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روزنامه سراسری صبح ایران
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روزنامـــه
یکشنبه اول اســفند  1400سال ششم شــماره  8 992صفحه  2000تومان
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گزارش دیوان محاسبات از اجرای قانون بودجه  ۱۴۰۰نشان می دهد

واریز مالیات واحدهای الکچری و خالی همچنان صفر
صفحه 3

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد

منابع آگاه خبر دادند

 20هـزارمیلیارد تومان
درآمـد غیر قابل اتکا
در الیحه بودجه

سناریوی اوپـک پالس
برای افزودن ایـران
به توافق نفتـی

صفحه3

بانک مرکزی اعالم کرد

مبادله  ۶.۵میلیون فقره
چک در کشور در دی ۱۴۰۰
صفحه 8

کارشناس صنعت خودرو:

تا انحصار نشکند ،ارتقا
کیفیت خودروها آرزوست

صفحه5

صفحه 4

مدیرگروه اقتصاد کالن مرکز پژوهشهای مجلس:

کمیسیون تلفیق اصالحات بودجهای دولت را کنار گذاشت
از ســوی دیگر اصالحاتــی که دولت پیشــنهاد
براســاس آخرین گزارش مرکز پژوهشها ،نرخ
خریــدار مدیرگــروه اقتصــاد کالن مرکــز
میدهد که بخش قابل توجهــی از آن را در الیحه
فقر  ۱۰واحد درصد رشــد پیدا کــرده و وضعیت
پژوهشهای مجلــس گفت :بــرای تحقق بهبود
بودجه  ۱۴۰۱مشــاهده کردیم هم میتواند این
رشــد کلهای پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی
شــرایط اقتصادی و تداوم خوشبینی که شــکل
خوشبینی را تجدیــد کند تا به وضعیت ســال
نیز نشان میدهد که رشد متغیرها به میزان قابال
گرفته دولت باید در اصالحات ساختاری اقتصادی
آینده خوشبین شویم.
توجهی در  ۳سال اخیر باال بوده است.
ثابت قدم باشد و سعی کند همراهی مجلس را هم
مدیرگــروه اقتصــاد کالن نوب
پژوهوشهای
این پژوهشــگر اقتصادی تصریح کــرد :با چنین
جلب کند .محمدرضا عبداللهی ،مدیرگروه اقتصاد
مرکــزت
ال
اینومسیر تهدیدهایی
مجلس با تاکید بر اینکه در
شــرایطی ،اقتصاد ایــران قدم در ســال ۱۴۰۱
کالن مرکــز پژوهشهای مجلــس
ن
درخصوص میگذارد کــه پیشبینی نهادهــای بینالمللی بــرای اقتصاد ایــران وجــود ب
دارد،ت
اظهــار کرد:
چشمانداز اقتصاد ایران در ســال  ،۱۴۰۱با اشاره
ا
و
ل
كاربرگ مناقصه
شرايط مندرج
اصالحاتــی كه
اقتصادی ۲های پيشنهاد قيمت خود را
رشــد بايست پاكت
متقاضيان مي
اقتصادموضوع
١٤٠٠/١٠/١٨
دولتبه استناد مجوز
اصالحیدرکهنظر دارد
شهرداری انديشه
دولــت به
بودجــه در۱۴۰۱
برابردر
کــه
بند ٦بر مبنای
ابالغنیز
ایــران
/٥/٥٦٥د مورخ از
شمارهابتدای
ســیزدهم از
به اقدامات
تنظيم شده است را حداكثر تـا سـاعت  14روز دوشنبه مورخ  1400/12/23در سامانه تداركات الكترونيك
صورتجلسه شماره  28مورخ  ١٤٠٠/١٠/07شورای اسالمي شهر انديشه ،اجرای پروژه ذيل را از طريق مناقصه
۳۵نمايند .خصوص در بخش مالیاتی وجود دارد با مصوبات
متوســط
کرد:واگذار نمايد.تا  ۲.۵درصــدی و نرخ تورم به طور
است،
انجام
تاکنون
عموميبهبهکار
شــروع
بارگذاری
www.setadiran.ir
اظهار ٥ابنيه)
دارای رتبه
داده(حداقل
شرايط
فعال واجد
پيمانكاران
بازگشايي
است .در جلسه
تلفیقمورد پذيرش
الكترونيكي
پيشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای
های
اسناد
تذكر :صرفا
موضوع مناقصه:
اینکه
مثل
شــده
برگردانده
کمیســیون
شورایاین
پاكتکه
است
بدیهی
است.
مورخسال آینده
 002188برای
شماره درصد
ابتدا باید
استناددر
سال آینده
شهرداریاقتصاد
شرایط
برای-1بررسی
شش
فروش
به
نسبت
دارد
نظر
در
پرند؛
شهر
اسالمی
از
صادره
1400/10/19
مجوز
به
پرند
پاكتهای (ب) و (ج) ،اسناد فيزيكي(كاغذی) و اسناد فاقد امضای الكترونيكي(دارای مهر گرم) به هيچ وجه مورد
احداث زمين ورزشي چمن مصنوعي در سطح شهرانديشه به مساحت  ٨٠٠متر مربع با اعتبار اوليه
افزایش یابد
بازنشستگی
تاکید باداشت
شــرایطحقيقی ودولت
وضعیت
مزايدهیها
طريقشبین
است؟ از پی
چه شرایطی
ایران در
اقتصاد
بدانیم وضعیت
پذيرش
دستگاهريال
٧/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠
نمايد.
سنذيل اقدام
شرايط
حقوقی و
موجود واشخاص
نيست.به
يکجا
مبتنیبهبرصورت
عمومی
مستهلک خود
سواری
خودرو
جهت
مدارك الزم
مناقصه:
شركت در
براساسسپرده
-2
مناقصه:از سوی مجلس رد شــد؛ یا بخشی از اصالحات
دريافت اسناد اما
هایی در
اتفاق
حال حاضر اســت اما به هر-5حــال
بانک مرکزی و مرکز آمار،
رسمی
آمارهای
انديشه ياشرح
سواری به
ششمنظوردستگاه
موضوع
مبلغ -1
واريـزديل:متقاضيان جهت دريافت اسناد مي بايست از طريق سامانه ستاد نسبت به خريد اسناد شركت
خودرویشهرداری
ضمانتنامه بانكي بهنفع
فروشبههمين
مزايده:مي باشد.
ريال مناقصه
٣٥٠/٠٠٠/٠٠٠
اقدامدهد
مناقصه می
موضوعاتدرنشان
مالیاتی که لغو شد .این
شــروع بــه کار دولت
زمان
از
و
اخیــر
هــای
ه
ما
است.
درصد
۵۰
تا
۴۰
بین
حاضر
حال
در
تورم
نرخ
نمايند.
نقـدی بـه حسـابجاری سـيبا بـه شماره  0113994456001نزد بانك ملي ايران شعبه بلوار آزادی انديشه كد
شرکت
تضمین
دولت بوده را
انتظار
مبلغمورد
(ریال)آن همراهی که
پيشنهادها :مزایدهمجلس
نخواهد
مدلی
است که ب
العملرخ
سیزدهم
نامپایان
اقتصادی نیز پیش بینی شده تا
رشــد
درباره
تاثیربازگشايي
 -6زمان
دادهكاربرگ
مندرج در
تهيه و برابر دستور
IR١٥٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١١٣٩٩٤٤٥٦٠٠١
حساب شبا
(شماره
٢٤١٧
بود.پایه
قیمت
خودرو
ردیف
همچنین 1400/12/24مي
روزوسهشنبه مورخ
ساعت 14:30
گفت:به عقد
گـاهحاضر
داد:اول  ،دوم و سوم مناقصـه هر
نفرات
بذكر است
خواهد گردد.
درصدقيمت ارائه
همراه پيشنهاد
مناقصه
مزایده
(ریال)بودجهای
منابع نفتی
باشد.است .از سویدردیگر
نداشته
دولــت
بــه ادعای
عبداللهــی
ادامه
الزموی
رسید.
رقمبه ۲.۸
سال به
 -7شهرداری انديشه در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات بدون ذكر دليل مختار ميباشد.
قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.
میزان قابل توجهی زیاد شــده اســت در
بهعهده برندههم
صادراتدرنفت
المللی
اقتصادی ما صفر درصد
رشد
متوسط
دهه
بهميباشد.
مناقصه
روزنامه به
هزينه درج آگهي
نهادهای رســانهای بین -8
اسناد مناقصه:
دريافت
۹۰و محل
مهلت
طی -3
4/050/000/000
سفید ١٤٠٠/١٢/08و محل دريافت 1392
)14:30رنوروزمگان
سواری
1
اعتبار ساقط است).
انديشه از درجه
دبيرخانه
تداوممهر برجسته
های فاقد
اداری (نامه
قابلوقت
لغايت پايان
و نرخاز تاريخ
درآمدهای نفتی در
دلیلــی
شهرداریاگرشهربه هر
صورتی که
صورت
اتوماسيوندر
افزایشآنیافته کــه
يكشنبه مورخمیزان خوبی
اداری(ساعتخصوص در
توجهی به
آگهيمیزان
انتشاربه
تورم هم
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/12/01 :
صرفا از طريق سـامانه تـداركات الكترونيك دولت  www.setadiran.irميباشد.
سال آینده محقق نشد میتواند به کسری بودجه
دوم :برای
دولت را
دســت
پارس سفیددر ســال بعد هم میتواند
همچنین در
فزاینده بوده
نیمه-4دوم
1400/12/08
انتشار نوبت
1391تاريخ
۹۰تسليم
محل
مهلت و
1/550/000/000
پيشنهادات:است.سواری پژو
دهه 2
456/000/000برای افزایش
فزاینده دامن بزند و تهدیــد بزرگی
تامین مخارج بودجهای و دســت بانک مرکزی را
این چند سال اخیر نرخ ارز و نرخ فقر نیز جهش قابل
انديشه
شهردار
نرخ تورم در سال آینده باشد.
شهرنگه دارد.
زیادی باز
حــد
تاکاويانیارز
بهروزمدیریت بازار
برای
است.
950/000/000
1394
سواری پراید  131سفید
توجهیداشته 3

تجديد مناقصه عمومي

آگهی مزايده عمومی

ول

ش شش

ت

4

سواری پراید  131سفید

5

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحلهای

6

رشکت آب و افضالب استان اصفهان

بازديد
ه مورخ

سواری پراید  131سفید

1394

920/000/000

تاکسی پژو روآ

1390

750/000/000

 -2مهلت و محل توزيع و عودت اسناد :محل دريافت اسناد واحد امور پيمانهای شهرداری پرند میباشد .مهلت توزيع و عودت اسناد و بازديد
الکترونيکی
تدارکات
مورخاز طريق سامانه
جدول زير را
دومشرح
نوبتای  ،به
آگهیمرحله
عمومی يک
داردازمناقصه
اصفهان
فاضالب
شرکت آب
نمايد.چهارشنبه مورخ
برگزار روز
دولتاداری
ساعت
الی پايان
1400/12/08
يکشنبه
تاريخ درج
مدتدر10نظرروز
استانبه
خودروها
حضوری از
موضوعآگهی محاسبه می شود).
 1400/12/18میباشد ( روز انتشار
شمارهسامانهتدارکاتالکترونیکی
مبلغ تضمین (ریال)
شماره مرجع
ردیف
دولت
 -3محل و تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت :بازگشايی پاکات روز پنجشنبه مورخ  1400/12/19میباشد.
مختار است.
آجداريک
میلگردرد هر
قبول با
1-4شهرداری در
پيشنهاداتمتری
A3ازدر شاخه 12
خرید
2000001434000077
400.000.000
400 -4 – 308
 -5هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده میباشد.
 -2کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس:
 -6هزينه دريافت اسناد مزايده  1/000/000ريال میباشد.
 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت
برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ايشان به نفع شهرداری ضبط خواهد
سوم
تاريخاول و دوم و
نفرات
تمايل
صورت عدم
است در
در الزم
 1400/11/28می باشد.
سامانه:
مناقصه در
تاريخ انتشار
ذکرسازند.
مناقصهبهمحقق
شد .اطالعات تکميلی در اسناد مزايده ذکر گرديده و متقاضيان میتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :کيلومتر  30اتوبان تهران ـ ساوه،
تاریخ
روز
ساعت
شهر جديد پرند،عنوان
نمايند.
ميدان بصيرت ساختمان شهرداری مراجعه
13:00دوم1400/12/08 :
 1400/12/01تاريخ انتشار نوبت
دریافتاول:
زمانی نوبت
انتشار
تاريخ
1400/12/4
چهارشنبه
اسناد مناقصه
مهلت
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد
زمان بازگشائی پاکتها

خواهد
ـ ساوه،

1394

900/000/000

حمیدرضا
13:00الهياری -شهردار پرندشنبه
08:00

یکشنبه

1400/12/14
1400/12/15

 -3اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
 -1-3آدرس :اصفهان ،خيابان شيخ کلينی ،خيابان جابر ابن حيان ،دبيرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ،تلفن ،031-36680030-8:اتاق ()292
 -4اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
 -1-4مرکز تماس1456 :
 -2-4دفتر ثبت نام 88969737:و 85193768
 -5اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ،در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفايل  /تامين کننده  /مناقصه گر موجود است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تجديد مناقصه عمومي

شهرداری انديشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره /٥/٥٦٥د مورخ  ١٤٠٠/١٠/١٨موضوع ابالغ بند ٦
صورتجلسه شماره  28مورخ  ١٤٠٠/١٠/07شورای اسالمي شهر انديشه ،اجرای پروژه ذيل را از طريق مناقصه
عمومي به پيمانكاران فعال واجد شرايط (حداقل دارای رتبه  ٥ابنيه) واگذار نمايد.
 -1موضوع مناقصه:
احداث زمين ورزشي چمن مصنوعي در سطح شهرانديشه به مساحت  ٨٠٠متر مربع با اعتبار اوليه
 ٧/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال
 -2سپرده شركت در مناقصه:
مبلغ  ٣٥٠/٠٠٠/٠٠٠ريال مناقصه مي باشد .بههمينمنظور ضمانتنامه بانكي بهنفع شهرداری انديشه يا واريـز
نقـدی بـه حسـابجاری سـيبا بـه شماره  0113994456001نزد بانك ملي ايران شعبه بلوار آزادی انديشه كد
( ٢٤١٧شماره حساب شبا  IR١٥٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١١٣٩٩٤٤٥٦٠٠١تهيه و برابر دستور العمل مندرج در كاربرگ
مناقصه به همراه پيشنهاد قيمت ارائه گردد .الزم بذكر است نفرات اول  ،دوم و سوم مناقصـه هر گـاهحاضر به عقد
قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.
 -3مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه:
از تاريخ انتشار آگهي لغايت پايان وقت اداری(ساعت  )14:30روز يكشنبه مورخ  ١٤٠٠/١٢/08و محل دريافت آن
صرفا از طريق سـامانه تـداركات الكترونيك دولت  www.setadiran.irميباشد.
 -4مهلت و محل تسليم پيشنهادات:

ن
وبت
اول

متقاضيان مي بايست پاكت های پيشنهاد قيمت خود را كه برابر شرايط مندرج در كاربرگ مناقصه
تنظيم شده است را حداكثر تـا سـاعت  14روز دوشنبه مورخ  1400/12/23در سامانه تداركات الكترونيك
 www.setadiran.irبارگذاری نمايند.
تذكر :صرفا اسناد پاكت های پيشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الكترونيكي مورد پذيرش است .در جلسه بازگشايي
پاكتهای (ب) و (ج) ،اسناد فيزيكي(كاغذی) و اسناد فاقد امضای الكترونيكي(دارای مهر گرم) به هيچ وجه مورد
پذيرشنيست.
 -5مدارك الزم جهت دريافت اسناد مناقصه:
متقاضيان جهت دريافت اسناد مي بايست از طريق سامانه ستاد نسبت به خريد اسناد شركت در مناقصه اقدام
نمايند.
 -6زمان بازگشايي پيشنهادها:
ساعت  14:30روز سهشنبه مورخ  1400/12/24مي باشد.
 -7شهرداری انديشه در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات بدون ذكر دليل مختار ميباشد.
 -8هزينه درج آگهي در روزنامه بهعهده برنده مناقصه ميباشد.
اتوماسيون اداری (نامه های فاقد مهر برجسته دبيرخانه شهرداری شهر انديشه از درجه اعتبار ساقط است).
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/12/01 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/12/08 :

بهروز کاويانی  -شهردار شهر انديشه

رشکت آب و افضالب استان اصفهان

عمومی
يک مرحلهای
مزايدهعمومی
آگهیمناقصه
فراخوان
ن
وبت
ا
و
ل

نمايد.فروش شش
نسبت به
الکترونيکی دارد
پرند؛ در نظر
سامانهشهر
اسالمی
صادره از
استناد
شهرداری پرند
دولت برگزار
تدارکات
شورایطريق
جدول زير را از
1400/10/19شرح
مورخيک مرحله ای  ،به
002188عمومی
شمارهدارد مناقصه
مجوزدر نظر
اصفهان
فاضالببهاستان
شرکت آب
دستگاه خودرو سواری مستهلک خود از طريق مزايده عمومی به صورت يکجا به اشخاص حقيقی و حقوقی و با شرايط ذيل اقدام نمايد.
شمارهسامانهتدارکاتالکترونیکی
مبلغ تضمین (ریال)
شماره مرجع
 -1ردیف
موضوعخودروی سواری به شرح ديل:
موضوع مزايده :فروش شش دستگاه
دولت

مبلغ تضمین شرکت
خودرو در شاخه  12متری
آجدار A3
مزایده (ریال)
مدل–  400 -4قیمت پایه
خرید میلگردنام
ردیف
1
2000001434000077
400.000.000
308
(ریال)
در مزایده
 -2کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس:
4/050/000/000
مناقصه گران در صورت عدم 1392
استسفید
مگان
1
مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت
عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت
رنوالزم
سواریشد و
 www.setadiran.irانجام خواهد
در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه :تاريخ  1400/11/28می باشد.
1/550/000/000
1391
سواری پژو پارس سفید
2
456/000/000
تاریخ
روز
ساعت
عنوان
950/000/000
1394
سواری پراید  131سفید
3

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

13:00

چهارشنبه

1400/12/4

شنبه

1400/12/14

یکشنبه

1400/12/15

4

سواری پراید  131سفید

1394

900/000/000

5

سواری پراید  131سفید

1394

920/000/000

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد
زمان بازگشائی پاکتها

13:00
08:00

اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
جهت
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
750/000/000
دريافت اطالعات بيشتر در خصوص1390
پژو روآ
تاکسی
6 -3
 -1-3آدرس :اصفهان ،خيابان شيخ کلينی ،خيابان جابر ابن حيان ،دبيرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ،تلفن ،031-36680030-8:اتاق ()292
اسناد واحد امور پيمانهای شهرداری پرند میباشد .مهلت توزيع و عودت اسناد و بازديد
دريافت
مراحلمحل
اسناد:
توزيع و
 -4مهلت
-2
سامانه:
عضويت در
عودتانجام
ستاد جهت
محلسامانه
اطالعاتوتماس
مرکزازتماس:
-1-4
1456به مدت  10روز از تاريخ درج آگهی نوبت دوم يکشنبه مورخ  1400/12/08الی پايان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ
خودروها
حضوری
 -2-4دفتر ثبت نام 88969737:و 85193768
آگهی محاسبه می شود).
 1400/12/18میباشد ( روز انتشار
 -5اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ،در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفايل  /تامين کننده  /مناقصه گر موجود است.

 -3محل و تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت :بازگشايی پاکات روز پنجشنبه مورخ  1400/12/19میباشد.
آب و فاضالب استان اصفهان
شرکت
است.
 -4شهرداری در قبول با رد هر يک از پيشنهادات مختار
 -5هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده میباشد.
 -6هزينه دريافت اسناد مزايده  1/000/000ريال میباشد.
الزم به ذکر است در صورت عدم تمايل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ايشان به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد .اطالعات تکميلی در اسناد مزايده ذکر گرديده و متقاضيان میتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :کيلومتر  30اتوبان تهران ـ ساوه،
شهر جديد پرند ،ميدان بصيرت ساختمان شهرداری مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/12/01 :تاريخ انتشار نوبت دوم1400/12/08 :

حمیدرضا الهياری -شهردار پرند

شهرداری ا
صورتجلسه ش
عمومي به پي
 -1موضوع م
احداث زمين
٠/٠٠٠/٠٠٠
 -2سپرده ش
مبلغ ٠/٠٠٠
نقـدی بـه ح
( ٢٤١٧شمار
مناقصه به هم
قرارداد نگردن
 -3مهلت و
از تاريخ انتشا
صرفا از طريق
 -4مهلت و

رشکت آ

شرکت آ

ردیف
1

 -2کليه
diran.ir
در مناقصه

م

 -3اطالعا
 -1-3آدر
 -4اطالعا
 -1-4مرک
 -2-4دفت
 -5اطالعا

یادداشت

صفحه 2

عدد جدید نرخ ارز پس از توافق وین

سعید اشتیاقی به صورت سنتی همه ســاله فعاالن اقتصادی نرخ
دالر و دیگر ارزهای رایج در کشور را از روند بازار و اتفاقات آن پیشبینی
میکردهاند .با این حال ،در ســال جاری و با توجه بــه بروز تنشهای
مختلف که به ویژه بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشــور اثر گذاشت؛
انجام این مهم سختتر و حتی اندکی دشوار شده است.
اگرچه امتداد مذاکرات ایران و  ۴+۱درباره برنامه غنی سازی هستهای
امیدها را نســبت به در پیش بــودن آیندهای بهتــر و کاهش نرخ زنده
نگاه داشته است .دور از انتظار هم نیســت که در صورت حصول توافق
و کاهش فشــار اقتصادی ،برداشته شــدن تحریمها و گشایش پنجره
تجارت نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته و تا اندازهای بهبود یابد.
ثبات بهتر از کاهش
هر چند در شــرایط کنونی و موجهای ملتهبی که بازار پیش روی خود
دیده و برخی را از ســر گذرانده اســت کاهش نرخ ارز آن هم به میزان
زیاد نامطلوب و آســیبزا خواهد بود .به دالیل مختلف که یکی از آنها
میتواند افزایش التهاب و بر هم خوردن نظم بــازار به ویژه در روزهای
پایانی سال باشــد که در آن مدت شــاهد افزایش اقبال و معموالً رشد
تقاضا هســتیم .از این رو ،ثبات نــرخ و از بین رفتن فضــای دو قیمتی
بهترین راهحل است.
نباید از نظر دور داشت که دو نرخی شــدن قیمت دالر در دوره پیشین
فضا را برای ســوء اســتفاده گروههایی خاص فراهم کرد و این تصمیم
رانت ،ناکارآمدی و فســاد مالی فراوانی به دنبال داشــت که فشار آن را
اقشار مختلف مردم به ویژه گروههای آسیبپذیر متحمل شدند.
با این حال ،حساسیت مسأله قیمت گذاری در جامعه ،فشار بیش از حد
اقتصادی و معیشتی بر دوش مردم و آسیب پذیری باالی بخش تولید و
صنعت از این ناحیه عواملی هستند که برنامهریزی دقیق ،طرح اجرایی
مشخص و سیاست گذاری بسیار هوشمندانهای میطلبد.
بر کسی پوشیده نیســت که هر گونه تغییر در سیاستهای ارزی و نرح
ارز در کشور ابتدا تغییر در هزینههای تولیدکنندگان را سبب میشود
و به تبع آن مصرف کننده از این دامنه متأثر خواهد شد .باال رفتن بهای
تمام شــده کاالهای تولیدی در شــرایطی که قدرت خرید بیش از ۸۰
درصد جامعه ســقوط کرده است ،ســبب ایجاد رکود بیشتر ،سخت تر
شدن شرایط و افزایش فشار بر اقشار آســیبپذیر میشود بنابراین هر
گونه ایجاد التهاب در بازار کشور میتواند پیامدهای خطرناکی به دنبال
داشته باشد.
کاهش نوسان راهکاری مطمئن
از سوی دیگر ،امید اســت با افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش
فروش نفت و آزادسازی برخی داراییهای بلوکه شــده ایران با تزریق
ارز حاصله به بازار به میزان قابل قبولی التهاب و نوســان شدید قیمتی
کاهش یابــد .همچنین نباید از یــاد بریم که در وجود ثبات اســت که
بخشهای تولیــد و صنعت میتواننــد با در نظر گرفتن چشــمانداز و
برنامهریزی به کار خود مشــغول شوند و در اشــتغال ،اقتصاد و درآمد
زایی ملی اثر گذار باشند.
به شخصه اعتقاد دارم که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات در وین
بازار داخلی با دید مثبت به استقبال این خبر خواهد رفت و در کنار نرخ
ارز شاخصهای بازار سهام نیز دســتخوش تغییر و تحول خواهند شد.
هر چند انتظار میرود طرفهای خارجی با احتیاط بیشتری به تجارت
با ایران نگاه کنند بنابراین افزایش نااگهانی ســرانه ملــی دور از انتظار
خواهد بود.
کالم آخر...
درباره نرخ دقیق تا پایان سال هم پیشبینیهایی مبنی بر بسته شدن
قیمت در محدوده  ۲۵.۵۰۰تــا  ۲۷۰۰۰هزار تومان بــود اما چنانچه
مذاکرات احیای برجام به نتیجه رســد میتوان امیدوار بود که قیمت تا
 ۲۲۰۰۰هزار تومان و کمتر هم عقب نشینی کند.
باز هم باید تأکید کنم که در شــرایط فعلی اقتصاد کشــور عامل پیش
برنده تولید ثبات قیمت ارز است و نه کاهش آن .در شرایط مذکور پس
از یک دوره ثبات دولت میتواند با مابع التفاوت به دســت آمده از بازار
و فروش ارز برنامههایی همچون ایجاد رقابــت در بخشهای صنعت و
تولید ،کاهش تدریجی رانت ،افزایش شــفافیت ،کاهش مداخالت در
نظام قیمت گــذاری و از همه مهمتر مبارزه با فســاد مالی و اداری را در
دستور کار قرار دهد .از این مسیر اســت که به تدریج حرکت در مسیر
بهبود کشور آغاز خواهد گشت.

