
خریدار   وزیــر راه و شهرســازی با اشــاره به 
اختصاص ۳۰ هــزار میلیــارد تومان بــه منابع 
صندوق ملی مســکن برای اجرایی شــدن قانون 
دائمی جهش تولید مسکن توسط مجلس، گفت: 
انتظار ما بیشــتر بود اما بازهم برای سال ۱۴۰۱ و 
شروع کار صندوق ملی مسکن عدد خوبی است و 

می تواند تحول جدی در حوزه مسکن ایجاد کند.
»رســتم قاســمی« در جلســه تدویــن برنامه 
راهبردی ســال ۱۴۰۱ شــهرهای جدید افزود: 
اکنون هزینه مسکن در ســبد خانوار به باالترین 

رقم تاریخ ایران رسیده است.

۸ میلیون مستاجر در کشور داریم
قاســمی ادامه داد: حدود هشت میلیون مستاجر 
در کشور داریم و حدود ۹ میلیون جوان مجرد که 

از مشکالت مشترک آنها نداشتن مسکن است. 
وی افــزود: طبق آمــار و گزارش های رســمی، 
باید چند ســال تالش کنیم تا عرضــه و تقاضا در 
حوزه مسکن به هم نزدیک شــود چرا که یکی از 
مهم ترین مولفه هــای موثر در مشــکالتی مثل 
قیمت های باالی اجاره و مسکن مربوط به بخش 

عرضه است.
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکــه نیاز مردم، 
قانون مجلــس و وظایف دولت ایجــاب می کند 
اقدام اساســی و جهادی در جهت ساخت مسکن 
انجام دهیم، گفت: با گذشــت تنها ۴ تــا ۵ ماه از 
قانون جهش تولید مســکن، هر هفته جلســات 

متعددی در حوزه مسکن برگزار کردیم.

کشف زمین یک میلیون متر مربعی وزارت 
راه و شهرسازی در تهران

وی گفت: طبق قانون جهش مســکن در نهضت 
ملی مسکن زمین از ســوی دولت تامین می شود 

که این موضوع با چالش هایی همراه بود.
قاســمی از جمله چالش های تامین زمین را نبود 
زیرساخت های نرم افزاری مثل بانک زمین اعالم 
کرد و افزود: هنگام آغاز راه انــدازی بانک زمین، 
 زمین های وزارت راه و شهرســازی از ۱۳۰۰ شهر 
در بانک زمین به ثبت رســید و طــی این اتفاق 
زمین های جدیدی از جمله یک میلیون متر مربع 
زمین در شهر تهران کشف شــد که سند آن بنام 
وزارت راه و شهرســازی بوده و تحت تصرف قرار 

دارد.
وی ادامه داد: همچنین مشخص شد که ۴۰ هزار 
پرونده حقوقی در حوزه زمین موجود اســت که 
ارزش برخــی از آن ها به ۴۰ تا۵۰ هــزار میلیارد 

تومان می رسد.
وزیر راه و شهرســازی خاطر نشــان کرد: به این 

ترتیب کلیات اطالعات درباره زمین و مشــکالت 
حقوقی مربوط به آن مشخص شده و طی مالقات 
با رئیس قوه قضائیــه بر این موضوع تاکید شــد 
که دادگاه ویــژه ای مخصــوص اختالفات زمین  
تشکیل و تکلیف زمین ها در مدت زمان کوتاهی 

مشخص شود.

جزییات ساخت نهضت ملی در استان ها
قاســمی با اشــاره به اقدامات مهم انجام شده در 
شــهرهای مختلف کشور برای ســاخت مسکن 
گفت: عملیــات اجرایی احداث حــدود ۳۰ هزار 
واحد در استان مرکزی و  حدود ۲۰ هزار واحد در 
استان گلستان آغاز شده و باید این کار بزرگ، در 
شهرهای جدید با برنامه ریزی دقیقی انجام شود 
تا احداث ۴ میلیون مســکن طی ۴ سال به پایان 
برســد. اگرچه این به آن معنا نیست که هرسال 
تنها یک میلیون مسکن بســازیم چرا که در این 
صورت به هــدف در نظر گرفته شــده نخواهیم 
رسید.وی با اشــاره به محدودیت های مالی مردم 
برای خرید واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، 
اظهار کرد: در استان مرکزی زمین بسیار خوبی از 
سوی اوقاف برای طرح نهضت ملی مسکن تامین 
شده و با وجود اینکه قیمت زمین حدود متری ۸ 
میلیون تومان است اما برخی از مردم استان به ما 
مراجعه و اعالم کردند که حتی همان ســهم ۴۰ 

میلیون تومان برای خرید مسکن را هم ندارند.

اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق 
ملی مسکن

وزیــر راه و شهرســازی به مصوبــه مجلس برای 
صنــدوق ملــی مســکن اشــاره کــرد و گفت:  
نماینــدگان ۳۰ هــزار میلیارد تومــان به منابع 
صندوق ملی مســکن برای اجرایی شــدن قانون 
دائمی جهش تولید مســکن اختصاص دادندکه 
این رقم عالوه بــر ۲۰ میلیارد تومــان حاصل از 
فروش زمین ها و ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع در 

نظر گرفته شده از فروش نفت است.
وی افزود: انتظار ما بیشــتر بود ولــی بازهم برای 
ســال ۱۴۰۱ و شــروع کار صندوق ملی مسکن 
عدد خوبی است و می تواند تحول جدی در حوزه 

مسکن ایجاد کند.
قاسمی سرعت باالی کار، داشتن اختیارات زیاد و 
نبود موانع اداری را از مزیت های شهرهای جدید 
دانســت و گفت: باید در وزارت راه و شهرســازی 
برای رسیدن به اهداف خود در حوزه حمل و نقل 

و مسکن تصمیمات سختی اتخاذ شود.
وی با اشــاره به اینکه اجرای برخــی تصمیمات، 
بدون دلیل دچار وقفه و معطلی شــده بود،  افزود: 

وزارت راه و شهرسازی ۳۰ سال معطل قانون منع 
فروش بود و طی بررســی های انجام گرفته، بعد 
از ۳۰ سال متوجه شــدیم این قانون اصال شامل 

وزارت راه و شهرسازی نمی شود.
قاســمی با اعالم اینکه طبق قانون اختیار تامین 
زمین برای ساخت مسکن در شــهرهای زیر ۵۰ 
هزار نفری را به اســتان ها دادیــم، گفت: پیش از 
این، الحاق یک قطعــه ۱۰ هزار کیلومتری به یک 
شهر پنج هزار نفری مدت زیادی در شورای عالی 
شهرســازی و معماری معطــل می ماند در حالی 
که ۹۰۰ شــهر زیر ۵۰ هزار نفری داریم و به این 
ترتیب انجام برخی امور را در شــورای عالی شهر 

سازی و معماری ساده کردیم.
وی افــزود: محدودیت هایی تحــت عنوان طرح 
هادی حتی در روستاها ایجاد شده که بدون دلیل 
منطقی بوده و هیچ کجای دنیــا همچین قانونی 

وجود ندارد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ایجاد شهرها 
و شــهرک های جدید برای عدم توسعه شهرهای 
بزرگ بسیار الزم اســت، اظهار کرد: فرصت های 
زیادی در شهرهای جدید برای ارائه انواع خدمات 
مدرن و همه الزامــات زندگی وجود دارد و باید در 
شهرهای جدید بجای مسکن سازی، شهرسازی 
کنیم، به این ترتیب شــهرهای جدید می تواند با 
ارائه انواع خدمات مدرن، منابــع مالی برای خود 

جهت کمک به اقشار کم برخوردار فراهم کند.
وی افزود: باید ۶۰۰ هزار واحد مسکن ظرف چهار 
سال در شــهرهای جدید ســاخته شود و سرعت 

عمل در این موضوع بسیار مهم است.
قاسمی با بیان اینکه شــهرهای جدید باید همه 
اقشــار و افکار را در بر بگیرد، گفت: در شهرهای 
جدید باید هم ویالهای هزار متری بســازیم و هم 
خانه های کوچک و این مســاله حتما در دستور 
کار شرکت مادر تخصصی شــهرهای جدید قرار 
گیرد.وزیــر راه و شهرســازی با تاکیــد بر اینکه 
عملیات اجرایی شــهرهای جدیــد مصوب، باید 
آغاز شــود،  اظهار کرد: مصوبات مربوط به شهرها 
و شــهرک های جدید در اختیار کسی جز شورای 
عالی شهرسازی و معماری نیست و بدون نگرانی 
درباره مصوبات، اســتان ها باید طی فرصت یک 

ماهه اقدامات الزم را انجام دهند.

سخنگوی دولت در نشست خبری مطرح کرد

 اقدامات خوب 
برای تخصیص سـود 

سهام عدالت

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد

 استقبال سازمان بورس 
از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

بانک مرکزی اعالم کرد

افزایش ۱۰ میلیارد دالری 
عـرضه ارز در سامانه نیما

معاون وزیـر صمت خبر داد

و برای سال آینده  ۴۰ تا ۷۵ درصد، تعرفه واردات خودر
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وزیر راه و شهرسازی:

انتظار وزارت راه برای اختصاص منابع به صندوق 
ملـی مسکن، بیش  از ۳۰ هزار میلیارد تومان بود
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 آگهي فراخوان مناقصه عمومی 
با ارزیابی کیفی )نوبت اول(

اجرايي  دارد»عمليات  درنظر  هرمزگان  منطقه اي  آب  سهامي  شركت 
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روابط عمومي شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

رشکت آب منطقه ای رهزمگان

وزارت نیرو
رشکت دم   رییت منابع آب اریان

 فراخوان مناقصه عمومی
یک مرحله ای

روابط عمومی و آموزش همگانی- شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان

شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
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 موضوع مناقصه : عملیات اجرایی آبرسانی به روستاهای تل سیاه و قالتو شهر بندرعباس 
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 مبلغ تضمين شرکت در فرايند ارجاع کار : 934/000/000 ریال )نهصد و سی و چهار میلیون ریال(.

 رتبه و رشته مورد نظر : 5 آب
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 محل بازگشايی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .

 امتياز کيفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )70(بازگشایی خواهد گردید.
 پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه 

مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .
 سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب 
بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان )امور قراردادها(   تلفن 33350582-86-87 

    www.Abfa Hormozgan.com : سايت اينترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی 
 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مرکز تماس تهران :1456 
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نوبت دوم

رشکت آب و افضالب استان رهزمگان

عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی ایران گفــت: اعمال دخالت در 
اقتصاد یا قیمت گذاری دستوری دستاوردی جز فساد به دنبال ندارد.

بهرام شــکوری عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و از فعاالن 
معدنی کشــور اظهار کرد: قیمت گذاری دســتوری همــواره یکی از 
چالش های اقتصاد ایران بوده است. این در حالیست که اعمال دخالت 
در اقتصاد یا قیمت گذاری دســتوری دســتاوردی جز فساد به دنبال 
ندارد.به گفته شکوری دخالت در قیمت گذاری یا استمرار حمایت های 
یارانه ای که چندان منطقی نیز ندارد در اقتصاد مذموم و ناپسند است.

بورس هــای کاالیی در همه دنیا مــورد حمایت جمعــی همه نهادها 
هستند؛ در واقع بورس های کاالیی محل مناسبی برای خرید و فروش 
ایجاد می کنند.شــکوری با بیان اینکه هیچ فعــال اقتصادی مخالف 
عرضه در بورس کاال نیســت و همه به نوعی از مکانیــزه عرضه و تقاضا 
در بورس کاال دفاع می کنند، تاکید کرد: بهترین و کاراترین جایگزین 
برای برچیدن اعمال قیمت گذاری دســتوری در اقتصــاد ایران نیز، 
بورس کاال اســت که می تواند با تجلی مکانیزم عرضه و تقاضا شــرایط 

منصفانه ای را در خرید و فروش شکل دهد.

قیمت گذاری دستوری دستاوردی جز فساد ندارد
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 دیپلماسی اقتصادی در الگوی اسالمی
 ایرانی پیشرفت 

محمد رضا رضوانی دیپلماسی، نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی 
کشور دارد از این رو در تدبیر ۱7 سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با 

توجه به آثار مختلف دیپلماسی در پیشرفت اقتصاد آمده است:
 »تحول و بالندگی دیپلماســی اقتصادی کشــور، به منظور دستیابی 
به فناوری های پیشــرفته، نقش آفرینــی در چرخه تولیــد و نوآوری 
فراملی، بازاریابی و بازارســازی برای تولیدات داخلی و صدور خدمات 
برون مرزی، جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه از شرکای راهبردی، 
توسعه تجارت منطقه ای و بین المللی به خصوص در بخش پایین دستی 
انرژی و بازار جهانی حــالل، و حمایت از صادرات تولیــدات داخلی با 
ارزش افزوده فراوان«. با عنایت به اهمیت موضوع یادشده، هدف اصلی 
این یادداشــت، تحلیل الیه های دیپلماســی اقتصادی به منظور ارائه 
الگویی راهبردی مبتنی بر تدابیر ســند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 
در بهره گیری از شــبکه جهانی دانایی و نقش آفرینــی در چرخه تولید 

ملی و نوآوری فراملی است.
یکی از ویژگی های تدبیر فوق، جامعیت است به طوری که به آثار و نتایج 
مختلف دیپلماسی اقتصادی شامل بازاریابی و بازارسازی برای تولیدات 
داخلی، صدور خدمات برون مــرزی و حمایت از صــادرات تولیداِت با 
ارزش افزوده فراوان، جذب ســرمایه گذاری خارجی به ویژه از شرکای 
راهبردی، توســعه تجارت منطقه ای و بین المللی به خصوص در بخش 

پایین دستی انرژی و بازار جهانی حالل توجه  شده است.
در مفهومی کلــی، دیپلماســی، عبارت اســت از مجموعــه ابزارها، 
سازوکارها، سیاست ها و ارتباطاتی که در تعامل با جامعه جهانی شکل 
می گیرد. بدین ترتیب، دیپلماســی اقتصادی یعنی دنیای بدون مرزی 
که زمینه ساز تعامالت اقتصادی در سطح جهانی است و تعامل در سایر 

حوزه های غیر اقتصادی را نیز موجب می شود.
 از زاویه دیگر، دیپلماســی اقتصادی، به آن بخش از فعالیت های دولت 
در روابط خارجی اشــاره می کند که مبتنی بر راهبرد شناسایی و ایجاد 
فرصت هــای اقتصادی به ویژه در بعــد صادرات به منظور اســتفاده از 
فرصت ها و مزیت های اقتصاد جهانی اســت. از ایــن منظر، چند هدف 
عمده مورد توجه قرار می گیرد از جمله دسترســی به بازارهای جهانی، 
افزایش صادرات و جایگزینی واردات، جذب ســرمایه گذاری خارجی، 
انتقال، جابه جایی و توســعه فناوری و همچنین، حفظ اقتصاد ملی در 

مقابل تحریم ها و مسائل اقتصاد جهانی.
عالوه بــر آن، از طریق تجارت بین الملل و ســرمایه گذاری مســتقیم 
خارجی، دانش و فناوری موجود در کاالها و خدمات منتقل می شود که 
نتیجه این جریان، سرریز فناورانه و دستیابی به فناوری های پیشرفته و 

نیز نقش آفرینی در چرخه تولید ملی و نوآوری خواهد بود.
 راهکارهایی همچون ایجاد شــبکه ای از روابط راهبردی با همسایگان، 
اســتفاده از پیمان های دوجانبــه ارزی و تجاری با کشــورهای هدف 
می تواند در تقویت دیپلماســی اقتصادی و توســعه روابط بین الملل، 
بسیار مؤثر باشد. تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی نیز این مهم را 
به دنبال دارد تا مشــوقی برای ایجاد رقابت و هدایت تولیدات داخلی به 
سمت کیفی ســازی و تقویت اقتصاد درون زا و برون نگر باشد و دولت را 
به برون گرایی از طریق دیپلماســی اقتصادی و تعامل سازنده با جهان، 
رهنمون سازد.بررسی اسناد توسعه ای کشــور هم مبین ضرورت های 
دیپلماسی اقتصادی اســت که این رویکرد در قانون اساسی، بیانیه گام 
دوم، سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام در 
بخش های مختلف، مالحظه می شــود. برای تحقق مراتب یادشــده، 
تدوین ســند جامع دیپلماســی اقتصادی، ناظر بر آمایش بین المللی، 
پیشنهاد می شود؛ با این تأکید که نقش و کارکرد دیپلماسی اقتصادی 
ایران، بیانی از ضرورت دولت مقتدر اسالمی در عرصه اقتصاد بین الملل 

و همسو با تمدن نوین اسالمی است.

آیت اهلل رئیسی در اجالسیه رسمی خبرگان رهبری:

بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری و با در نظر گرفتن رشد 
اقتصادی ۸ درصدی تنظیم شده است

 رییس جمهور گفت: الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ بدون کسری بودجه و با 
در نظر گرفتن تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی تنظیم شد، در حالی که 
در سال های گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور کمتر از یک درصد و 

حدود ۴ دهم درصد بوده است.
 آیت اهلل  سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجالسیه رسمی مجلس 
خبرگان رهبری مهم ترین نتیجه »جهاد تبیین« را همگام شدن مردم 
با نظام اداری، افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقاء اعتماد عمومی به نظام 
و کارگزاران کشور دانست و افزود: قدرت جمهوری اسالمی بر همراهی 
مردم و حضور آنــان در صحنه های مختلف اســتوار بوده و ســرمایه 
اجتماعــی و اعتماد عمومــی از مهم ترین مؤلفه های قــدرت، اقتدار و 

امنیت ملی کشور است.
آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه دولت مردمی اعالم کرده که حسب انتظار 
مردم وظیفه اصلی خود را ایجاد تحول در کشور می داند، اظهار داشت: 
برای اجرای تحــول ابتدا باید وضــع موجود را دقیقاً شــناخت و وضع 
مطلوب را ترســیم کرد و در مرحله بعد، فاصله بین وضع موجود و وضع 

مطلوب را کمتر کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بیانیه گام دوم انقالب اســالمی ســند 
و مبنای تحول در دولت اســت، تصریح کرد: محور اصلی فعالیت های 
دولت مردمی اقامه عدالت و رفع عقب ماندگی ها در این زمینه اســت. 
امام راحل پرچم عدالت را در کشــور برافراشــت و رهبر معظم انقالب 
پس از ایشــان پرچمدار عدالت بودند و این دولت نیز به پیروی از امام و 

رهبری تحت لوای پرچم عدالت فعالیت خواهد کرد.
آیت اهلل رئیسی در ادامه با تشــریح اقدامات دولت در کاهش قابل توجه 
آمار مرگ و میر کرونایی، نگرانی از وضعیت ذخایر کاالهای اساســی را 
دیگر دغدغه دولت در آغاز فعالیت خــود عنوان کرد و گفت: دولت پس 
از برطرف کردن نگرانی ذخایر کاالهای اساسی، بر رفع کسری بودجه و 
کنترل نقدینگی تمرکز کرد و در ایــن زمینه نیز موفقیت های خوبی به 

دست آورد.
وی افزود: الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ بدون کســری بودجه و با در نظر 
گرفتن تحقق رشــد اقتصادی ۸ درصدی تنظیم شــد، در حالی که در 
سال های گذشته متوسط رشد اقتصادی کشــور کمتر از یک درصد و 

حدود ۴ دهم درصد بوده است.
رئیس جمهور با طرح این ســوال کــه آیا امکان تحقق هدف رشــد ۸ 
درصدی اقتصادی وجود دارد، یا نه؟ اظهار داشت: براساس سند بودجه 
۱۴۰۱ اگر هزینه ها کنتــرل، درآمدها افزایش و جریــان نقدینگی به 

سمت تولید هدایت شود، تحقق این هدف دور از دسترس نیست.
آیت اهلل رئیسی در تشــریح چگونگی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، 
گفت: با دو گام افزایش سرمایه گذاری و افزایش بهره وری قدم در مسیر 
تحقق این هدف گذاشته ایم. دولت توانسته شــرکتهای بزرگ را برای 
اجرای ۴۸ پروژه بزرگ با بیش از ۱7 میلیارد دالر اعتبار پای کار بیاورد و 
از سوی دیگر مقرر شده بانک ها نیز به جای فعالیت در عرصه هایی مثل 
خرید ملک، طال و ارز و فعالیت های غیرمولد مشــابه سرمایه هایشان را 

به طرف تولید هدایت کنند.
رئیس جمهور تصریــح کرد: به طور طبیعی وقتی شــرکت های بزرگ 
و بانک ها در اقتصاد و تولید مولد فعال شــوند، بخــش خصوصی نیز به 

افزایش حضور در این عرصه ترغیب می شود.

یادداشت

تریبون

 معاون اول رییس جمهور با تاکید بر ضرورت هوشمند 
سازی و ایجاد شــفافیت در فرایندهای اجرایی کشور، 
گفت: تا زمانی که دخالت نیروی انسانی و اعمال سلیقه 
در مسائل اجرایی حذف نشود، مســیر انجام کارهای 

بزرگ و بستر توسعه کشور فراهم نمی شود.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی معــاون اول رییس 
جمهور، محمد مخبر روز سه شنبه در ششمین جلسه 
بررســی آخرین وضعیت طرح های اولویت دار دولت 
الکترونیک و سامانه جامع تجارت ضمن تبریک میالد 
با سعادت امام سجاد )ع( با اشــاره به گزارش های ارائه 
شــده در جلســه در خصوص عملکرد دســتگاه های 
اجرایی برای پیشــبرد برنامه های دولت الکترونیک و 
این سامانه اظهار داشت: یکی از برکات جوان بودن وزرا 
و مسووالن دســتگاه های اجرایی این است که از اراده 
کافی برای ایجاد تحول و تبدیل روش های ســنتی و 
فیزیکی به روش های علمــی و الکترونیک برخوردار 
هســتند و این امر می تواند به اصالح فرایندها و تحول 

آفرینی منجر شود.
مخبر با اشــاره بــه اینکه بخش زیــادی از 
نیازهای اصلی مردم وابسته به چند دستگاه 
اجرایی اســت، تصریح کــرد: موتور محرک 
اقتصاد کشور نیز همین چند دستگاه اجرایی 
هستند که اگر هوشمندســازی، شفافیت و 
الکترونیکی شدن فرایندها در این وزارتخانه 

های مهم عملیاتی شود، فرایندهای اجرایی و عملکرد 
سایر دستگاه ها نیز متحول و شفاف می شود.

وی با بیان اینکه برنامه شفاف سازی و الکترونیکی 
شدن فرایندها در دولت سیزدهم در حال پیگیری 
است، افزود: تکمیل این برنامه ها نیازمند حمایت 
و پشتیبانی های حقوقی و قانونی است و الزم است 
با تفویض اختیــارات و اعطای مجــوز های الزم، 
بســتر اجرای برنامه های دولــت الکترونیک مهیا 

شود.
 مخبر بــا تاکید بر ایــن نکته که تحقــق کامل دولت 

الکترونیــک نیازمند همراهــی و همکاری 
تمام دستگاه ها اســت، ادامه داد: با توجه به 
برخی مقاومت های مــوردی در بدنه برخی 
از دســتگاه های اجرایی که می تواند ناشی 
از تعارض منافــع و یا ناآگاهی افراد باشــد، 
الزم اســت توافقی با باالترین مســوول هر 
دستگاه اجرایی انجام شود تا بر اساس برنامه 
زمانبندی مشخص شــاهد مانع زدایی و رفع گره های 

پیش رو باشیم.
معاون اول رییس جمهور از گمرک بــه عنوان یکی از 
دســتگاه های اجرایی پراهمیت برای تجارت و اقتصاد 
کشور یاد کرد و افزود: ریشه مشکالت و نابسامانی های 
موجود در گمرک، وجود برخی فرایندهای ســنتی و 
فیزیکی اســت و اگر تمامی فرایندها و وظایف گمرک 
الکترونیکی و شفاف شود، ریشه بســیاری از تخلفات 
و سوء اســتفاده ها خشکانده می شــود و از معضالتی 
نظیر انباشــت کاالهــا در بنادر و پدیــده قاچاق که از 

آســیب های جدی به تولید داخلی محسوب می شود 
جلوگیری خواهد کرد.

مخبر تکمیل و اجــرای کامل دولــت الکترونیک را از 
مهمترین اولویت های کشــور برشمرد و گفت: چابک 
ســازی دولت فقط از طریق تکمیل دولت الکترونیک 
انجام می شــود و اگر دولت الکترونیک و سامانه های 
زیــر مجموعه آن به طــور کامل عملیاتی شــوند گام 
های موثری در زمینه برچیده شــدن شبکه های فساد 
و تسهیل فرایندهای کســب و کار مردم برداشته می 

شود.
در این نشســت گزارشــی از پیشرفت ســامانه جامع 
تجارت، امضــای الکترونیک، ثبت ســفارش برخط و 
بدون دخالت انســانی و نیز حذف فیزیکی بارنامه های 
حمل و نقل بین شــهری ارائه و مقرر شد دستگاه های 
اجرایی برنامه زمان بندی مشــخصی را برای تکمیل 
وظایف خود در قبــال عملیاتی کردن ســامانه جامع 

تجارت ارائه دهند.

