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بنادر

مدیرعامل سازمان بنادر در خصوص تسریع در 
اجرای موافقتنامه چابهار به اپراتور هندی بندر 

شهید بهشتی تذکر داد.
به نقل از ســازمان بنادر و دریانوردی، با هدف 
تســریع در روند اجرایــی و عملیاتــی کردن 
توافقنامه سه جانبه چابهار و به منظور برطرف 
ســازی موانــع و چالش هــای موجــود برای 
افزایش ترافیک کاال در بندر شــهید بهشتی و 
ترانزیت کاال از چابهار به کشــورهای منطقه و 
 IPGL فرامنطقه ای، مدیرعامل شرکت هندی
به عنوان اپراتور خارجی بندر شــهید بهشتی با 
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی دیدار و 

گفت وگو کرد.
علی اکبــر صفایی در ایــن دیدار بــا تاکید بر 
سیاست اصلی جمهوری اســامی ایران مبنی 
بر افزایــش حداکثری همکاری هــای تجاری 
و اقتصادی بــا کشــورهای همســایه اظهار 
داشــت: ســازمان بنادر و دریانوردی و وزارت 
خارجه ایــران مذاکراتی را به طور مســتقیم با 
کشورهای هند، پاکستان، امارات، عمان و قطر 

در مورد اســتفاده از ظرفیت های بندر چابهار، 
به منظور ترانزیت کاال به کشــورهای آســیای 

مرکزی)CIS( داشته اند.
معاون وزیــر راه و شهرســازی با بیــان اینکه 
موافقت نامه چابهار باید هرچه ســریع تر نهایی 
و اجرایی شود و به امضای طرفین برسد، تاکید 
کرد: هدف ما این اســت که موافقــت نامه بین 
المللی چابهار با چالش های کمتری، عملیاتی 

شود.
صفایی با بیان اینکــه امکان ترانزیــت کاال از 
طریق چابهار برای هند فراهم شــده اســت، 
تصریح کرد: در حال حاضــر از بخش کوچکی 
از ظرفیت بندر چابهار استفاده می شود که این 
مســاله نارضایتی ســازمان بنادر را در دو سال 
گذشته از اجرای قرارداد کوتاه مدت، با شرکت 

هندی IPGL به همراه داشته است.
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی خاطر 
شــأن کرد: هدف نهایی و محوری این سازمان، 
افزایش ترافیــک کاالی ورودی به بندر چابهار 
اســت که بایــد در قــرارداد اصلی نیــز به آن 

پرداخته شود.
صفایــی تاکید کــرد: انتظار می رود شــرکت 
هنــدی IPGL بــه عنــوان اپراتــور بندری، 
مســتقیمًا در بندر چابهار فعالیت داشته باشد؛ 
از این رو با تشــکیل کمیته مشــترک، هرچه 
ســریع تر تغییرات الزم در قــرارداد بلند مدت 
صورت گیرد و نســخه نهایــی آن برای امضای 

طرفین ظرف یک ماه آینده آماده شود.
راجیو جلوتا مدیر عامل شرکت IPGL )اپراتور 
بندری بندر شهید بهشتی چابهار( در این دیدار 
با اشاره به پتانســیل مطلوب بندر چابهار برای 
 CIS ارتباط و تعامل تجاری با کشورهای حوزه
اظهار داشت: با توجه به ماهیت قرارداد چابهار 
بین دو کشور، الزم اســت با اتخاذ راهکارهای 

اجرایی، موانع به سرعت برطرف شود.
وی اعام کرد: حضور تجهیزات به روز و کارآمد 
در بندر شهید بهشــتی چابهار به افزایش تردد 
کشتی های بزرگ در بندر چابهار کمک خواهد 
کرد که برای تسریع در این امر پیشنهادهایی از 

طرف شرکت IPGL ارائه خواهد شد.

تذکر مدیرعامل سازمان بنادر به هندی ها برای فعال کردن بندر چابهار

آگهی مناقصه عمومی
شهرداری باغستان در نظر دارد نسبت به تهیه رنگ آمیزی جداول،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:

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختارمی باشد.
1400/12/19مهلت  تاریخ  1400/12/09تا  اسناد:ازتاریخ  توزیع  2-تاریخ 

دریافت اسناد وتحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد.
3-مبلغ برآورد قرارداد تا سقف5/500/000/000 ریال معادل پانصد وپنجاه 

میلیون تومان.
وهفت  بیست  معادل  275/000/000ریال  درمناقصه  شرکت  4-سپرده 

میلیون وپانصد هزار تومان .

5-برندگان اول و دوم وسوم مناقصه درصورت حاضرنشدن جهت انعقاد 
قرارداد،سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

6-مشروح جزئیات شرایط مناقصه دراسناد مندرج است.
7-هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

8-تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده درتاریخ1400/12/21 )روزشنبه(
خمینی)ره(- اسناد:شهریار-باغستان-بلوارامام  دریافت  9-محل 

بلوارولیعصر )عج( خیابان الله دوم اصلی-شهرداری باغستان- امورقراردادها 
تلفن:021-65238006 

baghestan.ir:سایت شهرداری
تاریخ انتشارنوبت اول:1400/12/2
تاریخ انتشارنوبت دوم:1400/12/9

 نوبت دوم

محمدرضا شمسایی-سرپرست شهرداری باغستان

آگهی دعوت به مناقصه عمومی
 شماره 97/00/62

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

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان درنظر دارد مناقصه زیرسازی و آسفالت سطحی آزادتپه به پیرواش 
شهرستان علی آباد کتول را به شماره 97/00/62 را 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 مناقصه گران 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 1400/12/07 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

 مهلت دریافت اسناد مناقصه: ساعت 13:00 تاریخ 1400/12/14
 مهلت ارسال پاسخ پیشنهادها از طریق سامانه: ساعت 13:00 تاریخ 1400/12/24

 تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: 1400/12/25 ساعت 8 صبح
 آدرس و اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: گرگان، میدان بسیج، سایت اداری، مقابل ضلع شرقی استانداری، اداره کل 

راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، کد پستی 37141 – 49189 تلفن: 32422572 داخلی 243
 اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد.

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1456
 جهت کسب اطالعات می توانید 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(

http://iets.mporg.ir آدرس سایت مناقصات و مزایدات 
www.setadiran.ir )آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد 

شناسه آگهی: 1285178 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان گلستان
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وزیر راه و شهرسازی: 

مساله تامین زمین در همه استان ها به سرعت حل شود

معاون اول رییس جمهور:

بازار سرمایه باید یکی از امن ترین بخش ها در کشور باشد

سیاست
روزنامه سراسری صبح ایران
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ومات تدوین  از دانشگاه تا بازار مصرف، ملز
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 دانشــگاه ها در راه تولید صنعتی یــاری گیرند. 
دانشگاه ها نیزدر صورتی در مسیر توســعه و پویایی قرار می گیرند 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 ۱۳۹۸ نیز 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 می شود 
که ایران تحت شــدیدترین تحریم های غربی قــرار دارد. رهبر معظم 
انقالب البته مســاله درون زایی اقتصاد را فارغ از تحریم خارجی مدنظر 
دارند زیرا در همان ســخنرانی ســال ۹۸ اعالم فرمودند: »تصور پایان 
تحریم ها در یکی دو ســال آینده خیال باطل اســت و با شناختی که از 
مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم ها حاال حاالها وجود دارد. بنابراین 
برای نجات اقتصاد کشــور نباید منتظر پایان تحریم ها و بودن یا نبودن 
فالن شــخص یا اقدام فالن کشــور بود.«کلیدواژه مهمی که در بیانات 

ایشان بدان اشاره شد، مصون سازی کشور از آسیب تحریم هاست.
سخنان معظم اله در دیدار اخیر با تولیدکنندگان و کارآفرینان در سال 
۱۴۰۰ اما 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 می توان 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 می رسد نخســتین گام را می توان در حوزه دانشگاه و علم تعریف 
کرد. به عبارت دیگر شکل دهی 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 نظام ها و نهادهای 
اجتماعی مختلف از هماهنگی و ارتباط پویا برخوردار باشند. نهاد دانشگاه 
باید تالش همه جانبه 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 می کند 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 دانشــگاه ها در راه تولید صنعتی یاری گیرند. دانشگاه ها نیز در 
صورتی در مسیر توسعه و پویایی قرار می گیرند که دانش و تخصص خود 
را در تولیدات صنعتی صنایع متجلی کنند و در راه پاسخگویی به نیازهای 
صنایع گام های جدی بردارنــد.  به طور مثال، بر اســاس آمار و اطالعات 
رســمی، در دهه ۸۰ و ۹۰ از هر ۱۰ دانشجوی رشــته MBA با گرایش 
بازاریابی صادراتی دانشــگاه های معتبر آمریکا، هشت نفر از کشور چین 
بودند. محصول حرکت علمی دهه ۸۰ و ۹۰ آن کشور را می توان در حوزه 

بازاریابی کاالهای چینی در جهان در سال های 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 
کســب وکار و برطرف کردن قوانین مزاحم در کنار اصالح عملکردهای 
اشــتباه و تغییر قوانین مالی، پولی، بانکی و گمرکی، بودجه ای و تامین 
اجتماعی به نفع تولید و تنگ کردن عرصه بر ســفته بازان، از مهمترین 
وظایف مجموعه حاکمیت در کنار دســتگاه های اجرایی کشــور تلقی 
می شود.  در واقع اصالح فضای کســب و کار در صورتی می تواند موجب 
رونق تولید شود که هزینه های سربار و ریسک های تولید را کاهش دهد. 
بنابراین نهادهای سیاست گذار کشــور باید در دو سطح مقررات زدایی 
و مقررات گــذاری به گونه ای عمل کنند که مســیرهای ســوداگری و 
ســفته بازی و ســودبری غیرمولد به عنوان رقیب تولید بســته شــود. 
مهمترین اقدام برای تحقق این امر، ایجاد یکپارچگی در سیاســت های 
اقتصادی در سطوح مختلف از جمله صنعتی، معدنی و تجاری کشور بر 

اساس برنامه های بلند مدت و میان مدت است.  

گام سوم- تولید کننده 
در این مســیر تولیدکننــده نیز ضروری اســت بــا به کارگیری 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 دانشــگاه ها و اعالم نیاز بــه مراکز تولید علم 
در کشور از ضروریات اســت.  به عبارت دیگر تولیدکننده باید با تکیه بر 
ظرفیت های داخلی و نیروی انسانی جوان و مستعد و نیز بهره گیری از 
توانمندی شرکت های دانش بنیان، به سمت تولیدی با کیفیت و در تراز 
اســتانداردهای ملی و بین المللی رفته و کاالیی رقابت پذیر 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 مصرف کننده در این زمینه، افزایش میل 
به تقاضا برای تولیدات داخلی است.  به طور طبیعی انتظار حمایت از تولید 
داخلی توسط مصرف کننده و به هر قیمت، انتظار درستی نیست. این مهم 
بدون ارتقای کیفیت تولیدات داخلی در مقایسه با کاالهای مشابه خارجی 
امکان پذیر 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 سال های 
اخیر توانســته اند بخش مهمی از بازارهای جهانی را در اختیار بگیرند، 
تجربه ای مناســب برای رصد است تا با بومی ســازی این مسیر امکان 
پیشــرفت اقتصادی و تولید ثروت که هدف نهایی این پیشرفت است، 
محقق شود.همان طور که اشــاره شــد چین در کنار برنامه گسترش 
تولید، نسبت به تدوین برنامه ای منسجم برای بازاریابی نیز اقدام کرده 
و با بازاریابی حرفه ای محصوالتش، توانست در جهان حرفی برای گفتن 
داشته باشد. ایران نیز می تواند با تدوین یک نقشــه راه، در میان مدت 
این مهم را در اختیار گیرد. آنچه مســلم است بومی سازی تولید و ایجاد 
ثروت از طریق تولید و تغییر ریل اقتصاد به نفع تولید داخلی، یک  شبه 
رخ نمی دهد و ملزوماتی برای اجرایی شــدن آن الزم است. این برنامه 
باید برنامه ای فراقوه ای باشد تا حتی تغییر دولت ها و مجلس نیز نتواند 
خللی در تحقق آن ایجاد کند. در این صورت اقتصــاد ایران می تواند با 

تکیه بر درونزایی در مسیر توسعه و تولید ثروت قرار گیرد.

یادداشت

 رییس کمیسیون بهداشــت مجلس گفت: متاسفانه 
شاهد کاهش سن مصرف سیگار در کشور هستیم الزم 
است برای حفظ ســامت جامعه در بحث اخذ مالیات 

سیگار تجدید نظر شود.
حسینعلی شهریاری در نشست علنی مجلس شورای 
اســامی در اخطار قانون اساسی با اســتناد به بند ۱۲ 
اصل سوم، با اشاره به منتفی شــدن اخذ عوارض مازاد 
از سیگار در الیحه بودجه گفت: براساس این بند دولت 
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 نشســت دیروز با 

اخذ عوارض مازاد از ســیگار مخالفت شد در 
حالی که قرار بود پــول حاصل از این موضوع 
صرف اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری، 
تامین آمبوالنس و حوزه های دیگر بهداشت 
و درمان شود.رییس کمیســیون بهداشت 
مجلس گفت: رهبر معظم انقاب دو ســال 
به صورت پیاپی در مورد اجرای قانون تعرفه 

گذاری پرستاری تذکر دادند و دولت و مجلس انقابی 
باید فرمایشات رهبری را اجرا کنند.

وی با اشاره به کمبود ۳ هزار آمبوالنس در کشور، گفت: 
همچنین براســاس قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت باید خوابــگاه متاهان ســاخته و منابع این 

موارد باید تامین شود.

شــهریاری با بیان اینکه صنعــت دخانیات 
موفق ترین صنعت در کشــور اســت، گفت: 
تعداد واحدهای این صنعت از ۸ به ۲۸ واحد 
رســیده و تولید ســیگار داخلــی که حدود 
۹ میلیارد نــخ بود به حــدود ۴۵ میلیارد نخ 
رســیده که بیش از ۹۰ درصد نیــاز داخلی 
را تامین می کند و همچنیــن قیمت پاکت 
ســیگار یک ســال قبل حدود ۱۲۰ تــا ۱۳۰ درصد 

افزایش یافته اما رقمی از آن عاید بیت المال نمی شود.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از 
اینکه سن شــروع مصرف دخانیات به ۱۳ و ۱۴ سالگی 
رسیده، تصریح کرد: متاســفانه دختران و زنان ما نیز 
به سمت مصرف سیگار روی آورده و ساالنه حدود ۴۵ 

هزار میلیارد تومان صرف درمان بیماری های ناشی از 
مصرف سیگار می شود.

شــهریاری افزود:براســاس آمارهای بهداشت جهانی 
ایران کمترین مالیات دخانیات در دنیا را اخذ می کند 
و کمتر از ۳۰ درصد نرخ خرده فروشــی است در حالی 
که این رقم در ترکیه ۷۶ درصد، پاکســتان ۷۸ و اردن 

۷۴ درصد است بنابراین نیاز است.
نماینده مــردم زاهــدان گفت:با توجه بــه تاکیدات 
رهبر معظم انقاب برای اجرای قانــون تعرفه گذاری 
پرســتاری در مصوبه دیروز تجدیدنظر شود؛ این پول 
قرار نیست به پزشــکان اختصاص داده شود بلکه قرار 
است به پرستارانی داده شــود که ۲ سال پیاپی در حال 

مبارزه با کرونا هستند.

رئیــس مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا تاکید بر 
اهمیت موضوع عدالــت در حکمرانی دنیــای امروز، 
گفت: انســجام منظومه فکری دولتمردان و مسئوالن 
ضرورت دارد. 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 نظام دیدار و گفتگو کرد.
آملی الریجانی در این دیدار با تاکید بر اهمیت موضوع 
عدالت در حکمرانی دنیای امروز بر ضرورت انســجام 
منظومه فکــری دولتمردان و مســئوالن تاکید کرد و 
گفت: ان شــاءالله با همــت مدیران جــوان و انقابی، 

حرکت ها و کارهای جدیدی در کشور انجام 
شود که مردم از منافع آن بهره مند شوند.

وی اجرای عدالت بــه نحو مطلوب را نیازمند 
کاری جدی، علمــی و به دور از شــعارهای 
پوپولیســتی دانست و با اشــاره به تأکیدات 
مقام معظــم رهبــری مبنی بــر ضرورت 
پرداختن بــه امر عدالت در الگوی اســامی 

- ایرانی پیشــرفت، اظهار داشــت: خروجی همه این 
موضوعات نظری، خود را در مرحله اجرا نشان می دهد 
و به همین علت، آنچه از اهمیت باالیی برخوردار است، 
اقدامات درست کسانی اســت که مسئولیت اجرایی را 

بر عهده دارند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، توکل 
و اعتماد به خدا و برنامه ریزی صحیح در کنار 
جســارت و شــجاعت مدیران را مهم ترین 
مؤلفه در پیشــبرد هر چه بهتر امور اجرایی 
کشور دانست و با اشاره به اباغ سیاست های 
کلی برنامه هفتم توسعه کشــور، از سازمان 
امور اداری و استخدامی خواست که نظریات 
و دیدگاه های خــود را در رابطه با این سیاســت ها به 

مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کند.
آملی الریجانی همچنین با تاکید بر لزوم اســتفاده از 
ظرفیت های بخش خصوصی و واســپاری برخی امور 
مردم به خود مردم و همچنین توجــه جدی به مقوله 

هوشمندســازی فرآیندهــا، تقنین علمــی و اجرای 
صحیح قانون را در همه عرصه های اداره کشور از جمله 
نظام اداری و اســتخدامی را یکــی از مهمترین راه ای 

برون رفت از مشکات دانست.
وی در پایان، آمادگی مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
را برای هر گونه مســاعدت قانونی در راســتای اصاح 

نظام اداری و استخدامی کشور اعام کرد.
معاون رئیس جمهوری و رئیس ســازمان امور اداری و 
استخدامی کشــور نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از 
اهم اقدامات صورت گرفته، خواستار مساعدت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام بویژه رئیس مجمع برای ارائه 

مدل های نظری حکمرانی مبتنی بر عدالت شد.