تریبون
صدراعظم آلمان:

اگر به سرعت در وین به توافق نرسیم ،مذاکرات
شکست میخورد

صدراعظم آلمــان در کنفرانس امنیتــی مونیخ بر اهمیــت به نتیجه
رسیدن مذاکرات وین برای احیای توافق هستهای در اسرع وقت ،تاکید
کرد.به نقل از روزنامه هندی دِکان هرالد ،اوالف شــولتس ،صدراعظم
آلمان امروز در بخشی از اظهاراتش در کنفرانس امنیتی مونیخ ،درباره
به نتیجه رسیدن مذاکرات وین گفت :ما در حال حاضر فرصت رسیدن
به یک توافق را داریم که اجازه خواهد داد تحریمها لغو شوند.
او درباره فوریت بخشــیدن به روند مذاکرات گفت :اما اگر به ســرعت
موفق به انجام آن نشویم ،مذاکرات با خطر شکست مواجه میشود.
او همچنین با تالش برای انداختن تــوپ در زمین ایران ،گفت که زمان
مهم تصمیمگیری برای ایران فرا رسیده است.
به گزارش ایسنا ،اظهارات شــولتز در این باره ،همزمان با برگزاری دور
هشتم مذاکرات وین مطرح شده است.
امیر عبداللهیــان ،وزیر امور خارجه کشــورمان که برای شــرکت در
کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان ســفر کرده اســت ،در دیدار با آنالنا
ب ِربوک ،همتــای آلمانیاش در خصوص آخریــن وضعیت گفتگوها در
وین تبادل نظر نمود و با تاکیــد بر اینکه تهــران از روز اول عزم جدی
برای یک توافق خوب داشــته ،اظهار داشــت جمهوری اسالمی ایران
انتظار دارد طرف های اروپایی و برجامی خطــوط قرمز ایران را با دقت
در نظر داشته و تالش نمایند پس از ســالها بیعملی ،نقش موثری در
تامین حقوق مشــروع ایران به عنوان طرف متضرر از خروج یکجانبه و
غیرقانونی آمریکا داشته باشند.امیر عبداللهیان با رد برخی اظهارات در
خصوص تعیین ضرب االجل های ساختگی ،تاکید کرد تهران کیفیت
توافق را در کنار عنصر زمان میبیند و اگر همینامروز به خواســته های
مشــروع تهران توجه شــود میتوان در وین به توافق دست یافت .وی
تاکید نمود ضروری اســت در این گام های آخر طرف مقابل اشــتباه
محاسباتی نکرده و مذاکرات را به فضای رسانه ای نکشاند.
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روزنامه سراسری صبح ایران

در اجرای فرمایشات اخیر رهبر انقالب برای حمایت از تولید

رییسجمهور  ۹دستور برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز صادر کرد
خریدار رییسجمهور دســتورالعمل ۹
بندی پیشگیری و مقابله با قاچاق کاال و ارز
را در راســتای اجرای فرمایشات اخیر رهبر
معظم انقــاب در حمایــت از تولید ،ابالغ
کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســانی
ریاســتجمهوری ،بــر اســاس ابالغیــه
رییسجمهور ،همه دستگاههای مرتبط با
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز موظف شدند
در مدت مقرر اقدامــات و تمهیدات الزم در
ابالغیه را اجرا و مــردم را در جریان اقدامات
انجام شده قرار دهند.
در دســتور العمــل پیشــگیری و مقابله با
قاچاق نــکات مهــم و کاربــردی از جمله
«ساماندهی بازارچه های مرزی و کاالهای
ملوانــی و کولبری» تــا «هماهنگی کامل
سامانههای مبارزه با قاچاق کاال و ارز» دیده
شده است.
همچنین همــه دســتگاههای اطالعاتی،
امنیتی و تعزیرات موظفنــد با به کارگیری
تمام توان ،سرشــاخهها و عوامــل فعال در
حوزه قاچاق کاال و ارز را شناســایی و احکام
صادره را اجرا کنند.
متن ابالغیــه رییسجمهور به شــرح ذیل
است:
بسمهتعالی
دستورالعمل پیشــگیری و مقابله با قاچاق
کاال
با توجه به سیاستهای کلی و قوانین مربوط
به حوزههای اقتصاد مقاومتی ،تولید ملی و
اشتغال و با عنایت به بیانات و رهنمودهای
مکرر مقام معظم رهبــری (مدظلهالعالی)
بهویژه فرمایشــات اخیر معظمله در دیدار
با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی و لزوم

مقابله جدی با پدیده قاچاق و لزوم حمایت
از تولید داخلی و ایجاد اشتغال و انجام اقدام
جهادی توسط دســتگاههای ذیربط موارد
زیر جهت اجرا ابالغ میشود:
 .۱وزارت کشــور با فوریت نســبت به فعال
کردن و ســاماندهی بازارچههــای مرزی
بهمنظور تبــادل قانونمند و ضابطهمند کاال
در این اماکن اقدام و بر نحــوه فعالیت آنها
نظارت کنند.
 .۲ســازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی
و ویژه اقتصــادی با تدویــن برنامه جامع و
عملیاتی کردن آن حداکثر در مدت یک ماه
با رویکرد پیشــگیری از ورود کاالی قاچاق
از این مناطق به سرزمین اصلی اقدام کند.

 .۳ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با همکاری
وزارت کشــور ظرف حداکثر یک ماه نسبت
به تدوین دســتورالعمل ســاماندهی کاال
ملوانــی و کولبری اقــدام به گونــهای که
اشــخاص مجاز ،نوع و میــزان کاال ،تعداد
دفعات و ضوابــط و مقررات حاکــم بر این
موضوع شفاف و عملیاتی شود.
 .۴بهمنظــور پیشــگیری و مقابلــه
ســامانهمحور در مبــارزه با قاچــاق کاال
و رســیدگی دقیق و فــوری بــه جرائم و
تخلفات این حوزه ،دستگاههای مسئول با
محوریت ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
سامانههای جامع تجارت ،گمرکات کشور
و دیگر ســامانههای موضوع قانون مبارزه

با قاچــاق کاال و ارز را با فوریــت تکمیل و
عملیاتی کرده و ارتباط بین ســامانهها را
برقرار کنند و تمامی اطالعــات مورد نیاز
در این سامانهها بارگذاری شود؛ به گونهای
که زنجیره ورود ،کشف ،رسیدگی و تعیین
تکلیف اموال قاچــاق بهصورت برخط قابل
بهرهبرداری و رصد باشــد و بازرسی ویژه
پیشرفت کار و دستگاههایی را که همکاری
بایســته ندارند ،معرفی تا برخــورد الزم
صورت گیرد.
 .۵همه دســتگاههای اطالعاتــی و امنیتی
موظفند بــا بهکارگیــری تمامــی توان و
ظرفیتهای موجود و همکاری و همافزایی
بین بخشی سرشــاخهها و عوامل فعال در

حوزه قاچاق بهویژه قاچاق سازمانیافته را
شناسایی و به مراجع ذیصالح معرفی کنند.
 .۶ســازمان تعزیــرات حکومتــی و دیگر
نهادهای مســئول با دقــت ،فوریت و بدون
اغماض و با کمــک ضابطین قضایی ،احکام
صادره را با رویکرد ضربه زدن به منابع مالی
شبکههای قاچاق اجرا کنند.
 .۷پیرو اعــام قبلی در خصــوص تعیین
تکلیــف کاالهــای موجــود در انبارهای
ســازمان جمــعآوری و فــروش امــوال
تملیکی و گمرکات کشــور ،ضمن تشکر
از اقدامات انجام شــده توســط ســازمان
مذکور ،دادگســتریها و سازمان تعزیرات
حکومتــی ،پیگیریهــای الزم در جهت
تســریع در رســیدگی و تعییــن تکلیف
پروندهها و اموال باقیمانده از طریق سازمان
تعزیرات حکومتی و دادگســتریها به عمل
آید.
 .۸وزارتخانههای صمت ،جهاد کشاورزی،
اقتصــادی و دارایــی ،بانــک مرکــزی و
بانکهای عامل و سایر دستگاههای ذیربط
باید در صــدور مجوز بــرای واردات قانونی
کاالهــای مجــاز و تأمین ارز و تســهیالت
مورد نیــاز ،با رعایت دقــت الزم در ضوابط
و مقررات قانونی ،امور مربوط را ســریعاً به
انجام رسانده تا از رســوب بیجهت کاال در
گمرک و متروکه شــدن ایــن قبیل کاالها
اجتناب شود.
 .۹معاون اول رییسجمهور و دستگاههای
نظارتی حســب مــورد وظیفه نظــارت بر
حسن اجرای این دســتورالعمل را عهدهدار
هستند.
سید ابراهیم رئیسی
رییس جمهوری اسالمی ایران.

رئیس جمهور

اجازه ندهید باال رفتن آمار مبتالیان به کرونا برای مردم عادی شود
رئیسجمهور خطاب به مســئوالن گفت :به هیچ وجه
اجازه ندهید بــاال رفتن آمار مبتالیــان و به خصوص
قربانیــان کرونا ،چه برای دســتاندرکاران و چه برای
مردم عادی شــود .فوت حتی یک نفر هم نباید اتفاق
بیفتد.
به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت
االسالم سید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور روز شنبه
در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا ضمن قدردانی از
تالش همه دســتگاهها و کادر درمانی سراسر کشور در
عرصه مبارزه با این بیماری ،گفــت :هر چند وضعیت
کنترل بیماری کرونا در کشور نسبت به گذشته بسیار
بهتر شده اســت ،اما همین میزان از ابتالء و فوتیها نیز
بســیار زیاد اســت و باید برای مقابله با آن اقدام عاجل
انجام شود.

وی مردم را به رعایت دقیق شــیوهنامههای
بهداشــتی و پرهیز از تشــکیل اجتماعات
فراخوانــد و به مســئوالن امــر تاکید کرد:
به هیچ وجه اجــازه ندهید بــاال رفتن آمار
مبتالیان و به خصوص قربانیــان کرونا ،چه
برای دستاندرکاران و چه برای مردم عادی
شــود .فوت حتی یک نفر هم به خاطر کرونا
زیاد اســت و نباید اتفاق بیفتد .هرگز نباید توجیهاتی
نظیر اینکه در گذشته رقم درگذشــتگان به  ۷۰۰نفر
هم رسیده بود ،سبب عادیانگاری شرایط همهگیری
شود.
رئیسجمهــور در ادامه صحبتهای خــود ،موضوع
رعایت شــیوهنامهها در حوزه اصنــاف و حملونقل را
مورد توجه قرار داد و ضمن تاکیــد بر ضرورت نظارت

دقیق وسختگیرانه بر اجرای شیوهنامههای
بهداشتی در این بخش ،تصریح کرد :وزارت
راه و ســایر دســتگاههای مرتبط همچون
شهرداریها ،اجرای آئیننامههای بهداشتی
را در پروازها ،مترو و دیگر وسایل حملونقل
عمومی به دقت و با جدیت دنبال کنند.
رئیســی همچنیــن با اشــاره بــه افزایش
آمار ابتالی کودکان به ســویه جدید بیمــاری کرونا
خاطرنشــان کرد :اجازه ندهیم جان مــردم و به ویژه
کودکان با ســهلانگاری در رعایت اصول بهداشتی در
خطر قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اعتبار مصوبات
و تصمیمات پیشین ســتاد ملی مبارزه با کرونا تاکید و
خاطرنشان کرد :تا به روزرسانی آئیننامههای مربوط

به رنگبندیهــای کرونایی ،تصمیمات قبلی ســتاد
ملی مبارزه کرونا به قوت خود باقی اســت و ستادهای
اســتانی باید با رصد دقیق وضعیت نسبت به مدیریت
شــیوع کرونا و اعمال محدودیتهــای احتمالی برای
مدارس و دانشگاهها اقدام کنند.
رئیسجمهور در پایان یک بار دیگر به ضرورت رعایت
دقیق شــیوهنامههای بهداشــتی تاکید کرد و افزود:
عالوه بر رعایت شیوهنامهها ،باید کنترلهای هوشمند
هم به طور کامل اجرا شــود تا آمار ابتــاء و فوتیهای
کرونا به طور چشمگیر کاهش پیدا کند.
در این جلسه مقرر شد مهدهای کودک برای یک هفته
دیگر تعطیل بوده و دورکاری مادران شاغلی که دارای
فرزند خردســال هســتند نیز یک هفته دیگر تمدید
شود.

مشاور ارشد تیم مذاکرهکننده هستهای در مذاکرات وین:

غربیها در لغو تحریمها تعلل میکنند
خریدار مشاور ارشــد تیم مذاکرهکننده
هســتهای در مذاکرات وین بــا بیان اینکه
غربیها همچنان در لغو تمامی تحریمهای
ضد ایرانــی تعلل میکنند ،گفــت :آمریکا
هنوز هم بــر تداوم برخــی تحریمها اصرار
دارد« .محمد مرندی» مشــاور ارشــد تیم
مذاکره کننده هســتهای در مذاکرات وین
در گفتگو با روزنامه عراقی «الصباح» گفت:
واقعیت این است که کشــورهای غربی در
زمینه لغو یکبــاره تمامــی تحریمها علیه
ایران تعلل میکنند.
بر اساس این گزارش ،وی افزود :در این دور
از مذاکرات ما بر مبنای بی اعتمادی به طرف
مقابل رفتار میکنیــم چرا که دولت کنونی
آمریکا به ریاســت بایدن همچنان مســیر
همان دولت قبل را در پیش گرفته اســت؛
دولتی که حاضر نشــد به تعهدات خود در

توافق ســال  ۲۰۱۵پایبند بماند .بایدن نیز
در حال پیمودن همان مسیر است.
این عضــو ارشــد تیــم مذاکــره کننده
هســتهای عنوان کرد :ایــن حق جمهوری
اسالمی ایران اســت که از انرژی هستهای
مسالمتآمیز برخوردار باشد .ما از این حق
کوتــاه نمیآییم .با این حــال ،طرف غربی
در لغو تمامــی تحریمها تعلــل میکند و
طرف آمریکایی نیز هنوز اصرار دارد برخی
تحریمها همچنان به قوت خود باقی بماند.
وی در خصــوص طوالنــی شــدن زمان
مذاکرات نیــز گفت :علت اصلــی طوالنی
شــدن زمان مذاکــرات بــه مواضع طرف
آمریکایی و نیز مواضع کشورهای غربی باز
میگردد .آنها به تعهدات خود در چارچوب
توافقی که در ســال  ۲۰۱۵به امضا رسید،
پایبند نبودهاند و اکنــون نیز به دنبال تداوم

تحریمها هســتند .آنها نمیخواهند ساز و
کار مناســبی برای برچیده شدن تحریمها
ترســیم شــود .طرف مقابل حاضر نیست
برای تضمیــن اجرای توافــق احتمالی در
وین ،به طرف ایرانــی ضمانتهای کافی را
بدهد.
این مقام ایرانــی تصریح کــرد :ایران حق
دارد در راســتای تقویت انرژی هســتهای
مســالمتآمیز خــود گام بــردارد .تداوم
برنامه هستهای مسالمتآمیز حق غیرقابل
مذاکره ایران است .حتی آژانس بینالمللی
انرژی اتمی نیز چنین حقی را به ما میدهد.
آمریکاییهــا میداننــد که اگــر حملهای
علیه ایران ترتیــب دهند تمامی پایگاههای
نظامیشان در منطقه هدف قرار میگیرد
وی با بیــان اینکه ایران هیچــگاه به دنبال
دســتیابی به سالح هســتهای نبوده است،

یادآور شــد :اگر جمهوری اســامی ایران
به دنبال دستیابی به ســاح هستهای بود،
میتوانست سالها پیش به آن دست یابد .با
این حال ،غربیها با هدف افزایش فشارها بر
ایران ،ادعای تالش تهران برای برخورداری
از سالح هستهای را مطرح میکنند.
ایــن مقــام ایرانــی در بخش دیگــری از
ســخنانش گفت :غرب تاکنون در نابودی
بسیاری از کشورهای منطقه نقش آفرینی

داشته اســت .ایران اجازه نمیدهد غربیها
همین رفتار را با آن انجام دهند.
مرندی با اشــاره به تهدیدات نظامی رژیم
صهیونیســتی ،تصریح کرد :فکر نمیکنم
اســرائیلیها تــا این حــد احمق باشــند.
آمریکاییها نیز به خوبــی میدانند که اگر
ایران را مورد هجــوم قرار دهنــد ،تمامی
پایگاههای نظامی و مراکز اقتصادیشان در
منطقه مورد حمله قرار خواهد گرفت.

وزیر

امیرعبداللهیان :پیشرفتها در روند مذاکرات وین قابل توجه است
حســین امیرعبداللهیان در ادامــه دیدارهای خود در
حاشــیه کنفرانس امنیتی مونیخ بــا آنتونیو گوترش،
دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و در خصوص مسائل
مورد اهتمام و عالقه مشــترک از حملــه اوضاع یمن،
افغانســتان و آخرین تحوالت در مذاکرات وین گفتگو
و تبادل نظر کرد .حسین امیرعبداللهیان در این دیدار
با اشاره به این که گفتگوها و رایزنی های منظم میان دو
طرف باعث نزدیکی دیدگاه ها شده است ،در خصوص
اوضاع افغانستان بر استمرار کمک های انسان دوستانه
به مردم این کشــور تاکیــد کرد و موضوع تشــکیل
دولت فراگیر و مشــارکت همه گروه های سیاسی در
افغانســتان را در رفع مسائل و مشــکالت این کشور
حائز اهمیت و بســیار موثر دانســت.امیرعبداللهیان
با ابراز تاســف از تداوم ورود موج گســترده آوارگان از
افغانستان به ایران و مواجه شدن این کشور با خطرات

ناشی از گســترش پدیده شــوم تروریسم،
آوارگان و تولیــد وقاچــاق مــواد مخدر که
ثبات و امنیت منطقه و جهــان را تحت تاثیر
خود قــرار می دهد ،بر ضرورت گســترش و
تقویت کمکهای ســازمان ملل و خدمات
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور
پناهندگان به کشورهای همسایه افغانستان
و در راس آن ایران تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان همچنیــن در خصوص
وضعیت جاری در یمن اظهار داشــت :موضوع یمن به
نقطه بحرانی رسیده و تالش برای حل و فصل سیاسی
این بحران و جلوگیری از تداوم فاجعه انســانی در یمن
باید حداکثری باشــد ،بر اهمیت نقش شــخص دبیر
کل ســازمان ملل متحد در حل و فصــل بحران یمن و
پایان تجاوز و جنگ در این کشــور تاکید کرد .رئیس

دستگاه دیپلماســی کشورمان همچنین در
خصوص مذکــرات رفع تحریم هــای ایران
در وین ،با اشــاره به جدی و فشــرده بودن
گفتوگوها خاطرنشــان کرد :پیشرفتها
در روند مذاکرات قابل توجه اســت ،اما هنوز
طرف مقابل در برخی موضوعات کلیدی باید
در تامین حقوق و منافع مشــروع ایران باید
تصمیمات جدی سیاســی اتخاذ نمایــد و اراده عملی
خود را نشان بدهد.
آنتونیو گوترش ،دبیرکل ســازمان ملــل متحد نیز با
ابراز خرسندی از فرصت این دیدار با وزیر امور خارجه
کشورمان و تبادل نظر و مشورت مستقیم خاطر نشان
کرد :ما هم فکر می کنیم باید دولت افغانســتان واقعا
فراگیر باشد و نه نمایشــی و معتقدیم دولت تک قومی
راه حل مشکالت در افغانستان نیست.

دبیرکل ســازمان ملل متحد با اشــاره به نگرانی های
جامعــه جهانی از رشــد پدیده شــوم تروریســم در
افغانســتان ،همچنین دغدغه های رفع مسائل انسانی
از جمله تحقق حــق تحصیل و آموزش بــرای زنان و
دختران در افغانســتان ،بر ضــرورت حمایت و کمک
به اقتصــاد افغانســتان و جلوگیری از بــروز بحران و
فروپاشــی اقتصادی در این کشــور که موجب تبعاتی
برای ثبات و امنیت این کشور ،منطقه و جهان می شود،
تاکید کرد .دبیرکل سازمان ملل متحد با تایید دیدگاه
ها و نگرانی های انســان دوســتانه جمهوری اسالمی
ایران در قبال بحران و تداوم جنگ در یمن ،خاطر نشان
کرد :استمرار این فاجعه انســانی واقعا شایسته جهان
نیست و باید صلح و ثبات به این کشــور و مردم یمن و
منطقه برگردد و همه طرف ها و کشورها باید به تحقق
راه حل سیاسی در یمن کمک کنند.

اقتصاد
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گزارش دیوان محاسبات از اجرای قانون بودجه  ۱۴۰۰نشان می دهد

واریز مالیات واحدهای الکچری و خالی همچنان صفر
زهرا علیــدادی دیوان محاســبات در
گزارشی اعالم کرد :واریز مالیات واحدهای
مســکونی گران قیمت و خالی تا پایان دی
ماه همچنان صفر درصد بوده است.
به نقل از دفتــر روابط عمومــی و امور بین
الملل دیوان محاســبات کشــور ،گزارش
مستمر دیوان محاسبات کشــور از اجرای
بودجه سال  ۱۴۰۰در  ۱۰ماهه سال جاری
نشــان میدهد منابع عمومی دولت در این
بازه زمانــی  ۶۰درصد و مصــارف عمومی
دولت  ۶۴.۵درصد تحقق یافته است.
بر اســاس این بررســیها ،کســری ۴.۵
درصدی منابع و مصــارف عمومی بودجه از
محل تنخواه گردان خزانــه موضوع تبصره
ذیل ماده ( )۲۴قانون محاســبات عمومی
تأمین شده است.
گــزارش دیــوان محاســبات حاکــی از
روند رو بــه بهبود منابع نفت ،رشــد ثابت و
خطی درآمدهای مالیاتی و رشــد انتشــار
اوراق نسبت به  ۸ماهه ســال جاری است.
همچنین معادل  ۴۱درصد از منابع عمومی
تحقق یافتــه دولت مربوط بــه درآمدهای
مالیاتی و گمرکی بوده است.
ایــن در حالی اســت کــه میــزان مالیات
پرداخت نشــده و معــوق علیالحســاب
اشــخاص حقوقی دولتی در پایان دی ماه
ســال جاری معادل  ۱.۰۸۵میلیارد تومان
بوده که بیش از  ۸۲درصــد آن مربوط به ۳
شرکت دولتی است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده اســت
که علی رغــم تعیین «پایان بهمــن ماه به
عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای
مســکونی گران قیمت» در قانون بودجه،
تحقق آن تــا پایان دی مــاه همچنان صفر
درصد بوده و به طور مشــابه میزان وصول
مالیات بــر «واحدهای مســکونی خالی از
ســکنه» نیز به دلیل عدم تصویب آئین نامه
اجرایی آن فاقد وصولی است.
بر مبنــای یافتههــای دیوان محاســبات

کشــور ،اهداف قانونگذار در شناســایی و
فروش امالک مازاد دســتگاههای اجرایی
ملی و اســتانی ،علی رغم شناسایی ۲۶۳۸
فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت ۲۲۸۷
فقره ،عملیاتی نشده است.
قابل توجه است که تنها  ۵۵درصد از منابع
پیش بینی شده بابت واگذاری داراییهای
مالی وصــول گردیــده و منابــع حاصل از
«ارائــه حــق االمتیــاز واگذاری ســهام و
حقوق مالکانه» شــرکتهای دولتی و سایر
دستگاهها و همچنین منابع حاصل از فروش
سهام ،سهم الشــرکه ،اموال و داراییهای
دولت در شرکتها و مؤسسات دولتی فاقد
هرگونه وصولی بوده است.
نکته قابــل ذکر اینکــه بــا پیگیریهای
دیوان محاســبات کشــور وضعیت حساب
دهی دســتگاههای اجرایی و تهیه و تدوین
دســتورالعملهای مورد نیاز احکام قانون
بودجه سال  ۱۴۰۰کل کشور و عدم اجرای

تبصرههای قانون بودجــه در مقطع زمانی
 ۱۰ماهه نســبت بــه دوره زمانــی  ۸ماهه
امسال بهبود یافته است:
 از مجموع  ۱۱۱۸دستگاه اجرایی مشمولارائــه صورتحســاب ماهانه تعــداد ۹۶۵
دســتگاه معادل  ۸۶درصد ،صورتحســاب
ماهانه خود را ارائه نمودهاند .کماکان تعداد
 ۱۵۳دســتگاه اجرایی معــادل  ۱۴درصد
از مجموع دســتگاههای اجرایی مشمول،
نســبت به ارائه صورتحســاب ماهانه اقدام
نکردهاند که مراتب در حال پیگیری و اقدام
قانونی اســت .این در حالی است که تعداد
دستگاههای حســابنداده در  ۸ماهه اول
سال جاری  ۳۰۶دستگاه بوده است.
 تعــداد  ۳۸آئین نامه اجرایــی معادل ۷۶درصد از آئین نامهها و دســتورالعملهای
مورد نیاز در قانون بودجه در  ۱۰ماهه سال
جاری از ســوی مراجع ذیربط تهیه و ابالغ
گردیده اســت ،در حالی که در  ۸ماهه اول

سال جاری  ۳۳آئین نامه معادل  ۶۶درصد
ابالغ شده بود.
 موارد عدم اجرای کامل احکام تبصرههایقانون بودجــه از  ۲۳درصــد در  ۸ماهه به
 ۱۳درصــد در  ۱۰ماهه رســیده اســت و
عدم تحقق اهداف قانونگذار ،ناشــی از عدم
اجرای مفاد احکام تبصرهها نیز کاهش ۱۰
درصدی را نشان میدهد.
در بخش دیگری از گزارش نظارت مستمر
دیوان محاسبات بر عملکرد  ۱۰ماهه قانون
بودجه ســال  ۱۴۰۰کل کشــور ،ارزیابی
عملکرد  ۲۷۸حکم بیان شده است:
 حــدود  ۷۳درصد از تکلیــف وزارت نفتاز طریــق شــرکتهای تابعه نســبت به
گازرسانی روستاها پرداخت شده است.
 آئین نامه اجرایی رابطه مالی شرکت نفتو دولت در  ۱۰ماهه ابتدای ســال  ۱۴۰۰به
تصویب هیــأت وزیران نرســیده و اقدامی
صورت نگرفته است.