دولت

وم هوشمندسازی و شفافیت فرایندها در دولت  تاکید مخبر بر لز

طیبه بیات  ســخنگوی دولــت گفت: با 
هماهنگی خوبی که در تیم اقتصادی دولت 
وجود دارد، اقدامــات خوبی برای تخصیص 

سود سهام عدالت انجام شده است.
 علی بهــادری جهرمی ســخنگوی دولت 
در نشســت خبری با اصحاب رسانه ضمن 
تبریک اعیاد شــعبانیه، روز پاســدار، روز 
جانباز و روز شــهید، اظهار داشت: در هفته 
پیش روی بزرگداشــت شــاعر پــر آوازه 
ایرانی، نظامی گنجــوی را در پیش داریم و 
برنامه های ویژه ای از ســوی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برای گرامیداشت این شاعر 

شناخته شده در دستور کار دارد.
وی در تشــریح دســتور کار دولــت در 
هفته هــای اخیــر عنــوان کــرد: پیــرو 
دســتورهای مکرر رئیس جمهور به منظور 
کنترل بازار و افزایش غیر منطقی قیمت ها، 
جلساتی تشکیل شــد و مقرر شد در زمینه 
تأمین روغن، قیمت برنــج و کاهش قیمت 
برنج هندی بــه ۲۰ هــزار تومــان و برنج 
پاکستانی به ۲۵ هزار تومان و کاهش قیمت 
گوشــت و کنترل قیمت هــا اقدامات الزم 

انجام شود.
ســخنگوی دولت بیان کرد: پیرو فرمایش 
مقام معظم رهبری در خصوص کنترل بازار 
لوازم خانگی، الحمدهلل در ماه اخیر شــاهد 
کاهش ۵ تا ۱۳ درصــدی در تمام کاالهای 
خانگی بودیم و این مســیر با جدیت پیش 
خواهد رفت تا شــاهد افزایش غیرمنطقی 

قیمت ها نباشیم.
بهادری جهرمــی در رابطه با توزیع ســود 
ســهام عدالت، افزود: امســال توزیع سود 
ســهام عدالت را بیش از دو برابــر خواهیم 
داشت و الحمدهلل با هماهنگی خوبی که در 
تیم اقتصادی دولت وجــود دارد، اقدامات 
خوبی برای تخصیص ســودها انجام شــده 
اســت و افرادی که ســهام عدالــت خود را 
دریافت نکردند، حــدود ۵۰۰ هزار تومان و 
افرادی که ســهام عدالت را دریافت کردند 
حدود یک میلیــون تومان ســود دریافت 

خواهند کرد.
وی خاطرنشــان کرد: رویــه دولت در کل 
مشــکالت مردم همکاری و جلب مشارکت 
گروه های مردمی و خودجــوش و در کنار 
مردم قرار گرفتن برای حل مشکالت مردم 

است.
ســخنگوی دولــت تصریح کــرد: از جمله 
برنامه های دولت که دارای اولویت اساسی 
بود، تســهیل در صدور مجوزهای کسب و 
کار بود. دولت سعی کرد با همت جهادی در 
طول این شش ماه بسیاری از کوتاهی های 
صورت گرفته در ســنوات گذشته را جبران 
کند. صرفاً در حوزه مشــاغل خانگی وزارت 
کار توانسته اســت ۵۰۹ مجوز را صد درصد 
الکترونیکــی کند که ۳۱۰ مــورد آن ثبت 

محور خواهد بود.
بهــادری جهرمی در ادامه در تشــریح آمار 
صدور مجوزهای کســب و کار، گفت: برای 
۱۵۹ حوزه نیــز مدارک بــرای حوزه های 
ذی صالح ارسال و طی فرایندی الکترونیکی 
مجوزها صادر خواهد شد. از ۲۸ بهمن ماه و 
زمان فعال ســازی مجوزها تا روز گذشته، با 
همت جهادی صورت گرفته ۴۰ هزار و 77۶ 
نفر مجوزهای کسب و کار خود را به صورت 
صد درصد الکترونیکی دریافت کردند. ۳۹ 
هزار و ۶۱۲ نفر در لحظه مجوز کســب و کار 
خود را اخذ کردند و باقی مانده افراد نیز پس 
از پایان مهلت سه روزه توانسته بودند مجوز 

خود را کسب کنند.
وی اضافــه کرد: این آمار مربوط به کســب 
و کارهــای خانگی بود و طبــق آمار وزارت 
اقتصاد تا دیــروز پانزده دســتگاه به درگاه 
ملی صدور مجوزها، به صورت صد درصدی 
متصل شــدند و دریافت کاغــذی مدارک 
کاماًل منتفی شــد و مجوزها بدون امضای 
طالیی در حال صدور هســتند و ۹۴۴ نوع 

مجوز مختلف را شامل می شــود و در سایر 
دســتگاه ها نیز با همین جدیــت پیگیری 

خواهد شد.
ســخنگوی دولت با بیان اینکــه در حوزه 
تجارت خارجی، دولت معتقد بوده اســت 
مســائل و اقتصاد مردم را به مذاکرات کره 
نخواهد زد، گفــت: در حوزه تجارت خانگی 
۴۰ درصد رشــد نسبت به ســال گذشته 
داشتیم و ارزش صادرات سقف ۴7 میلیارد 
هزار دالر را پشــت ســر گذاشــته است. از 
آمار ارائه شــده 7۳ درصد ارز به روش های 
مختلف به کشــور بازگردانده شــده است. 
همچنین تصمیمــات و تدابیر مهمی که به 
حوزه تجارت خارجی کمک کرد این بود که 
۶ مرکز تجاری در کشورهای هدف ترکیه، 

امارات، سوریه، چین و … تأسیس شد.
بهــادری جهرمــی در رابطه بــا اقدامات 
دولت بــرای رفع فقر مطلق تا پایان ســال، 
تاکید کرد: وزیر کار در شــورای اداری کار 
برنامه های کلــی ای ارائه کردنــد و رئیس 
جمهور دســتور دادند در ســطوح و زمان 
بندی های مختلف ایــن موضوع را پیگیری 
کنند. سوال شما مربوط به سطح اول است و 
رئیس جمهور فرمودند قابل پذیرش نیست 
در کشــور ما افرادی باشند که گرسنه سر بر 
بالین گذارند و پوشــاک و مســکن مناسب 
نداشته باشند و الزم اســت برای آنها تدابیر 

الزم اتخاذ شود.

برنامه های از بین بردن فقر مطلق
 تا پایان سال آماده می شود

وی افزود: به صورت همزمان باید این ســه 
ســطح مورد توجه قرار گیرنــد، همچنین 
سازمان اموری اســتخدامی باید تدابیری 
برای نظــام پرداخــت در نظــر بگیرند. ان 
شاءاهلل تا پایان سال برنامه های از بین بردن 

فقر مطلق آماده شود.

پرداخت هزینه های آب و برق 
برای افراد تحت پوشش کمیته امداد 

رایگان شد
ســخنگوی دولــت ادامه داد: برای ســطح 
دوم نیــز برنامه هایی از ســوی دولت برای 
تخفیف ها ارائه شــده اســت، بــرای مثال 
پرداخــت هزینه های آب و بــرق برای افراد 
تحت پوشــش کمیته امداد رایگان شــد. 
همچنین بســته های حمایتی توزیع شده 
است و باز هم توزیع خواهد شد. تاکید رئیس 
جمهور ایــن بود که دســتگاه های ذی ربط 

مکلف باشند برنامه اقدام خود را ارائه دهند.

افراد برای سفر نوروزی باید دوز سوم 
را تزریق کرده باشند

بهادری جهرمــی در رابطه با تاکید ســتاد 
کرونا برای دریافت دوز ســوم واکسن کرونا 
و اینکه تصمیــم برای ســفرهای نوروزی 

چگونه اســت؟ گفت: تدبیر دولت این بوده 
است که با همکاری و مشارکت مردم بحران 
کرونا را مدیریــت کند و مانعــی هم برای 
اشتغال و ســایر زوایای زندگی مردم ایجاد 
نشود. آنچه در مدیریت بحران کرونا اولویت 
دارد تزریق واکســن کرونا است. برای سفر 
نوروزی بایــد این دوزهای تکمیل شــود و 

افراد باید دوز سوم را تزریق کرده باشند.
وی افزود: واحدهــای اقامتی مکلف به ثبت 
نام در ســامانه ایران من شــدند و پذیرش 
میهمان مبتنی بر تزریق واکســن و تست 
کرونا است. بازارهای محلی و … نیز مکلف 
به رعایت شــیوه نامه های استانی خواهند 
بود. اگر ســاز و کارها با قــوت پیش گرفته 
شود مشکلی نخواهیم داشت، البته وضعیت 
تصمیم گیــری در مــورد کرونــا در لحظه 

خواهد بود.

دولت هرگز چک سفید امضا
 به خودرو سازها نداده است

ســخنگوی دولت در رابطه با دســتورات 
رئیــس جمهور در حــوزه تولیــد و برنامه 
نظارتی دولت برای تحقق این دســتورات، 
بیان کرد: دولت هرگز چک ســفید امضا به 
خودرو سازها نداده است و دستورات رئیس 
جمهور مبتنــی بر تحقیقات کارشناســی 
اســت که طی چند سال گذشــته صورت 
گرفته و زمان بندی ها متناسب با آزادسازی 
سواحل، به صورت ضرب االجل بوده و زمان 
بندی خاص خود را دارد. دولت مصمم است 
عقب ماندگــی در حوزه خــودروی داخلی 
را جبران کنــد و در این زمینه مماشــات 

نخواهد کرد.
بهادری جهرمی افزود: انتظار دولت آن است 
که خودرو سازها و مسئولین ذی ربط کمک 
کنند مشــکالت چند ده ســاله برای مردم 
مرتفع شــود و دولت با عدم انجام وظیفه با 

هیچ بخشی کنار نخواهد آمد.
وی در رابطه با اینکه برنامه های کوتاه مدت 
و بلند مدت دولت برای حفظ محیط زیست 
چیســت؟ گفت: یکی از اولویت های دولت 
توجه به محیط زیســت و حفظ و صیانت از 
این ظرفیت ملی است. رئیس جمهور توجه 
ویژه به محیط زیســت دارند و دســتورات 
مختلــف مانند احیــای خلیج گــرگان و 
آزادسازی سواحل و … که با همکاری سایر 
دستگاه ها و قوه قضائیه در حال انجام است، 

جز ثابت مباحث و اقدامات است.
ســخنگوی دولت اضافه کــرد: کاهش ۱۰ 
درصدی گازهــا گلخانــه ای و خبر مربوط 
بــه کاهش گازهــای مشــعل از جمله این 
اقدامات است. نیروگاه ها وقتی سوخت مایع 
بسوزانند با مشکالت بیشتری گریبان گیر 

خواهند شد.
بهادری جهرمی در رابطــه با تخریب ۲۰۰ 
خانه مسکونی در شــیراز برای توسعه شاه 

چراغ و نظر دولت در ایــن رابطه نیز گفت: 
پیش از این هم اعالم شد هیچ گونه تخریب 
میراث فرهنگــی و خانه هــای تاریخی در 
دســتور کار قرار ندارد. برای آن دســته از 
خانه هایی که نیاز به بازسازی دارند دستور 
بازسازی و حفظ آنها صادر شده است. اخبار 
منتشر شــده صحت ندارد و تالش میراث 
فرهنگی بازســازی بافت تاریخی شــیراز 

است و از این رویکرد حمایت می کند.
وی در رابطه با ســاز و کار دولــت در زمینه 
فروش نفت و اینکه بازگشــت منابع به چه 
صورت اســت؟ بیان کرد: پیــش از این هم 
گفته شــد دولت کشــور را تک بعدی اداره 
نخواهد کرد. افزایش آمار تجارت خارجی و 
ثبات ارز بازار و … نشان می دهد دولت تک 
گزینه ای کشــور را اداره نمی کند و با متنوع 
سازی راه حل ها ســعی در پیگیری مسائل 
داشته اســت و از عبرت های گذشته درس 
گرفته و تالش می کنند از تمام تجارب ملی 

و عبرت های برجام استفاده کند.
ســخنگوی دولــت در رابطه بــا افزایش 
دستمزد کارگران و میزان دقیق آن و نگرانی 
کارگران برای وضعیت تورم در سال جدید، 
گفت: تأمین معیشــت همه اقشار مختلف 
کشــور به ویژه کارگران عزیز همیشه مورد 
توجه دولت بوده اســت و ســاز و کار قانون 
توافق سه جانبه ای را در پی دارد که میزان 
حقوق با توجه به تورم در نظر گرفته شــد. 
جلسات مستمر در حال انجام است البته تا 
زمانی که توافق اصلی صــورت نگیرد اعالم 
امکان عدد و رقم مشــخصی وجــود ندارد. 
دولت حتماً حامی کارگــران عزیز خواهد 
بود و متناســب با رشــد تورم و فعال بودن 

بنگاه های اقتصادی اقدام خواهد شد.
بهادری جهرمی در رابطه با شایعات دولتی 
کردن صندوق ذخیــره فرهنگیان، گفت: 
دولت مخالف دولتی شدن صندوق ذخیره 
فرهنگیان است و این اقدام را مطابق قانون 
نمی داند. اموال صندوق ذخیره فرهنگیان 
متعلق به خود فرهنگیان است و باید توسط 
خود فرهنگیــان اداره شــود و فرهنگیان 
برای مدیریت اموال خود اولی هســتند. در 
جلسات کمیسیون اجتماعی دولت مطالب 
مختلفی برای انتخاب شیوه مناسب کنترل 

اموال فرهنگیان مطرح می شود.
وی در رابطــه با واگــذاری باشــگاه های 
استقالل و پرسپولیس و مخالفت عده ای با 
خصوصی سازی این باشگاه ها، تصریح کرد: 
خصوصی سازی دو باشگاه مردمی استقالل 
و پرسپولیس از ســال ها پیش مطرح شده 
و ســال ها روی زمین مانده اســت و دولت 
مصمم اســت اداره این باشگاه به خود مردم 
واگذار شود و این فرایند باید طی شود. برای 
افزایش شــفافیت، شــیوه عرضه در بورس 
اتخاذ شده اســت. یکی از ابتکارات این بوده 
است که تعاونی هایی از هواداران این دو تیم 

شــکل بگیرد تا واگذاری تیم بــه هواداران 
انجام شود.سخنگوی دولت در رابطه حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی و نگرانی های پیرامون آن 
مانند افزایش قیمــت برخی کاالها از جمله 
دارو، گفت: مصوبه مجلس روشن است، در 
حوزه دارو و گندم و همه کاالها اساساً شیوه 
توزیع یارانه باید به گونه ای باشــد که هیچ 
افزایش قیمتی صورت نگیــرد. باید منتظر 
نهایی شــدن مصوبه مجلس باشیم تدابیر 
اجرایی برای شــیوه اصالح نظام پرداخت 
یارانه به کار گرفته شود تا به نفع مردم باشد 
و مردم بتوانند کاالهای مــورد نظر خود را 

دریافت کنند.
بهادری جهرمی افزود: ۲۰ درصد کســری 
منابع داشــتیم که با تدابیر دولت و مجلس 
افزایش ســقف پیش بینی شــده است و به 

نظر مشکلی وجود نخواهد داشت.
وی در رابطــه بــا جزئیات ســاخت چهار 
میلیون مســکن نیــز، گفت: طبــق وعده 
دولت ســاز و کارهایی صورت گرفته و ثبت 
نام از متقاضیان طرح ملی مســکن صورت 
گرفته اســت و میزان ثبت نام ها نشــان از 
امید مردم به وعده دولت و اجرایی شــدن 
آن اســت. جمع این طــرح با طــرح اقدام 
ملی مســکن حدود ۵ میلیون بوده است که 
تقریباً برای یک میلیون واحــد زمین الزم 
تأمین شده است. ۳۶۰ هزار میلیارد تومان 
تسهیالت مالی در نظر گرفته شده که مدت 
بازپرداخت آن برای مردم ۲۰ ســال در نظر 

گرفته شده است.
سخنگوی دولت در رابطه با منابع الزم برای 
صندوق های پیشــرفت و عدالت، گفت: دو 
منبع برای تأمین منابع الزم این صندوق ها 
پیش بینی شــده اســت. امیدوار هستیم 
بتوان حمایت های الزم در استان ها صورت 
گیــرد. اگر ما بــه مقامــات اجرایی محلی 
بیشتر اعتماد کنیم شاهد موفقیت ها به نفع 

مردم خواهیم بود.
بهادری جهرمی در رابطه بــا تدابیر دولت 
برای کنترل بازار بورس، تاکید کرد: به نظر 
می رسد بازار بورس دارد به یک بلوغ نسبی 
می رســد. تدابیری که در راستای تثبیت و 
تعدیل قیمت ســوخت و پتروشیمی ها در 
این راســتا بود و به نظر می رســد با اعطای 
زمان مناســب به بورس شــاهد ثبات بازار 
بــورس و بهبــود عالئــم و شــاخص های 

اقتصادی باشیم.
ســخنگوی دولت در رابطه با تماس تلفنی 
رئیس جمهور با پوتین زمان جنگ روســیه 
و شائبه هایی که ایجاد شد نیز گفت: تماس 
تلفنی رؤسای دو کشور قبل از شروع جنگ 
در دســتور کار دو طرف بود و در این تماس 
دقیقاً شاهد رویکرد یکسان با گذشته بودیم 
و تاکید بر آثــار مخرب جنــگ و نگاه ثابت 
جمهوری اســالمی ایران به جنگ صورت 
گرفت و مطرح شــد. اخبار منتشر شده به 

درستی مباحث را پوشش نداده. 
مواضــع و مباحــث رئیس جمهــور از 
ابتدا نگاه شــفاف دولت نسبت به جنگ 
مبتنی بر همان سیاست خارجی توأم با 
احساس نگرانی ها است. جنگ را محکوم 
می کنیم البتــه اقدامات ناتــو نیز باید 

متوقف شود.
وی در رابطــه بــا برنامه هــای دولت برای 
بهبــود روابط با عربســتان گفت: محوریت 
برنامه هــای مــا بــرای توســعه روابط با 
کشورهای همسایه مشــخص است. دولت 
همان سیاســت متوازن خارجی با اولویت 

کشورهای همسایه در پیش خواهد گرفت.
سخنگوی دولت در پایان خاطرنشان کرد: 
نگاه دولــت در مدیریت شــرایط اقتصادی 
روشن بوده و دولت حل مشکالت اقتصادی 
را بــه مذاکــرات گره نــزده اســت، البته 
اصالحات اقتصادی دولت با قدرت و جدیت 
ادامه خواهد داشت و حل مشکالت مردم را 

در هر موقعیتی در اولویت قرار خواهیم داد.
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وزیر اقتصاد مسئول امور اجرایی دبیرخانه 
شورای عالی مناطق آزاد تجاری شد

نماینــدگان ، وزیر امــور اقتصادی و دارایی را مســئول امــور اجرایی 
دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتــی و ویژه اقتصادی 
کردند.نمایندگان در نشســت علنی مجلس شورای اسالمی در جریان 
بررسی بخش هزینه ای الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند )ح( 

تبصره )۱۸( ماده واحده این الیحه موافقت کردند.
در بند )ح( تبصره )۱۸( آمده است: کلیه امور اجرائی، مدیریتی، ساختار 
و تشــکیالت مربوط به دبیرخانه شــورای عالی مناطــق آزاد تجاری، 
صنعتی و ویژه اقتصادی توســط وزیــر امور اقتصــادی و دارایی انجام 
می شــود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف اســت ظرف مدت سه 
ماه پس از تصویب این قانون و براساس ماده)۲۳( قانون برنامه پنجساله 
ششم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 
ساختار ســازمانی و تشــکیالتی دبیرخانه شــورای عالی مناطق آزاد 
تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی را ذیل این وزارتخانه ســاماندهی و به 

تصویب هیات وزیران برساند.

دولت موظف به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت 
مالی دربخش عمومی شد

 دولت موظف شد با همکاری دستگاه های اجرائی نسبت به ایجاد نظام 
یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنــوان یکی از پروژه های 

دولت هوشمند)الکترونیکی( اقدام نماید.
 در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسالمی در بررسی بخش 
هزینه ای گزارش کمیســیون تلفیق در مورد الیحــه بودجه ۱۴۰۱، 

نمایندگان با بندهای )و( و )هـ( تبصره )۱۹( این الیحه موافقت کردند.
در بند )هـ( تبصره )۱۹( آمده اســت: به منظور هوشمندسازی، ایجاد 
شــفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف اســت با محوریت 
سازمان برنامه و بودجه کشــور و همکاری دستگاه های اجرائی ذی ربط 
نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی دربخش عمومی به عنوان 
یکی از پروژه های دولت هوشــمند)الکترونیکی( اقــدام نماید. رعایت 

محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی الزامی است.
آیین نامه اجرائی این بند مشــتمل بر فرایند اصالح طبقه بندی بودجه، 
ارائه نظام استاندارد شناسه گذاری اقالم بودجه ای، گردش کار و وظایف 
دســتگاه های اجرائی، نحوه تخصیص اعتبار به دســتگاههای اجرائی 
در قالب اســناد اعتباری الکترونیک و جریان آن تا پرداخت به حساب 
ذی نفع نهائی، الزامات پذیرش نمونه اســناد مالــی الکترونیکی و نحوه 
راهبری و نظارت بر اجرای این نظام به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه 
کشــور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایــی و وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات )شــورای اجرائی فناوری اطالعات( تهیه و به تصویب 

هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه  روســای دســتگاه های اجرائی بخش عمومی )موضوع ماده ۲۹ 
قانون برنامه ششم توسعه( و همچنین مدیران مالی/ ذی حسابان موظف 
به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش ها و 
اطالعات ذی نفعان نهایی مطابق با آیین نامه اجرائی مذکور در سامانه

 های مربوط هستند.
همچنین در بند )و( تبصره )۱۹( آمده اســت: در سال ۱۴۰۱ دستگاه 
های اجرائی موضوع ماده )۲۹( قانون برنامه ششــم توســعه موظف به 
مســدود نمودن حســاب های فرعی خود تا پایان فروردین ماه هستند. 
افتتاح حســاب های فرعی )تنخواه گردان عاملین ذی حســاب و حساب 
تنخواه کارپردازان بخش عمومی( در دســتگاههای اجرائی فوق الذکر 
صرفا با مجوز خزانه داری کل کشــور نزد بانکهای دولتی صورت می
گیرد. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های اجرائی در ارتباط با 

اجرای این بند در سایر بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری.

حداقل حقوق کارگران تا 21 اسفند نهایی می شود
معاون روابط کار وزارت تعــاون گفت: حداقل حقــوق کارگران تا ۲۱ 

اسفندماه در شورای عالی کار تعیین می شود.
علی حسین رعیتی فرد  در پاسخ به این سؤال که در جلسه شب گذشته 
شورای عالی کار چه مواردی مطرح شــد، گفت: در جلسه شب گذشته 
گرچه توافق حاصل نشد، اما شاخص های مختلف اقتصادی و کارگری 
مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: هفتمین جلســه شورای عالی کار 
شب گذشته برگزار شد. فردا چهارشــنبه هم جلسه دیگری از شورای 
عالی کار برگزار می شود و هفته آینده هم جلسه خواهد بود و باید تا ۲۱ 

اسفند ماه به نتیجه نهایی برسیم.
معاون روابط کار در مورد اینکه نظر نماینــدگان کارگری و کارفرمایی 
در جلسات شورای عالی کار چیســت، گفت: هنوز بین نظر کارگران و 
کارفرمایان اختالف زیادی وجود دارد. کارگران تاکید می کنند ســبد 
معیشــت کارگری تامین شــود و کارفرمایان هم تاکید دارند دستمزد 
کارگران حداکثر در حد تورم رشــد کند، ولی باالخره توافق حاصل می 

شود و باید حداکثر تا ۲۱ اسفندماه مذاکرات نهایی شود.
رعیتی فرد گفت: نمایندگان هر گروه به راحتــی از مواضع خود کوتاه 
نمی آیند و ما به عنوان دولت طرف هیچ کدام از گروه ها نیستیم و سعی 

می کنیم تعادل بین دو گروه ایجاد کنیم.

رییس بنیاد ملی گندمکاران:

نگرانی از بابت تامین گندم و نان مردم نداریم
رییس بنیــاد ملی گندمــکاران ضمن اشــاره به اینکــه قیمت خرید 
تضمینی گندم کیلویی 7۵۰۰ تومان اســت که البته این قیمت تجدید 
نظر خواهد شــد، اعالم کرد که هیچ نگرانی از بابــت تامین گندم و نان 

مردم در کشور وجود ندارد.
عطااهلل هاشــمی  در پاســخ به اینکه نمایندگان مجلس روز گذشته در 
مصوبه ای قیمت خرید گندم در ســال آینــده را ۹۵۰۰ تومان تعیین 
کرده اند  و آیا قیمــت خرید تضمینی گندم تغییر کرده اســت ؟ گفت: 
قیمت گذاری بر روی محصوالت کشــاورزی طبــق مصوبه مجلس به 
شــورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی واگذار شــده و این شورا 

بنابر وظیفه بایستی قیمت و نحوه خرید تضمینی را تعیین کند.
وی ادامــه داد: مصوبه اخیر مجلس در خصــوص افزایش قیمت خرید 
تضمینی گندم با قیمت ۹۵۰۰ تومان در جامعه به اشــتباه تفسیر شده 
اســت.مجلس برای تامین خرید  تضمینی گندم باید سالیانه در ردیف 
بودجه اعتباری را پیش بینی کند و ایــن ۹۵۰۰ تومان دقیقا اعتباری 
است که در نظر گرفته شده تا دولت برای سال آینده در تامین نقدینگی 

این خرید دچار مشکل نشود.

