D A I LY

روزنامه سراسری صبح ایران

K H A R I D A A R

اقتصادی  ،سیاسی ،اجتماعی

@kharidaar
@kharidaar
kharidaardaily

روزنامـــه
دوشنبه  2اســفند  1400سال ششــم شــماره  8 993صفحه  2000تومان
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وقتی خریداران مجبور به شکایت قضایی برای تحویل خودرو میشوند

خودروسازان همچنان به وعدههایشان عمل نمیکنند
صفحه 4

رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

ظرف  ۱۳سال حدود
 ۲۶۹۸میلیارد دالر منابع
ارزی داشتیم

راهاندازی اداره میز صنعت
در سازمان بــورس برای رفع
مشکالت صنایع

وزیر نیرو:


نقلوانتقاللنجباری

ن
وبت
اول

شناسه آگهی 1280703 :

رشكتآبوافضالباستانچهارمحالوبختیاری

به استناد رونوشت سند شماره  38062مورخ 1400/10/19
با شناسه سند  140011451008000147دفتر اسناد رسمی
64بندرلنگه آقای محمد علی رضوی فرزند کاظم) تمامی
شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره ثبت
 -11678بندرعباس را به آقای حسین هدری صلغی فرزند
محمد انتقال قطعی داده است.
مراتب به استناد ماده  25قانون دریایی ایران آگهی
می گردد.

آگهیمناقصهعمومی


نقلوانتقاللنجباری

نوب نوب
تت
اواولل

بهشمارهثبت-11678بندرعباس
-5برندگان اول و دوم وسوم مناقصه درصورت حاضرنشدن جهت انعقاد

قرارداد،سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
1280703
آگهی :
شناسه
دراسناد مندرج است.
شرايط مناقصه
-6مشروح جزئيات
-7هزينه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
1400/10/19
به استناد رونوشت سند شماره  38062مورخ
-8تاريخ تشکيل کميسيون معامالت عمده درتاريخ( 1400/12/21روزشنبه)
رسمی
اسناد
دريافت 140011451008000147دفتر
شناسه سند
اسناد:شهريار-باغستان-بلوارامام خمينی(ره)-
با-9محل
تمامی
کاظم)
اصلی-شهرداریفرزند
محمددومعلی رضوی
(عج)آقای
64بندرلنگه
امورقراردادها
باغستان-
خيابان الله
بلواروليعصر
تلفن021-65238006:خود در مالکیت لنج باری به شماره ثبت
شش دانگ سهام
شهرداریbaghestan.ir:
سایت
آقای حسین هدری صلغی فرزند
 -11678بندرعباس را به
اول1400/12/2:
انتشارنوبت
تاریخ
محمد انتقال قطعی داده است.
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/12/9:

مراتب به استناد ماده  25قانون دریایی ایران آگهی
شمسايی-سرپرست گردد.
می
شهرداریباغستان
محمدرضا

تجديدآگهیفراخوانعمومیسرمايهگذاریمشارکتی

آگهیمناقصهعمومی

بلوارشهیدبهشتیگرگانجنباستخرسیدين

جداول،نيوجرسی
بهرنگ
داردتهيه
نسبتبه
گرگاننظر
باغستاندر
شهرداری
نامه
آميزی به شيوه
استناد
درداردنظر
شهرداری
ها ونرده های سطح شهر از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد.بدينوسيله از
برابر
شهرداری
گذاری
امور
می آيد.
مردمیدعوت بعمل
مشارکت درمناقصه
شرايطوجهت شرکت
سرمايهواجد
اشخاص حقوقی
باشد :سرمايه گذاری به
هياتمیعالی
مصوبه
جلسهشرح ذيل
اولينمناقصه به
شرکت در
شرايط
باشد.
مختارمی
پيشنهادات
قبول
يا
رد
در
-1شهرداری
تاريخ  1400/10/09و ماده  30آيين نامه معامالت
-2تاريخ توزيع اسناد:ازتاريخ 1400/12/09تا تاريخ
1400/12/19مهلتبا
مشارکت مدنی
شهرداری در نظر دارد از طريق
دريافت اسناد وتحويل به دبيرخانه شهرداری می باشد.
به
نسبت
حقوقی
اشخاص حقيقی يا
گذاری
وپنجاه
معادل پانصد
سقف 5/500/000/000ريال
قرارداد تا
سرمايهبرآورد
-3مبلغ
تومان.
ميليون
احداث مجتمع مسکونی ،خدماتی و تجاری در قطعه
وهفت
بيست
معادل
275/000/000ريال
درمناقصه
شرکت
-4سپرده
زمينی به مساحت 773متر مربع واقع در خيابان
ميليون وپانصد هزار تومان .

ن
وبت
اول

شناسه آگهی1281098 :

انعقاد
ضابطهجهت
حاضرنشدن
مناقصه درصورت
بهشتیدوم
-5برندگان اول و
پيوست،
سيدين با
وسوماستخر
جنب
شهيد
قرارداد،سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
نمايد.
اقدام
-6مشروح جزئيات شرايط مناقصه دراسناد مندرج است.
توانند
واجدالشرايطمیمی
حقوقی
حقيقی
اشخاص
لذا
باشد.
بعهده برنده مناقصه
درياروزنامه
نوبت آگهی
کليهچاپ دو
-7هزينه
(روزشنبه)
درتاريخ1400/12/21
عمده
معامالت
کميسيون
تشکيل
-8تاريخ
از تاريخ  1400/12/01لغايت پايان وقت اداری مورخ
-9محل دريافت اسناد:شهريار-باغستان-بلوارامام خمينی(ره)-
 1400/12/21به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس
بلواروليعصر (عج) خيابان الله دوم اصلی-شهرداری باغستان -امورقراردادها
شهرداری ،شهرداری گرگان و يا به سامانه
گرگان ،ميدان
تلفن021-65238006:
شهرداریbaghestan.ir:
سایت
تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد دولت) به آدرس اينترنت
اول1400/12/2:
انتشارنوبت
تاریخ
 www.setadiran.irانجام خواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/12/9:

محمدرضاسبطیشهرداریگرگان


نقلوانتقاللنجباری
پایگاه خبریتجديدآگهیفراخوانعمومیسرمايهگذاریمشارکتی

شناسه آگهی 1279968 :

شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختياری در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات ،نسبت به برگزاری مناقصه وصفحه 5
انتخاب
پيمانکار واجد شرايط از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت اقدام نمايد .کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خبر داد
ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.
 irانجام خواهد شد.

موضوع مناقصه
واگذاری امور مربوط به خدمات مشتركين و جوابگويی

10،986،000،000

صفحه 3

1

بازگشت به دوران رونق
ساخت مسکن

مبلغ برآورد اجرای كار
(ريال)

رديف

ضمانت نامه شركت در فرآيند
ارجاع كار (ريال)
549،300،000صفحه 8

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه :از ساعت  9تاريخ  1400/12/2لغايت ساعت  19تاريخ 1400/12/5
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  19تاريخ 1400/12/15
1400/12/16آب صرفه جویی کنیم
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10تاريخ در مصرف
اعتبار پیشنهادات :سه ماه (  90روز ) از تاريخ آخرين مهلت ارائه پاکت پيشنهاد قيمت.
تاریخ
وزارتنیرو
نوب
ت
ا
الف:
پاک
ارائه
و
مناقصه
اسناد
خصوص
بیشتردر
اطالعات
دریافت
جهت
گذار
مناقصه
دستگاه
تماس
اطالعات
ول
شهرکرد -ميدان قدس – روبروی پارک الله – شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختياری
تلفن  038 – 33334044 :داخلی 209
8814649913
کد پستی
شناسه آگهی 1279968 :
رشكتآبوافضالباستانچهارمحالوبختیاری
روابطعمومیوآموزشهمگانیشرکتآبوفاضالباستانچهارمحالوبختیاری
برگزاری مناقصه و انتخاب
شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختياری در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات ،نسبت به

فراخوانمناقصهعمومیيکمرحلهای

پيمانکار واجد شرايط از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت اقدام نمايد .کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا
ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.
اول
نوبت
 irانجام خواهد شد.

آگهیمناقصه(عمومی–يكمرحلهای)

پخ
شمركت ملی اپالیش و ش رفآورده اهی نفتی اریان

شناسه آگهی 1279529 :

كد فراخوان  2000091845000017سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)

پخ
رشكت ملی ش رفآورده اهی نفتی اریان -منطقه شارهود

مبلغ برآورد اجرای كار ضمانت نامه شركت در فرآيند
نظر دارد پيمان مشروح ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت
سمنان) در
پخش فرآورده هاي نفتي ايران-منطقه شاهرود (استان
شركت ملي
مناقصه
موضوع
رديف
(ريال)
(ريال)
عدم عضويت
كاردر صورت
ارجاعگران
 http://setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه
اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصهگران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس

قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه ،مرکز تماس  021-41934:دفتر
مراجعه نمايند.
10،986،000،000ذيل  ،به سامانه تداركات الكترونيكي دولت
مناقصه با در نظر داشتن مدارك مندرج در
جهت دريافت اسناد
خدماتبه عمل ميايد
مربوطدربهمناقصه دعوت
متقاضيان شركت
نام 88969737:و  85193768لذا
549،300،000
جوابگويی
مشتركين و
واگذاریاز امور
ثبت 1
جلسه
تضمين شركت
مبلغ
توضيح1400/12/5
تاريخ
لغايتدرساعتتاريخ19
1400/12/2
تاريخ
مناقصهمناقصه :از ساعت 9
اسناد
مهلت زمانی دریافت
برآوردمناقصه
موضوع
رديف
اسناد(جلسهتوجيهي)
فرآيند ارجاع كار (ريال)
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  19تاريخ 1400/12/15
1400/12/24
تا تاريخ  1400/12/23تا
 1400/12/15ساعت
25.794.371.889
10شهري
ساعتو برون
درون شهري
امورحمل و
واگذاري
1400/12/16
تاريخ
پاکتنقلها:
بازگشایی
زمان
 1.289.718.594ريال
2
ساعت  8:00صبح
ساعت 16
 10صبح
ريال
و تامين اياب و ذهاب كاركنان منطقه (پيمان شماره )4102
قيمت.
پيشنهاد
پاکت
ارائه
مهلت
آخرين
تاريخ
از
)
روز
90
(
ماه
سه
پیشنهادات:
اعتبار
تاریخ
تضامين مندرج در ماده  4آيين نامه تضمين معامالت دولتي شماره /122402ت  50659ها سال  94واريزهاي نقدي به حساب جام
نوع تضمين
3
شناسه 108
منطقهوشاهرود با
اسنادهاي نفتي
پخش فرآورده
بیشتردرشركت ملي
اطالعاتبانك ملت به نام
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت92000704/25
الف:
ارائهكدپاک
مناقصه
خصوص
 ،1400/12/03ساعت 8
الله – شرکت آب و فاضالب استان روز دوشنبه
پارکدولت
الكترونيكي
سامانه تداركات
ميدانانتشار در
شهرکرد -تاريخ
تاريخبختياری
چهارمحال و
روبروی
قدس –
8814649913از سامانه تداركات الكترونيكي
کد پستیمهلت دريافت اسناد مناقصه
209
نوبت دوم آگهي تا تاريخ 1400/12/09
داخلیانتشار
تلفن  038 – 33334044 :پس از
4
دولت
روابطعمومیوآموزشهمگانیشرکتآبوفاضالباستانچهارمحالوبختیاری
شاهرود  -سه راهي راه آهن  -خيابان نفت  -شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود  -طبقه دوم  ،سالن كنفرانس منطقه
5

محلگشايشپيشنهادها

6
قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي ،ايمني و محيط زيست (((.HSEاحراز امتياز  50از  -6 . )100ارائه اصل گواهي امضاء
پخ
شمركت ملی اپالیش و ش رفآورده اهی نفتی اریان
1279529
شناسه
آگهی :قيمتها
باشند -7
تعهدآور شركت مي
اسناد
امضاء
به
مجاز
رسمي
روزنامه
در
تغييرات
آخرين
طبق
كه
اشخاصي
يا
و
شخص
محضري
خ
پ
(ستاد)
كد فراخوان  2000091845000017سامانه تداركات الكترونيكي دولت
رشكت ملی ش رفآورده اهی نفتی اریان -منطقه شارهود
متناسب با كاالي ساخت داخل ،به لحاظ كيفيت ارائه گردد.
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران-منطقه شاهرود (استان سمنان) در نظر دارد پيمان مشروح ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت
مورخ
شنبه
خواهدروز
دوم آگهي
مورخ  1400/12/02و
دوشنبه
آگهي روز
بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات نوبت
چاپ آگهي
تاريخ
1400/12/03صورت عدم عضويت
مناقصه گران در
است
سهالزم
شد و
نوبتانجام
http://setadiran.ir
آدرس
(ستاد) به
اولدولت
الكترونيكي
گران و
اسناد7مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه
قبلي ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه ،مرکز تماس  021-41934:دفتر
ثبت نام 88969737:و  85193768لذا از متقاضيان شركت در مناقصه دعوت به عمل ميايد جهت دريافت اسناد مناقصه با در نظر داشتن مدارك مندرج در ذيل  ،به سامانه تداركات الكترونيكي دولت مراجعه نمايند.

روابطعموميشركتمليپخشفرآوردههاينفتيايران_منطقهشاهرود

ن
وبت
اول

2

شناسه آگهی1281098 :

3

می گردد.
محمدرضاسبطیشهرداریگرگان

نو
بت ا

تلفن  023-32332048 :داخلي 230فاكس 023-32337572 :

-1دارا بودن گواهينامه صالحيت از اداره كل تعاون،كار و امور اجتماعي براي سال  1400و داراي اعتبار -2 .تصوير كليه صفحات اساسنامه

رديف

شهيد بهشتی جنب استخر سيدين با ضابطه پيوست،
شناسه آگهی 1280703 :
اقدام نمايد.
1400/10/19
مورخ
38062
شماره
سند
رونوشت
استناداشخاص حقيقی يا حقوقی واجدالشرايط میتوانند
بهلذا کليه
رسمی
اسناد
دفتر
140011451008000147
سند
شناسه
بااز تاريخ  1400/12/01لغايت پايان وقت اداری مورخ
64بندرلنگه آقای محمد علی رضوی فرزند کاظم) تمامی
 1400/12/21به واحد امور قراردادهای شهرداری به آدرس
شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره ثبت
گرگان ،ميدان شهرداری ،شهرداری گرگان و يا به سامانه
 -11678بندرعباس را به آقای حسین هدری صلغی فرزند
(ستاد دولت) به آدرس اينترنت
دولت
الکترونيکی
تدارکات
است.
داده
انتقال قطعی
محمد
خواهد شد.
www.setadiran.ir
دریایی ایران آگهی
انجام قانون
ماده 25
مراتب به استناد

تاريخبازگشايي
پيشنهادها

شركت و تصوير آگهي تأسيس آخرين تغييرات در روزنامه رسمي -3 .تصوير كد اقتصادي و شناسه ملي شركت (برابر با اصل شده) -4 .ارائه
اول
نوبت
آگهیمناقصه(عمومی–يكمرحله
امتياز قابل
ای) 1400و داراي اعتبار -5 .احراز
اجتماعي براي سال
گواهينامه تأييد صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كل تعاون،كار و رفاه
شرايط عمومي و مدارك مورد نياز براي شركت در مناقصه

بلوارشهیدبهشتیگرگانجنباستخرسیدين
بهشمارهثبت-11678بندرعباس

فراتر از کاغذ

ن
وبت
اول

مهلتقبول
پيشنهادها

محمدرضاشمسايی-سرپرستشهرداریباغستان

شهرداری گرگان در نظر دارد به استناد به شيوه نامه
امور سرمايهگذاری و مشارکت مردمی شهرداری برابر
آنالینگذاری به
مصوبه اولين جلسه هيات عالی سرمايه
تاريخ  1400/10/09و ماده  30آيين نامه معامالت
شهرداری در نظر دارد از طريق مشارکت مدنی با
سرمايهگذاری اشخاص حقيقی يا حقوقی نسبت به
احداث مجتمع مسکونی ،خدماتی و تجاری در قطعه
 www.kharidaaronline.irخيابان
زمينی به مساحت 773متر مربع واقع در

نیروگاههای کشور تابستان
حداکثر ظرفیت
آینده با
فراخوانمناقصهعمومیيکمرحلهای
وارد مدار میشوند
در مصرف آب صرفه جویی کنیم

وزارتنیرو

بهشمارهثبت-11678بندرعباس

شهرداریباغستاندرنظرداردنسبتبهتهيهرنگآميزیجداول،نيوجرسی
ها ونرده های سطح شهر از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد.بدينوسيله از
اشخاص حقوقی واجد شرايط جهت شرکت درمناقصه دعوت بعمل می آيد.
شرايط شرکت در مناقصه به شرح ذيل می باشد:
-1شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختارمی باشد.
-2تاريخ توزيع اسناد:ازتاريخ 1400/12/09تا تاريخ 1400/12/19مهلت
دريافت اسناد وتحويل به دبيرخانه شهرداری می باشد.
-3مبلغ برآورد قرارداد تا سقف 5/500/000/000ريال معادل پانصد وپنجاه
ميليونتومان.
-4سپرده شرکت درمناقصه 275/000/000ريال معادل بيست وهفت
ميليون وپانصد هزار تومان .

صفحه 4

موضوعمناقصه
واگذاري امورحمل و نقل درون شهري و برون شهري
و نیتامين اياب و ذهاب كاركنان منطقه (پيمان شماره )4102

وزارت رو

برآوردمناقصه

مبلغ تضمين شركت در
فرآيند ارجاع كار (ريال)

آب صرفه جویی کنیم
در مصرف
25.794.371.889
 1.289.718.594ريال

 1400/12/15ساعت
 10صبح

تا تاريخ  1400/12/23تا
ساعت 16

1400/12/24
ساعت  8:00صبح

ريال
نوب
ت
ا
تضامين مندرج در ماده  4آيين نامه تضمين معامالت دولتي شماره /122402ت  50659ها سال  94واريزهاي نقدي
108به حسابوجامل
 92000704/25بانك ملت به نام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود با كد شناسه

فراخوانمناقصهعمومیيکمرحلهای
نوع تضمين

تاريخ انتشار در سامانه تداركات الكترونيكي دولت
م

ك

تاريخ جلسه توضيح
اسناد(جلسهتوجيهي)

مهلتقبول
پيشنهادها

تاريخبازگشايي
پيشنهادها

روز دوشنبه تاريخ  ،1400/12/03ساعت 8

بخ

رش تآبوافضالباستانچهار حالو ت
یاریاسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونيكي
دريافت
مهلت
4
دولت

پس از انتشار نوبت دوم آگهي تا تاريخ 1400/12/09

شناسه آگهی 1279968 :

شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختياری در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات ،نسبت به برگزاری مناقصه و انتخاب
شاهرود  -سه راهي راه آهن  -خيابان نفت  -شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود  -طبقه دوم  ،سالن كنفرانس منطقه
محلگشايشپيشنهادها
5
مناقصه تا
023-32337572دريافت اسناد
برگزاری مناقصه از
مراحل
نمايد .کليه
داخلي 230فاكس :
023-32332048
پيمانکار واجد شرايط از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت اقدامتلفن :
www.setadiran.
آدرس
(ستاد) به
الکترونيکی
تدارکات
بودندرگاه
طريق
 -2تصوير كليه صفحات اساسنامه
داراي اعتبار.
دولتسال  1400و
اجتماعي براي
تعاون،كار و امور
سامانه از اداره كل
گواهينامه صالحيت
ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از-1دارا
شركت و تصوير آگهي تأسيس آخرين تغييرات در روزنامه رسمي -3 .تصوير كد اقتصادي و شناسه ملي شركت (برابر با اصل شده) -4 .ارائه
 irانجام خواهد شد.
گواهينامه تأييد صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي براي سال  1400و داراي اعتبار -5 .احراز امتياز قابل
شرايط عمومي و مدارك مورد نياز براي شركت در مناقصه
6
قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي ،ايمني و محيط زيست (((.HSEاحراز امتياز  50از  -6 . )100ارائه اصل گواهي امضاء
فرآيند
شركت
تعهدآورنامه
ضمانت
برآورد
محضري شخص و يا اشخاصي كه طبق آخرينمبلغ
درقيمتها
باشند -7
شركت مي
كار امضاء اسناد
اجرایمجاز به
روزنامه رسمي
تغييرات در
موضوع مناقصه
رديف
متناسب با كاالي ساخت داخل،
(ريال) به لحاظ كيفيت ارائه گردد .ارجاع كار (ريال)
7

1

تاريخ چاپ آگهي

نوبت اول آگهي روز دوشنبه مورخ  1400/12/02و نوبت دوم آگهي روز سه شنبه مورخ 1400/12/03

واگذاری امور مربوط به خدمات مشتركين و جوابگويی

10،986،000،000

549،300،000

روابطعموميشركتمليپخشفرآوردههاينفتيايران_منطقهشاهرود
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه :از ساعت  9تاريخ  1400/12/2لغايت ساعت  19تاريخ 1400/12/5
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  19تاريخ 1400/12/15
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  10تاريخ 1400/12/16

یادداشت

صفحه 2

اقتصاد کشور را از حالت انتظار خار ج کنیم

دوشنبه  2اسفند  1400شماره 993

وحید اشتیاقی
کارشناس اقتصادی

واقعیت این اســت که از دهه  ۵۰تاکنون ،نیم قرن
است نفت میفروشیم .دهه  ۹۰دهه فرصتســوزی بود؛ به طوری که
رشد منفی اقتصاد را شاهد بودیم.
در این شرایط برای حفظ کشــور و جلوگیری از فرسودگی اقتصاد ،به
 ۴۰۰میلیارد دالر پول نیاز داریم ۱۳۰ .میلیارد دالر نیز برای ســرمایه
گذاری در حوزه انرژی نیــاز داریم تا بتوانیم خــود را حفظ کنیم .این
در شــرایطی اســت که بحث  ۱۵۰۰هزار میلیــارد تومــان ناترازی
صندوقهای بازنشستگی و سایر مشکالت مطرح است.
از سال  ۱۳۹۷برای اولین بار ،رشد هزینه های جبران استهالک بیشتر
از رشد ســرمایه گذاری بوده که نشــان می دهد زیرساختها در حال
فرسودگی بیشتر هستند.
تعلل در روابط بین المللی و منطقه ای فرصت را از ما خواهد گرفت .اگر
برجام زودتر به نتیجه می رســید ،قیمت نفت که حاال به باالی  ۸۰دالر
رسیده ،فرصتی را در اختیار ما قرار میداد ،اما در حال حاضر این فرصت
برای صادرات از دست رفته است.این که بگوییم اقتصاد به برجام ربطی
ندارد ،یک شوخی و کمدی اســت .همه بازارها منتظر برجام هستند.
باید تکلیف خود را هر چه ســریعتر روشــن کنیم .هر چه تعلل کنیم،
بیشتر آسیب می بینیم .شــاید غرب می خواهد زمان را از ما بگیرد و هر
قدر زمان از دست بدهیم ،کار برای ما سختتر می شود.
کشور را باید از حالت انتظار برای نتیجه برجام و  FATFو پایان تحریم
خارج کنیم .این انتظار کشــیدنها باعث عدم جذب سرمایه می شود.
جذب  ۴۰۰میلیارد دالر برای  ۳سال آینده بسیار سخت است ،در حالی
که یک دهه هیچ سرمایهای را نتوانستیم جذب کنیم.
اگر برجام امضا نشــود ،ریســک سیاســی-اقتصادی ما باالتر میرود.
تحریم شدیم ولی توانستیم نفت بفروشیم ولی هزینه های صادرات ما
بسیار باال بود ،چون ریســک اقتصادی باالیی تحمیل می شد .بنابراین
هر معاهده بین المللی را نپذیریم ،ریسک اقتصادی مان باال می رود.
امیدواریم برجام سریعتر امضا شود .بعد ســراغ  FATFبرویم و تعیین
تکلیف شود.

