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امیر موســی کاظمی   در واپســین روزهای قرن، روزنامه 
»خریدار« به شماره 1000 رسید. 

در شرایطی که ســایه ویروس کرونا هنوز بر جهان سنگینی 
می کنــد و مطبوعات بخصــوص روزنامه ها، ســخت ترین 
روزهای خود را ســپری می کنند، رســیدن یک روزنامه به 
شماره 1000 اتفاقی اســت که باید آن را به فال نیک گرفت. 

هرچند وضعیت کاغذ و هزینه های ســنگین چاپ، زینگ و 
توزیع، کمر روزنامه هــای خصوصی و مســتقل را به معنی 
واقعی کلمه شکسته اســت، اما در همه این روزهای سخت، 
تنها چیزی که ما را سرپا نگه داشــته، امید به گذرا بودن این 
شرایط و رســیدن روزهای بهتر برای مطبوعات است. البته 
که شرایط مطبوعات، مشتی اســت نمونه خروار از وضعیت 

سخت اقتصادی که اقشــار مختلف مردم را تحت فشار قرار 
داده و مطبوعات نیز تافتــه جدا بافته از مردم نیســتند، اما 
کیست که نداند مرگ رســانه، مرگ آگاهی بخشی به جامعه 
است و نبود رســانه های مستقل، زمینه گســترش فساد در 

بخش های مختلف بخصوص اقتصاد را فراهم می کند.
روزنامه »خریدار« از ســال 1394 به صورت هفته نامه متولد 

شد و پس از انتشار 85 شماره، از 18 فروردین 1397در قالب 
روزنامه به فعالیت خــود ادامه داد و اکنــون همزمان با عید 
سعید مبعث حضرت رســول اکرم )ص( به هزارمین شماره 

خود رسیده است.
در این مسیر شش ســاله، همکاران زیادی در به ثمر نشستن 
این تــاش روزانه، کنارمــان بوده اند که قــدردان زحمات 

تمامی آنها هســتیم؛ از همکاران تحریریه، فنی، بازرگانی و 
نمایندگی های اســتانی گرفته تا زحمتکشــان حوزه چاپ 
و توزیع که دســت یکایک آنهــا را به گرمی می فشــاریم و 
امیدواریم در هــزاره دوم »خریدار« افتخــار همکاری با این 

عزیزان را همچنان داشته باشیم. 
به امید روزهای درخشان برای سرزمین مان ایران.
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وم حذف قوانین و دستورالعمل های   لز
دست و پاگیر در حوزه معدن

محمدرضا بهرامن  حذف قوانین و دستورالعمل های دست و پاگیر 
در حوزه معدن، اقدامی در راستای  برداشتن سد ورود و راهکاری برای 
اعتماد ورود سرمایه ها به بخش معدن کشور است که با همکاری دولت 

و مجلس میسر می شود.
فعاالن بخش خصوصــی امیدوارند دولت ســیزدهم در حوزه صنعت و 
معدن در سه سطح وزارتی )کالن(، ســطح کسب و کار )سطح میانی(، 
ســطح وظیفه ای )عملیاتی/ اجرا(، سه نوع اســتراتژی دقیق و مجزا را 
پیاده ســازی کند. اســتراتژی های بخش معدن هم باید در پنج حوزه 
اصلی و کالن توسط متولی بخش و براســاس قانون معادن، با ابزارهای 
توسعه ای و مهندسی خود مشــابه ســازمان ایمیدرو و سازمان نظام 
مهندسی معدن ایران، در پنج حوزه »محیط کســب و کار«، »توسعه 
پایدار« )از طریق مدیریت در اجرای دقیق قانون معادن و قوانین مرتبط 
با آن به منظور ایجاد امنیت و حفظ و جذب ســرمایه ها(، »بهره وری«، 
»تامین و پشتیبانی« و »روابط و تعامالت خارجی« تعریف و شناسایی 
شــود که به طور قطع در جهت بهبــود وضعیت هر یــک از پارامترها 
مطالعه و برنامه ریزی بر روی هفت شــاخص »سرمایه گذاری«، »نظام 
مدیریت در معادن«، »جهانی شــدن بخش معدن«، »منابع انسانی«، 
»فناوری در معادن«، »زیرســاخت در معادن« و »توسعه منطقه ای« 
از اهمیت خاصی برخوردار است و بعد از گذشــت ۶ ماه از آغاز فعالیت 
دولت سیزدهم به بررسی اقدامات انجام شده در هر یک از شاخص های 

ضروری جهت توسعه صنعت و معدن در دولت سیزدهم می پردازیم.

شاخص سرمایه گذاری در معادن
 ذخایر غنــی معدنی با تنوع گســترده، می تواند عامــل رقابت پذیری 

اقتصادی کشورها در جهان محسوب شود.
توان معدنی ایران شامل ذخایر اثبات شده سنگ آهن به مقدار تقریبی 
سه میلیارد تن در شرایط کنونی )هشت دهم درصد کل ذخایر جهان(، 
ذخایر ســنگ معدن مس به مقدار تقریبی ۳.۲ میلیارد تن در شرایط 
کنونی )چهار درصد از ذخایر جهانی( و همچنین ذخایر روی به میزان 
۱۱ میلیون تن )چهار دهم درصد از ذخایر جهانی( اســت که با عنایت 
به پتانسیل های اســتراتژیک موجود در بخش معدن کشور( این غنای 
مواد معدنی به تنهایی تضمین کننده نقش مؤثــر این حوزه در اقتصاد 

کشور نبوده است.
با وجود اینکه کشورمان در بین ۱۵ کشــور مطرح معدنی جهان جای 
داشــته و ارزش ذخایر بالقوه آن بیش از یک هــزار میلیارد دالر برآورد 
شــده اســت، اما فقط حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را 
بخش معدن و صنایع معدنی را به خود اختصاص داده اســت. این سهم 
ناچیز معدن در GDP کشور، نشــان دهنده ضعف در نگاه توسعه ای به 
معادن کشور به واســطه عدم ســرمایه گذاری کافی و به موقع در همه 

حلقه های زنجیره در این حوزه است.
دولت ســیزدهم همگام با حمایت های کامل مجلس یازدهم، با حذف 
قوانین و دســتورالعمل های دســت و پاگیر در حوزه معدن می تواند به 
اعتماد سرمایه گذاران و ورود ســرمایه ها به بخش معدن کشور کمک 

کند.
در این راستا قوه قضاییه باید از ســرمایه های سرمایه گذاران به صورت 
تمام قد حمایت کند و از غصب عامدانه ســرمایه هــا و ایجاد هراس در 
میل به سرمایه گذاری ســرمایه گذاران پر قدرت ممانعت به عمل آورد 
تا بتوانیم با کمک این بخش مزیتی و کلیدی در اقتصاد کشــور در سال 
۱۴۰۲، شاهد رشد اقتصادی ۶ درصدی باشــیم که در غیر این صورت 
همچنان شاهد رشد مثبت ســرمایه گذاری در بخش معدن نخواهیم 

بود.

شاخص های زیرساخت و توسعه در معادن
کشورهای شرق آسیا مواد معدنی و ســوخت و انرژی را از ما می خرند و 
هزینه حمل می پردازند و به کشور خود می برند و در آنجا محصوالتی با 
قیمتی بسیار نازل تر از محصول تولید شده در کشور ما تولید می کنند، 
درحالی که می توان با جذب سرمایه این کشورها، سرمایه گذاری برد- 
بردی را برای هر دو کشور انتظار داشت. چراکه می توان با انتقال فرآیند 
تولید به ایران و استفاده از زیرساخت ها، همچون تامین انرژی و نیروی 
کار فراوان و کافی، ارزش افزوده قابل توجهــی را در حلقه های زنجیره 
صنعت معدن کاری برای ایران ایجاد کــرد و از طرف دیگر نیز می توان 
با توجه به افزایــش غیرمترقبه هزینه حمل و نقــل، در میان مدت این 
هزینه حمل مواد اولیه به کشور سرمایه گذار و هزینه استفاده از انرژی و 
نیروی کار گران تر را از دوش سرمایه گذار برداشت و در نتیجه محصول 
نهایی با هزینه تمام شــده ارزان تری را در بازارهای رقابتی عرضه کرد. 
همچنین از آنجایی که موقعیت ژئوپلیتیک  ایران به گونه ایی اســت که 
دسترسی آسانی به کشورهای رو به رشــد منطقه دارد بنابراین هزینه 
ارسال کاالی نهایی برای کشور ســفارش دهنده نیز مقرون به صرفه تر 

خواهد بود.

شاخص ورود فناوری در معادن و استفاده از تکنولوژی 
و نوآوری در ماشین آالت معدنی

ارکان جهش اقتصادی کشــور در بخش معدن مهیاست و برای نیل به 
این جهش اقتصادی باید همه این امتیــازات را با حلقه مفقوده فناوری 

در شرایط کنونی به هم متصل کرد.
در واقــع تهیه نقشــه راه و توجه بــه مدیریت دانش بنیان و اســتفاده 
از فناوری هــای نوین در زنجیره صنعــت معدنکاری از اکتشــافات تا 
بازارهای هدف و نیز اهمیت دادن به مســائل زیست محیطی و دوری 
از خام فروشی می تواند منجر به رشد چشــمگیر اقتصاد معدنی شده و 

کشور را از اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت نجات دهد.
توجه به فناوری های نویــن در بخش معدن و صنایــع معدنی باید در 
شاخه های متعددی مد نظر قرار گیرد که در ادامه به برخی از مهم ترین 

آن ها اشاره می  شود:
سالیانه میلیون ها تن ســنگ های تزئینی کشور به دلیل عدم استخراج 
اصولی و درست از معادن کشور و عدم سرمایه گذاری در بخش فرآوری 
نوین آن و شــناخت بازارهای هدف مناســب، به عنوان ســنگ های 
الشــه و ضایعات به هدر می روند. البته کشــورهایی مثل چین و ایتالیا 
با ســرمایه گذاری بر روی همین ضایعات ســنگ، مصنوعات بســیار 
ارزشــمندی را تولید می کنند که از لحاظ ارزش افزوده بسیار بیشتر از 
سنگ اولیه ارزش  دارند. کشــور ما به دلیل نبود تکنولوژی به روز و عدم 
وجود سرمایه کافی، در شــرایط کنونی ســالیانه حجم بزرگی از انواع 

سنگ های ساختمانی در این نوع معادن انباشته شده است.
امروزه در جهان شــعار »تولید در معادن با ضایعات صفر« مطرح شده 
که قاعدتاً بدون توجه به مباحث فناوری و سرمایه گذاری در این حوزه 

نمی توان به این مهم دست یافت.
به عنوان نمونه نیز در مــورد باطله های موجود در معــادن فلزی و غیر 
فلزی در کشــورمان به دلیــل ضعــف در تکنولوژی بازیافــت و عدم 
ســرمایه گذاری کافی، حجم عظیمی از این ثروت خدادادی در معادن 
فعال موجود در کشــور انباشته  شده است که ســرمایه گذاری در این 

مسیر می تواند ثروت بزرگی را عاید کشور کند.
درخصوص ذخایر عناصر نادر خاکی کــه منابع قابل توجهی از آن ها در 
کشور با توجه به ساختار زمین شناسی شناســایی موجود هستند، در 
حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری ســرمایه گذاری آن طور که باید در 
حوزه انتقال فنــاوری به این بخش انجام مــی پذیرفته تاکنون صورت 

نپذیرفته است.
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یادداشت

خریدار   رهبــر معظم انقالب اســالمی 
بحران اوکراین را نیز نتیجه سیاســت های 
آمریــکا خواندنــد و تأکید کردنــد: امروز 
اوکرایــن قربانی سیاســت بحران ســازی 

آمریکا است.
 به نقل از پایــگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظم رهبری،  حضــرت آیت اهلل خامنه ای 
در ســخنانی به مناســبت خجســته عید 
مبعــث، مهمترین هدیه اســالم و بعثت به 
بشــریت را دعوت به »تفکــر و عقالنیت« و 
»تزکیــه و مفاهیم اخالقی« بــرای مقابله 
با جاهلیت دانســتند و با اشــاره به شــکل 
گیری جاهلیت مدرن در غــرب به صورت 
ســازمان یافته و با ابعاد گســترده تر تأکید 
کردند: امروز مظهر واضح و کامل جاهلیت 
مدرن، رژیم مافیایی امریکا است که اساساً 

یک رژیم بحران ساز و بحران زیست است.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به قضایای 
اوکرایــن و عبرت های آن، ایــن موضوع را 
نمونه ای آشــکار از سیاســت بحران سازی 
امریکا خواندنــد و افزودند: برخالف مواضع 
دوگانه غربی هــا موضع ثابــت جمهوری 
اســالمی ایران همواره مخالفت با جنگ و 
تخریب در همه مناطق دنیا اســت و عالج 
بحران اوکراین و قضاوت درباره آن را منوط 

به شناخت ریشه های واقعی آن می دانیم.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای بــا تبریک عید 
سعید مبعث به ملت ایران و همه مسلمانان 
جهان، »گســترش عقالنیت« و »پرورش 
و گســترش  مفاهیم اخالقی« را دو عنصر 
برجســته از سلســله ارزشــهای اسالمی 
برشمردند و با اشــاره به اینکه هر دو ارزش 
متعالی، بزرگ ترین هدیه بعثت و اســالم به 
بشریت است، گفتند: به واسطه بعثت پیامبر 
اســالم)ص(، مردم جزیرة العرب در دوران 
جاهلیت و با خصوصیاتی همچون گمراهی، 
نادانی، فتنه های بــزرگ، تعصب های کور، 
خشــونت و لجاجت، تکبر و حق ناپذیری و 
رذائــل اخالقی و ناهنجاری های جنســی، 
تبدیل به ملتی متحد، فــداکار، با فضیلت، 
و دارای نیکوتریــن خلقیات و بــا آوازه ای 

جهانی شدند.
ایشــان با تأکید بــر اینکه بعثت و اســالم 
زمینه ایــن کار به ظاهر نشــدنی و محال را 
فراهم کرد، افزودند: مهمترین درس بعثت 
این اســت که اگر اراده مردم در طول اراده 
الهی قرار گیرد، کارها و اهدافی که براساس 
محاسبات انسانی رسیدن به آنها غیرممکن 

به نظر می رسد، محقق خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی، ریشه کنی سلطنت در 
ایران و شکل گیری نظام اسالمی را نمونه ای 
از تکرار تجربه نبوی دانستند و خاطرنشان 
کردنــد: رهبــری مخلصانه امــام بزرگوار 

و همت ملــت ایران باعث شــد کار به ظاهر 
ناممکن محقق شود و ســلطنت جائرانه ای 
که همه قدرتهای دنیا پشــتیبان آن بودند، 
از بین برود و انقالب اســالمی به ملت ایران 

عظمت ببخشد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر اینکه 
نقطه اوج نهضت نبوی، تشــکیل حکومت 
اسالمی است، خاطرنشان کردند: برخالف 
نظر عده ای که دین را جدای از سیاســت و 
حکومت معرفی می کنند، تشکیل حکومت، 
شــورانگیزترین بخش نهضت نبوی است 
و پیامبر اســالم)ص( به تشــکیل حکومت 
نیز اکتفا نکردند و بعــد از آن به مقابله همه 

جانبه با دشمنان پرداختند.
ایشــان مهمتریــن جهت گیــری پیامبر 
اســالم)ص( در بعثت را مقابله با جاهلیت 
دانســتند و با اشــاره به ابعــاد مختلف این 
جاهلیــت، تأکید کردنــد: امــروز همان 
ابعاد جاهلیــت پیش از اســالم، به صورت 
سازمان یافته و به شدت گسترده در دنیای 
به اصطالح متمدن غربی که بر پایه حرص و 

طمع بنا شده است، وجود دارد.
رهبــر انقالب اســالمی افزودنــد: حرص 
و طمع، پــول، تبعیــض، اســتفاده از علم 
و فناوری بــرای کشــتار انســانها، غارت 
کشــورهای ضعیف، و ابتذال شدید اخالقی 
و هرج و مرج جنسی، شاخص ها و پایه های 
اصلی تمدن غربی اســت که در واقع شکل 
مدرن شــده همان جاهلیت پیش از اسالم 

است.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای بهــره گیری از 
درس هــای بعثت برای مقابلــه با جاهلیت 
مدرن را ضروی خواندند و گفتند: »تقویت 

ایمان دینی«، »توســعه گروههای مؤمن و 
مقاوم در سراسر جهان«، »قوت و استحکام 
نظــام اســالمی«، »برنامــه خردمندانه و 
حکمت آمیز« و »شناخت وسیع مختصات 
جاهلیت مدرن« عواملی هستند که زمینه 

مقابله با این جاهلیت را فراهم می آورند.
ایشــان با تأکید بر اینکه نظام اسالمی یک 
نمونه برای مقابله با جاهلیت مدرن اســت، 
افزودند: با اینکه نظام اسالمی هنوز در نیمه 
راه اســت و هنور با هدفهای بــزرگ فاصله 
زیادی دارد اما برای مســلمانان و مردم دنیا 

یک الگوی جذاب است.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به ماجرای 
چندی پیِش توهین پلیس در یک کشــور 
به عکس ســردار ســلیمانی و ایســتادگی 
مردم و مجبور شــدن پلیس به عذرخواهی، 
خاطرنشان کردند: این نمونه نشان می دهد 
الگوی نیمــه کاره انقالب اســالمی جذاب 
است و اگر مســیر به خوبی ادامه پیدا کند و 
کارها با اتقان پیش بــرود، قطعاً یک الگوی 

بسیار جذاب به وجود خواهد آمد.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای نمونــه واضح و 
کامل جاهلیت مــدرن در دنیــای امروز را 
رژیم آمریکا دانســتند و با تأکیــد بر اینکه 
»بحران سازی« از ویژگی های اصلی آمریکا 
اســت، افزودند: رژیم آمریکا »بحران ساز و 
بحران زیست« و اساساً یک »رژیم مافیایی« 
اســت که شــبکه های مافیای سیاســی، 
اقتصــادی و اسلحه ســازی در درون آن، از 
گســترش بحرانها در جهان، تغذیه و ارتزاق 

می کنند.
ایشــان با اشــاره به نقش مؤثر شبکه های 
مافیایــی در کنترل و هدایت سیاســتهای 

آمریکا، گفتند: این مافیاهــا که حتی روی 
کارآمدن و برکناری رؤسای جمهور آمریکا 
به دست آنها اســت، برای بقاء خود به خلق 
بحران و ایجاد کانون های بحران در مناطق 

مختلف دنیا نیاز دارند.
رهبر انقــالب بحران های پدیــد آمده در 
ســالهای گذشــته همچون ایجاد داعش 
را از جملــه بحران آفرینی هــای رژیــم 
مافیایی آمریکا برشــمردند و افزودند: سگ 
دست آموز آنها یعنی داعش که خودشان به 
ایجاد آن اعتراف کردند، انســانهای بی گناه 
را علناً ســر می برید و زنده زنده می سوزاند 
و یا در آب غــرق می کرد تــا کارخانه های 
اسلحه ســازی آمریــکا از ایــن بحران ها 

استفاده حداکثری کنند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای بحران اوکراین 
را نیز نتیجه سیاست های آمریکا خواندند و 
تأکید کردند: امروز اوکراین قربانی سیاست 
بحران سازی آمریکا اســت زیرا آمریکا بود 
که با دخالت در مسائل داخلی اوکراین، راه 
انداختن اجتماعات و ایجاد کودتای مخملی 
و رنگی، حضور ســناتورهای آمریکایی در 
اجتماعات معارضان و جابجا کردن دولتها، 

این کشو را به این نقطه کشاند.
ایشــان با تأکید بر موضــع ثابت جمهوری 
اســالمی ایران در مخالفت با جنگ، گفتند: 
ما با جنگ، کشــته شــدن مردم و تخریب 
زیرساخت های متعلق به ملتها در هر جای 
دنیــا مخالفیم. این حــرف ثابت جمهوری 
اسالمی است و سیاســت ما مانند غربی ها 
دوگانه نیســت کــه بمب انداختن بر ســر 
کاروان عروسی در افغانستان و کشتن مردم 

عراق، مبارزه با تروریسم نام بگیرد.

حضرت آیــت اهلل خامنه ای بــه نمونه هایی 
از بحران ســازی های امریکا اشــاره کردند 
و افزودنــد: آمریکا در شــرق ســوریه چه 
می کند؟ چرا نفت سوریه را می دزدند؟ چرا 
در افغانستان ثروت ملی مردم را می ربایند 
و غصب می کنند؟ چــرا در غرب آســیا از 
جنایات شبانه روزی صهیونیست ها دفاع، و 
همه این بحران ســازی ها را به اسم دفاع از 

حقوق بشر انجام می دهند؟
ایشــان، جنایت علیه مردم یمــن را نمونه 
دیگری از رفتــار متناقض غــرب و آمریکا 
خواندند و گفتند: هشــت ســال است که 
مردم یمن زیر بمباران هســتند اما غربی ها 
نه تنهــا محکوم نمی کنند بلکــه از جنایت 
علیه مردم، پشتیبانی تبلیغاتی، رسانه ای، 

زبانی و حتی حمایت عملی می کنند.
رهبر انقالب اســالمی با تأکید بــر اینکه ما 
در اوکراین طرفدار توقــف و خاتمه جنگ 
هستیم، گفتند: اما عالج بحران در صورتی 
ممکن اســت که ریشــه های آن شناخته 
شود. ریشه بحران در اوکراین، سیاستهای 
آمریکا و غرب است که باید آن را شناخت و 

بر اساس آن قضاوت و اقدام کرد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در بیــان 
عبرت هــای مهــم از قضایــای اوکراین، 
خاطرنشــان کردند: عبرت اول برای همه 
دولتها این اســت که پشــتیبانی قدرتهای 
غربی از کشــورها و دولتهای دست نشانده 

آنها یک سراب است و واقعیت ندارد.
ایشــان، اوکرایِن امروز و افغانستاِن دیروز 
را دو شــاهد زنده بــرای دولتهــای متکی 
به آمریکا و اروپــا خواندنــد و افزودند: هم 
رئیس جمهور اوکرایــن و هم رئیس جمهور 
فرارِی افغانســتان گفتند که ما به آمریکا و 
دولتهای غربی اعتماد کردیــم اما آنها ما را 

تنها گذاشتند.
رهبر انقالب، در بیــان عبرت دوم، »مردم« 
را مهمترین پشــتوانه دولتهــا خواندند و 
افزودند: اگر در اوکراین مــردم وارد میدان 
می شــدند، وضع دولت اینگونه نمی شد اما 
چون مردم دولــت را قبول نداشــتند وارد 
نشــدند. همچنانکه مــردم در زمان حمله 
آمریکا به عراق در دوران صــدام به میدان 
نیامدند امــا همین مــردم در مقابل حمله 
داعش به میدان آمدند و با سرکوب آن خطر 

بزرگ، داعش را به عقب راندند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، مــردم را عامل 
اصلی اســتقالل کشــورها خواندنــد و با 
اشاره به تجربه شــیرین ملت ایران در غلبه 
بر دشــمن بعثی که متکی به حمایت همه 
قدرتها بود، گفتند: باید با چشم باز و اندیشه 
و عمل درســت، بتــوان از عبرتهای بزرگ 

بهره گرفت.