 احکامی همچــون تعیین نرخ ســوختواحدهــای پاالیشــگاهی ،پتروشــیمی،
فوالدی و ســایر واحدهای تولیــد فلزات و
کانیهای فلزی ،واگذاری بنگاههای دولتی
مشــمول گروههای ( )۱و ( )۲موضوع ماده
( )۲قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
قانون اساسی ،تکلیف وزارت امور اقتصادی
و دارایی در خصوص عرضه تمام یا بخشــی
از ســهام و داراییهای دولتی دستگاههای
اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده
سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی
و همچنین تکلیف اســتانداران در خصوص
پیشــنهاد فروش ســاختمانهای ملکی
دســتگاههای اجرایــی زیرمجموعــه قوه
مجریه مســتقر در اســتانها فاقد عملکرد
بودهاند.
 با توجــه به تکلیف دســتگاههای اجرایینســبت بــه شناســایی کامــل درآمدها،
هزینههــا ،داراییها و بدهیهــای خود بر
اســاس اســتانداردها و نظام حســابداری
بخش عمومی ،تعــداد  ۱۰۲دســتگاه در
خصوص شناســایی درآمدها ۷۸ ،دستگاه
شناسایی هزینهها ۸۹ ،دستگاه داراییها و
 ۴۹دســتگاه اجرایی در خصوص شناسایی
بدهیها اقدام ننمودهاند.
 تا پایــان دی ماه ســال  ۱۴۰۰تعداد ۳۱هزار و  ۴۱۸دســتگاه اجرایی نسبت به ثبت
اطالعات تنها  ۲میلیون و  ۱۳۳هزار و ۷۴۸
کارمند در سامانه پاکنا اقدام نمودهاند و در
خصوص تکالیف شــرکتهای دولتی ،فقط
تعداد  ۷۰شــرکت دولتی تحت رسیدگی
مفاد این حکم را رعایت کردهاند.
 شــمول مالیات ســاالنه بــر واحدهایمســکونی و باغویالهــای گرانقیمــت و
تکلیف کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی در
خصوص پرداخت مالیات ساالنه مربوط به
هر یک از واحدهای مسکونی و باغویالهای
تحت تملک خود و افــراد تحت تکفل ،فاقد
عملکرد بوده است.

ارز

آزاد شدن پولهای ایران در کره جنوبی بازیافتی در چرخه ارز ندارد
کارشــناس بازار ســرمایه اظهار داشــت :در صورت
حصول توافــق ،اولیــن گام کــه مرتبط به مســائل
اقتصادی اســت ،آزاد شــدن  7میلیارد دالر پولهای
ایران در کــره جنوبــی خواهد بود کــه آن هم صرف
بازپرداخــت بدهیهــای ایران بــه ســازمان ملل و
فدراســیون فوتبال و ...میشــود ،یعنی بازیافتی در
چرخه ارز در ایران نخواهد داشــت که موجب ریزش
نرخ دالر و اثرگذاری آن در سایر بازارها باشد.
فردیــن آقابزرگی دربــاره اثرگــذاری مذاکرات وین
بر بازار سرمایه و شاخص اظهار داشــت :در  6ماه دوم
امسال ،بازار ســرمایه متاثر از نرخ بهره ،الیحه بودجه،
تغییرات فرمول نرخ خــوراک گاز و صنایع و مهمتر از
این عوامل ،ابهامات درباره مذاکرات برجام بوده اســت
و این عوامل باعث شــدند پیشبینیهایی که برخی از
کارشناســان درباره وضعیت بازار سرمایه و شاخص تا
پایان سال داشتند ،محقق نشود.

وی ادامه داد :در خصــوص مذاکرات وین و
ســرانجام برجام  3ســناریو وجود دارد که
هر یک از آنها از طریق نــرخ ارز بر روی بازار
ســرمایه اثر میگذارند.این کارشناس بازار
ســرمایه افزود :اولیــن ســناریو که فرض
محتملی محســوب میشــود این است که
با توافــق در مذاکرات ویــن و احیای برجام،
بخشــی از دالرهای بلوکه شــده به کشــور بازگردد و
صادرات ایران افزایش پیدا کند اما معتقدم این عرضه
موقتی خواهد بود و نرخ دالر در همان ایستگاه  26هزار
تومان باقی میماند چرا کــه دالر  26هزار تومانی ،نرخ
تحقق یافته با فرض توافق در مذاکرات است.
آقابزرگی با اشاره به احتمال و فرض دوم گفت :وضعیت
بعدی این اســت که مذاکرات وین کماکان در فضای
بالتکلیفی باقی بمانــد و در این شــرایط باید ببینیم
مذاکرات قدم به قــدم و در هر مرحله چــه تاثیری بر

فراخوان عمومي پذيرش متقاضیان استقرار در مركز
صن
رشکتشهركاهی عتیاستانزقوين

خدمات فناوري و كسب و كار كاسپین استان قزوين

اقتصاد کشــور نشــان میدهد امــا ارز 26
هزار تومانی هم امروز ناشــی از همین عامل
طوالنی بودن مذاکرات وین است.وی اضافه
کرد :فرض سوم که احتمال ضعیفی دارد این
است که دو طرف به یکدیگر «نه» بگویند که
بعید است شــاهد تحقق این احتمال باشیم
و اگر فــرض بر این باشــد ،همــان احتمال
دوم یعنی طوالنی شــدن روند مذاکــرات را در پیش
خواهیم داشت.این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد:
معتقدم همانطور که رســانههای غربی اعالم کردند و
تحلیلهای متعددی در این زمینه داشــتند ،توافق در
مذاکرات وین مربوط به رفــع تحریمهای ترامپ و رفع
تحریمهای علیه برنامههای هســتهای و حوزه دانش
بنیان خواهد بود و کمتر بر روی مسائل اقتصادی ایران
به صورت مســتقیم اثر میگذارد و کمتر تحریمهایی
که به صورت مستقیم بر روی اقتصاد ایران وضع شده،

شناسه آگهی 1279929 :

شركت شهركهای صنعتی استان قزوين در راستای حمايت و ارتقاء واحدهای صنعتی و افزايش توان رقابتی
توليدكنندگان مستقر در شهركهای صنعتی ،اقدام به استقرار شركتهای مشاوره مهندسي معتبر در زمينههای
مختلف ذيل جهت استقرار در مركز خدمات فنآوری و كسب و كار كاسپين مینمايد.
از مزايای استقرار در اين مراكز میتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 -1تقدم در برخورداری از حمايتهای مالی ،آموزشی و فنی  -2تقدم در واگذاری پروژههای معاونت صنايع كوچك
 -3فاصله نزديك مراكز خدمات فنآوری و کسب و کار با واحدهای صنعتی و دسترسی سريع و آسان به آنها
 -4وجود زيرساختهای ارتباطی (تلفن ،اينترنت و  )...و دفاتر مبله شده
شرايط اوليه استقرار مشاورين در مركز خدمات فناوري و كسب و كار:
-1داشتن حداقل  5سال سابقه اجرايي مفيد  -2داشتن گواهي نامه ،تاييديه و رتبه معتبر از سازمانهاي مرتبط
 -3داشتن شعبه يا نمايندگي  -4داشتن كادر مجرب  -5توانايي ارائه خدمات در يك و يا چند حوزه فعاليت ذيل :
 -1بهينه سازي ،كنترل كيفيت ،مميزي انرژي و استاندارد سازي  – 2تامين منابع مالي
و توسعه بازار و فروش  -3تهيه طرحهاي سرمايهگذاري ،مالي ،حسابداري  -4آموزشهاي
تخصصي(كارآفريني،مجازي ،HSE،و -5 ) ...فنآوري اطالعات  -6خدمات فني و مهندسي-7حقوقي و ثبت شركتها
عالقهمندان میتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به شركت شهركهای صنعتی استان قزوين به نشانی مجتمع
ادارات پونك-بلوار امير كبير -بلوار حج-جنب آتش نشاني –طبقه دوم معاونت صنايع كوچك مراجعه نموده و يا
با تلفن 02833692770 :الي  72داخلي  219جناب آقاي صفري مراجعه نمايند.در ضمن به اطالع مي ساند
محل استقرار مشاورين در شهرك صنعتي كاسپين و تاريخ استقرار اول فروردين ماه سال  1401و به مدت يكسال
ميباشد.
مهلت دريافت اسناد فراخوان  :تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1400/12/10
مهلت ارسال اسناد فراخوان  :تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/12/21
روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين

برطرف خواهد شــد .در صورت حصــول توافق ،اولین
گام که مرتبط به مســائل اقتصادی اســت ،آزاد شدن
 7میلیارد دالر پولهای ایران در کــره جنوبی خواهد
بود که آن هــم صرف بازپرداخــت بدهیهای ایران به
سازمان ملل و فدراسیون فوتبال و ...میشود و بازیافتی
در چرخه ارز در ایران نخواهد داشت که موجب ریزش
نرخ دالر و اثرگذاری آن در سایر بازارها باشد.
وی با بیان اینکه دالر  26هــزار تومانی را بنیه اقتصادی
ایران تعیین کــرده و نه عرضه ارز گفــت :پس از توافق
اگر توزیع در دالر داشته باشــیم موقتی است و عرضه
نمیتواند ادامــهدار و تعیین کننده نــرخ دالر در بازار
باشد.این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد :باید
توجه داشته باشیم پس از مذاکرات سال  94هم با توافق
برجام ،نرخ دالر علیرغم انتظار سقوط ،ریزش چندانی
نداشت و معتقدم اگر توافقی در این دوره حاصل آید باز
هم با ریزش نرخ دالر مواجه نخواهیم بود.

توانایی باالی دولت سیزدهم در بازگرداندن
سهامداران خرد به بازار سهام

خریدار یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازگشت دوباره شرایط مثبت
به معامالت بورس گفت :روند صعودی و نزولی شــاخص بورس برای همیشه در
بازار ادامهدار نخواهد بود ،زیرا دولت سیزدهم ،دولت مردمی است و این توانایی
در دولت فعلی وجود دارد که بتواند دوباره سهامداران خرد را به بازار بازگرداند.
«حسین عبدی» به نوســانات اخیر معامالت بورس و عوامل تاثیرگذار در ایجاد
چنین روندی اشــاره کرد و افزود :اصلی ترین عامل تاثیرگذار در نوســان اخیر
معامالت بورس نبود نقدینگی و ترس سهامداران از سرمایه گذاری در این بازار
است.وی به علت عدم ورود نقدینگی در این بازار اشاره کرد و گفت :در وضعیت
فعلی معامالت بورس ،پولی که در بازار جریان دارد از جمله نقدینگیهایی است
که در مقاطع مختلف توسط افراد حقیقی و حقوقی به این بازار تزریق شد.
عبدی با بیان اینکه در هــر یک از این دورهها ،افراد مختلــف حقیقی و حقوقی
معتقد به ارزندگی بازار بودند و این امر منجر به تزریق ســرمایه آنها در بازار شد،
گفت :در دورههای مختلف معامالت بورس ،ســهامداران به محض ایجاد افت و
نوسان قیمت ســهام شــرکتها از ترس تحمیل ضرر و زیان احتمالی ،اقدام به
رفتار و فروشهای هیجانی میکردند که این موضوع در ایجاد نوســانات کاذب
در بازار بی تاثیر نبود.این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد :به لحاظ روانشناختی
درســت اســت که بازار فرصت مناســبی را برای ســرمایه گذاری پیشروی
سهامداران قرار داده است ،اما به صورت روانی ســهامداران به دلیل اتفاقات رخ
داده در این بازار ،برای سرمایه گذاری در بورس پا پیش نمیگذارند و از احتمال
تداوم روند اصالحی بازار ترس دارند.
وی با بیان اینکه در ســطوح مختلف معامالت بورس ،عرضه کنندگان در بازار
غالب بر خریداران هستند ،گفت :اکنون بســیاری از اخبار منفی مانند موضوع
نرخ ارز ،الیحه بودجه ،قطعی گاز ،افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و افزایش نرخ
حاملهای انرژی تاثیر خود را بر بازار گذاشــته اســت ،این مسایل همگی جزو
مباحثی هســتند که در بازار تجربه شــده و بازار همه این مولفهها را از قبل در
قیمت سهام لحاظ کرده است.
عبدی تاکید کرد :نکته مهم این اســت که اکنون خریداران بــا توجه به ارزنده
بودن قیمت سهام شرکتها اما به دلیل ترسی که از این بازار پیدا کردهاند ،دیگر
تمایلی به ورود ســرمایههای خود در این بازار ندارنــد و در وضعیت فعلی بازار
استراتژی صبر را اتخاذ کردهاند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :به گفته اکثر فعاالن حاضر در بازار اعتماد
سهامداران به بازار کاهش پیدا کرده اســت که این اعتماد قابل بازگشت است،
زیرا دولت سیزدهم دولت مردمی است و این توانایی در دولت فعلی وجود دارد
که بتواند دوباره سهامداران خرد را به بازار بازگرداند.

بازار

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد

 20هزارمیلیارد تومان درآمد غیر قابل اتکا
در الیحه بودجه

وزیر امور اقتصادی و دارایــی گفت :افزایش  ۲۰هــزار میلیارد تومان
درآمد مالیاتــی روی الیحهای که خودش بیشــترین میــزان درآمد
احتمالی را لحاظ کرده ،یعنی  ۲۰همت درآمد غیرقابل اتکاءاست.
احسان خاندوزی ضمن برشمردن برخی از ویژگیهای اساسی الیحه
بودجه تقدیمــی دولت به مجلس ،مهمترین الزامات اقتصاد کشــور را
که باید در این ســند مالی انعکاس یابد ،مورد اشــاره قرار داد(( .پرهیز
از بازگشــت به دوران اعتیاد بودجه به نفت))  (( ،درس آموزی از تجربه
شــکنندگی))(( ،پرهیز از روند غلط خصوصی ســازی بر اســاس رد
دیون)) و ((پرداخت تســهیالت بانکها بر اســاس هدایت اعتبار)) از
مهمترین مواردی است که وزیر اقتصاد در یادداشت خود به آنها اشاره
کرده است  .متن کامل یادداشت وزیر اقتصاد به شرح زیر است؛
الیحه بودجه سال  ۱۴۰۱بهعنوان نخســتین سند مالی دولت مردمی
که بالفاصله بعد از  4سال رکود توأم با تورم و افزایش نابرابری ،واقع شده
و البته نخستین بودجه سده جدید شمسی ،حائز اهمیت ویژه است .ما
در دولت تالش کرده بودیم:
اوالً کســری تراز عملیاتی را کاهش دهیم و در این مسیر کنترل جدی
مخارج جاری دولت بهویژه دســتمزدها در دســتور کار بود .این یعنی
اراده مهار تورم سرکشــی که به میراث مانده بود؛ البته همزمان با رشد
بیشتر حقوقهای پایین و رشد کمتر حقوقهای باال.
ثانیاً کاهش ۵درصدی نرخ مالیات بر شــرکتهای تولیدی ،پرداخت
بخشــی از بدهیهای دولت و افزایش ســرمایه بانکهــای دولتی در
کنار بندهای مشوق صنایع بورســی ،فرازهایی با هدف کمک به رونق
تولید بود .البته به دلیل سیاست کشــف فرارهای مالیاتی ،در مجموع
درآمد مالیاتی شاهد نزدیک ۵۰درصد افزایش نسبت به عملکرد سال
جاری است.ثالثا کاهش تســهیالت تکلیفی به شــبکه بانکی بهدلیل
مشکل ترازنامه اکثر بانکهای دولتی و کاهش اتکای بودجه به فروش
اوراق دولت و همچنین افزایش واقعگرایانــه درآمدهای نفت ،ویژگی
دیگر الیحــه تقدیمی بود.هرچند درخصوص برخــی اصالحات مانند
ســاختار درآمد-هزینه مربوط به هدفمندی در تبصره  ۱۴و همچنین
صندوقهای پیشرفت و عدالت اســتانی در زمینه اشتغالزایی (تبصره
 )۱۸الیحه نیز نتوانسته بود الگوی مطلوب را محقق سازد.
مصوبه کمیســیون تلفیق الیحه بودجه  ۱۴۰۱حاوی نکات مثبتی در
ابعاد اقتصادی اســت که باید از نمایندگان مجلس از این بابت تشــکر
کرد ،اما به لحاظ راهبــردی برخی از سیاســتهای اقتصادی ،الیحه
دولت را دچار تغییر ساخته است:

اوالً تغییر فــروض درآمدهای نفتــی در الیحه (هــم افزایش قیمت و
هم افزایش حجم صــادرات نفت) و افزایش درآمدهــای نفتی مربوط
به تبصره  ۱۴همگی بهمعنای وابســتهتر شــدن بودجه به نفت نسبت
به الیحه دولت اســت .باید از بازگشــت به دوران اعتیاد بودجه به نفت
پرهیز کرد .بایــد از تجربــه شــکنندگی ،درس آموخت.ثانیاً افزایش
 ۲۰هزار میلیــارد تومان درآمــد مالیاتی روی الیحــهای که خودش
بیشــترین میزان درآمد احتمالی را لحاظ کرده بــود ،یعنی  ۲۰همت
درآمد غیرقابل اتکاء.ثالثاً الزام به فروش  ۱۳۰هزار میلیارد تومان سهام
شرکتهای دولتی برای تامین منابع صندوقهای بازنشستگی و امثال
ی براســاس رد
آن به لحاظ اقتصادی ادامه روند غلط «خصوصیســاز 
دیون» تلقی میشود و آثار منفی آن بر عملکرد بنگاههای واگذار شده و
همچنین بازار سرمایه غیرقابل انکار است .دولت و مجلس باید مشکل
صندوقهای بازنشستگی را بهطور اساسی چاره نمایند.
رابعاً افزایــش حدود هزار هــزار میلیارد تومان بر تســهیالت تکلیفی
بانکهای دولتی کــه غالباً خود دچار مشــکل ترازنامه هســتند یا به
معنای عدمتحقق تکالیف بودجه از روز نخست تلقی میشود یا بر دامنه
مشــکالت شــبکه بانکی خواهد افزود .بنده بهعنوان کسی که مدافع
نظریه «هدایــت اعتبار» هســتم و از ایفای نقش بانکها در راســتای
اهداف توســعه اقتصاد ملی حمایت میکنم این شــیوه از تســهیالت
تکلیفی را مفید به حال اقتصاد ایران نمیدانم.
جهتگیری تبصره  ۱۴و  ۱۸نیز در مصوبه تلفیق تداوم دارد
امیدوارم همفکری میانه تیم اقتصادی دولت و مجلس شورای اسالمی
موجب شود که نقاط ضعف موجود ،در فرایند تصویب در صحن مجلس
به حداقل کاهش یابد .نخســتین ســند اقتصادی مشــترک دولت و
مجلس زمینه را برای رشــد عادالنه همزمان با آسیبناپذیری و مقاوم
شدن اقتصاد ایران فراهم آورد.

کاهش  ۱۱درصدی چکهای برگشتی نسبت
به مدت مشابه سال گذشته

مقایس ه بین یک سال منتهی به دی امســال و سال گذشته ،نشان می
دهد که نسبت تعداد چکهای برگشــتی به مبادله شده با کاهش ۱۱
درصدی و ارزش آن با افزایش  ۹درصدی همراه بوده است.
بنا بر گزارشهایی که بانک مرکزی هر ماه از آمار چکهای مبادله شده
منتشر میکند ،در دی ماه امســال ،در مجموع  ۶.۵میلیون فقره چک
به ارزش  ۲۶۹.۷هزار میلیارد تومان مبادلهشــده که از این میان۵۵۳ ،
هزار فقره چک به ارزش  ۳۰.۵هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
بنابراین ،نســبت تعداد و ارزش چکهای برگشــتی به مبادلهشده در
این ماه به ترتیب برابر با  ۸.۵درصد و  ۱۱.۳درصد بوده اســت.همچنین
در ماه قبل یعنــی در آذر ماه نیز در مجمــوع  ۶.۵میلیون فقره چک به
ارزش  ۲۵۸.۳هزار میلیارد تومان مبادلهشــده بود که سهم چکهای
برگشتی برابر با  ۵۵۴هزار فقره به ارزش  ۲۵.۵هزار میلیارد تومان بوده
است .از این رو در آذرماه ،نســبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به
مبادلهشده به ترتیب برابر با  ۸.۵درصد و  ۹.۹درصد بوده است.
با مقایسهی آذرماه و دی ماه امسال ،مشاهده میشود که نسبت تعداد
چکهای برگشتی به مبادلهشــده ثابت بوده و نسبت ارزش چکهای
برگشتی به مبادلهشده نیز با افزایش  ۱۴درصدی همراه بوده است.
آمار مربوط به یک ســال منتهی به دی ماه امسال نیز نشان میدهد که
در این بازه زمانی ،در مجموع  ۸۶.۴میلیون فقره چک به ارزش ۲۶۵۰.۸
هزار میلیارد تومان مبادلهشــده که میزان چکهای برگشتی به اندازه
 ۷.۷میلیون فقره به ارزش  ۳۱۷.۸هزار میلیارد تومان بوده است؛ از این
رو نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشــتی به مبادلهشده برابر با ۸.۹
درصد و  ۱۲درصد بوده اســت.از طرف دیگر در یک سال منتهی به دی
ماه ســال قبل ،در مجموع  ۱۰۱.۹میلیون فقره چک به ارزش ۲۰۱۰.۶
هزار میلیارد تومان مبادله شده که ســهم چکهای برگشتی ۱۰.۲۷
میلیون فقره چک به ارزش  ۲۲۴.۴هزار میلیارد تومان بوده که نســبت
تعداد و ارزش چکهای برگشــتی به مبادلهشــده به ترتیب برابر با ۱۰
درصد و  ۱۱درصد بوده است.

تولید
وزیر کار:

سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،گره گشای
اصلی مشکالت کشور است

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در خصوص هشــتمین ســالگرد ابالغ
سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی از ســوی رهبر انقالب تاکید کرد۸ :
سال از عمر مردم گذشت.
«حجــت اهلل عبدالملکــی» وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی در
توییتی نوشــت«: :امروز هشتمین ســالگرد ابالغ سیاســتهای کلی
اقتصادمقاومتی از سوی رهبر انقالب بود؛  ۸سال از عمر مردم گذشت؛
به اعتقاد شما ،دولتمردان در این سالها تا چه میزان به این سیاستها
که گره گشای اصلی مشکالت کشور اســت ،عمل کردند؟ برای جبران
عقب ماندگیها چه پیشنهاداتی دارید؟ نظرات شما را میخوانم.

دوربرگشتلیگبرترهندبالکشورباحمایت
ایرانسلآغازشد

با حمایت ایرانســل به عنــوان حامی انحصــاری ،از تیمهــای ملی و
رقابتهای باشگاهی هندبال کشور ،لیگ برتر هندبال باشگاههای ایران
در دور برگشت در حال برگزاری است.
به گزارش روابــط عمومی ایرانســل ،قــرارداد همکاری ایرانســل و
فدراســیون هندبال برای حمایت اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال
ایران از ورزش هندبال کشــور ،دی ماه  ۱۴۰۰امضا شــد و در ادامه آن
هندبالیستهای کشــور با صعود به رقابتهای جهانی ،در جمع چهار
تیم برتر هندبال آسیا قرار گرفتند.
حمایت نخستین ارائهدهندۀ  5Gو رکورددار سرعت اینترنت در ایران
از ورزش هندبال کشور ،از تیمهای ملی و رقابتهای باشگاهی هندبال
ایران ،در همه سطوح و تمام ردههای ســنی (مردان و بانوان) است و بر
همین اساس مرحله اول دور برگشت لیگ هندبال باشگاههای کشور از
امروز پنجشنبه  ۲۸بهمن  ۱۴۰۰در حال برگزاری است.
مســابقات مرحله اول از دور برگشــت لیگ هندبال ایران با حساسیت
باال و به صورت فشرده از امروز پنجشــنبه  ۲۸بهمن  ۱۴۰۰تا سهشنبه
 ۳اسفند  ۱۴۰۰برگزار میشــود .هر روز یکی از این مسابقات از طریق
اپلیکیشن یا نسخه وب تلویزیون اینترنتی ایرانسل لنز ،به نشانی lenz.
 irبه طور مستقیم پخش میشود.
ایرانســل از  ۱۴دی طی قراردادی با فدراســیون هندبال ،رسماً حامی
ورزش هندبال کشــور شــده اســت .این قرارداد ،طی مراســمی در
ســاختمان مرکزی ایرانســل ،با حضور دکتر علیرضا پاکدل رئیس و
جمعی از مدیران فدراســیون هندبال جمهوری اسالمی ایران و دکتر
بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانســل ،برای حمایت از ورزش هندبال
کشور ،امضا شد.
ایرانســل  ۱۸بهمن امســال نیز همزمان با آغاز نیمفصل دوم -۱۴۰۰
 ۱۴۰۱لیگ برتر فوتبال ایــران ،در ادامۀ اقدامات خــود در چارچوب
مسؤولیت و ســرمایهگذاری اجتماعی شــرکتی ،با هدف ایجاد شور و
نشاط در جوانان بهعنوان جامعۀ اصلی مشترکان این اپراتور و کمک به
توســعۀ پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی و فرهنگی باشگاه پرسپولیس
و اســتفادۀ حداکثری از ظرفیتهای بالقوه موجود برای ارائۀ خدمات
بیشتر به هواداران این باشگاه ،از باشگاه پرسپولیس حمایت کرد.
ایرانســل پیش از این نیــز با حمایــت از تیمها و رقابتهای ورزشــی
مختلفی مانند کاروان اعزامی ایران بــه المپیک ،تیم ملی والیبال ایران
در مســابقات قهرمانی آســیا ،لیگ برتر فوتبال ایران ،تیمهای فوتبال
پرطرفدار استقالل ،پرسپولیس و تراکتور ،مســابقات بینالمللی رالی
خاورمیانه در شــیراز ،رقابتهای جهانی «کونگفو توآ» شــیراز ،تیم
ستارگان ساری در لیگ برتر کشــتی آزاد ،اولین مسابقات موتور ریس
ایران و… تالش کرده تا در راستای مسؤولیت اجتماعی خود ،از رشد و
توسعۀ ورزش کشور حمایت کند.
ایرانســل همچنین پیرو تفاهمنامهای با ســازمان لیگ فوتبال اسپانیا
«اللیگا» و با هدف دسترسی مشــترکان ایرانسل به محتوای ویدئویی
باکیفیت و اختصاصی اللیــگا و نیز بهبود کیفیت فوتبــال در ایران به
ویژه در میان نوجوانان ،کمپهای استعدادیابی ایرانسل-اللیگا را طی
سالهای  ۱۳۹۶تا  ۱۳۹۸با حضور مربیان برتر اللیگا و چهرههای برتر
فوتبال کشور ،برگزار کرد.