تریبون
رئیس جمهور در تماس تلفنی رئیس جمهور صربستان:

روابط تهران  -بلگراد مبتنی بر منافع مشترک
دو کشور است

آیت اهلل رئیسی و رئیس جمهور صربســتان در مکالمه تلفنی با اشاره به
ظرفیتهای متنوع توســعه همکاریهای تهران  -بلگراد ،بر استفاده از
ظرفیتهای موجود در راســتای تحکیم هرچه بیشتر روابط دو کشور
بویژه در حوزههای اقتصادی و تجاری تاکید کردند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی الکساندر ووچیچ
رئیس جمهور صربستان اظهارداشت :جمهوری اسالمی ایران  ،مصمم
است در راســتای منافع دو ملت ،بیش از پیش روابط سیاسی ،تجاری و
اقتصادی را با صربستان  ،توسعه و تحکیم بخشد.
رئیسی با اشــاره به اینکه فرصتها و ظرفیتهای متنوع و گستردهای
برای توسعه ســطح همکاریهای دو کشــور وجود دارد گفت :توسعه
همکاریهای مشــترک بویژه در حــوزه اقتصادی و تجــاری ،منافع
متقابلی برای دو کشور دارد که باید شناسایی و فعال شوند.
الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربســتان نیز در تماس تلفنی خود با
تاکید بر اینکه دو کشور از زمینه های گســتردهای برای توسعه سطح
روابط برخوردار هســتند ،گفت :بلگراد بدنبال ارتقای سطح مناسبات
و همکاریهای تجاری و بازرگانی و ایجاد روابط مســتحکم سیاسی و
راهبردی با تهران است.
رئیس جمهور صربستان گفت :جمهوری اسالمی ایران همواره مواضع
مستقلی داشته اســت و بر این مبنا میتوانیم در مســایل بین المللی
همکاریهای نزدیکی با یکدیگر داشته باشیم.
سرلشکر موسوی در جمع خبرنگاران:

تجهیزات «نزاجا» متناسب با تهدیدات
روز است

فرمانــده کل ارتــش بــا اشــاره بــه بــروز رســانی تجهیــزات و
فناوریهای«نزاجــا» ،گفــت :نیروی زمینــی ارتش بــرای اجرای
ماموریتهای محوله ،آمادگی صد درصدی دارد.
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موســوی فرمانده کل ارتش در حاشیه
افتتاح مرکــز فرماندهی و کنترل قرارگاه جنوب شــرق نیروی زمینی
ارتش در زاهــدان در جمع خبرنگاران ،گفت :آنچه که امروز ارائه شــد
بخشی از توانمندی نیروی زمینی ارتش اســت که با هم افزایی نیروی
انسانی و تجهیزات فناوری روز ،به دست آمده است.
وی افزود :تجهیزات و فناوریهای ارائه شــده در نیروی زمینی ارتش
متناسب با نوع تهدیدات ،بروز رسانی ،ســاخته ،پرداخته و وارد چرخه
دفاعی کشور شده اســت .بدین ترتیب توان دفاعی نیروی زمینی برای
اجرای هر گونه مأموریت ابالغی ارتقا یافته و این نیرو قادر است کار خود
را در صحنههای عملیاتی به نحو مطلوبی انجام دهد.
فرمانده کل ارتش با اشــاره به اجرای رزمایشهای عمومی و تخصصی
نیروی زمینی گفت :همانگونه که در طول سال در رزمایشها مشاهده
میشــود راهبردها و تاکتیکهای عملیاتی نیــروی زمینی ارتش در
یک صحنه عملیاتی متناســب با تهدیدات احتمالی انجام میشــود و
رزمندگان ما طی این صحنههای عملیاتی شبیه سازی شده ،روشهای
مقابله را تمرین کرده و توان رزمی خود را ارتقا میدهند.
وی گفت :امروز با توجه به اقدامات صورت گرفته میتوان گفت نیروی
زمینی ارتش برای اجرای ماموریتهایی که به آن محول شود آمادگی
اجرای صد درصدی دارد.
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روزنامه سراسری صبح ایران

سخنگوی شورای نگهبان:

فقهای شورا برای بررسی شکایت یک شهروند ساعتها وقت میگذارند

خریدار ســخنگوی شــورای نگهبان با
اشاره به وظیفه شــورای نگهبان در بررسی
شرعی بودن یا نبودن مصوبات گفت :گاهی
اوقات برای بررسی شــکایت یک شهروند،
فقهــای شــورای نگهبــان  ۴یا  ۵جلســه
 ۴ســاعته تشــکیل میدهند تا موضوع را
بررسی کنند.
به نقل از شــورای نگهبان ،هــادی طحان
نظیف در کارگاه تخصصی جایگاه شــورای
نگهبان در نظام حقوقی کشور گفت :شورای
نگهبــان یکــی از مهمترین نهادهــا برای
پاســداری از شــرع مقدس و قانون اساسی
نظام جمهوری اسالمی ایران است .شورای
نگهبان موظف است مصوبات را از این حیث
که مطابق شــرع و قانون اساســی باشند،
بررسی کند؛ در دنیا هم ،نهادهایی همانند
شــورای نگهبان با عناوین مختلفی وجود
دارد مثل دادگاه قانون اساســی و شــورای
قانون اساسی که از جهت پاسداری از قانون
اساســی ،ماموریتهایی نزدیک به شورای
نگهبان دارند و از این حیث ،در کشــورهای
مختلف شورای نگهبان وجود دارد ،منتهی
با نامهای متفاوت.
وی با بیان ســوابق تاریخی در مورد شورای
نگهبان گفت :وجود نهــاد صیانت کننده از
شرع و قانون اساسی ،قبل از انقالب نیز یک
دغدغه میان مردم و علما بوده است و سابقه
آن به اصل طــراز در متمم قانون اساســی
مشــروطه باز میگردد کــه در آن ،تقریباً
یک نهادی مشــابه شــورای نگهبان فعلی
پیشبینی شــده بود کــه مصوبات مجلس
را بررســی کند تا خالف شــرع نباشند اما
متاسفانه با توجه به مشکالت و ابهاماتی که
در این مورد وجود داشت ،این مسئله در آن
دوره عمال فرصت اجرایی شــدن پیدا نکرد
ولی این دغدغه همچنان وجود داشت.
سخنگوی شــورای نگهبان گفت :در قانون
اساسی ،شــورای نگهبان یکی از نهادهایی
است که جزییات زیادی نسبت به آن وجود
دارد؛ مثــا اصول  91تا  99بــه طور خاص
مرتبط با شــورای نگهبان است و در اصول

دیگری هم موارد مربوط به شورای نگهبان
ذکر شده است که نشان دهنده جایگاه این
نهاد در قانون اساسی است.
طحان نظیف با اشــاره به ترکیب و انتخاب
اعضــای شــورای نگهبان گفت :شــورای
نگهبان متشــکل از  6فقیه منصوب شــده
توســط رهبر معظم انقــاب و  6حقوقدان
که به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و انتخاب
توســط نمایندگان مجلس شورای اسالمی
میباشد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد:
اولین وظیفه که متاســفانه کمتر شــورای
نگهبان را بــه آن میشناســند ،نظارت بر
قوانین و مقررات اســت؛ شــورای نگهبان
وظیفه نظارت بر مصوبــات مجلس را دارد
از جهت اینکه مصوبه خالف شــرع و خالف
ت
قانون اساســی نباشــد .همچنین نظار 
بر اساســنامههای مصوب هیئــت وزیران
نیز جــزو وظایف شــورای نگهبان اســت.
در جلســات کارشناســی و تخصصی برای
بررســی مصوبات ،گاهی اوقات مثال برای

یک کلمه یا یــک جمله و یا یــک عبارت،
اعضای شــورای نگهبان ســاعتها بحث و
بررســی میکنند و طبیعتا فضای مباحث
جلسه کامال تحلیلی و استداللی است.
طحان نظیــف اضافه کرد :نظــرات اعضای
شــورای نگهبان در راســتای حقوق مردم
است و نظرات شورای نگهبان ،چه در تایید
و چه در رد یک مصوبه ،در راستای تضمین
حقوق مردم بوده است .شــورای نگهبان به
دنبال پاســداری از حقوق مردم است چون
شرع و قانون اساســی ما به دنبال پاسداری
از حقوق مردم است.وی اضافه کرد :درباره
تمام نظرات شــورای نگهبان ،از اعضا رای
گیری میشود و حتما باید هر نظری ۷ ،رای
را کســب کند تا مورد تایید شورای نگهبان
باشــد و برای اعالم مغایرت شرعی نیز باید
از  ۶فقیه حاضر ،حداقل  ۴تن از فقها نظر بر
مغایرت داشته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد :البته
یک کار خوبی هم در سالهای اخیر صورت
گرفته و آن اینکه در پژوهشــکده شــورای

ن یک بانک نظرات و سوابق مصوبات
نگهبا 
اعم از طرح و الیحه و مشروح مذاکرات البته
تا جایی که پیاده شــده ایجاد شده که تحت
عنوان سامانه نظرات شورای نگهبان ،تمام
نظرات شــورای نگهبان را به صورت دسته
بندی شده ،منتشــر میکند .به نظر بنده،
این سامانه در واقع سامانه شفافیت شورای
نگهبان اســت .اخیرا هم بخش جدیدی به
این ســامانه تحت عنوان نظرات استداللی
اضافه شــده که در این بخش ،استداللها
بصورت دستهبندی شــده و شفاف منتشر
شده است.
طحان نظیف ادامه داد :یکــی از وجوه قابل
افتخار قانون اساســی ما این اســت که هر
شــهروندی میتواند نســبت به هر مصوبه
ای که از نظر او خالف شــرع یا قانون است،
شکایت کند؛ اگر بگوید فالن مصوبه خالف
قانون است ،دیوان عدالت اداری آن شکایت
را بررسی میکند اما اگر بگوید خالف شرع
اســت ،دیوان عدالت اداری موضــوع را از
فقهای شــورای نگهبان اســتعالم میکند

و موضوع در دســتورکار فقهای شــورای
نگهبان قــرار میگیرد .گاهــی اوقات برای
بررسی شکایت یک شهروند ،فقهای شورای
نگهبان  ۴یا  ۵جلســه  ۴ســاعته تشــکیل
میدهند تا موضــوع را بررســی کنند .لذا
تضمین شــرعی بودن قوانیــن و مقررات،
برعهده شورای نگهبان است.
وی در ادمــه با بیــان اینکــه وظیفه دیگر
شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است،
تاکید کرد :معمول این اســت که هر نهادی
که مقرراتی را وضع می کند ،تفسیر رسمی
هم به عهده خودش است مث ً
ال االن مجلس
وقتــی قانون وضــع میکند ،اگــر ابهامی
در مقام اجــرا پیش بیایــد از خود مجلس
میخواهند که تفســیر کند یــا دولت اگر
آیین نامه یا مصوبــه ای را در مقام اجرا دارد
که مبهم است ،از خود دولت میخواهند که
آن را تفسیر کنند؛ نسبت به قانون اساسی،
قوه موسس وظیفه تفسیر را برعهده شورای
نگهبان گذاشته است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد:
وظیفه بعدی که بیشتر در معرض دید است،
نظارت بر انتخابات در جهت صیانت از آرای
مردم اســت .این نظارت ،شــامل نظارت بر
انتخاباتهــای مجلس خبــرگان رهبری،
ریاست جمهوری ،مجلس شورای اسالمی
و همه پرسی اســت .گاهی هم بحثهایی
درباره نظارت شــورای نگهبان بر انتخابات
شــوراها مطرح میشــود که از نظر شورای
نگهبان چون جزو موارد ذکر شــده در اصل
 ۹۹قانون اساسی نیســت ،اعضا این شورا با
آن مخالفت میکنند.
وی با بیان اینکه شورای نگهبان برای انجام
وظایف خودش نهادهای مشــورتی همانند
پژوهشکده و مجمع مشــورتی فقهی دارد،
اظهار داشــت :اینهــا دو بازوی مشــورتی
شورای نگهبان هســتند و اعضای شورای
نگهبان نســبت بــه موضوعــی اظهارنظر
نمیکنــد مگر اینکه قبــل از آن ،دو مجمع
مشــورتی فقهی و حقوقی در مورد آن اعالم
نظر نموده باشند.

مجلس

آمریکا عهدشکن است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
با اشــاره به نامه کنگره آمریکا به بایــدن گفت :اجرای
شروط مجلس برای توافق در وین الزامی است.
حجت االســام «ســید محمود نبویان» درباره نامه
کنگــره آمریکا به «جــو بایدن» مبنی بــر اینکه هیچ
توافقی را در مذاکرات وین قبــول ندارند ،گفت :درباره
مذاکرات هســتهای برای مــا منافع ملــت ایران مهم
اســت و این منافع در دو حالت کســب میشود .یکی
اینکه باید همه تحریمهایی که علیه ملت ایران اســت
توسط طرفین لغو شود .دوم اینکه آمریکا و کشورهای
اروپایی به جمهوری اســامی ایران ضمانت دهند که
این تحریمها پس از لغو بازگشت ندارد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
شورای اسالمی با اشاره به بدعهدی های آمریکا گفت:
 ۴+۱باید تضمین دهند ،مکانیســم ماشه را علیه ایران

فعال نخواهند کرد.
وی ادامه داد :هفته گذشــته  ۱۶۵نماینده
کنگره آمریکا به رییس جمهور این کشــور
«جــو بایدن » نامــهای را تنظیــم کردند
مبنی بر اینکه هیچ توافقی را در وین قبول
ندارند.
نماینــده مردم تهــران در مجلــس درباره
مفاد نامه کنگــره آمریکا به بایدن گفــت :دربند یک
نامه آمده اســت که ما مخالف هرگونه توافقی با ایران
هستیم که منتهی به برداشت تحریمها اعمالی علیه
ایران شــود .مگر اینکه ایران پیش از هر توافقی همه
فعالیتهای حال و گذشــته خــود را توضیح دهد و
فعالیت موشکی و هســتهای خود با قابلیت هستهای
را خاتمه دهد.
عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس

شورای اسالمی ایران ادامه داد :در ادامه بند
یک این نامه آمده است که ایران باید حمایت
خود را از تروریسم که منظور آنها حاج قاسم
و ســپاه اســت ،متوقف کند و همه زندانیان
آمریکایی را آزاد و به قربانیان تروریســم هم
غرامت پرداخت کند و مکانیســم ماشــه در
قطع نامه  ۲۲۳۱هم اعمال شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد :بر همین اســاس همه
نمایندگان در نامهای به آیت اهلل رییسی رییس جمهور
در خصوص مذاکرات نکاتی را توضیــح دادند .چرا که
باید به این موضوع اذعان کرد که مذاکره با آمریکا هیچ
فایدهای ندارد.
وی با اشــاره به نقطه نظر اروپاییها که مدعی هستند
تحریمها را آمریکا اعمال میکند و آنها جرات مخالفت
با نظر آمریکا را ندارند ،اظهار داشــت :اگر اروپا چنین

ادعای دارد ،چــرا تحریمهــای اتحادیه اروپــا را لغو
نمیکنند .همچنین «محمدجواد ظریف» در  ۸ســال
گذشــته و دولت قبل هرکاری در دیدار با آمریکاییها
انجام داد ،حتی با آنها قدم زد اما آیا مشــکلی از کشور
حل شد؟
نبویان خاطرنشــان کرد اگر آمریکا به تعهدی که داده
بود عمل کنــد و تحریمها را بــردارد ،میتواند در میز
مذاکره نشسته تا از نشســت ها از  ۴+۱به  ۵+۱تغییر
کند .در غیر این صورت بر اساس نامهای که نمایندگان
مجلس به رییــس جمهور ارســال کردند ۶ ،شــرط
مجلس درباره مذاکرات اعمال خواهد شد.
در جلسه علنی امروز مجلس شــورای اسالمی ،بیش
از  ۲۵۰نماینده در نامهای به آیت اهلل «ســید ابراهیم
رییسی» رییس جمهور ،نکاتی را درباره مذاکرات وین
در  ۶بند تنظیم و قرائت کردند.

مدیرکل اداره خلیج فارس وزارت امور خارجه خبر داد

امضای سند همکاریهای ایران و قطر در سفر آتی رئیسجمهور به دوحه
خریدار مدیــرکل اداره خلیــج فارس
وزارت امور خارجه با اشــاره به ســفر آتی
رئیس جمهور کشــورمان بــرای حضور در
نشســت اوپک گازی در قطر ،گفت :در این
سفر اســنادی تدارک دیده شــد است که
امیدواریم با نهایی شــدن آنهــا ،به امضا
برســد.علیرضا عنایتی ،با اشــاره به ســفر
آتی رئیس جمهور کشــورمان برای حضور
در نشســت اوپــک گازی در قطــر ،گفت:
این ســفر در چارچــوب توســعه و تعمیق
مناســبات دو جانبه با کشــور دوســت و
برادر ،قطر ،بــه عنوان اولین ســفر رئیس
جمهور به کشــورهای خلیج فارس صورت
میگیرد .آقای رئیس جمهور در این ســفر،
عالوه بر گفتوگــو و تبادل نظر در خصوص
موضوعــات دو جانبــه ،موضوعــات مهم
منطقــهای و بینالمللی با شــیخ تمیم بن
حمد آل ثانــی ،امیر دولت قطــر گفتوگو
خواهــد کرد.مدیــرکل اداره خلیج فارس
وزارت امــور خارجه با اشــاره به محورهای
گفتوگوی رئیــس جمهور کشــورمان با
امیر دولــت قطر ،اظهار کــرد :این دو مقام،
راههای توسعه و تحکیم مناسبات فیمابین
را در زمینههای مختلف سیاسی ،اقتصادی،
تجــاری ،مالــی ،فرهنگی ،گردشــگری،
ورزش ،همکاریهــای رســانهای و دیگر
زمینههــای مختلف روابط بــا طرف مقابل
صحبت خواهند کرد.
عنایتی در ادامه تاکید کــرد :ما امیدواریم
که در چارچــوب این گفتوگوها ،شــاهد
یک جهش ملموس در مناســبات دو جانبه

بین ایران و قطر باشیم.وی در ادامه تشریح
دســتاوردها و محورهای این ســفر ،بیان
داشــت :در این ســفر همچنین اســنادی
تدارک دیده شــد اســت کــه امیدواریم با
نهایی شــدن آنها ،به امضا برســد و بتواند
سازمان مناســب و ســاختار قابل توجهی
برای توسعه این مناســبات در آینده تلقی
شــود.مدیرکل اداره خلیج فــارس وزارت
امور خارجه تصریح کرد :عالوه بر مســائل
دو جانبه که در این چارچــوب مورد توجه
قرار میگیرد ،بحثهــای مهم منطقهای و
فرامنطقهای هم مــورد توجه و گفتوگوی
رؤسای دو کشــور خواهد بود و طرفین در
این خصوص هم با هــم رایزنی و تبادل نظر
خواهند کرد.
عنایتی افزود :از جمله موضوعات مهمی که
در حوزه سیاســت در منطقه ما بسیار قابل
توجه اســت ،تقویت عنصر گفتوگو برای
حل و فصل مشــکالتی اســت که دامنگیر
منطقه ما شده است و با توجه به دیدگاه هر
دو کشــور ،یعنی جمهوری اسالمی ایران و
دولت قطر که طی ســنوات گذشــته هم بر
لزوم به کارگیری عنصر گفتوگو برای حل و
فصل مناقشات ،منازعات و بحرانها تاکید
داشــتند ،دو طرف با تاکید بــر این عنصر،
میتوانند تجلی واقعی این گفتوگو باشند.
وی با بیان اینکه ما در گذشــته نســبت به
این موضوع تاکید جدی داشتیم که اگر در
منطقه مشکلی وجود دارد ،گفتوگو برای
حل مشــکالت فیمابین و هم برای توسعه
مناســبات ،تنها راهی اســت که میتوان

پیمود ،اضافه کــرد :همین دیــدگاه نیز از
سوی دولت قطر در مناسبات مختلف ،اعم
از مذاکرات دو جانبه یا ســخنرانیهای امیر
قطر و یا در اظهارات مســئولین قطری در
مصاحبهها ،همواره مورد تاکید بوده است.
عنایتی تصریح کرد :البته وقتی که از گفتوگو
صحبت میکنیم ،گفتوگوی همه کشورهای
خلیج فارس با یکدیگر بــرای اینکه بتوانند با
ظرفیتسازی و استفاده از توانمندیها ،منابع
انســانی و منابع طبیعی اســت که بتوانند در
این منطقه با گذار از مشــکالت به عنوان یک
همکاری تنگاتنــگ در زمینههای اقتصادی،
تجاری ،مالی ،اجتماعی و دیگــر موارد انجام
دهند که این منطقه واقعا ســزاوار داشتن این
همکاری است.
حضور ایران در نشست اوپک ،موجب
تحکیم جایگاه اوپک در مناسبات
انرژی خواهد شد
وی با اشاره به هدف اصلی از آیتاهلل رئیسی

به قطــر ،اظهار کرد :نکته ســوم قابل توجه
برای ســفر آقای رئیس جمهور ،این است
که شــرکت در نشست ســران اوپک گازی
که در سهشــنبه در قطر برگزار میشود که
قطعا به عنوان اینکه جمهوری اسالمی ایران
از بنیانگذاران اوپک گازی بوده است ،قابل
توجه خواهد بود و بــه نوعی تحکیم جایگاه
اوپک گازی در مناسبات انرژی خواهد بود.
مدیــرکل اداره خلیج فــارس وزارت امور
خارجه ،بیان داشــت :آقای رئیس جمهور
در این نشست شــرکت میکنند و چنانچه
فرصتی ایجاب کنــد ،با برخی از روســای
دیگر کشــورها که در این نشســت حضور
دارند هم دیــدار خواهند داشــت.عنایتی
ابراز داشــت :به هر صورت هر ســه محور
این ســفر ،یعنی محور مناسبات دو جانبه،
محور همکاریهای منطقهای و محور اوپک
گازی ،یک فضایی را برای انجام گفتوگوها
فراهم کرده است که ما امیدواریم در هر سه
بخش ،شــاهد نتایج مثبــت و فراگیر برای
منطقه باشــیم.وی دربــاره رویکرد دولت
ســیزدهم در سیاســت خارجــی ،اضافه
کرد :آقــای رئیس جمهــور از ابتدای دوره
ریاست در مقاطع مختلف ،چه در نخستین
کنفرانس مطبوعاتی خود و چه در مذاکراتی
که با هیئتهایی که برای مراســم تحلیف
به ایران آمدند و چه در ســایر مناسباتی که
داشــتند ،همواره از عنصری به نام اولویت
همسایگی اســتفاده کردند و این به عنوان
یک اصــل در مناســبات خارجــی دولت
سیزدهم نشانهگیری شــده است.عنایتی

ادامه داد :بر اســاس این عنصــر ،اقدامات
سیاست خارجی ایران رقم میخورد .در این
چارچوب با اعطای اولویت به همســایگان،
این ســفر به همســایه جنوبی ایران انجام
میشــود که آقای رئیس جمهــور هم در
گذشــته ســفرهایی به برخی کشورهای
همســایه داشــتند اما این ســفر در همان
چارچوب به عنوان سیاســت همســایگی
و در بخــش جنوبی ایران اســت که صورت
میگیــرد و میتواند بحــث و گفتگوهای
ایشــان با طرف مقابل ترجمــه آن همان
سیاستی باشد که ایشان بر آن تاکید کردند.
وی با اشــاره به مناســبات بین ایران و دولت
قطر طــی دهههــای متمادی ،اضافــه کرد:
طرفین در بســیاری از مســائل منطقهای و
فرامنطقــهای ،دیدگاه های مشــترکی دارند
و با یکدیگــر رایزنــی میکنند .مــدل های
متعدد بین مســئوالن عالی رتبه دو کشــور
به کشــورهای یکدیگر صورت میگیرد و این
پویایی در روابط فیمابیــن ،عالوه بر محتوای
صحبتهایی که بین دوحــه و تهران صورت
میگیرد ،میتواند نشــانه بسیار مثبتی برای
منطقهای که قرار داریم ،تلقی شود.مدیرکل
اداره خلیج فــارس وزارت امــور خارجه ابراز
امیدواری کــرد :انتظار داریم که ســفرهای
بیشتری در آینده به خلیجفارس صورت بگیرد
و یا اینکه جمهوری اســامی ایــران پذیرایی
میزبان مســئوالن عالــی رتبه کشــورهای
منطقه به ایران باشــد .ما و کشــورهای حوزه
جنوبی خلیج فارس همســایه بسیار قدیمی
هستیم و فاصله ای بین ما وجود ندارد.

اقتصاد
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روزنامه سراسری صبح ایران

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

راهاندازی اداره میز صنعت در سازمان بورس برای رفع مشکالت صنایع

خریدار رییس ســازمان بــورس و اوراق
بهــادار گفت :ارتبــاط مســتقیم آنالین با
صنایع مختلف یکــی از بحثهای جدی در
ســازمان بورس اســت که با راهاندازی یک
اداره دائمی بــه نام میز صنعــت ،میتوان
مســائل ،مشــکالت و چالشهای صنایع
مختلف را جمعبندی کرد.
به گزارش ســازمان بــورس و اوراق بهادار،
نخستین جلســه از سلسله جلسات دومین
دوره آموزشــی ویژه ناشــران بازار سرمایه
با حمایــت شــرکت بــورس اوراق بهادار
تهــران ،ســپردهگذاری مرکــزی اوراق
بهادار و تســویه وجوه و شــرکت فرابورس
ایران باهدف افزایش تعامل ناشــران با بازار
سرمایه و افزایش سطح سواد مالی در مرکز
مالی ایران با حضــور مدیرعامل مرکز مالی
ایران ،رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار،
سرپرست معاونت ناشران و اعضای شرکت
بــورس اوراق بهــادار تهــران ،مدیرعامل
شرکت ســپردهگذاری مرکزی ،مدیرعامل
فرابورس ایران و با حضور بیش از  ۷۰۰نفر از
اعضای هیئتمدیره و مدیران بازار سرمایه
برگزار شد.

توسعه کسب و کارها در زنجیره تولید
در ایــن ویبنار «مجید عشــقی» ،رییس
ســازمان بورس و اوراق بهــادار به عنوان
دومیــن ســخنران ،ایــن دوره را در
راســتای ارتقای ســواد مالی و فرهنگ
ســرمایهگذاری در بازار سرمایه دانست و
اظهار کرد :شــرکتهای پذیرفتهشده در
بازار سرمایه به واســطه قوانین و مقررات
و دســتاوردهای موجود ،مسئولیتهایی
دارند که ممکن اســت به واسطه نداشتن
آشنایی کافی با مشــکالتی مواجه شوند
زیرا با درگیر شدن بخش عمدهای از مردم
در بازار ســرمایه انتظارات از بازار بهشدت
افزایش یافته و حساســیتها هم بســیار
زیاد است.
وی افزود :در این خصــوص ،وظیفه اصلی
بر دوش ناشــران اســت تا از طریق توسعه
فعالیتهــای خــود و افزایش ســرمایه و
بحثهای اســتفاده از این ابزارها و در واقع
نهادهای مالــی و بــازار ســرمایه بتوانند
کســبوکار خــود را در زنجیرههای تولید
توسعه داده و به توســعه بازار سرمایه کمک
کنند.
وی عنوان کرد :برگزاری این دوره در مرکز
مالی ایران باعث نزدیکی همزبانی بیشــتر
ارکان بازار و ناشران است تا بتوانند به توسعه
شرکتها کمک کرده و ناشــران نیز نقش
مفیدتری ایفا کنند.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار ادامه
داد :ارتبــاط مســتقیم آنالین بــا صنایع
مختلف یکی از بحثهای جدی در سازمان
بورس اســت که بــا راهاندازی یــک اداره
دائمی به نام میز صنعت ،میتوان مســائل،
مشــکالت و چالشهای صنایع مختلف را
جمعبندی کرد.