کمیسیون

مجمع

خریدار  معــاون اول رییس جمهور گفت: 
راه اندازی جریان احیاگری مسیری میانبر 
برای رســیدن به اهدافی نظیر رشد اقتصاد 
۸ درصدی، مدیریت نقدینگی و هدایت آن 
به سمت تولید و نیز توسعه صادرات خواهد 

بود.
محمــد مخبر در جلســه نهضــت احیای 
واحدهای اقتصادی با تسلیت شهادت امام 
موسی کاظم)ع( با اشــاره به اقدامات انجام 
شــده در جهت احیای واحدهای اقتصادی 
اظهار داشــت: 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 جدید در 

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 
مشکاتی در بورس هســتیم و این در 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 تحوالتی در 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 موثری در پیشــبرد برنامه های 
نهضت احیا ایفا کند.

مخبر با تاکید بر لــزوم اولویت بندی دقیق 
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 همراه داشته باشند.
وی با اشاره به ظرفیت گســترده نخبگان و 
شــرکت های دانش 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 از دست اندرکاران 
نهضت احیای واحدهای اقتصادی خواست 
هدف گذاری مشــخصی در تدوین برنامه 
های نهضت احیا دنبال کنند و از هم اکنون 

برنامه نهضت احیا برای سال ۱۴۰۱ شامل 
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، به در نقاط 
مختلف کشور حضور یابم تا هر چه سریعتر 
شاهد تحول اساسی در شاخص های کان 

اقتصاد باشیم.
در این جلســه ســید امیر حســین مدنی 
نماینــده معاون اول رییــس جمهور در راه 
انــدازی و عملیاتی کــردن نهضت احیای 
واحدهای اقتصــادی گزارشــی از تدوین 
برنامه های نهضت احیا ارائــه کرد و گفت: 
ایــن برنامه ها در ســه بخــش جبهه های 
عملیاتی، نظام پشــتیبانی و الزامات نیازها 

تدوین شده است.
وی در ادامه به تشریح و تبیین هر یک از این 
بخش ها پرداخت و گفــت: در بخش جبهه 
های عملیاتی روش هایی برای تامین منابع 
مالی در 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 جمهور در 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.

خریدار  وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
چهار میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم  
ساخته خواهد شــد، خطاب به استانداران 
گفت: مساله زمین و شروع ساخت در همه 
اســتان ها باید به ســرعت حل و با جدیت 
طرح نهضت ملی مســکن در استان ها وارد 
فاز عملیاتی شــود.به گــزارش وزارت راه و 
شهرسازی، »رستم قاســمی« در نشست 
هماهنگــی برنامه های حوزه مســکن، بر 
اجرای به موقع و به هنگام طرح نهضت ملی 

مسکن در 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 ۲۵ هزار نفر 
جمعیت اســت که مقرر شــده تا در دولت 

سیزدهم احداث و تکمیل شود.
عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: شیوه 
کار و اجرای طرح نهضت ملی مسکن بدین 
نحو نیست که هر ســال یک میلیون واحد 
مسکونی ســاخته شــود، بلکه برنامه ریزی 
شده تعداد بیشــتری از واحدها شروع شود 
تا بتوانیــم تعهد خــود را در پایــان دولت 

ســیزدهم که احداث چهــار میلیون واحد 
مسکونی است به انجام برسانیم.

قاســمی در بخش دیگری از سخنان خود 
به تســهیات بخش مسکن اشــاره کرد و 
توضیح داد: تسهیاتی که برای اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن در نظر گرفته شــده، 
تسهیات مناسبی اســت که بانک ها ملزم 
به پرداخت آنها به متقاضیان واجد شــرایط 
هستند.وی بیان داشت: ساخت بیش از سه 
میلیون واحد مســکن شهری جزو تعهدات 
وزارتخانه در سراســر کشور است که در این 
خصوص در مناطقی که زمیــن و متقاضی 

وجود دارد وزارتخانه مسوول ساخت است.

طرح نهضت ملی در مناطق فاقد 
متقاضی اجرا نمی شود

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طرح 
نهضت ملی مســکن در مناطقــی که فاقد 
متقاضی اســت احداث نخواهد شد، تاکید 
کــرد: چنانچه اســتانی در خصوص تامین 
زمین با مشــکل مواجه اســت آن سهیمه 
فریز نخواهد شد، بلکه تســهیات و منابع 
صندوق را به سمتی ســوق می دهیم تا در 
اســتان هایی 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 مســوولیت داریم که باید آن را در 
دولت ســیزدهم اجرایی کنیم، استان هایی 
که بتوانند زمین را تامین کنند ســهم خود 
را شــروع می کننــد و می توانند از ســقف 

تسهیات نیز استفاده کنند.
قاســمی گفت: مســوولیت اجــرای طرح 
نهضت ملی مســکن در اســتان ها بر عهده 
اســتانداران و مدیران کل راه و شهرسازی 
اســت که این مــوارد به صــورت کتبی به 

استانداران اعام 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 ظرفیت های خود برای 
ایجاد تعهد دولــت و قانون جهــش تولید 
مســکن برای اجــرای طــرح نهضت ملی 
مسکن استفاده کنند. مساله زمین و شروع 
ســاخت در همه اســتان ها باید به سرعت 

حل  و با جدیت طرح نهضت ملی مسکن در 
استان ها وارد فاز عملیاتی شود.

وزیر راه و شهرسازی به امضای تفاهم نامه با 
برخی از دستگاه ها برای اجرای طرح نهضت 
ملی مسکن اشــاره کرد و افزود: وزارت راه با 
برخی از دستگاه های کشــور توافق هایی را 
به امضا رسانده اســت که بر اساس آن سایر 
دســتگاه ها در اجرای طــرح نهضت ملی 
مســکن به این وزارتخانه کمــک خواهند 
کرد.وی گفت: ســاخت ۱۰۰ هــزار واحد 
توسط بنیاد مستضعفان، احداث ۱۰۰ هزار 
واحد در فاز نخســت با قرارگاه امام حســن 

مجتبی )ع(، قرارداد احداث ســالیانه ۴۰۰ 
هزار واحد با بنیاد مســکن در روســتاها و 
شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت و قرارداد 
با ستاد اجرایی فرمان امام )ره( برای ساخت 
۱۰۰ هزار واحد مســکونی، از جمله موارد 
مشــترک وزارت راه و سایر دســتگاه ها در 

اجرای طرح نهضت ملی مسکن است.
قاسمی تصریح کرد: از توان سایر دستگاه ها 
در پروژه های انبوه سازی طرح نهضت ملی 
مسکن استفاده شود، این دستور کار باید در 
برنامه باشد و گزارش اقدامات به وزارتخانه 

ارائه شود.

برای حفظ سالمت جامعه در بحث اخذ مالیات سیگار تجدید نظر شود

ورت دارد انسجام منظومه فکری دولتمردان و مسئوالن ضر
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یک پای عرضه اینترنتی اقالم اساسی می لنگد!
عرضه مجازی اقام اساســی که به کاهش واســطه گری ها می انجامد 

این روزها در تحویل کاال به مشتریان با اختاالتی همراه است.
 با توجه به اختال در توزیع بازار گوشت و مرغ در آبان، مسئوالن وزارت 
جهاد کشــاورزی برای تنظیم بازار در ۱۸ آبان اقدام به توزیع هوشمند 
این ۲ قلم کاال از طریق ســامانه بــازرگام در تهران کردنــد که به مرور 

برخی شهرها و دیگر کاالهای اساسی به توزیع اینترنتی اضافه شدند.
چند هفته ای اســت که فرآیند توزیع هوشــمند کاالهای اساســی با 
مشکات جدی روبروســت که به جای گره گشــای مشکات مردم، 

تاخیر در تحویل کاال باعث نارضایتی مردم شده است.
حاال کاالهایی همچون انــواع برنج ایرانی و خارجــی، تخم مرغ، مرغ، 
گوشت قرمز، ســیب زمینی و برخی اقام  محصول لبنی با نرخ مصوب 
از طریق سامانه بازرگام توزیع می شود که بسیاری از شهروندان نسبت 
به میزان آن معترضند و می گویند در خرید ســنتی از مغازه و فروشگاه 
امکان خرید به میزان دلخواه وجود دارد، در حالی که خرید هوشــمند 

این گونه نیست .
یکی دیگر از شــهروندان که از این ســامانه خرید کرده است نسبت به 
تاخیر در ارسال کاال معترض است و عنوان می کند چرا دولت 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 می دهد که اختاالت سامانه بازرگام همچنان به قوت 

خود باقی است.
علیرضا جاوید عربشــاهی مشــاور و رئیس مرکز ارتباطات ســازمان 
مرکزی تعاون روســتایی در 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 تاخیر در ارســال کاال واقعیت دارد که 

اختاالت به زودی رفع می شود.
از اواخر بهمن بســیاری از شــهروندان طی تماس و پیامک با باشــگاه 
خبرنگاران جوان پیگیر مشکات ایجاد شــده در روند توزیع هوشمند 
کاالهای اساسی مبنی بر تاخیر در ارسال کاال و عدم  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 اقام اساســی نوعی دخالت در امر بازار است که در بلند مدت 
جوابگو نیســت. بســیاری از فعاالن بازار معتقدند که توزیع هوشمند 
کاال در بسیاری از شــهرها و روســتاها جا نیفتاده و از طرفی نمی تواند 

سیاست مناسبی برای تنظیم بازار و جلوگیری از دالل بازی باشد.
به گفته او، بیش از ۴۰۰ سال اســت که بازار اقام اساسی سنتی است 
و مردم راغبند که بیشتر از فروشــگاه و مغازه محل خریداری کنند که 

جنس را رویت می کنند.

یکی دیگر از شــهروندان می گوید: با توجه به آنکه امکان رویت کیفیت 
کاال میسر نیست، از این رو در شــرایط فعلی اقتصاد  این ریسک را نمی 

توان پذیرفت.

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 که دولت برای 
تنظیم بازار برعهده گرفته اســت؛ بنابراین نمی توان اظهار نظری راجع 
به آن داشــت و باید منتظر ماند و دید که آیا جوابگوی مشــکات بازار 

هست یا خیر؟
به گفته او، علی رغم فراوانی تولیــد نیازی به ورود دولت در 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 ۳۰ درصد کمتر از نرخ بازار خواهدبود، 

باید منتظر ماند و دید 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 به دنبال حذف واسطه و تنظیم بازار هستند.

 جزئیات آزادراه هایی که سال آینده
 افتتاح می شوند

مدیرکل دفتر مجریان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
کشور، آزادراه های قابل بهره برداری در سال آینده تشریح کرد.

محمود مازینل دربــاره آزادراه های قابل بهره برداری در ســال آینده 
تصریح کرد: آزادراه اصفهان شیراز قطعه ایزدخواست تا شیراز به طول 
۲۱۰ کیلومتر یکی از بزرگترین و مهم ترین آزادراه هایی اســت که در 

سال آینده به بهره برداری می رسد.
وی افزود: آزادراه اصفهان-شــیراز در قطعه ایزدخواست-شــیراز ۹۳ 
درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و در مراحل پایانی پــروژه قرار داریم؛ 
عمدتــًا خریدهایی که برای تکمیــل این پروژه باقی مانــده، به خرید 
مصالح و روسازی جاده برمی گردد؛ همچنین نصب تابلو و عائم و نصب 
نیوجرســی ها باقی مانده که پیش بینی می شــود بیش از هزار میلیارد 

تومان اعتبار می خواهد.
مدیرکل دفتر امور مجریان آزادراه های 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 چه در حال حاضر مازاد تولید سیمان نداریم 
ولی باز هم خرید و نصب نیوجرســی ارزان تر از نصب گاردریل خواهد 
بود.مازینل به در دست ســاخت بودن قطعه منجیل-روبادر از آزادراه 
قزوین-رشت به طول ۸ کیلومتر اشــاره و اظهار کرد: بیش از ۷۶ درصد 
از این قطعه احداث شــده است که بخش بسیار ســختی از کار است و 
تونل و پل های متعــددی دارد؛ 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 نظر داریم تا ۸ کیلومتر 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 ۸ کیلومتری، ۶۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز اســت.مدیرکل امور 
مجریان آزادراه های شرکت ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل 
کشــور به احتمال افتتاح باند رفت قطعه ۲ آزادراه تهران شمال تا پایان 
سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: احداث و بهره برداری این محور بیش از 
۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.وی ادامه داد: آزاد راه تبریز-مرند 
با بیش از ۶۷ درصد پیشــرفت فیزیکی از دیگر آزادراه هایی اســت که 

امیدواریم در صورت تأمین اعتبار سال آینده به بهره برداری برسد.

بازار

با توجه بــه اینکه تاکنون برای ۵۶۸ هــزار خانه خالی 
قبض مالیاتی صادر شده است، ســازمان امور مالیاتی 
به صاحبان این خانه هــا اخطار داده که تــا پایان ۱۰ 
اسفندماه امسال برای پرداخت مالیات فرصت دارند و 
در غیر اینصورت، نسبت به وصول مالیات اقدام خواهد 

کرد.
 براساس اعام ســازمان امور مالیاتی تعداد ۵۶۸ هزار 
واحد مسکونی خالی شناسایی شــده که بالغ بر ۴۸۸ 
هزار واحد از آنها در شــهرهای باالتر از صــد هزار نفر 

جمعیت بوده و مشمول پرداخت مالیات شده است.
آنطور که ســازمان مالیاتــی می گویــد، مالیات این 
واحدهــا محاســبه و در درگاه خدمــات الکترونیک 

 My.Tax.gov.ir نشــانی  بــه  ســازمان 
اطاع رســانی شــده اســت و طبق بند )۹( 
دســتورالعمل فوق الذکر مالک یــا مالکان 
واحدهای مشمول مالیات مکلف به پرداخت 
مالیات حداکثر یک ماه پس از اعام سازمان 
هســتند.عاوه بر این، مشموالن این مالیات 
طبق قانون تا پایان بهمن ماه امســال برای 

پرداخت مالیــات متعلقه فرصت داشــتند و در پایان 
این مهلت ســازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ 

مطالبه اقدام خواهد کرد. 
اما اعام برخــی از صاحبان خانه های خالی به ایســنا 
بیانگر این اســت که ســازمان امور مالیاتی مجدد به 

آن ها اخطار داده و در پیامکــی به صاحبان 
واحدهای مســکونی خالی از ســکنه اعام 
کرده که برای پرداخت مالیات متعلقه تا ۱۰ 
اســفند ماه فرصت دارند و در غیر اینصورت، 

نسبت به وصول مالیات اقدام خواهد کرد. 
متن پیامکی که ســازمان امــور مالیاتی به 
صاحبان خانه های خالی ارســال کرده بدین 

شرح است: 
بنابراین، صاحبان خانه های خالــی فقط دو روز دیگر 
فرصت دارند تا به درگاه خدمات الکترونیک ســازمان 
امــور مالیاتی مراجعه و نســبت به پرداخــت مالیات 
متعلقه اقدام کنند. طبق این گزارش، بر اســاس قانون 

مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه ســال گذشته، 
اگر واحد مسکونی در شــهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر 
بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات 
می شــود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور،  ماهانه 
مشــمول مالیاتی بر مبنــای مالیات بــر درآمد اجاره 
به شرح ضرایب ســال اول معادل شــش برابر مالیات 
متعلقه، ســال دوم معادل ۱۲ برابر مالیــات متعلقه و 
سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد 

شد.  
در این بیــن، وظیفه شناســایی خانه هــای خالی را 
برعهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه اماک 

و اسکان گذاشته شده است.

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

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

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

پیگیری خواهیم کرد، افزود: از جمله اهداف پیش بینی 
شده در ســند توســعه تعاون را، ایجاد سامانه مشوق ها 
و حمایت ها، اجرای مقدماتی ســرویس نقــل و انتقال 
الکترونیکی عضویت در شــرکت های تعاونی و تدوین 
شــاخص های ارزیابی دســتگاه های اجرایی در اجرای 

سند توسعه بخش تعاون است.

مالیات

سهام عدالت

خریدار   عضــو ناظر مجلس در شــورای 
عالی بــورس از مصوبه مجلس بــرای الزام 
قانونی شرکت های بورســی برای پرداخت 
سود سهام از طریق ســامانه سجام خبر داد 
و گفت: اگر سود شــرکت ها از هر طریق به 
جز سجام به حساب ســهامداران پرداخت 
شود؛ ناشــر مکلف به پرداخت مبلغ سود با 

۲۰ درصد جریمه می شود.
»محسن علیزاده« به آخرین اقدامات انجام 
شــده در الزام شــرکت ها برای واریز سود 
ساالنه سهامداران از طریق سامانه »سجام« 
اشاره کرد و افزود: همان طور که بارها به آن 
تاکید داشتیم، باید به طور حتم تقسیم سود 
شرکت های حاضر در بورس از طریق سامانه 
سجام انجام شود. این موضوع هم در یک یا ۲ 
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 شــرکت ها تعریف کرده بودیم؛ 
این در حالیست که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
به این نتیجه رســیدیم تا یک بند الحاقی و 
قانونی درخصــوص الزام شــرکت ها 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 که در چند روز گذشته 
هم در صحن علنی مجلس مورد تصویب قرار 
گرفت. عضو ناظر مجلس در شــورای عالی 
بورس خاطرنشــان کرد: اکنون باید مصوبه 
مجلس )پیشــنهاد ارائه شده در 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 اباغ شــود و طبق آن شرکت ها 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 ۱۴۰۱ آمده 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 سپرده گذاری 
مرکزی به حســاب ســهامداران پرداخت 
کنند.علیزاده اظهار داشت: این امر به عنوان 
یک تکلیف قانونی است که از این به بعد باید 
همه شرکت های پذیرفته شده در بورس در 

دستور کار خود قرار دهند.

