
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران اعالم کرد
وسازان برنامه ریزی دولت برای واگذاری سهام خودر

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران گفت: یک هیات چند نفره کارشناسی 
در حال بررســی واگذاری سهام خودروسازان هســتند که این امر نشان 
می دهد واگذاری بلوک خودروسازان از ســوی دولت به صورت جدی در 

حال پیگیری است.
»علیرضا تاج بر«  واگذاری ســهام خودروســازان را تصمیم بسیار بزرگ 
دانســت و افزود: واگذاری بلوک خودروســازان از ســوی دولت در حال 
پیگیری است.وی اظهار داشــت: یک هیات چند نفره کارشناسی خبره 
با هزینه بسیار ســنگینی در حال بررسی واگذاری ســهام خودروسازان 
است؛ همچنین شنیده می شــود که برآورد قیمت گذاری خودروسازان 
در مراحل پایانی قــرار دارد.عضو هیات مدیره کانــون کارگزاران گفت: 
این موضوع نشــان می دهد که حداقل از ســوی دولت واگــذاری بلوک 
خودروســازان به جد در حال پیگیری اســت، اما در یــک معامله به این 

بزرگی دو طرف معامله باید حضور مداوم داشته باشند.
تاج بر افــزود: برای واگذاری ســهام دو غول خودروســازی، دولت اعالم 
آمادگی کــرده و به خودروســازان و دیگر زیرمجموعه خود اعالم شــده 
که قرار است سهام باقی مانده این دو شــرکت واگذار شود و باید با ارزش 
گذاری همــکاری الزم انجام شــود.وی بیان داشــت: در طــرف مقابل 
معامله یعنی خریداران بلوک خودروســازی، مشــخص نیســت که چه 
شرکت هایی، چه اشخاصی و چه کنسرســیومی وارد عمل شوند که بازار 

سرمایه اکنون در این زمینه با ابهام همراه است.
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران بیان داشــت: متأســفانه افت قیمتی 
چندی قبل سهام دو خودروساز بزرگ کشــور به کل بازار سرمایه تسری 
پیدا کــرد، به طوری که شــاخص کل به کانال یک میلیــون و ۴۳۰ هزار 
واحدی هم ســقوط کرد.تاج بر گفت: »الگو تدریجی« بهترین الگو برای 
واگذاری دو غول خودروسازان کشور است و به نظرم هیچ شرکتی و هیچ 
شخصی آمادگی این را ندارد تا همه ســهام واگذار شده این دو شرکت را 

خریداری کند، البته امکان هر اتفاقی در این واگذاری وجود دارد.
وی ادامه داد: به نظرم بهتر اســت تا زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا جدا 
و کوچک شوند و واگذاری از زیر مجموعه ها آغاز شود تا در نهایت به خود 

شرکت ایران خودرو و سایپا برسیم.

کانون بانک جهانی:

ونا عامل رشد اقتصاد ایران شد واکسیناسیون کر
خریدار   بانک جهانــی هم اقدامات دولت 
سیزدهم در واکسیناســیون کرونا را عامل 
اصلی بهبود رشــد اقتصاد ایران در ســال 
گذشــته عنوان و پیش بینی کرد در صورت 
حفظ تحریم ها نیز تولیــد ناخالص داخلی 
ایران در سال جاری با رشــد ۳.۳ درصدی 

همراه شود.
 بانک جهانی در گزارش جدیدی که منتشر 
کــرده به بررســی وضعیت شــاخص های 
کالن اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ میالدی 

)۱۴۰۱( پرداخته است.
این نهــاد بین المللی بدون فــرض احیای 
توافــق هســته ای و بــا تــداوم تحریم ها 
پیش بینی کرده اســت همه شاخص های 
کالن اقتصاد ایران در ســال ۲۰۲۲ با رشد 

مثبت همراه باشند.
بر اســاس این گــزارش، اقتصــاد ایران در 
سال جاری میالدی رشــد ۳.۳ درصدی را 
تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی ایران در 
سال گذشــته ۴.۷ درصد بود. بانک جهانی 
عامل رشــد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در 
سال گذشته را واکسیناســیون کرونا اعالم 
کرده و نوشته اســت:  کاهش محدودیت ها 
به علت گســترش ســریع واکسیناسیون 
در سال گذشــته )۱۴۰۰( منجر به توسعه 
شــدید بخش خدمات - محرک اصلی رشد 
غیرنفتی  شد و پس از گذشــت بیش از دو 
سال از همه گیری کووید-۱۹، وضعیت در 
حال بازگشــت به حالت عادی است. این در 
حالی بود که ایران یکی از اولین کشورهایی 

است که شیوع گسترده بیماری را داشت و 
به شدت تحت تاثیر شش موج آلودگی قرار 
گرفت. با واکسیناســیون عمومی، توسعه 
کســب وکارها و بخش خدمات بهبود یافت 

و مصرف بخش خصوصی افزایش پیدا کرد.
این در حالی بود که مصرف بخش خصوصی 
و دولتی طی سه سال قبل از آن بیش از ۱۰ 
درصد منفی شــده بود که به دو علت تورم و 

کرونا بود.
رشــد بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در این 

ســال ۲.۱ درصد پیش بینی شــده است. 
بخش نفتی اقتصاد ایران نیز طی این ســال 
با رشد ۲.۹ درصدی مواجه خواهد شد. بانک 
جهانی پیش بینی کرده اســت تولید نفت 
ایران طی سال ۲۰۲۲ با رشد ۵.۵ درصدی 

نسبت به سال قبل از آن مواجه شود.
بخش صنعت رشــد ۱.۶ درصدی در سال 
۲۰۲۲ خواهد داشت و رشد بخش خدمات 
به ۳.۱ درصد می رســد. در ایــن گزارش، 
آماری از رشد بخش کشــاورزی ایران درج 

نشــده اســت.همچنین پیش بینی شــده 
است مصرف بخش خصوصی در ایران طی 
امسال رشــد ۲.۴ درصدی پیدا کند و رشد 
مصرف بخش دولتی نیز به ۳.۶ درصد برسد.

نرخ تشــکیل ســرمایه که از شاخص های 
مهــم اقتصادی به حســاب می آیــد نیز با 
رشد ۳.۷ درصدی در ســال جاری میالدی 
مواجه می شــود و به معــادل ۳۳.۳ درصد 
تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. ارزش 
پس اندازهــای ملــی نیز به معــادل ۳۷.۵ 

درصد تولید ناخالص داخلی می رسد.
این گزارش همچنیــن انتظار دارد صادرات 
کاال و خدمات ایران در ســال ۲۰۲۰ رشد 
۴.۹ درصدی داشته باشد و واردات نیز رشد 

کمتری یعنی ۴.۴ درصد را تجربه کند.
بانک جهانی در ادامه گزارش خود از بهبود 
وضعیت مالی دولت ایران در ســال ۲۰۲۲ 
خبــر داده و پیش بینــی کرده اســت کل 
درآمدهای دولــت ایران طی این ســال به 
معادل ۱۱.۶ درصد تولیــد ناخالص داخلی 
برسد. در سال پیش از آن درآمدهای دولت 
معــادل ۱۱ درصد تولیــد ناخالص داخلی 

اعالم شده بود.
درآمدهای مالیاتی دولت طی سال ۲۰۲۲ 
به معادل ۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی 
می رسد که نشــان از رشد محسوس نسبت 
به ســال قبل دارد. در ســال ۲۰۲۱ درآمد 
مالیاتی دولت معــادل ۶.۱ درصــد تولید 

ناخالص داخلی اعالم شده بود.
رشد درآمدهای دولت ایران در حالی است 
که هزینه های دولت طی این سال نسبت به 
تولید ناخالص داخلی افزایش نخواهد یافت 
و همانند ســال قبل معــادل ۱۶.۳ درصد 

تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
بر این اســاس تــراز مالی دولت ایــران نیز 
بهبــود خواهد یافــت و در حالــی که طی 
سال ۲۰۲۱ معادل منفی ۵.۳ درصد تولید 
ناخالص داخلی بود این رقم در سال جاری 
به معادل منفی ۴.۷ درصــد تولید ناخالص 

داخلی خواهد رسید.

طرحی که نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند

و در بورس منافع مردم را تامین می کند؟ آیا عرضه خودر
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آگهی تجدید مناقصه عمومی 
 )انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت نصب

 سازه های موقت و داربستی مراسمات ملی و مذهبی و اطالع رسانی(
شــهرداري شــهريار در نظر دارد به اســتناد درخواست شــماره 28848 مورخ 
1400/12/17  مديريت فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی درخصوص تجديد مناقصه 
عمومی )انتخاب پیمانکار واجد شــرايط جهت نصب ســازه های موقت و داربستی 
مراســمات ملی و مذهبی و اطالع رســانی( با اعتبار 9/000/000/000 ريال  با 
شماره فراخوان 2001093897000052  در سامانه نسبت به انتخاب پیمانکار 
اقدام نمايد. لذا از متقاضیان واجد شرايط دعوت بعمل می آيد جهت دريافت اسناد 
مناقصه به شرح ذيل تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق 
  www.setadiran.ir درگاه ســامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

مراجعه نمايند.
1- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 450/000/000 ريال می باشد. سپرده نفرات 
اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مســترد نخواهد شــد. )سپرده 

بصورت واريز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و  يا ضمانت نامه بانکی(
2- ساير اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاري در اسناد مناقصه درج گرديده است.

3- شهرداري در رد يا قبول پیشنهادات مختار است. 
4- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

5- پیمانکاران خواســتار شــرکت در مناقصه لزومًا بايد در رزومه کاری خود سابقه 
اجرايی در اين حوزه )نصب داربست( در يکی از شهرداری ها يا ادارات دولتی استان 

تهران را داشته باشند. 
6- مهلت دريافت اســناد مناقصه از تاريخ 1401/05/22 تا تاريخ 1401/05/31 

ساعت 13/00 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
7- مهلت ارائه پیشــنهادات تا ســاعت 13/00 مورخ 1401/06/10 در ســامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت.
8- زمان بازگشايی پاکت ها : ساعت 14/30 مورخ 1401/06/12 در محل : شهريار 

- میدان نماز - جنب پايانه 22 بهمن - شهرداری شهريار.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/05/22
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/29

 نوبت دوم

محمدصادق کولی وند- شهردار شهریار

شهرداري شهريار مدیرکل روابط عمومــی هواپیمایی جمهوری 
اســالمی ایران اعالم کرد: دوره فــروش بلیت 
پروازهــای اربعین با نرخ ۶ میلیــون تومانی، به 

بازه ۲۰ تا ۳۱ شهریور محدود است.
حســام قربانعلــی مدیــرکل روابــط عمومی 
هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران در جمع 
خبرنــگاران درباره بــازه زمانی فــروش بلیت 
پروازهــای رفت و برگشــت اربعین بــا نرخ ۶ 
میلیون تومان اظهار کرد: صرفــاً در بازه زمانی 
۲۰ تا ۳۱ شهریور یعنی ۵ روز قبل و ۵ روز بعد از 
روز اربعین، بلیت این پروازها با نرخ مصوب ستاد 

اربعین فروخته خواهد شد.
وی افزود: بر اساس ابالغ ســازمان هواپیمایی 
کشوری از ۲۰ شــهریور به مدت ۱۰ روز فروش 

مســتقیم پروازهای عتبات در ایام اربعین صرفاً 
به صورت سیستمی بوده و پرواز چارتری انجام 

نمی شود.
این مقام مســئول در ایران ایر یادآور شــد: به 
ازای هر کــد ملی تنها یک بلیت داده می شــود 
که با نرخ ۶ میلیون تومان برای رفت و برگشــت 
محاســبه و فروخته خواهد شد؛ هیچ ایرالینی، 
یک ریال حق فروش باالتــر از نرخ مصوب ندارد 

در این بازه زمانی ندارد.
وی تصریــح کرد: اینکــه معاون حمــل و نقل 
وزارت راه و شهرســازی گفته بود که زمان آغاز 
پیش فروش بلیت سفرهای اربعین ۱۶ شهریور 
اســت، به ســایر مودهای حمل و نقلی شامل 
جاده ای و ریلی برمی گردد ولی برای ســفرهای 

هوایی اربعین، زمان آغــاز فروش بلیت ها با نرخ 
مصوب، بیستم شهریور اعالم شده است. مطابق 
تکلیف وزارت راه و شهرســازی بر ایــران ایر، 
بلیتی که به زوار سیدالشهدا )ع( در ایام مذکور 

داده می شود، با نرخ ۶ میلیون تومان است.