آشنایی هر چه بیشتر با قوانین
و مقررات بازار سرمایه
همچنین «سجاد موحد» ،مدیرعامل مرکز
مالی ایران هــدف اصلی از برگــزاری این
دوره آموزشی را تعامل ناشــران مختلف با
یکدیگر و سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر
و سیاســتگذار و همچنین آشنایی هر چه
بیشتر با قوانین و مقررات بازار سرمایه بیان
کرد.وی افزود :با توجه به نیازسنجی صورت
گرفته و درخواســت ناشــران ،مباحثی از
جمله تأمیــن مالی از طریق بازار ســرمایه
و بازار بدهــی ،مباحث مربــوط به افزایش
ســرمایه و ارزشگذاری ،تکالیــف مالیاتی
ناشران و همچنین آشــنایی با سامانههای
مــورد نیــاز ناشــران در خصــوص ایفای
تعهدات خــود در این دوره آموزشــی برای
ناشران در نظر گرفته شده است.
خبرهای خوش برای بازارگردانی
در ادامــه این جلســه« ،میثــم فدایی»،
مدیرعامل فرابورس ایــران ،این دوره را در
راســتای همفکری و دانشافزایی ناشران
بازار سرمایه دانست و با اشــاره به یک خبر
نویدبخش در بحث افزایش ســرمایه عنوان
کرد :در فرابورس ایران ،در شــرکت پروژه
تجلی برای نخســتین بار به بحث افزایش
ســرمایه با ســلب حق تقدم پرداخته شد
و به واســطه موفقیت در پروژه تجلی ،برای
فرآیند استقالل و پرســپولیس نیز همین
فرآیند پیاده سازی میشود.وی عنوان کرد:
نکته پیچیــده در این پــروژه ،فرآیند اداره
ثبت است که با تعامالت صورت گرفته ،این
مدل در حال راهاندازی است.
فدایــی ضمن تاکیــد بر توجه بــه افزایش
ســرمایه ،از ناشــران بــورس و فرابورس
خواستار تقاضای افزایش سرمایه با سلب یا
بدون ســلب حق تقدم به عنوان یک روش
افزایش ســرمایه جدید و بســیار کاربردی
شــد.مدیرعامل فرابورس ایران در ارتباط با

عملیات بازارگردانی افزود :فرابورس ایران
چند قانون تصویب کرده کــه در قانون اول
اگر منابع یک بازارگردانی رو به اتمام باشد،
میتواند درخواســتی را به فرابــورس ارائه
ی آن نصف شود.
کند تا تعهدات بازارگردان 
وی ادامه داد :اگر منابــع بازارگردانی تمام
شــد این امکان را فراهم کردهایم که برای
تعهدات حداقل ســفارش انباشته و حداقل
معامالت روزانــه را نصف کند کــه در این
صورت نیاز بــه منابع نقد کمتری باشــد.
دامنــه مظنه تا  ۴درصد افزایــش پیدا کند
که یک آزادی عمل خوبــی را به بازار گردان
بدهد و به بازار اختیار بدهد.
به گفتــه فدایــی؛ در همین راســتا قانون
دیگری مصوب شــده که اگر سهمی  ۵روز
به صورت ممتــد در صف خریــد یا فروش
بود ،بازارگردان میتواند یک حراج با دامنه
 ۴برابر دامنه عادی انجام دهــد؛ یعنی اگر
ســهمی پنج روز صف فروش بود ،یک بازار
گردان میتواند مثبــت و منفی  ۲۰درصد
یک حراج برگزار و سهم را روان کند.
مدیرعامــل فرابــورس ایــران در پایــان
سیاســتهای هیئتمدیــره فرابــورس
ایران در خصوص بازار پایــه را به دو بخش
تقسیمکرد و گفت :در بخش سعی میشود
شــرکتهایی کــه دارای اســتانداردهای
بازارهای اصلی هستند را به سرعت پذیرش
کرده و تا حد امکان شرکتهایی که شرایط
خوبی دارنــد را به دلیــل محدودیتهای
معامالتی و سایر شــرایط در بازار پایه باقی
نگذاریم.وی به سیاســت دوم اشــاره کرد
و افزود :ایجاد یک تابلــوی توافقی از دیگر
سیاستها به شمار میرود که دارای شرایط
سختتری نسبت به تابلوهای زرد و نارنجی
و قرمز است.
لزوم بهبود عملکرد از طریق
شفافسازی شرکتها
«محمدامین قهرمانی» ،سرپرست معاونت

ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار
تهران نیز به آمار  ۶ماهه ســال  ۱۴۰۰مرکز
آمار ایران ،اشاره کرد و گفت :طبق این آمار،
نرخ بیکاری در محــدوده  ۸.۰۹درصد ،نرخ
تورم بر اساس آخرین آمار مرکز آمار حدود
 ۴۲.۴درصد ،نرخ رشــد اقتصــادی بدون
نفــت حــدود  ۴.۱درصد و با لحــاظ حوزه
نفت حدود  ۵.۹درصد ،شــاخص کل بورس
تقریباً بــا  ۲درصد کاهش ،قیمــت ارز ۱۳
درصد افزایشی ،طال  ۷درصد ،حوزه مسکن
حدود  ۹درصد ،حــوزه رمــز ارزها حدود
 ۲۷درصد بازدهی منفــی ،تغییرات قیمت
نفت تقریباً  ۴۵درصد رشــد داشته است و
پیشبینی میشــود در سال آینده وضعیت
بازار ســرمایه ،وضعیت مناسبتری داشته
باشد.
وی افزود :بر اساس برآوردهای مراکز معتبر
بینالمللی ،رشد اقتصادی ایران در صورت
رفع تحریم عددی بین  ۶تا  ۷درصد است.
قهرمانی بزرگترین صنعت در بازار سرمایه
را صنعت شیمیایی عنوان کرد و گفت :بعد
از صنعت شیمیایی ،اســتخراج کانیهای
فلزی با حدود  ۱۱درصد و شرکتهای چند
رشــته صنعتی با حدود  ۹درصد سهم بازار
در رتبههای دوم و سوم قرار دارند.
سرپرست معاونت ناشران و اعضای شرکت
بــورس اوراق بهــادار تهــران در ارتبــاط
با وضعیــت افزایــش ســرمایه  ۱۷۴هزار
میلیارد تومانــی بورس تهــران گفت۲۱ :
هزار میلیــارد تومان این افزایش ســرمایه
از محل مطالبــات و آورده نقدی ،حدود ۸۱
هزار میلیــارد تومان از محــل اندوختهها
و  ۷۲هزار و چهارصد میلیــارد تومان نیز از
محل تجدید ارزیابی بوده است.وی با اشاره
به عوامل مؤثر بر پذیرش در بازار ســرمایه،
بر اهمیت مواردی همچون سهولت تأمین
مالی ،افزایش مشــوقهای مالیاتی و سایر
مشــوقها ،نقش نمایندگی ســهام ،بهبود
عملکرد از طریق شفافسازی تأکید کرد.

راهاندازی سامانه جامع توزیع
سود شرکت سپردهگذاری و سامانه
برگزاری مجامع آنالین
«محمد باغســتانی» ،مدیرعامل شــرکت
ســپردهگذاری مرکــزی ضمــن تقدیــر
از برگزارکننــدگان ایــن نشســت ،ایــن
دوره را در راســتای ارتقای ســواد مالی و
فرهنگ ســرمایهگذاری در بازار ســرمایه
خواند و به تشــریح فعالیتها و پروژههای
جــاری و همینطــور پروژههــای آتی و
برنامهریزیشده مرتبط با ناشران در شرکت
سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه پرداخت.
وی اظهار داشت :ســامانه جامع توزیع سود
شرکت ســپردهگذاری بهعنوان یکی از این
پروژهها از اردیبهشــتماه سال  ۱۳۹۹آغاز
به فعالیت کرده و با چالشهایی مواجه بوده
است .از سال  ۱۳۹۹بالغ بر  ۱۲۳ناشر سود
ســهام خود را از طریق این ســامانه عمدتاً
ســهامداران حقیقــی را پرداخــت کردند
که ایــن اعــداد در ســال  ۱۴۰۰در حدود
 ۲۷۱شــرکت با بیش از  ۴۱میلیون رکورد
پرداختــی بالغ  ۱۵هــزار میلیــارد تومان
میباشــد که این عــدد عمدتــاً مربوط به
سهامداران خرد است.
باغســتانی با اشــاره به یکــی از معضالت
ناشــران در خصوص پرداخــت مطالبات
معوق سود سهامدارانشــان گفت :با توجه
بــه برنامهریزیهایــی که صــورت گرفته
و امــکان توســعهای که در ســامانه توزیع
ســود دیدهشــده امیدواریم تا یک ماه آتی
امــکان پرداخــت مطالبات معوق ســود
ســهامداران پس از آزمودن ،نهایی شــود
و پاســخگوی درخواست ناشــرین در این
زمینه خواهیم بود .بدیــن منظور مطالبات
معوق سود ســهامداران خود و آنهایی که
از طریق سامانه ســجام بهنوعی شماره شبا
و شمارهحساب از آنها وجود دارد را بتوان
پرداخت کرد.
با توجه به الزامی که در قانون الیحه بودجه
سال  ۱۴۰۱در خصوص توزیع سود از طریق
سامانه سجام دیدهشده از کلیه سهامداران
خواهش میکنم که این اطالعات خود را در
سامانه سجام بهروزرسانی کنند.
مدیرعامل شرکت ســپردهگذاری مرکزی
افــزود :ســامانه دیگــری که در شــرکت
سپردهگذاری مرکزی در حال بهرهبرداری
است برگزاری مجامع آنالین است .در همه
کشورها ،شرکتهای سپردهگذاری اساساً
زیرساختهای برگزاری مجامع آنالین را بر
عهدهدارند.
بنابراین از ســمت ســازمان بورس اوراق
بهادار بهعنوان یکی از تکالیف اساسنامهای
شرکت ســپردهگذاری مرکزی دیدهشده
اســت .درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک
جهت سهولت دسترســی کلیه سهامداران
به مجامع عمومی شرکتهای بورسی و فرا
بورســی بهصورت الکترونیک فراهمشده
است.

معاون وزیر اقتصاد:

بازار
قابل توجه سهامداران عدالت

کدام مشموالن ،سود سهام عدالت
ی کنند؟
دریافت نم 

به گفته مدیر سیستم تسویه و پرداخت شرکت سپردهگذاری مرکزی،
برخی از دارندگان سهام عدالت به دلیل ثبتنام نکردن در سجام ،سود
دریافت نخواهند کرد.
سود منتهی به اسفندماه  ۱۳۹۹برای مشــموالنی که سبد ۵۳۲هزار
تومانی ســهام عدالت دارند ،حدود ۵۵۰هزار تومــان و برای دارندگان
ســبد یک میلیون تومانی ســهام عدالت ،حدود یــک میلیون تومان
خواهد بود .اما برخی از دارندگان ســهام عدالت به دلیل ثبتنام نکردن
در سامانه سجام و مســدود بودن شماره حســاب ،این سود را دریافت
نخواهند کرد.
به گفته حسین قشــمی ،مدیر سیســتم تســویه و پرداخت شرکت
سپردهگذاری مرکزی ،دســتهای از دارندگان سهام عدالت که سجامی
نشدهاند ،سود سهام دریافت نخواهند کرد .گروه دیگری که سود سهام
عدالت را دریافت نخواهند کرد ،دارندگان شــمار ه حسابهای مسدود
هستند که که نمیتوان سود سهام را به حساب آنها واریز کرد.
سومین دلیل واریز نشدن سود ســهام عدالت برای افراد مشمول ،راکد
بودن شماره حساب آنها است .در شــرایطی که کارت و شماره حساب
بانکی افراد در مدت  ۶ماه تراکنشــی را ثبت نکند ،شماره حساب راکد
محسوب میشود و امکان واریز سود سهام عدالت در این شماره حساب
ها وجود ندارد.

الزم به ذکر اســت که سود مشموالن ســهام عدالت ،تا پایان اسفندماه
ســال جاری و از طریق شــرکت ســپردهگذاری مرکزی (سمات) ،به
صورت منسجم پرداخت خواهد شد.
چگونه شماره شبای خود را اصالح کنیم؟
ســهامداران عدالت از دو روش میتوانند شماره شــبای معتبر خود را
در سامانههای شرکت ســپردهگذاری مرکزی ثبت و سود سهام خود را
دریافت کنند.
ثبتنام و احراز هویت در ســامانه جامع اطالعات مشــتریان (sejam.
 )irو درج شماره شبای معتبر در سایت ( ،)sahamedalat.irاز جمله
روشهایی اســت که مشموالن ســهام عدالت میتوانند شماره شبای
بانکی خود را اصالح کنند.
همچنین همه سهامداران ســهام عدالت میتوانند با مراجعه به سامانه
سجام یا سایت سهام عدالت از وجود شماره شبا معتبر خود نزد شرکت
سپردهگذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند.
مقام مسئول وزارت اقتصاد عنوان کرد

لزوم هدایت نقدینگی مردم به ساخت مسکن
به جای سوداگری

مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد گفت« :ســاخت
مسکن از ســوی مردم با اعطای زمین دولتی» و «تضمین پیش فروش
با محوریت بانک مسکن» از روشهای اســتفاده از منابع مردمی برای
ساخت مسکن است.
به نقل از مســیر اقتصاد ،مهدی رعنایی مدیرکل دفتر مطالعات بخش
عمومی وزارت اقتصاد در نشست «مسکن؛ پیشران تولید» گفت :اصل
هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مسکن محل بحث است و نیاز به
تأمل بیشــتری دارد .نکتهای که در تأمین مالی مسکن و هدایت اعتبار
وجود دارد این اســت که چرا مردم باید برای تأمین مالی این بخش به
سراغ دولت بروند؟
رعنایی بخش مسکن را جزو بخشهایی با بیشترین بازدهی اقتصادی
در کشور دانســت و افزود :بنابراین چرا این بخشــی که چنین بازدهی
باالیی دارد بایــد یارانه از دولت بگیرد؟ بخش ســاخت مســکن باید
با مدیریت مناســب خودش پیشــرو بوده ،حرکت کند و ساخت انجام
بگیرد .مســئله این است که چرا همیشه مســکن از تولید عقب است؟

سهم تسهیالتدهی به بخش مسکن از  ۵درصد باید ارتقا و بهبود یابد

خریدار معــاون وزیر امــور اقتصادی و
دارایی با بیان اینکه وزارت اقتصاد در کمک
به پیشرفت نهضت ملی اهتمام دارد ،گفت:
سهم بخش مســکن در اخذ تســهیالت از
شبکه بانکی باید از پنج درصد ارتقا و بهبود
یابد و با اجرای مالیات بر عایدی ســرمایه،
تقاضای ســوداگری از بازار مسکن برچیده
شــود«.محمد هادی ســبحانیان» معاون
سیاســتگذاری وزیــر امور اقتصــادی در
هشتمین همایش سالیانه اقتصاد مقاومتی
با موضــوع «مســکن؛ پیشــران تولید»،
افزود :تامین مســکن مورد نیاز مردم یکی
کمی دولت سیزدهم
از شعارهای مشخص و ّ
بوده اســت که برای تحقق آن همه عوامل
اجزا و عوامــل دولت باید کمــک کنند تا با
بهترین شــکل ممکن نهضت ملی مسکن
اجرا شود.وی درباره اقدامات وزارت اقتصاد
در پیشــبرد نهضــت ملی مســکن ،گفت:
مجموعه دولت از ابتــدای روی کار آمدن به
دنبال ایجاد هم افزایــی در اجزای مختلف

بوده اســت .در وزارت اقتصاد تالش کردیم
چارچوبــی برای مجموعــه اقدامات دولت
طراحی کنیم که برای همــه وزارتخانهها،
مردم و فعاالن اقتصادی مشــخص باشــد
که باالخره سمت و ســوی فعالیت اقتصای
دولت به کدام ســمت است و مقصد و چشم
انداز را نشان دهد.
معاون وزیر اقتصاد ادامهداد :نقشه راه رشد
غیرتورمی و عدالت محور بــا همین هدف
طراحی شــده است .تالش شــد مجموعه
اقدامات اقتصادی دولت در وزارتخانه های
مختلف بر اساس همین اصل باشد.
وی اضافهکرد :این برنامه سه محور کلیدی
داشت که یکی بحث رشد اقتصادی بود .در
یک دهه گذشــته با کاهش رشد اقتصادی
و ســرمایه گذاری مواجه بودیم .بحث دوم
برنامه کنتــرل تورم و توجه جــدی به این
مقوله و مساله ســوم توجه به مقوله عدالت
بود.سبحانیان بیانداشــت :در حوزه رشد
اقتصادی کاری که در همه مجموعه دولت

شروع شده ساماندهی فضای کسب و کار و
تسهیل صدور مجوزها است.
معاون وزیر اقتصاد گفت :یکی از موانع اصلی
رشــد اقتصادی ســختی ورود مردم به این
حوزه و تعدد مجوزهاست که برای رسیدن
به رشد اقتصادی این موضوع در دستور قرار
گرفته اســت ،در همین زمینه  ۱۸اســفند
مهلت نهایی تسهیل مجوز دهی دستگاهها
است.وی گفت :یکی دیگر از پایه های اصلی
این برنامه کنترل تورم اســت که روشهای
مختلفی برای کنترل تورم وجود دارد .یکی
از مهمترین الزامات کاهــش تورم کنترل
ترازنامه بانکهاســت .باید منافع عمومی
در مورد تســهیالت دهــی بانکها لحاظ و
منابع بانکی به این ســمت جهت دهی شود
و «حداکثرسازی مقید منابع» باید مد نظر
قرار بگیرد.
ســبحانیان گفت :اگر موضوع توجه به تورم
در دســتور کار قرار نگیرد هیچچشم انداز
مثبتی برای افزایش ســرمایه گذاری وجود
نخواهد داشت ،بنابراین باید توجه کنیم که
اقدامات ما منجر به تورم نشــود؛ امری که
مورد توجه مجموعه دولت است.
وی اظهار داشت :در پنج ماه گذشته شاهد
کاهش روند تورم هســتیم و آمارهای بانک
مرکزی نیز حکایت از همین امر دارد ،با این
حال تداوم این مسیر الزاماتی نیاز دارد.
معــاون وزیر امــور اقتصــادی و دارایی به
روشهای تامین مالی بخش مســکن با در
نظر گرفتن شــرط جلوگیری از رشد تورم
اشــاره کرد و گفت :در وهله نخست ،سهم
تسهیالت بخش مسکن در تسهیالت دهی
شبکه بانکی باید از پنج درصد ارتقا و بهبود

یابد .در عین حــال باید روشهای مختلفی
که میتواند شیوههای تامین مالی در حوزه
ســاخت مســکن را متنوع کند تا منجر به
تورم نشود به کار گرفته شود.
وی بیانداشــت :اکنــون نقدینگی زیادی
در کشــور وجود دارد و در عین حال مردم
عالقهمند هستند در حوزه مسکن سرمایه
گذاری کنند ،اما از لحاظ مالی شرایط الزم
را ندارند؛ بر این اساس صندوقهای زمین و
ســاختمان یا اجاره داری حرفهای میتواند
به افزایش ســاخت و ســاز بــدون گرفتن
تسهیالت بانکی کمک کند.
ســبحانیان افــزود :معتقدیــم بــا لحاظ
محدودیتهای سیستم بانکی نیز میتوان
کمک کرد تا عرضه مســکن و ساخت و ساز
در کشــور افزایش یابد .همچنیــن فرایند
تهاتر نفت با ساخت مســکن در دستور کار
وزارت مســکن قرار دارد که میتواند چشم
اندازهای خوبی در انتقال فناوری و تسریع
ساخت مسکن ایجاد کند و اهداف دولت را
تسریع کند.
وی گفت :قیمت زمیــن  ۷۰درصد قیمت
تمام شــده مســکن را بهویــژه در تهران
تشــکیل میدهد .اکنون اعطــای رایگان
زمین و اجاره  ۹۹ســاله مطرح شده است.
هرچند این موضــوع را رد نمیکنم اما باید
گفت با اعطای چنین رانتــی قیمت مبادله
کاال در بازار کاهش نخواهد یافت.
ســبحانیان تاکید کرد :اگر بهدرســتی به
دنبال آسان ســازی دسترســی اقشار کم
درآمد به مسکن هســتیم باید به روشهای
غیر رانــت زا بیشــتر توجه کنیــم .دولت
زمینهای زیــادی در مناطــق برخوردار

تهــران دارد کــه میتوانــد از فــروش یا
بهرهورسازی آنها منابع خوبی برای تامین
مالی پروژهها به دست بیاورد.
معاون وزیــر اقتصاد با اشــاره به روشهای
کاهش قیمــت زمین ،ادامــهداد :باز کردن
کمربندهای شــهری میتواند کمک کند
که قیمت زمین بهطور خودکار کاهش پیدا
کند .بهجــای اینکه زمیــن را در این طرح
رایگان در اختیار قــرار دهیم اجرای برخی
پایههــای مالیاتی مثــل  LVTو مالیات بر
عایدی سرمایه می تواند کمک کند قیمت
تمام شده مســکن پایین بیاید ،زیرا عرضه
زمین را زیاد خواهد کرد.وی درباره کاهش
سوداگری در بازار مسکن و موضوع مالیات
بر عایدی سرمایه نیز گفت :با همت مجلس
و اراده دولت ،احکام مــورد نیاز بر مالیات بر
عایدی سرمایه به تصویب رســید و انتطار
داریم بــه زودی در دســتور کار صحن قرار
گیرد .ســبحانیان تاکید کــرد :مالیات بر
عایدی ســرمایه میتواند تقاضای ناشی از
ســوداگری را در حوزه مسکن پایین بیاورد
که موجب کاهش قیمت مســکن میشود.
از طرفی این نگرانی وجود داشــت که اخذ
مالیات بر عایدی از هر حوزه ای آغاز شــود
میتوانــد موجب خــروج ســرمایه از بازار
آن حوزه و رکود شــود که سعی شد با بستر
اجرایی که وزارت اقتصاد بــرای مالیات بر
عایدی سرمایه در نظر گرفته است با چالش
در این زمینه مواجه نشویم و این خطر رفع
شد.وی اظهار داشت :تقاضای سوداگرانه از
داراییهایی که به ســفره مردم گره خورده
است و آن بازارها را متالطم میکند ،حذف
خواهد شد.

لذا در مســائل حقوقی ساخت و ساز و امالک مشــکل وجود دارد .باید
مســیر تأمین مالی و ساخت و ساز مسکن هموار شــود ،در حال حاضر
مردم بیش از آن که تمایل به ساخت داشته باشند به خرید و سوداگری
تمایل دارند.
واگذاری زمین ابزار دولت برای جهت دهی منابع مردمی
به ساخت مسکن
وی ادامه داد :یکی از مشکالت در بحث مســکن آن است که محدوده
شــهرها بسته شــده اســت و در صورت گســترش محدوده شهرها و
واگذاری زمین به مردم بخشــی از چالشهای این حوزه کم میشــود.
مردم از قدیم به طور تدریجی خانه خود را میســاختند و این خودش
یک مدل از ساخت مسکنهای ویالیی است و مردم میتوانند با تأمین
مالی خودشان این کار را انجام دهند.
وی افزود :دلیل کم شدن این مدل گران بودن زمین است که با افزایش
عرضه زمین به مــردم با افزایش محدوده شــهرها حل میشــود .اگر
موضوع مشارکت با واگذاری زمین از طرف دولت و تأمین مالی از طرف
سازنده باشد ،فشاری به دولت نمیآید.
تضمین پیش فروش با مشارکت تضمینی بانک عامل
رعنایی در ادامه مدل دیگر توســعه ســاخت مســکن را بهره گیری از
ظرفیت ضمانت بانکی عنوان کرد و افزود :بانــک عامل این بخش باید
متولی این روش باشــد و تضمین پیش فروش را بــه عنوان یک روش
برای ساخت مسکن مطرح کند .در این روش مردم پول میآورند و نیاز
به آوردن پول توسط بانکها نیســت و بانک صرفاً تضمین میکند که
قراداد پیش فروش کام ً
ال سالم و درست اســت و این حتی به نفع بانک
است و برای آن درآمد ایجاد میکند.
وی در پایان گفت :تهاتر نفت با فروش مازاد میتواند به ساخت مسکن
کمک کند .مورد بعدی اجازه دادن به بانکها برای ســرمایه گذاری در
ساخت مسکن است.

تولید

صفحه 4

مدیر تکنولوژی و توسعه چادرملو :

دوشنبه  2اسفند  1400شماره 993

بایدتولیدفوالدکیفیرادرکشورتوسعهدهیم

مدیر توسعه و تکنولوژی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت :تولید
فوالد های آلیاژی و کیفی ارزش افزوده زیادی دارد و در این حوزه باید
تولید خود را توســعه دهیم.به گزارش خبرنگار ما ،بزرگمهر غفرانی در
همایش فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت فوالد کشور افزود :بدون
شــک تولید فوالد کیفی درآمدهای زیادی را نصیب کشــور می کند و
باید تالش کنیم در این حوزه تولید خود را بیش از پیش توسعه دهیم.
وی گفت :در این همایش صحبت از توسعه و فرصتهای سرمایهگذاری
اســت در حالی که ما باید در صنعت فوالد کیفی تالش خود را بیشــتر
کنیم چون ارزش افزوده زیادی نصیب کشور می کند.
مدیر توسعه و تکنولوژی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو تاکید کرد:
در حالی که در افق  ۱۴۰۴در نظر داریم ســاالنه  ۵۵میلیون تن سنگ
آهن تولید کنید ولی در این افق آمادگــی الزم را برای تولید این مقدار
ســنگ آهن نداریم.غفرانی افزود :در حال حاضر تولید سنگ آهن در
کشور به  ۳۵میلیون تن رسیده اســت اما مشکالت در این بخش سبب
شده است که شرایط مناسبی را نداشته باشیم.
وی تاکید کرد :به نظرم باید تولید ســنگ آهــن را در همین میزان ۳۵
میلیون تن در ســال نگه داریم تا بتوانیم عالوه بر ایــن در حوزه تولید
محصوالت فوالد کیفی در جهان توانمندیهای خود را نشان دهیم.
همایش فرصتهای ســرمایه گذاری در صنعت فوالد کشور با حضور
کارشناسان ،مدیران و متخصصان صنعت فوالد و ذخایر معدنی کشور
روز یکم اسفند ماه سال جاری در هتل المپیک تهران برگزار می شود.

برگزیدهشدنفوالدخراسانبهعنوانواحد
تولیدینمونهیکاراستان

مجتمع فوالد خراســان عنــوان واحد نمونه کار اســتان را در ســی و
ســومین جشــنواره «امتنان» احراز کرد.معاون منابع انســانی و امور
اجتماعی مجتمع فوالد خراسان ،با اعالم این خبر ،گفت :فوالد خراسان
امســال هم در میان واحدهای نمونه تولیدی در جشــنواره امتنان ،در
میان برترین های اســتان قرار گرفت.فریدون صبوریان افزود :در آیین
اختتامیه و تقدیر از واحدهای نمونه جشنواره اســتانی «امتنان» که با
حضور معاون وزیر «تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی» و مدیران کل «تامین
اجتماعی خراسان رضوی» و «تعاون ،کار و رفاه اجتماعی» استان برگزار
شــد ،با توجه به کســب امتیازات باال ،لوح تقدیر و تندیس جشنواره ،به
مجتمع فوالد خراسان اعطا شــد .به گفتهی موسیالرضا بهرامی ،مدیر
اداری و منابع انسانی فوالد خراسان ،در این جشنواره که با هدف انتخاب
و معرفی «کارگــران»« ،گروههای کار»و «واحدهــای تولیدی» نمونه
برگزار شد ،واحدهای اســتانی نمونه در سه بخش یاد شــده از مهرماه
امســال در فرایند ارزیابی قرار گرفته بودند که خوشبختانه ،بزرگترین
قطب صنعتی شرق کشور نیز حائز شــرایط عنوان واحد نمونه بهخاطر
فعالیتهای صورت گرفته در طول سال  ۱۴۰۰شناخته شد.
گفتنی است معاون منابع انسانی این شــرکت به نمایندگی از کسری
غفوری ،مدیرعامل ،لوح تقدیــر و تندیس واحد نمونه را از مســکنی،
معاون تعاون وزارتخانه دریافت کرد.

