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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

پرداخت سود سهام از طریق سجام الزامی شد
صفحه 3

سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار:

رییس اتحادیه امالک:

بسته اشتغال به زودی
اجرایی میشود

رشد قیمت خانه در بهمنماه به صفر رسید

صفحه4

معاون اول رییس جمهور:

بازار سرمایه باید یکی
از امن تـرین بخش ها
در کشور باشد
صفحه 2

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

صفحه 8

وزارت نفت برای عبور
از زمستان بدون قطعی گاز و
خاموشی نمره قبولی گرفت
صفحه 5

بنادر

آگهی مناقصه عمومی

تذکر مدیرعامل سازمان بنادر به هندیها برای فعال کردن بندر چابهار
پرداخته شود.
در مورد اســتفاده از ظرفیتهای بندر چابهار،
مدیرعامل سازمان بنادردر خصوص تسریعدر
صفایــی تاکید کــرد :انتظار میرود شــرکت
به منظور ترانزیت کاال به کشــورهای آســیای
اجرای موافقتنامه چابهار به اپراتور هندی بندر
هنــدی  IPGLبــه عنــوان اپراتــور بندری،
مرکزی()CISداشتهاند.
شهید بهشتی تذکرداد.
مســتقیماًدر بندر چابهار فعالیتداشته باشد؛
معاون وزیــر راه و شهرســازی با بیــان اینکه
به نقل از ســازمان بنادر و دریانوردی ،با هدف
ن
مشــترک،دهرچه
موافقت نامه چابهار باید هرچه ســریعتر نهایی
تســریعدر روند اجرایــی و عملیاتــی کردن
از این رو با تشــکیل کمیته وبت
و
ســریعتر تغییرات الزم در قــرارداد بلند م
مدت
و اجرایی شود و به امضای طرفین برسد ،تاکید
توافقنامه سه جانبه چابهار و به منظور برطرف
صورت گیرد و نســخه نهایــی آن برای امضای
کرد :هدف ما این اســت که موافقــت نامه بین
ســازی موانــع و چالشهــای موجــود برای
آماده شود.
درصورتماه آینده
مناقصهظرف یک
دوم وسومطرفین
عملیاتی
جداول،نیوجرسیشهای
المللی چابهار با چال
بهشتی
شــهید
ترافیک کاال
افزایش
جهت انعقاد
حاضرنشدن
کمتری ،اول و
-5برندگان
تهیهورنگآمیزی
نسبتبه
بندردارد
باغستاندردرنظر
شهرداری
مدیر عامل شرکت ( IPGLاپراتور
جلوتا
راجیو
شود.
و
منطقه
کشــورهای
به
چابهار
از
کاال
ترانزیت
ها ونرده های سطح شهر از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.بدینوسیله از قرارداد،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
بهشتی چابهار)در ایندیدار
دراسنادشهید
بندری بندر
کاال از
ترانزیــت
اینکــه امکان
بیان
صفایی با
IPGL
هندی
شرکت
مدیرعامل
فرامنطقه ای،
مندرج است.
شرایط مناقصه
جزئیات
-6مشروح
می آید.
بعمل
درمناقصه دعوت
شرکت
جهت
شرایط
حقوقی واجد
اشخاص
چابهار برای
بندر
مطلوب
پتانســیل
به
اشاره
با
اســت،
شــده
فراهم
هند
برای
چابهار
طریق
با
بهشتی
شــهید
بندر
خارجی
اپراتور
-7هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
عنوانشرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشد:
بهشرایط
CIS
حوزه
کشورهای
با
تجاری
تعامل
و
ارتباط
کوچکی
بخش
از
حاضــر
حال
در
کرد:
تصریح
و
دیدار
دریانوردی
و
بنادر
ســازمان
مدیرعامل
-8تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده درتاریخ( 1400/12/21روزشنبه)
-1شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.
چابهار
ماهیت قرارداد
اظهار داشت :با توجه به
این
-9محلیشود که
چابهار استفاده م
توزیع اسناد:ازتاریخ 1400/12/09تا تاریخ از ظرفیت بندر
وگو کرد.
گفت
خمینی(ره)-
اسناد:شهریار-باغستان-بلوارامام
دریافت
1400/12/19مهلت
-2تاریخ
بین دو کشور ،الزم اســت با اتخاذ راهکارهای
مســاله نارضایتی ســازمان بنادر رادردو سال
علی اکبــر صفاییدر ایــندیدار بــا تاکید بر
بلوارولیعصر (عج) خیابان الله دوم اصلی-شهرداری باغستان -امورقراردادها
دریافت اسناد وتحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد.
اجرایی ،موانع به سرعت برطرف شود.
گذشته از اجرای قرارداد کوتاه مدت ،با شرکت
سیاست اصلی جمهوری اســامی ایران مبنی
-3مبلغ برآورد قرارداد تا سقف 5/500/000/000ریال معادل پانصد وپنجاه تلفن021-65238006:
وی اعالم کرد :حضور تجهیزات به روز و کارآمد
هندی  IPGLبه همراهداشته است.
بر افزایــش حداکثری همکاریهــای تجاری
سایت شهرداریbaghestan.ir:
میلیونتومان.
در بندر شهید بهشــتی چابهار به افزایش تردد
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی خاطر
و اقتصادی بــا کشــورهای همســایه اظهار
سازمان،اول1400/12/2:
انتشارنوبت
275/000/000ریال معادل بیست وهفت تاریخ
-4سپرده شرکت درمناقصه
کشتیهای بزرگدر بندر چابهار کمک خواهد
شــأن کرد :هدف نهایی و محوری این
داشــت :ســازمان بنادر و دریانوردی و وزارت
دوم1400/12/9:
انتشارنوبت
تاریخ
وپانصد هزار
کرد که برای تسریع در این امر پیشنهادهایی از
افزایش ترافیــک کاالی ورودی به بندر چابهار
تومانرا .به طور مســتقیم با
مذاکراتی
میلیونایــران
خارجه

آگهی مناقصه عمومی

کشورهای هند ،پاکستان ،امارات ،عمان و قطر

ح نق
اداره کل راهداری و ملو ل جادهای
استانگلستان

اســت که بایــد در قــرارداد اصلی نیــز به آن

محمدرضاشمسایی-سرپرستشهرداریباغستان

طرف شرکت  IPGLارائه خواهد شد.

آگهی دعوت به مناقصه عمومی
شماره 97/00/62

شناسه آگهی1285178:

اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان گلستان درنظر دارد مناقصه زیرسازی و آسفالت سطحی آزادتپه به پیرواش
شهرستان علیآباد کتول را بهشماره  97/00/62را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل فراخوان مناقصه از دریافت
و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار در سامانه  1400/12/07میباشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به مناقصهگران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه :ساعت  13:00تاریخ 1400/12/14
مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه :ساعت  13:00تاریخ 1400/12/24
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 1400/12/25 :ساعت  8صبح
آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :گرگان ،میدان بسیج ،سایت اداری ،مقابل ضلع شرقی استانداری ،اداره کل
راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان ،کد پستی  49189 – 37141تلفن 32422572 :داخلی 243
اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 1456
جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به آدرس زیر رجوع نمایید.
برآورد انجام کار 15.531.911.330ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 777.000.000ریال ،نوع :ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی
(وجه نقد)
آدرس سایت مناقصات و مزایدات http://iets.mporg.ir
آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir

اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان ،دبیرخانه کمیسیون معامالت

شهرداریباغستاندرنظرداردنسبتبهتهیهرنگآمیزیجداول،نیوجرسی
ها ونرده های سطح شهر از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.بدینوسیله از
اشخاص حقوقی واجد شرایط جهت شرکت درمناقصه دعوت بعمل می آید.
شرایط شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشد:
-1شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.
-2تاریخ توزیع اسناد:ازتاریخ 1400/12/09تا تاریخ 1400/12/19مهلت
دریافت اسناد وتحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد.
-3مبلغ برآورد قرارداد تا سقف 5/500/000/000ریال معادل پانصد وپنجاه
میلیونتومان.
-4سپرده شرکت درمناقصه 275/000/000ریال معادل بیست وهفت
میلیون وپانصد هزار تومان .

ن
وبت

دوم

-5برندگان اول و دوم وسوم مناقصه درصورت حاضرنشدن جهت انعقاد
قرارداد،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
-6مشروح جزئیات شرایط مناقصه دراسناد مندرج است.
-7هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
-8تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده درتاریخ( 1400/12/21روزشنبه)
-9محل دریافت اسناد:شهریار-باغستان-بلوارامام خمینی(ره)-
بلوارولیعصر (عج) خیابان الله دوم اصلی-شهرداری باغستان -امورقراردادها
تلفن021-65238006:
سایت شهرداریbaghestan.ir:
تاریخ انتشارنوبت اول1400/12/2:
تاریخ انتشارنوبت دوم1400/12/9:

محمدرضاشمسایی-سرپرستشهرداریباغستان

ح نق
اداره کل راهداری و ملو ل جادهای
استانگلستان

آگهی دعوت به مناقصه عمومی
شماره 97/00/62

شناسه آگهی1285178:

اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان گلستان درنظر دارد مناقصه زیرسازی و آسفالت سطحی آزادتپه به پیرواش
شهرستان علیآباد کتول را بهشماره  97/00/62را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل فراخوان مناقصه از دریافت
و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در
صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار در سامانه  1400/12/07میباشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به مناقصهگران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه :ساعت  13:00تاریخ 1400/12/14
مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه :ساعت  13:00تاریخ 1400/12/24
تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه 1400/12/25 :ساعت  8صبح
آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار :گرگان ،میدان بسیج ،سایت اداری ،مقابل ضلع شرقی استانداری ،اداره کل
راهداری و حمل و نقل جادهای استان گلستان ،کد پستی  49189 – 37141تلفن 32422572 :داخلی 243
اطالعات تکمیلی در اسناد میباشد.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 1456
جهت کسب اطالعات میتوانید به سایت پایگاه ملی مناقصات و مزایدات به آدرس زیر رجوع نمایید.
برآورد انجام کار 15.531.911.330ریال مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 777.000.000ریال ،نوع :ضمانتنامه بانکی یا فیش بانکی
(وجه نقد)
آدرس سایت مناقصات و مزایدات http://iets.mporg.ir
آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir
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یادداشت

صفحه 2

از دانشگاه تا بازار مصرف ،ملزومات تدوین
نقشه راه صنعت چیست؟

سید عباس حسینی صنایع کشــور در صورتی بــه رشد و توسعه
واقعی دســت خواهند یافت که از صاحبان اندیشــه به صورت جدی
اســتفاده کــرده و از دانشــگاهها در راه تولید صنعتی یــاری گیرند.
دانشگاهها نیزدر صورتی در مسیر توســعه و پویایی قرار میگیرند که
دانش و تخصص خود را در تولیدات صنعتی صنایع متجلی کنند.
رهبر معظــم انقالب در دیدار ســال جاری با تولیدکننــدگان ،بیانات
مهمی را در خصوص تدوین نقشــه راه برای صنعت بیان داشتند .پیش
از این در آبان ماه ســال  ۱۳۹۸نیز ایشــان در دیدار با تولیدکنندگان،
ســخنان صریحی را در این حــوزه بیان فرمــوده و تاکید داشــتند:
«ثروتمند کــردن جامعه ،افزایش ثروت ملی و گســترش رفاه عمومی
و توزیع عادالنه منابع عمومی در اسالم یک ارزش است که با تحقق این
نگاه ،در عین وجود تفاوت در جامعه ،شــکاف طبقاتی به وجود نخواهد
آمد».تاکید رهبر معظم انقالب بر مساله اقتصاد در حالی انجام میشود
که ایران تحت شــدیدترین تحریمهای غربی قــرار دارد .رهبر معظم
انقالب البته مســاله درونزایی اقتصاد را فارغ از تحریم خارجی مدنظر
دارند زیرا در همان ســخنرانی ســال  ۹۸اعالم فرمودند« :تصور پایان
تحریمها در یکی دو ســال آینده خیال باطل اســت و با شناختی که از
مسائل جبهه استکبار داریم ،تحریمها حاال حاالها وجود دارد .بنابراین
برای نجات اقتصاد کشــور نباید منتظر پایان تحریمها و بودن یا نبودن
فالن شــخص یا اقدام فالن کشــور بود».کلیدواژه مهمی که در بیانات
ایشان بدان اشاره شد ،مصونسازی کشور از آسیب تحریمهاست.
سخنان معظماله در دیدار اخیر با تولیدکنندگان و کارآفرینان در سال
 ۱۴۰۰اما نــکات تبیینی و مهم دیگری را نیز در برداشــت .ایشــان بر
مساله ایجاد یک نقشه راهبردی برای مجموع صنعت کشور و مدیریت
متمرکز تاکید فرمودند.امــا چگونه میتوان با تدوین نقشــه راه ،ابتدا
مسیر آسیب تحریم بر اقتصاد کشــور و تولید را مسدود کرد و از سوی
دیگر رشد و رونق اقتصادی را به همراه آورد؟ برای تحقق این مهم چهار
گام اساسی به شرح ذیل باید برداشته شود.
گام نخست  -دانشگاه
به نظر میرسد نخســتین گام را می توان در حوزه دانشگاه و علم تعریف
کرد .به عبارت دیگر شکلدهی زنجیره تخصصی از تولید علم و برقراری
رابطه صنعت و دانشگاه یکی از مهمترین اقدامات خواهد بود.برای اینکه
کشور بتواند رشد و توسعه متوازن داشته باشــد باید نظامها و نهادهای
اجتماعی مختلف از هماهنگی و ارتباط پویا برخوردار باشند .نهاد دانشگاه
باید تالش همهجانبه در راه ایجاد و رشــد متخصصــان علمی جامعه از
خود نشان دهد .از طرفی برای ارتقای ســطح رفاه و امنیت جامعه ،باید
توان و پشــتوانه باالی تولیدی وجود داشته باشد .در این میان آنچه عقل
و منطق بر آن حکم میکند و تجربه کشــورهای پیشــرفته صنعتی نیز
مؤید آن است ،لزوم و ضرورت ارتباط مستمر و محکم میان نهاد دانشگاه
و نهاد تولید است.در واقع صنایع کشور در صورتی به رشد و توسعه واقعی
دســت خواهند یافت که از صاحبان اندیشــه به صورت جدی استفاده
کرده و از دانشــگاهها در راه تولید صنعتی یاری گیرند .دانشگاهها نیز در
صورتی در مسیر توسعه و پویایی قرار میگیرند که دانش و تخصص خود
را در تولیدات صنعتی صنایع متجلی کنند و در راه پاسخگویی به نیازهای
صنایع گامهای جدی بردارنــد .به طور مثال ،بر اســاس آمار و اطالعات
رســمی ،در دهه  ۸۰و  ۹۰از هر  ۱۰دانشجوی رشــته  MBAبا گرایش
بازاریابی صادراتی دانشــگاههای معتبر آمریکا ،هشت نفر از کشور چین
بودند .محصول حرکت علمی دهه  ۸۰و  ۹۰آن کشور را میتوان در حوزه
بازاریابی کاالهای چینی در جهان در سالهای اخیر مالحظه کرد.
گام دوم -دولت
دولت یا به عبارت دیگر مجموعه حاکمیت ضرورت دارد که در این مسیر
اقداماتی را به صورت تدریجی در دســتور کار قرار داده و با هدفگذاری
مشــخص ،شــرایط را برای تولید در کشــور مهیا کنــد .بهبود محیط
کســبوکار و برطرف کردن قوانین مزاحم در کنار اصالح عملکردهای
اشــتباه و تغییر قوانین مالی ،پولی ،بانکی و گمرکی ،بودجهای و تامین
اجتماعی به نفع تولید و تنگ کردن عرصه بر ســفتهبازان ،از مهمترین
وظایف مجموعه حاکمیت در کنار دســتگاههای اجرایی کشــور تلقی
میشود .در واقع اصالح فضای کســب و کار در صورتی میتواند موجب
رونق تولید شود که هزینههای سربار و ریسکهای تولید را کاهش دهد.
بنابراین نهادهای سیاستگذار کشــور باید در دو سطح مقرراتزدایی
و مقرراتگــذاری به گونهای عمل کنند که مســیرهای ســوداگری و
ســفتهبازی و ســودبری غیرمولد به عنوان رقیب تولید بســته شــود.
مهمترین اقدام برای تحقق این امر ،ایجاد یکپارچگی در سیاســتهای
اقتصادی در سطوح مختلف از جمله صنعتی ،معدنی و تجاری کشور بر
اساس برنامههای بلند مدت و میان مدت است.
گام سوم -تولید کننده
در این مســیر تولیدکننــده نیز ضروری اســت بــا بهکارگیری همه
امکانات موجود نســبت به تولیــد محصول با کیفیــت و رقابتی اقدام
کند .برای تحقق این هدف اســتفاده از ظرفیت علمی و دانشــگاهی و
برقراری ارتباط نزدیک با دانشــگاهها و اعالم نیاز بــه مراکز تولید علم
در کشور از ضروریات اســت .به عبارت دیگر تولیدکننده باید با تکیه بر
ظرفیتهای داخلی و نیروی انسانی جوان و مستعد و نیز بهره گیری از
توانمندی شرکتهای دانشبنیان ،به سمت تولیدی با کیفیت و در تراز
اســتانداردهای ملی و بین المللی رفته و کاالیی رقابتپذیر در دو بعد
کیفیت و قیمت به بازار داخل و خارج از کشور عرضه کند.
گام چهارم -مصرف کننده
بدون تردید نقش مصرف کننده در رونق اقتصادی و تولید ،کمتر از نهادهای
دیگر که به آن اشاره شد نیست .چرا که اگر دانشگاه ،حاکمیت و تولیدکننده
وظایف خود را به درســتی انجام دهند اما مصرف کننده در این امر همراه
نباشــد ،جهش تولید و رونق در تولید رخ نخواهد داد .بر این اساس ،یکی از
مهمترین وظایف مردم به عنوان مصرفکننده در این زمینه ،افزایش میل
به تقاضا برای تولیدات داخلی است .بهطور طبیعی انتظار حمایت از تولید
داخلی توسط مصرفکننده و به هر قیمت ،انتظار درستی نیست .این مهم
بدون ارتقای کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با کاالهای مشابه خارجی
امکانپذیر نیست .آنچه که بسیار اهمیت دارد ،کیفیت تولید است که رهبر
معظم انقالب نیز در سخنرانی اخیر خود به آن اشاره فرمودند.
تدوین نقشه راه
تجربه کشــورهایی همچون چین و حتی کره جنوبی که در سالهای
اخیر توانســتهاند بخش مهمی از بازارهای جهانی را در اختیار بگیرند،
تجربهای مناســب برای رصد است تا با بومیســازی این مسیر امکان
پیشــرفت اقتصادی و تولید ثروت که هدف نهایی این پیشرفت است،
محقق شود.همانطور که اشــاره شــد چین در کنار برنامه گسترش
تولید ،نسبت به تدوین برنامهای منسجم برای بازاریابی نیز اقدام کرده
و با بازاریابی حرفهای محصوالتش ،توانست در جهان حرفی برای گفتن
داشته باشد .ایران نیز میتواند با تدوین یک نقشــه راه ،در میانمدت
این مهم را در اختیار گیرد .آنچه مســلم است بومیسازی تولید و ایجاد
ثروت از طریق تولید و تغییر ریل اقتصاد به نفع تولید داخلی ،یکشبه
رخ نمیدهد و ملزوماتی برای اجرایی شــدن آن الزم است .این برنامه
باید برنامهای فراقوهای باشد تا حتی تغییر دولتها و مجلس نیز نتواند
خللی در تحقق آن ایجاد کند .در این صورت اقتصــاد ایران میتواند با
تکیه بر درونزایی در مسیر توسعه و تولید ثروت قرار گیرد.
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روزنامه سراسری صبح ایران

معاون اول رییس جمهور:

بازار سرمایه باید یکی از امن ترین بخش ها در کشور باشد
خریدار معــاون اول رییس جمهور گفت:
راه اندازی جریان احیاگری مسیری میانبر
برای رســیدن به اهدافی نظیر رشد اقتصاد
 ۸درصدی ،مدیریت نقدینگی و هدایت آن
به سمت تولید و نیز توسعه صادرات خواهد
بود.
محمــد مخبردر جلســه نهضــت احیای
واحدهای اقتصادی با تسلیت شهادت امام
موسی کاظم(ع) با اشــاره به اقدامات انجام
شــدهدر جهت احیای واحدهای اقتصادی
اظهارداشــت :یکی از مهمترین موضوعات
برای راه اندازی نهضــت احیای واحدهای
تولیدی و اقتصــادی طراحــی مدل های
تامین مالی اســت که می توان با استفاده از
مدل های موجــود و نیز مدل های جدیددر
این زمینه فعالیت کرد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به ظرفیت
های بازار ســرمایه و بورس ،اظهار داشت:
متاســفانه به دلیل برخی سیاســت های
غلط اعمال شده در ســالهای اخیر ،شاهد
مشکالتیدر بورس هســتیم و ایندر حالی
است که بورس و بازار ســرمایه باید یکی از
امن ترین بخش ها برای سرمایه گذاری در
کشور باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید تحوالتیدر بورس
ایجاد شــود تا بتوان از این بــازار مهم برای
نهضت احیای واحدهای تولیدی و اقتصادی
استفاده کرد ،افزود :مشارکت صندوق های
بین المللی ،فاینانس خارجی و اســتفاده از
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز می

تواند نقش موثریدر پیشــبرد برنامه های
نهضت احیا ایفا کند.
مخبر با تاکید بر لــزوم اولویت بندیدقیق
در برنامه هــای نهضت احیــای واحدهای
اقتصادی خاطر نشان کرد :باید بنگاه هایی
در اولویت قرار گیرند کــه هم ارزش افزوده
برای ســرمایه گذاران و هم توسعه صادرات
به همراهداشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیت گســترده نخبگان و
شــرکت هایدانش بنیان ،بــه بازدیدهای

اخیر خود از برخی نمایشگاه های تولیدات
دانش بنیان اشــاره و تصریح کــرد:در این
نمایشــگاه ها طرح ها و برنامــه هایی ارائه
شــده بود که هر یک از آنها می تواند زمینه
ایجاد تحوالت اساســی در اقتصاد کشور را
فراهم کند.
معاون اول رییس جمهور ازدست اندرکاران
نهضت احیای واحدهای اقتصادی خواست
هدف گذاری مشــخصی در تدوین برنامه
های نهضت احیادنبال کنند و از هم اکنون

برنامه نهضت احیا برای سال  ۱۴۰۱شامل
تعداد واحدهای قابل احیا و میزان ســرمایه
گذاری مورد نیاز را مشخص کنند.
مخبر افــزود :اگر برنامه هــای نهضت احیا
بتواند به اهــداف مورد نظر منتهی شــود،
الگوی مناسبی برای تکمیل طرح های نیمه
تمام کشور نیز ایجاد خواهد شد و می توان
با اتکا به تجربیات ایــن موضوع ،طرح های
نیمه تمام کشــور را نیز با اســتفاده از مدل
های سرمایه گذاری مختلف به اتمام رساند.

وی افزود :شــخصا آمادگــی دارم برای راه
اندازی هــر یک از این واحدهــا ،بهدر نقاط
مختلف کشور حضور یابم تا هر چه سریعتر
شاهد تحول اساسی در شاخص های کالن
اقتصاد باشیم.
در این جلســه ســید امیر حســین مدنی
نماینــده معاون اول رییــس جمهوردر راه
انــدازی و عملیاتی کــردن نهضت احیای
واحدهای اقتصــادی گزارشــی از تدوین
برنامه های نهضت احیا ارائــه کرد و گفت:
ایــن برنامه هادر ســه بخــش جبهه های
عملیاتی ،نظام پشــتیبانی و الزامات نیازها
تدوین شده است.
ویدر ادامه به تشریح و تبیین هر یک از این
بخش ها پرداخت و گفــت:در بخش جبهه
های عملیاتی روش هایی برای تامین منابع
مالیدر نظر گرفته شده که توسعه و متنوع
سازی ابزارهای تامین مالی شرکت ها ،احیا
از طریق تفاهم نامه ســازمان ها و نهادهای
احیاگر ،احیا از طریق دانشــگاه ها و پارک
های علم و فناوری و احیا از طریق توســعه
مدل های همکاری با احیاگران از جمله این
روش ها است.
نماینده معاون اول رییس جمهوردر نهضت
احیــای واحدهای اقتصــادی همچنین به
تشریح جزییات نظام پشــتیبانی و الزامات
اجرای برنامه های نهضــت احیا پرداخت و
پیشــنهاداتی را نیز جهت سرعت بخشیدن
به روند اجــرای برنامه ها و نیــز رفع موانع
پیش رو ارائه کرد.