خریدار  وزیر کشــور حــوزه امنیتی را 
یکی از مســائل اصلی وزارت کشور خواند و 
گفت: تالش وزارت کشور همواره بر ارتقای 
آرامش عمومی و امنیت اجتماعی در کشور 

است.
 احمد وحیــدی روز دوشــنبه در همایش 
اســتانداران سراســر کشــور که با حضور 
حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی رئیس 
جمهور در وزارت کشــور برگزار شد، گفت: 
ارتقــای کیفیــت و کفایــت حکمرانی و 
استحکام بخشی به ســاخت درونی قدرت، 

مبنای حرکت وزارت کشور است.
وی ادامه داد: حوزه اقــدام و عملکرد وزارت 
کشور شــامل حوزه های عمرانی، مدیریت 
شــهری و روســتایی، امنیتی، سیاســی، 
مدیریت بحران، هماهنگی امور اقتصادی، 
ثبت احوال و احــراز هویت اســت که این 
مســئولیت ها با ۳۱ اســتاندار کشور انجام 

می شود.
وزیر کشــور اضافه کرد: بسیج ظرفیت های 
کشــور، یکپارچه ســازی و میانــداری، پر 
کــردن خالءهای نهــادی، ســاختاری و 
سیســتمی، حل تعــارض و حداقل کردن 
رقابت های معیوب بین بخشــی و استانی، 

مراقبت از مؤلفه های ساخت درونی قدرت 
ملی، تعمیق همبســتگی مــردم و دولت و 
توسعه مشارکت مردمی، از جمله وظایف و 

مأموریت های کالن وزارت کشور است.
وحیدی حــوزه امنیتی را یکی از مســائل 
اصلی وزارت کشــور دانست و اظهار داشت: 
تــالش وزارت کشــور همواره بــر ارتقای 
آرامش عمومی و امنیت اجتماعی در کشور 

است.
وی بــا اشــاره بــه پیگیــری موضوعات و 
مســائل اقتصادی اســتان ها، یادآور شد: 
در این عرصه، بهبود اقتصاد مرزنشــینان با 
فعال ســازی ظرفیت بازارچه های مرزی در 

دستور کار است.
وزیــر کشــور خاطرنشــان کــرد: تقویت 
مراودات مرزی با کشــورهای همســایه از 
جمله اقدام های مهم در این بخش است که 
در همین مدت اندک تالش خوبی از سوی 

استانداران مرزی دنبال شده است.
وحیــدی از انتصاب ۹۳ درصــد از معاونان 
اســتانداران کشــور خبر داد و افــزود: ۷۵ 
درصد از فرمانداران هم منصوب شــده اند و 

این فرایند در حال تکمیل است.
وی اضافه کرد: در حوزه احزاب هم تاکنون 

۱۰ جلسه کمیســیون احزاب و گروه های 
سیاســی و ۱۴ جلســه مجمع برگزار شده 
که در نتیجه این نشســت ها با چهار حزب 
موافقت و هفــت پروانه حزبی صادر شــده 

است.
وزیر کشــور موضوعات اجتماعی را از دیگر 
مأموریت های مهم وزارت کشــور دانست 
که بر اســاس نگاه ویژه رهبر معظم انقالب 
اسالمی، سازمان امور اجتماعی در مجموعه 

وزارت کشور شکل گرفته است.
وحیدی با بیان اینکه سامانه آسیب دیدگان 
اجتماعی با هدف ســاماندهی مؤثرتر فعال 
شده اســت، درباره تالش برای کاهش نرخ 
طالق در کشــور هم گفت: وزارت کشــور 
به دنبال جنبش مشــاوره ای بــا محوریت 
مساجد است تا این چالش به صورت جدی 

کنترل شود.
وی در خصــوص مأموریت هــای وزارت 
کشور در مبارزه با فســاد هم اظهار داشت: 
هوشمندســازی، شناســایی گلوگاه های 
مبارزه با فســاد، توســعه حمل و نقل و راه 
اندازی ســامانه جامع مدیریت و نظارت بر 
عمران و توسعه اســتان های کشور به نحو 

مؤثری دنبال می شود.

پیشگیری ســاخت و ســازهای غیر مجاز، 
تأمین آب شــرب شهرها و روســتاها و حل 
مساله پســماند در اســتان های شمالی از 
دیگر موضوعات در دستور کار وزارت کشور 

است.
وحیدی با اشاره به مأموریت این وزارتخانه 
در حــوزه مدیریــت بحران هــم گفت: در 
حوزه های بحرانی همچون مناطق زلزله زده 
و سیالب های اخیر در اســتان های کشور 

اقدام فعال و به موقعی انجام شد.

وی در حوزه ثبت احوال هم، خاطرنشــان 
کرد: صــدور کارت ملی هوشــمند در حال 
پیگیری و انجام است و سازمان ثبت احوال 
برای صــدور کارت ملی ایرانیــان خارج از 
کشــور هم با وزارت امور خارجه همکاری 

دارد.
وزیر کشــور با اشــاره به رویکرد »اســتان 
محــور« بــودن در وزارت کشــور، گفت: 
ظرفیــت کاری اســتانداران را بــا تفویض 

اختیارات، تقویت می کنیم.

رئیس کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اسالمی گفت: مجلس شورای اسالمی 
لحظه به لحظه مذاکرات را رصد می کند و ما زیر ضرب 

االجل، مذاکره نمی کنیم.
 وحید جالل زاده در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
جلســه کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شــورای اســالمی با وزیر امــور خارجه، 
اظهار کــرد: حســین امیرعبداللهیان در جلســه 
کمیســیون امنیــت ملــی مجلس حضــور یافت و 
گزارش ســازنده و صادقانه ای به نمایندگان ارائه 

کرد.
وی با بیان اینکه نظرات مجلس شــورای 
اســالمی به وزیر امور خارجه منتقل شد 
که اختــالف چندانــی با هم نداشــتیم، 
گفت: نماینــدگان نقطه نظرات و نقدهای 
خود را درباره مذاکــرات مطرح کردند، 
مجلس نســبت بــه موضــوع مذاکرات 

دغدغه مندی دارد و حافــظ قانون اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها و صیانــت از حقوق ملت ایران 

است.

 در نقطه عطف مذاکرات هسته ای
 قرار داریم

رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
ما در نقطــه عطف مذاکرات هســته ای قرار 
داریم و باید تصمیم مهمی گرفته شود، ما در 
مذاکرات به دنبال انتفاع حداکثری اقتصادی 
در معیشــت مردم و حفظ توانمندی های هســته ای 
کشور هستیم که در گزارش وزیر امور خارجه این موارد 
موجود بود و نشان داد که دولت و مجلس دغدغه های 

مشترکی دارند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شــورای اســالمی 
تأکیــد کرد: مجلــس شــورای اســالمی لحظه به 
لحظــه مذاکرات را رصــد و درباره رونــد مذاکرات 
گزارش های الزم را دریافت می کند، مجلس هر کجا 
احســاس کند که مذاکرات با منافع ملــت و انتفاع 
اقتصادی زاویــه دارد، به طور قطــع وظیفه خود را 
انجام خواهد داد، از آنجایــی که هنوز توافقی حاصل 
نشده اســت، مجلس تنها به وظیفه نظارتی اش عمل 

می کند.

امنیت

گزارش »امیرعبداللهیان« به مجلس سازنده بود



سه پیش بینی درباره نرخ دالر در پایان سال و سال آینده

بازار ارز پشت چراغ قرمز مذاکرات وین

اقتصاد 
روزنامه سراسری صبح ایران
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وم حذف قوانین و دستورالعمل های   لز
دست و پاگیر در حوزه معدن

  ادامه از صفحه 2
قابل ذکر اســت که بهره گیری از فناوری های نویــن در زنجیره بخش 
معدن  اعم از اکتشــاف، اســتخراج و فرآوری می تواند ضمن توســعه 
فعالیت معادن کنونی و فعال کردن مجدد معــادن متروکه و غیرفعال 
موجود در کشور )که افزون بر ســه هزار معدن در شرایط کنونی است(، 
ظرفیت های اشــتغال جدید زیادی می توان ایجاد کرد. در این راســتا 
بدیهی است با افزایش هرگونه اشتغال، بسیاری از معضالت اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی ناشی از بیکاری نیز در کشور کاهش خواهد یافت.
با توسعه فناورانه فعالیت های اکتشافی و افزایش کارایی تولید معادن و 
صنایع معدنی، می توان مواد اولیه مورد نیاز بســیاری از صنایع کشور را 
که امروزه به صورت واردات تأمین می شــود، به صورت پایدار و مطمئن 

تأمین کرد.
شایان ذکر اســت هم اکنون صنعت آلومینیم کشــور برای تامین مواد 
اولیه خود همواره با مشکل تأمین بوکســیت و آلومینا از منابع داخلی 
روبه رو بوده و الزامــاً بخش زیادی از خوراک آن هــا از طریق واردات به 
کشــور، تأمین می شــود. حال در صورتی که بتوان فناوری استحصال 
آلومینا از ســایر منابع بالقــوه آلومینیــم از جمله رس هــا، آلونیت و 
سنگ های پرآلومین )که منابع بســیار زیادی از آن ها را در اقصی نقاط 
کشور در اختیار داریم( را به دســت آورده و آن را بومی و تجاری سازی 
کنیم، به طور قطع مشــکل کارخانجات آلومینیم کشور نیز به صورت 
کلی و پایدار حل خواهد شــد.امروزه فناوری های نو می تواند در اختیار 
بخش معدن قرار گرفته و این مهم از ارکان توســعه پایدار بخش معدن 
محسوب می شود. در شرایط کنونی در کشورهای معدن خیز و توسعه 
یافته شــیوه های نوین تأمین مالی و برقــراری نظام های بیمه ای برای 
حمایت از ریسک های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد 
معدنی کاربرد باالیی داشــته و در واقع ســاختارهای سرمایه گذاری و 
صاحبان ســرمایه باید با فناوری های جدید آشنا شده و ضمن پذیرش 
ریسک مربوطه، از مزایای فناوری های پیشــرفته در بخش معدن و در 

بازارهای رقابتی بهره مند شوند.
امروزه مباحث فناوری سرمایه گذاری و بیمه ای که توسط استارتاپ ها 
و شــرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فین تک )Fin-Tech( ارائه 
می شــود، به خوبی در این نوع کشــورها جا افتاده  و به صورت وسیع در 
بخش های مختلف اقتصاد معدنی مورد اســتفاده قــرار می گیرد. در 
آینده ای نزدیک، این فناوری امکان مبادله ســهام، مدیریت سرمایه و 
پرداخت حق بیمه و غیره را بــرای افراد فراهــم می کند.نظر به اینکه 
کشور ما بین ســال های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ می تواند تامین کننده بخش 
بزرگی از مواد اولیه کارخانجات در جهان باشــد، لذا امروزه به کارگیری 
و بومی سازی فناوری های نوین در مباحث مربوط به افزایش بهره وری 
در مصرف منابع آب و انرژی، حمل و نقل و کنترل و کاهش آسیب های 
زیســت محیطی ناشــی از فعالیت های معدن کاری باید به طور جدی 
مد نظر قــرار گیرد.می دانیم کــه فعالیت های معــدن کاری و به ویژه 
فرآیندهای فرآوری مواد معدنــی و صنایع معدنی مرتبط با آن به حجم 
زیادی از آب نیاز دارد. بسیاری از معادن بزرگ ما در ایران مرکزی یعنی 
جایی که معضل آب به شدت احساس می شــود قرار گرفته اند. حتی به 
دلیل معضل کمبود آب بســیاری از معادن کوچک و متوســط در این 
نواحی در عمل غیرفعال بوده و بســیاری از کانسارهای شناسایی شده 
نیز به صورت دست نخورده باقی مانده اند.بررسی پارامترهای شیمیایی 
آب های انتقال یافته به این مناطق و بهینه ســازی کیفیت آب انتقالی 
به منظور استفاده در هر یک از سایت های فرآوری مواد معدنی و تعریف 
روش های کم هزینه و با بازدهی باالی اســتحصال مواد معدنی، ساخت 
تجهیزات مختلف از جمله دســتگاه های آب شــیرین کن و اســتفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر خورشــیدی و بادی برای تامین انرژی مورد 
نیاز این تجهیزات و  غیره، تماماً مباحث فناورانه ای هســتند که نقش 
کلیدی در آینده توســعه بخش معدن کشــورمان خواهند داشت و در 

این خصوص سرمایه گذاری کافی در مسیر، هرچه سریعتر انجام شود.
در مورد ضرورت ورود فناوری و تکنولوژی در ماشــین آالت در معادن، 
به دالیل مختلف در معادن کشور تاکنون  این مهم به موقع انجام نشده 
و امروز شــاهد بحران کمبود ماشــین آالت نوین و مورد نیاز در معادن 
هستیم. از جمله دالیل این فقدان می توان به عدم شناخت کامل متولی 
بخش به نیاز صنعتگران این حوزه استراتژیک نام برد که در ۶ ماه اخیر 

با تصمیمات هوشمندانه و سریع متولی در حال جبران است.
امروز باید هدف تامین ماشــین آالت مورد نیاز معدنکاران و ماشــین 
آالت نوین به ســاده ترین شــکل ممکــن و حمایــت ۱۰۰ در صدی 
دولت در این صنعت کلیدی باشــد.امروز باید اولویت نخست دولت در 
سیاســتگذاری، کنترل تورم و بهبود وضعیت معیشــت مردم باشد، تا 
زمانی که به تورم تک رقمی نرســیم، آثار مخرب این تــورم بر زندگی 
مردم ادامه خواهد داشت و ســرمایه گذاری در کشور انجام نمی شود و 
مردم برای حفظ ارزش پول شــان تالش می کنند تا سرمایه هایشان را 
تبدیل به دارایی های غیر مولد کنند.بر این اســاس، چنانچه قرار است 
اقتصاد کشور سامان دهی شود و کشــور در جهت توسعه حرکت کند و 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی جذب شوند، باید جلوی رانت و فساد 

گرفته شده و ثبات اقتصادی بر بازارها از جمله ارز حاکم شود.
باید بتوانیم اعتماد عمومی مخدوش شــده را با اصالح شرایط در جهت 
بازسازی سرمایه های اجتماعی و احیای امید در جامعه، مجدد زنده و از 

وارد آمدن خسارت های جبران ناپذیر به جامعه جلوگیری کنیم.

معاون وزیر راه:
خانواده های تهرانی دارای ۳ فرزند در شهرهای 

جدید زمین دار می شوند
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرســازی از اعطای زمین در 
شــهرهای مجاور یا شــهرهای جدید به خانواده های دارای ۳ فرزند و 
بیشــتر ســاکنان شــهرهای باالی ۵۰۰ هــزار نفر خبــر داد. محمد 
محمودزاده در برنامه زنده تلویزیونی زوجی نو در شبکه ۳ سیما از آغاز 
اجرای قانون مجلس در حمایت از خانــواده و جوانی جمعیت با اهدای 
زمین مســکونی رایگان به خانواده ای که اخیراً صاحب ۴ قلو شده اند، 
خبر داد.وی با اشــاره به اینکه قانون اعطای زمین به خانواده ها با هدف 
تعالی و جوانی جمعیت صورت می گیرد تصریح کرد: بر اســاس قانون 
جدید مصوب مجلس زوج هایی که از آذر امســال صاحب فرزندان سوم 
به بعد شــوند از مشــوق های دولتی مانند زمین بهره مند می گردند. به 
نحوی که در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت و بیشتر سه دانگ یک 

زمین به نام خانم و سه دانگ دیگر به نام آقا اختصاص داده می شود.
معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی گفت: در راستای 
قانونی که جدیــداً در مجلس تصویــب و ۱۹ آبان در راســتای جوانی 
جمعیت ابالغ شــد، خانواده هایی که از تاریخ ابالغ ایــن قانون به بعد 
صاحب فرزند ســوم و بیشــتر شوند مشــمول مشــوق هایی از جمله 
اعطای زمین در شــهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر خواهند شد.وزارت راه و 
شهرســازی به نمایندگی از دولــت صاحب زمین یا واحد مســکونی 
ساخته شده است و آن را به صورت بالمناصفه در اختیار خانواده دارای 
فرزند ســوم به بعد می گذارد و ۳ دانگ به نام زوجه و ۳ دانگ به نام زوج 
خواهد شد.محمودزاده یادآور شد: در شــهرهای باالی ۵۰۰ هزار نفر 
که تعداد کمی از شهرهای ما هســتند، واگذاری زمین به خانواده های 
دارای ۳ فرزند و بیشتر در شهرهای جدید یا شهرهای مجاور شهرهای 

باالی ۵۰۰ هزار نفر صورت خواهد گرفت.

یادداشت

زمین

سبحانیان گفت: آخرین مهلت دستگاه ها برای اتصال 
به درگاه ملی و شفاف کردن صدور مجوزها، ۱۸ اسفند 
است که همکاری بانک مرکزی در این خصوص پایین 

بوده است.
محمدهادی ســبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت 
اقتصاد در حاشــیه جلســه هیات مقررات زدایی و در 

جمع خبرنگاران به سواالت زیر پاسخ داد.

  مصوبات جلســه هیات مقــررات زدایی را 
توضیح دهید.

در این جلســه  ۳۵ مجوز وزارت ارتباطات، ۴۵ مجوز 
ســازمان انرژی اتمی، ۴ مجــوز مربوط به ریاســت 
جمهوری و ۳ مجوز هم ســازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور یعنی در مجموع شــرایط ۸۰ مجوز به تصویب 

رسید.

  با توجه به نزدیک شدن به مهلت قانونی 
دســتگاه ها برای اتصال بــه درگاه ملی 
مجوز ها یعنی 1۸ اسفند، تاکنون عملکرد 

دستگاه ها به چه نحوی بوده است؟
طی شش ماه گذشــته، همکاری دستگاه ها 
بــه مراتــب افزایش یافتــه، امــا همچنان 
دستگاه هایی هستند که همکاری آن ها باید 

ارتقا پیدا کند.

   آخرین فرصت دســتگاه ها بــرای اتصال به 
درگاه ملی مجوز ها 1۸ اسفند است یا 1۵ روز بعد 

از آن؟
آخرین مهلت دستگاه ها همان ۱۸ اسفند است. مهلت 
تعیین شده تمدید نمی شود، بلکه یک قرائتی از قانون 
وجود دارد که پــس از الزم االجرا شــدن قانون و ثبت 

در روزنامه رســمی اســت که با مهلت اولیه 
مشخص شــده تفاوت زیادی ندارد و ممکن 
اســت تنها چند روز تاخیر داشــته باشد. در 
واقع تاریخ الزم االجرا شــدن این قانون، ۱۵ 

روز پس از ثبت در روزنامه رسمی است.  

  نحوه برخورد با دستگاه های متخلف 
از قانون پس از 1۸ اسفند چگونه خواهد بود؟

مجلس و قوه قضائیه ورود بسیار خوبی را در این حوزه 
داشته اند. همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون 
اساســی نیز اعالم کردند که یک روز پس از الزم االجرا 
شدن این قانون هر دستگاهی که به تکالیف خود عمل 
نکرده باشــد، به مجلس فراخوانده می شــود و مطابق 

قانون با آن ها برخورد می شود.  
وزارت اقتصاد به جهــت اینکه پرچــم دار اجرای این 

قانون است، تمام تالشمان را کردیم که اولین دستگاه 
باشــیم که تمام مدارک و شــرایط الزم بــرای صدور 
مجوز های کسب و کار را شفاف کنیم. اولین دستگاهی 
که همه مدارک الزم را به تصویب هیات رساند، وزارت 

اقتصاد بود.

  عملکــرد وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
تاکنون چگونه بوده است؟ کمترین و بیشترین 

همکاری از سوی کدام دستگاه بوده است؟
وزارت صمت تاکنون توانســته ۲۵ درصد از مجوز های 
خود را شــفاف کند و به تائید همکاران مــا در وزارت 
اقتصاد برساند. بســیاری از دستگاه ها تاکنون عملکرد 
مناسبی نداشــته اند. بانک مرکزی با تعداد حدود ۷۰ 
مجوز، نمره پایینی را میزان همکاری خود برای اجرای 

قانون داشته است. 

کارشناس بانکی با بیان اینکه تغییر در ترکیب پرداخت 
تســهیالت بانکی و نســخه پیچی برای بانک ها اقدام 
اشــتباهی اســت، گفت: تســهیالت تکلیفی بانک ها 
باعث رشــد خلق پول و نقدینگی خواهد شد که اثرات 

زیان باری همچون تورم را به دنبال دارد.
 دولت در ارائه الیحه بودجــه و در تبصره ۱۶ این الیحه 
ســقف تســهیالت بانکی را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان 
تعیین کرده بــود که با تبصره های کمیســیون تلفیق 
بودجه این مبلغ به ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت 
که این میزان نســبت به تســهیالت پرداخت شده در 

سال جاری، افزایش چشمگیری را نشان می دهد.

به گفته »علــی صالح آبــادی« رئیس کل 
بانک مرکزی این مبلغ بیش از ۵۰ درصد کل 
تسهیالت پرداختی شــبکه در سال جاری و 
مغایر با الیحه ارائه شــده توسط دولت است 
و موجب ناترازی بانک ها و در نهایت افزایش 

تورم می شود.
براین اســاس صالح آبادی در نامه ای به مقام 

معظم رهبری درخواســت کرد که با توجه به شــرایط 
کنونی کشــور تکلیف ماالیطاق بــر بانک ها تحمیل 

نشود.
حاصل نســخه پیچی برای تســهیالت بانک ها، تورم 

است»مجید شاکری« کارشناس اقتصادی 
و بانکــی در گفت وگو با خبرنــگار اقتصادی 
ایرنا در این خصوص، گفت: نمی توان ترکیب 
پرداخت تسهیالت بانکی را در دو یا سه سال 
تغییر داد، زیــرا این ترکیب براســاس نیاز 
جامعه به ســرمایه در گردش است و در واقع 

تعهد بانک ها به جامعه است.
افزود: اینکه برای تســهیالت پرداختی بانک ها نسخه 
بپیچیم، تصور غلطی اســت و باعث رشــد خلق پول و 
نقدینگی خواهد شد که اثرات زیان باری همچون تورم 
را به دنبال دارد.وی اظهار داشت: در تسهیالت تکلیفی 

که از ســوی قانونگذار بــه بانک ها تحمیل می شــود، 
دستور صرف است و توجهی به سوددهی یا ضرر و زیان 

بانک ها ندارد.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: هر تصمیمی که برای 
بانک ها اتخاذ می شــود، ابتدا باید به ســودده بودن یا 
ضرر آن برنامه توجه شــود؛ چراکه در بانکداری ذخیره 

جزئی، بانک باید سودده باشد.
وی بیان کرد: هدایت اعتبار بانک ها باید در راســتای 
جهت دهی بــه خلق پول بانکی نباشــد کــه بانک ها 
متضرر نشوند؛ به این ترتیب است که می توان ظرفیت 

اعتباردهی را تغییر دهیم.