افتتاحآمادگاهمدیریتبحرانهمراهاول
درغربشهرتهران

آمادگاه مدیریت بحران شرکت ارتباطات سیار ایران در غرب پایتخت
احداث و به بهرهبرداری رسید.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران ،آیین افتتاح
«آمادگاه مدیریت بحران غرب شهر تهران» شرکت همراه اول با حضور
حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل ،جعفر بلوک آذری معاون توســعه
سازمان و سرمایه انســانی ،مرتضی طاهری بخش معاون فنی و توسعه
شــبکه همراه اول ،رضا ســبحانی مطلق مدیرعامل موسسه رفاه اول و
همچنین تعدادی از مدیران کل هر دو مجموعه برگزار شد.
هدف اصلی این آمادگاه که با احساس نیاز معاونت فنی و توسعه شبکه
اپراتور اول تلفن همراه برای استفاده در مواقع بحران ،در غرب تهران به
بهره برداری رسیده و امکاناتی همچون فضای برگزاری جلسات ،مرکز
مانیتورینگ شبکه ،اســتراحتگاه ،فضای خدمات پزشکی ،ساختمان
انتظامات ،سکوی استاندارد فرود بالگرد ،پارکینگ مسقف خودرویی،
فضای اســتقرار تجهیزات ضروری ارتباطی در مواقع بحران و ...دارد،
مدیریت هوشمندانه در شرایط بحران برای استان تهران و استان های
همجوار اســت.بهروزی ،قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این مراسم
با بیان اینکه تجهیزات در نظر گرفته شــده برای این آمادگاه باید طبق
برنامه زمانبندی شده و مکانیزم مشخصی بکار گرفته شوند تا در زمان
وقوع بحران بتوانند کارایی الزم را داشته باشند ،اظهار کرد :ضمن اینکه
باید در توســعه این مکان از نمادهایی اســتفاده کنیم که نشانگر مرکز
مدیریت بحران باشد.
طاهری بخش ،معاون فنی و توسعه شــبکه همراه اول نیز با بیان اینکه
تمهیدات مدیریت بحران در کالنشهر تهران باید متناسب با گستردگی
و پیچیدگی بافت آن باشــد ،عنوان کرد :طبق اعالم ســازمان تنظیم
مقــررات و ارتباطات رادیویــی و مدیریت بحــران وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،احداث این مرکز آغاز شــد و از ضروریات اســت که
دو مرکز مشابه دیگر را در جنوب و شــرق تهران داشته باشیم تا قابلیت
پیشگیری و آمادگی الزم در مراحل پیش از وقوع سوانح و انجام واکنش
مناسب و مقابله موثر با بحران در شرایط اضطراری وجود داشته باشد.
وی توقعات از همراه اول را به واســطه گستردگی شبکه و ارائه سرویس
با کیفیت در سطح کشور بسیار باال دانست و تصریح کرد :شبکه همراه
اول در نقاط بسیار دوردست ،ارائه سرویس می دهد و خودم شاهد بودم
که در سیل پلدختر ،چطور شــبکه همراه اول به کمک مردم و نیروهای
امدادی آمد و در نجات انسان ها نقش مهمی داشت.
معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول گفت :تمام تالش ما این است که
در عمل به مردم بگوییم نه تنها در مواقع عادی بلکه در شــرایط بحران
نیز همراه شما هستیم.
طاهری بخش همچنین ادامه داد :از طــرف دیگر و از بعد تجاری هم در
ارتباط با اهمیت پیاده سازی چنین مراکزی برای مدیریت بحران باید
گفت که اپراتورهای بزرگ دنیا از سال ها قبل ،به دنبال تحقق مباحث
مطرح در  BCMو  BCPکه «مدیریت تداوم کســب و کار» و «برنامه
ریزی تداوم کسب و کار» را شامل می شوند ،هســتند تا در زمان وقوع
بحران ،بیزینس شان دچار مشکل نشود.
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کارشناس صنعت خودرو:

تا انحصار نشکند ،ارتقا کیفیت خودروها آرزوست

خریدار یک کارشــناس صنعت خودرو
معتقد اســت در صنعت و بازاری که با شیوه
قیمتگــذاری دســتوری ،ســلب قدرت
انتخاب از مشــتری ،ممنوعیــت واردات و
تحمیل شــیوههای فروش پیــش میرود،
نتیجه تصمیم سیاســتگذارانی است که با
یک تیر دو هدف بیارزش را نشــانه گرفته
که حاصل آن عــاوه بر نابــودی صنعت،
کیفیــت پاییــن خودروهاســت که بیش
از همه ،حقــوق مصرفکننــده را تضییع
میکنند؛ بــر این اســاس در بــازاری که
خودروساز تنها رقیب خود است ،انگیزهای
برای ارتقا کیفیت وجود نخواهد داشــت و
هر چه که تولید کنند ،مشــتری محکوم به
خرید است.
کیفیــت پاییــن خــودرو از آن دســت
موضوعهایی است که همیشه موج اعتراض
را به دنبال خود داشته اســت و مورد انتقاد
بسیاری از افراد جامعه اعم از بخش عمومی
تا نهادهای مســئول و نظارتی بوده اســت،
اما تاکنون اقدامی جــدی برای آن صورت
نگرفته اســت؛ این در حالیســت که نقش
نهادهای نظارتی بر این موضوع بسیار حائز
اهمیت است.
در این رابطه حســن کریمی ســنجری-
کارشــناس صنعــت خــودرو کشــور، -
ضمــن تاکید بــر اینکه مقولــه کیفیت در
خودروســازی از آن دست موضوعاتی است
که تحقــق آن به ســودآوری و امکان تولید
رقابتی در شــرکتهای خودروساز بستگی
دارد؛ اظهــار کرد :در حقیقــت هر چه یک
شرکت خودروساز ســودآورتر و دارای خط
تولید رقابتیتر باشــد ،طبیعتا بــر مقوله
کیفیت تاکید بیشــتری خواهد داشت و در

کیفیت مناسب خودروهای تولیدی آنها،
اطمینان خاطر بیشتری وجود دارد.
وی افــزود :از ســوی دیگــر اما شــرکت
خودروسازی که زیانده بوده و پرتفوی مالی
آن بر اساس ســودآوری تنظیم نشده است،
طبیعتــا درآمدهای فــروش را تنها صرف
هزینههای روزمــره خواهد کرد؛ لذا چگونه
میتواند بر ارتقای کیفیت محصوالت خود
تمرکز و ســرمایهگذاری کند؟ ضمن اینکه
سیاستگذاران خودرویی کشور نیز شرایط
بازار را بگونهای رقم زدهاند که خودروهایی
کــه از کیفیــت مناســب بــرای رقابت با
محصــوالت مشــابه خارجی برخــوردار
نیستند ،در بازار محصور شــد ِه داخلی ،به

حکم قرعهکشی پیشفروش هم میشوند.
ایــن کارشــناس صنعت خــودرو تصریح
کرد :تحمیــل قیمتگذاری دســتوری به
شــرکتهای خودروســاز داخلی در کنار
ممنوعیــت واردات خودرو ،ســبب شــده
که نهتنها شــرکتهای خودروســاز توان
تولید خودروی با کیفیت را نداشته باشند،
بلکه مشــتری نیز در چنین بازاری قدرت
انتخاب خودرویی دیگر را نخواهد داشــت.
در حقیقــت سیاســتگذار خودرویــی
کشــور با یک تیر دو هدف غیراستراتژیک
(بیارزش) را نشانه رفته اســت .از یک سو
خودروســازان بدلیل برخــورداری از یک
بازار بیرقیب ،نســبت به کیفیت بیانگیزه

عمل میکنند (هــر چه که تولیــد کنند،
مشتری به ســبب نبود گزینه دیگر ،وجود
دارد) و از ســوی دیگر با تحمیل دستوری
قیمت فروش ،پایینتر از بهای تمام شــده،
قدرت سرمایهگذاری برای افزایش کیفیت
و تولید خودروهای مدرن نخواهند داشت.
ضمن اینکه با کنترل دستوری قیمت تالش
شده اعتراض مشتری را (که قاعدتا بایستی
نســبت به کیفیــت پایین خــودرو مطرح
باشد) با ســودی ناشــی از اختالف قیمت
کارخانهای با بازار خودرو ،به رضایت تبدیل
کند.
کریمی سنجری تاکید کرد :دولت بایستی
توجــه کند کــه کیفیــت نیاز بــه تعمیم

ســرمایهگذاری توســط خودروسازیها
و همچنین ایجــاد مختصــات رقابتی در
بازار توســط سیاســت گذاران خودرویی
دارد ،اما از آنجایی که سیاســتگذار قاعده
مساعدسازی فضای کسب و کار را نمیداند،
به جــای پرداختن به ایــن دو پارامتر مهم،
مسیر اشــتباهی را انتخاب کرده که نتیجه
آن ناراضی بــودن تولیدکننــده و خریدار
خودرو هر دو با هم است.
وی خاطر نشــان کرد :ســرمایهگذاری در
خودروســازیها و زنجیره تامین وابســته
به آنهــا ،بــرای افزایش کیفیــت خودرو
الزامی اســت .خودروســاز برای احاطه بر
روی پارامترهای کیفی خودرو یا بایســتی
صاحــب پلتفــرم (یعنی خودروســازان
با
ِ
خارجی) مشــارکت داشته باشــد که این
امکان به دلیــل تحریمهــا ،تاکنون فراهم
نبوده اســت یا آنکه خود ،صاحــب پلتفرم
باشد؛ این کار نیز مســتلزم سرمایهگذاری
زیادی است.
این کارشــناس صنعــت خــودرو ضمن
اشــاره به اینکه تنها در این صورت ،ارتقای
پارامترهای کیفــی محصول قابــل انجام
است ،ادامه داد :عالوه بر این سرمایهگذاری
برای بهروزآوری تجهیزات ساخت و تولید،
در قطعهسازی و همچنین در خودروسازی،
امری حیاتی است؛ از طرفی ایجاد مختصات
رقابتی در بازار و اقتصاد کشور برای توجیه
اقتصادی این قبیل ســرمایهگذاریها نیز
ضروری اســت .تا مختصات رقابتی در بازار
داخلی ایجاد نشــود ،امکان ارتقای ســطح
کیفیت خودرو در کشور تقریبا وجود ندارد
و افزایش ســطح کیفی خودروها ،آرزویی
بیش نخواهد بود.

لوازم خانگی

چگونه لوازم خانگی خارجی تقلبی را تشخیص دهیم؟
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت که اگر
قیمت کاالی خارجــی از قیمــت کاالی ایرانی کمتر
باشد به احتمال زیاد تقلبی است.
نکته جدیدی در گــزارش میدانی اخیــر از بازار لوازم
خانگی تنــوع برندهای خارجی در زمــان ممنوعیت
واردات بود .به نظر میرســد حاال دیگــر موضوع فقط
برندهای کرهای نیســت ،بلکه برندهای ترک ،آلمانی،
ایتالیایی و حتــی آمریکایــی و انگلیســی ،هر چند
محدودتر ،به چشم میخورد.

اما آنچه کیفیــت خرید مصــرف کننده را
تهدیــد میکند احتمــال فــروش کاالی
تقلبی با درج برندهای معــروف و همچنین
وجــود شــرکتهای گارانتی اســت که در
زمان ممنوعیت بدون مجــوز ارگان خاصی
کاالهای قاچاق را ضمانت میکنند و مصرف
کننده در صورت بروز مشــکل از سوی این
شرکتها امکان شــکایت و پیگیری مطلوب را نخواهد
داشت.

البته قاعدتا مغازهداران نمیتوانند همه این
ماجــرا را برای خریدار توضیــح دهند .برای
مثال یکی از آنها میگوید« :شــرکتهای
ضمانت کننــده بــرای اینکــه بتوانند کار
کنند ،معمــوال پاســخگو و از اتحادیه مجوز
میگیرند.
عالوه بر این معموال جنــس خارجی به این
زودی دچار مشــکل نمیشــود».در این رابطه ،اکبر
پازوکی  -رئیــس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی

 در گفتوگو با ایســنا ،با بیان اینکــه کاالهای اصلیحتما قاچاق هستند ،اظهار کرد :کاالهای قاچاق برای
ضمانت با مشکل مواجه میشوند.
البته احتمال تقلبــی بودن این کاالهــا نیز زیاد
اســت.وی با بیــان اینکه در حــال حاضر عدهای
کاالهای با کیفیت ایرانی را به نام برندهای خارجی
عرضــه میکنند ،تصریــح کرد :اگــر قیمت کاالی
خارجی از قیمــت کاالی ایرانی کمتر باشــد حتما
تقلبی است.

در نشست خبری مطرح شد

ایران میتواند هاب نهادههای دامی برزیل در منطقه شود
خریدار وزیر کشــاورزی ایــران اظهار
داشــت :ما با  17کشور همســایه هستیم.
ایران میتواند هاب نهادههای دامی برزیل
در منطقه شــود و نهادهها را در کشورهای
همسایه توزیع کند.
نشست مشــترک توســعه همکاریهای
کشــاورزی بین جمهوری اســامی ایران
و برزیل برگزار شــد .در ابتدای نشســت،
ســاداتینژاد ،وزیر جهاد کشــاورزی ایران
با اشــاره به روابط تاریخی  120ساله ایران
اظهار داشــت :روند توســعه همکاریهای
ایــران و برزیل بــدون توجه بــه تغییرات
سیاسی ،همواره رو به رشد بوده است .برزیل
در بین کشــورهای آمریکای التین جایگاه
نخســت را در روابط تجاری با ایران دارد و
قطب غذا و تولید محصوالت کشــاورزی در
جهان اســت .ایران نیز ظرفیتهای خوبی
برای امنیت غذایــی در خاورمیانه دارد .این
دو قطب کشــاورزی میتوانند روابط خوبی
با یکدیگر داشــته باشــند .امــروز با توجه
به عالقهمندیهــا برای پایــداری و توازن
تجاری باید تالش شود که تراز تجاری رشد
و فرایند مبادالت تجاری تسهیل شوند.
وی بــا ابراز امیــدواری از این ســفر گفت:
امیدوارم این ســفر موجبات تبادل تجاری
این دو کشور را فراهم و همچنین باعث شود
بروکراسیهای کشاورزی بین این دو کشور
کاهش پیدا کند.
وزیر جهاد کشــاورزی با ابــراز امیدواری از
رشد صادرات بین این دو کشور بیان کرد :ما
میتوانیم بستر توســعه صادرات را در قالب
تهاتر افزایش بدهیم.
در ادامه نشســت ،ترزا کریســتینا همتای
ساداتینژاد در برزیل گفت :روابط دوستانه
بین دو کشــور  100ســال قدمت دارد .ما
در حــال حاضر در نقطه مناســبی از روابط
تجاری ایستادهایم .کشور شما در سالهای
اخیر در بخش کشــاورزی قوی عمل کرده
اســت .ما نیز در  50ســال اخیر به یکی از
بزرگتریــن تولیدکنندگان مــواد غذایی
در جهان تبدیل شــدهایم .به نظر میرسد
اتفاقات خوشی در مناســبات دو کشور در
حال رخ دادن است.

وی با بیان اینکه وزارت کشــاورزی برزیل
حامی و مشوق تولید محصوالت کشاورزی
در جهان اســت ،تاکید کــرد :نمایندگان
مختلفی از انجمنهــای مختلفی از برزیل
در زمینه سویا ،نهادههای دامی ،پنبه و مواد
پروتئینی در این سفر با ما همراهی کردند.
در ســطح فعلی با ارتقــاء افزایش صادرات
اوره ،تعــادل در باالنس تجاری دو کشــور
ایجاد خواهد شد.
ترزا کریســتینا با بیان اینکــه فعالیتهای
مربوط به تهاتر در وزارت کشــاورزی ایران
متمرکز شده اســت ،بیان کرد :این مسئله
باعــث کاهش کنــدی در رونــد مذاکرات
خواهد شــد .تصور من این است که میزان
هیاتهای تجاری از ایران بــه برزیل را باید
افزایش بدهیم .ایرانیها باید به برزیل بیایند
و از نزدیک شاهد سیســتم تولید ما باشند.
هر چقدر ارتباط تجار بیشــتر شــود روند
مبادالت افزایش خواهد داشت.
وزیر کشــاورزی برزیل با ابراز خوشحالی از
افتتاح اتاق مشــترک ایران و برزیل توضیح
داد :این اتاق روند تجاری بین دو کشــور را
تســهیل خواهد داد .در حــال حاضر ما در
میدان فوتبال هســتیم و میتوانیم بازی را
شــروع کنیم .نکتهای که فراموش کردهام
به آن اشاره کنم تاسیس کمیته کشاورزی
بین دو کشور اســت .ما برای راهاندازی این
کمیته اعالم آمادگی میکنیم.
در ادامه نشست ،ســاداتینژاد با بیان اینکه
نگاه دو کشــور به یکدیگر نزدیک اســت،
بیان داشت :ما به دنبال نگاه راهبردی برای
تامین منافع دو ملت هســتیم .مــا به نگاه
راهبردی باور داریم و در این مسیر با جدیت
پیش میرویم.
وی با بیان اینکه موانع توســعه کشاورزی
در بین دو کشــور باید رفع شود ،اذعان کرد:
یکی از این موانــع ،نظام تعرفهای اســت.
برزیل برای واردات محصوالت کشــاورزی
از ایــران تعرفــه  120درصــدی در نظــر
گرفته اســت و این در حالی است که ایران
تعرفه  4درصدی بــرای واردات محصوالت
کشاورزی در نظر گرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشــاره به لزوم رفع

موانع بروکراسی از ســوی دو کشور گفت:
باید زمینه را برای تجارت ترجیحی بین دو
کشــور فعال کنیم و تجارت از نوع تهاتری
را توســعه بدهیم .ایران یکی از قطبهای
تولیدکننده اوره در جهان است و شما یکی
از برترین تولیدکننــدگان نهادههای دامی
هستید.
ســاداتینژاد تصریــح کــرد :محصوالت
دیگــری در ایــران تولیــد میشــوند که
میتوانند بازار خوبی در برزیل داشته باشند
و یکی از این محصوالت ســیر اســت .شما
واردات  100میلیون دالری ســیر دارید که
میتوانید بخش قابل توجهــی از این نیاز را
از ایران تامین کنیم .همچنین ســاالنه 90
میلیون دالر ســیب وارد کشور میکنید که
باید بگویم ایران در تولید سیب بسیار قوی
است .عالوه بر این نیز کشــمش ایرانی نیز
میتواند به بازار برزیل راه پیدا کند.
وی میزان صــادرات کــود اوره از ایران به
برزیــل را حــدود  500تا  600هــزار تن
عنوان کرد و افــزود :در قالب تهاتر میتوان
این میزان را به  2میلیون تــن افزایش داد.
همچنین الزم اســت برزیــل حمایتهای
حقوقی و قانونی برای کشــت فراسرزمینی
ایرانیــان فراهــم کنــد .ســرمایهگذاران
زیادی در حــال حاضر در ایــران در حوزه
کشت فراســرزمینی فعال هســتند .ما نیز
از تاســیس اتاق مشــترک ایــران و برزیل
استقبال میکنیم چرا که بر این باور هستیم
بخش خصوصی ،موتــور حرکت تجارت در
کشورها است.
وزیر جهاد کشــاورزی از لزوم تاسیس خط

تجاری پسته و زعفران بین دو کشور اشاره
کرد و گفــت :تدوین نقشــه راه بلندمدت
در حــوزه کشــاورزی در بین دو کشــور
بســیار اهمیت دارد .این مهم را میتوان با
فعالســازی کمیسیون کشــاورزی بین دو
کشور محقق کرد .همچنین تقویت ارتباط
علمی و فناوری بین دو کشــور باید به یک
ضرورت تبدیل شــود چرا که بــرای آینده
تجاری ما مفید خواهد بود.
در ادامه همتای ساداتینژاد در برزیل اظهار
داشت :من نکاتی که شــما درباره خشکبار،
سیر و زعفران گفتید را یادداشت کردم و در
برگشت آنها را بررســی کرده و نتیجه را به
شما اعالم میکنم.
وی با اشــاره به توان باالی ایــران در تولید
روغــن زیتــون گفــت :در ســفری که به
شــیراز داشــتم زیتونهای فرآوری شده
خوشــمزهای دیدم کــه به نظر میرســد
میتوانند در بازار برزیل جایگاه مناســبی
به دســت بیاورند و الزمه این کار این است
که ما محصوالت شــما را از نزدیک ببینیم
و این مهم زمانــی محقق خواهد شــد که
نمایشــگاههای بینالمللی بین دو کشــور
برگزار شود.
وزیر کشــاورزی برزیل با بیان اینکه برزیل
قابلیت واردات  2میلیون تــن اوره از ایران
را دارد ،بیان کرد :نظــام تعرفهای نکته قابل
توجهی اســت که باید به آن توجه شود .من
انتقاد شــما را به وزارت اقتصاد کشــورمان
منعکس خواهم کــرد اما بایــد بگویم که
این تعرفه شامل ایران نیســت و برزیل این
نظام تعرفهای را برای همه کشــورها اعمال
میکند.
وی بــا بیــان اینکه تجــارت یــک ارتباط
دوســویه اســت ،افزود :باید تعادل تجاری
بین دو کشور ایجاد شــود .نمیتوان تصور
کرد که یک کشــتی از برزیل پــر بیاید و از
ایران خالی برگردد .ما برای تشکیل کمیته
مشــورتی و فعالســازی آن اعالم آمادگی
میکنیم و به نظر میرســد در  6ماه نخست
سال بتوان این کمیته را تشکیل داد.
در ادامه نشست ،ســاداتینژاد اظهار کرد:
مــا ادعا میکنیــم به  3دلیــل محصوالت

باقی مــا از نظر طعم ،رنگ و مــزه در جهان
برتر هســتند .به دلیل اینکه ایران در عرض
جغرافیایی و کمربند تولید استراتژیک قرار
دارد .همچنین ما  3400ســاعت آفتابی در
کشور داریم و ارتفاع ما از سطح دریا مناسب
اســت و همین مسائل دســت به دست هم
دادند تــا تولید محصوالت کشــاورزی در
ایران باکیفیت باشند.
وزیر جهاد کشــاورزی ادامه داد :اگر مردم
برزیــل ســیب درختی ،خرما ،کشــمش،
پســته ،ســیر ،زعفران ،انار و کیوی ایران را
مصرف کنند ،دیگر محصوالت باغبانی هیچ
کشوری را خریداری نخواهند کرد.
ســاداتینژاد با بیان اینکه برزیل ســومین
شــریک تجاری ایران اســت ،اذعان کرد:
متاســفانه تراز تجاری بین این دو کشــور
وجود ندارد .بخش عمــده صادرات ایران به
برزیل کود اوره است و  2درصد محصوالت
کشاورزی ایران به برزیل صادر میشود در
حالی که باالی  50درصــد واردات برزیل،
محصوالت کشــاورزی اســت .الزم است
همین جا به یکدیگر قول و تعهد بدهیم که
محصوالت باغبانی ایران را به ســفرههای
برزیل هدایت کنیم .الزم اســت در نقشــه
بلندمــدت ایران و برزیل اصطالح کشــتی
در برابر کشــتی را به کار ببریم .سخنانی که
شما در مورد زیتون مطرح کردید برای من
جذاب بود و به آن بیشتر توجه خواهم کرد.
وی با بیان اینکه در ایران کمترین سم و کود
در محصوالت کشاورزی استفاده میشود،
تاکید کرد :محصــوالت ایرانــی ارگانیک
هســتند و برگزاری نمایشگاه مشترک ایده
خوبی اســت که از آن اســتقبال خواهیم
کرد .ما با  17کشــور همســایه هســتیم.
ایران میتواند هاب نهادههای دامی برزیل
در منطقه شــود و ما نهادههای شــما را در
کشورهای همسایه توزیع کنیم.وزیر جهاد
کشاورزی با بیان اینکه تحریمهای ظالمانه
فشــار زیادی به مــردم ایــران وارد کرده
اســت ،بیان کرد :ما در برابــر این تحریمها
ایســتادگی قابــل توجهی از خود نشــان
دادهایــم .تهاتر راه خوبی بــرای دور زدن و
خروج از مشکالت پرداختی است.