حضورسپدرنمایشگاهکاردانشگاه
صنعتیشریف

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش در دوازدهمین نمایشگاه کار
دانشگاه صنعتی شریف در سالن استاد جباری دانشگاه صنعتی شریف
میزبان مخاطبان اســت.به گزارش روابط عمومی شــرکت پرداخت
الکترونیک ســامان ،تســهیل در فرآیند جذب نیرو ،امــکان مصاحبه
مســتقیم و برقراری ارتباط مســتقیم بین صنعت و دانشگاه و جذب
دانشجویان و دانشآموختگان مستعد و متخصص از دانشگاههای برتر،
هدف از شرکت در نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف است.
افشین خلیلی مدیر منابع انسانی شــرکت پرداخت الکترونیک سامان
کیش با بیان این موضوع که جذب و اســتخدام نیروهای با اســتعداد و
متخصص ،یکی از بزرگترین دغدغههای شــرکتها و ســازمانهای
بزرگ و در حال توسعه اســت ،اظهار کرد :نیروهای انسانی متخصص
و توانمند ،سرمایه اصلی شرکتها هستند و سپ در هر فرصتی به دنبال
جذب آنها می باشد .نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف نیز به عنوان
یک رویداد میتواند فرصتی طالیی برای شناســایی افراد با استعداد و
باهوش برای جذب در شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش باشد.
شــرکت پرداخت الکترونیک ســامان کیش در این نمایشگاه در غرفه
های  27و  33ســالن اســتاد جباری میزبان حاضرین و عالقه مندان
خواهد بود.این نمایشــگاه از  1الی  3اســفند ماه  1400در دانشــگاه
صنعتی شریف و از ساعت  08:30الی  17برگزار می گردد.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران :
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روزنامه سراسری صبح ایران

وقتی خریداران مجبور به شکایت قضایی برای تحویل خودرو میشوند

خودروسازان همچنان به وعدههایشان عمل نمیکنند

خریــدار گزارشهای مردمــی حاکی
از تــداوم نارضایتیها از خلــف وعدههای
خودروسازان اســت و ایرانخودرو و سایپا
با بدقولی به مشــتریان ،به جای محصوالت
پیشفروششــده ،محصــوالت دیگری را
عرضه میکنند.
اوایل بهمن ماه امســال بــود که حضرت
آیــتاهلل خامنهای رهبر معظــم انقالب در
دیدار جمعــی از تولیدکننــدگان و فعاالن
صنعتی ،لــزوم ارتقای کیفیــت کاالهای
تولید داخل را مــورد تأکید قــرار دادند و
افزودند :حمایتهای عملــی و تبلیغاتی از
تولید داخلی باید منجر بــه ارتقای کیفیت
محصــوالت و همچنین ارتقــای فناوری
شود ،اما متأســفانه در برخی صنایع بهویژه
در صنعت خودرو بــه موضوع کیفیت توجه
نمیشــود و مردم نیز بهحق به آنها اعتراض
دارند.
رهبــر انقــاب خاطرنشــانکردند :اگر با
وجود فضــای حمایتــی از تولیــد داخل،
بهجای ارتقای کیفیــت ،قیمتها افزایش
یابد ،مســاله بدی اســت ،زیرا نتیجه همه
حمایتهای دولتی ،بانکــی و جلوگیری از
رقابتهای خارجی ،عم ً
ال منجر به باال رفتن
قیمت شده است.
تاکیدات رهبر معظم انقالب در این زمینه و
لزوم جلب رضایت مشتریان در حالی است
که گزارشهای مختلف دریافتی ایرنا حاکی
از تــداوم نارضایتیها از خودروســازان به
انحاء مختلف است.
خودروهایی که تحویل نمیشوند
در جدیدترین موارد ،چند تن از مشــتریان
در گفت و گو بــا ایرنــا از برنامههای پیش
فروش یکی از خودروســازان گله کردند و
گفتند :اردیبهشت ماه امسال در قرعهکشی

پیش فروش خــودروی ســاینا اس برنده
شــدند و با وجــود تکمیل وجه کــه مقرر
بود دی ماه امســال خودرو خود را تحویل
بگیرند ،اما تاکنــون تحویل انجام نشــده
است.
آنــان بیــان داشــتند :در تمــاس بــا
نمایندگیهای ســایپا مســووالن مربوطه
اعالم کردند خودرو ساینا اس موجود نیست
و بهجای آن خودرو ســاینا معمولی را برای
تحویل پیشنهاد کردند.
این مشــتریان ادامه دادند :نمایندگی های
یاد شــده دلیل عدم عرضه خودرو ساینا را
نبود برخی قطعات الکترونیکی و مشــکل
جهانی ریزتراشهها بیان میکردند ،این در
حالی است که کارشناسان عنوان میکنند
به لحاظ فنی هیچ تفاوتی بین دو خودروی

ساینا معمولی و ســاینا اس وجود ندارد و به
نظر میرســد نمایندگی ها به دنبال بهانه
هستند.
به گزارش ایرنا ،عدم تحویل خودرو ســاینا
اس به مشتریان در حالی است که سایپا در
برنامه پیش فروش پنجشنبه هفته گذشته
خود این خودرو را مجــدد در برنامه تحویل
قرار داده است که عجیب به نظر می رسد.
داستان تمام نشدنی ساندروهای
تحویل نشده
مشــتری ناراضی دیگــری در تمــاس با
خبرگــزاری جمهــوری اســامی عنوان
کرد :اسفند ماه ســال  ۹۶بهمنظور دریافت
خودرو ساندرو اســتپ وی با پیش پرداخت
 ۲۸میلیون تومان ثبت نــام کردم که پس

از مدتی از عــدم تحویل خــودرو به دلیل
تحریمها مطلع شــدم.وی افزود :شــرکت
سایپا در مرحله نخســت پیشنهاد دریافت
خودروی ســراتو به جای ساندرو استپ وی
با پرداخت  ۲۰۰میلیــون تومان وجه اضافه
ارائه کــرد ،اما آن زمان اینقــدر پول نقد در
اختیار نداشــتم که در طرح تبدیل شرکت
کنم.این مشــتری خاطرنشــان کرد :پس
از مدتی شرکت ســایپا دریافت دو دستگاه
خودرو کوییک آر و یک دســتگاه کوییک
دنده اتوماتیک را بهجای ساندرو استپ وی
پیشنهاد کرد.
وی ادامه داد :با افزایــش قیمت خودرو در
بازار و با توجه به اینکه قیمت هر دســتگاه
ســاندرو اســتپ وی صفر کیلومتر در بازار
تا  ۷۰۰میلیون تومان هم رســید ،با انجام

محاســبات سر انگشــتی زیان  ۹۰میلیون
تومانی با شــرکت در این طرح احســاس
کــردم؛ بنابرایــن در آن زمــان در طــرح
جایگزین یاد شده شرکت نکردم تا شاید به
خودروی ساندرو برسم.
وی بیانداشــت :بــا گذشــت چندماه و
اطمینان از اینکه خودروی ســاندرو استپ
وی در کار نخواهد بــود ،باالخره تصمیم به
شــرکت در طرح جایگزیــن گرفتم و حتی
مسووالن نمایندگی از آن استقبال کردند،
اما در زمان تحویل خــودرو اعالم کردند که
کوییک اتوماتیک موجود نیســت و به جای
آن دریافــت کوییک معمولی را پیشــنهاد
کردند.
عدم عمل به وعده ها از سوی خودروسازان
در حالی است که برخی مشــتریان نیز در
تمــاس با ایرنا از رســیدن بــه خودروهای
پیشــنهادی خودروســازان با طرح دعوی
در دادگاههــا و گرفتن حکــم قضایی علیه
خودروسازان خبر دادند .یعنی حتی زمانی
که طرحهای جایگزین پیشنهاد میکنند،
مشتری باید با صرف وقت و هزینه و حضور
در دادگاه و مقابلــه بــا تیم قــوی حقوقی
خودروسازان ،به حق خود برسد که از عهده
هر مشتری هم ساخته نیست.
به گــزارش ایرنا ،عدم عمل بــه تعهدات در
کنار افت کیفــی تولیدات خودروســازان
داخلــی در ســالهای گذشــته از جمله
مسائلی اســت که همواره ن ُقل محافل بوده
و اقشار مختلف مردم به آنهل اشاره و انتقاد
میکنند.
با این حال ،جز اندک موارد ،در بیشتر اوقات
اعتراضات مشــتریان راه به جایی نمیبرد و
چیزی به نام حقوق مشتری و خدمات پس
از فروش ،به معنای واقعــی کلمه محلی از
اعراب ندارد.

اتاق

نمایشگاه مجازی ایران و ایتالیا برگزار میشود
دبیر کل اتاق مشــترک بازرگانی ایران و ایتالیا گفت:
نمایشگاه مجازی اتاق مشــترک با هدف معرفی کاال و
خدمات تولیدکنندگان دو کشور برگزار میشود
به گزارش اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا« ،آیدا
شــهابی» با بیان اینکه نمایشگاه مجازی این اتاق برای
فعاالن اقتصادی برگزار خواهد شــد ،اظهار داشت :با
ظهور و گســترش اپیدمی کرونا و مواجهه با تبعات آن
ارزش و کاربرد تکنولــوژی از جنبههای مختلف برای
بشر نمایان شد.
وی افزود :شــرایط کنونی که محدودیتهای بســیار
زیادی در ارتباطها و حضــور در اجتماعات را به دنبال
داشــته ،موجب تعمق و تحرک مــردم در اینترنت و
بسترهای نوین ارتباطی شده است ،به طوری که حتی
پیش بینی میشود بسیاری از رویکردها و ساختارها به
جهت مدیریت زمان ،کنترل هزینه ،تســهیل در انجام
کارها و دالیل دیگر در آینده دستخوش تغییر شود.
وی با بیان اینکه معرفی مطلوب محصوالت و خدمات
به بازارهای مصرف داخلی و خارجــی از اصلی ترین و
مهمتریــن مولفهها و دغدغــه صاحبــان بنگاههای
اقتصادی کوچک ،متوسط و بزرگ است ،تصریح کرد:

فعاالن اقتصادی جهت تحقق این مهم با در
نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای بالقوه ،نباید
از هیچ گونه تالشــی فروگذاری کنند و باید
با حضوری متفاوت و قــوی در دنیای بزرگ
تکنولــوژی و صنعت نوین ،ضمــن حفظ و
گسترش ارتباط با مشــتریان در اقصی نقاط
جهان ،گامی موثر در معرفی و توسعه کسب
و کار ،تقویــت تعامل بــا تجار و همتایــان اقتصادی و
رقابت با بازارهای جهانی بردارند.
شهابی با اشاره به رویکردهای اتاق بازرگانی تاکید کرد:
اتاق مشــترک ایران و ایتالیا نیز همــواره مترصد ارائه
خدمات به اعضا و تبیین شــرایط و بستری مناسب به
منظور تسهیل در حوزه تجارت و بازرگانی دو کشور با
چشم اندازهای مختلف است و به همین دلیل با برپایی
نمایشگاه مجازی اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا
به دو زبان انگلیسی و فارسی با کارکردهای مستقل در
کنار اعضا و فعاالن اقتصادی باشد.
به گفته وی ،این نمایشــگاه میتواند تولید کنندگان
کاالهــا و شــرکتهای خدماتــی را به فعــال ترین و
کاربردی ترین شکل ممکن در معرفی کاالها و خدمات

خود یاری کند.
دبیــر کل اتاق مشــترک ایــران و ایتالیا در
خصوص اهمیت برگزاری نمایشگاهها اظهار
داشت :این رویداد مهم در اقصی نقاط جهان
همواره مــورد توجه همگان بــوده و موجب
ایجاد فرصتی مناســب برای تبلیغ و معرفی
تولیــدات و پتانســیلها و البتــه زمینهای
مناسب برای شناخت و دریافت نقطه نظرات مشتریان
و گروههای هــدف ،بویــژه در بازارهای بیــن المللی
میشود.
وی خاطرنشــان کرد :با تکیه بر ایــن واقعیت ناگزیر و
همچنین جهت بهره مندی از دســتاوردهای حیرت
انگیز تکنولوژی که با ســرعت و پیشرفت چشمگیری
رو به جلو حرکــت می کند برپایی نمایشــگاه مجازی
فرصتی چالش برانگیز و نقطه عطفی در رونق و رشــد
اقتصاد کشــور نیز خواهد بود و عــدم حرکت در این
ماراتن ،نقش و حضور مــا را در جامعه جهانی کم رنگ
خواهد کرد.
شهابی تبیین پیوســته نقشــه راه ،به روز بودن و هم
آهنگ بودن بخــش خصوصی با شــرایط گوناگون را

امری بســیار مهم و حیاتی عنوان کرد و افزود :حضور
بنگاههای اقتصادی در این نمایشگاه مجازی بی شک
موجب تولید ایدهها  ،برنامههــا و رویکردهای مطلوب
دیگری نیز خواهد شد.
وی تاکید کــرد :معرفی کاالها و خدمــات به فعاالن و
مسئوالن اقتصادی داخلی و خارجی با تاکید بر صرفه
جویی در هزینه و زمان ،طراحی ســایت بــه دو زبان
فارسی و انگلیسی با غرفههای متفاوت جهت دسترسی
و اســتفاده همگان ،امکان درج اطالعات متقاضی اعم
از نشــانی ســایت و اطالعات تمــاس در صفحه اول و
نمایش مکان شرکت بر روی نقشــه گوگل و استفاده
از ابزار صوتی و تصویری برای معرفی کاالها و خدمات
با امکان پخــش صــدا از ویژگیهای این نمایشــگاه
محسوب میشود.
شــهابی گفت :نمایشــگاه مجــازی ایــران و ایتالیا
امکان طراحی ســه بعدی محصوالت بــرای معرفی
هر چه دقیقتــر و ظریفتر ،امکان نمایش پوســترها،
گواهینامههــا ،عکسها بــر روی دیوارهــای غرفه و
قابلیــت انتخاب غرفه بصورت گزینشــی بــا توجه به
عملکرد و رشته فعالیت شرکتها را فراهم میکند.

رییس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

ایران اولویت تجاری هیچ کشوری نیست

رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران معتقد اســت برای افزایش تجارت
مشترک با کشورهای همسایه ،ایران باید تصویر دقیقی از جایگاه خود
پیدا کند.محمد قاســمی در نشســت هیات نمایندگان اتاق بازرگانی
ایران اظهار کرد :در حال حاضر دیپلماسی اقتصادی یکی از اصلیترین
اولویتهــای دولتها در برنامهریزی برای ســالهای آینده اســت .از
اینرو ایران نیز باید تــاش کند راهی برای تعریف دقیق دیپلماســی
اقتصادی خود پیدا کند.وی با بیان اینکه بر اساس اعالم دولت ،تجارت
با کشورهای همسایه اولویت نخست ایران است ،تشریح کرد :برای آنکه
ما به بخش مهمتری از بازار کشورهای همسایه دست پیدا کنیم باید به
شکل دقیق بدانیم که بازار این کشورها چه ظرفیتی دارد و همسایگان
ایران چه نقشی در تجارت بینالملل ایفا میکنند.
رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران با اشــاره به ســهم شش درصدی
کشــورهای همســایه و منطقه در تجارت جهانی تصریح کرد :در ۷۰
سال گذشته هیچ یک از این کشــورها در حوزه مدیریت اقتصاد جهان
نقش کلیدی نداشتند و این موضوع نشان میدهد که ایران برای حضور
پررنگتر در اقتصاد این همسایگان باید به این واقعیتها توجه کند.
قاسمی ادامه داد :با توجه به عدم نقشآفرینی تعیین کننده در اقتصاد
جهانی بســیاری از کشــورهای منطقه به اقتصاد نگاهی ملی دارند و
از اینرو در برنامهریزیهای خــود به دنبال تامیــن نیازها و تجارت با
حداکثر بهرهوری هستند.
وی با اشاره به سندهای راهبردی کشورهای همسایه در حوزه تجارت
بیان کرد :ایران متاســفانه جــزو اولویتهای اقتصــادی هیچ یک از
کشــورهای همســایه و منطقه قرار ندارد از این رو در شرایطی که ما بر
حضور جدی در این بازار تاکید داریم باید در جریان باشیم که نگاه دیگر
کشورها به تجارت ایران چگونه است و با تکیه بر اسناد راهبردی داخلی
به اهداف خود در این زمینه دسترسی پیدا کنیم.

صنعت

ظرف  ۱۳سال حدود  ۲۶۹۸میلیارد دالر منابع ارزی داشتیم
خریدار رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار
داشــت :در جهت حفظ کیان اتاق و اعتبار
فعاالن اقتصادی دارای شــرافت حرفهای،
عاشــق و فداکار برای این مــرز و بوم آماده
کناره گیری از این سمت هستم.
غالمحســین شــافعی در جلســه هیات
نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران اظهار کرد:
ظاهرا مذاکرات برجام در حال نزدیک شدن
به نقاط تصمیمگیری اســت اما یک نگرانی
موجود این اســت که باز بوی نفت به ســر
برخی خورده اســت .اینکه درآمد نفتی ما
دوباره نقش گذشته خودش را ایفا کند برای
برخی حالت مطلــوب و برای ما حالت کامال
نامطلــوب دارد .این موضــوع حائز اهمیت
اســت ک ه موضــوع درآمد نفتــی در برهه
کنونی یک بازنگری جدی شود.
وی افزود :مــا تقریبا فرصت بیــش از یک
سده گذشــته را که از کشــف اولین منبع
خــدادادی در کشــور و موقعیــت طالیی
اســتفاده از منابع طبیعی را برای بهسازی
همه جانبه و توســعه به معنای واقعی کامال
از دســت دادیم .در طول این تاریخ طوالنی
تکیه بر منابع طبیعی به هیچ وجه نمیتواند
یک کشور را به توســعه رهنمون کند .رشد
اقتصادی ایران از سال  ۵۲که دریافتیهای
ارزی کشــور افزایــش ناگهانی پیــدا کرد
تا ســال  ۹۹به طور میانگین تنها دو درصد
بوده اســت .آیا با این میزان میشد امیدی
به توسعه کشور داشــت و اگر اینگونه بماند
میتــوان امیدوار بــود؟ وی اضافــه کرد:

متوسط تورم با استفاده از میانگین حسابی
در ســالهای  ۵۲تا  ۹۹رقم تاسفبار ۱۹.۳
درصد بوده اســت .متوسط رشــد تجهیز
ســرمایه ثابت در ماشــینآالت با میانگین
حسابی در طی همان بازه زمانی  ۴.۶درصد
بوده اســت .از نظر بسیاری حتی نتوانستیم
هزینه اســتهالک را در این زمــان جبران
کنیم .بررسی آماری نشان میدهد که حجم
زیادی از منابع ارزی هم برای کشــور فراهم
بوده اســت .حتی از ســال  ۸۵کــه تحریم
شروع شد تا سال  ۹۸حدود  ۱۴۲۵میلیارد
دالر منابع ارزی مســتقیم و  ۱۲۷۳میلیارد
دالر منابع ارزی غیرمســتقیم و در مجموع
 ۲۶۹۸میلیارد دالر منابع ارزی در دسترس
ما بوده اســت .با این منابع پرسش این است
که چرا به اســتناد آمارهــای بانک جهانی
رتبه تولید ســرانه داخلی در ســال ۲۰۲۰
برحسب دادهها  ۱۵۵است؟
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت :رهبری در
ســخنان خود به دو موضوع مهم یعنی لزوم
تبیین راهبرد صنعتی و اتخاذ یک مدیریت
متمرکــز و جامع بســیار تاکید داشــتند.
نظــر اتاق بازرگانی این اســت کــه اهداف
اقتصادی تنها بــا بخش خصوصــی مولد
عملی میشــود .بنابراین اگر دولتمردان به
دنبال عملی کردن سخنان رهبری هستند
باید پیشفرضهای آن که عبارت اســت از
ثباتبخشی به پارامترهای کالن اقتصادی،
تسهیالت کسب و کار و کاهش هزینههای
جاری تحمیلی بــه تولیدکنندگان و فعالن

اقتصــادی جامه عمــل بپوشــانند .اتاق
بازرگانی ایران با کمک اتاقهای اســتانی،
کمیسیونهای تخصصی و تشکلهای عضو
خود بررسی ســند راهبردی برای رسیدن
به اهداف فــوق را در برنامههــای خود قرار
میدهد.
وی ادامــه داد :بــرای اداره تفوقآمیــز
یک کشــور باید ســه شــرط برقرار باشد:
اهلیت سیاســی ،اهلیت امنیتــی و اهلیت
حرفــهای .موضوعی کــه در بســیاری از
مشــکالت اقتصادی مطرح اســت موضوع
ســوم و نبود اهلیت حرفهای در بسیاری از
تصمیمگیریها اســت .وضعیت خطرناک
فعلی حاصل نداشــتن اهلیــت و همچنین
نبــود برنامههــا و راهبردهــای توســعه
اقتصادی اســت .با قوانین بــد و متناقض
و دســتورالعملهای اجرایــی کــه از خود
قوانین متناقضتر هســتند ممکن اســت
در آینــده با مشــکالت بیشــتری مواجه

شویم .همین وضعیت را هم در سواستفاده
کنندگان در لبــاس تولید و بازرگانی بخش
خصوصی بــه راحتی میتــوان یافت .این
وضعیت زاییده کجرفتــاری ادارهکنندگان
اقتصادی کشــور اســت .اما ایــن نباید از
نظر دور بماند که در میان قــوه مقننه ،قوه
مجریه ،تولیدکنندگان و بازرگانان کشــور
افرادی با شــرافت ،اهل حق خداشــناس و
وطندوســت به کثرت وجود دارند.شافعی
اضافه کرد :نبود اهلیت حرفهای را میتوان
موارد متفاوتی در یک ســده گذشته مانند
بحران آب ،وضعیت شــهرها ،آلودگی هوا،
فوتبال ،ترافیک و قراردادهای اقتصادی که
در سالهای  ۹۴تا  ۹۶به انجام رسید که گره
پولهای بلوکهشده تا حدی باز شد و شاهد
عمقی از قراردادهای بیکیفیت بودیم.
وی با اشــاره به کلیپ منتشر شــده از وی
بیان کرد :در جلســهای که یک سال پیش
با روسای کمیســیونها با توجه به نزدیکی
به تدوین برنامه هفتــم بیان کردم که هدف
از آن توجه بــه کانونهای آســیبپذیری
کشــور بود که از یک تریبــون عمومی هم
گفته نشد اگر خودمان با خودمان صادقانه
برخورد نکنیم و به بیان مشکالت نپردازیم
نمیتوانیم انتظار بهبود داشــته باشیم .اما
متاســفانه برخوردی که بر این صحبتها
شد ،برخوردی به غایت سیاستزده و خارج
از عرف اخالق و مصالح عمومی کشور بود.
شــافعی افزود :کلیــپ ناقصی کــه از من
منتشر شــد و نکاتی که در جمع محدودی

از کارشناسان مطرح کردم واقعیاتی بود که
وجود داشــت .در همه دولتها و دورههای
مجلس بســیاری دارای اهلیــت حرفهای
بوده و آگاه به مســائل اقتصادی هســتند.
آنچه مایه تاســف شد این اســت که فرد یا
جریانی به قصد ضربه زدن بــه یک فرد آن
هم در زمانی که در کشــور حضور نداشت،
فیلم تقطیعشدهای را منتشر کند درحالی
که میداند آســیب اصلی را تشکل صنفی و
مدنی اتاق بازرگانی میخورد.
رییس اتــاق بازرگانی ایــران تصریح کرد:
اتفاقات رخ داده شده بعد از انتشار این فیلم،
ن را آشــکارتر ساخت.
نیت منتشرکنندگا 
اگر چه هنوز زوایــای پنهانی وجود دارد که
اتاق رسما تقاضای بررسی آنها را از نهادهای
امنیتی و اطالعاتی کرده اســت .گرچه این
توطئه بســیار غیراخالقی بود امــا یک اثر
جانبی داشــت که آن هم طرح مبحث  ۳در
هزار کارت بازرگانی در کمیســیون تلفیق
بود که صحبت از دهها هــزار میلیارد تومان
شده بود که با ارسال مستنداتی از اتاق برای
مجلس و کمیسیون مشــخص شد که در ۵
سال گذشته متوســط دریافتی به بیش از
 ۱۶۰میلیارد تومان نمیرسد .اتاق بازرگانی
نقش نمایندگی بخــش خصوصی و نقش
مشورتی قوا را داشته و ریایت منتخب اتاق
هم در بیان مصالح کشور مهم است .هرگونه
بیتوجهی بــه این جایــگاه و برخوردهای
صورت گرفته مانع از بیان مصالحی که خیر
عمومی را در پی دارد نخواهد شد.
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روزنامه سراسری صبح ایران

وزیر نیرو:

نیروگاههای کشور تابستان آینده با حداکثر ظرفیت وارد مدار میشوند
خریدار وزیــر نیرو گفــت :نیروگاههای
کشــور با پایان یافتن برنامــه تعمیراتی ،تا
قبل از پیک تابستان ســال آینده با حداکثر
ظرفیت وارد مدار خواهند شد.
«علی اکبر محرابیــان» در جریان بازدید از
شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران و در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :کشورمان با توجه
به ظرفیتهای خوبی که در احداث نیروگاه
دارد و تاکنون نیروگاههای متعددی هم در
داخل و هم خارج از کشور ساخته است که با
توجه به شرایط الزم بود در بحث تعمیرات
نیروگاهی هم پیشبینیهای داشته باشد.
وی ادامــه داد :بر همین اســاس شــرکت
تعمیرات نیروگاهــی ایران از دهــه  ۷۰با
هــدف تعمیــرات نیروگاههــای داخلی
تاسیس شد.
وزیر نیرو بازدیــد امروز خــود را در جهت
آگاهی از روند تعمیــرات نیروگاهها تا قبل از
پیک تابستان  ۱۴۰۱برشمرد و گفت :بخش
قابل توجهــی از نیروگاههای بخاری و گازی
نیاز به تعمیرات اساســی دارند و شــرکت
تعمیــرات نیروگاهی یکی از شــرکتهای
مطرح در این زمینه اســت کــه  ۷۰درصد
برنامههای تعمیراتــی نیروگاهها در آن آغاز
شــده اســت.محرابیان افزود :بیش از ۵۰
درصد برنامه تعمیــرات نیروگاهی به اتمام
رســیده و بقیه هم تا خرداد ماه سال آینده
کار تعمیرات خود را به پایان خواهند رساند.
وزیر نیرو گفت :خرداد ماه سال  ۱۴۰۱همه
نیروگاهها برنامه تعمیرات خود را انجام داده
و با حداکثر ظرفیت وارد مدار خواهند شد.
تعرفه مشترکان پُر مصرف پلکانی
افزایش مییابد
وی در ادامه در بــاره تعرفههای جدید برق،
بیان کــرد :از اول بهمن ماه امســال قیمت
برق مصرفی براســاس تعرفههــای جدید

محاسبه خواهد شــد که طبق قانون بودجه
 ۱۴۰۰است و قبض های آن امروز و فردا به
دست مشترکان خواهد رسید.
محرابیان خاطرنشــان کرد :در این تعرفه
گــذاری جدیــد مشــترکانی کــه الگوی
مصرف را رعایت کنند ،مشــمول هیچ گونه
افزایشی نخواهند شــد .بر این اساس حدود
 ۷۵درصد مشــترکان قبض خود را با قیمت
ثابت پرداخت خواهند کرد.وزیر نیرو گفت:
مشــترکانی هم که مصرفی باالتــر از الگو
دارند به صورت پلکانی مشمول افزایش نرخ
خواهند شد.وی افزود :البته صحبت در باره
برق بدون یارانه به این معنا است که قیمت
ســوخت هم بدون یارانه باشــد که در این
صورت قیمتهای خیلی بیش از حد خواهد
بود و برق به قیمت صادراتی محاسبه خواهد
شد.محرابیان اظهار کرد :اکنون قیمتی که

برای برق محاسبه میشود خیلی پایینتر،
حتی برای مشترکان پُر مصرف است.
برق بدون یارانه برای مشترکان
پُرمصرف
وزیر نیرو بــه مشــترکان پُرمصرف توصیه
کرد تا مصرف خود را به الگو کاهش دهند و
گفت :اینکار با اقدامهای خیلی ساده محقق
خواهد شد.وی خاطرنشــان کرد :در چند
گام برای مشترکانی که الگوهای مصرف را
رعایت نکنند و همچنان به ایــن کار ادامه
دهند ،برق بدون یارانه خواهد شد.
وزیر نیرو گفت :طبق آمارهایی که به دست
آمــده بخش قابــل توجهی از مشــترکان
پُر مصرف بــه رعایت الگــوی مصرف روی
آوردهاند و امید اســت این روند بازگشت به
رعایت الگوی مصرف تداوم داشته باشد.