واز پر

وازهای اربعین به بازه ۲۰ تا ۳۱ شهریور محدود شد وش بلیت پر فر

سخنگوی دولت جزییات همگانی شدن بیمه ناباروری را تشریح کرد.
 علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت تصریح کرد: 
پس از همگانی شدن بیمه پایه، بیمه ناباروری هم با مصوبه دولت همگانی شد



حجت االسالم ابوترابی فرد در نماز جمعه تهران:

نظارت دیوان محاسبات نقش مهمی در اصالح ساختار بودجه دارد
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چرا ارزان شدن دالر به نفع اقتصاد نیست؟
علی اصغر ســمیعی  با اینکه برجــام و توافقات احتمالــی می تواند 
توانایی های مالی بانک مرکزی را افزایش دهد، ولی آمدن مقداری پول 

به خزانه کشور نمی تواند بر واقعیت های اقتصادی اثر جدی بگذارد. 
مشکل اصلی اقتصاد کشــور با توافقات احتمالی رفع نمی شود، ممکن 
است توافقات و آزاد شــدن پول های بلوکه شــده و آزادی فروش نفت 
بتواند به طور موقت و مانند یک مسکن بر روی اقتصاد کشور اثر بگذارد، 
ولی درمان اصلی نیســت. درمان اصلی اقتصاد کشــور در داخل کشور 
است، یعنی قدم اول، کنترل جدی نرخ تورم و نرخ بهره و به نزدیک صفر 
رســاندن آنها، و همچنین واقعی و واحد شدن قیمت ها مخصوصا برای 
حامل های انرژی و نرخ ارز است، چون چندنرخی بودن ارز و غیرواقعی 
بودن قیمت ها، ام الفساد محســوب می شود. این باعث گمراهی فعاالن 
اقتصادی از یک طرف و ایجاد انواع رانت، فســاد، سرخوردگی و مایوس 

شدن جوانان و نخبگان از طرف دیگر خواهد بود.
در شرایط فعلی در اثر سیاســت های غلط اقتصادی ارزش پول ملی به 
طور چشــمگیری کاهش یافته و تا زمانی که نرخ تورم در کشور به طور 
جدی با نرخ های تورم در کشــورهای حوزه دالر تفاوت داشــته باشد، 
تغییری در این روند حاصل نمی شود، یعنی کاهش ارزش پول ملی )به 
طور ذاتی و واقعی( ادامه خواهد یافت؛ حتی اگــر همه پول های بلوکه 

شده هم آزاد شود.
البته ممکن است بعد از امضای توافق با تصمیم های نابخردانه در داخل 
و توطئه گرانه در خارج و به ضرب تبلیغ و تزریق بیش از تقاضا و ساختن 
جو همه چیز گل و بلبل اســت به طور مصنوعی بشود برای مدتی بسیار 
کوتاه قیمت ها را پایین نگه داشــته و بازار را به بهشت خارج کنندگان 
ســرمایه از کشــور و واردکنندگان کاالهای مصرفی و غیرضروری به 

کشور تبدیل کرد،
ولی بعد از چند روز که روند کاهشــی قیمت ها متوقف شود، بالفاصله 
خرید گسترده و هجوم مترصدین )و همچنین مترصدات( برای خرید 

آغاز و قیمت ها افسار گسیخته تر از قبل رو به افزایش خواهد گذاشت.
این تجربه هــا را قبال هم داشــته ایم و ملموس تریــن آن، بعد از قبول 
قطعنامه ۵۹۸ بود، که قیمت ارز به کمتر از یک ســوم کاهش یافت، که 

البته بعد از کمتر از شش ماه باز به همان قیمت های قبلی برگشت.
خود حقیر شاهد بودم وقتی قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران پذیرفته شد، 
چهار صراف عربســتانی در دوبی به شدت مشــغول به خریدن و جمع 
کردن تومان ایران بودند، بی محابا دالر و درهــم می فروختند و تومان 
می خریدند. حتی با لنج بســته بندی های بزرگ تومان را که گونی پیچ 
شــده بود، به انبارهای خود منتقل می کردند. من کــه در آن زمان در 
دوبی بودم، متعجب بودم، نمی دانســتم این آقایان چرا انقدر به تومان 
عالقه مند شــده اند. متاســفانه مس والن اقتصادی وقــت هم به جای 
مدیریت قیمت ارز، تســلیم این ترفند شــده و نه تنها برخالف جهت 
آنها به تزریق تومان و خرید ارز نمی پرداختند، بلکه با هماهنگ شــدن 
نادانسته با آن دشمنان حیله گر، به تزریق بیش از تقاضای ارز و تقویت 

مصنوعی تومان دامن می زدند.
امیدوارم این نوبت مســووالن اقتصادی کشــور از تجربه های گذشته 

درس الزم را گرفته باشند، و در این موارد با درایت بیشتری عمل شود.
به هر حال باز هم عرض می کنم مشــکل اصلی اقتصاد کشور تورم است 
که عالج آن هم واقعی و واحد شــدن قیمت ها و کنترل حجم نقدینگی 
است.ببینید وقتی شــما در انبار منزل خود موش داشــته باشید، هر 
مقدار هم که گندم انبار کنید، باز موش ها آن گندم ها را از بین می برند، 
بنابراین بهتر است که اول شــر موش ها برطرف شود، که اگر گندم وارد 

انبار شد، ایمن باشد.

امیرعبداللهیان: 
وزارت امور خارجه پیگیر آزادی و بازگشت حاجی 

ایرانی است
وزیر امــور خارجه کشــورمان ابــراز امیــدواری کرد با مســاعدت 
عربســتان، تنها بازمانده ححاج کشورمان به کشــور باز گردد.حسین 
امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، در گفتگو با پدر آقای خلیل دردمند 
حاجِی ایرانی که بعد از پایان مناسک حج در مکه مکرمه از سوی پلیس 
بازداشت شده است، ضمن احوالپرسی و دلجویی از خانواده وی، ایشان 
را در جریان اقدامات انجام شده از ســوی وزارت امور خارجه از ابتدا تا 
کنون قرار داد و تاکید کرد این وزارت خانه تمام توان خود را برای آزادی 
هر چه سریع تر این تبعه کشــورمان بکار گرفته است.وزیر امور خارجه 
کشــورمان ابراز امیدواری کرد با مســاعدت عربســتان، تنها بازمانده 
ححاج کشــورمان به کشــور باز گردد.وزیر امور خارجه کشورمان، در 
روزهای اخیر در گفت وگوی جداگانه با وزرای امور خارجه عراق و عمان 

خواستار مساعدت آنان برای آزادی سریعتر این تبعه کشورمان شد.

اداره کل کنســولی وزارت امور خارجه نیز بصــورت فعال موضوع را در 
دست پیگیری داشته و تا آزادی این شهروند کشورمان به انجام وظیفه 
خود عمل خواهد کــرد و موضوع بطور جدی در دســتور کار اداره کل 

کنسولی وزارت امور خارجه قرار دارد.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
مجلس به تفکیک وزارت صمت رأی نمی دهد

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بنده فکر می کنم 
که مجلس شورای اســالمی به تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت 

بازرگانی رأی مثبت نمی دهد.
محســن زنگنه درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، 
اظهار داشــت: بنده با ایــن موضوع مخالفــم.وی بیان کــرد: آمارها، 
نمودارها و میزان تولید و تجارت مــا در زمانی که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت منفک بود و بعد که با یکدیگر ادغام شــدند، نشان می دهد که 
در زمان ادغام شرایط بهتر بوده اســت.نایب رئیس کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: از ســوی دیگر در شرایط 
فعلی تفکیک وزارت صمت و تشــکیل وزارت بازرگانی به صالح دولت 
نیســت و چالش جدیدی را برای دولت ایجــاد می کند.نماینده مردم 
تربت حیدریه در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: اگــر این اتفاق 
بیفتد، باید تیمی از وزارت صمت خارج شوند و به عنوان مسئول وزارت 
بازرگانی به کار گرفته شوند و در اســتان ها و شهرستان ها هم باید این 
اتفاق بیفتد که هم هزینه زیادی دارد و هم حداقل یک سال وقت دولت 
را می گیرد.زنگنه بیان کــرد: این اقدامات باید در فضــای ثبات انجام 
شود. برخی از کارها حتی اگر خوب هم باشد که به نظرم تفکیک وزارت 
صمت اقدام خوبی نیست، باید در شــرایط ثبات انجام شود.وی تصریح 
کرد: بنده فکر می کنم که مجلس شــورای اســالمی به تفکیک وزارت 

صمت و تشکیل وزارت بازرگانی رأی مثبت نمی دهد.

یادداشت

تریبون
ســخنگوی دولــت جزییــات همگانی شــدن بیمه 

ناباروری را تشریح کرد.
علی بهادری جهرمی، ســخنگو و دبیــر هیئت دولت 
تصریح کرد: پس از همگانی شــدن بیمــه پایه، بیمه 

ناباروری هم با مصوبه دولت همگانی شد.
بهادری تصریح کرد: با مصوبه هیئت دولت، ســازمان 
بیمه ســالمت ایران مکلف اســت نســبت به پوشش 
بیمه ای همه زوجیــن نابارور فاقد بیمــه پایه مطابق 
آیین نامه بنــد »الف« ماده )۷۰( قانون برنامه ششــم 

توسعه اقدام نماید.
دبیر هیئت دولت گفــت: در اجرای جزء )۵( بند »ک« 
از تبصره )۱۷( ماده واحده قانون بودجه ســال ۱۴۰۱، 
همه مراکز درمانــی و بیمارســتان های ارایه دهنده 
خدمــات درمان نابــاروری موظف به عقد قــرارداد با 

سازمان های بیمه گر پایه هستند.

بهادری تاکید کــرد: تمدیــد پروانه مراکز 
درمانــی و بیمارســتان های ارایــه دهنده 
خدمــات درمان نابــاروری  منــوط به عقد 

قرارداد با بیمه های پایه است.
رئیس شــورای اطالع رســانی دولت گفت: 
هزینه هــای خدمات تشــخیصی و درمانی 
نابــاروری و خدمــات تخصصــی ناباروری 

شــامل  )IUI, IVF, ICSI , FET( بر اساس ضوابط 
ابالغی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی در 
بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و خیریه و خصوصی 
طرف قرارداد با خودپرداخت معافیت )فرانشیز( مطابق 
دســتوراالعمل مندرج در مصوبه شــورای عالی بیمه 
سالمت، تحت پوشش ســازمان های بیمه گر پایه قرار 

گرفته است.
علی بهادری در ادامه تاکید کرد: سازمان های بیمه گر 

نیز مکلفند بــا همکاری وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی نسبت به پوشش 
صد درصد تعرفه زایمــان طبیعی در مراکز 
دولتی و عمومــی غیر دولتــی و معادل صد 
درصــد تعرفه عمومی غیردولتــی در مراکز 
خیریه و خصوصــی، معــادل تعرفه بخش 

دولتی اقدام نمایند.
ســخنگوی دولت در پایان با بیان این موضوع که این 
دستاورد بزرگ در آســتانه یک سالگی دولت، مکمل 
همگانی شــدن بیمه پایه اســت، گفت: براســاس 
مصوبه هیئت وزیران، همه افــراد صاحب صالحیت 
شــامل فلوشــیپ نازایی، متخصص زنــان و زایمان 
دوره دیده مراکز ناباروری )دارنــدگان گواهی مورد 
تأیید وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی( و 
متخصص ارولــوژی مکلفند مطابق اســتاندارد ارایه 

خدمات ناباروری نسبت به نشــان دار کردن زوجین 
نابارور با رعایت محرمانگی اطالعات در سامانه نسخه 
الکترونیک اقدام نمایند. ســازمان های بیمه گر پایه 
هم مکلفند زیرســاخت الزم به این منظــور را فراهم 

نمایند.
 علی بهــادری جهرمی همچنین در صفحه شــخصی 

خود در توئیتر، نوشت:
»بیمه ناباروری همگانی شد. با مصوبه دولت:

۱-بیمه نابــاروری جزء خدمات بیمه پایه شــد، بیمه 
ســالمت، همه زوجین نابارور فاقد بیمــه پایه را بیمه 

می کند.
۲-پذیرش بیمه شرط تمدید پروانه مراکز ارائه دهنده 

خدمات بارداری شد.
۳-زایمان طبیعــی در همه مراکز معــادل صد درصد 

تعرفه دولتی بیمه می شود.«

دولت

خریدار  خطیب موقت نماز جمعه تهران 
گفت: نظــارت و گزارش به هنــگام دیوان 
محاســبات نقش مؤثری در اصالح ساختار 
بودجــه، انضباط مالــی و تدویــن بودجه 

اثربخش تر دارد.
حجت االسالم ســید محمد حسن ابوترابی 
فــرد در خطبه های نماز جمعــه این هفته 
تهران، با تسلیت ایام شــهادت امام حسین 
)ع( گفت: واقعه عظیــم کربال در عصری که 
چهره واقعی دین پنهان شــده بود و جریان 
باطل به جای جریان حق قــرار گرفته بود، 
یک حرکــت عظیمی را خلق کــرد و چهره 

باطل را نمایان کرد.
وی با اشــاره به دالیل ماندگاری قیام امام 
حســین )ع( تصریح کرد: انقالب اسالمی با 
درس گرفتــن از قیام امام حســین )ع( اگر 
ماندگار بوده، به دلیل الهام گرفتن از اصول 

عاشورا و اسالم است.
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: باید 
معروف و منکر را شــناخت و بــرای ترویج 

معروف و محو منکر حرکت کرد.
ابوترابی فرد با اشــاره به صحبت های وزیر 
دفاع در پیــش از خطبه های نمــاز جمعه 
تهران گفــت: امیــدوارم در پرتــو تالش 
نیروهای خــوب، باانگیزه، عالــم و متعهد 
وزارت دفــاع و نیروهــای مســلح مســیر 
تحسین برانگیز و پیشــرفت کشور در این 
حوزه تداوم داشــته باشد.وی بیان کرد: ۳۱ 
تیر ســال جاری گزارش تفریــغ بودجه به 
مجلس شورای اســالمی ارائه شد که الزم 
می دانم از رئیس دیوان محاسبات، معاونان 
وی و دیگــر همــکاران آنان جهــت تهیه 

زودهنگام این گزارش تقدیر و تشکر کنم.
خطیب موقــت نماز جمعه تهــران تصریح 
کرد: وظیفه اصلی دیوان محاســبات، دیده 
بانی نســبت به مســائل مالی کشور است. 