جریمه شرکت ها برای پرداخت سود 
سهامداران از طریق بانک

رییس کمیته بازار ســرمایه کمیســیون 
اقتصادی مجلس به جریمــه در نظر گرفته 
شــده برای شــرکت هایی کــه از پرداخت 
سود ســهامداران از طریق ســامانه سجام 
خودداری می کنند، 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 شرکت ها در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در ســال های گذشــته سود 
شــرکت ها از طریق بانک پرداخت می شد، 
اکنون اگر سود شرکت ها از هر طریق به جز 
سجام به حساب سهامداران پرداخت شود؛ 
ناشر مکلف است تا مبلغ سود را با ۲۰ درصد 

جریمه پرداخت کند.
علیزاده اعام کرد که ســازمان بورس را هم 
موظف کردیم تــا نظارت دقیقــی را برای 

اجرای درست این مصوبه داشته باشد.
رییس کمیته بازار ســرمایه مجلس تاکید 
کرد: شــرکت ها طبق تاریخ تعیین شده در 
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 ۲۰ درصد 

جریمه به حساب سهامداران واریز شود.
وی گفــت: ایــن جریمه بدیــن منظور در 

نظر گرفته شــده تا همه شــرکت ها برای 
عدم پرداخت ۲۰ درصد 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 اباغ قانون بودجــه ۱۴۰۱ قابلیت 

اجرا پیدا کند.

اعتراض سهامداران نسبت به مهلت 
هشت ماهه شرکت ها برای واریز سود

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس به 
اعتراض سهامداران نسبت به مهلت هشت 
ماهه شرکت ها برای واریزی سود اشاره کرد 
و گفت: باید اقدامی صورت گیــرد تا زمان 
پرداخت ســود شــرکت ها 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 شرکت ها از طریق 

سجام اضافه خواهد شد.
با توجه به گذشــت حدود چهار ســال از 
راه اندازی سامانه »ســجام« اما همچنان 
در این میان شرکت هایی وجود دارند که با 
بی توجهی به این قانون و الزام سهامداران 
برای حضور در بانک ها، مشــکات زیادی 
را برای این افراد ایجاد کرده اند و همچنان 
ســهامداران در حــال دســت و پنجه نرم 
کردن با این مشــکل هســتند کــه برای 
دریافت ســود هر چند ناچیز سالیانه خود، 
ســختی های حضور در بانک ها را به جان 

بخرند.
حضور ســهامداران در صف هــای طوالنی 
بانک ها بــرای دریافت مبالغ بســیار ناچیز 
ســود با اعتراضات گســترده ای از ســوی 
آنها همراه شــد که فعاالن حاضــر در بازار، 
پرداخت سود از طریق سامانه سجام را تنها 
راه حل رفع این مشکل ســهامداران اعام 
کرده انــد.در ادامه ایــن تاش های صورت 
گرفته از ســوی مســووالن برای استفاده 
شرکت ها از ســجام، حدود یک ماه گذشته 
»مجید عشقی«، رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار درباره پرداخت سود شرکت ها 
از طریق سامانه ســجام گفت: حدود ۲۷۰ 
شرکت، سود ســهامداران در سال جاری را 
از طریق سجام واریز کردند اما بقیه همکاری 
نکردند. از این رو با توجه به امکانات موجود 
و ضمانت های اجرایی قطعا با این شرکت ها 
برخورد خواهد شــد. ســال آینــده تمام 
شرکت ها ملزم هستند ســود سهامداران 
را از طریق ســجام توزیع کننــد. به طوری 
که دیگر مجبور نباشــند از این بانک به آن 
بانــک مراجعه کنند بلکــه بتوانند بصورت 
متمرکز سود سهام را دریافت کنند.سازمان 
بورس در صدد است از طریق اصاح قانون، 
مجازات ها را به نحوی در نظر گیرد که دیگر 
این موارد تکرار نشــود و شرکت ها به موقع 

سودها را پرداخت کنند.

اولتیماتوم سازمان مالیاتی به صاحبان خانه های خالی

ع وقت پرداخت ۷۵ درصد مطالبات تعاونی های سهام عدالت در اسر

سناریوهای پیش روی بازار رمزارز

گمانه زنی درباره صعود دوباره طال 
نگارعلی   نیروهای روســیه وارد دومین 
شهر بزرگ اوکراین، خارکف شده اند، جایی 
که اکنــون درگیری های خیابانــی در آن 

جریان دارد.
 رئیس جمهور اوکراین، والدیمیر زلنسکی، 
می گوید اوکراین بــرای گفتگوهای صلح 
آماده است، اما نه در محل مورد عاقه مسکو 
در باروس.در همین حین تاسیسات نفت 
و گاز اوکراین هدف قرار گرفتند و یک انبار 
در نزدیکی پایتخت، کیف، شــعله ور شد؛ 
قدرت های غربی تحریم های گسترده ای را 
علیه مســکو اعمال می کنند و برای تامین 

تسلیحات اوکراین اقدام می کنند.
خبرگزاری ریانووســتی روســیه گزارش 
داد، الکســاندر لوکاشــنکو، رئیس جمهور 
باروس از دولت اوکراین خواسته است تا با 
روسیه بنشیند و گفت و گوهای صلح انجام 

دهد تا کشور کشور خود را از دست ندهد.
گفتنی اســت که آمریکا، کانادا، فرانســه، 
ایتالیا، انگلیس، آلمان و کمیســیون اروپا 
دسترسی برخی بانک های روسیه به سامانه 

سوئیفت را قطع کردند.
در این بین کاخ ســفید با انتشــار بیانیه ای 
اعام کــرد که همگام با کمیســیون اروپا و 

برخی متحدان غربی خــود از خروج برخی 
بانک های روسیه از شــبکه مالی سوئیفت 

حمایت می کند.

نفت عقب نشینی کرد
روز پنجشــنبه و در پی حمله روســیه به 
اوکراین بــازار نفت با رشــد خیره کننده 
قیمت ها مواجه شــد و قیمــت نفت خام 
برنت از بشــکه ای ۱۰۵ دالر گــذر کرد و 
رکورد ۸ ساله را شکســت؛ واکنش نسبتا 
مایم رهبران غربــی قیمت نفت را در روز 
جمعه کاهش داد 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 ۹۷ دالر و ۹۳ 

سنت قیمت خورده است.

پایان اتحاد اوپک پالس نزدیک است؟
چندین منبــع اوپک پــاس روز جمعه به 
رویترز گفتند با وجود نفــت ۱۰۰ دالری و 
تهاجم روســیه به اوکرایــن، ائتاف اوپک 
پاس قرار است هفته آینده ۴۰۰ هزار بشکه 
در روز دیگر اهــداف تولیــد ماهانه خود را 

افزایش دهد.روســیه و عربستان سعودی 
گــروه اوپک پــاس را رهبری مــی کنند 
که از ابتدای ســال ۲۰۱۷ عرضه به بازار را 
مدیریت می کند و از ســقوط تقاضا در سال 

۲۰۲۰ جان سالم به در بردند.
چندین عضو اوپک متحد ایــاالت متحده 
هستند، مانند امارات متحده عربی )امارات 
متحده عربی( و کویت؛ منابع در این ائتاف 
به رویترز گفتند که حمله روسیه به اوکراین 
پویایی در گروه اوپک پــاس را تغییر نداده 
اســت.یک منبع نفتی روســی بــه رویترز 
گفت:" روسیه شراکت نزدیک با سعودی ها 
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 پاس باشد.
چهار منبع دیگر در اوپــک پاس به رویترز 
گفتند زمانی که وزیــران هفته آینده برای 
بحث در مورد ســطح تولید در مــاه آوریل 
با یکدیگر دیــدار کنند، انتظــار نمی رود 
تغییری در توافق رخ دهد. این منابع گفتند 
که اوپک پــاس باید یک سیاســت ثابت 
داشته باشد و تصمیم را سیاسی نکند، زیرا 

یک سازمان سیاسی نیست.

طال خیز برخواهد داشت؟
در حالی کــه قیمت فلــز زرد در تاریخ ۲۳ 
فوریه رشد خیره کننده ای را به ثبت رساند 
و از هزار و ۹۰۰ دالر در هر اونس فراتر رفت 
اما رشــد آن پایدار نبود و در روز های اخیر 
روند بازار طا ریزشــی شده است؛ هر اونس 
طا در حال حاضر در بازارهای جهانی هزار 

و ۸۸۹ دالر و ۱۸ سنت قیمت خورده است.
به گفته تحلیلگران روند ریزشی قیمت طا 
تنها یک اصاح قیمت کوتاه مدت است و با 
توجه به اینکه درگیری ها در بین روســیه و 
اوکراین کماکان ادامــه دارد احتمال اینکه 

طا خیز بردارد باال است.
تحلیلگــران انتظــار دارند نوســانات بازار 
همچنان باال بماند؛ در این بین اما بازگشت 
مجدد بازارهای جهانی ســهام نیز بر قیمت 

فلز امن تأثیر گذاشته است.

سناریوهای پیش روی بازار رمزارز
ارزش بازار تمام ارزهای دیجیتال همزمان 
با اعام خبر هجوم روسیه به اوکراین به ۱.۵ 
تریلیون دالر کاهش یافت و تقریبًا ۹ درصد 

در ۲۴ ساعت از دست رفت.
در ۲۴ ســاعت اولیه، بیت کویــن ۸ درصد 
ســقوط کرد و قیمت آن بــه ۳۴۷۲۵ دالر 
رسید. شاخص ترس و طمع، ابزاری که برای 
محاسبه احساسات عمومی در بازار ارزهای 
دیجیتال اســتفاده می شــود، با ۲ امتیاز 

کاهش به سطح "ترس" ۲۳ رسید.
تشــدید تنش در اطراف اوکراین بر دارایی 
های پرخطر فشــار آورد؛ خطرات فزاینده 
تشــدید تنش در ارتباط بــا ورود نیروهای 
روســی به دونباس وجــود دارد. در چنین 
شــرایطی، دارایی های پرریســک ممکن 

است به کاهش بیشتر ادامه دهند.
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 ادامه دهند همان طور 
که با وجود تداوم درگیری ها روند قیمت ها 

در بازار رمزارز صعودی شده است.



وزیر ارتباطات در نشستی با شورای مرکزی سازمان نصر مطرح کرد

ع پور از بخش خصوصی برای تحقق اقتصاد دیجیتال در کشور  دعوت زار
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در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان بردسیر مطرح شد

 گهرزمین نمونه موفق در زمینه
 مسوولیت های اجتماعی

در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرســتان بردسیر که در محل 
فرمانداری این شهرســتان برگزار شــد، از شــرکت گهرزمین بعنوان 
بارقه امید یاد شــد.روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن 
گهرزمیــن، در این دیدار که در محــل فرمانداری بردســیر با حضور ، 
امام جمعه بردســیر حجت االسام  والمســلمین کرمانی، سید حسن 
میرصادقی فرماندار بردسیر و محمد فاح مدیرعامل گهرزمین برگزار 
شد، فرماندار بردســیر ضمن اشــاره به اهمیت بحث اشتغال و دغدغه 
مقام معظم رهبری در این زمینه، از تاش های شــرکت ســنگ آهن 
گهرزمین بخصــوص مدیر عامل این شــرکت در بحث اشــتغالزایی 

قدردانی نمود و این اقدامات را بسیار ارزشمند ارزیابی کرد.
وی همچنین؛ به  فعالیت های شرکت ســنگ آهن گهرزمین در زمینه 
مســوولیت های اجتماعی اشــاره کرد و گهرزمیــن را نمونه موفق در 

زمینه مسئولیت های اجتماعی دانست.
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 تاش ها را 

موجب بارقه های امید و دعای خیر مردم در بردسیر دانست.
مدیرعامل گهرزمین نیز با اشــاره به اینکه در جلســات متعدد هیات 
مدیره گهرزمین، در خصوص سرمایه گذاری در 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 
کارخانه در این شهرســتان اخذ شــده اســت.وی در ادامه؛ بر آموزش 
نیروی انســانی فنی و متخصص بومی برای صنایع بردســیر نیز تاکید 
نمود و عنوان کرد: همانطــور که در بحث آمــوزش و حمایت از دانش 
آموزان بی بضاعت در جنوب اســتان قبولی های کنکور بسیاری داشته 

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.

 فوالد خراسان میزبان بازرگانان تاجیکستان 
و آسیای میانه  

مجتمع فوالد خراســان در ششمین نمایشــگاه اختصاصی جمهوری 
اســامی ایــران در »دوشــنبه«- پایتخــت تاجیکســتان- میزبان 
بازدیدگنندگان، ســازندگان و فعاالن حوزه توسعه کشور تاجیکستان 
است.واحد روابط عمومی شــرکت فوالد خراسان، با برپایی غرفه ای در 
ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسامی ایران، که با محوریت 
خراسان  رضوی در شهر دوشنبه گشایش یافته،  از امروز ۷ اسفند 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 خراســان رضوی و جمعی از مقامات دو کشــور امروز شنبه، 
هفتم اسفندماه برگزارشد.در این نمایشــگاه، حدود ۵۰ شرکت 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 شرکت در این نمایشگاه، به معرفی محصوالت و ظرفیت تولید، 
توانمندی های مجتمع در امر صادرات به آسیای میانه به ویژه از طریق 

ناوگان ریلی به بازدیدکنندگان می پردازند.
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اســامی ایران در تاجیکستان، فرصت 
مناسبی برای معرفی ظرفیت های تجاری، اقتصادی، صنعتی، خدمات 

فنی  و مهندسی ایران را فراهم کرده است.

وعده وزیر چه زمانی محقق می شود
و کاهش محسوسی نیافت  قیمت خودر

اگرچه وزیر صمــت وعده کاهش قیمت خــودرو در بــازار را داده بود 
اما بررســی ها نشــان می دهد که قیمت ها اگرچه متاثــر از نرخ ارز ۳ 
تا ۵ میلین تومان ریزش داشــت اما کاهش محسوســی را در این بازار 
شــاهد نبودیم. اگرچه وزیر صمت وعده کاهش قیمت خودرو در بازار 
نیز داده بود اما بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می دهد که قیمت ها 
در این بازار وابســته به نرخ دالر و اخبار سیاسی کمی دچار نوسان شد 
اما تغییر محسوسی نیافت.در این رابطه سعید موتمنی رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران 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 به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت مونتاژی ها ۲۰ 
تا ۲۵ میلیون تومان و قیمت داخلی ها ۳ تا ۶ میلیون تومان کاهش یافته 
اما به دلیل کافی نبودن میزان عرضه، قیمت ها آنطور که انتظار می رفت 
کاهش نیافت.موتمنــی با بیان اینکه تقاضــای کاذب در بازار فروکش 
کرده اســت، گفت: با توجه به اینکه ارز وارد کانال ۲۶ هزار و کمتر شده 
اســت، اگر عرضه افزایشــی بود قطعًا قیمت خودرو کاهش محسوسی 
می یافت.رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران 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 می دهند که در روزهای آینده کاهش قیمت بیشــتری در بازار 

خواهیم داشت، از این رو از بازار خارج شده اند.
موتمنی گفت: در حال حاضر قیمــت پراید ۱۱۱ معادل ۱۸۳ میلیون 
تومان، پراید ۱۳۱ معــادل ۱۶۹ میلیون تومــان، پراید ۱۵۱ معادل 
۱۵۸ میلیون تومان، تیبا معادل ۱۷۷ میلیــون تومان، تیبا ۲ معادل 
۱۸۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ معادل ۲۶۵ میلیون تومان، پژو 
پارس معادل ۲۷۵ میلیون تومان، پژو پارس tu۵ معادل ۳۳۲ میلیون 
تومان، کوییک ســاده معادل ۱۹۲ میلیون تومان، کوییک آر معادل 
۱۹۶ میلیون تومان، کوییک اتوماتیک معــادل ۲۷۹ میلیون تومان 
و سمند ساده ۲۶۳ تا ۲۶۵ میلیون تومان است.وی تصریح کرد: البته 
این قیمت ها، قیمت اعامی فروشــندگان در آگهی ها بوده و ممکن 
اســت مشــتریان در صورت مراجعه به بازار، خودرو را با قیمت های 

پایین تری نیز بخرند.

تولید

با توجه به راه  اندازی ســامانه هوشــمند رسیدگی به 
شکایات کســب  و کارهای اینترنتی در آینده نزدیک، 
الزم اســت مصرف  کنندگان هنگام خریــد اینترنتی، 
اطاعات 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 مشکات احتمالی 
بعدی اســت که مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی 
در اجــرای مأموریت هــای ذاتــی و قانونــی خود در 
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 قــرار دارد و در 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 بی  اســاس نســبت بــه کســب  و کارهای 
اینترنتی که موجب تحمیل هزینــه و زحمت اضافه 
برای کسب  و کارهای اینترنتی شده بود، ثبت شکایت 
صرفًا بر مبنای اطاعات تراکنش پرداخت، اســتعام 
آن از بانک مرکــزی و تطبیق اطاعــات امکان پذیر 
خواهد بــود. بدین منظــور هنگام ثبت شــکایت در 
سامانه جدید، ورود اقام اطاعاتی تراکنش پرداخت 
مانند تاریخ، مبلغ، شــماره ترمینال، شــماره مرجع 

تراکنش و … توســط مصرف  کننده الزامی 
است.