محرابیان ادامه داد :درحال حاضر برنامهای
برای ارائه برق بدون یارانــه نداریم ،اما پیام
این قانون آن اســت که مشترکان الگوهای
مصــرف را رعایت کنند تا مشــمول اضافه
پرداخت نشوند.
مشترکان کم مصرف آب مشمول
افزایش قیمت نخواهند شد
وی در بــاره تغییر تعرفــه در بخش آب هم
بیان کرد :فعال هیات دولــت مصوبهای در
این باره تصویب نکرده اســت ،اما اگر قرار به
اصالح باشد ،مانند روند در بخش برق نیز در
بخش آب دنبال خواهد شد.
وزیر نیرو افزود :به این ترتیب مشــترکانی
که در بخش آب نیز رعایت الگوهای تعیین
شده را رعایت کنند ،مشمول هیچ افزایش
قیمتی نخواهند شد.

با توافق یا بدون توافق برنامه توسعه
صنعت برق ادامه خواهد یافت
محرابیان درباره مذاکرات و توافق احتمالی
ایران و کشــورهای چهار بعالوه یک گفت:
برنامهای برای توسعه بخش آب و برق کشور
تدوین کردهایم که بــرای تحقق آن پایبند
هستیم ،چه توافق حاصل شود و چه نشود،
براســاس آن  ۳۵هزار مگاوات نیروگاه طی
چهار ســال آینده به بهرهبرداری خواهیم
رســاند.وی ادامــه داد :اکنــون اغلب این
برنامهها و واحدهــای نیروگاهی در مراحل
مختلــف پیشــرفت فیزیکی قــرار دارند و
عملیات اجرایی بخــش قابل توجهی از آنها
طی ماههای اخیر آغاز شده است.
وزیر نیرو افــزود :بعضی از اینهــا در قالب
توافــق بیــن وزارت نیرو و صنایــع بزرگ
محقق خواهد شد و بعضی نیز نیروگاههای
تجدیدپذیر هســتند ،بنابرایــن چه توافق
حاصل شــود یا نه ،ما متعهد هســتیم این
برنامهها را اجرایی کنیم.
محرابیان در باره نصب کنتورهای هوشمند
هــم گفــت :برنامه نصــب ایــن کنتورها
درحال پیگیری اســت و هزینههای آن نیز
از اول مهرماه  ۱۴۰۱به صورت اقســاطی از
مشترکان دریافت خواهد شد.وی همچنین
اظهار داشت :بخشی از تعمیرات نیروگاهها
مربوط به نیروگاههای عراق و سوریه بود که
در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران درحال
انجام است .حداقل سه واحد از نیروگاههای
کشــور عــراق و تعــدادی از واحدهــای
نیروگاهی ســوریه در این شرکت در دست
تعمیر اســت.محرابیان گفت :شروع اینکار
با تعمیر یــک توربین آغاز شــد ،اما طرف
عراقی با توجه بــه رضایتی کــه از این کار
داشــت و قیمت رقابتی ایران ،ترغیب شد تا
سفارشات بیشــتری بدهد و امید داریم که
این موارد بیشتر هم شود.

سوخت

ایمنسازی خودروهای دوگانهسوز در انتظار تهیه شیوهنامهها
با توجه به گذشــت بیش از دو ســال از تصویب طرح
هوشمندســازی جایگاههــای عرضــه  CNGو لزوم
افزایــش ســهم  CNGدر مصرف خانوار الزم اســت
هرچه ســریعتر اجرای این طرح به منظور ایمنسازی
خودروها اجرایی شود.بیش از  ۱۸ســال است که گاز
طبیعی یا همان  CNGبه دلیــل مزایای متعددی که
دارد ،به عنوان ســوخت ملی ایران معرفی شده است.
توسعه صنعت  CNGاز جهت صرفهجویی در مصرف
بنزین و کاهش آلودگی هوا هم به نفع حاکمیت است و
از جهت قیمت پایینتر نیز به نفع مردم است و از همین
رو توســعه این صنعت را میتوان برد-برد دانســت.از
طرفی به گفته کرامت ویس کرمی ،مدیرعامل شرکت
ملی پخش فراوردههای نفتی مصرف بنزین در کشــور
مصرف روزافزون دارد و پیشبینی میشــود این رقم
تا نوروز  ۱۴۰۱به  ۱۰۰الی  ۱۱۰میلیون لیتر برســد.
این روند مصرف نگرانیهــا را بابت حذف ایران از جمع
کشورهای صادرکننده بنزین تشدید کرده است.
با این وجود یکی از موضوعاتی کــه باعث ایجاد تردید
و ترس میــان صاحبان خــودرو بــرای تبدیل کردن

آن به دوگانهســوز شــده اســت ،ایمنی آن
اســت و اتفاقات دلخراش کــه برخی اوقات
در جایگاههای ســی .ان .جــی میافتد این
موضوع را تشدید کرده است.
در ماههای گذشــته هم اتفاقــات تلخی رخ
داده بود تا جایــی که مدیرعامــل اتحادیه
ســازمانهای حمل و نقــل همگانی و مدیر
اجرایی معاینه فنی خودروهای کشــور از خودروهای
دوگانه سوز فاقد معاینه فنی به مثابه یک بمب ساعتی
متحرک یاد کرد.وی با بیان اینکه متأســفانه همچنان
شــهروندان به اهمیت اخذ گواهی معاینه فنی جهت
تأمین سالمت و ایمنی خودرو ،راکب و مسافران واقف
نیســتند ،افزود :معاینه فنی بر اســاس آمارها به طور
میانگین بالغ بر  ۹۰درصــد در بهبود عملکرد خودرو و
ارتقا ایمنی آن مؤثر اســت و این در حالی است که در
خودروهای دوگانه سوز این مساله اهمیت دو چندانی
مییابد چنانچه هر گونه اهمال در این زمینه میتواند
جبران ناپذیر و با حوادث تلخی همراه باشد.
هفته گذشــته نامهای از سمت شــرکت پخش استان

خراسان به شهرداریهای این استان مبنی
بر ممنوعیــت ســوختگیری خودروهای
زامیاد مدل  ۸۳تــا  ۸۵ابالغ شــد .این نامه
با توجه به حوادث پیشــینی که در استان به
وجود آمده بود زده شد.با این وجود مشخص
اســت که ممنوعیت ســوختگیری برای
چند مدل خاص خودرو راهگشــا نیســت
و به منظور ایمن ســازی این ســوخت در اســفندماه
ســال  ،۹۷هیأت دولت در مصوبهای وزارت نفت را به
«هوشمندســازی جایگاههــای عرضه ســوخت گاز
طبیعــی و ایجــاد بســتر الزم جهت اتصال ســامانه
هوشمند جایگاههای ســوخت به ســامانه یکپارچه
معاینه فنــی ایران و ســامانه اطالعــات خودروهای
گازســوز» مکلف کرد و در پی آن مبلــغ  ۳۹۰ریال به
ازای هر متر مکعب گاز افزایش یافت.طرح اولیه شرکت
پخش اینگونه بود که تمام خودروهــا در هنگام ورود
به جایگاه توسط پالکخوان شناســایی شود و پس از
بررسی توسط کارشناس و تگهای مخصوص مخازنی
که معیوب است یا دستکاری شــده اتصالشان با نازل

قطع میشــود .در واقع با این راهکار به صورت اتومات
خودروهایی که فاقــد معاینه فنی کپســولهای گاز
بودند ،نمیتوانند سوختگیری کنند و طبیعتاً سوانح
هم به حداقل کاهش مییابد.محمد حســین باقری،
مدیر طرح سی .ان .جی شــرکت پخش سال گذشته
اعالم کرد که از اسفندماه این طرح عملیاتی میشود و
افزود :با اجرایی شدن طرح هوشمندسازی جایگاههای
ســوخت ،آمارهــا و اینکه چه مقــدار دوگانهســوز
کارخانهای یــا تبدیلی و یــا خارج از سیســتم بودند
مشخص میشود.همچنین وی در گفتوگو با خبرنگار
مهر اظهار کرد :با عنایت بــه تغییرات قیمت خدمات و
تجهیزات الزم برای اجرای پروژه مذکور ضرورت دارد
شــیوهنامه هزینهکرد ابالغی به روز رسانی گردد .که
این شــیوهنامه همچنین بایستی توسط وزارت کشور،
وزارت صمت و سازمان ملی اســتاندارد هم تأیید شود
و پس از نهایی شــدن امکان برگــزاری مناقصه فراهم
میشــود .در این خصــوص همچنیــن ابهاماتی در
نحوه اجرای طرح مذکور مطرح شــده بود که در حال
پیگیری و رفع این ابهامات هستیم.

بوی نفت ایران به مشام میرسد

شمارش معکوس برای طالی سیاه ایرانی

خریــدار یک کارشــناس انــرژی گفت:
ایــران درحال حاضر در حــدود یک میلیون
بشــکه در روز نفت خام صــادر میکند که
کارشناسان انتظار دارند تا پایان سال 2022
یک میلیون بشکه دیگر هم ایران صادر کند و
به دو میلیون بشــکه در روز برسد .این میزان
صادرات عالوه برحدود پنجاه میلیون بشکه
نفت خامی اســت که براســاس گزارشها؛
بصورت شــناور روی نفتکشها در دریا انبار
کرده اســت.محمود خاقانی ،درباره صادرات
نفت ایران به متحدان غرب در شــرق اظهار
داشــت :وقتی کــه صحبــت از تحریمهای
آمریکا و اروپا میشــود این نظریه در اذهان
مطرح اســت که غرب با ایران دشمن است و
ایران هم با غرب دشــمن بوده و نگاه به شرق
دارد .اما واقعیت این اســت که غرب در شرق
هم دوســتان وفادار دارد .وقتــی غرب نفت
ایران را تحریم میکند ،شــرق هم نمیخرد.
در میان شــرقیها حتی چیــن روابط بانکی
با ایران را محــدود کرد و نفت ایــران را با نام

دیگری تحت عنــوان دور زدن تحریمها وارد
میکرد .اما پیشرفت روند مذاکرات وین چین
را متقاعد کرد که اعالم کند در دیماه 1400
از ایران نفت وارد کرده اســت .برخی اینگونه
نظر دادند که چین به آمریــکا ثابت کرد که
تحریمها را شکســته اما دیگران معتقدند که
بطور پنهان بین چین و آمریــکا توافق بوده
است که آمریکا علیه چین کاری نکند.وی با
بیان اینکه بنا به گفته مسئولین درطول سه
سال اخیر ایران بیشترین حجم نفت خام را
به مشتریان تحویل داده و پول نفت فروخته
شده را هم گرفته است ،افزود :اگرچه درباره
چگونگــی و جزئیات توضیحی داده نشــده
است .بطورکلی باید قبول کرد که بیشترین
حجم نفت صادراتی ایران در شــرق به چین
تحویل داده شده اســت و در آذرماه 1400
حجم صادرات نفت خام ایران به حدود روزی
یک میلیون بشکه رســید .این درحالی است
که اکثر شــرکتهای حمل و نقل نفت خام و
بیمه بدلیل همراهی با تحریمهای آمریکا در

شــرق از حمل و یا بیمه نفت خام صادراتی
ایران خــودداری میکنند .ایــن یادآوری
ضروری است که پس از توافق برجام در سال
 2015( 1394میالدی) صادرات نفت خام
ایران به روزانه دو و نیم میلیون بشــکه رسید
تا اینکــه درســال  2018( 1397میالدی)
دولت ترامپ اعالم کرد در برجام سر آمریکا
کاله رفته و از برجام بیرون رفت و تحریمهای
جدیدی را علیه ایران تعریف کرد.
این کارشــناس بینالملل حــوزه انرژی با
اشاره به تمایل واردات نفت خام ایران توسط
ژاپن ،کره جنوبــی ،هند و بقیــه متحدان
غرب در شــرق تصریح کرد :درحال حاضر
میلیاردها دالر پول نفــت خام ایران نه فقط
در غــرب که درکشــورهای متحد غرب در
شــرق نظیر کره جنوبی به گروگان گرفته
شده و حاال که پیامهای مثبت از وین مرتبط
با برجــام به گوش میرســد متحدان غرب
در شــرق خواهان واردات نفت خام از ایران
شدهاند .اما قصد دارند که به ازاء باز پرداخت

پولهای مسدود شده ایران آنطور که برخی
از گزارشها نشان میدهد ،باتوجه به برخی
تمایالت ابراز شــده در تهران پول نفت را با
کاالهای مختلف تهاتر کنند .شــرکتهای
کره جنوبی نظیر ساموســونگ نیز تبلیغات
برای بازگشــت به بــازار ایران را شــروع
کردهاند .به قرار معلــوم ایران درحال حاضر
در حدود یک میلیون بشکه در روز نفت خام
صادر میکند که کارشناســان انتظار دارند
تا پایان ســال جاری مســیحی  2022یک
میلیون بشکه دیگر هم ایران صادر کند و به
دو میلیون بشکه در روز برســد .این میزان
صادرات عالوه برحدود پنجاه میلیون بشکه
نفت خامی است که بقرار برخی از گزارشها
ایران بصورت شناور روی نفتکشها در دریا
انبار کرده است .بنابراین میتوان گفت که
ثروت زیادی را ایــران درحال عرضه به بازار
و درآمد ارزی کالنی میتواند داشته باشد.
خاقانی در ادامه درباره اینکه درصورت رفع
تحریم بهترین برای ایران چیست؟ توضیح

داد :بهترین اقــدام و عمل شفافســازی
اقتصاد خرد و کالن کشــور و نظــام بانکی
کشور اســت ،به جای تهاتر نفت خام ایران
با کاال و خدمات با پاالیشگرهای متحد غرب
در اروپا و متحد غرب در شــرق وارد نوعی
معامله شــویم کــه در آن نفت خــام ایران
را بــه جای فــروش به اصطالح انگلیســی
 Saleبه ایــن معنی که مالکیــت نفت خام
از شــرکت ملی نفت ایران به خریدار به ازاء
وجه نقد یا کاال و خدمات منتقل میشــود،
مالکیت را شــرکت ملی نفت ایران با عرضه
نفت خام به اصطالح انگلیسی  Supplyبه
پاالیشگاه حفظ کند و با مشارکت پاالیشگر
فرآوردههــای نفتی را در بازار بفروشــد و با
درآمد آن از هر بازاری کــه مقرون به صرفه
اســت کاال و خدمات با کیفیــت مرغوب و
قیمت خوب دریافت کنیم.

آب

اوضاع آبی سدها مناسب نیست
آمــار دفتر اطالعــات و دادههای آب کشــور نشــان
میدهد ،با ســپری شدن  ۱۵۰روز از ســال آبی تا ۳۰
بهمنماه (ســال آبــی  )۱۴۰۰-۱۴۰۱مجموع حجم
ذخایر آب در مخازن ســدهای کشور به حدود ۱۱.۳۲
میلیارد مترمکعب رسیده که نســبت به مدت مشابه

سال آبی گذشته بیانگر  ۲۰درصد کاهش است.
بررسی وضعیت ورودی سدهای کشور نشان میدهد،
میزان حجم ورودیهای ســال آبی جاری کاهشــی
معادل  ۱۵درصد نســبت به مدت مشــابه ســال آبی
گذشــته دارد ،اما با توجه به اینکه ذخایر برفی ســال

جاری تاکنون نسبت به سال قبل بیش از دو برابر بوده
ی به
که ذوب بــرف در ماههای آتی باعث رشــد ورود 
سدها خواهد شد.
میزان پرشدگی ســد زایندهرود در اســتان اصفهان،
سدهای استان تهران ،ســدهای حوضه آبریز دریاچه

ارومیه و سدهای اســتان خوزستان در شرایط فعلی به
ترتیب حــدود  ۳۵ ،۱۷ ،۱۰و  ۴۹درصد بوده و با توجه
به بارشهای مناســب جنوب کشــور در سال جاری،
سدهای اســتان هرمزگان تقریبا در شرایط پرشدگی
کامل قرار دارند.

نیرو
بزرگان گاز جهان در دوحه گرد هم میآیند

حضور ایران در باالترین سطح در نشست سران
کشورهای صادرکننده گاز

مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جیئیســیاف) اردیبهشتماه سال
 ۱۳۸۰در تهران متولد شد .از زمان تأسیس این مجمع تاکنون  ۲۳نشست
در ســطح وزیران و پنج نشست در ســطح سران برگزار شــده و ششمین
نشست ســران این مجمع قرار است سوم اســفندماه (سهشنبه) در دوحه
ت
برگزارشــود.پیش از آغاز ششمین نشســت ،نگاهی کوتاه به پنج نشس 
برگزارشده سران مجمع کشــورهای صادرکننده انداخته است ،البته قابل
بیان است اعضای مجمع کشــورهای صادرکننده گاز نخستین بار در ۱۹
آوریل  ۳۰( ۲۰۱۰فروردیــن  )۱۳۸۹به مذاکره درباره امــکان برگزاری
نشست سران جیئیســیاف پرداختند و ســپس در یازدهمین نشست
وزارتــی در دوم دســامبر  ۱۱( ۲۰۱۰آذر  )۱۳۸۹در دوحــه قطر تصمیم
برگزاری نشست سران جیئیسیاف را نهایی کردند.
دوحه ،نخستین میزبان
نخستین نشست ســران جیئیســیاف  ۱۵دســامبر  ۲۴( ۲۰۱۱آبان
 )۱۳۹۰در دوحه برگزار شد .در این نشست سران کشورهای ایران ،الجزایر،
نیجریه ،گینه اســتوایی ،بولیوی ،روســیه ،قطر و عمان ،همچنین وزیران
انرژی قزاقســتان ،نروژ ،هلند و ونزوئال حضور داشــتند .شرکتکنندگان
در این نشســت تأکید کردند کــه مجمع کشــورهای صادرکننده گاز در
حال ارزیابی راههایی برای حــل و فصل چالشهای کنونــی در بازارهای
منطقهای و جهانی گاز و هماهنگی میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان
گاز و راهاندازی گفتوگوهای مؤثر میان آنهاســت .از دیگر مســائل مهم
مطرحشده در نشســت نخست ســران ،تعریف جایگاه و نقش گاز طبیعی
در ساخت یک اقتصاد با تولید کربن کم ،هماهنگی آن با توسعه انرژیهای
جایگزین و ترویج منافع محیط زیست این سوخت پاک بود.
مسکو ،میزبان دوم
دومین نشست سران جیئیســیاف یکم ژوئیه  ۱۰( ۲۰۱۳تیر )۱۳۹۲
به میزبانی والدیمیر پوتین ،رئیس جمهوری روســیه و حضور ســران و
وزیران نفت و انرژی ایران ،الجزایر ،بولیوی ،مصر ،گینه اســتوایی ،لیبی،
نیجریه ،عمان ،قطر ،ترینیداد و توباگــو ،امارات ،ونزوئال ،همچنین عراق،
قزاقســتان ،هلند و نروژ در کاخ کرملین برگزار شــد« .بیانیه مسکو» در
پایان این نشست منتشر شــد که در آن کشــورهای عضو به اتفاق آرا بر
تقویت نقش این مجمع ،افزایش همکارهــای جهانی بهمنظور حفاظت
از منافع اعضــا ،حفظ اصول مبادالت بین المللــی و تقویت نقش بنیادی
قراردادهــای بلندمدت و ادامــه حمایت از قیمتگذاری گاز بر اســاس
شاخص قیمتهای نفت و فرآوردههای نفتی تأکید کردند.
ســران کشــورهای و دولتهای عضو همچنین نســبت به افزایش رشد
پایدار استفاده از گاز طبیعی ،ترویج استفاده از گاز طبیعی در بخشهای
مختلف و تقویت مذاکرات خود با همه بازیگران و ســهامداران بازار گاز،
ترویج و توسعه نقش گاز بهعنوان حامل انرژی ســازگار با محیط زیست
برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی متعهد شدند.
میزبان سوم ،تهران
سومین نشست سران جیئیسیاف  ۲۳نوامبر  ۲( ۲۰۱۵آذرماه )۱۳۹۴
به میزبانی حســن روحانی ،رئیسجمهوری وقت ایران و با حضور سران و
وزیران نفت و انرژی الجزایر ،بولیوی ،مصر ،گینه استوایی ،لیبی ،نیجریه،
قطر ،روســیه ،ترینیداد و توباگو ،امارات و ونزوئال بهعنوان اعضای اصلی
و عراق ،قزاقســتان ،آذربایجان ،هلند ،نروژ ،عمان و پرو بهعنوان اعضای
ناظر برگزار شد.اعضای جیئیســیاف در پایان این نشست بر حمایت از
منافع جمعی کشورهای عضو با اجرای سیاستها و راهبردهای هماهنگ
در ســطح بینالملل با هدف تقویــت منافع کلی اجتماعــی -اقتصادی
ناشــی از منابع گاز طبیعی کشــورهای عضو ،ارتقای مصرف گاز طبیعی
بهعنوان پاکترین سوخت فســیلی با نقش حیاتی آن در ترکیب انرژی
جهانی بهمنظور نیل به اهداف توســعه پایدار برای یک منبع انرژی پاک،
قابل اعتماد و کارآمد و تقویت تالشها برای سرمایهگذاریهای مشترک
میان کشــورهای عضو با هدف عرضه قابل اعتماد گاز طبیعی به بازارهای
جهانی تأکید کردند .اعضا همچنین در بیانیه پایانی این نشست خواستار
تقویت همکاری ،هماهنگی و تبادل نظر میان اعضا و همه دستاندرکاران
صنعت گاز برای نیل به اهداف جیئیســیاف و تقویت نقش این مجمع،
بهعنوان سکویی برای دفاع و پیشبرد جایگاه کشورهای عضو برای مقابله
با چالشها در صحنه بینالمللی انرژی شدند.
سانتاکروز ،میزبان چهارم
چهارمین نشست ســران جیئیســیاف  ۲۴نوامبر ( ۲۰۱۷سوم آذرماه
 )۱۳۹۶به میزبانی اوو مورالس ،رئیسجمهــوری وقت بولیوی و با حضور
ســران و وزیران نفت و انرژی ایران ،الجزایر ،مصر ،گینه اســتوایی ،لیبی،
نیجریه ،قطر ،روســیه ،ترینیداد و توباگو ،امارات و ونزوئال بهعنوان اعضای
اصلی و عراق ،قزاقســتان ،آذربایجان ،هلند ،نروژ ،عمــان و پرو بهعنوان
اعضای ناظر برگزار شد.اعضای جیئیسیاف در بخشــی از بیانیه پایانی
این نشست عزم خود را برای توسعه و اعمال سیاســتهایی برای تولید و
مصرف گاز طبیعی بهعنــوان منبعی پاک ،مطمئــن ،کارآمد و حیاتی در
سبد انرژی جهانی که دستیابی به اهداف توســعه پایدار را تضمین کند،
گســترش و ارتقای مســیرهای کارآمد همکاری میــان تولیدکنندگان
و مصرفکننــدگان گاز در همکاری با ســازمانهای انــرژی منطقهای و
جهانی برای آسانسازی دســتیابی به مصرف جهانی گاز ،توسعه و اجرای
سیاستها و اقدامهای هماهنگ میان کشورهای عضو جیئیسیاف برای
ترویج قراردادهای بلندمدت گاز اعالم کردند.اعضا همچنین بر اهمیت گاز
در بهبود امنیت انرژی جهان ،ثبات بــازار گاز ،امنیت عرضه و تقاضا و لزوم
تضمین اینکه ســرمایهگذاری کافی در همه بخشهای زنجیره ارزش گاز
طبیعی در زمان مناسب برای تأمین نیاز روزافزون جهانی تأکید کردند.
پنجمین میزبان ،ماالبو
پنجمین نشســت سران جیئیســیاف  ۲۹نوامبر ( ۲۰۱۹هشــتم آذرماه
 )۱۳۹۸بــه میزبانــی اوبیانگ امباســاگو ،رئیسجمهوری گینه اســتوایی
و با حضور وزیران نفت و انرژی و ســران کشــورهای ارشــد ایران ،الجزایر،
نیجریه ،مصر ،لیبی ،قطر ،روســیه ،ترینیداد و توباگو ،امارات ،ونزوئال ،آنگوال،
آذربایجان ،نــروژ و عمان برگزار شــد .در بیانیه پایانی پنجمین نشســت بر
اهمیت حفظ حقوق حاکمیتی کشــورهای عضو بر منابــع گازی آنها ،کمک
به گذار به انرژیهای پاک و تحقق اهداف توســعه پایدار ،جذب ســرمایه در
پروژههــای زیرســاختی گاز ،حمایت از همــکاری میان کشــورهای عضو
جیئیســیاف ،ایجاد ســازوکار قیمتگذاری و برخی اهــداف دیگر تأکید
شــد.در این بیانیه همچنین تأکید شــد :یکی از مواضع جیئیســیاف این
است که بهطور مشــخص شــرایط و مفاد قراردادها میان تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان را مشخص کند و قیمتگذاری بر اساس شاخصگیری نفت
باید در جهت منافع کشــورهای عضو عمل کند و تولیدکنندگان باید جریان
درآمد مطمئن داشته باشند تا بتوانند سرمایهگذاری را تضمین کنند.
دوحه ،میزبان ششم
ششمین نشســت مجمع کشــورهای صادرکننده گاز (جیئیسیاف)
قرار است روز سهشنبه این هفته (سوم اســفندماه) در دوحه برگزار شود.
ایران در باالترین سطح در این نشست شرکت خواهد کرد .اعضای مجمع
کشــورهای صادرکننده گاز  ۴۴درصد از تولید گاز جهــان ۶۷ ،درصد از
ذخایــر گازی جهان ۶۴ ،درصــد از انتقال گاز با خط لولــه و  ۶۶درصد از
تجارت گاز طبیعی مایعشــده (الانجی) را در اختیار دارند .کشورهای
الجزایر ،بولیوی ،مصر ،گینه استوایی ،ایران ،لیبی ،نیجریه ،قطر ،روسیه،
ترینیداد و توباگو ،ونزوئال ١۱ ،عضو اصلی جیئیسیاف هستند و مالزی،
نروژ ،عراق ،پرو و آذربایجــان و امارات بهعنوان اعضــای ناظر در مجمع
کشورهای صادرکننده گاز شرکت میکنند.