بازار

ســومین روز از پذیره نویسی دو شــرکت استقالل و 
پرسپولیس گذشــت و آمار مشــارکت در این پذیره 

نویسی همچنان کمتر از سطح انتظارات است.
پذیره نویســی تعداد یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون و ۹۹ 
هزار و ۶۵۶  ســهم از ســهام جدید شــرکت فرهنگی 
ورزشی استقالل ایران )سهامی عام( در نماد معامالتی 
)استقاللح ۱( و تعداد یک میلیارد و ۳۴ میلیون و ۸۴۰ 
هزار و ۵۶7 ســهم از ســهام جدید شــرکت فرهنگی 
ورزشی پرسپولیس )ســهامی عام( در نماد معامالتی 
)پرسپولیسح ۱( ناشی از سلب حق تقدم به روش ثبت 
سفارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران، از ۱۵ 

اسفندماه آغاز شد.
بر این اســاس پذیره نویسی ســهام جدید 
ناشی از ســلب حق تقدم در افزایش سرمایه 
شرکت های فرهنگی ورزشی استقالل ایران 
)سهامی عام( و فرهنگی ورزشی پرسپولیس 
)سهامی عام( به ترتیب در قیمت های ۲۹۱۰ 
ریــال و ۳۳۸7 ریال انجام میشــود.  حداقل 

سهام قابل خریداری توسط کدهای معامالتی حقیقی 
و حقوقی یک ســهم و حداکثر ســهام قابل خریداری 
توسط هر شــخص حقیقی و حقوقی در نماد معامالتی 
)استقاللح ۱( تعداد  ۱۰۳۰ ســهم و در نماد معامالتی 

)پرسپولیســح ۱( تعداد ۸۸۵ سهم در نظر 
گرفته شده  و دوره ســفارش گیری از ساعت 

۹:۳۰ لغایت ۱۱:۳۰ است.
بر این اســاس در روز نخســت،   میثم فدایی 
واحد، مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص 
وضعیت نخســتین روز پذیره نویسی سهام 
ســرخابی ها گفت:  در مورد باشگاه استقالل 
۱۶7 میلیون و ۴۰۳ هزار و  ۹۰۳ ســهم، توســط ۱7۹ 
هزار و  ۱۸۵ نفر و در مورد باشــگاه پرســپولیس ۱۶۲ 
میلیون و ۲۲۹ هزار و ۱۳۶ ســهم توســط ۲۰۱ هزار و 
۲۵۴ هزار نفر خریداری شــد.اما از آن روز به بعد میزان 

مشــارکت اعالم نشــد و فقــط آمار تجمیعی ســهام 
خریداری شــده توســط ناظر بازار اعالم می شــود. بر 
اســاس این آمار حجم تقاضای خرید در نماد معامالتی 
)استقاللح۱( ۲۲۶ میلیون و ۲۱۳ هزار و ۳7۱ سهم و در 
نماد معامالتی )پرسپولیسح۱( ۲۱۹ میلیون و ۳۴ هزار 
و ۱۶۵ سهم بوده است.هرچند میزان مشارکت در این 
پذیره نویسی کمتر از حد انتظار بوده است اما با توجه به 
اینکه ۳۰ روز کاری برای پذیره نویسی زمان وجود دارد 
که ۲۶ روز آن باقی مانده و هنوز برای پیش بینی میزان 
مشارکت زود است.  البته هر زمان پذیره نویسی تکمیل 

شود فرایند آن متوقف خواهد شد.

 ساعات کاری سامانه های ســاتنا و پایا، با هدف ایجاد 
ســهولت در پرداخت های مشــتریان شــبکه بانکی 
در ایام پایانی ســال، افزایش یافت. ســاعت پایان کار 
ســامانه ســاتنا در روزهای ۲۶ و ۲۸ اســفندماه برای 
دســتور پرداخت های بین مشتری ســاعت ۲۰ و ۳۰ 

دقیقه و دســتور پرداخت های بین بانکی ســاعت ۲۱ 
تعیین شده است.در همین راستا در روز ۲۹ اسفندماه 
دستورپرداخت های بین مشــتری تا ساعت ۱۶ و ۳۰ 
دقیقه و  دســتورپرداخت های بین بانکی تا ساعت ۱۴ 
در سامانه ساتنا انجام خواهد گرفت.همچنین سامانه 

پایا، همانند روزهای عادی )غیرتعطیل رسمی( شامل 
چهار چرخه بوده و دســتورپرداخت های شاپرکی نیز 
در چرخه اول )سه و ۴۵ دقیقه بامداد( تسویه خواهند 
شد.همانند روال روزهای عادی )غیرتعطیل رسمی(، 
اسناد تسویه بین بانکی )Net( کلیه سامانه ها )شتاب، 

پایا، پــل، تجمیع قبوض و ...( در تاریخ ۲۹ اســفندماه 
نیز در ســامانه ساتنا تسویه شــده و بانک ها با توجه به 
وضعیت نقدینگی حســاب خود نزد بانک مرکزی در 
این روز، در صورت تمایل مجازند نســبت به ارســال 

دستورپرداخت های ساتنا اقدام کنند.

سرخابی

مرکزی

خریــدار   نایب رییــس هیــات مدیره 
ســازمان بورس و اوراق بهادار به استقبال 
ســازمان بــورس از حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اشــاره کرد و گفــت: حمایت های 
دولت ســیزدهم در قانون بودجــه از بازار 
ســرمایه و نیــز برخــی از نامه نگاری های 
رییس جمهوری تاثیر زیادی بر بهبود روند 

معامالت بورس ایجاد کرد.
 اختصــاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بــه منظور 
حمایت از اقشار ضعیف جامعه که در دولت 
دوازدهــم به کار گرفته شــد از نخســتین 
روزهای اجرایی شدن با حاشیه های زیادی 
از ســوی فعاالن بازار همراه شــد و از همان 
ابتدا استفاده از این ارز را نوعی زمینه سازی 
برای ایجاد رانت و داللی در کشــور عنوان 

کردند.
بــا وجــود اعتراضات گســترده بــرای به 
کارگیــری ارز ۴۲۰۰ تومانــی در اقتصاد 
کشــور، اما این طرح در کنار دیگر اقدامات 
اشتباه دولت قبل و تحت تاثیر پیگیری های 
مکــرر مســووالن آن دوره اجرایی شــد و 
ضربه های مهلکی به پیکره اقتصاد کشــور 

وارد کرد.
دولت ســیزدهم از زمان آغاز به کار خود در 
کنار تصمیمات اتخاذ شــده، پیگیری های 
زیادی را در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
انجام داد که در ادامــه چنین فعالیت هایی، 
رییس جمهوری در نخستین روزهای آبان 
ماه و نیز در برنامــه گفت وگوی تلویزیونی با 
مردم در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
اعالم کرد: تــا امروز جلســات متعددی در 
ســتاد اقتصادی دولت برای بررســی این 
موضوع داشــته ایم. با اقتصاددانان خارج از 
مجموعه دولت هم رایزنــی و بحث و تبادل 
نظر شد. شــاهد بودیم پول سفره مردم، در 
جیب چنــد دالل رفت. باید ایــن موضوع 
طوری اصالح شــود که پول در جیب مردم  

برود و در سفره مردم ظاهر شود.
آیت اهلل »ســید ابراهیم رییســی« تاکید 
کرد: »این کار ضرورت دارد اما با غافلگیری 
انجام نخواهیم داد و مردم را نســبت به آن 
بی اطالع نخواهیم گذاشت و شوک به بازار 
ایجاد نخواهیم کرد. همه جوانب ســنجیده 
می شود به طوری که بازار و مردم در جریان 

این تصمیم قرار می گیرند.«
اعــالم چنیــن خبــری از ســوی رییس 
جمهــوری خوش بینی های زیــادی را در 
بین مردم برای حذف هر چه ســریع تر ارز 
۴۲۰۰ تومانی ایجاد کرد و اکثر اقتصاددانان 
و فعاالن حاضر در بازار ســرمایه این اقدام 
را نقطه امیدی بــرای بهبود حتمی فعالیت 
شرکت های تولیدی و نیز ســهام آنها بازار 

سرمایه کشور اعالم کردند.
اکنون با وجود گذشــت حدود ۶ ماه از آغاز 
به کار دولت ســیزدهم، »آیت اهلل رییسی« 
توانست به بخشــی از وعده های داده شده 
خــود در مناظره های ریاســت جمهوری 
جامه عمل بپوشــاند و آنها را به مرحله اجرا 
برســاند. همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
از دیگر اقداماتی اســت که مسووالن حاضر 
در دولت فعلی اجــرای آن را تا زمان اجرایی 
شــدن به جد پیگیری کردند و اکنون طبق 
صحبت های انجام شــده شاهد حذف ۱۰۰ 

درصدی آن از اقتصاد کشور هستیم.
به دنبال چنیــن اقداماتی، در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ کــه در ۱۵ آذر ماه امســال تقدیم 
مجلس شــورای اسالمی شــد، ارز ۴۲۰۰ 
تومانی حذف و بودجه بر این اساس تنظیم 

شد، البته دولت برای جبران آن و حمایت از 
معیشت خانوارها منابعی در بودجه را پیش 
بینی کرده تا با پرداخت آن در قالب نقدی یا 

غیرنقدی قدرت خرید مردم را جبران کند.
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
جلســه علنی نوبت صبح روز ۱۵ اسفندماه 
در بررسی الیحه بودجه سال آینده، حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانــی را تصویب کردند و مقرر 
شد تا برای جبران زیان رفاه مصرف کننده 
بــرای کاالهای اساســی از طریق کاالبرگ 

الکترونیکی یا از طرق جایگزین اقدام شود.
براســاس جزء یک بند الحاقی یک تبصره 
یک بودجه ســال آینده کــه مجلس در دو 
روز گذشــته تصویب کرد، بــه دولت اجازه 
داده می  شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف 
ردیف )۱۸( جدول مصــارف تبصره )۱۴( 
ایــن قانــون را از طریق تامیــن منابع مابه 
التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کاالهای 
اساســی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی 
اختصاص دهد. چنانچه دولــت قصد دارد 
کاالیی را از ســبد ارز ترجیحی حذف کند، 
باید پیشــتر ترتیبات قانونــی جبران زیان 
رفاه مصرف کننده برای کاالهای اساســی 
را از طریــق کاال بــرگ الکترونیکــی و در 

امور پزشــکی از طریق بیمه ها یــا از طرق 
جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به 
طوری که افراد بتوانند این کاالها و خدمات 
را به نرخ پایان شــهریور ۱۴۰۰ و در سقف 

سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

حذف ارز 4۲۰۰ تومانی زمینه ساز 
ایجاد شفافیت در فعالیت شرکت ها

بــا توجه بــه انجام چنیــن اقــدام مثبتی 
در دولــت ســیزدهم، برخــی از نگرانی ها 
در بیــن فعاالن بازار ســرمایه ایجاد شــد 
و به دنبال ارزیابــی دقیــق از تاثیر چنین 
اقدامی در بازار سرمایه هســتند که در این 
زمینه »محســن خدابخش«، نایب رییس 
هیات مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار 
امروز )سه شــنبه( در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصــادی ایرنــا گفت: حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی زمینه ساز ایجاد شفافیت در فعالیت 
شــرکت ها اســت که این امر به طور حتم 
می تواند به نفع شــفافیت در بازار ســرمایه 

باشد.
وی اظهــار داشــت: از ایــن اقــدام دولت 
ســیزدهم در راســتای حــذف ارز ۴۲۰۰ 
تومانی اســتقبال خواهیم کــرد و می تواند 

اقدامی مثبت در اقتصاد کشــور باشد که به 
مراتب تاثیر خــود را در حوزه های مختلف 
اقتصادی از جملــه بازار ســرمایه خواهد 
گذاشــت.خدابخش ادامه داد: اعتقاد ما این 
است که اگر قرار اســت یارانه ای به منظور 
حمایت از اقشار ضعیف جامعه به افراد تعلق 
گیرد باید این یارانه ها به صورت مســتقیم 
و بــه دهک هایی که مســتحق دریافت آن 

هستند، پرداخت شود.
نایب رییس هیات مدیره ســازمان بورس و 
اوراق بهــادار افزود: شــرکت ها باید بدانند 
که به چه نحوی فعالیــت اقتصادی خود را 
ســاماندهی کنند و در قوانین هم آمده که 
اگر قرار اســت محصوالت شــرکتی شامل 
قیمت گذاری دســتوری شــود، دولت باید 
طبق قانون ضرر و زیان شرکت ها را جبران 

کند.
وی اعالم کرد: ســازمان بورس بیشــتر به 
دنبال اجرای این قانون اســت تا شرکت ها 
بتوانند به صورت شــفاف فعالیــت کنند و 
اقدامات آنها در راســتای منافع سهامداران 

باشد.
به گفته خدابخش، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
با توجه بــه اینکه در راســتای شــفافیت 
فعالیت شــرکت ها است با اســتقبال بازار 

سرمایه مواجه خواهد شد.
نایب رییس هیات مدیره ســازمان بورس 
و اوراق بهــادار، بــه حمایت هــای دولت 
سیزدهم از بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: 
حمایت های انجام شــده از قانــون بودجه 
در خصوص بازار ســرمایه و نیز نامه رییس 
جمهوری در راســتای بهبود روند معامالت 
بورس بود که انجام چنیــن اقداماتی تاثیر 
زیادی را هم بر روند معامالت بازار ســرمایه 
گذاشت.وی اظهار داشــت: بازار سرمایه به 
دنبال این اســت که پیش بینی پذیر شــود 
و زمینه ایجاد شــفافیت را فراهــم کند تا 
شــرکت ها بتوانند فعالیت خود را از طریق 
آن و براســاس سیاســت های خــود انجام 
نامه ها  دهند.خدابخش خاطرنشــان کرد: 
از سوی دولت نشــان دهنده حمایت دولت 
سیزدهم از بازار سرمایه است که این اتفاق 
می تواند به عنوان اتفاقــی مثبت در دولت 

فعلی تلقی شود.

استقالل و پرسپولیس چقدر خواهان داشتند؟

وزهای پایانی سال افزایش ساعت کاری سامانه های ساتنا و پایا در ر

یک کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد

وسیه و اوکراین برای بازار سرمایه ایران فرصت جنگ ر
خریدار  یک کارشــناس بازار ســرمایه 
گفت: ادامــه دار شــدن جنگ روســیه و 
اوکراین از یک طرف و امضای توافق برجام 
از ســوی دیگر همچنین تحریم اروپا علیه 
روسیه، فرصت طالیی برای رشد بازار سهام 

ایران را فراهم می سازد.
»عباسعلی حقانی نســب« به فرصت های 
جنگ روســیه و اوکراین برای بازار سرمایه 
ایران اشــاره کرد و اظهار داشت: با توجه به 
شرایط جنگ روســیه و اوکراین، اگر توافق 
برجام زودتر بــه امضا برســد زمینه ایجاد 
شــرایط مناسب برای پتروشــیمی ها و نیز 

فروش نفت کشور فراهم خواهد شد. 
وی اظهــار کرد: البتــه ایران همیشــه در 
شرایط خاص قرار داشــته است، بدین معنا 
که در زمانی شــاهد وجود تحریم در کشور 
نبودیــم، قیمت نفت پایین بــود و در زمان 
تحریم نیز قیمــت نفت با افزایش شــدید 
همراه شد و قادر به فروش نفت نبودیم، اگر 
این توافق صورت بگیرد عمال یک شــرایط 

طالیی برای کل اقتصاد ایران به ویژه بورس 
و بازار سهام ایجاد خواهد شد، دلیل آن هم 
این اســت که تحت تاثیر عدم وجود تحریم 
و افزایش قیمــت نفت بایــد از این فرصت 

استفاده کرد.
حقانی نســب تاکید کرد: اگر توافق صورت 
نگیرد، ممکن است تشــدید تحریم ها را به 
همراه داشته باشــد که این اتفاق به صنعت 
پتروشــیمی  آســیب وارد خواهد کرد ولی 
براساس شواهد به نظر می رسد در روزهای 

آینده توافق برجام به امضا برسد.
ایــن کارشــناس ارشــد بــازار ســرمایه 
گفت: جنــگ اوکراین باعــث افزایش نرخ 
کامودیتی ها و نفــت و گاز شــده که عماًل 
شرایط خوبی برای صنعت پتروشیمی  ایران 
به وجود آورده اســت، البته باید به این نکته 
توجه داشت که وقتی غربی ها بانک مرکزی 
یا بعضــی از بانک هــای روســیه را تحریم 
می کنند باعث کاهش فروش نفت روســیه 
می شــوند چراکه نمی تواند پول فروش را از 

طریق شبکه بانکی دریافت کند، این اتفاق 
زمینه کاهش فروش و افزایش قیمت انرژی 

را فراهم می کند. 
وی ادامه داد: ضمن اینکه خود روســیه هم 
وقتی می بیند غرب نفت و گاز این کشــور 
را تحریــم نمی کنــد عماًل بــرای اینکه به 
غرب فشــار وارد کند فروش خود را کاهش 
می دهد تا به آنها ضربــه بزند و اینجا فرصت 

طالیی برای ایران بوجود می آید.
حقانی نســب اظهــار داشــت: از طرفــی 
بحث هایی وجود داشت که با امضای برجام 
و توافق احتماال قیمت دالر کاهش پیدا  کند 
ولی با افزایــش قیمت مواد اولیــه و انرژی 
عمال نه تنها این اثر خنثی می شــود بلکه در 
مجموع حتی اگر دولت تصمیم به ارزپاشی 
بگیرد تا قیمت ارز کمــی  کاهش پیدا کند، 
این اقدام به نفع بازار ســرمایه خواهد بود و 

مشکلی برای این بازار ایجاد نخواهد کرد.
این کارشناس ارشــد بازار سرمایه در پاسخ 
به اینکه اگر برجــام و توافق صورت بگیرد و 

جنگ روســیه علیه اوکراین ادامه دار شود، 
فکــر می کنید شــرکت های پتروشــیمی  
چقدر از این فرصت ها می توانند بهره ببرند؛ 
توضیح داد: اگر توافق صورت بگیرد، روسیه 
در باتالق اوکراین فرو بــرود و تحریم های 
اروپا علیه روسیه تداوم داشته باشد، حداقل 
در یک دوره ۶ ماهه با باال بودن قیمت انرژی 
مواجه هســتیم.وی اضافه کرد: از آن طرف 
دولت، نفت زیــادی در حدود ۱۰۰ میلیون 
بشکه نفت در کشتی ها و بنادر و محل های 
مختلــف ذخیــره دارد که به طــور قطع با 
احیای برجام آنها را با قیمت خوبی می تواند 
بفروشد و درآمد باالیی کسب کند؛ در کنار 
این موضوع پتروشــیمی ها هم به طور قطع 
با قیمت های خوبــی می توانند محصوالت 
خــود را بفــروش برسانند.حقانی نســب 
افزود: با توجه به اینکــه در بودجه هم برای 
خوراک پتروشــیمی ها به ویژه گاز ســقف 
تعیین شده اســت، به نظر می رســد از ماه 
آینده اثرات افزایش فــروش با قیمت باالتر 

را در پتروشمی ها شــاهد خواهیم بود.این 
کارشناس ارشــد بازار ســرمایه  ادامه داد: 
به تبع افزایش قیمت نفت و گاز، محصوالت 
پتروشــیمی  پایــه نفتــی و گازی افزایش 
پیدا می کند و با توجه بــه اینکه ۶۰ درصد 
محصوالت پتروشــیمی  کشــور صادرات 
محور هســتند شــاهد تاثیرگذاری آن بر 
ارزش پتروشــیمی ها و در نهایت رونق بازار 
ســرمایه خواهیم بود.حقانی نسب تصریح 
کرد: البته باید به این نکته هم توجه داشت 
که با رفع تحریم هــا، دولت باید تحریم های 
داخلی را هم برطرف کند که به نظر می رسد 
در این زمینــه باید مســایلی مانند کاهش 
نرخ بهره مورد توجه قــرار بگیرد که در این 

شرایط باید اتفاق بیافتد.



دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو مطرح کرد

وط به تحقق برخی پیش فرض ها و قابل اجراست مشر بهبود صنعت خودر

معاون وزیر صمت خبر داد

و برای سال آینده ۴۰ تا ۷۵ درصد، تعرفه واردات خودر

صنعت
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 أخذ هرگونه هزینه بابت صدور و مجوز کسب 
و کار ممنوع است

بر اســاس بند الحاقی تبصره ۱۸هرگونه هزینه بابــت خدمات صدور 
مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه های دولتی 

ممنوع است.
 نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی 
بخش هزینه ای الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با  بند الحاقی )۱( 

تبصره )۱۸( ماده واحده این الیحه موافقت کردند.
در بنــد الحاقی )۱( تبصــره )۱۸( آمده اســت: کلیه امــور مربوط به 
مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ دهی به استعالم ها 
و تأییدیه ها و صدور مجوز، از ســال ۱۴۰۱، صرفــاً از طریق درگاه ملی 
مجوزهای کشــور انجام گردد. از این تاریخ  أخــذ هرگونه هزینه بابت 
خدمات صــدور مجوز و امور مربوطه خارج از ســامانه مذکور توســط 

دستگاه های دولتی ممنوع است.

وش فوق العاده  ح فر  عرضه ۳ محصول در ۲ طر
و آغاز شد و ویژه مادران ایران خودر

 گروه صنعتی ایران خودرو دومین طرح فروش ویژه مادران را همزمان 
با ســی و چهارمین فروش فوق العاده محصوالت به مدت ســه روز آغاز 

کرد.
 در این دو طرح، ســه محصول پژو ۲۰7 دســتی با ســقف شیشه ای، 

راناپالس و دناپالس توربوشارژ اتوماتیک عرضه می شود. 
در طرح فروش ویژه قانون حمایــت از خانواده و جوانی جمعیت، امکان 
ثبت نام بــرای مادرانی که تاریــخ تولد فرزند دومشــان از ۱۹ آبان ماه 
امسال به بعد است، فراهم شده اســت. در صورتی که تعداد متقاضیان 
بیش از ظرفیت ثبت نام باشــد، مشــتریان نهایی از طریق قرعه کشی 

تعیین خواهند شد. 
در نخســتین فروش ویژه مادران که در هفته گذشته اجرا شد، به دلیل 

باال بودن متقاضی، مشتریان به صورت قرعه کشی انتخاب شدند. 
مراسم قرعه کشــی روز شــنبه ۲۱ اســفندماه، با حضور نمایندگان 
نهادهای نظارتی برگزار و به صورت زنده از طریق ســایت ایران خودرو 
به نشانی ikco.ir و همچنین صفحه رســمی این شرکت در آپارات به 

نشانی ikco_ir پخش خواهد شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک:
 افـزایش سقف ضمانت نامه های اعتباری 

و پیمانکاری صنایع کوچک در کشور
رئیس هیات مدیــره و مدیرعامــل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
صنایع کوچک از تصمیــم مجمع عمومی این صنــدوق برای افزایش 
سقف ضمانت نامه اعتباری صنایع کوچک از سه به پنج میلیارد تومان و 
ضمانت  نامه های پیمانکاری مانند حسن انجام کار و شرکت در مناقصه 

و مزایده، تا سقف هفت میلیارد تومان، خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران، »محمدحسین مقیسه« در نشست هم اندیشی مدیران ستادی 
و استانی ســازمان صنایع کوچک  و شــهرک های صنعتی ایران با بیان 
این که بانک ها بیش از ۱۰۰ درصد از مشــتری وثیقــه طلب می کنند، 
گفت: مبلغ ضمانت نامه اعتباری در مناطــق کم برخوردار ۸۵ درصد و 
در مناطق برخوردار 7۰ درصد اســت که با توافق مجمع عمومی تالش 
داریم این میزان را به ۱۰۰ درصد برســانیم که در این صورت، ضمانت 

دولتی برای بانک ها کفایت خواهد کرد.

وی همچنیــن از تشــکیل کارگروه فرعــی برای گرفتــن تصمیمات 
کارشناســی الزم با حضور اعضای مجمع عمومی این صندوق، شامل 
وزارتخانه هــای صمــت، امــور اقتصادی ودارایی، تعــاون، کار و رفاه  

اجتماعی، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.
مقیسه با تأکید بر جلوگیری از موازی کاری در صدور ضمانت نامه های 
مورد نیاز صنایع کوچک، بیان کرد: این صندوق با مشارکت بانک سپه 
برای هر استان ۱۰ فقره تسهیالت ۵ میلیارد تومانی با ضمانت صندوق 

اختصاص داده است.
وی ادامه داد: بانک سپه این تســهیالت را یک ساله و تنها برای سرمایه 

در گردش، طرح توسعه و خرید ماشین آالت درنظر گرفته است.
رئیس هیات مدیــره و مدیرعامــل صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
صنایع کوچک با بیان این که شرکت شهرک های صنعتی استان ها باید 
واحدهای صنعتی قابل قبول را به بانــک معرفی کنند، توضیح داد: نرخ 
سود این تسهیالت مصوب شــورای پول و اعتبار است، اما با مجوزی که 

از مجمع داریم، نرخ کارمزد را ۵۰ درصد تخفیف داده ایم.
مقیسه با اشــاره به این که اعتبارســنجی ها را به روزرســانی کرده ایم 
و دریافت وثیقه به رتبه اعتباری مشــتری بســتگی خواهد داشت و بر 
این اساس ضمانت نامه صادر خواهد شــد، تصریح کرد: از سال ۱۳۹۶ 
تاکنون فرآیند اعتبارســنجی به صورت الکترونیکی انجام می شود که 
در دو مرحله بهبود پیدا کرده است تا مشــتریان به راحتی وارد مرحله 

اعتبارسنجی و صدور ضمانت نامه شوند.
وی از همکاری هــای ســازنده معاونت های صنایع کوچک شــرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان ها به عنوان نماینده رســمی صندوق 
ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک برای تسهیل و رفع موانع فضای 

کسب وکار بنگاه های اقتصادی قدردانی کرد.

عضو کمیسیون بازرگانی ایران:
وسیه فرصتی برای رشد تجارت   تحریم ر

ایران است
عضو کمیســیون صــادرات غیرنفتــی اتــاق بازرگانی ایــران گفت: 
تحریم های غرب علیه روســیه فرصتی مهم برای توسعه روابط تجاری 

با این کشور است.
»جمشــید نفر« اظهار داشــت: هر حادثــه ای که در جهــان رخ دهد 
فرصت ها و چالش هایی را برای دیگر کشــورها به همراه خواهد داشت 

که باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: بدون شــک اجماع جهانی برای تحریم روسیه تهدید برای 
این کشور است، اما می تواند فرصتی برای افزایش صادرات ایران فراهم 

کند.
عضو کمیســیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: این 
یک فرصت اســتثنایی است که می تواند با توســعه روابط تجاری برای 
ایران رشد اقتصادی به همراه داشته باشــد و کشور را در شرایط جدید 

صادرات و واردات قرار دهد.