انرژی
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روزنامه سراسری صبح ایران

منابع آگاه خبر دادند

سناریوی اوپک پالس برای افزودن ایران به توافق نفتی

خریدار منابع آگاه خبــر دادند اگر توافق
هســته ای حاصل شــود ،اوپــک پالس به
دنبــال آوردن ایران به توافــق محدودیت
عرضه خواهــد بود تا از رقابت ســهم بازار و
آسیب دیدن قیمتها جلوگیری کند.
آژانــس بین المللــی انرژی بــرآورد کرده
اســت نتیجه موفق مذاکرات هســته ای،
تحریمهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران
را رفع کرده و  ۱.۳میلیون بشکه در روز نفت
ایران را به بازار جهانی برمی گرداند .این امر
محدودیت عرضــه جهانی را کاهش خواهد
داد و ترمز صعود قیمتهــا را که چند دالری
بیشــتر تا قیمــت  ۱۰۰دالر در هر بشــکه
فاصله ندارند ،می کشد.
بــه گفتــه منابــع آگاه ،ایران بــه دلیل
تحریمهای آمریکا از مشــارکت در توافق
محدودیت عرضه اوپک پالس معاف شده
اســت .اگرچه این معافیت به ایران اجازه
می دهــد تولیــدش را افزایــش دهد اما
اوپک پالس احتماال بــه دنبال آن خواهد
بود که ایران را به پیمــان نفتی خود وارد
کند.
یک منبع آگاه اوپک پالس بــا بیان این که
توافق برای احیای برجام نزدیک به نظر می
رســد ،گفت :احتمال زیادی وجود دارد که
اوپک ایــران را با توافــق محدودیت عرضه
تطبیق دهد زیرا گزینه دیگری وجود ندارد.
یک منبع آگاه از برنامه های ایران به رویترز
گفت :ایران در ابتدا بــه دنبال احیای تولید
از دســت رفته خواهد بود امــا احتماال پس
از مذاکرات با اوپک پالس ،با یک ســهمیه
تولید موافقت می کند .ایــران یکی از پنج
عضو موسس اوپک است.
ایران حدود  ۲.۵میلیون بشــکه در روز نفت

مسئله را بررســی کند که عرضه ایران تاثیر
هر گونه جنــگ میان روســیه و اوکراین بر
بازارهای جهانــی نفت را تعدیــل خواهد
کرد .آمریکا مطمئنا تحریمها علیه ایران را
خواهد برداشت زیرا آنها تصمیم گرفته اند
روسیه را با توجه به تنشهای جاری پیرامون
اوکراین ،تحت فشار بیشتری قرار دهند.

تولید می کند که حدود  ۱.۳میلیون بشکه
در روز کمتر از ســطح تولید در سال ۲۰۱۸
اســت که دونالــد ترامپ ،رئیــس جمهور
وقت آمریکا از توافق هســته ای خارج شد
و تحریمهــا علیه صــادرات نفــت ایران را
بازگرداند.
یک منبع آگاه از برنامه ایــران گفت :با رفع
تحریمها ایران تولید نفــت خود را مطابق با
توانمنــدی تاسیســات و منافعش افزایش
خواهد داد تا درآمد نفتی از دست رفته خود
را جبران کند .بــه نظر من ،اوپک پالس یک
سهمیه برای تولید نفت ایران تعیین خواهد
کرد اما این سهمیه به تدریج اعمال می شود
و ایران با اندکی چانه زنی برای نشــان دادن

حمایت از اوپــک ،این ســهمیه را خواهد
پذیرفت.
خوش بینی به مسئله ایران
محمد بارکیندو ،دبیرکل اوپک در خصوص
این کــه آیا اوپک پــاس به دنبــال توافق
عرضه جدیدی خواهد بود که شــامل ایران
باشد ،گفت :ســابقه این گروه مبنایی برای
اطمینان مــی دهد .پس از گذشــت بیش
از پنج ســال از زمان آغاز همکاری تاریخی
میان تولیدکنندگان اوپک و غیرعضو اوپک
که به ما کمک کرد از دو ســیکل نفت عبور
کنیم ،دلیل کافی داریم تا در حرکت به جلو
به شکل معقولی خوش بین بمانیم.

اوپک سرگرم تسهیل تدریجی محدودیت
عرضه ای اســت کــه در ســال  ۲۰۲۰در
واکنش به فروپاشــی تقاضــا در اوج بحران
پاندمی کووید  ۱۹به اجرا گذاشــت .اما این
گروه به دلیل سرمایه گذاری ناکافی بعضی
از تولیدکننــدگان کوچکتــر ،مکررا موفق
نشده اســت به اهداف تولیدش دست پیدا
کند.
یک منبع آگاه از تفکر روســیه گفت :برای
آمریکا ،رفع تحریمها علیه ایران برای کمک
به پایین آوردن قیمتهای نفــت با توجه به
فشــار داخلی که دولت بایدن به دلیل رشد
نرخ تورم با آن روبرو شــده اســت ،منطقی
به نظر می رســد .آمریکا ممکن اســت این

کاهش اختالف بین اهداف و تولید
اوپک پالس با عرضه ایران
منابــع آگاه اوپک پــاس همچنین اظهار
کردند :عرضه بیشــتر نفت ایران به کاهش
اختالف بین هــدف تولید و ســطح واقعی
تولید اوپک پالس کمک خواهد کرد.
هر گونه توافق هســته ای احتمــاال اوپک
پالس را ناچار مــی کند در ســهمیه های
تولید تغییراتی دهد تا فضا را برای بازگشت
نفت ایران مهیا کند.
هنگامی که ایران پس از توافق هســته ای
ســال  ۲۰۱۵به بازار جهانی بازگشــت ،در
میان تولیدکنندگان نفت برای منافع خود
با قدرت مذاکــره کرد و در ابتدا با شــرکت
در فریز تولیــد برای مقابله بــا مازاد عرضه
مخالفت کرد .ســپس در مذاکرات ســال
 ۲۰۱۶کــه تولیدکننــدگان دیگــر اوپک
پالس بــا کاهــش تولید موافقــت کردند،
ایران با اشــاره به تاثیر تحریمهــا که باعث
کاهش سهم بازارش شــده است ،سهمیه
ای دریافت کرد که به این کشــور اجازه داد
تولیدش را افزایش دهد.
بر اساس گزارش رویترز ،یک منبع سوم در
اوپک پالس گفت :این گروه از مذاکره درباره
بازگشت نفت ایران به بازار غافل نخواهد شد
و در برخورد با مسائل مشابه سابقه دارد.

نیرو
سوآپ گازی قطر ،ایران را هاب انرژی
منطقه میکند

ســفر رئیس جمهور و تیم همراه به قطر در شرایطی شکل میگیرد که
اتفاقات مهمی در زمینه مبادالت گازی در دنیا شــکل گرفته است و از
همین رو ایده ســوآپ گازی با اهداف مختلفــی روی میز طرف قطری
قرار میگیرد.
کشور قطر در همسایگی جنوبی ایران ،علیرغم مساحت کوچک خود
یکی از مهمترین و اســتراتژیک کشــورها در حوزه گاز طبیعی است.
این کشــور که تنها  ۴۰درصد از گاز تولیدی خــود را در داخل مصرف
میکند ،توانسته است در سال گذشــته بالغ بر  ۱۰۶میلیارد مترمکعب
را بهصورت  LNGو  ۲۲میلیــارد مترمکعب را به صورت خط لوله صادر
کرده است.
سفر ریاست جمهوری کشور و تیم همراه وی به این کشور برای حضور
در نشســت مجمع صادرکنندگان گاز در شرایطی صورت میگیرد که
مبادالت گازی دنیا دستخوش تغییرات گستردهای شده است .در این
میان ایران که از لحــاظ جغرافیایی نقش مرکزی را میان کشــورهای
صادرکننــده و واردکننده بــزرگ گاز دارد ،میتوانــد از این تغییرات
به نحو احســن برای تبدیل شــدن به هدف هاب انرژی منطقه شدن
اســتفاده کند.از جمله این تغییرات خبر مذاکره عادل کریم ،وزیر برق
عراق در ســفر به دوحه با ســعد الکعبی ،وزیر انرژی قطر درباره مسائل
لجستیکی مربوط به انتقال گاز از بنادر قطر به عراق بود.
عراق از بزرگترین و مهمترین مشــتریان گاز ایران از قدیم به حســاب
میآمد ،هرچند روند کند تسویه حسابهای وجوه صادراتی این کشور
با ایران و از طرفی افزایش مصرف گاز در ایران ،مشــکالتی را در تعامل
دو طرف به وجود آورده بــود تا جایی که به گفتــه وزارت برق عراق در
تابستان امسال صادرات گاز ایران به این کشور از روزانه  ۴۹میلیون متر
مکعب به  ۸میلیون متر مکعب رســیده و این به معنای کاهش  ۵هزار و
 ۵۰۰مگاواتی تولید برق است که موجب اعتراض شهروندان عراقی هم
شده است.
از طرفی آنچه مشخص است عراق زیرساختهای الزم را برای دریافت
گاز از قطر در کوتاهمدت ندارد و مذاکره این کشور با قطر صرفاً به دلیل
تنوع مبادی گاز اســت .در واقع به دلیل قیمت بــاالی گاز قطر ،برخی
مخالفتهای حزبی و در نهایت نبود زیرســاخت به نظر میرســد این
مذاکرات بیشتر جنبه اهرم فشار بر ایران را داشته است.
از طرف دیگر هفته گذشــته و به دلیــل باال گرفتــن تنشهای میان
اوکراین و روســیه ،جوزپ بورل ،نماینده عالی اتحادیــه اروپا در امور
خارجی خبر از مذاکره اتحادیه اروپا با قطــر ،آذربایجان و آمریکا برای
واردات و تنوعبخشی به مبادی وارداتی خود است.

بنزین

برنامهریز ی برای ذخیرهسازی و تأمین بنزین نوروزی انجام شده است
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از
آمادگی این شرکت برای تأمین بنزین مورد نیاز مردم
در نوروز  ۱۴۰۱خبر داد.
«کرامــت ویسکرمــی» گفــت :پیشبینــی ما این
است که تردد در تعطیالت نوروز امســال به مراتب از
تعطیالت سالهای گذشته بیشــتر خواهد بود و روند
مصرف بنزین در نوروز پیش رو افزایشی است.
وی افــزود :مصرف بنزین کشــور در ســال  ۱۴۰۰در
مقایسه با سال  ،۹۹حدود  ۱۶درصد افزایش یافته است
و هر چه به روزهای پایانی سال نزدیکتر میشویم ،این
رقم باز هم افزایش مییابد.
مدیرعامل شــرکت ملی پخــش فرآوردههای نفتی
ی برای ذخیرهســازی مناســب
تأکید کرد :برنامهریز 
فــرآورده در انبارهای نفت کشــور و تأمیــن بنزین

نوروزی انجام شده اســت و از ابتدای اسفند
نیز عملیات سرکشــی از جایگاههای مناطق
سیوهفتگانه آغاز میشود.
ویسکرمی گفــت :مأمــوران و گروههای
عملیاتــی ما به جایگاههای عرضه ســوخت
مناطق عملیاتی و حوزه ســتادی میروند و
ضمن بررسی مســیرهای مختلف در کشور،
نواقص و کاســتیها را بررســی ،پیگیــری و برطرف
میکنند.وی اظهــار کرد :امیدواریــم برای تعطیالت
نوروز که شــروع عملیاتی آن روز  ۲۵اسفندماه است،
آمادگی کامل داشته باشیم.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههــای نفتی با
تاکید بر اینکه بازدید جایگاههای عرضه سوخت کشور
طبق رویه سالهای گذشته انجام میشود ،تأکید کرد:

با توجه به شرایط ســخت کرونا در سالهای
گذشــته با محدودیــت و ممنوعیت تردد
روبرو بود ،امــا امیدواریم در نــوروز ۱۴۰۱
گلگشتهای نوروزی خود را فعال کنیم.
ویس کرمی تصریح کرد :از ابتدای اسفندماه
برنامهریزی برای اعــزام اکیپهای عملیاتی
و تیمهای بازرســی بــه مناطــق مختلف
کشــور را انجام میدهیم تا آمادگی کامل جایگاهها را
احراز کنند و با توجه به افزایش تعداد ســفرها ،بتوانیم
خدمات خوبی را در بحث سوخترســانی در ایام نوروز
پیشرو ارائه کنیم.وی گفت :پیشبینی ما این اســت
که نوروز امسال متفاوت با ســالهای قبل است و اگر
محدودیتهــای کرونایی نداشــته باشــیم ،مصرف
بنزیــن در تعطیالت نوروزی پیــشرو ،روزانه بیش از

 ۱۰۰میلیون لیتر باشد.مدیرعامل شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی درباره وضع عرضه ســوخت هوایی
در کشور گفت :تولید ما در داخل کشــور ،بیش از نیاز
اســت .روزانه حدود  ۴میلیون لیتر سوخت هوایی در
کشور توزیع میشــود که این رقم در ایام نوروز با توجه
به افزایش تقاضا ،بیشترمیشود و به میانگین روزانه تا
 ۵میلیون لیتر نیز افزایش مییابد.
ســفرهای نوروزی در  ۲سال گذشــته به دلیل شیوع
کرونا محدود بــود و همین موضوع باعث شــده بود تا
مصرف بنزین نیز در این زمان با کاهش همراه شود.
تا آنجا که در نوروز ســال  ،۱۳۹۹مصرف روزانه بنزین
تا  ۴۰میلیون لیتــر در روز کاهش پیدا کــرد و این در
شرایطی بود که همواره مصرف بنزین در نوروز باالترین
میزان را به ثبت می رساند.

گاز اروپا و ماموریت استراتژیک مسکو

احتمال کاهش تولید گاز ایران به یکسوم فعلی وجود دارد
خریدار کارشــناس حوزه انرژی با بیان
اینکه کمکاری کشــورهایی مثــل ایران و
حتی ترکمنستان و یا قطر باعث شده روسیه
جوالن بیشتری بدهد ،گفت :ایران میتواند
در درگیری اخیــر بین روســیه و اوکراین
نقشی تاثیرگذاری را ایفا کند ،یعنی بازیگر
منطقه و دنیا قلمداد شــود به شرطی که در
مذاکرات وین به توافق برسیم.
حمیدرضــا صالحی ،در ارزیابــی بحران
گاز در اروپا و درگیری روســیه و اوکراین
اظهار داشت :بحث گاز در اروپا از گذشته
بعنوان یــک کاالی اساســی در مصرف
صنایع و خانگی دارای اهمیت بوده است،
منبع تغذیه گاز این قاره همیشه از طریق
روســیه به عنوان منبع اصلی و یا از طریق
الانجی از مســیر قطر بوده است ،اخیرا
در پساکرونا شــدت گرفتن تقاضا و پایین
آمدن سطح ذخیره گازی اروپا و همچنین
کند شدن ارسال از ســوی روسیه همگی
دست به دســت هم دادند تا قیمت گاز و
برق در اروپا باال بــرود و تولیدات نیروگاه
فسیلی به ســمت تجدیدپذیر سوق پیدا
کند.
وی افزود :رشد باالی قیمت برق و گاز باعث

شده برخی صنایع تعطیل شوند و بر همین
اســاس ایدههای جدیدی در تامین کسری
نیاز گاز اروپا تمهیداتی اندیشیده شده ،اما
هیچ کشــوری از جمله ایران با وجود منابع
غنی نتوانسته آلترناتیو روسیه شود .روسیه
به انحای مختلف توانســته ایــن ماموریت
استراتژیک را خود به عهده بگیرد و درواقع
نقش وابســته کردن اروپا را بــه خوبی ایفا
کرده است.
این عضو اتاق بازرگانی گفــت :منافعی که
روســیه از خطوط لوله گاز بــه اروپا حاصل
کرده بیش از منافع اقتصادی منافع سیاسی
و استراتژیک بوده ،هر چند منافع اقتصادی
هم به حدی باال اســت که میتــوان گفت
روســیه تنها بازیگر قدرتمند گاز در منطقه
و دنیا برای اروپا اســت ،علیرغم اینکه اروپا
دنبال جایگزین جدید بوده و حتی در اسناد
اروپا مشاهده شــده که ایران را هم مدنظر
داشــتهاند اما در این مســیر هماهنگی با
کشــورهای دیگر بخصوص روسیه هیچگاه
عملیاتی نشده است.
وی با اشــاره به اهمیت انحصاری بودن بازار
اروپا برای روســیه باضافــه اهمیت روابط
سیاســی و بینالمللی ،خاطرنشــان کرد:

صادرات گاز به اروپا ابزاری برای مناســبات
روسیه با اروپا اســت ،به نوعی که روسها از
وابستگی شدید اروپا کمال استفاده را برده
و این موضوع را در خیلی از مناســبات خود
با کشــورهای اروپایی مدنظر قــرار داده و
توانسته بازی برد-برد را برای مطالبات خود
داشته باشد.
صالحی در ادامه بیان کــرد :البته کمکاری
دیگر کشورها مثل ایران و حتی ترکمنستان
و یا قطــر نیز باعث شــده روســیه جوالن
بیشــتری بدهد ،این کشــورها بازیگرانی
هســتند که وزنهای برای رقابت با روســیه
نشــدند ،بعبارت دیگر یا با هم متحد نشدند

تا بتوانند منافعی مشــترک را دنبال کنند.
تا همه اتفاقات پیشرو در عرصه بینالملل
مثل همین درگیری روســیه بــا اوکراین
اهرمی برای استفاده روسیه باشد و نگرانی
اروپا از برخورد و جنگ روســیه و اوکراین
تامین گاز اروپا را تحتتاثیر قرار دهد.
وی اظهار داشت :وابستگی به گاز ،نگرانی
از تعطیلــی صنایع و آثــار زیانبار کمبود
گاز بر اقتصاد باعث شده اروپا در مناسبات
با روسیه دست پایین بگیرد ،به طوری که
برای رفع مشــکالت امریکا اعالم کرد که
در باالنس تامیــن گاز نقــش ایفا خواهد
کرد.
این کارشــناس حوزه انرژی بــا بیان اینکه
ایران در درگیری اخیر بین روسیه و اوکراین
میتواند نقشی تاثیرگذار را ایفا کند ،گفت:
در این شرایط ایران میتواند بازیگر منطقه
و دنیا قلمداد شود به شرطی که در مذاکرات
وین توافق حاصل شــود و ســرمایهگذاری
میادین گازی آلترناتیوی بــرای تامین گاز
اروپا باشد و قطعا از سوی اروپا نیز استقبال
میشود.
وی ادامه داد :اگر برای تولیــد گاز میادین
جذب سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم،

هم نیاز کشــور تامین و هم امکان صادرات
خواهیــم داشــت و در کنــار گاز از اتصال
شبکه برق هم ببریم ،اکنون خطوط انتقال
ما از غرب تا اروپا هم ادامــه دارد ،میتوانیم
در کنار گاز؛ برق را هم صادر کنیم و در یک
پلن اســتراتژیک نقش ایــران را به عنوان
هاب انرژی منطقه و صادرات انرژی به دنیا
مطرح کنیم.
صالحــی با بیــان اینکــه ایــران میتواند
تامینکننــده دوم گاز اروپــا باشــد و این
مسئله نیازمند الزاماتی است که مهمترین
آن مذاکرات وین است ،تاکید کرد :اقتصاد
هیــچ کشــوری بــدون ســرمایهگذاری
مستقیم خارجی رشــد نکرده است .توافق
در مذاکــرات ایــن فرصت طالیــی را در
اختیار ما قرار میدهــد ،چراکه اکنون عدم
ســرمایهگذاری در میادین گاز باعث افت
تولید شــده ،حتی این امکان وجود دارد تا
چند ســال آینده به یکســوم برسد و تمام
دســتاوردهایی که داشــتیم تحتالشعاع
قــرار گیــرد ،بنابراین مهمتریــن تصمیم
سرمایهگذاری خارجی و اروپا و کشورهای
مسیر است تا در آینده از مزایایی اقتصادی
و امنیتی آن بهرهمند شویم.

آب

رشد بیش از  ۶درصدی بارشها در زمستان نسبت به دوره بلندمدت
میزان بارشهای کشور از ابتدای فصل زمستان تا ۲۸
بهمنماه ،رشد  ۶.۱درصدی نسبت به دوره بلندمدت
نشان میدهد.
وضعیت بارشهای کشور در پاییز چندان مطلوب نبود
و میزان بارشها در این فصل بیانگر آن اســت که پاییز
ســال جاری آنچنانکه پیشتر ســازمان هواشناسی
اعالم کرده بــود ،یکی از خشــکترین فصلهای نیم
قرن اخیر بود.اما وضعیت در زمستان امسال کمی بهتر

شده است و بارشهای به نسبت خوبی در کشور داشته
ایم .چنانکــه گزارش تازه مرکز ملی پایش و هشــدار
خشکسالی بیانگر آن اســت که بارش های فصل پاییز
با رشد  ۶.۱درصدی نســبت به دوره بلندمدت همراه
شده است.از ابتدای فصل زمستان تا  ۲۸بهمن ماه ۷۳
میلیمتر بارش در کشــور رخ داده و این درحالی است
که میزان بارش اتفاق افتــاده در دوره بلندمدت ۶۸.۸
میلیمتر بوده که رشد را نشان میدهد.

در عین حال از ابتدای سال آبی جاری (ابتدای مهرماه
 )۱۴۰۰تا  ۲۸بهمن ماه مجموع بارش های کل کشور
به عدد  ۱۱۲.۸میلیمتر رســیده که در مقایسه با دوره
بلندمدت که  ۱۳۰.۴میلیمتربارش داشته ایم ،کاهش
 ۱۳.۵میلیمتری داشته اســت.همچنین میزان بارش
اتفاق افتاده در کشــور از ابتدای بهمنماه تا روز بیست
و هشــتم  ۱۴.۷میلیمتر بوده که در مقایســه با دوره
بلندمدت که  ۳۵.۹میلیمتر بارش رخ داده بود ،کاهش

 ۵۹.۱درصدی را نشــان می دهد.این موضوع نشــان
از آن دارد کــه فقط در دی ماه کمی وضعیت بارشــی
کشور نســبت به دوره بلندمدت بهتر بوده است ،اما در
مجموع هنوز وضعیــت امیدوارکنندهای از نظر میزان
بارش ها متصور نیســت.هفت روز منتهی به  ۲۸بهمن
ماه هم فقط در کشور  ۳.۸میلیمتر بارش ثبت شده که
در مقایســه با دوره بلندمدت با بارش  ۸.۴میلیمتری،
کاهش  ۵۴.۶میلیمتری را نشان می دهد.

بــا در نظر گرفتن تمــام این شــرایط اجالس  GECFو ســفر رئیس
جمهور به قطر اتفاق میافتد .منابــع آگاه وزارت نفت گفتهاند که یکی
از اهداف و پیشنهادات وزارت نفت ،پیشنهاد سوآپ گاز قطر و صادرات
به کشورهای همسایه و تشــکیل کارگروه مشــترک در زمینه پارس
جنوبی است.هنوز به طور دقیق مشخص نشده است ارائه این پیشنهاد
از ســمت وزارت نفت با هدف تداوم و حفظ بازار گازی عراق ،صادرات
به کشــورهای حوزه خزر از جمله آذربایجان یا صادرات به کشورهای
شــرق در صورت تکمیل خط لولــه صلح صورت میگیــرد ولی آنچه
مشخص است این ایده که برای اولین بار مطرح میشود میتواند عالوه
بر مزایایی که برای قطر داشته باشد ،محکمترین گام برای تبدیل شدن
ایران به هاب انرژی منطقه باشد.

شبکههای توزیع برق اصالح و ایمن میشوند

صنعت برق در اقدامی فراگیر ،شناســایی و رفــع کانونهای خطر در
شبکههای توزیع سراسر کشور را اجرایی میکند.
به گزارش پایگاه خبری شرکت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران(
توانیر) ،صنعت برق در اقدامی فراگیر شناسایی و رفع کانونهای خطر
در شــبکههای توزیع برق را در روز چهارشــنبه مورخ  ۴اســفند ماه با
حضور بیش از  ۵هزار نفر از نیروهای عملیاتی آغاز خواهد کرد.
دراین اقــدام فراگیر که به صورت همزمان در ســطح کل کشــور آغاز
خواهد شــد ،محورهای کنتــرل و اصالح حریم شــبکه ،جابه جایی و
اصالح پایههای قرار گرفته در معابر پــس از تعریض و تغییرات مبلمان
شهری ،مقاوم سازی و تعویض پایههای معیوب در دستورکار سراسری
اکیپهای عملیاتی و فنی قرار میگیرد.
همچنین ترمیم دریچههای معیوب پایههای روشــنایی معابر ،جمع
آوری اشیاء اضافه و تابلوهای تبلیغاتی مجاور پایههای شبکه برق و قفل
و بست و ترمیم درب معیوب پســتهای زمینی ،تابلوهای زیرترانس،
شــالترها و جعبههای مســتقیم از دیگر محورهای این اقــدام فراگیر
خواهد بود .اصالح کابل سرویسهای بهم تنیده مشترکان روی پایهها
و جعبههای تقســیم نیز محور دیگری اســت که در این اقدام فراگیر
نسبت به انجام آن اقدام خواهد شد.
هموطنان در صورت مشــاهده مشکالت در شــبکههای توزیع برق،
خرابی شبکه ،خرابی درب تابلوهای برق را در اپلکیشین برق من ثبت و
در این اقدام فراگیر همکاری کنند .در حال حاضر نزدیک به  ۸۵۰هزار
کیلومتر طول شبکههای توزیع سراسر کشور است.

نمره قبولی وزارت نفت در تأمین گاز خانگی
در زمستان ۱۴۰۰

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اســامی گفت :با تالش وزارت
نفت امسال با وجود ســرمای زودرس در بسیاری از نقاط کشور ،قطعی
گاز در بخش خانگی نداشتیم که این عملکرد برای این وزارتخانه نمره
قبولی به شمار میآید.
به گزارش وزارت نفت« ،هادی بیگینژاد» با بیان اینکه هرچند امسال
در بسیاری از نقاط کشور در فصل پاییز شــاهد آغاز سرما و بارش برف
بودیم ،اما گازرسانی خانگی پایدار و مناســب بود ،افزود :با تالشهای
وزارت نفت ،امسال و در ماههای سرد ســال گازرسانی به بخش خانگی
با مشــکلی روبهرو نشــد که این مهم برای وزارت نفت نمــره قبولی به
شــمار میآید.وی با اشــاره به اینکه در این دولت اراده برای انجام کار
خستگیناپذیر بیش از گذشــته وجود دارد ،بیانداشت :وزارت نفت در
این چند مــاه همه تالش خود را بــهکار گرفت تا با وجود کســری گاز
در کشور ،گازرسانی در بخش خانگی متوقف نشــود و خانههای مردم
در زمســتان گرم بماند که البته این موضوع تا پایان فصل ســرما ادامه
خواهد یافت.
عضو کمیســیون انرژی مجلس تصریحکرد :معتقــدم همگام با تالش
برای گازرسانی در کشور باید گروه اندیشــهورز در حوزه انرژی کشور
تشــکیل شــود تا ضمن افزایش بهرهوری در این حــوزه ،هزینهها نیز
کاهش یابد.