مجوز

تسهیالت

مریم فکری   در حالی قیمت دالر پشــت 
چــراغ قرمز مذاکــرات وین قــرار دارد که 
پیش بینی های مختلفــی درباره نرخ آن در 
روزهای پایانی ســال ۱۴۰۰ و ســال آینده 

مطرح می شود.
 »سرانجام دالر در پایان سال چه می شود و 
سال آینده اقتصاد کشــور با چه نرخ دالری 
خواهد گذراند؟« این ســوال در شــرایطی 
در ذهن بسیاری از کســبه و تجار و فعاالن 
اقتصادی مطرح می شــود که دالر در کانال 
۲۶ هزار تومان قــرار دارد و بــه باور برخی 
تحلیلگران و کارشناسان، قیمت آتی دالر به 

تصمیمات وین بستگی دارد.
در این شــرایط، در حال حاضر قیمت دالر 
پشــت چراغ قرمز مذاکرات وین قرار دارد 
و پیش بینی هــای مختلفــی دربــاره نرخ 
آن در روزهای پایانی ســال ۱۴۰۰ و ســال 
آینده مطرح می شــود. علــی صالح آبادی، 
رییــس کل بانک مرکزی نیــز در تازه ترین 
اظهارنظر گفته؛ در شــرایطی قــرار داریم 
که وضعیت بازار ارز خــوب، متعادل و روان 
اســت. به اعتقاد وی، می توانیم بگوییم در 
یکی از بهترین شرایط از لحاظ ذخیره ارزی 

هستیم.

تغییر معادالت
علی شــریعتی، عضــو هیــات نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایــران در همیــن رابطه در 
گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین می گوید: 
مهم ترین عامــل تاثیرگذار در خصوص نرخ 

دالر، مساله روانی برجام است که به اعتقاد 
دولتمردان، به روزهای پایانی رسیده است. 
در عین حال، تحوالت روسیه یک مقداری 
در هاله ای از ابهام قرار دارد که ممکن است 

معادله را از حالت روان خارج کند.
وی می افزاید: مــن فکر می کنــم با فرض 
این که حتی برجام هم نهایی نشــود و طول 
بکشد، اســتراتژی دولت روی تنظیم نرخ 
دالر است و ماکسیسم شــاهد نرخ دالر ۲۸ 

هزار تومان باالتر نخواهیم بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
دربــاره نرخ دالر در ســال آینــده تصریح 
می کند: بــا توجه بــه انتظــارات تورمی و 
مشــکالت تورمی، به نظر نمی رســد دالر 
بیشــتر از ۳۰ هزار تومان در ۶ ماه اول سال 

تنظیم شود.

مسیر دالر
سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و 
چین نیز می گوید: درباره نرخ دقیق تا پایان 

ســال پیش بینی هایی مبنی بر بسته شدن 
قیمــت در محدوده ۲۵ هــزار و ۵۰۰ تا ۲۷ 
هزار تومان بود، اما چنانچه مذاکرات احیای 
برجام به نتیجه رســد، می توان امیدوار بود 
که قیمت تا ۲۲ هزار تومان و کمتر هم عقب 

نشینی کند.
وی عنوان می کند: باز هــم باید تاکید کنم 
که در شــرایط فعلی اقتصاد کشــور عامل 
پیش برنده تولید ثبات قیمت ارز اســت و 
نه کاهش آن. در شرایط مذکور پس از یک 

دوره ثبات دولت می تواند با مابه التفاوت به 
دست آمده از بازار و فروش ارز برنامه هایی 
همچون ایجاد رقابت در بخش های صنعت 
و تولیــد، کاهش تدریجی رانــت، افزایش 
شــفافیت، کاهــش مداخــالت در نظام 
قیمت گــذاری و از همه مهم تــر مبارزه با 
فســاد مالی و اداری را در دســتور کار قرار 
دهد. از این مســیر اســت که بــه تدریج 
حرکت در مســیر بهبود کشور آغاز خواهد 

گشت.

برآوردی دیگر
اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان 
نیز می گوید: وقتی درباره قیمت برای سال 
جدید سوال  می شــود، باید مشخص شود 
کــه از کدام  قیمــت حرف می زنیــم. آیا از 
قیمت واقعی که می باید باشــد،   با توجه به 
واقعیت های اقتصادی گفتگو می شود؟ یا از 
قیمتی که تصمیم گیران اقتصاد کشور آن را 

ابداع و به بازار تحمیل می کنند؟
وی می افزایــد: ما در ذهــن تصمیم گیران 
اقتصاد کشــور، که یا تحت تاثیــر بازی ها و 
جوســازی ها، یا بنا به مصالحی، قیمت را به 
صورت دســتوری به بازار تحمیل می کنند 
نیســتیم. ولی اگر اســاس را علم اقتصاد و 
نرخ های موجود درباره تورم و بهره و بیکاری 
در کشور و تفاوت آن با کشورهای حوزه دالر 
در نظــر بگیریم، می توانیم نــرخ دالر  برای 
شــروع در ســال جدید را حدود ۳۵ هزار 

تومان برآورد کنیم.

همکاری پایین بانک مرکزی در شفاف کردن مجوزها

تسهیالت تکلیفی بانکی اثرات زیان باری همچون تورم را به دنبال دارد

با توجه به صحبت های رییس سازمان توسعه تجارت 

رمزارزها وارد تجارت رسمی می شوند؟

خریدار   رییس ســازمان توسعه تجارت 
چنــدی قبــل از ورود رمزارزهــا به عرصه 
تجارت ایران خبر داد، خبــری که هرچند 
از به کارگیری شیوه ای جدید در این عرصه 
خبر می دهد اما به نظر می رسد هنوز راهی 

طوالنی تا تثبیتش وجود دارد.
 هرچند رمزارزها در ســال های گذشــته 
با افزایش قابــل توجه اقبــال در بازارهای 
جهانی مواجه شده اند اما همچنان بسیاری 
از نهادهای رسمی اقتصادی با تردید به آنها 
می نگرنــد. این بازار که در ســال های اخیر 
سودی قابل توجه نصیب تعدادی از سرمایه 
گذارانشــان کرده اما در ماه های گذشــته 
تحت تاثیر عوامل مختلف، قیمت بسیاری 
از رمزارزها روندی کاهشــی را تجربه کرده 

و همین موضوع تردیدهــا درباره آینده این 
ارزها را بیشتر کرده است.

با ایــن وجود به نظر می رســد بــا توجه به 
ظرفیتی که در ایــن بازار وجــود دارد، در 
سال های آینده، میزان اقبال نسبت به آنها 
افزایش خواهد یافت و حتی امکان استفاده 
از رمزارزها در بازارهای رسمی و تجارت نیز 
وجود دارد، موضوعی که مسئوالن تجاری 
ایران نیز از آن خبر داده اند اما صحبت های 
رییس کمیســیون فن آوری های نوین اتاق 
تهران نشان می دهد که هنوز راهی طوالنی 
تا تثبیت رمزارزها در عرصــه تجارت باقی 

مانده است.
رئیس کمیســیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتــاق تهران بر این عقیده اســت 

که تا زمانی که ســیکل و چرخه استفاده از 
رمزارزها تکمیل نشــود، نمی تــوان انتظار 
داشت که رشد قابل مالحظه ای در استفاده 
از رمزارزها در حــوزه واردات و صادرات رقم 
بخورد. اگرچه، ممکن اســت استفاده از این 
ابزار برای پرداخت هــای خرد و مراودات در 

مقیاس کوچک انجام شود.
فرزین فردیس، دلیل عــدم گرایش فعاالن 
اقتصادی برای اســتفاده از این ابزار را ترس 
و محافظــه کاری به حق فعــاالن اقتصادی 
دانســت و گفــت: هنــوز دســتورالعمل 
مشــخصی تدویــن نشــده و در عین حال 
مشخص نیســت که اگر فعاالن اقتصادی، 
بخشــی از تجارت بین الملل خود را با ابزار 
رمزارز انجام دهند، ســازمان امور مالیاتی، 
بانک مرکزی و سایر ســازمان ها و نهادهای 
مشــابه، چه برخوردی با این تراکنش مالی 
خواهند داشت. به بیان بهتر، آیا حسابرسان 
بخشنامه یا اســتانداردی در اختیار دارند، 
که زمان رســیدگی بــه حســاب ها به آن 
استناد کرده و اســتفاده از رمزارزها را مورد 

تایید قرار دهند.
او افزود: مساله این است که در حال حاضر، 

دستورالعمل های حسابرسی، این مجوز را 
به حسابرســان نمی دهد و اساساً پذیرفته 
نیســت که رمزارزهــا در صورت های مالی 

شرکت به رسمیت شناخته شود.
این عضو هیئت نماینــدگان اتاق تهران در 
ادامه گفت: به طور کلی اما سازمان توسعه 
تجارت، گام های نخســتین را برای ورود 
رمزارزها به حوزه تجارت به خوبی برداشته 
و ســعی کرده در این زمینه صف شــکنی 

کند.
 اما واقعیت این اســت که این، هنوز اولین 
قدم اســت و تــا زمانــی کــه کل چرخه و 
اکوسیستمی که باید این ابزار را به رسمیت 
بشناســد، پای کار نیاید، تصــور نمی کنم 
درصد زیادی از فعاالن اقتصادی به این ابزار 

روی بیاورند و از آن استفاده کنند.
او افزود: احتماالً ســازمان توسعه تجارت، 
جلسات مختلفی را با نهادها و سازمان های 
ذی مدخل در این امر برگزار کرده و شــاید 
بــه زودی خبرهایی مبنی بر توافق ســایر 
نهادها بــرای بهره گیری از ابــزار رمزارزها 
شنیده شــود؛ اما باز هم به نظر  می رسد که 
این اخبار را نیز باید صرفاً به عنوان یک نوید 

تلقی کرد و احتماال این بــه منزله رفع تمام 
موانع استفاده از ارزهای دیجیتال در حوزه 

تجارت نخواهد بود.
فردیس با بیان اینکه هر ســازمانی که در 
پروســه تجــارت خارجی نقش داشــته و 
بــا تراکنش هــای مالی بنگاه ها ســروکار 
دارد، باید به شــکلی همراهی خــود را با 
این ابزار و روش جدید نشــان دهد، افزود: 
گمــرک، بانک مرکــزی، ســازمان امور 
مالیاتی و ســازمان حسابرســی از جمله 
نهادهایی هســتند که باید نــوع برخورد 
خود را با اســتفاده کنندگان از رمزارزها در 
مراودات تجاری مشخص کرده و آیین نامه 
یــا دســتورالعمل های الزم و همچنیــن 
محدودیت و معذوریت های خود را به طور 

مشخص اعالم کنند.
او همچنین در صحبت با سایت اتاق تهران 
تاکید کرد که به کارگیــری از ابزار رمزارزها 
در تجــارت خارجی، اقدام خوبی اســت اما 
تا زمانی که فرآیند اســتفاده از آن تکمیل 
نشود، نمی توان امیدوار بود که حتما مساله 
نقل و انتقاالت مالی حل شده و راه جدیدی 

برای تبادالت مالی کشور باز  می شود.



نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک :

پوشاک قاچاق همچنان در بازار شب عید می تازد

با دستور رئیس جمهور در ایام پایانی سال

 بازار اقالم اساسی به دو وزیر سپرده شد 
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وزیر کار:
هنوز جمع بندی نهایی برای تعیین دستمزد 

کارگران صورت نگرفته است
 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه مسوول 
تعیین دستمزد کارگران نیست، گفت: محاســباتی با همکاری وزارت 
اقتصاد و مرکــز آمار درخصوص شــاخص های اقتصادی و معیشــت 
انجام شــده، اما هنوز جمع بندی نهایی انجام نشــده است.»حجت اهلل 
عبدالملکی« اظهار داشت: این وزارتخانه به عنوان داور، مسوول توافق 
و اجماع دو گروه کارگری و کارآفرینی در تعیین دســتمزد اســت تا بر 
اســاس قوانین و با توجه به شاخص های مربوطه، دســتمزد کارگران 
تعیین شود.وی ادامه داد: هنوز مذاکرات بین دو گروه جامعه کارگری و 

کارآفرینی ادامه داد و جلسه های تعیین دستمزد برگزار می شود.
وزیر کار با بیان اینکه کمیته حقوق و دستمزد در وزارت کار فعال شده 
است، گفت: جلسه های متعددی با حضور نمایندگان دولت از نهادهای 

مختلف، جامعه کارگری و کارآفرینان برگزار شده است.
عبدالملکی ابراز امیدواری کرد تا قبل از پایان امسال دستمزد کارگران 
تعیین شود که این امر مســتلزم همکاری نمایندگان جامعه کارگری و 

کارآفرینی است.

معاون وزیر صمت:
ویکرد دولت بهره گیری از صادرکنندگان   ر

و تشکل ها در پیشبرد اهداف توسعه ای است
 معاون وزیر سمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از رویکرد دولت 
در بهره گیری از صادرکنندگان و تشــکل ها به عنــوان بازیگران اصلی 

حوزه تجارت خارجی در پیشبرد اهداف توسعه ای خبر داد.
به گزارش سازمان توســعه تجارت ایران، »علیرضا پیمان پاک« با بیان 
اینکه برنامه دولت در بخش تجارت خارجی، استفاده از بازیگران اصلی 
این حوزه اســت، افزود: در ســال جاری توانســتیم به میزان خوبی به 
رشد صادرات دســت پیدا کنیم که این مهم با افزایش همکاری بخش 

خصوصی و تشکل ها اتفاق افتاد.
وی گفت: سعی بر این است که صادرکنندگان و تشکل ها مجری اصلی 
بخش تجارت باشند و سازمان توســعه تجارت نیز برای رفع مشکالت 
این بخش تالش خود را بــه کار بگیرد تا این روند موجب دســتیابی به 
سهم خوبی از بازار بین الملل شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
همچنین با بیان اینکــه هر فعالیت گروهی همواره بــا موفقیت همراه 
است، افزود: یکی از موضوعات اصلی در حوزه تجارت، بحث هم اندیشی 
اســت که عاملی می شــود که بتوانیم ظرفیت های تجاری کشــور را 

گسترش داده و از همه ابزارها استفاده کنیم.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با تاکید بر لزوم حضور صادرکنندگان 
در ســفرهای تجاری افزود: حضور فعاالن بخــش خصوصی می تواند 
نتیجه بهتری در مذاکرات به همراه داشته باشد زیرا بیشترین شناخت 
از بازار داخلی و خارجی را این گروه از صادرکنندگان دارند و می توانند 

بهترین مشاوره را به هیات های تجاری بدهند.

رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق تهران خبر داد
 گارد بسته فعاالن اقتصادی نسبت به استفاده 

از رمز ارزها در تجارت
رئیس کمیســیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران عنوان 
کرد: تا زمانی که سازوکار اســتفاده از رمزارزها تکمیل نشود، نمی توان 

انتظار رشد قابل مالحظه کاربرد رمزارزها در تجارت خارجی داشت.

 به نقل از اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و کشــاورزی تهران، رئیس 
سازمان توسعه تجارت در هفته های گذشته، از ورود رمزارزها به حوزه 
تجارت خارجی خبــر داد و هدف از به کارگیری ایــن ابزار را »مدیریت 

تجارت بین المللی« و »دور زدن تحریم ها« عنوان کرد.
علیرضا پیمان پــاک همچنین اعالم کــرد که ســامانه های مبتنی بر 
بالکچین مــورد تأییــد وزارت صمت و بانــک مرکزی قــرار گرفته و 

سازوکارهای استفاده از این ابزار به زودی ابالغ می شود.
به رغم آنکه حدود دو ماه از اعالم این خبر می گذرد، این سازوکارها هنوز 
تبیین نشده و مشخص نیست که سازمان توسعه تجارت در پیشبرد این 

هدف خود با چه موانعی مواجه شده است.
البته شاید مهم تر از آنکه اســتفاده از رمزارزها چه زمانی برای واردات 
کاال اجرایی خواهد شد، این اســت که فعاالن اقتصادی چه نگرشی به 

بهره گیری از این ابزار دارند.
فرزین فردیس رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق 
تهران بر این عقیده اســت که تا زمانی که ســیکل و چرخه استفاده از 
رمزارزها تکمیل نشود، نمی توان انتظار داشت که رشد قابل مالحظه ای 
در اســتفاده از رمزارزها در حوزه واردات و صادرات رقم بخورد. اگرچه، 
ممکن است اســتفاده از این ابزار برای پرداخت های خرد و مراودات در 

مقیاس کوچک انجام شود.
وی دلیل عدم گرایش فعــاالن اقتصادی برای اســتفاده از این ابزار را 
ترس و محافظه کاری بــه حق فعاالن اقتصادی دانســت و گفت: هنوز 
دستورالعمل مشخصی تدوین نشده و در عین حال مشخص نیست که 
اگر فعاالن اقتصادی، بخشــی از تجارت بین الملل خود را با ابزار رمزارز 
انجام دهند، ســازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و ســایر سازمان ها و 
نهادهای مشــابه، چه برخوردی با این تراکنش مالی خواهند داشت. به 
بیان بهتر، آیا حسابرسان بخشــنامه یا استانداردی در اختیار دارند، که 
زمان رسیدگی به حساب ها به آن استناد کرده و استفاده از رمزارزها را 
مورد تأیید قرار دهند.فردیس افزود: مساله این است که در حال حاضر، 
دســتورالعمل های حسابرســی، این مجوز را به حسابرسان نمی دهد 
و اساســاً پذیرفته نیســت که رمزارزها در صورت های مالی شرکت به 

رسمیت شناخته شود.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامــه گفت: به طور کلی اما 
سازمان توســعه تجارت، گام های نخســتین را برای ورود رمزارزها به 
حوزه تجارت به خوبی برداشته و ســعی کرده در این زمینه صف شکنی 
کند. اما واقعیت این است که این، هنوز اولین قدم است و تا زمانی که کل 
چرخه و اکوسیســتمی که باید این ابزار را به رسمیت بشناسد، پای کار 
نیاید، تصور نمی کنم درصد زیادی از فعاالن اقتصادی به این ابزار روی 

بیاورند و از آن استفاده کنند.
وی افزود: احتماالً سازمان توسعه تجارت، جلسات مختلفی را با نهادها 
و ســازمان های ذی مدخل در این امــر برگزار کرده و شــاید به زودی 
خبرهایی مبنی بر توافق ســایر نهادها برای بهره گیری از ابزار رمزارزها 
شنیده شــود؛ اما باز هم به نظر می رســد که این اخبار را نیز باید صرفاً 
به عنوان یک نوید تلقی کــرد و احتماالً این به منزلــه رفع تمام موانع 

استفاده از ارزهای دیجیتال در حوزه تجارت نخواهد بود.

تولید

 بررســی آمارهای منتشر شده ســامانه ُکدال حاکی 
از تولید ۸۲۸ هزار و ۶۹۸ دســتگاه خودرو توسط سه 
خودروســاز بزرگ کشــور یعنی ایران خودرو، سایپا و 

پارس خودرو از ابتدای امسال تا پایان بهمن  ماه است.
 این میزان تولید در مقایســه با آمار مدت مشابه سال 
قبل )تولید ۸۲۸  هزار و ۶۹۸ دستگاه خودرو( رشد ۷.۳ 

درصدی نشان می دهد.
برپایه این گزارش، در ۱۱ ماهه امســال گروه صنعتی 
ایران خودرو موفق به تولید ۴۲۹ هزار و ۸۲۳ دســتگاه 
خودرو شد و همچون ماه های گذشته عنوان بزرگترین 

خودروساز کشور را از آِن خود کرد.
این گروه صنعتی توانســت در این مــدت ۲۸۸ هزار و 
۸۴۲ دســتگاه در گروه پژو، ۴۶ هزار و ۵۲۷ دســتگاه 
در گروه سمند، ۴۶ هزار و ۳۹۹ دســتگاه دنا، ۳۳ هزار 

و ۲۸۷ دســتگاه رانا، ۲۱ دســتگاه آریسان، 
هفت هزار و ۹۵۱ دستگاه تارا، ۶ هزار و ۶۹۳ 
دستگاه تارا و ۱۰۳ دستگاه پژو ۲۰۰۸ تولید 
کند.برپایه این گــزارش، جمع تولیدات این 
خودروساز در ۱۱ ماهه امسال در هم سنجی 
با پارســال )۴۳۲ هزار و ۶ دستگاه( افت نیم 

درصدی داشته است.
آبی پوشــان جاده مخصوص در بهمن ماه امســال ۴۸ 

هزار و ۵۰۲ دستگاه خودرو تولید کردند.
برپایه آمارهای سامانه کدال، در این مدت گروه سایپا 
به عنوان دومین خودروســاز بزرگ کشــور موفق به 
تولید ۲۹۳ هزار و ۴۶۲ دســتگاه خودرو شد که شامل 
۲۴۹ هزار و ۹۹۷ دســتگاه خودرو در خانواده تیبا، ۲۱ 
 هزار و ۹۷۹ دستگاه سایپا ۱۵۱ )وانت پراید(، ۱۹ هزار 

و ۶۵۳ دستگاه شــاهین، ۱۳۰ دستگاه آریو 
و همچنین ۳۴۳ دستگاه خودروی صادراتی 
کامــل )CBU( و یک هزار و ۳۶۰ دســتگاه  

SKD )یا قطعات نیمه کامل( بود.
این میزان تولید در مقایســه با مدت مشابه 
ســال ۹۹ )تولید ۲۹۱ هزار و ۴۹۰ دستگاه 
خودرو( رشــد ناچیز هفت دهــم درصدی 

نشان می دهد.
نارنجی پوشان جاده مخصوص در بهمن ماه امسال ۱۴ 

هزار و ۴۰۷ دستگاه خودرو تولید کردند.

رشد 12 درصدی تولیدات پارس خودرو
تا پایان بهمن ماه امســال همچنین پارس خودرویی ها 
موفق به تولید ۱۰۵ هزار و ۴۱۳ دستگاه خودرو شامل 

۵ ۵  هزار و ۴۳۷ دســتگاه در گروه کوئیک )کیو ۲۰۰(، 
۳۱  هزار و ۱۹۰ دســتگاه کوئیک معمولی، ۱۸  هزار و 
۱۹۲ دستگاه در گروه ساینا )اس۲۰۰( و ۵۹۴ دستگاه 

در گروه برلیانس شدند.
این میزان تولید در مقایســه با مدت مشــابه سال ۹۹ 

رشد ۱۲.۷ درصدی نشان می دهد.
جمع تولیدات این خودروســاز در بهمن ماه امســال 

پنج هزار و ۲۶۲ دستگاه به ثبت رسید.
 بررســی مهمترین برنامه های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در ســال ۱۴۰۰ حاکــی از برنامه ریزی برای 
تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه انواع خودروی 
ســواری و وانت است. سال گذشــته خودروسازان در 
مجموع ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع سواری و وانت 

تولید کردند.