تولید

خریدار  معاون وزیــر صمت گفت: تعرفه 
واردات خــودرو برای ســال آینــده فعال 
تغییری ندارد و بر اساس همان تعرفه های 
قبلی اســت. تعرفه از ۴۰ درصد آغاز و تا مرز 
7۵ درصد بر اســاس حجم موتــور خودرو 

اعمال می شود. 
محســن صالحی نیا در برنامــه خبری در 
رابطه با ســاز و کار واردات خودرو در سال 
۱۴۰۱ و در پاســخ به این ســوال که مجوز 
واردات خودروهای ســواری به چه کسانی 
داده می شــود؟ بیان کــرد: واردات خودرو 
دارای سابقه است و در ســال های قبل هم 
بر اســاس آئین نامه ضوابط فنــی واردات 
خودرو که مصــوب هیأت وزیران اســت 
ســاری و جاری بوده اســت امــا آنچه که 
امروز بیــان می کنیم اجازه داده می شــود 
که دولت بتواند به شــرکت ها و یا اشخاصی 
که براســاس ضوابط فنــی واردات خودرو 
می توانند مشــمول واردات خودرو شــوند 
این اجازه را اعطــا کند بنابرایــن واردات 
خودرو توســط دولت و ارکان دولت مدنظر 

نیست.
رئیس ســازمان گسترش و نوســازی بیان 
داشت: معموالً شرکت هایی که قصد واردات 
خودرو را دارنــد باید از قبل شــرایطی را از 
منظر امکان ارائه خدمات فروش و خدمات 
پس از فروش و تأمین قطعات مناســب در 
طی فرآیند بهره برداری توســط متقاضیان 
داشته باشــند و بنابراین شــرکت هایی که 
بتوانند این ضوابط را طی کند و خودروهایی 
نیز باشــد که در قاعده اســتاندارد باشــد 

می توانند در این دسته قرار بگیرند.
وی در پاســخ بــه این ســوال کــه آیا به 
خودروســازهای داخلی مجوز واردات داده 
می شــود؟ گفت: برخی از خودروســازان 
داخلی در بخش خصوصی و دو خودروساز 
بزرگ آنها هم در سوابق قبلی معموالً تعداد 
محدودی واردات خودرو برای تکمیل سبد 
کاال داشته اند بنابراین در شرایط فعلی اگر 
آنها هم بتوانند ضوابط یاد شده را طی کنند 
و درخواست واردات داشته باشند می توانند 

در محدود واردات قرار بگیرند.
صالحی نیا با اشاره به بند ۴ ابالغیه ۸ ماده ای 
رئیس جمهور درباره واردات خودرو اظهار 
داشــت: در این ابالغیه آمده اســت که »به 
منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شــائبه 
انحصار و متناســب ســازی قیمت تولید و 
جبران کمبود تولید در صــورت عدم اقدام 
برای انجام تعهدات و رفع نیــاز بازار، موانع 
قانونی و اجرای واردات خودرو ظرف ســه 
ماه رفع گردد و با افزایش صادرات نســبت 
صــادرات بــه واردات افزایــش یابد« پس 
دارای سه محور است که یکی افزایش تولید 
داخلی برای جبــران کمبــود و دوم اینکه 
صادرات قطعــات را افزایش دهیم تا مصوبه 
قانونی مجلس امکان پذیر شــود و شرایط 

رقابتی مناسبی فراهم شود.
وی افزود: بنابراین با توجه به اختیار دولت 
با توجه به ســه محــور یاد شــده می توان 

مصوبه مجلس را براساس شرایط عملیاتی 
کرد.

معاون وزیر صمت اظهار داشــت: در مقاطع 
زمانی قبلی که واردات خودرو تابع مقررات 
عمومــی واردات و صادرات در کشــور بود 
خودرو هم مانند ســایر کاالها شــرایطی 
داشــت و واردات آن دارای تعرفه بود اما از 
منظر کارشناسی ما واردات تعداد خودروی 
پیش بینی شــده لطمه ای به تولید داخلی 

نمی زند.
وی افزود: واردات خودرو در ســنوات قبلی 
به طور متوسط حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار دالر به 
ازای هر خودرو بوده است یعنی حدود ۱.۴ 
میلیون دالر صرف واردات خودرو در ســال 

آینده خواهد شد.
صالحــی نیا بیان داشــت: در هیــچ زمانی 
محدودیت واردات خــودرو برای حمایت از 
تولید داخلی نبوده است و در چند سال اخیر 
به دلیل محدودیت های بیــن المللی برای 
تأمین ارز تولید کاالهای اساســی یا واردات 

محصول با مشکل مواجه بودیم.
معاون وزیر صنعــت بیان داشــت: تعرفه 
واردات خــودرو برای ســال آینــده فعاًل 
تغییری ندارد و بر اســاس همان تعرفه های 
قبلی است تعرفه از ۴۰ درصد آغاز می شود 
و تا مــرز 7۵ درصد براســاس حجم موتور 

خودرو اعمال می شود.
معاون وزیر صمت بیان داشــت: همیشــه 
تعرفــه واردات حداکثــر تــا ۱۵ بهمن به 
دولت پیشنهاد می شــود و دولت نیز آن را 
تصویب می کند اما امســال تعرفه واردات 
خودرو به دلیل اینکــه امکان واردات وجود 
نداشت، پیشنهاد نشد اما با عملیاتی شدن 
این موضوع اگر کســانی که مرتبط هستند 
پیشــنهادی برای کاهش یا افزایش داشته 
باشــند در دولت قابل بررسی است، ما برای 
ســال آینده برنامه ریزی انجام داده ایم که 
بخش وســیعی از آن در فرمــان ۸ ماده ای 
ریاست جمهوری وجود دارد و یکی از موارد 

آن حرکت به سمت خصوصی سازی واقعی 
است.

مجلس تصمیم گیری در رابطه با 
واردات خودرو را به دولت سپرده است

در ادامه این برنامه، علی اکبر تاالرپشــتی 
رئیس کمیســیون صنایع و معدن مجلس 
گفت: مجلس بــه لحاظ مطالبــه عمومی 
تشــخیص داده اســت که به دولت اجازه 
دهد تا در ســال آینده در زمینــه واردات 
خودروهای ســواری و ســنگین مجموعاً 

حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار خودرو وارد کند.
وی با بیــان اینکه اجرا این مصوبه دســت 
دولت اســت، گفــت: وزارت راه اعالم کرده 
است که برای ســاماندهی به ناوگان حمل 
و نقل به ۸۰ تا ۱۲۰ هزار خودرو نیاز دارد لذا 
برای این مهم یا باید بــر تولید داخلی تکیه 
کرد یا بخشی را از طریق واردات تأمین کرد.

تاالرپشــتی بیان داشــت: البتــه واردات 
خــودرو را نبایــد به هــر واردکننــده و یا 
بازرگانــی ســپرد و بــه نظرم دولــت باید 
اقداماتی انجام دهد تا کســانی که در رابطه 

اهلیت دارند خودرو وارد کنند.
رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
در پاســخ به این ســوال که ایرادات مجمع 
در بحث ساماندهی خودرو در مجلس دهم 
چه بوده اســت، گفت: در مجمع تشخیص 
مصلحــت جلســه ای داشــتیم، بعضی از 
اعضــای کمیســیون زیربنایــی اطالعات 
نداشــتند و عده ای واردات لوکس را مطرح 
می کنند امــا من در آنجا بیــان کردم که ما 
روی این موضوع ســاعت ها در کمیسیون 
کار کــرده ایــم و مجلــس به دنبــال رفع 

مشکالت مردم است.
وی افــزود: مجری جلب رضایــت مردم در 
زمینه خودرو دولت اســت و ما هم دســت 
دولــت را در این رابطه بــاز می کنیم اینکه 
یک هیأت عالی نظارت به شــورای نگهبان 
دیکتــه کند که فالن مصوبــه خالف قانون 

اساسی اســت این در حالی است که مرجع 
تشخیص قانون اساسی، شــورای نگهبان 

است و نباید قانون گذار سوم قد علم کند.
رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی بیان داشت: در ماده ۴ بیان 
شده اســت که اگر کســی بتواند صادرات 
خودرو انجام دهد در مقابل می تواند واردات 
کند و بنابراین اگر قرار اســت خودروســاز 
مطرحی در دنیا باشــیم و قابلیت عرضه در 
بازار جهانی داشته باشــیم باید بر صادرات 

تکیه کنیم.
وی افزود: واردات خــودرو در اختیار دولت 
گذاشته شده اســت مبنی بر اینکه وزارت 
صمت هر ساله نیاز ســنجی کند و از دولت 
مصوبه بگیــرد و اقدام کند کــه چه تعداد 
خودرو وارد کنــد و به نظر مــا این بهترین 

تصمیم در مجلس بود.
تاالرپشــتی در باره مانع مالــی و تأمین ارز 
واردات خودرو اظهار داشت: در قانون اخیر 
مجلس به دولت اجازه داده اســت که هر جا 
دولت ضرورت دید و توان داشــت واردات را 
انجام دهد و بطور کلی ســاز و کار اجرایی به 

دولت سپرده شده است.
وی افزود: مجمع تشخیص ایرادی می گیرد 
که این مساله با قوانین باال دستی در تعارض 
اســت ولی ما اعتقاد داریم این طور نیست و 
باید به خواســته مردم و تنظیم بازار توجه 
کرد و طوری نشــود که خــودرو به کاالی 

سرمایه ای تبدیل شود.
رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی بیان داشت: ۸ ماه پیش دو 
خودروساز بزرگ کشور و انجمن قطعه ساز 
نامه ای به من نوشــتند مبنی بر اینک هیچ 
مخالفتی با واردات خودرو نداریم لذا دولت 
باید تدبیری داشته باشــد که نیاز مردم در 
حوزه اســتفاده از خودرو برطرف کند و به 
مردم حــق انتخاب دهد و متهــم به تأمین 
خودروی لوکس نشوند تا مجبور به استفاده 

از خودروی بی کیفیت شوند.

واردات ۷۰ هزار خودرو در تنظیم بازار 
اثری ندارد

در این برنامــه، مهدی دادفــر دبیر انجمن 
واردکننــدگان خــودرو نیز بیان داشــت: 
خوشحالم که مجلس و دولت بعد از ۴ سال 
صحبت ها و مذاکرات مکرر بــه این نتیجه 
رســیدند که تقاضای بازار توســط تولید و 
واردات تأمین می شــود و این نقطه عطفی 
اســت در موضوع تجارت، بازرگانی و تولید 
و در رابطه با انحصار مطلق نیز شــک نداریم 
و هیچ کس شک ندارد و نســبت به انحصار 
دو خودروساز و عرضه ۹۵ درصدی در بازار 

هیچ فردی شک ندارد.
وی افزود: آنچه که مــردم نیاز دارند خودرو 
اســت و آنچه که دولت موظف اســت آن را 
تأمین کند خودرو است، زمانی که نمی توان 
از طریق تولید تقاضای بــازار را تأمین کرد 

باید از طریق واردات اقدام کرد.
دادفر بیان داشــت: درباره موضوع حمایت 
از تولید، دولت می توانــد تولیدکنندگان را 
از مالیات معاف کنــد و کمک های دیگری 
انجام دهد این در حالی است که ممنوعیت 
واردات خودرو چهار ســال بــازار را به هم 
ریخت و قیمت خودرو خارجی را به شــدت 
افزایش یافت و از ســوی دیگر توان تأمین 
بازار داخلی را هم نداشتیم بعد از چهار سال 
به این نتیجه رسیده ایم که 7۰ هزار خودرو 

وارد شود.
وی اظهار داشت: از ســال ۱۳7۰ تا به امروز 
بالغ بر 7۸۰ هزار دســتگاه خودرو مجموعاً 
وارد کشور شــده است و متوســط واردات 
از ســال ۱۳۹۰ تا به امروز بالــغ بر ۵۵ هزار 
دســتگاه در سال است و بیشــترین میزان 
واردات خودرو در ســال ۹۴ بود و سال های 
۹۴ و ۹۵ نیز ســال هایی بود که بازار از نظر 
قیمت و از نظر تعداد برای پاســخگویی به 
تقاضای مشــتریان در حالــت تعادلی قرار 
داشت زیرا نه واردکننده می توانست راحت 
خودرو بفروشــد و نه تولید کننــده و لذا در 
این سال وام برای خرید خودرو گذاشتند و 
تسهیالت بیمه ای در اختیار مشتریان قرار 

گرفت.
وی اظهار داشــت: واردات 7۰ هزار خودرو 
عدد معقولی اســت امــا در تنظیم تعدادی 
خودروی کشور مؤثر نخواهد بود زیرا کشور 
ســاالنه یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار دستگاه خودرو نیاز دارد.
دادفر بیان داشت: ممنوع واردات خودرو 
در راســتای حمایت از تولید نبود و ناشی 
از کمبود ارز بود اما مجــری بد عمل کرد 
و در افــکار عمومی انحصــار خودرویی و 
قبضه بازار مطرح شد بنابراین امیدواریم 
این 7۰ هزار خودرو به کشــور وارد شود 
و شــورای نگهبان هــم ایــن موضوع را 

تصویب کند.
دادفر در مــورد تعرفه ۴۰ تــا 7۰ درصدی 
بیان داشــت: تعرفه هــای واردات خودرو 
براساس ارزش افزوده ۵۵، 7۵ و ۹۵ درصد 

است.

خریدار  دبیر انجمن سازندگان قطعات و 
مجموعه های خــودرو ضمن تاکید بر اینکه 
قطعه سازی به ســبب کمبود نقدینگی در 
لبه پرتگاه قــرار گرفته ، به نظر نمی رســد 
که افزایش ۵۰ درصدی تیــراژ تولید ظرف 
یکســال اتفاق بیفتد، ضمن اینکه به شدت 
بایســتی مراقبت صورت گیــرد که مجددا 
خودروســازان بــرای اجرای دســتورات 
حاکمیتی بــرای افزایش تولید به ســمتی 
حرکت نکنند کــه از بحــث کیفیت غافل 
شوند.مازیار بیگلو، ضمن اشــاره به بازدید 
اخیر رئیس جمهوری و هشت دستور صادر 
شــده برای تحول صنعت خودرو و بهبودد 
وضعیت خــودرو، اظهار کــرد: حداقل دو 
مورد از این هشت دســتور، متوجه صنعت 
قطعه سازی اســت. دو مورد افزایش تیراژ 
تولید به میزان ۵۰ درصد و همچنین بحث 
ارتقا کیفیت خودروها از مواردی اســت که 
مرتبط با صنعت قطعه سازی نیز هست. این 
دو مورد قابل انجام اســت؛ مشروط به اینکه 
پیش فرض ها و الزاماتی که وجود دارد، ابتدا 

اتفاق بیفتد.
دبیــر انجمــن ســازندگان قطعــات و 
مجموعه های خودرو تاکیــد کرد: افزایش 
تیراژ تولیــد بین ۶۰ الی 7۰ هــزار میلیارد 
تومــان، ســرمایه در گردش نیــاز دارد اما 
متاســفانه رئیس جمهوری نفرموده اندکه 
قرار اســت برای تامین ایــن نقدینگی چه 
اتفاقی بیفتد و از کجا تامین شــود. همین 
االن هــم خودروســازان تــوان پرداخت 
مطالبات سررســید شــده قطعه سازان که 
به عددی حدود ۱۳ الی ۱۴ هــزار میلیارد 
تومان رسیده اســت را ندارند؛ حال چنانچه 

قرار باشد ۵۰ درصد هم افزایش تیراژ شکل 
گیرد، از کجا قرار اســت منابع مالی تامین 
شود؟ این ســوالی اســت که برای تمامی 

قطعه سازان مطرح است.
وی افــزود: صرفا منوط به اینکه با دســتور 
۵۰ درصد تیــراژ تولیــد بــاال رود، کاری 
نشدنی و دشــوار به نظر می رسد؛ شاید هم 
رئیس جمهــوری برای تامیــن منابع مالی 
روش هایی را بررســی کرده  و قرار اســت 
پیاده ســازی کنند اما حداقــل تاکنون به 
ما اعالم نکرده اند و قطعه ســازان در جریان 
نیســتند. در حقیقت با توجه بــه اینکه در 
حال حاضر قطعه ســازی بــه دلیل کمبود 
نقدینگی در لبه پرتگاه قرار دارد، این مورد 
چندان نزدیــک به وقوع نیســت که بتوان 
ظرف یکســال ۵۰ درصد تیراژ تولید را باال 

برد.
ایــن فعــال صنعــت خــودرو در رابطه با 
موضوع کیفیت نیز، تصریح کــرد: ما نیز از 
ارتقا کیفیت اســتقبال می کنیم و همیشه 
تاکیــد داریم که خودروســازان بایســتی 
موضوع کیفیــت را جدی پیگیــری کنند 
و پای پذیرش مــوارد کیفی بایســتند و از 
اســتاندارهای کیفی عقب نشــینی نکنند. 
همچنین بــه هیچ عنوان نبایــد از قطعاتی 
که دارای  مشکل هستند یا از منابعی تامین 
می شــود که کیفیت و صحت الزم را ندارد، 
استفاده کنند. ضمن اینکه خوِد ارتقا سطح 
کیفیت بــه معنی ســرمایه گذاری بر روی 
فناوری هــای خطوط تولیــد، کنترل های 
بیشــتر و تکنولوژی باالتر اســت و نیاز به 
سرمایه و تغییرات اساسی )در ماشین آالت 
و فرآیدها( دارد.  بیگلو متذکر شــد: اما نکته  

بســیار قابل توجه این اســت که نگرانی ما 
نیز این اســت که تاریخ نشــان داده هرگاه 
خودروساز برای پاسخ به تقاضا و برای آنکه 
پاسخگوی دستورات حاکمیتی باشد، تیراژ 
تولیــد را افزایش داده، ناچاراً مجبور شــده 
اســت که کیفیت را فدای کمیت کند؛   لذا 
بایستی بســیار مراقب باشــیم که مجدد با 
توجه به شرایط حال حاضر، این اتفاق نیفتد 
و خودروســازان به ســمتی حرکت نکنند 
که چون قرار اســت تیراژ تولید افزیش پیدا 
کند، تمرکز خود را بر افزایش تولید گذاشته 
و از بحث کیفیت مغفــول بمانند و در مورد 
کیفیت قطعات مورد استفاده، آسان گیری 
کنند.دبیــر انجمن ســازندگان قطعات و 
مجموعه های خودرو کشور تاکید کرد: این 
نکته را نیز فراموش نکنیم که تنها بازدیدها 
مشکلی را حل نخواهد؛ چراکه سال هاست 
از این بازدیدها در صنعت انجام شده است. 
آنچه کــه مشــکل را می تواند حــل کند، 

واقع نگری است.

پرداخت تسهیالت 1۰ هزار میلیارد 
تومانی به هیچ وجه جدی گرفته نشد

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه ســازان 
در رابطه با آخریــن  وضعیت تعیین تکلیف 
بدهــی خوروســازان بــه قطعه ســازان و 
تسهیالت وعده داده شــده به قطعه سازان، 
تصریــح کرد: هنــوز هیــچ تصمیم جدی 
اتخاذ نشده اســت و متاســفانه  مطالبات 
قطعه سازان از آن دســت موضوعاتی است 
که چند سالی است تمامی نهادهای مربوطه 
خنثی عمل کرده اند. طی دوســه ســال 
گذشته همیشــه در پایان سال، دولت یک 

سقف اعتباری تعیین می کرد و افزایش حد 
اعتباری داشتیم و شــورای پول و اعتبار آن 
را مصوب می کرد و در پایان سال نقدینگی 
تامین می شد، اما متاسفانه امسال علیرغم 
اینکه گفته شــد به هر خودروســاز ۵۰۰۰ 
میلیارد تومان تخصیــص پیدا خواهد کرد، 
آنطــور که ما شــنیدیم، به واســطه امهال 
برخی نهادهــا، این اتفاق نیفتــاد. در حال 
حاضر به شدت قطعه ســازان دچار کمبود 

نقدینگی و معضالت عجیبی هستند.
وی افزود: متاسفانه می گذارند موجودی ها 
و مواداولیه به انتها برســند، ســپس برای 
تامن منابع جدیــد اقدام می شــود و چند 
ماهی اختالل ایجاد می شــود. ما از همین 
حاال فریــاد می زنیم که مطمئن هســتیم 
پس از ایام عید، با مشــکالت بسیار بزرگی 
قطعه ســازان روبرو خواهند بــود و خرید 
مواداولیه، دستمزدها و حقوق ها و...  همگی 
به مشــکل بر خواهد خورد؛ در این شرایط 
خودروســاز مجبور خواهد شــد که تیراژ 

تولید را پاییــن آورد و به دنبال آن معضالت 
بیکاری و تعدیل نیرو که ســال ۱۳۹7 هم 
وجود داشــت اما با همت انجمــن مرتفع 
شــد، مجدد اتفاق بیفتد.بیگلو تصریح کرد: 
ســال ۱۴۰۰ بسیار بد عمل شــد. مجموعا 
۱۰ هزار میلیارد تومان تســهیالتی که قرار 
بود به خودروســازان تخصیص داده شود، 
اصال جــدی گرفته نشــد، در نتیجه اکنون 
هم خودروسازان با مشــکالت بسیار جدی 
و بــزرگ در پرداخت مطالبات سررســید 
شده قطعه سازان روبرو هســتند. این روند 
متاســفانه ادامه دار هم خواهد بود؛ چرا که 
هیچ افق روشــنی برای آن اندیشیده نشده 
است. چهارشنبه هفته گذشته )۱۱ اسفند 
ماه( رئیس جمهوری در یــک قرار از پیش 
تعیین نشــده، از گروه  صنعتی ایران خودرو 
بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکالت 
و مسائل این شــرکت تولیدی قرار گرفت؛ 
این بازدید منجر به صدور هشــت دســتور 

جهادی برای تحول در حوزه خودرو شد.
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نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران:
اصالح نظام ارز ترجیحی از مطالبات فعاالن 

اقتصادی بود
 

نایب رییس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفــت: عرضه ارز 
۴۲۰۰ تومانی موجب رانت در تجارت کشور شده است به همین دلیل 

فعاالن اقتصادی در صف موافقان حذف آن قرار دارند.
»حمیدرضــا صالحی« با تأکید بــر اینکه حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از 
مطالبات فعاالن اقتصادی بود، اظهار داشت: این ارز آثار مخرب فراوانی 
داشت، زیرا با چند نرخی شــدن ارز سوءاســتفاده، رانت و سوداگری 

ایجاد کرده بود.
وی با تأکید بــر اینکــه ارز ۴۲۰۰ تومانی در عمل تاثیــری در کاهش 
هزینه مایحتاج خانوارها نداشت، تصریح کرد: با نرخ ارز ترجیحی نهاده 
مصرفی، مانند ذرت و خوراک دام وارد کشور شد، اما سوء استفاه از آن، 

فرصت حمایت از قشر آسیب پذیر را سلب کرد.
صالحی با تأکید بــر اینکه چند نرخی بودن قیمــت ارز در بازار موجب 
فســاد و کمبود کاال شــد، خاطرنشــان کرد: از همان آغاز طرح بخش 
خصوصی و تشکل های صنفی مخالف بودند و اکنون با تصمیم مجلس 

شورای اسالمی حذف آن بهبودی به همراه خواهد داشت.
وی بابیــان اینکه حــذف ارز ترجیحی، که با تصمیم مجلس شــورای 
اسالمی انجام شده است باید بر اســاس برنامه ریزی باشد، خاطرنشان 
کرد: این روند باید به گونه ای باشــد که اقشــار آســیب پذیر از مشکل 
مصون بمانند و همان طور که دولت قول داده است با تخصیص یارانه به 

دهک های پایین تر حمایت صورت پذیرد.
نایب رییس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: بودجه حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی یا باید به صورت نقدی و ریالی به مردم پرداخت شود 

یا از طریق تولیدکنندگان واقعی به چرخه بازار بازگردد.
وی افزود: منابع ناشــی از تخصیــص ارز ۴۲۰۰ تومانی بــه دام و دارو 
اختصاص پیدا کنــد تا زمانی که اقتصــاد بار دیگر رونــق پیدا کرده و 

شاخص های اقتصادی نشان دهنده بهبود و شکوفایی باشند.
صالحی بابیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانــی بر روحیه جامعه نیز 
تأثیر منفی گذاشته بود، تأکید کرد: این تصور وجود داشت که برخی با 
امتیازات طالیی اقتصاد کشــور را به سمت سود خود در دست دارند که 

تأثیر مثبتی هم بر بازار نمی گذارد.
وی افزود: حذف ارز ترجیحی با پوشــش حمایتی از اقشار آسیب پذیر 

می تواند بر بازار نیز تأثیر مناسب بگذارد.

دبیرکل اوپک:

وی وقایع تاثیرگذار بر قیمت نفت  اوپک ر
کنترل ندارد

دبیرکل اوپک اعــالم کرد اوپک روی وقایعی که بــه افزایش قیمتهای 
جهانی نفت منتهی شــده اند، کنترلی ندارد و ظرفیت کافی در سطح 

جهانی برای بجران از دست رفتن عرضه روسیه وجود ندارد.
محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در کنفرانس سراویک هیوستون گفت: 
ظرفیت کافی در ســطح جهانی وجود ندارد تا جایگزین هفت میلیون 
بشــکه در روز صادرات روســیه شود.روســیه با صادرات حدود هفت 
میلیون بشــکه در روز معادل هفت درصد از عرضه جهانی، بزرگترین 

صادرکننده نفت و فرآورده های نفتی جهان است.
وی گفت: ما کنترلی روی وقایع و مســائل ژئوپلیتیکــی نداریم و این 
مســئله روی روند بازار تاثیر می گذارد. من از چند سخنران کنفرانس 
سراویک شــنیدم که می گفتند وضعیت فعلی بازار ممکن است باعث 
نابودی تقاضا شود. هر چند چنین مسئله ای ممکن است وجود داشته 
باشــد اما بخش دیگر این معادله در حال حاضر اهمیت بیشتری دارد و 

آن هم عقب ماندن رشد عرضه از تقاضا است.
دبیرکل اوپــک در خصوص این که چرا اوپک و متحدانش در نشســت 
هفته گذشته محدودیت عرضه را به یکباره پایان ندادند، گفت: تحوالت 
بازارهای نفت از زمان نشســت دوم مارس این گروه اتفاق افتاده است. 