کمیسیون

برای حفظ سالمت جامعه در بحث اخذ مالیات سیگار تجدید نظر شود
رییس کمیسیون بهداشــت مجلس گفت :متاسفانه
شاهد کاهش سن مصرف سیگاردر کشور هستیم الزم
است برای حفظ ســامت جامعهدر بحث اخذ مالیات
سیگار تجدید نظر شود.
حسینعلی شهریاری در نشست علنی مجلس شورای
اســامیدر اخطار قانون اساسی با اســتناد به بند ۱۲
اصل سوم ،با اشاره به منتفی شــدن اخذ عوارض مازاد
از سیگاردر الیحه بودجه گفت :براساس این بنددولت
موظف اســت برای پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه
برطبق ضوابط اســامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و
برطرف ســاختن هر نوع محرومیــت در زمینه های
تغذیه و مســکن و کار و بهداشــت و تعمیم بیمه همه
امکانات خود را بــه کار ببرد ،اما در نشســتدیروز با

اخذ عوارض مازاد از ســیگار مخالفت شددر
حالی که قرار بود پــول حاصل از این موضوع
صرف اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری،
تامین آمبوالنس و حوزه هایدیگر بهداشت
و درمان شود.رییس کمیســیون بهداشت
مجلس گفت :رهبر معظم انقالب دو ســال
به صورت پیاپیدر مورد اجرای قانون تعرفه
گذاری پرستاری تذکردادند ودولت و مجلس انقالبی
باید فرمایشات رهبری را اجرا کنند.
وی با اشاره به کمبود  ۳هزار آمبوالنسدر کشور ،گفت:
همچنین براســاس قانون حمایت از خانواده و جوانی
جمعیت باید خوابــگاه متاهالن ســاخته و منابع این
موارد باید تامین شود.

شــهریاری با بیان اینکه صنعــتدخانیات
موفق ترین صنعتدر کشــور اســت ،گفت:
تعداد واحدهای این صنعت از  ۸به  ۲۸واحد
رســیده و تولید ســیگارداخلــی که حدود
 ۹میلیارد نــخ بود به حــدود  ۴۵میلیارد نخ
رســیده که بیش از ۹۰درصد نیــازداخلی
را تامین می کند و همچنیــن قیمت پاکت
ســیگار یک ســال قبل حدود  ۱۲۰تــا ۱۳۰درصد
افزایش یافته اما رقمی از آن عاید بیت المال نمی شود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از
اینکه سن شــروع مصرفدخانیات به  ۱۳و  ۱۴سالگی
رسیده ،تصریح کرد :متاســفانه دختران و زنان ما نیز
به سمت مصرف سیگار روی آورده و ساالنه حدود ۴۵

هزار میلیارد تومان صرفدرمان بیماری های ناشی از
مصرف سیگار می شود.
شــهریاری افزود:براســاس آمارهای بهداشت جهانی
ایران کمترین مالیاتدخانیاتدردنیا را اخذ می کند
و کمتر از ۳۰درصد نرخ خرده فروشــی استدر حالی
که این رقمدر ترکیه ۷۶درصد ،پاکســتان  ۷۸و اردن
۷۴درصد است بنابراین نیاز است.
نماینده مــردم زاهــدان گفت:با توجه بــه تاکیدات
رهبر معظم انقالب برای اجرای قانــون تعرفه گذاری
پرســتاریدر مصوبهدیروز تجدیدنظر شود؛ این پول
قرار نیست به پزشــکان اختصاص داده شود بلکه قرار
است به پرستارانی داده شــود که  ۲سال پیاپیدر حال
مبارزه با کرونا هستند.

وزیر راه و شهرسازی:

مساله تامین زمین در همه استانها به سرعت حل شود
خریدار وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه
چهار میلیون مسکن تا پایاندولت سیزدهم
ساخته خواهد شــد ،خطاب به استانداران
گفت :مساله زمین و شروع ساخت در همه
اســتانها باید به ســرعت حل و با جدیت
طرح نهضت ملی مســکندر استانها وارد
فاز عملیاتی شــود.به گــزارش وزارت راه و
شهرسازی« ،رستم قاســمی» در نشست
هماهنگــی برنامههای حوزه مســکن ،بر
اجرای به موقع و بههنگام طرح نهضت ملی
مسکندر همه شهرهای کشور تاکید کرد.
وزیــر راه و شهرســازی با تاکید بــر اینکه
تعهد وزارتخانه اجــرای چهار میلیون واحد
مسکونی طی چهار ســال دولت سیزدهم
اســت ،گفت :تعهــد وزارتخانه ســاخت
حدود سه میلیون واحد مســکن شهری و
ســاخت یک میلیون واحد مسکونی دیگر
در روســتاها و شــهرهای زیر  ۲۵هزار نفر
جمعیت اســت که مقرر شــده تادردولت
سیزدهم احداث و تکمیل شود.
عضو کابینه دولت سیزدهم ادامهداد :شیوه
کار و اجرای طرح نهضت ملی مسکن بدین
نحو نیست که هر ســال یک میلیون واحد
مسکونی ســاخته شــود ،بلکه برنامهریزی
شده تعداد بیشــتری از واحدها شروع شود
تا بتوانیــم تعهد خــود رادر پایــاندولت

ســیزدهم که احداث چهــار میلیون واحد
مسکونی است به انجام برسانیم.
قاســمی در بخش دیگری از سخنان خود
به تســهیالت بخش مسکن اشــاره کرد و
توضیحداد :تسهیالتی که برای اجرای طرح
نهضت ملی مســکندر نظر گرفته شــده،
تسهیالت مناسبی اســت که بانکها ملزم
به پرداخت آنها به متقاضیان واجد شــرایط
هستند.وی بیانداشت :ساخت بیش از سه
میلیون واحد مســکن شهری جزو تعهدات
وزارتخانهدر سراســر کشور است کهدر این
خصوص در مناطقی که زمیــن و متقاضی
وجود دارد وزارتخانه مسوول ساخت است.

طرح نهضت ملی در مناطق فاقد
متقاضی اجرا نمیشود
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طرح
نهضت ملی مســکندر مناطقــی که فاقد
متقاضی اســت احداث نخواهد شد ،تاکید
کــرد :چنانچه اســتانیدر خصوص تامین
زمین با مشــکل مواجه اســت آن سهیمه
فریز نخواهد شد ،بلکه تســهیالت و منابع
صندوق را به سمتی ســوق میدهیم تا در
اســتانهایی که هم متقاضــی و هم زمین
دارند طرح نهضت ملی مسکن اجرا شود.
وی تصریــح کرد :ما برای ســاخت میلیون

واحد مســکونی شــهری برای نیازمندان
کشــور مســوولیتداریم که باید آن رادر
دولت ســیزدهم اجرایی کنیم ،استانهایی
که بتوانند زمین را تامین کنند ســهم خود
را شــروع میکننــد و میتوانند از ســقف
تسهیالت نیز استفاده کنند.
قاســمی گفت :مســوولیت اجــرای طرح
نهضت ملی مســکندر اســتانها بر عهده
اســتانداران و مدیران کل راه و شهرسازی
اســت که این مــوارد به صــورت کتبی به
استانداران اعالم شده است.
روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن
ماهانه ارزیابی و گزارش شود
وی یادآور شــد:در حوزه مســکن ،ارزیابی
مدیران کل راه و شهرســازی و استانداران
به معنای ساخت مسکن اســت و روند کار
احداث واحدهای طرح نهضت ملی مسکن
ماهانه بررسی و ارزیابی خواهد شد.
قاســمی خطــاب بــه مدیــران کل راه و
شهرســازی ،تصریح کــرد :مدیــران راه و
شهرســازی از همه ظرفیتهای خود برای
ایجاد تعهد دولــت و قانون جهــش تولید
مســکن برای اجــرای طــرح نهضت ملی
مسکن استفاده کنند .مساله زمین و شروع
ســاختدر همه اســتانها باید به سرعت

حل و با جدیت طرح نهضت ملی مسکندر
استانها وارد فاز عملیاتی شود.
وزیر راه و شهرسازی به امضای تفاهمنامه با
برخی ازدستگاهها برای اجرای طرح نهضت
ملی مسکن اشــاره کرد و افزود :وزارت راه با
برخی ازدستگاههای کشــور توافقهایی را
به امضا رسانده اســت که بر اساس آن سایر
دســتگاهها در اجرای طــرح نهضت ملی
مســکن به این وزارتخانه کمــک خواهند
کرد.وی گفت :ســاخت  ۱۰۰هــزار واحد
توسط بنیاد مستضعفان ،احداث  ۱۰۰هزار
واحددر فاز نخســت با قرارگاه امام حســن

مجتبی (ع) ،قرارداد احداث ســالیانه ۴۰۰
هزار واحد با بنیاد مســکندر روســتاها و
شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر جمعیت و قرارداد
با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای ساخت
 ۱۰۰هزار واحد مســکونی ،از جمله موارد
مشــترک وزارت راه و سایردســتگاههادر
اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.
قاسمی تصریح کرد :از توان سایردستگاهها
در پروژههای انبوه سازی طرح نهضت ملی
مسکن استفاده شود ،ایندستور کار بایددر
برنامه باشد و گزارش اقدامات به وزارتخانه
ارائه شود.

مجمع

انسجام منظومه فکری دولتمردان و مسئوالن ضرورت دارد
رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا تاکید بر
اهمیت موضوع عدالــت در حکمرانی دنیــای امروز،
گفت :انســجام منظومه فکریدولتمردان و مسئوالن
ضرورتدارد .به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،میثم لطیفی معــاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان امور اداری و اســتخدامی کشور با آیت
الله صادق آملــی الریجانی رئیس مجمع تشــخیص
مصلحت نظامدیدار و گفتگو کرد.
آملی الریجانیدر ایندیدار با تاکید بر اهمیت موضوع
عدالتدر حکمرانیدنیای امروز بر ضرورت انســجام
منظومه فکــری دولتمردان و مســئوالن تاکید کرد و
گفت :انشــاءالله با همــت مدیران جــوان و انقالبی،

حرکتها و کارهای جدیدی در کشور انجام
شود که مردم از منافع آن بهرهمند شوند.
وی اجرای عدالت بــه نحو مطلوب را نیازمند
کاری جدی ،علمــی و بهدور از شــعارهای
پوپولیســتیدانست و با اشــاره به تأکیدات
مقام معظــم رهبــری مبنی بــر ضرورت
پرداختن بــه امر عدالتدر الگوی اســامی
 ایرانی پیشــرفت ،اظهارداشــت :خروجی همه اینموضوعات نظری ،خود را در مرحله اجرا نشان میدهد
و به همین علت ،آنچه از اهمیت باالیی برخوردار است،
اقداماتدرست کسانی اســت که مسئولیت اجرایی را
بر عهدهدارند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ،توکل
و اعتماد به خدا و برنامهریزی صحیحدر کنار
جســارت و شــجاعت مدیران را مهمترین
مؤلفه در پیشــبرد هر چه بهتر امور اجرایی
کشوردانست و با اشاره به ابالغ سیاستهای
کلی برنامه هفتم توسعه کشــور ،از سازمان
امور اداری و استخدامی خواست که نظریات
ودیدگاههای خــود رادر رابطه با این سیاســتها به
مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند.
آملی الریجانی همچنین با تاکید بر لزوم اســتفاده از
ظرفیتهای بخش خصوصی و واســپاری برخی امور
مردم به خود مردم و همچنین توجــه جدی به مقوله

هوشمندســازی فرآیندهــا ،تقنین علمــی و اجرای
صحیح قانون رادر همه عرصههای اداره کشور از جمله
نظام اداری و اســتخدامی را یکــی از مهمترین راهای
برون رفت از مشکالتدانست.
ویدر پایان ،آمادگی مجمع تشــخیص مصلحت نظام
را برای هر گونه مســاعدت قانونیدر راســتای اصالح
نظام اداری و استخدامی کشور اعالم کرد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان امور اداری و
استخدامی کشــور نیزدر ایندیدار با ارائه گزارشی از
اهم اقدامات صورتگرفته ،خواستار مساعدت مجمع
تشخیص مصلحت نظام بویژه رئیس مجمع برای ارائه
مدلهای نظری حکمرانی مبتنی بر عدالت شد.

اقتصاد
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد

پرداخت سود سهام از طریق سجام الزامی شد

خریدار عضــو ناظر مجلسدر شــورای
عالی بــورس از مصوبه مجلس بــرای الزام
قانونی شرکتهای بورســی برای پرداخت
سود سهام از طریق ســامانه سجام خبر داد
و گفت :اگر سود شــرکتها از هر طریق به
جز سجام به حساب ســهامداران پرداخت
شود؛ ناشــر مکلف به پرداخت مبلغ سود با
٢٠درصد جریمه میشود.
«محسن علیزاده» به آخرین اقدامات انجام
شــده در الزام شــرکتها برای واریز سود
ساالنه سهامداران از طریق سامانه «سجام»
اشاره کرد و افزود :همان طور که بارها به آن
تاکیدداشتیم ،باید به طور حتم تقسیم سود
شرکتهای حاضردر بورس از طریق سامانه
سجام انجام شود .این موضوع همدر یک یا ٢
مصوبه شورای عالی بورس آورده شده است.
وی خاطرنشــان کرد :تاکنون این مساله به
صورت قانون نبود و آن را فقط به عنوان یک
مشوق برای شــرکتها تعریف کرده بودیم؛
این در حالیست که در الیحه بودجه ۱۴۰۱
به این نتیجه رســیدیم تا یک بند الحاقی و
قانونی درخصــوص الزام شــرکتها برای
پرداخت سود از طریق سجام مورد نظر قرار
گیرد.علیزاده اظهار داشت :به همین منظور
پیشــنهادی در کمیســیون تلفیق بودجه
مطرح و مصوب شــد کهدر چند روز گذشته
همدر صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار
گرفت .عضو ناظر مجلس در شــورای عالی
بورس خاطرنشــان کرد :اکنون باید مصوبه
مجلس (پیشــنهاد ارائه شدهدر کمیسیون
تلفیق بودجه) پس از بررسی و تصویب کامل
الیحه بودجه ســال آینده به شورای نگهبان
ارجاع شــود تا در صورت تایید بــه عنوان
قانون ابالغ شــود و طبق آن شرکتها ملزم
به پرداخت سود سهامداران از طریق سجام
پرداخت خواهند شد.

جزییات مصوبه مجلس برای پرداخت
سود سهام از طریق سجام
وی گفــت:در این بنــد الحاقی بــه الیحه

بودجه  ۱۴۰۱آمده اســت که همه ناشران
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
موظفند ،ســود تقســیمی مصوب مجمع
عمومی ســالیانه خود را از طریق ســامانه
سجام و با همکاری شــرکت سپردهگذاری
مرکزی به حســاب ســهامداران پرداخت
کنند.علیزاده اظهارداشت :این امر به عنوان
یک تکلیف قانونی است که از این به بعد باید
همه شرکتهای پذیرفته شدهدر بورسدر
دستور کار خود قراردهند.
جریمه شرکتها برای پرداخت سود
سهامداران از طریق بانک
رییس کمیته بازار ســرمایه کمیســیون
اقتصادی مجلس به جریمــهدر نظر گرفته
شــده برای شــرکتهایی کــه از پرداخت
سود ســهامداران از طریق ســامانه سجام
خودداری میکنند ،اشــاره کرد و گفت :در
این مصوبه ،بندی اضافه شــده برای افرادی
که از پرداخت ســود ســهامداران از طریق

ســامانه ســجام خودداری کنند و تنبیهی
برای شرکتهادر نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :در ســالهای گذشــته سود
شــرکتها از طریق بانک پرداخت میشد،
اکنون اگر سود شرکتها از هر طریق به جز
سجام به حساب سهامداران پرداخت شود؛
ناشر مکلف است تا مبلغ سود را با ٢٠درصد
جریمه پرداخت کند.
علیزاده اعالم کرد که ســازمان بورس را هم
موظف کردیم تــا نظارت دقیقــی را برای
اجرایدرست این مصوبهداشته باشد.
رییس کمیته بازار ســرمایه مجلس تاکید
کرد :شــرکتها طبق تاریخ تعیین شدهدر
مصوبه مجمع باید سود ســهام را پرداخت
کنند ،اگر ســود از طریق ســامانه ســجام
پرداخت شود ،همان ســود تعیین شده را
پرداخــت خواهند کرد؛ در غیــر اینصورت
باید سود تعیین شــده به اضافه  ٢٠درصد
جریمه به حساب سهامداران واریز شود.
وی گفــت :ایــن جریمه بدیــن منظوردر

نظر گرفته شــده تا همه شــرکتها برای
عدم پرداخت  ٢٠درصد جریمــه ،ملزم به
پرداخت حتمی سود از طریق سامانه سجام
شــوند .علیزاده تاکید کرد :این پیشنهاد در
کمیســیون تلفیق بودجــه و صحن علنی
مجلس تصویب شــده و اکنون منتظر تایید
شورای نگهبان است تا به قانون تبدیل شود
و همراه ابالغ قانون بودجــه  ۱۴۰۱قابلیت
اجرا پیدا کند.
اعتراض سهامداران نسبت به مهلت
هشت ماهه شرکتها برای واریز سود
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس به
اعتراض سهامداران نسبت به مهلت هشت
ماهه شرکتها برای واریزی سود اشاره کرد
و گفت :باید اقدامی صورت گیــرد تا زمان
پرداخت ســود شــرکتها به حداقل زمان
ممکن کاهش پیدا کند.
وی ادامــه داد :مذاکراتــی را در ایــن
خصــوص انجــام خواهیم داد کــه اگر

اجرای آن امکان پذیر باشد ،به طور حتم به
بند الحاقی پرداخت سود شرکتها از طریق
سجام اضافه خواهد شد.
با توجه به گذشــت حدود چهار ســال از
راهاندازی سامانه «ســجام» اما همچنان
در این میان شرکتهایی وجوددارند که با
بیتوجهی به این قانون و الزام سهامداران
برای حضور در بانکها ،مشــکالت زیادی
را برای این افراد ایجاد کردهاند و همچنان
ســهامداراندر حــالدســت و پنجه نرم
کردن با این مشــکل هســتند کــه برای
دریافت ســود هر چند ناچیز سالیانه خود،
ســختیهای حضور در بانکها را به جان
بخرند.
حضور ســهامداراندر صفهــای طوالنی
بانکها بــرایدریافت مبالغ بســیار ناچیز
ســود با اعتراضات گســتردهای از ســوی
آنها همراه شــد که فعاالن حاضــردر بازار،
پرداخت سود از طریق سامانه سجام را تنها
راه حل رفع این مشکل ســهامداران اعالم
کردهانــد.در ادامه ایــن تالشهای صورت
گرفته از ســوی مســووالن برای استفاده
شرکتها از ســجام ،حدود یک ماه گذشته
«مجید عشقی» ،رئیس ســازمان بورس و
اوراق بهادار درباره پرداخت سود شرکتها
از طریق سامانه ســجام گفت :حدود ۲۷۰
شرکت ،سود ســهامداراندر سال جاری را
از طریق سجام واریز کردند اما بقیه همکاری
نکردند .از این رو با توجه به امکانات موجود
و ضمانتهای اجرایی قطعا با این شرکتها
برخورد خواهد شــد .ســال آینــده تمام
شرکت ها ملزم هستند ســود سهامداران
را از طریق ســجام توزیع کننــد .به طوری
کهدیگر مجبور نباشــند از این بانک به آن
بانــک مراجعه کنند بلکــه بتوانند بصورت
متمرکز سود سهام رادریافت کنند.سازمان
بورسدر صدد است از طریق اصالح قانون،
مجازاتها را به نحویدر نظر گیرد کهدیگر
این موارد تکرار نشــود و شرکت ها به موقع
سودها را پرداخت کنند.

بازار
یکپایعرضهاینترنتیاقالماساسیمیلنگد!

عرضه مجازی اقالم اساســی که به کاهش واســطه گری ها می انجامد
این روزهادر تحویل کاال به مشتریان با اختالالتی همراه است.
با توجه به اختاللدر توزیع بازار گوشت و مرغدر آبان ،مسئوالن وزارت
جهاد کشــاورزی برای تنظیم بازاردر  ۱۸آبان اقدام به توزیع هوشمند
این  ۲قلم کاال از طریق ســامانه بــازرگامدر تهران کردنــد که به مرور
برخی شهرها ودیگر کاالهای اساسی به توزیع اینترنتی اضافه شدند.
چند هفته ای اســت که فرآیند توزیع هوشــمند کاالهای اساســی با
مشکالت جدی روبروســت که به جای گره گشــای مشکالت مردم،
تاخیردر تحویل کاال باعث نارضایتی مردم شده است.
حاال کاالهایی همچون انــواع برنج ایرانی و خارجــی ،تخم مرغ ،مرغ،
گوشت قرمز ،ســیب زمینی و برخی اقالم محصول لبنی با نرخ مصوب
از طریق سامانه بازرگام توزیع می شود که بسیاری از شهروندان نسبت
به میزان آن معترضند و می گوینددر خرید ســنتی از مغازه و فروشگاه
امکان خرید به میزاندلخواه وجوددارد،در حالی که خرید هوشــمند
این گونه نیست.
یکیدیگر از شــهروندان که از این ســامانه خرید کرده است نسبت به
تاخیردر ارسال کاال معترض است و عنوان می کند چرادولت از پلتفرم
های دیگر برای توزیع اســتفاده نمی کند تا کاال زودتر یدســت مردم
برسد و پشت پرده سامانه بازرگام چه می گذرد.
بررسی ها نشان میدهد که اختالالت سامانه بازرگام همچنان به قوت
خود باقی است.
علیرضا جاوید عربشــاهی مشــاور و رئیس مرکز ارتباطات ســازمان
مرکزی تعاون روســتاییدر جــواب پیگیری پیامک های ارســالی به
باشــگاه خبرنگاران می گوید :برخی از پیامک ها بعد از بررسی صحت
ندارد و برخی پیامک ها مبنی بر تاخیردر ارســال کاال واقعیتدارد که
اختالالت به زودی رفع می شود.
از اواخر بهمن بســیاری از شــهروندان طی تماس و پیامک با باشــگاه
خبرنگاران جوان پیگیر مشکالت ایجاد شــدهدر روند توزیع هوشمند
کاالهای اساسی مبنی بر تاخیردر ارسال کاال و عد م پاسخگویی شدند
که متاسفانه به رغم تماس های مکرر کسی پاسخگو نیست.
مردم رغبتی به خرید هوشمند کاال ندارند
قاسمعلی حســنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت :توزیع
هوشمند اقالم اساســی نوعیدخالتدر امر بازار است کهدر بلند مدت
جوابگو نیســت .بســیاری از فعاالن بازار معتقدند که توزیع هوشمند
کاالدر بسیاری از شــهرها و روســتاها جا نیفتاده و از طرفی نمی تواند
سیاست مناسبی برای تنظیم بازار و جلوگیری ازدالل بازی باشد.
به گفته او ،بیش از  ۴۰۰سال اســت که بازار اقالم اساسی سنتی است
و مردم راغبند که بیشتر از فروشــگاه و مغازه محل خریداری کنند که
جنس را رویت می کنند.