و خودر

خریدار   با دستور رئیس جمهور مدیریت 
بازار اقالم اساسی به ویژه در شب عید به دو 

وزیر سپرده شد.
همه ســاله در ایام پایانی ســال بازار اقالم 
اساســی با واریز حقوق و عیدی کارمندان و 
بازنشســتگان با رفت و آمد بیشتری همراه 
اســت که برخــی مغــازه داران فرصت را 
غنیمت شــمرده تا بتواننــد از آب گل آلود 

سودهای هنگفتی را به جیب بزنند.
 رئیس جمهور بــه وزرای صمــت و جهاد 
کشــاورزی ماموریت داد جلــوی افزایش 
قیمت ها را بگیــرد. افزایش قیمت هایی که 

گالیه عمومی را افزایش داده بود.
راد قائم مقام معــاون بازرگانی وزارت جهاد 
کشــاورزی از تصمیم ســتاد تنظیم بازار 
مبنی بر کاهش قیمت انــواع برنج خارجی 

و گوشت گوساله منجمد خبر داد.
برای مدیریت بازار به طــور مثال زمانی که 
بازار مرغ و تخم مرغ به بحران رســیده بود، 
مســئوالن وزارت جهاد تصمیــم گرفتند 
تا با عرضــه اینترنتی کاال بــازار را به تعادل 
برســانند که این موضوع در کنــار افزایش 

تولید آرامش را به بازار بازگرداند. 
این پایان ماجرا نیســت چرا که اقالم سبد 
خانوار همچون برنج، شــکر، سیب زمینی، 
گوشت و ... یکی پس از دیگری دچار التهاب 
شد که هر یک از مسئوالن دالیل خاص خود 
را برای این گرانی ها مطرح کردند، اما عدم 
ســنخیت حقوق های کارمندی و کارگری 
با این افزایش افســار گسیخته کاالها بسیار 
حائز اهمیت اســت.هر چند طی هفته های 
اخیر توزیع هوشمند ســیب زمینی، برنج، 
گوشت آغاز شده است، اما شهروندان نسبت 
به تاخیر در ارسال کاالها گالیه مندی هایی 
دارند که سازمان تعاون روستایی به عنوان 
متولی توزیع هوشــمند کاال باید تدابیری 
بیندیشــد تا کاال ظرف مهلت مقرر بدست 

مصرف کننده برسد.

اتمام محصول داخلی علت 
گرانی شکر

غالمحســین بهمنی گفت: با توجه به اتمام 
چغنــدر تولید داخــل، قیمت شــکر روبه 

افزایش است.

به گفته او، قیمــت کنونی شــکر در نقاط 
مختلف کشــور متفاوت اســت به طوریکه 
هر کیلو شــکر ســفید از ۱۳ هزار و ۲۰۰ تا 
۱۴ هزار تومان عرضه می شود  که حداکثر با 
احتســاب ۱۰ تا ۱۵ درصد سود باید بدست 

مصرف کننده برسد.
مسئوالن شرکت بازرگانی دولتی می گویند 
که از ابتدای دی امســال طرح های تامین 
توزیع اقالم نظیر برنج، روغن و شکر شتاب 
بیشتری به خود گرفته که این طرح تا پایان 

ماه مبارک رمضان ادامه دارد.
هم اکنون شکر خارجی توســط بازرگانی 
دولتــی عرضه می شــود که با احتســاب 
سایر هزینه ها هر کیلو شــکر تصفیه ۱۶ تا 
۱۷ هزار تومان تمام می شــود.با افزایش ۹ 
درصدی مالیات بر ارزش افزوده شکر از ۱۳ 
دی امسال، قیمت شــکر در خرده فروشی 
ها به ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان رســیده اســت، 
درحالیکــه بازرگانی دولتی قیمت شــکر 
بسته بندی یک کیلویی را ۱۷ هزار و ۳۵۰ تا 

۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعالم می کند.

تغییری در قیمت مرغ رخ نخواهد داد
 مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه پرنده و 

ماهی گفت: بازار مرغ نســبت به هفته های 
گذشــته تغییری نداشته اســت و همواره 
برآورد می شود که تا پایان سال نوسانی در 

بازار رخ ندهد.
به گفتــه او، علی رغــم آنکه مشــکلی در 
توزیع مرغ گرم نداریم، عرضه مرغ منجمد 
بصورت گسترده به منظور جلوگیری از سو 

استفاده های احتمالی در حال انجام است.
سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام استان 
تهران می گوید: با توجه به ازدیاد عرضه مرغ 
بیش از تقاضای موجود در بازار، قیمت مرغ 
گرم از نرخ مصوب پایین تر است به طوریکه 
در میدان بهمــن ۲۶ تا ۲۷ هــزار تومان و 
سطح شهر ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان عرضه می 
شــود که این امر بیانگر ثبات نسبی گوشت 

مرغ در بازار است. 
یوســف خانی گفت: هم اکنون بــازار مرغ 
و تخم مــرغ در آرامش به ســر مــی برد و 
کمبــودی در عرضه هیچ یــک از این اقالم 

وجود ندارد.

فروش هر تخم مرغ به نرخ 2300تومان 
گرانفروشی است

نبی پور گفت: قیمت کنونــی هر کیلو تخم 

مرغ درب مرغــداری ۱۹ هزار تومان معادل 
شانه ای ۳۸ هزار تومان عرضه می شود.

به گفتــه او، با توجــه به شــرایط تولید و 
عرضه، فروش هــر عدد تخم مــرغ با نرخ 
۱۸۰۰ تا ۲۳۰۰ تومان گرانفروشــی است 
که دستگاه های مســئول باید با متخلفان 

برخورد کنند.
بررسی ها از سطح بازار نشــان می دهد که 
متوســط قیمت هر عدد تخم مرغ در مغازه 
ها ۲ هزار تومان است، درحالیکه مسئوالن 
اتحادیه مرغ تخم گذار اذعان می کنند که با 
تولید روزانه ۲ هزار و ۹۰۰ تا ۳ هزار تن تخم 

مرغ کمبودی در عرضه نداریم.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
اســتان تهران گفت: طبق روال همه ساله 
قیمت تخم مرغ در ایام عیــد و ماه رمضان 

افزایشی ندارد.

گرانی گوشت ارتباطی به دامدار ندارد
مجتبی عالی گفت: نرخ کنونی هر کیلو بره 
۶۲ تا ۷۰ هزار تومان، گوساله زنده ۵۳ تا ۵۵ 

هزار تومان است.
به گفته او عرضه گوشــت با نرخ های فعلی 
ناشی از دالل بازی و سیستم توزیع است که 

ارتباطی به دامدار ندارد.
پوریان رئیس شــورای تامین کنندگان دام 
می گوید: علی رغم اظهــارات برخی توزیع 
کننــدگان گوشــت مبنی بر کمبــود دام، 

توزیع به صورت انبوه در حال انجام است.
وی قیمت قیمت هر کیلو الشه بره در عمده 
فروشــی ها ۱۱۷ هزار تومان و گوساله ۱۰۸ 

هزار تومان اعالم کرد.

پیش بینی افزایش 20 درصدی پرتقال 
شب عید

مصطفــی دارایــی نــژاد رئیــس اتحادیه 
بارفروشان میدان مرکزی گفت: هم اکنون 
بازار میوه در رکود به ســر می بــرد و از ۱۰ 
اسفند به بعد می توان راجع به وضعیت بازار 

میوه شب عید اظهار نظر کرد.
به گفته او، با توجه به شرایط مساعد میوه در 

سردخانه، کمبودی در عرضه نداریم.
گزارش های میدانی نشــان مــی دهد که 
قیمت اقالم میوه نسبت به هفته های اخیر 
نوساناتی داشته است که فعاالن بازار اذعان 
می کنند که همه ســاله در ایام  پایانی سال 

التهابات در بازار رخ می دهد.
دارایی نــژاد گفت: قیمت کنونــی هر کیلو 
پرتقال تامســون شــمال در میدان ۹ هزار 
تا ۱۳ هــزار و ۵۰۰ تومــان، پرتقال خونی 
جنوب ۱۲ هزار تا ۱۸ هــزار تومان، پرتقال 
خونی شــمال ۱۲ هزار تا ۱۸ هــزار تومان، 
پرتقال نــاول ۲۰ هزار تا ۲۸ هــزار تومان، 
سیب زرد دماوند ۱۲ هزار تا ۲۲ هزار تومان، 
سیب قرمز دماوند ۸ هزار تا ۱۵ هزار تومان، 
نارنگی بندری ۲۵ هزار تــا ۳۳ هزار تومان، 
نارنگی تخم پاکســتانی ۱۸ هزار تا ۲۵ هزار 
تومان و خیــار گلخانه ۸ هزار تــا ۱۲ هزار 

تومان است.
رئیــس اتحادیه بارفروشــان مــی گوید: 
برآوردها حاکی از اســت که قیمت پرتقال 
برای شب عید ۲۰ درصد و سایر میوه ها ۱۰ 

درصد افزایش یابد.
با واگذاری قانــون انتزاع بــه وزارت جهاد 
کشاورزی و اذعان مسئوالن مبنی بر شتاب 
طرح های توزیع اقالم اساسی در ایام پایانی 
سال انتظار می رود که بازار به تعادل نسبی 

و آرامش برسد.

خریدار   نایــب رئیس اتحادیــه تولید و 
صادرات پوشــاک می گوید حجم زیادی از 
پوشــاک فروش نرفته در دنیا به بازار ایران 
سرازیر شده و از توان رقابت تولیدکنندگان 

داخلی کم کرده است.
با شــروع تب وتــاب خرید پوشــاک برای 
ســال نو، مطالبه تولیدکنندگان داخلی از 
مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
جهت برخورد جدی و ســریع تر با متخلفان 

این حوزه افزایش یافته است. 
ورود عمــده اجنــاس ارزان قیمــت از 
کشــورهای بنگالدش، ترکیه، چین و سایر 
کشورها دغدغه ی تولیدکنندگان را بیش از 

پیش افزایش داده است.
در تأیید این موضوع، بهرام شهریاری نایب 
رئیس اتحادیه تولید و صادرات پوشــاک، 
گفته بود که طی دو سال گذشته با توجه به 
شیوع کرونا، حجم زیادی از پوشاک فروش 
نرفته در دنیا به بازار ایران ســرازیر شده و از 
توان رقابت تولیدکنندگان داخلی کم کرده 

است.

آیا واقعا قاچاق پوشاک کاهش
 یافته است؟

با این وجود امیر محمــد پرهام فر، مدیرکل 
پیشگیری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
آمار کشفیات قاچاق پوشــاک را در ۸ ماهه 
سال ۱۴۰۰ به میزان ۲ هزار و ۳۱۰ میلیارد 

ریال اعالم کرد اســت؛ به گفته او با توجه به 
افزایش نرخ ارز و تمام موضوعات پیرامونی 
دیگر با کمک تولید کنندگان، حجم قاچاق 

۳۰۰ میلیون دالر کاهش یافته است.
این در حالی اســت که اخیراً سعید قدیری، 
دبیر اتحادیــه تولید و صادرات نســاجی و 
پوشاک گفته بود که طرح مقابله با پوشاک 
قاچاق همچنان در مرحلــه  ابتدایی بوده و 
برخورد با برندهای محرز پوشاک قاچاق در 
ســطح عرضه و مبادی ورودی متوقف شده 

است.

مقابله با قاچاق پوشاک همچنان 
در قدم های اول است!

بسیاری از فعاالن صنعت پوشاک معتقدند 
که قاچاق پوشاک در سال های گذشته افت 
و خیزهای زیادی داشته اســت؛ به عبارت 
دیگر زمانی که دستگاه های متولی برخورد 
با قاچاق، به صــورت جدی با ایــن پدیده 
شوم در ســطوح گوناگون مبارزه کرده اند، 
وضعیت بازار پوشاک متحول شده و به تبع 
آن وضعیت نابسامان صنعت پوشاک تا حد 

زیادی بهبود یافته است. 
بنابر اذعــان فعــاالن صنعت پوشــاک از 
زمان آغاز اجــرای طرح برخــورد با قاچاق 
پوشــاک در ســال ۹۷، ظرفیــت تولیدی 
کارخانجات در آن زمان بــا افزایش روبه رو 
شد، به طوریکه گشــایش بازار های جدید 

و افزایش اشــتغال زایی در ایــن صنعت به 
صورت محســوس قابل مشــاهده بود. اما 
به دلیل اینکــه اقدامات صــورت گرفته به 
صورت مســتمر ادامه نیافت، بازار پوشاک 
ایران همچنان با معضل شوم قاچاق دست و 

پنجه نرم می کند. 
در همین رابطه، علی جــدی رئیس کمیته 
صنایع نساجی مجلس شــورای اسالمی، با 
گالیه از نهادهای متولی بابت عدم برخورد 
مستمر با قاچاق پوشاک گفته بود که مبارزه 
جدی بــا قاچاق پوشــاک فراموش شــده 
است؛ در ســال های ۹۷ و ۹۸، اقداماتی در 
این زمینه انجام شده است اما پس از آن بازار 
پوشــاک به حال خود رها شد؛ به طوری که 
در ســال ۹۹، حدود ۵ میلیارد دالر واردات 
پوشــاک غیر قانونی به کشــور داشتیم و 
متأسفانه رتبه ســوم واردات کاالی قاچاق 

مربوط به این حوزه است.

 راه حل مشکل اشتغال جوانان
 برخورد جدی با قاچاق کاال است 

صنعت نســاجی و پوشــاک را می توان به 
عنوان یکی از قدیمی تریــن و معروف ترین 
صنایــع ایــران نام بــرد که می بایســت با 
اصالح ســاختار و بــا اســتفاده از ظرفیت 
باالی متخصصــان داخلی، تــوان تولیدی 
آن را افزایــش داد؛ به گونــه ای که افق دید 
تولیدکننــدگان را بــه ســمت صــادرات 

محصوالت ایرانی هدایت شود.
باتوجه به نیاز جدی کشور به اشتغال زایی، 
سرمایه گذاری در صنعت نساجی و پوشاک 
اهمیت بســزایی دارد. برای مثال، ســرانه 
ســرمایه گذاری برای ایجاد شغل برای هر 
نفر در صنعت نســاجی، یــک پنجم هزینه 
در صنعت پتروشــیمی است  ؛ در صورتی که 
امروزه با کم لطفی بــه این صنعت و افزایش 
قاچاق محصوالت خارجی شــاهد آســیب 

جدی به صنعت پوشاک هستیم.
از آنجــا کــه قاچاقچیان پوشــاک تعرفه 
گمرکــی نمی پردازند، هزینه تمام شــده 
کاالها برای این متخلفــان کاهش می یابد 
و در نتیجــه کاالهای تولیــد داخل امکان 

رقابت بــا کاالهای قاچــاق را ندارند. تأثیر 
منفی این مســئله را می تــوان در کاهش 
تولیــد، تعطیلــی کارخانه هــا و بیکاری 

جوانان مشاهده کرد.
علی رغم اینکه مســئوالن ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز ادعــا می کنند که برخورد 
با قاچاق پوشــاک به صورت مستمر انجام 
می شود، اما همچنان شاهد عرضه اجناس 
قاچاق در بازار شــب عید هستیم. پیشنهاد 
می شود که نهاد های متولی مبارزه با قاچاق 
پوشــاک از جمله ســتاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق، ســازمان تعزیرات، نیروی انتظامی 
و وزارت صمــت تکالیف قانونی خــود را با 

جدیت و پیگیری مداوم ادامه دهند.

وسازان بزرگ از ۸۲۸ هزار دستگاه گذشت تولید خودر



 از رکوردشکنی تولید گاز تا از سرگیری سوآپ

تامین پایدار سوخت زمستان

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران خبر داد
تدوین برنامه ۱۰ هزار مگاواتی تولید برق

 مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از برنامه ۱۰ هزار مگاواتی 
تدوین شــده برای مدیریت بار در تابســتان آینده خبــر داد و گفت: با 

اجرای گام به گام این برنامه می توانیم از دوره پیک عبور کنیم.
»مصطفی رجبی مشــهدی« در نشســت سراســری مرور و بررسی 
برنامه هــای صنعت برق بــرای عبــور از پیک ۱۴۰۱، اظهار داشــت: 
براســاس پیش بینی های صورت گرفته، احتمال بروز گرمای زودرس 
از اردیبهشت ماه آینده وجود دارد که این به معنای دوره طوالنی پیک 

برق و ضرورت حفظ آمادگی شرکت ها برای مدیریت این دوره است. 
وی در خصوص وضعیت ذخایر آبی نیز گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ 
درصد مخازن سدها پر شده است، اما نمی توان به قطعیت از بهتر بودن 

اوضاع نسبت به سال گذشته سخن گفت. 
مدیرعامل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران در خصوص تعمیرات 
نیروگاهی نیز گفت: در حال حاضر ۶۰ درصد برنامه تعمیراتی نیروگاه 

ها انجام شده است. 
در این برنامه همچنین »غالمعلی رخشــانی مهــر« معاون هماهنگی 
توزیع توانیر گفــت: تمرکز برنامه ها بر کنترل پذیــری و رویت پذیری 

مشترکان به ویژه مشترکان پرمصرف است. 
وی اضافه کرد: نصب کنتورهای هوشــمند مشــترکان خانگی ابتدا با 
اولویت ۲ درصد مشترکان بسیار پُرمصرف و سپس سه درصد مشترکان 
پُرمصرف بعدی ادامه خواهد یافت و ســپس ســطوح بعدی مشترکان 

پرمصرف را هم دربرخواهد گرفت. 
رخشانی مهر با اشاره به تالش های در دســت انجام برای تامین منابع 
مالی و نقدینگی مورد نیاز، از شــرکت های توزیع خواست که به منظور 
وصول مطالبات، به ویژه در روزهای باقی مانده از سال، اهتمام بیشتری 

داشته باشند.

وگاه های پشت بامی  آخرین وضعیت نیر
در ایران

تاکنون بیش از ۶۶۷۴ واحد نیروگاه خورشــیدی انشعابی در کشور به 
بهره برداری رســیده است و آنطور که سخنگوی ســازمان ساتبا اعالم 
کرده، روند احداث نیروگاه های خورشــیدی پشــت بامی در ایران در 

مسیر رشد قرار دارد.
 آمارها حاکی اســت که کم اســتعدادترین منطقه ایــران از نظر تابش 
خورشید که سواحل خزر اســت، دو برابر آلمان ظرفیت دارد. بنابراین 
با توجه به این که ایران ســاالنه بیش از ۲۹۰۰ ساعت از آفتاب بهره مند 
اســت، یکی از کشــورهای مناســب جهان در حوزه تولید انرژی های 
خورشیدی به شمار می رود؛ به گونه ای که مشترکان خانگی می توانند 
با خرید پنل خورشــیدی و تاسیس نیروگاه روی پشــت بام خانه خود، 
عالوه بر تامین نیاز، مازاد برق تولیدی شان را ۱۰ برابر گران تر به شرکت 

توزیع برق تهران بزرگ بفروشند.

در این راســتا، از ســال ۱۳۹۵ تاکنون، پیرو مصوبه وزیــر نیرو درباره 
خرید تضمینی بــرق از نیروگاه های تجدیدپذیر، عقــد قرارداد خرید 
تضمینی برق خورشیدی از مشــترکان غیردولتی آغاز شد و با توجه به 
روند فرهنگ سازی، استقبال شهروندان از این طرح رشد چشم گیری 
داشــت؛ به طوری که طی ســال ۱۳۹۶، میزان قراردادهــا و ثبت نام 
مشــترکان به طرز قابل توجهی نسبت به ســال ۱۳۹۵ افزایش داشته 

است.
تاکنون ســه مگاوات ظرفیت نیروگاه خورشــیدی در پایتخت نصب و 
راه اندازی شده و همچنین توسعه اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره برداری از دو مگاوات دیگر نیز در دســت اقدام اســت، آنطور که 
نقی اکبرپــور - مدیر دفتر نظارت بر مولدهــای مقیاس کوچک، تولید 
پراکنده و انرژی های نو شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به ایسنا 
گفته، ظرفیت ســامانه های خورشیدی نصب شــده در سازمان های 
دولتی و نهادهای عمومــی غیردولتی پایتخت، در حــدود دو مگاوات 
است که در این میان بانک ملی و شــهرداری تهران بیشترین ظرفیت 
نصب شــده را به خود اختصاص داده اند. از نیروگاه های خورشــیدی 
نصب شده در سال گذشته ۴۰۰۰ مگاوات ســاعت، انرژی تولید شده 
اســت که این مقدار انرژی، معادل صرفه جویی در  ۶۰۸۶ بشــکه نفت 

خام بوده است.
در این بین دولت عــزم جدی برای توســعه تجدیدپذیرها دارد، جعفر 
محمدنژاد - سیگارودی سخنگوی سازمان ســاتبا هم با اشاره به نقش 
حمایتی سازمان ساتبا و هماهنگی مناســب ایجاد شده با شرکت های 
توزیع برق کشــور در ایــن باره اظهار کرده اســت: در دو مــاه اخیر، با 
راه اندازی و بهره برداری از ۴۱۵ واحد نیروگاه خورشــیدی انشــعابی، 
بیش از ۲.۴ مگاوات به ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر کشــور افزوده 

شده است.
وی با بیــان اینکه تاکنون بیــش از ۶۶۷۴ واحد نیروگاه خورشــیدی 
انشعابی در کشور به بهره برداری رسیده است، گفت: ورود سازمان های 
حمایتی مانند کمیته امداد امام )ره(، ســازمان بســیج مستضعفین و 
غیره به این حوزه با هدف ایجاد اشــتغال برای خانواده های محروم در 
مناطق روســتایی از طریق احداث نیروگاه های خورشــیدی در قالب 
قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ســاله با سازمان ساتبا بســیار مهم است و 
امیدواریم روند توســعه و احــداث نیروگاه های خورشــیدی خانگی 

همچنان پرشتاب و ادامه دار باشد.
متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه مهرسان یا مراجعه حضوری به 
شرکت های توزیع نیروی برق نزدیک محل سکونت و احداث نیروگاه، 
نســبت به دریافت مجوز مربوطه و عقد قرارداد خرید تضمینی برق به 
مدت ۲۰ ســال اقدام کنند. بدین صورت که مشــترک باید به شرکت 
توزیع برق محل سکونت خود مراجعه و قرارداد ســاده ای را که از قبل 
طراحی شده، امضا  کند، از حدود ۳۰ تا ۴۰ پیمانکاری که در هر شهری 
فعال هســتند، یک پیمانکار انتخاب و نیروگاه ظرف ســه تا چهار روز 
احداث می شود. شــرکت توزیع نیز بر اســاس قرارداد، کنتور را برای 

مشترک نصب می کند و همان لحظه خرید برق انجام می شود.
مشترک باید سیستم های مورد نیاز را خریداری و با همکاری و مشاوره 
وزارت نیرو نصب کند. اگر مشــترک تصمیم داشته باشد، برق تولیدی 
را به شــبکه تزریق کند، وزارت نیرو کنتور را قرائت کرده و هزینه برق 

تولیدی به صورت ماهانه به آن ها پرداخت می شود.
این نوع نیروگاه در مقایسه با ســایر پروژه های تجدیدپذیر دارای دوره 
بازگشت ســرمایه کوتاه تری هستند، تأســیس این نیروگاه ها در شهر 
تهران که فضای باز برای تأسیس و استفاده از نیروگاه وجود ندارد، یک 
مزیت محسوب می شــود. به همین دلیل در راستای سیاست هایی که 
دولت و وزارت نیرو به خصوص طی ســه تا چهار سال گذشته برای حل 
این مشکل داشته است، تسهیالت و پتانسیل های خوبی را برای جلب 
سرمایه گذاری در این بخش چه در تهران و چه در سایر استان ها در نظر 

گرفته است.

