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خریدار   نایب رییس اتاق بازرگانی مشــترک 
ایران و قطر گفت: این کشــور به دلیل همسایگی 
و مسیر کوتاه ترددی، شــریک تجاری و ترانزیتی 

خوبی برای ایران محسوب می شود.
»خورشــید گزدرازی« با بیان اینکه قطر کشور 
خوبی در حوزه خلیج فارس برای ایران محسوب 
می شــود، خاطرنشــان کرد: با توجه به پیشینه 
خوب دو کشــور و ارتباطات و ترددهایی شــکل 
گرفتــه در این بخش، توســعه روابــط می تواند 
راهگشــا باشــد.وی با بیــان اینکــه در زمینه 
گردشگری، اقتصادی و فرهنگی ارتباطات خوبی 
بین دو کشور وجود داشته و دارد، افزود: با توجه به 
نزدیکی قطر به خاک ایران به ویژه در استان های 
بوشــهر و هرمزگان بــا فاصله دریایی مناســب 
ظرفیت بسیار زیادی برای روابط دو کشور وجود 
دارد.نایب رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران 
و قطر تاکید کرد: این کشــور شــریک تجاری و 
مصرف کننده خوبی برای کاالهای ایرانی اســت 
و از ســوی دیگر ظرفیت باالی ایران برای ایجاد 
مسیر مناسب ترانزیتی از کشورهای عضو اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا به قطر، منفعت بســیاری به 
همراه دارد تا به عنوان هاب منطقه جنوب متصل 

به قطر مورد استفاده قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه ایران در حال حاضر در لیست 
۱۰ شــریک تجاری قطر قرار ندارد، تصریح کرد: 
به دلیل برخی تحریم های بــرون مرزی و درون 
مرزی محدودیت بسیاری به وجود آمده است به 
همین دلیل تاکنون نتوانستیم در بازارهای هدف 
به ثبات و توسعه دست یابیم.گزدرازی با اشاره به 
ســفر رییس جمهوری به کشور قطر، خاطرنشان 
کرد: این تعامل هم در زمینه سیاســی می تواند 
تاثیر گذار باشــد و هم در زمینه اقتصاد و کسب و 

کار تسهیالتی را ایجاد کند.

بخش خصوصی ذی نفعان واقعی از توسعه 
روابط با کشورهای همسایه است

وی با تاکید بر اینکه ذی نفعان واقعی از توســعه 
روابط با کشــورهای همســایه بخش خصوصی 
اســت، تصریح کرد: بهتر بود چند نفــر از فعاالن 
در تجارت با قطر،  رییس جمهوری را در این سفر 
همراهی کنند تا گروه کامل تری در توسعه روابط 
حضور داشته باشند؛ البته که با توجه به همراهی 
گروهی از وزرا در این ســفر، پیشنهادات اجرایی 
فراوانی داده می شود که اجرایی نیز است، اما باید 
در قالب تفاهم نامه نیز به امضا برســد تا ضمانت 

عملیاتی نیز پیدا کنند.نایب رییس اتاق بازرگانی 
مشــترک ایران و قطر گفت: امــکان صادرات و 
اســتفاده از ظرفیت بندر قطر برای صدور کاال به 
کشورهای دیگر وجود دارد، اما مشکالتی از جمله 
سیســتم بانکی برای انتقال پول موانعی را برای 

توسعه تجارت ایجاد کرده است.
وی افزود: تاســیس خانه تجار و بازرگانان در قطر 
می تواند شرایطی را فراهم کند تا فعاالن اقتصادی 
به ثبات برســند و موجب توســعه بازار و فروش 
کاالها می شــود که امیدواریم ایــن توافقات در 
اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، زیرا استفاده از 
این ظرفیت ها، کارگشاه است و می تواند به حضور 

پررنگ ایران در بازار این کشور کمک کند.
وی با اشــاره به اینکه در اوج تحریــم قطر، ۳۰۰ 
میلیون دالر صادرات را با این کشــور قطر تجربه 
کرده ایم، اظهار داشــت: در سال جاری تنها ۱۱۷ 
میلیون دالر صادرات به این کشــور داشــتیم که 
افت بسیاری را نشان می دهد. با توجه به برگزاری 
جام جهانی فوتبال در ســال جــاری میالدی در 
این کشــور با کاهش محدودیت ها، ایجاد امنیت 
صادراتی، توسعه زیرســاخت ها و کاهش هزینه 
تمام شده صادرات کاالها، شاهد افزایش تجارت 
خواهیم بود.بــه گفته گزدرازی، با فراهم شــدن 
شــرایط و تســریع در ترخیص کاالهــا در قطر 
می توانیم به ۵۰۰ میلیون دالر صادرات دســت 
یابیم و در میان ۱۰ کشــور اول شریک تجاری با 
این کشور قرار بگیریم.وی با بیان اینکه مشکالت 
صادراتی موجود، به تجارت آسیب می زند، گفت: 
تجار و فعاالن اقتصادی می توانند در کشــور قطر 
به جایگاه و پایگاه خوبی دســت پیــدا کنند، زیرا 
مصرف کنندگان در این کشور از تولیدات ایرانی 
اســتقبال می کنند.نایب رییس اتــاق بازرگانی 
مشــترک ایران و قطر بــا بیان اینکه بــا توجه به 

برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر مصالح ساخت 
و ساز ازجمله سیمان ســفید، مواد معدنی و سنگ 
نمای ســاختمان مشتری بســیاری در این کشور 
داشــت، خاطرنشــان کرد: به طور کلی تولیدات و 
محصوالت کشاورزی از جمله ســبزیجات و میوه 
و تره بار ایرانی مشــتری بســیاری در قطــر دارد و 
می تواند نیاز مصرف کننــدگان را برطرف کند، اما 
برای توسعه صادرات این کاالها نیاز به برنامه ریزی 
دقیق وجود دارد، زیرا این کاالها فسادپذیر هستند.

مشکل بخش خصوصی تحریم های داخلی 
است نه خارجی

وی با اشــاره به اینکه ۷۰ درصد تجارت با قطر از 
طریق بندر بوشهر انجام می شــود، تصریح کرد: 
دولت با فراهم کردن زیرساخت های الزم در این 
بخش می تواند تجارت با این کشور را تسهیل کند 

و هزینه های تجاری را کاهش دهد.
نایب رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و قطر 
اظهار کرد: بخش خصوصی در زمینه تحریم های 
خارجــی گله مند نیســت، زیرا ایــن موضوع به 
امنیــت و مصلحت نظــام بازمی گــردد و باید با 
پذیرش آن به دنبال راهکارهای دیگر رفت؛ اما در 
بخش تحریم های داخلی نیازمند تغییر در رویه ها 
و بخشنامه ها هســتیم تا بتوانیم صادرات را رونق 

دهیم و بدون دغدغه داخلی تجارت کنیم.
وی گفــت: شناســایی و بهبــود گلوگاه هــای 
لجســتیکی موجود در بنادر باید از سوی وزارت 
راه و شهرسازی و دســتگاه های مربوطه پیگیری 
و مشــکالت و موانع آن رفع شــود که امیدواریم 
در دســتور کار قرار بگیرد تا صادرات و توســعه 
آن نه تنها با قطر بلکه با کشــورهای دیگر اجرایی 
و عملیاتی شــود تا در هــر بازاری صــادرات را با 

کمترین زمان ممکن انجام دهیم.
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 قطر شریک تجاری مناسبی برای ایران است

استقبال قطری ها از کاالهای ایرانی
لوازم خانگی

طی ۱۰ ماه ســال جــاری ۴ میلیــون و ۵۰۸ 
هزار دســتگاه انواع لوازم خانگی تولید شد که 
حکایت از رشــد ۱۰.۱ درصدی نسبت به ۱۰ 

ماه پارسال دارد.
 بررسی آمار وزارت صمت از تولیدات صنعتی 
نشــان می دهد که طی ۱۰ ماه امســال تولید 
انــواع لوازم خانگــی با ۱۰.۱ درصــد افزایش 
نسبت به مدت مشابه ســال قبل به بیش از ۴ 

میلیون و ۵۰۸ هزار دستگاه رسیده است.
بر همین مبنــا، طی ۱۰ ماه ســال جاری یک 
میلیون و ۸۵۳ هزار دســتگاه یخچال و فریزر 
توســط تولیدکنندگان داخلی تولید شــده 

اســت، این در حالیســت که در ۱۰ ماه سال 
گذشته یک میلیون و ۶۹۹ هزار دستگاه از این 

محصول تولید شده بود.
بدین ترتیب تولیــد یخچال و فریــزر در ۱۰ 
ماه امسال نســبت به ۱۰ ماه سال قبل رشد ۹ 

درصدی یافته است.
همچنین در ۱۰ ماه امســال یــک میلیون و 
۱۸۰ هزار دســتگاه ماشــین لباسشویی در 
کشور تولید شده است. این در حالیست که در 
مدت مشابه سال قبل ۹۵۹ هزار دستگاه تولید 
شده بود.بنابراین تولید ماشین لباسشویی در 
۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد ۲۳ درصدی یافته است.
در ۱۰ ماه امســال یــک میلیــون و ۱۷ هزار 
دستگاه انواع تلویزیون توسط تولیدکنندگان 
داخلی تولید شــده اســت که در مدت مشابه 
پارســال یک میلیون و ۱۸ هزار دستگاه تولید 
شده بود.بدین ترتیب تولید انواع تلویزیون در 
۱۰ ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد ۰.۱ درصدی داشته است.
همچنین در ۱۰ ماه امسال ۹۱۳ هزار دستگاه 
کولر آبی در کشــور تولید شــده است. این در 
حالیست که در مدت مشابه ســال قبل ۸۶۸ 

هزار دستگاه تولید شده بود.

رشد تولید لوازم خانگـی در ۱۰ ماه امسال

آگهی مزایده فروش امالک
شماره 2000000181000003

دبیرخانه کمیته استانی ماده 5 قانون الحاق2-  اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی

اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در نظر دارد فروش اماکن ورزشی مازاد خود را )با مشخصات ذیل الذکر ( از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد 
مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   )www.setadiran.ir( و با شماره مزایده 140003 ) شماره سیستمی 2000000181000003( به صورت 

الکترونیکی واگذار نماید.

پالک آدرسردیف
فرعی

مساحتکاربرینوع ملکپالک اصلی
)مترمربع(

میزان مبلغ ودیعه )ریال(قیمت پایه )ریال(
مالکیت

فراهان – بلوار شهید چمران – 1
6 دانگ20020.000.000.0001.000.000.000تجاریزمین78274نبش خ شهدای مدافع حرم

ساعتتا تاریخاز تاریخ

1400/12/31400/12/1623/00زمان انتشار در سایت

1400/12/519/00مهلت دریافت اسناد مزایده

1400/12/51400/12/712/00تاریخ بازدید
1400/12/1619/00آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت

1400/12/1710/00زمان بازگشایی پاکات
1400/12/1712/00زمان اعالم به برنده مزایده

شرایط شرکت در مزایده : 
1- برگزاری مزایده صرفا ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ،  ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 

برنده بودن مزایده گران محترم ازاین طریق امکانپذیر میباشد.
2- کلیه اطالعات موارد فروش ملک شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی کارتابل اموال غیر منقول سامانه ستاد ، قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب 

می باشد.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ) توکن ( با این شماره تماس حاصل نمایند  :مرکزپشتیبانی وراهبری سامانه :   1456 

4- بازگشایی پاکات مزایده با حداقل یک متقاضی انجام می پذیرد.
5- هزینه ثبت قرارداد و کلیه مراحل صدور سند و انتقال آن در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزایده می باشد.

6- متقاضیان شرکت در مزایده فروش ، الزم است نسبت به واریز 5 % قیمت پایه کارشناسی زمین یا بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد و یا بصورت فیش واریزی به 
شماره حساب 4051005507520475 بنام وزرات ورزش و جوانان واریز و فیش واریزی را به دبیرخانه کمیته استانی ماده 5 اداره کل تحویل نمایند.

7-مزایده گر اقرار می نماید که در هنگام شرکت در مزایده مشمول قانون منع مداخله وزرا ، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معامالت دولتی نمی باشد .

وزارت را ه و شهرسازی
اداره کل ورزش و جواانن استان رمزکی

وزارت را ه و شهرسازی
اداره کل ورزش و جواانن استان رمزکی
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سخنگوی دولت:
تیم مذاکره کننده ذره ای از اصول ۹گانه مورد 

کید رهبر انقالب تخطی نمی کند تأ
 سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت مسائل کشــور را به مذاکرات گره 
نزده و سفر رییس جمهور به قطر ارتباطی با مذاکرات وین ندارد، تأکید 
کرد: چارچوب عملکرد تیم مذاکره کننــده همان ۹ بند اعالمی و مورد 
تأکید مقام معظم رهبری اســت و در این مســیر ذره ای تخطی نکرده 

است.
علی بهــادری جهرمــی در نشســت خبری خود با اشــاره به ســفر 
رئیس جمهور به قطر گفت: در ســفر آیت اهلل رئیسی به قطر دیدارهای 
دوجانبه ای انجام شــد و شــرکت در مجمع صادرکنندگان گاز از مهم 
ترین برنامه های این سفر است که به دســتاوردهای این سفر و توسعه 

همکاری های منطقه ای خواهیم پرداخت.
وی با ارائه گزارشــی کوتاه از عملکرد ۶ ماهه دولت ســیزدهم که آن را 
»دولت مردمــی و عدالت محور« خواند، اظهار داشــت: همان گونه که 
در شــعارهای دولت مردمی نمودار بود، یکــی از مهمترین وعده ها و 
نگاه های دولت مردمــی تغییر فضای گفتمانی حاکم بــر دولت با نگاه 

مردم محور و رویکرد مردم محور بود. 
بهادری جهرمی افزود: برگزاری ۱۵ سفر استانی فقط در ۵ ماه ابتدایی 
این دولت که با تشدید شــرایط کرونایی و ممنوعیت سفرها تقریباً در 
یک ماه گذشــته متوقف شده، نمایانگر این اســت که در هر ماه به طور 
متوسط سه سفر استانی در این دولت انجام شده که یک رکوردشکنی  
ارتباط مســتقیم با مردم در سفر به مناطق مختلف کشــور و به نوعی 
پیشــانی این تغییر فضای گفتمانی حاکم بر دولت در نزدیک شدن به 

مردم بوده است.
سخنگوی دولت مبارزه با فســاد و قانون شــکنی را یکی از محورهای 
عملکرد دولــت مردمی عنوان کــرد و گفت: در حوزه مبارزه با فســاد 
عالوه بر توســعه زیرســاخت های الکترونیکی و تقویت ســامانه ها و 
اتصال ســامانه های مختلف اطالعاتی مانند بانک مرکــزی، مالیات و 
تجارت و تکمیل و تقویت آنها به نوعی حــذف کننده امضاهای طالیی 
و تجمیع کننده اطالعات به منظور کاهش فســاد و پیشگیری از فساد 
اســت، اقدام راهبردی دولت در جهت از بین بردن زمینه های فســاد 

بوده است.
وی افزود: توســعه دولت الکترونیک از برنامه های تحولی و اقدام جدی 
روی میز دولت بوده است که در راستای تقویت مبارزه با فساد و تحقق 

عدالت معنا می  شود. 
بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت معتقد اســت کوچک ترین تجاوز 
به قانون پذیرفتنی نیست و با جدیت در مســیر مقابله با قانون شکنان 
حرکت می کند، در ادامه گفــت: ضرب االجل ۲۰ روزه کــه به منظور 
رهاسازی حریم دریا از ســوی رییس جمهور تعیین شد، اقدامی روشن 
برای اعالم جدیت دولت با هر میزان قانون شــکنی و نقض قانون در هر 

سطحی بود که بدون تبعیض اجرایی و با متخلفان برخورد شده است.
وی همچنین با اشــاره به ثبات بازار ارزی در سایه مقابله با فساد در این 
حوزه، گفت: ۷۰۰ حســاب بانکی فعالی که در حوزه ارز غیر مجازبودند 
شناسایی و مسدود شدند که یکی از اقدامات کمک کننده به ثبات بازار 
ارز بود و پرونده های متعددی هم در دســتگاه های مختلف در خصوص 

مفاسد تشکیل و برخی از آنها به قوه قضاییه ارسال شده است. 

ســخنگوی دولت با اشــاره به دیدارهای رییس جمهور با نمایندگان 
مجلس که به طــور منظم در قالب مجامع اســتانی برگزار می شــود، 
توضیح داد: آیت اهلل رئیســی حضور منظمی نیز در مجلس داشــتند و 
تقریباً تمامی نمایندگان مجلس در همین مدت ۶ ماهه گذشــته دیدار 
مستقیمی با شخص رییس جمهور داشتند. در این مدت جلسات سران 
قوا هم به طور منظم و در یک زمان بندی مشخص برگزار شد و همچنین 
به صورت منظم وزرا و بخش هــای مختلف دولت در کمیســیون ها و 
جلســات تخصصی با نمایندگان حضور داشتند که نشان از گستردگی 

تعامل با مردم و نمایندگان مردم در بخش های مختلف است.
بهادری جهرمی در ادامه به حضور به موقع مسئوالن ارشد نظام در متن 
مردم پس از بروز حوادث طبیعی اشــاره کرد و گفــت: حضور به موقع 
مدیران ارشــد کشــور در چند ماه گذشــته در میان مردم در جریان 
بروز حــوادث طبیعی نیاز به گــزارش ندارد. در زلزله ها و ســیل هایی 
که اتفاق افتاد، مدیران ملی در ســطح ملی و در مواردی حتی شخص 
رییس جمهور و معاون اول و وزیران مرتبــط در میان مردم حضور پیدا 
کردند که این احســاس را در دلها زنده کرد که مدیران و دولتمردان از 
خود مردم و در میان مردم و متعلق به خود مردم هستند. در کنار آن نیز 
سامانه های پاسخگویی برای مردم چه در داخل و چه در خارج برای در 

دسترس بودن دولت راه اندازی و فعال شد.
وی افزود: در حــوزه دســتاوردهای اقتصادی پیش از ایــن هم اعالم 
شده است که بیماری های اقتصادی کشــور بیماری های مزمن است و 
بیماری یک ماه و دو ماهه نیســت که به زودی حل شود و نیازمند زمان 
کافی برای حل و درمان است؛ با این وجود در همین دوره کوتاه ۶ ماهه 
اقداماتی صورت گرفت که امروز مردم اثر ثبات در بازار ارز در کشــور را 

احساس می کنند.
بهادری جهرمی ادامه داد: امروز مردم به ویژه فعاالن اقتصادی و بخش 
خصوصی شــاهد همکاری جدید و بزرگ دولت بــا بخش خصوصی و 
عمومی در حوزه توســعه سرمایه گذاری هســتند که افتتاح ۴۸  پروژه 
با محوریت بخــش خصوصی به میزان ۱۷ میلیــارد دالر، یعنی معادل 
۵۰۰ هزار میلیارد تومان از جمله آنهاســت که پیــش از این هرگز در 
حجم ســرمایه گذاری و مدل سرمایه گذاری ســابقه نداشته و در واقع 
سعی شــده دولت به جایگاه اصلی خود یعنی ایفای نقش حاکمیتی و 

سیاستی و حمایتی بازگردد.
سخنگوی دولت در پاســخ به ســوالی درباره برنامه دولت برای اتصال 
کامل وزارتخانه ها به سامانه های الکترونیکی گفت: دولت معتقد است 
در همه بخش ها نیازمند تحول هستیم.رییس شــورای اطالع رسانی 
دولت درباره واکنش ها و انتقادات مســئوالن قبلی بــه این دولت که 
با وجود مخالف بودن مذاکــرات دولت قصد به نتیجه رســاندن آن را 
دارد، گفت: یکی از سیاســت های دولت گره نزدن زندگی مردم و همه 
موضوعات به میز مذاکرات بود و دولت ســعی کــرد به همه موضوعات 
نگاه متوازن داشــته باشــد.وی افزود: میزان افزایش فــروش نفت و 
بازگشت ارز بخشــی از آثار همین نگاه متوازن اســت و دنیا هم متوازن 
به توســعه همکاری ها نگاه می کند.بهــادری جهرمی بــا بیان اینکه 
موضوعــات اندکی در به توافق رســیدن مذاکرات باقــی مانده، اظهار 
داشــت: این موارد اندک نیازمند تصمیم گیری از طرف مقابل است و 
طرف مقابل باید در عمل نشــان دهد که تضمین کافی در این خصوص 

می دهد و بهره مندی کامل مردم از توافقات گذشته باید نمایان باشد.
وی ادامه داد: چارچوب آقای باقری و همکارانش در تیم مذاکره کننده، 
همان ۹ بند مقام معظم رهبری اســت که قباًل هم اعالم شــد و در این 

مسیر ذره ای تخطی نکرده است.

تریبون

وزیر کشور با اشاره به روند شیوع کرونا در کشور گفت: 
دز سوم واکســن برای اقامت های نوروزی الزامی می 

شود .
 احمد وحیدی وزیر کشــور در حاشیه نشست قرارگاه 
عملیاتی ســتاد ملی مقابلــه با کرونا، اظهار داشــت: 
موضوعاتی که امروز در جلســه قرارگاه بحث شد یکی 
ســفرهای آخر ســال بود که چند بخش دارد که یکی 
شرایط مســافرین و نقش آفرینان حمل و نقل و مراکز 
اقامتی اســت و نظر بر این بود که حتما واکسن دز سوم 
را جدی دنبال کنیم و در حمل و نقــل و مراکز اقامتی 

رعایت شود.
وی افزود: موضوع بعد راجع به کسانی بود که مسافرت 
می کنند و احیاناً اماکن اقامتی که برای آنها پیش بینی 
شــده به اندازه کافی نباشــد و پیش بینی شد که این 
مسئله در ستادهای اســتانی مورد بحث و بررسی قرار 
بگیرد تا جاهایی که می توانند در جاهایی غیر از اماکن 

اقامتی  رسمی تحت پوشش وزارت بهداشت 
نیز بایــد پروتکل های بهداشــتی را رعایت 
کنند و از قبــل متولیان امر از ســالمتی آن 

اماکن اقامتی اطمینان حاصل کنند.
وحیدی با اشــاره  به تغییر رنــگ بندی ها 
کرونایی گفت: در دوره قبــل رنگ بندی ها 
قرمز، نارنجی، زرد و آبی بود و شرایط کنونی 

رنگ بندی ها با رنگ بندی های ســابق متفاوت شده 
و تمام محدودیت هایی که در رنــگ بندی های قرمز 
ســابق اعمال می کردیم دیگر اعمال نمی کنیم و طبق 

بررسی ها اقتصائات رنگ بندی های جدید معلوم شد.
وی با اشــاره به محور دیگر مورد بررســی در نشست 
امروز بیان داشــت: در جلســه امروز گزارش هایی از 
مدارس، دانشــگاه ها، اصنــاف، بخش حمــل و نقل 
عمومی و مراقبت ها در مرزها ارائه شــد و در خالل آن 
تاکید شــد که در حوزه اصناف پروتــکل ها به صورت 

کامل رعایت شوند و تذکرات الزم به اصناف 
داده شود.

وی افــزود: امیدواریم با این تذکــرات نیاز 
به برخورد جدی تر وجود نداشــته باشــد و 
شــرایط ابالغی شــامل تزریق واکسن و یا 
داشتن تســت PCR منفی رعایت بصورت 

کامل شود.
وزیر کشــور به ارتقای ایمنی و رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی در مترو اشــاره کرد و خاطر نشــان کرد: 
این موضوع در جلســه امروز مورد بحــث قرار گرفت و 
اقداماتی در حوزه تهویه و همچنین اتصال به ســامانه 
فروش بلیت مترو به ســامانه »ایران من« مورد بحث 
قرار گرفت که البته اقداماتی در این راســتا آغاز شده 

است.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه حمــل و نقل هوایی 
رعایت و کنترل افراد برای تزریق واکسن PCR منفی 

مورد تاکید قرار گرفت که اعالم شد این موضوع در حال 
کنترل است.

وحیدی افزود: گزارشــی از آموزش و پرورش ارائه شد 
که در آن عنوان شــده بود که در این مدت چهار فوتی 
داشتند که این چهار فوتی ربطی به بازگشایی مدارس 
نداشته و گزارشی از فوت دانش آموزان بر اثر بازگشایی 
نداشته ایم؛ لذا تاکید شــد که مراکز آموزشی با رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی فعالیت خود را ادامه دهند. 
این موضوع در مورد دانشــگاه ها نیز به همین شــکل 

است.
وزیر کشور در پاسخ به سوالی در خصوص اتصال سامانه 
بلیت فروشی مترو به سامانه ایران من نیز گفت: وزارت 
کشور در این خصوص مشــکلی ندارد و تنها بخشی از 
کارها برای این اتصال درمترو باقی است که بخش فنی 
مترو در حال انجام اقدامات الزم اســت. سامانه ایران 

من مشکلی ندارد و آماده پاسخگویی است.