لــذا از تمامی مصــرف کننــدگان تجارت 
الکترونیکی خواهشــمند است هنگام خرید 
از کســب و کارهای اینترنتی حتمًا اطاعات 
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 را داشته باشند.
بدین منظور، در صورت پرداخت آناین کافی است از 
صفحه تأیید خرید که پس از ثبــت اطاعات در درگاه 
پرداخــت اینترنتــی و زدن دکمه پرداخــت نمایش 
داده می شود، از نمایشــگر یا صفحه تلفن همراه خود 
 )PrintScreen )PrtScn عکس گرفته یا با زدن دکمه
روی صفحه کلید، تصویر نمایشــگر را کپی و از طریق 
جایگذاری در نرم افزاری مثــل Paint یا MS Word یا 

یک پیام رسان، ذخیره کنید.
 همچنین امکان ثبت شــماره تلفن همراه یا نشــانی 
ایمیل نیز در تمامی درگاه هــای پرداخت اینترنتی به 
صورت اختیاری وجــود دارد که در صورت تکمیل آن، 
اطاعات رسید تراکنش از طریق پیامک یا ایمیل برای 

شما ارسال خواهد شد.
در مورد پرداخت هنــگام تحویــل )CoD( نیز کافی 
است مصرف کنندگان رســید کارتخوان یا تصویر آن 
را نزد خود نگه دارند. الزم به تأکید است که در سامانه 
هوشمند رســیدگی به شــکایات کســب و کارهای 
اینترنتی، امکان ثبت شــکایت صرفًا 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 های دیگر، امکان 
ثبت شــکایت و پیگیری خرید از طریق سامانه این ماد 

وجود نخواهد داشت.

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 ۱۰ ماهه امسال نشــان می دهد که آمار 
تولید این خودروهای پرتقاضا به ۸۰۰ هزار دســتگاه 
هم نرسیده و تولید یک میلیون دســتگاه شاید بعید 

باشد.
طبق آمارهای وزارت صمت، در ۱۰ ماهه سال جاری، 
خودروسازان داخلی ۷۴۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو 
سواری تولید کرده اند که در مقایسه با ۷۴۰ هزار و ۶۰۰ 
دستگاه خودرو سواری تولیدی ۱۰ ماهه ابتدایی سال 

۱۳۹۹، تنها ۷۹۰۰ دســتگاه بیشتر شده و 
رشد ۱.۱ درصدی داشته اند.

بیشــترین رشــد تولید در بیــن خودروها 
در این مقایســه آمــار متعلق بــه کامیون، 
کامیونت و کشنده ها اســت که رشد ۷۱.۸ 
درصدی داشته است. تولید این خودروهای 
باری سنگین از ۵۱۹۰ دســتگاه تولیدی در 

مجموع ۱۰ ماه ســال گذشــته به ۸۹۱۴ دستگاه در 
مدت مشابه سال جاری رسیده است.

پس از آن، بیشترین رشد تولید را اتوبوس، مینی بوس 
و ون ها داشــته اند؛ تولید اتوبوس، مینی بوس و ون در 

۱۰ ماهه امسال نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته ۲۹.۹ درصــد افزایش یافتــه و به 
۲۰۱۰ دستگاه رسیده است؛ در مدت مشابه 
سال ۱۳۹۹ آمار تولید این خودروها ۱۵۴۷ 

دستگاه ثبت شده است.
تولید کمباین نیز از ۵۱۹ دســتگاه تولیدی 
در ۱۰ ماهه نخســت سال گذشــته به ۵۷۵ 
دستگاه در مدت مذکور ســال جاری افزایش یافته که 

معادل ۱۰.۸ درصد افزایش تولید است.  
کمترین رشد تولید را تراکتورها در مقایسه آماری ۱۰ 
ماهه ســال جاری و مدت مشابه ســال گذشته داشته 

اســت. تولید این خودروها از ۱۷ هزار و ۷۴۰ دستگاه 
تولیدی در ۱۰ ماه ابتدایی ســال گذشته به ۱۸ هزار و 
۶۳۷ دستگاه در مدت مشابه سال جاری رسیده و رشد 

۵.۱ درصدی را تجربه کرده است.
در مقابل اما تولید وانت در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰ نســبت به 
مدت مشــابه سال گذشــته ۴.۲ درصد کاهش داشته 
اســت. از ابتدای ســال جاری تا پایان دی ماه ۶۵ هزار 
و ۵۶۶ دســتگاه وانت تولید شده اســت که نسبت به 
وانت های تولیدی در همین بازه زمانی در سال گذشته 
که ۶۸ هزار و ۴۰۶ دستگاه بوده، ۲۸۴۰ دستگاه کمتر 

شده است.

تجارت

و خودر

خریــدار  سرپرســت معاونت توســعه 
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار با اعام 
اینکه بسته ایجاد اشــتغال آماده و به زودی 
اجرایی می شود، گفت: با تسهیل در صدور 
مجوزها و رونق اشــتغال، ســه هزار و  ۶۰۰ 

مجوز خانگی در هفت روز صادر شد. 
»محمــود کریمــی بیرانونــد« در جمع 
خبرنــگاران با بیــان اینکه با تســهیل در 
صدور مجوزها و رونق اشــتغال، سه هزار و  
۶۰۰ مجوز خانگی در هفت روز صادر شده 
اســت، اظهار داشت: ۵۵۰ رشــته مشاغل 
خانگی در کشور وجود دارد که از این تعداد 
۳۵۰ رشته، تایید محور هســتند. از این رو 
در هفــت روز کاری یک هــزار و ۲۰۰ ثبت 

درخواست مجوز صادر شده است. 
وی افزود: مجــوز ۱۷۰ رشــته دیگر تایید 
محور نیز ســه روزه صادر خواهد شــد که 
بیش از چهار هزار شــغل با آن ایجاد و ثبت 
و با ۲ هزار و ۴۰۰ شــغل هم موافقت شــده 

است. 
بیرانونــد با بیــان اینکه در ۶ ماه گذشــته 
اقدامات خوبی در حوزه اشــتغال رخ داده 
اســت، گفت: در نمایشگاه دســتاوردهای 

وزارت کار این اقدامات تشریح می شود. 
سرپرســت معاونت توســعه کارآفرینی و 
اشتغال وزارت کار با اشاره به اینکه در دولت 
سیزدهم دو جلسه شــورای عالی اشتغال 
با حضور رییس جمهور برگزار شــده است، 
بیان کرد: یکی از شعارهای این دولت بحث 
اشــتغال بود که وزارتخانه ها بــا همکاری 
یکدیگر در شورای عالی اشتغال، ۳۴ مصوبه 
ملی داشــته ایم و ۳۰ تفاهمنامــه به امضا 

رسید. 
بیرانوند گفت: طرح زیســت بوم اشــتغال 
رونمایی و آیین نامه اجرایی آن تدوین شد. 

وی به وجــود چهار کان طــرح اقتصادی 
از جمله تورم، نــرخ ارز، تولیــد ناخالص و 
بیکاری اشــاره کرد و اظهار داشت: هر کدام 
از این شاخص ها یک متولی دارد، اما بیکاری 
متولی خاصی ندارد و همه دستگاه ها متولی 
آن هســتند. از این رو طرح زیست بوم ملی 
اشــتغال توضیح می دهد که اشــتغال ُبعد 
دوم تولید اســت و پنج حلقه بــرای تولید 
در نظر گرفته و بین دســتگاه های مختلف 

هماهنگی انجام می دهد. 
بیرانونــد از تشــکیل هشــت کارگــروه 
ملی اشــتغال در کشــور خبر داد و گفت: 
جلســه های مختلفی در کارگروه ها برگزار 
شــده اســت. ۴۶ بازدید با حضور تیم های 
کارشناسی در اســتان های مختلف از بنگاه 

های تولیدی صورت گرفته و مبنای نظریه 
زیســت بوم اشــتغال را در اســتان ها ارائه 

کردیم.

راه اندازی سامانه جستجوی شغل
سرپرســت معاونت توســعه کارآفرینی و 
اشتغال وزارت کار با اشاره به تعدد سامانه ها 
و غیر کارا بودن آنها، گفت: ســامانه رصد به 
روزرسانی شد و سیاست گذاری خوبی برای 
تعهدات در  اشــتغال اســتان ها ایجاد شده 
اســت. در این ســامانه ۷۳۰ هزار شغل در 

سال ۱۴۰۰ ثبت شده است.
بیرانوند با اشــاره بــه راه اندازی ســامانه 
جســتجوی شــغل، اعام کرد: این سامانه 
ارتباط بین کارفرما و کارجویــان را فراهم 

می کند. اکنون یک هزار و ۲۰۰ کاریابی در 
کشور فعال هستند که از طریق این سامانه 
امکان نظارت و ارزیابی وجــود دارد و ۱۷۰ 
هزار شغل بارگزاری شده و ۳۲ هزار کارفرما 

اطاعات خودشان را ثبت کردند.

ایجاد میادین کارآفرینی 
در سراسر کشور

وی با اشــاره به طراحی اطلــس الگوهای 
اشتغالزایی کشور، افزود: با تمام دستگاه ها 
در ایــن زمینه ارتبــاط گرفته شــده و این 
اطلس به صورت آناین رونمایی می شــود 
که ۲۲۲ الگوی اشــتغال زایی در آن تدوین 

شده است. 
بیرانونــد بیان داشــت: در حوزه اشــتغال 

میادیــن کارآفرینی در سراســر کشــور  
ایجاد می شود. سرپرســت معاونت توسعه 
کارآفرینی و اشــتغال وزارت کار با اشــاره 
به احصای نقاط بحرانی کشــور بر اســاس 
وضعیــت جغرافیایــی، گفــت: ۷۰ نقطه 
بحرانی براســاس شــاخص های اقتصادی 
شناســایی شــده که برای آن برنامه ریزی 

خواهیم کرد. 

بسته ایجاد اشتغال به زودی اجرایی 
می شود

وی با بیان اینکــه وزارت کار همه اقدامات و 
تحرکات بین دســتگاهی در حوزه اشتغال 
را انجام می دهد، گفت: وزیر کار در مجلس 
اعام کــرد که ایــن وزارتخانه بــه تنهایی 
متولی ایجاد اشتغال نیست، بلکه مسئولیت 
هماهنگی را برعهده دارد که در رســانه ها 
اشتباه تعبیر شــد. از این رو باید اتاق فکر در 
کشور ایجاد شود. در این زمینه طرح زیست 
بوم اشتغال نیز فعال شــده و اکنون شاهد 

هماهنگی بین دستگاه ها هستیم. 
بیرانونــد با تاکید بــر اینکه اشــتغال را در 
مناطق مرزنشــینان پیگیری مــی کنیم 
گفت: ۱۲۰ شهر مرزنشین در کشور داریم 

که ۲ مصوبه برای اشتغال این افراد داریم. 
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 
می شود. وی بر توسعه مهارت ها تاکید کرد 
و گفت: یک میلیون بیــکار تحصیلکرده در 
کشــور وجود دارد که فاقد مهارت متناسب 
با بازار کار هســتند به همین جهت در صدد 
توســعه آموزش های فنی و حرفه ای برای 

رونق اشتغال هستیم.

خریــدار    وزیــر ارتباطــات و فناوری 
اطاعات در دیدار با شورای مرکزی سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشور، از تمامی فعاالن 
این حوزه خواســت با تمام توان برای تحقق 

اقتصاد دیجیتال در کشور تاش کنند.
به گزارش مرکــز روابط عمومــی و اطاع 
رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطاعات، 
»عیسی زارع پور« وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات در نشســتی با اعضای شــورای 
مرکزی ســازمان نظــام صنفــی رایانه ای 
کشور)نصر(، بعد از طرح مسائل و مشکات 
از طرف اعضای این شــورا با اشاره به اینکه 
اقتصاد جدید مبتنی بر ICT اســت، گفت: 
باید نگاه ها را در این حــوزه تغییر داد و اگر 
فنــاوری اطاعات را به عنوان زیرســاخت 
اصلی کشــور ندانیم در آینده دچار بحران 

می شویم.
وی با اشــاره به اســتقبال نســل جدید در 

دانشــگاه ها از رشــته فنــاوری اطاعات، 
افزود: دولت سیزدهم نیز نگاه ویژه و فرصت 
محوری به این حوزه دارد و حل بســیاری از 
مشــکات کشــور را تنها از طریق فناوری 

اطاعات میسر می داند.
وزیر ارتباطات به مشــکات مطرح شــده 
توسط اعضای شورای مرکزی سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشــور اشاره کرد و افزود: با 
پیگیری های انجام شــده این مشکات در 
نهایت در کارگــروه اقتصاد دیجیتال دولت 

بررسی و حل خواهد شد.
وزیر ارتباطــات تصریح کرد: بعــد از حل 
مشــکات پیش رو بایــد تمــام امکانات 
کشــور و بخش ICT برای تحقق شــبکه 
ملی اطاعات که زیرســاخت اصلی اقتصاد 

دیجیتال است بسیج شود.
وی از فعاالن صنعت ICT کشــور خواست 
در کمیته های تخصصــی کارگروه اقتصاد 

دیجیتال دولت برای ارائه نظرات و ایده های 
خود حضور فعالی داشته باشند.

زارع پور تصریح کــرد: امیدواریم با فعالیت 
کارگــروه اقتصاد دیجیتــال بتوانیم موانع 
کسب و کارهای این حوزه را برطرف کنیم و 
به سرعت به قطب اقتصاد دیجیتال منطقه 

تبدیل شویم.
وی درباره نگرانی مهاجرت نیروی انســانی 
ماهر در این حوزه نیز افزود: اگر ما به درستی 
عمل کنیم و نیروهای ماهــر خوبی در این 
حوزه تربیت کنیم نباید نگران این موضوع 
باشــیم و می توانیم 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 رایانه ای 
کشــور و محمد خوانساری رییس سازمان 

فناوری اطاعات ایران نیز در این جلســه 
گزارشی از پیگیری مشــکات این بخش 

ارائه کردند.
در ابتدای این نشســت نیز اعضای شورای 
مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور 

به مشــکاتی مانند مهاجــرت نخبگان و 
متخصصین حوزه ICT، موضوعات مربوط 
به صنــف و اتحادیه و از دســت رفتن زمان 
توســعه اقتصاد دیجیتال در کشــور اشاره 

کردند.

اطالعات تراکنش پرداخت هنگام خرید اینترنتی را ذخیره کنید

و در ۱۰ ماهه امسال به ۸۰۰ هزار دستگاه هم نرسید علی رغم وعده و وعیدهای مسووالن؛ تولید خودر آگهی نوبتی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 ایین تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060324034000087  مورخه 1400/9/29 هیات  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  217/17 مترمربع   پالک 3892  فرعی از 63 اصلی 
مفروزی  و مجزی شده از پالک156  فرعی از63 اصلی  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 فاصله15 روز  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 اول: 1400/11/23
تاریخ انتشارنوبت دوم : 1400/12/9 

 سهراب عمله  رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان جم 



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

قبوض نجومی برق در انتظار خانه های اسپیلت دار

مدیرکل دفتر اطاعات و داده های آب کشور اعام کرد

ورت  کاهش ۲۰ درصدی ذخایر سدهای کشور و ضر
صرفه جویی در مصرف

 مدیرکل دفتر اطاعات و داده های آب کشور اعام کرد: با سپری شدن 
۱۵۷ روز از ســال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ )ابتدای پاییز تا هفتم اسفندماه(، 
مجموع حجم ذخایر آب در مخازن ســدهای کشــور به حدود ۲۲.۱ 
میلیارد مترمکعب رسیده که نســبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 

بیانگر ۲۰ درصد کاهش است، لذا مدیریت مصرف ضروری است.
به گــزارش وزارت نیرو، »فیروز قاســم زاده« افزود: بررســی وضعیت 
ورودی سدهای کشور نشان می دهد که ورودی به مخازن در سال آبی 
جاری به ۱۲.۱۴ میلیارد مترمکعب رسیده است که کاهشی معادل ۱۶ 
درصد نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشــته دارد. بخشی از بارش ها 
که به صورت برف در ارتفاعات بوده اســت، بعد از ذوب برف در ماه های 

آتی باعث رشد ورودی ها خواهد شد.
وی افزود: میزان ُپرشدگی ســد زاینده رود در استان اصفهان، سدهای 
اســتان تهران، ســدهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه و سدهای استان 
خوزستان در شــرایط فعلی به ترتیب حدود ۱۰ درصد، ۱۶ درصد، ۳۹ 
درصد و ۴۹ درصد بوده و با توجه به بارش های مناســب جنوب کشور 
در سال جاری، سدهای اســتان هرمزگان تقریبا در شرایط پرشدگی 
کامل قرار دارند.قاســم زاده خاطرنشــان کرد: رعایــت الگوی بهینه 
مصرف در بخش هــای مختلف مصرف تا زمان تغذیه مناســب مخازن 
سدها امری ضروری است.وضعیت بارش های کشــور در پاییز چندان 
مطلوب نبود و میزان بارش ها در این فصل بیانگر آن است که پاییز سال 
جاری آن چنان که پیشتر سازمان هواشناســی اعام کرده بود، یکی از 
خشک ترین فصل های نیم قرن اخیر بود.اما وضعیت در زمستان امسال 
کمی بهتر شده اســت و بارش های به نسبت خوبی در کشور داشته ایم.