و نیر

سخنگوی صنعت برق با اشاره به صرفه جویی بین ۱ تا 
۲ درصدی برق طبق محاســابت علمی گفت: در سال 
آینده اگر مثل هر ساله تغییر ســاعت رخ ندهد منجر 
به افزایش مصرف و مشکالتی برای تأمین برق خواهد 

شد.
 در روزهای گذشــته زمزمه هایی مبنــی بر طرح عدم 
تغییر ساعت رسمی کشــور از مجلس شورای اسالمی 
به گوش رسید. استدالل آن ها نیز این بود که این طرح 
تأثیر بر مصرف برق کشــور ندارد و بر ساعت بیولوژیک 

انسان اختالل ایجاد می کند.
در همیــن رابطــه مصطفــی رجبــی مشــهدی، 
سخنگوی صنعت برق کشــور در گفتگو با خبرنگار 
مهر گفت: در مورد تغییر ســاعت رســمی کشــور 

تاکنون پژوهش هــا و تحقیقات متعددی 
از جانب صنعت بــرق، مرکز پژوهش های 
مجلــس و مراکز علمی منتشــر شــده و 
به نوعی در همه آن ها اذعان شــده که در 
صورت تغییر ســاعت رســمی کشور، دو 

تأثیر مهم اتفاق خواهد افتاد.
وی افزود: اوالً بر پیک مصــرف تأثیر خواهد 

داشــت که ما عمدتاً پیــک مصرفمان در شــب اتفاق 
می افتد و تأثیر دوم آن بر مصرف انرژی است.

رجبــی مشــهدی ادامــه داد: در هــر کــدام از 
پژوهش هــای مذکور، درصد صرفه جویی بســته به 
نوع محاسبه و ســال های مختلف متفاوت است ولی 
می توان ادعا کرد که حــدود ۲ درصد در اوج مصرف 

و ۱ درصد در مصرف انرژی تأثیر دارد.
ســخنگوی صنعت برق با بیان اینکه میزان 
تأثیــر تغییر ســاعت بر مصرف بــرق در هر 
سالی متفاوت اســت و آمار و مقاالت علمی 
آن در دسترس اســت، افزود: در حال حاضر 
نیز حدود نیمی از کشــورهای جهان ساعت 
خود را تغییر می دهند، حتی برخی دوبار در 
ســال انجام می دهند و برخی بیش از یک ساعت انجام 
می دهند تا بیشتر از نور طبیعی روز استفاده شود. این 
کار از دیرباز نیز سابقه داشــته و زمانی که برقی در کار 
نبوده، به منظور صرفه جویی در مصرف شــمع ساعت 

خود را تغییر می دادند.
وی تصریح کرد: یک جنبه دیگر این کار این اســت 

که در مناطق گرمسیر ســاعت کار یک ساعت زودتر 
شــروع می شــود و یک ســاعت و نیم زودتر خاتمه 
میابــد. بنابراین اگر مثل هر ســال اصالح ســاعت 
صورت بگیرد، این به معنای دو ســاعت صرفه جویی 
اســت؛ گویی کــه ســاعت کاری را بیــن ۵ تا ۱۲ 

آورده ایم.
رجبی مشهدی با تأکید بر اینکه کاهش بار سرمایشی 
ادارات میزان قابل توجهی صرفه جویی را رقم می رند، 
افزود: افزون بر این نکته در سال ۱۴۰۰ ما با خشکسالی 
و تأمین برق و ناترازی شبکه نیز مواجه بودیم و در سال 
آینده اگر مثل هر ساله تغییر ســاعت رخ ندهد منجر 
به افزایش مصرف و مشکالتی برای تأمین برق خواهد 

شد.

معاون وزیر نفــت در امــور گاز تأکید کــرد که ایران 
مطلوب تریــن گزینه بــرای انتقــال گاز به شــرق و 
غــرب دنیاســت. مجید چگنــی پس از بازگشــت از 
ششمین نشست مجمع کشــورهای صادرکننده گاز 
)جی ئی سی اف( گفت: مجمع کشورهای صادرکننده 
گاز با بهره مندی از حدود نیمی از صادرات گاز طبیعی 

و ال ان جــی )گاز طبیعی مایع شــده( جهــان، نقش 
راهبردی خود را در عرضه پایدار و ایمن گاز طبیعی از 
راه های مختلف )سوآپ، صادرات و...( در جهان حفظ 
کرده است.وی افزود: ایران بارها اعالم کرده که با توجه 
به گسترش هزاران کیلومتر شبکه انتقال گاز در سطح 
کشور، آماده اســت افزون بر صادرات گاز، سوآپ گاز را 

نیز به ویژه از شــمال به جنوب و برعکس به کشورهای 
همسایه از طریق خط لوله و دیگر نقاط جهان از طریق 
احداث تأسیســات ال ان جی عملیاتی کند.مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: در واقــع ایران با 
توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت های موجود 
می تواند مطلوب ترین گزینه برای تجارت گاز باشــد.

وی در پایــان با بیان اینکه تالش ایــن مجمع راهبری 
تحوالت افق مصرف گاز در دنیاست، گفت: هدف غایی 
ما این است که همسو با دیپلماســی انرژی، بتوانیم از 
ظرفیت های موجود برای ایجاد ارتباطات گســترده تر 
با کشورهای همسایه اســتفاده کنیم و همکاری های 

خود با آنها را در زمینه های مختلف افزایش دهیم.

برق

گاز

خریدار   زمستان در حالی رو به پایان است 
که با رکوردشــکنی تولید گاز در کشــور و 
ازسرگیری سوآپ، ته تنها گاز در هیچ نقطه 
ای از کشــور قطع نشــد که تامین سوخت 
نیروگاه ها نیز پایدار بود و خاموشی در کشور 
اتفاق نیافتاد. پاییز امســال هنوز آغاز نشده 
بود که زنگ خطر تامین ســوخت زمستانی 
در وزارت نفت بــه صدا درآمــد. وزیر نفت 
خبر از کمبــود ۲۰۰ میلیــون متر مکعبی 
گاز را می داد و ذخایر ســوخت مایع نیز در 
کشور در مقایسه با سال پیش با کاهش ۲۵ 

درصدی همراه بود.
این در شــرایطی بود که در زمســتان سال 
گذشــته خاموشی های گســترده ناشی از 
کمبود سوخت و افزایش مصرف  اتفاق افتاد 
و با توجه به کمبود ۲۰۰ میلیون متر مکعبی 
گاز و همچنین کاهــش ۲۵ درصدی ذخایر 
سوخت مایع نیروگاه ها انتظار می رفت این 
خاموشــی ها در زمستان امســال نیز تکرار 
شــود.در آن زمان برخی افــراد از احتمال 
قطعی گاز بخش خانگی و خاموشــی های 
گســترده به دلیل کمبود سوخت صحبت 
می کردنــد و انتظــار می رفت تــا در دی و 

بهمن ماه، کمبود سوخت خودنمایی کند.
با این حال، جلسات تامین سوخت زمستانی 
آغاز شــد و به ســرعت با توقــف صادرات 
فرآورده هــای نفتی، مخــازن نیروگاه ها و 
صنایع عمده به شــرایط مطلوبی رســید. 
در بخــش گاز نیز تولید از همــه میادین به 
حداکثر خود رســید و در پــارس جنوبی 
که ۷۰ درصــد از گاز کشــور از این مخزن 
مشــترک تامین می شــود، رکورد تولید با 

۷۰۵ میلیون متر مکعب در روز شکست.
در حالی که مصرف گاز در بخش خانگی در 
زمستان امسال و در شــرایطی که ۲۸ مرکز 
استان به طور همزمان دمای زیر صفر درجه 
را تجربه می کردند رکورد شکست و به بیش 
از ۶۹۲ میلیون متر مکعب در روز رسید اما 
گاز در هیچ نقطه ای از کشــور قطع نشــد و 

حتی با افت فشار نیز همراه نبود.
همچنیــن بــا وجــود ســرمای هــوا و 
رکوردشــکنی مصــارف خانگــی، میزان 

تحویل گاز به نیروگاه ها در فصل سرد سال 
۱۰ درصد نسبت به ســال گذشته افزایش 
یافت تا ســوخت مایع کمتری مصرف شده 

و آلودگی کمتری ایجاد شود.
حاال که زمستان رو به پایان است، اما در هیچ   
نقطه ای از کشــور نه تنها گاز قطع نشــده، 
بلکه خاموشی نیز گزارش نشده است.برای 
تامین پایدار سوخت در کشــور، در بخش 
باالدســت تولید گاز، رکورد تولید از پارس 
جنوبی شکسته شد و کمپرسورهایی که از 
سه ســال پیش باید اورهال و تعمیر اساسی 
می شــد، به ســرعت و ظرف مدت کوتاهی 
)یک ســوم زمان معمول( تعمیر شــد و به 
مدار تولید برگشــت و میــزان تولید گاز از 
پارس جنوبی بــه ۷۰۵ میلیون متر مکعب 

در روز رسید.
اقدام اساســی دیگری که بــرای کنترل و 
بهینه ســازی مصرف از ســوی وزارت نفت 
انجام شــد، جریمه پرمصرف هــا از ابتدای 
دی ماه بود. بر این اســاس، گازبها که پیش 
از ایــن نیــز به صــورت پلکانی محاســبه 
می شد، در سه پله نخســت ثابت ماند اما از 

پله چهارم به صورت تصاعدی افزایش پیدا 
کرد. اقدامی که به گفتــه وزارت نفت تا ۵۰ 
درصد در کاهش مصــرف گاز پرمصرف ها 
موثر بوده است.روز یکشنبه )هشتم اسفند( 
با توجه به عبور از ســرمای هوا در زمستان و 
کاهش مصــرف گاز در بخش خانگی، مدیر 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از پایان 
محدودیت زمستانی گازرســانی به صنایع 

خبر داد.
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران 
در ابالغیه ای خطاب به سرپرست مدیریت 
هماهنگی امور گازرســانی دســتور داد که 
محدودیت مصــرف گاز در صنایــع از روز 

هشتم اسفندماه پایان یابد.
در این پیام تاکید شــد که با توجه به شرایط 
مصرف گاز در کشور و اعمال تغییرات الزم 
در شبکه توســط این مدیریت، خواهشمند 
اســت مقرر فرمایند از ســاعت ۷ صبح روز 
یکشنبه هشتم اسفند نسبت به هماهنگی 
رفع محدودیت کامل مصرف گاز در صنایع 
ســیمان، فوالد و پتروشیمی با شرکت های 

گاز استان، اقدام شود.

براســاس این گزارش، با آغاز فصل ســرما، 
کاهش دمای هــوا و افزایــش مصرف گاز 
طبیعی به ویژه در بخــش خانگی و تجاری 
محدودیت گازرســانی به صنایع آغاز شده 
بود که اکنون بــا این دســتور محدودیت 
رفع می شــود.»محمدرضا جوالیی« مدیر 
دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایــران در 
گفت وگو با ایرنا با اشاره به پایان محدودیت 
زمستانی گازرسانی به صنایع، گفت: اکنون 
روزانــه ۱۷۰ میلیــون متر مکعــب گاز به 

نیروگاه های کشور تحویل می شود.
به گفته جوالیی، گازرسانی به صنایع عمده 
نیز به ۱۴۰ تــا ۱۴۵ میلیون لیتــر در روز 
رسیده اســت و این میزان به تدریج افزایش 
خواهد یافــت.وی، میــزان کل مصرف گاز 
کشور را در شبانه روز گذشته ۷۷۰میلیون 

متر مکعب اعالم کرد.
به گزارش ایرنــا، عالوه بــر اقداماتی که در 
داخل کشــور برای عبور از زمســتان بدون 
قطعی گاز و خاموشــی انجام شد، همچنین 
در آســتانه فصــل ســرد ســال، عملیات 
سوآپ سه جانبه بین ترکمنســتان، ایران 

و جمهــوری آذربایجان که هفتــم آذرماه 
امسال در حاشیه پانزدهمین نشست سران 
سازمان همکاری اقتصادی )اکو( امضا شده 
بود، آغاز شــد. ایران بر اســاس این قرارداد 
ســالیانه ۱.۵ تا ۲ میلیــارد مترمکعب گاز 
ترکمنســتان را به جمهــوری آذربایجان 

تحویل می دهد.
فعال کردن دیپلماســی انرژی و توســعه 
همکاری های ایران با کشــورهای همسایه 
به عنوان یکی از برنامه های وزیر نفت دولت 
سیزدهم از نخستین روزهای کاری وی در 
اوایل شــهریورماه در دستور کار قرار گرفت 
که حاصــل آن امضای قرارداد ســوآپ گاز 
اســت که اگرچه مقدار آن زیاد نیست، اما از 

نگاه کارشناسان یک گام مهم است.
با فعال سازی دیپلماسی انرژی و مذاکرات 
فشــرده و چند جانبه، قرارداد ســوآپ گاز 
ترکمنستان امضا شد که با ورود پنج میلیون 
مترمکعب گاز از انتهای شبکه توزیع گاز در 
شمال شرق کشــور )که همواره نخستین 
محل افت فشــار گاز در زمــان های کمبود 
بوده(، شــبکه گاز پایدار شــد و جلوی افت 

فشار در شمال شرق گرفته شد.
عبور از زمستان بدون قطع گاز و خاموشی ها 
در حالــی رقم خــورد که »بیــژن زنگنه« 
وزیر ســابق نفت و تیم وی با توجه به اینکه 
می دانستند در چه شــرایطی وزارت نفت و 
ســوخت زمســتانی را تحویل داده اند به 
شدت منتظر شکســت وزارت نفت دولت 
ســیزدهم و قطع بــرق و خاموشــی های 

گسترده در زمستان بودند.
اقدامــات به موقــع وزارت نفــت در دولت 
سیزدهم نه تنها جلوی این اتفاق را گرفت، 
بلکــه در کنــار آن تولید و صــادرات نفت 
ایران افزایش پیدا کــرد و تولید نفت برای 
نخستین بار در سه ســال گذشته به باالی 

۲.۵ میلیون بشکه در روز رسید.
صــادرات نفت ایــران نیز بر اســاس اعالم 
ســازمان ها و نهادهای بین المللی به باالی 
یک میلیون بشکه در روز رسیده است و همه 
اینها در شرایطی است که تحریم های نفتی 

ایران همچنان ادامه دارد.

تغییر ساعت رسمی کشور قطعا بین ۱ تا ۲ درصد صرفه جویی به همراه دارد

 ایران مطلوب ترین گزینه برای انتقال گاز به شرق و غرب دنیاست

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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سیاست های کرملین و یک بازار انحصاری

وپا امتیاز می گیرد؟ آیا ایران از ار
خریدار   یک کارشناس حوزه انرژی گفت: 
هم از نظر موقعیت سوق الجیشــی و هم به 
لحاظ قیمت و میــزان گاز موقعیت خوبی 
داریم. اگر دیپلماســی خوبی داشته باشیم، 
می توانیم اروپا را راضی به احداث خط لوله 
و خرید گاز از ایران کنیم کــه البته این امر 
نیازمنــد مذاکرات بــوده و آن هم منوط به 
برجام است.میرقاســم مومنی ، با اشاره به 
درگیری اخیر روسیه و اوکراین و تاثیر آن بر 
بازار انرژی اظهار داشت: در پی این حوادث 
قیمت نفت به بــاالی ۱۰۰ دالر رفت و گاز 
نیز عالوه بر نوسان قیمت ممکن است دچار 

تزلزل صادراتی بخصوص به اروپا شود. 
وی افزود: مسئله انرژی یک مسئله حیاتی 
برای صنایع جهان اســت و تولیدکنندگان 
مشخص و محدود و مصرف کنندگان عمده 
دارد، یعنی کل صنایع جهان به نوعی به این 
محصوالت نیاز دارنــد، اما تولیدکنندگان و 
مناطق خاصی تولیــد کننده اند، به همین 

دلیــل مناطقی کــه تولیدکننــده انرژی 
هستند همیشه بحران زا بوده و دچار تغییر 
و تحوالت قدرت های بــزرگ جهت تامین 
انرژی ارزان و دائمی بوده اند، در این شرایط 
روسیه نیز همیشه از اهرم گاز جهت فشار به 

کشورهای اروپایی استفاده کرده است. 
این کارشناس حوزه انرژی گفت: حدود ۶۰ 
درصد گاز و ۲۰ درصد نفت اروپا را روســیه 
تامین می کند و درواقــع می توان گفت که 
این ارقام نقش مهم گاز بــرای صنایع اروپا 
را نشان می دهد، در چنین شرایطی باتوجه 
به تحریم اروپا و امریــکا علیه پوتین و دولت 
روســیه این امر متصور اســت که روس ها 
بخواهند از اهــرم گاز علیه اروپا اســتفاده 

کنند و این یک جنگ انرژی است. 
وی با بیــان اینکه باتوجه به سیاســت های 
دولت های اروپا و امریکا و همچنین کرملین 
نسبت به اوکراین به نظر می رسد بحث های 
امنیتــی تقابلــی پیش آمده بــزودی حل 

نشــود، تصریح کرد: ممکن است آتش بس 
شود و روس ها بخواهند نیروهای شان را در 
اوکراین حفظ کرده و پایگاه نظامی داشــته 
باشــند و یا بخواهند دولت فعلــی را تغییر 
دهند اما تحریم غرب و اروپا علیه روســیه 
ادامه دارد. مومنی با بیان اینکه اروپا بدنبال 
جایگزینی واردات گاز از روسیه بوده اند، اما 
روس ها همیشه پیش دســتی کرده و مانع 
این کار شده اند، ادامه داد: یکی از مهم ترین 
کشورهای تولیدکننده گاز در جهان ایران 
اســت، هم از نظر موقعیت سوق الجیشــی 
و هم به لحاظ قیمت و میــزان گاز موقعیت 
خوبی داریم، اگر دیپلماســی خوبی داشته 
و از این بحران اســتفاده کنیــم، می توانیم 
اروپــا را راضی به احداث خــط لوله و خرید 
گاز از ایران کنیم که البتــه این امر نیازمند 
مذاکرات بــوده و آن هم  منــوط به برجام 
اســت. وی تصریح کرد: هرچنــد فعال هر 
گونه قرارداد بــاالی ۲۰ میلیــون دالر و یا 

واردات انــرژی از ایران ممنوع اســت، اما 
اکنون فرصت خوبی اســت که مســئولین 
ما دیپلماسی انرژی را اســتارت بزنند و در 

بازارهای جهانی نقش آفرینی کنند. 
این کارشــناس حوزه انرژی تاکید کرد: در 
شــرایطی که روســیه با غرب درگیر است 
فرصتی برای ایران اســت که در راســتای 
مذاکرات برجامی و رفع تحریم ها نســبت 
به عقــد قراردادهــای بلندمــدت نفتی و 
گازی با اروپا اقــدام کند، بخصــوص باید 
روی پروژه های صــادرات گاز تمرکز کنیم، 

صادرات گاز نیاز به بسترسازی دارد و از نظر 
سیاسی و منابع مالی و هم مسیر انتقال باید 
بررسی شــود، باید از دیپلماسی برای پیدا 
کردن مشــتریان اروپایی استفاده کرده و از 

این طریق وارد مذاکرات جانبی شویم. 
وی یادآور شــد: باید داشته هایمان را خوب 
مدیریــت کنیم، ما به لحاظ تولید مشــکل 
نداریم، مشــکل قوانین دست و پاگیر است 
که اجازه کار نمی دهد، این در حالی اســت 
که ما می توانیم وارد حــوزه صادرات انرژی 

به اروپا شویم و امتیازات خوبی هم بگیریم.



دکتری ویروس شناسی پزشکی:

ماسک های یکبار مصرف پس از ۷ ساعت تعویض شود

بودجه فرهنگی دانشگاه ها افزایش می یابد
با دســتور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نســبت بودجه فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی از کل بودجه ســالیانه دانشــگاه ها و موسســات 

آموزش عالی افزایش پیدا می کند.
 طی ابالغ دســتور دکتر محمدعلی زلفی گل به دانشگاه ها و موسسات 
آموزش عالی که توسط دکتر محمد ســلیمانی، قائم مقام وزیر علوم به 
رؤسای دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی صورت گرفته است، مقرر 
شــد، در بودجه و اصالحیه بودجه تفصیلی، ســه درصد از کل بودجه 
سالیانه دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی، طی ردیف جداگانه و 

مشخص به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تخصیص یابد.
قائم مقام وزیر علوم در این ابالغیه تصریح کرد: رؤســای دانشــگاه ها و 
مؤسســات آموزش عالی ترتیبی اتخاد کنند تا اعتبار مذکور با نظارت 
معاونــت فرهنگــی و اجتماعی وزارت علــوم در زمینــه فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی هزینه شــده و عملکرد آن به هیئت امنا و معاونت 

یادشده ارائه شود.
به گزارش روابط عمومــی وزارت علوم، دکتر ســلیمانی همچنین در 
پایان، بر نقش معاونت اداری، مالی و مدیریــت منابع وزارت علوم و نیز 
معاونان مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه، جهت اقدامات الزم 
در زمان تصویب و ابالغ بودجه و اصالحیه بودجه تفصیلی دانشــگاه ها 
و مؤسســات آموزش عالی به منظور پیگیری دســتور وزیر علوم تاکید 

کرده است.  

جمع آوری ۴۵۰ میلیارد تومان صدقه طی ده 
ماهه گذشته در سراسر کشور

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد گفت: طی ده ماهه گذشته 
۴۵۰ میلیارد تومان صدقه از طریق مشارکت های مردمی در پرداخت 
صدقه به صندوق های صدقات در سراســر کشــور جمع آوری شده 

است.
»حبیب اهلل آســوده« معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد امام 
خمینی درباره صندوق های صدقات گفــت: در حال حاضر در مجموع 
حدود ۵ میلیون صندوق صدقه کوچک، بزرگ و متوســط در ســطح 
کشــور داریم و تقریبا نزدیک به ۴۵۰ میلیارد تومان مشارکت مردم در 
صندوق صدقات بوده است که در طی ماهه اخیر جمع آوری شده است 
و در سرفصل های مختلف از جمله درمان، تحصیل، کمک های موردی، 
ابن ســبیل، مســکن و… در کنار کمک های دولت و سایر کمک های 

مردمی استفاده شده است. 
وی با بیان اینکه صدقات جمع آوری شــده شــامل همه صدقات 
در صندوق هــای صدقــه فیزیکی و شــیوه های نویــن پرداخت 
 QR صدقات بــوده ادامه داد: اخیرا در جمــع آوری صدقات بحث
 QR کد را راه اندازی کرده ایم و مــردم می توانند از طریق کدهای
صدقات خود را از طریق صندوق هــای صدقه الکترونیکی برای هر 
منطقه ای از کشور که بخواهند ارســال کنند، پرداخت صدقات به 
این شیوه باعث می شود که صدقات ســریعتر به دست نیازمندان 

برسد. 