اعمال دقیق این نظارت و گزارش به هنگام 
نقش موثــری در اصالح ســاختار بودجه 
و افزایش انضبــاط مالــی و تدوین بودجه 

کارآمدتر و اثربخش تر خواهد داشت.
ابوترابی فرد ادامه داد: شــش مــاه زودتر از 
تاریخ تعیین شــده گــزارش تفریغ بودجه 
همراه با پیوســت هایی که آن پیوســت ها 
بسیار بااهمیت اســت، تقدیم مجلس شد. 
از نماینــدگان مجلس و دولــت می خواهم 
گزارش های پیوست تفریغ بودجه را کاماًل 

مورد توجه قرار دهند.
وی افــزود: گزارش تحلیلی بــر موضوعات 
خاص در ۱۹ ســرفصل بودجــه و گزارش 
تحلیلی آسیب های ســاختار نظام بودجه 
ریزی کشور ارائه شده اســت که باید مورد 
توجه قرار گیرد، یکی از ایــن گزارش ها در 
مورد میزان اوراق مالی صادر شــده در سال 
۱۴۰۰ اســت و اینکه چه مقدار استقراض 
از طریق صدور اوراق مالــی صورت گرفته 
اســت.ابوترابی فرد گفت: تحلیل این حوزه 
از مســائل کلیدی بودجه و توجــه به رفع 
کاســتی ها قطعاً به ارتقا نظام بودجه ریزی 
کشــور کمک می کند. هر چند مــا در این 
حوزه خصوصاً در بودجه ۱۴۰۱ مســائل و 
مشکالت جدی داشــتیم آن مقدار که الزم 
و امکان پذیر باشــد، بنده در آینده و در این 
جایگاه به عرض ملت ایران خواهم رســاند 
و در مجامع علمی و کارشناســی در دولت 
و مجلس قطعاً پیگیر رفع این مشــکالت و 

کاستی ها خواهیم بود.
ابوترابی فرد اظهار داشت: ۲۶ مرداد سالروز 
ورود آزادگان به ایران اســالمی است. این 
روز بســیار بــزرگ و اقتدار آفرین اســت. 
فرزندان عزیز ایران اســالمی که بسیاری از 
آنان در میدان های نبرد تــا آخرین گلوله از 
کشور و اســالم و انقالب دفاع کرده بودند و 

با بدنی مجروح در چنــگال مزدوران بعثی 
صدام قرار گرفتند، در طول یک دهه اسارت 
برگ زرینی را در تاریــخ دفاع مقدس خلق 
کردند.وی ادامه داد: آنهــا به معنای واقعی 
کلمه عاشــورا را به نمــاد و الگویــی برای 
دستیابی به عزت، قدرت و استقامت تبدیل 
کردند. عاشــورا بود که دفاع مقدس را خلق 
کرد. کار بزرگ عاشورا بود که فرصت بزرگی 
را برای تحول ایجاد کرد. نیروهای مســلح 
اقتدارآفرین ایران، ســردار ســلیمانی ها، 

صیادشیرازی ها از عاشورا درس گرفتند.
خطیب موقت نمــاز جمعه تهــران گفت: 
ایســتادگی امام حســین )ع( و یارانش به 
ما درس مقاومت آموخــت، آزادگان عزیز 
اردوگاه هــا را به مدرســه ای تبدیل کردند 
که معارف عاشــورا در این مدارس تدریس 
می شد. دغدغه آنان ارتقا مقام انسانیت بود 

و به انسانیت فکر می کردند.
ابوترابی فرد تاکید کرد: آزادگان برای تحول 
ماموران عراقــی و نیروهای صلیب ســرخ 
برنامه داشــتند و برای خلق یک استقامت 
یکپارچه و وحدت و انسجام ستودنی برنامه 
داشــتند. اگر برخی از خواهــران ما در این 
حرکت انقــالب از نظر پوشــش ظاهری ما 
گمان می کنیم جــا مانده اند، آیــا ما در جا 
ماندن آنها نقشه داشته ایم یا خیر؟ نقش ما 

چه بوده است؟
وی ادامــه داد: برنامــه آزادگان این بود که 
کســی نباید جا بماند لذا در اســارت کسی 
جا نماند. بسیاری از اسرای ما از رزمندگان 
نبودند بلکه صدامیان مردم کوچه و بازار را 
به اســارت گرفته بودند اما این مردم کوچه 
و بازار به رزمندگان مقاوم و خستگی ناپذیر 
تبدیل شــدند که تنها دغدغه آنها پیروزی 
رزمندگان در جبهه های نبرد بود. آزادگان 

اسارت گاه را به یک عبادتگاه تبدیل کردند.

خطیب موقــت نماز جمعه تهــران تصریح 
کــرد: مــا در روزهــای تجلیــل و تکریم 
از مســجد قرار داریــم، ســوال کنید که 
آسایشگاه های تاریک، ســرد و پرشکنجه، 
عبادتگاه و مســجد بود و نیمه های شــب 
زمزمه آزادگان بود کــه در فضا می پیچید. 
برخــی از آزادگان می گفتنــد کــه گاهی 
نیمه شــب برمــی خاســتیم و می دیدیم 
ابوترابی در بســتر خودش نیست. جستجو 
می کردیم و می دیدیــم در پایین پای آزاده 
ای نشسته اســت و به پای او بوسه می زند. 
در مقابل استقامت و ایستادگی او خشوع و 
خضوع می کند. وحدت، انسجام، عبودیت، 
بندگی در اسارتگاه ها موج می زد، آزادگان 

اردوگاه ها را به یک دانشگاه تبدیل کردند.
ابوترابی فــرد متذکر شــد: در زندان عراق 
علی القاعده باید آنچه فراوان یاد شود وقت 
اضافی باشــد اما آنچه آزادگان کم داشتند، 
وقت بود. تمام دقایق و ســاعات حضورشان 
در اســارتگاه ها پر از برنامه بود. آنان ساعت 
عبادت، نظافــت، خدمت به بــرادران هم 
بند، حضور در کالس درس و تدریس برای 

دیگــران و ورزش و برنامه های سیاســی و 
گوش دادن به رادیو را داشتند.

وی بیان کرد: چند روز پیش در کرمانشــاه 
خدمت چند تن از آزادگان بودم. خاطره ای 
گفتند مبنی بــر اینکه در آسایشــگاه آنها 
مامور عراقــی بــرادر آزاده ای را آن چنان 
مورد آزار و شکنجه قرار داد که یک چشمم 
را از دســت داد. قطعاً صحنه دلخراشی بوده 
اســت. زمانی که مامور عراقی این صحنه را 
دید، شــرایط روحی اش تغییــر کرد و بعد 
از چنــد روز آن برادر آزاده به ســوی مامور 
عراقی رفت و آیه ای خوانــد مبنی بر اینکه 
بدی و خوبی برابر نیســتند و باید بدی را با 
خوبی جــواب دهیم.خطیــب موقت نماز 
جمعه تهران تاکید کرد: امروز روز ۲۸ مرداد 
اســت که فرصت نشــد در این باره صحبت 
کنم و قطعاً در فرصت دیگــری درباره این 
حادثــه ننگین در تاریخ سیاســی ایران که 
با مدیریت سیا و ســرویس های اطالعاتی 
انگلیس شــکل گرفت و ربع قرن ملت ایران 
را گرفتار دیکتاتوری شاهنشاهی وابسته به 

اردوگاه غرب کرد، صحبت خواهم کرد.

ور بیمه می شوند وجین نابار سخنگوی دولت خبر داد؛ همه ز

زهرا علیدادی  رئیس جمهــور در دیدار 
جمعی از آزادگان گفــت: آزادگان حقیقتا 
پرچم برافراشته عزت و شــکوه در هر کوی 

و برزن کشورمان هستند.
 حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسی در 
دیدار جمعــی از آزادگان ســرافراز انقالب 
اســالمی، آزادگان را نمــاد ایســتادگی، 
بصیرت، توکل، صبر، سپاسگزاری به درگاه 
حق، انقالبی بودن و انقالبی ماندن دانســت 
و گفت: آزادگان حقیقتاً پرچم برافراشــته 
عزت و شــکوه در هر کوی و برزن کشورمان 

هستند.
رئیس جمهور بــا بیان اینکــه این پرچم 
برافراشته، نماد همه ارزش ها و آرمان های 
بلند انقالب اسالمی است، افزود: آزادگان 
سرافراز کشــورمان، چه در دوران اسارت 
که دشــمن را خــوار و زبون کــرده و به 
اســتیصال کشــاندند و چه پس از آن در 
عرصه هــای مختلف همــواره پرچم ایثار، 
فداکاری و از خودگذشــتگی را در اهتزاز 
نگاه داشــتند و مایه عزت کشــور و ذلت 

دشمنان شدند.
رئیســی با بیــان اینکه تحمل اســارت در 
چنگال سفاکان بعثی کار آســانی نبود، بر 
ضرورت گرامی داشــت آزادگان تاکید کرد 
و اظهار داشــت: آنچه از رخدادهــا و وقایع 
دوران دفــاع مقــدس و از جمله اســارت 
آزادگان سرافراز کشــورمان در بند دشمن 
بعثی ثبت و ضبط شــده شــده است، تنها 
بخــش اندکــی از حماســه های قهرمانان 
دفاع از دیــن و وطن بوده و ضــرورت دارد 
جانفشــانی های این چهره هــای مقاوم و 
قهرمان به شایستگی به تصویر کشیده شود 
تا برای عصرها و نســل های آینده به عنوان 

الگو و اسوه باقی بماند.

امروز دولت مردمی فرصتی مهم برای 
رشد و پیشرفت کشور در اختیار دارد

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش 
از مسئوالن بنیاد شــهید و امور ایثارگران 
خواســت، در آینده باز هم زمینه برگزاری 
نشست هایی با حضور آزادگان صاحب نظر 
و دغدغه منــد را فراهم کنند، تــا از نظرات 
و ایده هــای آزادگان بــه عنــوان یکــی از 
دغدغه مندتریــن و دلســوزترین اقشــار 

جامعه، بهره گرفته شود.
رئیســی با بیان اینکه امــروز دولت مردمی 
فرصتی مهم برای رشــد و پیشرفت کشور 
در اختیــار دارد، تصریح کــرد: این فرصت 
برآمده اعتماد مــردم و رهبر معظم انقالب، 
دیدگاه های ســازنده شــما و توجه و دعای 

خیر خانواده شــهدا نســبت به این دولت 
است.رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه 
امروز دشــمن نیز این پیام را دریافت کرده 
اســت که دولت مردمی مصمــم به اجرای 
منویــات رهبر معظــم انقالب اســالمی و 
جبران عقب ماندگی های سال های گذشته 
اســت، خاطرنشــان کرد: بر خالف کسانی 
که به اشــتباه تصــور می کردنــد گره ها با 
مدد دســت بیگانگان باز می شود، اما دولت 
مردمی عمیقاً بــاور دارد که اگــر منظومه 
فکری امــام و رهبری در کشــور اجرایی و 
عملیاتی شــود، حتماً کشــور را به سمت 

قله های پیشرفت رهنمون خواهد شد.
وی در ادامــه با بیان اینکه شــما ایثارگران 
و خانــواده شــهدا و جانبــازان در ابتالء و 

امتحان خود پیروز و ســربلند شدید، افزود: 
شــما آزادگان در دورانی کــه حتی تصور 
نمی کردیــد شــاید روزی آزاد شــوید، با 
اراده هــای پوالدیــن، مقتدرانــه در برابر 
دشمن ایستادگی کردید و او را خوار و زبون 

کرده و به استیصال کشاندید.

قدرت امروز ایران به برکت 
مقاومت قهرمانانه شما و خون های 

شهدا و جانبازان است
رئیس جمهور ادامه داد: شــما زمانی که در 
بند دشمنی ســفاک بودید، فقط به خدا و 
ایمان خود تکیه کردیــد و باعث امیدواری 
دوســتان انقالب و ناامیدی دشمنان شدید 
و دولت مردمی با الگو گرفتــن از راه و مرام 

شما با توکل بر خدا و تکیه به توانمندی های 
داخلی با قدرت و ســرعت در مسیر تحقق 

پیشرفت و عدالت گام برخواهد داشت.
رئیســی با بیــان اینکــه امروز نســبت به 
روزگاری که شــما در بند دشمن قهرمانانه 
مقاومت کردید، دشمن به مراتب ضعیف تر 
و جمهوری اســالمی به مراتب قدرتمندتر 
است، اظهار داشت: قدرت امروز جمهوری 
اســالمی به برکت ایســتادگی و مقاومت 
قهرمانانه شما و خون های شهدا و جانبازان 
اســت. امروز دنیا متوجه این مساله شده و 
نگاه او به جمهوری اســالمی ایران، نگاه به 

یک نظام مقتدر و منسجم است.

مهمترین عناصر خلق قدرت
 در جمهوری اسالمی، شهدا، جانبازان 

و آزادگان هستند
رئیس جمهور تصریح کرد: علــم، اقتصاد، 
کار و تــالش و تجهیزات و تســلیحات نیز 
برای هر کشــوری قــدرت می آفرینند، اما 
مهمترین عناصر خلق قدرت در جمهوری 
اسالمی، شهدا، جانبازان و آزادگان سرافراز 
کشورمان هســتند که رهبر معظم انقالب 

اسالمی نیز همواره بر آن تاکید داشته اند.
رئیســی همچنین در این مراسم یاد سید 
آزادگان مرحوم سید علی اکبر ابوترابی فرد 
را گرامی داشــت و از خدمات و توجهات او 
به آزادگان در دوران اسارت و پس از آزادی 
تجلیل و تمجید به عمل آورد.در ابتدای این 
مراسم سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گزارشی 
آماری از تعداد اســرا و آزادگان کشورمان و 
تالش های این بنیاد برای خدمت رسانی به 
آنان ارائه کرد و چند تــن از آزادگان نیز به 

بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.



طرحی که نمایندگان مجلس پیشنهاد دادند

و در بورس منافع مردم را تامین می کند؟ آیا عرضه خودر
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افت یک میلیون تومانی قیمت سکه
 تداوم کاهش قیمت سکه و طال در  این هفته

 نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهــران از کاهش یک میلیون تومانی 
قیمت ســکه در هفته ای که گذشــت، خبر داد و گفت: هفته گذشته 
کاهش قیمت انواع ســکه و طال رکورد جدیدی را در سال جاری ثبت 

کرد و پیش بینی می شود این روند نزولی ادامه خواهد داشت.
محمد کشتی آرای  اظهار داشت: در آخرین معامالت روز گذشته بهای 
انس جهانی به یک هزار و ۷۶۳ دالر رســید که نســبت به ابتدای هفته 
۴۲ دالر کاهش داشــت. نرخ ارز نیز از ابتدای هفته به دلیل روند مثبت 
مذاکرات برجام سیر نزولی به خود گرفت و روز گذشته به کانال ۲۹ هزار 
تومان نزول یافت. این دو عامل )افت نــرخ ارز و انس جهانی طال( باعث 

شد قیمت سکه و طال نیز سیر نزولی داشته باشد.
وی افزود: ســکه طرح قدیم یک میلیون تومان، سکه طرح جدید ۹۰۰ 
هزار تومان کاهش، نیم سکه و ربع ســکه ۴۰۰ هزار تومان و سکه یک 

گرمی ۱۰۰ هزار تومان کاهش قیمت هفتگی را ثبت کردند.
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: هر مثقال طالی آب شده 
۲۹۵ هزار تومان، هر گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۶۷ هزار تومان و طالی ۲۴ 

عیار هم گرمی ۹۰ هزار تومان کاهش هفتگی قیمت داشتند.
به گفته این مقام صنفی، حباب سکه این روزها به دلیل کاهش تقاضا و 
اینکه افراد فروشنده هستند و تقاضای خرید در بازار نیست، ۲۰۰ هزار 
تومان در هفتــه جاری کاهش یافت ولی همچنان حباب ســکه حدود 
یک میلیون و ۲۰۰ هــزار تومان است.کشــتی آرای بیان کرد: کاهش 
۸۱۰ تومانی نرخ ارز و افــت ۴۲ دالری بهای جهانی طال موجب شــد 

قیمت انواع سکه و طال در بازار سیر نزولی داشته باشد.
وی اظهار داشت: شــرایط موجود به گونه ای اســت که با توجه به سیر 
نزولی قیمت ها خریدار در بازار به شــدت کاهش یافته است و معامالت 
کم شــده و تقاضا بســیار پایین آمده اما عرضه زیاد شــده و این امر به 

کاهش بیشتر قیمت ها کمک کرده است.
نایب رییس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: پیش بینی می شود هفته 
آینده با توجه به روند مثبت مذاکرات برجام در یکی دو رو آینده کاهش 

قیمت ها ادامه خواهد داشت.

مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد خبر داد
 استنکاف ۵۴ شرکت دولتی و دانشگاه ها 

از اجرای قانون حساب واحد خزانه
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد با اشاره به اســتنکاف ۵۴ شرکت دولتی 
و دانشگاه ها از اجرای قانون حســاب واحد خزانه گفت: بر اساس تبصره 
۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ تمام مراودات مالی بایــد در بانک مرکزی انجام 

شود.
 به نقل از وزارت اقتصاد، محســن بــرزوزاده مدیــرکل خزانه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در برنامه میز اقتصادی ســیما درباره فهرســت 
دســتگاه ها و شــرکت های دولتی که هنوز اقدام به حذف حساب های 
فرعی و گشایش حساب واحد نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور 
نکرده اند، اظهار کرد: فهرست منتشر شده از ســوی دیوان محاسبات 
درباره حسابرسی ضمنی دو ماهه امسال اســت اما گزارشی که ما ارائه 
کرده ایم به روز اســت و منتظریم شــرکت های دولتی که در پیوست 

شماره سه قانون بودجه هستند تکلیف قانونی خود را انجام دهند.

وی تعداد این دســتگاه ها را ۵۴ شرکت دولتی شــامل شرکت نفت و 
همچنین دانشــگاه ها و ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی برشــمرد و گفت: بر 
اساس تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع 
ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اعم از موسسات دولتی، وزارتخانه ها، 
نهادهای عمومی غیر دولتی و شــرکت های دولتی باید تمام مراودات 
مالی خود را از مبدا وصول تا مقصد نهایی که به ذینفع داده می شود در 
بانک مرکزی انجام دهند و این کار به دلیــل اهمیت وجود خزانه واحد 

بانک مرکزی انجام شده است.
وی درباره تفاوت حســاب های اصلی و فرعی گفت: حساب های فرعی 
مثاًل وقتی وارد بیمارســتان می شــوید و خدماتی کــه می گیرید به 
حساب های درآمدی واریز می شود که در واقع حساب های فرعی است 
که زمان می برد تا به حساب خزانه واریز می شــود در حالی که باید هر 
خدمات عمومی که داده می شــود از ابتدا به حســاب خزانه واریز شود 
تا بتوانیم انضباط و شــفافیت مالی را پیگیری کنیم و از موجودی منابع 

واریزی در راستای اهداف بودجه استفاده کنیم.
برزوزاده یادآور شد: تمام مراودات از طریق خزانه داری انجام می شود و 
حتی مراودات دانشگاه ها و دانشگاه های علوم پزشکی هم از این طریق 
انجام می شود اما مشکل اینجاســت که واریزی به خزانه به موقع انجام 
نمی شود مثاًل پول ســوخت فقط مربوط به درآمد شرکت های دولتی 
نیست بلکه بخش های دیگر هم سهیم هستند مثاًل یک درصد مالیات 
بر ارزش افــزوده ای که در دل فروش بنزین اســت، مربــوط به بخش 
سالمت است و به وزارت بهداشت برای تامین دارو باز می گردد و اگر این 

به موقع واریز نشود چرخه مالی ما دچار خدشه می شود.
وی گفت: دانشــگاه های علوم پزشــکی حســاب های فرعــی خود را 
نیاورده اند و هرچند افتتاح حساب در خزانه کرده اند اما اقدام موثری در 
راستای انتقال وجوه انجام نداده اند و دانشگاه های زیر مجموعه وزارت 
علوم تحقیقات و فناوری هم شــرایط مشــابهی دارند اما میزان درآمد 
دانشگاه ها چندان در قانون بودجه با اهمیت نبوده اما دانشگاه های علوم 
پزشکی مهم اســت و وجوه وارزی آنها به نوعی به خود آنها باز می گردد.
مدیرکل خزانــه وزارت اقتصــاد همچنین از آســیب های عدم انتقال 
حساب های فرعی به خزانه را عدم ابراز درآمد واقعی دستگاه عنوان کرد 
و افزود: این در حالی اســت که مازاد درآمد اختصاصی متعلق به دولت 

است و می تواند به بخش های مختلف کمک کند.
وی تصریح کرد: مدیریت نقدینگی برای دولت و خزانه از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت و می تواند بــه تامین منابع کمک کنــد چون اجرای 
حســاب واحد خزانه پیش از این اجرا نشده بود و چند سالی است که در 
دستور کار قرار گرفته، پیشتر این نقیصه چندان نموده بیرونی نداشت 
اما االن مهم اســت چرا که می خواهیم که تصمیم گیری درستی درباره 
مدیریت نقدینگی را داشــته باشــیم.وی درباره وضعیت عدم انتقال 
حساب های فرعی شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت نیز تاکید کرد: 
حتی اگر حساب واحد خزانه هم نباشد این شرکت ها باید عملیات مالی 
را در بانک مرکزی انجام دهند تا قابل رصد و نظارت باشــد، لذا با اجرای 
قانونی باید کمک کنند تا در اصالح نظام مالی انجام شــود.وی هدف از 
حســاب واحد خزانه را انتظام بخشی و شــفافیت به حساب ها و اصالح 
نظام مالی عمومی دولت دانست و تاکید کرد: مشکل زیرساختی برای 
دانشــگاه های علوم پزشــکی وجود ندارد، البته ماده یک قانون احکام 
دائمی بودجه از سنوات گذشته به دانشگاه ها اجازه داده از حساب های 
فرعی را داشته باشــند اما با توجه به قانون بودجه امسال و اینکه برخی 
دانشگاه های علوم پزشکی این کار را انجام داده اند باید نسبت به بستن 

حساب های فرعی و متمرکز کردن آنها در خزانه اقدام کنند.

بازار

مدیر کل دفتر امــور بانکی و بیمــه وزارت اقتصاد اعالم 
کرد که در ســه ماهه ابتدایی ســال جاری روزانه حدود 
۳ هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شــده است. قربان 
اســکندری در توئیتر آمــاری از وضعیــت روزانه تولید 
نقدینگی و تورم از ســال ۱۳۹۳ تا سه ماهه امسال اعالم 

کرد.بر اساس این گزارش، در ســال ۱۳۹۳ روزانه ۰.۳۹ 
هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید شــده و تورم در آن 
ســال ۱۵.۶ درصد بوده اســت.  همچنین، در سال های 
۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نیز حــدود ۰.۶۴ هــزار میلیارد تومان 
روزانه نقدینگی تولید شــده اســت.  البته، نرخ تورم در 

آن ســال ها به ترتیب ۱۱.۹ و ۹ درصد بوده است.میزان 
تولید روزانه نقدینگی در ســال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز 
به ترتیب حدود ۰.۷۶ و ۰.۹۶ هــزار میلیارد تومان بوده 
اســت. نرخ تورم در این دو ســال به ترتیب ۹.۶ و ۳۱.۲ 
درصد بوده اســت.  تولید روزانه نقدینگی و نرخ تورم در 

ســال ۱۳۹۸ به ۱ ۶. هزار میلیارد تومــان و ۴۱.۲ درصد 
بــوده اســت.  در ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز نــرخ تورم 
به ترتیب ۳۸.۹ و ۴۰.۲ درصد بوده اســت.  میزان تولید 
روزانه نقدینگی در آن دو ســال نیــز به ترتیب ۲.۷ هزار 

میلیارد تومان و ۳.۷ هزار میلیارد تومان بوده است.  

نقدینگی

خریدار  عرضه خــودرو در بورس راهکار 
جدیدی است که امید می رود بتواند دست 
دالالن را از بازار خودرو کوتاه کند و ســبب 
ایجاد شفافیت و واقعی سازی هرچه بیشتر 

قیمت ها شود.
عرضه خــودرو در بورس راهــکار جدیدی 
است که امید می رود بتواند دست دالالن را 
از بازار خودرو کوتاه و سبب ایجاد شفافیت 
و واقعی سازی هرچه بیشتر قیمت ها شود. 
هرچند که باید گفت عرضه خودرو در بورس 
محدوداســت اما با وعده هایی که مسئوالن 
امر داده انــد به نظر می رســد این شــیوه 
روش جایگزیــن تمــام فروش های خودرو 
خواهد شــد به طوری که مبنا بر این است 
خودروهای صفر کیلومتــر تماماً در بورس 

کاال عرضه شود.
عرضه خــودرو در بورس طرحی اســت که 
توســط نمایندگان مجلس پیشنهاد شد و 
قرار اســت تمامی خودروهای تولید داخل 
با تیراژ بیش از ۵ هزار دستگاه را شامل شود. 
همچنین خودروهای وارداتی که در ۱۲ ماه 
بیش از ۵۰۰ دســتگاه از آن ها وارد کشــور 
شده نیز قرار اســت در بورس کاال به فروش 
رسد.عرضه خودرو در بورس کاال در راستای 
ســاماندهی بازار صورت خواهد پذیرفت و 
انتظار می رود با این کار تنها بهای درج شده 
بر روی تابلوی بورس مــورد اتکا قرار گیرد و 
دیگر خبری از نرخ بازار و نرخ درب کارخانه 

خودروها نباشد.

مخالفان عرضه خودرو در بورس
 چه می گویند؟

در سالیان گذشــته برخی از نهادها از جمله 
شــورای رقابت مخالف عرضه خــودرو در 
بورس کاال بود که وقتی به علت این مخالفت 
می پردازیم مشخص می شود خودروسازان 
اولین مخالفــان این سیاســت بوده اند و تا 
جایی که امکان داشت سعی داشتند تا مانع 
از عرضه خودرو در بورس شوند. البته برخی 
از کارشناسان نیز معتقدند با در نظر گرفتن 
ماهیت بورس که کشــف قیمت واقعی کاال 
اســت اصاًل دور از انتظار نیســت که عرضه 
خودرو در بورس با رشــد قیمت کارخانه ای 

خودروها همراه باشد.
اتفاقی که بــه طور قطع نارضایتی بیشــتر 
مردم را بــه همــراه خواهد داشــت. البته 
پرواضح اســت این افزایش قیمــت به کام 
خودروســازان اســت و به همین دلیل هم 
خودروســازان با عرضه خــودرو در بورس 
موافق هســتند. به عالوه به خودروســازان 
وعده نیز داده شــده که در صــورت عرضه 
خــودرو در بــورس کمک هــای بالعوض 

جدیدی دریافت خواهند کرد.
به طور قطــع عرضــه خــودرو در بورس 
تنها بســتر خرید و فروش خودرو را تغییر 

می دهد و تغییری در سیاســت گذاری های 
کالن و تعیین قیمــت نهایی خودرو ندارد و 
به همین جهت اســت که بخش عمده ای از 
کارشناسان و مسئولین مربوطه با این طرح 

مخالف هستند.
تولید خودرو در کشــور ما به میزان باالیی 
به خارج از مرزهای کشــور وابســته است و 
به همین جهت کوچک تریــن تغییری در 
بهای دالر ســبب افزایش قیمت تمام شده 
خودروها می شــود. به همیــن جهت برای 
حل مشــکالت صنعت خودروســازی در 
ابتدا باید ارزبری خودروســازان را به میزان 
قابل توجهــی کاهش داده و ســپس به فکر 

عرضه خودرو در بورس بود.
البته نباید ایــن نکته را فرامــوش کرد که 
نبود شــفافیت پابه پای ارزبــری به صنعت 
خودروســازی و مصرف کننــدگان نهایی 
خودروها ضربه وارد می کند و گاهاً این نبود 
شفافیت و مدیریت ناکارآمد است که سبب 
می شود صنعت خودروسازی کشورمان به 

سمت خودکفایی حرکت نکند.
بســیار اتفاق افتــاده که قیمــت خودرو 
به مــوازات قیمت دالر بــاال رود. با توجه به 
وابستگی صنعت خودروســازی به واردات 
قطعات این امر توجیه پذیر اســت اما برای 
ســبقت گرفتن قیمــت خــودرو از بهای 
ارزهای خارجی هیچ دلیــل قانع کننده ای 
وجود ندارد و اینجاســت که نبود شفافیت 

خود را نشان می دهد.
نکته دیگری که باید در نظر گرفت آن است 
که به طور قطع اگر خودرو در بورس عرضه 
شــود و پس از مدتــی مســئولین مربوطه 
تصمیم به توقف ایــن فرآیند بگیرند به طور 
قطع قیمــت خودرو در بــازار آزاد با جهش 
قابل توجه همــراه خواهد بــود. اتفاقی که 

پیش از در بازار سکه و طال نیز رخ داده است.