مالیات

اولتیماتوم سازمان مالیاتی به صاحبان خانههای خالی
با توجه بــه اینکه تاکنون برای  ۵۶۸هــزار خانه خالی
قبض مالیاتی صادر شده است ،ســازمان امور مالیاتی
به صاحبان این خانههــا اخطارداده که تــا پایان ۱۰
اسفندماه امسال برای پرداخت مالیات فرصت دارند و
در غیر اینصورت ،نسبت به وصول مالیات اقدام خواهد
کرد.
براساس اعالم ســازمان امور مالیاتی تعداد  ۵۶۸هزار
واحد مسکونی خالی شناسایی شــده که بالغ بر ۴۸۸
هزار واحد از آنهادر شــهرهای باالتر از صــد هزار نفر
جمعیت بوده و مشمول پرداخت مالیات شده است.
آنطور که ســازمان مالیاتــی میگویــد ،مالیات این
واحدهــا محاســبه ودردرگاه خدمــات الکترونیک

ســازمان بــه نشــانی My.Tax.gov.ir
اطالعرســانی شــده اســت و طبق بند ()۹
دســتورالعمل فوقالذکر مالک یــا مالکان
واحدهای مشمول مالیات مکلف به پرداخت
مالیات حداکثر یک ماه پس از اعالم سازمان
هســتند.عالوه بر این ،مشموالن این مالیات
طبق قانون تا پایان بهمن ماه امســال برای
پرداخت مالیــات متعلقه فرصتداشــتند ودر پایان
این مهلت ســازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ
مطالبه اقدام خواهد کرد.
اما اعالم برخــی از صاحبان خانههای خالی به ایســنا
بیانگر این اســت که ســازمان امور مالیاتی مجدد به

آنها اخطار داده و در پیامکــی به صاحبان
واحدهای مســکونی خالی از ســکنه اعالم
کرده که برای پرداخت مالیات متعلقه تا ۱۰
اســفند ماه فرصتدارند ودر غیر اینصورت،
نسبت به وصول مالیات اقدام خواهد کرد.
متن پیامکی که ســازمان امــور مالیاتی به
صاحبان خانههای خالی ارســال کرده بدین
شرح است:
بنابراین ،صاحبان خانههای خالــی فقط دو روز دیگر
فرصتدارند تا بهدرگاه خدمات الکترونیک ســازمان
امــور مالیاتی مراجعه و نســبت به پرداخــت مالیات
متعلقه اقدام کنند .طبق این گزارش ،بر اســاس قانون

مالیات خانههای خالی مصوب آذرماه ســال گذشته،
اگر واحد مسکونی در شــهرهای باالی  ۱۰۰هزار نفر
بیش از  ۱۲۰روز خالی از سکنه باشد ،مشمول مالیات
میشــود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور ،ماهانه
مشــمول مالیاتی بر مبنــای مالیات بــردرآمد اجاره
به شرح ضرایب ســال اول معادل شــش برابر مالیات
متعلقه ،ســالدوم معادل  ۱۲برابر مالیــات متعلقه و
سال سوم به بعد معادل  ۱۸برابر مالیات متعلقه خواهد
شد.
در این بیــن ،وظیفه شناســایی خانههــای خالی را
برعهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه امالک
و اسکان گذاشته شده است.

سناریوهای پیش روی بازار رمزارز

گمانهزنی درباره صعود دوباره طال
نگارعلی نیروهای روســیه وارد دومین
شهر بزرگ اوکراین ،خارکف شدهاند ،جایی
که اکنــون درگیریهای خیابانــی در آن
جریاندارد.
رئیس جمهور اوکراین ،والدیمیر زلنسکی،
می گوید اوکراین بــرای گفتگوهای صلح
آماده است ،اما نه در محل مورد عالقه مسکو
در بالروس.در همین حین تاسیسات نفت
و گاز اوکراین هدف قرار گرفتند و یک انبار
در نزدیکی پایتخت ،کیف ،شــعله ور شد؛
قدرتهای غربی تحریمهای گستردهای را
علیه مســکو اعمال میکنند و برای تامین
تسلیحات اوکراین اقدام میکنند.
خبرگزاری ریانووســتی روســیه گزارش
داد ،الکســاندر لوکاشــنکو ،رئیس جمهور
بالروس ازدولت اوکراین خواسته است تا با
روسیه بنشیند و گفت و گوهای صلح انجام
دهد تا کشور کشور خود را ازدست ندهد.
گفتنی اســت که آمریکا ،کانادا ،فرانســه،
ایتالیا ،انگلیس ،آلمان و کمیســیون اروپا
دسترسی برخی بانکهای روسیه به سامانه
سوئیفت را قطع کردند.
در این بین کاخ ســفید با انتشــار بیانیه ای
اعالم کــرد که همگام با کمیســیون اروپا و

برخی متحدان غربی خــود از خروج برخی
بانکهای روسیه از شــبکه مالی سوئیفت
حمایت میکند.

نفت عقب نشینی کرد
روز پنجشــنبه ودر پی حمله روســیه به
اوکراین بــازار نفت با رشــد خیره کننده
قیمت ها مواجه شــد و قیمــت نفت خام
برنت از بشــکه ای ۱۰۵دالر گــذر کرد و
رکورد  ۸ساله را شکســت؛ واکنش نسبتا
مالیم رهبران غربــی قیمت نفت رادر روز
جمعه کاهشداد زیرا مشــخص شد بعید
است که صنعت انرژی روسیه تحریم شود.
بازار نفــت از روز جمعه تاکنون نوســانات
منفی را ادامه داده اســت بــه طوری که هر
بشــکه نفت خام برنت امروز ۹۷دالر و ۹۳
سنت قیمت خورده است.
پایان اتحاد اوپک پالس نزدیک است؟
چندین منبــع اوپک پــاس روز جمعه به
رویترز گفتند با وجود نفــت ۱۰۰دالری و
تهاجم روســیه به اوکرایــن ،ائتالف اوپک
پالس قرار است هفته آینده  ۴۰۰هزار بشکه
در روزدیگر اهــداف تولیــد ماهانه خود را

افزایش دهد.روســیه و عربستان سعودی
گــروه اوپک پــاس را رهبری مــی کنند
که از ابتدای ســال  ۲۰۱۷عرضه به بازار را
مدیریت می کند و از ســقوط تقاضادر سال
 ۲۰۲۰جان سالم بهدر بردند.
چندین عضو اوپک متحد ایــاالت متحده
هستند ،مانند امارات متحده عربی (امارات
متحده عربی) و کویت؛ منابعدر این ائتالف
به رویترز گفتند که حمله روسیه به اوکراین
پویاییدر گروه اوپک پــاس را تغییر نداده
اســت.یک منبع نفتی روســی بــه رویترز
گفت ":روسیه شراکت نزدیک با سعودیها
دارد ،بنابرایــن همــکاری ادامــه خواهد
داشــت".در این بین نیز یک منبع ارشــد
اوپک پــاس این ایده را رد کــرد که حمله
روســیه به اوکراین می توانــد پایان اتحاد
اوپک پالس باشد.
چهار منبعدیگردر اوپــک پالس به رویترز
گفتند زمانی که وزیــران هفته آینده برای
بحثدر مورد ســطح تولیددر مــاه آوریل
با یکدیگر دیــدار کنند ،انتظــار نمی رود
تغییریدر توافق رخدهد .این منابع گفتند
که اوپک پــاس باید یک سیاســت ثابت
داشته باشد و تصمیم را سیاسی نکند ،زیرا

سناریوهای پیشروی بازار رمزارز
ارزش بازار تمام ارزهای دیجیتال همزمان
با اعالم خبر هجوم روسیه به اوکراین به ۱.۵
تریلیوندالر کاهش یافت و تقریباً ۹درصد

در  ۲۴ساعت ازدست رفت.
در  ۲۴ســاعت اولیه ،بیت کویــن ۸درصد
ســقوط کرد و قیمت آن بــه ۳۴۷۲۵دالر
رسید .شاخص ترس و طمع ،ابزاری که برای
محاسبه احساسات عمومیدر بازار ارزهای
دیجیتال اســتفاده می شــود ،با  ۲امتیاز
کاهش به سطح "ترس"  ۲۳رسید.
تشــدید تنشدر اطراف اوکراین بردارایی
های پرخطر فشــار آورد؛ خطرات فزاینده
تشــدید تنشدر ارتباط بــا ورود نیروهای
روســی بهدونباس وجــوددارد.در چنین
شــرایطی ،دارایی های پرریســک ممکن
است به کاهش بیشتر ادامهدهند.
از طرفی برخی از کارشناســان بر این باورند
که ارزهای دیجیتال می تواننــد به عنوان
سرمایه امن از سوی ســرمایه گذاران تلقی
شوند و به پیشــروی ادامهدهند همان طور
که با وجود تداومدرگیری ها روند قیمتها
در بازار رمزارز صعودی شده است.

سهام عدالت

پرداخت  ۷۵درصد مطالبات تعاونی های سهام عدالت در اسرع وقت
وزیر کار گفــت:در بحث پرداخت حقــوق تعاونیهای
ســهام عدالت با همــکاری و هماهنگــی وزارت امور
اقتصاد ودارایی مقرر شــد ۷۵درصــد مطالبات آنهادر
اســرع وقت پرداخت شــود.حجت الله عبدالملکی در
اولین جلســه بررسی سند توســعه بخش تعاون اظهار
کرد:در مدت  ۶مــاه اخیر خط اعتبار  ۲هــزار میلیارد

تومانی برای تعاونیها با همکاری بانک توســعه تعاون و
صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون ایجاد شده است؛
همچنین  ۱۱مرکــز نوآوری بخش تعاون و  ۹شــرکت
تعاونیدانش بنیان شکل گرفته است.وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی از حل مشکل  ۶۰۰تعاونی طی این مدت
خبر داد و افزود :در بحث پرداخــت حقوق تعاونیهای

سهام عدالت با همکاری و هماهنگی وزارت امور اقتصاد
ودارایی مقرر شد ۷۵درصد مطالبات آنهادر اسرع وقت
پرداخت شود ۱۲۴۰.شــرکت تعاونیدر شش ماه اخیر
تشکیل شد که این تعداد تعاونی بیش از  ۲۸هزار فرصت
شــغلی به وجود آورده اند.عبدالملکی با اشاره به اینکه
دردولت سیزدهم اجرای ســند تعاون را به طور جدی

وعده مسئوالن سازمان تعاون روستایی محقق می شود؟
مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی گفت :با
توجه به آنکه توزیع هوشمند کاال سیاست جدیدی است کهدولت برای
تنظیم بازار برعهده گرفته اســت؛ بنابراین نمی توان اظهار نظری راجع
به آنداشــت و باید منتظر ماند ودید که آیا جوابگوی مشــکالت بازار
هست یا خیر؟
به گفته او ،علی رغم فراوانی تولیــد نیازی به وروددولتدر بحث عرضه
میوه شب عید نبود که به هر حال مسئوالن این تصمیم را اتخاذ کردند،
هر چند بسیاری از مردم ترجیح می دهند که خود ،میوه را جدا کنند.
دارایی نژاد گفت :با توجه به آنکه مســئوالن تعاون روستایی قول دادند
که عرضه میوه شب عید حداقل ۳۰درصد کمتر از نرخ بازار خواهدبود،
باید منتظر ماند ودید که آیا این وعده مسئوالن محقق می شود؟
با واگــذاری قانون انتزاع ،مســئولیت تنظیــم بازار بــه وزارت جهاد
کشاورزی واگذار شده است؛در این راســتا مسئوالن با توزیع هوشمند
کاال بهدنبال حذف واسطه و تنظیم بازار هستند.

جزئیات آزادراههایی که سال آینده
افتتاح میشوند

یک سازمان سیاسی نیست.

طال خیز برخواهد داشت؟
در حالی کــه قیمت فلــز زرددر تاریخ ۲۳
فوریه رشد خیره کننده ای را به ثبت رساند
و از هزار و ۹۰۰دالردر هر اونس فراتر رفت
اما رشــد آن پایدار نبود ودر روز های اخیر
روند بازار طال ریزشــی شده است؛ هر اونس
طالدر حال حاضردر بازارهای جهانی هزار
و ۸۸۹دالر و  ۱۸سنت قیمت خورده است.
به گفته تحلیلگران روند ریزشی قیمت طال
تنها یک اصالح قیمت کوتاه مدت است و با
توجه به اینکهدرگیری هادر بین روســیه و
اوکراین کماکان ادامــه دارد احتمال اینکه
طال خیز بردارد باال است.
تحلیلگــران انتظــاردارند نوســانات بازار
همچنان باال بماند؛ در این بین اما بازگشت
مجدد بازارهای جهانی ســهام نیز بر قیمت
فلز امن تأثیر گذاشته است.

یکیدیگر از شــهروندان می گوید :با توجه به آنکه امکان رویت کیفیت
کاال میسر نیست ،از این رودر شــرایط فعلی اقتصاد این ریسک را نمی
توان پذیرفت.

پیگیری خواهیم کرد ،افزود :از جمله اهداف پیش بینی
شدهدر ســند توســعه تعاون را ،ایجاد سامانه مشوقها
و حمایتها ،اجرای مقدماتی ســرویس نقــل و انتقال
الکترونیکی عضویت در شــرکتهای تعاونی و تدوین
شــاخصهای ارزیابیدســتگاههای اجراییدر اجرای
سند توسعه بخش تعاون است.

مدیرکلدفتر مجریان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
کشور ،آزادراههای قابل بهره برداری در سال آینده تشریح کرد.
محمود مالزینل دربــاره آزادراههای قابل بهره برداری در ســال آینده
تصریح کرد :آزادراه اصفهان شیراز قطعه ایزدخواست تا شیراز به طول
 ۲۱۰کیلومتر یکی از بزرگترین و مهمترین آزادراههایی اســت کهدر
سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود :آزادراه اصفهان-شــیراز در قطعه ایزدخواست-شــیراز ۹۳
درصد پیشــرفت فیزیکیدارد ودر مراحل پایانی پــروژه قرارداریم؛
عمدتــاً خریدهایی که برای تکمیــل این پروژه باقی مانــده ،به خرید
مصالح و روسازی جاده برمیگردد؛ همچنین نصب تابلو و عالئم و نصب
نیوجرســیها باقی مانده که پیشبینی میشــود بیش از هزار میلیارد
تومان اعتبار میخواهد.
مدیرکلدفتر امور مجریان آزادراههای شــرکت ســاخت و توســعه
زیربناهــای حمل و نقل کشــور با اشــاره بــه افزایش شــدید قیمت
محصوالت فوالدی یادآور شــد :هزینــه نصب گاردریــل در آزادراه از
نیوجرسی بیشتر است اگر چهدر حال حاضر مازاد تولید سیمان نداریم
ولی باز هم خرید و نصب نیوجرســی ارزانتر از نصب گاردریل خواهد
بود.مالزینل به در دست ســاخت بودن قطعه منجیل-روبادر از آزادراه
قزوین-رشت به طول  ۸کیلومتر اشــاره و اظهار کرد :بیش از ۷۶درصد
از این قطعه احداث شــده است که بخش بسیار ســختی از کار است و
تونل و پلهای متعــددیدارد؛در صورتی که منابع و اعتبارات برســد
سال آینده شاهد افتتاح باند رفت از قطعه منجیل رودبار آزادراه قزوین
رشت خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد:در نظرداریم تا  ۸کیلومتر از قطعه منجیل رودبار از
آزادراه رشت قزوین را به عنوان باند رفت و محور موجود در این مسیر را
به عنوان باند برگشت آزادراه مورد استفاده قرار دهیم .برای تکمیل این
قطعه  ۸کیلومتری ۶۰۰ ،میلیارد توماندیگر نیاز اســت.مدیرکل امور
مجریان آزادراههای شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل
کشــور به احتمال افتتاح باند رفت قطعه  ۲آزادراه تهران شمال تا پایان
سال  ۱۴۰۱اشاره کرد و افزود :احداث و بهره برداری این محور بیش از
 ۲هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.وی ادامه داد :آزاد راه تبریز-مرند
با بیش از ۶۷درصد پیشــرفت فیزیکی ازدیگر آزادراههایی اســت که
امیدواریمدر صورت تأمین اعتبار سال آینده به بهرهبرداری برسد.

تولید

صفحه 4

در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بردسیر مطرح شد
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گهرزمیننمونهموفقدرزمینه
مسوولیتهایاجتماعی

در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرســتان بردسیر کهدر محل
فرمانداری این شهرســتان برگزار شــد ،از شــرکت گهرزمین بعنوان
بارقه امید یاد شــد.روابطعمومی و امور بینالملل شرکت سنگ آهن
گهرزمیــن،در ایندیدار کهدر محــل فرمانداری بردســیر با حضور ،
امام جمعه بردســیر حجت االسالم والمســلمین کرمانی ،سید حسن
میرصادقی فرماندار بردسیر و محمد فالح مدیرعامل گهرزمین برگزار
شد ،فرماندار بردســیر ضمن اشــاره به اهمیت بحث اشتغال ودغدغه
مقام معظم رهبریدر این زمینه ،از تالش های شــرکت ســنگ آهن
گهرزمین بخصــوص مدیر عامل این شــرکتدر بحث اشــتغالزایی
قدردانی نمود و این اقدامات را بسیار ارزشمند ارزیابی کرد.
وی همچنین؛ به فعالیت های شرکت ســنگ آهن گهرزمیندر زمینه
مســوولیت های اجتماعی اشــاره کرد و گهرزمیــن را نمونه موفقدر
زمینه مسئولیت های اجتماعیدانست.
امام جمعه بردسیر هم ضمن اشاره به اینکه اشتغالزایی نمونه بارز جهاد
اقتصادی است و بحث اشــتغالزایی موجب دلگرمی مردم به نظام می
شــود از زحمات مدیرعامل گهرزمین قدردانی کــرد و این تالش ها را
موجب بارقه های امید ودعای خیر مردمدر بردسیردانست.
مدیرعامل گهرزمین نیز با اشــاره به اینکهدر جلســات متعدد هیات
مدیره گهرزمین،در خصوص سرمایه گذاریدر شهرستان های استان
بحث شده ،خاطرنشان ســاخت؛ شهرستان بردســیر دارای ظرفیت
های مناسبی است که این مساله موجب شــده بردسیر به عنوان نقطه
ســرمایه گذاری مد نظر قرار گیــرد و تاکنون مجوز احــداث چندین
کارخانهدر این شهرســتان اخذ شــده اســت.ویدر ادامه؛ بر آموزش
نیروی انســانی فنی و متخصص بومی برای صنایع بردســیر نیز تاکید
نمود و عنوان کرد :همانطــور کهدر بحث آمــوزش و حمایت ازدانش
آموزان بی بضاعتدر جنوب اســتان قبولی های کنکور بسیاریداشته
ایم ،در بردسیر هم آموزش نیروی انسانی باید مورد توجه قرار گیرد.
در پایان این مراسم مهندس محمد گلبن از پرسنل باسابقه این شرکت
از سوی مدیر عامل شرکت ســنگ آهن گهرزمین به عنوان مدیر عامل
شرکت گهرفوالد بردسیر منصوب شد.

فوالدخراسانمیزبانبازرگانانتاجیکستان
وآسیایمیانه

مجتمع فوالد خراســاندر ششمین نمایشــگاه اختصاصی جمهوری
اســامی ایــراندر «دوشــنبه» -پایتخــت تاجیکســتان -میزبان
بازدیدگنندگان ،ســازندگان و فعاالن حوزه توسعه کشور تاجیکستان
است.واحد روابط عمومی شــرکت فوالد خراسان ،با برپایی غرفه ایدر
ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسالمی ایران ،که با محوریت
خراسانرضویدر شهردوشنبه گشایش یافته ،از امروز  7اسفند ماه به
مدت چهار روز فضای گفت و گــو و تعامل و ایجاد فرصت های صادراتی
را فراهم نموده است.آیین گشــایش این نمایشگاه اختصاصی با حضور
استاندار خراســانرضوی و جمعی از مقاماتدو کشــور امروز شنبه،
هفتم اسفندماه برگزارشد.در این نمایشــگاه ،حدود  50شرکت ایرانی
محصوالت خود را در حوزه صنایع غذایی ،فوالد ،مصالح ســاختمانی،
لوازم خانگی ،ماشین آالت صنعتی و کشاورزی ،الکترونیک ،مخابرات
و غیره عرضه خواهند کرد.کارشناسان مجتمع فوالد خراسان با حضور
در غرفه شرکتدر این نمایشگاه ،به معرفی محصوالت و ظرفیت تولید،
توانمندیهای مجتمعدر امر صادرات به آسیایمیانه به ویژه از طریق
ناوگان ریلی به بازدیدکنندگان می پردازند.
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اســامی ایراندر تاجیکستان ،فرصت
مناسبی برای معرفی ظرفیتهای تجاری ،اقتصادی ،صنعتی ،خدمات
فنیو مهندسی ایران را فراهم کرده است.
وعده وزیر چه زمانی محقق میشود

قیمتخودروکاهشمحسوسینیافت

اگرچه وزیر صمــت وعده کاهش قیمت خــودرو در بــازار را داده بود
اما بررســی ها نشــان میدهد که قیمت ها اگرچه متاثــر از نرخ ارز ۳
تا  ۵میلین تومان ریزشداشــت اما کاهش محسوســی رادر این بازار
شــاهد نبودیم .اگرچه وزیر صمت وعده کاهش قیمت خودرو در بازار
نیز داده بود اما بررسی وضعیت بازار خودرو نشان میدهد که قیمتها
در این بازار وابســته به نرخدالر و اخبار سیاسی کمیدچار نوسان شد
اما تغییر محسوسی نیافت.در این رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه
نمایشگاهداران و فروشــندگان خودرو تهران در گفت و گو با مهر اظهار
کرد :این روزها بازار خودرو آرام و بدون مشتری است و نسبت به دو سه
هفته قبل تغییر قیمتی خاصی نداشته ایم.
وی افزود:در این مدت بهدلیل نوسانات نرخ ارز ،قیمت مونتاژیها ۲۰
تا  ۲۵میلیون تومان و قیمتداخلیها  ۳تا  ۶میلیون تومان کاهش یافته
اما بهدلیل کافی نبودن میزان عرضه ،قیمتها آنطور که انتظار میرفت
کاهش نیافت.موتمنــی با بیان اینکه تقاضــای کاذبدر بازار فروکش
کرده اســت ،گفت :با توجه به اینکه ارز وارد کانال  ۲۶هزار و کمتر شده
اســت ،اگر عرضه افزایشــی بود قطعاً قیمت خودرو کاهش محسوسی
مییافت.رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران و فروشندگان خودرو تهران
افزود :این در حالیســت که وزیر صمت وعده افزایــش عرضه خودرو و
تکمیل خودروهای ناقص و تزریق به بازار را داده بود.
وی تصریح کرد :مصرف کنندگان امید به کاهش قیمت خودرو دارند و
احتمال میدهند کهدر روزهای آینده کاهش قیمت بیشــتریدر بازار
خواهیمداشت ،از این رو از بازار خارج شده اند.
موتمنی گفت:در حال حاضر قیمــت پراید  ۱۱۱معادل  ۱۸۳میلیون
تومان ،پراید  ۱۳۱معــادل  ۱۶۹میلیون تومــان ،پراید  ۱۵۱معادل
 ۱۵۸میلیون تومان ،تیبا معادل  ۱۷۷میلیــون تومان ،تیبا  ۲معادل
 ۱۸۳میلیون تومان ،پژو  ۲۰۶تیپ  ۲معادل  ۲۶۵میلیون تومان ،پژو
پارس معادل  ۲۷۵میلیون تومان ،پژو پارس  tu۵معادل  ۳۳۲میلیون
تومان ،کوییک ســاده معادل  ۱۹۲میلیون تومان ،کوییک آر معادل
 ۱۹۶میلیون تومان ،کوییک اتوماتیک معــادل  ۲۷۹میلیون تومان
و سمند ساده  ۲۶۳تا  ۲۶۵میلیون تومان است.وی تصریح کرد :البته
این قیمتها ،قیمت اعالمی فروشــندگان در آگهیها بوده و ممکن
اســت مشــتریاندر صورت مراجعه به بازار ،خودرو را با قیمتهای
پایینتری نیز بخرند.