معاون مشــارکت های مردمی کمیته امداد تصریح کــرد: تاکنون نیز 
بیش از دو میلیون برچســب QR بر روی صندوق هــای خانگی نصب 
شده است و کسانی که مشترک صندوق های صدقات خانگی هستند از 

طریق این کدهای QR صدقات خود را پرداخت می کنند. 
 QR همچنین نزدیــک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار مشــترک جدید
را داریم که در مجمــوع نزدیک به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار مشــترک 
صندوق صدقات کــد QR دریافت کرده اند و البته ایــن روند ادامه 
دارد تا همه مشترکان جدید نیز از این شــیوه الکترونیکی استفاده 

کنند. 
آســوده همچنین درباره واگــذاری صندوق های صدقــات به مراکز 
نیکوکاری گفت: این سیاســتی است که انشــاهلل در سال ۱۴۰۱ با یک 
ســاز و کار مشــخص انجام خواهیم داد. در حقیقت مراکز نیکوکاری 
به نیابت از کمیته امداد با توجه به شــرایطی که باید داشــته باشند از 
صندوق های صدقات استفاده می کنند و این صندوق ها در محدوده آن 
مرکز نیکوکاری در اختیار آن ها قرار می گیرد تا برای مردم و محرومین 

همان منطقه و محل استفاده می کنند. 
وی خاطرنشــان کرد: البته نظارت کمیته امداد بــرای صیانت از اموال 
مردم و صدقات مردم از این مراکز نیکوکاری وجود دارد و نظارت جدی 

و گسترده ای از این مراکز خواهد داشت. 
معاون مشــارکت های مردمی کمیتــه امداد امــام خمینی در بخش 
دیگری از صحبت هــای خود درباره روند نظارت بــر فعالیت اقتصادی 
خیریه ها و مراکز نیکوکاری در مســاجد گفت: مراکــز نیکوکاری اگر 
فعالیت هایی را انجام می دهند تا براساس آن فعالیت ها برای نیازمندان 
درآمدی ایجاد کنند قطعا تابع ضوابط و موضوعات خاص خود اســت و 

نظارت هم می شود. 
آســوده تاکید کرد: البته مراکز نیکوکاری حلقــه میانی بین مردم 
نیازمنــد و مــردم نیکوکار اســت اما اگــر جایی هــم فعالیت های 
اقتصادی انجام دهند مبتنی بر این موضوع اســت و نظارت هم انجام 

می شود.

دیوار

سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره 
به تبعات منفی آلودگی صوتی بر سالمتی انسان گفت: 
آلودگی صوتی به اندازه کافی در کشــور ما مورد توجه 

قرار نگرفته است.
سید محمد مهدی میرزایی قمی با اشاره به وضعیت 
ایستگاه های سنجش آلودگی صوتی در شهر تهران 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۳۶ ایستگاه سنجش 
آلودگی صوتی در ســطح شــهر و در محدوده های 
مختلف وجود دارد. ۳۴ ایســتگاه از بیــن این تعداد 
فعال هستند و  دو ایســتگاهی که  فعالیت ندارند، به 
علت جابجایی محل آن ها به طــور موقت غیر فعال 

شده اند.
وی با اشــاره بــه موضوع دیــوار صوتــی اظهارکرد:  
دیوارهای صوتی در مناطق مختلف شهر و در مجاورت 
بزرگراه ها بر اســاس میزان مواجهه با آلودگی صوتی 

نصب می شوند. محل های نصب این دیوارها 
نیز به معاونت حمل و نقــل و ترافیک اعالم 
شده است تا نســبت به نصب دیوارها اقدام 
کنند.میرزایی قمی درباره نحوه دسترســی 
به اطالعات ایســتگاه های سنجش آلودگی 
صوتی گفــت: اطالعات آلودگــی صوتی در 
سایت شــرکت بارگذاری و محل قرارگیری 

آن ها نیز مشخص شده است.
وی در ادامه بــا بیان اینکه یکی دیگــر از برنامه های ما 
تعیین حریم صوتــی بزرگراه ها بر اســاس رنگ های 
مختلف اســت، اظهارکــرد: این حریم بــا رنگ های 
سفید، نارنجی و قرمز مشخص می شــود. رنگ سفید 
به محدوده ای گفته می شــود که تا ۵۵ دسی بل است.  
بین ۵۵ تا ۶۵ دسی بل با رنگ نارنجی و محدوده باالی 

۶۵ دسی بل با رنگ قرمز مشخص می شود.

سرپرســت شــرکت کنترل کیفیت هوای 
تهــران افــزود: بــا همکاری هــای صورت 
گرفته میان معاونت شهرســازی و معماری 
شهرداری تهران قرار شده تا ساختمان هایی 
که در الیه قرمز قرار دارند، با محدودیت های 
بیشــتری ســاخته شــوند و در  ســاخت و 
ســاز آن ها از پنجره های دو یــا چند جداره 
برای جلوگیری از آلودگی صوتی اســتفاده شود. این 

محدودیت ها باید در صدور پایان کار نیز اعمال شود.
میرزایی قمی با اشاره به تبعات منفی آلودگی صوتی بر 
سالمت انســان گفت: آلودگی صوتی تبعات متعددی 
روی ســالمتی انســان دارد و این تاثیرات به دو دسته 
کوتاه مدت و بلند مدت تقســیم می شــوند. آلودگی 
صوتی موضوعی اســت که تاکنون کمتــر از آلودگی 
هوا به آن پرداخته شــده اســت و عالوه بر تبعات بلند 

مدت روی ســالمتی انســان، ســبب بروز اضطراب و 
پرخاشگری نیز می شود.

سرپرست شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران  ادامه 
داد: سطح استاندارد تراز صوتی برای مناطق مسکونی 
در روز ۵۵ دسی بل و در شب ۴۵ دسی بل است این در 
حالیست که بر اساس نقشه اســتخراج شده در مجاور 
بیشتر معابر تهران سطح صدا بسیار فراتر از استاندارد 

سازمان حفاظت محیط زیست است.
میرزایی قمی با تاکید بر لزوم توجه به اســتانداردهای 
آلودگی صوتی در فراینــد معاینه فنی گفت: در معاینه 
فنی در کنار موضوعات ایمنــی و آلودگی هوا، آلودگی 
صوتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این سنجش تنها 
در مراکز معاینه فنی شــهر تهران و برای خودروهای 
سواری در حال انجام است و در سایر مراکز معاینه فنی 

کشور صورت نمی گیرد.

 معاون رییس جمهــوری و رییس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت ضمن دعوت جامعه جهانی به تشریک 
مساعی، همکاری، همگرایی و سرمایه گذاری مشترک 
در تقویــت اقدامات ملــی، منطقه ای و بیــن المللی 
برای حفظ طبیعت، محیط زیســت و تنوع زیســتی، 
درخواست کرد که محیط زیســت این میراث جهانی، 

فدای منافع سیاسی نشود.
 علی ســالجقه در پنجمین مجمع محیط زیست ملل 
متحد که در نایروبی کنیا در حال برگزاری است، دهه 
حاضر را دهه احیای اکوسیســتم ها از طریق بازنگری، 

بازآفرینی و بازســازی، فرصتی برای تسریع در اجرای 
اهداف توســعه پایدار به ویژه اجــرای مفاد اهداف ۱۱ 
،۱۳ ،۱۴ و ۱۵ دانســت و افزود: قطعا در این مســیر، 
بهره گیری از شــواهد علمی، راه حل هــای مبتنی بر 
طبیعت، دانش بوم شناسی ســنتی، اقدامات اقلیمی، 
توانمندی های جوانان و زنــان و ظرفیت های جوامع 
بومی برای احیای اکوسیســتم ها موضوعی ضروری و 

مهم است. 
وی با تاکیــد بر اهمیــت وضعیت کنونــی و متفاوت 
جغرافیای جهان متاثــر از تغییرات اقلیمی و گرمایش 

زمین اظهارداشــت: ایران به عنوان منشــا بســیاری 
از ذخایــر ارزشــمند ژنتیکی جهان و منطقــه اولیه و 
ثانویه تنوع گونه های مهم گیاهــی و جانوری با بیش 
از ۲۲۰۰ گونه گیاهی اندمیک و زیستگاه های بی نظیر 
از جمله زاگرس و جنگل هــای هیرکانی، اقدامات ملی 
بســیاری برای حفظ تنوع زیســتی غنی و ارزشمند 
موجود در خــود و افزایش مناطق حفاظت شــده، به 
عمل آورده است. سالجقه ادامه داد: به رغم تنش های 
آبی و اقلیمی که ایران و منطقه غرب آســیا با آن روبرو 
است و اکوسیستم های تاالبی را مورد هجوم خود قرار 

داده، حمایت از معیشــت پایدار جوامع محلی حاشیه 
تاالب ها از طریق اقدامات الگوســازی و ایجاد صندوق 
های اعتباری خرد از دیگر تالش های ایران برای حفظ 

این اکوسیستم های غنی است.
وی، تهیه و تدوین برنامــه اقدام ملی حفاظت از محیط 
زیســت دریایی در چهار حوزه اولویت دار تغییر اقلیم، 
تنوع زیســتی، آلودگی های دریایی، مشــارکت های 
مردمی و ظرفیت ســازی و افزایــش مناطق حفاظت 
شده ساحلی و دریایی را از دیگر اقدامات کشور در این 

زمینه برشمرد.

بزرگراه

محیط زیست

خریدار   دکتری ویروس شناسی پزشکی 
با تاکید بر اهمیت اســتفاده از ماسک برای 
جلوگیــری از انتقال کرونا گفــت: کارایی 
ماســک های یکبار مصرف پــس از ۶ تا ۷ 

ساعت از بین رفته و باید تعویض شود.
مهرداد روانشــاد افزود: ماندگاری ویروس 
امیکرون بر روی ســطوح از ۸ تا ۲۰ ساعت 
متغیر و وابســته به جنس ســطح، میزان 

ماندگاری تغییر می کند.
وی تصریح کرد: بنابرایــن در صورت آلوده 
بودن اشــیاء به ویروس و عدم اســتفاده از 
الکل و مواد ضدعفونی کننده، باید این بازه 
زمانی سپری شده تا ویروس غیرفعال شود. 
برخی از سطوح فلزی از جمله استیل نظیر 
دستگیره درب ها ویروس امیکرون را بیش 

از سایر سطوح فعال نگه خواهد داشت.
عضو هیات علمی دانشــکده علوم پزشکی 
تربیت مدرس گفت: ایــن ویروس عالوه بر 
الکل، مواد ضدعفونی کننــده و همچنین 
طی شــدن این بازه زمانــی، در معرض نور 

خورشید و گرما نیز غیرفعال خواهد شد.
روانشاد در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده 
از ماسک برای جلوگیری از شیوع این سویه 
اظهارداشت: همه شهروندان باید از ماسک 
اســتفاده کنند؛ بیمــار مبتال بــه کرونا در 
صورت استفاده از ماسک، از انتقال ویروس 
به دیگران جلوگیری کرده و شخص سالم با 
استفاده از ماسک در حقیقت از خود در برابر 

آلودگی محافظت می کند.
وی با بیان اینکه ماسک های یک بار مصرف 
بهترین گزینــه برای جلوگیــری از انتقال 
آلودگی اســت، گفت: توجه شود که ماسک 
مورد تایید ســازمان غــذا و دارو بوده و مهر 

مربوطه را داشته باشد.
این پزشک ادامه داد: ماســک های یک بار 
مصرف همچنین پس از ۶ تا ۷ ســاعت باید 

تعویض شــوند. پس از این مــدت، به دلیل 
برخورد با رطوبت دهان کارایی ماســک از 
بین می رود. برخی از شــهروندان نیز برای 
رفع این آلودگی اقدام به شســت وشــوی 
ماســک می کنند؛ رفع عوامــل آلودگی از 
طریق شست وشــو نیز کارایی ماسک را از 

بین خواهد برد. 
ماســک های یک بار مصرف پــس از ۶ تا ۷ 
ساعت باید تعویض شوند. پس از این مدت، 
به دلیل برخــورد با رطوبت دهــان کارایی 
ماســک از بین می رود. برخی از شهروندان 
نیز برای رفع این آلودگی اقدام به شســت 
وشــوی ماســک می کنند؛ رفــع عوامل 
آلودگی از طریق شســت وشــو نیز کارایی 

ماسک را از بین خواهد برد
وی همچنین در خصوص اســتفاده از الکل 

برای پاک سازی ماســک گفت: استفاده از 
الکل هم برای رفع عوامــل آلودگی به الیاف 
ماسک آســیب رســانده و بنابراین کارایی 
ماســک برای حفاظت در برابر ورود عوامل 

ویروسی با مشکل مواجه می شود.

قرنطینه امیکرون 10 تا 12 روز درنظر 
گرفته شود

این پزشــک ویروس شــناس همچنین در 
خصوص قرنطنیه بیمــار مبتال به امیکرون 
گفت: ۵ روز قرنطینه که با آغاز شــیوع این 
گونه از ویروس کرونا مطرح شــد، ارزیابی 
دقیقی نبود.امیکرون هم یکی از سویه های 
کرونا ویروس بوده و قرنطینه بیمار باید ۱۰ 

تا ۱۲ روز درنظر گرفته شود.
روانشــاد در مورد انتقال ایــن بیماری در 

صورت تداوم عالئم بالینی نیز خاطرنشــان 
کرد: گاه عالئــم بالینی در بیمــار مبتال به 
امیکرون باقی مانده و تســت آزمایشگاهی 
منفی می شــود. از منظر علمــی در صورت 
نتایج منفی تســت پی ســی آر شــخص 

نمی تواند ناقل باشد.
وی افزود: تداوم عالئم بیماری در درازمدت 
می تواند به دلیل عوارض و آسیب های بدنی 
ناشی از کرونا باشد و درگیری تنفسی یعنی 
سرفه و... در برخی بهبودیافتگان کووید۱۹ 

ادامه داشته باشد.  
روانشــاد تصریح کرد: به منظور اطمینان از 
عدم انتقال آلودگی توســط بهبودیافتگان 
کرونا می توان تســت آزمایشــگاهی انجام 
داد، اما به طور متعارف شــخص پس از ۱۴ 

روز پاک است.

چرا برخی تست های پی سی آر
 کاذب است؟

این اســتاد علوم پزشکی دانشــگاه تربیت 
مدرس همچنین در پاســخ به این پرسش 
»چرا برخی تســت های پی ســی آر کاذب 
است« گفت: یکی از دالیل اصلی این مساله 
خطای آزمایشگاه است. در انجام تست های 
تشــخیصی باید از تکنیک های مدرن روز 
استفاده شــود، در غیر این صورت احتمال 
خطا و اشــتباه و طبیعتا تست کاذب وجود 

خواهد داشت.
وی ادامــه داد: برخــی از فصول ســال هم 
مصادف با شیوع عفونت های ویروسی نظیر 
ویروس آر اس پی است. این ویروس عالئمی 
شبیه به کرونا داشته و در شــرایط فعلی با 
کووید۱۹ اشــتباه گرفته می شود و بالتبع با 
انجام تست های تشخیصی نتیجه نیز منفی 

خواهد شد.
روانشــاد تاکیدکرد: اما باتوجــه به اهمیت 
ســالمتی، در شــرایط فعلی با بروز عالئم 
بالینی، تست های تشــخیصی انجام شود و 
در صورت نتایج منفی تســت )و آلودگی به 
انواع دیگر ویروس ها نظیــر آنفولوآنزا و...( 

شیوه نامه های بهداشتی رعایت شود.
سرپرســت مرکــز روابــط عمومــی و 
اطالع رســانی وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی یکشــنبه ۲۸ آذر ماه ورود 
اولین مورد از سویه جدید امیکرون به ایران 
را تایید کرد.قــدرت انتقال و ســرایت این 
سویه به گفته متخصصان حوزه بهداشت و 
درمان ســه برابر کرونا دلتا بوده و به منظور 
پیشگیری شــیوه نامه های بهداشتی اعم از 
فاصله گذاری فیزیکی، اســتفاده از ماسک 
و پرهیز از تجمعات، شســت وشوی مداوم 
دست و پرهیز از تماس دست با صورت، باید 

مورد توجه قرار گیرد.

تعیین حریم صوتی بزرگراه های پایتخت

میراث جهانی محیط زیست نباید فدای منافع سیاسی شود

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرکل جذب و فراخوان اهداکنندگان سازمان انتقال خون:

ونا از طریق خون منتقل نمی شود کر
خریدار   مدیــرکل دفتــر برنامه ریزی، 
جذب و فراخــوان اهداکنندگان ســازمان 
انتقال خون گفــت: به هیچ وجــه کرونا از 

طریق خون منتقل نمی شود.
 بیتا ربانی با بیان اینکه در بیش از ۲ ســالی 
که از شــیوع کرونا در جهان می گذرد، هیچ 
گزارشــی مبنی بر انتقال کرونــا از طریق 
خون، وجــود ندارد افــزود: احتمال انتقال 
کرونا چه از طریق اهدای خون و چه از طریق 
دریافت خــون و فراورده هــای آن به هیچ 
وجه وجود نــدارد بنابرایــن اهداکنندگان 
با اطمینان خاطــر به مراکــز انتقال خون 
مراجعه و خون اهدا کنند.ربانی تاکید کرد: 
به مردم و به ویژه اهداکننــدگان خون این 
اطمینان را می دهیم که مراکز انتقال خون 
در سراســر کشــور همه اصول بهداشتی و 

پروتکل ها را رعایت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: خون یک ماده حیاتی 
اســت و تاکنون جایگزینی برای آن نیامده 

و عالوه بــر مصدومان حــوادث رانندگی، 
بیمارانی که اعمال جراحــی دارند، مادران 
در حیــن زایمــان و بیماران ســرطانی از 
نیازمنــدان به خــون هســتند  همچنین 
برخی از افراد مانند مبتالیان تاالســمی از 
مصرف کنندگان همیشگی خون محسوب 
می شوند و الزم است که اهدای خون توسط 
هموطنان به صورت همیشــگی و مستمر 

باشد.
مدیــرکل دفتــر برنامه ریــزی، جــذب و 
فراخــوان اهداکنندگان ســازمان انتقال 
خون افزود: حداقل ســن قابــل قبول برای 
اهدای خون ۱۸ ســال تمام و حداکثر سن 
۶۰ سال تمام اســت همچنین حداکثر سن 
برای اولین اهدای خون ۶۰ ســال اســت و 
برای دفعات بعدی، سن اهداکننده مستمر 
)با سابقه حداقل ۲ بار اهدای خون در سال( 

حداکثر ۶۵ سال است.
بهبودیافتــگان کرونــا دو هفتــه پــس از 

بهبودی می توانند با مراجعه به مراکز انتقال 
خون سراسر کشور، خون اهدا کنند

ربانــی یــادآور شــد: شــمار زیــادی از 
هموطنان به کرونا مبتال شــده اند و چون از 
اهداکنندگان خون هســتند یا اینکه قصد 
اهدای خون دارند، دچار تردید می شــوند 
که خون اهدا کننــد و یا اینکــه چه زمانی 
خون اهدا کننــد که هم برای خودشــان و 

هم گیرنده خون ضرری نداشته باشد.

تزریق واکسن کرونا منعی برای اهدای 
خون ندارد

وی با بیان اینکه شــمار زیادی از هموطنان 
واکسن کرونا دریافت کرده اند، خاطرنشان 
کرد: در مجموع تزریق واکسن کرونا منعی 
برای اهــدای خون ندارد و اهــدا کنندگان 
خون که واکســن کرونا دریافــت کرده اند، 
توجه داشــته باشــند که فقط افرادی که 
واکسن »اسپوتنیک و آســترازنکا« تزریق 

کرده اند، تــا ۱۴ روز  از اهــدای خون معاف 
هســتند و  افرادی که انواع دیگر واکسن را 
دریافت کرده انــد، معافیت اهــدای خون 
ندارند و بعد از رفع عوارض و عالیم ناشــی 
از تزریق واکســن با خیال راحت خون اهدا 
کنند.فقط افرادی که واکسن »اسپوتنیک 
و آســترازنکا« تزریق کرده اند، تا ۱۴ روز  از 

اهدای خون معاف هستند
اهدا کننــدگان خون با اهــدای یک واحد 

خون خود نجات بخش جان سه نفر باشند
مدیــرکل دفتــر برنامــه ریــزی، جذب و 

فراخوان اهداکنندگان سازمان انتقال خون 
خاطرنشــان کرد: نیاز به خون همیشــگی 
است و جان برخی از بیماران مانند تاالسمی 
و سرطانی به خون وابسته است و از مصرف 
کننــدگان همیشــگی خون محســوب 
می شــوند همچنین برخی از فرآورده های 
خون مانند پالکت عمر کوتاه ســه روز دارد 
و حوادث و سوانح نیز همیشه اتفاق می افتد 
بنابراین اهداکنندگان خــون با اهدای یک 
واحد خون خود نجات بخش جان ســه نفر 

باشند.