مزایای عرضه خودرو در بورس چیست؟
با وجــود تمامی نــکات منفی کــه در این 
حوزه وجــود دارد نباید فرامــوش کرد که 
عرضه خودرو در بورس با افزایش شفافیت 
همراه اســت. همانطور که پیش از این نیز 
بیــان کردیم، نبود آن به طور مشــخص در 
ایجاد اختــالف بین قیمــت درب کارخانه 
و بازار تأثیرگذار اســت. از این ســو افزایش 
شفافیت می تواند به واســطه بهبود کارایی 
و مدیریت بهتر مجموعه های خودروسازی 
بر واقعی سازی هرچه بیشتر قیمت ها تأثیر 

باالیی گذارد.
در واقــع گفته می شــود اولین قــدم برای 
ســاماندهی بازار خودرو ایجاد شــفافیت 
در صنعت خودروسازی کشــورمان است؛ 
موضوعی که پیش نیــاز ورود به بازار بورس 

است.
این نکته را نیــز نباید فراموش کــرد که با 
ورود صنعت خودروســازی به بورس بستر 
مناســبی برای عرضه و تقاضــای قطعات 
و مواد اولیه قطعه ســازان و خودروســازان 
فراهم می شــود و همچنیــن تأمین مالی 

آن ها نیز راحت تر صورت می پذیرد.
دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به عرضه 
خودرو در بورس گفت: نخستین گام اصولی 
برای حذف رانت هــای گســترده در بازار 
خودرو با شروع عرضه ها در بورس کاال کلید 
می خورد که بدون شک با استمرار عرضه ها 
در بورس، خودروسازان از زیان خارج شده، 
شــرایط قطعه ســازان بهبود می یابد و آن 
زمان است که توقع تولید با کیفیت خودرو 

به حق و بدون چون و چرا باید اجرایی شود.
نعمت بخش ضمن اشــاره به عرضه خودرو 

در بورس کاال که از چهارشنبه هفته جاری 
آغاز شــد گفت: شــرایط فعلــی و فروش 
خودرو به روش قرعه کشــی کــه منجر به 
فروش با قیمت های دســتوری شده، رانت 
گسترده ای را در سطح کشــور توزیع کرده 
اســت و خوشــبختانه از این هفته شــاهد 
کمرنگ شــدن این رویــه و اقدامی اصولی 

خواهیم بود.
وی افزود: شاهدیم بسیاری از افرادی که در 
قرعه کشی برنده می شوند دالالنی هستند 
که رانت مربوطه را نصیــب خود می کنند و 
تنها عده محــدودی متقاضی واقعی در این 
فرآیند برنده می شــوند و در این بین، بازنده 
اصلی شرکت های خودروسازی هستند که 
در این مدت اجرای قرعه کشــی، متحمل 

زیان های سنگین شده اند.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: فروش 
خــودرو در بــورس کاال، قیمــت گذاری 
دستوری و به تبع آن، رانت را از بین خواهد 
برد و اســتمرار این عرضه ها، خودروسازان 
را از زیان خارج می کند کمــا اینکه با ادامه 
این رویــه، توقع مــردم و مصــرف کننده 
نهایی از خودروهای با کیفیت به جا خواهد 
بود چراکه دیگــر دخالتــی در امر فروش 

خودروسازان نمی شود.
وی توضیح داد: زمانی که خودروســازان از 
زیان خارج شــوند قادرند پول قطعه سازان 
را به موقع پرداخت کننــد و در نتیجه توقع 
قطعات با کیفیت را نیز از آنها داشته باشند؛ 
به این ترتیــب ماحصل عرضــه خودرو در 
بــورس کاال، ایجاد یک زنجیره شــفافیت 
و اقدامــات بهینه برای رشــد تولید کمی و 
کیفی خودرو خواهد بود که نتایج آن را طی 

ماه های آینده مشاهده خواهیم کرد.
دبیر انجمن خودروســازان با تاکید بر این 

نکته که پاشــنه آشــیل صنعــت خودرو، 
قیمت های دســتوری اســت اظهار کرد: 
فروش خــودرو در بــورس قطعــاً بهتر از 
روش های فعلی فروش است و با آغاز فرآیند 
فروش در بورس و البته اســتمرار عرضه ها، 
نتایج مطلــوب این تصمیم نشــان دهنده 

خواهد بود.
وی در خاتمــه در مــورد موضــوع واردات 
خودرو نیز گفــت: انجمن خودروســازان 
مخالفتــی بــا واردات خودرو نــدارد و چه 
اشــکالی دارد که در تمامی بخش ها شاهد 
واردات ۱۰ تا ۱۵ درصدی باشیم. به عبارت 
دیگر ۸۵ تا ۹۰ درصد تولیــدات در اختیار 
تولیدکنندگان داخلی باشــد و اجازه دهیم 
۱۰ تا ۱۵ درصد به واردات تعلق بگیرد. این 
موضوع به بهبود کیفیت و رقابت و باال رفتن 

توقع خریداران کمک می کند.

راهکار مناسب برای کنترل قیمت 
خودرو چیست؟

با توجه به تمامی معایــب و مزایایی که در 
خصوص عرضه خودرو در بازار بورس مطرح 
شــد اما همچنان بســیاری از کارشناسان 
عرضه خودرو در زمان فعلی را راهکار کوتاه 
مدت و یــا بلند مدت درســتی نمی دانند و 
معتقدند که بــرای مدیریت بــازار خودرو 
در بلند مدت باید مشــکالت ریشه ای آن از 
جمله مدیریــت ناکارآمد، نیروی انســانی 
مازاد، فناوری، ماشــین آالت مســتهلک، 

وجود انحصار و رانت دولتی را حل کرد.
برای کوتاه مدت نیز کارشناســان معتقدند 
تنها راهــکار نجات صنعت خودروســازی 
تعیین قیمت خودرو بر اساس قیمت حاشیه 
بازار است. به عقیده آن ها اگر خودروسازان 
از سیاســت قیمت گذاری دستوری دست 
بردارند و به ســمت خرید و فروش خودرو 
بر اساس قیمت حاشــیه بازار حرکت کند 
مشــکالت صنعت خودرو بــه روش بهتر و 

کارآمدتری حل خواهد شد.
راه کار دیگری نیز که مطرح می شود مربوط 
به واردات خودروهای خارجی دست دوم به 
کشور اســت. اتفاقی که در بسیاری در حال 
انجام است. کشورهایی که با وجود توانایی 
تولید خودرو گاهاً از صنعت خودروســازی 
نیز محروم هســتند و واردات خودروهای 
دســت دوم را به صرفه تر می داننــد. البته 
مســئولین کشــورمان نیز به دلیل ارزبری 
باالی واردات با این طرح مخالف هســتند 
اما با یک حساب سرانگشتی کاماًل مشخص 
اســت که تولید خودرو در کشــورمان هم 
چندان ارزبری کمی ندارد. از طرف دیگر با 
پولی که شــما برای یک خودرو داخلی مثاًل 
پراید پرداخت می کنید به طور قطع خودرو 
خارجی کارآمدتــر و باکیفیت تری دریافت 

خواهید کرد.

وزانه نقدینگی در ۷ سال اخیر آماری از خلق ر

 تداوم ارز ترجیحی باعث افزایش تورم می شد

تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به خوبی کنترل شد
خریدار  عضو کمیســیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی مجلس گفت: تورم ناشــی 
از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی دایمی نبود و 
کاهش تورم در تیرماه نســبت به خردادماه 
نشــان داد که اثرات تورمی این سیاســت 
موقتــی بوده اســت و بــا برنامه ریزی های 
انجام شده تورم اصالح ارز ترجیحی کنترل 

شد.
شــرایط ســال های ۹۷ تا ۹۹ که شــاهد 
افزایــش شــدید تحریم هــای بین المللی 
علیه کشــورمان بودیم به چاره اندیشــی 
دولــت دوازدهــم و ارائــه ارز ترجیحی به 
واردکنندگان برای کاالهای اساسی منجر 
شــد. هدف این بود که در نهایــت اقالم با 
قیمت مناسب به دســت مصرف کنندگان 
برســد و از فشار معیشــتی بر مردم کاسته 
شــود؛ اما این سیاست بسترســاز فساد و 
رانت شــد و نتوانســت به اهدافش در عمل 
دست یاید. در خوش بینانه ترین حالت این 

سیاست به اهداف حداقلی دست یافت.
با توجــه به مشــکالتی کــه ارز ترجیحی 
پدید آورد کارشناســان و فعاالن اقتصادی 
خواســتار حذف آن بودند؛ اما دولتمردان از 
عواقب احتمالی این اقدام هراس داشتند و 
به آن تن نمی دادند. تا اینکه دولت سیزدهم 
طی اقدامی شــجاعانه به اصالح و حذف ارز 
ترجیحی ۴ قلم کاالی اساســی اقدام کرد 

و یارانه کاالهای اساســی به آخــر زنجیره 
یعنــی مصرف کننــدگان داد. ایــن اقدام 
اثرات تورمی ای در کشــور داشت که به نظر 

می رسد، دائمی نبوده اند و نیست.
»علی اکبر علیزاده برمی«، عضو کمیسیون 
کشــاورزی مجلس یازدهــم در گفت وگو 
خبرنگار اقتصــادی ایرنا، ضمن اشــاره به 
مشــکالتی که ارز ترجیحی برای کشــور 
به وجود آورده اســت، اظهار کــرد: مبالغ 
هنگفتی هر ساله به ارز ترجیحی اختصاص 
می یافــت و این رقــم طی ســال های آتی 
افزایــش هم پیــدا می کرد؛ بــه طوری که 
دولت قادر به تأمین ایــن ارز نبود و مجبور 
به استقراض از بانک مرکزی می شد، این به 
معنای افزایش تورم در درازمدت در کشور 
بود.وی تاکیــد کرد: حــذف ارز ترجیحی 
اقدامی ضروری و مناســب بــود که دولت 
ســیزدهم در دســتور کار خود قرار داد. ارز 
ترجیحی مشــکالتی از قبیل ایجاد بســتر 
فســاد و رانت و قاچاق معکوس کاالها را به 

دنبال داشت و در نهایت به نفع مردم نبود.
ایــن نماینده مجلــس ادامــه داد: با توجه 
به اتفاقاتــی که در محیــط بین الملل افتاد 
ازجمله جنگ روســیه و اوکراین و افزایش 
شــدید قیمت مواد غذایی، دیگــر امکان 
ادامه سیاســت ارز ترجیحی وجود نداشت. 
چاره ای جز حذف این سیاســت نداشتیم و 

باید تبعات آن را به جان می خریدیم.
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس گفت: 
افرادی که دست اندرکار حذف ارز ترجیحی 
بودند، تمامی ســناریوهای ممکن در مورد 
افزایش تــورم را پیش بینی کــرده بودند. 
راهکارها هم برای مقابله با عواقب احتمالی 
در نظر گرفته شده بود، به طوری که با چشم 
باز به ســمت حــذف ارز ترجیحی حرکت 

کردیم.
علیزاده برمــی افــزود: بعد از حــذف ارز 
ترجیحــی دولت به جــای کارت اعتباری، 
پول نقــد در اختیار مــردم قــرار داد، اما 
مشــاهده کردیم کاالهایی که قباًل مشمول 
ارز ترجیحــی بودند توســط مــردم کمتر 
خریداری شدند و خود به خود قیمت آن ها 

در بازار کاهش یافت.
نماینده مردم در مجلــس تصریح کرد: در 
این شرایط، در حالی که پیش بینی می شد 
مثاًل مرغ با قیمت ۵۸ هزار تومان به دســت 
مردم برســد، با قیمت ۴۰ یا ۳۸ هزار تومان 
خرید می شــد. به این ترتیــب، نه تنها در 
اقالمی که ارز ترجیحی آن ها حذف شــده 
بود، تورمی نداشــتیم بلکــه دولت مجبور 
شــد طرف تولیدکنندگان را بگیرد. دولت 
گوشت مرغ را از مرغداری ها خریداری کرد 

تا به تولید کمک کند. 
وی گفت: حــذف ارز ترجیحی به روشــی 

مناســب اتفــاق افتــاد و اقدامــات دولت 
ازجمله ارائه دامدار کارت و تامین نقدینگی 
دامداران و باغداران و ارائه نهاده های دامی 
در بازار به این روند کمک کــرد. در ماه اول 
بعد از حذف ارز ترجیحی بــه طور طبیعی 
شــوکی به بازار وارد شد و مشــکالتی بروز 
کرد؛ اما بالفاصله مسائل مهار شد؛ لذا تورم 

در همان مرز ۳۹ یا ۴۰ درصد ماند.
به گفته این نماینده مجلس، تورم ناشــی 
از حــذف ارز ترجیحــی دائمــی نبود و 
کاهش تورم در تیرماه نسبت به خردادماه 
نشــان داد که اثرات تورمی این سیاست 

موقت بوده اســت و اوضــاع تحت کنترل 
قرار دارد.علیزاده برمی گفت: قبل از حذف 
ارز ترجیحی این نگرانی وجود داشــت که 
تورم تا مرز ۷۰ درصد بــاال برود، اما به لطف 
برنامه ریزی های انجام شده این اتفاق نیفتاد 
و تورم در حدومرز خوبی کنترل شــد. اآلن 
بخش هیجانی حذف ارز ترجیحی در حال 
تخلیــه اســت و آرام آرام اوضــاع به حالت 
عادی برخواهد گشــت. با توجــه به اینکه 
قیمت گذاری ها با ثبات شده است، امیدوار 
هســتیم در یک بازار رقابتی شــاهد بهبود 

اوضاع باشیم.
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مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید تشریح کرد
ح های دانش بنیان جزئیات حمایت مالی از طر

مدیرعامل صنــدوق کارآفرینی امید ضمن تشــریح جزئیات حمایت 
مالی از طرح هــای دانش بنیــان، از پرداخت ۲۰۰۰ میلیــارد تومان 

تسهیالت به صاحبان طرح های دانش بنیان خبر داد.
نعمت اهلل رضایــی، درباره حمایت صندوق از طــرح های دانش بنیان، 
اظهار کرد: با توجه به نام گذاری شعار ســال، کار مشترکی را با معاونت 
توسعه روســتایی و مناطق محروم ریاست جمهوری آغاز کردیم مبنی 
بر اینکه ۲۰۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را به طرح های دانش بنیان 
اختصاص بدهیــم. با توجه به اینکــه طرح های دانش بنیــان در ابتدا 
باید مورد راســتی آزمایی قرار بگیرند، در حــال طرح ریزی رویدادی 
تحت عنوان رویداد مدار هســتیم که از هفته آینده در دستور کار قرار 
خواهد گرفت.وی ادامه داد: طی فراخوانــی طرح های دانش بنیان در 
بســتر ســامانه ای که به زودی معرفی می کنیم ثبت و اعالم خواهند 
شــد و بررســی اولیه طرح ها انجام و داوری طرح ها صورت می گیرد و 

طرح هایی که در داوری پذیرفته شدند، مورد حمایت قرار می گیرند.
مدیرعامل صنــدوق کارآفرینی امید گفت: این طــرح ها در واحدهای 
استانی ما بررسی می شــوند و داوری در مورد آن صورت می گیرد و به 

افراد واجد شرایط تسهیالت پرداخت می شود.
رضایی در عین حال از پیــش بینی پرداخت ۲۰ هــزار میلیارد تومان 
تسهیالت برای ســال جاری خبر داد و گفت: میزان پرداخت تسهیالت 
صندوق در ســال جاری طبق برنامه ای که در هیــات مدیره تصویب 
کردیم، دو برابر اســت ولی آنچه که تعهد کردیم چهار برابر است و ۲۰ 
هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که امســال پرداخت تســهیالت 

داشته باشیم.

به گفته وی، صندوق یک نهاد عمومی غیردولتی است و بودجه دولتی 
ندارد، لذا باید تامین منابع شود تا پرداخت صورت گیرد و هدف گذاری 

صندوق چهار برابر سال گذشته است.

معاون وزیـر صمت:
۳۵۲ واحد راکد از ابتدای امسال احیاء شد

 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از احیــاء و راه اندازی مجدد ۳۵۲ 
واحد راکد و غیرفعــال صنعتی واقع در داخل یا خارج از شــهرک های 
صنعتی از ابتدای امســال تاکنون خبر داد.  »علی رســولیان« با اشاره 
به گذشت یک سال از فعالیت دولت ســیزدهم، افزود: احیاء و بازسازی 
واحدهای راکد یکی از مهمترین سیاســت های دولت سیزدهم است 
و شــخص رییس جمهور به ویژه در سفرهای اســتانی پیگیر آن است.