وزیر

خریدار   رییس جمهور بــا بیان اینکه گاز 
ســوختی پاک، ایمن و با منابــع غنی برای 
اســتفاده در دهه های آینده اســت، گفت: 
این انرژی شــکل دهنده آینده انرژی است 
و ما باید برای مســیر دشــوار بهبود اوضاع 
اقتصادی پس از همه گیــری ویروس کرونا 

از آن استفاده کنیم.
 آیت اهلل »ســید ابراهیم رئیســی« رییس 
جمهوری اسالمی ایران در ششمین مجمع 
کشــورهای صادرکننده گاز )GECF( در 
قطر ضمن تبریک به شــیخ تمیم بن َحَمد 
آل ثانی برای ریاســت بر ششمین نشست 
سران مجمع کشــورهای صادرکننده گاز 
و تشــکر از دولت و ملت قطر برای برگزاری 
این نشســت و مهمان نوازی  گــرم از هیات 
جمهوری اسالمی ایران، گفت: امیدوارم به 
یاری خداوند این اجــالس بتواند زمینه ها و 
افق های همکاری بیشــتر بین اعضا را برای 
حفــظ و صیانت از گازطبیعی که ســرمایه 
ملی خدادادی آن هاســت، بیش از گذشته 

تقویت کند.  
آیت اهلل رئیســی خاطر نشان کرد: برگزاری 
شش دوره اجالس سران مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز در طول عمر این ســازمان 
بین الدولــی نوپا، بیــش از هــر واقعیتی، 
نشــانه ای قوی از همگرایی، همبســتگی 
و عــزم اعضــای آن برای پیگیــری اهداف 
مجمعی اســت که پایه های اولیــه ی آن با 
ابتکار تهران در ســال ۲۰۰۱، بنا گذاشــته 
شــد.وی افزود: هدف مجمع کشــورهای 
صادرکننده گاز و بانیان و اعضای آن حمایت 
از حِق حاکمیت کشــورها بر منابع طبیعی 
خــود خصوصــا گاز، همــکاری در یافتن 
راهکارهایی جهت حمایت از منافع جمعی 
کشــورهای عضو، توســعه همکاری میان 
کشــورها در زمینه های مختلفــی از جمله 
اکتشاف، تولید و تجارت گاز طبیعی، تقویت 
نقش گاز طبیعی در ترکیب انرژی مصرفی 
جهان و همفکــری و همــکاری در تقویت 
امنیت عرضه و امنیت تقاضای گاز طبیعی 
است. نشست های ســران نیز فرصتی برای 
هم افزایی در راســتای تحقــق این اهداف 

محسوب می شود.
رییس جمهــور تأکیــد کرد: مــا به عنوان 
کشــورهای دارای ذخایر عظیــم و صادر 
کننــده گاز، در راســتای ارتقــای امنیت 
تقاضــای گازطبیعی، با پیگیــری اهداف و 
رسالت مجمع کشــورهای صادرکننده ی 
گاز، می توانیم پیامی شفاف را برای تضمین 
و تامیــن پایــدار انــرژی در کوتاه مدت و 

بلندمدت به جهان اعالم کنیم.
آیت اهلل رئیســی ادامه داد: پس از گذشــت 
بیش از یک دهــه از زمان برگــزاری اولین 
اجالس سران این مجمع در سال ۲۰۱۱ که 
با شعار »گازطبیعی پاسخی به چالش های 
توســعه پایدار در قرن ۲۱« در دوحه برگزار 
شــد، جهان اکنون بیش از گذشته نیازمند 
تالش جمعی کشورهای عضِو مجمع، برای 
تحقق این شعار است.وی خاطر نشان کرد: 
اجالس ششم، نخستین نشست سران پس 
از شروع پاندمی کوید-۱۹ می باشد و شعار 
آن یعنی »گاز طبیعی: شــکل دهنده آینده 
انرژی« خود پیام سازنده و مثبتی به جامعه 
دارد؛ مبنــی بــر اینکه در شــرایط موجود 
بازارهای انرژی و در مسیر دشوار جهان در 
بازیابی اقتصادی پــس از کرونا، گاز طبیعی 

یک عامل کمک کننده خواهد بود.
رییس جمهــور اظهار داشــت: گاز طبیعی 
به عنوان ســوختی پاک، ایمــن و با منابع 
غنی قابــل اســتحصال، بــرای دهه های 
آینده ســهم قابل توجهی از ترکیب انرژی 
مصرفــی جهــان را بــه خــود اختصاص 
خواهد داد و مزیت های اقتصــادی، فنی و 
زیســت محیطِی خود را در مقایسه با سایر 

سوخت ها حفظ خواهد کرد.
آیت اهلل رئیسی تصریح کرد: روند رو به رشِد 
برقی شدن در دهه های پیش رو، و نقش گاز 

طبیعی به عنوان مهمترین نهاده تولید برق، 
این چشــم انداز را تقویــت می نماید. از این 
منظر، رویکرد ما به عنــوان اعضای مجمع 
کشــورهای صادرکننــده گاز، برای عرضه 
بیشتر گاز طبیعی به بازار جهانی، رویکردی 

با جنبه های انسان دوستانه است.
متن کامل ســخنان رئیــس جمهور بدین 

شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

الحمــدهلل رب العالمیــن و صلــی اهلل علی 
سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه 

المنتجبین
 بــرادر گرامی جنــاب آقای شــیخ تمیم 
بن َحَمد آل ثانــی،در ابتدا مایلم ریاســِت 
جناب عالی بر ششــمین نشســت ســران 
مجمع کشورهای صادرکنندِه گاز را تبریک 
گفته و از دولِت دوســت و ملت عزیز قطر به 
خاطر برگزاری این نشست و مهمان نوازی ِ 
گــرم از هیات جمهــوری اســالمی ایران 
ســپاس گزاری نمایم. همچنیــن از جناب 
آقای دبیرکل و همکاران شان در دبیرخانه 
مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز نیز 
بابت تالش ها و آماده ســازی های نشسِت 
ســران، قدردانی می کنم. امیدوارم به یاری 
خداوند ایــن اجــالس بتوانــد زمینه ها و 
افق های همکارِی بیشــتر بین اعضا را برای 
حفــظ و صیانت از گازطبیعی که ســرمایه 
ملی خدادادی آن هاســت، بیش از گذشته 

تقویت کند.
جنــاب آقــای رئیــس، رؤســای محترم 
جمهور، نخســت وزیران و وزیران گرامی، 
عالیجنابــان؛ خانم هــا و آقایان!برگزاری 
شش دوره اجالس سراِن مجمع کشورهای 
صادرکننده گاز در طول عمر این ســازماِن 
بین الدولــِی نوپا، بیــش از هــر واقعیتی، 
نشانه ای قوی از همگرایی، همبستگی و عزم 
اعضای آن برای پیگیــری اهداف مجمعی 
است که پایه های اولیه ی آن با ابتکار تهران 

در سال ۲۰۰۱، بنا گذاشته شد.
هــدف مجمــع کشــورهای صادرکننده 
گاز و بانیــان و اعضای آن حمایــت از حِق 
حاکمیت کشــورها بر منابــع طبیعی خود 
خصوصا گاز، همکاری در یافتن راهکارهایی 
جهت حمایت از منافع جمعی کشــورهای 
عضو، توســعه همکاری میان کشــورها در 
زمینه های مختلفــی از جمله اکتشــاف، 
تولید و تجارت گاز طبیعــی، تقویت نقش 
گاز طبیعــی در ترکیــب انــرژی مصرفی 
جهان و همفکــری و همــکاری در تقویت 
امنیت عرضه و امنیت تقاضای گاز طبیعی 
است. نشست های ســران نیز فرصتی برای 
هم افزایی در راســتای تحقــق این اهداف 

محسوب می شود.
ما به عنوان کشورهای دارای ذخایر عظیم و 
صادر کننده گاز، در راستای ارتقای امنیت 
تقاضــای گازطبیعی، با پیگیــری اهداف و 
رسالت مجمع کشــورهای صادرکننده ی 

گاز، می توانیم پیامی شفاف را برای تضمین 
و تامیــن پایــدار انــرژی در کوتاه مدت و 

بلندمدت به جهان اعالم کنیم.
عالیجنابان! پس از گذشــت بیــش از یک 
دهه از زمان برگزاری اولین اجالس ســران 
این مجمــع در ســال ۲۰۱۱ که با شــعار 
»گازطبیعی پاسخی به چالش های توسعه 
پایــدار در قرن ۲۱« در دوحه برگزار شــد، 
جهان اکنون بیش از گذشته نیازمند تالش 
جمعی کشورهای عضِو مجمع، برای تحقق 

این شعار است.
اجالس ششم، نخستین نشست سران پس 
از شروع پاندمی کوید-۱۹ می باشد و شعار 
آن یعنی "گاز طبیعی: شــکل دهنده آینده 
انرژی" خود پیام سازنده و مثبتی به جامعه 
دارد؛ مبنــی بــر اینکه در شــرایط موجود 
بازارهای انرژی و در مسیر دشوار جهان در 
بازیابِی اقتصادی پــس از کرونا، گاز طبیعی 

یک عامِل کمک کننده خواهد بود. 
گاز طبیعی به عنوان ســوختی پاک، ایمن 
و با منابع غنِی قابل اســتحصال، برای دهه 
های آینده ســهم قابل توجهــی از ترکیب 
انرژی مصرفی جهان را بــه خود اختصاص 
خواهد داد و مزیت های اقتصــادی، فنی و 
زیســت محیطِی خود را در مقایسه با سایر 
سوخت ها حفظ خواهد کرد. روند  رو به رشِد 
برقی شدن در دهه های پیش رو، و نقِش گاز 
طبیعی به عنوان مهمترین نهاده تولید برق، 
این چشــم انداز را تقویــت می نماید. از این 
منظر، رویکرد ما به عنــوان اعضای مجمع 
کشــورهای صادرکننــده گاز، برای عرضه 
بیشتر گاز طبیعی به بازار جهانی، رویکردی 

با جنبه های انسان دوستانه است.
این موضــوع جایگاه و اهمیــت تصمیمات 
جمعی در مجمع کشــورهای صادرکننده 
گاز را که اعضــای آن در مجمــوع بیش از 
۷۰ درصد از منابع اثبات شــده گاز طبیعی 
و ۴۴ درصد تولید بــازار را در اختیار دارند 
دو چندان می سازد. اقدامات چندجانبه ای 
نظیر تبادل دیدگاه ها، به اشتراک-گذارِی 
دانِش فنی، ســرمایه گذاری هاِی مشترک 
و تبادِل تجربیات می توانــد ضمن افزایش 
تجارِت گاز طبیعی، به افزایش همبســتگی 
میان جوامع و ثبــات، امنیت و همگرایی در 

روابِط بین الملل کمک نماید.
عالیجنابــان؛ خانم ها، آقایان!در شــرایِط 
فعلِی اقتصاِد جهانی و چشــم انداِز افزایش 
قیمت حامل های انرژی، پیشنهاد می کنم 
این مجمع، ابتکاری بــا عنوان »گاز طبیعی 
در خدمت اقتصاد جهانــی در دوران پس از 
کرونا« را با هدف کمک بــه بازیابی اقتصاد 
جهانی در دوره عبــور از پاندمی کووید-۱۹ 
به اجــرا گــذارد. در شــرایطی کــه آثار و 
تبعات سوِء ناشــی از شــیوع این ویروس 
رو به کاهش اســت، ایفای نقــش محورِی 
مجمِع کشــورهای صادرکننــده گاز، در 
تضمیــن امنیــت عرضه انــرژی در جهان 

بســیار امیدوار کننده خواهد بــود. این امر 
از طریــق ســرمایه گذاری های مشــترک 
در بخش هــای باالدســتِی صنعــِت گاز، 
اصالح الگــوی مصرف، افزایــش بهره وری 
انرژی در کشــورهای عضو با اهداف دوگانه 
زیســت محیطی و اقتصادی، و نهایتا ایجاد 
ظرفیت صادراتی بیشــتر و کنتــرل روند 
فزآینده قیمت گاز طبیعی دســت یافتنی 
اســت. همچنیــن از این طریــق، جایگاه 
مجمع کشــورهای صادرکننده گاز در بازار 
گاز طبیعی تقویت و منجر بــه تثبیت بازار 
و حفظ سهم رو به رشد گاز طبیعی در سبد 
انرژی مصرفی جهان خواهد شد. همچنین 
جمهوری اســالمی ایران آماده است ایجاد 
یک صندوِق ســرمایه گذاری مشترک در 

بین اعضا را نیز با نگاه مثبت بررسی کند.
گاز طبیعــِی تولیدشــده توســط اعضای 
مجمع، می تواند به عنــوان ابزاری در جهت 
کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از انتشار 
گازهای گلخانــه ای و کنترل روند گرمایش 
زمین مورد اســتفاده قرارگیرد. گاز طبیعی 
می توانــد بهترین جایگزین ســوختهای 
آالینده باشــد. لذا باید تأکیــد کنم تعیین 
اهداف اقلیمی، بدون در نظرگرفتن واقعیات 
امروز انرژی جهان از نظر وجود منابع مالی 
کافی و دسترســی عمومی به فناوری های 
پیشــرفته، کمکی به حل مســائل پیچیده 
جهــان در خصوص تغییر اقلیــم نمی کند. 
جامعه جهانی باید از ابتــکارات چندجانبه 
با هدف ارتقــای امنیت عرضــه انرژی و در 
عین حال،  حفظ محیط زیست، نظیر آنچه 
این مجمع در پی آن اســت، حمایت کند؛ از 
جمله جامعه جهانی باید مانع هرگونه اقدام 
یکجانبه و قهری نظیــر تحریمهای ظالمانه 
ایاالت متحده آمریکا علیــه صنعت نفت و 
گاز اعضای مجمع گردد و آن را به رســمیت 
نشناسد؛ هر چند، در جهان امروز و با وجود 
ملت های بیدار و آزاده، اســتفاده از حربه ی 
تحریم برای تحمیل اراده و خواســته های 
ســلطه گرانه یک کشــور بر کشــورهای 
مســتقل تأثیــر و کارکردی نــدارد، اما در 
عین حال منافع اقتصادی کشورهای عضو 

مجمع را به مخاطره می اندازد.
جناب آقای رئیــس؛ خانم هــا و آقایان!در 
فضای تعاملِی بین کشــورهای صادرکننده 
گاز، منافــع انفرادی هر یک از کشــورهای 
عضو می تواند در قالب یک استراتژی جمعِی 
مبتنی بر همکاریهای جمعی تأمین شــود. 
ســرمایه اصلی این مجمع، تجارب و دانش 
فنی موجــود در کشــورهای عضو اســت 
که با کمک و تشــریک مســاعی اعضا می 
تواند در خدمــت منافــع عرضه کنندگان 
و مصرف کننــدگان گاز طبیعــی و اقتصاِد 

جهانی قرار گیرد.
در این چارچــوب، ایران به عنــوان یکی از 
بزرگترین دارنــدگان ذخایــر گازطبیعی 
جهان، از ظرفیت بسیار باالیی برای تولید، 

انتقــال و صادرات گاز طبیعی و مشــارکت 
بیشتر در تأمیِن امنیِت عرضه انرژی جهانی 
برخوردار است. جمهوری اســالمی ایران 
با وجــود تحریم های ظالمانــه، یکجانبه و 
غیرقانونی آمریکا توانســته اســت با اتکا به 
توانمندی های نیروهای متخصص و متعهد 
و با بهره گیری از شرکتهای داخلی و دانش 
فنی بومــی، تولید گاز طبیعــی را افزایش 
داده و پروژه های بزرگ و ارزشــمندی را در 
بخش های باالدســتی و پائین دستی نفت و 

گاز اجرا نماید.
ایران یکی از کشــورهای نمونه و پیشــرو 
در جهان در توســعه مصــرف داخلی گاز، 
محسوب می شــود؛ به طوری که اکنون ۹۵ 
درصد جمعیت ایران تحت پوشــش شبکه 
سراسری گازطبیعی قرار دارد و جایگزینی 
ســوخت های مایــع بــا گازطبیعــی، در 
بخش های صنعت، حمل ونقل و نیروگاهی 
با موفقیت اجرا شده اســت. درحال حاضر، 
ســهم گازطبیعی در ســبد مصرف انرژی 
ایران به بیــش از ۷۰ درصــد افزایش یافته 
اســت. در حال حاضر، ما سیاســت ارتقای 
کارایــی مصرف انــرژی و کاهش شــدت 
مصرف را در دســتورکار خود قرار داده ایم 
و با بهره مندی فزاینده بــازار جهانی از نفت 
ایران و ارتقای ظرفیــت تولید گاز طبیعی، 
شــاهد افزایــش ظرفیت صادراتــی ایران 

خواهیم بود.
جمهوری اســالمی ایران، با اتــکا به ذخائر 
عظیــم گازطبیعی و موقعیــت جغرافیایی 
اســتراتژیک خود، قصــد دارد با توســعه 
همکاری هــای دوجانبــه و چندجانبــه با 
کشورهای همسایه و سایر کشورها، نقشی 
متناســب با این حجم از ذخایــر، در بازار 
جهانی گاز ایفــا کند. گام هــای اولیه این 
راهبرد با قرارداد سواپ گازی سه جانبه بین 
ایران، ترکمنســتان و آذربایجان در  نوامبر 
۲۰۲۱ برداشــته شــد. ما آمادگــی داریم 
اینگونه مدل های همکاری و مشــارکت را 

بصورت حداکثری توسعه دهیم.
همچنیــن، ظرفیت هــای ایجاد شــده در 
صنعــت گاز ایــران، زمینه های مناســبی 
بــرای همکاری هــای بخــش خصوصی 
کشــورهاِی عضــِو مجمــع، در حــوزه 
باالدســتی و پایین دســتی گازطبیعــی و 
نیز تجــارت آن ایجاد کرده اســت؛ به ویژه 
شــرکت های دانش بنیاِن کشورهای عضو 
مجمع می تواننــد در قالب مدل های جدید 
مشــارکت، در ایــن زمینه هــا نمونه های 
موفقــی را خلــق کننــد. بر این اســاس، 
جمهوری اســالمی ایــران از کشــورهای 
عضو مجمــع دعوت می کنــد ضمن تبادل 
اطالعــات و تجربیات در حوزه اســتخراج، 
فــرآوری و انتقــال گاز و فناوری هــای 
مرتبط، همکاری هــای نظام مندی را برای 
سرمایه گذاری مشــترک در بخش صنعت 

گاز آغاز کنند.
راهبرد منطقه ای جمهوری اســالمی ایران 
مبتنــی بر افزایــش تولید و صــادرات گاز 
طبیعی و دسترسی هرچه بیشتر ملت های 
منطقه به این ســوخِت پاک است و با توجه 
به شــبکه توزیع گســترده گاز طبیعی در 
کشــور ایران و با در نظر گرفتن ظرفیت ها 
و نیازهــای موجود در منطقــه، جمهوری 
اسالمی ایران اعالم می کند آمادگی تبدیل 
شدن به مسیری امن برای ترانزیت گاز بین 

تولیدکنندگان و بازارهای مصرف را دارد.
جناب آقای رییس،در پایان الزم می دانم از 
همکاران عزیزمان در نشست های مقامات 
ارشد و شــورای وزیران جهت آماده سازی 
اسناد نشست سران تشکر نمایم. امیدوارم 
اجالس و مجمع به اهداف عالی خود دست 
یابــد. یک بار دیگــر از جناب عالی تشــکر 
می کنــم و برای دولت و مردم شــریِف قطر 

سعادت روزافزون آرزومندم.
از توجه شما متشکرم.

والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته.

وزی الزامی می شود  دز سوم واکسن برای اقامت های نور
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وع کسب و کار حذف گواهی عدم سوء پیشینه از مجوز شر
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 رییس سازمان برنامه و بودجه:

دولت سیزدهم برای تمرکززدایی مصمم است
رییس ســازمان برنامه و بودجه اظهار داشــت: دولت سیزدهم مصمم 
است حل مشکالت کشور را دانش پایه دنبال کند نگاه دولت پیشرفت 

متوازن و تمرکززدایی است.
میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه به مناسبت برگزاری بیست 
و ششمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه برداری و اطالعات 
مکانی در پیامی اظهار داشــت: توسعه پایدار یا توســعه همه جانبه و 
متوازن کشــور مترادف با برقراری عدالت در همه زمینه و برخودراری 

همه آحاد مردم از امکانات و قابلیت های کشور است.
وی ادامــه داد: از آنجایــی که بســیاری از اطالعات در دنیــای امروز 
دارای مولفه مکانی هستند مهندسی نقشــه برداری با مرتبط ساختن 
برنامه ریزی ها و تصمیمات کالن با موقعیت مکانی و به عبارتی با مردم 
نقش کلیدی در استفاده از منابع، هدایت ســرمایه گذاری ها و توسعه 

پایدار در کشور دارد.
معاون رییس جمهوری با بیــان اینکه حق برخــورداری تمام مردم از 
امکانات و منابع به معنای آبادانی همه کشــور است که در گرو داشتن 
اطالعات کافی از نقاط کشور است گفت: داشتن نقشه و اطالعات مکانی 
بهنگام و مستمر از کشــور زمینه ساز توســعه و آبادانی کشور خواهد 
بود هر چند داشــتن اطالعات مکانی مطلوب از کشــور تالش بیشتر 

متخصصان را می طلبد.
میرکاظمی گفت: با توجه به تحقیقات گسترده فناوری و پیشرفت های 
بســیار در بخش های جمع، پردازش و ارایه اطالعــات کافی، تالش ها 
زمانی به نتیجه می رســد که تمام بخش های مرتبط حوزه مهندســی 
نقشــه برداری ضمن انجام وظایف خــود با هماهنگــی کامل در یک 
چارچوب منسجم با یکدیگر همکاری کنند که سازمان برنامه و بودجه 
و سازمان نقشه برداری کشــور با سیاست گذاری، راهبری، هماهنگی، 
تامین بودجه و مدیریت برای تمام حوزه مهندسی نقشه برداری وظیفه 

سنگینی بر عهده دارند.
رییس ســازمان برنامه وبودجه با انتقاد از عدم درک درست از جایگاه 
سازمان نقشه برداری در ســازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان نقشه 
برداری و صاحبان این صنعت باید ماموریت خود را در مقیاس عمومی 
تبیین کنند جایگاه این ســازمان با تعریف درســتی که در ســازمان 
برنامه و بودجه تدارک دیده شــده اما باید دید تا چقدر در برنامه ریزی 
و توزیع منابع نقش ایفا کرده و این پرســش جدی است. آنچه ما امروز 
از مشکالت و ناهنجاری های اقتصادی اجتماعی پیش رو داریم میراث 

همین قسمت ها است.

میرکاظمی ادامه داد: عدالت در توزیع منابع نیازمند شــناخت صحیح 
مکانی و هندســی از جغرافیای درون و برون مرزی است. ویژگی های 
خاص همســایگان نزدیک و دور در اســتان های مرزی می تواند عامل 

مهمی در توزیع بودجه و تنظیم برنامه های توسعه استان ها باشد.
وی گفت: شــکی نیســت که این نقشــه ها و اطالعــات مکانی ضمن 
ایفای نقش زیرساختی برای توســعه پایدار و بکارگیری در برنامه ها و 
پروژه های عمرانی کشــور، طرح های کالن مانند آ مایش ســرزمین، 
حدنگاری، مدیریت بهینه مســایل محیط زیســتی منابــع طبیعی و 
مدیریت بحران نقشه زیربنایی پشتیبانی از شهروندان و کسب و کارها 

دولت الکترونیک ایفا می کند.
ریس ســازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت سیزدهم مصمم است 
حل مشــکالت کشــور را دانش پایه دنبال کند نگاه دولت پیشــرفت 

متوازن و تمرکززدایی است.

شیب تند قیمت کاالهای اساسی در یک سال
 برنج ۸۰ درصد گران شد

بررسی قیمت کاالهای اساسی طی بازه زمانی یک ساله نشان می دهد 
که قیمت برنج ایرانی و شــکر ۸۰ درصد، گوشت گوســاله ۴۲ درصد، 
گوشت مرغ ۴۵ درصد و گوشت گوســفندی ۲۱ درصد افزایش یافته 

است.
 روند بررســی آمار ارائه شده از ســوی وزارت صمت از قیمت کاالهای 
اساسی در دی ماه ســال ۱۴۰۰ نشــان می دهد که نرخ انواع کاالهای 
اساسی نســبت به دی ۱۳۹۹ با افزایش محسوسی همراه بوده که البته 

نسبت به ماه های قبل شیب مالیم تری داشته است.
بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی درجه یک با 
۱۷ درصد افزایش از ۲۴ هزار و ۳۹۶ تومان در دی ماه ۱۳۹۹ به ۲۸ هزار 

و ۵۳۵ تومان در دی ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال دی ۱۴۰۰ نســبت به دی 
۱۳۹۹، ۷۹.۸ درصد افزایش داشــته و از ۳۳ هــزار و ۷۰۳ تومان به ۶۰ 
هزار و ۵۸۴ تومان رسیده اســت. قیمت این کاال در آذر ۱۴۰۰ نیز ۵۳ 
هزار و ۳۶۳ تومان بود که به همین ترتیب رشــد ۱۳.۵ درصدی در یک 

ماه )دی نسبت به آذر ۱۴۰۰( یافته است.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد شده ۷۵.۵ 
درصد افزایش یافته و از ۳۳ هزار تومان به ۵۷ هزار و ۹۱۶ تومان رسیده 
است. قیمت این محصول نیز در آذر ۱۴۰۰، ۵۱ هزار و ۴۹۷ تومان بود 
که به همین ترتیب رشــد ۱۲.۵ درصدی در یک ماه )دی نسبت به آذر 

۱۴۰۰( یافته است.
قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۸۱.۸ درصد افزایش یافته و از ۸ هزار 
و ۶۲۴ تومان در دی ۹۹ به ۱۵ هزار و ۶۷۸ در دی ۱۴۰۰ افزایش یافته 

است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوســاله نیز در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به دی 
ماه ۱۳۹۹ به میــزان ۴۲.۱ درصد افزایش و از هــر کیلوگرم ۹۷ هزار و 

۲۹۵ تومان به ۱۳۸ هزار و ۲۲۶ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی طی مدت یاد شده ۲۱.۵ درصد 
افزایش یافتــه و از ۱۱۰ هزار و ۷۸۶ تومان به ۱۳۴ هــزار و ۶۴۵ تومان 

رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه نیز در دی ماه ۱۴۰۰ نسبت به دی 
ماه ۱۳۹۹ به میزان ۴۵.۶ درصد افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۲۰ هزار 

تومان به ۲۹ هزار و ۸۲۵ تومان رسیده است.
شکر ۵.۲ درصد، برنج پاکســتانی ۱.۶ درصد، برنج طارم ۱۳.۵ درصد، 
برنج هاشــمی ۱۲.۵ درصد، گوشــت گوســاله ۲.۲ درصد و گوشــت 
گوســفندی ۲ درصد طی یک ماه )دی نســبت به آذر ۱۴۰۰( افزایش 

قیمت خورده اند.
همچنین بررســی قیمت این اقالم اساســی طی یک ماه نیز نشــان 
می دهد، قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی نیز در دی ۱۴۰۰ نســبت به 
دی ۱۳۹۹ با ۱۰.۳ درصد کاهش از ۱۷ هزار و ۵۶۲ تومان به ۱۵ هزار و 
۷۴۵ تومان رسیده است.همچنین قیمت این کاال در دی ماه نسبت به 
آذر ماه نیز )طی یک ماه( ۱.۳ درصد کاهش داشته است.قیمت گوشت 

مرغ نیز طی یک ماه ۲.۸ درصد کاهش داشته است.