آگهی مفقودی
برگ سبز وکارت سواری پیکان ۱۶۰۰مدل ۱۳۷۹رنگ سفید روغنی به شماره موتور 
N2۱۰N ۱۱۱2۷۹وشاسی ۷۹۴۸۶۱۷۰وشهربانی ایران ۵۴~۱۴۴ط۴۱به مالکیت 
محمد عاقلی یزدی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.                            یزد

دادنامه
دادگستری کل استان اردبیل

پرونده کالسه ۱۴۰۰۰۷۹2۰۰۰۱۵۹۳۸۷۶ شعبه دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی اردبیل تصمیم نهایی شماره 
۱۴۰۰۰۷۳۹۰۰۰۳۵۹۷۶۸2

خواهان: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره به نشانی استان تهران، شهرستان تهران، شهر تهران، خالد اسالمبولی، 
کوچه ۱۷، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( با نمایندگی آقای بهزاد بخشنده هیر فرزند فیروز

خواسته: تعیین تکلیف اموال
بسمه تعالی، به تاریخ 2۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ در وقت احتیاطی جلسه دادگاه اصل ۴۹ قانون اسالمی استان اردبیل به 
تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است پرونده کالسه پیوست تحت نظر است دادگاه با مالحظه جامع اوراق و محتویات 

پرونده با اعالم ختم دادرسی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای دادگاه

در خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( مبنی بر ضبط ۱۵۶/۴۹متر مربع از پالک ثبتی ۱۰۶۸ 
اصلی واقع در بخش ۷ اردبیل، دادگاه با مالحظه جامع اوراق و محتویات پرونده، دادخواست تقدیمی و مستندات 
ابرازهای خواهان و کروکی ابرازی وی، مالحظه پاســخ استعالم ثبتی به عمل آمده و نظر به اینکه سابقا به موجب 
دادنامه شــماره ۹۶۰۰۰۶۴ در پرونده کالسه ۹۶۰۰۱۸ این دادگاه حکم به ضبط ششدانگ پالک ثبتی ۱۰۶۸ 
اصلی بخش ۷ خلخال به مســاحت ۱۴۱/2 متر مربع برابر نقشــه و کروکی ترسیمی صادر گردیده و رای صادره 
قطعیــت یافته و در مرحله اجرای حکم برابر اعالم اداره وضعیت موجود پالک مذکور 2۹۷/۶۹ متر مربع بوده و 
مقدار ۱۵۶/۴۹ متر مربع مازاد بر محکوم به است لذا دادگاه اصل خواسته خواهان را وارد تشخیص به استناد 
فرامین و الیی مورخه ۱۳۶۸/۰2/۰۶ حضرت امام )ره( و فرمان مورخه ۱۳۶۸/۰۶/۱۶ مقام معظم رهبری مدظله 
العالی و مواد 2۳ و 2۸ قانون مدنی و ماده ۱۱ اساسنامه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( حکم به ضبط ملک 
مورد خواسته به شرح مقدار ۱۵۶/۴۹ متر مربع از پالک ثبتی ۱۰۶۸ اصلی واقع در بخش ۷ اردبیل به نفع ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( استان اردبیل صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی ظرف 2۰ روز از تاریخ ابالغ 

قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 2۰ روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رونوشت برابر اصل است

مدیر دفتر بهروز فرجی
محمد واعظی- رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان اردبیل



برای تشویق مردم به فرزندآوری؛

وان« اصفهان رایگان است ورود خانواده های ُپرجمعیت به مراکز گردشگری »ناژ

استان

 اصفهان-مریم مومنی    عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: برای تشــویق مردم به فرزندآوری، ورود فرزندان ســوم به 
باالی خانواده ها به مراکز گردشگری »ناژوان« از ۲۶ اسفند جاری 

رایگان خواهد بود.
بیشه ناژوان اصفهان زیر نظر شهرداری دارای فضاهایی همچون 
تله ســیژ، باغ پرندگان، اکواریوم، زمین های ورزشــی، استخر، 
کمپینگ، زمین های بازی کودکان، ایستگاه های درشکه سواری، 

اسب سواری، قایق رانی و دوچرخه سواری است.
 عباس حاج رسولی ها، ظهر یکشنبه در سی و دومین جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار داشــت: از ۲۶ اسفند، ورود 
خانواده های دارای بیش از ۲ فرزند به مراکز گردشــگری ناژوان 
از جمله باغ پرنــدگان، آکواریوم، باغ خزندگان، مــوزه پروانه ها و 

مجموعه صدف ها رایگان خواهد بود.
رییس کمیسیون هوشمندسازی و حمل و نقل شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز در این جلسه با یادآوری شعارهای این نهاد اعالم 
کرد: یکی از شعارهای شورا مردم داری و تکریم ارباب رجوع است و 
اگر می خواهیم درآمد پاک داشته باشیم باید با مردم خوب برخورد 
کنیم. محمدرضا فالح با تأکید بر لزوم پرداخت بموقع مطالبات 
پیمانکاران اظهار کرد: در پرداخت صورت وضعیت های تأیید شده 
نباید تأخیر شود زیرا اگر شهرداری حقوق پیمانکاران را سروقت 

نپردازد، کارگران دچار مشکل می شوند.
رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان نیز در این نشست از لزوم 
پرهیز از موازی کاری در حوزه رسیدگی به محالت کم برخوردار 
با محوریت استانداری خبر داد و افزود: تعدد مراکز تصمیم گیری 
نکته مهمی است که باید با محوریت اســتانداری، تکالیف همه 

دستگاه ها مشخص و با یک مدیریت واحد، کارها پیگیری شود.
محمد نورصالحی خاطرنشان کرد: شورای شهر مداخله مدیریتی 

ندارد اما کمک به پیشــبرد اهداف، حذف موازی کاری ها و رصد 
خروجی و تعقیب نتایج نهایی می تواند توسط این نهاد انجام شود.

وی با اشــاره محله محوری و رســیدگی به مناطق محروم شهر 
خواســتار اقدام جدی شهرداری برای توســعه این مناطق شد و 
تصریح کرد: اصفهان محالت محروم بســیاری دارد که در سال 
۱۴۰۱ برای ســاماندهی این مناطق باید اقــدام عاجلی صورت 

بگیرد.
وی از کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای شهر نیز 

خواست تا مصوبات این جلسه را پیگیری کند.

نورصالحــی افزود: بایــد برنامــه ای جامع بــرای تکمیل پازل 
خدمت رسانی تا قبل از شروع ســال جدید تدوین شود و با ورود 
به ســال آینده، هر دســتگاه وظیفه خود را در حوزه رسیدگی به 

محالت محروم انجام دهد.
وی همچنین ضرورت احیای گردشگر سالمت در شهر اصفهان را 

مورد تاکید قرار داد.
رییس کمیسیون ویژه  آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی 
شــهر اصفهان نیز گفت: باید تدبیری صورت گیرد تا امور حوزه 
توانمندسازی و تسهیلگری اشتغال در حوزه شهرداری بصورت 

منسجم و واحد در ذیل کمیسیون مناطق کم برخوردار قرار گیرد 
تا اقداماتی که امروز در حال انجام است، انسجام پیدا کند.

مجید نادراالصلی با اشــاره به طرح اســتقرار دبیرخانه فرهنگی 
زاینده رود در شــهرداری اصفهان تصریح کرد: این طرح براساس 
تأکید و نقش آفرینی موثر در انجام اقدامات قانونی برای زاینده رود 

به تصویب شورا رسیده است.
وی ادامه داد: طبق این مصوبه، شهرداری موظف است پس از ۳۰ 
روز از تصویب، آیین نامه ها، سیاست ها و برنامه های اجرایی طرح را 
تدوین و ارائه کند اما تاکنون چنین الیحه ای ارسال نشده است که 

باید دستور الزم در این زمینه صادر شود.
وی با تأکید بر لزوم پرداخت مطالبات کارکنان شهرداری پیش از 
آغاز سال جدید گفت: زیرمجموعه شهرداری باید تکریم شوند و 
پرداخت بموقع حقوق و مطالبات کارکنان در شهرداری می تواند 

الگویی برای سایر سازمان ها و دستگاه ها باشد.
 با توجه به استعفای یکی از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان، 
امروز دومین عضو ُمنتخب علی البدل به صحن علنی شورا دعوت 
شد تا مراسم تحلیف او انجام شود، اما با حضور نیافتن عبدالرسول 

امامی، این مراسم برگزار نشد.
براســاس قانون، روند دعوت از اعضای علی البدل همچنان ادامه 
پیدا خواهد کرد تا تکلیف عضو باقی مانده شورای شهر مشخص 

شود.
بودجه اصالحی شورای شهر اصفهان در سال ۱۴۰۰ که جزیی از 
بودجه شهرداری محسوب می شود نیز در جلسه امروز بدون تغییر 

در سقف بودجه و ردیف ها به تصویب رسید.
همچنین الیحه اصالحی بودجه ۱۴۰۰ شهرداری به رأی گذاشته 
شد که به تصویب رسید و بر این اساس در روزهای باقی مانده سال 

جاری، اقدامات شورا بر اساس بودجه مورد نظر انجام خواهد شد.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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تبریز-رحیم جباردخت به دنبــال ممیزی تیم اعزامی 
شرکت آرین توف پاسارگاد، تصفیه خانه فاضالب تبریز موفق 
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بمدت یک سال شد.
استمرار اعتبار این گواهینامه حاصل تالش مدیران و کارکنان 
شــرکت آب و فاضالب اســتان به ویژه کارکنان تصفیه خانه 
فاضالب تبریز برای برآورده ســازی الزامات سیســتم، ارائه 
محصول منطبق با استاندارد های موجود، جلوگیری از آلودگی 

محیط زیست و ایمن سازی محل کار برای کارکنان است.
بر اساس اعالم سر ممیز تیم ممیزی در مراسم اختتامیه، طرح 
ریزی مناسب سیستم، مستند ســازی مطلوب، دسترسی به 
مدارک و روند بهبود نســبت به گذشته از جمله نقاط قوت این 

دوره است.
در این مراسم معاون منابع انســانی و تحقیقات شرکت آب و 

فاضالب آذربایجان شــرقی با قدردانــی از تالش های صورت 
گرفته در شرکت در راســتای تحقق این مهم و استمرار اعتبار 
گواهینامه بیان کرد: با تاکید مدیرعامل شرکت مبنی بر تعهد 
به ایجاد بهبود و همراهی مدیــران و کارکنان پرتالش تمامی 
شــرایط الزم جهت تمدید اعتبار گواهینامه فراهم شــده و 

اقدامات انجام یافته در این حوزه قابل تقدیر است.

اهواز –محمد مجدم دبیر اشــراف کلی ریاست سازمان 
بسیج مستضعفین در پایان سرکشی و نظارت از استان در دیدار 
با سردار شاهوارپور فرماندهی سپاه خوزستان ، بسیج گام دوم 
انقالب اسالمی را مهمترین اولویت اقشــار و نواحی بسیج در 
قرارگاه های استانی دانسته و بر لزوم اجرای برنامه ها بر اساس 

بیانیه گام دوم انقالب تاکید نمودند.
سرهنگ پاسدار مقداد فرمانی دبیر اشراف کلی ریاست سازمان 
بسیج مستضعفین اظهار کرد : با توجه به اینکه در سومین سال 
ابالغ سند بیانیه گام دوم انقالب هســتیم نیاز است که برنامه 

های بسیج بر اساس این سند تنظیم و اجرایی نماییم .
سرهنگ پاسدار فرمانی با اشاره به این که در راستای بیانیه گام 
دوم انقالب ، سند راهبردی اعتالی بســیج در اسفند ماه سال 
99 ابالغ شد بیان کرد : یکی از اهدافی که اکنون جهت حضور 
در سپاه های استانی داریم این است که بتوانیم گفتمان سازی 
و استقرار سند را در سپاه های استان بسنجیم تا از ابتدای سال 

۱۴۰۱ آن را پیاده سازی کنیم و بتوانیم بسیج گام دوم انقالب 
اسالمی را داشته باشیم .

وی افزود : اشراف کلی ریاست سازمان بسیج به دنبال گفتمان 
سازی و اجرای برنامه های بسیج بر اساس گام دوم انقالب می 
باشد که الحمدهلل در استان خوزستان این اقدامات به خوبی در 

حال انجام نی باشد 
در پایان دبیر اشراف کلی ریاست سازمان بسیج مستضعفین 
گفت : انشاهلل ما بتوانیم فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری 
را در بدنه بسیج تبیین کنیم و بسیج گام دوم انقالب اسالمی را با 

تاکید بر قرارگاه های 9 گانه عملیاتی نماییم.
سرهنگ پاســدار مقداد فرمانی دبیر اشــراف کلی بسیج در 
سفر دوروزه خود به اســتان خوزستان ضمن انجام سرکشی و 
بازرسی از معاونت های بسیج استان با خانواده شهدای مدافع 
حرم و شهدای دوران دفاع مقدس دیدار نمودند و همچنین از 

پیشکسوتان عشایر تجلیل نمودند.

خوزستان آذربایجان شرقی

بسیج گام دوم انقالب، اولویت اصلی قرارگاه های بسیج باشد  استمرار گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه تصفیه خانه فاضالب تبریز

  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان همدان:

 تامین و توزیع اقالم اساسی از اولویت های
 جهاد کشاورزی است

همدان –زلیخا کرمی احمد قدیمی گرجای مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
همدان بر ضرورت تامین و توزیع اقالم اساســی و مورد نیاز جامعه تاکید کرد و گفت: 
جهاد کشاورزی با تمام توان بر توزیع اقالم اساسی نظارت کرده و رصد و پایش بازار و 

انبارهای اقالم اساسی را در دستور کار خود دارد.
قدیمی تصریح کرد: طی مرحله اول 9۶۰ تن برنــج تایلندی و هندی تامین و توزیع 
گردیده اســت، همچنین در حدود ۱۲9۰ تن روغن و ۷9۰ تن شکر بین واحدهای 

صنفی و تولیدی توزیع شده که از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
وی افزود: مقدار 8۰۰ تن میوه )سیب و پرتقال) جهت تنظیم بازار شب عید خریداری 
و ذخیره شده اســت که در صورت اســتقبال عموم و نیاز بازار این رقم به ۱۰۰۰ تن 

افزایش خوهد یافت.
در پایان قدیمی نیاز به نیروی انسانی و لوازم مورد نیاز را از جمله مهمترین چالش های 
موجود برشمرد و بیان کردد: به رغم این کمبودها کار توزیع و کنترل حواله ها با جدیت 

در دستور کار قرار دارد.

  

  شناسایی ۴۰ منطقه کم برخوردار
ح شهید عباسی در گلستان  برای اجرای طر

گرگان –اعظم دستجردی مدیرکل بیمه سالمت گلســتان از شناسایی ۴۰ 
منطقه کم برخوردار برای اجرای طرح شهید عباسی در استان خبرداد.سید محمد 
حسینی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طرح شهید عباسی )شهید مدافع سالمت 
گلستان) با هدف گسترش بیمه درمان و دسترسی عادالنه به خدمات بیمه ای برای 
دهک های کمتر برخوردار در گلســتان در حال اجرا اســت.مدیرکل بیمه سالمت 
گلستان افزود: ۴۰ منطقه کم برخوردار در استان شناسایی شده و افرادی که در این 
مناطق زندگی کرده و فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی هستند می توانند از مزایای 
این طرح اســتفاده کنند.وی بیان کرد: این افراد می توانند به دفاتر تسهیل گری که 
وابسته به استانداری است و یا به دفاتر پیشــخوان دولت مراجعه کرده و یا می توانند 
از طریق سامانه های شهروندی بیمه سالمت به صورت غیرحضوری نسبت به ثبت 
نام اقدام کنندحسینی اضافه کرد: بیمه سالمت بعد از ثبت نام، این افراد را به پزشکان 
منتسب کرده و حدود هفت هزار و 5۰۰ نفر به پزشکان منتسب خواهند شد.مدیرکل 
بیمه سالمت گلســتان گفت: این طرح کاماًل رایگان بوده و افراد هزینه ای بابت حق 
بیمه خود پرداخــت نمی کنند و این امر فرصت طالیی برای بیمــه کردن افراد فاقد 
هرگونه بیمه است.وی دامه داد: این افراد می توانند از خدمات پزشکان طرف قرارداد و 

همچنین همه مراکز درمانی و بیمارستانی استفاده کنند.
طبق گفته حسینی در گلستان حدود8۰ هزار نفر فاقد هرگونه پوشش بیمه هستند

  

ح استقبال از بهار 1401   آغاز رسمی طر

گرگان –اعظم دســتجردی طرح اســتقبال از بهار ۱۴۰۱ با حضور شهردار و 
اعضای شورای اسالمی گرگان رسما آغازشد

با حضور محمدرضا سبطی شهردار گرگان و  ســید میثم حسینی، حجت مقسم و 
مهران کاظم نژاد اعضای شورای اسالمی شهر، بیژن مومنی مدیر شهرداری منطقه 
دو، احمد ساالری معاون خدمات شهری، مهســتی قدس ولی مدیرعامل سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز و تعدادی دیگر از مدیران و نیروهای خدماتی و فضای سبز 
شهرداری طرح استقبال از بهار ۱۴۰۱ به صورت رسمی در محالت کوی اوزینه و کوی 
اسالم آباد )محدوده پارک ملت) آغاز شد. آماده سازی المان های جدید، گل کاری، 
حذف زوائد بصری، شست و شو و رنگ آمیزی جداول، بازسازی و رنگ آمیزی مخازن 
زباله، نظافت و پاکســازی ویژه ورودی ها و خروجی ها و مراکز گردشــگری و اماکن 
عمومی و همچنین لکه گیری آسفالت و توجه ویژه به محالت کم برخوردار در آستانه 

سال جدید، از جمله مواردی هستند که در قالب طرح استقبال از بهار اجرا می شود.
این طرح از امروز )هفتم اســفند) آغاز شــده و تا پایان تعطیالت نوروز ادامه خواهد 

داشت.

 

با تالش متخصصان شرکت ملی حفاری ایران محقق شد؛

 حفر و تکمیل 71 حلقه چاه های نفت و گاز 
در 11 ماه سال جاری

با تالش متخصصان شرکت ملی حفاری ایران، عملیات حفر  اهواز –محمد مجدم
و تکمیل ۷۱ حلقه چاه های نفت و گاز در ۱۱ ماه ســال جاری در مناطق خشــکی و 

دریایی کشور انجام شد.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران، مسعود 
افشار معاون مدیرعامل شرکت در عملیات حفاری در این باره توضیح داد: از مجموع 
این چاه ها پنج حلقه توسعه ای، چهار حلقه اکتشافی و ۶۲ حلقه تعمیری و تکمیلی 

بوده است.
وی گفت: از این چاه ها 5۳ حلقه در گســتره عملیاتی شــرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب، ۱۰ حلقه در شرکت نفت فالت قاره، یک حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی، 
دو حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت، چهار حلقه در قالب در چارچوب طرح های 
مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران و یک حلقه چاه آب در اجرای پروژه معاونت 

علمی و فناوری ریاست جمهوری، حفاری گردید.
افشار با بیان اینکه از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ماه امســال ۷۱ هزار و ۶۳8 متر 
حفاری چاه ها به ثبت رســبده اســت، افزود: در زمان حاضر ۶۰ دستگاه حفاری از 

مجموع ۷۲ دکل خشکی و دریایی در مدار عملیات قرار دارند.

 اهواز –محمد مجدم در هجدهمین کنفرانس 
بینالمللی روابطعمومی ایران و نخستین جشنواره ملی 
مردم داری، روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز 

جنوب جایزه مدیریت رویداد را کسب کرد.
بر اســاس رای هیــات داوران هجدهمین کنفرانس 
بینالمللی روابطعمومی ایران، بــه پاس برنامه ریزی و 

برگزاری موفق نمایشگاه تخصصی صنعت نفت اهواز 
و رویدادهای کیفی نمایشــگاه از قبیل نشست های 
تخصصی، نشست های خبری و انعقاد تفاهم نامه ها، 
جایزه مدیریت رویداد به روابط عمومی شــرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب اهدا شد. هجدهمین کنفرانس 
بین المللی روابط عمومی ایران و نخستین جشنواره 

ملی مردم داری روز چهارم اسفندماه ۱۴۰۰ با حضور 
مدیران و کارشناسان صنعت ارتباطات، روابط عمومی، 
تبلیغات، بازاریابی و سایر حوزه های مرتبط، در تهران 
برگزار شــد. روابط عمومی متاورس و استانداردهای 
جهانی و حرفه ای روابط عمومــی  از محورهای اصلی 
هجدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران 

هستند. نخستین جشنواره ملی مردم داری نیز با هدف 
ارتقای تصویر سازمانی روابط عمومی ها، فراهم نمودن 
فضای مناســب برای تبادل تجارب روابط عمومی ها، 
شناســایی و معرفــی خالقیت هــای حرفــه ای 
روابط عمومی ها، ایجاد محیط علمی و آموزشی برای 
مدیران و کارشناســان روابط عمومی  و بسترســازی 

برای توسعه فعالیت های تخصصی روابط عمومی های 
کشور برگزار شد. در آئین افتتاح هجدهمین کنفرانس 
بین المللی روابط عمومی ایران و نخستین جشنواره ملی 
مردم داری ضمن سخنرانی اســتادان روابط عمومی، 
از دکتر احمد یحیایی ایلــه ای به عنوان چهره ماندگار 

روابط عمومی ایران تجلیل شد.

در هجدهمین کنفرانسبینالمللیروابطعمومی ایران

وابط عمومی مناطق نفت خیز رسید ویداد به ر جایزه مدیریت ر

اهواز - محمد مجــدم   مدیر عامل شــرکت مناطق 
نفت خیز جنوب در نشستی صمیمی با مدیران خانه مطبوعات 
استان خوزســتان بر نقش آفرینی رسانه ها در غنای فرهنگی و 

کیفیت بخشی به فعالیت های اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از پایگاه اطالع رسانی مناطق 
نفتخیز جنوب ، در این نشســت که روز شــنبه )۷ اسفندماه 
۱۴۰۰) در ســاختمان پنج طبقه شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب برگزار شــد، مهندس علیرضا دانشــی اظهار داشت: 
رسانه های اســتان خوزستان مســئولیت خطیری را در برابر 
مردم استان و پیگیری مســائل آن ها برعهده دارند و حمایت از 

مطبوعات مستقل و متعهد اهمیت دارد.
وی افزود: خوشبختانه نیرو های باانگیزه  و فعالی در بین اهالی 
مطبوعات خوزستان وجود دارد و استقالل آنها می تواند منجر به 
غنای فرهنگی و بهبود فعالیت های اجتماعی شود که البته این 

استقالل بایستی توام با عقالنیت باشد.
دانشــی با اشــاره به اهمیت ثبت وقایع گفت: اهالی رســانه 

وقایع نگاری لحظه ای را انجــام می دهند و اگر عمیق و صادقانه 
و به دور از احساسات ناصحیح، مســائل را درنظر بگیرند و نقد 
سازنده داشته باشند، موثرتر می توانند رسالت شغلی و اخالقی 

خود را انجام دهند.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در پایان تاکید 
کرد: تعامل و ارتباط دوســویه با رســانه ها همواره باید مدنظر 
قرار گیرد و تالش شود مشــکالت و چالش های آنان از طریق 
راهکارهای قانونی مرتفع شود. در این دیدار مدیر خانه مطبوعات 
خوزستان بر لزوم توجه بیشــتر به اصحاب رسانه استان تاکید 
کرد و گفت: شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در اســتان 
خوزستان سر منشا بسیاری از اقدامات مهم بوده است و اصحاب 

رسانه همیشه در کنار این شرکت بوده و هستند.
افشــار پرویزی بابادی ضمن تشــکر از ارتباط مطلوب روابط 
عمومی این شرکت با رسانه های اســتان ادامه داد: امیدواریم با 
حضور مهندس دانشی تعامالت بیشتر و بهتری به منظور حل 
و فصل مشــکالت  اصحاب رســانه در زمینه پرداخت سریع تر 
حق الزحمه انتشــار آگهی های مناقصه و مزایده صورت پذیرد 

و پایگاه های خبری و دیگر رسانه های استان نیز مورد حمایت 
بیشتری قرار گیرند.