مدیرعامــل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتــی ایران 
بیان داشت: بررســی وزارت صمت و ســایر بخش ها نشــان می دهد 
یکی از بهترین شــیوه ها برای ایجاد شــغل و ارزش افزوده، استفاده از 
ظرفیت های معطل مانده اســت که از زیرســاخت های آب، برق، گاز، 

ماشین آالت، تجهیزات و غیره برخوردارند.
وی گفت:  البته برخی از همیــن واحدها، گرچه از امکانات، ســازه ها، 
ابنیه و زیرساخت های خدماتی خوبی برخوردارند، اما نیازمند تعویض 

ماشین آالت یا دستگاه ها، تغییر محصوالت و تولیدات و غیره هستند.
رسولیان با اشاره به عارضه یابی مشــکالت برای بازگشت به تولید این 
واحدها، خاطرنشان کرد:  عملیات احیاء در دولت سیزدهم با شیوه های 
جدیدی در دستور کار قرار دارد که در پایان سال ۱۴۰۰ با نتایج خوبی 
نیز همراه شد، به طوری که شاهد احیای بیش از دو هزار واحد در داخل 

و خارج شهرک های صنعتی بودیم.
وی ادامه داد: عملیات احیاء واحدها امســال نیــز در دو بخش در حال 
پیگیری اســت که در بخش نخســت، احیاء دو هزار واحد کامال راکد و 
بخش دوم، بازگشت به فعالیت واحدهایی است که با کمتر از ۵۰ درصد 
ظرفیت خود فعالیــت می کنند.معاون وزیر صمت اظهار داشــت: در 
بخش دوم، فقط در داخل شــهرک های صنعتی احیاء سه هزار و ۳۰۰ 

واحد که قابلیت ارتقا داشته باشند در سال جاری در دستور کار است.
وی یادآور شــد: در همین راستا، به دســتور معاون اول رییس جمهور 
»نهضت احیاء« نیز شکل گرفته است که شــامل راه اندازی واحدهای 
راکد و نیمه فعال بخش های صنعتی، کشــاورزی، گردشــگری و غیره 
است.رســولیان گفت: در حوزه صنعتی، از ابتدای امسال تاکنون ۳۵۲ 
واحد راکد احیاء شــد که شــامل ۳۱۲ واحد در داخل شــهرک های 
صنعتی و ۴۰ واحد در بیرون از شهرک هاســت.وی با اشاره به استفاده 
از ظرفیت بانک ها در این مســیر، بیان داشت: طی تفاهم نامه ای با بانک 
ملی تاکنون یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از ســوی این بانک همراه با 
منابع ســازمان صنایع کوچک برای راه اندازی مجدد واحدهای راکد یا 

افزایش ظرفیت واحدهای نیمه فعال تخصیص یافت.
مدیرعامــل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتــی ایران 
اضافه کرد: در این راســتا همچنین از منابع تامین مالــی زنجیره ای و 
تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز استفاده می شود.وی افزود:  مطابق آمارها، 
از ۳۵۲ واحد یاد شــده هشــت درصد با اخذ تســهیالت، ۱۴ درصد از 
طریق تامین مواد اولیه، ۱۳ درصد از طریق رفع مشکالت بازاریابی و ۹ 

درصد نیز از طریق تولید محصوالت جدید احیا شدند.
رســولیان تاکید کرد: همچنیــن تالش شــده تا واحدهــای راکد و 
نیمه فعال را بــه بنگاه هــای توانمنــد و دارای بازار خــوب که امکان 
توسعه برایشــان فراهم اســت وصل کنیم که در این راستا ۲۰ درصد 
از این واحدها از طریق واگذاری به مالــکان جدید و ۱۱ درصد از طریق 

مشارکت با سرمایه گذاران جدید و صاحب توانمندی، احیا شدند.
وی همچنین گفت: در بررســی های انجام شــده و عارضه یابی کلینیکی 
مشخص شــد ۱۰ درصد واحدها به دالیل مختلف اصال عالقه ای به احیا 
یا افزایش ظرفیت تولید ندارند. ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتی ایران و شــرکت های اســتانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ 
شــهرک و ۳۳۸ ناحیــه صنعتی و پنــج منطقه ویژه اقتصــادی درحال 
بهره  برداری، ۸۴ شــهرک و ناحیه صنعتیتخصصی، ۶ شــهرک فناوری، 
۴۰ مرکز خدمات فناوری و کســب و کار، دو مجتمع فناوری اطالعات و 
خدمات نرم  افزاری، ۹۹ هزار و ۱۴۳ قــرارداد منعقده و بهره  برداری از ۴۹ 
هزار و ۵۲۹ واحد صنعتی و سه هزار و ۲۴۵ واحد کارگاهی، زمینه اشتغال 

مستقیم ۹۸۷ هزار و ۷۵ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.

تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش حدود ۱۲ هزار 
مگاواتی ظرفیت نیروگاه های کشــور خبر داد و گفت: 
دولت ســیزدهم در زمان روی کار آمدن با مشــکالت 
بسیاری روبه رو بود و بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 

کسری بودجه داشت.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
حضور ویدئوکنفرانسی در بیســت و هشتمین یادواره 
۹۵ شهید شرکت زغالسنگ البرز شرقی شاهرود، یکی 
از مشــکالت حوزه معدن کشور را شناســایی ذخایر 
عنوان کرد و افزود: اکتشــافات معدنی در کشور بسیار 
عقب اســت و این امر موجب شــده تا از این ظرفیت به 

خوبی بهره نبریم.
وی با اشاره به اینکه شناســایی ذخایر معدنی کشور از 
سال گذشته آغاز شده اســت، گفت: شناسایی تمامی 

ذخایر معدنی کشــور طی یک برنامه ســه 
ساله در دستور کار قرار دارد.فاطمی امین با 
بیان اینکه مهم تر از توجه به وضع اقتصادی 
کنونی، باید دید کشــور چه مسیری را طی 
می کند، تصریح کرد: دولت سیزدهم تالش 
کرد به بیان کاستی های گذشته ها نپردازد؛ 
این در حالی است که در زمان روی کار آمدن 

دولت مشکالت بسیاری داشــت، از جمله اینکه ذخایر 
مواد غذایی کشــور بســیار پایین بود و یا بیش از ۴۰۰ 

هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت.
وزیر صنعــت، معدن و تجارت تأکید کرد: بســیاری از 
مشکالت در یک سال استقرار دولت سیزدهم برطرف 
شد و این موضوع نویدبخش ثباتی است که برای ادامه 

مسیر و افق آینده کشور وجود دارد.

فاطمی امیــن بــا تأکیــد بر اینکــه ممکن 
اســت بســیاری از کارهای انجام شده هنوز 
نتیجــه اش برای مــردم ملموس نباشــد، 
بیان کــرد: به عنــوان نمونه بــه دلیل نبود 
ســرمایه گذاری قابل توجــه در صنعت برق 
و احداث نیروگاه در هشــت سال گذشته، با 
خاموشی های بیش از حد رو به رو بودیم که 
در یک سال گذشته ۲ کار در این راستا به طور همزمان 

آغاز شده است.
وی ادامــه داد: یکی از ایــن اقدامات مهــم، افزایش 
ظرفیت نیروگاه ها است و در این زمینه، افزایش حدود 
۱۲ هزار مگاواتی ظرفیت نیروگاه ها آغاز شده است و در 
هفته های آینده یکی از این طرح ها که با سرعت باالیی 

اجرا شد، به بهره برداری می رسد.

وزیــر صنعت، معــدن و تجارت با اشــاره بــه کاهش 
چشــمگیر خاموشــی ها در ســال جاری نسبت سال 
گذشــته، اضافه کرد: هر چند در بخش صنعت قطعی 
برق وجود داشــت؛ اما با یک برنامه ریــزی و نظمی که 
بخش تولید را به هــم نریزد، این مهم مدیریت شــده 
اســت.فاطمی امین یکی دیگــر از معضالت اقتصادی 
کشور در سال گذشــته را وجود خودروهای ناقص در 
کشور عنوان کرد و گفت: آذرماه ســال گذشته، ۱۷۰ 
هزار خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازها وجود 
داشــت که این تعداد اکنون به کمتر از ۱۰ هزار خودرو 
رسیده است.وی عنوان کرد: طی یک سال اخیر در ۱۸ 
کشور از جمله روسیه، امارات، قطر، عمان، ارمنستان و 
... مراکز تجاری ایجاد شده است که به گسترش روابط 

اقتصادی کشور کمک شایانی خواهد کرد.

 مدیــرکل صنایع خــودروی وزارت صنعــت، معدن 
و تجارت گفت: امروز تحریم ها علیه روســیه ســبب 
شــده تا فرصت خوبی در اختیار صنعت خودروسازی 
و قطعه ســازی کشــورمان باشــد تا در زنجیره ارزش 

خودروسازان جهانی قرار بگیرند.
»عبــداهلل توکلی الهیجانــی« افــزود: برنامه  تحولی 
صنعت خودرو در ســه فاز طراحی شــده کــه مرحله 

نخست آن تثبیت جریان تولید است.
وی بیان داشــت: در مرحله دوم به دنبال آن هستیم تا 
مزیت های رقابتی را از طریق توســعه پلتفرم ها با تکیه 

بر شرکت های دانش بنیان داخلی ایجاد کنیم.

توکلی الهیجانی ادامــه داد: آنچه به عنوان 
هدف غائــی و نهایی در ایــن صنعت دنبال 
می شــود، رقابت پذیــری آن در مقیــاس 
بین المللــی اســت تا امــکان صــادرات به 

بازارهای مختلف را داشته باشیم.
وی گفــت: در همیــن پیونــد، حضــور در 
نمایشگاه بین المللی »اتومبیلیتی« روسیه 

از دو نظر برایمان مهم اســت؛ نخست، با توجه به اینکه 
ما به دنبال فتــح بازارهای جدید و توســعه صادرات 
خودروســازان داخلی هستیم، بســیار مهم است که 
بتوانیم ذائقه بازار را بشناســیم و محصوالت مان را در 

این بازار بیازماییم.این مقام مســوول وزارت 
صمت ادامــه داد: هــدف دوم، ورود زنجیره 
ارزِش شــکل گرفته در صنعــت خودروی 
کشــور )که به طور عمــده قطعه ســازان، 
قالب ســازان و مراکز مهندســی هســتند( 
در بازار بزرگ تر و حضــور در زنجیره ارزش 

خودروسازان جهانی است.
وی یادآور شد: امروز تحریم ها علیه کشور روسیه سبب 
شــده تا فرصت خوبی در اختیار صنعت خودروسازی 
و قطعه سازی کشورمان باشــد تا در این زنجیره ارزش 

قرار بگیرند.

توکلــی الهیجانــی تاکید کــرد: صنعــت خودروی 
کشورمان از ظرفیت و پتانسیل باالیی برخوردار است 
و اقدامات ارزشــمندی در آن انجام شــده کــه باید از 
حالت بالقوه به بالفعل تبدیل شود.وی معتقد است که 
بســیاری محصوالت ایرانی )از خودرو و قطعه( امکان 

حضور در بازارهای بین المللی و منطقه را دارند.
مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت یادآوری کرد: 
در بخش زنجیره تامین نیــز، فعاالن صنعت خودروی 
کشــورمان در مقاطعی در بازار روسیه فعالیت کردند، 
امــا فــراز و فــرود سیاســت های ارزی و برخی عدم 

حمایت ها سبب شد تا این جریان قطع شود.

وزیر

صمت

خریدار   معاون صنایع حمل و نقل وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت گفــت: فرصت 
طالیی که در گذشــته در بــازار خودروی 
روســیه ایجاد کرده بودیم، از دســت رفته 
و امــروز با توجــه به خروج خودروســازان 
خارجی از این کشــور، باید بتوانیم در این 
بازار فعالیت ها را آغاز و از فرصت ها استفاده 

کنیم.
»منوچهر منطقی« با اشــاره بــه برگزاری 
نمایشــگاه »اتومبیلیتی« روسیه در هفته 
آینده و حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
کشــورمان در این رویداد، افزود: روســیه 
بازاری اســت که در دهــه ۸۰ در آن حضور 
یافتیم و عرضه خودرویی نظیر ســمند در 

این کشور مورد استقبال قرار گرفت.
وی بیان داشت: روسیه جزو بازارهای هدف 
صادراتی ما بوده و هست، اما قطع ارتباطات 
خودرویی سبب شــد تا امروز برای حضور 
مجدد در این کشــور انرژی، زمان و هزینه 

بیشتری صرف کنیم.
منطقــی ادامــه داد: بــرای ورود مجدد به 
بازار ایــن کشــور، بایــد خودروهایمان را 
در نمایشــگاه های مختلــف روســیه بــه 
نمایش گذاشــته، شــبکه  خدمات پس از 
فروش ایجاد کرده و تبلیغــات ویژه کنیم تا 

محصوالت مان را بشناسند.
وی تصریح کــرد: فرصــت طالیــی که در 
گذشته در بازار خودروی روسیه ایجاد کرده 
بودیم، از دست رفته و امروز باتوجه به خروج 
خودروســازان خارجی از این کشــور، باید 

بتوانیم در این بازار از نــو آغاز و از فرصت ها 
استفاده کنیم.

معــاون وزیر صمت یــادآور شــد: با وجود 
همســایگی با روســیه و روابط سیاســی 
خوب با این کشــور، اما تاکنــون چینی ها 
بهره برداری بهتــری از این فرصــت اولیه 
کرده اند، در عین حــال فرصت ثانویه هنوز 
باقیســت و آن اینکــه محصوالت مان را در 

معرض نمایش قرار دهیم.
وی اضافه کرد: به احتمال زیاد، درخصوص 

قطعات و محصوالت، تفاهم نامه ها و شــاید 
قراردادهایــی بتوان با طرف های روســی 
منعقد کــرد و باید بتوانیــم از فضای مثبت 

موجود حداکثر استفاده را انجام دهیم.
منطقی تاکیــد کــرد: باید دیــد در کدام 
بخش و ســگمنت قیمتی توان ورود به بازار 
روسیه را داریم و بیشترین تقاضاها از سوی 

روس ها در کدام بخش یا بخش ها است؟
وی یــادآور شــد: وقتی خودروی ســمند 
در دهه ۸۰ در بازار روســیه ارائه شــد، در 

بیش از ۵۰ شهر این کشــور از جمله مسکو 
نمایندگی هایی به منظور ارائه خدمات پس 
از فروش ایجاد شــد و امــروز در این زمینه 
نیازمند مطالعه و بخش  بنــدی بازار بزرگ 

این کشور هستیم.
این مقــام مســوول وزارت صمــت تاکید 
کرد: حضــور پُرقدرت در بازار یک کشــور، 
نیازمنــد مشتری شناســی، آمادگی الزم 
برای پشــتیبانی از محصوالت و بســیاری 

پارامترهای دیگر دارد.