بازار

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: بنده بــا رئیس جمهــور صحبت کــردم و وی 
موافقت کلی خود را با تعیین تکلیف جاماندگان سهام 
عدالت اعالم کرد.محمدرضا پورابراهیمی در جلســه 
علنی مجلس شــورای اســالمی و در جریان بررسی 
الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ طی تذکری شفاهی اظهار 
داشــت: طرح تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت 
سال گذشته در کمیســیون اقتصادی مجلس مطرح 
شــد و ما آن طرح را تعیین تکلیف کردیــم اما به دلیل 

عدم موافقت و همراهی دولت، به جایی نرسید.
وی بیان کرد: حــدود دو میلیون و ســیصد هزار نفر از 
افراد تحت پوشش کمیته امداد و بیش از یک میلیون و 

سیصد هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان 
بهزیستی فاقد ســهام عدالت هستند و این 

افراد باید تعیین تکلیف شوند.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی تاکید کــرد: افراد تحت پوشــش 
دســتگاه های حمایتی که فاقد سهام عدالت 
هســتند، باید حتماً از این ســهام برخوردار 

شــوند. حدود ۲۰ میلیون نفر از افراد جامعه که واجد 
شرایط هستند، به هر دلیلی جامانده اند و سهام عدالت 

به آنها واگذار نشده و حتماً باید تعیین تکلیف شوند.
وی ادامه داد: بــا تغییر دولت، بنده نامــه ای به رئیس 
جمهور نوشــتم و بــا حجت االســالم ســیدابراهیم 

رئیســی هم درباره ضــرورت تعیین تکلیف 
جاماندگان سهام عدالت صحبت کردم و وی 
موافقت کلی خود را با این موضوع اعالم کرد و 
جهت انجام کارهای کارشناسی، این موضوع 
را به ســازمان برنامه و بودجــه و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی ارجــاع داد.نماینده مردم 
کرمان در مجلس شــورای اسالمی تصریح 
کرد: امیدوارم با همکاری بین دولت و مجلس موضوع 
تعیین تکلیف جاماندگان ســهام عدالت نهایی شود و 
همه افرادی که از ســهام عدالت برخوردار نشــده اند، 

سهام عدالت به آنها داده شود.
وی اظهار داشــت: در حال حاضر برخی از نمایندگان 

در پیشــنهادات خود برای الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
صرفاً آورده اند که افراد تحت پوشش کمیته امداد امام 
خمینی )ره( از ســهام عدالت برخوردار شوند که بنده 
معتقدم ما باید پیشــنهادی ارائه دهیــم که همه افراد 
تحت پوشش دستگاه های حمایتی از جمله افراد تحت 
پوشش سازمان بهزیستی هم از سهام عدالت برخوردار 
شوند.محمدباقر قالیباف در پاســخ به این تذکر گفت: 
تذکر شما درست اســت و نمایندگان باید برای تعیین 
تکلیــف جاماندگان ســهام عدالت پیشــنهاد جامع 
و کاملــی ارائه دهند چرا که فرصت ما محدود اســت و 
نمی توان االن صرفاً بخشی از افراد را تعیین تکلیف کرد 

و در پیشنهاد دیگری باز به این موضوع بپردازیم.

در حالی که قرار است سود ســهام عدالت سال ۱۳۹۹ 
تا پایان ســال جاری به حساب مشــموالن واریز شود، 
توجه به این نکته ضروری اســت که مبلغ اعالمی ۵۵۰ 

هزار تومان، به همه مشوالن تعلق نمیگیرد.
 بر اســاس آخرین محاسبات، سود ســهام  منتهی به 
۲۹ اسفندماه ســال ۱۳۹۹ مشموالن ســهام عدالت 
حدود ۵۵۰ هزار تومان اعالم شده است و پرداخت این 
مبلغ منوط به مبالغی که شــرکتهای سرمایه پذیر به 

حساب شرکت ســپردهگذاری مرکزی واریز میکنند، 
خواهد بود. این سود هم شــامل افرادی میشود که نه 
روش مســتقیم را برای مدیریت ســهام خود انتخاب 
کرده بودند، هم افرادی که روش غیرمســتقیم را برای 
مدیریت ســهام خود انتخاب کرده بودند و هم افرادی 
که بعد از آزادســازی سهام عدالت ســهام شرکتهای 
سرمایهگذاری اســتانی را خریداری کردهاند، اما نکته 
قابل توجه این اســت که همه این افراد سود ۵۵۰ هزار 

تومانی را دریافت نخواهند کرد.در این راســتا، افرادی 
که روش مستقیم را انتخاب کردهاند، بر اساس ارزش 
اولیه ســهام عدالت خود، ســود دریافت خواهند کرد. 
چرا که ارزش اولیه ســهام عدالــت برخی یک میلیون 
تومــان، برخی ۵۳۲ هــزار تومان، برخــی ۴۹۲ هزار 
تومان و برخی ۴۵۲ هزار تومان اســت و سود دریافتی 
هر کدام از این افراد متفاوت خواهد بود.در آن ســوی 
ماجرا طبق توضیحات محمد باغســتانی، مدیرعامل 

شرکت ســپردهگذاری مرکزی، پیرو مصوبه شورای 
عالی بورس، افرادی که روش غیرمســتقیم را انتخاب 
کردهاند، اگر تا ابتدای اسفندماه اقدام به فروش سهام 
سرمایهگذاری نکنند، سود مصوب سال ۱۳۹۹ نیز به 
آنها تعلق میگیرد. نماد شــرکت های سرمایه گذاری 
استانی اول اســفندماه بسته شــد که امکان محاسبه 
سود ســهام داران مشخص و سود توســط شرکتهای 

سرمایه پذیر به حساب مشموالن واریز شود.

سهام عدالت

سهام عدالت

خریدار  وزیر امور اقتصــادی و دارایی از 
حذف شــرط ارائه مدرک عدم سوءپیشینه 
متقاضیان در بیش از ۹۰ درصد مجوزهای 

کشور خبر داد.
به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
»سید احسان خاندوزی« در خاتمه جلسه 
هیات مقررات زدایی و بهبود فضای کسب 
و کار اظهــار داشــت: در جلســه با هیات 
مقررات زدایــی و بهبود فضای کســب و 
کار مقرر شــد، ابتدا خــود وزارت  اقتصاد 
به عنوان پیشگام تســهیل مجوزها، تمام 
مجوزهای زائد مرتبط با ســازمان های زیر 
مجموعه را بررســی و آنها را تســهیل یا 

حذف کند.
وی گفت: در همین راســتا تمام مجوزهای 
دارای شــروط مبهــم و قابل تفســیر که 
می توانســت برای مردم و فعاالن اقتصادی 
ســؤتعبیر ایجاد کند و آنها را ماه ها در پیچ و 
خم دستگاه های اداری معطل کند، بررسی 
و تعــداد ۵۷ مجوز در حوزه های بورســی، 
گمرکــی، شــرکت های بیمــه و خدمات 

مالیاتی تسهیل یا حذف شد. 
وزیــر اقتصاد بــا تشــکر از وزارت ورزش و 
جوانان بــرای همکاری با هیــات مقررات 
زدایی و بهبــود فضای کســب و کار، اعالم 
کرد: همچنیــن تمام مجوز هــای مرتبط 
با شــروع کســب و کار ها در حوزه ورزش و 
جوانان نیز حذف، تسهیل و یا شفاف سازی 

شد.
وی درخصوص مصوبه حذف شــرط »عدم 
سوءپیشــینه« افراد به عنوان شرط شروع 
کسب و کار خبر داد و گفت که این امر عالوه 

بر مواردی اســت که قوانین رسمی، در این 
ارتباط، تصریح کرده باشند. 

خاندوزی تصریح کرد: باور ما این اســت که 
نباید افرادی که در دورانــی از زندگی خود 
مرتکب بزه و تخلف شــده اما بعداً به دامن 
جامعه بازگشــته و می خواهنــد فعالیتی 
اقتصادی را شــروع کنند، بخاطــر الزامات 
»فرا قانونــی« از حق کســب و کار محروم 

شوند.
وی با بیان اینکه الزام افــراد به ارائه مدرک 
عدم سوءپیشــنه بــرای شــروع فعالیت 
اقتصادی، موجب نارضایتی بســیار زیادی 

بین مردم شده بود، گفت: پس از بررسی ها 
مشخص شــد، تا کنون بیش از ۹۰ درصد از 
مجموع ۳۰۰ مجوز کسب و کاری که شروع 
آنها، مشــروط به ارائه عدم سوءپیشــینه 
شــده بود، فاقد پایه قانونی بوده و تنها ۱۰ 
درصد  از آنها مســتند بــه مصوبه مجلس 
شورای اسالمی یا شورا های عالی بوده است 
که خوشــبختانه این ۹۰ درصــد نیز کنار 

گذاشته شد.
وزیر اقتصــاد ادامه داد: همچنین شــروط 
زائد دیگری از جمله تعیین شــرط ســنی 
حداقل ۲۵ ســال برای شــروع کسب و کار 

نیز حذف شد، چرا که عقیده ما بر این است، 
اگر فرد واقعــاً مدرک تخصصــی مربوط را 
دارد یا دوران خدمت ســربازی را پشت سر 
گذاشته، در هر سنی باید بتواند وارد کسب 

و کار شود.
وی در خصــوص کیفیت و ســرعت اتصال 
دستگاه های اجرایی کشــور به درگاه ملی 
مجوز ها، گفت: در هفته های اخیر، سرعت 
همکاری دســتگاه ها برای برخط شــدن 
مجوزهای خود بســیار افزایــش یافته که 
جای تشکر، هم از خود دستگاه های اجرایی 
دارد و هم صدا و ســیما که همکاری بسیار 

خوبی در این زمینه داشته است.
خاندوزی افــزود: بنظر می رســد این خبر 
خوشی برای قاطبه مردم و فعاالن اقتصادی 
در پایان اسفند ماه بویژه با توجه به همکاری 
بســیار خوب دســتگاه هایی مثــل وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان 

و چند دستگاه دیگر باشد.
وی گفت: البتــه برخی از دســتگاه ها هم 
هســتند که مجوزهای خــود را به صورت 
برخط روی ســامانه های خود قرار داده اند 
اما ســامانه آنهــا از معبــر درگاه ملی نظام 
یکپارچه مجوزها عبــور نمی کند که تالش 
می شود، مشــکالت فنی برای پیوستن آنها 

هم حل شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برخی دســتگاه ها 
هم نســبت به تکلیــف قانونی خــود عقب 
هســتند و ما به وزرا و مســئوالن عالی این 
دســتگاه ها اعالم کردیم که انتظار می رود، 
این عقب ماندگی را تا ۱۸ اسفند  ماه جبران 

کنند.
انــدوزی تأکید کرد: ما بســته بــه مورد و 
با ذکر مصــداق، آمادگی داریم هــر نقد و 
شکایتی در زمینه صدور مجوز های مرتبط 
با حوزه وزارت اقتصــاد و زیر مجموعه آن را 
رســیدگی کنیم و در صــورت صحت، من 
زیر مجموعه هــای وزارت اقتصاد را مکلف 
خواهم کرد که حتماً به آن رسیدگی کنند. 

وی تصریح کرد: اراده جدی و قطعی نه تنها 
وزارت اقتصاد بلکه کل دولت این اســت که 
کمک کنیم، فرآیند شــروع کسب و کار در 
کشور ما ســهل، ســاده، کم هزینه، روان و 

بدون فساد باشد.

موافقت رئیس جمهور با تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

سود ۵۵۰ هزار تومانی سهام عدالت به چه کسانی تعلق می گیرد؟

پیش بینی بازار مسکن در ۱۴۰۱

 توافق، حباب قیمت مسکن را می ترکاند!
برهان محمودی   کارشناسان بازار مسکن 
معتقدند تغییــرات بازار مســکن در ۳ ماه 
ابتدایی ســال آینده وضعیتی مشابه ۳ ماه 
پایانی امســال )زمســتان ۱۴۰۰( خواهد 
داشــت؛ به عبارتی، میزان معامالت تغییر 

نسبی نخواهد کرد.
در پی شــنیده شــدن خبرهای خوبی از 
مذاکرات کشــورمان با طرف های خارجی 
در ویــن، رفته رفته بازارهــای مختلف در 
حال احیا هســتند؛ کاهش قیمــت ارز و 
ســکه و طال در روزهــای گذشــته، نوید 
تســری ثبات در این بازارها بــه بازارهای 
موازی خصوصاً بازار مسکن و حتی کاهش 

قیمت ها را می دهد.
هر چند که برخی کارشناسان با تأثیرپذیری 
بازار مســکن از کاهش قیمت در بازارهای 
مــوازی موافق نیســتند و »چســبندگی 
قیمت ها در بازار مسکن« در کنار »نامتوازن 
بودن عرضه و تقاضا« که ناشــی از مقاومت 
نهاد سیاســتگذار بخش مسکن دولت های 
یازدهــم و دوازدهم در برابــر افزایش تولید 
مســکن بــود را از عوامل مخالفــت خود با 
ادعای »کاهش شــدید قیمت مسکن« در 

ماه های آتی عنوان می کنند.

 اینکه کاهش شدید قیمت مسکن 
عده ای را ورشکسته کند، قبول ندارم

حســام عقبایــی نایــب رئیــس اتحادیه 

مشاوران امالک استان تهران در گفت وگو با 
خبرنگار مهر، بازار مسکن در سال جاری را 
به طور کلی یک بازار رکودی عنوان و اظهار 
کرد: در قیمت های مســکن شاهد کاهش 
نبودیم؛ در فصل پاییز یک رشــد نسبی در 
مقایســه با ماه های قبل از آن رخ داد؛ اما با 
ورود به زمستان، این رشــد دوباره متوقف 
شد و بازار مســکن در یک وضعیت رکودی 
در بخش خریــد و فروش به ســر می برد؛ 
قیمت ها نیز تــا حدودی در ثبات به ســر 

می برند.

تا اواخر بهار 1401، بازار مسکن آرام 
است

وی افزود: پیش بینی من از بازار مســکن در 
سال آینده این اســت که در ۳ ماه ابتدایی، 
بازار مسکن وضعیتی مشــابه ۳ ماه پایانی 
امسال )زمســتان ۱۴۰۰( خواهد داشت؛ 
به عبارتــی، میزان معامالت تغییر نســبی 
نخواهد داشت و بهار آرام و بی تالطمی را در 

بازار مسکن در پیش داریم.
این کارشــناس اقتصاد مســکن، احتمال 
افزایــش معامــالت در اواخر بهــار و اوایل 
تابســتان ســال آینده را محتمل دانست و 
گفت: با توجه به رکود چنــد ماهه، احتماالً 
این توقف معامــالت در تابســتان ۱۴۰۱ 
شکســته می شــود لذا تعداد معامالت در 

اواخر خرداد بیشتر می شود.

توافق در مذاکرات حباب قیمت 
مسکن را می ترکاند

وی در خصــوص اثرگذاری نوســانات ارزی 
یا دســتیابی به توافقات بین المللی در بازار 
مســکن تصریح کرد: دستیابی به توافق های 
بین المللی در قیمت مســکن مؤثر اســت و 
نرخ ها را به قیمت واقعــی آن برمی گرداند؛ 
اما اینکه مردم را نگران کنیم و بگوییم برخی 
ممکن است ورشکسته شــوند، قبول ندارم؛ 
بازار مسکن یک بازار مقاومی است و تا زمانی 
که توازن میان عرضه و تقاضا برقرار نشــود، 
به تالطمــی که در وضعیــت اقتصاد کالن و 
همچنین وضعیت مردم اثــر منفی بگذارد، 
دچار نخواهد شــد؛ اما حباب قیمت ها که به 
صورت نامتعارف ایجاد شده، ترکیده خواهد 
شــد و قیمت ها به قیمت واقعــی نزدیک تر 

شده و قدرت خرید مردم باال می رود.

کاهش قیمت دالر در کاهش قیمت 
مسکن مؤثر است؟

عقبایی دربــاره تأثیر کاهــش قیمت دالر 
بر بازار مســکن نیز یادآور شد: کاهش دالر 
نیز در کاهش قیمت بی تأثیر نیســت اما به 
تنهایی عامل تغییر قیمت مســکن نیست و 
عوامل متعددی در ایجــاد تغییر در قیمت 
بازار مســکن مؤثر است. قیمت ها در مسکن 
یک مقوله بلندمدت است که بعضاً تغییرات 
در ســایر بازارهــا، ۶ ماه تا یک ســال زمان 
می برد تا در بازار مســکن تأثیرگذار باشد و 
مانند دالر و طــال در کوتاه مــدت اثرپذیر 
نیست.نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک 
اســتان تهران گفت: با توجه به اینکه دولت 
سیزدهم شــعار احداث ۴ میلیون مسکن را 
سر داده و باید از نیمه دوم سال آینده شاهد 
آغاز احداث و حتی بهره برداری از تعدادی از 
این واحدها باشیم، مطمئناً در کنترل قیمت 
مســکن، ایجاد بازار رقابتی و حتی کاهش 
قیمت مســکن هم نقش مثبتــی ایفا کند.
خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن نیز 
درباره پیش بینی بازار مسکن در سال آینده 
و تأثیر توافقات بین المللی و نوســانات ارزی 
بر این بازار اظهار کرد: با توجه به کندی بازار 
مسکن و همچنین چســبندگی قیمت ها، 
این بازار دیرترین تأثیــرات را از بازار ارز چه 
کاهشی و چه افزایشــی خواهد داشت.وی 
افزود: تجربه های ســال های گذشته نشان 

می دهد هیچ وقت کاهش ارز بر روی کاهش 
قیمت مسکن اثری نداشته است؛ در همین 
دو ســه ســال اخیر، در مقطعی قیمت دالر 
تا ۱۹ هزار تومــان افزایش یافت و ســپس 
بــه کانال ۱۳ هــزار تومان کاهــش یافت و 
مدت ها در همین دامنه باقی ماند؛ اما دیدیم 
که قیمت مســکن در همین مقطعی که از 
دالر ۱۸ تا ۱۹ هزار تومانی به ۱۳ تا ۱۴ هزار 
تومان کاهش یافت، قیمت مسکن که پیش 
از آن به دلیل افزایش نرخ دالر رشد داشت، 

به قیمت های سابق بازنگشت.

مسئوالن بخش مسکن سیگنال غلط 
به مردم ندهند

وی با اشاره به شنیده شدن خبرهای خوبی 
از مذاکــرات بین المللــی و کاهش قیمت 
دالر در روزهای اخیر، بیان کرد: مســئوالن 
ســیگنال غلط به مردم ندهند و مانند آبان 
ماه سال گذشته اعالم نکنند که مردم خانه 
نخرند و قرار است ارزان شود؛ این شعارها نه 
پشتوانه علمی دارد و نه ســابقه تاریخی در 
بازار مســکن؛ این ســیگنال ها جز اینکه به 
بازار مسکن لطمه بزند و سبب فشرده شدن 
فنر قیمت ها شود تا یک جایی ناگهانی بپرد، 
هیچ اثر دیگر ندارد و عمــاًل به تعمیق رکود 
بازار مســکن و تعطیلی معامالت مسکن و 
کاهش شدید گردش مالی در بخش مسکن 

می انجامد.



رییس کمیته مشترک ایران و ژاپن:

مذاکره برای خرید نفت ایران توسط ژاپن در جریان است

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تشریح کرد

جزئیات توافق های اقتصادی ایران و قطر

صنعت
روزنامه سراسری صبح ایران
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با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

افزایش ۱۰۰درصدی سرمایه گل  گهر تصویب شد
مجمع عمومی فوق العاده شــرکت معدنی و صنعتــی گل گهر با حضور 
اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی، هیات مدیره شرکت، مدیر عامل 

و معاونان برگزار و افزایش سرمایه پیشنهادی تصویب شد.
بــه گــزارش  روابط عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت گل گهر، 
مجمع عمومــی امروز به منظور افزایش ســرمایه از ۱۰ هــزار میلیارد 
تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان درخواســت شــده بود که مورد تایید 
بازرس قانونی هم قرار گرفت اما بعد از جلسه با سهامداران عمده، جهت 

حمایت از سهامداران ُخرد، به ۲۰ هزار میلیارد تومان تغییر کرد.
 ۶۰ درصد از افزایش ســرمایه مذکور)معادل ۶ هزار میلیارد تومان( از 
محل سود انباشــته و ۴۰ درصد )معادل ۴ هزار میلیارد تومان( از محل 

مطالبات حال شده و آورده نقدی می باشد.
۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش ســرمایه به منظور مشارکت در افزایش 

سرمایه هشت شرکت زیر مجموعه گل گهر معرف گردیده است.
شایان ذکر اســت نماد گل گهر از ابتدای سال حدود ۵۰ درصد بازدهی 
داشته که در مقایســه با افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ طال و در مقایسه با 
میانگین شــاخص بورس وضعیت بسیار مناســبی داشته که این رشد 
خوب نشــان دهنده امید بازار نســبت به گل گهر اســت که همه از آن 

منتفع می شوند.

و آغاز شد وش ۸ محصول ایران خودر پیش فر
 گروه صنعتی ایران خودرو هشت محصول خود را با موعد تحویل دی تا 

اسفند ۱۴۰۱، به مدت سه روز آغاز کرد.
 دناپالس توربوشارژ دســتی و اتوماتیک، تارا دستی و اتوماتیک، سورن 
پالس، رانا پالس، رانا پالس با ســقف شیشه ای و پژو ۲۰۷ دستی سقف 

شیشه ای، هشت محصول عرضه شده در این طرح پیش فروش است. 

مشتریان برای ثبت نام نهایی از طریق قرعه کشی با حضور نمایندگان 
نهادهای نظارتی در روز شنبه هفتم اسفندماه تعیین خواهند شد. 

مراسم قرعه کشی به صورت زنده از طریق سایت ایران خودرو به نشانی 
 ikco_ir و صفحه رسمی این شــرکت در آپارات به نشــانی ikco.ir

پخش خواهد شد. 
متقاضیان می توانند با مراجعه به ســایت فروش اینترنتی محصوالت 
ایران خودرو به نشــانی esale.ikco.ir نســبت به ثبت نام اولیه اقدام 

کنند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و چین مطرح کرد
مذاکره برای تاسیس دفاتر تجاری ایران و چین 

در نقاط مختلف دو کشور
رییس اتــاق بازرگانی ایــران و چین اظهــار داشــت: از ccpit نیز 
می خواهیم در جهت تاســیس دفاتر تجاری ایــران و چین در مناطق 
مختلف دو کشــور با ما همکاری کنند و با حمایت از ســرمایه گذاران 
ایرانی و چینــی زمینه های اقتصــادی و تجاری مابین دو کشــور را 
فراهم کنند. در آینده مذاکرات مفصلی بــا ccpit در این مورد فراهم 

می شود.
مجیدرضا حریــری در وبینار ۵۰ ســال روابط ایران و چیــن و نگاه به 
آینده اظهار کرد: ۵ دهه از روابط دیپلماتیک ایران و چین را پشــت سر 
گذاشته ایم این ۵۰ سال شامل دو تغییرات اساســی در دو کشور بوده 
که شامل انقالب اســالمی در ایران و اصالحات اقتصادی در چین است 
که هر دو به گسترش روابط دو کشور انجامید. پایان این پنج دهه هم با 

امضای سند همکاری ۲۵ ساله مصادف شد.
وی افــزود: فعالین اقتصادی دو کشــور اعــم از تشــکل ها، نهادها و 
... با فرصت پیش آ مده و غنیمت شــمردن اراده رهبران دو کشــور در 
توسعه روابط باید در ســطح و عمق به فعالیت بپردازند این مسئولیت 
بر عهده مسئولین دو کشور است که به ســه موضوع اساسی پرداخته و 
راه حل های مناسب آن را بیابند. این ســه موضوع اساسی حمل و نقل، 

بانک و بیمه است.
رییس اتــاق بازرگانی ایران و چین افزود: هیچ فعالیت ســازمان یافته 
اقتصادی از جمله سرمایه گذاری فاینانس و توریسم صورت نمی گیرد 
مگر اینکه حمل و نقل مناســب، سیستم بانکی درســت و بیمه مورد 
قبول طرفین وجود داشته باشد. کلیه تالش های برنامه ریزان و فعالین 
اقتصادی در غیاب این ســه رکن مســلما از بهره مناســب برخوردار 

نیست.