باید دید در نشست بعدی چه اتفاقی روی می دهد.
اوپک و متحدانش در آخرین دیدار خود که دوم مارس برگزار شــد، به 
برنامه افزایش تدریجی تولید در آوریل پایبند ماندند و بحران اوکراین 

را در مذاکراتشان نادیده گرفتند.
منابع آگاه با بیان این که سیاســتهای اوپک پالس ارتباطی با افزایش 
قیمتهای نفت ندارد، احتمال افزایش عرضه جهانی این گروه که شامل 
روسیه و عربستان سعودی اســت را اندک شــمردند.قیمت نفت روز 
دوشــنبه در بحبوحه کمبود عرضه و مذاکرات آمریکا و روســیه برای 

ممنوعیت واردات روسیه، به باالترین حد از سال ۲۰۰۸ صعود کرد.
یکی از این منابع آگاه گفت: مشــکل این است که شــرایط فعلی بازار 
ارتباطی با سیاستهای اوپک نداشته و ارتباطی با کمبود عرضه ندارد. ما 
همه دلیل قیمت فعلی را می دانیم. اوپک یــا اوپک پالس با دالیلی که 

قیمتها را به سطوح فعلی رسانده اند، ارتباطی ندارند.
تحریمها علیه مســکو بر ســر حمله به اوکراین، تجارت نفت روسیه را 
طی هفته گذشــته مختل کرد و اگرچه صادرات انرژی شامل تحریمها 
نشــدند، بســیاری از خریداران از معامالت مربوط به نفت این کشور 

فاصله گرفتند.
اوپک پالس در حال تسهیل تدریجی محدودیت عرضه ای است که در 
سال ۲۰۲۰ در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج بحران پاندمی ویروس 
کرونا به اجرا گذاشته بود و از اوت ســال گذشته هر ماه تولیدش را ۴۰۰ 
هزار بشــکه در روز افزایش می دهد اما حاضر نشده است درخواستهای 
مصرف کنندگان بــرای افزایش بیشــتر تولیــد را بپذیرد.این منابع 
می گویند مجموع عرضــه و تقاضا در بازار جهانی نفــت متوازن مانده 
است.یکی از منابع آگاه اوپک پالس گفت: عوامل عرضه تغییری نکرده 
اند و تصور می کنم نتیجه دیدار قبلی برای همه فعاالن بازار واضح بود و 
این گروه در تصمیماتش صرفا متوازن نگه داشــتن بازار را در نظر دارد.
بر اســاس گزارش رویترز، طبق اعالم آژانس بیــن المللی انرژی، اکثر 
اعضای اوپک در حال حاضر ظرفیت مازاد تولیــد اندکی دارند و عمده 

ظرفیت اضافی تولید در عربستان سعودی و امارات متحده عربی است.

و نیر

واردکنندگان نفت آســیا بازگشــت زودهنگام عرضه 
ایــران را در بحبوحه جنگ روســیه و اوکراین تنها راه 
برای مهار افزایش قیمتها مــی دانند که مانع از نابودی 
تقاضا شــده و احیای اقتصادی منطقه ای شکننده از 

پاندمی کووید ۱۹ را از گزند ایمن نگه می دارد.
 بازار نگران تحوالت پیرامون مذاکرات هسته ای است 
که به نتیجه رســیدن آن راه را برای بازگشت صادرات 

نفت ایران هموار می کند.
تهران بــا عرضه محموله هــای کمتر به شــرکتهای 
بازرگانی چین و نگه داشــتن بشــکه های نفت برای 
فروش مستقیم آنها پس از رفع تحریمها، سیگنالهای 

قوی درباره بازگشت خود به بازار ارسال کرده است.
لیم جیت یانگ، مشــاوره بازارهای نفــت اس اند پی 
گلوبــال کامادیتــی اینســایتس در این بــاره گفت: 
خریداران آســیایی امیدوارند بازگشــت سریع نفت 
ایران قیمتها را در بحبوحه رشد تنشهای ژئوپلیتیکی 
و پایبندی تولیدکننــدگان اوپک پــالس به افزایش 
تدریجی عرضــه و افزایش تولید به میــزان ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز، کاهش دهد. وی گفت: بــر این باوریم 
توافق میان آمریــکا و ایران می توانــد بزودی حاصل 
شود. فرض ما بر این اســت که بازگشت کامل به توافق 

هسته ای سال ۲۰۱۵ تعلیق کامل تحریمها 
را به دنبال خواهد داشــت و تولیــد ایران را 
تا اوت به میــزان 7۵۰ هزار بشــکه در روز و 
صادرات از ذخایر را ۳۰۰ هزار بشــکه در روز 
افزایش می دهد.قیمت نفت تحت تاثیر خبر 
مذاکــرات دولت بایدن با متحــدان اروپایی 
برای ممنوعیت واردات نفت روسیه در زمان 

گشایش معامالت دوشنبه، افزایش چشمگیری داشت 
و نفت برنت ماه آتی بازار ICE به ۱۳۹ دالر و ۱۳ سنت 
در هر بشکه صعود کرد  در حالی که بهای نفت ماه آتی 
نایمکس با ۱۴ دالر و ۸۲ سنت افزایش، به ۱۳۰ دالر و 

۵۰ سنت در هر بشکه رسید.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا بــه اس اند پی گلوبال 
گفت: امیدوار است روسیه موضع سازنده تری در قبال 

مذاکرات هسته ای اتخاذ کند.
راجات کاپور، مدیرکل نفت، گاز و شیمیایی در شرکت 
ســینرژی کانســالتینگ اظهار کرد: بر اســاس اکثر 
برآوردها، ایران می تواند به ســرعت ظرفیت تولیدش 
را افزایش دهد و در واقع مدتی است که سرگرم برنامه 
ریزی برای بازگشــت به بازارهای بین المللی اســت. 
شرکت ملی نفت ایران می تواند در چند ماه آینده 7۰۰ 

هزار بشــکه در روز به تولیدش افزایش کند 
و در مدت ســه ماه تولیدش را به حدود ۳.۲ 
میلیون بشــکه در روز افزایش دهد. افزوده 
شــده یک میلیون بشــکه نفت به بازار، بین 
پنج تا هشت دالر روی قیمت نفت تاثیر دارد 
و بنابراین تــورم قیمت فعلــی را تا حدودی 
کاهش می دهد.شرکت برن اشتاین ریسرچ 
اعالم کرد هزینه های انرژی به عنوان درصدی از تولید 
ناخالص داخلی به هشــت درصد افزایش پیدا کرده که 
باالترین نرخ از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ 
اســت. افزایش قیمتهای نفت به بیــش از ۱۱۰ دالر 
در هر بشــکه، هزینه های نفت را بــه ۴.۵ درصد تولید 
ناخالص داخلی رســانده که از نظــر تاریخی، مقدمه 

رکود و نابودی تقاضاست.
دو منبع بازرگانی چینی ۲۸ فوریــه به پالتس گفتند: 
شــرکت ملی نفت ایــران محموله هــای کمتری به 

شرکتهای بازرگانی چینی می فروشد.
در حال حاضر چین محموله های نفــت ایران را تحت 
عنوان گریدهای نفتی دیگر ماننــد مالزی بِلند، عمان 
و آپرزاکوم وارد می کند. پاالیشــگاههای خصوصی در 
شرق استان شــاندونگ تقریبا همه این محموله های 

نفت را که به ۲۲.۸ میلیون تن معادل ۴۵۸ هزار بشکه 
در روز در سال ۲۰۲۱ بالغ شــدند و همچنین ۲.۲7۵ 

میلیون تن را در ژانویه خریداری کردند.
بعضی از پاالیشگاهها در هند که معموال خریدار بزرگ 
نفت ایران هســتند، اعالم کردند لغــو تحریمها علیه 
ایران، دینامیک بازار را در شرایطی که قیمتها در حال 
صعود هستند و ســطح تولید فعلی قادر به پاسخگویی 

به تقاضای پساکرونایی نیست، تغییر می دهد.
اگرچه وابستگی آســیا به نفت روســیه باال نیست اما 
تحلیلگران می گویند افزایــش قیمتها و تالش جهانی 
برای خرید نفت غیرروسی با وجود این که نفت روسیه 
هنوز هدف تحریمها قرار نگرفته اســت، ممکن است 
عرضه موجود را محــدود کند.طبق آمــار اس اند پی 
گلوبال، آسیا در سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۶ میلیون بشکه 
در روز نفت روســیه را وارد کرد که کمتر از پنج درصد 
واردات این منطقه بود. عمده نفت روسیه توسط چین 
خریداری شــد و نیمی از حجــم آن از طریق خط لوله 
وارد شد.بر اســاس گزارش پالتس، به گفته لیم جیت 
یانگ، تاثیر مســتقیم اختالل صادرات نفت روسیه بر 
آسیا در مقایســه با اروپا که ۲.7 میلیون بشکه در روز 

نفت روسیه را وارد می کند، قابل توجه نخواهد بود.

نفت

سمیرا ربیع   وزیــر نیرو با تشریح برنامه ها 
و اقدامــات صــورت گرفته برای توســعه 
انرژی های پــاک، از اقدامات انجام شــده 
جهت تولید هر چه بیشتر برق نیروگاه های 
تجدیدپذیر در پیک تابستان، کمک به رفع 
محدودیت های تامین برق صنایع و توسعه 
و بهره برداری فراگیر پنل های خورشــیدی 

توسط مردم خبر داد.
علی اکبــر محرابیــان توجه به توســعه 
انرژی های تجدیدپذیر به خصوص توسعه 
نیروگاه های خورشیدی و بادی را از رئوس 
برنامه های وزارت نیرو در دولت سیزدهم 
عنوان کرد و با تشــکر از بیانات ارزشمند 
مقام معظم رهبری )مدظلــه العالی( در 
حمایت از توســعه انرژی هــای پاک در 
هفته اخیر اظهار داشــت: با آغــاز به کار 
دولت ســیزدهم، وزارت نیرو احداث ۱۰ 
هزار مگاوات نیروگاه هــای تجدیدپذیر 
را طی ۴ ســال اعالم کــرد و این موضوع 
مهم در دستور کار ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ســاتبا 

قرار گرفت.
وزیر نیرو با اشــاره به فراخوان عمومی برای 
احــداث نیروگاه های تجدیدپذیــر افزود: 
این اقدام با اســتفاده از منابع مالی ناشی از 
صرفه جویی  ســوخت صــورت گرفت که با 
استقبال چشــمگیر و تقاضای قابل توجه از 

سوی بخش خصوصی رو به رو شد.
وی ادامــه داد: همچنین اخــذ مجوز برای 
احداث 7 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی 
و ۳ هزار مگاوات نیروگاه بادی، در دســتور 
کار شــورای اقتصاد قرار دارد که شــورای 
اقتصــاد در گام اول مجــوز ۴ هزارمگاوات 
نیروگاه خورشــیدی را برای دو سال آینده 

مصوب کرد.
محرابیان تاکید کرد: بر این اساس مقدمات 
عقــد قــرارداد احــداث ۱۵۰۰ مــگاوات 
نیروگاه های خورشــیدی برای سال ۱۴۰۱ 
با بخش خصــوص در حال انجام اســت و 

فعالیت اجرایی برای احــداث آن از ابتدای 
سال ۱۴۰۱ آغاز خواهد شــد، عالوه بر این 
که فرایند اخــذ مجوز بــرای نیروگاه های 
بادی نیز بر اساس ظرفیت های ویژه برخی 

مناطق کشور در دست پیگیری است.

احداث 55۰ هزار سامانه خورشیدی 
خانگی با اولویت مناطق و خانوارهای 

کمتر برخوردار
محرابیــان در ادامه از احــداث ۵۵۰ هزار 
ســامانه خورشــیدی خانگی بــا اولویت 
مناطــق کمتــر برخــوردار و خانوارهای 
تحت پوشــش نهادهای حمایتی خبر داد 
و یادآور شــد: مقدمات اولیــه کار فراهم 
آمده و با هماهنگی هــای صورت گرفته با 
نهادهای حمایتی از جملــه کمیته امداد 
امام خمینی)ره(، ســازمان بهزیســتی و 
همچنین ســازمان بســیج مستضعفین، 
فرایند اجرایــی برای احــداث ۱۱۰ هزار 

سامانه خورشیدی خانگی در سال ۱۴۰۱ 
نهایی شده است.

وزیر نیــرو گفت: اجــرای دســتورالعمل 
اجرایی طــرح تامین برق عشــایر کوچنده 
فاقد بــرق و واگــذاری ســامانه های برق 
خورشــیدی قابل حمل نیز در دستور کار 
وزارت نیرو قرار داشــته و تاکنــون بیش از 
۱۰ هزار ســامانه خورشیدی تحویل عشایر 
شده و کماکان دنبال می شود، تا ان شاءاهلل 
با توســعه این اقدام حمایت هــای الزم از 
تولیــدات کشــاورزی و دامداری عشــایر 

صورت گیرد.

 ورود قابل توجه برق تجدیدپذیر
 به شبکه تا پیک تابستان 14۰1

وزیر نیرو خاطرنشــان کرد: بــا پیگیری ها 
و هماهنگی های بــه عمل آمده از ســوی 
ســازمان ســاتبا با بخش خصوصی تفاهم 
برای احداث ۱۰ هــزار مگاوات نیروگاه های 

تجدیدپذیر با شرکت های بخش خصوصی 
توانمند و متقاضی به عمل آمده است.

وی دربــاره موضوع ایــن تفاهمنامه ها نیز 
یادآور شد: با مشارکت این شرکت ها جهت 
تامین برق مورد نیاز در زمــان اوج مصرف 
برق کشــور در ســال ۱۴۰۱، ظرفیت قابل 
توجهی از نیروگاه هــای جدید تجدیدپذیر 

به بهره برداری خواهد رسید.

بهره گیری از ظرفیت های مصوب 
در بودجه 14۰1

محرابیان ظرفیت های مصــوب در بودجه 
ســال ۱۴۰۱ را نیز مورد اشــاره قرار داد و 
گفت: در تعامل با مجلس شــورای اسالمی 
و نمایندگان، تمهیدات الزم برای توســعه  
نیروگاه های تجدیدپذیر صورت گرفت و با 
تصویب تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 
امیدواریم بتوانیم گام هــای موثری در این 

رابطه برداریم.

 وی برنامه توســعه و بهره بــرداری فراگیر 
پنل های خورشــیدی از طریق عموم مردم 
را به عنوان بخشــی از برنامه هــای وزارت 
نیرو مورد تاکیــد قرار داد و افــزود: در این 
رابطه از طریق ســرمایه های مردمی نصب 
پنل های اختصاصی برای اســتفاده از برق 
تجدید پذیر در منازل، واحدهای کوچک و 
بزرگ خدماتی، تجاری و کارگاهی و از این 
قبیل در دســتور کار قرار داشته و پیگیری 

می شود.

تامین برق صنایع پر مصرف از طریق 
احداث نیروگاه  های تجدیدپذیر

نیروگاه هــای  همچنیــن  محرابیــان 
تجدیدپذیر را راهکاری بــرای برون رفت از 
برخی محدودیت های تامیــن برق صنایع 
پرمصرف برشــمرد و تصریح کرد: به منظور 
رفع مشکالت ناشــی از قطع برق صنایع در 
ســاعات اوج مصرف، تفاهم نامــه  ای میان 
معاونت های وزارتخانه هــای صمت و نیرو 

تهیه شده است.
وزیر نیــرو ادامه داد: بر این اســاس معادل 
انرژی تولیدی نیــروگاه تجدیدپذیر با توان 
ثابت بــه صنایع احــداث کننــده نیروگاه 
تحویل شــده و تداوم تحویل در شرایط اوج 

مصرف نیز تعهد می شود.
این گزارش حاکی است، مقام معظم رهبری 
در هفته جاری و روز درختــکاری با تأکید 
بر لزوم توســعه انرژی های پــاک فرمودند: 
توسعه انرژی های غیر فسیلی مانند انرژی 
هسته ای که استفاده از آن در دنیا روزافزون 
اســت و کشــورهای منطقه ما نیز در حال 
حرکت به سمت آن هستند و نیز انرژی های 
بــادی و خورشــیدی، باید جــدی گرفته 
شــود. این موضع گیری رهبر انقالب ضمن 
هموار ســاختن هر چه بیشتر مسیر توسعه 
انرژی های پاک و غیرفســیلی، عزم وزارت 
نیرو را برای تحقق برنامه خود در این بخش 

دوچندان کرده است.

ازسرگیری صادرات ایران چقدر از قیمت نفت کم می کند؟

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران خبر داد

وپاالیشگاه شهید سلیمانی با ۱۱.۵ میلیار دالر سرمایه گذاری احداث پتر
خریــدار  مدیرعامــل شــرکت ملــی 
مهندسی و ســاختمان نفت ایران با تشریح 
سیاســت های دولت ســیزدهم و به ویژه 
وزارت نفت در توسعه ظرفیت های پاالیشی 
کشــور به جای خام فروشــی گفت: بالغ بر 
۱۶.۵ میلیــارد یورو پــروژه جدید تعریف 

کردیم.
 فرهاد احمدی در نشســتی خبری با بیان 
اینکه با اختصــاص حــدود ۱۸ میلیارد 
دالر به طرح های پاالیشی، پتروپاالیشی 
و خطوط فــراورده های نفتــی گام های 
بلنــد و اســتوار صنعت نفت در توســعه 
ظرفیت های پاالیشی برداشته شده است، 
گفت: عــزم جدی مدیــران صنعت نفت، 
شتاب بخشی به توســعه زیرساخت های 
این صنعــت به ویــژه در بخــش پایین 
دســتی اســت و برای تحقق این برنامه، 
طرح های احداث پتروپاالیشــگاه جدید 
شهید ســلیمانی در بندرعباس، احداث 
پاالیشــگاه نفت خوزســتان و همچنین 
تکمیل طرح توســعه و تثبیــت ظرفیت 
پاالیشــگاه آبــادان در دســتور کار این 

شرکت قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: برآورد اولیــه برای احداث 
پترو پاالیشــگاه شــهید ســلیمانی ۱۱.۵ 
میلیارد دالر براورد شده است، جهت تأمین 

منابع مالی این پــروژه از روش های مختلف 
از جمله اخذ فاینانس، منابع مالی بانک ها، 
جذب ســرمایه مردمی بهره گیری خواهیم 

کرد.
او افزود: تمام ســعی مان بر این اســت که با 
به کارگیری حداکثری از توان  ســازندگان 
داخلــی و حمایت از تولیــد داخلی، ضمن 
کاهش وابســتگی به بیگانگان به توســعه 

صنایع داخلی و ایجاد اشتغال کمک کنیم.
وی اظهار کرد: احداث پاالیشگاه خوزستان 
با برآورد اولیــه ۴.۵ میلیــارد دالر از دیگر 
طرح های مهمی است که در این دولت احیا 
گردیده و در سال ۱۴۰۱ عملیات طراحی و 

اجرایی آن آغاز خواهد شد.  
احمــدی تصریح کــرد: با بهره بــرداری از 
مرحله اول طرح توســعه و تثبیت ظرفیت 
پاالیشگاه آبادان که به منظور ارتقاء کیفیت 
محصوالت تولیدی و نوســازی پاالیشگاه 
اســت، عملیات تکمیلی این پــروژه را آغاز 
خواهیم کــرد. میزان ســرمایه الزم جهت 
بخش تکمیلی این طرح حدود یک میلیارد 

و 7۰۰ میلیون یورو است.
وی با اشــاره به بیش از ۵۰ سال تجربه این 
شــرکت در احداث پروژه های پایین دستی 
شــامل احداث مخازن و خطوط لوله انتقال 
نفت خام و فرآورده های نفتــی، طراحی و 

ساخت پاالیشگاه های کشور افزود: شرکتی 
هســتیم که مشــخصات فنــی مخصوص 
بــه خــود ) NIOC SPEC( جهت اجرای 
پروژه های نفتی بخش پایین دســتی را بر 
اساس اســتانداردهای روز بین المللی روز 

دنیا داریم.
 احمــدی گفت: با یک برنامــه ریزی منظم 
در طی شــش ماهه گذشــته، تمامی طرح 
های در دســت اقدام را فعــال کرده ایم که 
از مجموع ۳۵ طــرح ســنواتی ۲۶ طرح و 
پروژه را خاتمه و تســویه حساب کرده ایم و 
۹ طرح باقیمانده را طی ۶ ماه آینده تســویه 
خواهیم کرد. هم اکنون در بیش از 7 پروژه 
در دست اجرای شــرکت، بالغ بر ۸۰۰۰ نفر 
به صورت مستقیم و ۱۵ هزار نفر به صورت 
غیر مســتقیم مشــغول به کار هستند که 
حسب برنامه ریزی انجام شده و پروژه های 
تعریف شــده جدید این رقم بــه بیش از دو 

برابر افزایش خواهد یافت.
وی با بیــان اینکه بر اســاس فرامین مقام 
معظم رهبری، در اجــرای پروژه ها معتقد 
به داخلی ســازی و حمایــت حداکثری 
از ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفت 
هســتیم و طــی چهار مــاه گذشــته در 
رابطه با 7 طرح در دســت اجــرا را فعال 
کرده ایم و پیشرفت های قابل مالحظه ای 

داشــته ایم، گفت: با بررســی مشــکالت 
و تحلیل آنها مســایل را یــک به یک حل 
کرده ایم و در رابطه بــا تأمین مواد اولیه و 
تولید خطوط لوله را داخلی ســازی نموده 
و در این راســتا حدود ۶۳ هزار تن تختال به 
ارزش بالغ بر ۱۲۶۱ میلیارد تومان سفارش 
تولید داده ایم و ۵۴ هزار تــن باقی مانده را 
تا خرداد ســفارش خرید خواهیــم داد که 
به این ترتیب در مجموع با ســفارش ۱۰7 
هزار تن بــه ارزش بیــش از ۲۱۴۰ میلیارد 
تومان خرید از ســازندگان داخلی حمایت 

جانانه ای خواهیم کرد.

به گفتــه وی این پروژه هــا عبارتند از خط 
لوله ســوخت تابش )از رفسنجان / بیرجند/ 
تا مشــهد( به طول ۹۵۰ کیلومتر با سرمایه 
۳7۲ میلیون یورو با تأمین مالی بانک ملت، 
خط لوله سوخت رفسنجان یزد و تأسیسات 
مربوطه  به طول ۲۲۰ کیلومتر و با ســرمایه 
۲۲ میلیون یــورو + ۱۴۰۰ میلیارد تومان، 
خط لوله انتقال سوخت پارس و تأسیسات 
جانبی به طول ۴۰۰ کیلومتر و با ســرمایه 
گــذاری ۱۰۶ میلیون یورو بــا تأمین مالی 
بانک تجارت و توسعه اســکله ۵۰۰۰ تنی 

قشم می شود.
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اخذ عوارض آزادراه ها تا پایان خردادماه 
ونیکی می شود الکتر

نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند تا از طریق مشارکت 
ســرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها را به 

صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کند.
نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی 
بخش هزینه ای الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند 

به کل تبصره ۱۸ ماده واحده این الیحه موافقت کردند.
بر اســاس این بند الحاقی؛وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق 
مشــارکت ســرمایه گذاران بخش غیردولتی اخذ عوارض در کلیه 
آزادراه ها را به صــورت الکترونیکی تا پایان خردادماه ســال ۱۴۰۱ 

عملیاتی کند.
همچنین وزارت راه و شهرســازی مکلف اســت در تعیین نرخ عوارض 
جاده ای به صورت پلکانی به طوری عمل نماید که حقوق کاربران که به 
موقع نســبت به پرداخت عوارض اقدام می نمایند، رعایت و انگیزه الزم 

برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود. 
نیروی انتظامی جمهوری اســالمی ایران و شــرکت هــای بیمه گر به 
منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشــور موظف به اخذ 
مفاصا حساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از محل متقاضیان 

تعویض پالک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می باشد.
 منابع حاصله برای استهالک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته 

در محور جاده ای که تردد در آن صورت گرفته است، صرف خواهد شد.

اخطار چمران به شهرداری 
گفتیم که قفل ها را باز کنید اما نگفتیم که 

خالف ها را رسمی کنید
رئیس شــورای شــهر تهران نســبت به تفاهم نامه جدید شهرسازی 
هشــدار داد و گفت: در صورت ادامه روند، موضوع را به مراجع قضایی 

اعالم می کنیم.
 مهدی چمران در صحن علنی شورای شهر تهران با اشاره به تفاهم نامه 
شهرداری در حوزه شهرســازی گفت: یک تفاهم نامه در حوزه مباحث 
شهرسازی امضا شده که متن آن قوانین شهرسازی است و کار معاونین 
شهردار نیســت چرا که این مسائل باید در شــورای عالی شهرسازی، 
کمیسیون ماده ۵ و شــورای شهر تصویب شــود و قطعا اگر جلوی آن 

گرفته نشود به مراجع قضایی منعکس می شود.
وی افزود: این نمی شــود که مــا در اینجا تصویب کنیــم که پول قطع 
درخت باید به یک حساب خاص واریز شود اما در آن تفاهم نامه بگویند 
که پول را به خزانه بریزید و مثال شــهرداری های مناطق آن را بردارند ، 
این نمی شود و خالف قانون است و اصال چه کسی گفته این انجام شود 
و ســریع و زود آن را جمع کنید وگرنه برای ما و شهرداری مشکالتی را 

ایجاد می کند.