برگزاری دوره هــای آموزشــی تخصصی به منظــور تربیت 
خبرنگاران حوزه انــرژی از دیگر مباحث مطرح شــده در این 

نشست بود.
شایان ذکر است موســی قزوینی مسئول کمیته حقوقی خانه 

مطبوعات، عباس مطــر عضو هیات مدیــره خانه مطبوعات، 
علمدار متولی رئیس دفتر مدیرعامل، شــهرام وردک رییس 
روابط عمومی، محمدرضا دولتی زاده رییس انتشارات، تبلیغات 
و امور رسانه و فتح اهلل کرمی مسئول اطالعات و رسانه ها، از دیگر 
حاضران این نشســت بودند که به بیان دیدگاه ها و نظرات خود 

پرداختند

شــیراز-چراغی      محمدیان ضمن اشــاره به جنگ 
تبلیغاتی و رسانه ای دشمن در برابر ملت ایران و انقالب اسالمی 
گفت: مسئولیت اصلی سازمان بسیج رسانه به عنوان یک قشر 
تخصصی براساس معنویات رهبر انقالب، تشکیل جبهه رسانه 

تراز انقالب است.
آیین اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان فارس 
با حضور اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان خبری، سردبیران 
و مدیران مسئول رسانه در سالن شــهید رکنی صدا و سیمای 

مرکز فارس برگزار شد.
عباس محمدیان رئیس سازمان بســیج رسانه کشور »اهمیت 
رســانه« در گفت: اصحاب رســانه باید مروج نظم باشند و اگر 

چنین نباشد مطالبه گری شکل نخواهد گرفت.
وی افزود: فلســفه وجودی اختتامیه جشــنواره رسانه ابوذر به 
پاس زحمات یک ســاله شــما خوبان بوده و طی این مدت آثار 

خوبی در قالب های مختلف دریافت شده است. 
محمدیان با بیان اینکه امروز فصل رویش جشنواره ابوذر و کشف 

استعداد ها است، تاکید کرد: مرحله استانی جشنواره ابوذر امروز 
پایان خواهد یافت و تا پایان سال مرحله کشوری برگزار خواهد 
شــد و در مرحله کشوری هم شاهد درخشــش اصحاب رسانه 

استان فارس باشیم. 
رئیس سازمان بسیج رسانه با تاکید براینکه رسانه ها امروزه در 
خط مقدم دفاع از کشور و انقالب اسالمی هستند، خاطرنشان 
کرد: بارها رهبر معظم انقالب بر تشــکیل جبهه رســانه تاکید 

کردند. 
وی ادامه داد: مسئولیت اصلی سازمان بســیج رسانه به عنوان 
یک قشــر تخصصی براســاس معنویات رهبر انقالب، تشکیل 

جبهه رسانه تراز انقالب است.
این مقام مسئول با اشــاره به اینکه در جنگ تبلیغاتی که علیه 
کشور ما شروع شده در رسانه ها خط مقدم قرار دارند، اظهار کرد: 
رسانه ها می توانند وفاق و همبستگی جامعه را ارتقا بدهند و به 
وحدت گفتمانی، پرسشــگری مردم و پاسخگویی مسیولین را 

تقویت کنند. 
رییس سازمان بسیج رسانه تصریح کرد: در فرایند تشکیل جبهه 

رسانه عقب هستیم؛ استقالل رســانه های ما امروز دچار تزلزل 
است و رسانه ای می تواند تاثیرگذار، مطالبه گر باشد که مستقل 

باشد.
وی با بیان اینکه وابستگی رسانه ها باعث انزوا جامعه می شود، 
تاکید کرد: رســانه ها باید »کارجمعی« را در دســتور کار قرار 

بدهند و شرایط جهادی کشور محور قرار گرفته شود. 
محمدیان با اشاره به اینکه در فرایند نخبه پروری در زمینه رسانه 
باید دارای برنامه باشیم، تاکید کرد: رســانه ها باید خط شکن 
جهاد تبیین و روایت صحیح باشــند چراکه دشــمن به دنبال 

جنگ های درون تمدنی با استفاده از قومیت، مذهب و... باشد. 
بنابه گفته این مســئول، رســانه در خدمت هیــچ کس و هیچ 
جریانی در نمی آید و راه سازنده امنیت، آزادی، توسعه فرهنگ 

است.
محمدیان با بیان اینکه رســانه ها باید همانند یک دماســنج 
اجتماعی عمل کنند، اظهار داشــت: رســانه ها باید گاهی به 
مسیولین هشــدار دهند و در مواقع خاص آژیر خطر را به صدا 

در بیاورند. 

وی با بیان اینکه در جنــگ روایت ها عقب هســتیم، بر نقش 
آفرینی رسانه ها تاکید کرد و گفت: امیدواریم در جنگ روایت ها 
پیروز میدان باشیم و در روایتی که بر اساس، صالبت، صداقت، 

آرمان های انقالب، ارزش های دینی باشد.  

خوزستان

فارس

 مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب در نشست صمیمی با مدیران خانه  مطبوعات:
رسانه های مستقل می توانند در غنای فرهنگی جامعه نقش آفرین باشند

رئیس بسیج رسانه مطرح کرد:

تشکیل جبهه رسانه ای تراز انقالب اسالمی در صدر اولویت های بسیج رسانه 



رییس کل بانک مرکزی:

ذخایر ارزی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد

علی مرادی  رییس کل بانــک مرکزی با تاکید 
بر وضعیت بســیار خوب ذخایــر ارزی گفت: چه 
در بازار حواله و چه در بازار اســکناس نســبت به 
عمق بخشی بیشتر بازار و پوشش تمامی نیازهای 

واقعی مردم اقدام خواهیم کرد.
 علی صالح آبــادی در آئین رونمایی از ســامانه 
برخط بازار متشــکل ارزی گفت: مدتی قبل بنده 
در بازدید از صرافی های مرکز شــهر گفتم که این 
صفوف زیبنده مردم نیســت و با توجــه به اینکه 
مشــکلی از جهت تأمین ارز نداریم باید با کمک 

بازار مشکل ارزی این صفوف جمع آوری شود.
وی افــزود: البته در این ســامانه عرضــه کننده 
مرکــزی نیســت و در واقع محلی بــرای ارتباط 

صادرکنندگان و متقاضیان واقعی و مردم است.
وی با بیــان اینکه خوشــحالیم طبــق وعده ای 
که داده بودیم بــا همکاری بازار متشــکل ارزی 
توانستیم این ســامانه را راه اندازی کنیم، افزود: 
این اتفاق هــم موجــب تکریم اربــاب رجوع و 
مشــتریان می شــود و هم روش دسترسی آسان 

مردم به بــازار را فراهم می کند کــه امکان برنامه 
ریزی را هم بــرای فــرد فراهم مــی آورد. فقط 
نمی خواهیم ارز مسافری را در این سامانه عرضه 
کنیم، بلکــه هرگونه تقاضای واقعــی از را در این 
سامانه عرضه کنیم. در حال حاضر نیز مصارف ۲۳ 

گانه ای مشخص شده و محدودیتی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه این ســامانه با محوریت بازار 
متشکل ارزی و کانون صرافان است، افزود: هدف 
ما این اســت کــه روزی بگویم هیچ نیــاز واقعی 
نیســت که در این ســامانه امکان ثبت آن وجود 
ندارد. البته االن با ارز مســافرتی شروع کرده ایم و 
به مرور با هماهنگی دســتگاه ها، سایر نیازها هم 
پوشــش داده می شــود.رئیس کل بانک مرکزی 
خاطرنشان کرد: البته این ســامانه به معنای نفی 

سایر دسترسی ها برای اخذ ارز نیست.
وی افــزود: بــازار متشــکل هم خوشــبختانه 
دوره موفقی را پشــت سر گذاشــته است و حجم 
معامالت آن در یک ســال اخیر ۱.۶ میلیارد دالر 
که نسبت به سال گذشته حدود ۴ برابر شده است.

صالح آبادی تصریح کرد: در شــرایطی قرار داریم 
که وضعیت بازار ارز خوب متعادل و روان اســت. 
می توانیــم بگوییم در یکی از بهترین شــرایط از 

لحاظ ذخیره ارزی هستیم.
وی افزود: امســال بیش از ۲۶ میلیارد دالر ارز در 
سامانه نیما عرضه شده است که رشد بسیار خوبی 
نسبت به ســال گذشته داشته اســت در مجموع 
بیش از ۵۰ میلیارد دالر برای کاالهای اساســی و 
ســایر نیازها تأمین ارز داشته ایم.رئیس کل بانک 
مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی خود را متعهد 
به ایجاد بســترهای معامالتی آســان تر می داند 
افزود: با توجه به ســابقه بنده در بازار سرمایه فکر 
می کنیم شفافیت، ایجاد بســتری آسان و برخط 
برای تعادل عرضه و تقاضا بســیار مهم است و از 
این جهت چه در بازار حواله و چه در بازار اسکناس 
نسبت به عمق بخشی بیشتر بازار هدایت خواهیم 
کرد و به هر پیشنهادی که به شــفافیت بیشتر و 
سهولت مردم برای دسترسی آسان تر کمک کند 

بانک مرکزی از آن استقبال خواهد کرد.

بانک
 ویژگی شاخص بانک سینا خوش نامی 

و مشتری مداری است
مدیرعامل بانک سینا در مراسم افتتاح شــعبه جدید این بانک در شهر 
گرگان، مشــتری مداری و خوش نامی را از ویژگی های شاخص بانک 

سینا برشمرد و تاکید کرد این رویکرد باید در بانک نهادینه شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ســینا؛ دکتر ایمانی شــناخت نیازهای 
مشــتریان و ارائه خدمات با کیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن را مهم 
قلمداد کرد و افزود: برای ایجاد ارزش افزوده در بانک الزم اســت ارائه 
خدمات بر حســب نیازهای مشتریان طراحی و ســازوکار مناسبی در 

سطح شعب و ستاد برای عملیاتی سازی آن به وجود آید.
وی تصریح کرد: عالوه بر طراحی خدمات مناسب، باید ابزارها و فرایند 
های بانکی نیز در حوزه بانکــداری الکترونیک تقویت شــود؛ زیرا که 
بانکداری در حال عبور از مرحله سنتی است و اکنون ابزارهای پرداخت 

های الکترونیک وارد عرصه صنعت بانکی شده اند.
دکتر ایمانی در ادامه گفت: گســترش مفاهیــم و ابزارهای بانکداری 
الکترونیک و دیجیتال، تاثیر بســزایی در ســرعت اتصال، ســهولت 
استفاده و اعتماد به زیرســاخت ها و نرم افزارهای بانکی دارد و موجب 
رضایتمندی مشتریان می گردد.مدیرعامل بانک سینا با تاکید بر لزوم 
افزایش ســهم بازار بانک افزود: اتخاذ رویکرد هم افزایی و بهره مندی از 
فرصت های موجود، می تواند اقدامات اثربخشی در جهت منافع بانک 
و افزایش ســهم از بازارهای مالی ایجاد کند. زیرا بانک ها زمانی قادر به 
ادامه فعالیت خواهند بود که سهم خود را از ســبد پولی حفظ نموده و 
درصدد افزایش آن بر آینــد. به همین دلیل شناســایی عوامل موثر بر 

افزایش سپرده های بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

ارائه دستاوردهای شش ماهه بانک توسعه تعاون 
در وزارت مردم

در نمایشــگاهی با حضور ســخنگوی دولت و وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی؛ مدیرعامل بانک توســعه تعاون دستاوردهای این بانک طی 
عملکرد شش ماهه وزارت مردم را تشــریح نمود.علی بهادری جهرمی 
سخنگوی دولت در آیین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای شش ماهه 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تدابیــر و اقدامات متنوعی از 
ســوی مجموعه وزارتخانه برای ارتقای سطح اشــتغال و بهبود اوضاع 
اقتصادی صورت گرفته است و وضعیت اشــتغال سرمایه انسانی جوان 

کشور در این وزارتخانه قابلیت ارتقا یافته است.
وی افزود: برگزاری فعاالنه جلسات شــورای عالی اشتغال با محوریت 
وزارتخانه نشــان از عزم جدی مجموعه برای پیشبرد مسائل اقتصادی 
و اجتماعی کشــور دارد و وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی قابلیت 

تجمیع نیروی دستگاه های مسئول در حوزه کار و اشتغال را داراست.
حجت اله عبدالملکی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفت: تکمیل 
زیرســاخت های فناورانه شــرکت های تعاونی، پیگیری مســتمر رفع 
مشــکالت تعاونی ها، راه اندازی مراکز جدید نوآوری و توســعه تعاون، 
شناسایی طرح های جدید ســرمایه گذاری در تعاون، توسعه تعاونی ها 
برای ســه دهک پایین درآمدی و اصالح و اجرای ســند توسعه تعاون از 
مهم ترین تدابیر وزارتخانه در حوزه تعاون بوده اســت.حجت اله مهدیان 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون طی بازدید علی بهادری جهرمی سخنگوی 
دولت و حجت اله عبدالملکی از غرفه بانک در نمایشــگاه دستاوردهای 
شــش ماهه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشــت: ۱۴۷ هزار 
میلیارد ریال تسهیالت در شعب بانک طی شش ماهه اخیر پرداخت شده 
اســت که ۱۴ هزار میلیارد ریال در حوزه تسهیالت حمایتی و تکلیفی و 

۷۵۰۰ میلیارد ریال نیز به بنگاه های کوچک و متوسط بوده است.

درمان رایگان ۳۸۴ هزار نفر مصدوم حوادث 
رانندگی در شش ماهه نخست ۱۴۰۰ با منابع 

پرداختی صنعت بیمه کشور
صنعت بیمه کشور در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۳۴۰ میلیارد 
تومان از محل حق بیمه رشــته شــخص ثالث، بابت درمــان رایگان 

مصدومین حوادث رانندگی به وزارت بهداشت پرداخت نمود. 
بر اساس آمار اعالمی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
که در جلسه اخیر شورایعالی بیمه مطرح شد در شش ماهه نخست سال 
جاری هزینه درمان آسیب دیدگان ناشــی از حوادث و سوانح جاده ای 
۱۰۳۲۲ میلیارد ریال بوده که از محل ۱۳۴۰۰ میلیارد ریال پرداختی 
صنعت بیمه تأمین شده است. بر اســاس این گزارش از کل ۵۱۶۵۳۳ 
فقره پرونده تشکیل شــده برای درمان مصدومین حوادث رانندگی در 
شش ماهه اول امسال ۷۳ درصد زیر یک میلیون تومان و ۸۳ درصد زیر 
دو میلیون تومان هزینه داشته است. در ســال ۱۳۹۹ از کل ۹۶۵۶۵۴ 
فقره پرونده تشکیل شده ۷۷ درصد زیر دو میلیون تومان هزینه داشته 
اســت. میانگین هزینه هر پرونده درمانی در شــش ماهه نخست سال 
۱۴۰۰ نزدیک ۲ میلیون تومان و در سال گذشــته نزدیک ۲ میلیون و 
۱۵۰ هزار تومان بوده است. بر اساس آمار اعالمی وزارت بهداشت تعداد 
مصدومین حوادث رانندگی مشــمول درمان رایگان در شــش ماهه 
نخست سال جاری ۳۸۴۰۰۵ نفر و در سال گذشته ۶۴۳۴۸۰ نفر بوده 
است.  استان تهران مطابق سال های گذشته رتبه نخست هزینه درمان 
مصدومین حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده است.شایان ذکر 
است بر اساس ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت، وزارت بهداشــت موظف اســت اقدامات الزم را 
برای درمان فوری و بی قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی 
در تمامی واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیر دولتی و همچنین 

در مسیر اعزام به مراکز و مراجعات بعدی به عمل آورد.
در همین راستا به صنعت بیمه نیز تکلیف شده برای تامین بخشی از منابع 
الزم برای ارائه خدمات تشــخیصی و درمانی به این قبیل مصدومان، ده 
درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث را در چارچوب اعتبارات مصوب 
بودجه ســنواتی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی به حساب 

درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
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توزیع متوازن خدمات الویت اصلی مجموعه مدیریت شهری شاهد شهر
مهندس بهمن خانی شهردار شاهد شهرخبرداد:

افتتاح پروژه های عمرانی ،فرهنگی و 
ورزشی شاهد شهر 

پروژه های عمرانی شاهد شهربا حضور جمعی از 
مسئوالن شهرستان شهریار افتتاح وبه بهره داری 

رسید.
مهندس بهمن خانی شهردار شاهد شهردر حاشیه 
این مراسم ضمن ابراز خرسندی از افتتاح بوستان 
الله که به منظور گسترش فضاي سبز شهري و 
افزایش سرانه فضاي سبز در دستور کار مجموعه 
گفت:  گرفت  قرار  شهر  شاهد  شهری  مدیریت 
این مجموعه فرهنگی،ورزشی،تفریحی در زمینی 
بالغ  ای  با هزینه  به مساحت 15 هزار مترمربع 
بر25 میلیارد ریال با امکاناتی از قبیل کتابخانه به 
مساحت250مترمربع ،سالن ورزشی بعنوان خانه 
کشتی و یک زمین چمن روباز در راستای رفاه 
حال شهر وندان و ایجاد فضایی زیبا و دلنشین برای 
گذراندن اوقاغت فراغت آنها افتتاح و به بهره برداری 

رسید. 
رضایت  جلب  اینکه  بر  تأکید  با  ادامه  در  خانی 
شهروندان مهم ترین اولویت شورای اسالمی شهر 
وشهرداری  است، افزود:یکی دیگر از پروژه های 
مورد افتتاح دراین مراسم که به منظور دسترسی 
عزیز  شهروندان  بیشتر  و  بهتر  آسان تر،  چه  هر 
به میادین و بازارهای میوه و تره بار، پروژه بازار 
مساحت  به  زمینی  در  که  شهراست  شاهد  روز 
ای  هزینه  وصرف  غرفه  باب  با12  400مترمربع 
بالغ بر10 میلیارد ریال تقدیم شهروندان فهیم این 

شهرشد.
شهردارشاهد شهر درادامه سخنان خود با اشاره به 
لزوم توزیع متوازن خدمات درسطح شهرخاطرنشان 
کرد: از جمله دیگر پروژه های افتتاح شده پارک 
مهر به مساحت 2000مترمربع با هزینه ای بالغ 
بر5 میلیارد ریال ، چند باب واحد تجاری درخیابان 
در6باب  300مترمربع  مساحت  به  دکترحسابی 
مغازه 50متری با هزینه ای بالغ بر 15 میلیاردریال 
می باشد که هم اکنون آماده واگذاری به شهروندان 

می باشد. 

مدیریت  مجموعه  داشت  اظهار  پایان  در  وی 
شهری شاهد شهر در تالش است تا اقدامات خود 
قرار دهد  برحق شهروندان  مطالبات  درمسیر  را 
وتمام توان و تالش خود را به کار خواهد گرفت تا 

رضایتمندی شهروندان حاصل شود.

مهندس عباس قنبری
 نایب رئیس شورای اسالمی شاهد شهر:

افزایش زیرساخت های ورزشی الویت 
اصلی مجموعه مدیریت شهری  است

مهندس عباس قنبری نایب رئیس شورای اسالمی 
شاهد شهردر خصوص پروژه های خدماتی-رفاهی 
افتتاح شده در این شهرتوسط مجموعه مدیریت 
شهروندان  درخواست  به  داشت:بنا  بیان  شهری 

باالخص ساکنین شهرک شباهنگ احداث بوستان 
مهر با مصوبه شورای اسالمی شهردر الویت اقدامات 

شهرداری شاهد شهر قرار گرفت.
در  شهر  شاهد  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
مساحت  به  زمینی  در  بوستان  این  افزود:  ادامه 
2000مترمربع بصورت یک مینی پارک به منظور 
تقدیم  و  شد  افتتاح  شهروندان  عموم  استفاده 
شهروندان عزیز گردید که در این بوستان با ایجاد 
یک زمین چمن مصنوعی توانستیم فضایی مناسب 
برای گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان این 

منطقه فراهم کنیم. 
عباس قنبری احداث بوستان شهرک الله،بازارروز 
شاهد شهروافتتاح تجاری های خیابان دکترحسابی 
را  مغازه  باب   6 با  مترمربع  درمساحت300 

ازدیگرپروژه های مجموعه مدیریت شهری شاهد 
شهر برشمرد و گفت:امیدواریم با تعامل و همکاری 
و  شهر  شاهد  مدیریت شهری  مجموعه  سازنده 
دستگاه های خدمات رسان بتوانیم در راستای ارائه 
خدمات مطلوب به شهروندان فهیم این شهر گام 
های موثری برداریم تا شاهد پیشرفت روز افزون 

شهرو رضایتمندی عموم مردم باشیم.

ابراهیم زارع 
عضو شورای اسالمی شاهد شهر:

الویت مجموعه مدیریت شهری حمایت 
از بهبود زیرساخت های ورزشی

 و ورزشکاران است
ابراهیم زارع عضو شورای اسالمی شاهد شهربا 

هزار   5 از  بیش  وجود  که  مطلب  این  بیان 
ورزشکار در شاهدشهرو حضور مربیان آسیایی 
این  آسیایی  و  کشوری  وقهرمانان  کشوری  و 
در  سرآمد  شهری  به  ورزشی  لحاظ  از  شهررا 
کرده  تبدیل  شهریار  شهرستان  شهر   7 بین 

است. 
وی در ادامه افزود:در رشته پرطرفدار فوتبال، 
که   دارد  بزرگسال   و3تیم  پایه  این شهر3تیم 
ازقابلیت های بسیار باالیی برخوردار هستند که 
با کمک ها و حمایت های مالی صورت گرفته 
و بودجه های تخصیصی امور ورزشی  ازسوی 
سازمان ورزش تیم های گلوش و سرخ پوشان  
توانسته اند  به رده های استانی مسابقات حرفه 

ای راه پیدا کنند.  
این عضو شورای شهربا اشاره به وجود بیماری 
کرونا طی دوسال گذشته و دور بودن ورزشکاران 
واعضای تیم کشتی از میادین ورزشی با بهبود 
شرایط وفراهم کردن ملزومات اعضا تیم دوباره 
در خانه کشتی دور یکدیگر جمع شدند و خود 
را برای مسابقات اماده می کنند همچنین خانه 
و  عزیزان  این  برای  نیز  الله  شهرک  کشتی 
تمامی عالقه مندان به ورزش کشتی طی چند 
روز گذشته افتتاح و مهیای استفاده میباشد.با 
همت شهرداری  استخر شاهد شهر نیز به بهره 
بازگشایی  اعالم  با  زودی  به  و  رسید   برداری 
استخرها از سوی ستاد مقابله با کرونا پذیرای 

عالقه مندان به این رشته ورزشی خواهد بود.
خصوص  کرد:در  نشان  خاطر  پایان  در  زارع 
با جدیت پیگیر این  زمین چمن نیزشهرداری 
سریعتربه  چه  هر  امیدواریم  که  است  موضوع 
این  از  بتوانیم  و  رسیده  مطلوب  ای  نتیجه 
و  قهرمانی  ورزش  تسهیل  جهت  در  زمین  
ببرند. شهروندان  را  استفاده  نهایت  همگانی 

و  دوستان  ورزش  پشتکار  با  که  امیدواریم 
شاهد  صالح  ذی  های  ارگان  های  حمایت 
قهرمانی  سطح   در  افزون  روز  های  پیشرفت 
شهر| شاهد  ورزشکاران  آسیایی  و   ملی 

باشیم.

به استناد رونوشت سند شماره 38062 مورخ 1400/10/19 
با شناسه سند 140011451008000147 دفتر اسناد رسمی 
64بندرلنگه آقای محمد علی رضوی  فرزند کاظم( تمامی 
شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره ثبت 
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