وی اضافه کــرد: روابط اقتصــادی دو کشــور مانند بنایی اســت که 
ســتون های آن را شــرکت های بزرگ که عمدتا دولتــی یا حکومتی 
هستند تشکیل می دهند اما این بنا استحکام نمی یابد مگر با تیرچه ها و 

اتصال های از آنها حمایت کند.
 این اتصاالت بنگاه های کوچک و متوســط هستتند؛ عمده وظیفه ما به 
عنوان اتاق بازرگانی ایران و چین این اســت که با حمایت سفرا و سایر 
مقامات هر چه بیشــتر در جهت گســترش روابط بنگاه های کوچک و 

متوسط گام برداریم.
حریری افزود: پیونــد بنگاه های کوچک و متوســط عــالوه بر منافع 
اقتصادی منافع عمومی روابط دو کشــور و پیونــد مردمی و همچنین 

مقابله با چین هراسی و ایران هراسی را در پی دارد. 
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خاطرنشان کرد:  امیدواریم 
در ماه های آینده با تســلط بر کرونــا امکان رفت و آمد بین دو کشــور 
بخصوص بین فعاالن اقتصادی فراهم شود. اتاق بازرگانی ایران و چین 
آماده اجرای برنامه های عملی در جهت توســعه روابط دو کشور بوده و 
امیدواریم با فراهم شدن شــرایط دفاتر تجاری و نمایشگاه های دایمی 

را عملی کنیم.
وی اضافه کرد:  از ccpit نیز می خواهیم در جهت تاسیس دفاتر تجاری 
ایران و چین در مناطق مختلف دو کشور با ما همکاری کنند و با حمایت 
از ســرمایه گذاران ایرانی و چینی زمینه های اقتصادی و تجاری مابین 
دو کشــور را فراهم کنند. در آینده مذاکرات مفصلی بــا ccpit در این 

مورد فراهم می شود.

تولید

معاون وزیر صمــت با بیــان اینکه مردم حــق دارند 
بدانند یک کاال از مبــدا تولید و یا واردات تا مصرف، چه 
مســیرهایی را طی می کند، گفت: طــرح درج قیمت 

تولید کاال در کشور تدوین شده است.
عباس تابش هجدهمین جلســه ســتاد تنظیم بازار و 
نظارت بر فرآیند عرضه مایحتــاج عمومی و کاالهای 
اساسی استان سمنان به میزبانی اســتانداری با بیان 
اینکه تبیین طرح درج قیمت تولید کاال ضرورت دارد، 
تاکید کرد: باید طرح های جدیدی برای مقابله با گرانی 
تدوین می شــد لیکن طرح درج قیمــت تولید کاال در 

کشور اجرا می شود

وی با بیان اینکه مبنــای این طرح، به عنوان 
طرح دولت، اجرای ماده ۲۳ سیاســت های 
کالن اقتصــاد مقاومتی اســت، تاکید کرد: 
مردم حق دارند بدانند یک کاال از مبدا تولید 
و یا واردات تا مصرف، چه مســیرهایی را طی 

می کند.
رئیس ســازمان حمایت مصــرف کنندگان 

و تولیدکنندگان بــا بیان اینکه با اجرای این پروســه، 
کاهش پنج الی ۶۵ درصدی قیمت در بعضی از کاالها 
اتفاق خواهد افتاد، گفت: در اســتان سمنان ۷۲ واحد 
تولیدی مشــمول اجرای طرح درج قیمت تولید کاال 

هســتند که تاکنون ۱۲ واحد آن را اجرایی 
کرده که نوعاً در تمامی استان ها همین گونه 
اســت.تابش با بیان اینکه ذی نفعان به دلیل 
ابهاماتــی دارند که طــرح را اجرایی نکردند 
که امروز و این نشســت پرســش و پاسخ، به 
منظور تبیین اهداف و شــفاف سازی طرح 
اجرا می شود، تاکید کرد: در این طرح طبیعتاً 
برخی افراد که ســود مازاد از مردم دریافت می کردند، 
صــدای اعتراض خواهند داشــت، ولیکــن اولویت ما 

معیشت و منفعت مردم است.
وی با بیان اینکه در این طرح، مــا حقوق تولید کننده، 

شرکت پخش، نمایندگی و خرده فروش را به رسمیت 
می شناســیم و در مقابل هرکســی که دست در جیب 
مردم کند، ایستاده ایم، گفت: حق مصرف کننده است 
که بداند قیمت خرید کاال توســط توزیع کننده به چه 

میزان بوده است.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه برای مردم و حاکمیت 
فاکتورهــای کاغذی بی ارزش اســت، امــروز فاکتور 
رســمی، قیمت درج تولید کاال بر روی محصول است، 
گفت: عدد قیمت درج شــده بر روی کاال، عین فاکتور 
فروش، مبنــای محاســبه مالیاتی، مبنای تشــکیل 

پرونده تعزیرات و بازرسین است.

رییس اتحادیه دستگاه های مخابراتی،ارتباطی و لوازم 
جانبی گفــت: در روزهای اخیر کاهش نــرخ ارز باعث 
کاهش قیمت موبایل در بازار شــده و بازار در روزهای 

پایانی سال از شرایط رکود خارج شده است.
مهدی محبــی در گفت وگو بــا خبرنــگار اقتصادی 
ایلنا، با اشــاره به آرامش حاکم بر بــازار موبایل، گفت: 
شــرکت های واردکننده در تامین کاال مشکلی ندارند 

و همه برندها در بازار موجود است.
وی با اشاره به تاثیر نوسان های نرخ ارز بر بازار موبایل، 
گفت: قیمت ها روند کاهشی به خود گرفته اند و باتوجه 
به اینکه در روزهای پایانی ســال هستیم تمایل مردم 

برای تغییر گوشی های همراه زیاد شده است.
به گفته محبی؛ تقاضا برای خرید برند سامســونگ در 
کشور باالســت و بعد از آن برند شــیائومی خریداران 

زیادی دارد. چراکه رنج قیمــت این برندها 
بین ۳ تا ۴۰ میلیون است.

رییس اتحادیــه دســتگاه های مخابراتی، 
ارتباطی و لوازم جانبی تصریــح کرد: تلفن 
همراه یک کاالی وارداتی اســت از این رو ۹۵ 
درصد نوســان های این بازار متاثر از نرخ ارز 
اســت. اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند متعاقب 

آن تمایل برای خرید افزایش پیدا می کند.
وی با بیان اینکه موبایل باالی ۶۰۰ دالر مشــمول ارز 
نیمایی نمی شــود، گفت: درصد خریــداران این نوع 
موبایل ها کم است و مردم بیشــتر موبایل با نرخ ۴ تا ۷ 

میلیون خریداری می کنند.
همچنین در این رابطه اکبر فرهمندمنش عضو هیات 
مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی  تصویری تلفن 

همراه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
دیدگاه دیگری را مطــرح کرد وی بر این باور 
اســت که کاهش نرخ ارز قیمت موبایل را کم 
کرد اما تمایل مردم برای خریــد را افزایش 
نداد چراکه آنها همچنان امیدوارند قیمت ها 

کمتر شود.
فرهمندمنش با اشاره به رکود حاکم بر بازار، 
گفت: زمانی که قیمت ها باال می رود مردم تمایل زیادی 
برای تامین نیاز، از خود نشــان می دهنــد چرا که این 
نگرانی وجــود دارد روند صعــودی قیمت ها همچنان 

ادامه داشته باشد.
وی با بیــان اینکه موبایــل دیگر یــک کاالی لوکس 
و فانتــزی محســوب نمی شــود، گفت: هــر میزان 
شرکت های واردکننده موبایل وارد کنند بازار کشش 

خرید آنهــا را دارد در حــال حاضر ایــران بیش از ۸۰ 
میلیون جمعیت دارد اما بیش از ۱۵۰ میلیون خط در 
کشور فعال اســت و همه اعضای خانواده گوشی همراه 
دارند و جزو یکــی از ضروریات زندگی تبدیل شــده 

است.
این فعال صنفی تصریح کرد: در سال های گذشته این 
مقطع از ســال بازار جان تازه ای می گرفت امیدواریم با 
دریافت عیدی  کارمندان بازار از شــرایط رکود خارج 
شود.به گفته فرهمندمنش؛ اگر تالطم های نرخ ارز به 
پایان برسد و ثابت شود بازار نیز آرامش پیدا خواهد در 
حال حاضر بازاریان نمی توانند پیش بینی از آینده بازار 

ارائه بدهند.
وی در پایان بیان کرد: در ۶ ماه نخســت ســال جاری 

بیش از ۵ میلیون موبایل وارد کشور شد.

صمت

گوشی

خریــدار   رئیس کل ســازمان توســعه 
تجارت ایــران در خصوص رونــد مذاکرات 
با بخــش دولتــی و خصوص قطــر، گفت: 
پروژه هــای صنعتی و دانش بنیــان ایرانی 
با اســتقبال طرف قطــری مواجه شــد و 
با توجــه به مذاکــرات انجام شــده، هیات 
سرمایه گذاری این کشور طی ماه های آتی 
به منظور بازدید از برخــی پروژه ها به ایران 

سفر می کنند.
به گزارش ســازمان توســعه تجارت ایران، 
»علیرضا پیمان پاک« که رئیس جمهوری 
و وزیر صنعت را در ســفر بــه قطر همراهی 
می کند، با اشــاره به دیدارهای برگزار شده 
با مقامات دولتی این کشــور، اظهار داشت: 
در دیدار بــا وزیر صنعت و تجــارت قطر در 
خصوص ایجاد مرکز تجــاری ایران در این 
کشور به منظور مدیریت و پیگیری مسائل 
و مشکالت تجار و برنامه ریزی برای ارتباط 
صحیح تاجران برتر دو کشــور گفت و گو و 
مقرر شــد مرکز تجاری بــا همکاری طرف 

قطری ایجاد شود.
وی افــزود: در ایــن دیدارهــا همچنین با 
بررســی مســائل مربوط بــه پهلوگیری 
کشتی های ایرانی مقرر شد با توجه به تفاهم 
نامه میان وزیر راه و شهرسازی ایران با وزیر 
همتای خود در قطر، تسهیل سازی در این 

زمینه صورت گیرد.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران 
با اشــاره به نقش ویژه ایــران در ترانزیت، 
خاطرنشــان کرد: ظرفیت ایــران به عنوان 
پل ارتباطی میان کشورهای حاشیه خزر و 

روسیه با قطر، هند و کشــورهای آفریقایی 
به منظور صادرات مجدد و ترانشــیپ مورد 
اســتقبال طرف قطری قرار گرفت و وزات 
صمت مسئولیت پیگیری و انجام آن را عهده 
دار شــد.وی افزود: مســائل بانکی، مالی و 
پولی و همچنین ضمانت ها و فعال ســازی 
صندوق ضمانت صــادرات در قطر نیز مورد 

بحث و بررسی جدی قرار گرفت.
پیمان پــاک تصریح کرد: مشــارکت قطر 
در توســعه ظرفیــت برخی صنایــع مانند 
تجهیزات پزشکی، صنایع غذایی و دارویی 

در ایران بررسی و مورد استقبال قرار گرفت.
وی تاکیــد کــرد: در خصوص صــادرات 
خدمات فنی و مهندسی ایران به کشورهای 
مختلف مانند عراق، جنوب شــرق آســیا 
و آفریقا بحث و گفتگو شــد و طرف قطری 
به منظــور همــکاری در این زمینــه ابراز 

عالقمندی کرد.
پیمان پاک با اشــاره به نزدیک شــدن جام 
جهانی فوتبال که در کشــور قطــر برگزار 
می شــود، گفت: یکی از موضوعات مهم که 
در این دیدارها مورد مذاکــره قرار گرفت، 

راه اندازی کارگو )حمــل بار( و حمل هوایی 
بار به قطر بود و مقرر شد طی هفته های آتی 
با توافقات صورت گرفته اولین پرواز کارگو 

آغاز شود.
وی افزود: مســائل مرتبط با گردشگری نیز 
بررسی شــد تا از ظرفیت بازدیدکنندگان 
و مســافرینی که به منظور دیدار از رویداد 
جام جهانی بــه قطر ســفر می کنند، برای 
بازدیــد و برگــزاری تورهــای مختلف در 
ایران برنامه ریزی شــود و این موضوع نیز از 
طریق وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری 

و صنایع دستی دنبال خواهد شد.
رئیس کل سازمان توســعه تجارت ایران با 
اشاره به جلســات با بخش خصوصی، اظهار 
داشت: نشستی با رئیس اتاق بازرگانی قطر 
و با حضور اعضای اتاق مشترک ایران و قطر 
برگزار خواهد شــد تا در خصــوص ارتباط 
اتاق هــای بازرگانــی و همچنیــن اصالح 
آئین نامه اتاق مشــترک ایــران و قطر برای 
فعال تر شــدن این اتاق گفتگو و تبادل نظر 

صورت گیرد.
پیمان پاک خاطرنشــان کرد: نشست هایی 
بــا ســرمایه گذاران قطــری و به ویــژه 
شــرکت هایی که امنیت غذایــی قطر را بر 
عهده داشــتند برگزار و مقرر شد در زمینه 
کشــت فراســرزمینی برای تأمیــن اقالم 
مورد نیاز اقدام کرده و در قالب مشــارکت 
تولید و تجارت نیز بــرای برخی محصوالت 
حوزه هــای دارای مزیت ایــران مذاکرات 

جدی انجام شود.
وی گفــت: برخــی از پروژه هــا ماننــد 
تجاری ســازی حوزه هــای دانش بنیان در 
قطر و در ایران مــورد بحث قــرار گرفت و 
پس از معرفی فهرســتی از پروژه ها، با اعالم 
آمادگــی برخی از ســرمایه گذاران قطری، 
تعدادی از آنها مــورد موافقــت اولیه قرار 
گرفت و مقرر شــد طی یک ماه آینده هیات 
های ســرمایه گذاری قطری جهت بازدید با 
کشورمان سفر کنند و این شیوه از همکاری 
با تأمین منابــع مالی از ســوی قطر در گام 
نخســت برای پروژه های کوچک و متوسط 

آغاز گردد.

خریــدار   رییــس کمیته مشــترک 
بازرگانــی ایــران و ژاپن اظهار داشــت: 
جزییات خرید نفت توســط ژاپن از ایران 
هنوز اعالم نشده اســت ولی از قدیم یک 
سری از کشورها مانند ژاپن و کره جنوبی 
بودند که از نفت ایران استفاده می کردند 
و کل سیستم آنها هم بر اساس نفت ایران 

طراحی شده بود. 
عدم خرید نفــت هزینه هایــی را برای آنها 
هم تحمیل کرده و مســلما جایگزینی یک 
نفت دیگر برای آنها هم هزینه داشــت ولی 
به هرحال تحریم ها ســبب توقف آن شد اما 
االن دوباره عالقه مند شده اند که نفت را هم 

مجددا از ایران خریداری کنند.
بهرام شــکوری در مــورد آخرین وضعیت 
تجارت ایران و ژاپــن اظهار کرد: پیش بینی 
ژاپنی ها این است که توافق احیای برجام به 
زودی اتفاق می افتد و می توانند مناســبات 

تجاری را توسعه دهند. 
در گذشته بخش عمده ای از تجارت ایران و 
ژاپن صادرات نفت بود کــه به تبع تحریم ها 
قطع شــده اســت. ژاپنی هــا می خواهند 
دوباره واردات نفت از ایــران را برقرارکنند 

که می تواند بخش عمــده ای از صادرات ما 
را شکل دهد.

وی ادامــه داد: جترو که ســازمان تجارت 
خارجی ژاپن اســت اظهار تمایل کرده بود 
که جلســاتی را با کمیته مشــترک ایران و 
ژاپن برگزار کنــد که خوشــبختانه اولین 
جلســه آن برگزار و اظهار عالقه کردند که 
جلســات بی تو بی را بین فعالین اقتصادی 
ژاپنی و ایرانــی برقرار کرده، فضــا را برای 
برداشته شــدن تحریم ها و کارهای اجرایی 
برای افزایش مبادالت تجاری بین دو کشور 

انجام دهند.
وی افزود: به نظر آینده روشــنی بین ایران 
و ژاپن وجــود دارد. ژاپن جزو کشــورهای 
پیشرفته دنیا بوده و عالقه این کشور هم به 
ما نزدیک تر است، دو کشور ۹۰ سال سابقه 
مناســبات اقتصادی و تجاری بــا یکدیگر 
دارند. ژاپــن عالقه مند به کمــک به دیگر 

کشورها هم است.
 بــرای مثــال مجموعــه ای را دارد که به 
کشورهای درحال توســعه کمک می کند و 
همکاری هایی در زمینــه آب و آلودگی هوا 
دارند، به عبارت دیگر سعی می کنند تجارت 

خود را در اختیار کشورهای درحال توسعه 
قرار دهند. 

به نظر می رســد که ژاپن با توانمندی که در 
حوزه تکنولــوژی و نــوآوری دارد می تواند 
کشــور هدف برای ما باشــد کــه بتوانیم 
بســیاری از نیازهای تکنولوژیکی خود را از 

طریق ژاپن تامین کنیم.
شــکوری تصریح کرد: جزییات خرید نفت 
توســط ژاپن از ایران هنوز اعالم نشده است 
ولی از قدیم یک سری از کشورها مانند ژاپن 
و کره جنوبی بودند که از نفت ایران استفاده 
می کردند و کل سیســتم آنها هم بر اساس 

نفت ایران طراحی شده بود. عدم خرید نفت 
هزینه هایی را بــرای آنها هم تحمیل کرده و 
مســلما جایگزینی یک نفت دیگر برای آنها 
هم هزینه داشــت ولی به هرحال تحریم ها 
سبب توقف آن شد اما االن دوباره عالقه مند 
شــده اند که نفت را هــم مجــددا از ایران 

خریداری کنند.
رییس کمیته مشــترک بازرگانــی ایران و 
ژاپن ادامه داد: این موضوع نوید خوبی برای 
هر دو طرف اســت، هم برای آنها که بتوانند 
هزینه های خود را کاهش دهند و هم برای 
ایران کــه بتوانــد از ارز حاصــل از فروش 
نفت، زیرســاخت های کشور را تامین کند، 
مطمئنا مذاکراتی در قالب ســفرا و وزارت 
خارجه برای این کار در حال شــکل گیری 

است.
 همیشــه ژاپنی هــا عالقه مند به توســعه 
مناســبات خود با ایران بودند، اما به سبب 
ســرمایه گذاری های مشــترکی کــه بــا 
آمریکایی ها داشتند این امکان فراهم نبود 
که در زمان تحریم ها بتوانند مناسبات خود 
را با ایران ادامه دهند امــا اگر این تحریم ها 
به واسطه مذاکرات برداشته شود، ژاپنی ها 

عالقــه زیادی دارنــد به مراودات بــا ایران 
در مــواردی مثل واردات نفــت یا صادرات 

تجهیزات نوین داشته باشند.
شکوری با اظهار امیدواری نسبت به توسعه 
روابط اقتصادی و تجاری تهران و توکیو بیان 
کرد: البته در گذشــته تجارت با ژاپن خیلی 
زیاد نبود و االن هم تقریبا به صفر رســیده، 
اما ایــن اســتعداد در هر دو کشــور وجود 
دارد که بتوانند مناســبات خود را بیشــتر 
توســعه دهند. ما در حوزه معدن می توانیم 
تجهیزات و ماشــین آالت زیــادی از ژاپن 

تامین کنیم.
 برندهای ژاپنی مثل ژانومه از قدیم در ایران 
حضور داشــتند، در صنایع مختلف سابقه 
همکاری داشــتیم و می تواند توســعه پیدا 

کند. 
ایران قبال بازار کشورهای اروپایی و آمریکا 
هم بوده و اگر بخواهیم کشوری را جایگزین 
آنها کنیم، ژاپن کشــور مســتعدی است 
که می تواند ایــن نقش را ایفا کنــد. اگر ما 
مناسبات خود را توســعه دهیم، می توانیم 
رابطه تجــاری و اقتصادی خــود را با ژاپن 

دست کم به ۱۰ میلیارد دالر برسانیم.

معاون وزیر صمت: قیمت ها تا ۶۵ درصد کاهش می یابد

 قیمت موبایل کاهشی شد



اعالم آمادگی بخش خصوصی برای انجام پروژه

برد - برد ایران و قطر در پی اتصال شبکه های برق

در حاشیه اجالس سران کشورهای صادرکننده گاز در قطر مطرح شد
وابط دوجانبه تاکید ایران و الجزایر بر توسعه ر

 دیدار صمیمانه وزیر نیرو کشورمان با وزیر انرژی و رییس شرکت نفت 
الجزایر، در حاشیه اجالس سران کشــورهای صادرکننده گاز در قطر 

برگزار و دو طرف بر توسعه روابط دوجانبه تاکید کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت نیرو، »علی اکبر محرابیان« وزیر 
نیرو و رییس ایرانی کمیسیون مشــترک همکاری های اقتصادی ایران 
و الجزایر، در حاشــیه اجالس ســران کشــورهای صادرکننده گاز در 
فوریه ۲۰۲۲ قطر، ضمن قدردانی از اظهارات وزیــر الجزایری و تاکید 
بر آمادگی ایران مبنی بر همکاری درهمه زمینه ها به ویژه در بخش برق 
با الجزایر، اظهار امیدواری کرد هر چه ســریع تر اجالس کمیسیون دو 

کشور برگزار تا زمینه های همکاری تقویت شود.
در این دیدار »محمد عرقاب« وزیر انرژی الجزایر ضمن تشــریح برنامه 
رییس جمهور این کشــور مبنی بر تولید و توسعه اقتصادی، مشترکات 
بسیار زیاد الجزایر با ایران در زمینه های سیاسی، اقتصادی و صنعتی را 

برشمرد و خواهان توسعه بیش از پیش این روابط شد.
وی خاطرنشان کرد: الجزایر چشــم انتظار توسعه روابط با ایران به ویژه 

در زمینه انرژی است.
وزیر انرژی الجزایر با تاکید بر توانایی شرکت های ایرانی در زمینه های 
صنعتی، تولیدی و گستردگی این مجموعه، درخواست همکاری با این 
شــرکت ها برای رفع نیازهای الجزایر را ارائه و خاطرنشان کرد: فعالیت 
شــرکت های ایرانی به صورت مستقل یا تشکیل شــرکت مشترک با 

همتایان الجزایری امکان پذیر است.

وزیر الجزایری با بیان اینکه ظرفیت تولید برق در این کشــور هم اکنون 
۲۱ هزار مگاوات است، خواستار مشارکت شرکت های ایرانی در توسعه 
شبکه برق الجزایر در زمینه فشار قوی، فشــار متوسط، فشار ضعیف و 

همچنین تولید تجهیزات برقی شد.
در پایان، طرفین بر لــزوم انجام مذاکرات و مالقات هــای دوجانبه در 

نخستین فرصت ممکن تاکید کردند.

نوسازی جایگاه ها در دستور کار
ح کهاب در پمپ بنزین ها  وی جدی طر پیشر

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی گفت: طرح کهاب از 
چند بخش تشکیل شده و در حال اجراســت و ما نیز ساز و کار را طبق 
برنامه مشخص شده و سیاست های تنظیم شــده تبیین می کنیم و ان 
شــاءاهلل این طرح را در بخش های مختلف جایگاه های عرضه سوخت و 

ناوگان حمل و نقل پیش ببریم.
کرامت ویس کرمی، با بیان اینکه ناوگان جدیدی که نوسازی می شود، 
به سیستم کهاب مجهز خواهد بود، اظهار کرد: ناوگان جدیدی که وارد 
مجموعه شرکت می شــود و یا جایگاه جدیدی که احداث و به سیستم 
سوخت رسانی کشور اضافه می شــود، حتما باید طرح کهاب را داشته 

باشد و این مساله جزو مصوبات است.
وی با اشاره به طرح نوســازی پمپ بنزین ها و ارتباط آن با اجرای طرح 
بنزین یارانه ای برای همــه، تاکید کرد: بحث های نوســازی، افزایش 
تعداد جایگاه ها برای عرضه ســوخت، همیشــه مورد توجه بوده است، 
استانداردســازی و رفع نواقص با بازدیدهایی که انجام می شود، مورد 
بررســی قرار می گیرد، چراکه جایگاه های ســوخت جزو مکان هایی 
هستند که به صورت ۲۴ ســاعته فعالیت خطیر سوخت رسانی را انجام 
می دهند.مدیرعامل شــرکت ملــی پخش فراورده هــای نفتی با بیان 
اینکه بحث نوسازی و بازسازی همیشه مورد توجه است، گفت: جایگاه 
فرسوده زیادی در کشور نداریم اما ممکن است یک جایگاه دچار نقصی 
باشد که تعمیرات اساسی آن طبق برنامه و هماهنگی که با شرکت ملی 

پخش انجام می شود، پیش می رود.
ویس کرمی درباره زمان سراســری اجرای طرح تخصیص یارانه بنزین 
به افراد هم گفت: ما تابع سیاست هایی هســتیم که به ما ابالغ می شود؛ 
در حال حاضر زمان اجرای سراســری این طرح و اینکــه این طرح به 
چه صورتی اجرایی شود، اعالم نشده است و ان شــاءاهلل در زمان مقرر 

اطالع رسانی صورت خواهد گرفت.
 طرح کهاب )کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین( شــامل 
سه مرحله است که مرحله یک آن شامل لوله کشی از مخازن زیرزمینی 
تا محل تخلیه جایگاه های عرضه ســوخت، در همه جایگاه های سراسر 
کشور اجرایی شده اســت؛ مرحله دوم این طرح شامل بازیافت بخارات 
بنزین در خود جایگاه های عرضه ســوخت و مرحله سه نیز شامل نصب 

دستگاه های استحصال بخارات بنزین در جایگاه هاست.

