابــط عمومی بیمه دانا، مهدی ربیعــی، طراح »جان دانا« 
درباره بیمه گری هوشــمند و ارتباط آن با این طرح گفت: اگر بخواهیم 
بیمه نامه »جان دانا« را به عنوان یک بیمه نامه هوشــمند تعریف کنیم 
در واقع اولین بار است که فرایند صدور بیمه نامه از نوشتن فرم پیشنهاد، 
معرفی محصول، ارســال فرم پیشــنهاد و بررســی  و کارشناسی فرم 
پیشــنهاد و در نهایت صدور بیمه نامه، به صورت دیجیتالی و هوشمند 
صورت می گیرد. بدیــن گونه که نماینده فروش یــا بازاریاب، می تواند 
مزایای بیمه نامه را از روی  تلفن همــراه، آی پد یا لپ تاپ، معرفی و نرخ 

اعام نماید و بروشور آن نیز به صورت دیجیتالی است.
وی افزود: همچنین برای اولین بار اســت که سیســتم، اضافه نرخ قد و 
وزن و اســتعمال دخانیات را به صورت هوشــمند محاســبه و اعمال 
می کند این در حالی اســت که در گذشته، این پیشــنهاد باید توسط 
کارشناس صدور مورد ارزیابی قرار می گرفت و اضافه نرخ های مربوطه 
نیز اعمال می گردید.ربیعی ادامه داد: در حال حاضر سیستم، هوشمند 
شده و همه مراحل را به طور اتوماتیک محاسبه می کند. در واقع فرایند 
صدور کوتاه تر شــده و هزینه بیمه گر هم کاهش پیدا کرده است. وقتی 
از هوش مصنوعی اســتفاده می کنیم موجب کاهش هزینه ها می شود 
چون به جای نفر، از سیســتم ها اســتفاده می نماییم که هم دقت و هم 
ســرعت، افزایش می یابد. طراح بیمه نامه »جان دانا« در بخش دیگری 
از سخنانش اشاره کرد: وقتی بیمه نامه، صادر شــد برای بیمه شده نیز 
به صورت الکترونیکی ارسال و حتی تمدید ســال  های آینده آن هم به 
صورت الکترونیکی انجام می شود. همچنین فرایند خسارت بیمه نامه 
نیز به صورت آناین پیش بینی شــده تا نیاز نباشد بیمه شده، مراجعه 

حضوری داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه، جان دانا یکی از محصوالتی اســت که در راستای 
بیمه گری هوشــمند، فعالیت  می کنــد، عنوان کــرد: در واقع »جان 
دانا« یک بیمه نامه هوشــمند اســت و احتمال خطا و تقلــب در آن به 
شــدت کاهش پیدا می کند. بدین گونه که چنانچــه در این بیمه نامه، 
پیشــنهادی را از یک نفر نپذیریم و شــرکت بیمه تشخیص  دهد نباید 
آن فرد بیمه شــود.ربیعی تصریح کرد: حال آن که فرد به هر نمایندگی 
دیگری مراجعه و اطاعاتش را ارســال کند ولواینکه اطاعات نادرست 
ارائه دهد، به محض اینکه سیســتم، کدملی آن شــخص را تشخیص 
دهد به آن اجازه صــدور نمی دهد. بنابراین فرد از هــر طریقی بخواهد 
با اطاعات نادرست وارد سیستم شود نمی تواند سیستم را فریب دهد 
چراکه سیستم، هوشمند است یعنی این گونه نیست که فردی بخواهد 
اطاعات نادرست بدهد و شرایط پوشش بیمه را به دست آورد. در واقع، 
سیستم جلوی این تقلبات را می گیرد. در مجموع بیمه گری هوشمند 

کمک می کند به اینکه شرایط بیمه نامه، سالم  به ثمر بنشیند.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه شــرکت های بیمه ای می توانند با 
تعریف محصوالت جدید به حقوق بازنشســتگان کمک کنند؟ اظهار 
کرد: در راستای اظهارات وزیر اقتصاد باید گفت برخی مسائل نیازمند 
زیرساخت اســت. در رابطه با ماجرای بازنشســتگان نیز اگر بخواهیم، 
نامش را یک نوع بیمه تکمیلی بگذاریم نیازمند زیرســاختی است که 
شــرایط آن را باید دولت و مجلس فراهم کنند بدیــن گونه که دولت و 
مجلس باید مصوبه ای را در این زمینه ارائــه دهند. البته نمونه های آن 
در کشورهای دیگر پیاده سازی شده و بنده نیز پیشنهادی برای آن دارم 
که چنانچه زیرساخت فراهم شــود می توانیم به آسانی آن را درکشور 
پیاده سازی کنیم تا مشکات بازنشســتگان حل شود چراکه آنها پس 
از اینکه بازنشسته می شــوند مبلغ مســتمری و یا بازنشستگی شان، 

تکافوی هزینه های جاری زندگی شان را نمی کند.
ربیعی با تاکید بر اینکه شرکت های بیمه به تنهایی می توانند به تعریف 
محصوالت جدید برای افزایش حقوق بازنشســتگان بپردازند، اشــاره 
کرد: شرکت های بیمه به یک شرط می توانند این کار را انجام دهند آن 
هم به شرطی که زیرساخت آن فراهم شــود به بیان دیگر، شرکت های 
بیمه براساس زیرســاخت ها و قوانین حرکت می کنند. وقتی آیین نامه  
و زیرســاختی در این ارتباط وجود نداشــته باشد، شــرکت های بیمه 
نمی توانند محصوالت جدیدی برای افزایش حقوق بازنشستگان ارائه 
دهند. به عنوان مثال در مورد بیمه های شــخص ثالــث نیز بدین گونه 
اســت یعنی در ابتدا قانون بیمه شــخص ثالث تصویب شده، پس از آن 
هم بیمه شــخص ثالث مطرح یا در ابتدا قانون بیمــه، تصویب و پس از 
آن، بیمه ایجاد شده اســت و یا ابتدا قانون تأســیس شرکت های بیمه 
تصویب، پس از آن شرکت های بیمه تأسیس شــده اند. بنابراین برای 
افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصوالت جدید بیمه ای، 
در ابتدا نیازمند قانون هســتیم و پس از آن، اجرای قانون در قالب یک 

بیمه نامه یا یک طرح برعهده شرکت های بیمه خواهد بود.
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