دیوار
شیوه نامههای بهداشتی  ۵۷.۱۲درصد
رعایت میشود

معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعالم کرد:
میزان رعایت شیوهنامههای بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۳۰
بهمن ۵۷.۱۲ ،درصد است و نمیتواند در پیشگیری از انتقال کرونا آن
هم با واریانت به شدت مسری اُمیکرون موثر باشد.
معاونت بهداشــت وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشکی در یک
گزارش اعالم کــرد :میانگین میزان رعایت بهداشــت فردی در اماکن
عمومی استانهای کشور در بازه زمانی  ۱۳تا  ۲۷بهمن ۶۰.۷۳ ،درصد
بوده و در این شاخص ،بیشــترین میزان رعایت مربوط به فرودگاهها با
 ۹۷.۸۳درصد و کمترین میزان رعایت هم مربوط به کارگاهها و صنایع
کوچک زیر  ۲۵نفر با  ۵۴.۰۸درصد است.
بیشــترین میزان رعایت بهداشــت فردی در اماکن عمومی مربوط به
فرودگاهها بــا  ۹۷.۸۳درصــد و کمترین میزان رعایت هــم مربوط به
کارگاهها و صنایع کوچک زیر  ۲۵نفر با  ۵۴.۰۸درصد است
میانگین استفاده از ماسک در شــاغالن و خدمت گیرندگان به تفکیک
اماکن عمومی استانهای کشــور نیز در این مدت ۵۴.۸۲ ،درصد بوده
که بیشــترین میزان اســتفاده از ماســک در اماکن عمومی مربوط به
فرودگاهها با  ۹۵.۶۵درصد و کمترین میزان اســتفاده از ماسک مربوط
به مراکز ورزشی با  ۴۵.۸۹درصد است.
میانگیــن درصد رعایــت پروتــکل فاصلهگــذاری در اماکن عمومی
استانهای کشــور از  ۱۳تا  ۲۷بهمن ماه  ۵۵.۴۳ ،۱۴۰۰درصد بود که
بیشــترین میزان رعایت مربوط به اداراهها و سازمانها با  ۸۵.۳۶درصد
و کمترین میزان رعایت مربوط به مراکز ورزشی با  ۴۶.۹۶درصد است.
همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استانهای
کشور از  ۱۳تا  ۲۷بهمن ماه  ۵۹.۳۷ ،۱۴۰۰درصد است و در عین حال
بیشترین میزان رعایت مربوط به فرودگاهها با  ۹۵.۶۵درصد و کمترین
میزان رعایت نیز مربوط به مراکز ورزشــی با  ۵۲.۵۴درصد رعایت بوده
اســت.در عین حال ،میانگین درصد رعایت پروتکل واکسیناســیون
در اماکن عمومی کشــور از  ۱۳تا  ۲۷بهمن ماه  ۸۵.۲۳ ،۱۴۰۰درصد
بوده و بیشترین میزان رعایت پروتکل واکسیناسیون در اماکن عمومی
در اســتادیوم با  ۹۵.۶۵درصد و کمترین میــزان در کارگاهها و صنایع
کوچک با  ۷۸.۳۷درصد بوده است.
بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرســیها از تاریخ  ۲۰تا  ۲۷بهمن
ماه  ،۱۴۰۰از تعداد ســه میلیون و  ۵۷۷هزار و  ۸۰۷مرکز تهیه ،توزیع و
عرضه و فروش مواد غذایی ،اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت
پوشش ،بالغ بر  ۲۲۶هزار و  ۷۷۴مورد بازرسی انجام شده است.

همچنین دراین مدت تعداد  ۳۹هزار و  ۱۰۷مرکز از مراکز تهیه ،توزیع،
عرضه و فروش مواد غذایی ،اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار
گرفته و به مراجع قضایی معرفی شــدهاند و هــزار و  ۲۷۲مورد از این
مراکز نیز پلمب شدهاند.
اکنون  ۳۳۷شهرســتان در وضعیت قرمز ۶۴ ،شهرســتان در وضعیت
نارنجی ۴۷ ،شهرســتان در وضعیت زرد و  ۰شهرستان در وضعیت آبی
قرار دارند.
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سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

عرضه  ۵۰هزار خودرو توسط خودروسازان به بازار

خریدار رئیس بازرســی کل کشــور از
عرضــه  ۵۰هزار دســتگاه خودرو توســط
خودروســازان به بــازار خبــر داد و گفت:
متاسفانه برخی از مســئوالن دولت قبل به
جای مدیریــت ،مرتب مردم را به ســرمایه
گذاری در بــورس تشــویق میکردند که
متاسفانه بســیاری از مردم متضرر شدند و
اعتماد خود را نســبت به این بازار از دست
دادند .ذبیح اهلل خداییان ،رئیس ســازمان
بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه
شــب گذشــته در برنامه نگاه یک ،اظهار
داشت :برگزاری علنی محاکمات مفسدان
اقتصــادی و انتشــار جریــان محاکمات
پیگیری شــد تا کســی که مرتکب فســاد
اقتصادی شــده و اخالل در نظام اقتصادی
دارد به اطالع مردم برســد و تاکید شــد تا
مجوز الزم برای انتشار آنها داده شود.
وی همچنین گفت :مســائلی مانند بورس،
پیگیری و ســاماندهی کاالهــای موجود
در انبارهای ســازمان جمع آوری و فروش
اموال تملیکی ،گمــرکات ،بنادر ،رمزارزها،
گران فروشی ،خصوصی سازی ،جلوگیری
از زمین خــواری موضوعاتی بودند که مورد
توجه رئیس قوه قضاییه قــرار گرفتند و بر
آنها تاکید شد.ســخنگوی قــوه قضاییه
در مــورد ورود دســتگاه قضا بــه موضوع
خودروســازان بیان کرد :کوتاهیهایی در
صنعت خودرو صــورت گرفته که توجیهی
ندارد و مــردم هم حق دارند کــه ناراحت و
ناراضی باشند.
 ۵۰هزار خودرو ،در روزهای گذشته
روانه بازار شد
خداییــان افزود :مــردم باید پیشــاپیش
پول بدهنــد ،در نوبت بماننــد و از طرفی
هم میبینند کــه دهها هزار خــودرو کف
پارکینگها پارک شــدهاند؛ از طرف دیگر
مشاهده میشــود به محض افزایش قیمت
خودرو ،کلی از خودروهای کف پارکینگها
در اختیــار مــردم گذاشــته میشــود و
پارکینگها خلوت میشــوند که این نشان
میدهد یک سیاستی پشت این قضیه است
و یک قسمتی هم کمبود قطعه دارند.

رئیس سازمان بازرســی کل کشور گفت :به
نظر می رســد کوتاهی هایی صورت گرفته،
لذا پیگیــری کردیــم و همکاران مــا وارد
موضوع شــدند و خوشــبختانه دولت هم
کمک کرد و مشاهده کردید که مدیران هر
دو شــرکت را عزل کردند.وی اضافه کرد :با
پیگیری های صورت گرفتــه از  ۱۷۰هزار
خودرویی که کف پارکینگ شــرکت های
خودروســاز بودند  ۵۰هزار دســتگاه آن،
در روزهای گذشــته تکمیل و تحویل شده
است و برنامه ای را هم دادند که ظرف مدت
مشــخص بتوانیم ،بقیه خودروها را هم در
اختیار مردم قــرار دهیم.خداییان تصریح
کرد :سازمان بازرسی کل کشور میتواند به
موضوع خودروسازان ورود کند ،اما نظارت
بر قطعه سازان که بخش خصوصی هستند
باید از طریق سازمان اســتاندارد ،سازمان
حمایت از مصرف کننــده و وزارت صنعت،
معدن و تجارت صورت گیرد.
برخی خودروها اص ً
ال کیسه هوا
نداشتند
رئیس سازمان بازرســی کل کشور در مورد

مدیرکل درمان غیرمســتقیم ســازمان تامین اجتماعــی از عدم نیاز
به مراجعه و ارائه درخواســت مطالبات ماهیانه از طــرف داروخانهها و
مؤسســات پاراکلینیک طرف قرارداد؛ که صرفا نســبت به ارائه دارو و
خدمات بر اساس نســخ الکترونیکی تجویز شــده توسط پزشک اقدام
میکنند ،خبر داد.
به گزارش ســازمان تامین اجتماعی ،شــهرام غفاری در این خصوص
توضیــح داد :بــا توجه به گســترش نسخهنویســی و نســخهپیچی
الکترونیک در ســطح کشــور ،از اول بهمن مــاه  ،۱۴۰۰داروخانهها و
مراکز پاراکلینیک طرف قــراردادی که نســخهپیچی الکترونیکی را
صرفا با پذیرش نســخ الکترونیکی تجویز شده از ســوی پزشک معالج
انجام میدهند ،نیازی به مراجعه به مدیریتهای درمان اســتان و ارائه
درخواست مطالبات ماهیانه ندارند.
وی افــزود :هر چنــد که از تاریــخ یکم دی مــاه  ،۱۴۰۰بســیاری از
داروخانهها و مؤسســات پاراکلینیک نســخه پیچی را صرفا از طریق
مکانیزه انجام داده و حتی نســخ کاغذی را پس از ثبت در سیســتم و
اخذ تایید ارائه کردهاند ،عدم نیاز به ارائه درخواســت مطالبات ماهیانه
مخصوص مراکزی است که نسخه پیچی را صرفا بر اساس نسخه نویسی
الکترونیکی انجــام میدهند.به گفته غفاری ،ایــن اقدام در جهت رفاه
حال مؤسســین و مســئولین فنی این مراکز و کاهش مراجعات آنها به
مدیریتهای درمان استان انجام شده است.
امیرعباس منوچهری ،معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی اول دی
ماه  ۱۴۰۰گفت ،براســاس قانون بودجه  ۱۴۰۰از چهارشنبه ،اول دی
ماه همه تبادالت ســازمان تامین اجتماعی از طریق نسخه الکترونیک
انجام خواهد شــد.چاپ و عرضه دفترچه جدید تأمین اجتماعی نیز از
اول اسفند ماه  ۹۹در همه شعب و کارگزاریهای سراسر کشور متوقف
و سامانه نسخه الکترونیک ســازمان تأمین اجتماعی در دسترس همه
مراکز درمانی طرف قرارداد قرار گرفت.
بنابرایــن اقدام ،پزشــکان اعم از طرف قــرارداد و غیرطــرف قرارداد
میتوانند با ثبتنام در ســامانه نسخه الکترونیک ســازمان به نشانی
 ep.tamin.irو دریافت نام کاربری ،نسبت به نسخه نویسی الکترونیک
اقدام کنند.بیمهشدگان و بازنشستگان این ســازمان هم با ارائه کارت
ملی میتوانند بــه پزشــکان و مراکز درمانــی اعم از طــرف قرارداد
وغیرطرف قرارداد تأمین اجتماعی سراسر کشور مراجعه کنند.
همچنین هر بیمهشده یا بازنشســته پیش از مراجعه به مراکز پزشکی
میتواند استحقاق درمان خود را از طریق سامانه eservices.tamin.
 irیا کد دســتوری  *۱۶۶۶#دریافت و در صورت عدم دسترســی به
اینترنت ،پزشکان و بیمهشــدگان میتوانند با مراجعه به کد دستوری
 ۱۴۲۰۴#از استحقاق درمان مطلع شوند.

تصادف زنجیــرهای  ۵۹خــودرو در محور
بهبهان -رامهرمز نیز بیان کرد :همکاران ما
به محل رفتند و موضوع را پیگیری کردند؛
برخی از خودروها اص ً
ال کیسه هوا نداشتند،
بعضی نیز نوع تصادف شــان به شکلی بود
که کیســه هوا باز نمیشد (در مواردی که از
عقب تصادف صورت گرفته بود).
مواردی هم بــود که باید باز میشــدند ،اما
نشده بودند.
به گفته وی ،برای بررســی موضوع ،قطعه
الکترونیکــی مربوطه در خودروهــا بعد از
جداسازی به شــرکت ســازنده آن قطعه
ارسال شــد تا همانند جعبه ســیاه هواپیما
اطالعات را استخراج کنند تا علت باز نشدن
کیســه هوای خودرو مشخص شود؛ منتظر
نتیجه هســتیم و چنانچه تقصیری متوجه
خودروساز باشد ،باید پاسخگو باشند.
هشدارهایی در مورد بورس به وزیر
اقتصاد وقت داده شد ،اما توجهی نکرد
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تخلفات
صورت گرفته در بورس ،اظهــار کرد :روند
نوســانات بورس در دو ،سه سال اخیر نشان

میدهد که این بازار به خوبی مدیریت نشده
اســت .از دی ماه  ۹۷تا دی ماه  ۹۸یک رشد
 ۱۲۷درصدی و از دی مــاه  ۹۸تا  ۱۹مرداد
 ۹۹رشد  ۴۷۸درصدی داشــتیم که گمان
نمیکنم در هیــچ جایی از جهــان چنین
چیزی وجود داشته باشد.
خداییــان ادامه داد :از ۲۰مرداد ســال ۹۹
تا پایان خــرداد  ۱۴۰۰و بعــد از آن با افت
شــاخص کل بورس (بیــش از  ۴۵درصد)
مواجه بودیم ،زمانی که رشد نزدیک به ۵۰۰
درصدی شاخص بورس را داشتیم ،بسیاری
از کارشناســان به دولت هشــدار دادند که
وضعیت را مدیریت کنند ،چرا که این رشد
طبیعی نیســت و ممکن اســت برای مردم
مشکالتی ایجاد شود.
وی گفت :متاســفانه برخی از مســئوالن
دولتی ،وزارتخانه و سازمان بورس توجهی
نکردند و به جای مدیریت ،مرتب مردم را به
سرمایه گذاری در بورس تشویق میکردند
که متاسفانه خسارت به بار آمد و بسیاری از
مردم متضرر شــدند و اعتماد خود را نسبت
به این بازار از دست دادند.
رئیس سازمان بازرســی کل کشور یادآور

شــد :همکاران ما هــم در همــان زمان به
موضوع ورود کرده بودند و هشــدارهایی را
به وزیر اقتصاد وقت و ســازمان بورس دادند
که توجهی نشده بود ،اخیرا هم که مرتب با
افت شــاخص بورس مواجه هستیم ،رئیس
قوه قضاییه هم به موقع دســتور داد که هم
سازمان بازرســی و هم دادستانی کل ورود
پیدا کنند .با ورود همکاران ،ما  ۲۳آســیب
را شناســایی کردیم و آن را به وزیر اقتصاد
هشــدار دادند که طبیعتا اگر چنانچه به آن
پیشــنهادات عمل نکنــد ،ضمانت اجرایی
کیفری دارد.
خداییان بیان کرد :در رابطه با هشدارهایی
که قبال به مسئولین وقت داده بودیم ،یکی از
مسئولین عالی رتبه وزارت اقتصاد ،محکوم
شد که البته محکومیت او بدوی است و هنوز
قطعی نشده است ،ولی به دلیل عدم توجه به
هشدارهای سازمان بازرسی و خسارتی که
به مردم وارد شده ،االن محکومیت به حبس
و انفصال موقت از خدمات دولتی پیدا کرده
است.

پرونده کیفری تخلفات هیئت مدیره
سابق بورس تشکیل شد
وی افــزود :عالوه بر هشــدارهای جدیدی
که محضر رئیس جمهور و وزیر داده شــد،
پرونده تخلفاتی اعضای هیئت مدیره سابق
بورس را جهت بررســی به شــورای عالی
بورس ارســال کردیم ،پرونده کیفری برای
آن ها تشــکیل دادیم ،دعوت و اخذ توضیح
شدند و پرونده تقریبا در حال تکمیل است
تا پرونده کیفری هم به مرجع قضایی ارسال
شود.
ســخنگوی قوه قضاییه گفت :حدود یکصد
شخص حقوقی که غالبا شرکتهای دولتی
و بانکهــا بودند ،ورود و خروج شــان جای
سوال دارد ،یکی از شرکتها حدود  ۲۵هزار
میلیارد تومان وارد بورس کرده و به یکباره
خارج شده است یا افراد حقیقی را هم داریم
که میزان سرمایهای که وارد کردند و خارج
شدند جای بحث دارد ،اینها نیاز به بررسی
بیشــتری دارند که ان شااهلل گزارش خود را
محضر رئیس قوه قضاییه ارسال میکنیم.

پلیس

قدردانی سردار «اشتری» از اقدام خالصانه  ۲سرباز وظیفه شناس

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی:

ارائه صورتحساب مراکز طرف قرارداد
تامین اجتماعی مستلزم مراجعه حضوری نیست
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فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی از اقدام شایسته
دو سرباز وظیفه شــناس قدردانی کرد و نوشت :اقدام
خالصانه و بــی ریای شــما ،موجب عزیزترشــدنتان
در قلب ملت فهیم ایران اســامی شــده اســت و در
پاسداشت حس وظیفه شناسی ،انسان دوستی و عمل
خیرخواهانه تان ،شایسته تقدیر هستید.
طی روزهای اخیر اقدام دو ســرباز وظیفه شــناس در
بازگرداندن مقــدار قابل توجهی طال بــه ارزش بیش
از  ۲۰۰میلیــون تومان و همچنین واکنش ســریع در

راستای جلوگیری از حرکت خودروی ایستا،
بدون راننــده و دارای سرنشــین کودک در
فضای رسانه ای کشور منتشــر شده است،
به گونه ای که این عمل شایســته سربازان
وظیفه مــورد تقدیــر بســیاری از مردم و
اصحاب رسانه قرار گرفته است.
در پــی اقدام ایــن دو جوان ســرباز وظیفه
شناس ،سردار حسین اشــتری فرمانده کل انتظامی
جمهوری اســامی ایران با صدور پیامی از ســربازان

وظیفه «مهران سربازی» و «مهدی اسدی»
قدردانی کرد.
فرمانــده کل انتظامی جمهوری اســامی
ایران در این پیام خطاب به دو سرباز وظیفه
شناس نوشت :فرزندان عزیزم؛ سرباز وظیفه
مهران سربازی و سرباز وظیفه مهدی اسدی،
نام و مقام مقدس ســرباز در نظــام دینی و
ملی ما دارای جایگاه رفیع و ارزشــمندی است و اقدام
خالصانه و بی ریای شما ،موجب عزیزترشدنتان در قلب

ملت فهیم ایران اســامی شده اســت و در پاسداشت
حس وظیفه شناســی ،انســان دوســتی و عمل خیر
خواهانه تان ،شایسته تقدیر هستید.
بر خود فرض می دانم از شــما جوانان برومند و شریف
ســرزمین عزیزمان ایران اســامی قدردانی نمایم و
امیدوارم که همواره در مسیر کســب رضایت خداوند
متعال و در ســایه عنایــات حضرت ولیعصــر (عج) و
اجــرای منویات فرماندهــی معظم کل قــوا "مدظله
العالی" منصور و سعادتمند باشید.

تدابیر جدید برای مربیان پرورشی

مدارس و مراکز پرورشی فرهنگی تعطیل نیستند

خریدار سرپرســت معاونت پرورشــی و
فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشــاره
به اینکه وزیر آمــوزش و پرورش تاکید دارد
که همه مدارس باز اســت و حتی سرکشی
کنید که مدارس باز باشــند گفــت :اینکه
دانشآموز به مدرســه برود یــا خیر؟ تابع
شرایط بهداشتی اســت ،اما مدرسه بسته
نیست.
همچنین مراکز پرورشی ،تربیتی ،فرهنگی
و اردویی باید باز باشــند و تعطیل نیستند.
اصغر باقرزاده در مراسم گرامیداشت سی و
دومین سالگرد تأسیس کانونهای فرهنگی
تربیتی که در کانون فرهنگی تربیتی شهید
فهمیده کرج برگــزار و به صــورت زنده از
شبکه شاد پخش شد ،با اشاره به بزرگداشت
تأســیس کانونهای فرهنگــی و تربیتی و
تالشهایی کــه پیرامون آن طی ســالیان
گذشــته انجام شــده اســت گفت :تربیت
یعنی رشد ،تعالی و شــکوفایی فرد در همه
ساحتها و ابعاد شخصیتی که قطعاً احتیاج
به عواملی دارد که کمــک میکنند تا یک
دانش آموز رشد کند.
وی افزود :ما نمیتوانیم یک گیاه را برویانیم،

بلکه میتوانیم به رویــش گیاه کمک کنیم
که در محیــط ،فضا و مربــی تربیتی تجلی
مییابد .از جمله مهمتریــن عوامل تربیتی
همیــن محیطهــای تربیتی هســتند که
شرایط را فراهم میکنند تا یک نهال نو رس
در آن قرار بگیرد و رشد کند.
سرپرســت معاونت پرورشــی و فرهنگی
وزارت آموزش و پرورش با بیــان اینکه اگر
کالس درس محیــط تربیتی بــرای برخی
ســاحتهای تربیتــی چون علــم آموزی
است ،کانون فرهنگی نیز محل تربیت برای
ســاحتهای مهم تربیتی هنــری ،زیبایی
شناختی و مشارکت اجتماعی است اظهار
کرد :انجمنهای  ۲۲گانه فرهنگی و هنری
میتوانند محیــط خوبی را بــرای تربیت
فراهم کنند.
باقرزاده تاکید کــرد :در این میان مهمترین
عامــل تربیتــی« ،مربی» اســت .اگر همه
عوامل را هم فراهم کنیــد ،اما مربی کاربلد،
فهیم ،توانمند و باانگیزه کم باشد ،آن عوامل
و منابع به درســتی بهره برداری نمیشوند.
در خصوص مربیان پرورشــی برنامههایی
داریم .قرار اســت به توانمندسازی مربیان

فعلی کمــک کنیم ،برای مربیــان ورودی
جدید هم فکــری کردهایم و از وزیر آموزش
و پرورش خواســتهایم اجــازه دهند اوقات
فراغت ورودیهای جدید از دانشــگاههای
فرهنگیــان و شــهید رجایــی را صــرف
توانمندســازی بــرای ورود بــه کانونها و
مراکز مشاوره و غیره کنیم.
وی به اهمیت و جایگاه کانونهای فرهنگی
تربیتی اشــاره کرد و گفــت :وزیرآموزش و
پرورش تاکید دارد که همه مدارس باز است
و حتی سرکشی کنید که مدارس باز باشند.
اینکه دانشآموز به مدرســه بــرود یا خیر،
تابع شــرایط بهداشتی اســت ،اما مدرسه
بســته نیســت .همچنین مراکز پرورشی،
تربیتی ،فرهنگی و اردویی باید باز باشــند و
تعطیل نیستند؛ هرچند شرایط استفاده از
آنها تابع شرایط استان و مقتضیات موجود
است.
لطفاً کانونها را باز نگــه دارید و چراغش با
رعایت مسائل بهداشتی روشن باشد .حتی
اگر یک نفر یــک دقیقــهاش را صرف کار
تربیتی در کانون فرهنگی کند برنده اســت
و سود کردهایم.

سرپرســت معاونت پرورشــی و فرهنگی
وزارت آمــوزش و پــرورش افــزود :اینکه
مســئله که اوقات فراغت برخی بچههای
ما تا  ۱۶ ،۱۵ســاعت افزایش یافته شده و
برخی حتی یک روز در میان کتابهایشــان
را بــاز میکننــد و گاهــی هم بــه خوبی
وارد شــبکههای مجازی بــرای آموزش
نمیشوند ،بســیار جدی است و اگر کانون
باز باشــد چــه مجــازی و چــه حضوری
میتواند کمک کننده باشــد و خواســته
وزارتخانه است.
باقرزاده با تاکید بر اینکه فعالیت کانونهای
فرهنگــی و تربیتی نباید با زمان و مســائل
آموزشی بچهها تالقی داشــته باشد گفت:
دانش آموزان مــا میخواهند ســاعتی به
کانون بیایند که خارج از ســاعت رســمی
مدرسه باشد.
شــماری از فعالیتهای کانونهــا به روز
رسانی و متناســب با نیاز بچهها شده و باید
یکسری هم متناســب با انگیزه آنها طراحی
شود.
وی ادامه داد :تعامل ســازنده با سایر اجزای
آموزش و پرورش ضروری است .تا میتوانیم

مســائل پرورشــی را به طور کلی و مسائل
مربوط به کانونها را با اجزای دیگر آموزش
و پرورش ارتباط دهیم.
به عنوان مثال میتوانیم برخی مســابقات
و جشــنوارهها را با محتوای کتب درســی
همسو کنیم.سرپرســت معاونت پرورشی و
فرهنگی وزارت آموزش و پرورش افزود :اگر
این اتفاق بیفتد هم نقــش تربیتی معلمها
تقویت میشــود و هم زمینههــای بهتری
بــرای اجرای مســابقات فرهنگــی فراهم
و هرکتاب درســی مبنای برگــزاری یک
مسابقه فرهنگی میشــود .با خود معلمان
میتوانیم رایزنی خوبی برای اســتفاده در
کانونهای فرهنگی داشــته باشیم .ارتباط
ســازنده با کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان نیز باید برقرار باشــد؛ آنها رقیب
ما نیستند .جلب مشــارکت خانوادهها نیز
بسیار مؤثر است.