 جهش قیمت نفت با باال گرفتن تنش 
در شرق اوکراین

 قیمت نفت با افزایش تنش در شــرق اوکراین از نیمه شــب گذشــته 
با رشد همراه شــد و در معامالت دیروز جهشــی بیش از ۲.۵ درصد را 
ثبت کرد. قیمت نفت از ابتدای ســال ۲۰۲۲ میالدی با رشد همراه شد. 
بازارهای جهانی با توجه به پیش بینی رشــد اقتصادی جهان و افزایش 

تقاضا برای نفت در سال جاری، روند صعودی به خود گرفتند. 
با این حال تولیدکنندگان نفت برای پیشگیری از سقوط دوباره قیمت 

ها، همچنان عرضه را محدود نگه داشته اند. 
عالوه بر تحوالت در بازار نفت، ریسک های سیاسی نیز به کمک قیمت 
طالی سیاه آمده است تا احتمال رســیدن به ۱۰۰ دالر برای هر بشکه 
نفت تقویت شود. زمستان امســال با افزایش قیمت گاز در اروپا، تقاضا 
برای نفت بیشتر شــد. این موضوع باعث شد تا قیمت نفت رکورد هفت 

ساله را بشکند و به قیمت های سال ۲۰۱۴ بازگردد. 
همچنین با شروع ســال ۲۰۲۲ میالدی، قزاقســتان به عنوان یکی از 
کشــورهای دارنده ذخایر بزرگ نفتی میان کشــورهای تازه استقالل 
یافته، با ناآرامی هایی همراه بود. ناآرامی هایی که قیمت طالی سیاه را 
تقویت کرد.باال رفتن تنش بین روسیه و اوکراین و مستقر شدن حدود 
۱۳۰ هزار سرباز روســی در کنار مرزهای اوکراین نیز که در هفته های 

اخیر رخ داده، شتاب رشد قیمت ها را بیشتر کرد.
آمریکا،اتحادیه اروپــا و انگلیــس، روزانه ۵/۳ میلیون بشــکه نفت و 

فرآورده از روسیه خریداری می کنند.
شــب گذشــته در پی آخرین تحــوالت اوکراین، والدیمیــر پوتین، 
رئیس جمهوری روســیه، اســتقالل دو منطقه جدایی طلب دونتسک 
و لوگانســک در شــرق اوکراین را به رســمیت شــناخت و به ارتش 
روســیه دســتور داد تا »عملیات حفظ صلح« در مناطق تحت کنترل 

جدایی طلبان در شرق اوکراین را برعهده بگیرند. 
هنوز مشخص نیست آیا این تصمیم دستور ورود ارتش به شرق اوکراین 
اســت یا خیر؟ هچنین هیچ اطالعاتی درباره نحوه انجام این عملیات و 

زمان بندی آن منتشر نشده است. 

و نیر

مدیر عامل اســبق شــرکت ملی گاز با بیان اینکه، ما 
تقریبا یک میلیارد متر مکعب در روز مصرف گاز داریم، 
اگر ۲۰ درصــد از این میزان صرفه جویی شــود ۲۰۰ 
میلیون متر مکعب در روز گاز بیشــتری برای صادرات 
خواهیم داشت، گفت: ما این امکان را داریم که به خطی 
که از آذربایجان به ترکیه می رود، متصل شده و به اروپا 

صادرات گاز داشته باشیم.
حمیدرضا عراقی، درباره امــکان همکاری گازی ایران 
و قطر اظهار داشــت:  تاکنون میزان برداشت گاز ما از 
قطر کمتر بود و این امکان را نداشــتیم که مشــترکا از 
پارس جنوبی برداشت کنیم، اکنون برداشت دو کشور 
از این میدان مساوی است بنابراین منطقی تر این است 
که تفاهم کرده و برداشــت صیانتی مشــترک داشته 

باشیم و این گامی موثر است.
وی درباره امــکان صادرات گاز از مســیر قطر-ایران-

ترکیه-اروپا گفت: صادرات از این مســیر امکان پذیر 

اســت امــا دو اتفــاق بایــد بیفتــد، یکی 
صرفه جویی و مصرف بهینه در داخل کشور 
اســت که تاکنون با آن جدی برخورد نشده 
در حالی که این کار، هم منجر به ســیوینگ 
انرژی و هم جذب ســرمایه گذاری، ســود و 
هم ایجاد اشتغال خواهد داشــت. ما باید در 
تمام ابعاد از کارخانجات، صنایع و نیروگاه ها 

گرفته تا بخش خانگی نسبت به ذخیره سازی و مصرف 
بهینه انرژی اقــدام کنیم، اگر این کار انجام شــود در 
واقع تولید را باال برده و برای صادرات ظرفیت ســازی 
کرده ایم، موضوع دیگر اینکه اگر بــا دنیا تعامل کنیم 
اروپا نیز عالقمند اســت که از ایران و یا از خط قطر گاز 

دریافت کند.
مدیر عامل اسبق شــرکت ملی گاز با بیان اینکه اکنون 
فرصت زیادی برای تعامل با دنیا جهت ورود به تجارت 
گازی باقی نمانده، گفت: البته شــرط این اســت که 

مصرف را بهینه کنیم تاکنــون اقدام جدی 
در این خصوص انجام نشــده و این موضوع 
در حد چند ســخنرانی و کنفرانس و نهایتا 
بهینه کردن وضعیــت موتورخانه ها بوده در 
حالی که قانون ماده ۱۲ یک قانون دائمی در 
این زمینه اســت و این امکان را می دهد که 
بخش خصوصــی قراردادهایی منعقد کنند 
تا بهینه سازی سوخت در کشــور ما به طور جدی اجرا 

شود.
وی یادآور شــد: اگر با دنیا تعامل داشــته باشیم، هم 
امکان تولید صیانتی و هم صادرات در ســطح وسیع را 

خواهیم داشت.
عراقی تصریح کرد: ما تقریبا یــک میلیارد متر مکعب 
در روز مصرف گاز داریم، اگر ۲۰ درصــد از این میزان 
صرفه جویی شــود ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز گاز 

بیشتری برای صادرات خواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: ما این امکان را داریم که به خطی 
که از آذربایجان به ترکیه می رود، متصل شده و به اروپا 

صادرات گاز داشته باشیم. 
مدیر عامل اســبق شــرکت ملی گاز در ادامــه درباره 
صادرات گاز از طریق ال ان جی نیز بیان داشت: قرار بود 
یکی از فازهای پارس جنوبی تبدیل به ال ان جی شود، 
سایت هم احداث شــد، اما به دلیل تحریم نتوانستیم 

راه اندازی کنیم.
وی با بیان اینکه همسایگان اولویت اصلی صادرات گاز 
ما هســتند، گفت:  عالوه بر عــراق و ترکیه که تاکنون 
بازار خوبی برای صادرات گاز مــا بوده اند، ما می توانیم 
به بازار پاکستان و کویت و یا اروپا نیز ورود کنیم. اکنون 
به عراق و ترکیه صادرات گاز داریم و در این چند ســال 
ارز خوبی هم برای کشور حاصل شد، مثال برای احداث 
خط و قرارداد بــا عراق ما منابع نداشــتیم اما از طریق 

بای بک انجام و خط را عملیاتی کردیم.

گاز

علی مرادی   طرح اتصال شبکه برق ایران 
و قطر که چندین سال است مطرح می شود، 
حاوی مزایای متعددی برای دو کشور است 
و بخش خصوصی نیز بــرای انجام آن اعالم 

آمادگی کرده است.
 هرچند یکی از اهداف ســفر رئیس جمهور 
و هیأت همراهش به کشــور قطر شــرکت 
در مجمــع کشــورهای صادرکننــده گاز 
اســت، ولی توافقات دو کشــور فراتر از این 
حوزه خواهد بود به طوری که روز گذشــته 
تفاهم نامه هایــی در زمینه های مختلفی از 
جمله راه و نیرو به امضای طرفین رســید. 
همچنیــن رئیــس کمیســیون اقتصادی 
مشترک دو کشــور نیز علی اکبر محرابیان 
انتخاب شد تا در کنار بحث گاز نشان دهنده 

اهمیت ویژه این سفر برای حوزه نیرو باشد.
به طور کلی گســترش دیپلماســی انرژی 
عالوه بــر مزایای اقتصادی کــه دارد، حائز 
اهمیــت باالیــی در بحث های سیاســی و 
امنیتی است. زیرا دو کشور پس از گره زدن 
زیرساخت های خود به یکدیگر، برای حفظ 
یک رابطه مستمر تالش می کنند. از همین 
جهت در بحث دیپلماسی انرژی نباید صرفاً 
به صادرات و واردات گاز بسنده و از تعامالت 

حوزه برق چشم پوشی کرد.
به طور کلی اتصال شــبکه برق دو کشــور 
از دو جنبه اهمیــت دارد؛ اوالً بــا توجه به 
بزرگ تر شدن مرکز مدیریت دیسپاچینگ 
بهره برداری شبکه افزایش می یابد و ثانیاً با 
توجه به احتمال متفــاوت بودن پیک های 
مصرفــی و ســاعت های طلــوع و غروب 
خورشــید، امکان تبادل انــرژی نیز فراهم 

می آید.
 به عنوان مثال در ایران ماه های تیر و مرداد 
پیک مصرف برق هستند و در بقیه ایام سال 
ظرفیت مازاد شــبکه وجود دارد که امکان 
صــادرات دارند و از طرفی در تابســتان نیز 
در ســاعاتی که پیک مصرف برق این کشور 

نیست، می توان برق وارد کرد.
همچنین یک گام فراتر از اتصال رو شــبکه 
»سنکرون کردن« برق دو کشور است که به 
معنای وصل کردن دو شبکه کاماًل مجزا به 

طریقی که هیچ نوع شدت جریان ضربه ای 
قابل مالحظه ای ایجاد نشود است.

باید توجه داشت کشــور قطر با توجه به آب 
و هوای خاص خود، مصرف برق باالیی دارد 
و از لحاظ سرانه با ۱۵٬۳۱۶ کیلووات ساعت 
به ازای هر نفر در سال جزو کشورهای باالی 

دنیا است.
از طرفی شــبکه تولید و توزیــع برق ایران 
با ظرفیــت نزدیک به ۹۰ هــزار مگاوات در 
مقایسه با کشورهای منطقه از توسعه بسیار 
بیشتری بهره مند شده اســت. تا جایی که 
این شبکه پتانســیل تبدیل شدن به قطب 
توزیع انرژی برق منطقه را در اختیار داشته 
و می تواند ایران را به بازیگر اصلی منطقه در 

حوزه تأمین برق تبدیل کند.
در دولت گذشته طرح اتصال برق دو کشور 
مورد توجه قــرار گرفته بود ولــی به نتیجه 

نهایی نرسید.
 رضا اردکانیان، وزیر نیرو ســابق در اینباره 
گفته بــود: قطــر در مواقعــی تولید برق 
مــازاد دارد و این برق دارای بازار مناســبی 
در کشــورهای منطقــه نظیر پاکســتان 

و افغانســتان و عراق است.ســعد شــریده 
الکعبی، وزیر مشــاور در امــور انرژی قطر 
نیز خطاب به اردکانیــان درباره انتقال برق 
گفــت: انتقال بــرق بین دو کشــور امکان 
پذیر اســت و باید روی این پیشــنهاد کار 
شــود و به نظرم، امکان اجرایی شــدن آن 
وجود دارد.همچنین روز گذشــته نیز علی 
اکبر محرابیان، وزیر نیــرو در تبیین اهداف 
سفر رئیس جمهور به قطر گفت: یادداشت 
تفاهم های بیــن دو کشــور در زمینه برق، 
اتصال شــبکه برق ایران به قطر، مبادالت 
کاال، ســرمایه گذاری، توســعه روابــط در 
زمینه مناطــق آزاد و تجــاری، حوزه های 

فرهنگی و گردشگری امضا می شود.

بخش خصوصی آماده اتصال شبکه 
برق دو کشور است

در همین راســتا علیرضا غفوری فرد، نایب 
رئیس فدراســیون صادرات انــرژی گفت: 
با توجه به ناترازی که اکنون در شــبکه برق 
موجود اســت و موجب قطعی و محدودیت 
برق صنایع می شــود، مفهوم تبادل که اعم 

از واردات و صــادرات انرژی اســت اهمیت 
پیدا می کند. همچنین بر اساس این تبادل 
قیمت تمام شــده برق داخلی و وارداتی را 

منطقی تر کرد.
وی افزود: صادرات برق و حامل های انرژی 
زمینه ساز صادرات خدمات فنی مهندسی 
به این کشــورها را فراهم می کند و این یکی 
دیگر از جنبه های گســترش دیپلماســی 
انرژی است. برق همیشــه پیشتاز در زمینه 
صادرات خدمات فنی مهندسی بوده و ما تا 
پنج میلیارد دالر رکــورد صادرات خدمات 
فنی مهندســی هم داشــتیم که این رقم 
اکنون به زیــر ۵۰۰ میلیون دالر رســیده 

است.
وی با انتقــاد از دولتی بــودن صادرات برق 
تصریح کرد: بخش خصوصی حتی آمادگی 
این را دارد که در برخی نقاط مرزی نســبت 
به توســعه ظرفیت اقدام کنــد و با توجه به 
در اختیار داشــتن خطوط انتقال توســط 
دولت، نســبت به توســعه خطوط در قالب 
BOT اقدام کند. یعنی برق را از این خطوط 
ترانزیت کند و هزینه اش را هم بپردازد ولی 

هنوز توجهی نشده است.
غفــوری فــرد خاطرنشــان کــرد: بخش 
خصوصــی آمادگــی انتقال شــبکه برق 
و احــداث خطــوط انتقال به کشــورهای 

مختلف، از جمله قطر را دارد. 
در گذشــته هم اگر چنیــن اقدامی صورت 
می گرفــت دولت بــا پیمانــکاری بخش 
خصوصی انجام می داد ولی امروز پیشنهاد 
می دهیــم که ایــن را به بخــش خصوصی 
 BOT بســپارید و از قالــب قراردادهــای
استفاده کنید. تجربه این خطوط در برخی 
از پروژه های فرا ســاحلی کشور وجود دارد 
و در بحــث فناوری می تــوان گفت، امکان 
اتصال این شــبکه از طریق کابل دریایی با 
اســتفاده از ظرفیت داخلی کشــور به طور 

کامل وجود دارد.
وی افزود: بر اســاس گفته متولیان صنعت 
برق قطر، این کشــور قصد صادرات برق به 
کشــورهای همســایه از طریق شبکه برق 

ایران را دارد. 
ما بایــد از خود بپرســیم چرا کشــوری با 
ظرفیت کمتر ۱۲ درصد ظرفیت برق ایران 
می خواهد نسبت به تأمین برق همسایگان 
ما نظیر پاکستان، افغانســتان و عراق اقدام 
کند اما ما با توانمندی از چنین فرصت های 

بکری بهره نمی گیریم.
نایب رئیس فدراســیون صــادرات انرژی 
در پاسخ به ســوالی مبنی بر وضعیت فعلی 
دیپلماسی انرژی کشــور گفت: متأسفانه با 
روند فعلی و اقداماتی که در گذشــته انجام 
شده اســت، چشــم انداز دیپلماسی انرژی 
کشــور در حوزه برق مناســب نیست. اآلن 
شبکه برق مصر و عربستان متصل شده اند، 
اردن برقش را متصل کرده اســت به عراق، 
در شمال چندین شبکه برق وجود دارد، در 
افغانستان شرکت زیمنس قرارداد بسته تا 
این کشــور را به هاب آســیای میانه تبدیل 
کند، امارات سرمایه گذاری سنگینی برای 
برق هســته ای و صادرات آن کرده اســت و 
به طور کلــی ما چون به مشــکالت روزمره 
صنعت برق و دولتی بودن گرفتار شــده ایم 

از این فرصت ها جا مانده ایم.

 همکاری تهران-دوحه فاز جدید از تجارت گازی

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرعامل شرکت برق حرارتی:

وگاه ها، بدون خاموشی سپری شد زمستان امسال با تامین سوخت نیر
ســمیرا ربیــع  مدیرعامــل شــرکت 
مادرتخصصی بــرق حرارتــی گفت: پیک 
مصرف زمســتان امســال با تامین مناسب 
ســوخت مورد نیاز نیروگاه های حرارتی و 
تولید برق پایدار و بی وقفــه در این واحدها 
بدون خاموشی برنامه ریزی شده در بخش 

خانگی و تجاری سپری شد.
به گزارش شــرکت مادرتخصصــی تولید 
نیروی بــرق حرارتــی ایران، »محســن 
طرزطلــب« افزود: در فصول ســرد ســال 
همزمان با کاهــش دما در نقــاط مختلف 
کشــور، اولویت تامیــن گاز با مشــترکان 
خانگی و تجاری اســت. در ایــن بازه زمانی 
برای تامین مصارف مشــترکان این بخش 
میزان گاز تحویلی به نیروگاه های حرارتی 
به عنوان اصلی ترین واحدهای تولید کننده 

برق کشور دچار محدودیت می شود.
وی ادامه داد: همین مســئله موجب شده 
بود تا در طی چند ســال اخیــر محدودیت 
در تامین گاز نیروگاه ها و کســری مخازن 
ســوخت مایع این واحدها در فصول ســرد 
ســال باعث شــود تا تعدادی از واحدهای 
نیروگاهــی به دلیــل کمبود ســوخت در 
زمستان از مدار خارج شــده و شاهد قطعی 

برق در برخی از مناطق کشور باشیم.
مدیرعامل برق حرارتی خاطرنشــان کرد:  
امسال با همکاری و هماهنگی مناسب میان 
وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، 

سازمان محیط زیست، دادستانی و نهادهای 
امنیتی و اطالعاتی، سوخت زمستانی تمام 
نیروگاه های کشــور به خوبی تامین شده و 
کمبود گاز این واحدها برای تولید برق را از 

طریق سوخت مایع جبران شد.
طرزطلــب  گفت: طــی نیمه دوم امســال 
با توجه بــه محدودیت هــای موجود برای 
تامین سوخت نیروگاه ها جلسه های  منظم 
و هفتگی کمیته  ســوخت در سطح معاونان 
وزیر و مدیران میانی ســازمان ها و نهادهای 
یاد شده برگزار شد تا موضوع کمبود سوخت 
هر نیروگاه و نحوه تامین مصارف مورد نیاز 
آن به صورت دقیق مورد بررسی و رسیدگی 

قرار بگیرد.
وی ادامــه داد: طــی یک ماه اخیــر میزان 
ســوخت مصرفی نیروگاه های حرارتی ۱۰ 
درصد نســبت به نیاز اعالمی کاهش یافته 
اســت و با وجود اینکه در ســه ماه ابتدایی 
امســال نیروگاه اتمی بوشــهر را در اختیار 
نداشــتیم، اما واحدهای ایــن مجموعه در 
روزهای اوج مصرف زمستان امسال در مدار 
قرار گرفت و به کمک شــبکه سراسری برق 
کشور آمد که همین مسئله در کنار استفاده 
حداکثری از نیروگاه های ســیکل ترکیبی، 
انجام مدیریت مصرف و اســتفاده حداقلی 
از نیروگاه هــای برقابــی و تجدیدپذیــر 
موجب کاهش مصرف ســوخت واحدهای 

نیروگاهی شده است.

 ۶5 درصد سوخت مصرفی نیروگاه ها 
گاز طبیعی است

مدیرعامــل بــرق حرارتی افــزود: مصرف 
ســوخت مایع در نیروگاه ها ســیر نزولی به 
خــود گرفته اســت، طی ۲۰ روز نخســت 
بهمن ماه حدود ۴۵ درصد ســوخت مورد 
نیاز نیروگاه ها از طریق گاز طبیعی و مابقی 
توسط سوخت مایع)گازوئیل و نفت کوره( 
تامین شــده، ولی در ۱۰ روز اخیر همزمان 
با گرم شدن هوا و کاهش مصرف مشترکان 
بخش خانگی و تجاری، میزان گاز تحویلی 
به نیروگاه ها نیز افزایــش یافته و ۶۵ درصد 
ســوخت مورد نیاز نیروگاه ها از طریق گاز 

طبیعی تامین شده است.
طرزطلب با اشاره به تغییر برنامه تعمیرات 
نیروگاه ها بــرای تامیــن برق مــورد نیاز 
مشــترکان، گفت: طی دوره پیک مصرف 
برق زمســتان امســال برنامــه تعمیرات 
واحدهای بخــار ســیکل ترکیبی به دلیل 
راندمان باال و ســوخت مصرفــی کمتر این 
واحدها و همچنیــن تعمیرات نیروگاه های 
بخار به دلیل امکان مصرف ســوخت نفت 
کوره در آن ها به تعویق انداخته شد تا دچار 
مشــکالت عدیده برای تامین برق مصرف 

کنندگان نشویم.
 وی خاطرنشــان کــرد: همیــن مســئله 
موجب شــده اســت تا هم اکنون در پیک 
تعمیرات نیروگاه های حرارتی قرار بگیریم 

و برنامه هــای تعمیراتی خــود را حتی در 
ایام تعطیــالت نوروزی نیز دنبــال کنیم تا 
بتوانیم تعمیــرات واحدهای باقی مانده را تا 
خردادماه سال آینده به اتمام رسانده و همه 
نیروگاه ها را قبل از شروع پیک مصرف برق 

تابستان ۱۴۰۱ آماده کنیم.
مدیرعامل بــرق حرارتی گفت: زمســتان 
امســال با تمام تالش های صــورت گرفته 
ســوخت مورد نیاز نیروگاه ها تامین و مانع 
بروز قطعی برق در کشور شــدیم اما اگر بنا 
باشد رشــد مصرف بخش خانگی و تجاری 
به همین منوال ادامــه یابد، مطمئنا با توجه 
به محدودیت و تــوان تولیــد گاز در فصل 
زمستان و پیشــی گرفتن مصرف نسبت به 

تولید، کار در سال های آتی بسیار مشکل تر 
خواهد شد.

طرزطلــب ادامــه داد: در این مــدت تمام 
تالش های مربوطه از ســوی دستگاه های 
مرتبط به منظــور عدم بروز مشــکل برای 
مشــترکان به کار گرفته شــده است و حاال 
بایســتی برای کاهش مصرف ســوخت به 
ویژه در زمستان مشــترکان پرمصرف وارد 
میدان شده و با مدیریت مصرف خود موجب 
جلوگیری از خاموشی شــوند؛ چرا که ما هر 
چه به تولیــد خود در بخــش گاز بیفزایم و 
مدیریت مصــرف را در بخــش نیروگاهی 
بهینه تــر کنیــم باز هــم رشــد مصرف 

فوق العاده باالتر از سایر عوامل است.



 در شناسایی کانون های کرونا موفق نیستیم

واکسن به تنهایی معجزه نمی کند

سرهنگ موسوی پور تشریح کرد
ح انضباط بخشی   جدیدترین اخبار از طر

به موتورسواران
جانشــین رئیــس پلیس راهــور پایتخــت از توقیــف روزانــه هزار 
موتورسیکلت در طرح انضباط بخشی به تردد موتورسواران در پایتخت 

خبر داد و گفت: ۲۵ موتورسیکلت به پارکینگ منتقل شدند.
سرهنگ سید ابوالفضل موسوی پور در جمع خبرنگاران در خصوص 
اجرای طرح انضباط بخشی تردد موتورســواران در سطح معابر شهر 
تهران گفت: همــکاران بنده در پلیس راهور تهــران بزرگ از ابتدای 
اجرای این طرح که از روز شــنبه در ۱۰۰ نقطه از شــهر تهران آغاز 
شده اســت روزانه بیش از هزار دســتگاه موتورســیکلت متخلف را 
متوقف و در محل های از پیش تعیین شــده به صورت ساعتی توقیف 

می کنند.
جانشــین پلیس راهور تهران بــزرگ ادامه داد: این طــرح در تمامی 
مناطــق، بزرگراه ها و خطــوط ویژه انجــام می شــود و تخلفات این 
موتورســواران طبق مقررات اعمال قانون شــده و پــس از پایان مدت 
زمان توقیف چنانچه از نظر قضائی و ســرقت مشکل و موردی نداشتند 
تحویل متصرف و مالک آنها در همان محل می شود.ســرهنگ موسوی 
پور گفت: در مدت سه روزه از آغاز طرح تنها ۲۵ دستگاه موتورسیکلت 
به وســیله کفی به پارکینگ منتقل شــدند و دلیل آن هم عدم مراجعه 

راکبین موتورسیکلت به محل توقیف و یا نقص مدارک بوده است.
وی ادامه داد: با آغاز طرح انضباط بخشــی موتورســواران در شــهر 
تهران ۴ دســتگاه موتورسیکلت سرقتی توســط عوامل راهور کشف 
شــده اســت که ۱ مورد آن به همراه ســارق بوده که تحویل عوامل 
انتظامی شــد.این مقام انتظامی افزود: راکبین موتورسیکلتی که پس 
از طی ساعات توقیف ۱۲ ســاعته جهت تحویل گرفتن موتورسیکلت 
خود مراجعه می کنند می بایســت مدارک کامل خود را شامل، کارت 
موتور، گواهینامه و بیمــه نامه معتبر ارائه نمایند تا نســبت به تحویل 

موتورسیکلت به آنها اقدام شود.
سرهنگ موسوی پور بیان داشــت: راکبینی که پس از مدت توقیف ۱۲ 
ساعته جهت تحویل موتورســیکلت توقیفی خود مراجعه نکنند موتور 
آنها از طریق کفی به پارکینگ منتقل می شــود و ایــن افراد باید جهت 
ترخیص موتورسیکلت خود برابر مقرراتی که ستاد ترخیص اعالم کرده 
است با ارائه مدارک هویتی و مالکیتی و تســویه حساب دیون دولتی، 

جهت ترخیص موتورسیکلت خود اقدام کنند.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تفاوت این طرح با طرح 
موتوریار اذعان داشــت: در آن طرح راکب موتورسیکلت در تقاطع ها، 
میادیــن و معابر و محــل تخلف و با پوشــیدن کاور مخصــوص کنار 
همکاران بنده در بحــث آموزش و مباحث ترافیکی حضور داشــتند و 
به راکبین دیگر در خصوص تخلفات تذکــر می دادند و آن طرح فرآیند 
دیگری را طی می کرد و برابر دســتور مراجع و مقــام قضائی به نوعی از 
مجازات های جایگزین اســتفاده می شــد ولی در طرح انضباط بخشی 

موتورسواران دیگر این اتفاق نمی افتد.