تازه ترین گزارش موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو نشان می دهد برای 
هفته جاری، بارش  برای مناطق محدوده رشــته کوه های زاگـــرس، 

غـرب و نـوار شـمالی کشور پیش بینی می شود.
همچنین با توجه به چشــم انداز بارش پیش بینی شده برای هفته دوم، 
وقوع بارش ها در مناطق واقع در غرب، نوار شمالی، جنوب غرب، مرکز و 

محـدوده رشـته کوه های زاگـرس مورد انتظار است.

 
یک منبع آگاه خبر داد

وئیل از سر گرفته شد واردات گاز
همانطور که پیش بینی می شــد به دلیل افزایش گازوئیــل و ناترازی 

تولید و مصرف، واردات این فراورده نفتی از سر گرفته شده است.
یک منبع آگاه از واردات گازوئیل به کشــور خبر داد و اظهار داشــت: 

گازوئیل وارداتی از مبادی شمالی و حاشیه دریای خزر وارد شده است.

 طبق پیش بینی ها به زودی مصرف بنزین در داخل کشــور از مجموع 
تولید پاالیشگاه ها پیشــی خواهد گرفت و ایران در آســتانه خروج از 
جمع صادرکنندگان بنزین و بازگشــت به عصر واردات بنزین اســت. 
طبق گزارش شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی نخستین 
موعد سربه سر شدن تولید و مصرف بنزین در عید سال ۱۴۰۱ به 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 ۷۵ میلیون لیتر 
بوده است که نشــان از افزایش ۱۵.۲ درصدی مصرف این فرآورده در 
کشــور اســت.وی پیش بینی خود از مصرف بنزین را در نوروز امسال 
۱۰۰ میلیون لیتر اعام کرد. این میزان مصرف در حالی است که تولید 
بنزین در کشور حدود ۱۰۵ میلیون لیتر اســت و این میزان باعث بروز 
برخی نگرانی ها در ناتــرازی تولید و مصرف بنزین و تبدیل کشــور به 

واردکننده بنزین ایجاد کرده بود.
گفتنی اســت کند شــدن روند پاالیشگاه ســازی و افزایش مصرف در 
سال های گذشته زمینه ســاز تبدیل کشور از صادرکننده به واردکننده 
را فراهــم آورده بــود. به همین منظور دولت ســیزدهم ســاخت یک 
پاالیشگاه ســوخت محور ۳۰۰ هزار بشکه ای با نام شــهید سلیمانی و 
تکمیل پتروپاالیشگاه ها و پاالیشــگاه های میعانات گازی سیراف را در 

برنامه خود دنبال می کند.

پایان محدودیت زمستانی گازرسانی به صنایع
 مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایران در اباغیــه ای خطاب به 
سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی دستور داد که محدودیت 
مصرف گاز در صنایع پایــان یابد.»محمدرضا جوالیی« در پیامی پایان 

محدودیت زمستانی گازرسانی به صنایع را اعام کرد.
وی در این پیام افزود: با توجه به شــرایط مصرف گاز در کشور و اعمال 
تغییرات الزم در شــبکه توســط این مدیریت، خواهشــمند اســت 
مقرر فرمایند از ســاعت ۷ صبح روز یکشنبه هشــتم اسفند نسبت به 
هماهنگی رفع محدودیت کامل مصرف گاز در صنایع سیمان، فوالد و 

پتروشیمی با شرکت های گاز استان، اقدام شود.
براســاس این گزارش، با آغاز فصل ســرما، کاهش دمای هوا و افزایش 
مصرف گاز طبیعــی به ویژه در بخــش خانگی و تجــاری محدودیت 
گازرسانی به صنایع آغاز شــده بود که اکنون با این دستور محدودیت 

رفع می شود.

وگاه های حرارتی کشور ۹ درصد  تولید برق نیر
افزایش یافت

معاون راهبری تولید شــرکت برق حرارتی با اشاره به تأمین ۹۰ درصد 
برق کشــور توســط نیروگاه های حرارتی، گفت: میزان تولید برق این 
واحدها طی یازده ماهه امســال ۹ درصد 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 ۱۰۰ هزار مگاوات برنامه تعمیراتی 
در نیروگاه های سراسر کشور اجرا می شــود، 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 نیروگاه ها طی دوره اوج مصرف تابســتان سال آینده 
حدود ۷۰۰ پروژه تعمیرات اساســی واحدهای بخاری و گازی، مسیر 
داغ و اتاق احتراق و تعمیرات دوره ای در نیروگاه های خصوصی و دولتی 
اجرا خواهد شد.اســکندری تاکید کرد: برنامــه تعمیرات نیروگاه های 
حرارتی سراسر کشور از ابتدای مهرماه امســال همزمان با گذر از دوره 
اوج مصرف برق تابســتان آغاز شده اســت و طبق برنامه ریزی صورت 
گرفته تعمیرات این واحدها اواخر اردیبهشت ماه به پایان خواهد رسید 
تا نیروگاه های حرارتی برای تأمین برق پایدار فصول گرم سال آمادگی 

کاملی داشته باشند.

و نیر

سرپرســت مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایــران اعام کــرد که تاکنــون پایلوت های 
مختلفی برای آزمون عملکردی کنتورهای هوشــمند 
در کشــور اجرا شــده که از جمله می توان به نصب ۵ 
هزار کنتور برای مشــترکان جزء )خانگی و تجاری( در 

منطقه بازار تهران اشاره کرد.
 به نقل از شرکت ملی گاز ایران، سیدجال نورموسوی 
تصریح کــرد: شــرکت ملــی گاز ایران پــس از رفع 
ایرادهایی که از واحدهای پژوهش و فناوری و فناوری 
اطاعات )آی تی( اعام شد، به دنبال پیمانکار خواهد 
بود تا نصب کنتورهای هوشــمند در بخش مشترکان 
جزء و عمــده با اولویــت پرمصرف ها را از اوایل ســال 

۱۴۰۱، عملیاتی 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 به صورت 

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 به صورت 
گســترده انجام نشــده و فقــط در حــد پژوهش در 
مدیریت های پژوهش و آی تی شــرکت ملی گاز ایران 

پیش رفته است.
سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی 
شــرکت ملی گاز ایــران با بیــان اینکه این 
مدیریــت بهره بردار این طرح اســت، گفت: 
تاکنــون کارهای بســیار خوبــی در زمینه 
هوشمندسازی و پایش مصارف عمده مانند 
نیروگاه ها، پتروشــیمی ها، صنایع فوالد و... 
انجام شده که این موضوع مطابق با تأکید صریح قانون 
در بند »د« تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، مبنی 

بر اولویت دهی بر هوشمندسازی مصارف عمده است.
نورموســوی تأکید کرد: پرداخت هزینــه کنتورهای 
غیرهوشــمند نیــز با توجه بــه مصوبه شــرکت ملی 

گاز، اشــتراک پذیری کنتورهای با ظرفیــت ۶ و ۱۰ 
مترمکعبی فقــط برای افــراد نیازمند با تشــخیص 
شــرکت های گاز اســتانی قابل اجراســت، اما برای 
انبوه ســازی و مجتمع ســازی کــه امــکان پرداخت 

تقسیطی را ندارند، مجاز نیست.
 بر اســاس بند »د« تبصــره ۱۵ قانون بودجه ســال 
۱۴۰۰، پرداخت اقســاطی هزینه نصــب کنتورهای 
گاز، فقط برای کنتورهای هوشــمند امکان پذیر است 
که آن هم هنوز در مرحله پژوهشــی قرار دارد، ضمن 
آنکه اقســاطی بودن پرداخت هزینه نصب کنتورهای 
هوشــمند گاز در الیحه بودجه ۱۴۰۱ نیز تکرار شده 

است.

گاز

خریــدار   تعرفه های برق در ســال های 
اخیر سبب رویکرد بســیاری از سازندگان 
مسکن به نصب سیســتم های سرمایشی-

گرمایشی موسوم به داکت اسپلیت به جای 
کانال کشــی و نصب کولرهای آبی شــده، 
این در حالی اســت که با اجــرای آئین نامه 
برقی دولت از ابتــدای بهمن ماه، از این پس 
معادالت تعیین نرخ برق بــرای دارندگان 
این سیســتم ها به گونه دیگری 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 شکل داده 

است.
گشــتی در بازار این محصوالت نشــان می 
دهد برخی از این سیســتم ها تولید داخلی 
هســتند و برخی وارداتی و در هر دو دسته 
طیف گسترده ای از انواع محصوالت دارای 
نام تجاری و کیفیت مناســب تا محصوالت 
بی کیفیت و ســرهم بندی شده به اصطاح 
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 مختصری در اینترنت فهرست 
بلند باالیی از شــرکت هــای عرضه کننده 
را پیش رو قــرار می دهد، در تمــاس با آنها 
فروشــندگان شــرایط فروش را شرح داده 
و هر یک به گونه ای محصولشــان را تبلیغ 
می کنند و البته در 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 و در فصل 
گرم سال محیط را خنک نگاه می دارند. این 
سیستم ها فارغ از کشور ســازنده دارای دو 
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 از داکت اسپلیت ها مصرف انرژی 

کمتری نیز دارند.  

عرضه کنندگان داکت اسپلیت
 چه می گویند؟

فروشنده یکی از شرکت های عرضه کننده 

این سیستم می گوید: داکت اسپلیت های 
موجود در بازار در دو گــروه وارداتی و تولید 
داخل عرضه می شــوند که در هر دو گروه 
سیستم هایی با درجه کیفی متفاوت وجود 
دارد. مثا محصــوالت دو برند معروف کره 
ای دارای بهترین کیفیــت و خدمات پس 
از فروش هســتند، محصوالت چینی ها هم 
با کیفیت های متفــاوت در 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 شــده در بازار نیز محصوالت قاچاق 
اســت که تقریبا می توان گفت بی کیفیت 
ترین داکت اســپلیت های بازار و تقریبا نوع 
تقلبی آنها هستند.یک فروشنده در این باره 
حتی ادعا می کند این محصوالت ســاخت 
هیچ کشوری نیستند، بلکه عرضه کنندگان 
کمپرســورهای کولر گازی را جــدا کرده و 
روی یونیت داکت اسپلیت نصب می کنند و 
در بهترین حالت بیش از یکی و دو 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 ۳۶۰۰۰  و ۳ تــن تبرید را 
پیشــنهاد می دهند و درباره میزان مصرف 
برق آن هم می گویند کــه مصرف برق این 
سیستم در داکت اســپلیت ها بین ۷ تا 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 ۱ تا ۴ بر 
اساس آن تعیین می شــود، نیاز است کمی 

محاسبات انجام دهیم.
بدین شکل که باید ابتدا به توان دستگاه پی 
ببریم. بــرای این کار الزم اســت ولتاژ را در 
جریان یا همان آمپر ضــرب کنیم. با توجه 
به این که ولتاژ منازل مســکونی ۲۲۰ است 
با ضرب آن در آمپر درج شــده روی بســته 
بندی محصول، توان یا وات به دســت می 
آید. با تقسیم وات بر ۱۰۰۰ هم کیلووات به 
دست آمده و با ضرب آن در ساعات مصرف، 

کیلو وات ساعت به دست خواهد آمد.
بر این اســاس چنانچه یک داکت اسپلیت 
۳۶۰۰۰ یا ۳ تن تبرید نصب شــود، مصرف 
برق ماهانه آن برای استفاده تنها ۱۰ ساعت 
در روز بــه تنهایی معــادل ۷۵۰ کیلووات 
ســاعت خواهد بــود و این در حالی اســت 
که الگوی مصــرف برق مناطــق عادی در 

تابستان تنها ۳۰۰ کیلووات ساعت است!
در این بین مصــرف برق یک کولــر آبی با 
همین شــرایط از ۱۲۰ کیلووات 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 ۳.۵ برابر 
هزینه تامین برق که بیــش از ۹۰۰ تومان 
در هر کیلووات ســاعت شــده و در حالت 
خوشبینانه باید منتظر قبوضی بیش از ۷۰۰ 

هزار تومان در هر ماه باشند.

پاسخ های مبهم عرضه کنندگان داکت 
اسپلیت درباره میزان مصرف برق

پاســخ فروشــندگان درباه مصــرف برق 
سیســتم های داکت اسپلیت مبهم و گمراه 
کننده اســت، همه فروشــندگان محصول 
 A+ و A خــود را دارای رده مصرف انــرژی
عنوان می کنند، مســئله ای کــه با مصرف 
باالیی که خود به آن اذعــان دارند چندان 
منطقی نیســت. یکی ازفروشندگان در این 
رابطه می گوید: اوج مصرف برق سیســتم 
های داکت اسپلیت از ماه تیر تا مرداد است 
و بنابراین تنها یک قبض باالی ۵۰۰ تا 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 ۲۰۰ -۳۰۰ هزار 

تومــان باالتر نمــی رود! آن یکــی هم می 
گوید: افزایش قبوض در تابســتان بیش از 
۳۰ درصد نخواهد بود! و دیگری پاســخ می 
دهد: هر کس می خواهد از دمای مطبوع هوا 
در تابستان اســتفاده کند طبیعی است که 

هزینه آن را هم بپردازد.

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

آنچه که بدیهی اســت هوا در مناطق عادی 
کشور در تابستان عموما گرم و خشک بوده 
و طبیعی اســت که کولرهای آبی عاوه بر 
مصرف متعارف برق و ایجاد خنکای مطبوع، 
رطوبت مناســبی را نیز در هــوای منازل 
ایجاد می کنند. حال آنکه داکت اسپلیت ها 
سرمای خشــکی را در فضا می پراکنند که 
مناسب مناطق به شدت گرم و مرطوب نوار 
شمالی یا جنوبی کشور بوده و به دلیل عدم 
کارآیی کولرهای آبی در این مناطق، الگوی 
مصرف برق آنها تا ۳۰۰۰ کیلووات ســاعت 
در نظر گرفته شده اســت، استفاده از داکت 
اســپلیت ها در این مناطق گرم و مرطوب 

کاما توجیه و دارای صرفه اقتصادی است.
اســتفاده از سیســتم های سرمایشــی- 
گرمایشی داکت اسپلیت در سال های اخیر 
و به پشــتوانه برق ارزان و یارانه ای کشــور 
رواج چشــمگیری داشــته اســت؛ یکی از 
فروشندگان می گوید مثا در تهران و برای 
اکثر پــروژه های چیتگر، بــرج ها، مجتمع 
های بــزرگ و حتی ســاخت و ســاز های 
متوســط و در 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 می دهد که تعرفه 
مصرف برق دارندگان سیســتم های داکت 
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 تغییر دهند 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.

 کنتورهای گاز از اوایل ۱۴۰۱ هوشمندسازی می شوند

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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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 تعرفه گذاری پلکانی، بخش زیادی 
از مشــترکان ُپرمصرف، الگــوی مصرف را 
رعایت کردند و سرمای زمســتان را بدون 

کمبود گاز گذراندیم.
از  یکــی  آن  قطعــی  و  گاز  کمبــود 
پیش بینی های کارشناســان بــا توجه به 
وضعیت نابســامان ذخیره ســازی گاز بود. 
موضوعی که متاسفانه به خاطر رویکرد غلط 
و مدیریت ناشایســته توســط دولتمردان 
ســابق برای این دولت به ارمغان رسید و آن 
کســری روزانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب در 

زمستان و قطعی گاه و بی گاه گاز بود. 
میراثــی کــه از دولــت قبل روی دســت 
مسئوالن دولت ســیزدهم باقی مانده، اما 
واقعیت آن اســت که با برنامه ریزی دقیق 
و اصولی نه تنها کســری گاز اتفاق نیفتاد، 
بلکه قراردادهای خوبی نیز به امضا رســید؛ 
قراردادهــا و تفاهم نامه هایــی که موجب 

ذخیره سازی صنعت گاز کشور شد.
»محمد طــا مظلومی« عضو کمیســیون 
انرژی مجلــس به بررســی عملکرد دولت 

ســیزدهم  در حــوزه ذخیره ســازی گاز 
پرداخت و گفــت: متاســفانه در خصوص 
وضعیت گاز باید بگوییم که کشور ما بخاطر 
کم کاری های دولت ســابق وضعیت خوبی 
نداشــت. واقعیت آن اســت که دولت قبل 
اقدامات بایسته ای براساس برنامه پنج ساله 
ششم توسعه که در راستای تامین گاز مورد 
نیاز کشور و بعد از آن ذخیره سازی و اصاح 

ظرفیت های موجود بود؛ را انجام نداد.

زمستان بدون قطعی گاز و خاموشی 
سپری شد

وی با اشــاره بــه اینکه دولت ســیزدهم 
شرایط بسیار بدی از لحاظ ذخیره سازی 
انرژی، دولــت را تحویل گرفــت، ادامه 
داد: به ویژه اینکه در آســتانه تغییرات و 
تحــوالت مدیریتی نیز بودیــم که باعث 
یکســری وقفه در انجام کارها شــد، اما با 
درایتی که وزارت نفت و نیروهای جهادی 
این وزارتخانه داشــتند؛ 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، 

پیشرفت داشته باشند. 
ما بــا ذخیره ســازی بــه موقــع و تدابیر و 
پیش بینی ها و تمهیــدات الزم وزرات نفت 
یک حرکت رو به رشــد و قابــل قبولی در 
خصوص ذخیره سازی گاز داشتیم که عاوه 
بر تامین گاز کشــور، گاز رســانی جدید به 
بسیاری از روستاهای استان های سیستان 
و بلوچســتان و مناطق محروم نیز صورت 
گرفت و امیدواریم دولت با همین رویکرد و 
با همین شــتاب ادامه دهد و شاهد خدمات 
رســانی بهتر و بیشــتر به مــردم عزیزمان 

باشیم.