امداد

امدادرسانی به  ۴۰مصدوم سوانح ترافیکی در  ۷۲ساعت گذشته
رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به اینکه تیم های
امداد جاده ای جمعیت هالل احمر در آماده باش کامل
به سر می برند از نجات  ۴۰مصدوم سوانح ترافیکی طی
 ۷۲ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش جمعیــت هالل احمر؛ مهــدی ولی پور در

خصوص عملیات های امــداد و نجات هالل احمر طی
 ۷۲ســاعت گذشــته گفت ۲۱۸ :ماموریت در سه روز
گذشته توســط تیم های امدادی جمعیت هالل احمر
انجام و به  ۵۰۲نفر امدادرسانی شد.
وی افزود :در ایــن ماموریت ها  ۱۴۵نفر در ســوانح و

حوادث مختلــف نجات داده شــدند و  ۸۱نفر به مراکز
درمانی منتقل شدند.
همچنیــن  ۱۴۰نفر نیــز خدمات درمانی ســرپایی
دریافت کردند.
ولی پور خاطرنشــان کــرد ۳۱ :مــورد عملیات فنی

رهاســازی طی این بــازه زمانی انجــام و  ۴۰مصدوم
سوانح ترافیکی نجات داده شدند.
تیم های امــدادی جمعیت هالل احمــر همچنان در
آماده باش کامل به سر می برند و آماده خدمت رسانی
به شهروندان هستند.

سرزمین
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دکتر سیاهکلی در جلسه با مدیران جهاد کشاورزی ،امور اراضی و منابع طبیعی استان قزوین؛

استان
با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان خوزستان:

آزمونعملیامدادگرانوکنتورخوانهایگاز
خوزستانبرگزارشد

مصادره اراضی به بهانه بایر بودن آن ها یک سیاست اشتباه است
قزوین-مریم نقدی دکتر لطف اله سیاهکلی نماینده مردم
قزوین،آبیکوالبرزدرجلسهبامدیرانجهادکشاورزی،اموراراضی
و منابع طبیعی استان قزوین ،اظهار کرد :ما پیشنهاد می کنیم سه
روش برای تشــخیص اراضی ملی از اراضی روستایی در نظر گرفته
شود که عبارت است از نقشه هوایی ،آزمایش خاک و نظر معتمدین
روستاکهراهتشخیصراهموارمیکند.
وی افزود :امروز به بهانه بایر بودن زمیــن ،دولت آنها را مصادره می
کند که این ادله ،شرعی نیست بلکه هدف باید احیای زمین باشد و با
حمایتازکشاورزاینامرشدنیاست.
وکیل مردم در بخش دیگری از این جلســه با انتقاد شدید از برخی
برخوردها با آبادگران اراضی ،گفت :آیا عقالنی اســت کشاورزی که
زمین بایر را به مزرعه و باغ تبدیل کرده به دادگاه فرا خوانده شده و در
مقابلباغآنراقلعوقمعکنند؟
وی بیان کرد :ما در مجلس شورای اســالمی آمادگی داریم که اگر
قانونی در این زمینه مشــکالتی دارد ،آن را اصالح و یا اگر قرار است
زمینیاحیاشودباصاحبنسبآنرااحیاکنیم.
نماینده قزوین تصریح کرد :اینکه برخی معــادن به دلیل فعالیت،

مراتع دامداران روستایی را از بین می برند با عقل و منطق پذیرفتنی
نیستبلکهبایدحقوقدامدارانرعایتشود
نماینده اســتان در مجلس تاکید کرد :دهیار و شــورای روستا می
تواند حق را تشخیص داده و در این زمینه با ماموران منابع طبیعی

یاکاداستراراضیکشاورزیایناستانباجدیتدرحالانجاماستو
امیدواریمطیدوسالآیندهبهسرانجامرسیدهوتکمیلشود.
رضا افالطونی افزود :تکمیل حدنگاری در سال آینده برای نیمی از
پالکهای باقیمانده و در ســال بعد از آن نیز برای نیم دیگر در نظر
گرفتهشدهوبهاینترتیبپیشبینیمیشوددریکزمانبندیدو
سالهاینبرنامهرابهاتمامبرسانیم.
وی در خصوص اراضی رفع تداخل شده استان ،اظهار کرد :مجموع
اراضی رفع تداخل شده نیز از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۸۰
هزارهکتاربودهاست.
افالطونی ادامه داد :تیمهای کارشناسی رفع تداخالت و حدنگاری
اراضیکشاورزیاستانقزویندرقالبیککارگروهمشغولپیشبرد
این برنامه ها هستند و امیدواریم جزو نخستین استانهایی باشیم
کهکارهایاینحوزههارابهتکمیلمیرساند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی اســتان قزوین خاطر نشان کرد :به
منظور پیشبرد سریعتر این طرحها اطالعات دستگاه های ذیربط از
جملهاموراراضیوثبتاسنادوامالکدریکبسترقرارگرفتهواتاق
حدنگاریدردستگاهاموراراضیتشکیلشدهاست

همکاری داشته باشــد ،چراکه این مجموعه بیشــترین اشراف به
وضعیت روستائیان را دارند و مشورت با آنها سبب می شود که هیچ
پروندهایبهدادگاهنرفتهودرهمانروستاحلوفصلشود
رئیسسازمانجهادکشاورزیاستانقزوینگفت:برنامهحدنگاری

گلستان

خسارت  ۸میلیاردتومانی سارقان به سیستم روشنایی راه های استان گلستان
گرگان-اعظم دستجردی درخصوصآخرینوضعیت
روشنایی جادههای گلســتان و پروژههای در دست اقدام با معاون
راهداریادارهکلراهداریوحملونقلجادهایگلســتانگفتگو
کردیم،غالمرضابیکیبهخبرنگارگفت:ازمجموعپنجهزارکیلومتر
جادهمواصالتیدرگلستان ۲۰۰،کیلومترازمحورهایبزرگراهیو
محورخوشییالقدارایروشناییاست.
وی افزود :براســاس الزامــات راهداری مناطق پرتصــادف ،نقاط
ســکونتگاهی واقع در پیرامون بزرگراهها و نقاط مــه گیر باید به

روشــنایی مجهز شــوند و در حال حاضر راهداری ضمن تامین و
نگهداری روشنایی موجود در معابر ،نســبت به توسعه و روشنایی
در محورهای پر ریسک بر اساس منابع مالی موجود هم اقدام کرده
اســت.بیکی ادامه داد :در حال حاضر نگهداری تجهیزات و ادوات
روشناییگلستانهفتمیلیاردتوماندرسالبرایراهداریهزینه
داردوتالشمیکنیمباوجودهمهاتفاقاتدراینروندوقفهایایجاد
نشود.وی بیان کرد :در سال جاری 3۰ترانس و 5۰کیلومتر از کابل
کشی مناطق بزرگراهی و اصلی گلستان مورد سرقت قرار گرفت و

دراینحوزههشــتمیلیاردتومانمتحملخسارتشدیم.بیکی
گفت:درحالحاضرروشــنایی 3۰کیلومترازمحورهایاستانبه
سبب مشکالت فنی و سرقت دچار خاموشی شده که در حال رفع
ایننواقصهستیم؛ضمناًکاستیهایمربوطبهروشناییدرمسیر
آزادشهر به گنبد هم در حال برطرف شــدن است.وی عنوان کرد:
براساسبرنامهریزی،ایجادروشناییدرمحورگرگانبهسرخنکالته
در دستور کار است و در ماههای گذشــته هم روشنایی پل روگذر
مزرعهدرعلیآبادکتولوقرهقاچدررامیاناجراییوبهپایانرسید.

البرز-مظفــری مدیر عامــل منطقه ویژه
اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام گفت :صادرات و
وارداتکاالدراینمنطقهازابتدایسالجاریتاکنون
نسبت به مدت مشابه در سال گذشــته رشدی 15
درصدیداشتهاست.
دکتر نادر ثناگو مطلق افزود :از ابتدای ســال جاری
 16هزار و  TEU 433بر حسب واحد کانتینر کاالی
ایرانی و خارجی به انبارهــای منطقه ویژه اقتصادی
پیام انتقال یافته است .که این میزان نسبت به مدت
مشابه سال قبل رشــد 15درصدی داشته است.وی

اصفهان

اضافه کرد :تجهیزات مخابراتــی ،لوازم الکترونیکی
و کامپیوتری،اجــزا و قطعات لــوازم خانگی عمده
کاالهایی هســتند که در این مــدت وارد انبارهای
منطقه شده اند که عمده این واردات از کشورهایی از
جمله کشورهای چین ،برزیل ،امارات متحده عربی،
رومانی ،آلمان ،ترکیه و هند بوده اســت.ثناگو مطلق
تصریح کرد :همچنین در بخــش صادرات کاالهایی
از جمله مواد دارویی ،بهداشــتی ،غذایی ،صنعتی،
بازرگانی و لــوازم خانگی از این منطقــه به بازارهای
هدف از جمله کشور عراق و سایر کشورهای منطقه

،مناسبترینظرفیتبرایارایهخدماتتخصصیدر
بخشکارگو(باری)راداردکه فعاالنبخشاقتصادی
وتولیدیمیتوانندازاینپتانسیلبالقوهبرایافزایش
صادرات و تامین مواد اولیه مورد نیــاز خود در کوتاه
ترینزمانممکناستفادهنمایند.ثناگومطلقبااشاره
به پیگیری های در دســت اقدام برای اصالح هزینه
سوخت پروازهای کارگو عنوان کرد :با اصالح هزینه
سوخت پروازهای کارگو ،شــاهد توسعه صادرات به
خصوص در محصوالت کشــاورزی اســتان البرز و
استانهایهمجوارخواهیمبود.

کرمانشاه

همزمان با آغاز سنت خانه تکانی صورت می گیرد؛

مدیر پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه؛

نظارت ویژه گشت های مروجین مصرف بهینه آب در سطح استان اصفهان

هیچ گونه نگرانی برای تامین سوخت ایام نوروز نداریم

اصفهان  -مریم مومنی مدیر روابط عمومی
آبفای اســتان اصفهان از نظارت ویژه این شرکت بر
رفتار مصرفی مشترکین در روزهای پایانی سال خبر
داد.
مهرداد خورســندی با اشــاره به آغاز خانه تکانی و
تمیزکاری منازل گفت :بیش از  3۰۰نفر از کارکنان
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در قالب گشت
های مروجین مصرف بهینه آب اقدام به گشــت زنی
در سطح شهرها و روســتاهای تحت پوشش کرده و
با هدررفت های مشــهود و فعالیت هایی که موجب
مصرفبیرویهآبمیشودبرخوردخواهندکرد.
وی شســتن فرش ،خودرو ،لوازم خانگی و اثاثیه در
معابر و همچنین سرریز مخازن ذخیره آب را مصداق
هدررفت مشهود آب اعالم کرد و گفت :به دلیل سنت
خانهتکانیازاوایلاسفندتازمانآغازسالنوبهعنوان
روزهای اوج مصرف در بخش خانگی محســوب می
شود و به همین دلیل از شهروندان و روستائیان عزیز
درخواست می شود نسبت به صرفه جویی در مصرف
آبدقتالزمراداشتهباشند.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای اســتان اصفهان
افزود :مشترکین این شرکت بهتر اســت در این روزها به جای
شست و شوی فرش و خودرو در منزل به موسسات قالیشویی
و کارواش مراجعه کرده و شــیرآالت منزل خود را نیز به لوازم

کاهنده مصرف نظیر پرالتور و ســردوش های کاهنده مجهز
سازند.
اضافه می شــود درحال حاضر نزدیک به 1۰۰درصد جمعیت
شهری و 95درصد جمعیت روستایی در 9۸شهر و 949روستا
از خدمات شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان در بخش آب
استفادهمیکنند.

کرمانشاه مدیرپخشفرآوردههاینفتیمنطقهکرمانشاه
گفت :هیچ گونه مشکلی در ارتباط با تامین سوخت ایام نوروز با
همکاریسایرسازمانهایمربوطهنخواهیمداشت.
فریدون یاســمی اظهار کرد :در بحث تامین ســوخت ادوات
کشاورزی جزء استانهای اولیه بودیم که با هماهنگی پلیس
راهور با مدیریت جهاد کشاورزی نسبت به شناسایی کل ادوات
کشاورزیاقدامکردهپالکانتظامی نصبشدهونهایتادرهفته
گذشتهبراساسزمینزیرکشت،نوعوتعدادکشت،توپوگرافی
زمینبرآوردشدهودراختیارجهادکشاورزیقرارگرفتهاست.
وی با تاکید بر اینکه جز استانهای برتری هستیم که به موقع
سوختادواتکشاورزیراتامینوتوزیعمیکنیم،افزود:بهاین
ترتیببهصورتچهارفصل،جهادکشاورزیمیتواندبراساس
کارتبانکیکهتوسطمالکادواتکشاوزیمعرفیشده،سطح
زمین زیر کشت را به صورت فصلی اعالم نماید و شرکت کارت
بانکی را شــارژ میکنیم ،با رجوع متقاضیان و یا مالکین ادوات
کشاورزی به فروشندگی روستایی و جایگاههای عرضه توزیع
فرآوردهسوختفصلیاعطامیگردد.
مدیر پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه ادامه داد43 :
هزار خانوار مشترک نفت سفید سوز در اســتان وجود دارند،
که این  43هزار خانــوار میتوانند گاز مایــع را دریافت کنند،
خوشبختانهازپایانسالگذشتهکاربسیارارزشمندیکهانجام
شد ،معرفی این خانوارها برای استفاده از گاز مایع به این صورت
که سهمیه آنها در کارت بانکی متقاضی و مشترک شارژ شده،

بهره مند میشوند که درخواست ما از این خانوارها این است که
حتما بر اساس کارت بانکی نســبت به دریافت گاز مایع اقدام
کنندوبیشاز 3۰۰نفرعاملتوزیع،جهتتوزیعگازمایعفعال
اند و دستگاه پوز و اپلیکیشــن اختصاصی در اختیار این عرضه
کنندگانقرارگرفتهاست.
وی با بیان اینکه استفاده از کارت بانکی برای دریافت سوخت
چندین حسن برای من متقاضی دارد ،تصریح کرد :اول اینکه
عامل توزیع بیش از قیمت مصــوب را نمیتواند دریافت کند،
دوماینکهمکلفهستنداولسهمیهآن 43هزارخانوارراتامین
کنندومازادآنبهواحدهایدیگریکهنیازدارند،تزریقشود.
یاســمی در خصوص آمادگــی نــوروزی جایگاههای عرضه
سوخت تشریح کرد :هر ساله علیالخصوص امسال گشتهای
مشترک به بیش از  1۲۷جایگاه عرضه سوخت بنزین و نفت و
گازدرسطحاستانبهصورت۲4ساعتهنظارتمیکنند.

افتخاری دیگر برای خانواده بزرگ توسعه نیشکر؛

فوتبالیستهای نیشکر فاتح جام قهرمانی کارگران شدند
اهواز-محمد مجدم تیم فوتبال نیشــکر
کشــت و صنعت امیرکبیر ،با شکست رقیبان ،برای
دومین بار ،قهرمان مسابقات فوتبال کارگری کشور
شد.
مسابقات فوتبال دسته اول قهرمانی کارگری کشور
با حضور هشت تیم در استان هرمزگان برگزار شد.

بر اســاس این گزارش ،تیمهای فوتبال کشــت و
صنعت نیشــکر امیرکبیر و نماینده استان کرمان
در فینال مسابقات فوتبال کارگری کشور به مصاف
هم رفتند که نماینده خوزســتان با گل های مهدی
حمودی و محســن منصوری ،قهرمانی این دوره از
رقابت ها را آن خود کرد.

داریوش یزدی و سجاد مهدیپور به ترتیب به عنوان
ســرمربی و مربی ،کادر فنی تیم خوزستان در این
دوره از رقابــت ها بودند .محمد امیــن طرفیان نیز
سرپرستیکادر فنی را برعهده داشت.
در همین زمینه ،رییس انجمن فوتبال هیات ورزش
کارگری خوزستان با تمجید از عملکرد تیم فوتبال

بازدیداستاندارکردستان
ازخطانتقالوتصفیهخانهفاضالبشهرکامیاران

بیکی تاکید کرد :برای تجهیز و ایجاد روشنایی در هر کیلومتر1.5
میلیاردتوماناعتبارنیازبودهواگربخواهیمهمهپنجهزارکیلومتر
جادهاستانراروشنکنیمهفتهزارو5۰۰میلیاردتوماناعتبارالزم
داریم که به سبب محدودیتهای مالی این امر امکان پذیر نیست.
هرچندمحدودیتمنابعمالیدرسالهایاخیربسیاریازپروژههاو
طرحهایروشناییرانیمهتمامیاابترگذاشتهامامسئوالناستانباید
بهنحومقتضیاعتباراتمکفیبرایاینبخشمنظورکنندتاشاهد
مجروحوجانباختنمردمدرسوانحرانندگینباشیم.

رشد  15درصدی ترانزیت کاال از منطقه ویژه اقتصادی پیام
صادر شده اند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با
اشارهبهظرفیتهایمنطقهویژهاقتصادیوفرودگاه
بین المللی پیام خاطر نشــان کرد :استقرار گمرک
استان البرز در این منطقه و از سوی دیگر برخورداری
از پروازهای کارگو این امــکان را فراهم کرده تا صادر
کنندگان و وارد کنندگان بتواننــد کاالهای خود را
با اســتفاده از مزیت های این منطقه از طریق هوایی
صادر یا وارد کنند.مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی
و فرودگاه بین المللی پیام ادامــه داد :در واقع پیام با
توجه به داشتن زیر ساخت های مطلوب فرودگاهی

اهواز  -محمد مجدم صالح آلبوغبیش رئیس آموزش شــرکت گاز اســتان
خوزستان از برگزاری آزمون عملی برای  ۷۰نفر از پرســنل امدادگر و کنتور خوان با
همکاریادارهکلفنیوحرفهایاستانخبرداد.
صالح آلبوغبیش رئیس آموزش این شــرکت گفت :با توجه به دســتورالعمل های
باالدستی و تفاهم نامه فی ما بین شرکت ملی گاز ایران و سازمان فنی و حرفهای بعد
ازبرگزاریآزمونکتبیوعملیبهپرسنلامدادگروکنتورخوانگواهینامهصالحیت
حرفهایارائهمیگردد.
ویافزود:مهارتآموزیپرسنلامدادوکنتورخوانیکازاهدافبرنامههایآموزشی
این شــرکت می باشــد تا مجموعه تجربیات و دانش افزایی به درستی به نیروهای
تخصصیانتقالدادهشود.

نیشــکر ،این قهرمانی را به خوزســتانیها تبریک
گفت.
در چند سال اخیر ،تیمهای ورزشی شرکت توسعه
نیشکر و صنایع جانبی توانســتهاند در رشتههای
مختلف ورزشی در سطح استانی ،ملی و جهانی فاتح
جامقهرمانیشوند.

سنندج -ژیال رحیمی دکتر زارعی کوشا استاندار کردستان در جریان سفر به
شهرستان کامیاران از تصفیه خانه فاضالب این شهر و خط انتقال در حال اجرای این
تصفیهخانهبازدیدکرد.
تصفیهخانهفاضالبکامیارانبهعنواننهمینتصفیهخانهفاضالباستانبهمنماه
سال1399بااعتبار45میلیاردتومانبهبهرهبرداریرسید.
ظرفیت تصفیه خانه فاضــالب کامیاران 1۸هزار و 114مترمکعب در شــبانه روز و
جمعیتزیرپوششدرافقطرح1۰5هزارنفرمیباشد.
با توجه به اینکه خروجی پساب این تصفیه خانه به طول  3کیلومتر باید از زمینهای
کشاورزی هدایت می گردید ،کشاورزان اجازه لوله گذاری پساب فاضالب و انتقال به
محلپیشبینیشدهراباعبورازرمینهایکشاورزیندادندولذامقررشدخطانتقالی
بهاینمنظورتوسطشرکتآبفااجراشود.
در حال حاضر از مجموع 4.۷کیلومتر خط انتقــال مدنظر در این پروژه ۲.6کیلومتر
اجراشدهو۲.1کیلومتردیگردربرنامهقراردارد.
برای اجرای خط انتقال باقیمانده به همراه عملیات احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن در
مجموع9.5میلیاردتوماننیازاست

مشعلگاز۲هزارخانوارکوهپایهنشین
ساریروشنشد

ساری -اسالمی همزمان با مراسم افتتاح طرح گاز رسانی به9روستای کوهپایه
نشین بخش کلیجانرستاق شهرستان ساری  ،مشعل گاز طبیعی  ۲هزار خانوار این
بخشروشنشد.
به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان مازنــدران« ،قاســم مایلی
رستمی»سرپرست شرکت گاز مازندران در مراسم بهره برداری از طرح گازرسانی به
این بخش که با حضور مسووالن شهرستانی در روستای ورکی برگزار شد ،گفت که
برای گازرسانی این روستاها 4۰میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است .وی با اعالم
اینکهگازرسانیبهروستاهایدودانگهوچهاردانگهساریهمامسالبه سرانجاممی
رسد ،افزود  :طبق برنامه سال آینده شهرستان ساری به عنوان شهرستان سبز طبق
تعریفشرکتملیگازمعرفیمیشود.مایلیرستمیبااشارهبهاینکهامروزساکنان
ابکسر ،پلســک ،میانک ،کالخیل ،الرما ،لولت ،ورکی و اجارستاق به عنوان آخرین
روستاهایبخشکلیجانرستاقبهشبکهسراسرگازپیوستهاند،افزود:درحالحاضر
 6۲5هزار خانوار شــهری مازندران برابر با  99.9درصد و  435هزار خانوار روستایی
معادل95درصدبهشبکهگازسراسریوصلهستند.مایلیرستمیبابیاناینکه9۲
درصد مشترکان شرکت گاز در مازندران ،مصرف کنندگان خانگی هستند ،تصریح
داشت:مازندرانازلحاظنرممشترکانروستاییرتبهدومکشوررادارد.

سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان خبر داد

ذخیرهسازیحدود۱۰۰درصدسهمیه
سیبتنظیمبازارشبعیددرخراسانرضوی

آذربایجان شرقی
مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان:

نقشههای کاداستر یک چهارم اراضی کشاورزی آذربایجانشرقی تهیه میشود
تبریز مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان
شــرقی از تهیهی نقشــههای کاداســتر یک چهــارم اراضی
کشاورزی استان خبر داد.
داداش نصیــری در جلســهای کــه باحضور رئیس ســازمان
جهادکشاورزی آذربایجانشرقی و مسئولین سازمان به منظور

ارزیابی عملکرد برنامه کاداستر اراضی استان برگزار شد ،ضمن
تشریح عملکرد مدیریت امور اراضی استان در تهیهی نقشههای
کاداستر یک چهارم اراضی کشاورزی استان ،فرآیند کاربردی
ســازی این پروژه بزرگ و چگونگی عملیاتی کــردن ادامه این
طرح را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد.
در این جلسه با تاکید رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

بیش از  ۶۸باب مخزن آب لرستان گندزدایی میشود
خرم اباد مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب لرستان گفت:
بیشاز6۸بابمخزنآباستانگندزداییمیشود.

حمیدرضــا کرم وند اظهــار کرد :ایــن عملیات با هــدف ارتقا
پارامترهای کیفی آب از جمله کدورت و بهبود طعم و بر اســاس

شرقی مقرر شد ،دبیرخانه دائمی کاربردیسازی برنامه کاداستر
اراضی اســتان در معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان
مستقر شده و ضمن تشکیل جلســات منظم و دو هفتهای آن،
مدیریت امور اراضی اســتان با ارائه اطالعات مکانی و توصیفی،
برنامه عملیاتی خود را برای تســریع در فرآیند تهیه نقشههای
کاداستر اراضی کشاورزی اســتان بهصورت کامل تهیه و ارائه

کنند.
با اجرایی شدن عملیات کاداســتر اراضی و بارگذاری اطالعات
مکانی و توصیفی این طرح که با ســرمایه گذاری باالیی انجام
میشــود ،زمینهی برنامه ریزیهای آتی در جهت توســعهی
کشــاورزی به نحو شایســته و دقیق امکان پذیر شــده و بستر
سنددار شدن اراضی کشاورزی آماده خواهد شد.

دستورالعملهای ابالغی از سوی شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشوراست.
وی تصریــح کــرد :از اواخــر بهمنماه ســال جاری تــا پایان
اردیبهشــتماه ســال آینده در راستای ســطح کمی و کیفی
آب شرب در شــهرهای اســتان بیش از 6۸باب مخزن آب مورد
گندزداییوشستشوقرارخواهدگرفت.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب لرســتان خاطرنشــان کرد:
شستشو و گندزدایی مخازن در روستاهای تحت پوشش مطابق
برنامه زمانبندی شــده در اختیار پیمانکار و بــا نظارت کنترل
کیفی این شرکت در حال انجام است بهطوریکه از ابتدای سال
 14۰۰تاکنون بیش از ۷5درصد از مخازن روســتایی شستشو و
گندزداییشدهاست.