وی در خصوص عمده تخلفاتی که پلیــس در این طرح با آنها برخورد 
می کند گفت: عبور از چــراغ قرمز، حرکات مخاطــره آمیز، حرکت 
در جهت خالف مســیر عبور، عبــور از پیاده رو، عبــور از خط ویژه، 
تخلفات پالک، مخدوشی پوشــش پالک و فاقد پالک، حمل بارهای 
نامتعارف، رانندگــی بانــوان و فاقدین گواهینامه موتورســیکلت، 
رانندگی بــدون مدارک )کارت بیمــه گواهینامــه(، ایجاد آلودگی 
صوتی و صداهای ناهنجار از جمله مواردی اســت کــه با آن برخورد 

خواهد شد.

چهار علت اول مرگ در مردان
شکاف امید به زندگی مردان و زنان افزایش 

یافته است
 رییس دبیرخانه شــورای عالی ســالمت و امنیت غذایی گفت: چهار 
علت اول مــرگ در مردان، بیمــاری قلبی با ۴۰.۵ درصد، ســرطان با 
۱۵.۲ درصد، حوادث غیرعمدی با ۱۴.۲ درصد و بیماری های تنفســی 
با ۷.۲ درصد است.محمداســماعیل مطلق در ششمین کنگره مجازی 
ســالمتی مردان افزود: از هر چهار مردی که مشکل سالمتی دارد، سه 

نفر به مراکز بهداشتی، درمانی مراجعه نمی کنند.  
وی اظهار داشــت: بیماری قلبی، ســرطان، اضافــه وزن، مصرف مواد 
دخانی و مواد مخدر و الــکل مهمترین عوامل تاثیرگذار در ســالمتی 
و بیماری مردان هســتند و یکی از مهمترین عوامل ســالمتی مردان، 

برنامه غذایی سالم است.
مطلق ادامه داد:  گزارش ها نشان می دهد امید به زندگی در هنگام تولد 
برای زنان بیشتر از مردان بوده و شکاف امید به زندگی بین مردان و زنان 

افزایش یافته است.
رییس دبیرخانه شــورای عالی ســالمت و امنیت غذایی اظهار داشت: 
خطرات فیزیکی، شــیمیایی و شغلی ســالمت مردان را بیشتر تهدید 
می کند و مــردان هنگام بیماری کمتر به پزشــک مراجعه کرده و زنان 

بیشتر از خدمات بهداشتی استفاده می کنند.
وی تصریح کرد: وزارت بهداشــت امســال با توجه به تاکید بهرام عین 
اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه های خاصی برای 
ســالمت مردان پیش بینی کرده اســت که با همکاری مرکز تحقیقات 

سالمت مردان و بهداشت باروری اجرا خواهد شد.
مطلق گفت: یکی از این اقدامات، طراحی خدمات بهداشتی متناسب با 
ساعت کار مردان است. ایجاد بانک اطالعاتی سالمت مردان در هر شهر 
و استان نیز از دیگر برنامه ها خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: برنامه های 
خودمراقبتی، توجه به ســالمت روانی مردان، پیشــگیری از حوادث 
ترافیکی، برنامه های مســتمر ورزشــی، اصالح شــیوه زندگی، حذف 
مصرف مــواد دخانی و الکل، برنامه غذایی ســالم در قالب بســته های 

خدمت در شبکه بهداشتی، درمانی مورد توجه هستند.
شعار هفته ملی سالمت مردان ایران )سما ۱۴۰۰(؛ »مشارکت مردان، 
واکسیناســیون حداکثری)کرونا(، محافظت جمعــی« در نظر گرفته 

شده است.

دیوار

ســخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر خودروی با کیفیت 
ساخته نشــود و احیاناً تصادفی صورت گیرد الزم است 
که کارشناســان تصادفات و دادســتان ها این موضوع 
را پیگیری کننــد که در تصادفات آیــا کیفیت خودرو 
موثر اســت. ذبیح اهلل خدائیان، در نشســت خبری با 
خبرنگاران در پاســخ به ســوال خبرنگار مهر مبنی بر 
اینکه بارها از سوی مسئوالن قضائی از جمله دادستانی 
و بازرسی شاهد ارائه مطالبی در رابطه با اینکه دستگاه 
قضا به موضوع خودروسازی ورود می کند، بودیم. گاهاً 
هم برخی مســئوالن قضائی اعالم کردنــد ورودهایی 
صورت گرفتــه و در برخی موارد هم اعــالم کردند که 

متولی سازمان دیگری است، مردم همچنان 
برایشــان این سوال مطرح اســت که آیا قوه 
قضائیــه ورود قاطعانه و بازدارنــده خواهد 
داشت؟ نتیجه ورود دســتگاه قضا چه زمانی 
برای مخاطبی که همچنان درگیر خودروی 
بی کیفیت و کارشــکنی های خودروسازان 
است، مشــخص می شــود؟ افزود: دستگاه 

قضائی در صورتی که مواجه به ارتکاب جرمی از ناحیه 
هر دستگاهی به خصوص خودروسازان شود، برخورد 

می کند.
وی ادامه داد: ایــن روزها که محاکمه یکــی از قطعه 

سازان هســت، دادگاه علنی منتشر می شود 
و بنابراین دســتگاه قضا قاطعانــه برخورد 
می کند. بحث نظارت بــر کیفیت خودروها 
بر عهده دستگاه های اجرایی از جمله صمت، 
سازمان استاندارد، محیط زیست و سازمان 
حمایت از مصرف کنندگان هر کدام به نوعی 

بر کار خودروسازان نظارت دارند.
خدائیان تصریح کــرد: تاکید ما این اســت که جهت 
جلوگیــری از تولیــد خودروهــای بــی کیفیت این 
دســتگاه ها کار خود را به درســتی انجام دهند و اگر 
خودروســازان تمکین نکنند و کار خود را به درســتی 

انجام ندهند مراتب اعالم شود تا قوه قضائیه ورود کند.
سخنگوی دســتگاه قضا ادامه داد: ســازمان بازرسی 
کل کشــور در رابطه با خودروهــای پارکینگی، ورود 
کــرده و در بحــث ارتقــای کیفیت خــودرو با کمک 
سایر دســتگاه های نظارتی پیگیری خواهیم کرد. اگر 
خودروی با کیفیتی ســاخته نشــود و احیاناً تصادفی 
صــورت گیرد الزم اســت که کارشناســان تصادفات 
و دادســتان ها این موضــوع را پیگیــری کنند که در 
تصادفات آیا کیفیت خودرو در تصادف تأثیر داشــته 
اســت یا خیر. به عنوان مثال آیا سیســتم ترمز وسیله 

نقلیه از کیفیت الزم برخوردار بوده است یا خیر؟

قضایی

خریدار  یک اپیدمیولوژیســت با اشاره به 
وضعیت فعلی پیک ششــم کرونا در کشور، 
گفت: این تصور که واکســن قرار اســت به 
تنهایی معجزه کند غلط است؛ واکسن تنها 
یکی از مولفه های مقابله با اپیدمی اســت و 

سایر مولفه ها هم باید جدی گرفته شوند.
دکتر حمید سوری، درباره وضعیت موجود 
کرونا در کشور، گفت: انتظار داشتیم ۲ تا ۴ 
هفته بعد از شروع پیک و فراوانِی ابتال شاهد 
افزایش موارد بســتری و مرگ باشــیم که 
متاســفانه این موضوع رخ داد و به احتمال 
زیاد این روند افزایشــی تا حــدود ۱۰ روز 
دیگر ادامه می یابد ولیکن امیدوار هســتیم 

که شرایط مدیریت شود.
وی افرود: برای مدیریت شــرایط بخشــی 
از مســئولیت به عهده مــردم و گروه های 
آسیب پذیر است که الزم است خود مراقبتی 
را افزایش دهند. خودمراقبتی فقط شــامل 
کســانی که واکســن نزدند نیســت، بلکه 
کســانی هم که واکســن زدند ولی آسیب 
پذیــری باالیی دارنــد مانند ســالمندان، 
بیمــاران زمینــه ای و... بایــد به شــدت 
مراقبت های الزم را لحــاظ کرده و کمتر در 
ســطح جامعه تردد کنند تا چند هفته  اوج 

پیک را رد کنیم.

نظام بیماریابی فعال نداریم
او تاکید کرد: وقتی از پیک بیماری صحبت 
می کنیم مهم است که از ابتال حرف می زنیم 
یا از بســتری و مرگ و میر. در مورد ابتال در 
کشور نمی توان خیلی قطعی صحبت کرد؛ 
چون موارد ابتالیی که جست وجو می کنیم 
بخشی از کل مبتالیان جامعه است؛ چون ما 
نظام بیماریابی فعال نداریم و تنها کســانی 
شناسایی می شــوند که به مراکز بهداشتی 
درمانی مراجعه می کننــد. با توجه به اینکه 
ابتال به امیکرون معموال شــدت کمی دارد 
و ممکن اســت در برخی افــراد هم بدون 
عالمت بروز کند، عمال همیــن افراد بدون 
عالمت سبب انتشــار بیماری به گروه های 
دیگر می شــوند کــه از زیر ذره بیــن نظام 

سالمت هم خارج هستند.

 احتمال ادامه روند افزایشی
 مرگهای کرونایی تا دو هفته آتی

ســوری ادامه داد: در مورد مــوارد مرگ و 
میر روند افزایشی چند روزی است که آغاز 
شــده و احتماال تا دو هفته آینده هم ادامه 
داشته باشــد. البته مدت زمان اعالم شده 
وابسته به مداخالت ما اســت که با افزایش 
خود مراقبتی پیک زودتر وارد فاز کاهشــی 
می شود و تعداد مرگ و میر هم کم می شود 

اما اگر جامعه به حال خود رها شــود و تنها 
بر واکسیناســیون و خدمات درمانی تکیه 
کنیم، مســلما با افزایش مــوارد ابتال روبرو 

خواهیم بود.

در شناسایی کانون های آلودگی 
کووید19 چندان موفق نبوده و نیستیم

او با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون، تصریح 
کرد: البته علی رغم اهمیت تززیق واکســن 
و ارائه خدمــات درمانی، اما نباید از ســایر 
مولفه های پیشگیری غافل شد و باید برای 
آنها زمان بیشــتری صرف کرد. در کشــور 
ما به سایر مولفه های پیشــگیری از جمله 
شناسایی زودرس موارد بیماری، بیماریابی 
فعال، تقویت روش هــای افزایش کنترل و 
مدیریت رعایت پروتکل ها، شناسایی دقیق 
کانون های آلودگی و... کم توجهی می شود. 
در شناسایی کانون های آلودگی کووید۱۹ 
چندان موفق نبوده و نیســتیم، می گذاریم 
فراوانی موارد ابتال و بســتری افزایش یابد 
ســپس می گوییم این نقطه کانون آلودگی 
اســت؛ در حالی کــه آلودگی بایــد زمانی 
شناســایی شــود که به افزایش بستری و 
مرگ نرســیده اســت و این امــر از طریق 

بیماریابی فعال امکان پذیر است.

لزوم احیای تیم های واکنش
  سریع کرونا

وی با اشاره به اینکه تیم های واکنش  سریع 
بی دلیل منحل شدند، تاکید کرد: این تیم ها 
باید احیا شوند تا هرچه سریع تر کانون های 
بیمــاری را شناســایی کــرده و در ابتدای 

گســترش بیماری آنها را کنتــرل کنند. ما 
توانایی کاهش آســیب اپیدمی را به شرطی 
داریم که اصول اولیه و اساسی پیشگیری را 

مهم بدانیم و به آنها توجه کنیم.

از تست گریزی اُمیکرون تا تست های 
منفی کاذب

این اپیدمیولوژیســت، گفت: شناســایی 
موارد ابتال بر اســاس میزان مراجعات است 
و خودمان به سراغ مردم نمی رویم. از طرفی 
نسبت موارد منفی کاذب تست ها زیاد است 
زیرا این تســت ها در اغلب مــوارد توانایی 
تشــخیص امیکرون را ندارند یا امیکرون، 
تست گریز است. الزم  است تست های تولید 
داخل که قیمت کمتری هم دارند را بیشتر 

اشاعه دهیم.

واکسن به تنهایی معجزه نمی کند
او دربــاره علــت افزایش مــوارد فوت طی 
روزهای اخیر، بیان کــرد: علت این موضوع 
عدم وجود مراقبت فعال، مراقبت خانگی و 
شناسایی دیرهنگام بیماران است. از طرفی 
گروه های پرخطر مورد توجه خاص نیستند. 
توجه کنید که واکسیناســیون مهم است 
اما به تنهایی برای مدیریت شــرایط کفایت 
نمی کند. این تصور که واکسن قرار است به 
تنهایی معجزه کند غلط اســت. درصدی از 
فوتی ها هم واکسن زده ها هستند؛ البته این 
اصال به معنای عدم کارایی واکســن نیست. 
تزریق واکسن الزامی است چون در صورت 
عدم تزریق آن مرگ و میرها خیلی بیش از 
چیزی بود که االن داریم. نکته اساســی این 

اســت که واکســن تنها یکی از مولفه های 
مقابله با اپیدمی است و ســایر مولفه ها هم 
باید جدی گرفته شــوند. مگر طی دو هفته 
آتی که با افزایش مــوارد روبرو خواهیم بود 
چند نفــر دیگر را می توان واکســینه کرد؟ 
اگر فعال عمل نکنیم بازهم شــاهد افزایش 

موارد خواهیم بود.
وی در پیــش بینی از شــرایط بیماری طی 
ماه های آتی، اظهار کرد: تجربه اروپا و غرب 
که زودتر از مــا پیک امیکــرون را همزمان 
با ایــام کریســمس تجربه کردند، نشــان 
می دهد که این ایام تعطیــالت تاثیر منفی 
بر کووید۱۹ داشــت که امیدواریم در کشور 
ما چنین نشــود. اما می دانیم کــه کننترل 
جمعیت بعد از دو ســال کار راحتی نیست و 
مهمترین نکته مراقبت از گروه های آســیب 
پذیر یا پرخطر اســت کــه جمعیت زیادی 
ندارند. با کمبود زمان و مشــکالت بیماری، 
سرمایه گذاری روی این تعداِد کمتر، بیشتر 
نتیجه بخش خواهد بود؛ امــا این به معنای 
عدم توجه به گروه های دیگر نیســت. طی 
روزهای آتی با چهارشنبه سوری، شب عید، 
خریدها، دید و بازدیدها و... مواجه هســتیم 
که در همه این مــوارد رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی کاهش یافتــه و احتمال افزایش 

انتقال بیماری به وجود می آید.

اساس رنگبندی  شهرها اشتباه است
او با تاکید بر اهمیت شناســایی سطح خطر 
شــهرها، گفت: اســاس رنگبندی ها گمراه  
کننده و اشــتباه اســت و نمی تواند کمک 
کننده هم باشد. اکنون شهرهایی داریم که 

از نظر رنگبندی اصال با ســایر شاخص هایی 
که برای اپیدمی ذکــر می کنیم همخوانی 
ندارنــد؛ پس بایــد ارزیابی خطــر با روش 
درستی انجام شود که سطح خطر به درستی 
برآورد شود و سپس متناسب با سطح خطر، 
هوشمندانه نقطه زنی کنیم. مثال بگوییم در 
تهران فالن منطقه سطح خطر باالتری دارد 
که متناسب با آن باید مدارس تعطیل شود 
و... و. اینکــه بخواهیــم در تاریکی تیرهای 
خود را هدر دهیــم به جایی نمی رســیم. 
باید مانند موشــک، محل تجمع دشمن که 
اینجا کووید۱۹ اســت را شناسایی کرده و 

نقطه زنی کنیم.

لزوم آسیب شناسِی آنچه که در دو 
سال قبل، گذشت

سوری با اشاره به تجربیات دوساله مدیریت 
کرونا، افزود: باید آسیب شناســی عمیقی 
از آنچه که در دو ســال قبل گذشت، داشته 
باشیم. ما روزهای تلخ و شیرین و تجربیات 
موفق یا کمتر موفــق زیادی داشــتیم. از 
طرفی کشورهایی داریم که کارنامه شان از 
ما بهتر بوده است البته؛ این به معنای نادیده 
گرفتن زحمــات و تالش های انجام شــده 
در کشور نیســت ولی می توانستیم شرایط 

بهتری داشته باشیم.

اهمیت ادامه اجرای طرح 
شهید سلیمانی

او ادامه داد: یکــی از مواردی که توجه کافی 
به آن صورت نگرفته اســت ادامــه اجرای 
طرح شــهید سلیمانی اســت که متاسفانه 
به نظر می رســد خیلی اراده ای برای انجام 
آن نیست؛ در حالی که باید به عنوان سنگ 
بنای پیشــگیری بــه آن توجه شــود زیرا 
دارای مولفه هــای مهمی مانند مشــارکت 
اجتماعی، استفاده از فناوری های هوشمند، 
بیماریابی فعال و... اســت و این عدم توجه 

یکی از ضعف های ما است.
 ما در این ایام پیوســت رســانه ای مناسبی 
نداشتیم و رســانه ها خیلی کلی به مسائل 
پرداختنــد و بــه خاطــر همیــن برخی 
کارشناسان حرف های ضد و نقیض می زنند 
و بعضا شــعارهایی می دهیم کــه عملیاتی 

نمی شود.
وی افزود: ســاختار نظام ســالمت ما برای 
اینکه بتواند در شــرایط بحرانــی به خوبی 
عمل کند نیاز به اصالح و بازنگری دارد. اگر 
کشــوری مانند کره جنوبی، ســنگاپور و... 
را می بینیــم باید بدانیم رمز موفقیتشــان 
آمادگی مقابله با اپیدمی بوده است در حالی 

که ما تا مدتها بالتکلیف بودیم.

وها در تصادفات بررسی شود تاثیر کیفیت خودر

جامعه
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جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد

تقویت تعامالت پلیسی ایران و ارمنستان ضامن ارتقاء امنیت دو کشور
خریدار  جانشــین فرمانده کل انتظامی 
جمهوری اســالمی ایران با تاکید بر توسعه 
روابــط حســنه با کشــورهای همســایه 
بخصوص ارمنستان، گفت: تقویت تعامالت 
پلیســی ایران و ارمنســتان ضامن ارتقاء 

امنیت دو کشور خواهد بود.
به گزارش پایــگاه خبری پلیس، ســردار 
قاســم رضایی در دیــدار با ســرهنگ آرام 
هوانســیان جانشــین رئیس پلیس کشور 
ارمنســتان و هیات همــراه که در ســتاد 
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اســالمی 
ایران برگزار شــد، با بیان اینکه ارتباط غنی 
فرهنگی، تاریخی و نزدیکــی که بین مردم 
و مســئوالن دو کشور دوســت و همسایه 
ایران و ارمنستان وجود دارد، اظهار داشت: 
امیدواریم روز به روز شــاهد گســترده تر 
شــدن تعامــالت در زمینه هــای مختلف 

پلیسی با شما باشیم.
جانشــین فرمانده کل انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران بــا تاکید بر توســعه روابط 
حسنه با کشــورهای همســایه بخصوص 
ارمنســتان، تصریح کرد: تقویــت هر چه 
بیشــتر تعامالت در موضوعات مشــترک 

پلیسی برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطــر نشــان کــرد: فرماندهی کل 
انتظامی کشــور این آمادگــی را دارد تا در 
زمینه های مختلف انتظامی و در راســتای 
توافقات به عمل آمده در مراکز دو کشــور 
و همچنین در شــهرهای مــرزی با حضور 
فرماندهــان و مســئوالن نشســت های 
کاربردی تخصصی دو جانبه مشــترکی را 
با هدف گسترده تر شــدن روابط دو کشور 

برگزار کند.
ســردار رضایی با اشــاره به اینکه مجموعه 
فرماندهی کل انتظامی جمهوری اســالمی 
ایران در زمینه های مختلف پلیســی دارای 
تجارب ارزشــمند و منحصر به فردی است، 
افزود: امیدوارم برگزاری اینگونه نشســت 
های دوجانبه بخصوص در شهرهای مرزی 
ســر آغازی کاربردی برای حرکت در مسیر 
توســعه و افزایش راه های همکاری ایجاد 
کند.جانشین فرمانده کل انتظامی تصریح 
کرد: با وجود نــا امنی موجــود در منطقه، 
کشــور ما از امنیت کاملی برخوردار است و 
اجازه هیچ گونه تحرکی را به مخالن امنیت 

نخواهیم داد.وی خاطر نشــان کرد: امروز 
خدمات انتظامی جمهوری اســالمی ایران 
جهانی است و به واسطه جانفشانی ها و ایثار 
کارکنان انتظامی در مبارزه با ســوداگران 
مرگ از ترانزیت مواد مخدر به ســایر نقاط 
جهان به ویژه کشــورهای اروپایی ممانعت 
می شود و کشف بیش از هزار تن انواع مواد 
مخدر در طول یک سال خود گواهی بر این 

ادعا است.
آرام هوانســیان جانشــین رئیــس پلیس 
کشــور ارمنســتان نیز در این نشســت با 
ابراز خرســندی و تشــکر از مهمان نوازی 
ایرانیان، اظهار داشــت: قبل از هرچیز باید 
ســر تعظیم فرود بیاورم در مقابل این همه 
رشادت و ایثار ماموران پلیس در راه مبارزه 
با قاچاقچیــان مواد مخدر کــه گواه آن هم 
تعداد چندین هزار شــهیدی اســت که در 
این راه تقدیم شده اســت.وی ضمن اشاره 
به جایگاه و نوع ماموریت های محوله پلیس 
در کشور ارمنستان، خاطر نشان کرد: هدف 
اصلی از این دیدار توســعه همــکاری ها و 
بهبود شرایط در زمینه های مختلف پلیسی 
بخصوص در برخورد و مبارزه با قاچاقچیان 

مواد مخدر اســت و کامال آمادگی داریم تا 
در این راســتا اقدام کنیم.جانشین رئیس 
پلیس کشــور ارمنســتان ضمن تمجید از 
پیشــرفت های جمهوری اســالمی ایران 
در عرصه های گوناگــون، تصریح کرد: من 
امروز از نزدیک شــاهد قابلیت های باالی 
پلیس ایران در حوزه هــای مختلف علمی، 
مهارتــی، تاکتیکی، تجهیــزات تخصصی 
بودم و امیدوارم با ارتقاء تعامالت پلیســی 
بین دو کشــور، بتوانیم از دانش تخصصی 

باالی پلیس ایــران در زمینه تقویت پلیس 
ارمنستان بهره مند شویم.