نقش تعرفه گذاری پلکانی برای 
پُرمصرف ها 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 تعرفه گذاری 
پلکانی ُپرمصرف ها، مشــکات حل شــد. 
در ارتبــاط با بحث اصــاح الگوی مصرف، 
شــرکت ملی گاز نیز تاکیداتی داشــت که 
بحث رعایت الگــوی مصــرف و چگونگی 
گرم کــردن خانه ها را می توان نــام برد. در 
بحث تجاری نیز به همین شــکل توانستیم 
از ســوخت های جایگزین اســتفاده کنیم 
تا وقتی که با افت محســوس دما و افزایش 
مصرف گاز مواجه شــدیم، تولید ضربه ای 
نبیند که البته این کار هم با مدیریت دولت 

سیزدهم موفق بود.
وی بــه موضوع اصــاح الگــوی مصرف و 
افزایش تعرفه ی مشترکان ُپرمصرف اشاره 
کرد و گفت: این موضوع بیشــتر مشترکان 
ُپرمصرف را وادار به اصــاح الگوی مصرف 
کرد. یکی از راه های اصــاح الگوی مصرف 
همین موضوع بود که کســانی که مصارف 
زیادی دارند با شــیوه های اصاح قیمتی، 

وادار شوند که الگوی مصرف را رعایت کنند؛ 
ضمن اینکه عدالت نیز از این طریق بیشــتر 

لحاظ می شود.
این نماینده مجلس اشاره ای نیز به قرارداد 
سوآپ گازی ترکمنســتان کرد و گفت: در 
راستای تامین کســری گاز کشور بویژه در 
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 مهم تر 
اینکه ســرمای زمســتان را بدون کمبود 

گذراندیم.
مظلومــی گفــت: وزارت نفــت اقدامات 
خوبــی در بحــث زیرســاخت ها و تامین 
نیازمنــدی به ویژه صنایع پتروشــیمی به 
عنوان جایگزین، انجام داد. همین طور در 
ارتباط با بحث تولید و ذخیره ســازی گاز 
نیز تحوالتی در ارتباط با نیروی انســانی و 
تجهیزات و نرم افزار فنی و مهندسی انجام 
داده اند که تولید گاز از پــارس جنوبی نیز 

افزایش یابد.



رییس پلیس راهور فرماندهی کل انتظامی کشور خبر داد

و استفاده از شانه خاکی ۷۲ ساعت توقیف خودر

رییس انستیتو پاستور ایران:
ونا  و ۱۰ کشور تولید کننده واکسن کر ایران جز

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 ۱۰ کشور 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 ســالمت 
در این موسســه تحقیقاتی گفت: با توجه به گذشــت حدود ۲ سال از 
تشخیص اولین موارد بیماری کرونا در کشور، الزم بود در نشست های 
مختلف ابعاد تاثیــر ویروس کووید۱۹ بر 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.

ح انضباط بخشی   ادامه اجرای طر
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 در۱۰۰ نقطه 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 ۷ صبح لغایت ساعت ۱۴ 
در۱۰۰ نقطه شهر تهران شامل تقاطع ها، 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 ۱۲ ســاعت موتور به صورت امانی نزد همکاران نگهداری خواهد 
شــد با تکمیل مدارک ترخیص در غیر این صورت به پارکینگ هدایت 
می گردد.سرهنگ سلیمی گفت: این طرح تا اطالع ثانوی در شهر تهران 
ادامه خواهد داشت و همچنین طرح کنترل موتورسیکلت های 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 شده اند.
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.

دیوار

رئیس سازمان غذا و دارو با عنوان این مطلب که حدود 
۱۳ هزار داروخانه در سراسر کشور داریم، گفت: حدود 
۵۰۰ داروخانه مربوط به دانشــگاه های علوم پزشکی 

است.
 بهرام دارایی، در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما 
با اشــاره به اینکه ســازمان غذا و دارو از پیشــروترین 
ســازمان ها در بارگذاری مجوزها و مدارک مربوط در 
سامانه درگاه ملی مجوزها بوده است، افزود: در ۲۵ دی 
امسال، ۸۰ کاربرگ را بارگذاری کردیم که بر می گردد 

به ۱۲۶ مدرکی که تابستان بارگذاری کرده بودیم.
وی ادامه داد: در رفت و برگشت هایی که بین ما و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در حال انجام اســت بحث های 
خاصی بر روی آنها انجام می شود که به نتیجه مطلوب 
برسد.دارایی افزود: مجوزهای سالمت حوزه کاالهای 
ســالمت 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 می شــود، گفت: کمیســیون هایی که اشاره شد 
کمیسیون های قانونی و از ســال ۱۳۳۴ مصوب 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 صالحیت ها برای یک کســب 
و کار برمی گردد به اینکه مکان آن مشــخص و فردی 
که می خواهد این شــغل را بر عهده بگیرد احراز شود 
که آیا می تواند آن کاالی ســالمت را تولیــد کند و در 

اختیار مردم قرار دهد.دارایی افزود: بنابراین 
برخی ارزیابی ها باید به صــورت ویژه در این 
باره اتفاق بیفتد و این موضــوع، فرآیندها را 
پیچیده می کند امــا پیچیدگــی به معنی 
سختگیری نیســت بلکه کمک می کند 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 می دهیم 
حدود ۸۴۰ هزار قلم کاال است که به صورت سیستمی 
و تمام الکترونیک از طریق ســامانه »تــی تک« انجام 

می شود.
دارایی با بیــان اینکه ۷۴۰۰ شــرکت کار خود را با این 
سامانه انجام می دهند، افزود: ســامانه های مربوط به 
اخذ پروانه، مجوز ورود، تأمیــن ارز، ترخیص و پخش 

فرآورده های ســالمت، الکترونیکی انجام می شــود و 
چیزی در ســازمان غذا و دارو به صورت دســتی انجام 
نمی شــود.وی اضافه کرد: آئین نامــه جدیدی در بهار 
امسال ابالغ شــد که الزم االجرا اســت و دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور در حال اجرای آن هستند.
دارایی با اشــاره به اینکه حدود ۱۳ هــزار داروخانه در 
سراسر کشــور داریم که حدود ۵۰۰ داروخانه مربوط 
به دانشگاه های علوم پزشکی است، گفت: با آئین نامه 
جدید، تعداد قابل توجهی داروخانه در سراســر کشور 
افزوده می شود.رئیس ســازمان غذا و دارو تاکید کرد: 

شکایت ها در زمینه صدور مجوزها بررسی می شود.
دارایی با اشــاره به اینکه ۹۰ درصــد کارکنان وزارت 
بهداشت درگیر مبارزه با کرونا هستند، افزود: در کنار 
اقداماتی که برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی انجام 

می دهیم کارهای دیگری را نیز باید انجام دهیم.

و دار

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 ۱۴۰۱، بــا قدردانی 
از اقدامات پلیس و دســتگاه هــای همراه 
زحمت کش که ۹۶ درصــد 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 ۲۱۳ هــزار کیلومتر راه های 

کشور دوچندان می شود.
رییس پلیس راهور فرماندهی کل انتظامی 
کشــور تصریح کرد: بالغ بر ۶۶ هزار و ۷۱۵ 
نفر در طــرح نــوروزی ترافیکی شــرکت 
می کننــد که شــامل بیــش از ۲۱ هزار و  
۴۹۰ دســتگاه انواع خودرو، ۷ هزارو ۴۶۱ 
پایگاه ثابت و ســیار، ۵ هزارو ۷۰۰ دستگاه 

آمبوالنس و ۶۴ بالگرد 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 ۱۴۰۰ تا ۱۴ فروردین ۱۴۰۱، یک 
برنامه هدفمند با هدف کاهش آســیب ها و 

حوادث ناشی از تصادفات را رقم بزنیم.
۸ درصــد 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 ۱۷ هزار نفر در صحنه تصادف 
جان خود را از دســت می دهنــد و بیش از  
۳۶۰ هــزار نفر مجروح و معلول می شــوند 
که خســارت ناشــی از تصادفات نزدیک به 
۸ درصــد 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 
۱۰۰ هزار 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 ۲۷ اسفند شروع 
شــود، تصریح کرد: مهــار شــدن کرونا با 
واکسیناســیون و ورود به مــاه مبارک در 
۱۴ فروردین باعث می شــود که سفرها در 
روزهای پایانی ســال و ایام نوروز دوچندان 
شــود ضمن اینکه تنها ۴ درصــد 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 ۱۴۰۰ تقریبا 
۱۲۳ درصد 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 ۳۴ درصد 
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 ۱۲ درصد حوادث فوتی در 

این جاده ها هستیم هم مهم است.

۵1 درصد 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 ۴۳ درصد 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 
است  و 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 

تاکید است.

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 ۶۶ هزار و ۷۱۵ 
نفر در طرح نوروزی ترافیکی شــرکت می 
کنند که شــامل بیش از ۲۱ هــزار 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 ۱۷ هزار 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.

وخانه های کشور با آیین نامه جدید افزایش می یابد تعداد دار
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رئیس کل دادگستری استان تهران مطرح کرد

ونده ها به شعب قضائی افزایش ورودی پر
مهدیه محمدی  رئیس کل دادگســتری 
اســتان تهــران گفــت: افزایــش ورودی 
پرونده هــا بــه شــعب قضائــی یکــی از 
آســیب های 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، حجت االسالم 
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 امانت دار 
این عزیزان در مسئولیت های مختلف و در 
بخش های 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 ۱۲۰ واحد 
قضائــی، بزرگ ترین مجموعــه قضائی در 
کشور اســت، عنوان کرد: دســتگاه قضائی 
استان تهران با دارا بودن بیش از ۱۱ هزار نفر 
کادر قضائی و اداری و صالحیت های قضائی 
انحصاری از جمله در ســطح ملی، محلی و 
بین المللــی از اهمیــت و جایــگاه ویژه ای 
برخوردار است.وی با تاکید بر اینکه تهران، 
به عنوان پایتخت جمهوری اسالمی ایران، 
ام القرای جهان اسالم و محل تصمیم گیری 
در خصوص تمام اجزا و ارکان نظام مقدس 
جمهوری اســالمی محســوب می شــود، 
اظهار کرد: موضوعات مهم و خاص امنیتی 
کشــور و تصمیم گیری در خصوص مسائل 
و مفاســد کالن اقتصادی، حوزه های خاص 
امنیتی، جریانات سیاسی کشور و فعالیت ها 
رســانه ای، فضای مجازی و ناهنجاری های 
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 ۲۵ درصــد از کل 
پرونده های قضائی که در سراســر کشــور 
مطرح اســت، در دادگســتری کل استان 

تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اذعان 
کرد: از منظر کیفی شــاهد این هستیم که 
مهم تریــن و حســاس ترین پرونده هــای 
دســتگاه قضائی در حوزه های مختلف نیز 
در مجموعه دســتگاه قضائی استان تهران 

تشکیل و رسیدگی می شود.
وی با اشــاره به وضعیت خــاص مجموعه 
قضائی اســتان تهران در مقایســه با سایر 
اســتان ها اظهــار کــرد: اجــالد برخی از 
پرونده های قضائی در استان تهران به بیش 
از ۵۰۰ جلد می رسد و بعضاً پرونده هایی در 
استان تهران تشکیل می شود که شخصیت 
مرتکبیــن آن ها منحصر به فرد اســت و در 
بســیاری از فرایندهای قضائی که موضوع 

ایجاد ضرر بــه بیت المال مطرح اســت و یا 
در بســیاری از پرونده های کثیرالشاکی و 
کثیرالخواهان، موضوع با »صاحبان قدرت« 
و »نفوذ« ارتبــاط پیدا می کنــد که عمده 
این مــوارد در تهران مورد رســیدگی قرار 

می گیرد.
القاصی تصریــح کرد: تشــکیالت قضائی 
اســتانی هم چون تهران با توجــه به موارد 
ذکر شــده، از نظر مدیریتی، نیروی انسانی، 
پشــتیبانی و از جهات مختلــف، متفاوت 
خواهد بود و به همین میزان که فعالیت های 
قضائی در استان تهران دارای پیچیدگی ها 
و گســتردگی های خــاص خــود از نظــر 
کمی و کیفی اســت، به همین میــزان نیز 
تشکیالت قضائی اســتان تهران را از منظر 
ابعاد مدیریتــی و حفاظتــی، نمی توان با 
دادگستری سایر استان ها مقایسه کرد و یا 
مانند سایر استان ها برای آن برنامه ریزی و 

تصمیم گیری کردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره 
به ارتباط مســتقیم آســیب ها و تهدیدات 
موجود در مجموعه دادگســتری اســتان 
تهــران بــا فعالیت هــای کالن و ملی این 
مجموعه عنوان کرد: باید توجه داشــت نوع 
و جنس آســیب ها و تهدیداتی که در مسیر 
فعالیت دادگســتری اســتان تهران وجود 

دارد، متمایز و متفاوت با ســایر اســتان ها 
اســت.نماینده عالی دســتگاه قضائی در 
استان تهران »افزایش ورودی پرونده ها به 
شــعب قضائی« را یکی دیگر از آسیب های 
موجــود در دادگســتری اســتان تهران 
ذکر و اظهــار کرد: در حــال حاضر ورودی 
پرونده های قضائی به برخی از شعب قضائی 
به بیــش از ۳۰۰ پرونده در ماه رســیده و 
میانگین وارده به شــعب خانواده در دادگاه 
تجدیدنظر ۳۱۵ پرونــده در ماه و میانگین 
وارده در شــعب حقوقــی و در دادگاه های 

تجدیدنظر تا ۲۴۰ پرونده در ماه می رسد.
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 رســیدگی های قضائی و پیدایش 
برخــی از آســیب ها در این رهگــذر نقش 
اساســی دارد.القاصی از بین بــردن زمینه 
بروز آلودگی، فساد، ناامنی و نارضایتی ها را 
در گروء تعیین تکلیف پرونده ها و امور معوق 
دانســت و گفت: بخشــی از مأموریت های 
نظارتی همه ما چه در بعــد مدیریتی و چه 
در بعد حفاظتی قطعاً معطــوف به برطرف 
کردن همین آســیب ها و چالش هایی است 

که با آن ها مواجه هستیم.



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

وزه صادر می شود مجوز 350 عنوان از مشاغل خانگی یک ر

استان

حجت اهلل عبدالملکی؛ وزیر تعاون، کار و   همدان-زلیخا کرمی
رفاه اجتماعی در آیین افتتاح مرکز دو منظوره آموزش فنی و حرفه 
ای شهرســتان فامنین با بیان این مقدمه که نظام های سیاسی در 
جهان معاصر ما، از لحاظ قدرتی که به آن وابسته است به سه دسته 
تقسیم می شــود، گفت: گروه اول از این نظام های سیاسی امروز به 
ثروت سرمایه داران بزرگ وابسته هستند، گروه دوم به قدرت های 
خارجی وابسته اند و گروه سوم به قدرت مردم خود وابسته اند. کشور 

ما نماد بارز گروه سوم است که قدرت خود را از مردم گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمااعی ادامه داد: در چهل ســال نخســت 
انقالب بخش عظیمی از منابع را برای استواری نظام از نظر فرهنگی، 
سیاسی و - صرف کردیم. با ورود به گام دوم انقالب به سمت قله ها در 
حرکت هستیم. اکنون دیگر مسئله ما حفظ موجودیت نیست، بلکه 
تمدن نوینی است که مقدمه ظهور امام زمان را فراهم می کند. دولت 

سیزدهم اولین دولت در گام دوم است.
وی با وابســته خواندن 60 میلیون نفر از مردم به وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی این وزارتخانه را »وزارت مردم« نامید و افزود: 4 برنامه 
تحولی و انقالبی اساسی در صدر موضوعات این وزارتخانه قرار گرفت 
که مسئله اول؛ کمک به اشتغال و رفع مسئله بیکاری است. نظریه 
پایه » زیســت بوم ملی اشتغال جمهوری اســالمی ایران« در این 
وزارتخانه و دولت کنونی مطرح است که به اختصار آن را »طرح زیبا« 
می نامیم. این طرح بستری برای ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین 

بیش از 70 دستگاه دولتی و مردمی فعال در بخش اشتغال است.
عبدالملکی تصریح کرد: پیش از این، اجزا بــه صورت جزیره ای به 
فعالیت می پرداختند و مسئله بیکاری حل نمی شد. در این زیست 
بوم به صــورت مختصر 5 محور مرتبط با تولیــد، 5 محور مرتبط با 
سرمایه انسانی و نیروی کار تعریف می شود که در ارتباط با سرمایه 

انسانی و نیروی کار، یک محور آن آموزش است که بسیار مهم است.
وی خاطرنشــان کرد: در نظریه های مهم اشــتغال گفته می شود؛ 
نیروی کار بــا مهارت، بیــکار نمی ماند. لذا در »طــرح زیبا« حوزه 

آموزش های فنی و حرفه ای، از اهمیت بســیاری برخوردار اســت. 
برنامه ما این است که آموزش فنی و حرفه ای در این دولت جهشی 
جدی داشته باشد که کمک بسیار ارزشمندی در راستای حل مسئله 