آگهی نوبتی موضوع ماده  3قانون و ماده  13ایین تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  140060324034000087مورخه  1400/9/29هیات موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جم
تصرفات مالکانه و بال معارض ایوب همتی سارونی فرزند حسن به شماره ملی 2440161373
صادره فیروز آباد دریکباب خانه به مساحت  217/17مترمربع پالک  3892فرعی از  63اصلی
مفروزی و مجزی شده از پالک 156فرعی از 63اصلی قطعه سه بخش هشت جم واقع در جم
– شهربهارستان بلواراندیشه خیلیان عارف کوچه پنجم دارای سندمالکیت وتصرفات محرز گردیده
است  .لذا به منظور اطالع عمومی مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف333
تاریخ انتشار نوبت اول1400/11/23 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1400/12/9 :
سهراب عمله رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان جم
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روزنامه سراسری صبح ایران

سرپرست معاونت اشتغال وزارت کار:

بسته اشتغال به زودی اجرایی میشود

خریــدار سرپرســت معاونت توســعه
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار با اعالم
اینکه بسته ایجاد اشــتغال آماده و به زودی
اجرایی میشود ،گفت :با تسهیل در صدور
مجوزها و رونق اشــتغال ،ســه هزار و ۶٠٠
مجوز خانگیدر هفت روز صادر شد.
«محمــود کریمــی بیرانونــد» در جمع
خبرنــگاران با بیــان اینکه با تســهیلدر
صدور مجوزها و رونق اشــتغال ،سه هزار و
 ۶٠٠مجوز خانگی در هفت روز صادر شده
اســت ،اظهارداشت ۵۵٠ :رشــته مشاغل
خانگی در کشور وجود دارد که از این تعداد
 ٣۵٠رشته ،تایید محور هســتند .از این رو
در هفــت روز کاری یک هــزار و  ٢٠٠ثبت
درخواست مجوز صادر شده است.
وی افزود :مجــوز  ١٧٠رشــتهدیگر تایید
محور نیز ســه روزه صادر خواهد شــد که
بیش از چهار هزار شــغل با آن ایجاد و ثبت
و با  ۲هزار و  ۴٠٠شــغل هم موافقت شــده
است.
بیرانونــد با بیــان اینکهدر  ۶ماه گذشــته
اقدامات خوبی در حوزه اشــتغال رخ داده
اســت ،گفت:در نمایشگاهدســتاوردهای
وزارت کار این اقدامات تشریح میشود.
سرپرســت معاونت توســعه کارآفرینی و
اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکهدردولت
سیزدهم دو جلسه شــورای عالی اشتغال
با حضور رییس جمهور برگزار شــده است،
بیان کرد :یکی از شعارهای ایندولت بحث
اشــتغال بود که وزارتخانهها بــا همکاری
یکدیگردر شورای عالی اشتغال ٣۴ ،مصوبه
ملی داشــتهایم و  ٣٠تفاهمنامــه به امضا
رسید.
بیرانوند گفت :طرح زیســت بوم اشــتغال
رونمایی و آیین نامه اجرایی آن تدوین شد.

میادیــن کارآفرینی در سراســر کشــور
ایجاد میشود .سرپرســت معاونت توسعه
کارآفرینی و اشــتغال وزارت کار با اشــاره
به احصای نقاط بحرانی کشــور بر اســاس
وضعیــت جغرافیایــی ،گفــت ٧٠ :نقطه
بحرانی براســاس شــاخصهای اقتصادی
شناســایی شــده که برای آن برنامه ریزی
خواهیم کرد.

وی به وجــود چهار کالن طــرح اقتصادی
از جمله تورم ،نــرخ ارز ،تولیــد ناخالص و
بیکاری اشــاره کرد و اظهارداشت :هر کدام
از این شاخصها یک متولیدارد ،اما بیکاری
متولی خاصی ندارد و همهدستگاهها متولی
آن هســتند .از این رو طرح زیست بوم ملی
اشــتغال توضیح میدهد که اشــتغال بُعد
دوم تولید اســت و پنج حلقه بــرای تولید
در نظر گرفته و بین دســتگاههای مختلف
هماهنگی انجام میدهد.
بیرانونــد از تشــکیل هشــت کارگــروه
ملی اشــتغال در کشــور خبر داد و گفت:
جلســههای مختلفی در کارگروهها برگزار
شــده اســت ۴۶ .بازدید با حضور تیمهای
کارشناسیدر اســتان های مختلف از بنگاه

های تولیدی صورت گرفته و مبنای نظریه
زیســت بوم اشــتغال رادر اســتانها ارائه
کردیم.
راه اندازی سامانه جستجوی شغل
سرپرســت معاونت توســعه کارآفرینی و
اشتغال وزارت کار با اشاره به تعدد سامانهها
و غیر کارا بودن آنها ،گفت :ســامانه رصد به
روزرسانی شد و سیاستگذاری خوبی برای
تعهداتدر اشــتغال اســتانها ایجاد شده
اســت.در این ســامانه  ٧٣٠هزار شغلدر
سال  ١۴٠٠ثبت شده است.
بیرانوند با اشــاره بــه راه اندازی ســامانه
جســتجوی شــغل ،اعالم کرد :این سامانه
ارتباط بین کارفرما و کارجویــان را فراهم

میکند .اکنون یک هزار و  ٢٠٠کاریابی در
کشور فعال هستند که از طریق این سامانه
امکان نظارت و ارزیابی وجــود دارد و ١٧٠
هزار شغل بارگزاری شده و  ٣٢هزار کارفرما
اطالعات خودشان را ثبت کردند.
ایجاد میادین کارآفرینی
در سراسر کشور
وی با اشــاره به طراحی اطلــس الگوهای
اشتغالزایی کشور ،افزود :با تمام دستگاهها
در ایــن زمینه ارتبــاط گرفته شــده و این
اطلس به صورت آنالین رونمایی میشــود
که  ٢٢٢الگوی اشــتغالزاییدر آن تدوین
شده است.
بیرانونــد بیانداشــت:در حوزه اشــتغال

بسته ایجاد اشتغال به زودی اجرایی
میشود
وی با بیان اینکــه وزارت کار همه اقدامات و
تحرکات بیندســتگاهیدر حوزه اشتغال
را انجام میدهد ،گفت :وزیر کار در مجلس
اعالم کــرد که ایــن وزارتخانه بــه تنهایی
متولی ایجاد اشتغال نیست ،بلکه مسئولیت
هماهنگی را برعهده دارد که در رســانهها
اشتباه تعبیر شــد .از این رو باید اتاق فکردر
کشور ایجاد شود .در این زمینه طرح زیست
بوم اشتغال نیز فعال شــده و اکنون شاهد
هماهنگی بیندستگاهها هستیم.
بیرانونــد با تاکید بــر اینکه اشــتغال رادر
مناطق مرزنشــینان پیگیری مــی کنیم
گفت ١٢٠ :شهر مرزنشین در کشور داریم
که  ٢مصوبه برای اشتغال این افرادداریم.
سرپرســت معاونت توســعه کارآفرینی و
اشــتغال وزارت کار خاطر نشان کرد :بسته
ایجاد اشــتغال آماده و برای ایــن افراد در
نظر گرفته شده اســت که به زودی اجرایی
میشود .وی بر توسعه مهارتها تاکید کرد
و گفت :یک میلیون بیــکار تحصیلکردهدر
کشــور وجود دارد که فاقد مهارت متناسب
با بازار کار هســتند به همین جهتدر صدد
توســعه آموزشهای فنی و حرفهای برای
رونق اشتغال هستیم.

تجارت

اطالعات تراکنش پرداخت هنگام خرید اینترنتی را ذخیره کنید
با توجه به راهاندازی ســامانه هوشــمند رسیدگی به
شکایات کســبو کارهای اینترنتیدر آینده نزدیک،
الزم اســت مصرفکنندگان هنگام خریــد اینترنتی،
اطالعات تراکنــش پرداخــت را ذخیره و نــزد خود
نگهدارند.
به نقل از مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی ،یکی از
کارکردهای مهم نماد اعتمــاد الکترونیکی (این ماد)،
امکان پیگیری خرید از کســب و کارهای اینترنتی از
طریق ثبت شکایت در صورت بروز مشکالت احتمالی
بعدی اســت که مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی
در اجــرای مأموریتهــای ذاتــی و قانونــی خوددر
زمینه حمایت از مصرف کننــدگان در فضای تجارت
الکترونیکی ،بدین منظور از ســال ها قبل نســبت به
ایجاد بخش شــکایت در ســامانه این ماد اقدام کرده
است.
به منظــور ارتقای عملکــرد و بهبود کیفیــت ارائه

خدمات به کســب و کارهــای اینترنتی و
عموم مردم ،بازنویسی ســامانه این ماد در
دســتور کار مرکز تتا قــراردارد ودر آینده
نزدیک ،بخش شــکایات ســامانه این ماد
تحت عنوان ســامانه هوشــمند رسیدگی
به شکایات کســب و کارهای اینترنتی راه
اندازی خواهد شد.
در سامانه جدید به منظور جلوگیری از ثبت شکایات
صوری و بیاســاس نســبت بــه کســبو کارهای
اینترنتی که موجب تحمیل هزینــه و زحمت اضافه
برای کسبو کارهای اینترنتی شده بود ،ثبت شکایت
صرفاً بر مبنای اطالعات تراکنش پرداخت ،اســتعالم
آن از بانک مرکــزی و تطبیق اطالعــات امکان پذیر
خواهد بــود .بدین منظــور هنگام ثبت شــکایتدر
سامانه جدید ،ورود اقالم اطالعاتی تراکنش پرداخت
مانند تاریخ ،مبلغ ،شــماره ترمینال ،شــماره مرجع

تراکنش و … توســط مصرفکننده الزامی
است.
لــذا از تمامی مصــرف کننــدگان تجارت
الکترونیکی خواهشــمند است هنگام خرید
از کســب و کارهای اینترنتی حتماً اطالعات
تراکنش پرداخت را به صورت دقیق ذخیره
و نزد خود نگهداری کننــد تا در صورت بروز
مشکل ،امکان ثبت شکایت و پیگیری از طریق سامانه
این ماد راداشته باشند.
بدین منظور ،در صورت پرداخت آنالین کافی است از
صفحه تأیید خرید که پس از ثبــت اطالعاتدردرگاه
پرداخــت اینترنتــی و زدن دکمه پرداخــت نمایش
داده میشود ،از نمایشــگر یا صفحه تلفن همراه خود
عکس گرفته یا با زدندکمه )PrintScreen (PrtScn
روی صفحه کلید ،تصویر نمایشــگر را کپی و از طریق
جایگذاریدر نرمافزاری مثــل  Paintیا  MS Wordیا

یک پیام رسان ،ذخیره کنید.
همچنین امکان ثبت شــماره تلفن همراه یا نشــانی
ایمیل نیزدر تمامیدرگاههــای پرداخت اینترنتی به
صورت اختیاری وجــوددارد کهدر صورت تکمیل آن،
اطالعات رسید تراکنش از طریق پیامک یا ایمیل برای
شما ارسال خواهد شد.
در مورد پرداخت هنــگام تحویــل ( )CoDنیز کافی
است مصرف کنندگان رســید کارتخوان یا تصویر آن
را نزد خود نگهدارند .الزم به تأکید است کهدر سامانه
هوشمند رســیدگی به شــکایات کســب و کارهای
اینترنتی ،امکان ثبت شــکایت صرفاً در صورت واریز
وجه از طریــق شــبکه الکترونیکی پرداخت کشــور
(شاپرک) وجود دارد و در صورت پرداخت نقدی ،واریز
وجه از طریق کارت به کارت یا روش هایدیگر ،امکان
ثبت شــکایت و پیگیری خرید از طریق سامانه این ماد
وجود نخواهدداشت.

وزیر ارتباطاتدر نشستی با شورای مرکزی سازمان نصر مطرح کرد

دعوت زار عپور از بخش خصوصی برای تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور
خریــدار وزیــر ارتباطــات و فناوری
اطالعاتدردیدار با شورای مرکزی سازمان
نظام صنفی رایانهای کشور ،از تمامی فعاالن
این حوزه خواســت با تمام توان برای تحقق
اقتصاددیجیتالدر کشور تالش کنند.
به گزارش مرکــز روابط عمومــی و اطالع
رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات،
«عیسی زارعپور» وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات در نشســتی با اعضای شــورای
مرکزی ســازمان نظــام صنفــی رایانهای
کشور(نصر) ،بعد از طرح مسائل و مشکالت
از طرف اعضای این شــورا با اشاره به اینکه
اقتصاد جدید مبتنی بر  ICTاســت ،گفت:
باید نگاهها رادر این حــوزه تغییرداد و اگر
فنــاوری اطالعات را به عنوان زیرســاخت
اصلی کشــور ندانیم در آینده دچار بحران
میشویم.
وی با اشــاره به اســتقبال نســل جدیددر

دانشــگاهها از رشــته فنــاوری اطالعات،
افزود :دولت سیزدهم نیز نگاه ویژه و فرصت
محوری به این حوزهدارد و حل بســیاری از
مشــکالت کشــور را تنها از طریق فناوری
اطالعات میسر میداند.
وزیر ارتباطات به مشــکالت مطرح شــده
توسط اعضای شورای مرکزی سازمان نظام
صنفی رایانهای کشــور اشاره کرد و افزود :با
پیگیریهای انجام شــده این مشکالت در
نهایتدر کارگــروه اقتصاددیجیتالدولت
بررسی و حل خواهد شد.
وزیر ارتباطــات تصریح کرد :بعــد از حل
مشــکالت پیش رو بایــد تمــام امکانات
کشــور و بخش  ICTبرای تحقق شــبکه
ملی اطالعات که زیرســاخت اصلی اقتصاد
دیجیتال است بسیج شود.
وی از فعاالن صنعت  ICTکشــور خواست
در کمیته های تخصصــی کارگروه اقتصاد

دیجیتالدولت برای ارائه نظرات و ایدههای
خود حضور فعالیداشته باشند.
زارع پور تصریح کــرد :امیدواریم با فعالیت
کارگــروه اقتصاددیجیتــال بتوانیم موانع
کسب و کارهای این حوزه را برطرف کنیم و
به سرعت به قطب اقتصاد دیجیتال منطقه
تبدیل شویم.
ویدرباره نگرانی مهاجرت نیروی انســانی
ماهردر این حوزه نیز افزود :اگر ما بهدرستی
عمل کنیم و نیروهای ماهــر خوبی در این
حوزه تربیت کنیم نباید نگران این موضوع
باشــیم و میتوانیم این چالش را به فرصت
تبدیل کنیم و ما ضمن تامین نیروی انسانی
مورد نیاز کشور ،صادر کننده نیروی انسانی
ماهر هم باشیم.
بر اســاس همین گــزارش بــرات قنبری
دبیرکل ســازمان نظام صنفــی رایانهای
کشــور و محمد خوانساری رییس سازمان

فناوری اطالعات ایران نیز در این جلســه
گزارشی از پیگیری مشــکالت این بخش
ارائه کردند.
در ابتدای این نشســت نیز اعضای شورای
مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور

به مشــکالتی مانند مهاجــرت نخبگان و
متخصصین حوزه  ،ICTموضوعات مربوط
به صنــف و اتحادیه و ازدســت رفتن زمان
توســعه اقتصاددیجیتالدر کشــور اشاره
کردند.

خودرو

علیرغم وعده و وعیدهای مسووالن؛ تولید خودرو در  ۱۰ماهه امسال به  ۸۰۰هزار دستگاه هم نرسید
در حالیکه مــدت زمان زیــادی تا پایان ســال باقی
نمانده و خودروســازان و وزیر صمت قــول افزایش
تولید و عرضه داده بودند ،اما آمــار تولید خودروهای
سواری طی  ۱۰ماهه امسال نشــان میدهد که آمار
تولید این خودروهای پرتقاضا به  ۸۰۰هزاردســتگاه
هم نرسیده و تولید یک میلیون دســتگاه شاید بعید
باشد.
طبق آمارهای وزارت صمت ،در  ۱۰ماهه سال جاری،
خودروسازانداخلی  ۷۴۸هزار و ۵۰۰دستگاه خودرو
سواری تولید کردهاند کهدر مقایسه با  ۷۴۰هزار و ۶۰۰
دستگاه خودرو سواری تولیدی  ۱۰ماهه ابتدایی سال

 ،۱۳۹۹تنها  ۷۹۰۰دســتگاه بیشتر شده و
رشد ۱.۱درصدیداشتهاند.
بیشــترین رشــد تولیددر بیــن خودروها
در این مقایســه آمــار متعلق بــه کامیون،
کامیونت و کشندهها اســت که رشد ۷۱.۸
درصدی داشته است .تولید این خودروهای
باری سنگین از ۵۱۹۰دســتگاه تولیدیدر
مجموع  ۱۰ماه ســال گذشــته به ۸۹۱۴دستگاهدر
مدت مشابه سال جاری رسیده است.
پس از آن ،بیشترین رشد تولید را اتوبوس ،مینیبوس
و ونهاداشــتهاند؛ تولید اتوبوس ،مینیبوس و وندر

 ۱۰ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال
گذشــته ۲۹.۹درصــد افزایش یافتــه و به
۲۰۱۰دستگاه رسیده است؛در مدت مشابه
سال  ۱۳۹۹آمار تولید این خودروها ۱۵۴۷
دستگاه ثبت شده است.
تولید کمباین نیز از ۵۱۹دســتگاه تولیدی
در  ۱۰ماهه نخســت سال گذشــته به ۵۷۵
دستگاهدر مدت مذکور ســال جاری افزایش یافته که
معادل ۱۰.۸درصد افزایش تولید است.
کمترین رشد تولید را تراکتورهادر مقایسه آماری ۱۰
ماهه ســال جاری و مدت مشابه ســال گذشتهداشته

اســت .تولید این خودروها از  ۱۷هزار و ۷۴۰دستگاه
تولیدیدر  ۱۰ماه ابتدایی ســال گذشته به  ۱۸هزار و
۶۳۷دستگاهدر مدت مشابه سال جاری رسیده و رشد
۵.۱درصدی را تجربه کرده است.
در مقابل اما تولید وانتدر  ۱۰ماهه  ۱۴۰۰نســبت به
مدت مشــابه سال گذشــته ۴.۲درصد کاهشداشته
اســت .از ابتدای ســال جاری تا پایاندی ماه  ۶۵هزار
و ۵۶۶دســتگاه وانت تولید شده اســت که نسبت به
وانتهای تولیدیدر همین بازه زمانیدر سال گذشته
که  ۶۸هزار و ۴۰۶دستگاه بوده۲۸۴۰ ،دستگاه کمتر
شده است.

انرژی
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سیستم های داکت اسپلیت تا چه میزان هوای مطبوع ایجاد می کنند؟

قبوض نجومی برق در انتظار خانه های اسپیلت دار
خریــدار تعرفه های برقدر ســال های
اخیر سبب رویکرد بســیاری از سازندگان
مسکن به نصب سیســتم های سرمایشی-
گرمایشی موسوم بهداکت اسپلیت به جای
کانال کشــی و نصب کولرهای آبی شــده،
ایندر حالی اســت که با اجــرای آئین نامه
برقیدولت از ابتــدای بهمن ماه ،از این پس
معادالت تعیین نرخ برق بــرای دارندگان
این سیســتم ها به گونهدیگری رقم خواهد
خورد.رویکرد بسیاری از سازندگان مسکن
به نصب سیســتم های همزمان سرمایشی
و گرمایشــی یعنی داکت اســپلیت ها آن
هم فــارغ از میــزان مصرف بــرق آن رواج
چشــمگیری یافته و بازار بزرگ و پررقابتی
را نیز برای عرضه این سیستم ها شکلداده
است.
گشــتیدر بازار این محصوالت نشــان می
دهد برخی از این سیســتم ها تولیدداخلی
هســتند و برخی وارداتی ودر هردودسته
طیف گسترده ای از انواع محصوالت دارای
نام تجاری و کیفیت مناســب تا محصوالت
بی کیفیت و ســرهم بندی شده به اصطالح
قاچاق مشاهده می شود،در عین حال فصل
مشــترک همه آنها یک چیز است؛ مصرف
برق به شدت باالیی که وقتی پای حساب و
کتاب آن پیش بیاید سر می شکند.
جســتجوی مختصریدر اینترنت فهرست
بلند باالیی از شــرکت هــای عرضه کننده
را پیش رو قــرار میدهد،در تمــاس با آنها
فروشــندگان شــرایط فروش را شرحداده
و هر یک به گونه ای محصولشــان را تبلیغ
می کنند و البتهدر پاسخ به این پرسش که
مصرف برق این سیستم ها چه میزان است،
پاسخ های مبهم و بعضا گمراه کننده ای می
دهند.داکت اسپلیت ها که عموما در سقف
واحدهای مســکونی جانمایی و نصب می
شوند،در فصل سرد محیط را گرم ودر فصل
گرم سال محیط را خنک نگاه میدارند .این
سیستم ها فارغ از کشور ســازندهدارایدو
نوع یعنی"اینورتر" و "معمولی" هستند.در
نوع اینورتر موتور الکتریکی به صورت متغیر
کار کرده و به طور خــودکار دمای محیط را
در تنظیم می کند و به گفتــه فعاالن بازار،
این گروه ازداکت اسپلیت ها مصرف انرژی
کمتری نیزدارند.
عرضه کنندگان داکت اسپلیت
چه می گویند؟
فروشنده یکی از شرکت های عرضه کننده

تومــان باالتر نمــی رود! آن یکــی هم می
گوید :افزایش قبوض در تابســتان بیش از
۳۰درصد نخواهد بود! ودیگری پاســخ می
دهد :هر کس می خواهد ازدمای مطبوع هوا
در تابستان اســتفاده کند طبیعی است که
هزینه آن را هم بپردازد.