دیوار

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ خبر داد

استقرار تیمهای پاس پیاده و گشتهای
خودرویی برای پیشگیری از وقوع جرم
در پایتخت

رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از اســتقرار تیمهای پاس پیاده و
گشتهای خودرویی برای پیشگیری از وقوع جرم در پایتخت خبر داد.
جلیل موقوفــهای ،رییــس پلیس پیشــگیری تهران بــزرگ گفت:
کالنتریها اصوال مانند پزشــکان عمومی هســتند که مردم برای هر
موردی مانند تصادف ،درگیری ،سرقت ،اختالف حساب و...به کالنتری
مراجعه میکنند.وی با بیان اینکه فعالیــت در کالنتریها به صورت
شبانهروزی اســت ،ادامه داد :زمان رسیدگی به شــکایات مردم با
توجه به موردی کــه برای آن مراجعه کردهاند متفاوت اســت ،البته
در مجموع تالش میشــود که در کوتاهترین زمان به درخواســت و
شکایات مردم رسیدگی شود.رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در
پاسخ به این سوال که درخصوص مقابله با سرقتهای خرد چه اقداماتی
در پلیس پیشــگیری صورت گرفته است ،خاطرنشــان کرد :در پلیس
پیشگیری طرحهای منطقهای مانند طرح رعد را به صورت ماهانه اجرا
میکنیم .همچنین طرحهای امنیت و آرامش نیز در طول هفته توسط
سرکالنتریها در حوزه استحفاظیشان اجرا میشود.
ســرهنگ موقوفهای خاطرنشــان کرد :همچنین طرحهای مبارزه با
کیفقاپی و سرقت منزل به صورت دائم توســط کالنتریها در پلیس
پیشــگیری اجرا و این طرحها در دستور کار اســت و با جرائم برخورد
میشــود .با اجرای این طرحها پلیس به توفیقات خوبی نیز دست پیدا
کرده است.وی درباره کاهش وقوع ســرقت تصریح کرد :الحمداهلل در
ماه گذشته یعنی از ابتدای دی ماه در وقوع ســرقت کاهش داشتهایم.
همچنین در کشفیات نیز با افزایش روبرو بودهایم.
رییــس پلیس پیشــگیری تهران بــزرگ همچنین دربــاره اقدامات
پیشــگیرانه گفت :پلیس با برنامهریزی و تحلیل جرم ،اقدامات فنی و
اطالعاتی و همچنین با اجرای طرحهای مختلف و تیمهای پاس پیاده
و گشتهای خودرویی از وقوع جرم پیشگیری میکند.
به دلیل شیوع موج جدید کرونا

دوره آموزشی سربازان اعزامی اسفند ماه ،چهار
هفته شد

سازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری اســامی ایران اعالم کرد:
برابر ابالغیه ستاد کل نیروهای مســلح ،مدت آموزش رزم مقدماتی در
اسفند ماه به مدت  ۴هفته تعیین شده اســت.به گزارش پایگاه خبری
پلیس ،ســازمان وظیفه عمومی انتظامی جمهوری اســامی ایران در
اطالعیه ای اعالم کرد :با توجه به شــیوع موج جدیــد ویروس کرونا و
در پیش رو داشتن ســال جدید و ماه مبارک رمضان ،برابر ابالغیه اخیر
ســتاد کل نیروهای مســلح مدت آموزش رزم مقدماتی در اسفند ماه
ســال  ۱۴۰۰به مدت  ۴هفته تعیین شده اســت.در این اطالعیه آمده
است :مشموالن و خانواده های آنان برای کســب اطالعات بیشتر می
توانند از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.
 police.irسامانه تلفن گویا به شــماره  ۰۹۶۴۸۰و یا کانال سازمان در
پیام رسان ســروش به نشــانی  @khabaresarbaziاز آخرین اخبار
مربوطه مطلع شــوند.پیش از این ،طول دوره آمــوزش رزم مقدماتی
ســربازان هشــت هفته یا دو ماه بود که این بازه زمانی در حال حاضر و
با توجه به شرایط اعالم شده به چهار هفته یا یک ماه تقلیل یافته است.
بنابراین مشمولینی که از اسفندماه به خدمت سربازی اعزام می شوند
دوره آموزشی چهار هفته ای را سپری خواهند کرد.
ادامه روند گسترش سویه امیکرون

هشداروزارتبهداشتبرایتکمیلواکسیناسیون

مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت اعــام کرد :با
گسترش ســویه اُمیکرون در کشــور و از ســوی دیگر کاهش رعایت
پروتکل های بهداشتی ،تعداد شــهرهای با وضعیت تعداد شهرهای با
وضعیت قرمز در کشور از  ۲۴۷به  ۳۳۷شهر افزایش یافت.
مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشــت در اطالعیه ای
آخرین وضعیت رنگبندی شهرهای کشور را اعالم کرد ،در این اطالعیه
آمده است :با گسترش ســویه اُمیکرون در کشور و از سوی دیگر کاهش
رعایت پروتکل های بهداشــتی ،تعداد شــهرهای با وضعیت قرمز در
کشور از  ۲۴۷به  ۳۳۷شــهر افزایش یافت .همچنان تاکید و توصیه بر
این است که هموطنان در اســرع وقت نسبت به تکمیل واکسیناسیون
خود و فرزندان شان و نیز تشــدید رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام
کنند .این اطالعیــه آخرین وضعیت رنگبندی شهرســتان ها را به این
صورت اعالم کرد :قرمز ۳۳۷ :شــهر ،نارنجی ۶۴ :شهر ،زرد ۴۷ :شهر و
آبی ۰ :بر اســاس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت
بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی در  ۲۴ســاعت منتهی به روز
جمعه  ۲۹بهمن ۱۸۷ ،بیمار کووید  ۱۹جان خود را از دست دادند
و مجموع جانباختگان این بیماری در کشــور به  ۱۳۴هزار و ۶۰۷
نفر رســید.طبق معیارهای قطعی تشخیصی تا روز گذشته ۱۹ ،هزار و
 ۳۱۷بیمار جدید مبتال به کووید ۱۹در کشور شناسایی و دو هزار و ۵۶۶
نفر از آنها بستری شدند.وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی روز
یکشنبه  ۲۸آذر ماه مشاهده سویه «امیکرون» کرونا در ایران را تایید
کرد و بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی روز
پنجشنبه  ۳۰دی ماه تصریح کرد که در نمونهبرداریهای انجام شده
تاکنون بیش از دو هزار مورد مثبت ابتال به ویروس امیکرون در کشور
شناسایی شده است.محققان آفریقای جنوبی گونهای جدید از ویروس
کرونا را شناســایی کردند که با عنوان  ۱.۱.۵۲۹.Bشناخته میشود و
دارای جهشهای چندگانه است.
برلیان یک فروشگاه درخشان

رفاه غوغا کرد

فروشگاه رفاه شــعبه برلیان در منطقه زعفرانیه واقع در شمال پایتخت
افتتاح شد.به گزارش روابط عمومیشــرکت فروشگاههای زنجیرهای
رفاه؛ فروشــگاه هایپر برلیان در حالی افتتاح شــد که این روزها اخبار
توســعه بیســابقه خانواده معظم رفاه زبانزد خاص و عام و آرزوی رقبا
اســت.در آیین افتتاحیه این فروشگاه مردم پرشــوری حضور داشتند
که شاهد برنامههایی همچون :کنســرت گروه محبوب ایوان بند ،آتش
بازی ،برش کیک و روبان و … بودند.این فروشــگاه که با دستان جناب
آقای دکتر رســول محمدی عضو محترم هیئت مدیــره و مدیرعامل
شرکت فروشگاههای زنجیرهای رفاه افتتاح شــد با بیش از  ۱۳۰۰متر
مربع ســطح فــروش ،دارای غرفههای تخصصی ،کاالهــای مرغوب و
کنترل شــده ،قیمتهای همواره با تخفیف ،پارکینگ اختصاصی و …
در مجتمع تجاری برلیان ،واقع در خیابان مقــدس اردبیلی در منطقه
زعفرانیه گامیدیگر از گســترش خدمترسانی رفاه برای مردم شریف
ایران است.مشتریان گرامیرفاه میتوانند همه روزه از ساعت  ۸الی ۲۳
با مراجعه به این فروشگاه نوین از مزایای هایپر برلیان بهرهمند شوند.

آگهیمفقودی

برگ سبز وسند سواری سمند ايکس 7رنگ ابی سير مدل 1390به شماره موتور
12489335973وشاسی NAACNICM8Bf751764وشهربانی ايران 619_66ط97به
يزد
مالکيت مانی زاهد انارکی مفقود گرديده واز اعتبار ساقط ميباشد.
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روزنامه سراسری صبح ایران

معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت آموزش و پرورش:

به ازای هر  ۴دانشآموز ،یک نفر مبتال به چاقی و اضافه وزن

خریدار معاون تربیت بدنی و ســامت
وزارت آموزش و پرورش گفت :طی هشــت
سال گذشــته نرخ «چاقی» دانشآموزان
رشد داشــته و به ازای هر چهار دانشآموز
یک دانشآموز مبتال بــه چاقی و اضافهوزن
اســت و از حیث ورزش و چاقی خانوادهها،
بیش از  ۶۵درصد مــادران مبتال به چاقی و
اضافهوزن هستند.
صادق ســتاری فرد با اشــاره به سیاســت
دولت که دولت مردمی ،مردم سازی و مردم
محوری همه برنامهها اســت اظهار کرد :در
وزارت آموزشوپــرورش به دنبال عملیاتی
کردن ایــن رویکرد بودیــم و در گام اول به
ســمت آزادســازی مجموعههای ورزشی
رفتیم.
وی افزود :حــدود  ۴۰۰۰اماکن ورزشــی
داریم کــه این ظرفیــت را دارند تــا برای
اســتفاده در اختیــار دانشآمــوزان و
خانوادهشان قرار دهیم.
معــاون تربیتبدنــی و ســامت وزارت
آموزشوپــرورش بابیان اینکه بــه دنبال
یک چرخش تحولی از اختصاصی ســازی
به ســمت مردمــی ســازی و بــا رویکرد
عدالــت محوری هســتیم گفــت :وزارت
آموزشوپرورش مولد ســرمایه اجتماعی
است و ما از خودمان شــروع کردیم و اماکن
متعلق بــه وزارت آموزش و پــرورش را در
اختیــار خانوادهها و دانشآمــوزان در آخر
هفتهها قــرار دادیم .پنجشــنبه دختران با
مادران و جمعه پســران با پدران بهصورت
رایگان میتوانند از امکان ورزشی استفاده
کنند.
ســتاری فرد به هدف همگانی شدن ورزش
و برداشــتن گامی برای ارتقای ســامت
عمومــی خانوادهها گفت :در فــاز اول این
برنامه در  ۱۰اســتان عملیاتی میشود .سه

اســتان تهران ،البرز و آذربایجان شــرقی
این کار را شــروع کردهانــد و در بازه زمانی
کوتاهمدتی به  ۱۰اســتان میرســند و تا
پایان سال تحصیلی همه اســتانها را دربر
میگیرد.
وی افزود :در فاز بعدی به سمت آزادسازی
مدارس میرویم .مدرســه کانون پیشرفت
محله اســت .از محوطه مدارس در تابستان
و آخر هفتههــا و بعدازظهرها برای بســط
فعالیتهای ورزشی اســتفاده میکنیم تا
ارتباط بین خانواده و حوزه آموزش را بهبود
دهیم و برای تحقق عدالت آموزشی و ایجاد
فرصتهــای برابر برای همــه مردم تالش
کنیم.
معــاون تربیتبدنــی و ســامت وزارت
آموزشوپرورش بابیان اینکه ما از ظرفیت

مدارســمان نیز میتوانیم استفاده کنیم
اظهار کــرد :به دنبــال این هســتیم که
بهزودی دســتورالعمل مربوطه را ابالغ و
از طریق ثبتنام و صدور کارت شناسایی
بــرای دانشآمــوزان و خانوادهشــان،
امکان ورود به اماکن ورزشــی را تسهیل
میکنیــم ،البته به دنبــال هیئتامنایی
شدن مجموعههای ورزشــی هم هستیم
که خود مردم بر ســرکار بیایند و مدیریت
کنند.
ســتاریفرد افزود :این آمادگی و تقاضا را
داریم که سایر دســتگاهها بهویژه وزارت
ورزش و شــهرداریها به مــا کمک کنند
و اماکن و زیرســاختهای ورزشیشــان
را آخر هفتهها در اختیــار دانشآموزان و
خانوادهشان قرار دهند تا به توسعه ورزش

همگانی کمک کنیــم .به دنبــال ترویج
سنت حســنه وقف آموزشی هســتیم تا
از ظرفیــت مردمی برای توســعه ورزش
دانشآمــوزی بهرهمند شــویم ۳۳ .هزار
معلم ورزشــی داریم و تعــداد معلمان ما
شــش برابر کل پرســنل وزارت ورزش و
جوانان است.
وی با اشــاره به اینکــه خانوادهها بهصورت
رایــگان وارد مجموعههــا میشــوند و
هزینهای از آنها اخذ نمیشــود ،یک هدف
اجرای طرح آزادســازی اماکن ورزشــی را
افزایش فعالیــت و تحــرک دانشآموزان
دانســت و گفت :طی هشت ســال گذشته
نرخ چاقی دانشآموزان رشــد داشــته و به
ازای هــر چهار دانشآموز یــک دانشآموز
مبتال به چاقی و اضافهوزن اســت و از حیث

ورزش و چاقی خانوادهها ،بیش از  ۶۵درصد
مادران مبتال به چاقی و اضافهوزن هستند.
از ســوی دیگر طی  ۲۰تا  ۳۰سال آینده ۲۰
تا  ۳۰درصد جامعه ما ســالمند میشوند و
جوانان با سرعت بیشــتری مبتال به چاقی
میشــوند و بر اســاس مطالعات در آینده
جامعهای را خواهیم داشــت که  ۷۵درصد
دچار معضالت چاقــی و اضافهوزن خواهند
بود و یا در معرض خطر قرار دارند.
معــاون تربیتبدنی و ســامت وزارت
آموزشوپــرورش در برنامــه تلویزیونی
«ورزش و مــردم» شــبکه اول ســیما
افــزود :با ایــن هــدف و چشــمانداز،
چــارهای نداریم جــز اینکــه در حوزه
ورزش دانشآمــوزی هزینــه کنیم .اگر
امروز بــرای ورزش دانشآموزی هزینه
نکنیــم در چشــمانداز  ۱۰تا  ۳۰ســال
ِ
ســامت
آینده باید هزینههای درمان و
بهمراتب ســنگینتری را متحمل شویم.
دانشآموزان میتواننــد پدر و مادر خود
را برای حضور در اماکن ورزشــی ترغیب
کنند که هم تحکیم بنیــان خانواده را به
دنبال دارد و هم میتواند باعث تشــویق
خانوادهها بــه حضــور در عرصه ورزش
شود و درعینحال میتواند به شناسایی
استعداد بچهها کمک کند.
ســتاری فرد بابیان اینکه  ۱۵هــزار کانون
ورزشــی داریــم و در بیش از  ۳۰رشــته
ورزشی انجمن ورزشی داریم گفت :حدود
 ۱۴میلیــون دانشآمــوز داریــم و بهطور
متوســط  ۶۵تا  ۷۰درصد جامعــه بهطور
مستقیم یا غیرمستقیم با آموزشوپرورش
مرتبط هســتند و پیشبینی کردیم حتی
در آینده دانشآمــوزان بتوانند با پدربزرگ
و مادربزرگ خودشان نیز در اماکن ورزشی
ما حضور یابند.

امیکرون

زالی ۵:روز قرنطینه برای مبتالیان امیکرون کافی نیست
زالی درباره ایزوالســیون بیماران کرونایــی در خانه
گفت :مطالعات اخیر نشــان داده کــه  ۵روز قرنطینه
برای امیکرون کافی نیست و براساس مطالعات جدید
اگر کسی  ۷روز عالیم نداشته باشد و تست منفی داشته
باشد می تواند با استفاده از دو ماسک در سرکار حضور
پیدا کند و اگر کسی ده روز عالیم ندارد می توان بدون
تست منفی و با اســتفاده از دو ماسک در سرکار حاضر
شود.
علیرضا زالی در جلسه ســتاد مقابله با کرونا در استان
تهران گفت :درباره امیکرون بایــد مراقبتها ادامه پیدا
کند و کماکان بایــد تاکید بر واکسیناســیون به ویژه

دوز سوم باشــد و هنوز هم پوشش گسترده
واکسیناسیون دوز ســوم می تواند راهگشا
باشد و اگر جامعه واکسیناسیون کامل شود
در سویه های بعدی نیز موثر است.
وی درباره مشــکالت ناشــی از کرونا گفت:
واکسیناســیون احتماال مــی تواند عوارض
مزمن کرونا را که بسیار هم آزاردهنده است
نیز کاهش دهد.
وی با اشــاره به پدیده عفونت مجدد ادامه داد :عفونت
مجدد به دلیل ایمنی گریزی امیکرون شــانس باالیی
دارد اما واکسیناســیون باز هم می تواند در این زمینه

موثر باشد .اگر کسی ســویه های قبلی کرونا
را گرفتــه باشــد در مقابل امیکــرون ایمن
نیست.
زالــی خاطر نشــان کــرد :بایــد در زمینه
واکسیناســیون کودکان فعالتر عمل کنیم
و والدین باید در ایــن زمینه اقدامات بهتری
داشته باشــند .دو میلیون کودک در شیلی
با ســینووک واکســینه شــده اند و ارزیابی های قابل
توجهی داشته است.
زالی درباره زنان باردار گفت :براســاس اعالم سازمان
بهداشــت جهانی بانوان باردار باید واکســینه شوند.

براســاس گزارش وزارت بهداشت نوزادانی که به کرونا
مبتال شده اند براساس مطالعات مشخص شده مادران
آنها واکسینه نشده اند.
وی دربــاره ایزوالســیون بیمــاران در خانــه گفت:
مطالعات اخیر نشــان داده کــه  ۵روز قرنطینه برای
امیکرون کافی نیست و براســاس مطالعات جدید اگر
کسی  ۷روز عالیم نداشته باشــد و تست منفی داشته
باشد می تواند با استفاده از دو ماسک در سرکار حضور
پیدا کند و اگر کسی ده روز عالیم ندارد می توان بدون
تست منفی و با اســتفاده از دو ماسک در سرکار حاضر
شود.

لزوم افزایش دستگا ه ماموگرافی در کشور

واکسیناسیون گارداسیل تحت پوشش بیمه قرار گیرد
خریدار عضو هیــات مدیره انجمن علمی
ســرطانهای زنان بر لزوم افزایش دستگاه
ماموگرافی در تمام نقاط کشور تاکید کرد.
«مــژگان کریمــی زارچی» ،عضــو هیات
مدیــره انجمن علمی ســرطانهای زنان و
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی
ایران در ارتباط با ســرطانهای خاص زنان
گفت :شایعترین ســرطان در زنان سرطان
پستان است ،اگرچه سرطان پستان خاص
زنان نیست و در هردو جنس دیده میشود.
شایعترین سرطان دیگری که مختص زنان
است ،ســرطان رحم و پس از آن به ترتیب
سرطان تخمدان ،ســرطان دهانه رحم و در
موارد نادر سرطان انتهای دستگاه تناسلی
است.
او افزود :رایجترین ســرطان در میان زنان
سرطان پستان اســت و از هر هفت یا هشت
زن ،یک نفر دچار این ســرطان میشــود.
از این نظر آمار کشــور ما متفــاوت با دیگر
کشورها نیست و در کشــورهای پیشرفته
نیز با همین آمار مواجه هســتیم .از طرفی
طی ســالهای اخیر ،چه در کشور ما و چه
در کشورهای دیگر ،آمار ســرطان پستان

افزایش پیدا کرده است.
کریمی زارچی درارتباط با آخرین آمارها از
وضعیت شیوع سرطان دهانه رحم در زنان
ایرانی گفت :آمار سرطان دهانه رحم تا سال
 ۲۰۰۹افزایش نســبی داشــته ،اما از سال
 ۲۰۰۹تا  ،۲۰۱۶آمارهای وزارت بهداشت
نشــان میدهد این ســرطان رو به کاهش
اســت .البته در مناطق مختلف جغرافیایی
کشور ،آمار مقداری متفاوت است.
او افــزود :در مراحل پیش زمینه ســرطان
گردن رحــم ،افــراد را شناســایی کرده و
تشخیص و درمان مناسب را انجام میدهیم
و از ایجــاد ضایعــه برای آنهــا جلوگیری
میکنیم .طی هفت ســال اخیــر کاهش
قابل مالحظهای را در بروز این ســرطان در
بســیاری از مناطق جغرافیایی کشور داریم
اما در مورد ســرطانهای دیگر ممکن است
آمار متفاوت باشد.
او درارتباط با علل بروز سرطان دهانه رحم
گفت :از عوامل ایجاد ســرطان دهانه رحم،
ویروس اچ پی وی و عامل انتقال آن از طریق
جنسی اســت ،بنابراین رابطه در چارچوب
خانــواده مهمترین عامــل جلوگیری از آن

است .در کنار رعایت نکات بهداشت جنسی،
انجام واکسیناسیون اچ پی وی و انجام تست
پاپ اسمیر در کنار بررسی آلودگی ویروس
اچ پی وی میتواند نقش فوق العاده مهمی را
ایفا کند و ترکیب غربالگری و تســت اچ پی
وی و پاپ اســمیر ،واکسیناسیون و رعایت
بهداشــت جنســی مهمترین عامل پیش
گیری از سرطان گردن رحم است.
او درارتبــاط بــا وضعیــت دریافــت
واکسیناســیون گارداســیل در کشــور
که میتواند از بــروز ســرطان دهانه رحم
جلوگیــری کنــد ،افــزود :آمارها نشــان

میدهد حدود ســه درصد جمعیت کشور
ما طی پنج تا شش ســال اخیر توانستهاند
واکسیناسیون گارداســیل را دریافت کنند
و با آمــار موجودی که خود شــرکتام اس
دی از میــزان واردات واکســن در ایران را
اعالم کرده اســت ،با میزان واکسیناسیون
هدف ســازمان جهانی بهداشت برای سال
 ۲۰۳۰بســیار فاصلــه داریم .لــذا توصیه
میشــود جهــت ورود راحتتر واکســن
گارداسیل به کشورمان اقدام شود و حداقل
بخشــی از هزینههــای آن تحت پوشــش
بیمه قرار بگیرد تا بیشــتر جامعــه بتوانند
واکسیناسیون گارداســیل را انجام دهند.
البته واکســن ایرانی پاپیلوگارد که دوگانه
اســت هم میتواند در جلوگیــری از بروز
سرطان دهانه رحم کمککننده باشد.
کریمی زارچی افزود :درمانهای مناســبی
برای ســرطانهای دهانه رحم و ســرطان
پستان در ایران در دسترس ما وجود دارد .ما
در این زمینه قدرت تشخیصی بسیار خوب
و درمانهایی در حد درمان پیشرفتهترین
کشــورهای دنیا داریم .لذا مهم این اســت
که بانوان آگاهــی کامل از زمان مناســب

مراجعه داشته باشــند تا بیماری در مراحل
اولیه شناسایی شده و تشــخیص و درمان
سریعتر انجام بگیرد و زمان تشخیص است
که حرف اول را میزند .اگــر بتوانیم میزان
دســتگاههای ماموگرافی را در تمام کشور
افزایش دهیم که بتواند در دســترس تمام
زنانی که نیاز بــه غربالگری دارند قرار گیرد.
به نظر میرســد به هدف شناسایی و درمان
بهتر این بیماری میرسیم.
عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی
ایران گفــت :در مورد گــردن رحم آگاهی
حرف اول را میزند و اگر تمــام افراد بدانند
که این ویروس فقط خاص زنان نیست و در
مردان هم میتوانــد بیماریهای مختلفی
را از جمله ســرطان حلق و حنجره ،سرطان
مقعد و ناحیه تناسلی ایجاد کند و از طرفی
عوامل جلوگیری کننده از ســرطان گردن
رحم ماننــد غربالگریها با انجام تســت اچ
پی وی و پاپ اســمیر ،درصورت نیاز انجام
کولپوسکوپی ،بهداشت جنسی ،رابطه تک
همســری و یا رابطه در چارچــوب خانواده
مهمترین راهکارها بــرای جلوگیری از بروز
این سرطان هستند.

کمیته امداد

 ۵۸۴هزار کد اشتراک مددجویان برای استفاده رایگان به شرکت گاز ارسال شد
رییس کمیته امداد امام خمینــی (ره) گفت :با توجه
به مصوبه رایگان شــدن قبض گاز بــرای مددجویان
کمیته امداد ۵۸۴ ،هزار کد اشــتراک مددجویان این
نهــاد انقالبی برای بهــره مندی از گاز رایــگان به این
شرکت ارایه شد.به گزارش کمیته امداد ،سید مرتضی
بختیاری با تشــریح آخرین اقدامات انجام شــده در
خصوص اجرایی شــدن مصوبه رایگان شدن قبض گاز
مددجویان ،گفت :تاکنون شــماره اشتراک گاز حدود
 ۵۸۴هزار خانوار تحت حمایت به منظور برخورداری از
قبض رایگان ،به شرکت گاز ارسال شده است.

وی با اشاره به تعامل حســنه کمیته امداد و
شرکت گاز با هدف تســریع در جمعآوری و
پاالیش اطالعــات مورد نیاز ،افــزود :پیش
ن مــاه آمار کامل ۲
از ایــن در تاریخ  ۱۳بهم 
میلیــون و  ۳۰۰هزار خانوار مددجو شــامل
اطالعات شخصی ،محل ســکونت و کد ملی
مددجویان به شرکت گاز ارسال شده بود.
رئیس کمیته امداد خاطرنشــان کرد :شرکت گاز پس
از بررســی اطالعات ،در تاریخ  ۲۴بهمنماه خواستار
دریافت کد اشــتراک گاز مددجویان شد که به همین

منظــور فرآیند احصای شــماره اشــتراک
مددجویان در دســتور کار کمیته امداد قرار
گرفت.بختیاری تاکید کرد :در ادامه ،کمیته
امداد شماره اشــتراک گاز حدود  ۵۸۴هزار
خانــوار را از طریق مــددکاران و همچنین
سامانه امداد هوشــمند و کارآمد جمعآوری
کرد و طبق وعده اعالم شــده ،در تاریخ ۲۷
بهمنماه به شرکت گاز ارســال کرد.وی با بیان اینکه
بخشــی از مددجویان کمیته امداد به ویژه در مناطق
محروم از نعمــت گاز برخوردار نیســتند ،اضافه کرد:

تعداد زیــادی از مددجویان نیز در منــازل آپارتمانی
با کنتور مشــترک ،ساکن هســتند که در این زمینه با
همکاری شــرکت گاز به دنبال چارهجویی هســتیم.
بختیاری با تاکید بر اینکه مصوبه رایگان شدن قبوض
گاز مددجویان از ابتدای ســال  ۱۴۰۰الزمالجرا است،
اظهار کرد :حفظ منافع مددجویــان خط قرمز کمیته
امداد است و شــرکت گاز این اطمینان را داده است که
به محض اجرایی شــدن مصوبه ،تمــام پرداختیهای
قبلی گاز در نخستین قبض گاز به صورت بستانکار در
قبوض آنان منظور خواهد شد.