بیکاری خواهد بود.
عبدالملکی افزود: در 180 روز گذشــته در حــوزه آموزش فنی و 
حرفه ای اتفاقات بســیار خوبــی افتاد. واحدهــای جوارکارگاهی 
)واحدهای مشترک ســازمان فنی و حرفه ای و واحدهای صنعتی( 
در آغاز کار دولت سیزدهم 600 واحد بود که اکنون به 1160 واحد 
رسیده است که رشــد تقریبی 100 درصدی را نشان می دهد. در 
حوزه صدور مجوزهای آموزشــگاه های آزاد که یکی از بحران های 
فضای کسب و کار ما، بروکراسی های معیوب و به شدت ضد توسعه 

و پیشرفتی است که سال ها در کشــور ما حاکم بوده و بخش دیگر 
حوزه مجوزها اســت که این بخش در سازمان فنی و حرفه ای پیش 
از دیگر سازمان ها و ادارات کشور شکسته شــد. صدور مجوزهای 
آموزشگاه های آزاد از زمانی حدود به 6 ماه به 3 روز کاهش یافت و در 

180 روز اخیر بیش از 4800 مجوز صادر شده است.
وی تصریح کرد: پیش از این با ســخت و زمان بر شدن اعطای مجوز 
آموزشــگاه آزاد فنی و حرفه ای، این نوع مجوز با مبالغ یک میلیارد 
تومان و بیشتر خرید و فروش می شد و به یکی از مجاری فساد تبدیل 

شده بود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در خصوص فرآیند صدور مجوز 
مشاغل خانگی نیز این اتفاق افتاده است و مشاغل به دو گروه تقسیم 

شده اند، یعنی مشاغلی که نیاز به مجوز ندارند و صرفا با انجام فرآیند 
ثبت می توانند کار خود را آغاز کنند. 350 شــغل در دسته مشاغل 
ثبت محور قرار گرفته اند. سایر مشــاغلی که نیاز به مجوز و تایید از 
ســوی دســتگاه های ذیربط دارند بیش از 200 مورد است که اگر 
دستگاه ها طی ســه روز مجوز را بررسی نکنند ســامانه به صورت 
خودکار مجوز را صادر می کند. در این مدت 1210 مورد ثبت محور 
ثبت شــده و مجوز صادر شده اســت. در بخش مجوز محور 4149 
مجوز ثبت شده است که 2320 درخواست مجوز خود را اخذ کرده 

اند.
وی با اعالم اینکــه در حوزه فنــی و حرفه ای بیش از 500 شــغل 
مهارت محور کم سرمایه بر شناسایی شده است، گفت: در دنیا مسئله 
بیکاری را با چنین مشاغلی حل کرده اند. اگر برخی از صنایع که در 
راس زنجیره ارزش قرار گرفته و صنایع مادر هستند و البته نوعا خیلی 
اشتغال افرین نیستند را کنار بگذاریم، راهبرد اصلی اشتغالزایی را 
صنایع مهارت محور کم ســرمایه بر قرار داده ایم. در بخش صدور 

گواهی مهارتی به 7 روز رسیده ایم.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی بیان کرد: در مرکــز دو منظوره 
آموزش فنی و حرفه ای فامنین که به افتتاح رسید ظرفیت آموزش 
30 هزار نفر ســاعت آموزش را دارد، انتظار داریم سالی هزار فرصت 
شغلی بر اساس نیازهای منطقه و شهرستان فامنین ایجاد شود. پس 
از آموزش، مهارت آموزان ردیابی شوند و محل اشتغال و به کارگیری 
مهارت در سیستم ثبت شوند و در خصوص تسهیالت اعطایی به این 

مشاغل تصمیم گیری شود.
مرکز آموزش فنی و حرفه ای فامنین در زمینی به مساحت 2 هزار و 
800 مترمربع و هزار و 400 مترمربع زیربنا راه اندازی شده است. این 
مرکز با جذب 60 میلیارد ریال اعتبار در بخش ساختمان و تاسیسات 
و هشــت میلیارد ریال در بخش تجهیزات، احداث و به بهره برداری 
رسید. اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان دارای 22 

مرکز آموزش دولتی و 198 آموزشگاه خصوصی است.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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بوشهر -رضاحیدری  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشــهر ازآغاز پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب 

در استان خبر داد
عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه مدیریت مصرف آب در همه 
سطوح جامعه امری مهم و ضروری اســت اظهار داشت: برای 
جلوگیری از بروز بحران آب در شهرها و روستاها الزم است همه 

مردم مدیریت مصرف آب در دستور کار قرار دهند.
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 می  کنند 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 

راستا پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب اجرا شده است.
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 
رویه آب خودداری کنند و بهتر است برای شست و شوی وسایل 

برنامه زمانی داشته باشند و مدیریت نمایند.

حمزه پور بیان کرد: با توجه به جایگاه ویــژه بانوان در جامعه و 
نقش الگویی آنان برای اعضای خانواده و به منظور بهره گیری 
از سرمایه اجتماعی بانوان، پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف 

آب راه اندازی شده است.
وی نقش بانوان در مدیریت مصرف آب را بســیار مهم دانست 
و تصریح کرد: جلوگیری از مصــرف بی رویه آب در خانه تکانی 
نوروزی، و کمترین میزان مصرف آب از دیگر اهداف پویش خانه 

تکانی و مدیریت مصرف آب است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر بر لزوم همراهی 
مردم به ویژه بانوان در پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب 

تاکید کرد.

  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  

شهدا در واقع حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است .
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 

اسالمی از کیان مقدس این مرز و بوم نیز پاسداری کنند.
وی افزود: شــهدا مظهر عزت و افتخار جامعه اسالمی هستند 
و همه ما باید به عنوان ادامه دهنده راه آن ها در راســتای حفظ 

دستاوردهای انقالب تالش کنیم.
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 

یادبودی نیز از سوی این منطقه اهدا گردید. 
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 

دارد  برای قدر دانی از خانواده های معظم  شــهدا و ایثارگران  با 
حضور مسئولین این منطقه  در منزل این عزیزان قدمی هرچند 

کوچک در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بردارد .  
 شهید »محمد کریمی« در سال 1346 دیده به جهان گشود و 
در سن 16 سالگی  به عنوان بسیجی جهت حضور در جبهه های 
حق  علیــه باطل داوطلب شــد تا اینکــه در منطقه عملیاتی 

پنجوین عراق به آرزویش رسید و به یاران شهیدش پیوست.
 شهید علیرضا کافی قره بابا نیز در ســال 1349 در تجریش به 
دنیا آمد و در اردیبهشت ماه 1367 در منطقه شیخ محمدعراق 

بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل شد.

البرزبوشهر
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبرداد؛

آغاز پویش خانه تکانی و مدیریت مصرف آب در بوشهر
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام:

تکریم از خانواده شهدا حفظ فرهنگ ایثار است 

   توزیع آب شرب در باغستان غربی متعادل شد

مخزن قدیمی باغستان غربی به دلیل فرسودگی و اختالف ارتفاع     البرز -مظفری
کم با ساختمانهای این منطقه ، از مدار بهره برداری خارج  و با اتصال به ناحیه ی فشاری  

Bرجایی شهر،توزیع آب شرب  در این منطقه متعادل شد.
 B رضا غفاری مدیرآبفای رجایی شــهر با اعالم این خبر گفت: با هدف تکمیل زون
)ناحیه فشاری( رجایی شهر و متعادل سازی فشار شبکه توزیع آب در باغستان غربی 
، مخزن فرســوده 2000متر مکعبی این منطقه از مدار خارج و مناطق زیر پوشش و 
شبکه توزیع آن به مخزن 5000 متر مکعبی ناحیه فشاری دیگر )زونB( در شهرک 

بهارستان متصل شد.
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 
900 متر با لوله هایی به قطر  200و 315 میلی متر به همراه نصب چهار دستگاه شیر 
فشارشکن آغاز شد و در حال حاضر فشار مناسب و متعادل آب به همراه ارتقای کیفی 

آب در این منطقه انجام شده است.
غفاری جمعیت زیرپوشــش این طرح اصالحی را50 هزار  نفر و هزینــه آن را 730 

میلیون تومان ذکر کرد.

  

وژه در بازار بزرگ گل و گیاه    اجرای 3 پر
ارغوان اصفهان

اصفهان –مریم مومنی یکی از پروژه های شاخص سازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان، طراحی و احداث بازار بزرگ گل و گیاه 

ارغوان در ابتدای بلوار ارغوان و به وسعت 19 هکتار است.
این بازار در دو فاز طراحی شــده که فاز اول آن شامل سالن گل های سرشاخه، سالن 
نهاده های کشاورزی، سالن باغ و باغچه، ســالن گل های آپارتمانی، پارک آموزشی 
کودکان و مکان های اســتراحت بازدیدکنندگان اســت و فاز دوم آن شامل سالن 

پرندگان و ماهی های زینتی می باشد.
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 
می گوید: پروژه ســالن های باغ و باغچه و گلهای آپارتمانی بازار گل و گیاه ارغوان از 
جمله پروژه هایی است که با 340 میلیارد ریال بودجه در فضایی به مساحت 10 هزار 

مترمربع در دست احداث قرار دارد و تا خردادماه سال 1402 به بهره برداری می رسد.
امیر حسین ماه آور پور از احداث پکیج تصفیه فاضالب بازار گل و گیاه ارغوان به عنوان 
پروژه دیگری خبر داده و می افزاید: این پروژه با اعتبار 100 میلیارد ریال تا اوایل بهمن 

ماه سال 1401 به بهره برداری می رسد.
به گفته او، احداث 4 باب پســت توزیع برق داخلی بازار گل و گیــاه ارغوان نیز پروژه 
دیگری اســت که با اعتبار 120 میلیارد ریال تا اوایل بهمن ماه ســال 1401 به بهره 

برداری خواهد رسید.

  

۳۰۰ اثر در جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های 
لرستان داوری شد

 خرم آباد معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان گفت: 
350 اثر به دبیرخانه نهمین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری 

استان اعالم و در نهایت 300 اثر توسط داوران جشنواره در تهران بررسی شد.
رضا نیازی  اعالم کرد: توسعه استان، تقویت فرهنگ عمومی، آسیب شناسی وضعیت 
مطبوعات استان، آب، خشکسالی، محیط زیست، گردشگری و سیل، شاخص های 
فرهنگی از جمله بیانیه گام دوم، ایثار و شهادت، دفاع مقدس، نماز، امر به معروف و نهی 
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 

لرستان بود.
وی بیان کرد: فراخوان این جشنواره، مرداد ماه امسال منتشر و پس از 2مرحله تمدید 

مهلت ارسال آثار، 350 اثر توسط دبیرخانه اعالم وصول شد.
نیازی ادامه داد: این جشنواره در 10 بخش عمومی شامل یادداشت، سرمقاله و مقاله، 
گزارش)خبری-تحلیلی(، مصاحبه، تیتر، عکس )خبری و غیر خبری(، طنز اجتماعی 
و کاریکاتور، طنز مکتوب کاریکلماتور ، طراحی و صفحه آرایی، خبر و کلیپ ) فضای 
مجازی ( و 2بخش ویژه شامل شعار سال 1399 و 1400 مقام معظم رهبری و کرونا و 

مدافعان سالمت برگزار شد.  
وی گفت: آیین اختتامیه نهمین جشــنواره مطبوعات، خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری لرستان فردا دوشنبه نهم اسفند ماه ســاعت 10 صبح در تاالر شهید آوینی 
مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد و با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی برگزار 

می شود.

 

وین ح تولیدی شهرک های صنعتی قز   ۵۵۵ طر
 در دست ساخت است

 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.
رضا صفاری  با اعالم این خبر افزود: این طرح ها با سرمایه گذاری سرمایه گذاران بخش 
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 

آالت قرار دارند.
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 22 هزار نفر اشتغالزایی می شــود و بیش از این مقدار نیز شاهد 

اشتغالزایی غیرمستقیم خواهیم بود.
صفاری افزود: سرمایه گذاری اسمی مربوط به این طرح های تولیدی در دست اجرا 
131 هزار 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 
جذب سرمایه گذاران جدید از اولویت های شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین 

به شمار می رود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین اظهار داشت: توسعه اراضی در 
شهرک های صنعتی تقاضامحور با هدف رونق سرمایه گذاری از دیگر اولویت های این 

دستگاه به شمار می رود.

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 بیماری های درختان در شــهر کرمانشاه خبر 

داد.
 دکتر فرامرز رحمتی زاده اظهار داشت: برای اولین بار 
در سطح شهر کرمانشاه عملیات سم پاشی زمستانه 
با روغن ُولک جهــت مبارزه با آفــات و بیماری های 

درختان اجرا شد.
وی ادامــه داد: روغن ولک حشره کشــی اســت که 
حشرات و کنه ها را می تواند از بین ببرد. این روغن ها 
به مقدار زیاد تصفیه شده اند و به گونه ای که اجزای 
خطرناک آن ها برای گیاهان حذف شده است. روغن 
ولک بین 92 تا 99 درصد خالص است که بعد از تقطیر 
و فیلتراسیون به این روغن مواد افزودنی و آب اضافه 

می کنند تا به آسانی قابل استفاده گردند.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
کرمانشــاه تصریح کرد: روغن ولک در بیشترین حد 
می تواند حشــرات و تخم آن ها ) الرو ( را از بین ببرد، 
این حشــرات مانند انواع کنه ها، شپشک ها، شته ها، 
پســیل، کرم های جوانه خوار، حشــرات ســفید، 
تیریپس، عنکبوتیان و کرم های ریز و دیگر حشرات 
روی انواع درختان هستند و بهترین زمان حذف این 
حشرات در زمستان می باشد که عالوه بر حشره کشی 
از این روغن برای قارچ کشی می توان استفاده کرد و با 
کشتن حشرات که عامل انتشــار ویروس ها هستند 

بیماری های ویروسی نیز از بین می روند.
دکتر رحمتی زاده افزود: روغن زمستانه ُولک حشرات 
را با تماس مستقیم از بین برده و کنترل می کند، که 
طی این عملیات حشرات که عامل انتقال بیماری ها 
هستند با پاشش روغن روی حشرات و الرو آن ها، راه 

تنفسی حشرات و الروها بسته و به عبارتی حشرات 
خفه می شوند.

وی ادامه داد: در زمســتان که معمــوالً برگی روی 
درختان نیســت درختان بی برگ 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 

می روند.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
کرمانشاه مزایای اســتفاده از روغن ولک را این گونه 
برشمرد و گفت: این روغن برای انسان و محیط زیست 
طبیعی بی خطر اســت و همچنین این روغن ها غیر 
انتخابی هستند و بیش تر حشــرات را از بین می برند 
و برای پاشش روغن ُولک وسیله خاصی جز یک سم 

پاش مورد نیاز نیست.
دکتر رحمتــی زاده بهترین زمان برای سم پاشــی 

زمستانه را اوایل اســفندماه عنوان کرد و افزود: آنچه 
از سم پاشی 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 سم پاشــی زمستانه 
بسیاری از آفات و حشرات را که به گیاهان و درختان 
خسارت وارد می کند؛ از بین می برد و از بُروز مشکالت 

در این زمینه جلوگیری می کند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: عملیات سم پاشــی 
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 هشت گانه 

شهرداری در دست اقدام است.

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

وغن ولک برای نخستین بار در کرمانشاه انجام عملیات سم پاشی زمستانه با ر

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 

رابطه با اشــاره به اینکه گروه انبارگردانــی از میان نیروهای 
باســابقه و آشــنا به فرآیند انبارگردانی انتخاب شده و کاماًل 
تجهیزات گازرســانی را می شناســند و بــه اهمیت موضوع 
وفرآیند آماربرداری دقیق آن ها واقف اند.وی افزود: طبق روال 
همه ساله در ایام پایانی سال در راستای به روزرسانی موجودی 
انبار کاال و رفع مغایرت ها و اختالفات با سیستم یکنواخت کاال 
این شــرکت اقدام به انبارگردانی می کنــد و این عمل با دقت 

خاصی انجام می شود.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 آن ها 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

تبریز-رحیــم جباردخت      مدیرعامل شــرکت گاز 
آذربایجان شرقی با تشریح آخرین وضعیت گاز بها در ماه های پایانی 
امسال و ابتدای سال آینده گفت: بخش عمده ای از بدهی مصرفی گاز 
بهای صنایع تقسیط می شود. سیدرضا رهنمای توحیدی در نشستی 
با مدیران سازمان صمت آذربایجان شرقی با اشاره به ارائه مشوق به 
واحدهایی که مصرف خود را کاهــش داده اند، گفت: کاهش میزان 
مصرف گاز 41 واحد تولیدی را در بر می گیرد. وی با اشاره به اینکه عقد 
قرارداد گازرسانی به 132 واحد صنعتی عمده، جزو برنامه های مصوب 
سال 1400 بوده است، گفت: با عقد قرارداد با 137 واحد صنعتی عمده 
در 9 ماه از سال جاری، عملکردی فراتر از تعهدات در این بخش داشته 
ایم. وی با اشاره به اینکه این موضوع به رغم محدودیت اعمالی به دلیل 
اوج مصرف بخش خانگی در فصول سرد سال محقق شده است، افزود: 
از تمامی ظرفیت های موجود در تأمین گاز بخش های زیرساختی که 

نقش مهمی در توسعه پایدار و ارتقای بخش اقتصادی استان خواهد 
داشت، بهره خواهیم جست. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان شرقی هم گفت: هر برنامه و اقدامی باید به نفع تولید ختم 
شود و بر این اساس در پیگیری موضوعات مرتبط با تولید با هیچ نهاد 
و ارگانی تعارف نداریم.صابر پرنیان افزود: متاسفانه قطعی گاز صنایع، 
تولید و وضعیت فضای کسب و کار را با مشکل مواجه کرده است.وی با 
تاکید بر اینکه قطع گاز و دیگر خدمات واحد صنعتی به دلیل بدهی قابل 
قبول نیست، اظهار داشت: بعد از گذشت چند ماه از سال، وضعیت واحد 

تولیدی و آیین نامه های مرتبط با انرژی مصرفی شفاف نیست.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
هیچ مقامی به اندازه صاحبان صنایع و تولیدکنندگان درگیر مشکالت 
تولید نیســت، تاکید کرد: در هر اقدام و تصمیمی باید نظر تولید را 

دریابیم.