این سیستم می گوید :داکت اسپلیت های
موجوددر بازاردردو گــروه وارداتی و تولید
داخل عرضه می شــوند که در هر دو گروه
سیستم هایی بادرجه کیفی متفاوت وجود
دارد .مثال محصــوالتدو برند معروف کره
ای دارای بهترین کیفیــت و خدمات پس
از فروش هســتند ،محصوالت چینی ها هم
با کیفیت های متفــاوتدر بازار عرضه می
شوند.به گفته او سیســتم اینورترهای انواع
چینی هوشــمند نیســت و برد اینورتری
کــه روی آنها نصــب و ســبب کاهش عمر
کمپرســور می شــود ،برخــی محصوالت
عرضه شــدهدر بازار نیز محصوالت قاچاق
اســت که تقریبا می توان گفت بی کیفیت
ترینداکت اســپلیت های بازار و تقریبا نوع
تقلبی آنها هستند.یک فروشندهدر این باره
حتی ادعا می کند این محصوالت ســاخت
هیچ کشوری نیستند ،بلکه عرضه کنندگان
کمپرســورهای کولر گازی را جــدا کرده و
روی یونیتداکت اسپلیت نصب می کنند و
در بهترین حالت بیش از یکی ودو تابستان
جوابگو نخواهند بــود ،از کار مــی افتند و
غیرقابل استفاده می شوند.
مصرف برق داکت اسپلیت ها
چقدر است؟
برای میزان مصــرف داکت اســپلیت باید
متراژ مورد اســتفاده درنظر گرفته شود ،به
طور مثال فروشندگان برای یک واحد ۱۰۰

متری سیســتم  ۳۶۰۰۰و  ۳تــن تبرید را
پیشــنهاد میدهند ودرباره میزان مصرف
برق آن هم می گویند کــه مصرف برق این
سیستمدرداکت اســپلیت ها بین  ۷تا ۱۱
آمپر متغیر است.
برای محاســبه میــزان مصــرف برق یک
داکت اســپلیت بــه کیلووات ســاعت که
الگوی مصرف برق مناطق مختلف کشــور
یعنی مناطق عادی و مناطــق گرم  ۱تا  ۴بر
اساس آن تعیین می شــود ،نیاز است کمی
محاسبات انجامدهیم.
بدین شکل که باید ابتدا به تواندستگاه پی
ببریم .بــرای این کار الزم اســت ولتاژ رادر
جریان یا همان آمپر ضــرب کنیم .با توجه
به این که ولتاژ منازل مســکونی  ۲۲۰است
با ضرب آندر آمپردرج شــده روی بســته
بندی محصول ،توان یا وات به دســت می
آید .با تقسیم وات بر  ۱۰۰۰هم کیلووات به
دست آمده و با ضرب آندر ساعات مصرف،
کیلو وات ساعت بهدست خواهد آمد.
بر این اســاس چنانچه یک داکت اسپلیت
 ۳۶۰۰۰یا  ۳تن تبرید نصب شــود ،مصرف
برق ماهانه آن برای استفاده تنها  ۱۰ساعت
در روز بــه تنهایی معــادل  ۷۵۰کیلووات
ســاعت خواهد بــود و ایندر حالی اســت
که الگوی مصــرف برق مناطــق عادیدر
تابستان تنها  ۳۰۰کیلووات ساعت است!
در این بین مصــرف برق یک کولــر آبی با
همین شــرایط از  ۱۲۰کیلووات ســاعت

در ماه فراتــر نخواهد رفت .با این حســاب
دارنــدگان داکت اســپلیت بابــت ۳۰۰
کیلووات بــرق مصرفی خود در تابســتان
از تعرفه یارانــه ای بهره مند می شــوند اما
بابت مصرف مازاد بر الگوی خود مشــمول
تعرفه های پلکانی آنهم با ضرایب  ۳.۵برابر
هزینه تامین برق که بیــش از  ۹۰۰تومان
در هر کیلووات ســاعت شــده و در حالت
خوشبینانه باید منتظر قبوضی بیش از ۷۰۰
هزار توماندر هر ماه باشند.
پاسخ های مبهم عرضه کنندگان داکت
اسپلیت درباره میزان مصرف برق
پاســخ فروشــندگان درباه مصــرف برق
سیســتم هایداکت اسپلیت مبهم و گمراه
کننده اســت ،همه فروشــندگان محصول
خــود را دارای رده مصرف انــرژی  Aو A+
عنوان می کنند ،مســئله ای کــه با مصرف
باالیی که خود به آن اذعــان دارند چندان
منطقی نیســت .یکی ازفروشندگاندر این
رابطه می گوید :اوج مصرف برق سیســتم
های داکت اسپلیت از ماه تیر تا مرداد است
و بنابراین تنها یک قبض باالی  ۵۰۰تا ۶۰۰
هزار تومان برای مشــترک بــرق صادر می
شود!
دیگر فروشــندگان نیر تفاســیر غیرواقعی
دیگری را تحویل مشــتریان مــی دهند،
یکی می گوید قبض برق بــرای خانه های
دارای داکت اســپلیت از  ۳۰۰- ۲۰۰هزار

سیستم های داکت اسپلیت تا چه
میزان هوای مطبوع ایجاد می کنند؟
آنچه که بدیهی اســت هوادر مناطق عادی
کشوردر تابستان عموما گرم و خشک بوده
و طبیعی اســت که کولرهای آبی عالوه بر
مصرف متعارف برق و ایجاد خنکای مطبوع،
رطوبت مناســبی را نیز در هــوای منازل
ایجاد می کنند .حال آنکهداکت اسپلیت ها
سرمای خشــکی رادر فضا می پراکنند که
مناسب مناطق به شدت گرم و مرطوب نوار
شمالی یا جنوبی کشور بوده و بهدلیل عدم
کارآیی کولرهای آبیدر این مناطق ،الگوی
مصرف برق آنها تا  ۳۰۰۰کیلووات ســاعت
در نظر گرفته شده اســت ،استفاده ازداکت
اســپلیت ها در این مناطق گرم و مرطوب
کامال توجیه ودارای صرفه اقتصادی است.
اســتفاده از سیســتم های سرمایشــی-
گرمایشیداکت اسپلیتدر سال های اخیر
و به پشــتوانه برق ارزان و یارانه ای کشــور
رواج چشــمگیریداشــته اســت؛ یکی از
فروشندگان می گوید مثالدر تهران و برای
اکثر پــروژه های چیتگر ،بــرج ها ،مجتمع
های بــزرگ و حتی ســاخت و ســاز های
متوســط ودر حد چند طبقه از این سیستم
های پرمصرف اســتفاده می شــود ،این در
حالی اســت که با اجرایی شــدن آئین نامه
نحوه تعیین تعرفه مشــترکان برق و اجرای
مدل پلکانی تعرفه گذاری ،مصارف بیش از
الگوی هر منطقــه از تعرفه گذاری یارانه ای
خارج شده و مشترکان پرمصرف باید هزینه
های مصرف مازاد خود را به صورت پلکانی و
غیر یارانه ای بپردازند.
محاسباتی ساده نشــان میدهد که تعرفه
مصرف برقدارندگان سیســتم هایداکت
اســپلیت در باالترین پله مصرف برق قرار
داشــته و این گروه از مشترکان باید تا پیش
از فرارســیدن فصل تابســتان به فکر چاره
باشند ،یا سیستم های خنگ کننده خود را
به آبی تغییردهند و یا راه های صرفه جویی
و کاهش مصرف را هرچه سریعتر بیاموزند
و به صورت حداکثری اجــرا کنند تا قبوض
سنگین برق شامل حالشان نشود.

گاز

کنتورهای گاز از اوایل  ۱۴۰۱هوشمندسازی میشوند
سرپرســت مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت
ملی گاز ایــران اعالم کــرد که تاکنــون پایلوتهای
مختلفی برای آزمون عملکردی کنتورهای هوشــمند
در کشــور اجرا شــده که از جمله میتوان به نصب ۵
هزار کنتور برای مشــترکان جزء (خانگی و تجاری)در
منطقه بازار تهران اشاره کرد.
به نقل از شرکت ملی گاز ایران ،سیدجالل نورموسوی
تصریح کــرد :شــرکت ملــی گاز ایران پــس از رفع
ایرادهایی که از واحدهای پژوهش و فناوری و فناوری
اطالعات (آیتی) اعالم شد ،بهدنبال پیمانکار خواهد
بود تا نصب کنتورهای هوشــمنددر بخش مشترکان
جزء و عمــده با اولویــت پرمصرفها را از اوایل ســال

 ،۱۴۰۱عملیاتی کند .هزینــه نصب کنتور
برای افراد زیر پوشــش کمیته امــداد امام
خمینی (ه) و بهزیســتی رایگان است و برای
افراد دیگری کــه از طریق نهادهای حمایتی
دیگر معرفی شوند ،امکان پرداخت بهصورت
اقساط وجود دارد.
وی بــا بیــان اینکــه مســئولیت توزیــع
کنتورهای هوشــمند گاز فقط حدود سه هفته است
به مدیریت امور گازرسانی محول شده ،افزود :تاکنون
اجرای طرح هوشمندسازی کنتورهای گاز بهصورت
گســترده انجام نشــده و فقــطدر حــد پژوهشدر
مدیریتهای پژوهش و آیتی شــرکت ملی گاز ایران

پیش رفته است.
سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی
شــرکت ملی گاز ایــران با بیــان اینکه این
مدیریــت بهرهبردار این طرح اســت ،گفت:
تاکنــون کارهای بســیار خوبــیدر زمینه
هوشمندسازی و پایش مصارف عمده مانند
نیروگاهها ،پتروشــیمیها ،صنایع فوالد و...
انجام شده که این موضوع مطابق با تأکید صریح قانون
در بند «د» تبصره  ۱۵قانون بودجه سال  ،۱۴۰۰مبنی
بر اولویتدهی بر هوشمندسازی مصارف عمده است.
نورموســوی تأکید کرد :پرداخت هزینــه کنتورهای
غیرهوشــمند نیــز با توجه بــه مصوبه شــرکت ملی

گاز ،اشــتراکپذیری کنتورهای با ظرفیــت  ۶و ۱۰
مترمکعبی فقــط برای افــراد نیازمند با تشــخیص
شــرکتهای گاز اســتانی قابل اجراســت ،اما برای
انبوهســازی و مجتمعســازی کــه امــکان پرداخت
تقسیطی را ندارند ،مجاز نیست.
بر اســاس بند «د» تبصــره  ۱۵قانون بودجه ســال
 ،۱۴۰۰پرداخت اقســاطی هزینه نصــب کنتورهای
گاز ،فقط برای کنتورهای هوشــمند امکانپذیر است
که آن هم هنوزدر مرحله پژوهشــی قراردارد ،ضمن
آنکه اقســاطی بودن پرداخت هزینه نصب کنتورهای
هوشــمند گاز در الیحه بودجه  ۱۴۰۱نیز تکرار شده
است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

وزارت نفت برای عبور از زمستان بدون قطعی گاز و خاموشی نمره قبولی گرفت
خریدار عضو کمیســیون انرژی مجلس
گفت :برای تامین کســری گاز کشــور در
زمســتان اقداماتی از جمله قرارداد سوآپ
گاز با ترکمنستان و ذخیره سازی گاز انجام
شــد و با تعرفهگذاری پلکانی ،بخش زیادی
از مشــترکان پُرمصرف ،الگــوی مصرف را
رعایت کردند و سرمای زمســتان را بدون
کمبود گاز گذراندیم.
کمبــود گاز و قطعــی آن یکــی از
پیشبینیهای کارشناســان بــا توجه به
وضعیت نابســامان ذخیرهســازی گاز بود.
موضوعی که متاسفانه به خاطر رویکرد غلط
و مدیریت ناشایســته توســطدولتمردان
ســابق برای ایندولت به ارمغان رسید و آن
کســری روزانه  ۲۵۰میلیون مترمکعبدر
زمستان و قطعی گاه و بیگاه گاز بود.
میراثــی کــه ازدولــت قبل رویدســت
مسئوالن دولت ســیزدهم باقی مانده ،اما
واقعیت آن اســت که با برنامهریزی دقیق
و اصولی نه تنها کســری گاز اتفاق نیفتاد،
بلکه قراردادهای خوبی نیز به امضا رســید؛
قراردادهــا و تفاهمنامههایــی که موجب
ذخیرهسازی صنعت گاز کشور شد.
«محمد طــا مظلومی» عضو کمیســیون
انرژی مجلــس به بررســی عملکرددولت

ســیزدهم در حــوزه ذخیرهســازی گاز
پرداخت و گفــت :متاســفانه در خصوص
وضعیت گاز باید بگوییم که کشور ما بخاطر
کم کاریهایدولت ســابق وضعیت خوبی
نداشــت .واقعیت آن اســت کهدولت قبل
اقدامات بایستهای براساس برنامه پنج ساله
ششم توسعه کهدر راستای تامین گاز مورد
نیاز کشور و بعد از آن ذخیره سازی و اصالح
ظرفیتهای موجود بود؛ را انجام نداد.
زمستان بدون قطعی گاز و خاموشی
سپری شد
وی با اشــاره بــه اینکهدولت ســیزدهم
شرایط بسیار بدی از لحاظ ذخیرهسازی
انرژی ،دولــت را تحویل گرفــت ،ادامه
داد :به ویژه اینکه در آســتانه تغییرات و
تحــوالت مدیریتی نیز بودیــم که باعث
یکســری وقفهدر انجام کارها شــد ،اما با
درایتی که وزارت نفت و نیروهای جهادی
این وزارتخانهداشــتند؛ مسئولیت کار را
بدرســتی پذیرفتند و توانستیم زمستان
خوبی را بــدون قطعی گاز و خاموشــی
سپری کنیم.
مظلومی تاکید کرد :بــا یک مدیریت خوب
و شایسته توانســتیم هم گاز بخش خانگی

بــدون قطعی تامین شــود و هــم مصارف
غیرصنعتــی که در کشــور وجــود دارد،
پیشرفتداشته باشند.
ما بــا ذخیره ســازی بــه موقــع و تدابیر و
پیشبینیها و تمهیــدات الزم وزرات نفت
یک حرکت رو به رشــد و قابــل قبولی در
خصوص ذخیره سازی گازداشتیم که عالوه
بر تامین گاز کشــور ،گاز رســانی جدید به
بسیاری از روستاهای استانهای سیستان
و بلوچســتان و مناطق محروم نیز صورت
گرفت و امیدواریمدولت با همین رویکرد و
با همین شــتاب ادامهدهد و شاهد خدمات
رســانی بهتر و بیشــتر به مــردم عزیزمان
باشیم.

نقش تعرفه گذاری پلکانی برای
پُرمصرفها و قرارداد سوآپ گازی با
ترکمنستان
این نماینــده مجلــس افــزود :در بخش
مصــارف خانگی و تجــاری کار به شــکل
درستی مدیریت شــد.در خصوص مصارف
خانگــی با تدابیــری ماننــد تعرفهگذاری
پلکانی پُرمصرفها ،مشــکالت حل شــد.
در ارتبــاط با بحث اصــاح الگوی مصرف،
شــرکت ملی گاز نیز تاکیداتیداشــت که
بحث رعایت الگــوی مصــرف و چگونگی
گرم کــردن خانهها را میتوان نــام برد .در
بحث تجاری نیز به همین شــکل توانستیم
از ســوختهای جایگزین اســتفاده کنیم
تا وقتی که با افت محســوسدما و افزایش
مصرف گاز مواجه شــدیم ،تولید ضربهای
نبیند که البته این کار هم با مدیریتدولت
سیزدهم موفق بود.
وی بــه موضوع اصــاح الگــوی مصرف و
افزایش تعرفهی مشترکان پُرمصرف اشاره
کرد و گفت :این موضوع بیشــتر مشترکان
پُرمصرف را وادار به اصــاح الگوی مصرف
کرد .یکی از راههای اصــاح الگوی مصرف
همین موضوع بود که کســانی که مصارف
زیادی دارند با شــیوههای اصالح قیمتی،

وادار شوند که الگوی مصرف را رعایت کنند؛
ضمن اینکه عدالت نیز از این طریق بیشــتر
لحاظ میشود.
این نماینده مجلس اشارهای نیز به قرارداد
سوآپ گازی ترکمنســتان کرد و گفت:در
راستای تامین کســری گاز کشور بویژهدر
شــمال کشــور نیز اقدامات قابل توجهی
صورت گرفــت ،از جمله قرارداد ســوآپ
گاز با ترکمنســتان که ســنوات قبل این
موضوع معطــل و معلق مانده بــود ،اما با
پیگیری وزیر نفت انجــام و تحولی در این
کار صــورت گرفت.وی خاطرنشــان کرد:
ما تقریبا مشــکل کســری و کمبود گاز را
با تدابیــر وزارت نفت نداشــتیم و مهمتر
اینکه ســرمای زمســتان را بدون کمبود
گذراندیم.
مظلومــی گفــت :وزارت نفــت اقدامات
خوبــیدر بحــث زیرســاختها و تامین
نیازمنــدی به ویژه صنایع پتروشــیمی به
عنوان جایگزین ،انجام داد .همینطور در
ارتباط با بحث تولید و ذخیرهســازی گاز
نیز تحوالتیدر ارتباط با نیروی انســانی و
تجهیزات و نرم افزار فنی و مهندسی انجام
دادهاند که تولید گاز از پــارس جنوبی نیز
افزایش یابد.

نیرو
مدیرکلدفتر اطالعات ودادههای آب کشور اعالمکرد

کاهش۲۰درصدیذخایرسدهایکشوروضرورت
صرفهجوییدرمصرف

مدیرکلدفتر اطالعات ودادههای آب کشور اعالمکرد :با سپری شدن
 ۱۵۷روز از ســال آبی ( ۱۴۰۰-۱۴۰۱ابتدای پاییز تا هفتم اسفندماه)،
مجموع حجم ذخایر آبدر مخازن ســدهای کشــور به حدود ۲۲.۱
میلیارد مترمکعب رسیده که نســبت به مدت مشابه سال آبی گذشته
بیانگر ۲۰درصد کاهش است ،لذا مدیریت مصرف ضروری است.
به گــزارش وزارت نیرو« ،فیروز قاســمزاده» افزود :بررســی وضعیت
ورودی سدهای کشور نشان میدهد که ورودی به مخازن در سال آبی
جاری به  ۱۲.۱۴میلیارد مترمکعب رسیده است که کاهشی معادل ۱۶
درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشــتهدارد .بخشی از بارشها
که به صورت برفدر ارتفاعات بوده اســت ،بعد از ذوب برفدر ماههای
آتی باعث رشد ورودیها خواهد شد.
وی افزود :میزان پُرشدگی ســد زایندهرود در استان اصفهان ،سدهای
اســتان تهران ،ســدهای حوضه آبریزدریاچه ارومیه و سدهای استان
خوزستاندر شــرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۰درصد۱۶ ،درصد۳۹ ،
درصد و ۴۹درصد بوده و با توجه به بارشهای مناســب جنوب کشور
در سال جاری ،سدهای اســتان هرمزگان تقریبا در شرایط پرشدگی
کامل قرار دارند.قاســم زاده خاطرنشــانکرد :رعایــت الگوی بهینه
مصرفدر بخشهــای مختلف مصرف تا زمان تغذیه مناســب مخازن
سدها امری ضروری است.وضعیت بارشهای کشــوردر پاییز چندان
مطلوب نبود و میزان بارشهادر این فصل بیانگر آن است که پاییز سال
جاری آنچنانکه پیشتر سازمان هواشناســی اعالم کرده بود ،یکی از
خشکترین فصلهای نیم قرن اخیر بود.اما وضعیتدر زمستان امسال
کمی بهتر شده اســت و بارشهای به نسبت خوبیدر کشورداشته ایم.
تازهترین گزارش موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو نشان میدهد برای
هفته جاری ،بارش برای مناطق محدوده رشــته کوههای زاگـــرس،
غـرب و نـوار شـمالی کشور پیشبینی میشود.
همچنین با توجه به چشــم انداز بارش پیشبینی شده برای هفتهدوم،
وقوع بارشهادر مناطق واقعدر غرب ،نوار شمالی ،جنوب غرب ،مرکز و
محـدوده رشـته کوه های زاگـرس مورد انتظار است.
یک منبع آگاه خبرداد

واردات گازوئیل از سر گرفته شد

همانطور که پیشبینی میشــد بهدلیل افزایش گازوئیــل و ناترازی
تولید و مصرف ،واردات این فراورده نفتی از سر گرفته شده است.
یک منبع آگاه از واردات گازوئیل به کشــور خبرداد و اظهارداشــت:
گازوئیل وارداتی از مبادی شمالی و حاشیه دریای خزر وارد شده است.

طبق پیشبینیها به زودی مصرف بنزیندرداخل کشــور از مجموع
تولید پاالیشگاهها پیشــی خواهد گرفت و ایراندر آســتانه خروج از
جمع صادرکنندگان بنزین و بازگشــت به عصر واردات بنزین اســت.
طبق گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی نخستین
موعد سربهسر شدن تولید و مصرف بنزیندر عید سال  ۱۴۰۱به وقوع
خواهد پیوست.در روزهای گذشــته کرامت ویس کرمی گفته بود :در
حوزه توزیع بنزین نیز از ابتدای سال جاری تاکنون روزانه حدود ۸۶.۳
میلیون لیتر بوده اســت که این عدد در سال گذشــته  ۷۵میلیون لیتر
بوده است که نشــان از افزایش ۱۵.۲درصدی مصرف این فرآوردهدر
کشــور اســت.وی پیشبینی خود از مصرف بنزین رادر نوروز امسال
 ۱۰۰میلیون لیتر اعالم کرد .این میزان مصرفدر حالی است که تولید
بنزیندر کشور حدود  ۱۰۵میلیون لیتر اســت و این میزان باعث بروز
برخی نگرانیهادر ناتــرازی تولید و مصرف بنزین و تبدیل کشــور به
واردکننده بنزین ایجاد کرده بود.
گفتنی اســت کند شــدن روند پاالیشگاهســازی و افزایش مصرفدر
سالهای گذشته زمینهســاز تبدیل کشور از صادرکننده به واردکننده
را فراهــم آورده بــود .به همین منظور دولت ســیزدهم ســاخت یک
پاالیشگاه ســوخت محور  ۳۰۰هزار بشکهای با نام شــهید سلیمانی و
تکمیل پتروپاالیشگاهها و پاالیشــگاههای میعانات گازی سیراف رادر
برنامه خوددنبال میکند.

پایان محدودیت زمستانی گازرسانی به صنایع

مدیردیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایراندر ابالغیــهای خطاب به
سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانیدستورداد که محدودیت
مصرف گازدر صنایع پایــان یابد«.محمدرضا جوالیی»در پیامی پایان
محدودیت زمستانی گازرسانی به صنایع را اعالم کرد.
ویدر این پیام افزود :با توجه به شــرایط مصرف گازدر کشور و اعمال
تغییرات الزمدر شــبکه توســط این مدیریت ،خواهشــمند اســت
مقرر فرمایند از ســاعت  ۷صبح روز یکشنبه هشــتم اسفند نسبت به
هماهنگی رفع محدودیت کامل مصرف گاز در صنایع سیمان ،فوالد و
پتروشیمی با شرکتهای گاز استان ،اقدام شود.
براســاس این گزارش ،با آغاز فصل ســرما ،کاهشدمای هوا و افزایش
مصرف گاز طبیعــی بهویژهدر بخــش خانگی و تجــاری محدودیت
گازرسانی به صنایع آغاز شــده بود که اکنون با این دستور محدودیت
رفع میشود.

تولید برق نیروگاههای حرارتی کشور  ۹درصد
افزایش یافت

معاون راهبری تولید شــرکت برق حرارتی با اشاره به تأمین ۹۰درصد
برق کشــور توســط نیروگاههای حرارتی ،گفت :میزان تولید برق این
واحدها طی یازدهماهه امســال ۹درصد نسبت به سال گذشته افزایش
یافته است.
ناصر اســکندری با تاکید بر اینکه قبــل از فرا رســیدن پیک مصرف
برق تابســتان ســال آینده بیش از  ۱۰۰هزار مگاوات برنامه تعمیراتی
در نیروگاههای سراسر کشور اجرا میشــود ،گفت :تاکنون حدود ۵۸
درصد از برنامه یاد شــده برای افزایش آمادگی این واحدها آغاز شــده
است.معاون راهبری تولید شــرکت مادرتخصصی برق حرارتی ادامه
داد :برای آمادگی نیروگاهها طی دوره اوج مصرف تابســتان سالآینده
حدود  ۷۰۰پروژه تعمیرات اساســی واحدهای بخاری و گازی ،مسیر
داغ و اتاق احتراق و تعمیراتدورهایدر نیروگاههای خصوصی ودولتی
اجرا خواهد شد.اســکندری تاکید کرد :برنامــه تعمیرات نیروگاههای
حرارتی سراسر کشور از ابتدای مهرماه امســال همزمان با گذر ازدوره
اوج مصرف برق تابســتان آغاز شده اســت و طبق برنامهریزی صورت
گرفته تعمیرات این واحدها اواخر اردیبهشتماه به پایان خواهد رسید
تا نیروگاههای حرارتی برای تأمین برق پایدار فصول گرم سال آمادگی
کاملیداشته باشند.