چمران با بیان اینکه نامه ای به شــهردار تهران نوشته و به آن ها توضیح 
داده ام، گفت: یک نامه دیگر هــم آماده کرده ام و مــا گفتیم که قفل و 
بســت ها را باز کنید اما نگفتیم که همه خالف ها را رسمی کنید و این 
درست و صحیح نیست و باید به قاموس شــهر که همان طرح تفصیلی 
است و جان کندیم تا تدوین شد پایبند باشیم وگرنه سنگ روی سنگ 
بند نمی شود و هیچ کس نمی تواند شهر را کنترل کند و اگر هر خالفی 

را بپذیریم، راه بی قانونی باز می شود.
رئیس شورای شهر تهران افزود: هشدار و اخطار می دهم در صورت 
ادامه ایــن روند به مراجع قضایــی آن را منعکــس و اعالم می کنم، 
تصریح کرد: معاون شهرســازی که بنیان گذار این کار بود در جلسه 
حاضر نیســت اما بگویم معاونان شــهرداری کــه آن را امضا کردند 
این کار خارج از وظایف آن ها و قانون اســت و قانونا کســانی که آن 
را امضا کردند ریش شان گیر اســت و زمانی به سراغ شان می آیند و 

این کار باید اصالح شود.
وی با بیان اینکه ما در مورد باغات هنوز قوانین گذشته را مالک قرار می 
دهیم زیرا هنوز قانون جدیــدی را تصویب نکردیم یا در خصوص پروانه 
ها به دلیل آنکه روند طوالنی اســت موضوع کاهش زمــان و نه حذف 
اصول اساسی را مد نظر قرار می دهیم، گفت: این ۱۰ نفر که این تفاهم 
نامه را امضا کردند، بر چه اســاس و مبنایی امضا کردند؟ و امید است هر 
سه دســتورالعمل را ســریع تر پس بگیرند تا جلوی ضرر و زیان گرفته 
شود چرا که ممکن اســت بر این اســاس یکی در یک محله بتواند هر 
کاری انجام دهد و همسایه اش نتواند و این سبب می شود که بگویند به 
شهرداری پول داده است و جایگاه مدیریت شهری را پیش مردم خراب 

می کنند.
به تازگی صورتجلسه ای با امضای چهار معاون شهردار تهران و چند تن 

از مدیران، منتشر شده که نشان از تفاهماتی در حوزه شهرسازی دارد.

شهر

 فرمانده کل انتظامی کشــور با اشــاره به اهمیت قرار 
گرفتن پلیس در مکان مناســب در جاده های کشــور 
گفت: ماموران باید در مکان مناســبی استقرار داشته 
باشــند و البته کمین نکنند و در جای مناسب در جاده 

قرار بگیرند.
 سردار حسین اشــتری در همایش تخصصی روسای 
پلیس راهــور و راه اســتان ها درباره ســاختار جدید 
فرماندهی انتظامی به واســطه ابالغ ســاختار جدید 
فرماندهی انتظامی  کشــور افزود: این ســاختار منشا 
خیر و برکت در نیروی انتظامی کشــور خواهد بود؛ ما 

هیچ وقت چنین تغییر در ساختار نداشته ایم.
وی با اشاره به ضرورت کنترل ترددها و ارتقای فرهنگ 

ترافیکی گفت: برداشــتن موانعی که سبب 
کاهــش جانباختــگان  شــود از جمله این 
خدمت رسانی ها است؛ باید آمار جانباختگان 
به کمترین میزان برســد و این یک خدمت 
رســانی بزرگ اســت اما بــرای ارتقای این 
خدمت، باید نقشه راه داشــته باشید و سهم 
دستگاه ها مشــخص اســت و از دستگاه ها 

مطالبه کنیم و در صورت نیاز با اســتانداران جلســه 
گذاشته شود تا به نتیجه برسیم.

توقیــف موتورســیکلت ها باید به حداقل برســد و در 
برخوردها باید با مهربانی و رافت باشــد همچنین نوع 

برخورد باید ساماندهی و مدیریتی باشد

و  خودروهــا  بــه  اشــاره  بــا  اشــتری 
موتورسیکلت های رسوبی گفت: کار جهادی 
در این زمینه صــورت گرفت و چند صد هزار 
دستگاه خودرو و موتورسیکلت ترخیص شد. 
باید تالش کنیم اموال مردم به صاحبانش باز 
گردد البته این موضوع شامل دستگاه هایی 

که مشکالت قضایی دارند، نمی شود.
فرمانــده کل انتظامــی کشــور دربــاره توقیــف 
موتورســیکلت ها گفت: توقیف موتورسیکلت ها باید 
به حداقل برســد و در برخوردها باید با مهربانی و رافت 
باشد همچنین نوع برخورد باید ساماندهی و مدیریتی 
باشد.اشــتری با اشــاره به ارائه خدمات الکترونیکی 

اظهارداشــت: خدمات باید از طریق ســامانه ها  انجام 
شود و بســیاری از خدمات الکترونیکی انجام می شود. 
موضوع هوشمندســازی پلیس از هفته ناجا شــروع 
شــده و بیش از ۲۰ خدمت در ســامانه »پلیس من« 
ارائه می شود.  فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه 
اقتدار پلیس باید برای افرادی که قانون گریز هســتند 
باشد، گفت: گاهی اوقات همکاران برای اجرای قانون به 
وسط جاده می آیند، این کار را نکنید سالمت شما برای 
ما اهمیت بسیاری دارد. ماموران باید در مکان مناسبی 
که سالمت شان مورد تهدید قرار نگیرد. استقرار داشته 
باشــند و البته کمین نکنند و در جای مناسب در جاده 

قرار بگیرند.

پلیس

خریدار   ســخنگوی قوه قضاییــه با بیان 
اینکه اکنون ۳۲ هزار زندانی در مرخصی به 
سر می برند، گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲ 
هزار و ۲۴۰ زندانی مشــمول عفو و تخفیف 

مجازات شدند.
 ذبیح اهلل خداییان در آخرین نشست خبری 
دســتگاه قضایــی در ســال ۱۴۰۰ ضمن 
گرامیداشت اعیاد شــعبانیه اظهارداشت: 
از مجموع ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر که در ســال 
جاری مشــمول عفــو و تخفیــف مجازات 
شــدند، هفت هزار و 7۸۳ زندانی مشمول 
تخفیف و چهــار هــزار و ۴۰۵ زندانی آزاد 

شدند.
وی ادامــه داد: در ایــام پیــروزی انقالب 
اســالمی و عید مبعث نیز ۲ هــزار و۲77 

زندانی آزاد شدند.
خداییان اضافه کرد: با توجه به نزدیک شدن 
به نوروز و بــا در نظر گرفتــن ظرفیت های 
قانونی تعداد بیشــتری از زندانیان مشمول 

عفو و سایر ارفاقات قانونی خواهند شد.
ســخنگوی قوه قضاییه ضمن گرامیداشت 
میالد مســعود امام حســین علیه السالم 
افزود: ایــن روز مبارک به نام روز پاســدار 
نامگذاری شده و پاســداران در طول دوران 
پربرکت نظام مقدس جمهوری اسالمی به 
خوبی ثابت کردند که مرد میدان هستند و 

همواره در صحنه بوده و هستند.
وی یادآور شد: نهاد مقدس سپاه پاسداران 
در زمانی پا به عرصه گذاشــت که کشــور 
دچار شــرارت بود امــا با جانفشــانی این 
عزیزان طولی نکشید که طومار گروهکهای 
تروریستی در هم پیچیده شد همچنین در 
دوران دفاع مقــدس، جنگ نرم و مقاومت و 
در عرصه های مختلف ســازندگی و نوآوری 
در عرصــه هــای علمــی همــواره افتخار 

آفریدند.
وی با اشــاره به میــالد مســعود حضرت 
ابوالفضل العباس و گرامیداشــت جانبازان 
گفت: جانبــازان مصــداق واقعــی ایثار و 
شهدای زنده ای هســتند که در عمل ثابت 
کردند  شــاگردان مکتب امام حسین علیه 

السالم هستند.
خداییان با اشــاره بــه بازدیــدی که روز 
گذشته از مرکز توانبخشــی جانبازان قطع 
نخاعی داشــت، افزود: این عزیزان با وجود 
همه مشــکالت کنونی، دغدغه حمایت از 
ارزش ها، نظام مقدس جمهوری اسالمی و 
اجرای منویات مقام معظم رهبری را دارند 
و تاکیــد کردند نگذارید مفســدان مردم را 
نســبت به نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران بدبین کنند.
ســخنگوی قوه قضاییه افزود: این عزیزان 
دچار کمبودهایی بودند و از مسئوالن بنیاد 
شهید و امور ایثارگران می خواهیم بیش از 
پیش به جانبازان و رفع مشکالت آنها اقدام 

کنند.
خداییان با اشــاره به هفتــه منابع طبیعی 
اظهارداشت: محیط زیست و حیات وحش 
ثروت بــزرگ بین نســلی اســت و باید در 
نگهداری و حفظ این میراث طبیعی اهتمام 

ورزید.
وی با اشاره به شهادت جمعی از نمازگزاران 
پاکستان و  تســلیت به مســلمانان جهان 
گفت:در این حادثه ۵۰ نفر شــهید و صدها 
نفر کشــته شــدند امــا برخــورد دوگانه 
جهان غرب با موضوع تروریســم و کشتن 
انســان های بی گناه حاکی از این است که 
دم از حقوق بشــر زدن جنبه سیاسی دارد 
و از نظــر آنها همه انســانها از حقــوق برابر 

برخوردار نیستند.

رفع تصرف و آزادسازی بیش
 از ۲۷ هزار هکتار اراضی ملی و دولتی

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره میزان اراضی ملی رفع تصرف شــده 
و ارزش ریالی این زمین هــا گفت: موضوع 
مبارزه با زمین خواری در دســتور کار قوه 
قضاییه قرار دارد و اقدامــات مهمی در این 

زمینه انجام شده است.
وی ادامــه داد: در ســال ۱۴۰۰، تعداد ۴۸ 
هــزار و 7۵۰ پرونــده در ارتباط بــا جرایم 
مرتبط بــا زمین از جمله تصــرف عدوانی، 

تغییر کاربری و تخریب بود که از این میزان 
تعداد ۲۹ هــزار و ۵۰۰ پرونــده منتهی به 

صدور حکم شده است.
خداییان اضافه کرد: حدود ۲7 هزار و ۳7۰ 
هکتار از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی 
رفع تصرف شده اســت و ارزش تقریبی این 

اراضی 7۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
وی اظهارداشت: تعداد ۱۹ هزار و ۵۰۰ فقره 
حکم نیز درزمینه قلع و قمع و مستحدثات 

صادر شده است.
ســخنگوی قوه قضاییه درباره صدور اسناد 
حدنگار برای اراضی گفت: اکنون ۹۱ درصد 
از اراضی ملی و طبیعی دارای سند مالکیت 

کاداستر هستند.
ســخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد 
در ســال آینده مابقی اراضی باقیمانده نیز 

دارای سند مالکیت کاداستر شوند.

اخطار به 4 دستگاه در حریم رودخانه 
کرج که هنو رفع تصرف نکردند

خداییان در پاســخ به این ســوالی مبنی بر 
اینکه برخی منتقــدان می گویند در جاده 
چالوس آزادسازی ســواحل مشهود نبوده 
و اقدام خاصی انجام نشــده است گفت: در 
حریم رودخانه کرج، ۱۹ دســتگاه اجرایی 
مستحدثات داشــتند که ۱۵ دستگاه رفع 
تصرف کردنــد و چهار دســتگاه هنوز رفع 
تصرف نکردنــد و به آنها اخطار داده شــده 
اســت همچنین تعدادی از مســتحدثات 
متعلق به مردم است که باید تعیین تکلیف 

شود.
وی ادامه داد: انتظار می رود که کســانی که 
به حریم رودخانه تجــاوز کردند، خود اعالم 
کنند زیرا در این صورت می توانند از مصالح 
ساختمانی مورد استفاده، بهره ببرند اما در 
غیر این صورت با حکــم قضایی رفع تصرف 
انجام می شود و کســانی که اصرار به تصرف 

دارند، با حکم قضایی مواجه می شوند.

آخرین وضعیت پرونده های 
دو گروهک تروریستی 

ســخنگوی قوه قضاییــه دربــاره آخرین 
وضعیــت پرونده هــای ســرکردگان دو 
گروهک  تروریســتی که اکنون در جریان 
رســیدگی قرار دارد گفت: ایــن دو پرونده 
در جریان رسیدگی اســت و هنوز به اتمام 
نرســیده اســت و همه قوانیــن و مقررات 
مربوطه در رابطه با ایــن پرونده ها و فرایند 

قانونی رعایت می شود.
خداییان با بیان اینکه رسیدگی ها بصورت 
علنی برگزار می شود گفت: علی رغم اینکه 
این دو گروهک مرتکب جرایم تروریســتی 
متعددی شــده اند و افــراد زیــادی را به 
شهادت رســانده اند اما مردم شریف ایران 
می بینند که در رســیدگی به این پرونده ها 
کلیه قوانین و مقررات از جنبه بین المللی و 

قوانین داخلی رعایت می شود.
ســخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهمان 
این پرونده بــه خانواده های خــود و وکیل 
دسترســی دارند و پرونده آنهــا به صورت 

علنی رسیدگی می شود.
وی ضمن اشاره به پرونده های مشابهی که 

در سایر کشورها مورد رسیدگی قرار گرفته 
اند گفت: در برخی از کشــورهای خارجی 
متهمــان دو ســال و بصورت انفــرادی در 
بازداشت موقت هستند در حالی که تمامی 
قوانین و مقررات مربوطه درباره این پرونده 

ها در کشور ما رعایت می شود.

کمبود بودجه دستگاه قضایی
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره کمبود بودجه و اعتبارات دســتگاه 
قضا گفت: در قانون برنامه ششــم توســعه 
مقرر شد که هر ســال ۲.۲ از بودجه کل در 
اختیار قــوه قضاییه قرار گیــرد اما در طول 
این مدتی کــه از برنامه ششــم می گذرد 
هیچ سالی نبوده که حد نصابی که در قانون 
تعیین شــده اســت در اختیار دستگاه قضا 

قرار گیرد.
وی ادامه داد: در بودجه ۱۴۰۱ هم اعتقاد ما 
در دستگاه قضا این است که از میزان تعیین 
شده در برنامه کمتر اســت و حدود ۹ هزار 
میلیارد کسری داریم که به مجلس منتقل 
شده اســت و انتظار داریم نسبت به اجرای 

آن تکلیف شود. 

 آخرین وضعیت رسیدگی
 به پرونده های بازار سرمایه

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
دربــاره پرونده های بازار بورس و ســرمایه 
گفت: سازمان بازرســی کل کشور از زمانی 
که مشکالت ایجاد شد به این موضوع ورود 
کرد ضمن اینکه به مسیوالن در موعد خود 
نیز هشــدارهای الزم را برای پیشگیری از 

ضرر مردم داده شده بود.
وی ادامــه داد: در این رابطــه پرونده هایی 
تشکیل شــده اســت؛ یک پرونده مربوط 
به تخلفــات اعضای هیــات مدیــره بازار 
سرمایه بود که شــورای عالی بورس ارجاع 
شــد همچنین پرونده کیفری در بازرسی 
تشکیل شــد و اعضای هیات مدیره دعوت 

و تفهیم اتهام شدند.
خداییــان اضافه کــرد: در مــورد برخی از 
مسئوالن رأی بدوی صادر شده و رسیدگی 

ها در این حوزه ادامه دارد.
خداییان خاطرنشــان کرد: سعی بر این بود 
که از خســارات وارده به مردم پیشــگیری 
شــود، همچنین در رابطه با کسانی که وارد 
بازار ســرمایه شــده و به یکباره باعث رشد 
شــاخص و ســپس باعث افت آن شــدند، 
تحقیقاتی در دســت بررسی است که نتایج 

آن در آینده به استحضار مردم می رسد. 

تغییر کاربری اراضی جرم است
ســخنگوی قوه قضاییه دربــاره بزرگترین 
پرونــده تغییر کاربری اراضــی در نزدیکی 
دادگستری قم گفت: تغییر کاربری اراضی 
جرم هست و متاسفانه جرمی است که آمار 

آن در کشور کم نیست.
وی ادامــه داد:  نقــل و انتقال بســیاری از 
اراضی با سند عادی انجام می شود و همین 
مسئله اثراتی در قطعه بندی و فروش زمین 

دارد. 
خداییان اضافه کرد: اگر این مســئله تغییر 

کاربری در نزدیکی دادگســتری قم احراز 
شود قابل رسیدگی اســت. در این موضوع 
هنوز پرونده ای در دادگســتری قم نداریم 
و چنانچه همکاران در دادگســتری قم خبر 
تغییر کاربری به آنها رســیده باشد باید به 
آن ورود کنند زیرا در رابطه با تغییر کاربری 
این نکته را مورد توجه قرار دهیم که باید به 

موقع ورود شود.
ابالغ بیش از ۵۰ دستورالعمل  و بخشنامه

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره اجرای سند تحول قضایی گفت: این 
سند در دســتور کار قوه قضاییه قرار دارد و 
مشــتمل بر برنامه های کوتاه مدت و میان 
مدت و بلندمدت اســت و ســتاد پیگیری 
اجرای ســند تحــول اجــرای آن را رصد 

می کند. 
وی ادامــه داد: بیش از ۵۰ دســتورالعمل و 
بخشنامه در اجرای سند تحول اجرا و ابالغ 
شده است همچنین ســامانه های متعددی 
در اجرای ســند تحول اجرایی شــدند که 
سامانه شهود و متهمان و سامانه محکومان 

مالی از جمله آنها است.
خداییان افــزود: همچنین اجــرای طرح 
حدنگاری و تسریع در اجرای آن و  بسیاری 
از احکام این ســند و برنامه هــای آن اجرا 
شدند و اکنون برنامه های کوتاه مدت پایان 
یافته و برنامه های میان مدت در حال اجرا 
هستند و بعضی از برنامه های بلندمدت هم 
نیاز به قانون دارد که در دست تدوین است و 

در موعد خود اطالع رسانی می شود. 

بیش از ۲ هزار واحد تولیدی با کمک 
دستگاه قضایی فعال شده اند

ســخنگوی قوه قضاییــه در پاســخ به این 
ســوال که دســتگاه قضایی برای حمایت 
از تولیــد داخل و جلوگیــری از قاچاق کاال 
چه برنامــه ای دارد و اگر تخلــف نهادهای 
دولتی در این زمینه محرز شــود، ضمانت 
اجرایی قضایی آن چیســت همچنین قوه 
قضاییه برای ســاماندهی اموال مکشــوفه 
اموال تملیکی چه برنامــه ای دارد گفت: در 
رابطه با حمایت از تولید و ســرمایه گذاری 
مشروع قوه قضاییه اقدامات موثری داشته 
و دســتورالعمل حمایت از سرمایه گذاری 
مشروع و حمایت از تولید به تصویب رسیده 

است. 
وی ادامه داد: برای اجرای این دستور العمل 
ســتاد حمایت از اقتصــاد مقاومتی در قوه 
قضاییه و با حضور مســئولین عالی قضایی 
تشکیل شده و این ســتاد به صورت مرتب 
تشــکیل جلســه می دهد و دبیرخانه این 

ستاد در داستانی کل کشور فعال است.
خداییان اضافه کرد: در استان ها ستادهای 
اســتانی حمایــت از اقتصــاد مقاومتی به 
طور مرتب تشــکیل می شــود و همکاری 
تنگاتنگی با فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
دارنــد. بیش از ۲ هــزار واحــد تولیدی در 
سراســر کشــور با کمک دســتگاه قضایی 
فعــال شــده اند و اقداماتی از قبیــل ارائه 
مشــاوره به کارآفرینــان و تولید کنندگان 
داده می شــود. همچنین پیگیری های الزم 
جهت جلوگیری از ورشکستگی واحدهای 

تولید انجام می شــود.خداییان اضافه کرد: 
پیگیری و جلوگیری از قاچــاق کاال و ارز از 
سیاست هایی است که در دســتور کار قوه 
قضاییه قــرار دارد. مبارزه بــا قاچاق فقط 
وظیفه دستگاه قضایی نیست و دولت در این 
زمینه وظیفه مهمی دارد و ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز با مسئولیت رئیس جمهور 
تشکیل می شود و دســتگاه های مختلفی 
عضو این ستاد هســتند و هر کدام در رابطه 
با پیشگیری از قاچاق کاال وظایفی دارند که 
باید با اقداماتی که انجام می دهند از قاچاق 

کاال جلوگیری کنند.
ســخنگوی قوه قضاییه تصریح کــرد: اگر 
دســتگاه های دولتی مرتکــب قاچاق کاال 
شــوند، قوه قضاییه با آن ها برخورد خواهد 

کرد و هیچ تفاوتی وجود ندارد. 
وی افزود: اگر شــخص حقیقــی و حقوقی 
قاچاق کاال و ارز انجــام دهد برخورد قضایی 
صــورت می گیرد. تــا کنــون پرونده های 
متعددی در رابطــه با قاچــاق کاال و ارز در 

دستگاه قضایی تشکیل شده است. 
خداییان گفــت: در بحث مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز بخشــی از پرونده ها در صالحیت 
ســازمان تعزیــرات حکومتــی اســت. 
پرونده هایــی مانند قاچاق ســازمان یافته 
و حرفــه ای و قاچاق کاالهــای ممنوعه که 
در صالحیــت دادگاه انقالب قــرار دارد و 
برخوردهای قاطعی در ایــن زمینه صورت 

می گیرد و این امر ادامه دار خواهد بود.

قوه قضاییه مجری قانون است 
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره طــرح صیانت از فضــای مجازی که 
این روزها در مجلس شورای اسالمی مطرح 
اســت گفت: در رابطه با فضای مجازی، قوه 
قضاییه تابع قانون اســت و اگــر قانونی در 
مجلس شورای اســالمی به تصویب برسد 
طبیعتا مــا مجری هســتیم و بایــد آن را 

اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: اما این طرح هنوز مراحل اول 
خود را طی کرده اســت و باید منتظر نتیجه 
طرح باشــیم و از نظر بنده اظهارنظر در باره 
این طرح هنوز زود اســت و باید منتظر نظر 

مجلس شورای اسالمی باشیم.
ســخنگوی قوه قضاییه گفت: در شــورای 
عالی فضای مجازی، قــوه قضاییه تنها یک 
عضو اســت و برهمین اســاس سیاستگذار 
اصلی قوه قضاییه نیست، قوه قضاییه مجری 
سیاست هایی اســت که در این شورا اتخاذ 

می شود.
وی تصریــح کرد: ایــن طــرح در مجلس 
شورای اسالمی اســت و نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی باید در خصــوص آن 

تصمیم گیری کنند.
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره نظارت های دستگاه قضا بر تخلفات 
فضای مجازی گفت: امــروز فضای مجازی 
در کنار فضــای حقیقی اســت و مردم در 
فضای مجــازی زندگــی می کننــد و کار 
و کاســبی دارند و همانطــوری که فضای 
حقیقی نیاز به نظارت دارد و اگر جرمی  رخ 
دهد قابل پیگیری اســت در فضای مجازی 

هم اگر جرم رخ دهد باید پیگیری شود.
وی افزود: پرونده های متعــددی در رابطه 
با کالهبرداری و افترا تشــکیل شده است 
و در ماه های اخیر پرونده هــای زیادی در 
رابطه با کالهبــرداری از طریق رمز ارزها در 
دستگاه قضایی تشکیل شده است بنابراین 
موضوع برخورد با این جرایم در دستور کار 
قوه قضاییه اســت و از متولیان می خواهیم 
این فضا را مدیریت کنند و البته مدیریت به 

معنای محدودیت نیست.
ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی 
درباره موافقت مجلس شــورای اســالمی 
بــا واردات 7۰ هزار خودرو در ســال آینده 
گفت: مصوبه ای در ایــن رابطه در مجلس 
مطرح شــده که البته هنوز نهایی نشــده و 
باید به تایید شــورای محترم نگهبان برسد 
اســت همچنین هر گونه سیاست گذاری 
برای واردات و صادرات بر عهده دولت است 
و قوه قضاییه نمی تواند در این موضوع دخل 

و تصرفی کند.

فرمانده انتظامی کشور: پلیس کمین نکند

شناسه آگهی: 1288652
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خود را جهت تولید برنج به متقاضیان واجد شرایط به صورت 
عقد قرارداد مشارکت غیرمالکانه برای یک دوره کشت واگذار 

نماید.
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ویشی در آذربایجان غربی تولید بیش از 8 میلیون پایه و نهال بذری و ر

استان

 ارومیه-رحیم جباردخت      رییس سازمان جهاد کشاورزی 
آذربایجان غربی گفت : آذربایجان غربی با تولید 8 میلیون اصله پایه و 
نهال بذری و رویشی سالم و استاندارد در رتبه نخست تولید در کشور 

قرار دارد.
 اکبر کرامتی اظهــار کرد: آذربایجان غربی در چندین ســال اخیر 
بزگترین قطب تولید نهال در کشور به شمار می رود و در زمینه تولید 
نهال یکی از استانهای برتر و مطرح در سطح کشور است که در سال 
1398 یکی از مراکز کشت بافتی این استان نیز به عنوان نمونه ملی 

برگزیده شد.
کرامتی افزود: 60 واحد نهالســتان و مراکز کشت بافتی دراستان 
مجوز فعالیت از سازمان جهاد کشاورزی را دریافت کرده اند که این 
واحدها عالوه بر تامین نهال های مورد نیاز باغداران استان، بخشی 
از نهال های تولیدی خود را برابر ضوابط قرنطینه و بهداشت گیاهی 
به سایر استانهای کشور فرستاده و قسمت زیادی را نیز به کشورهای 

عراق و جمهوری آذربایجان، ارمنستان و افغانستان صادر می کنند.
وی تصریح کرد: مســاحت کل نهالستانهای اســتان حدود 300 
هکتار، متغییر بسته به سال تولید می باشد که مساحت 150 هکتار 

با مجوز و بقیه بدون مجوز هستند.
رییس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی گفت : در سطح 
استان حدود هزار نفر به صورت دایمی در زمینه تولید نهال اشتغال 

دارند و حدود 46 هزار نفر روز نیز به صورت فصلی اشتغال دارند.
 کرامتی اضافه کرد: این نهالستان ها در تولید ارقام مختلف نهال هایی 

با پایه بذری و پایه های رویشی درختان دانه دار از جمله سیب، گالبی 
،           به و درختان هسته دار مانند هلو، شــلیل، گیالس، آلبالو، زردآلو، 
بادام  ومحصوالت انگور و گردوی پیوندی  و گل محمدی و انواع نهال 
گیاهان دارویی با پایه های رویشــی و بذری با تولیدکنندگان برتر 

کشور رقابت دارند.
وی خاطر نشان کرد: در مراکز کشــت بافتی هم انواع پایه رویشی و 
همچنین انواع نهال رویشی با ارقام جدید و بازارپسند تولید و عرضه 

می شود و در تولید گردوی پیوندی نیز رتبه اول را داریم.
رییس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی ادامه داد:  تعداد 
مراکز کشت بافتی 2 واحد با ظرفیت تولید 3 میلیون اصله پایه و نهال 
در سال در شهرستان ارومیه  با نام شرکت دانش بنیان رویان پژوهش 
آذربایجان وشرکت دانش بنیان اروم زیست تاک و یک واحد کشت 
بافتی جدید در حال صدور مجوز به نام مرکز جهاد دانشگاهی ارومیه 

است.
وی ، وجود نهالســتان های بدون مجوز، عدم وجــود باغ مادری در 
استان و نبود ســرمایه  گذار را از مهمترین مشکالت نهالستانهای 
استان برشمرد و افزود: در طی 5 ســال اخیر با پیگیری ها و نظارت 
کمیته فنی نهال اســتان فعالیت نهالســتانهای غیرمجاز به نصف 

کاهش یافته است.