گلستان

آذربایجان شرقی

مدیرعامل گاز گلستان تاکید کرد؛

وم صحت و دقت در آماربرداری و شمارش تجهیزات و وسایل موجود گازرسانی لز

تقسیط بخش عمده ای از گازبهای واحدهای صنعتی آذربایجان شرقی



رییس اتحادیه امالک: 

رشد قیمت خانه در بهمن ماه به صفر رسید

خریدار   رییــس اتحادیه مشــاوران اماک با 
اعام اینکه رشد قیمت مســکن در بهمن امسال 
متوقف شــد و به صفر رســید، گفت: شوک های 
مثبت به بازار مسکن از برنامه دولت برای جبران 
کسری ساخت و ســاز و همزمان انجام مذاکرات 
رفع تحریم ها نشات گرفته که باعث تخلیه حباب 

قیمت ملک و تمایل قیمت ها به ثبات شده است.
 بانک مرکــزی روز گذشــته اعام کــرد که در 
بهمن ماه متوســط قیمت خریــد و فروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مســکونی معامله شــده 
از طریــق بنگاه های معامات ملکــی تهران ۳۳ 
میلیــون و ۶۰ هزار تومان بوده که نســبت به ماه 
قبل و ماه مشابه ســال قبل به ترتیب رشد اندک 
چهار دهــم درصدی و ۱۶.۴ درصــدی را تجریه 
می کند.بــا این حال، »مصطفی قلی خســروی« 
رییس اتحادیه اماک درباره قیمت مســکن در 
بهمن ماه به خبرنگار ایرنا گفت: قیمت مســکن 
در ماه های اخیر از تورم عمومی جا مانده اســت 
و شــاهد تخلیه تدریجــی حباب بــازار ملک در 

بسیاری از مناطق پایتخت هستیم.
وی معتقد اســت که گزارش بانــک مرکزی در 
خصوص رشد اندک قیمت مســکن در بهمن نیز 

نباید اعام شــود، چرا که ناشــی از تاثیرگذاری 
قیمت خانه در منطقه یک تهران است.

بازار در حال تخلیه حباب قیمت است
قلی خســروی تاکید دارد بازار در حــال تجربه 
کاهــش قیمت و تخلیــه حباب اســت و هر نوع 
گزارشی درباره رشــد قیمت مسکن، حتی اندک 
و ناچیز می تواند سیگنال افزایش قیمت را به بازار 
بدهد.وی به مذاکرات رفع تحریم ها اشــاره کرد و 
گفت: اگر شوک های منفی گزارش بانک مرکزی 
از قیمــت خانــه در پایتخت را فاکتــور بگیریم، 
شوک های مثبت به بازار مســکن از برنامه دولت 
برای جبران کسری ساخت و ساز و همزمان انجام 
مذاکرات رفــع تحریم ها نشــات گرفته که باعث 
تخلیه حبــاب قیمت ملک و تمایــل قیمت ها به 

ثبات شده است.

قدرت چانه زنی خریداران ملک باال
 رفته است

ســوداگران  داشــت:  اظهــار  قلی خســروی 
نمی خواهند شــوک های مثبت به بازار ملک کار 
خود را درســت انجام دهد و در میان اخیار مثبت 

کاهش تورم در بخش مسکن، خبر از گرانی خانه 
می دهند؛ اما اتحادیه اماک معتقد اســت اکنون 
قدرت چانه زنی خریداران افزایش یافته و بازار به 
سمت خریداران است. اکنون مشتری به راحتی 
می تواند تخفیف بگیرد.به گفته وی، ســوداگران 
در منطقه یک پایتخت ساخت و سازهای لوکس 
انجام می دهنــد که موجب تســری قیمت ها به 
سایر مناطق پایتخت می شــود و اگر منطقه یک 
را در معدل گیری قیمت مســکن وارد کنیم، خبر 
غیرواقعی رشــد قیمت ها داده می شود.این مقام 
صنفی تاکیــد کرد: در بهمن ماه امســال افزایش 
قیمت نداشتیم و رشد قیمت مسکن متوقف شده 
است. قلی خســروی یادآوری کرد: اعام افزایش 
۴۸ درصدی قیمت مسکن از سوی بانک مرکزی 
در ســال ۹۸ در حالی بود که بــه اذعان آمارهای 

اتحادیه اماک ۱۲ درصد قیمت ها رشد داشت.
وی توضیــح داد: بــازار فروش در انتظــار نتیجه 
مذاکرات برجــام اســت و با شــوک مثبتی که 
توافقات به بازار وارد می کند فایل های فروش در 
ماه های آینده افزایش خواهد داشــت و در عین 
حال بازار به سمت خریدار و قیمت رو به پایین به 

ثبات خواهد بود.

توسط اعضای هیأت عامل و در نشست سراسری مدیران بانک صنعت و معدن 
تشریح شد

توسعه و بهبود کیفیت خدمات نوین
رویکرد بانك صنعت و معدن در ســال آینده، توســعه و بهبود کیفیت 
خدمات نوین، جذب منابع و وصول مطالبات معوق در راستاي افزایش 
رضایت مشتریان و بهبود مجدد شــاخص هاي عملکردی بانک خواهد 

بود.
به گزارش روابط عمومــي بانک صنعت و معــدن، عبدالرضا ولي الهي 
معاون اعتبارات و راهبري شــعب در نشست سراســری مدیران بانک 
صنعت و معدن با موضوع هم اندیشــي و تبیین سیاســت هاي بانك که 
به صورت ارتباط ویدئو کنفرانس با مدیران ســتادي و استاني این بانك 
برگزار شــد، ضمن ابراز خرســندي از حصول نتایج مطلوب در ارتقاي 
شــاخص هاي عملکردي و تحقق عملکرد بیش از حــد انتظار و برنامه 
ریزي شــده گفت: در سیاســت هاي اعتباري ســال آتي مقرر شــده 
چارچوب و دستورالعمل فعالیت هاي اعتباري و تسهیاتي تفکیك شده 
و در زمینه اعتبارات اختیارات بیشتري به شعب داده شود و در پرداخت 

تسهیات تأکید بیشتري بر توازن منابع و مصارف وجود دارد.
منصور یوسفي نیا معاون برنامه ریزي و فناوري بانك نیز بیان داشت: در 
خصوص رمز ریال و مقررات انتشــار و دستورالعمل آن تا خرداد ۱۴۰۱ 
اقدام خواهد شــد و ســال آینده این رمز ارز وارد عرصه اقتصاد خواهد 
شد؛ رویکرد بانك مرکزي به ســمت بکارگیري قراردادهاي هوشمند و 
باك چین اســت و در ســال آتي پایه هاي اقتصاد دیجیتال به صورت 
زیست بوم)فراگیر( در شــبکه هاي بانکي و غیر بانکي اجرایي مي شود 
و ما باید به صورتي هم افزا در این زمینــه عمل کنیم.وي اضافه کرد: در 
ســال ۱۴۰۱ برنامه هاي مهمي در ادامه پروژه هاي قبلي مانند امضاي 

دیجیتال، زنجیره تأمین و بانکداري باز در بانك کلید خواهد خورد.
یوسفي نیا اعام داشت: دو پروژه مهم ســامانه یکپارچه احکام قضایي 
که ارتباط بانك با قوه قضاییه را برقرار مي ســازد و سامانه پل که سامانه 
پرداخت لحظه اي اســت و اجازه مي دهد پرداخت ها مبتني بر حساب 

به انجام برسد، در سال ۱۴۰۱ اجرایي خواهد شد.
رضا رفیعا معاون توسعه سرمایه انساني نیز از تدوین سند جامع نیروي 
انســاني بانك تا پایان ســال خبر داد و گفت: در خصوص مهارت افزایي 
مرتبط با بانکــداري دیجیتال، پروژه ارگونومي، ســاماندهي نیروهاي 
ایثارگر، ارتباطات سیستمي سامانه هاي ســرمایه انساني اقداماتي در 
حال انجام اســت و در رابطه با بیمه نیز مشــکاتي وجود داشت که در 
تاش براي حل آنها هستیم.وي افزود: پروژه هاي بازسازي چند شعبه 
را در دست اقدام داریم و از شعب مي خواهیم در مورد خرید تجهیزاتي 

مانند کامپیوتر ها و دوربین ها با متولي آن در ستاد هماهنگ باشند.
بیژن اســدي معاون نظارت حقوقي و وصول مطالبات بانك نیز با تاکید 
بر لزوم جدیت بیشــتر شــعب در امر وصول مطالبات خاطرنشان کرد: 
مدیران استاني ظرف یك هفته هرگونه پیشــنهادي در مورد وصول هر 

چه بهتر و سریعتر مطالبات بانك دارند، ارائه نمایند.
وي گفت: درخواســت ما این اســت که همکاران در جلســات ستاد 
تسهیل حضور فعاالنه داشــته و در مورد تعیین وثایق و به خصوص حد 
اعتباري ال سي و ضمانتنامه دقت الزم را داشته باشند و نسبت به ثبت 
و به روزرساني وثایق در سیستم هاي مربوطه اقدام کنند.اسدي عنوان 
داشت: سال آینده الزم است تعامل بیشــتري با بدهکاران ارزي داشته 
باشــیم خصوصا بدهکاران صندوق توســعه ملي و به نحوي با مسؤالن 
اســتاني همکاري داشــته باشــیم که نه بانك صدمه ببیند نه وضعیت 
اشتغال استان.در خال این جلسه مدیران استاني و رؤساي شعب نیز به 
بیان مسایل و نقطه نظرات خود پرداختند و مدیرعامل و اعضاي هیأت 
مدیره و هیأت عامل در فضایي صمیمانه پذیراي نظرات همکاران خود 

بوده و براي رفع موانع پیش روي بحث و تبادل نظر کردند.

صنعت و معدن
مرزهای مسئولیت اجتماعی به نفع مردم جابجا شد

 پرداخت ۱۰ نوع تسهیالت در بانک آینده  
به ۱۷۰٫۰۰۰ متقاضی

بانک آینده طی ۲۲ ماه گذشــته، حــدود ۱۷۰ هزار فقــره انواع وام و 
تسهیات ُخرد به مبلغ بیش از ۵۲هزار میلیارد ریال پرداخت کرد.

بانک آینده کــه پیش از این روند پرداخت تســهیات ُخــرد با فرایند 
سهل، ســاده، مبتنی بر اعتبارســنجی و بدون ضامن را عملیاتی کرده 
بود در ادامه اقدامات خود به منظــور ارزش آفرینی هر چه بیش تر برای 
مشــتریان و عموم هم وطنان عزیز، هم گام و هم سو با تدابیر اتخاذ شده 
توسط دولت ســیزدهم، به منظور تســهیل در اعطای تسهیات ُخرد 
به آحاد مردم بــر مبنای روش های جایگزین وثیقه و توســعه خدمات 

قرض الحسنه گام برمی دارد.
بانک آینده بر اســاس سیاســت گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و بانک مرکــزی در حوزه های تحول نظام بانکــی به نفع مردم از طریق 
توجه ویژه به پرداخت تســهیات ُخرد با فرایند ســهل، ساده، مبتنی 
بر اعتبارســنجی و بدون ضامن، با هدف کارگشایی در مشکات مردم، 
به ویژه در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و با اتخاذ اســتراتژی تغییر الگو و 
ترکیب مصارف پرداخت تسهیات، همواره تاش داشته است تا عاوه 
بر اعطای تسهیات به عموم هم وطنان برای رفع نیازمندی های خود و 
صنایع تولیدی، فعاالن اقتصادی و کارآفرینان با هدف حفظ اشتغال و 
ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کشور، نقش پررنگی نیز در ایفای نقش 

مسئولیت های اجتماعی خود داشته باشد. 
بانک آینده با  اعطای ۵۰.۵۲۸ فقره تســهیات ُخرد به مبلغ کلی بیش 
از ۱۰.۰۳۸ میلیارد ریال، به کادر درمان شــاغل در سراســر کشور در 
موضوع کرونا، بــدون اخذ ضامن و تنها با ارائه نامــه ضمانت کلی افراد، 
از طرف دانشــگاه های علوم پزشکی و بیمارســتان های سراسر کشور، 
از کادر درمان و پرســتاران در ایام مقابلــه با بیماری کرونــا با عرضه 
محصول »حمایت از فرشتگان ســامت« حمایت کرد که منابع مورد 
نیاز برای پرداخت این تســهیات از محل منابــع آزاد و مردمی بانک و 
بدون اســتفاده از هیچ گونه کمک دولتی و به صورت کامًا داوطلبانه، 
تأمین شد و با موفقیت کامل به اجرا درآمد.هم چنین به منظور پرداخت 
تسهیات ُخرد به اقشار مختلف جامعه، با شــرایط سهل و آسان برای 
خرید کاال و خدمات تولید داخل، تا سقف مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال برای 
هر فرد )و اخیراً ۱.۲۵۰ میلیون ریال( و با ســرعت مــورد انتظار مردم، 

طرح »تسهیات کارگشا« را به اجرا درآورده است. 
از بیستم فروردین ماه ۱۳۹۹ تا بیستم بهمن ماه ۱۴۰۰، تعداد ۲۲.۷۶۸ 

تسهیات کارگشا به مبلغ ۷.۷۵۳ میلیارد ریال پرداخت شده است.
پرداخت تســهیات و اعتبار خرید برای خریدهای اقســاطی مردم از 
طریق فروشــگاه های اینترنتی تا ســقف ۲۰۰ میلیون ریال، با حداقل 
تضامین و بر مبنای اعتبارســنجی و فراینــد غیرحضوری یکی دیگر از 
اقدامات بانک آینده برای عموم هم وطنان عزیز است تا به راحتی و بدون 

مراجعه حضوری بتوانند خریدهای موردنیاز را انجام دهند. 
در بازه زمانی بیســت فروردین ۱۳۹۹ تا بیســت بهمن ماه ۱۴۰۰ در 
این بخش نیز، بانک آینده تعداد ۱۴.۲۸۹ تســهیات به ارزش ۱.۹۴۶ 
میلیارد ریــال پرداخت کرده اســت. »مردم یــار« نیز یکــی دیگر از 
محصوالت بانک آینده است که تسهیات تا ســقف یک میلیارد ریال 
به تمام اقشــار مختلف مردم با حداقل وثیقــه و تضامین الزم پرداخت 
می شود. بازه زمانی ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ تا ۱۴۰۰/۱۱/۲۰، نشانگر پرداخت 

تعداد ۶.۸۰۳ به مبلغ ۵.۰۵۴ میلیارد ریال تسهیات مردم یار است.
در بازه زمانی بیســتم فروردین ماه ۱۳۹۹ تا بیســتم بهمن ماه ۱۴۰۰ 
نیز، تعداد ۲۴.۰۴۱ تســهیات حمایتی مســتاجران و ۱۵.۰۴۳ وام 
قرض الحســنه ازدواج به ترتیب به مبالغ ۱۵.۰۴۳ و ۱۰.۳۷۶ میلیارد 

ریال پرداخت شده است.
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سرمایه چادرملـو  بیش از 2 برابر شد

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو )ســهامی عام( ، ســاعت8 صبح 
روز چهارشــنبه مورخ 1400/12/4 در 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 ۵۵ 
هزارو ۵00  میلیارد ریال به مبلغ  200هزار میلیارد ریال 
در تاریخ 24 آبان ماه 1400 مــورد تصویب هیات مدیره 
قرار گرفت و  گزارش مذکور در تاریخ 8 آذر ماه 1400 به 

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  ۵۵ 
هزارو ۵00  میلیارد ریال به 121 هزارو ۵00  میلیارد ریال 
از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت شود و افزایش 
سرمایه آتی شــرکت پس از مجمع عادی سالیانه و با 

لحاظ سود سال 1400 مورد بررسی قرار گیرد.
لذا  با عنایت بــه مراتب فوق مجوز افزایش ســرمایه 
شرکت از ۵۵ هزارو ۵00  میلیارد ریال  به مبلغ  119هزار 
میلیارد ریال در تاریخ 18/11/1400   از ســازمان بورس 
واوراق بهادار بــه منظور اجرای بخشــی از مخارج 
سرمایه ای پروژه گندله سازی شماره  ) 2(  به  مبلغ ) 12 

هزار میلیارد ریال( .

 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 هیًات 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 2 درصد بوده 
است شرکت چادرملو طی 10 ماهه گذشــته با 20 هزار میلیارد تومان سود بازدهی مثبت  33 

درصد داشته است .
در ادامه، گزارش بازرس قانونی شــرکت )موضوع مفاد تبصره 2 مــاده 161 اصالحیه قانون 
تجارت مصوب سال 1347 ( قرائت گردید و با عنایت به مجوز صادره از سوی سازمان بورس 
و اوراق بهادار به شماره 230-004/83212۵  مورخ 1400/11/12  مجمع 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 119 میلیارد ســهم 
یکهزار ریالی با نام عادی از محل سود انباشــته از طریق صدور سهام جدید را مورد  تصویب 

قرار داد .

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

و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای تابعه که افزایش سرمایه آنها در جریان ثبت است به مبلغ) 1۵ هزارو  8۵8  
میلیارد ریال( موافقت.

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