دیوار
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ایران جزو  ۱۰کشور تولید کننده واکسن کرونا
در دنیا است

رییس انســتیتو پاســتور ایران گفت :تعداد کشــورهایی که در دنیا
توانســتند واکســن کرونا را تولید کنند یا به عبارتی آن را به سرانجام
برسانند  ۱۰کشور اســت که ایران هم اکنون با تالش محققان داخلی
جزو این کشورهای تولیدکننده است.
دکتــر علیرضــا بیگلری در حاشــیه همایــش ملی کرونــا ،امنیت و
سالمت که در ســالن همایش انســتیتو پاســتور ایران برگزار شد ،در
جمع خبرنگاران اظهار داشــت :ایران توانســت وارد پلتفرم ها و روش
های مختلف تولید واکسن کرونا شود و در این عرصه موفق شد که این
موضوع نشان دهنده رشد و ارتقای بســیار زیاد کشور در حوزه فناوری
واکسن اســت.وی افزود :هرچند کمبودهایی در این زمینه در ماه های
گذشته در کشور داشتیم ،اما امروز هموطنان می توانند مطمئن باشند
اگر به دزهای اضافی اعم ســوم و چهارم نیاز باشــد ،مجموعه واکسن
سازان توانمند ایرانی می توانند این محصول را تولید و در اختیار مردم
قرار دهند.
رییس انستیتو پاستور ایران به انجام کارآزمایی بالینی فاز سوم واکسن
پاستوکووک در کشــور اشــاره کرد و ادامه داد :کارآزمایی بالینی این
واکسن در ایران نشان داد که واکسن پاســتوکووک بسیار ایمن و موثر
است و نتایج آن که بسیار چشــمگیر بود در معتبرترین نشریات علمی
دنیا پذیرفته شد که به زودی در اختیار عموم قرار می گیرد.
بیگلری خاطرنشان کرد :انستیتو پاستور ایران موفق شد واکسن ایمن
و موثر به نام پاستوکووک را عرضه کند تا هموطنان اعم از بزرگساالن و
کودکان در مقابل ویروس کرونا واکسینه شوند.
وی همچنین درمورد برگزاری همایش ملی کرونا ،امنیت و ســامت
در این موسســه تحقیقاتی گفت :با توجه به گذشــت حدود  ۲سال از
تشخیص اولین موارد بیماری کرونا در کشور ،الزم بود در نشست های
مختلف ابعاد تاثیــر ویروس کووید ۱۹بر جامعه بــه خصوص نقش آن
در سالمت مردم ،راه های پیشــگیری و مبارزه با آن ،درمان بیماری و
واکسیناسیون مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

رییس انستیتو پاستور ایران یادآور شــد :این همایش به همت سازمان
بسیج جامعه پزشکی کشور و با همکاری انســتیتو پاستور ایران با این
هدف برگزار شد.
بیگلری ادامــه داد :بازنگری در اقدامات انجام شــده ،مرور درس های
آموخته از شیوع این بیماری در کشور و ارایه پیشــنهادها برای برنامه
ریزی مناسب از جمله موضوعاتی است که در این همایش بررسی شد.

ادامه اجرای طرح انضباط بخشی
تردد موتورسیکلت سواران تا اطالع ثانوی

رئیس پلیــس ترافیــک شــهری از اجرای طــرح انضباط بخشــی
موتورسیکلت سواران در کالنشــهر تهران به صورت میدانی از ابتدای
اســفند ماه ســال جاری تا اطالع ثانوی در ۱۰۰نقطه از شهر تهران به
منظور مهار و اصالح رفتارهای پرخطر ارتقاء ایمنی و توســعه انضباط
ترافیکی خبر داد.
به گزارش ســایت راهور ،ســرهنگ محمدباقر ســلیمی با اعالم این
خبر اظهارداشت :این طرح هر روز از ســاعت  ۷صبح لغایت ساعت ۱۴
در ۱۰۰نقطه شهر تهران شامل تقاطعها ،میادین و نقاط مهم با حضور
همکاران در پلیس راهور تهران بزرگ به اجرا در می آید.
وی افزود :در این طرح به تخلفاتی از جملــه عبور از چراغ قرمز ،حرکت
خالف جهت ،حرکت در خط ویژه ،حرکت در پیاده رو ،به همراه نداشتن
کلیه مدارک ،رانندگی بانوان ،صــدای ناهنجار اگزوز ،حرکات مخاطره
آمیز و حمل بار غیر متعارف برخورد و رسیدگی می شود.
رئیس پلیس ترافیک شــهری پیرامون فرایند اجرای طرح گفت :ابتدا
نوع تخلف توسط مامورین راهور حاضر در نقاط اجرای طرح شناسایی
و تشخیص داده می شود و در مرحله بعد نیز نسبت به استعالم از پالک
خودرو مبنی بر اینکه دارای سابقه سرقت هســت یا خیر و یا این که از
مراجع قضایی دستور توقیف دارد یا خیر بررسی می شود.
وی در ادامه بیان داشــت :پس از اعمال قانون مدارک موتورســیکلت
مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه مدارک کامل باشد با ارائه آموزش
و تکمیل فرم تعهد در کمتر از یک ســاعت ترخیص مــی گردد .اما اگر
مدارک موتورسیکلت تکمیل نباشــد ،یا خالفی پرداخت نشده داشته
باشد یا فاقد بیمه نامه معتبر باشــد ،تا تکمیل نمودن این مدارک ظرف
مدت  ۱۲ســاعت موتور به صورت امانی نزد همکاران نگهداری خواهد
شــد با تکمیل مدارک ترخیص در غیر این صورت به پارکینگ هدایت
میگردد.سرهنگ سلیمی گفت :این طرح تا اطالع ثانوی در شهر تهران
ادامه خواهد داشت و همچنین طرح کنترل موتورسیکلتهای سنگین
نیز در روزهای جمعه هــر هفته در معابر بزرگراهی با مشــارکت یگان
امداد از جمله هفته جاری به اجرا در خواهد آمد.
رئیس پلیس ترافیک شهری افزود از زمان اجرای طرح تا امروز ۵۲۰۰
دستگاه موتورسیکلت در شهر تهران مورد بررســی قرار گرفته اند که
کمتر از ۱۰۰دستگاه به پارکینگ منتقل شدهاند.
وی در خصوص علت هدایت این تعداد به پارکینگ ها بیان داشت :این
موتورسیکلت ها شامل مواردی است که از سوی مراجع قضایی به دلیل
اختالفات حقوقی دستور توقیف داشــتند و یا به علت مخدوش نمودن
پالک به پارکینگ منتقل گردیده اند یا پرونده مفتوح قضایی دارند.
سرهنگ سلیمی اظهار داشــت :موتورســیکلت هیچ تفاوتی با سایر
وســایل نقلیه ندارد .بنابراین همانطور که یک راننده سواری ،کامیون
و اتوبوس ملزم به رعایت قوانیــن و مقررات ترافیک می باشــد همان
انتظارات نیز از راکبین موتورســیکلت وجــود دارد و امیدواریم موتور
سواران از سرعت و سبقت غیرمجاز و تردد در پیاده رو خودداری نموده
و با رعایت فاصله طولی مناسب حرکت نمایند و حقوق دیگر کاربران را
محترم بشمارند.
وی تصریح کرد :موتورسیکلت سواران در خصوص به روز رسانی پالک
و اسناد مالکیت خود در اسرع وقت اقدام کنند.

جامعه
R

. I

R

A

A

D

I

R

A

H

K

.

W

W

روزنامه سراسری صبح ایران

W

رییس پلیس راهور فرماندهی کل انتظامی کشور خبر داد

استفاده از شانه خاکی  ۷۲ساعت توقیف خودرو

خریدار رییس پلیــس راهور ناجا ضمن
تشــریح خطوط قرمز پلیس در ایام نوروز،
گفت :سرعت و ســبقت غیرمجاز ،استفاده
از شانه خالی راه و حرکت های مارپیچ خط
قرمز ما اســت و در صورت اســتفاده راننده
از شــانه خاکی جاده ها ،خودرو به مدت ۷۲
ساعت توقیف می شود.
سردار ســید کمال هادیانفر روز یکشنبه در
جلســه کمیته هماهنگی اجرای طرح های
ترافیکی ویژه نــوروز  ،۱۴۰۱بــا قدردانی
از اقدامات پلیس و دســتگاه هــای همراه
زحمت کش که  ۹۶درصــد از حمل و نقل
در جاده ها را مورد رصــد و کنترل قرار می
دهند ،اظهار داشت :در ایام نوروز که ترددها
افزایش می یابد این وظیفه خطیر شــبانه
روزی در طول  ۲۱۳هــزار کیلومتر راه های
کشور دوچندان می شود.
رییس پلیس راهور فرماندهی کل انتظامی
کشــور تصریح کرد :بالغ بر  ۶۶هزار و ۷۱۵
نفر در طــرح نــوروزی ترافیکی شــرکت
می کننــد که شــامل بیــش از  ۲۱هزار و
 ۴۹۰دســتگاه انواع خودرو ۷ ،هزارو ۴۶۱
پایگاه ثابت و ســیار ۵ ،هزارو  ۷۰۰دستگاه
آمبوالنس و  ۶۴بالگرد خواهند بود.
وی بــا تاکید بر ضــرورت آمادگی کامل در
جهت تســهیل ترددها و کاهــش ترافیک،
حــوادث و تصادفــات ،خاطرنشــان کرد:
تالش می کنیم با اجرای طرح نوروزی از ۲۶
اســفند  ۱۴۰۰تا  ۱۴فروردین  ،۱۴۰۱یک
برنامه هدفمند با هدف کاهش آســیب ها و
حوادث ناشی از تصادفات را رقم بزنیم.
 ۸درصــد از تولیــد ناخالــص ملــی برای
خسارت ناشی از تصادفات هزینه می شود
رییس پلیس راهور ناجا یادآور شــد :یکی
از مشــکالت جدی کشــور تصادفات است
که ســاالنه  ۱۷هزار نفر در صحنه تصادف
جان خود را از دســت می دهنــد و بیش از
 ۳۶۰هــزار نفر مجروح و معلول می شــوند
که خســارت ناشــی از تصادفات نزدیک به
 ۸درصــد از تولید ناخالص ملــی را به خود
اختصاص می دهد.
وی تاکید کرد :شاخص ارزیابی ما آمارهای
پزشکی قانونی ،گزارش های پلیس و غیره
است که بر اســاس آن مبنای کشته به ازای
 ۱۰۰هزار نفر مدنظر قرار می گیرد .لذا باید

در طرح نوروزی موضوع تردد در جاده ها به
جد پیگیری شود تا شــاهد حداکثر ایمنی
برای مسافران و حداقل تصادفات باشیم.
ســردار هادیانفر با بیان اینکــه پیش بینی
می شــود افزایش تردد از  ۲۷اسفند شروع
شــود ،تصریح کرد :مهــار شــدن کرونا با
واکسیناســیون و ورود به مــاه مبارک در
 ۱۴فروردین باعث می شــود که سفرها در
روزهای پایانی ســال و ایام نوروز دوچندان
شــود ضمن اینکه تنها  ۴درصــد ظرفیت
ترددها هوایی و ریلی است و بیشتر از خودرو
شخصی استفاده می کنند.
احتمال اعمال محدودیت در برخی
محورهای پرتردد
وی خاطرنشان کرد :در سال  ۱۴۰۰تقریبا
 ۱۲۳درصد افزایش تردد داشتیم اما امسال
شرایط متفاوت شده و پیش بینی می شود
پنجاه درصد افزایش تردد داشــته باشــیم
که در بیشتر محورها بار ســنگین ترافیک
پیش بینی می شــود تا آنجا که شــاید در
مورد محورهای شــمالی مجبور به اعمال
محدودیت در اوج رفت و برگشت باشیم.
ســردار هادیانفر بــا بیان اینکــه  ۳۴درصد
تصادفات کشــنده در محورهای اصلی است،

افزود :تمرکز بر مسیرهای اصلی ضروری است
ضمن اینکه راه های فرعی و روســتایی هم به
دلیل تردد ناوگان عمومی ناایمن و مستهلک
که غالبا از مســیرهای فرعی و روستایی تردد
می کنند و شاهد  ۱۲درصد حوادث فوتی در
این جاده ها هستیم هم مهم است.
 ۵۱درصد فوتی ها در صحنه تصادف
جان می دهند
رییس پلیس راهور با یــادآوری اینکه امروز
پنجاه و یک درصد فوتی ها در همان صحنه
جان می دهنــد تصریح کرد :بایــد در این
بخش اطالع رســانی های مستمر از طریق
صدا و سیما ،رســانه ها ،همکاران پلیس و
تمامی آحاد مردم پلیس صورت گیرد.
وی افــزود ۶ :درصد از مجروحان ناشــی از
تصادف در حین انتقــال و  ۴۳درصد نیز در
بیمارستان ها فوت می کنند که بیمارستان
ها باید بــه این امــر توجه کننــد و وزارت
بهداشت بیشتر تالش کند.
سردار هادیانفر با تاکید بر اینکه در روزهای
نوروز ،راهیان نور هــم داریم که محدودیت
های ســفری برای آنان اعمال نمی شــود،
گفت :محورهای جنوبی و غربی کشــور هم
نیازمند کنترل و نظارت بیشــتر اســت.به

گفته رییــس پلیس راهــور فرماندهی کل
انتظامی کشــور ۵۲۰۰ ،نقطه حادثه خیز
داریم ،که موافق این هســتیم که استقرار
پلیس بر اســاس تحلیل تــردد و ترافیک
جاده ها صورت گیرد .ضمن اینکه بیشترین
محورهای تردد شهرهای زیارتی ،شمالی و
محورهای مرکزی کشور هستند و بیشترین
ترددها به مرکز تهران صورت می گیرد.
بستن کمربند ایمنی در ناوگان
عمومی مسافربری الزامی است
سردار هادیانفر با تاکید بر معاینه فنی مستمر
ناوگان عمومی مسافربری ،خاطرنشان کرد:
بستن کمربند ایمنی در اتوبوس ها اجباری
استو با مســافری که کمربند ایمنی نبسته
باشد برخورد قانونی شــده و از اتوبوس پیاده
می شود زیرا هر جا خسارت صورت گرفته به
دلیل نبستن کمربند ایمنی است .وی تاکید
کرد :برابر قانون بســتن کمربند برای تمام
سرنشینان وسایل نقلیه در جاده های کشور
قانونی و الزام اســت و در ایام نوروز با جدیت
این کار دنبال می شــود .در بحث ناوگان بار
هم کنترل هــا و نظارت ها صــورت گرفته و
محدودیت تــردد در روزهــای خاص مورد
تاکیداست.

برگزاری رزمایش ایجاد آمادگی برای
دستگاه های کنترل ترافیکی
ســردار هادیانفر گفت :روز ســه شنبه ۲۴
اســفندماه رزمایش ایجاد آمادگی دستگاه
های مرتبط با ترافیک اجرا می شــود که در
مکان دانشگاه علوم انتظامی برگزار می شود
تا با آمادگی کامل به استقبال نوروز برویم.
وی افزود :در جمع بندی نیروی انســانی،
تجهیزات و امکانات بالــغ بر  ۶۶هزار و ۷۱۵
نفر در طرح نوروزی ترافیکی شــرکت می
کنند که شــامل بیش از  ۲۱هــزار و ۴۹۰
دســتگاه انواع خودرو ۷۴۶۱ ،پایگاه ثابت
و ســیار ۵۷۰۰ ،دســتگاه آمبوالنس و ۶۴
بالگرد خواهند بود .این غیر از یازده میلیون
همکاران و فرهنگ سازان ترافیکی است.
کیفیت خودروهای داخلی باید افزایش یابد
رییس پلیس راهور فرماندهی کل انتظامی
کشور با بیان اینکه شبکه های رادیویی هم
در این ایام فعال خواهنــد بود ،تصریح کرد:
در بحث ایمنی خودرو هــم با مدیران عامل
ســایپا و ایران خودرو جلســه داشتیم تا در
فرصت باقــی مانده ایمنی وســیله در کنار
ایمنی راه انجام شود.
وی تاکیــد کرد :ایمنی اولویتی اســت که
باید توجه داشــت و کیفیــت خودروهای
داخل بایــد افزایــش پیدا کند تا شــاهد
کاهش  ۱۷هزار کشــته باشــیم .چنانچه
در حادثه اوکراین شــاهد بودیم خودرویی
که به زیر تانک رفت و مساله شد اما راننده
سالم ماند.
خطوط قرمز پلیس به جد پیگیری می شود
ســردار هادیانفر بر خطوط قرمز پلیس در
ایام نوروز تاکید و گفت :ســرعت و سبقت
غیرمجاز ،اســتفاده از شــانه خاکــی راه و
حرکت های مارپیچ خط قرمز ما است.
وی دربــاره اســتفاده از شــانه خاکــی
خاطرنشــان کرد :زیــرا این عمــل باعث
خسارت به راننده و خودرو و سایر خودروها
می شود پس در صورت اســتفاده راننده از
شــانه خاکی جاده ها ،خودرو به مدت ۷۲
ساعت توقیف می شود .رییس پلیس راهور
افزود :راننــدگان دارای گواهینامه کمتر از
یکسال اجازه رانندگی برون شهری ندارند
و در صورت تصادف مجرم شناخته و شامل
بیمه هم نمی شوند.

دارو

تعداد داروخانههای کشور با آیین نامه جدید افزایش مییابد
رئیس سازمان غذا و دارو با عنوان این مطلب که حدود
 ۱۳هزار داروخانه در سراسر کشور داریم ،گفت :حدود
 ۵۰۰داروخانه مربوط به دانشــگاههای علوم پزشکی
است.
بهرام دارایی ،در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما
با اشــاره به اینکه ســازمان غذا و دارو از پیشــروترین
ســازمانها در بارگذاری مجوزها و مدارک مربوط در
سامانه درگاه ملی مجوزها بوده است ،افزود :در  ۲۵دی
امسال ۸۰ ،کاربرگ را بارگذاری کردیم که بر میگردد
به  ۱۲۶مدرکی که تابستان بارگذاری کرده بودیم.
وی ادامه داد :در رفت و برگشتهایی که بین ما و وزارت
امور اقتصادی و دارایی در حال انجام اســت بحثهای
خاصی بر روی آنها انجام میشود که به نتیجه مطلوب
برسد.دارایی افزود :مجوزهای سالمت حوزه کاالهای
ســامت محور ،مجوزهای خاصی اســت و با سالمت

مردم ،ســر و کار دارد و خیلــی ویژه و خاص
باید آنها را ببینیم و سختگیری در آنها خیلی
خوب است.
وی اضافه کرد :آنچــه باید اتفــاق بیافتد و
تصحیح شود ،ســهولت ،تســریع و سرعت
بخشــیدن به این فرآیندها اســت.دارایی با
اشاره به اینکه برخی از کارها بر اساس قانون
انجام میشــود ،گفت :کمیســیونهایی که اشاره شد
کمیسیونهای قانونی و از ســال  ۱۳۳۴مصوب شده
اســت و اصالحات قانونی نیز بــر روی آن تاکید کرده
اســت.رئیس ســازمان غذا و دارو ادامه داد :خیلی از
اقدامات ما در بررســی صالحیتها برای یک کســب
و کار برمیگردد به اینکه مکان آن مشــخص و فردی
که میخواهد این شــغل را بر عهده بگیرد احراز شود
که آیا میتواند آن کاالی ســامت را تولیــد کند و در

اختیار مردم قرار دهد.دارایی افزود :بنابراین
برخی ارزیابیها باید به صــورت ویژه در این
باره اتفاق بیفتد و این موضــوع ،فرآیندها را
پیچیده میکند امــا پیچیدگــی به معنی
سختگیری نیســت بلکه کمک میکند این
فرایند ،بعدها مشکلی را در خصوص تضمین
سالمت برای مردم ما ایجاد نکند.
رئیس ســازمان غذا و دارو گفت :مجوزهایی که برای
ورود و ترخیص همه کاالهای سالمت محور میدهیم
حدود  ۸۴۰هزار قلم کاال است که به صورت سیستمی
و تمام الکترونیک از طریق ســامانه «تــی تک» انجام
میشود.
دارایی با بیــان اینکه  ۷۴۰۰شــرکت کار خود را با این
سامانه انجام میدهند ،افزود :ســامانههای مربوط به
اخذ پروانه ،مجوز ورود ،تأمیــن ارز ،ترخیص و پخش

فرآوردههای ســامت ،الکترونیکی انجام میشــود و
چیزی در ســازمان غذا و دارو به صورت دســتی انجام
نمیشــود.وی اضافه کرد :آئین نامــه جدیدی در بهار
امسال ابالغ شــد که الزماالجرا اســت و دانشگاههای
علوم پزشکی کشور در حال اجرای آن هستند.
دارایی با اشــاره به اینکه حدود  ۱۳هــزار داروخانه در
سراسر کشــور داریم که حدود  ۵۰۰داروخانه مربوط
به دانشگاههای علوم پزشکی است ،گفت :با آئین نامه
جدید ،تعداد قابل توجهی داروخانه در سراســر کشور
افزوده میشود.رئیس ســازمان غذا و دارو تاکید کرد:
شکایتها در زمینه صدور مجوزها بررسی میشود.
دارایی با اشــاره به اینکه  ۹۰درصــد کارکنان وزارت
بهداشت درگیر مبارزه با کرونا هستند ،افزود :در کنار
اقداماتی که برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی انجام
میدهیم کارهای دیگری را نیز باید انجام دهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح کرد

افزایش ورودی پرونده ها به شعب قضائی
مهدیه محمدی رئیس کل دادگســتری
اســتان تهــران گفــت :افزایــش ورودی
پروندههــا بــه شــعب قضائــی یکــی از
آســیبهای موجود در دادگستری استان
تهران است.
آئین تودیع و معارفــه معاون قضائی و مدیر
حفاظت و اطالعات دادگستری کل استان
تهران با حضــور علی القاصــی رئیس کل
دادگستری اســتان تهران ،حجتاالسالم
والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت
و اطالعات قوه قضائیه ،حسن بابایی رئیس
ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور ،علی
صالحی دادســتان تهران و سایر مسئوالن
دســتگاه قضائی اســتان تهران در ســالن
اجتماعــات مجتمع قضائی امــام خمینی
(ره) برگــزار شــد.القاصی در ایــن آئین با
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای دفاع
مقدس ،شــهدای عرصه عدالــت و امنیت،
شــهدای مدافع حــرم ،امام راحــل (ره) و
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی ،شهادت
امام موسی ابن جعفر علیه السالم را تسلیت
گفت و اظهار کرد :امروز همــه ما امانتدار
این عزیزان در مسئولیتهای مختلف و در
بخشهای گوناگون نظام مقدس جمهوری
اسالمی ایران هستیم.
نماینده عالی دســتگاه قضائی در اســتان

تهران با بیان اینکه دادگســتری اســتان
تهــران با دارا بــودن قریب بــه  ۱۲۰واحد
قضائــی ،بزرگترین مجموعــه قضائی در
کشور اســت ،عنوان کرد :دســتگاه قضائی
استان تهران با دارا بودن بیش از  ۱۱هزار نفر
کادر قضائی و اداری و صالحیتهای قضائی
انحصاری از جمله در ســطح ملی ،محلی و
بینالمللــی از اهمیــت و جایــگاه ویژهای
برخوردار است.وی با تاکید بر اینکه تهران،
بهعنوان پایتخت جمهوری اسالمی ایران،
امالقرای جهان اسالم و محل تصمیمگیری
در خصوص تمام اجزا و ارکان نظام مقدس
جمهوری اســامی محســوب میشــود،
اظهار کرد :موضوعات مهم و خاص امنیتی
کشــور و تصمیمگیری در خصوص مسائل
و مفاســد کالن اقتصادی ،حوزههای خاص
امنیتی ،جریانات سیاسی کشور و فعالیتها
رســانهای ،فضای مجازی و ناهنجاریهای
فرهنگــی و اجتماعی از جملــه موضوعات
مهمی است که مرکزیت رســیدگی به آنها
در استان تهران است.
القاصی عنوان کرد :از نظــر کمی ،در حال
حاضر و بر اســاس آمار ارائه شــده ،قریب
به یک چهــارم و حدود  ۲۵درصــد از کل
پروندههای قضائی که در سراســر کشــور
مطرح اســت ،در دادگســتری کل استان

تهران مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اذعان
کرد :از منظر کیفی شــاهد این هستیم که
مهمتریــن و حســاسترین پروندههــای
دســتگاه قضائی در حوزههای مختلف نیز
در مجموعه دســتگاه قضائی استان تهران
تشکیل و رسیدگی میشود.
وی با اشــاره به وضعیت خــاص مجموعه
قضائی اســتان تهران در مقایســه با سایر
اســتانها اظهــار کــرد :اجــاد برخی از
پروندههای قضائی در استان تهران به بیش
از  ۵۰۰جلد میرسد و بعضاً پروندههایی در
استان تهران تشکیل میشود که شخصیت
مرتکبیــن آنها منحصر بهفرد اســت و در
بســیاری از فرایندهای قضائی که موضوع

ایجاد ضرر بــه بیتالمال مطرح اســت و یا
در بســیاری از پروندههای کثیرالشاکی و
کثیرالخواهان ،موضوع با «صاحبان قدرت»
و «نفوذ» ارتبــاط پیدا میکنــد که عمده
این مــوارد در تهران مورد رســیدگی قرار
میگیرد.
القاصی تصریــح کرد :تشــکیالت قضائی
اســتانی همچون تهران با توجــه به موارد
ذکر شــده ،از نظر مدیریتی ،نیروی انسانی،
پشــتیبانی و از جهات مختلــف ،متفاوت
خواهد بود و بههمین میزان که فعالیتهای
قضائی در استان تهران دارای پیچیدگیها
و گســتردگیهای خــاص خــود از نظــر
کمی و کیفی اســت ،بههمین میــزان نیز
تشکیالت قضائی اســتان تهران را از منظر
ابعاد مدیریتــی و حفاظتــی ،نمیتوان با
دادگستری سایر استانها مقایسه کرد و یا
مانند سایر استانها برای آن برنامهریزی و
تصمیمگیری کردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره
به ارتباط مســتقیم آســیبها و تهدیدات
موجود در مجموعه دادگســتری اســتان
تهــران بــا فعالیتهــای کالن و ملی این
مجموعه عنوان کرد :باید توجه داشــت نوع
و جنس آســیبها و تهدیداتی که در مسیر
فعالیت دادگســتری اســتان تهران وجود

دارد ،متمایز و متفاوت با ســایر اســتانها
اســت.نماینده عالی دســتگاه قضائی در
استان تهران «افزایش ورودی پروندهها به
شــعب قضائی» را یکی دیگر از آسیبهای
موجــود در دادگســتری اســتان تهران
ذکر و اظهــار کرد :در حــال حاضر ورودی
پروندههای قضائی به برخی از شعب قضائی
به بیــش از  ۳۰۰پرونده در ماه رســیده و
میانگین وارده به شــعب خانواده در دادگاه
تجدیدنظر  ۳۱۵پرونــده در ماه و میانگین
وارده در شــعب حقوقــی و در دادگاههای
تجدیدنظر تا  ۲۴۰پرونده در ماه میرسد.
وی با بیان اینکــه وارده پرونده در مجموعه
قضائی استان تهران با نیروی انسانی موجود
تناسب ندارد ،اذعان کرد :عدم وجود تناسب
میان وارده پرونده و نیروی انســانی در بروز
اطاله در رســیدگیهای قضائی و پیدایش
برخــی از آســیبها در این رهگــذر نقش
اساســی دارد.القاصی از بین بــردن زمینه
بروز آلودگی ،فساد ،ناامنی و نارضایتیها را
در گروء تعیین تکلیف پروندهها و امور معوق
دانســت و گفت :بخشــی از مأموریتهای
نظارتی همه ما چه در بعــد مدیریتی و چه
در بعد حفاظتی قطعاً معطــوف به برطرف
کردن همین آســیبها و چالشهایی است
که با آنها مواجه هستیم.