ایــن دیــدار بــا هــدف بررســی و ایجاد 
فرصت های مناســب و رفع موانع احتمالی 
درجهت بهبود روابط پلیســی دو کشور در 
راســتای ارتقاء امنیت برگزار و مقرر شد تا 
در آینده ای نزدیک نشســت های دو جانبه 
کاربردی با حضور فرماندهان و مســئوالن 
مرتبط در مراکز و شــهرهای مرزی تشکیل 

شود.
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 با تالش کارکنان منطقه  ۷ عمليات انتقال گاز صورت گرفت؛

پایداری انتقال گاز در استان های سردسیر غرب کشور

استان

همدان -ذلیخاکرمی     سرپرست منطقه ۷ عملیات انتقال 
گاز از استمرار انتقال بهره ور گاز طبیعی به استان های سردسیر 

غرب کشور با تالش کارکنان این منطقه عملیاتی خبر داد .
به گــزارش روابط عمومی منطقــه هفت عملیــات انتقال گاز 
، مهدی زارع با اعالم این خبر، اظهار داشــت: منطقه ۷ عملیات 
انتقال گاز با وسعتی معادل ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع به مرکزیت 
شهر همدان، وظیفه دریافت و انتقال پاک، پایدار، ایمن، مستمر 
و بهره ور گاز طبیعی را به اســتان های همدان، مرکزی، لرستان، 
کردستان، کرمانشــاه، ایالم و بخشی از اســتان های آذربایجان 
غربی، زنجان و قزوین بر عهــده دارد . وی در ادامه، افزود: با توجه 
به اینکه این اســتان ها غالباً در مناطق سردسیر، صعب العبور و 
کوهستانی غرب کشور واقع شــده اند، پایش، نگهداری و تعمیر 
حدود ۵ هزار کیلومتر خط لوله واقع در این منطقه که معادل ۱۴ 
درصد از خطوط لوله انتقال گاز کشــور را شامل می شود، بسیار 
حائز اهمیت است . سرپرست منطقه ۷ عملیات انتقال گاز ادامه 
داد: در راستای این رســالت خطیر و به منظور انتقال مستمر گاز 
به شهرها و روستاهای این استان ها بویژه در فصول سرد سال و با 
بهره مندی از 8 مرکز بهره برداری خطوط لوله و چهار تأسیسات 
تقویت فشار گاز و یک ایستگاه اندازه گیری گاز، اقدامات مهمی 
صورت پذیرفته تا هموطنان ساکن در این استان ها شاهد قطعی 
و یا افت فشــار گاز نباشــند . زارع در ادامه، بیان کرد: در راستای 
انتقال حدود ۲8 میلیارد مترمکعب گاز از ابتدای ســال جاری؛ 
اقدامات مهمی همچون انجام اورهال ۴۰ هزار ساعته واحدهای 

مختلف تاسیسات تقویت فشــار گاز اراک، پایش مداوم حدود ۵ 
هزار کیلومتر خط لوله منطقه، نشت یابی، تعمیر و رفع مشکالت 
خطوط لوله بصورت مستمر، انجام بیش از هزار کیلومتر پیگرانی 
هوشمند، انجام تعمیرات اضطراری بر روی خط سوم آذربایجان، 

رفع نشت از خطوط لوله خرم آباد، دهگالن و تکاب، نصب اتصال 
عایقی ایســتگاه های خط ششم سراســری، رفع عیوب حاصل 
از گزارشات پیگرانی هوشــمند بر روی خط اراک- مالیر و تغییر 
کالس خط اراک در شــهر توره صورت پذیرفته است. سرپرست 

منطقه ۷ عملیات انتقال گاز با بیان این که این منطقه عملیاتی، 
یکی از مناطق اســتراتژیک شــرکت انتقال گاز ایران محسوب 
می شود که باالترین نرخ رشد و توســعه بین مناطق دهگانه در 
سال های آتی را با بهره برداری از تاسیسات تقویت فشار و خطوط 
لوله در دست طراحی و یا ســاخت به خود اختصاص خواهد داد، 
گفت: این منطقه عملیاتی طی ماه های گذشــته تأسیســات 
تقویت فشار گاز کوهدشــت را نیز به عنوان نخستین تأسیسات 
تحویل شده از BOT در کشور به ناوگان عملیاتی خود افزوده و 
در حال بهره برداری اســت . وی در ادامه، اضافه کرد: انجام پروژه 
آنالیز آســیب پذیری تهدیدات و مخاطرات )HVA( در سطح 
منطقه به منظور ارتقای تاب آوری و ایجاد پایداری، انجام شــده 
و ساالنه به روزرسانی می شود که در همین راســتا با استفاده از 
خروجی های این پروژه، برنامه اجرایــی مانورها تهیه و اجرایی 
می شوند که در ســال جاری تعداد ۳8 مانور عملیاتی، فرآیندی 
و مدیریت بحران در سطح منطقه انجام شده که به عنوان برترین 
اجرای پروژه در سطح شرکت انتقال گاز شناخته شده است . زارع 
در پایان، افزود: با عنایت به لزوم پایداری شبکه انتقال گاز بویژه در 
فصل اوج مصرف و به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به 
عنوان یک جنبه مهم زیست محیطی، منطقه ۷ عملیات انتقال 
گاز برای نخستین بار در سطح شرکت انتقال گاز ایران موفق شد 
با معرفی و اجرای مدل تلفیقی بازرسی مستقیم و تعمیرات رفع 
نشت )DI&M( از نشت تجهیزات و شیرآالت ایستگاه های شیر 

بین راهی جلوگیری کند.  

سرزمین
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ساری-اسالمی  سرپرســت معاونت آموزش 
ابتدایی آموزش و پرورش مازندران گفت: ۱۵ درصد 
مدارس ابتدایی استان تحت پوشش طرح »بسته 

تحولی مدرسه خوانا« قرار دارند.
»قاســم مهدوی« در ارتباط ویدئو کنفرانســی با 
معاونین و کارشناســان آموزشــی شهرستان ها و 
مناطق استان و مدیران مدارس مجری طرح خوانا 
که با حضور حسینی مدیرکل دفتر پیش دبستانی و 
دبستانی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار 
کرد: بسته تحولی مدرسه خوانا دارای رویکرد التیام 
بخش است که زمینه ساز تحوالت شگرف در بطن 

جامعه خواهد شد.
وی از همه مجریان طرح خواســت که با دقت نظر و دغدغه 
مندی نســبت به تحقق اهداف طــرح اهتمام داشــته و از 
خالقیت های خود جهت بــارور کردن طــرح مذکور بهره 
گیرنــد؛ و در همین زمینه تصریح کرد: داده هــا حاکی از آن 
است کودکان ما در زمینه ارکان زبان آموزی، درک مطلب و 
ارتباطات دچار چالش هســتند که نیازمند ورود موثر بدان 
است. لذا چاره اندیشی در این باره صورت گرفته و بسته تحولی 
مدرسه خوانا از سوی معاونت آموزش ابتدایی وزارت تدوین 
شد. سرپرســت معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش 
مازنــدران، دوره  ابتدایی را موثرتریــن دوره در نظام تعلیم و 
تربیت رسمی برشــمرد که همین امر، ضرورت توجه بدان را 
صد چندان می کند لذا دست اندرکاران تربیتی باید با آگاهی 
نسبت به این دوره حساس و هویت آفرین، تمامی تالش شان 
را بکارگیرند تا بیشــترین بازدهی از آن حاصل شود چراکه 
رخداد هر تحولی، به این دوره گــره خورده و به همین خاطر 

طرح تحولی خوانا در حال اجرا شدن است.
مهدوی سرمایه گذاری بر طرح های وزارتی را مسئله مهمی 
برشمرده و تصریح کرد: نگاه کارشناسانه و نظارت مدبرانه بر 
پیشبرد چنین طرح هایی، می تواند منشاء اثر بوده و با اجرای 
آن تا سالیان طوالنی آثار ماندگار بر نگرش و رویکرد متربیان 
باقی خواهد ماند. هدف اجرای بســته تحولــی خوانا تلفیق 
مهارت های زندگی در مهارت های پایه خواندن، نوشــتن، 

شنیدن و صحبت کردن است.
وی همچنین به بیان نقاط قوت طرح مذکور پرداخته و ضمن 
اشاره به چالش های پیش رو، راهکارهایی را در جهت استمرار 
مثمرثمر طرح تحولی مدرســه خوانا بیان داشــته و افزود: 
تمامی شهرستان ها و مناطق اســتان مازندران مجری طرح 
خوانا هستند که در این بین ۳۳۶ مدرســه، ۲۴۰۲ کالس، 
۲۴۰۲ آموزگار و ۱۱ هــزار و ۱9۴ دانش آموز حضور دارند و 
با راهبری ۱۶ مدرس کشــوری و ۱۱ مدرس میانی به پیش 

می روند.

ارومیه     سرپرســت امور مهندسی و اجرای 
طرح های شرکت گاز آذربایجان غربی از اجرای 

۱۴۶ پروژه گازرسانی در سطح استان خبر داد.
حسن احمدپور در جمع خبرنگاران ظهار کرد:  
برای اجرای پروژه های در دست اجرا در مجموع 
بیش از ۵۲۰۰ کیلومتر شــبکه گذاری صورت 
می گیرد که از ایــن میــزان، ۳۵۷ کیلومتر آن 

شامل ۲۵ پروژه در اجرای مرکز استان است.
 وی با بیان اینکه از مجمــوع پروژه های اجرایی 
کنونــی، ۳۳ پروژه در شــمال اســتان در حال 
اجراســت، افزود: 88 پروژه نیز مربوط به جنوب 
استان می شود که با توجه به شرایط جغرافیایی 
آن منطقه، از پروژه های ســخت شرکت گاز به 

حساب می آیند. 
سرپرســت امور مهندســی و اجرای طرح های شرکت گاز 
آذربایجان غربی در ادامه با اعالم اینکه بجز گاز ۱۰۲ روستای 
افتتاحی در دهــه مبارک فجر، طی نیمه اول امســال به ۴۰ 
روستا گازرسانی شده بود، افزود: از این تعداد ۷ روستا مربوط 
به شمال اســتان بود که برای گازرســانی به آنها در مجموع 
حدود ۲۵ کیلومتر شبکه گذاری شده و ۲۴98 فقره انشعاب 

نیز واگذار شده است.
به گفته ی احمدپور، از گازرسانی به روستاها در نیمه نخست 
ســال جاری، همچنین ۶ روســتا مربوط به مرکز استان بود 
که در قالب آن نیز بیش از ۴۴ کیلومتــر لوله گذاری و ۱۵۳۱ 

انشعاب واگذار شد.
وی ۲۷ روســتای دیگر از مجمــوع گازرســانی های نیمه 

نخست امسال را مربوط به جنوب اســتان ذکر کرد و افزود: 
در گازرســانی به این روســتاها نیز بیــش از ۱۴۳ کیلومتر 

لوله گذاری شده و ۳۵۴۳  انشعاب نیز نصب شده بود.
سرپرســت امور مهندســی و اجرای طرح های شرکت گاز 
استان همچنین به ساخت ایستگاه های تقلیل فشار جدید در 
آذربایجان غربی نیز اشاره کرد و گفت: در این زمینه ۶ ایستگاه  
تقلیل فشار در مرکز، ۴ ایستگاه در شمال و ۱۰ ایستگاه هم در 

جنوب استان در دست احداث است. 
احمدپور گازرسانی به صنایع استان را نیز از دیگر پروژه های 
در دست اجرای امور مهندسی و اجرای طرح های شزکت گاز 
آذربایجان غربی ذکر کرد و افــزود: در این بخش ۱۵9 پروژه 
طی 9 ماهه امسال به بهره برداری رسیده و هم اکنون نیز 9۷ 

پروژه در دست اجراست.

 آذربایجان غربیمازندران
سرپرست معاونت آموزش ابتدایی آموزش و پرورش مازندران:

ح خوانا قرار دارند ۱۵ درصد مدارس ابتدایی استان تحت پوشش طر
سرپرست امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان:

وژه گازرسانی  آذربایجان غربی در دست اجرا است ۱۴۶ پر

رایگان شدن قبوض خانوارهای تحت پوشش کمیته 
امداد کرمانشاه

کرمانشاه  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان کرمانشاه از رایگان 
شــدن قبوض مصرفی خانوارهای زیر پوشــش کمیته امداد امام خمینی)ره( 

کرمانشاه خبر داد.
پیمان ترکمانه اظهار کرد: طرحی در راســتای رایگان شدن یا تخفیف قبوض 
آب، برق و گاز ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( کرمانشاه در حال 

انجام است.
وی افزود: رایگان شــدن این نوع خدمات برای خانوارهای زیر پوشــش کمیته 

امداد امام خمینی )ره( با شرط رعایت الگوی مصرف است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان کرمانشاه تصریح کرد: خانوارهای 
زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمانشاه می توانند با مراجعه 
به سامانه امداد هوشمند به آدرس soha.emdad.ir در این سایت ثبت نام 

کنند.
ترکمانه در ادامه بیان کرد: مددجویان به یاد داشــته باشند کد اشتراک قبوض 

خود را هنگام ثبت نام در سایت وارد و از خدمات مذکور برخوردار شوند.

 در 11 ماهه سال جاري انجام شد؛

وگاهي توسط متخصصان  ساخت 4 هزار قطعه نیر
وگاه رامین اهواز نیر

اهواز-محمدمجدم  این نیروگاه با ســاخت ۱۵۲۴ قطعه صنعتي در بهمن 
ماه امسال مجموع قطعات ساخته شده خود در ســال جاري را به حدود ۴ هزار 

قطعه رساند.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقــل از روابط عمومي نیروگاه رامین اهواز : خلیل 
محمدي مدیرعامل این نیــروگاه گفت : تجهیزات و قطعات بــکار رفته در این 
نیروگاه بخاري داراي تنوع باالیي است و با توجه به متریال و ساختار خاص این 
قطعات تامین آنها با چالش هاي متعددي همراه است که عدم تامین بموقع آنها 

مي تواند باعث تاخیر در اجراي تعمیرات و کاهش سطح تولید برق شوند.
محمدي تحمل حرارات و فشــار باال را از ویژگي هاي خاص قطعات واحدهاي 
نیروگاه برشمرد و گفت : عملي ساختن اقتصاد مقاومتي و تکیه بر دانش و تجربه 
متخصصان نیروگاه همواره از رویکردهاي ما بوده و خرسندیم با همین رویکرد 
توانســتیم بخش عمده اي از قطعات مورد نیاز خود را در کارگاههاي مستقر در 
نیروگاه مورد ساخت و بازســازي قرار دهیم. وي گفت : با ساخت ۱۵۲۴ قطعه 
صنعتي در بهمن ماه ســال جاري مجموع قطعات ساخته شــده خود در سال 
۱۴۰۰ در نیروگاه را به حدود ۴ هزار قطعه رســاندیم. وي تنوع قطعات ساخته 
شده طي ۱۱ ماه سال جاري را ۶۶۵ نوع قطعه عنوان نمود. محمدي همچنین با 
اشاره به بازسازي ۳۰۵ قطعه در بهمن ماه سال جاري مجموع قطعات بازسازي 

شده این نیروگاه در ۱۱ ماهه سال جاري را ۲۱۰۵ قطعه اعالم کرد.
شاهین شاهین زاده مسئول ناظر بر کارگاه تراشکاری مهمترین قطعات ساخته 
شده در این کارگاه را ســاخت شافت پمپ شناورتاسیسات ســاحلی کارون ، 
ساخت ویرینگ استیل بوستر پمپ، ساخت شــافت پمپ آب خوراکی کارون، 
ســاخت کوپلینگ پره خنک کن گیربگس برج های خنک کاری فاز۳ ،  ساخت 
مهره برنجی گیت والو۱۴۶ و ســاخت داول دیافراگم توربین LPواحد۳ عنوان 
نمود. وي همچنین مهمترین قطعات بازسازي شــده را دیافراگم های توربین 
واحد۳ ، پوسته بوستر پمپ واحد ۳ بعد از جوشــکاري ، صیقل و پولیش کاری 
مجموعه یاتاقان های باال و پایین ایرهیتر واحد۳ و انجام انواع عملیات ماشــین 

کاری بر روی یاتاقان های توربین واحد ۳ برشمرد.
الزم بذکر است نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدي و مجموع ۱8۵۰ مگاوات 
ساعت بزرگترین نیروگاه بخاري کشور است و نقش مهمي در تامین برق مورد 

نیاز استان خوزستان و پشتیباني از شبکه سراسري برق کشور ایفا مي کند

 مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران:

 شهرکهای  صنعتی  شهرستان آمل نیازمند 
نگاه   و عنایت ویژه ای هستند

ساری -اسالمی جلسه بررسي مشکالت شــهرکهاي صنعتي شهرستان 
آمل با حضور مدیرعامل و معاونین شــرکت شــهرکهاي صنعتي مازندران، 
فرماندار ویژه آمل و اعضاء هیئت مدیره شــرکتهاي خدماتي این شــهرکها 

برگزار شد.
فرماندار ویژه آمل در این جلسه با اشاره به وجود ظرفیتها و قابلیتهاي صنعت 
در شهرستان آمل گفت: شرکت شــهرکهاي صنعتي مازندران از فاخرترین 
شرکتهاي استاني در کشور اســت که از توانمندیهاي بســیار باالیي در حل 

مشکالت صنعت در منطقه برخوردار مي باشد.
حسیني افزود: صنعت شــهرکهاي صنعتي شهرســتان آمل نیازمند نگاه و 
عنایت ویژه اي هســتند تا صاحبان واحدهاي صنعتي این شهرســتان که به 
فرموده مقام معظــم رهبري از فرماندهان جنگ اقتصادي هســتند با انگیزه 

باالیي به فعالیت خود ادامه دهند.
مدیرعامل شرکت شــهرکهاي صنعتي مازندران نیز در این جلسه با تقدیر از 
عملکرد خوب شرکتهاي خدماتي شــهرکهاي صنعتي شهرستان آمل گفت: 
عالوه بر پروژه هاي انجام شــده، در حال حاضر تعداد ۴ پروژه عمراني با هزینه 

۳۰ میلیارد ریال در شهرکهاي صنعتي شهرستان آمل در حال اجرا هستند.
امیني افزود: با توجه به بررســي مشکالت شــهرکها و نواحي صنعتي سطح 
اســتان، با برنامه ریزیهاي کوتاه مدت و بلند مدت، اقدامات الزم درخصوص 

رفع مشکالت احصاء شده در حال انجام است.
وي اظهار داشت: با اشــاره به بیانات مقام معظم رهبري بمناسبت روز کارگر 
در سال جاري که فرمودند افرادي که زمین صنعتي در شهرکهاي صنعتي در 
اختیار گرفته ولي هیچگونه اقدامي در آن انجــام ندادند و صرفاً بدنبال ارزش 
افزوده هســتند، این عمل آنان خیانت و حرام است و در همین رابطه، شرکت 
شهرکهاي صنعتي با برنامه ریزي و اقدام قانوني نسبت به شناسایي زمینهاي 
راکد و فســخ آنها اقدام نموده که تاکنون ۳۳ هکتار زمین خلع ید شــده و به 

سرمایه گذاران واقعي و داراي اهلیت کار واگذار گردیده است.
در این جلسه، مشکالت شهرکهاي صنعتي شهرستان آمل )امامزاده عبداله، 
جمشــیدآباد، بابکان و الریجان( همچون انتقال پســاب، روکش آســفالت، 
تعریض جاده دسترسي، مدول سوم تصفیه خانه، مخزن زمیني آب، ایستگاه 
آتش نشــاني، احداث ســاختمان اداري، تکمیل شــبکه هاي گازرساني و 

فیبرنوري و سند مالکیت مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات الزم اتخاذ شد.

همدان-ذلیخاکرمی   مدیر عامل شــرکت 
گاز اســتان همدان از افتتاح ۴9 پروژه گازرســانی 
همزمان با ایام خجسته دهه مبارک فجر۱۴۰۰ در 

استان همدان خبر داد.
 سرپرســت شــرکت گاز اســتان همدان، ضمن 
اعالم افتتاح ۴9 پروژه گازرســاني همزمان با چهل 

و سومین سالگرد انقالب شــکوهمند اسالمي در 
اســتان همدان افزود : این پروژه ها در شهرســتان 
هاي استان اعم از همدان،  مالیر، نهاوند، تویسرکان، 
اسدآباد، بهار، کبودراهنگ، رزن، فامنین و درگزین 
شامل گازرسانی به ۲ روســتا و ۴۷ پروژه صنعتی و 
کشــاورزی با هزینه اي بالغ بــر ۵۵ میلیارد و ۱۳۷ 

میلیون ریال ، افتتاح شــد. دکتر محبی نظر اعالم 
کرد: بــراي بهره بــرداري از این پروژه هــا بیش از 
۲۶۶۶۴ متر شــبکه گذاري )پلی اتیلن: ۲۰۷8۲ 
متر و فلزی: ۵88۲ متر( اجرا شده است. سرپرست 
شــرکت گاز اســتان همدان در پایان اعالم کرد: از 
ابتدای سالجاری تاکنون ۴۰/۲۱۳ کیلـــــومتر 

شبکه تغذیه وتوزیع )۴۴/۱99 کیلومتر در شهرها 
و 9۶/۱۳ کیلومتر در روستاها( اجرا ، ۳۱9۲ انشعاب 
) ۱8۰۷ انشعاب شهري ۱۳8۵ انشعاب روستایي ( 
نصب ، ۱۲۳9۵ اشــتراک ) 8۱۳۷ اشتراک شهري 
و ۴۲۵8 اشتراک روســتایي ( پذیرش و ۲۴۵ واحد 
صنعتي، کشاورزي، جزء یا عمده مشترک گاز شده 

اند. و در حال حاضر نرخ خانوار شهري بهره مند از گاز 
طبیعي ۱۰۰% و نرخ خانوار روستاهاي گاز دار8/99 

%. است.

وژه گازرسانی در استان همدان افتتاح 49 پر

البرز - مظفری     منطقه گردشــگری بوســتان جنگلی 
هلجرد، پتانسیل عظیم استانی و نیازمند نگاه ویژه مسئولین

دکتر بهمنی در حاشــیه جلســه ای که جهت تعیین تکلیف 
وضعیت بوســتان جنگلی هلجرد با حضور مسئولین اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان ،ریاســت و اعضای شواری 
اسالمی برگزار شــده بود ، با بیان این مطلب افزود:این بوستان 
بزرگ جنگلی با مناظر بسیار زیبا به عنوان  پیشانی بلند کماشهر 
، از موقعیت مطلوبی جهت بهره مندی شهروندان محترم و هم 

استانی های عزیز برخوردار است.
دکتر بهمنی در ادامه گفت:با تالش شهرداران پیشین ،چشم 

انداز توسعه این منطقه تا حدودی محقق شده که برای رسیدن 
به حد مطلــوب ، نیازمند برنامه ریزی و ارائــه طرح های جامع 

توسط مشاورین خبره می باشد .
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جذب سرمایه گذار جهت سرعت 
بخشیدن به اجرایی شدن این طرح ها،یکی از مهمترین اهداف 

مدیریت شهری است.
وی با اشــاره به شــرایط مطلوب زندگی در شــهر کمالشهر 
افزود:شهر کمالشهر به جهت قرارگرفتن دردامنه البرز دارای 
هوای مطلوب و خاکی حاصلخیز اســت بــه همین دلیل کوچ 
مهاجرین به این شهر نسبت به شــهرهای دیگر استان بسیار 

محسوس تر اســت، همین امر همت بیشتر مسئولین را جهت 
ایجاد محیطی مطلوب بــرای زندگی و تقویت و توســعه این 
فضاهای تفریحی جهت بهره مندی شهروندان را میطلبد و ما نیز 
به عنوان خادمان مردم در مدیریت شهری موظفیم با همکاری و 
همدلی مسئولین استانی ضمن تحقق این هدف دست یافتنی ، 

شرایط را برای حضور شهروندان در این شهر مهیا نمائیم.
شــهردار کمالشــهر در ادامه گفت:با تدابیر اندیشــیده شده 
امیدواریم این پتانسیل عظیم به عنوان اولین و بزرگترین مرکز 
توریستی تفریحی استان البرز درحوزه بوم گردی ،گردشگری 
شــناخته شــده وبه تفرجگاهی با امکانات مطلوب تفریحی و 

رفاهی بدل گردد.
دکتر بهمنی در خاتمه افزود:در راستای تسریع در برنامه توسعه 
این منطقه گردشگری،مقرر گردید طرح فعلی بوستان مذکور 
ظرف مدت معلوم،توسط دفتر فنی شهرداری به دفتر مهندسی 
اداره کل منابع طبیعی اســتان ارسال شــده و طرح مطالعاتی 
آبخیزداری این بوستان توسط اداره کل منابع طبیعی تهیه و تا 
تاریخ مشخصی جهت ارائه پیشنهادات تکمیلی به شهرداری 
ارســال گردد تا پس از بررســی طرح مذکور توسط مشاورین 
شهرداری ،وپس ازسیر مراحل اداری طی تفاهم نامه ای جهت 

اجرا به شهرداری کمالشهر بصورت انتفاع واگذار گردد.

اصفهان-مریم مومنی    شــرکت فــوالد مبارکه در 
نوزدهمین همایش ملی تعالی ســازمانی، موفق شــد تا برای 
چهارمین بار تندیس زرین جایزه ملی تعالی ســازمانی را از آن 

خود کند.
به گزارش خبرنگار ایراســین، نوزدهمین همایش ملی تعالی 
سازمانی امروز )۳ اسفندماه( با موضوع »تعالی و نوآوری پایدار 
ســازمانی« در مرکز همایش های ســازمان مدیریت صنعتی 
کشور برگزار شد و ســازمان های سرآمد در بخش های ساخت 
و تولیــد، خدمات، آمــوزش و عمومی پس از ارزیابی توســط 
کارشناسان انتخاب گردیدند که شرکت فوالد مبارکه توانست 
در بخش تولید موفق به تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی 

کشور شود.
در این مراسم که با معرفی سازمان های برتر و اهدای جوایز این 
سازمان ها برگزار شــد، تعدادی از مقامات، مدیران شرکت ها و 

صاحب نظران این حوزه به سخنرانی پرداختند.
محمد ناظمی هرندی، معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه  

با اشاره به موفقیت این ســازمان در کسب چهارمین تندیس 
زرین جایزه ملی تعالی ســازمانی، نگرش سیستمی و توسعه 
قابلیت های سازمانی را رمز موفقیت فوالد مبارکه در مسیر تعالی 
سازمانی دانســت و اظهار کرد: از بدو تأسیس کارخانه با نگاهی 
که مدیران دوران ساخت و بهره برداری به این بنگاه داشته اند، 
همواره نگرش سیســتمی در ســازمان به عنوان یک ارزش، 
پشــتیبانی و تقویت شــده و اکنون به صورت یک فرهنگ در 
سازمان نهادینه شده است. وی با اشاره به نقش رهبران در ایجاد 
فرهنگ تعالی افزود: نقش اصلی در تعالی ســازمان ها بر عهده 
رهبران آن سازمان هاســت و مؤلفه هایی همچون آینده نگری 
و الهام بخشی از ابعاد اصلی شایستگی رهبران در سازمان های 
متعالی می باشد؛ این رهبران سازمان هستند که از طریق ایجاد 
دلبستگی در کارکنان، اهداف و اســتراتژی های سازمان را در 

جهت خلق ارزش برای ذی نفعان راهبری و هدایت می کنند.
معاون تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه، حفظ سطوح باالی 
تعالی را از دست یابی به آن سخت تر دانست و با اشاره به این که 

در فوالد مبارکه از طریق طراحی سیستم های مدیریتی، توسعه 
فرهنگ مشارکت و حل مسأله، کار تیمی و ایجاد ساختار تحول 
همواره تالش شده تا به حرکت در مسیر رشد و تعالی خللی وارد 
نشود، حضور در ســطوح باالی تعالی ســازمانی طی ۲۰ سال 

گذشته را نشان از موفقیت این الگو دانست.
وی با اشاره به این که در حال حاضر فوالد مبارکه با رشد و توسعه 
در حوزه های مختلف به گروهی به وســعت ایران تبدیل شده 
است، گسترش فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت های سازمانی در 
ســطح گروه فوالد مبارکه را از سیاست های اصلی این سازمان 
برشمرد و حضور ۱۰ شــرکت از گروه فوالد مبارکه در فرآیند 

ارزیابی سال ۱۴۰۰ را ناشی از این مهم دانست.
ناظمی هرندی از کلیه کارکنان فوالد مبارکه که نقش اصلی در 
این موفقیت را ایفا کردند، تشــکر و قدردانی کرد و گفت: مسیر 
تعالی پایان نــدارد و امیدواریم بتوانیم به عنــوان الگوی ملی 
بنگاه داری نقش خود را در رشد و توسعه صنعتی کشور به خوبی 

ایفا کنیم.