 شــیراز   رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان فارس اعالم کرد که میزان صادرات از فارس به عمان در 
11 ماه امسال، نسبت به سال گذشــته 65 درصد رشد داشته 

است.
جمال رازقی  در جلسه فعاالن اقتصادی استان »باطنه جنوبی 
عمان« و مدیران و فعاالن اقتصادی استان فارس، خاطرنشان 
کرد: ارتباطات دوســتانه ایران و عمان در چند دهه گذشــته 
همواره براساس دوســتی و احترام بوده اســت و این درحالی 
است که استان فارس و عمان ظرفیت های اقتصادی مشترک 
بسیاری دارند وی با بیان اینکه اســتان فارس از قدیم تاکنون 
نقش ویژه ای در ارتباط بین ایران و عمان داشــته است، افزود: 
این ارتباط به گونه ای است که حتی زمانی که پروازهای ایران 
)تهران( و عمان برقرار نبود پروازهای عمان و شیراز برقرار بود و 
رفت و آمد مردم دو کشور و دوستی مردم استان فارس و عمان 

همیشه وجود داشته است. 
رازقی ضمن ابراز امیدواری نسبت به گسترده تر شدن ارتباطات 
تجاری کشورهای ایران و عمان، از رشد 65 درصدی صادرات 
فارس به عمان طی 11 ماه امســال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل خبــر داد و گفت: ســیمان، لبنیات، زعفران، شــیراالت 
صنعتی، کاشی، ســرامیک، فرش، پوشــاک، کنسروجات و 

میوه جات عمده کاالهای صادره از فارس به عمان بوده است. 
وی با بیان اینکه ما همیشــه پذیرای مهمانانی از کشور عمان 
برای مسائل پزشکی در بیمارستان های استان بوده ایم، اضافه 

کرد: در این ســفر عالوه بر اینکه توانمندی اســتان فارس به 
نمایش گذاشته می شود، تقاضا می شود با توجه به حضور بسیار 
عمانی ها برای دریافت خدمات پزشــکی به استان فارس برای 
بهبود این روابط و گردشگری سالمت پیشنهاداتی مطرح شود.  
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس 
با بیان اینکه خدمات پزشــکی در این اســتان بســیار ارزان و 
فوق العاده با کیفیت است، اضافه کرد: استان فارس بزرگترین 
مرکز پیوند را دارد به نحوی که تعداد پیوندهای کبد انجام شده 

در هر سال همیشه در رتبه اول دنیا بوده است. 
رازقی بــا بیان اینکه اســتان فــارس در زمینــه محصوالت 
کشاورزی نیز سرآمد است، گفت: استان فارس با 12 میلیون تن 
محصوالت کشاورزی در هر ســال، رتبه اول تولید محصوالات 
کشاورزی را در کشور دارد و تقریبا یک سوم میوه و سبزیجات 
صادراتی ایران به کشــورهای حاشــیه خلیج فارس از استان 

فارس بوده است. 

سنندج-مالیی      مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 
دانشگاه کردستان همزمان با فرارسیدن  اعیادشعبانیه و سالروز 
والدت حضرت عباس)ع( از جانبازان شــاغل در این دانشگاه 

تقدیر  کرد.
به مناسبت اعیاد شعبانیه و همزمان با فرخنده سالروز والدت 
باسعادت حضرت ابوالفضل العباس)ع( و روز جانباز در مراسمی 

از جانبازان شاغل در این مجموعه تجلیل بعمل آمد.
مشــاور رییس و مدیرکل امور دانشجویان شــاهد و ایثارگر 
دانشگاه کردســتان ، در این مراسم، ضمن تبریک به مناسبت 
اعیاد مبارک شعبانیه، فرخنده سالروز والدت باسعادت حضرت 
ابوالفضل عباس )ع( و روز جانبــاز، یاد و خاطره بنیانگذار کبیر 
انقالب حضرت امام خمینی)ره(، شهداء، جانبازان، ایثارگران و 

رزمندگان دفاع مقدس را گرامیداشت .
دکتر محمد رضا عبدالملکی با آرزوی ســالمتی و طول عمر با 
عّزت برای مقام معظم رهبری)مّدظلّــه العالی(، اظهار کرد : تا 
بلندای ابدیت سالم بر فرخنده سالروز خجسته میالد باسعادت 
حضرت ابوالفضل عباس)ع( که عظمت معناسازی مبارک آن 
حضرت در کربال تداعی گر شکوه تمام عیار تجلّی کمال زیبایی 
حکمت آفرینش است و در امتداد همین نسبت، شوکت معنای 
جانباز مستند به مصداق و َمَثل اعلی کامالً تعبیر یافته رخ نموده 
اســت و به اعتبار واالی آن، در تقویم نظــام مقّدس جمهوری 

اسالمی ایران روز عزیز جانباز نامگذاری شد. 
وی در ادامه با بیان اینکه  مقام شــامخ جانبازی در معیار نظام 

مقّدس جمهوری اسالمی ایران مفّســر منظومه ای از خوبی 
هایی چون ایمان، بصیرت، فداکاری، وفاداری، صبر و استقامت 
است، تصریح کرد:این اوصاف روایتگر شرافت و عظمت مبتنی 

بر ارزش های الهی جانبازان عزیز است.
 مشاور رئیس دانشــگاه و مدیرکل امور دانشــجویان شاهد و 
ایثارگر دانشگاه کردســتان در ادامه ، به تبیین جایگاه واالی 
جانبازان در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد و 
گفت : اوج شکوه جایگاه واالی جانبازان گرانقدر در نظام مقّدس 
جمهوری اسالمی ایران تا آنجاست که بزرگ جانباز عزیز انقالب 
اســالمی، مقام معّظم رهبری)مّدظلّه العالــی( در وصف این 
واالمقامان فرموده اند شما جانبازان عزیز هم مثل شهدا هستید. 
در پایان این مراســم دکتر عبدالملکی با اهدای لوح سپاس و 
هدایا به جانبازان شاغل در دانشگاه کردستان، از ایثار و  خدمات 

صادقانه  آنان قدردانی کرد.

کردستانفارس
رئیس اتاق بازرگانی استان:

تجلیل از جانبازان شاغل در دانشگاه کردستانصادرات از فارس به عمان ۶۵ درصد رشد داشته است

 تجلیل از مقام جانبازان در شرکت بهره برداری 
 نفت و گاز مسجدسلیمان 

اهواز -  محمد مجدم  با برگزاري مراسمي در شــرکت بهره برداري نفت و گاز 
مسجدسلیمان از مقام واالي جانبازان تجلیل به عمل آمد .

 در این برنامه که به همت بهبود روابط کار و امور اجتماعي و همچنین امور ایثارگران 
ترتیب داده شده بود به دلیل شرایط محدودیت هاي اجتماعي ناشي از شیوع ویروس 
کرونا با دعوت آقاي جهانشاه گچیان یکي از جانبازان این شرکت به دفتر مدیرعامل 
از مقام جامعه ي 35 نفره ي جانبازان شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان 

تجلیل به عمل آمد .
مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان طي سخناني ضمن تبریک 
میالد باسعادت حضرت ابوالفضل عباس )ع( و روز جانباز گفت : امنیت و آرامشي که 
امروز در جامعه داریم مرهون زحمات ، جانفشــاني ها ، حس میهن دوستي و مردم 

دوستي شما جانبازان عزیز است .
مهندس علیرضا هیهاوند افزود : با وقوع جنگ تحمیلي، جانبازن بودند که با دســت 
شستن از دنیا با رشادت فراوان توانستند حاکمیت کشور عزیزمان بر سرزمین خودش 

را تثبیت و سپس بقاي نظام و انقالب مقدس اسالمي را موجب شدند .
رییس بهبود روابط کار و امور اجتماعي نیز طي ســخناني با تبریک مناسبت میالد 
حضرت عباس )ع( و روز جانباز گفت : وظیفه داریم از مقــام همه جانبازان عزیز و با 
حضور در جمع آنها تجلیل و تکریم نماییم اما شــرایط و محدودیت هاي بهداشتي و 
اجتماعي حاکم ناشي از ویروس کرونا موجب شد تا براي رعایت حال کلیه عزیزان به 

نیابت از همه همکاران جانباز در خدمت یکي از این بزرگواران باشیم .

  

  نصب ۱۰ هزار کنتور هوشمند برق
 در واحدهای تجاری و صنعتی مشهد

 مشهد  مدیر روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: از سال 99 تا 
کنون برای مشترکین صنعتی و تجاری حدود 10 هزار کنتور هوشمند در مشهد نصب 

شده که امیدواریم این آمار طی سال آینده افزایش یابد.
علیرضا کاشی  در خصوص هوشمندسازی خدمات توزیع برق در مشهد اظهار کرد: 
شرکت توزیع برق مشهد حدود یک میلیون و 650 هزار مشترک دارد که 80 درصد 
از این تعداد مربوط به بخش خانگی است. با توجه به اینکه شرکت توزیع برق مشهد به 
عنوان یکی از شرکت های پیشرو در حوزه هوشمندسازی در سطح کشور معرفی شده، 

دنبال گسترش این موضوع و هوشمندسازی مشهد به طور گسترده و وسیع هستیم.
وی ادامه داد: هوشمندسازی شــهر به معنای ارائه خدمات آنالین و مستمر به مردم 

است. حدود 45 درصد از مصرف برق مشهد در بخش صنعت صورت می گیرد.
وی افزود: در حال حاضر 50 درصد از ارائه خدمات شرکت توزیع برق مشهد به صورت 
آنالین انجام و کنتورهای هوشمند نیز از طریق مرکز رصد به صورت آنالین بررسی 

می شود.
 مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق مشهد ادامه داد: برای مشترکین صنعتی 
و تجاری که از اهمیت باالیی برخوردار هســتند، جداولی تدوین شده تا براساس آن 
جداول ارائه خدمات طبق برنامه ریزی صورت گیرد. براســاس برنامه ریزی صورت 

گرفته بناست از  سال آینده هوشمندسازی کنتورها در بخش خانگی نیز انجام شود.

 

صدور سند تک برگی برای ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار 
هکتار از اراضی ملی در آذربایجان غربی

 ارومیه-رحیم جباردخت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیــزداری آذربایجان 
غربی گفت : تا کنون برای 2 میلیون و 850 هزار هکتار از اراضی ملی استان و قسمتی 
از اراضی واقع در حوضه دریاچه ارومیه ســند تک برگی صادر شده است. میر صمد 
موســوی در مراســم گرامیداشــت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و مراسم روز 
درختکاری با بیان این مطلب اظهار کرد: امروز همزمان با سراسر کشور جشن انفال 
یا همان سنددار شــدن اراضی ملی )کاداســتر( در تعدادی از استانها به خصوص در 

آذربایجان غربی اجرا می شود. 
وی با بیان اینکه توســعه پایدار در گرو حفاظت از منابع طبیعی است،  تصریح کرد: 
میزان نفوذ پذیری آب و نزوالت آســمانی در اراضی جنگلی 40 برابر بیشتر از سایر 

اراضی است و نشان از اهمیت این مواهب خدادادی است. 
موســوی با بیان اینکه هر هکتار جنگل می تواند 500 تا دو هــزار متر مکعب آب در 
خود ذخیره کند؛ خاطر نشان کرد: 60 درصد اکسیژن مورد نیاز انسان ها را جنگل هاو 

مراتع تامین می کنند. 
موسوی با بیان اینکه ســاالنه 120 مورد سیالب و سیل ســنگین در کشور به وقوع 
می پیوندد،  بیان کرد: تغییرات اقلیمی، افزایش جمعیت بهــره برداران و عدم توزان 
پراکنش بارندگی هادر مناطق مختلف استان از جمله چالش های اساسی در بخش 
منابع طبیعی استان اســت که کمک به رفع این مشکل ها نیازمند  مشارکت جوامع 

محلی و ذی نفعان در حفاظت از عرصه های ملی و دستگاه های ذیربط است. 
وی ادامه داد: تاکنون یک میلیون و 252 هزار هکتار عملیات آبخیزداری مطالعه شده 
است که از این میزان 534 هزار هکتار اجرا، 299هزار هکتار در دست اجرا و  419 هزار 

هکتار هنوز عملیاتی نشده است

تولید بیش از 3 میلیون اصله نهال در لرستان
خرم آباد  مدیرکل منابع طبیعی لرستان از تولید بیش از سه میلیون اصله نهال در 

نهالستان های استان خبر داد.
شــیرزاد نجفی در خصوص اجرای طح های آبخیزداری در لرســتان، اظهار کرد: با 
سفر اخیر هیات دولت به لرستان، بیش از 190 میلیارد تومان به سه پروژه و کارهای 

آبخیزداری و جنگل های بلوط استان اختصاص یافت.
وی ادامــه داد: با اجــرای طرح های آبخیزداری از بروز ســیالب در مرکز اســتان و 

شهرستان ها جلوگیری خواهد شد.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان گفت: پیشگیری از حریق یکی از موضوعاتی است که 
پرسنل منابع طبیعی استان با کار جهادی از این موضوع جلوگیری کردند و کمترین 

حریق را در سطح جنگل های استان داشتیم.
نجفی از تولید بیش از 2.5 میلیون اصله نهال در طی ســال جاری در نهالستان های 
اســتان خبر داد و افزود: در طرح پویش  پیش بینی شــده که 3 میلیون اصله نهال را 

امسال و در سال آینده در هشت نهالستان استان تولید کنیم.
وی در ادامه از جذب هفت هــزار همیار طبیعت خبر داد و عنوان کــرد: این افراد در 
راســتای مشــارکت در انجام کارهای حفاظت، بهره برداری، اصالح، احیا و توسعه 

همدوش منابع طبیعی لرستان همکاری الزم را داشته اند.
مدیرکل منابع طبیعی لرستان بیان کرد: پاسگاه حفاظتی را در مناطق میربک دلفان، 

شول آباد، سپیددشت و زلقی الیگودرز احداث شدند.
وی گفت: با دستور استاندار لرستان امسال و سال آینده نیز پنج پاسگاه حفاظتی در 

شهرستان های کوهدشت، خرم آباد، سلسله و چگنی احداث خواهد شد.

البرز-مظفری    مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی 
و فرودگاه بین المللی پیام البرز اعالم کرد: تبدیل این 
منطقه به قطب دیجتیال کشور نیازمند حمایت های 

همه جانبه دولت است .
»اکبر قنبرپور« افزود: پیام به عنوان یکی از مهم ترین 
قطب های اقتصادی به خصوص طی سال های اخیر 
توانسته جهشی قابل قبول داشته باشد؛ جهشی که 
موجب شــده تا توانایی و ظرفیت هــای این منطقه 
بیشتر از هر زمانی دیده شده و امروز باید با  دید مثبت 

بیشتری به آن نگاه شود.

وی ادامه داد:  تاکنون حدود 244 قرارداد ســرمایه 
گــذاری در منطقــه ویژه  پیــام صــورت گرفته  و  
واحدهایی با تکیه بر توان متخصصان داخلی و بومی 
توانســتند نه تنها بخش زیادی از نیاز کشــور را در 
بخش تولیدات تامین بلکه امروز زمینه صادرات این 

تولیدات به دیگر کشورها نیز فراهم شده است.
قنبرپور  اضافه کرد: بهره مندی از گمرک تخصصی، 
آزمایشــگاه های مجهــز، نزدیکی بــه پایتخت و 
برخورداری از فرودگاه شامل بخش مسافری و کارگو 
این امکان را امروز در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه 
بین المللی پیام فراهم کرده که به عنوان یکی از قطب 

های مهم اقتصادی در منطقه و حتی کشــور بتواند 
نقش خود را در توسعه اقتصادی و رونق اشتغال این 

مرز و بوم هر چه بهتر و بیشتر ایفا کند.
قنبرپور گفت: از ســوی دیگر وجود چنین ظرفیت 
هایی در این منطقه موجب شده تا امروز پیام در حال 
تبدیل شدن به یکی از مهم ترین قطب های اقتصاد 
دیجیتال کشور باشد هدفی که به خصوص در دولت 
ســیزدهم به صورت ویژه تری به آن پرداخته شده و 
برنامه ریزی ها به این ســمت است که طی پنج سال 
آینده به یکی از مهم ترین قطب فناوری های نوین در 

کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که توسعه زیر ساخت 
ها با هدف اســتقرار واحدهای تولیــدی و صنعتی با 
اولویت واحدهای دانش بنیان و مرتبط با فناوری های 
نوین به صورت جدی در پیــام در حال انجام و زمینه 
استقرار هر چه بیشتر این واحدها در مرحله اجرایی 

شدن است.
قنبرپور گفت: امروز در این منطقه آنچنان شاهد رونق 
تولید و اشــتغال در آن هستیم که شــاید یک روزی 
رســیدن به این میزان جهش دور از ذهن بود. این در 
حالی اســت که پیام امروز به جایی رسیده که تبدیل 
به فعال ترین منطقه ویژه اقتصادی در کشور شده که 

در جوار پایتخت قرار دارد و توسعه کاالهای صادرات 
محور را در کنار تبدیل شــدن به قطب فناوری های 

نوین در دستور کار خود قرار داده است.

مدیرعامل منطقه ویژه پیام:

تبدیل پیام البرز به قطب اقتصاد دیجیتال نیازمند حمایت همه جانبه است

ساری - اســالمی    با حضور مدیر کل آموزش و پرورش 
مازندران طرح شــهید خرازی که عمومی سازی و مردمی سازی 

مجموعه های آموزشی ورزشی اجرا شد.
علیرضا ســعدی پور با همراهی ســهرابی معاون تربیت بدنی و 
ســالمت اداره کل آموزش و پرورش اســتان، خورشیدی مدیر 
آموزش و پرورش ناحیه2 ،نصیری مدیــر اداره آموزش و پرورش 
ناحیه 1 و دیگر مســئوالن شهرســتانی به منظور اجرای طرح 
شــهید خرازی در ســالن ورزشی شــهید منتظری شهرستان 
ساری به حضور یافت و خاطر نشــان کرد: طرح شهید خرازی که 

مبتنی بر اسناد باالدستی با رویکرد خانواده محوری و دسترسی 
آســان والدین و دانش آموزان از فضای آموزشی ورزشی است که 
با عمومی سازی و مردمی سازی برخی از مجموعه های آموزشی 
ورزشی جهت استفاده رایگان دانش آموزان و خانواده هایشان اجرا 
می شود. مدیر کل آموزش و پرورش مازندران اجرای این طرح را 
مبتنی بر اصل سوم و دهم قانون اساسی دانست و اظهار کرد: طبق 
این اصل تربیت بدنی رایگان برای همه و خانواده  محوری در اجرای 

برنامه در دستور کار دستگاه تعلیم و تربیت قرار گرفت.
سعدی پور در خصوص سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش 

و پرورش خاطر نشــان کرد: اجرای فعالیت های ورزشی جهت 
ارتقای سواد حرکتی، ترویج و توسعه ورزش همگانی، پیشگیری 
از اضافه وزن و چاقی، غنی سازی اوقات فراغت، ایجاد روحیه نشاط 
و شادبی در خانواده هااز جمله سیاست های مهم آموزش و پرورش 

در راستای ایجاد تحول در دستگاه تعلیم و تربیت است.
وی تقویت بنیان خانواده و و تنوع بخشی به محیط های یادگیری 
و در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی را از اهداف عملیاتی سند تحول 
تحول بنیادین برشــمرد و گفت: با اجرای طرح شهید خرازی در 
راســتای عملیاتی کردن اهداف سند تحول هســتیم به دنبال 

افزایش مشارکت خانواده ها در فعالیت های آموزشی و تربیتی و 
ایجاد شبکه ای از محیط های یادگیری مانند ورزشگاه ها و تعامل 

اثر بخش مدارس با این محیط ها هستیم.

گرگان-مهناز محمدزمانی        مدیرکل بنیاد مســکن 
گلستان از وزیر راه و شهرسازی خواســت تا در دولت اعتبار ویژه 
ای برای بازنگری و اجرای طرح های هادی روســتاهای اســتان 
اختصاص داده شود.ســیدمحمد حســینی، در جلسه شورای 
هماهنگی امور راه و شهرسازی که با حضور وزیر راه و شهرسازی 
برگزار شــد، اظهارکرد: اســتان گلســتان دارای 933 روستای 
باالی 20 خانوار بوده و 4۷ درصد جمعیت این استان در روستاها 
ســکونت دارند.مدیرکل بنیادمســکن گلســتان با بیان اینکه 
روستاییان قشر مولد هستند و توجه به روستاها سبب ماندگاری 
جمعیت در این مناطق می شــود، گفت: برای همه روســتاهای 
باالی 20 خانوار اســتان طرح هادی تهیه و مصوب شده است. از 
زمان تهیه نخستین طرح های هادی روستایی 1۷ سال می گذرد 

و طرح بیشتر از 300 روستا نیازمند بازنگری است.
وی گفت: تامین اعتبار برای بازنگری و اجرای طرح های هادی از 
جمله درخواست های ما در سفر رئیس جمهور بود، در آن مقطع 
ردیف ملی برای این طرح ها حذف شده بود اما دوباره این ردیف در 
بودجه دیده شد. برای همین مکاتبه ای از سوی استاندار با معاون 
اول رئیس جمهور انجام شــد و امیدواریم جزو مصوبه های سفر 
دولت به استان گلستان قرار بگیرد.حسینی درباره مشکالتی که 
در زمینه قیر رایگان وجود دارد هم گفت: در اســتان گلستان ۷۷ 
میلیارد تومان اعتبار برای قیر رایگان داریم اما دوبرابر آن اعتبار نیاز 
داریم تا بتوانیم اعتبار قیر رایگان را جذب کنیم و چون در اعتبارات 
تملک دارایی هم اعتباری دیده نشده است، هنوز مشکل داریم و 
امیدواریم این موضوع به هر طریق ممکن رفع شود چون در تحقق 

نهضت ملی آسفالت روستاها بسیار موثر خواهد بود.وی در ادامه 
با بیان اینکه شاخص شروع طرح هادی در روستاهای استان 20 
درصد باالتر از میانگین کشوری است، اظهارکرد: میانگین شروع 
طرح هادی در روســتاهای استان ۷2 درصد اســت اما در کشور 
این عدد 52 درصد است و اگر اعتبارات پیشنهادی ما در این سفر 
مصوب شود می توانیم فاز دو و سه طرح را در بسیاری از روستاها 
اجرایی کنیم.مدیرکل بنیاد مسکن گلســتان در ادامه به حادثه 
خیزی این استان اشاره کرد و گفت: همه ساله موارد متعددی از 
حوادث و بالیای طبیعی مانند سیل و زلزله در استان رخ می دهد، 
بنابراین مقاوم سازی واحدهای مسکونی غیرمقاوم و کم دوام یک 
ضرورت است. قرار شده در مدت 10 سال همه واحدهای مسکونی 

غیرمقاوم در روستاها نوسازی شود.

 بندرعباس          مدیرکل زندان های هرمزگان از توزیع 500 
بسته معیشتی بین خانواده زندانیان نیازمند استان خبر داد.

مصطفی کیشــانی در جمع خبرنگاران، افزود: به مناسبت اعیاد 
شعبانیه 500 بســته معیشــتی بین خانواده زندانیان نیازمند 

هرمزگان توزیع شد.
مدیــرکل زندان های هرمــزگان ارزش این بســته های کمک 
معیشــتی را 2 میلیارد و 500 میلیون ریال دانست و عنوان کرد: 
این بسته ها شامل برنج، ماکارونی، روغن، مرغ، رب گوجه فرنگی 

و حبوبات است.

وی بیان کرد: این کمک ها با همکاری سازمان بسیج سازندگی و 
بسیج حقوق دانان بین خانواده زندانیان نیازمند استان توزیع شد.

مدیرکل زندان های هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون 
بیــش از 900 خانواده زندانیان نیازمنــد از خدمات انجمن های 

حمایت از زندانیان استان هرمزگان بهره می برند.