سرزمین
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استان
توزیعآبشربدرباغستانغربیمتعادلشد

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در افتتاح مرکز فنی و حرفه ای فامنین:

مجوز  350عنوان از مشاغل خانگی یک روزه صادر می شود
همدان-زلیخا کرمی حجت اهلل عبدالملکی؛ وزیر تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی در آیین افتتاح مرکز دو منظوره آموزش فنی و حرفه
ای شهرســتان فامنین با بیان این مقدمه که نظامهای سیاسی در
جهان معاصر ما ،از لحاظ قدرتی که به آن وابسته است به سه دسته
تقسیم میشــود ،گفت :گروه اول از این نظامهای سیاسی امروز به
ثروت سرمایهداران بزرگ وابسته هستند ،گروه دوم به قدرتهای
خارجی وابستهاند و گروه سوم به قدرت مردم خود وابستهاند .کشور
مانمادبارزگروهسوماستکهقدرتخودراازمردمگرفتهاست.
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتمااعی ادامه داد :در چهل ســال نخســت
انقالببخشعظیمیازمنابعرابرایاستوارینظامازنظرفرهنگی،
سیاسیو-صرفکردیم.باورودبهگامدومانقالببهسمتقلههادر
حرکتهستیم.اکنوندیگرمسئلهماحفظموجودیتنیست،بلکه
تمدننوینیاستکهمقدمهظهورامامزمانرافراهممیکند.دولت
سیزدهماولیندولتدرگامدوماست.
وی با وابســته خواندن 60میلیون نفر از مردم به وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی این وزارتخانه را «وزارت مردم» نامید و افزود 4:برنامه
تحولیوانقالبیاساسیدرصدرموضوعاتاینوزارتخانهقرارگرفت
که مسئله اول؛ کمک به اشتغال و رفع مسئله بیکاری است .نظریه
پایه « زیســت بوم ملی اشتغال جمهوری اســالمی ایران» در این
وزارتخانهودولتکنونیمطرحاستکهبهاختصارآنرا«طرحزیبا»
مینامیم .این طرح بستری برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین
بیشاز70دستگاهدولتیومردمیفعالدربخشاشتغالاست.
عبدالملکی تصریح کرد :پیش از این ،اجزا بــه صورت جزیرهای به
فعالیت میپرداختند و مسئله بیکاری حل نمیشد .در این زیست
بوم به صــورت مختصر 5محور مرتبط با تولیــد 5،محور مرتبط با
سرمایه انسانی و نیروی کار تعریف میشود که در ارتباط با سرمایه
انسانیونیرویکار،یکمحورآنآموزشاستکهبسیارمهماست.
وی خاطرنشــان کرد :در نظریههای مهم اشــتغال گفته میشود؛
نیروی کار بــا مهارت ،بیــکار نمیماند .لذا در «طــرح زیبا» حوزه

آموزشهای فنی و حرفهای ،از اهمیت بســیاری برخوردار اســت.
برنامه ما این است که آموزش فنی و حرفهای در این دولت جهشی
جدیداشتهباشدکهکمکبسیارارزشمندیدرراستایحلمسئله
بیکاریخواهدبود.
عبدالملکی افزود :در  180روز گذشــته در حــوزه آموزش فنی و
حرفهای اتفاقات بســیار خوبــی افتاد .واحدهــای جوارکارگاهی
(واحدهای مشترک ســازمان فنی و حرفهای و واحدهای صنعتی)
در آغاز کار دولت سیزدهم  600واحد بود که اکنون به  1160واحد
رسیده است که رشــد تقریبی  100درصدی را نشان میدهد .در
حوزه صدور مجوزهای آموزشــگاههای آزاد که یکی از بحرانهای
فضای کسب و کار ما ،بروکراسیهای معیوب و به شدت ضد توسعه

گلستان

و پیشرفتی است که سالها در کشــور ما حاکم بوده و بخش دیگر
حوزه مجوزها اســت که این بخش در سازمان فنی و حرفهای پیش
از دیگر سازمانها و ادارات کشور شکسته شــد .صدور مجوزهای
آموزشگاههای آزاد از زمانی حدود به 6ماه به 3روز کاهش یافت و در
 180روزاخیربیشاز 4800مجوزصادرشدهاست.
وی تصریح کرد :پیش از این با ســخت و زمانبر شدن اعطای مجوز
آموزشــگاه آزاد فنی و حرفهای ،این نوع مجوز با مبالغ یک میلیارد
تومانوبیشترخریدوفروشمیشدوبهیکیازمجاریفسادتبدیل
شدهبود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد :در خصوص فرآیند صدور مجوز
مشاغلخانگینیزایناتفاقافتادهاستومشاغلبهدوگروهتقسیم

شدهاند ،یعنی مشاغلی که نیاز به مجوز ندارند و صرفا با انجام فرآیند
ثبت میتوانند کار خود را آغاز کنند 350 .شــغل در دسته مشاغل
ثبت محور قرار گرفتهاند .سایر مشــاغلی که نیاز به مجوز و تایید از
ســوی دســتگاههای ذیربط دارند بیش از  200مورد است که اگر
دستگاهها طی ســه روز مجوز را بررسی نکنند ســامانه به صورت
خودکار مجوز را صادر میکند .در این مدت  1210مورد ثبت محور
ثبت شــده و مجوز صادر شده اســت .در بخش مجوز محور4149
مجوز ثبت شده است که  2320درخواست مجوز خود را اخذ کرده
اند.
وی با اعالم اینکــه در حوزه فنــی و حرفهای بیش از  500شــغل
مهارتمحورکمسرمایهبرشناساییشدهاست،گفت:دردنیامسئله
بیکاری را با چنین مشاغلی حل کرده اند .اگر برخی از صنایع که در
راسزنجیرهارزشقرارگرفتهوصنایعمادرهستندوالبتهنوعاخیلی
اشتغال افرین نیستند را کنار بگذاریم ،راهبرد اصلی اشتغالزایی را
صنایع مهارت محور کم ســرمایه بر قرار داده ایم .در بخش صدور
گواهیمهارتیبه7روزرسیدهایم.
وزیر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعی بیان کرد :در مرکــز دو منظوره
آموزش فنی و حرفه ای فامنین که به افتتاح رسید ظرفیت آموزش
 30هزار نفر ســاعت آموزش را دارد ،انتظار داریم سالی هزار فرصت
شغلیبراساسنیازهایمنطقهوشهرستانفامنینایجادشود.پس
ازآموزش،مهارتآموزانردیابیشوندومحلاشتغالوبهکارگیری
مهارتدرسیستمثبتشوندودرخصوصتسهیالتاعطاییبهاین
مشاغلتصمیمگیریشود.
مرکز آموزش فنی و حرفه ای فامنین در زمینی به مساحت  2هزار و
 800مترمربعوهزارو 400مترمربعزیربناراهاندازیشدهاست.این
مرکزباجذب60میلیاردریالاعتباردربخشساختمانوتاسیسات
و هشــت میلیارد ریال در بخش تجهیزات ،احداث و به بهره برداری
رسید .اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان دارای 22
مرکزآموزشدولتیو198آموزشگاهخصوصیاست.

مدیرعامل گاز گلستان تاکید کرد؛

لزوم صحت و دقت در آماربرداری و شمارش تجهیزات و وسایل موجود گازرسانی
گرگان-اعظم دستجردی مدیرعامل گاز گلستان
در مراســم آغاز انبارگردانی بر صحت و دقــت در آماربرداری
تجهیزات موجود تأکید کرد
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان و همراهان با حضور در
انبار مرکزی شرکت در مراسم آغاز عملیات انبارگردانی ،لزوم
صحت و دقت در آماربرداری و شــمارش تجهیزات و وســایل
موجود گازرســانی را مورد تاکید قرار دارد .علی طالبی در این

بوشهر

رابطه با اشــاره به اینکه گروه انبارگردانــی از میان نیروهای
باســابقه و آشــنا به فرآیند انبارگردانی انتخابشده و کام ً
ال
تجهیزات گازرســانی را می شناســند و بــه اهمیت موضوع
وفرآیند آماربرداری دقیق آنها واقفاند.وی افزود :طبق روال
همهساله در ایام پایانی سال در راستای بهروزرسانی موجودی
انبار کاال و رفع مغایرتها و اختالفات با سیستم یکنواخت کاال
این شــرکت اقدام به انبارگردانی میکنــد و این عمل با دقت

خاصی انجام میشود.مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان
با تقدیر از گروه منتخب انبارگردانــی ،در ادامه رهنمودهای
الزم در خصوص انجام منظم شمارش کاالهای موجود و ثبت
دقیق آنها در سیستم مکانیزه کاال ارائه نمود.شایان ذکر است
در ادامه مدیرعامل شرکت گاز اســتان گلستان و همراهان از
لوازم ،تجهیزات و اجناس موجود در انبار مرکزی شــرکت نیز
بازدید بعمل آوردند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبرداد؛

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام:

آغاز پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب در بوشهر

تکریم از خانواده شهدا حفظ فرهنگ ایثار است

بوشهر -رضاحیدری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان بوشــهر ازآغاز پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب
دراستانخبرداد
عبدالحمید حمزهپور با بیان اینکه مدیریت مصرف آب در همه
سطوح جامعه امری مهم و ضروری اســت اظهار داشت :برای
جلوگیریازبروزبحرانآبدرشهرهاوروستاهاالزماستهمه
مردممدیریتمصرفآبدردستورکارقراردهند.
وی با اشاره به آغاز پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب در
کشور و نیز استان بوشهر با شعار من مراقب آب هستم تصریح
کرد :عامه مردم از دیرباز و براساس ســنت دیرینه در روزهای
پایانی ســال اقدام به خانه تکانی و نظافت منازل میکنند که
این میزان مصرف باال در روزهای پایان سال موجب افت فشار
و اختالل در توزیع آب در برخی نقاط اســتان می شود ،در این
راستاپویشخانهتکانیومدیریتمصرفآباجراشدهاست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشــهر هدف از اجرا
پویش خانه تکانــی و مدیریت مصــرف آب را ترویج فرهنگ
مصرف بهینه آب عنوان کرد و گفت  :از شهروندان درخواست
می شود در شستشوی وسایل و خانه تکانی منازل از مصرف بی
رویهآبخودداریکنندوبهتراستبرایشستوشویوسایل
برنامهزمانیداشتهباشندومدیریتنمایند.

حمزهپور بیان کرد :با توجه به جایگاه ویــژه بانوان در جامعه و
نقش الگویی آنان برای اعضای خانواده و به منظور بهره گیری
ازسرمایهاجتماعیبانوان،پویشخانهتکانیومدیریتمصرف
آبراهاندازیشدهاست.
وی نقش بانوان در مدیریت مصرف آب را بســیار مهم دانست
و تصریح کرد :جلوگیری از مصــرف بی رویه آب در خانه تکانی
نوروزی،وکمترینمیزانمصرفآبازدیگراهدافپویشخانه
تکانیومدیریتمصرفآباست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر بر لزوم همراهی
مردم به ویژه بانوان در پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب
تاکیدکرد.

دارد برای قدر دانی از خانواده های معظم شــهدا و ایثارگران با
حضورمسئولیناینمنطقه درمنزلاینعزیزانقدمیهرچند
کوچکدرراستایترویجفرهنگایثاروشهادتبردارد.
شهید «محمد کریمی» در سال  1346دیده به جهان گشود و
درسن 16سالگی بهعنوانبسیجیجهتحضوردرجبهههای
حق علیــه باطل داوطلب شــد تا اینکــه در منطقه عملیاتی
پنجوینعراقبهآرزویشرسیدوبهیارانشهیدشپیوست.
شهید علیرضا کافی قره بابا نیز در ســال 1349در تجریش به
دنیا آمد و در اردیبهشت ماه 1367در منطقه شیخ محمدعراق
براثراصابتترکشبهدرجهرفیعشهادتنائلشد.

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری خبر داد؛

انجام عملیات سم پاشی زمستانه با روغن ولک برای نخستین بار در کرمانشاه
کرمانشاه-حســنا فخارزاده رئیس
ســازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شــهرداری
کرمانشاه از انجام عملیات سم پاشی زمستانه با روغن
ولک برای نخستین بار در کرمانشــاه برای مبارزه با
آفات و بیماریهای درختان در شــهر کرمانشاه خبر
داد.
دکتر فرامرز رحمتیزاده اظهار داشت :برای اولین بار
در سطح شهر کرمانشاه عملیات سمپاشی زمستانه
با روغن ُولک جهــت مبارزه با آفــات و بیماریهای
درختاناجراشد.
وی ادامــه داد :روغن ولک حشرهکشــی اســت که
حشرات و کنهها را می تواند از بین ببرد .این روغن ها
به مقدار زیاد تصفیه شده اند و به گونه ای که اجزای
خطرناک آنها برای گیاهان حذف شده است .روغن
ولکبین 92تا 99درصدخالصاستکهبعدازتقطیر
و فیلتراسیون به این روغن مواد افزودنی و آب اضافه

میکنندتابهآسانیقابلاستفادهگردند.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری
کرمانشــاه تصریح کرد :روغن ولک در بیشترین حد
میتواند حشــرات و تخم آنها ( الرو ) را از بین ببرد،
این حشــرات مانند انواع کنهها ،شپشکها ،شتهها،
پســیل ،کرمهای جوانهخوار ،حشــرات ســفید،
تیریپس ،عنکبوتیان و کرمهای ریز و دیگر حشرات
روی انواع درختان هستند و بهترین زمان حذف این
حشراتدرزمستانمیباشدکهعالوهبرحشرهکشی
از این روغن برای قارچکشی میتوان استفاده کرد و با
کشتن حشرات که عامل انتشــار ویروسها هستند
بیماریهایویروسینیزازبینمیروند.
دکتررحمتیزادهافزود:روغنزمستانه ُولکحشرات
را با تماس مستقیم از بین برده و کنترل میکند ،که
طی این عملیات حشرات که عامل انتقال بیماریها
هستند با پاشش روغن روی حشرات و الرو آن ها ،راه

تنفسی حشرات و الروها بسته و به عبارتی حشرات
خفهمیشوند.
وی ادامه داد :در زمســتان که معمــوالً برگی روی
درختان نیســت درختان بیبرگ بوده و جایی بری
مخفی شدن حشــرات روی درختان نیست و تمام
درخت و حشــرات روی آن در معرض پاشش روغن
ولک قرار می گیــرد و بدین ترتیب حشــرات ازبین
میروند.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری
کرمانشاه مزایای اســتفاده از روغن ولک را این گونه
برشمردوگفت:اینروغنبرایانسانومحیطزیست
طبیعی بیخطر اســت و همچنین این روغنها غیر
انتخابی هستند و بیش تر حشــرات را از بین میبرند
و برای پاشش روغن ُولک وسیله خاصی جز یک سم
پاشموردنیازنیست.
دکتر رحمتــیزاده بهترین زمان برای سمپاشــی

زمستانه را اوایل اســفندماه عنوان کرد و افزود :آنچه
از سمپاشی زمســتانه با روغن ُولک باید مورد توجه
باشد این اســت که روغن ُولک در صورتی که خوب
به کار برده شــود برای کنترل آفات و حشرات بسیار
موثر می باشد و کم تر از حشره کش های شیمیایی
ایجاد مســمومیت می کند و سمپاشــی زمستانه
بسیاری از آفات و حشرات را که به گیاهان و درختان
خسارتواردمیکند؛ازبینمیبردوازبُروزمشکالت
دراینزمینهجلوگیریمیکند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد :عملیات سمپاشــی
زمستانه با روغن ُولک از ســری برنامه ها و اقدامات
مجموعه کلینیک گیاه پزشــکی ســازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهری شــهرداری می باشد که با
نظارت مستقیم کارشناسان و مهندسین مربوطه و
با همکاری و مشارکت فضای سبز مناطق هشتگانه
شهرداریدردستاقداماست.

آذربایجان شرقی

تقسیط بخش عمده ای از گازبهای واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی
تبریز-رحیــم جباردخت مدیرعاملشــرکتگاز
آذربایجانشرقیباتشریحآخرینوضعیتگازبهادرماههایپایانی
امسالوابتدایسالآیندهگفت:بخشعمدهایازبدهیمصرفیگاز
بهایصنایعتقسیطمیشود.سیدرضارهنمایتوحیدیدرنشستی
با مدیران سازمان صمت آذربایجان شرقی با اشاره به ارائه مشوق به
واحدهاییکهمصرفخودراکاهــشدادهاند،گفت:کاهشمیزان
مصرفگاز41واحدتولیدیرادربرمیگیرد.ویبااشارهبهاینکهعقد
قراردادگازرسانیبه132واحدصنعتیعمده،جزوبرنامههایمصوب
سال1400بودهاست،گفت:باعقدقراردادبا137واحدصنعتیعمده
در 9ماهازسالجاری،عملکردیفراترازتعهداتدراینبخشداشته
ایم.ویبااشارهبهاینکهاینموضوعبهرغممحدودیتاعمالیبهدلیل
اوجمصرفبخشخانگیدرفصولسردسالمحققشدهاست،افزود:
ازتمامیظرفیتهایموجوددرتأمینگازبخشهایزیرساختیکه

نقشمهمیدرتوسعهپایداروارتقایبخشاقتصادیاستانخواهد
داشت،بهرهخواهیمجست.رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارت
آذربایجانشرقیهمگفت:هربرنامهواقدامیبایدبهنفعتولیدختم
شودوبرایناساسدرپیگیریموضوعاتمرتبطباتولیدباهیچنهاد
وارگانیتعارفنداریم.صابرپرنیانافزود:متاسفانهقطعیگازصنایع،
تولیدووضعیتفضایکسبوکاررابامشکلمواجهکردهاست.ویبا
تاکیدبراینکهقطعگازودیگرخدماتواحدصنعتیبهدلیلبدهیقابل
قبولنیست،اظهارداشت:بعدازگذشتچندماهازسال،وضعیتواحد
تولیدیوآییننامههایمرتبطباانرژیمصرفیشفافنیست.
رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتآذربایجانشرقیبابیاناینکه
هیچمقامیبهاندازهصاحبانصنایعوتولیدکنندگاندرگیرمشکالت
تولیدنیســت،تاکیدکرد:درهراقداموتصمیمیبایدنظرتولیدرا
دریابیم.

اجرای 3پروژهدربازاربزرگگلوگیاه
ارغواناصفهان

اصفهان –مریممومنی یکیازپروژههایشاخصسازمانمیادینمیوهوترهبارو
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان ،طراحی و احداث بازار بزرگ گل و گیاه
ارغواندرابتدایبلوارارغوانوبهوسعت19هکتاراست.
این بازار در دو فاز طراحی شــده که فاز اول آن شامل سالن گلهای سرشاخه ،سالن
نهادههای کشاورزی ،سالن باغ و باغچه ،ســالن گلهای آپارتمانی ،پارک آموزشی
کودکان و مکانهای اســتراحت بازدیدکنندگان اســت و فاز دوم آن شامل سالن
پرندگانوماهیهایزینتیمیباشد.
در دل این بازار بزرگ ،احداث چندین پروژه دیگر در دســتور کار قرار گرفته که مدیر
عامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شــهرداری اصفهان درباره آنها
میگوید :پروژه ســالن های باغ و باغچه و گلهای آپارتمانی بازار گل و گیاه ارغوان از
جمله پروژه هایی است که با 340میلیارد ریال بودجه در فضایی به مساحت 10هزار
مترمربعدردستاحداثقرارداردوتاخردادماهسال 1402بهبهرهبرداریمیرسد.
امیرحسینماهآورپورازاحداثپکیجتصفیهفاضالببازارگلوگیاهارغوانبهعنوان
پروژهدیگریخبردادهومیافزاید:اینپروژهبااعتبار 100میلیاردریالتااوایلبهمن
ماهسال 1401بهبهرهبرداریمیرسد.
به گفته او ،احداث 4باب پســت توزیع برق داخلی بازار گل و گیــاه ارغوان نیز پروژه
دیگری اســت که با اعتبار 120میلیارد ریال تا اوایل بهمن ماه ســال 1401به بهره
برداریخواهدرسید.