ایجاد پلتفرم های مشترک خودرویی
وی در ادامه درخصوص مطرح شدن ایجاد 
پلتفرم خودرویی مشــترک بــا روس ها و 
چینی ها، اظهار داشت: این مسائل، فعال در 
حد ایده اولیه است و شاید بتوان در گام ها و 

مراحل بعدی درباره آن صحبت کرد.
برپایه این گزارش، نمایشــگاه اتومبیلیتی 
روســیه از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریورماه ۱۴۰۱ 
برابــر بــا ۲۲ تــا ۲۵ اوت ۲۰۲۲ در محل 
 Expo( نمایشــگاه های بین المللی مسکو
Center( با حضور حدود ۶۰۰  شرکت از ۱۸ 
کشور و در ۳۰ هزار متر فضای نمایشگاهی 

برگزار می شود.
ایران تنها کشــوری اســت کــه باالترین 
متراژ غرفه های متمرکز یک کشــور را در 
نمایشگاه روســیه با بیش از ۹۰۰ مترمربع 
غرفه نمایشــگاهی در ســالنی به مساحت 
یک هزار و ۷۰۰ متر مربع در اختیار دارد که 
در طول تاریخ نمایشــگاه های برون مرزی 

بی نظیر است.
همچنین برگزاری پنل مشــترک صنعت 
قطعه سازی ۲ کشــور، امضای تفاهم نامه 
انجمن های قطعه ســازی ایران و روسیه، 
برگزاری تورهای بازدیــد از چند کارخانه 
خــودرو و قطعه ســازی روس و تشــکیل 
جلســات B۲B با شــرکت ها و صنعتگران 
روسیه از برنامه های جانبی است که انجمن 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان 
خودرو کشــور برای این نمایشــگاه در نظر 

گرفته است.

خریدار   مســئوالن وزارت صمت خبر از 
اجرای سیاست آزادسازی واردات خودرو تا 
شهریور امســال داده اند و تنها یک هفته تا 
پایان مهلت این وعده مانــده در حالی که از 

آیین نامه نهایی خبری نیست.
ممنوعیــت واردات خودرو در ســال ۹۷ به 
منظور کنترل تراز ارزی کشــور ابالغ شد، 
ولی یکی از هشــت فرمــان رئیس جمهور 
برای صنعت خودروســازی که اسفند سال 
۱۴۰۰ صادر شد، اشــاره به رفع ممنوعیت 
واردات خودرو بــود بدین ترتیــب پس از 
کش و قوس های فروان در خصوص واردات 
خودرو منوچهر منطقی معاون وزیر صمت 
خبری وعــده ورود خــودرو در شــهریور 
امسال )۱۴۰۱( را داد این در حالی است که 
اجرایی شدن این آئین نامه منوط به مصوبه 
هیئت دولت اســت ضمن اینکه بر اســاس 
برنامه ریزی صــورت گرفته، تا مــاه آینده 

واردات خودرو باید انجام شود.

واردات خودرو نهایی شده؛امروز خبر 
قطعی اعالم می شود

چهارشنبه این هفته هم آقای فاطمی امین 
وزیر صمت خبر از نهایی شــدن آیین نامه 
واردات خودرو را داد که قرار اســت از شنبه 

۲۹ مرداد خبر نهایی آن اعالم شود.

به گفته وزیر صنعت، معــدن و تجارت، در 
طرح واردات خودرو، خودروی دســت دوم 
وارد نمی شــود و مدل واردات خــودرو به 

بازرگانان بستگی دارد.
بر این اســاس، تا این لحظه هیچ خبری در 
مورد تصویب آئین نامــه واردات خودرویی 
منتشــر نشــده و تنها اخبــار متناقضی از 
جانب نمایندگان مجلــس و وزارت صمت 
رسانه ای شده اســت؛ به عنوان نمونه آقای 
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس 
اخیراً در یک اظهارنظری در مورد سرنوشت 
آئین نامــه واردات خــودروت اعالم کرده 
مسئولین مربوطه گفته اند که در حال طی 
کردن مراحل نهایــی تصویب این آئین نامه 
هستیم؛ اما مشخص نیســت که این تأخیر 
با چه توجیهی صورت می گیرد. دولت باید 
هر چه ســریع تر آن را به مجلس ارائه کند و 
مجلس آن را با قانون تطبیق دهد تا مشکلی 

نداشته باشد.

واردات خودرو همچنان در هاله ای 
از ابهام

عبــداهلل توکلی مدیــر کل دفتــر صنایع 
خودرو وزارت صمــت گفت:ما در خصوص 
واردات خــودرو از ابزار سیاســت گذاری 
اســتفاده کرده ایم، در کل ما با ابزار واردات 

می خواهیم خودروسازان داخلی و خارجی 
با هم رقابت کنند. فرآیند تصویب آیین نامه 
از حوزه هــای دیگر هم اســت و مختص به 

وزارت صمت نیست.
به گفتــه مدیــر کل دفتر صنایــع خودرو 
وزارت صمت، واردات خودرو برای کشــور 
یک ابزاری برای توســعه صنعــت خودرو 
اســت، در کل همیشــه وزارت صمت نگاه 
مثبت به واردات خودرو داشــته و دارد.اما 
از ســویی دیگر آقای نصراله پژمانفر رئیس 
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اظهارنظری 
گفته است که پیش کشیدن مسئله واردات 
خودرو تنها تلنگری به خودروســازان بود 
تا کیفیــت خودرو های خود را بــاال ببرند. 
در واقع ایــن همه هیاهــو و گمانه زنی تنها 
برای این بوده که خودروســازان احســاس 
خطر کنند و بخواهنــد کیفیت خودرو های 
خود را باال ببرند.با این حال دو پهلو صحبت 
کردن مســئولین برای واردات خودرو تنها 
نتیجه ای که دارد تشــدید رکــود در بازار 
خــودرو و بالتکلیفــی خریــداران و البته 

فروشندگان است.

تصویب آئین نامه واردات خودرو
 در هیأت دولت

صبــح چهارشــنبه بــود که ســیدمحمد 

حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور 
اعالم کــرد که دولــت با موضــوع واردات 

خودرو موافق است.
به گفته او، دولــت آئین نامه ای در خصوص 
واردات خــودرو تدوین کــرده و باید برای 
تحقق این امــر همه جانبــه نگری صورت 
گیرد و به طور مثال تأثیری که این موضوع 

بر قیمت ارز دارد، مشخص شود.
بانک مرکزی مخالف واردات خودرو

در این باره میرحســین کاکایی کارشناس 
خودرو گفــت: قرار اســت زیــر ۱۰ هزار 
خودرو وارد شود. باید ۴ ماه پیش که مشکل 
ارز چندانــی نداشــته ایــم واردات را آغاز 
می کردیم نه االن که مشــکل ارز در کشور 

داریم.
کاکایی گفت: واردات خــودرو به این دلیل 

ممنوع شد که مســئوالن باتوجه به اتکا به 
ذخایر ارزی و مشــکالت در تامیــن ارز، به 
نوعی پیش دســتی کردند که هرچند روش 
اشــتباهی برای اجرای آن اتخاذ شد، اما به 
صورت کلــی تصمیم نادرســتی هم در آن 
زمان نبود.به گفته این کارشــناس خودرو، 
اگر مشــکل برجام برطرف شود تا حدودی 
قیمت خــودرو کاهش پیــدا می کند، ولی 
مشکل اصلی این اســت که بانک مرکزی با 
واردات خودرو مخالف است، دو خودروساز 
اصلی و بزرگ که بر روی داخلی ســازی و بر 
محدوده خودرو های ارزان قیمت نسبت به 
قیمت های جهانی، سرمایه گذاری کرده اند، 
می دانند که اگر واردات خودرو آزاد شــود، 
هیچ اتفاقی بــرای محصوالت آن ها نخواهد 

افتاد.

وگاه های کشور ح کرد؛  افزایش ۱۲ هزار مگاواتی ظرفیت نیر وزیر صمت مطر

وی کشور در بازارهای جهانی وسیه، فرصتی برای حضور زنجیره ارزش خودر ر
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 وزارت نفت سهم مسوولیت های اجتماعی 
وژه های نفت و گاز را در ایالم پرداخت کند پر

 نماینده دهلران ، دره شــهر، آبدانان و بدره در مجلس شورای اسالمی 
گفت: پرداخت کامل ســهم مســوولیت های اجتماعی از محل اجرای 
طرح های نفت و گاز توســط وزارت نفت جزو مطالبــات جدی مردم 

مناطق نفت خیز استان است و باید دریافت شود.
بهزاد علیزاده  اظهار کرد: براساس احکام باالدســتی و الزامات قانونی 
باید چهار درصد از میزان برداشــت و اســتخراج فرآورده های نفتی و 
گازی مناطق نفت خیــز مانند میادین آبان- دالپری - دانان، چشــمه 
خوش و ِســگر بعنوان ســهم مســوولیت های اجتماعی برای آبادانی 
مناطق نفت خیز استان پرداخت شــود.وی از تکمیل و بهره برداری از 
پروژه ان - جی- ال ۳۱۰۰ دهلران تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: 
با توجه به اهمیت اقتصادی و صنعتــی این طرح بزرگ تولیدی تاکنون 
۲،۳ میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای تکمیل و تجهیز آن 

و پتروشیمی شهرستان دهلران تخصیص یافته و تامین شده است.
نماینده حوزه جنوبی در مجلس شورای اســالمی ضمن انتقاد از طرح 
انتقال تولیدات خوراک میدان نفتی چشــمه خوش به دیگر مناطق و 
صنایع بوسیله مینی ان-جی- ال- تاکید کرد: این موضوع ضمن ایجاد 
مشــکل جدی و درازمدت برای تامین خوراک مورد نیاز پتروشــیمی 
دهلران شــده و باعث نارضایتی مردم منطقه و ایجاد انحراف در مسیر 

خدمات رسانی خواهد داشت.
علیزاده یادآور شد: به منظور رفع مشــکالت بهداشتی ، درمانی مردم 
با توجه به موافقت وزیر بهداشــت و درمان در آینــده نزدیک یک باب 
داروخانه تخصصــی ویژه تامیــن و توزیع بموقع داروهــای مورد نیاز 
بیماران )خاص( سرطانی و شــیمی درمانی در یکی از شهرستان های 

حوزه جنوب استان راه اندازی می شود.

نفت با برجام به کجا می رسد؟
یک کارشــناس حوزه انرژی گفت: اگر صادرات مــا افزایش پیدا کند 
درآمد افزایش پیدا کرده و سهم نفت از درآمد کشور رشد خواهد یافت، 
در حال حاضر صنعت نفت کشــور ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیــارد دالر نیاز به 
ســرمایه گذاری دارد در صورتی که در حوزه ســرمایه گذاری گشایش 

صورت گیرد شرایط بهبود می یابد.
محمدعلی خطیبی، درباره توافــق احتمالی برجام و تاثیر آن بر صنعت 
نفت اظهار داشت: اگر توافق حاصل و تحریم لغو شود یکی از مزایا اینکه 
ما می توانیم بدون محدودیت نفت را بفروشــیم و پول آن را اســتفاده 
کنیم، امتیاز دیگر اینکه در صورت توافق موانع سرمایه گذاری برداشته 
می شود و شــرکت ها و کشــورها می توانند بدون نگرانی وارد کشور ما 
شوند همچنین فراهم شدن شــرایط برای استفاده از تکنولوژی روز در 

صنعت نفت و گاز کشور دیگر پیامد مثبت است.

وی افزود: تبعات مثبت توافق برجام بستگی به این دارد که توافق به چه 
شکل انجام شــود مثال در توافق قبلی برخی موانع باقی ماند و بانک ها 
و شــرکت های بزرگ کماکان نگران بودند  که با مــا کار کنند، اکنون 
باید دید در این توافق موانعی برای مسائل بانکی و  سرمایه گذاری باقی 
می ماند و یا اینکه می توانیم آزادانه ســرمایه گذاری کنیم و از پول نفت 
هم استفاده کنیم،  اما بهرحال گشــایش های مثبتی را شاهد خواهیم 
بود.این کارشــناس حوزه انرژی تصریح کرد: اگر صــادرات ما افزایش 
پیدا کند درآمد افزایش پیدا کرده و ســهم نفت از درآمد کشور افزایش 
خواهد یافت، در حال حاضر صنعت نفت کشــور ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیارد 
دالر نیاز به ســرمایه گذاری دارد در صورتی که در حوزه سرمایه گذاری 

گشایش صورت گیرد شرایط بهبود می یابد. 
وی گفت: در حال حاضر ما نمی توانیم همه منابع را از داخل تامین کنیم 
بخش اعظم آن باید از مسیر سرمایه های خارجی تامین شود، همچنین 
در حوزه تکنولوژی عقب هســتیم و به فناوری روز دسترســی نداریم. 
مثال در رابطه بــا صادرات گاز سال هاســت دنبــال دریافت ال ان جی 
هستیم تا بتوانیم گاز را به شکل تک محموله هم صادر کنیم اما به دلیل 
تحریم این تکنولوژی را در اختیار ما قرار نمی دهند، بنابراین همه اینها 
مهم اســت و این موضوعات می توانند مکمل همدیگر باشند، اما آنچه 
اهمیت دارد اینکه تمامی ایــن موضوعات را بایــد در قالب یک برنامه 

اقتصادی میان مدت و بلندمدت ببینیم.
خطیبی بیان داشــت: صادرات نفت و ســرمایه گذاری در آن بســیار 
اهمیت دارد، تمامــی مجموعه ها بایــد باهم دیده شــوند، اگر بدون 
سرمایه تکنولوژی داشته باشیم بازهم کاری از پیش نمی رود، باید روند 
صادرات تسهیل شود، امکان جذب ســرمایه و تکنولوژی داشته باشیم 
تا همه اینها در نهایت منجر به افزایش درآمد کشــور شــوند، بعبارت 
دیگر همه موارد در یک خط هستند و باید باهم تحقق یابند تا به نتیجه 

برسیم.