سرزمین
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رشد  ۲۹درصدی اعتبارات ملی ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان
اصفهان -مریم مومنی رئیس اداره برنامه ،بودجه ،جذب
سرمایه و تجهیز منابع ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان
گفت :در یکسال گذشته اعتبارات ملی این ادارهکل بیش از ۲۹
درصد افزایش و اعتبارات اســتانی نیز حدود  ۱۶۹درصد رشد
داشتهاست.
مهدی ســینایی رئیــس اداره برنامه ،بودجه ،جذب ســرمایه
و تجهیز منابع ادارهکل راه و شهرســازی استان اصفهان با بیان
اینکه بودجه چارچوبــی را برای تنظیم سیاســتهای دولت
و ســازمانها فراهم میکند اظهار کرد :بودجــه ادارهکل راه و
شهرسازی استان اصفهان از منابع ملی و استانی تامین میشود،
که اعتبارات ملی آن از طریق وزارت راه و شهرســازی با سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله موافقتنامه و به استان ابالغ
میشود و برای اعتبارات استانی نیز مبادله موافقتنامه از طریق
این ادارهکل با ســازمان مدیریت و برنامهریزی اســتان انجام
میپذیرد.
وی اذعان داشت :طی سالهای گذشــته بودجه ادارهکل راه و
شهرسازی استان اصفهان کامال متاثر از شــرایط کشور تغییر
کرده است به نحوی که از سال  ۱۳۹۴اعتبارات عمرانی روندی
نزولی داشته اما خوشبختانه از سال  ۱۳۹۸این روند تغییر و رو به
افزایش بوده است.
رئیس اداره برنامه ،بودجه ،جذب سرمایه و تجهیز منابع ادارهکل
راه و شهرسازی استان اصفهان با اشــاره به افزایش بیش از ۲۹

درصدی اعتبارات ملی این ادارهکل در یکســال گذشته ،گفت:
اعتبارات ملی ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان از افزون
بر دو هزار و  ۵۰۰میلیارد ریال در سال  ۱۳۹۹به بیش از سه هزار

است .وی با بیان اینکه روند اعتبارات استانی در یکسال گذشته
از افزایش قابل توجه بر خوردار بوده و حدود  ۱۶۹درصد رشــد
داشته است ،عنوان کرد :خوشبختانه تخصیص اعتبار نیز در این
بخش رشد قابل مالحظهای داشته و از بالغ بر  ۱۸۹میلیارد ریال
به بیش از  ۴۰۷میلیارد ریال افزایش داشته است که حدود ۱۱۵
درصد رشد را نشان میدهد.
ســینایی در خصوص توزیع اعتبار و تخصیــص در بخشهای
مختلف اذعان داشت :در سال  ۱۴۰۰در اعتبارات استانی ،بخش
سه درصد نفت و گاز کمترین ســهم را دارد علیرغم اینکه این
بخشدر سنواتگذشتهبیشترین تخصیصراداشتهاست.
وی با بیان اینکه امســال اعتبارات اســتانی و اعتبارت ترمیمی
نمایندگان مجلس بیشتر از  ۸۰درصد تخصیص داشتهاند گفت:
در مجموع اعتبارات استانی در سال گذشته از مبلغ بالغ بر ۲۷۳
میلیارد ریال به بیش از  ۷۳۳میلیارد ریال افزایش قابل توجهی
داشته است .رئیس اداره برنامه ،بودجه ،جذب سرمایه و تجهیز
منابع ادارهکل راه و شهرسازی اســتان اصفهان عنوان کرد :در
بخش اعتبارات ملی نیز ساخت و توسعه راهها بیش از یکهزار و
 ۲۵۹میلیارد ریال اعتبار و افزون بر  ۵۷۶میلیارد ریال تخصیص،
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در مجموع بیش از ۶۹۴
میلیارد ریال اعتبار و بالغ بر  ۱۱۲میلیارد ریال تخصیص و توسعه
راههای کویری بیــش از  ۳۵میلیارد ریال اعتبــار و  ۳۵میلیارد
ریالتخصیصداشتهاست.

و  ۲۱۵میلیارد ریال در سال  ۱۴۰۰رســیده است این در حالی
است که تخصیص از افزون بر یکهزا و  ۷۹۳میلیارد ریال به بیش
از  ۷۲۸میلیارد ریال رسیده و بیشتر از  ۵۵درصد کاهش داشته

استان
پروژهعملیاتاجراییتصفیهخانهآبکامیاران
کلنگزنیشد

سنندج -مالیی مدیرعامل شرکت آبفا کردســتان از کلنگ زنی تصفیه
خانه آب شرب شهرســتان کامیاران در زمینی به مســاحت  ۸هکتار با هزینه
 ۳۰۰میلیارد تومانی خبر داد.
تختشاهی در مراســم کلنگ زنی آغاز پروژه عملیات اجرایی تصفیه خانه آب
کامیاران اظهار کرد  :تصفیه خانه آب شــرب این شــهر در زمینی به مساحت
 ۸هکتار با هزینه  ۳۰۰میلیارد تومان طی  ۳۶ماه ســاخته می شود و سیستم
تصفیه در این تصفیه خانه از نــوع روش تصفیه متعارف و ظرفیت تصفیه ۳۰۰
لیتر در ثانیه در  ۲خط است.
وی افزود :جمعیت زیر پوشش این طرح در حال حاضر  ۶۰هزار نفر است که در
سال افق طرح ،به  ۷۰هزار نفر خواهد رسید.
استاندار کردستان نیز در این مراسم با ابراز خشــنودی از برنامه ریزی اجرای
این پروژه خاطرنشــان کرد :تالش خواهیم کرد هرآنچه که به لحاظ اعتباری
برای این پروژه نیاز باشد به سرعت تامین کنیم.
در حاشیه این مراسم استاندار کردستان کلنگ آغاز این پروژه را به زمین زد.

تامیننیازآبی۱۴روستادراهواز

کردستان

اصالح و بهسازی ۶۲درصد شبكه فشار ضعیف هوایی در کردستان
ســنندج -مالیی مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی
برق استان کردســتان با اشاره به اینکه  ۵شــهر استان عاری
از شبکه سیم مســی هســتند ،افزود :تاکنون  ۳هزار و ۵۰۰
کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی در استان اصالح و به کابل
خودنگهدارتبدیلشدهاست.
هیوا لهونیان مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان
کردستان اظهار کرد :طول شبکه فشار ضعیف هوایی استان
کردستان  ۵۷۰۰کیلومتر اســت که تاکنون قریب به ۳۵۰۰
کیلومتر آن اصالح و به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه شبکه فشار ضعیف هوایی در بخش شهری
شهرستان های دیواندره ،دهگالن ،سروآباد و سنندج شمالی
اصالح و بهسازی شده است ،افزود :کامیاران اولین شهرستان
استان است که شــبکه برق آن بهطور کامل اصالح و به کابل
خودنگهدارتبدیلشدهاست.
وی با تاکید بر اینکه تا پایان خرداد ســال آینده شــبکه فشار
ضعیف هوایی امور برق جنوب شهرســتان سنندج در بخش

شــهری و روســتایی نیزاصالح ،بهســازی و تبدیل به کابل
خودنگهدار خواهد شد ،بیان کرد :مقرر است تا پایان شهریور
ماه سال  ۱۴۰۱کل شبکه فشــار ضعیف هوایی در دو بخش
شهری و روستایی استان به کابل خودنگهدار تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان افزود:
امسال تاکنون بیش از  ۱۰۳۳کیلومتر شبکه در نقاط مختلف
استان اصالح ،بهسازی و به کابل خودنگهدار تبدیل شده است
که  ۶۱۱کیلومتر آن روستایی و  ۴۲۲کیلومتر آن نیز در حوزه
شهری قرار دارد.
لهونیان خاطرنشــان کرد :طی دو ســال و نیــم اخیر ۳۵۰۰
کیلومتر شبکه سیم مســی با اســتفاده از روشهای نوین و
تکنولوژیهای جدید و با اعتباری بالغ بر  ۵۰۰میلیارد تومان
اصالح ،بهســازی و به کابل خود نگهدار تبدیل شد و همزمان
عملیات رفع حریم و جمع آوری تیرهای فرســوده برق نیز در
شبکهانجامشد.
وی هدف ازتبدیل شــبکه فرســوده و فشــارضعیف برق به

کابل خودنگهدار را افزایــش قابلیت اطمینان و ظریب ایمنی
شبکه عنوان کرد و گفت:افزایش پایداری شبکه ،تامین ولتاژ
استاندارد برای مشترکان ،کمک به مبلمان شهری و روستایی،

جلوگیری از ســرقت انرژی و تجهیزات شــبکه و در نتیجه
جلوگیری از ورود آسیب به وســایل برقی مشترکان از دیگر
اهداف اجرای این طرح است.

کانون وکالی کرمانشاه مشاوره رایگان ارایه میدهد
کرمانشاه رییس کانــون وکالی کرمانشاه با
اشاره به اجرای طرح مشــاوره رایگان اعالم کرد به
طور میانگین ماهانه به حداقل ۲۵۰مورد مشــاوره
تلفنیپاسخگوییمیشود.
«روح اهلل وکیلــی» اظهار داشــت :کانون وکالی
دادگستری کرمانشاه از  ۲۳مرداد سال جاری طرح
مشاوره رایگان تلفنی در روزهای شنبه ،دوشنبه و
چهارشنبهراراهاندازیکرد.
وی افــزود ۱۵ :نفر از وکالی عضــو کانون روزهای

مشخص شده در هفته را در کانون حضور مییابند
و به افراد متقاضی به صورت رایگان مشــاوره ارایه
میدهند تا برخی از مشــکالت قضایی شهروندان
مرتفعشود.
به گفته رییس کانون وکالی کرمانشاه ،اجرای این
طرح نقش موثری در کاهش میــزان پروندههای
ورودی به دادگستری و کم کردن مشکالت قضایی
مردمدارد.
وکیلی در رابطه با در اختیار قرار دادن وکیل رایگان

به افراد کم بضاعت در استان هم گفت :وکالی ما به
صورترایگانازابتدایسالتاکنوندر ۷۰پروندهاز
موکلینخوددفاعکردهاند.
اودرادامهبهبیانتعدادپروندههایتسخیریکانون
وکالی دادگستری کرمانشاه نیز اشاره کرد و یادآور
شد :در ســال  ۴۳۶ ،۱۳۹۹پرونده و از ابتدای سال
۱۴۰۰تاکنوننیز۴۸۰پروندهتسخیریداشتهایم.
رییس کانون وکالی دادگســتری کرمانشــاه در
خصوص تعداد مشــاورههای صورت گرفته توسط

خوزستان

وکالی ایــن کانــون در دادگســتری اضافه کرد:
 ۲۵وکیل ماهانه در دادگســتری مستقر هستند و
حداقل  ۳۰۰مورد مشــاوره در محیط دادگستری
ارائهمیشود.
وکیلیاعالمکرد:شهروندانکرمانشاهیکهمشکل
حقوقیدارندمیتوانندطیروزهایشنبه ،دوشنبه
و چهارشنبه از ساعت  ۱۰تا  ۱۲ظهر با شماره تلفن
 ۰۸۳۳۸۴۶۱۴۴۴تماس گرفته و به صورت رایگان
مشاورهقضاییوحقوقیبگیرند.

فارس
رئیس شورای شهر شیراز:

شهرداری اهواز با آمادگی کامل به استقبال نوروز می رود
اهواز -محمد مجدم جلســه ستاد اســتقبال از نوروز
 ۱۴۰۱شهرداری با حضور شهردار ،معاونین و مدیران شهری
تشکیلشد.
رضا امینی شهردار اهواز در جلسه ســتاد استقبال از نوروز با
تاکیدبرآمادهوزیباسازیسطحشهر،اظهارکرد:نصبالمان
نوروزی در میدان های اصلی شــهر ،گل کاری و نور پردازی،
تزئین بلوارها با پرچمهــای رنگی و چراغهای ریســهای از
اقداماتیاستکهدرحالآمادهسازیآنهستیم.
وی افزود:رنگ آمیــزی پل های رودخانه ای بــا نور کافی به
طوری که زیبایی و نور پلها از جاده های ســاحلی دیده شود،
صورتمیگیردالبتهابتدارنگآمیزیوبعدازآننصبپرچم
ونورپردازیپلهابهطورویژهانجامخواهدشد.
این مقام مسئول تصریح کرد :لکه گیری آسفالت ،خط کشی
معابر،نصبتابلوهایراهنماییورانندگی،جمعآوریمصالح
ونخالههایساختمانیدرنقاطمختلفاجرامیشود.
امینی عنوان کرد :اهواز شهر شــب است و نور پردازی شهر از
اهمیت خاصی برخوردار اســت و می توانیم تالش کنیم این
موضوع را با توجــه به موضوع صرفه جویــی در مصرف برق
تقویتکنیموپیگیرآنهستیم.
شهردار اهواز با اشاره به ایستگاه های اتوبوس گفت :با استقرار
صندلی های جدید ،اتوبوسها نوســازی و بازسازی خواهند
شد و این ظرفیت را داریم و می توانیم ایستگاههای نامناسب
رابازسازیکنیم.

خط  2مترو شیراز سال آینده افتتاح می شود

امینی گفت :شهرداران مناطق آمار دقیق معضالت و کاستی
ها را داشــته باشــند همه موضوعاتی که مربوط به خدمات
شهری است را در لیست خود داشته باشند تا دقیق تر بتوان
نسبتبهاجرایاموربرنامهریزیکرد.
شــهردار اهواز عنوان کرد :ســاماندهی ورودیهای شهر،
پاکسازی بوستانها ،بهســازی و روشــن کردن آبنماها،
محل اســکان میهمانان نوروزی ،تجهیز نمازخانه ،آبخوری
وسرویسهایبهداشتیبنااستباجدیتتمامانجامشود.
ویتاکیدکرد:همهمدیرانمناطقوسازمانهابایدازپتانسیل
وتوانمندیهاینیرویانسانیخوداستفادهونسبتبهمرتفع
نمودنموانعوکاستیهایموجوداقدامنمایند.
امینی خاطرنشان کرد :همکاری با سرمایه گذار از رکن های
مهم است که باید به آن بیش از پیش توجه داشت و شهرداران
مناطقبایدیهاینموضوعتوجهداشتهباشند.
شــهردار اهواز ادامه داد :زمینه حضور ســرمایه گذار را باید
فراهمکنیم

شیراز رئیس شورای شهر شیراز تاکید کرد که
تا ســال آینده فاز یک خط دوم مترو این کالنشهر
باید به صورت کامل آماده مسافرگیری باشد.
مهدی طاهــری در مراســم افتتــاح  ۱۸پروژه
شــهرداری شــیراز گفت :حمل و نقل عمومی به
منظور کوتاه کردن زمان ســفر مــردم و کاهش
مصرف انرژی اســت که نتیجه آن آرامش مردم
خواهد بود.
رئیس شورای شهر شــیراز با بیان اینکه عزم شورا
و شــهرداری برای امور مرتبط با مترو جزم است،
عنوان کرد :باید تا سال آینده فاز یک خط دو مترو
تا ایســتگاه امام حســین(ع) به صورت کامل به
مرحله مسافرگیری برسد.
طاهری خاطرنشان کرد که به راه اندازی فاز یک
خط دو قانع نخواهیم بود و ضمن پیگیری و اجرای
فاز دو خط دو ،تاکید داریم که خط ســه متــرو نیز باید به
مرحله اجرا برسد.
شهردار شیراز نیز گفت :روسازی شبکه باالسری و اجرای
تست گرم خط  ۲قطار شهری شــیراز با اعتبار  ۹۰میلیارد
تومان حد فاصل ایســتگاه قهرمانان و امیرکبیر به طول ۵
کیلومتر ،ایســتگاه قهرمانان خط  ۲قطار شهری شیراز با
اعتبار  ۳۵۰میلیارد تومان در شــهرک میانرود و ایستگاه

بهرهمندی  454روستای اردبیل از نعمت آب شرب سالم
اردبیل مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
اردبیل گفت :طرح آبرسانی به  ۴۵۴روستای استان
اردبیل همزمان با سراسر کشور آغاز شد تا ساکنان
این روســتاها در مدت ۳۰ماه از آب شــرب سالم و
پایداربهرهمندشوند.
علیرضا نعمت ســلطانی در مراســم نمادین آغاز
طرحهــای محرومیتزدایی در حوزه آبرســانی
در نقدی مشگینشــهر اظهار کرد :در حال حاضر
 ۸۲درصد جمعیت روســتایی استان اردبیل تحت
پوششخدماتآبوفاضالباستانهستند.
وی تصریح کرد :با تأمین اعتبار مناســب در قالب
طرح محرومیتزدایی قرار اســت در مدت  ۳۰ماه
در سطح کشــور بیش از  ۱۰هزار روستا و در استان
اردبیل ۴۵۴روســتا از نعمت آب شــرب ســالم و
بهداشتیبهرهمندشوند.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان اردبیل

همکاری سپاه و بسیج سازندگی را در یک حرکت
جهادی در اجرای این پروژهها یادآور شــد و گفت:
 ۴۷۶میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این پروژهها
مصوبشدهوماهیچمحدودیتیدرتأمیناعتبارات
نداریم و بــا اجرای این پروژهها ســطح بهرهمندی
روستانشــینان از آب شــرب به  ۹۳درصد خواهد
رسید.
نعمت ســلطانی افزود :در ســالجاری برای آب و
فاضالب استان  ۶۹۰میلیارد تومان اعتبار مصوب
شدهوبخشعظیمیازآنتخصیصیافتهومابدون
مشکل تأمین منابع ســعی داریم تا مجتمعهای
آبرسانیرادرسطحاستانتکمیلوراهاندازیکنیم.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود خاطر نشان
کرد:بااجرایاینطرح ۳۷هزارروستاییازآبشرب
پایداربهرهمندخواهندشدکهباتکمیلمجتمعهای
درحالاحداثنیززمینهبهرهمندی ۱۳۶هزارنفراز
روستاییانازنعمتآبفراهممیآید.

نعمت ســلطانی اضافه کرد :برای عملیاتی کردن
طرح آبرســانی به  ۴۵۴روســتا قرار اســت ۵۵۷
کیلومتر خط انتقال ۵۳۳ ،کیلومتر شبکه ۱۶ ،هزار
متر مکعب مخازن ۳۶ ،ایســتگاه پمپاژ و  ۳۰حلقه
چشمه و چاه بهسازی شده و مورد بهرهبرداری قرار
گیرد.
وی بیان کــرد :با روحیــه انقالبــی جهادگران و
بسیجیان امیدواریم این طرح در مدت زمان تعیین
شــده به بهرهبرداری برسد تا ســاکنان روستاها از
نعمتآبپایداربهرهمندشوند.
نعمت ســلطانی در مورد انشــعاب رایــگان برای
مددجویان و واگذاری اشتراک بدون دریافت هزینه
ادامه داد :در بودجه سال  ۱۴۰۱این رویکرد در نظر
گرفته شــده که برای هر مددجو یک باب انشعاب
رایگان تحویل داده شــده و آنهایی کــه زیر  ۵متر
مکعب مصرف آب دارند محاسبه بها آب مصرفی به
شکلرایگانباشد.

امیر کبیر با اعتبار  ۳۰۲میلیارد تومان شامل اجرا ،تملک
در میدان بسیج است.
سید احسان اصنافی با بیان اینکه امروز خط ریلی ایستگاه
قهرمانان تا امیر کبیر تست گرم شد ،گفت :این ایستگاه تا
هفته دولت سال  ۱۴۰۱به بهره برداری میرسد.
 ۱۸طرح عمرانــی ،فرهنگــی ،تفریحی و گردشــگری
شــهرداری شــیراز با اعتبار  ۸۶۳میلیارد تومان امروز به
بهره برداری رسید.

اهواز -محمد مجدم مدیرعامل شــرکت آبفای خوزســتان گفت :طرح
آبرسانی به  ۱۴روستای بخش اسماعیلیه شهرستان اهواز  ،در آیینی با حضور
جمعی از مسئوالن استانی بهره برداری شد.
به گــزارش خبرنگار خریدار به نقــل از روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب
خوزســتان ،محمدرضا کرمی نژاد اظهار کرد :طرح آبرســانی به  ۱۴روستای
بخش اسماعیلیه شهرســتان اهواز شــامل  ۱۹کیلومتر خط انتقال آب مسیر
طاهریه از روستاهای رامشیر یک و  ،۲سید خلف ،منشید ،طاهره یک ۲ ،و سه،
عزیبی ،دب ملیحه شیخ محمد یک و  ،۲شریفه یک و  ۲و یکباره است.
وی افزود :جمعیت این روستاها بالغ بر  ۲هزار و  ۵۰۰نفر است و طرح آبرسانی
به این روستاها با  ۱۲۰میلیارد ریال اعتبار و درمدت سه ماه انجام شد.
مدیرعامل شــرکت آبفای خوزســتان گفت ۹۰۴ :روســتای خوزستان طی
هشــت ماه اخیر از آب شــرب پایدار برخوردار شدند و  ۱۹روســتای دیگر در
استان نیازمند آبرسانی هستند که در قالب طرح محرومیت زدایی این شرکت
آبرسانی خواهند شد.
در این مراسم نماینده اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسالمی
گفت :یکی از کارهای مهمی که در یک ســال اخیر در استان و شهرستان اهواز
انجام شد ،طرح آبرسانی پایدار به مناطق روستایی بوده است.
مجتبی یوسفی افزود :مجلس شورای اسالمی ســه هزار میلیارد تومان برای
حوزه آبرسانی و فاضالب به تصویب رساند که کمک خوبی به شرکت آبفا بوده
است.
وی با اشاره به طرح آبرسانی به  ۱۴روستای بخش اسماعیلیه بیان کرد :تا یک
ماه آینده طرح ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه قلعه سحر و آبرسانی به  ۴۷روستا نیز
مورد بهره برداری قرار میگیرد

رئیس مركز آموزش فني و حرفه اي خواهران بوشهر:

همكاریبهزیستیوفنیحرفهای،توانمندسازی
مددجویانرابهدنبالدارد

بوشــهر -رضا حیدري رئیس مرکز آموزش فني و حرفــه اي خواهران
بوشهر بر همکاري بهزیســتي و فني حرفه اي براي توانمندسازي مددجویان
جامعه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر ،طاهره
آئین در نشســت روســاي مراکز آموزش فني و حرفه اي با رئیس بهزیســتي
شهرستان بوشهر ،ضمن مثبت ارزیابی کردن آموزش های مهارتی در افزایش
امید به زندگی و شــرکت در فعالیت های اجتماعی مددجویان بر ایجاد کسب
و کارهای خانگی،اظهار داشــت :توانمندســازي جویندگان اشتغال و مهارت
از طریق ارایــه آموزش هاي فني و حرفه اي ،هر ســاله شــرایط کاري را براي
متقاضیان در بخشهاي مختلف ایجاد مي کند.
وي افزود :با توجه به ویژگیهاي خاص مددجویان تحت پوشــش بهزیســتي،
با توجه به نیازســنجي هاي جامعه مخاطب این ســازمان ،آموزشهاي الزم به
متقاضیان ارایه مي شود.
رئیس مرکز آمــوزش فني و حرفه اي فنــاوري اطالعات بوشــهر نیز مهارت
آموزي را الزمه توانمندســازي مددجویان بهزیستي در راستاي ایجاد اشتغال
پایدار دانســت و افزود : :مراکز آموزش فنی و حرفه ای برای ارایه آموزش هاي
مهارتي به منظور توانمندسازی مددجویان و معلوالن آمادگی دارند.
حنیف کریمي با تاکید بر اینکه آموزش فنی و حرفــهای برای ارائه آموزشها
به منظور توانمندســازی مددجویان و معلوالن تمام توان آموزشی خود را بکار
خواهد برد ،اضافه کرد :تشــویق مددجویان به منظور شــرکت در کالسهای
حرفه آموزی باید از برنامههای اولویت دار بهزیستی شهرستان باشد.
رئیس بهزیستي شهرستان بوشــهر ضمن ابراز خرســندی از تفاهمنامه فی
ما بین  ،جهت توانمندســازي مهارتي جامعه هدف  ،بر تعامل بیشــتر با مراکز
آموزش فنی و حرفه ای تاکید کرد و خواســتار برگزاری دوره های آموزشــی
در راســتای افزایش مهارت مددجویان تحت پوشش بهزیســتی ائم از زنان
سرپرست خانوار ،فرزندان بهزیستی ،کودکان کار و خیابانی و افراد در معرض
آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی شد .