۳۰۰اثردرجشنوارهمطبوعاتوخبرگزاریهای
لرستانداوریشد

البرز

البرز -مظفری مدیــر عامل منطقه ویــژه اقتصادی و
فرودگاه بین المللی پیام ،ضمن گرامیداشــت یــاد و خاطره
شهدای ایران اسالمی عنوان کرد :تکریم از خانواده های معظم
شهدادرواقعحفظوترویجفرهنگایثاروشهادتاست.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین
المللی پیام ،اکبر قنبرپور افزود :شهدا با نثار جان خود به دنبال
این بودند که ضمن دفــاع از ارزش هــای واالی انقالب و نظام
اسالمیازکیانمقدساینمرزوبومنیزپاسداریکنند.
وی افزود :شــهدا مظهر عزت و افتخار جامعه اسالمی هستند
و همه ما باید به عنوان ادامه دهنده راه آنها در راســتای حفظ
دستاوردهایانقالبتالشکنیم.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پیام ادامــه داد :در هفته ای
که گذشت با هماهنگی بنیاد شــهید و امور ایثارگران خانواده
شــهیدان کریمی و کافی از ســوی منطقه ویــژه اقتصادی و
فرودگاه بین المللی پیام تکریم شدند و همچنین هدیه و لوح
یادبودینیزازسویاینمنطقهاهداگردید.
قنبرپور با بیان اینکه آرامش و اقتدار امروز کشورمان را مرهون
فداکاری شــهدا و ایثارگران هســتیم تصریح کرد :به همین
منظور منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام در نظر

البرز-مظفری مخزنقدیمیباغستانغربیبهدلیلفرسودگیواختالفارتفاع
کمباساختمانهایاینمنطقه،ازمداربهرهبرداریخارج وبااتصالبهناحیهیفشاری
Bرجاییشهر،توزیعآبشربدراینمنطقهمتعادلشد.
رضا غفاری مدیرآبفای رجایی شــهر با اعالم این خبر گفت :با هدف تکمیل زونB
(ناحیه فشاری) رجایی شهر و متعادل سازی فشار شبکه توزیع آب در باغستان غربی
 ،مخزن فرســوده2000متر مکعبی این منطقه از مدار خارج و مناطق زیر پوشش و
شبکه توزیع آن به مخزن 5000متر مکعبی ناحیه فشاری دیگر (زون )Bدر شهرک
بهارستانمتصلشد.
وی با اشاره به اینکه ساکنان باغســتان غربی در تابستان سال گذشته با مشکل افت
فشــار مواجه بودند افزود :از اردیبهشت ماه امســال عملیات اصالح شبکه به طول
 900متر با لوله هایی به قطر 200و 315میلی متر به همراه نصب چهار دستگاه شیر
فشارشکن آغاز شد و در حال حاضر فشار مناسب و متعادل آب به همراه ارتقای کیفی
آبدراینمنطقهانجامشدهاست.
غفاری جمعیت زیرپوشــش این طرح اصالحی را 50هزار نفر و هزینــه آن را 730
میلیونتومانذکرکرد.

خرمآباد معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان گفت:
 350اثر به دبیرخانه نهمین جشنواره مطبوعات ،خبرگزاریها و پایگاههای خبری
استاناعالمودرنهایت300اثرتوسطداورانجشنوارهدرتهرانبررسیشد.
رضانیازی اعالمکرد:توسعهاستان،تقویتفرهنگعمومی،آسیبشناسیوضعیت
مطبوعات استان ،آب ،خشکسالی ،محیط زیست ،گردشگری و سیل ،شاخص های
فرهنگیازجملهبیانیهگامدوم،ایثاروشهادت،دفاعمقدس،نماز،امربهمعروفونهی
از منکر ،حجاب و عفاف ،آسیب های اجتماعی (ازدواج ،طالق ،فقر،بیکاری ،حاشیه
نشینی ،اعتیاد و سرقت) ،نشاط اجتماعی ،کتاب و کتابخوانی ،فضای مجازی ،هنر و
رسانه محورهای نهمین جشــنواره مطبوعات ،خبرگزاری ها و پایگاه های خبری
لرستانبود.
ویبیانکرد:فراخواناینجشنواره،مردادماهامسالمنتشروپساز2مرحله تمدید
مهلتارسالآثار350،اثرتوسطدبیرخانهاعالموصولشد.
نیازی ادامه داد :این جشنواره در 10بخش عمومی شامل یادداشت ،سرمقاله و مقاله،
گزارش(خبری-تحلیلی)،مصاحبه،تیتر،عکس(خبریوغیرخبری)،طنزاجتماعی
و کاریکاتور ،طنز مکتوب کاریکلماتور  ،طراحی و صفحه آرایی ،خبر و کلیپ ( فضای
مجازی ) و2بخش ویژه شامل شعار سال 1399و 1400مقام معظم رهبری و کرونا و
مدافعانسالمتبرگزارشد.
وی گفت :آیین اختتامیه نهمین جشــنواره مطبوعات ،خبرگزاری ها و پایگاه های
خبری لرستان فردا دوشنبه نهم اسفند ماه ســاعت  10صبح در تاالر شهید آوینی
مجتمعفرهنگیهنریارشادخرمآبادوبارعایتدقیقپروتکلهایبهداشتیبرگزار
میشود.

۵۵۵طرحتولیدیشهرکهایصنعتیقزوین
دردستساختاست

قزوین مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت 555 :طرح تولیدی
در شهرک ها و نواحی صنعتی اســتان مراحل مختلف ساخت و اجرا را پشت سرمی
گذرانند.
رضاصفاری بااعالماینخبرافزود:اینطرحهاباسرمایهگذاریسرمایهگذارانبخش
خصوصی در حال احداث هســتند .وی اظهار داشت :این طرح ها در مراحل مختلف
اجرا و احداث از جمله دیوارکشی،فونداسیون ،نصب سوله و نصب تجهیزات و ماشین
آالتقراردارند.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی اســتان قزوین گفت :با راه اندازی و بهره
برداری از طرح های تولیدی در دست اجرا در شــهرک ها و نواحی صنعتی استان به
طور مســتقیم برای 22هزار نفر اشتغالزایی می شــود و بیش از این مقدار نیز شاهد
اشتغالزاییغیرمستقیمخواهیمبود.
صفاری افزود :سرمایه گذاری اسمی مربوط به این طرح های تولیدی در دست اجرا
 131هزار میلیارد ریال اســت .این مسوول همچنین گفت :در کنار توسعه و تکمیل
زیرساخت ها در شــهرک ها و نواحی صنعتی ،با هدف رونق و جهش تولید کمک به
احیای طرح ها و واحدهای تولیدی راکد ،پشــتیبانی از طرح های در دست ساخت و
جذبسرمایهگذارانجدیدازاولویتهایشرکتشهرکهایصنعتیاستانقزوین
بهشمارمیرود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین اظهار داشت :توسعه اراضی در
شهرکهایصنعتیتقاضامحورباهدفرونقسرمایهگذاریازدیگراولویتهایاین
دستگاهبهشمارمیرود.

صنعت و معدن
توسط اعضای هيأت عامل و در نشست سراسری مدیران بانک صنعت و معدن
تشريح شد

توسعهوبهبودكیفیتخدماتنوین

رويكرد بانك صنعت و معدن در ســال آينده ،توســعه و بهبود كيفيت
خدمات نوين ،جذب منابع و وصول مطالبات معوقدر راستاي افزايش
رضایت مشتريان و بهبود مجدد شــاخص هاي عملکردی بانک خواهد
بود.
به گزارش روابط عمومــي بانک صنعت و معــدن ،عبدالرضا ولي الهي
معاون اعتبارات و راهبري شــعبدر نشست سراســری مدیران بانک
صنعت و معدن با موضوع هم انديشــي و تبيين سياســت هاي بانك كه
به صورت ارتباط ويدئو كنفرانس با مديران ســتادي و استاني اين بانك
برگزار شــد ،ضمن ابراز خرســندي از حصول نتايج مطلوبدر ارتقاي
شــاخص هاي عملكردي و تحقق عملكرد بيش از حــد انتظار و برنامه
ريزي شــده گفت:در سياســت هاي اعتباري ســال آتي مقرر شــده
چارچوب ودستورالعمل فعاليت هاي اعتباري و تسهيالتي تفكيك شده
ودر زمينه اعتبارات اختيارات بيشتري به شعبداده شود ودر پرداخت
تسهيالت تأكيد بيشتري بر توازن منابع و مصارف وجود دارد.
منصور يوسفي نيا معاون برنامه ريزي و فناوري بانك نيز بيانداشت:در
خصوص رمز ريال و مقررات انتشــار و دستورالعمل آن تا خرداد 1401
اقدام خواهد شــد و ســال آينده اين رمز ارز وارد عرصه اقتصاد خواهد
شد؛ رويكرد بانك مركزي به ســمت بكارگيري قراردادهاي هوشمند و
بالك چين اســت ودر ســال آتي پايه هاي اقتصادديجيتال به صورت
زيست بوم(فراگير)در شــبكه هاي بانكي و غير بانكي اجرايي مي شود
و ما بايد به صورتي هم افزادر اين زمينــه عمل كنيم.وي اضافه كرد:در
ســال  1401برنامه هاي مهميدر ادامه پروژه هاي قبلي مانند امضاي
ديجيتال ،زنجيره تأمين و بانكداري بازدر بانك كليد خواهد خورد.
يوسفي نيا اعالمداشت:دو پروژه مهم ســامانه يكپارچه احكام قضايي
كه ارتباط بانك با قوه قضاييه را برقرار مي ســازد و سامانه پل كه سامانه
پرداخت لحظه اي اســت و اجازه مي دهد پرداخت ها مبتني بر حساب
به انجام برسد،در سال  1401اجرايي خواهد شد.
رضا رفيعا معاون توسعه سرمايه انساني نيز از تدوين سند جامع نيروي
انســاني بانك تا پايان ســال خبرداد و گفت:در خصوص مهارت افزايي
مرتبط با بانكــداريديجيتال ،پروژه ارگونومي ،ســاماندهي نيروهاي
ايثارگر ،ارتباطات سيستمي سامانه هاي ســرمايه انساني اقداماتيدر
حال انجام اســت ودر رابطه با بيمه نيز مشــكالتي وجودداشت كهدر
تالش براي حل آنها هستيم.وي افزود :پروژه هاي بازسازي چند شعبه
رادردست اقدامداريم و از شعب مي خواهيمدر مورد خريد تجهيزاتي
مانند كامپيوتر ها ودوربين ها با متولي آندر ستاد هماهنگ باشند.
بيژن اســدي معاون نظارت حقوقي و وصول مطالبات بانك نيز با تاكيد
بر لزوم جديت بيشــتر شــعبدر امر وصول مطالبات خاطرنشان كرد:
مديران استاني ظرف يك هفته هرگونه پيشــنهادي در مورد وصول هر
چه بهتر و سريعتر مطالبات بانكدارند ،ارائه نمايند.
وي گفت:درخواســت ما اين اســت كه همكاراندر جلســات ستاد
تسهيل حضور فعاالنهداشــته ودر مورد تعيين وثايق و به خصوص حد
اعتباري ال سي و ضمانتنامهدقت الزم راداشته باشند و نسبت به ثبت
و به روزرساني وثايقدر سيستم هاي مربوطه اقدام كنند.اسدي عنوان
داشت :سال آينده الزم است تعامل بيشــتري با بدهكاران ارزيداشته
باشــيم خصوصا بدهكاران صندوق توســعه ملي و به نحوي با مسؤالن
اســتاني همكاريداشــته باشــيم كه نه بانك صدمه ببيند نه وضعيت
اشتغال استان.در خالل اين جلسه مديران استاني و رؤساي شعب نيز به
بيان مسايل و نقطه نظرات خود پرداختند و مديرعامل و اعضاي هيأت
مديره و هيأت عاملدر فضايي صميمانه پذيراي نظرات همكاران خود
بوده و براي رفع موانع پيش روي بحث و تبادل نظر کردند.
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رییس اتحادیه امالک:

رشد قیمت خانه در بهمنماه به صفر رسید

خریدار رییــس اتحادیه مشــاوران امالک با
اعالم اینکه رشد قیمت مســکندر بهمن امسال
متوقف شــد و به صفر رســید ،گفت :شوکهای
مثبت به بازار مسکن از برنامه دولت برای جبران
کسری ساخت و ســاز و همزمان انجام مذاکرات
رفع تحریمها نشات گرفته که باعث تخلیه حباب
قیمت ملک و تمایل قیمتها به ثبات شده است.
بانک مرکــزی روز گذشــته اعالمکــرد که در
بهمنماه متوســط قیمت خریــد و فروش یک
مترمربع زیربنای واحد مســکونی معامله شــده
از طریــق بنگاههای معامالت ملکــی تهران ۳۳
میلیــون و  ۶۰هزار تومان بوده که نســبت به ماه
قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب رشد اندک
چهاردهــمدرصدی و ۱۶.۴درصــدی را تجریه
میکند.بــا این حال« ،مصطفی قلیخســروی»
رییس اتحادیه امالک درباره قیمت مســکن در
بهمن ماه به خبرنگار ایرنا گفت :قیمت مســکن
در ماههای اخیر از تورم عمومی جا مانده اســت
و شــاهد تخلیه تدریجــی حباب بــازار ملکدر
بسیاری از مناطق پایتخت هستیم.
وی معتقد اســت که گزارش بانــک مرکزی در
خصوص رشد اندک قیمت مســکندر بهمن نیز

نباید اعالم شــود ،چرا که ناشــی از تاثیرگذاری
قیمت خانهدر منطقه یک تهران است.
بازار در حال تخلیه حباب قیمت است
قلیخســروی تاکید دارد بازار در حــال تجربه
کاهــش قیمت و تخلیــه حباب اســت و هر نوع
گزارشیدرباره رشــد قیمت مسکن ،حتی اندک
و ناچیز می تواند سیگنال افزایش قیمت را به بازار
بدهد.وی به مذاکرات رفع تحریمها اشــاره کرد و
گفت :اگر شوکهای منفی گزارش بانک مرکزی
از قیمــت خانــهدر پایتخت را فاکتــور بگیریم،
شوکهای مثبت به بازار مســکن از برنامهدولت
برای جبران کسری ساخت و ساز و همزمان انجام
مذاکرات رفــع تحریمها نشــات گرفته که باعث
تخلیه حبــاب قیمت ملک و تمایــل قیمتها به
ثبات شده است.
قدرت چانه زنی خریداران ملک باال
رفته است
قلیخســروی اظهــار داشــت :ســوداگران
نمیخواهند شــوکهای مثبت به بازار ملک کار
خود رادرســت انجامدهد ودر میان اخیار مثبت

کاهش تورمدر بخش مسکن ،خبر از گرانی خانه
میدهند؛ اما اتحادیه امالک معتقد اســت اکنون
قدرت چانه زنی خریداران افزایش یافته و بازار به
سمت خریداران است .اکنون مشتری به راحتی
میتواند تخفیف بگیرد.به گفته وی ،ســوداگران
در منطقه یک پایتخت ساخت و سازهای لوکس
انجام میدهنــد که موجب تســری قیمتها به
سایر مناطق پایتخت میشــود و اگر منطقه یک
رادر معدلگیری قیمت مســکن وارد کنیم ،خبر
غیرواقعی رشــد قیمتها داده میشود.این مقام
صنفی تاکیــد کرد:در بهمنماه امســال افزایش
قیمت نداشتیم و رشد قیمت مسکن متوقف شده
است .قلی خســروی یادآوری کرد :اعالم افزایش
 ۴۸درصدی قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی
در ســال ۹۸در حالی بود که بــه اذعان آمارهای
اتحادیه امالک ۱۲درصد قیمتها رشدداشت.
وی توضیــحداد :بــازار فروش در انتظــار نتیجه
مذاکرات برجــام اســت و با شــوک مثبتی که
توافقات به بازار وارد میکند فایلهای فروش در
ماههای آینده افزایش خواهد داشــت و در عین
حال بازار به سمت خریدار و قیمت رو به پایین به
ثبات خواهد بود.

آینده

مرزهای مسئولیت اجتماعی به نفع مردم جابجا شد

پرداخت۱۰نوعتسهیالتدربانکآینده
به۱۷۰٫۰۰۰متقاضی

بانک آینده طی  22ماه گذشــته ،حــدود  170هزار فقــره انواع وام و
تسهیالت ُخرد بهمبلغ بیش از 52هزار میلیارد ریال پرداخت کرد.
بانک آینده کــه پیش از این روند پرداخت تســهیالت ُخــرد با فرایند
سهل ،ســاده ،مبتنی بر اعتبارســنجی و بدون ضامن را عملیاتی کرده
بود در ادامه اقدامات خود بهمنظــور ارزشآفرینی هر چه بیشتر برای
مشــتریان و عموم هموطنان عزیز ،همگام و همسو با تدابیر اتخاذ شده
توسطدولت ســیزدهم ،بهمنظور تســهیلدر اعطای تسهیالت ُخرد
به آحاد مردم بــر مبنای روشهای جایگزین وثیقه و توســعه خدمات
قرضالحسنه گام برمیدارد.
بانک آینده بر اســاس سیاســتگذاری وزارت امور اقتصادی ودارایی
و بانک مرکــزیدر حوزههای تحول نظام بانکــی بهنفع مردم از طریق
توجه ویژه به پرداخت تســهیالت ُخرد با فرایند ســهل ،ساده ،مبتنی
بر اعتبارســنجی و بدون ضامن ،با هدف کارگشاییدر مشکالت مردم،
بهویژهدر ســالهای  1399و  1400و با اتخاذ اســتراتژی تغییر الگو و
ترکیب مصارف پرداخت تسهیالت ،همواره تالشداشته است تا عالوه
بر اعطای تسهیالت به عموم هموطنان برای رفع نیازمندیهای خود و
صنایع تولیدی ،فعاالن اقتصادی و کارآفرینان با هدف حفظ اشتغال و
ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کشور ،نقش پررنگی نیزدر ایفای نقش
مسئولیتهای اجتماعی خودداشته باشد.
بانک آینده با اعطای  50.528فقره تســهیالت ُخرد بهمبلغ کلی بیش
از  10.038میلیارد ریال ،به کادردرمان شــاغلدر سراســر کشوردر
موضوع کرونا ،بــدون اخذ ضامن و تنها با ارائه نامــه ضمانت کلی افراد،
از طرفدانشــگاههای علوم پزشکی و بیمارســتانهای سراسر کشور،
از کادردرمان و پرســتاراندر ایام مقابلــه با بیماری کرونــا با عرضه
محصول «حمایت از فرشتگان ســامت» حمایت کرد که منابع مورد
نیاز برای پرداخت این تســهیالت از محل منابــع آزاد و مردمی بانک و
بدون اســتفاده از هیچگونه کمکدولتی و بهصورت کام ً
الداوطلبانه،
تأمین شد و با موفقیت کامل بهاجرادرآمد.همچنین بهمنظور پرداخت
تسهیالت ُخرد به اقشار مختلف جامعه ،با شــرایط سهل و آسان برای
خرید کاال و خدمات تولیدداخل ،تا سقف مبلغ  700میلیون ریال برای
هر فرد (و اخیراً 1.250میلیون ریال) و با ســرعت مــورد انتظار مردم،
طرح «تسهیالت کارگشا» را بهاجرادرآورده است.
از بیستم فروردینماه  1399تا بیستم بهمنماه  ،1400تعداد 22.768
تسهیالت کارگشا بهمبلغ  7.753میلیارد ریال پرداخت شده است.
پرداخت تســهیالت و اعتبار خرید برای خریدهای اقســاطی مردم از
طریق فروشــگاههای اینترنتی تا ســقف  200میلیون ریال ،با حداقل
تضامین و بر مبنای اعتبارســنجی و فراینــد غیرحضوری یکیدیگر از
اقدامات بانک آینده برای عموم هموطنان عزیز است تا بهراحتی و بدون
مراجعه حضوری بتوانند خریدهای موردنیاز را انجامدهند.
در بازه زمانی بیســت فروردین  1399تا بیســت بهمنماه 1400در
این بخش نیز ،بانک آینده تعداد  14.289تســهیالت بهارزش 1.946
میلیارد ریــال پرداخت کرده اســت« .مردمیــار» نیز یکــی دیگر از
محصوالت بانک آینده است که تسهیالت تا ســقف یک میلیارد ریال
به تمام اقشــار مختلف مردم با حداقل وثیقــه و تضامین الزم پرداخت
میشود .بازه زمانی  1399/01/20تا  ،1400/11/20نشانگر پرداخت
تعداد  6.803بهمبلغ  5.054میلیارد ریال تسهیالت مردمیار است.
در بازه زمانی بیســتم فروردینماه  1399تا بیســتم بهمنماه 1400
نیز ،تعداد  24.041تســهیالت حمایتی مســتاجران و  15.043وام
قرضالحســنه ازدواج بهترتیب بهمبالغ  15.043و  10.376میلیارد
ریال پرداخت شده است.

سرمایه چادرملـو بیش از  2برابر شد

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی
و صنعتی چادرملو (ســهامی عام)  ،ســاعت 8صبح
روز چهارشــنبه مورخ  1400/12/4در محل مجموعه
فرهنگی ورزشــی وزارت کار و امور اجتماعی ســالن
تالش با حضور اکثریت صاحبان ســهام و یا نمایندگان
قانونی آن ها  ،نماینده ســازمان بورس و اوراق بهادار،
نمایندگان حسابرس مســتقل و بازرس قانونی  ،اعضا
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برگزار گردید .
به گزارش خبرنگار ما در این مجمع پس از انتخاب هیات
رئیسه و اعالم رسمیت جلسه توسط رییس مجمع  ،ابتدا
مدیر عامل چادرملو ،در خصوص لزوم افزایش سرمایه
شــرکت گفت :ابتدا پیشــنهاد افزایش سرمایه از 55
هزارو  500میلیارد ریال به مبلغ 200هزار میلیارد ریال
در تاریخ  24آبان ماه  1400مــورد تصویب هیات مدیره
قرار گرفت و گزارش مذکور در تاریخ  8آذر ماه  1400به
تایید بازرس قانونی شرکت رسید.
اما با در نظر گرفتن شــرایط بازار ســرمایه و به منظور
حمایت از ســهامداران خرد با هماهنگی سهامداران
عمده مقرر گردید ابتدا مجوز افزایش ســرمایه از 55
هزارو  500میلیارد ریال به  121هزارو  500میلیارد ریال
از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شود و افزایش
سرمایه آتی شــرکت پس از مجمع عادی سالیانه و با
لحاظ سود سال  1400مورد بررسی قرار گیرد.
لذا با عنایت بــه مراتب فوق مجوز افزایش ســرمایه
شرکت از  55هزارو  500میلیارد ریال به مبلغ 119هزار
میلیارد ریال در تاریخ  18/11/1400از ســازمان بورس
واوراق بهادار بــه منظور اجرای بخشــی از مخارج
سرمایه ای پروژه گندله سازی شماره (  )2به مبلغ ( 12
هزار میلیارد ریال) .

خرید ماشین آالت و تجهیزات معدنی به مبلغ( 9هزار میلیارد ریال) به شرح جداول زیر:

مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه که افزایش سرمایه آنها ثبت شده است به مبلغ ( 27هزار میلیارد ریال)

و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه که افزایش سرمایه آنها در جریان ثبت است به مبلغ(  15هزارو 858
میلیارد ریال) موافقت.

مهندس ناصر تقی زاده همچنین با اشاره به اهمیت اکتشاف ،بر اولویت بودن دسترسی به ذخایر
جدید سنگ آهن از ســوی چادرملو تاکید کرد و از حمایت های بی دریغ اعضای هی ًات مدیره و
سهامداران حقیقی و حقوقی از روند طرح های توسعه شرکت تقدیر و تشکر و اظهار امیدواری
نمود این شرکت بتواند همچنان مسیر رو به رشد و پویایی خود را در اقتصاد کشور و تولید ثروت
تداوم بخشد.
مدیر عامل چادرملو افزود :در حالیکه بازده کل بازار سهام طی سال جاری منفی  2درصد بوده
است شرکت چادرملو طی  10ماهه گذشــته با  20هزار میلیارد تومان سود بازدهی مثبت 33
درصد داشته است .
در ادامه ،گزارش بازرس قانونی شــرکت (موضوع مفاد تبصره  2مــاده  161اصالحیه قانون
تجارت مصوب سال  ) 1347قرائت گردید و با عنایت به مجوز صادره از سوی سازمان بورس
و اوراق بهادار به شماره  004/832125-230مورخ  1400/11/12مجمع پس از شور و مذاکره،
با اکثریت قانونی آرای سهامداران حاضر ،افزایش سرمایه از مبلغ (پنجاه و پنج هزارو پانصد
میلیارد ریال) به مبلغ (یکصدو نوزده هزار میلیارد ریال ) مقتســم به  119میلیارد ســهم
یکهزار ریالی با نام عادی از محل سود انباشــته از طریق صدور سهام جدید را مورد تصویب
قرار داد .