ســیامک شــجاعی، مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی 
شرکت فوالد مبارکه نیز در خصوص این دستاورد، در گفت وگو 
با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: مدل های تعالی سازمانی در دنیا 
متناسب با فضای کسب و کار به عنوان چارچوبی برای ارزیابی 
عملکرد و ســنجش میزان موفقیت ســازمان ها در اســتقرار 
سیســتم های نوین مدیریتــی، کاربردهــای روزافزونی پیدا 

کرده اند.

البرز

آذربایجان شرقی

برای توسعه منطقه جنگلكاری هلجرد؛

جلسه مدیریت شهری کمالشهر با اداره کل منابع طبیعی البرز برگزارشد

در نوزدهمين همایش ملی تعالی سازمانی؛

فوالد مبارکه برای چهارمین بار موفق به دریافت تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی شد



رئیس کل بانک مرکزی در جمع صاحب نظران اقتصادی:

ایجاد اصالحات اساسی در نظام بانکی؛ دستور 
کار اصلی بانک مرکزی

خریدار  رئیــس کل بانک مرکــزی تاکید کرد: 
ایجاد اصالحات اساســی در نظام بانکی با توجه به 
نیازهــای کنونی جامعه، دســتور کار اصلی بانک 
مرکزی در دوره جدید اســت.به گــزارش بانک 
مرکزی، »علی صالح آبادی« در دومین جلسه هم 
اندیشی دوره ای با صاحبنظران و اساتید اقتصادی 
با اشــاره به اضالع اصالحات اساسی در بانکداری 
گفت: ارتباط دولت با بانک مرکزی، بانک مرکزی 
با بانک ها و بانک هــا با مــردم نیازمند اصالحات 
اساســی اســت که در دســتور کار بانک مرکزی 
قرار دارد و در این مســیر به طور حتــم از نظرات 

صاحبنظران اقتصادی نیز بهره خواهیم برد.
وی با اشاره به رابطه دولت با بانک مرکزی، گفت: 
رابطه دولت با بانک مرکزی در موضوعات مختلفی 
از جمله تنخواه، خرید ارز حاصل از صادرات نفتی 
و بانکدار بودن دولت تعریف شده و الزم است برای 
رابطه بهینه اصالحاتی در این زمینه انجام شــود. 

رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص رابطه بانک 
مرکزی با بانک ها نیز بیان داشت: یکی از مهمترین 
ارتباط بانک مرکزی با بانک هــا در زمینه ناترازی 
بانک ها در قالب اضافه برداشــت است که برخی 
بانک ها در این زمینه دچــار ضعف های متعددی 
هستند و در این حوزه نیازمند اصالحات اساسی و 

نظارت جدی هستیم.
وی تاکید کرد: بانک واسطه گر وجوه است و حق 
بنگاهداری ندارد. ضمن اینکه مدیریت ریســک 
در شبکه بانکی نیز بســیار مهم است؛ اینکه یک 
بانک نقدینگی خود را در یک یا چند پروژه خاص 
حبس کند و آن پروژه از نقدینگی الزم  برخوردار 
نباشد بانک با مشکل مواجه می شود و در نهایت از 

بانک مرکزی استقراض می کند. 
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین بانک ها 
باید بخشــی از دارایی های خود را به شکل نقد یا 
شــبه نقد نگهداری کنند که در این خصوص در 

یک سال اخیر اوراق دولتی مطرح شده است. 
وی افزود: در سراســر جهــان اوراق دولتی جزو 
اوراق شــبه نقد اســت که بانک هــای مرکزی 
می توانند آن را در عملیات بــازار باز ریپو کنند تا 
دچار مشکل نقدشوندگی نشوند.صالح آبادی در 
بحث ارتباط بانک ها با مردم به موضوعات شرعی 
و عقود قراردادها پرداخت و گفت: در این خصوص 
موضوعات مهم و متعددی وجود دارد که نمونه ای 
از آن عقود بانکی بر مبنای اصول فقهی و اسالمی 
است. برپایه این گزارش، صاحبنظران اقتصادی 
در این جلسه با تشریح و تحلیل موضوعات، نقش 
متداول بانک های مرکــزی در جهان برای ایجاد 
ثبات اقتصادی و درگیر نبودن مستقیم در مقوله 
رشد اقتصادی، الزامات و راهکارهای تامین مالی 
غیرتورمی کســری بودجه و هدایت اعتبارات به 
ســمت بخشــهای مولد راه کارهای پیشنهادی 

خویش را ارائه کردند.

دستور رهبر معظم انقالب به مجلس درباره عدم 
تکالیف مازاد به بانک ها

پیرو نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری درباره تکالیف 
مازاد بر شــبکه بانکی در مصوبات کمیســیون تلفیــق بودجه، رئیس 
مجلس شورای اسالمی در صحن علنی دوشنبه دوم اسفندماه مجلس 
اعالم کرد: مقــام معظم رهبــری در نامه ای به مجلــس، در خصوص 
تحمیــل تکالیف ماالیطاق بــه بانک ها در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ 

هشدار دادند.
به گزارش روابــط عمومی بانک ســینا به نقل از روابــط عمومی بانک 
مرکزی، دکتر قالیباف با اشــاره به برخی جزئیات نامه رئیس کل بانک 
مرکزی به مقام معظم رهبری گفــت: همانطور که رئیس بانک مرکزی 
نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشــتند، در تبصره ۱۶ الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۱ تکالیفی برای بانک ها مشــخص شده که بعضی از 

تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر ما شاهد گرانی و باال رفتن نرخ کاالها و خدمات در سطح 
جامعه هســتیم همه به تکالیف ماالیطاق برمی گردد که از سوی دولت 
و مجلس شورای اســالمی به بانک ها تحمیل می شــود. زمانی که این 
تکالیف بــه بانک مرکزی و ســایر بانک ها تحمیل می شــود نتیجه آن 

افزایش پایه پولی و تورم است.
رئیس مجلس تصریح کرد: در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز پیرو 
نامه هشــدار آمیز رئیس کل بانک مرکزی، دیروز به صورت مکتوب به 
بنده و سایر نمایندگان هشــدار دادند که تکلیف ماالیطاقی به بانک ها 

داده نشود. البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است.
وی گفت: گاهی دولت به بانک ها فشار می آورد و آن بانک ها نیز ناچار به 
اضافه برداشــت از بانک مرکزی می شوند؛ درست است که دراین موارد 
دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشــته و پولی از بانک مرکزی نگرفته 
است اما به بانکها تکیف کرده اســت که باعث فشار به بانک مرکزی می 

شود.
دکتر قالیباف گفت: هم مجلس شــورای اســالمی و هــم دولت نباید 
تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمــال کنند و در بازنگری مجدد تبصره 
۱۶ در کمیســیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواســت 
بانک مرکزی توجه شــود. وی تاکید کرد: بنابراین کمیســیون تلفیق 
بر اســاس ماده ۱۵۳ جزء ۱ و ۲ بند »ی« را با این شــرایط مجددا مورد 

بررسی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد.

 تعیین تکلیف 7۰ مورد از امالک تملیکی
 بانک ملی ایران

از ابتدای آبان تا اوســط بهمن ماه ســال جاری در مجموع ۷۰ ملک از 
امالک تملیکی بانک ملی ایران از طریق اقالــه و مزایده تعیین تکلیف 

شدند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایــران، ارزش ریالی این امالک در 
مجموع بیش از ۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به تعیین تکلیف ۲۰ 

ملک از طریق اقاله و ۵۰ ملک از طریق مزایده اقدام شده است.
بانک ملی ایران در زمینه فــروش،  واگذاری و یا تعییــن تکلیف اموال 
تملیکی و مازاد، پیشــرو در نظام بانکی اســت. نگاهی به عملکرد اخیر 
بانک ملی ایران در این زمینه،  از موفقیت روزافزون این بانک در عمل به 

سیاست های کالن ابالغی حکایت دارد.
گفتنی اســت، در ســال جاری تمامی اقدامات واگذاری شرکت های 
مشمول ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور با استفاده از تمامی ظرفیت ها و برنامه ریزی مدون تا تحقق 
اهداف واگذاری و خروج کامل از بنگاه داری در دســتور کار بانک ملی 

ایران قرار دارد.

 توسط معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی 
و دارایی اعالم شد

 بانک رفاه کارگران حائز رتبه دوم کشوری 
در پرداخت تسهیالت بدون ضامن

 بر اساس اعالم معاونت امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، بانک رفاه کارگــران با پرداخت ۲۵ هزار و ۳۳۲ 
فقره تســهیالت در بهمن ماه ســال جاری، حائز رتبه دوم کشوری در 
تعداد تسهیالت پرداختی بدون ضامن به متقاضیان در میان بانک های 

دولتی و نیمه دولتی شده است. 
به گــزارش روابط عمومی بانک رفــاه کارگران به نقل از شــبکه اخبار 
اقتصادی و دارایی ایران) شادا( معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های 
دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از پرداخت بیش از ۲۶ هزار و ۸۹۱ 
میلیارد ریال تسهیالت خرد بدون ضامن، توسط ۱۱ بانک دولتی و نیمه 

دولتی در بهمن ماه سال جاری خبر داد.
بر اســاس این گزارش، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشــار گزارشــی از پرداخت ۹۵ هزار 
و ۹۸۳ فقره تسهیالت خرد تا ســقف یک میلیارد ریال بدون ضامن در 

بهمن ماه امسال خبر داد.
این گزارش می افزاید، بانک  ســپه بــا پرداخت ۴۰ هــزار و ۸۵۲ فقره 
تســهیالت خرد، بانک رفاه کارگران با پرداخت ۲۵ هــزار و ۳۳۲ فقره 
و بانک  قرص الحســنه مهر ایران نیز با پرداخت ۱۲ هــزار و ۱۲۳ فقره 
تســهیالت، حائز رتبه اول تا سوم در تعداد تســهیالت پرداختی بدون 

ضامن به متقاضیان در میان بانک های دولتی و نیمه دولتی  شده اند.

 نمایش دستاوردها و توانمندی های 
 بانک پارسیان در سـومین نمایشگاه حمایت 

از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی
بانک پارســیان با هدف پشتیبانی و مانع زدایی 
از تولید و نقــش آفرینی موثرتر در توســعه 
صنعت پتروشــیمی و تامین نیازهای شرکت 
های صنعت پاالیش و پتروپاالیش به صورت 
فعال در سومین نمایشگاه تخصصی حمایت 
از ســاخت داخــل در صنعت پتروشــیمی 
حضور یافت. بانک پارســیان با برپایی غرفه 
در این نمایشــگاه، آخرین دســتاوردها، خدمات و محصوالت خود را 
در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد و کارشناســان حوزه های 
مختلف بانک با اســتقرار در محل غرفه آماده پاســخگویی به سواالت 

بازدیدکنندگان هستند.
سومین نمایشــگاه حمایت از ســاخت داخل در صنعت پتروشیمی با 
حضور ۳۲۰ شــرکت  دانــش بنیان ” و شــرکت های پتروپاالیشــی، 
پتروشــیمی و پاالیشــی”، “ســازندگان تجهیزات صنعت نفت، گاز و 
پتروشیمی و »بانک ها« با نگاه ویژه به صنعت پاالیش و پتروپاالیش از ۲ 
اسفند در مرکز نمایشگاه های بین المللی جزیره کیش آغاز به کار کرد 

و تا ۴ اسفند ادامه دارد.
از مهم ترین محورهای سومین دوره نمایشگاه حمایت از ساخت داخل 
در صنعت پتروشیمی می توان به حمایت و استفاده از توان شرکت های 
دانش بنیان و فناور، حمایت از صنایع پایین دســتی صنعت نفت، گاز و 
پتروشــیمی، توجه به نقش پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی، 
توسعه صنعت پتروشــیمی و نقش بانک ها و بازار ســرمایه در تامین 
مالی طرح ها و پروژه ها، ضرورت توجه به یکپارچه شدن نظام سیاست 
گذاری و تنظیم گــری دو صنعت پاالیش و پتروشــیمی و نقش بخش 
خصوصی و سازندگان داخلی در توسعه صنعت پتروپاالیش اشاره کرد.

بانک
 نشست مشترک مدیران عامل بانک تجارت 

و شرکت بیمه تجارت نو
مدیران عامل بانک تجارت و شرکت بیمه تجارت نو بر افزایش همکاری 

های دوجانبه تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی شــرکت بیمه تجارت نو؛ درحاشــیه سومین 
نمایشــگاه و همایش تخصصی حمایت از ســاخت داخــل در صنعت 
پتروشــیمی با نگاه ویژه به صنعت پاالیش و پتروپاالیش که در جزیره 
کیش در حال برگزاری است، دکتر هادی اخالقی فیض آثار ، مدیرعامل 
بانک تجارت و دکتر نیما نوراللهی مدیرعامل شــرکت بیمه تجارت نو 
در دیداری صمیمانه، ضمن بررسی راه های همکاری های دوجانبه، بر 

افزایش مناسبات بانکی و بیمه ای بین طرفین تاکید کردند.
در حال حاضر بیش از ۲۰۰شــرکت فعال در حوزه های مختلف در این 

نمایشگاه حضور دارند.

بازدید میدانی مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
 مهر ایران از حسن اجرای طرح تسهیالت 

بدون ضامن
دکتر »سید سعید شمســی نژاد« به منظور بررسی حسن اجرای طرح 
پرداخت تســهیالت بدون ضامن، به صورت ســرزده از شعبه مستقل 
مرکزی طالقانی بانک قرض الحســنه مهر ایران بازدید و در گفت وگو با 

مشتریان از نزدیک روند انجام کار را بررسی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مدیرعامل این 
بانک در بازدید خود از شــعبه مســتقل مرکزی ضمن بررسی عملکرد 
کارکنــان در رابطه با پرداخت تســهیالت بدون ضامن، بــا تعدادی از 

مشتریان گفت وگو کرد.
شمسی نژاد به مشتریان گفت: خوشــبختانه بانک قرض الحسنه مهر 
ایران نخستین بانک کشــور بود که خدمات غیرحضوری مانند افتتاح 
حســاب آنالین و درخواســت تســهیالت آنالین را ارائه کرده است. 
تســهیالت بدون ضامن نیز در این بانک به مشــتریان خوش حساب 

پرداخت می شد؛ هر چند با بخشنامه وزارت اقتصاد این کار تسریع شد.
وی اظهار کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران خدمات مناسب و کاملی 
بر بستر همراه بانک و اینترنت بانک ارائه می کند؛ ضمن اینکه به تازگی 
فاز نخست پیشــخوان )شــعبه مجازی( این بانک نیز راه اندازی شده 

است.
شمسی نژاد افزود: در فاز نخست، فعال و یا عدم فعالسازی همراه بانک، 
اینترنت بانک و تلفن بانک، خدمات کارت، خدمات چک، انتقال وجه، 
درخواست تسهیالت، خدمات ســپرده و سایر درخواست های بانکی از 
جمله خدماتی است که در پیشــخوان مجازی بانک قرض الحسنه مهر 

ایران به صورت یکپارچه ارائه شده است.
وی همچنین خبر داد: با تقویت سامانه های فناوری اطالعات بانک، در 
تالشیم تا خدمات بانکی را به صورت کیفی و غیرحضوری به مشتریان 
خود ارائه کنیم. هدفمان این اســت مشتری با صرف کمترین زمان و به 

آسان ترین شکل ممکن خدمات بانکی را دریافت کند.
وی به کارکنان بانک نیز تأکید کرد: پرداخت تســهیالت بدون ضامن 
عیناً مطابق با بخشــنامه وزارت امــور اقتصادی و دارایی انجام شــود 
و مشــتریانی که مشمول دریافت این تسهیالت هســتند، باید بتوانند 

به آسانی آن را دریافت کنند.

 توسعه ظرفیت های شرکت های دانش بنیان
 با حمایت های بانک ملی ایران

در راستای امضاء تفاهم نامه همکاری بین بانک ملی ایران با دو صندوق 
توسعه صادرات و فناوری شریف و صندوق توســعه فناوری نانو ضمن 
افزایش تعامالت فــی مابین، امکان پرداخت تســهیالت و تامین مالی 
در جهت کمک به تولید فناوری های راهبردی و توســعه ظرفیت های 

استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در کشور فراهم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایــران، این تفاهم نامه همکاری که 
به امضای دکتــر محمدرضا فرزین مدیرعامل بانــک ملی ایران، دکتر 
سعید ســرکار رئیس هیات مدیره و مهدی رضایی مدیرعامل صندوق 
توسعه فناوری نانو و همچنین دکتر مهناز مالنظری رئیس هیات مدیره 
و مهدی سادات رسول مدیرعامل صندوق توســعه صادرات و فناوری 
شــریف و با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران 
و جمعی از مدیران صندوق های مذکور رســید، توسعه سطح همکاری 
های متقابل و ارائه خدمات بانکی از طریق تمرکز حســاب های هر دو 
صندوق در بانک ملی ایران به منظور تضمین تعهدات شرکت های فعال 
در حوزه دانش بنیان و فناور، در چارچوب ضوابــط و مقررات جاری را 

امکان پذیر کرد.
دکتر محمد رضا فرزین مدیرعامل بانک ملی ایران در مراسم امضا این 
تفاهم نامه با اشــاره به این که بانک ملی ایران با پتانسیل های موجود 
آمادگی کامل برای حمایــت ویژه از فعاالن بخش فنــاوری اطالعات 
کشــور را دارد، گفت: همواره تالش کردیم ســبد خدماتــی بانک را 
با اولویت حمایت از فعاالن فناوری نظیر شــرکت هــای دانش بیان و 

استارتاپ ها به سمت تولید هدایت کنیم.
وی با بیان اینکه بــا حمایت از شــرکت های دانش بنیان به توســعه 
و پیشرفت کشــور کمک خواهد شــد، گفت: باید منابع مالی به حوزه 
فناوری اطالعات کشور هدایت شود و افتخار می کنیم که جز نخستین 
بانک ها در ارائه خدمات مالی به شرکت های دانش بنیان هستیم که با 

اجرای این قرار داد همکاری این مهم نمود عینی می یابد.
دکتر فرزین با بیان این که باید به دنبال ایجاد فرصت های شغلی پایدار 
در کشور باشــیم، اظهار داشــت: بانک ها با تامین مالی و ارائه خدمات 
مالی و تسهیالت مورد نیاز به متخصصان داخلی و شرکت های فناورانه 
می توانند به ایجاد اشتغال پایدار کمک کنند که این اقدام زمینه توسعه 

و پیشرفت کشور را فراهم خواهد کرد.
مدیر عامل بانــک ملی ایران افزود: خوشــبختانه فعاالن حوزه فناوری 
اطالعات امروز نمود واقعی تولید و توسعه هستند و در بانک این شرکت 

ها را تا رسیدن به تحقق اهدافشان حمایت خواهیم کرد.
مدیر عامل بانک ملــی ایران با بیان این که این تفاهــم نامه همکاری با 
هدف توسعه ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های دانش بنیان برای 
رفع نیازمندی های راهبردی کشور به امضا طرفین رسید، گفت: ایجاد 
صندوق های سرمایه گذاری در کشــور در راستای توسعه شرکت های 

دانش بنیان الزم وضروری است.
وی با تاکید بر مقاوم ســازی اقتصاد کشــور که مورد تاکید مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( نیز اســت، گفت: ما اعتقاد داریم که در شرایط 
سخت اقتصادی و تحریم های حاکم بر کشــور، اقتصادی می تواند در 

این شرایط از این بحران عبور کند که مقاوم باشد.
دکتر فرزین با تاکید بــر این نکته که نــگاه ما به این همــکاری، نگاه 
اقتصادی نیست و هدف، حمایت از شــرکت های دانش بنیان خواهد 
بود، تصریح کرد: نگاه بانک ملی ایران، حمایت از اقتصادی اســت که با 

علم همراه باشد. 
وی گفت: از امروز با برنامــه ریزی و هماهنگی هــای الزم و همچنین 
آموزش نیروهای متخصص و اختصاص شعب ویژه، ارائه خدمات مالی 

به شرکت های دانش بنیان تسریع و تسهیل خواهد یافت.
ســید فرید موســوی عضو هیات مدیره بانک ملی ایــران در ادامه این 
مراسم با بیان این نکته که بانک ملی ایران در ارائه خدمات مالی در بین 
بانک های کشور پیشرو است، افزود: در بحث تولید ثروت اگر بانک ملی 
ایران و شرکت های دانش بنیان در کنار هم قرار بگیرند منافع بسیاری 

حاصل می شود که بهره آن نصیب کشور و مردم ایران می شود.
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معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعالم کرد؛

صدور بیش از 52 هزار برگ معاینه فنی 
ناوگان سنگین در همدان

همدان –ذلیخا کرمی- محمد سرگزی، معاون حمل و نقل اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان با اشاره به عملکرد مطلوب این 
معاونت در 10 ماه نخست سالجاری، افزود: با توجه به مسئولیت خطیر 
این اداره در خصوص حفظ امنیت جاده ها و به دنبال آن پیشگیری از 
تصادفات، گزارشات تحلیلی و عمقی از تصادفات تهیه و امور مربوط به 
آمار و تحلیل تصادفات و دالیل وقوع آن با همکاری پلیس پیگیری و 

بررسی شد.
سرگزی افزود: بیش از 4500 مورد نظارت و کنترل میدانی بر نکات 
مربوط به ایمنی تردد ناوگان باری و مسافری در پاسگاههای پلیس راه 
، پایانه های بار و مسافر و محورهای مواصالتی استان با همکاری پلیس 

راه در بازه زمانی مذکور صورت گرفته است.
کاربران  ایمنی  ارتقا  طرح های  اجرای  و  اهمیت  به  اشاره  با  وی 
آسیب پذیرجاده ای، افزود: راهداری از اهمیت آموزش غافل نمانده و 
طرح های آموزشی نیز برگزار کرده است که از آن جمله می توان به 
طرح های آموزشی شامل آموزش به 20 مدرسه در روستاهای حاشیه 
راه ها ویژه دانش آموزان و 20 روستای حاشیه راه ها ویژه کاربران آسیب 
ادوات  رانندگان وانت و   ، پیاده  ، عابرین  پذیر)موتورسیکلت سواران 

کشاورزی ( اشاره کرد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان 
تصریح کرد: پیگیری امور مربوط به کمیسیون مدیریت ایمنی حمل و 
نقل و سوانح جاده ای استان و بررسی مسایل و مشکالت مرتبط با ایمن 
تردد در محورهای مواصالتی استان با همکاری تمامی دستگاههای 
با  توانند  می  که  استان  دستگاههای  سایر  و  ایمنی  امر  در  متولی 

اقدامات آموزشی و فرهنگی دراین راستا نقش مؤثری در ایمنی تردد 
در محورهای مواصالتی داشته باشند نیز در 10 ماه نخست سالجاری 

انجام شد.
وی با اشاره به طرح های فیزیکی شامل ایمن سازی فیزیکی 20 مقطع 
شناسایی شده در محدوده مناطق مسکونی حاشیه راههای روستایی 
در بازه زمانی مذکور، ادامه داد: تخلفات رانندگان مالکان و شرکت های 
حمل و نقل کاال و مسافر برون شهری 14 با جدیت پیگیری و به 

کمیسیون های تخلفات ماده 11 و 12 ارجاع شد.
سرگزی همچنین از پیگیری امور مربوط به کمیسیون مدیریت ایمنی 
حمل و نقل و سوانح جاده ای استان خبرداد و خاطرنشان کرد: در 
خصوص مسایل و مشکالت مرتبط با ایمن تردد در محورهای مواصالتی 
استان این موضوع با همکاری تمامی دستگاههای متولی در امر ایمنی 
و سایر دستگاه های استان که می توانند با اقدامات آموزشی و فرهنگی 
دراین راستا نقش مؤثری در ایمنی تردد در محورهای مواصالتی داشته 

باشند، پیگیری شد.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان 
راستای  در  استان  فنی سنگین  معاینه  مراکز  در خصوص عملکرد 
سالمت فنی ناوگان سنگین عمومی کاال و مسافرگفت: 5 مرکز فعال 
در سالجاری ارائه خدمات داشت و فراخوان جذب سرمایه گذار در افق 

1405 جهت ایجاد سه مرکز جدید نیز منتشر شد.
سرگزی در پایان اعالم کرد: در 10 ماهه ابتدای سالجاری تعداد 63896 
مورد معاینه فنی انجام شده که منجر به صدور 52676 برگ معاینه فنی 

ناوگان سنگین شده است.