مدیر كل استاندارد استان خبرداد؛

تمدید۲۰۴پروانهکاربردعالمتاستاندارداجباری
درآذربایجانغربی

ارومیه مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی گفت۴ :محصول غیر استاندارد
در صنعت پروفیل یو.پی .وی .سی در استان شناسایی شد.
منصور جالیر افزود :در هفته گذشــته ۴محصول غیر اســتاندارد در صنعت
پروفیل ولوله پو پی وی سی با عالمت استاندارد جعلی شناسایی شد.
وی تصریح کرد :این لوله های غیر استاندارد توسط بازرسان و کارشناسان اداره
کل شناسایی و توقیف شد که نداشتن پروانه کاربرد عالمت استاندارد از دالیل
توقیف این محصول غیر استاندارد است.
مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی اظهار کرد :تولید لوله پی وی سی از جمله
کاالهای مشمول مقررات استاندارد اجباری است و طبق قانون تولید  ،تمرکز
 ،توزیع و فروش ایــن گونه کاالها ی با کیفیت پایین تراز اســتاندارد مربوطه و
بدون عالما استاندارد ملی ایران ممنوع است.
جالیر نشان اســتاندارد را یکی از روش های مهم حصول اطمینان از سالمت
کاالی مصرفی دانست و یاد آور شد :شناسایی یک پروفیل استاندارد و مرغوب
به دلیل آگاهی و شناخت کم مصرف کننده نهایی بسیار مشکل است لذا مردم
از پروفیل های که دارای نشان ملی استاندارد هستند استفاده کنند.
مدیر کل اســتاندارد آذربایجان غربی خاطر نشــان کرد :طبق آخرین آمار در
سالجاری تعداد  ۸۹صدور پرونده کاربرد عالمت استاندارد اجباری ۲۰۴ ،مورد
تمدید پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری و ۲۳مورد صدور پروانه کاربرد
عالمت استاندارد تشویقی در استان صادر شده است.
وی ادامه داد :شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم درج عالمت
استاندارد ملی ایران مراتب را با شماره تلفن  ۱۵۱۷تماس یا به سامانه پیامکی
 ۱۰۰۰۰۰۱۵۱۷گزارش دهند.

بانک
طرحاعتبارینیکانملی،یاریرسانخانوادهها
برایتامیننیازهایضروری

بانک ملی ایران کــه همواره کمک رســان عموم مــردم جامعه برای
رفع نیازهای ضــروری بوده ،این بار طرح اعتبــاری «نیکان ملی» را به
مشــتریان معرفی کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،همه
اشــخاص حقیقی جامعه می توانند تا ســقف  500میلیون ریال از این
تسهیالت استفاده کنند.این تســهیالت با نرخ  4درصد و اقساط تا 60
ماهه پرداخت خواهد شد.
از آنجا که بانک ملی ایران مشتریان را امین خود می داند ،هنگام اعطای
تسهیالت ،مبلغ تسهیالت را به حساب متقاضی واریز خواهد کرد.
جزئیات و چگونگی پرداخت این تســهیالت به زودی اطالع رســانی
خواهد شد.

مشارکتبانکصادراتایراندرهمایش
«حمایتازساختداخلدرصنعتپتروشیمی»

ســومین نمایشــگاه و همایش تخصصی «حمایت از ساخت داخل در
صنعت پتروشــیمی» با مشــارکت بانک صادرات ایران و پنج شرکت
ابزاری این بانک ،دوم تا چهارم اسفندماه ســال جاری در کیش برگزار
میشــود.به گــزارش روابطعمومی بانــک صادرات ایران ،ســومین
نمایشــگاه و همایش تخصصی «حمایت از ســاخت داخل در صنعت
پتروشــیمی» با نگاه ویژه به صنعت پاالیش و پتروپاالیش با مشارکت
بانک صادرات ایران و پنج شرکت ابزاری این بانک ،دوم تا چهارم اسفند
ماه ســال جاری در مرکز همایشهای بینالمللی و مرکز نمایشــگاه
بینالمللی جزیره کیش توسط شــرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ
خلیجفارس برگزار میشود.
در این دوره از این نمایشــگاه که با حضور بیش از  ٣٠٠شــرکت فعال
در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی و نشســتهای تخصصی تامین مالی
و فنی در این حوزه برگزار میشــود ،ظرفیتهــا و قابلیتها ،طرحها و
محصوالت جدید بانک صادرات ایران و شــرکتهای ســرمایهگذاری
گروه مالی سپهر صادرات ،بیمه ســرمد ،تامین سرمایه سپهر ،پرداخت
الکترونیک سپهر و صرافی سپهر برای حمایت از صنعت پتروشیمی در
قالب طرح بزرگ «پتروصاد» معرفی شــده و زمینهساز دستاوردهای
بیشتر این بانک در زنجیره تامین مالی صنعت پتروشیمی خواهد بود.

اعتبارکارتهاینقدیبانکپاسارگاد(باتاریخ
انقضایاسفندماه)1400تمدیدشد

در راستای رفاه حال مشــتریان و کاهش مراجعه حضوری به شعبهها،
کارتهای نقدی بانکپاسارگاد که تاریخ انقضای آنها از ابتدا تا انتهای
اسفندماه سال  1400است ،بهمدت یک سال تمدید شد.
به گزارش روابطعمومی بانکپاســارگاد ،از این پس مشتریان هنگام
ســال تاریخ انقضای
اســتفاده از درگاههای پرداخت ،بایــد در بخش
ِ
کارت ،به جای عدد  ،00عــدد  01را وارد کنند .همچنین مشــتریانی
که از سامانههای بانکداری مجازی یا همراهبانک استفاده میکنند باید
نسبت به ویرایش اطالعات کارتهای خود بر این اساس اقدام فرمایند.
الزم به ذکر اســت هممیهنان عزیز میتوانند اکثر امور بانکی خود را با
بهرهمندی از انواع خدمات بانکداری الکترونیک بانکپاســارگاد انجام
داده و از مراجعه غیرضروری به شعبهها خودداری کنند .مرکز مشاوره
و اطالعرسانی بانکپاسارگاد به شماره تماس 82890و سامانۀ CRM
در سایت این بانک به آدرس  www.bpi.ir/crmآماد ه پاسخگویی به
سؤاالت مشتریان است.

نحوهپرداختتسهیالتخردبدونضامن
دربانکتوسعهصادراتایران

بانک توســعه صادرات ایران با صدور بخشنامه ای در خصوص پرداخت
تســهیالت خرد به کارکنان ،بازنشستگان و مســتمری بگیران بخش
های دولتی ،عمومی و خصوصی بدون نیاز به ضامن ،چگونگی شــرایط
دریافت آن را تشــریح کرد.به گــزارش روابط عمومی بانک توســعه
صادرات ایران ،تســهیالت فوق در قالب عقد مرابحه خرید کاال از محل
منابع جذب شده شعب (منابع غیرصادراتی) قابل پرداخت است.
بخشنامه یاد شده در خصوص شــرایط و ضوابط متقاضی تسهیالت (
اشخاص حقیقی حقوق بگیر نزد بانک) افزوده است:
اشــخاص باید نزد بانک دارای حساب بوده و در یکســال اخیر حقوق
خود را نزد بانک از طریق این حســاب دریافت کرده باشند و به منظور
تایید این موضوع ،ارایه لیست بیمه برای یکســال اخیر از سامانه های
مربوطه الزامی خواهد بود.ارائه درخواست استفاده از تسهیالت مرابحه
به منظور خرید کاالی مورد نیاز خود با ذکر قیمت و مشــخصات کاال به
شعبه  ،ارایه گواهی کســر از حقوق مورد تایید بانک از شرکت پرداخت
کننده حقوق به همراه سایر تضامین تعیین شــده از سوی بانک نیز از
جمله شرایط دریافت وام یاد شده است.
این بخشنامه در خصوص شــرایط و ضوابط صادر کننده گواهی کسر
از حقوق نیز اضافه کرده است  :ســابقه حداقل  12ماهه برای اخذ مجوز
شرکت و دریافت حقوق توسط متقاضی در یکسال اخیر از صادرکننده
گواهی کسر از حقوق از طریق حساب خود نزد این بانک ،اعتبار سنجی
شــرکت های بخش خصوصی به منظور پذیرش گواهی کسر از حقوق
آنها توســط بانک ،تعیین وثایق معتبر از سوی ارکان اعتباری به منظور
اطمینان از اعتبار گواهی کســر از حقوق صادره توســط شرکت های
بخش خصوصی از جمله شــرایط الزم برای دریافت تسهیالت مذکور
خواهد بود.
همچنین مالک تشخیص شرکت های معتبر بخش خصوصی ،شرکت
های دارای حداقل رتبه اعتباری  BBبا اســتفاده از سامانه رتبه بندی
داخلی بانک تعیین شده است.
در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک

امکانپرداختاقساطتسهیالتازطریق
خودپردازهاوکیوسکهایبانکرفاهکارگران
فراهمشد

بانک رفاه کارگران در راستای توسعه خدمات
نویــن بانکی و با هــدف گســترش خدمات
بانکداری الکترونیک به مشــتریان و توسعه
سبد خدمات ارائه شــده از طریق پایانههای
خود ،امــکان پرداخت اقســاط با شناســه
تســهیالت(19رقمی) از طریق خودپردازها
و کیوســکهای بانک را فراهم کرد.به گزارش
روابط عمومی بانک رفاه کارگران ،بر اساس این خدمت جدید ،دارندگان
کارتهای رفاه (همــراه کارت ،بنکارت و هدیه) و شــتاب میتوانند از
طریق منوی «سایر خدمات-واریز با شناسه و پرداخت اقساط با شناسه
تسهیالت» با استفاده از کارتهای رفاه (بدون محدودیت) و با کارتهای
شتابی (حداکثر تا ســقف یک میلیارد ریال در روز) ،نسبت به پرداخت
اقســاط تســهیالت نزد بانک رفاه اقدام کنند.بر اســاس این گزارش،
«پرداخت اقســاط از طریق کارتهای شــتابی تا ســقف یک میلیارد
ریال»« ،پرداخت اقساط از طریق کارتهای رفاه(همراه کارت ،بنکارت
و هدیه) بدون محدودیت مبلغ»« ،عدم پرداخت کارمزد توســط دارنده
کارت»« ،واریز به حساب تسهیالت به صورت آنی» و  ....از جمله مزایای
این خدمت جدید بانک رفاه کارگران به شمار میرود.

تلفن و نمابر66459762 :
سازمان شهرستانها66973714 :
 - 66373678-66461770داخلی 3
ایمیل Kharidar _1400 @ yahoo.com :
تلگرام و واتساپ 09027833627 :

روزنامه سراسری صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :امیر موسی کاظمی
چاپ :کارگر
نشانی :تهران ،خیابان جمالزاده جنوبی
پالک  ،146واحد 8
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بانک مرکزی اعالم کرد

مبادله  ۶.۵میلیون فقره چک در کشور در دی ۱۴۰۰

محمدحســین ســیف اللهی مقدم بیش از ۶
میلیــون و  ۵۰۰هزار فقره چک به ارزشــی بالغ بر
 ۲۶۹۷هزار میلیارد ریال در دی ماه  ۱۴۰۰در کل
کشور مبادله شد.
بر اســاس آمار بانک مرکزی بیــش از  ۶میلیون و
 ۵۰۰هزار فقره چک به ارزشــی بالــغ بر ۲,۶۹۷
هزار میلیارد ریال در دی ماه  ۱۴۰۰در کل کشــور
مبادله شــد که نســبت به ماه قبل از نظر تعداد و
مبلغ بــه ترتیب  ۰.۲درصــد و  ۴.۴درصد افزایش
نشان میدهد در ماه مورد گزارش در استان تهران
حدود  ۲میلیون و  ۱۰۰هزار فقره چک به ارزشــی
حدود  ۱,۳۸۴هزار میلیارد ریال مبادله شد.
در دیماه ســال جــاری ۴۹.۸ ،درصــد از تعداد
چکهای مبادلهای کل کشــور در ســه استان
تهران ،اصفهان و خراســان رضوی مبادله شــده
اســت که به ترتیب با  ۳۱.۶درصد ۱۰.۷ ،درصد
و  ۷.۵درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر
استانها دارا بودهاند.
همچنین در مــاه مذکور  ۶۳.۶درصــد از ارزش
چکهای فوق در سه استان تهران ( ۵۱.۳درصد)،
اصفهــان ( ۷.۱درصد) و خراســان رضوی (۵.۲
درصد) مبادله شده اســت که بیشترین سهم را
در مقایسه با سایر استانها دارا بودهاند.
چکهای وصولی افزایش یافت
حدود  ۶میلیون فقــره چک به ارزشــی بیش از
 ۲,۳۹۲هزار میلیارد ریــال در دی ماه  ۱۴۰۰در
کل کشور وصول شــد که نسبت به ماه قبل از نظر
تعداد و مبلغ به ترتیب  ۰.۱درصــد و  ۲.۸درصد
افزایش نشان میدهد .در ماه مذکور از کل تعداد
و مبلغ چکهای مبادله شــده بــه ترتیب ۹۱.۶
درصد و  ۸۸.۷درصد وصول شده است.
درصد تعــداد و مبلغ چکهای وصول شــده در
آذرمــاه  ۱۴۰۰به ترتیب معــادل  ۹۱.۷درصد و

 ۹۰.۱درصد و در دی ماه  ۱۳۹۹به ترتیب برابر ۹۲
درصد و  ۸۸.۹درصد بوده است.
در دی ماه  ،۱۴۰۰در اســتان تهــران بیش از
یک میلیون و  ۹۰۰هزار فقره چک به ارزشــی
حدود  ۱,۲۴۹هزار میلیارد ریال وصول شــد
که از نظر تعــداد  ۹۲.۴درصــد و از نظر ارزش
 ۹۰.۲درصــد از کل چکهای مبادلهای وصول
گردیده است.
در ماه مذکور در بین ســایر اســتانهای کشور،
بیشترین نســبت تعداد چکهــای وصولی به
کل چکهای مبادلهای در اســتان ،به ترتیب به
اســتانهای گیالن ( ۹۳.۸درصد) ،البرز (۹۲.۵
درصد) و یــزد ( ۹۲.۲درصد) اختصــاص یافته
است و اســتانهای کهگیلویه و بویراحمد (۸۵.۴
درصد) ،لرستان ( ۸۷.۳درصد) و خراسان شمالی
( ۸۷.۷درصد) پایینترین نسبت تعداد چکهای
وصولی به کل چکهای مبادله شــده در استان را
به خود اختصاص دادهاند.
در ماه مورد بررســی در بین ســایر اســتانهای
کشــور ،بیشتریــن نســبت ارزش چکهــای
وصولــی بــه کل ارزش چکهــای مبادلهای در
اســتان به ترتیب به اســتانهای گیالن (۹۱.۸
درصد) ،البرز ( ۹۱.۷درصــد) و هرمزگان (۹۰.۴
درصد) اختصــاص یافته اســت و اســتانهای
کرمانشــاه ( ۷۴.۶درصــد) ،اصفهــان (۸۱.۵
درصد) و کهگیلویه و بویراحمــد ( ۸۲.۹درصد)
کمترین نســبت ارزش چکهای وصولی به کل
ارزش چکهای مبادله شــده در استان را به خود
اختصاص دادهاند.
 ۸درصد چکهای مبادلهای برگشت خورد
حدود  ۵۵۳هزار فقره چک به ارزشی حدود ۳۰۵
هزار میلیارد ریال در دی ماه  ۱۴۰۰در کل کشور
برگشت داده شده است که نســبت به ماه قبل از

نظر تعــداد و مبلغ به ترتیــب  ۱.۶درصد و ۱۹.۶
درصد افزایش نشان میدهد .در ماه مذکور از کل
تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده به ترتیب ۸.۴
درصد و  ۱۱.۳درصد برگشــت داده شــده است.
درصد تعداد و مبلغ چکهای برگشت داده شده
در آذرماه  ۱۴۰۰به ترتیب معــادل  ۸.۳درصد و
 ۹.۹درصد و در دی ماه سال  ۱۳۹۹به ترتیب برابر
 ۸درصد و  ۱۱.۱درصد بوده است.
در ماه مورد گزارش در اســتان تهران حدود ۱۵۷
هزار فقــره چک به ارزشــی بیــش از  ۱۳۵هزار
میلیارد ریال برگشت داده شد که از نظر تعداد ۷.۶
درصد و از نظــر ارزش  ۹.۸درصد از کل چکهای
مبادلهای برگشت داده شده است.
در ماه مذکور در بین ســایر اســتانهای کشور،
بیشترین نســبت تعداد چکهای برگشتی به
کل چکهــای مبادلهای در اســتان ،به ترتیب
به اســتانهای کهگیلویــه و بویراحمد (۱۴.۶
درصــد) ،لرســتان ( ۱۲.۷درصد) و خراســان
شــمالی ( ۱۲.۳درصد) اختصاص یافته است و
اســتانهای گیالن ( ۶.۲درصــد) ،البرز (۷.۵
درصد) و یــزد ( ۷.۸درصد) پایینترین نســبت
تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چکهای
مبادله شــده در اســتان را به خــود اختصاص
دادهاند.
در ماه مورد بررسی در بین سایر استانهای کشور،
بیشترین نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل
ارزش چکهای مبادله شــده در استان به ترتیب
به استانهای کرمانشــاه ( ۲۵.۴درصد) ،اصفهان
( ۱۸.۵درصــد) و کهگیلویــه و بویراحمد (۱۷.۱
درصد) اختصاص یافته است و استانهای گیالن
( ۸.۲درصد) ،البرز ( ۸.۳درصد) و هرمزگان (۹.۶
درصد) کمترین نسبت ارزش چکهای برگشتی
به کل ارزش چکهای مبادله شده در استان را به
خود اختصاص دادهاند.

آینده

بهره برداری از شعب جدید بانک آینده :از شرق تا غرب پایتخت ،آینده روشن است

شــعب جدید بانک آینده ،پس
از برگــزاری آییــن افتتــاح ،به
بهرهبرداری رسیدند.
بهمنظور تسهیل هر چه بیشتر
و ارزشآفرینی برای مشــتریان
و عموم شــهروندان ،دو شــعبه
جدیــد بانــک آینــده آمــاده
خدمترسانی هستند.

شعب ستارخان ( )264در غرب
تهران بزرگ و میدان احتشامیه
( )277در شــرق تهران بزرگ ،با
ارائه آخرین خدمات و محصوالت
بانکی و بانکداری الکترونیکی ،در
خدمت مشتریان محترم و عموم
شهروندان عزیز است.
مشتریانوعموممراجعهکنندگان

عزیز میتوانند بــرای انجام امور
بانکی خــود ،از خدمــات این دو
شعبه جدید نیز بهرهمند شوند:
شعبه ســتارخان ( :)264تهران،
خیابــان ســتارخان ،قبــل از
تهرانویال ،نبش خیابان باغبان،
شماره .19
شعبه میدان احتشامیه (:)277

تهران ،میدان احتشامیه ،خیابان
راستوان ،شماره .31
هموطنان عزیز ،بــا جدیدترین،
بهروزتریــن و متمایزتریــن
خدمــات و محصــوالت بانکی،
بهویــژه در عرصــه بانکــداری
الکترونیکــی ،همــراه و همگام
باشید.

شعبه
پایشعملکردشعببانکتجارتدراعطای
تسهیالتخردتوسطمدیرانارشداینبانک

مدیرعامل ،رئیس هیــات مدیره ،نایب رئیس
هیات مدیــره ،قائم مقــام مدیرعامل و عضو
هیات مدیره بانک تجارت در راســتای پایش
عملکرد شعب این بانک در اعطای تسهیالت
خرد از شــعبههای این بانک در اســتانهای
مختلف کشور بازدید کردند.
به گزارش روابــط عمومی بانک تجارت ،دکتر
اخالقی مدیرعامل ،فرخنژاد رئیس هیات مدیــره ،ترک تبریزی نایب
رئیس هیات مدیره ،کی النی قائم مقام مدیرعامل و کیایی عضو هیات
مدیره بانک تجارت در راستای پایش عملکرد شعب این بانک در اعطای
تسهیالت خرد از شــعب بانک تجارت در استانهای تهران ،هرمزگان،
بوشهر و سیستان و بلوچستان بازدید به عمل آوردند.
مدیران ارشــد بانک تجــارت در این بازدیدها با اشــاره بــه اهمیت
پاسخگویی به درخواســتهای مشــتریان مبنی بر اعطای تسهیالت
خرد بدون ضامن بر ضرورت اقدام کارکنان شعب مطابق دستورالعمل
مربوطه تاکید کردند.همچنین بازرســان مدیریت امور بازرسی بانک
تجارت بهطور مســتمر از نحوه عملکرد شــعب این بانــک در اعطای
تسهیالت خرد به مشتریان بازدید به عمل میآورند.
در طرح اعطای تســهیالت در قالــب کارت اعتباری ،افــرادی که در
وزارتخانهها ،سازمانهای دولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهای معتبر
بخش خصوصی شاغل هســتند و حســاب واریز حقوق آنها نزد بانک
تجارت است با انعقاد قرارداد الزماالجرا و بدون ضامن میتوانند تا سقف
یک میلیارد ریال از تسهیالت کارت اعتباری بهرهمند شوند.
بانک تجارت اقالم اطالعرســانی و تبلیغاتی مربوط به نحوه استفاده از
این تســهیالت را به منظور اطالع مشــتریان در تمامی شعب خود در
سراسر کشور نصب کرده و در دسترس عموم مردم قرار داده است.
مشــتریان جهت اطــاع از جزئیات نحــوه دریافت این تســهیالت
میتوانند به صفحه مربوط به پرداخت تســهیالت خرد به مشــتریان
در ســایت اینترنتی بانک تجارت به آدرس www.tejaratbank.ir
مراجعه کنند.

اپلیکیشنآرتانالیفتحتحمایتبانک
ملتنیست

بانک ملت در اطالعیه ای اعالم کرد که حامی
مالی یا غیرمالی اپلیکیشن آرتان الیف نیست
و این اپلیکیشــن تحت حمایت این بانک قرار
ندارد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت ،این بانک
با تکذیب حمایــت مالی خود از اپلیکیشــن
آرتان الیــف اعالم کــرد که پیگیــری های
حقوقی خود را در این زمینه انجام خواهد داد.
بر اســاس این گزارش ،به تازگی اپلیکیشــن آرتان الیف در یک آگهی
تبلیغاتی از جذب نماینده با اسپانســری بانک ملت خبر داده است که
بدین وسیله ،این موضوع تکذیب می شود.

مشارکتبانککارآفریندراجرایطرحمعدن
سیاستراگی

بانک کارآفرین در راســتای حمایت از توسعه
مناطق محروم و کمتر برخوردار با مشــارکت
در طــرح توســعه معدن مس سیاســتراگی
نسبت به اختصاص تســهیالت ریالی به مبلغ
هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانــک کارآفرین،
طبق درخواســت هلدینگ تالشگران اقتصاد
پایدار  ،پس از بررسی های انجام شــده و موافقت هیأت مدیره بانک در
جهت تقویت زیرساختی مناطق کمتر برخوردار و ایجاد اشتغال پایدار،
بانک کارآفرین مبلغ هزار میلیار ریال برای خرید ماشین آالت و تجهیز
و ساخت ابنیه اختصاص داد.
پروژه مذکور احداث کارخانه مس سیاســتراگی در استان سیستان و
بلوچستان ،در  ۱۸۴کیلومتری شمال غربی زاهدان ،شهرستان نیمروز،
بخش صابری ،دهستان سفیدآبه ،روســتای اومار و در مجاورت معدن
سیاستراگی واقع شــده اســت که احداث آن با ظرفیت ساالنه ۳۰۰۰
تن در سال  ۱۳۹۹شروع و پیش بینی می شــود اتمام عملیات احداث
تا اواسط ســال  ۱۴۰۱به پایان برســد .نوع محصول کاتد مس با عیار
 %۹۹/۹۹است.
با شروع اقدامات اولیه با توجه به نزدیکی معدن به روستای اومار ،تعداد
 ۲۵۰نفر از ساکنین این روستا و سایر روســتاهای مجاور و همچنین از
سایر نقاط استان سیستان و بلوچســتان برای احداث کارخانه مشغول
به کار شــده اند و با پیشــرفت و تکمیل و بهره برداری از معدن مذکور
بطور مســتقمیم تعداد  ۲۰۰نفر و به صورت غیرمستقیم به تعداد ۲۰۰
نفر اشتغال ایجاد می شود.

مشتریانبانکتاحدممکنازمراجعهبهشعبه
پرهیزکنند

بــا توجه بــه شــیوع مــوج جدیــد کرونا و
همهگیری شدید آن ،مشتریان محترم بانک
قرضالحســنه مهر ایــران میتواننــد تا حد
ممکن از مراجعه به شــعبههای بانک پرهیز
کرده و با اســتفاده از ابزارهــای غیرحضوری
همچــون اینترنتبانــک ،همراهبانــک و
پیشــخوان مجازی خدمات مورد نیاز خود را
دریافت کنند.به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحســنه مهر ایران،
با عنایت به شیوع سویه جدید کرونا در کشور و بازگشت آمار فوتیهای
روزانه کرونا به بیــش از  ۱۰۰نفر ،ضــرورت دارد هموطنان عزیز برای
جلوگیری از شــیوع بیشــتر بیماری ،تا حد ممکــن از رفتوآمدهای
غیرضروری خودداری کنند.
یکی از ترددهایی که امکان حذف آن وجود دارد ،رفتوآمد به شــعبه
بانک برای دریافت خدمات بانکی اســت .بانک قرضالحسنه مهر ایران
عالوه بر خدماتی همچون پرداخت قبض ،انتقال وجه از طریق کارت به
کارت ،ساتنا و پایا ،خدمات دیگری همچون افتتاح حساب ،درخواست
تســهیالت ،دریافت معدل حساب ،ارســال کارت هدیه آنالین ،احراز
هویت سجام و ...را نیز بهصورت غیرحضوری ارائه میکند.
بنابراین بخــش قابل توجهی از خدمــات مورد نیاز مشــتریان بانک
بدون مراجعه به شــعبه نیز قابل دریافت اســت .مشــتریان محترم
بانک قرضالحســنه مهر ایران تا حد ممکن از مراجعه به شــعبههای
بانک پرهیز کــرده و با اســتفاده از ابزارهای غیرحضــوری همچون
اینترنتبانک ،همراهبانک و پیشخوان مجازی خدمات مورد نیاز خود
را دریافت کنند.
قابــل توجــه اینکه در حــال حاضــر تعــدادی از شــعبههای بانک
قرضالحسنه مهر ایران در شــهرهای مختلف بهعلت ابتالی کارکنان
شعبه به کرونا ،بهطور موقت تعطیل شدهاند.
گفتنی است پیش از این  ۴نفر از کارکنان بانک قرضالحسنه مهر ایران
بر اثر ابتال به کرونا ،جان خود را از دست دادند.