مازندران

گلستان

با حضور مدیر کل آموزش و پرورش مازندران صورت گرفت؛

ح شهید خرازی در راستای عمومی سازی و مردمی سازی مجموعه های آموزشی ورزشی جرای طر

وستاهای گلستان ح های هادی ر اختصاص اعتبار ویژه برای اجرای طر

توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی بین خانواده زندانیان نیازمند هرمزگان

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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بانک مرکزی اعالم کرد

افزایش ۱۰ میلیارد دالری عرضه ارز در سامانه نیما

خریدار   بنــا بر اعالم بانک مرکــزی در ۱۱ ماه 
نخســت امســال جهت مصــارف ارزی فعاالن 
اقتصادی، ۱۰ میلیارد دالر ارز بیشتری در سامانه 
نیما نسبت به مدت مشابه در سال گذشته عرضه 

شده است.
مصطفــی قمری وفا؛ مدیــرکل روابط عمومی 
بانک مرکزی اعالم کرد بهبود روند برگشت ارز 
حاصل از صادرات موجب شده تا وضعیت تامین 
ارز و عرضه آن در بازار اسکناس و حواله مناسب 

شود.
به گفتــه وی، فروش ارز توســط صادرکنندگان 
در ســامانه نیمــا و معامالت اســکناس دالر در 
بازار متشــکل ارزی هم طی ۱۱ ماه گذشته رشد 

قابل توجهی داشته است.
به گفته وی، در ۱۱ ماه نخســت امسال حدود ۲۶ 
میلیارد دالر ارز توسط صادرکنندگان در سامانه 
نیما عرضه شــده که نســبت به دوره مشابه سال 
قبل حدود ۶۶ درصد )بیــش از ۱۰ میلیارد دالر( 

رشد داشته است.
معامالت اسکناس دالر در بازار متشکل ارزی هم 
در ۱۱ ماه نخست امســال ۱.۶ میلیارد دالر بوده 

که بیش از ۳ برابر سال قبل است.
رئیس کل بانک مرکزی اواســط بهمــن ماه در 
برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: با فرض تداوم 
شــرایط موجود و تحریم ها و باتوجه به وضعیت 
صادرات و روند تورم ســال کنونی، سال آینده از 

نظر اقتصادی سال بهتری خواهد بود.
  علی صالح آبادی   با اشاره به اینکه از ابتدای سال 
تاکنون، در حوزه هــای مختلف وضعیت خوبی را 

شــاهد بوده ایم، اظهار کرد: در حوزه ارزی، شاهد 
تقویت عرضه حواله و اســکناس در سامانه های 

نیما و بازار متشکل هستیم.
  صالح آبادی با بیان اینکه در بحث اســکناس ارز 
هم خوشبختانه وضعیت خوبی داشته ایم، گفت: 
نسبت به سال گذشته عرضه ارز در بازار متشکل 

ارزی نیز حدوداً ۴ برابر شده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت مناسب صادرات 
محصوالت نفتی و غیرنفتــی عنوان کرد: طبیعی 
اســت که بازار ارز ناشــی از عرضه هــای ارزی، 
وضعیت متعادلی داشته باشــد و نوسان زیادی را 
شاهد نباشــیم. اگر نرخ ارز اســکناس و حواله در 
ابتدای ســال را با قیمت های امروز مقایسه کنیم، 
نشان می دهد که تفاوت قابل مالحظه ای نداشته 

است.
رئیــس کل بانک مرکزی تصریح کــرد: این روند 
ناشی از این اســت که وضعیت عرضه ارز در بازار 
اســکناس و حواله مناســب بــوده و همچنین 
تبادالت بانکی با کشــورهای همکار به خوبی در 
حال انجام است و از آن ظرفیت ها هم در راستای 

نقل و انتقاالت ارزی استفاده می کنیم.
رئیس شــورای پــول و اعتبــار با بیــان اینکه 
خوشــبختانه با توجه بــه تدابیری کــه در بانک 
مرکزی اتخاذ شده است، مشــکلی در بخش ارز 
نداریم و چشــم انداز بازارهای جهانی و وضعیت 
قیمت های جهانی نفت و محصوالت نفتی نیز به 
گونه ای است که وضعیت خوبی را شاهد هستیم، 
افزود: بنابراین هم از نظر حجمی رشــد صادرات 
داشته ایم و هم از نظر قیمتی وضعیت خوب بوده 

است که مجموعا باعث بهتر شدن وضعیت عرضه 
ارز شده است.

وی در ادامه بــه وضعیت رو به رشــد رفع تعهد 
ارزی واردکنندگان اشــاره کرد و یادآور شــد: 
میزان عدم رفع تعهد در اســفند ۱۳۹7، ۲۶.۶ 
درصد بوده اســت، این میزان در اسفند ۱۳۹۸ 
به ۱۰.۳۵ درصد و در اســفند ســال گذشته به 
7.۳۳ درصد رســید و در حال حاضــر این رقم 
به ۵.۹ درصد رســیده اســت که نشان می دهد 
واردکنندگانــی بــرای واردات کاال به کشــور 
که ارز در اختیارشــان قــرار گرفته اســت به 
تعهداتشــان عمــل می کنند و کاالهــا را وارد 

کشور می کنند.
صالح آبادی ۱۱ اســفند هم در گفتگــو با رادیو 
اقتصاد هم با تاکیــد بر اینکــه درآمدهای ارزی 
کشور در وضعیت خوبی قرار دارد، ثبات و آرامش 
در بازار ارز را در گرو درآمدها وعرضه مناســب ارز 
در کشور دانست و خاطرنشان کرد: بازار متشکل 
ارزی با رشــد ۲۰7 درصدی در امســال به رقم ۱ 
میلیارد و ۶۲۰ میلیــون دالری در معامالت خود 

رسید.
صالح آبادی افزود: ارزش تجــارت خارجی نیز با 
رشد ۳۸ درصدی نسبت به ســال گذشته به ۹۰ 
میلیارد دالر رسید و در ســامانه نیما نیز بیش از 
۲۶ میلیــارد دالر عرضه به ثبت رســاندیم که در 
مجموع ۶۶ درصد نسبت به ســال گذشته رشد 
داشته است؛ برهمین اساس نســبت به پایداری 
و بهبود شــاخص هــای اقتصادی در ســال آتی 

امیدواریم.

تاکید رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی 
ایران بر ارائه خدمات بهینه به مشتریان

رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران در جریان بازدید از شــعبه 
میرداماد، عملکرد سالیانه شعبه را بررسی کردند و ضمن تاکید بر لزوم 
افزایش ســودآوری و جذب منابع جدید در جهت تحقق اهداف تعیین 
بانک، خواســتار تالش حداکثری برای تکریم و ارائه خدمات بهینه به 

مشتریان در روزهای پایانی سال شدند.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این بازدید عباس شفیعی 
رئیس هیات مدیره بانک ملی ایران با همکاران و مشتریان صمیمانه به 
گفت و گو نشست و از همکاران خواســت در فرصت باقی مانده تا پایان 

سال، توجه بیشتری در راستای تحقق اهداف بانک داشته باشند.
وی با تاکید بر چابک سازی شعب بانک تصریح کرد: جذب منابع ارزان 
قیمت و درآمدهای غیر مشــاع در مدت باقی مانده تا پایان سال جاری 
و افزایش درآمدهای بانک در راستای ســودآوری از دیگر موارد مهمی 
است که باید به آن توجه شود.ناصر شاهباز در این بازدید، تعیین تکلیف 
مطالبات معوق را از الزامات بانک خواند و افزود: در روزهای پایانی سال 
باید وصــول مطالبات معوق و کاهش نســبت مطالبــات غیرجاری به 

تسهیالت )NPL( مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت رضایت مشتریان در شعب بانک بر توجه 

به سودآوری به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های مالی تاکید کرد.
شــاهباز همچنین توجه به فعالیت های اعتباری و پرداخت تسهیالت 
مورد نیاز به مشتریان در شعب بانک را در راســتای ارتقای خدمات به 

مشتریان و مراجعه کنندگان دانست.
سید فرید موسوی عضو دیگر هیات مدیره بانک ملی ایران در این بازدید 
با تاکید بر ارائه تســهیالت ارزی و ریالی، گشــایش اعتبارات اسنادی 
داخلــی و خارجی و انواع خدمــات بانکداری به واحد هــای صنعتی و 
تولیدی بزرگ در شعبه، خواستار حمایت از واحدهای تولیدی کوچک 
و متوسط شد .موسوی افزود: پرداخت تسهیالت در شعب بانک با توجه 
به طرح های مختلف اعتباری بانک من جمله طرح صدف، تام، نیکان و 
... زمینه ارتقای خدمات به مشتریان و مراجعه کنندگان را افزایش می 
دهد و می تواند ابزاری برای تعامل، جذب مشتریان و یک فرصت جهت 
سودآوری بیشتر باشــد.وی در ادامه بر لزوم جذب منابع ارزان قیمت و 
توسعه بانکداری الکترونیک در شــعب بانک تاکید کرد.علی موسوی 
زاده عضو دیگر هیات مدیره بانک ملی ایران در این بازدید اظهارداشت: 
همه باید در جهت افزایش درآمد و ســودآوری و اعتالی نام بانک ملی 

ایران گام برداریم.
وی با تاکید بر اینکه همکاران با مدیریت صحیح هزینه ها و درآمدها می 
توانند بانک را در رسیدن به اهداف یاری کنند، گفت: مدیریت هزینه و 

انضباط مالی در افزایش منابع بانکی تاثیر بسزایی دارد.
موسوی زاده با اشاره به اهمیت توجه مسئوالن واحدها به مقوله سود و 
زیان تصریح کرد: تبدیل دارایی های غیر مولــد و راکد به مولد از جمله 

سیاست های محوری بانک ملی ایران است.
اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران ضمن بازدید از بخش های مختلف 
شعبه میرداماد و گفت و گوی صمیمانه با مدیران و کارکنان شعبه، در 
جریان آخرین وضعیــت این بخش ها قرار گرفتنــد و در ادامه از تالش 

های روسا و کارکنان این شعبه قدردانی کردند.
فائق جواهر کالم رئیس شــعبه میرداماد نیز در این بازدید، گزارشی از 

عملکرد شعبه در زمینه جذب منابع، نحوه مصارف و… ارائه کرد.

 حجت اله صیدی همزمان با کاشت شش اصله نهال در روز درختکاری
 خبـر داد

ویش دوباره سود از سهام بانک صادرات ایران ر
طی مراسمی به مناســبت روز درختکاری با حضور حجت اله صیدی، 
مدیرعامل بانک صادرات ایران، اعضای هیأت  مدیره و مدیران ارشد این 
بانک، شش اصله نهال در محوطه برج سپهر بانک صادرات ایران غرس 

شد.
مدیرعامل بانک صــادرات ایران گفت: برنامه ها و بودجه  ســال ۱۴۰۱ 
بانک صادرات ایران برای توسعه بانک و ارائه خدمات بیشتر و کیفی تر به 
مردم به ویژه اقشــار محروم جامعه، تولیدکننده ها و صاحبان مشاغل، 
جامع، فراگیر و دورنگرانه اســت و در تالشیم در ســال جدید خدمات 
کیفی تری ارائه کنیم. صورت های مالــی ۱۴۰۰ بانک صادرات ایران با 

سود بسته خواهد شد و در تیرماه قطعا مجمع موفقی خواهیم داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی همزمان 
با روز درختکاری و غرس نهال در محوطه برج ســپهر با بیان این مطلب 
افزود: روز درختکاری نشــانه ای از کاشــتن برای آینده اســت و بانک 
صادرات ایران  که همیشه سرسبز، بالنده، پیشــرونده و سربلند بوده، 

آینده درخشان تری نیز خواهد داشت.
وی با تاکید بر این که سال ۱۴۰۰ ســال سودآوری بانک صادرات ایران 
بود، اظهار کرد: اصالح ســاختار مالی بانک با تــالش تمامی همکاران 
به نحوی رقم خورد که ســود عملیاتی بانک ماندگارتر شــده و سال به 
ســال هم افزایش خواهد یافت و بانک صادرات ایران با تقســیم سود و 

ارزش آفرینی همچنان در مسیر موفقیت پیش خواهد رفت.
صیدی گفت: سال ۱۴۰۱ اولین ســال قرن پانزدهم است و تالش های 
فراوانی انجام شــده تا بانک با ســاختار مالی مناســب و بــا وضعیتی 
مطلوب تر به این سال وارد شــود.مدیرعامل بانک صادرات ایران لزوم 
تداوم خدمت رسانی در روزهای پایانی ســال جاری را نیز متذکر شد و 
افزود: بســیاری از بنگاه ها در روزهای پایانی سال پرداخت های زیادی 
دارند و همکاران بانک صادرات ایران می کوشند  تا به این بنگاه ها کمک 
کنند و به همین منظور خدمت رســانی در ایام تعطیل از طریق شعب 
منتخب بانک برنامه ریزی شده اســت. در روزهای آتی بودجه بانک نیز 
برای شعب ارسال خواهد شد و در ســال ۱۴۰۱ دوران  موفقی را برای 

بانک صادرات ایران پیش بینی می کنم.
وی با اظهار امیدواری نســبت به نتایج مذاکرات وین، بیشترین تعداد 
شــعب خارجی بانک صادرات ایران در مناطق راهبردی کشــورهای 
جهان را یادآور شد و افزود: در ســال ۱۴۰۰ شعب خارجی بانک نسبت 
به سال های قبل عملیات بیشتری داشــته اند که این روند با قوت ادامه 

خواهد یافت.

افزایش همکاری ها میان مدیریت شهری 
پایتخت و بانک شهر

معاون مالی و اقتصادی شــهرداری تهران با تاکید بــر اینکه از ظرفیت 
های بانک شــهر در اجرای پروژه های مهم فرهنگی و عمرانی استفاده 
خواهیم کرد، گفت: افزایش همکاری ها میان مدیریت شهری پایتخت 

و این بانک به صورت جدی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک شــهر، ابوالفضل فالح با بیان اینکه بانک 
شــهر حمایت های قابل توجه و تاثیرگذاری را از شهرداری های کالن 
شهرها داشته اســت، افزود: همواره تعامل بســیار نزدیک شهرداری 
پایتخت با این بانک موجب خدمات رســانی بهتر به شــهروندان شهر 
تهران شده اســت.فالح با بیان اینکه خوشــبختانه هم اکنون مدیران 
بانک شهر و شهرداری تهران شناخت بسیار مناسبی از نیازها و ظرفیت 
های دو ســازمان دارند، تصریح کرد: این مهم می تواند دســتاوردهای 

قابل توجهی برای کالنشهر تهران و شهروندان داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت بانک شــهر به منظور توســعه و پیشرفت 
کالنشهرها تصمیمی ســنجیده و عاقالنه بود، گفت: این بانک در مدت 
زمان کوتاه فعالیت خود، در ارائه خدمات به شهروندان عملکرد موفقی 

داشته است.

بانک
بانک ملت بی رقیب در میان بانک های بورسی

بر اســاس اطالعات گــزارش فعالیت ماهانه 
منتهی به پایــان بهمــن ۱۴۰۰، بانک ملت 
در مانده ســپرده های قرض الحسنه جاری، 
مانده ســپرده های ارزی، مانده کل مصارف، 
سرانه شــعب در جذب ســپرده های ریالی، 
سرانه پرسنلی و سرانه شعب در جذب منابع 
جایگاه نخست بانک های تجاری را در اختیار 

دارد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، ایــن بانک تا پایان بهمن ماه 
امسال رشدی ۶۶ درصدی در سپرده های جاری ریالی نسبت به بهمن 
ماه سال گذشته، ۲۹ درصدی در ســپرده های ارزی ، ۲۵ درصدی در 
سپرده های قرض الحســنه ریالی و ۵۴ درصدی در سپرده های قرض 

الحسنه ارزی داشته است.
در زمینه تســهیالت نیز جهــش ۴7 درصدی در کارنامــه عملکردی 

وبملت دیده می شود.
جایگاه نخســت در بین بانک های تجاری در مانده سپرده های قرض 
الحسنه جاری ،مانده سپرده های ارزی، مانده کل مصارف، سرانه شعب 
در جذب سپرده های ریالی، ســرانه پرســنلی در جذب منابع، سرانه 

شعب در جذب منابع و از دستاوردهای این بانک در سال ۱۴۰۰ است.
بانک ملت با حفظ منابع پیشــین در ســال ۹۹، بیــش از۱،۳۲۰  هزار 

میلیارد ریال منابع جدید جذب کرده است.
براســاس این گزارش، وبملت در هر دو بخش تــراز عملیاتی ماهیانه و 

تجمیعی در میان بانک های بورسی کشور اول است.
بانک ملت در بخش مازاد درآمد تسهیالت اعطایی به سود پرداختی به 
سپرده گذاران نیز با رشــد ۲۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
باالترین تراز عملیاتی ثبت شده بین تمام بانک های بورسی کشور را به 

ثبت رسانده است.
مانده ســپرده های هزینه زا در پایان بهمن ماه نســبت به مدت مشابه 
در سال ۱۳۹۹ از رشــدی ۱۴ درصدی برخوردار شــده که در مقایسه 
با اسفند ماه سال گذشته رشــدی ۱۲،۸ درصدی را نشان می دهد. در 
عین حال در بخش ســپرده های غیر هزینه زا این بانک توانسته است 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۵۶ درصدی را محقق کند.
گفتنی است، ۶۵ درصد از ســپرده های بانک ملت هزینه زا و۳۵ درصد 

این سپرده ها را سپرده های غیر هزینه زا تشکیل می دهد.
درآمد تســهیالت وبملت در ۱۱ ماهه ســال ۱۴۰۰ معادل ۵۵ درصد 

نسبت به مقطع مشابه سال قبل افزایش یافته است.

دکتر حسینی: 
تحول شبکه بانکی به نفع عموم مردم سیاست 

اصلی وزارت اقتصاد
دکتر حســینی معاون بانــک، بیمه و شــرکت های دولتــی و دکتر 
اســکندری مدیرکل دفتر امور بانکی بیمــه وزارت اقتصاد با حضور در 
بانک تجارت درجریان آخرین عملکرد و اســتراتژی های این بانک قرار 

گرفتند.
به گــزارش روابط عمومی بانک تجارت، دکتر ســیدعباس حســینی 
معاون بانک، بیمه و شــرکت های دولتی و قربان اســکندری مدیرکل 
دفتر امور بانکی بیمه وزارت امور اقتصــادی و دارایی و هیات همراه روز 
شنبه چهاردهم اســفندماه با حضور در بانک تجارت درجریان آخرین 

عملکرد، برنامه ها و استراتژی های این بانک قرار گرفتند.
دکتر حسینی در این جلسه که با حضور مدیرعامل، رئیس و نایب رئیس 
و عضو هیات مدیــره قائم مقام مدیرعامل و اعضــای هیات عامل بانک 
تجارت برگزار شد ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه گفت: تحول 
شــبکه بانکی به نفع عموم مردم سیاســت امروز وزارت امور اقتصادی 
و دارایی اســت و بانک ها  بدانند که پاســداری از حقوق مردم از چنان 
اهمیتی برخوردار اســت که می تواند در قالب مسئولیت های اجتماعی 
ســازمان معرفی شــود.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به 
اینکه صنعت بانکداری و نظام اقتصادی کشــور ســال سختی را پشت 
سرگذاشــته و با این وجود انتظارات از بانک ها بســیار باال است افزود: 
دولت سیزدهم جمهوری اســالمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر 
شرایط بانک ها کامال آگاه هستند و برای اســتحکام هرچه بیشتر این 

صنعت هدفگذاری صورت گرفته است.
وی افزود: یکی از دغدغه های مهم ریاســت محترم جمهور در دیدار با 
روسای بانک های کشور، بحث تسهیل شدن شرایط ارائه تسهیالت به 
مشتریان خرد که همان آحاد جامعه هستند بود که الحمداهلل ظرف 7۲ 
ساعت و با برگزاری جلسات کارشناسی و تهیه بخشنامه و ارسال آن به 
بانک ها، این امر محقق شد.معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره 
به فرمایشات رهبر انقالب در روز مبعث که»مردم اصلی ترین پشتوانه 
دولت هستند« یادآورشد: ما قلبا باور و اعتقاد داریم که مردم ولی نعمت 
ما هستند و هر چه در توان داریم باید برای تسهیل شرایط زندگی مردم 
بکار بریم وباید مســیر بانکداری کشــور به نفع مردم تغییر کند و این 

تغییر باید به نحوی باشد که مردم آن را احساس کنند.
دکتر حســینی ضرورت تکریم عموم مشــتریان و اعطای تســهیالت 
خرد بدون ضامن مطابق شــرایط اعالمی و انتشار اطالعات بدحسابان 
بانکی را از جملــه این انتظارات بیــان و تاکید کــرد: وزارت اقتصاد بر 
اجرای مقررات تاکید جدی دارد و بانک ها باید در این راســتا شفافیت 
حداکثری را در دســتور کار قرار بدهند. وی افزود: شبکه بانکی با ارائه 
خدمات بهینه آرامش را به مردم هدیــه کنند و همین که یک ایرانی در 
یک روستای دوردست بتواند از طریق تلفن همراه خود تمام امور بانکی 
خود از جابه جایــی مبالغ و پرداخت قبوض تا دریافت تســهیالت را به 

انجام برساند به معنای ایجاد حس آرامش است.
معاون بانک بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
موفقیت هر سازمانی را وابســته به همراهی و همدلی اعضای تشکیل 
دهنده آن دانســت و گفت: از بانک تجارت همواره گزارش هایی مبنی 
بر وجود یکدلی، هماهنگی و همســویی مدیران و کارکنان مجموعه به 
دست ما می رسد و ضمن تقدیر از این رویکرد امیدواریم این بانک بتواند 
دستاوردهای بزرگتری را کســب کرده و کارکنان بانک تجارت در کنار 
خانواده خود اخبار موفقیت های شــان را مرور کرده و به عملکرد خود 

افتخار کنند.
دکتر حســینی بانک تجــارت را بانکی صاحب نام، ارزشــمند و دارای 
برجســتگی های خــاص در حوزه هایی همچون صــدور ضمانتنامه و 
گشایش اعتبارات اســنادی عنوان کرد و یادآور شد: این نشست اولین 
جلسه از سلسله نشست های ما با مدیران ارشد بانک های کشور به شمار 
می رود و مبین این اســت که بانک تجارت برای وزارت امور اقتصادی و 

دارایی بانکی عزیز و صاحب اعتبار است.
دکتر اســکندری مدیرکل دفتر امور بانکی بیمه وزارت امور اقتصادی و 
دارایی ضمن قدردانی از تالش تمامی کارکنان و مدیران بانک تجارت 
در ســال جاری به تحلیل گزارش عملکرد بانک تجارت پرداخت و ابراز 
امیدواری کرد با اجرای برخی الزامــات و بهبود فرآیندها، بانک تجارت 

بتواند به موفقیت های برجسته تر از گذشته دست یابد.
دکتر هادی اخالقی فیض آثار مدیرعامل بانــک تجارت در ابتدای این 
جلسه به ارائه گزارش مبسوطی از عملکرد بانک تجارت در سال جاری، 
مقایسه آن با سال گذشته و تبیین اســتراتژی ها و برنامه های آتی این 
بانک پرداخت.ترکیب سهامداران و تعداد شعب، آخرین وضعیت حجم 
سپرده های بانک، پیش بینی ســود و زیان، هزینه پول، عملکرد بانک 
تجارت در حوزه اعطای تسهیالت، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور 
ضمانتنامه و خدمات نوین بانکی از جمله بخش های گزارش ارائه شده 

توسط دکتر اخالقی بود.

شعبه

سینا

مدیرعامــل بانــک ســینا در 
بازدید از شــعبه تکاب در استان 
آذربایجــان غربــی گفــت: در 
راســتای تقویت اعتماد و تقویت 
تعامل با مشتریان، مدرن سازی 
خدمات بانکی و ارتقاء بانکداری 
الکترونیک در این بانک شــتاب 

می گیرد.
به گزارش روابــط عمومی بانک 
سینا؛ دکتر ایمانی ضمن رضایت 
از وضعیــت عملکردی شــعبه 
تکاب، از تالش همکاران منطقه 
آذربایجــان غربــی قدردانی و 
خاطرنشــان کــرد: موقعیت کم 
نظیر ایــن منطقه، شهرســتان 
تکاب را از لحاظ ســرمایه گذاری 
در بخــش صنعــت و تعامــالت 
تجاری و اقتصــادی در موقعیت 

مهمی قرار داده است.
وی با اشــاره بــه اهــداف بانک 
در زمینــه توســعه شــعب در 

شهرســتان ها به ویژه 
در چنــد ســال اخیر، 
جغرافیایی  موقعیــت 
و دارا بــودن ظرفیــت 
تاریخــی، طبیعــی و 
گردشــگری را یکــی 
هــای  پتانســیل  از 

شهرســتان تــکاب برشــمرد و 
تصریح کرد: این شهرســتان به 
لحاظ دارا بودن ظرفیتهای بالقوه 
در حــوزه های مختلــف تولید و 
صنعت، مســتعد اتخاذ تدابیر و 
راهکارهای الزم بــرای افزایش 
سهم مشــارکت بانک در توسعه 
و رونق هر چــه بیشــتر تولید و 

اشتغالزایی پایدار است.
وی با اشاره به لزوم توجه به رونق 
تولیــد و رفع موانع مالــی آن در 
همه زمینه ها گفت: نگاه ویژه به 
بازاریابی و افزایش سهم بازار باید 

در بین همکاران حاکم باشد.

مدیر عامل بانک سینا 
اظهار داشــت: با توجه 
بــه امکانات مــدرن و 
متنــوع  محصــوالت 
موجود بانک، توجه به 
بهبود و ارتقاء خدمات 
بانکــداری بــه منظور 
ارائــه خدمات بهتــر و مطلوبتر، 
یکی از اولویت های بانک ســینا 

است.
وی در ادامــه گفت: بانک ســینا 
بدون محدودیت از مدرن سازی 
خدمات بانکــی حمایت می کند 
و با علم به توانمنــدی همکاران 
پر تالش و ایجــاد ظرفیت های 
جدیــد در ایــن بخــش، تحقق 
اهــداف تعیین شــده در ســال 
۱۴۰۱ زودتــر از موعــد دور از 

دسترس نیست.
وی ضمن ابــراز خرســندی از 
عملکرد صورت هــای مالی و نیز 

ترکیب منابع و مصارف شــعبه 
تکاب بــر لزوم توجــه به کاهش 
قیمت تمام شــده پول و افزایش 
سهم بانک از بازار مستعد منطقه 
آذربایجــان غربی تاکیــد کرد و 
راهنمایــی هــای الزم را جهت 
بهره وری بیشــتر از ظرفیتهای 
اقتصــادی و تجــاری موجود در 

منطقه ارائه داد.
دکتــر ایمانــی پــس از بازدید 
از شــعبه تکاب در نشســتی با 
همــکاران و مدیــران منطقه در 
جریــان مطالبــات مشــتریان 
و میــزان رضایتمنــدی آنها از 
خدمات بانــک قرار گرفــت و با 
کارکنان شــعبه به گفــت و گو و 

تبادل نظر پرداخت.
گفتنــی اســت در ایــن ســفر 
معاونیــن شــعب و مناطــق و 
ســرمایه هــای انســانی همراه 

مدیرعامل بودند.

ونیک در بانک سینا شتاب می گیرد ارتقاء خدمات بانکداری الکتر