مشهد سرپرســت مدیریت تعاون روســتایی خراســان رضوی گفت :در حال
حاضر حدود 1۰۰درصد ســهمیه سیب تنظیم بازار شــب عید در خراسان رضوی
ذخیرهسازیشدهاست.
آرش آوان با اشاره به سهمیه سیب تنظیم بازار شب عید برای خراسان رضوی اظهار
کرد :این سهمیه برای خراســان رضوی حدود 6۰۰تن بوده که از این میزان سهمیه
تاکنون ۲/6۷درصــد آن معادل حدود 4۰1تن و ۸93کیلوگرم ســیب زرد و۸/3۲
درصد سیب قرمز به میزان حدود 19۷تن و 4۰کیلوگرم در استان ذخیرهسازی شده
است .وی افزود :میوه ذخیرهسازی شــده استان هماکنون در سردخانههای بهسرد،
صحت و خیام انبار شده است .سرپرســت مدیریت تعاون روستایی خراسان رضوی
با اشاره به ذخیرهسازی مجموعا  ۲51تن از ســهمیه پرتقال استان نیز تصریح کرد:
تاکنوناز ۸۰۰تنسهمیهپرتقالاستان 1۷5تندرسردخانههایمشهدو ۷6تندر
سردخانهدیگریذخیرهسازیشدهاست.
وی خاطرنشــان کرد :در حال حاضر قیمت و زمان توزیع میوه تنظیم بازار شب عید
استان از طرف ستاد تنظیم بازار کشور اعالم نشــده و پس از اعالم از طریق رسانهها
اطالعرسانیخواهدشد.

بانک

در آیین تجلیل از روسای شعب برتر بانک گردشگری مطرح شد

رموزموفقیتشعببرتر،توجهبهمدیریت
دانش،کارتیمیومشتریمداریاست

قائم مقام بانک گردشــگری در آیین تجلیل از روســای شعب برتر این
بانک گفت :توجه به مدیریت دانش ،انجام کار تیمی و هدفمند ،مشتری
مداری و همدلی از جمله رموز موفقیت شعب برتر بانک بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشــگری ،حســین رحمتی افزود:
تجلیل از روســای شــعب برتر به منزله نادیده گرفتن تالش همکاران
سایر شعب نیست بلکه روسای شــعب برتر با انجام کار تیمی و هدفمند
عمل کردن ،رتبه باالتری از شاخصهای تعیین شده را کسب کردهاند.
وی اضافه کرد :بانک مرکزی همه ساله در همایشی از روسای شعب برتر
بر اساس شاخص های تعیین شده تجلیل می کند و هدف آن این است
که تجارب مفید و ارزشــمند و همچنین دالیل موفقیت آنان را به سایر
بانک های کشــور منتقل کند تا انگیزه بانک ها بــرای خدمت به مردم
بیشتر شود.
عضو هیات مدیره بانک گردشگری ادامه داد :توصیه می کنم حوزههای
طرح و برنامه و همچنین شــعب بانک ،نتایج کار تیمی و عملکردهای
موفق شعب برتر را احصا و به سایر شعب منتقل و به اجرا بگذارند.
رحمتی تصریح کرد :بانک گردشــگری با برنامه ریزی ،نظارت کافی و
بکارگیری ظرفیت های همه همکاران برای داشــتن کارنامه ای موفق
همواره تالش کرده و برای تداوم این مســیر ،باید همکاری و همدلی در
صف و ستاد بانک بیش از گذشته افزایش یابد.
وی گفــت :امروز تالش مدیرعامــل و هیات مدیره بانک گردشــگری
این اســت که رفع موانع کنند و با حذف ایســتگاههای کاری اضافه ،به
کارها سرعت بدهند ضمن اینکه در این خصوص از پیشنهادات مفید و
سازنده همکاران استقبال می کنند .شعب بانک گردشگری میتوانند با
هوشمندی و توجه جدی به نیاز مشتریان در این راه مفید و موثر باشند.
رحمتی افزود :با توجه به خوشنامی بانک گردشگری و حس خوبی که
مردم به نام و لوگوی این بانک دارند ،همگی تالش کنیم تا ضمن حفظ
منافع سپرده گذاران و ذینفعان بانک را رشد و توسعه دهیم و به جایگاه
مطلوب تری برســانیم.وی اظهار کرد :ارائه خدمات مناسب ،جامع و به
روز به مشتریان همواره باید در بانک گردشــگری تداوم داشته باشد و
امیدوارم همکاران شعب بانک در کشــور از ظرفیتها و موفقیت های
روسای شعب برتر بهره بگیرند.قائم مقام بانک گردشگری با بیان اینکه
شورای عالی مبارزه با پولشویی ،ایجاد شــعبه مجازی در شبکه بانکی
را به رسمیت شناخته اســت ،گفت :با هدف چابک سازی بانک ،شعبه
مجازی که به تازگی چند محصول جدید نیز به آن اضافه شــده است،
را راهاندازی کردیم و اکنون ظرفیت ما به گونهای اســت که باید تعامل
خوبی بین شعب فیزیکی و مجازی وجود داشته باشد.
بر اســاس این گزارش ،در این آیین از روســای شــش شــعبه بانک
گردشگری شامل روسای شعب گرگان ،زاهدان ،بازار مبل ،وزرا  ،قزوین
و رئیس وقت شعبه مرکزی تبریز با اهدای لوح تجلیل شد.
روسای شــعب مذکور در دوازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب
بانکها و موسســات اعتباری کشور که توســط مؤسسه عالی آموزش
بانکداری ایران برگزار شد ،به عنوان روسای شعب برتر برگزیده شدند.
بر اساس ارزیابیهای انجام شده ،حســن فرج الهی رئیس وقت شعبه
مرکزی تبریز ،غالمرضا سوســرائی رئیس شــعبه گرگان و رضا قادری
رئیس شعبه زاهدان ،عنوان روسای شعب برتر دوازدهمین گردهمایی
روسای موفق شعب بانک های کشور را کسب کردند .همچنین محمد
مفتاحی رئیس شعبه بازار مبل ،اکبر رحمانی رئیس شعبه وزرا و داوود
قاسمی رئیس شــعبه قزوین به عنوان دیگر روسای موفق شعب بانک
های کشور انتخاب شدند.
بانک گردشگری  100شعبه در سراسر کشور دارد.

فراهمشدنامکانتغییرشمارهتلفنمشتریان
دراپلیکیشنموبایلت

بانک سامان امکان تغییر شماره تلفن همراه مشــتریان در اپلیکیشن
موبایلت را فراهم کرد.به گزارش سامان رســانه ،تمام مشتریان از این
پس میتوانند بدون مراجعه به شعب بانک سامان شماره تلفن همراه را
از طریق اپلیکیشن موبایلت تغییر دهند.
بر این اساس ،مشــتریان میتوانند با مراجعه به اپلیکیشن موبایلت و از
قسمت سایر ،در بخش پروفایل ،قسمت ویرایش شماره تلفن همراه را
انتخاب و شماره جدید خود را ثبت کنند.
الزم به ذکر است که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ،شماره تلفن
ثبتشده باید به نام دارنده حساب باشد.

بانکتوسعهتعاونقابلیتهایمناسبیبرای
پیشبرداهدافراهبردیدولتدارد

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون از قابلیت های مناسب بانک برای
نقش آفرینی در پیشبرد اهداف راهبردی دولت خبر داد.
محمد جعفر ایرانی طی سفر به اصفهان در جلسه ارزیابی عملکرد پنج
استان کشور اظهار داشــت :بانک توســعه تعاون اهتمام ویژه ای برای
پیشبرد اقدامات توسعه ای اعم از پرداخت تســهیالت اشتغال زایی و
همچنین تسهیالت حمایتی و ازدواج جوانان داشته است و از این حیث
قابلیت دستیابی به جایگاه سرآمدی در نظام بانکی را دارد.
وی افزود :نظــام بانکی در مســیر ارائه خدمات نویــن و بهینه نمودن
فرآیندها در حال تحوالت کیفی و رو به پیشــرفت اســت و بانک نیز با
برنامه های مدون و استراتژی ویژه در مســیر رو به رشد است و از بانک
و نظام بانکی انتظار می رود همســو با مردم متوسط و اقشار کم درآمد و
ضعیف حرکت کند.
ایرانی گفت :با توجه به اینکه بانک توســعه تعاون از بســترهای الزم از
جمله زیرساخت های الکترونیک ودارا بودن شعب در مناطق دور افتاده
برخوردار است می تواند به عنوان بانک عامل دولت در طرحهای بزرگ
و ملی همکاری داشــته باشــد که کارنامه بانک در پرداخت تسهیالت
اشتغال روستایی مبین این سخن می باشد .
وی خاطرنشان کرد :شناسایی قابلیت ها و مزیت های اقتصادی مناطق
و استان ها می تواند بانک را در مسیر فعالیت توسعه ای مبتنی بر آمایش
ســرزمین قرار دهد و هماهنگی و همکاری با دســتگاه های اقتصادی
اســتان از جمله ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها ،سازمان
صنعت ،معدن و تجارت و سازمان جهاد کشــاورزی استانها در ارتقای
اثربخشی حمایت از فعالیت تولیدی ضروری است.
عضو هیات مدیره تصریح کرد :تولید کنندگان برای پیشبرد هزینه های
پروژه ها با نوسانات تورمی روبرو هستند و چه بسا پرداخت تسهیالت در
زمان کوتاهتر موجب مدیریت بهتر هزینه های تولید می شود ،از این رو
مساعدت ارکان اعتباری بانک در حمایت از واحدهای تعاونی و تولیدی
و تسریع در تامین نیازهای مالی و بانکی واحدها حائز اهمیت است.
ایرانی اظهار داشــت  :نیروی انســانی خالق و توانمند و جوان بانک از
مزیت های بانک محسوب می شود و انتقال تجارب مفید ،ایجاد انگیزه
الزم توسط مدیران استانها می تواند در احساس رضایتمندی و ارتقای
اثربخشــی و بهره وری نیروها تاثیرات مطلوبی را باشــند و کار جمعی،
فعالیت دوستانه و جهادی در میان همکاران شعب قابل توصیه است.
وی افزود :رابطه و ارتباط مشتریان با بانک باید دوطرفه و متقابل باشد،
همان گونه که مشــتری برای بانک  ،اولویت اول محسوب میشود و در
همین راستا خدمات بهینه به مشــتریان مد نظر است ،از مشتریان به
ویژه تعاونگران نیز خواســتاریم تا اولویت ویژه ای برای بانک تخصصی
خودشان قائل شوند.
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معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی خبر داد

بازگشتبهدورانرونقساختمسکن

خریدار معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و
شهرسازی گفت :همزمان با تامین زمین ساخت
یک میلیون واحــد نهضت ملــی ،از حدود ۳۶۰
هزار واحد مسکن شــهری در سال  ۹۸به ساخت
 ۴۰۸هزار واحد در ســال  ۹۹و ساخت  ۵۲۰هزار
واحد در سال  ۱۴۰۰رسیدیم که نوید بازگشت به
سالهای پررونق ساخت و ساز کشور است.
«محمود محمــودزاده» در هشــتمین همایش
ســالیانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «مســکن؛
پیشــران تولید» در محل وزارت راه و شهرسازی،
افزود :در پنج ماه گذشــته با ابــاغ قانون جهش
تولید و دســتور رییس جمهــوری ،اقداماتی در
حوزه مسکن انجام شده است.
وی گفت :اگر در ســال یک میلیون واحد مسکن
ســاخته شــود ،تامین حداقل هزینه ســاخت و
خدمات آن بدون هزینــه زمین ،حدود  ۸۰۰هزار
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
معاون وزیر راه و شهرســازی ادامــهداد :بیش از
 ۳۲۰هزار هزار میلیارد تومــان ارزش اقتصادی
ساخت چهار میلیون مســکن در این پروژه است.
بر این اســاس بیش از  ۸۰درصــد نقدینگی کل
کشور ،چرخه مالی این پروژه و محل هزینه است.
بنابراین بــه لحاظ نبودن بازار هــدف کافی برای
نقدینگی موجود و تخریبی که به سیســتم وارد
می کند بهطور طبیعی این پروژه بســتر مناسبی
برای این هجمه میتواند باشد.
محمودزاده اضافهکرد ۷۰ :درصد هزینه ساخت
مسکن مربوط به مصالح ســاختمانی است که در
مفهموم غیرمستقیم باعث تقویت تولید و افزایش
خطوط تولید و افزایش بهــره وری تولید صنعتی
کشــور اســت ۳۰ ،درصد این عدد نیز در حوزه
خدمات است.
وی گفــت :اکنون حدود  ۵۵۰هــزار مهندس در
حوزه ساختمان در کشــور داریم که در سازمان
نظام مهندســی فعال هســتند .کل فعالیتهای

موجود تا قبــل از این پــروژه بــرای  ۲۰درصد
مهندســان کفایت میکرد ،بر این اساس اکنون
بخــش خدمات در ذیــل نهضت ملــی میتواند
فعالیت ویژهای داشته باشد.
معاون وزیر راه و شهرســازی درباره میزان ایجاد
اشتغال ســاخت مسکن اظهار داشــت :هر واحد
مســکونی  ۲.۴اشتغال مســتقیم یا غیرمستقیم
ایجاد و حفظ میکند .بنابراین مجموع این چهار
میلیون مسکن حدود  ۹.۶میلیون اشتغال ایجاد
و حفظ میکند .پــس اهمیت این بخش برای کل
اقتصاد بسیار بوده و این حوزه واقعا پیشران است.
اما عالوه بر پیشــران اقتصاد ،باید در موضوعات
فرهنگی و اجتماعــی هم بــه آن پرداخت ،زیرا
تاثیرات ماهیتی مهمی دارد.
وی ادامــهداد :در تدوین برنامه اجرایی ســاخت
چهار میلیون واحد مســکن ،نزدیک کردن توان
خانوار به قیمت تمام شــده راهبــرد اصلی دولت
است .برای نخســتین بار در طرحهای حمایتی
کشــور میزان تســهیالت و کامزد تســهیالت
متفاوت و بر اســاس دهک درامدی است .در این
طرح تنوعی در سود تســهیالت و مبلغ که ناشی
از کمک دولت به خانوار است در نظر گرفته شده
است .مطالعات ما در راستای کمک به دهکهای
پایین و حمایت دولت است که بیشترین کمک به
دهک اول تا سوم است.
محمودزاده ۶ ،راهبرد وزارت راه و شهرســازی در
این پروژه را تشریح کرد و گفت :نخستین راهبرد
«توســعه و تقویت تولید مســکن توسط بخش
خصوصی» اســت .در مســکن شــهری معموال
در سال ســاخت حدود  ۳۰۰هزار واحد داشتیم
اما سیاستهای دولت باعث شــده در سال  ۹۹و
 ۱۴۰۰پیشــرفتهای زیادی در حــوزه تکمیل
واحدهای مسکونی و صدور پروانه داشته باشیم.
وی بیانداشــت :از حدود ۳۶۰هزار واحد در سال
 ۹۸به  ۴۰۸هزار واحد در ســال  ۹۹و پیش بینی

باالی  ۵۲۰هــزار واحد در ســال ۱۴۰۰خواهیم
رســید که نویدبخش بازگشــنت به سالهای پر
رونق ساخت و ساز کشور است.
این مقام مســوول گفــت :در ســال  ۱۴۰۰و در
دوازدهمین ماه ســال ،به میزان ســاخت و ساز و
تکمیل پروژه ســاختمانی در سال  ۹۴میرسیم
که بیش از  ۵۰۰هزار واحد مســکونی در ســال
اســت .ســیل افول از  ۹۴به طرف پایین درحال
بازگشت است.وی افزود :راهبرد دوم بحث بافت
فرســوده اســت که ظرفیتهای موجود و قابل
گسترش را در اختیار قرار میدهد .ساخت و ساز
مسکن در استطاعت برای دهکهای اول تا سوم،
ســومین راهبرد وزارت راه در این زمینه اســت.
راهبرد چهارم ساخت مسکن در استطاعت برای
سایر دهکهای هفتگانه است.
معــاون مســکن وزیــر راه و شهرســازی
خاطرنشــانکرد :احداث مســکن روســتایی
پنجمیــن راهبــرد وزارت راه و در نهایت راهبرد
ششم عبارت اســت از مســکن اجارهای و ایجاد
نظم در کنترل بازار اجاره کشور دولتدر دو حوزه
کاهش هزینه زمین و کاهش هزینه انشــعابات،
که به کاهش شــکاف بین قیمت موجود مسکن
و توان خانوار کمک میکند.
محمــودزاده گفت :در مدت کمتــر از پنج ماهی
که قانون جهش تولید مســکن به وزارت راه ابالغ
شــده ۹۸۰ ،هزار واحد زمین با کاربری مسکونی
برای طرح تامین شــده که کلنگ زنی  ۳۲۰هزار
واحد آن انجام شــده و  ۱.۴دهــم میلیون اراضی
زمین تعیین و در دســت بررسی اســت .بر این
اســاس در کمتر از پنج ماه نزدیک به یک میلیون
واحد زمین تامین شده است.
وی ادامهداد :تاکنون بیش از ســه میلیون و ۳۵۰
متقاضی در طرح ثبت نام کردند .در همه شهرها
ثبت نام در حال انجام است ،همچنین  ۴۰۰هزار
متقاضی مجرد در این طرح ثبت نام کردند.

تعاون

جشنواره استقبال از قرن جدید با بیمه نامه زندگی تعاون آغازشد

جشنواره استقبال از قرن جدید
با بیمه نامــه زندگی تعــاون از
ابتدای اســفندماه آغاز و تا پایان
سال ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابــط عمومی بیمه
تعاون ،محمد حســین یوسفی،
سرپرســت مدیریت بیمه های

زندگی بیمــه تعاون از شــروع
«جشنواره استقبال از قرن جدید
با بیمه نامه بیمه زندگی» تعاون
خبر داد و گفت :این جشــنواره از
ابتدای اسفندماه شروع و تا پایان
سال ادامه خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به تخفیفات

ویــژه جشــنواره اســتقبال از
قرن جدید با بیمــه نامه زندگی
تعــاون افزود :در این جشــنواره
تخفیف  20درصــدی برای بیمه
نامه های حــوادث انفرادی؛ 15
درصد تخفیف بــرای بیمه نامه
های درمان انفــرادی؛ 50درصد

تخفیف بــرای بیمــه نامه های
مســئولیت 70 ،درصد تخفیف
برای بیمه نامه های بدنه خودرو
و امکان تقســیط آن و همچنین
تخفیف  70درصــدی برای بیمه
نامه هــای آتش ســوزی در نظر
گرفته شده است.

بیمه
راهاندازیسیستمساماندهیشبکهفروش
بیمههایعمربیمهتجارتنو

رئیس ســازمان فــروش بیمههــای زندگی
شرکت بیمه تجارتنو ضمن اعالم راهاندازی
سیستم ساماندهی شــبکه فروش بیمههای
زندگی ،از پیشبینــی تمهیداتی دیگر برای
گســترش شــبکه توزیع و ارائه محصوالت
جدید و متنوع در آیندهای نزدیک خبر داد.
به گــزارش روابطعمومی بیمــه تجارتنو؛
ریحانه جناتی رئیس ســازمان فروش بیمههای زندگی شــرکت بیمه
تجارتنو گفت :فضای حاکم بر صنعت بیمه در ســالهای اخیر بسیار
تغییر کرده و آنچه بیش از هر موضوعــی صنعت بیمه را تحت تأثیر قرار
داده ،عوامل بیرونی مانند نوســانات مســتمر و نامطلوب شاخصهای
اقتصادی بوده که موجب کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید مردم شده
است .این موضوع بهطور مســتقیم بر خردهفروشی محصوالت برخی
رشتههای بیمهای ،بهویژه بیمههای زندگی اثر منفی گذاشته است.
جناتی ادامه داد :این موضوع شــرکتهای بیمه را به سمتی سوق داده
که نگاهی متفاوت ،خاص و تحولگرا در حوزه بیمههای زندگی داشته
باشــند تا بتوانند با وجود فشار این عوامل بیرونی ســهم خود را از بازار
بیمه افزایش دهند.
از طرف دیگر ،بــا توجه به مزایا و منافع بالقوه بیمههای زندگی شــامل
افزایش مشــتریان وفادار و جذب منابع مالی پایدار ،ورود و رشد در این
حوزه به برنامه راهبردی اغلب شرکتها تبدیل شده است.
راهکار موفقیت در بازار پر رقیب فعلی
وی افزود :با ورود شــرکتهای تازه تأســیس بیمه در کنار گســترش
فعالیت شــرکتهای قدیمی منابع مالی جدید به صنعت وارد شــده
درحالیکه شــاهد تشــدید رقابت در این حوزه هســتیم .در این بازار
رقابتی مطمئناً شرط ماندگاری توسعه و ایجاد کانالهای جدید عرضه
و توزیع ،ایجاد زیرســاخت الزم جهت گسترش و حمایت شبکه فروش
و تعمیق محصــوالت بیمهای منطبق بــا فناوریهــای روز دنیا و نیاز
مشــتریان اســت که میتواند نقش تحولآفرینی در صنعت بیمه ایفا
کند.
هدفگذاری شرکت بیمه تجارتنو با رویکرد تحول دیجیتال
همگام با چشمانداز شرکت برای تبدیل شــدن به شرکتی هوشمند و
فنآور در بازار بیمه کشور بر آن شدیم تا مسیر تغییر در حوزه بیمههای
زندگی را با تمرکــز بر تحول دیجیتال دنبال کنیم .بــر این مبنا ،در پی
توســعه پلتفرم بیمهگــری باز در شــرکت بیمه تجارتنــو ،ارتباط با
اســتارتاپها و اتصال به اپلیکیشــنهای متفاوت را در دستور کار قرار
دادیم تا در حوزههای اساســی تحول دیجیتال یعنی تجربه مشتری،
مدل کسبوکار و فرآیندها قدمی نو برداریم.
در این راستا سامانهای جهت توســعه شبکه فروش و مدیریت تیمهای
فروش طراحی و بهتازگی در اختیار شــبکه فروش قرار گرفته است .در
این سیستم قابلیت تعریف ســطوح مختلف تیمهای فروش بهصورت
پارامتری وجود دارد .همچنین امکان مدیریت و توزیع کارمزد و ایجاد
گزارشهای مختلف جهت شــفافیت در مدل برای هر نماینده تعریف
شده است.
جناتی افزود :به دنبال توسعه خردهفروشی در شرکت از مدلهای نوین
برای افزایش کانال جدید توزیع بر بســتر بازاریابی دیجیتالی استفاده
شده است .در این مســیر ســرنخهای فروش پس از جذب در آکادمی
آموزشی شرکت بیمه تجارتنو با مفاهیم بیمهای ،فنی و بازاریابی آشنا
شده و دسترسی به سیستم فروش آنالین برای شبکه جدیدالورود فعال
میگردد .به بیانی دیگر هدف ما ایجاد تغییر و تحول در مسیر گسترش
شــبکه توزیع و حمایت همهجانبه بوده است بهطوریکه در ابتدای راه
عوامل فروش در شرکت همراه و همقدم با آنها باشیم.
جناتی ادامه داد :در مبحث تحول تجربه و افزایش ســطح رضایتمندی
مشــتری و بهمنظور ارائه خدمات بهینه در سفری که مشتری در بیمه
تجارت نو دارد سعی شد تا به نیازهای مشتریان نگاه ویژهای شود چراکه
اثربخشی ارتباط با مشتری و آگاهی از نیازهای او میتواند منشأ تحول
باشــد .در این خصوص چند طرح ویژه خدماتی آماده شــده است که
بهزودی به مشتریان اختصاص مییابد.
جناتــی افــزود :بهمنظور افزایــش ضریب نفــوذ بیمه و اســتفاده از
ظرفیتهای موجود برای فرهنگســازی بیمههای زندگی در کشور،
به طراحی چندین محصول پرداختهایم که طــی ماههای آتی از آنها
رونمایی خواهد شــد .در طراحی این محصوالت بهنوعی از پتانســیل
بازارهای موازی استفاده شده است تا ضمن شــفافیت برای مشتریان
فعلی ،راهی بــرای معرفی بیمه و جذب منابع پایــدار از بازارهای دیگر
فراهم شود.

هدفگذاریبیمهسرمدبرایحضوردربازار
انرژیوصنعتپتروشیمیکشور

بیمه سرمد با شرکت در ســومین نمایشگاه
حمایــت از ســاخت داخــل در صنعــت
پتروشیمی ،هدفگذاری ویژهای برای حضور
موثر در بازار انرژی و صنعت پتروشیمی کشور
کرده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد ،سومین
نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت
پتروشــیمی با نگاه ویژه به صنعت پاالیش و پترو پاالیش ،دوم تا چهارم
اسفند  1400در جزیره کیش برگزار میشود.
بیمه ســرمد که یکی از شــرکتهای اصلــی حاضر در اجــرای طرح
«پتروصاد» بانک صادرات ایران با هدف افزایش ســقف تامین سرمایه
و تسهیل در اجرای پروژههای پیشــران صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی
است ،با یک نگاه استراتژیک در این نمایشگاه حضور پیدا خواهد کرد.
این شــرکت برای معرفــی توانمندیهــای ویژه خــود در حمایت از
طرحهای نفت ،گاز و پتروشــیمی و با هدف توســعه بــازار بیمههای
مهندســی و انرژی و ارائه انواع خدمات بیمــهای در زمینه بیمه جامع
اموال (برای کلیه تاسیسات ،تجهیزات ،ساختمانها و ،)...بیمه باربری،
بیمه ماشینآالت پیمانکاری (کلیه ماشینآالت ساختمانی ،راهسازی
و پیمانکاری) ،بیمه درمان تکمیلی ،بیمه مســئولیت کارفرما در قبال
کارکنان ،بیمه مســئولیت پیمانکاران ،بیمه تضمین کیفیت محصول
در قبال اشــخاص ثالث ،بیمه عمر مانده بدهکار ،بیمه عمر و پسانداز،
بیمه خودرو و پاداش سنوات بازنشستگی به شرکتهای حوزه نفت ،گاز
و پتروشیمی در سومین نمایشــگاه حمایت از ساخت داخل در صنعت
پتروشیمی حاضر شــده و با حضور مدیران ارشــد و کارشناسان فنی،
محصوالت و خدمات نوین خود را به بازدیدکنندگان معرفی میکند.
این دومین گام بــزرگ بیمه ســرمد ،پس از حضور در ســیزدهمین
نمایشــگاه معرفی فرصتهای ســرمایهگذاری کشــور و هشــتمین
نمایشــگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیســازی (کیش
اینوکس  )2021است که در آن عالوه بر معرفی خدمات نوین بیمهای
خود ،نقش شرکت را در ســوپرمارکت مالی بانک صادرات ایران و طرح
بزرگ پتروصاد تبیین میکند.
سومین نمایشــگاه حمایت از ســاخت داخل در صنعت پتروشیمی با
نگاه ویژه به صنعت پاالیش و پترو پاالیش ،با همکاری شــرکت صنایع
پتروشــیمی خلیج فارس ،معاونت عملی و فناوری ریاست جمهوری،
شــورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و ویــژه اقتصادی و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت 2 ،تا  4اســفند  1400در جزیره کیش برگزار
میشود.