دبیرکل جدید اوپک:
اوپک را برای افزایش تورم شماتت نکنید

دبیرکل جدید اوپک در اظهاراتی تاکیــد کرد که این گروه تولیدکننده 
نفت، نباید برای افزایش تورم مقصر شناخته شود.

 هیثم الغیص به شبکه سی ان بی سی گفت: اوپک مقصر افزایش قیمت 
نفت نیســت. عوامل دیگری فراتر از اوپک وجود دارند که عامل افزایش 
قیمتی هستند که در گاز و نفت مشاهده شده است. اگر بخواهم مختصر 
بگویم، عامل اصلی کمبود سرمایه گذاری اســت. این واقعیت سختی 
اســت که مردم و سیاســتگذاران باید به آن واقف شوند. بمحض درک 
این موضوع، می توانیم به فکر راه کاری باشیم و این راه کار بسیار روشن 

است، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری و سرمایه گذاری.
الغیص کویتی، اوایل امســال برای یک دوره سه ساله به عنوان دبیرکل 
اوپک انتخاب شد تا جانشین محمد بارکیندوی نیجریه ای شود که ماه 
گذشته درســت چند روز پیش از این که این ســمت را واگذار کند، در 

سن ۶۳ سالگی درگذشت.
اظهارات الغیص مدت کوتاهی پس از نشســت اوپک پالس مطرح می 
شود. در نشست ســوم اوت وزیران اوپک پالس، افزایش تولید نفت به 

میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز برای سپتامبر تصویب شد.
این گروه اعالم کرد محدود ماندن شدید ظرفیت مازاد تولید به معنای 
آن است که الزم است با احتیاط پیش برویم. این تصمیم، بی اعتنایی به 
تالشهای جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بود که در سفر ماه گذشته به 
عربستان سعودی، از اوپک خواســته بود برای کمک به اقتصاد آمریکا و 
جهان، نفت بیشتری تولید کند. نشست بعدی تولیدکنندگان اوپک و 
غیراوپک پنجم سپتامبر برگزار می شود.الغیص درباره این که آیا اوپک، 
مقصر افزایش قیمتهای انرژی که عامل باال رفتن تورم بوده است، پاسخ 
داد: نه قطعا نه. منظورم این است که همه چیز نسبی است و این شماره 

یک است. شماره دو این است که اوپک نقش خود را ایفا می کند. 

و نیر

افزایش بیــش از ۴ هزار مگاواتی ظرفیــت نیروگاهی 
کشور از شهریورماه پارســال تاکنون یکی از مهم ترین 
گام های وزارت نیرو است که در دولت سیزدهم محقق 
شده تا تجربه تلخ خاموشی ها را از ذهن مردم دور سازد. 
مردم در سال های گذشته بخصوص در دو سال اخیر با 
مشکل خاموشــی ها )قطع برق( در تابستان و زمستان 
مواجه می شدند به طوری که این موضوع باعث افزایش 

نارضایتی عمومی شده بود.
قطعی برق در ســال گذشــته )بهار و تابستان ۱۴۰۰( 
به اوج خود رســید و مــردم در روز چند ســاعت برق 
نداشــتند، ایــن در حالــی بود کــه خاموشــی ها از 
اردیبهشت ماه آغاز شد. در سال  گذشته چند بار در روز 

برق هر بار به میزان دو ساعت قطع می شد.
علت  خاموشی ها در ســال های گذشته به عدم ساخت 
نیروگاه در دولت قبل و افزایش نــدادن ظرفیت تولید 
برق مربوط می شــد؛ به نوعــی دولت قبل بــا نیروگاه 
نسازی باعث ایجاد مشکل برای مردم شده بود. افزایش 

ظرفیت تولیــد برق یکــی از تکالیف قانونی 
برنامه ششــم بود که دولت و وزارت نیروی 
سابق از انجام آن سرباز زده بود. این موضوع 
حتی بر تولید هم اثر گذاشته بود و واحدهای 
تولیدی مجبــور بودند خط تولیــد خود را 
خاموش کنند.بر همین اساس دولت وزارت 
نیروی دولت سیزدهم از پارسال همه همت 

خود را برای افزایش توان تولید بــرق از طریق افزایش 
ظرفیت نیروگاهی  به کار گرفت.

در همیــن رابطه مدیــرکل امور بین الملل شــرکت 
مادرتخصصی برق حرارتی گفت: از شــهریور ســال 
گذشــته تاکنون بیش از ۴ هزار مــگاوات به ظرفیت 
نیروگاه های حرارتی افزوده شــده اســت و به زودی با 
ســنکرون چند واحد جدید نیروگاهی رکورد افزایش 

ظرفیت نیروگاه های حرارتی شکسته خواهد شد.
»حســین طارمی« در دیدار با اهالی رســانه افزود: در 
یک سال اخیر تعداد ۱۷ واحد نیروگاهی به ظرفیت ۳ 

هزار مگاوات وارد مدار تولید شده است.
وی ادامــه داد: همچنیــن در ایــن مدت از 
طریق ارتقای توان عملی واحدهای گازی و 
ســیکل ترکیبی و همچنین رفع محدودیت 
واحدهــای بخار بیــش از هزار مــگاوات به 
ظرفیت تولید نیروگاه های حرارتی کشــور 

افزوده شده است.
مدیرکل امــور بین الملل شــرکت مادرتخصصی برق 
حرارتی خاطرنشــان کرد: پیش ازاین بیشترین میزان 
افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی مربوط به ســال 
۱۳۸۹ با رقم ۴ هــزار و  ۲۵۲ مگاوات بوده اســت که 
به زودی با سنکرون واحدهای جدید نیروگاهی رکورد 

ثبت شده در این بخش شکسته خواهد شد.

  شکستن رکورد تعمیرات نیروگاهی در پیک 
تابستان امسال

طارمی در باره وضعیت تعمیــرات نیروگاهی و اثر آن 

بر افزایش تــوان تولید نیروگاه ها گفت: امســال برای 
نخســتین بار بیش از ۹۴ هزار مگاوات برنامه تعمیرات 
و آماده ســازی نیروگاه هــای حرارتی را نیــز پیش از 
شــروع خردادماه و پیک مصرف برق تابستان به پایان 
رســاندیم تا رکورد جدیــدی را در زمینــه تعمیرات 

نیروگاهی به ثبت برسانیم.
وی ادامــه داد: انجام به موقع برنامه هــای تعمیراتی و 
آماده ســازی این واحدها موجب شد تا ضریب آمادگی 
نیروگاه های حرارتی کشور از مرز ۹۸ درصد عبور کند 
و در روزهای اوج مصرف برق کشــور شاهد تولید برق 
پایدار و مطمئن برای مشــترکان سراسر کشور و عدم 
تکرار تجربه تلخ خاموشی های چند سال اخیر در فصل 

تابستان باشیم.
تالش هــای صورت گرفته در بخش تولید برق کشــور 
امســال شــرایطی را رقم زد که با وجود شکسته شدن 
چندبــاره پیک مصرف هیــچ خاموشــی زمان بندی 

شده ای بر مردم اعمال نشد.

برق

خریدار  اطالعــات شــرکت های رصد 
نفتکشها نشــان می دهد که ایران صادرات 
نفت خود را در ژوئن و ژوئیــه افزایش داده 
است و ممکن اســت میزان صادراتش ماه 
میالدی جاری بــا عرضه تخفیف بیشــتر 
نســبت به نفت روســیه به چین، افزایش 

بیشتری پیدا کند.
با وجود تحریم هــای آمریکا، ایران صادرات 
نفت خود را که عمده آن به چین بوده است، 
در دوران ریاســت جمهــوری جــو بایدن 
افزایش داده اما در ماههای گذشــته، روند 
صادرات ایران به دلیل رقابت از ســوی نفت 

ارزان روسیه، آهسته شده است.
 سارا وخشوری از شرکت مشاوره انرژی اس 
وی بی اینترنشــنال در این باره اظهار کرد: 
ایران از زمان روی کار آمــدن دولت جدید 
آمریکا، نفت و محصــوالت نفتی و کاالهای 

پتروشیمی بیشتری صادر کرده است.
 اگر توافق هسته ای حاصل شود، ایران قادر 
خواهد بود فروش را افزایش داده و عالوه بر 
چین، به خریداران ســابق در کره جنوبی و 

اروپا نفت خود را عرضه کند.
به گفته، اِما لی، تحلیلگر شــرکت ورتکس 
آنالیتیکس، نفت ایــران در ژوئیه با رقابت 
شدید از ســوی نفت اورال روسیه روبرو شد 
زیرا این نفت غیرتحریمی با ســطح تخفیف 
مشابهی عرضه شده بود. با این حال، با توجه 
به این که اختالف قیمت این دو گرید نفتی 
افزایش پیدا کرده اســت، پاالیشــگاه های 
چینی ممکن اســت در اوت دوباره به نفت 

ارزانتر ایران رجوع کنند 
چین با واردات میزان باالیــی از نفت ارزان 
روســیه و ایران، توان رقابت اقتصادی خود 
را در برابــر غرب که نفت روســیه را تحریم 

کرده و قیمت بسیار باالتری برای گریدهای 
نفتی خاورمیانه، آفریقــا و آمریکا پرداخت 

می کند، افزایش داده است.
 وزارت خارجه چین در پاســخ به پرســش 
رویترز، ضمن بی اطالعی از جزئیات واردات 
نفت از ایران، تاکید کرد پکن همواره مخالف 
تحریم های واشنگتن بوده است. سخنگوی 
وزارت خارجه چین اظهار کرد: چین روابط 
تجاری عادی با ایران و روسیه در حوزه های 
مختلف از جمله نفت دارد. این همکاریهای 
مشروع بایستی محترم شمرده شده و حفظ 

شود.
 دونالد ترامپ، رئیــس جمهور وقت آمریکا 
در ســال ۲۰۱۸  از توافق هســته ای ایران 

خارج شــد و تحریم ها علیه ایران را با هدف 
اعمال فشــار حداکثری بر درآمد و صادرات 
نفت تهران، بازگردانــد. صادرات نفت ایران 

از این تحریمها متاثر شد.
 ایــران معموال آمــار صــادرات نفت خود 
را منتشــر نمی کند و آمــار قطعی مربوط 
به صــادرات نفت ایــران وجود نــدارد و 
برآوردهای مختلفی در ایــن زمینه وجود 
دارد. شــرکت های رصــد نفتکشــها از 
روش های مختلفی از جمله آمار ماهواره ای، 
آمار بارگیری محمولــه در بنادر و اطالعات 
انسانی برای رصد جریان نفت استفاده می 

کنند.  
شرکت اس وی بی برآورد کرد صادرات 

نفت خام ایران در ژوئیــه به میزان ۱۱۰ 
هزار بشــکه در روز در مقایســه با ژوئن 
افزایش یافت و به ۸۱۰ هزار بشــکه در 
روز رســید. شــرکت پترو لجســتیک 
که تجارت نفت ایــران را رصد می کند، 
شــاهد افزایش صادرات نفــت ایران در 
ژوئن به بیش از ۸۵۰ هزار بشــکه در روز 
بوده اســت. در این بین، شرکت ورتکسا 
برآورد کرد واردات نفت از ایران به چین 
در ژوئیه حدود ۵۰۰ هزار بشــکه در روز 
در مقایســه با حدود ۷۰۰ هزار بشکه در 

روز در ژوئن بود.
خرید برآورد شــده نفت ایران توسط چین 
شــامل حجم نســبتا اندک واردات رسمی 

بوده که در شش ماهه نخست سال میالدی 
جاری به حدود ۵.۷ میلیون بشکه بالغ شد و 

به ذخایر دولتی رفت.
به گفته معامله گران، نفــت ایران برای اوت 
با تخفیف ۱۱ دالر در هر بشــکه نســبت به 
قیمت نفت برنــت برای تحویــل به چین 
عرضه شده است که حدود ۸ دالر پایینتر از 

قیمت نفت اورال روسیه است.
 این اختالف قیمت از سه و نیم تا چهار دالر 
در هر بشــکه در اواخر ژوئیه، افزایش پیدا 

کرده است.
در حالــی که شــرکت اس وی بی شــاهد 
افزایش صادرات نفــت ایران در ژوئیه بوده 
است، اما شــرکت پترو لجستیک کاهش 
صادرات به حدود ۷۰۰ هزار بشــکه در روز 
از ســطح باالتر در ژوئن را گزارش و اعالم 
کرد میزان صادرات ایــران از ابتدای اوت 
تاکنون، مشــابه ماه میالدی گذشته بوده 

است.
شــرکت کپلر اعالم کرد صادرات نفت ایران 
در ژوئن به ۹۵۰ هزار بشــکه در روز رسیده 
که باالترین ســطح ماهانه در ســه ســال 
گذشته بوده و ســپس در ژوئیه کاهش پیدا 

کرده است.
 صادرات فرآورده های نفتــی نیز روند رو به 
رشدی داشــته و شرکت مشــاوره اف جی 
برآورد می کند که ایران حــدود ۷۹۰ هزار 
بشــکه در روز فرآورده های نفتی در ژوئن 
صادر کرده و انتظار دارد صــادرات ایران تا 
ســه ماهه چهارم، به حدود یــک میلیون 

بشکه در روز افزایش پیدا کند.
بر اســاس گزارش رویترز، بیش از نیمی از 
این صادرات، ال پی جی و نفــت کوره بوده 

است.

وگاهی کشور گامی در جهت کاهش خاموشی ها افزایش ظرفیت نیر

در دولت سیزدهم انجام شد

 پیشرفت ۲۸ درصدی اجـرای فاز ۲ پاالیشگاه آبادان 
خریدار   فاز ۲ پاالیشــگاه آبادان به عنوان 
قدیمی ترین پاالیشــگاه خاورمیانه اکنون 
بیش از ۹۵ درصد پیشــرفت دارد که از این 
میزان در بخــش اجرا، ۲۸ درصــد در ۱۰ 
ماهی که از عمر دولت ســیزدهم می گذرد 

محقق شده است.
 طرح توســعه و تثبیت ظرفیت پاالیشگاه 
آبادان بــا هدف بهینــه و ســودآور کردن 
پاالیشگاه، اســتاندارد محصوالت تولیدی 
و همچنیــن تثبیت ظرفیت پاالیشــگاه با 
احــداث واحدهــای جدیــد و جمع آوری 

واحدهای قدیمی در حال اجراست.
با اجرای این طرح عمــاًل افزایش ظرفیتی 
در پاالیشــگاه آبادان اتفاق نمی افتد، بلکه 
هدف طرح تثبیت ظرفیت و بهبود کیفیت 
فرآورده های پاالیشگاه آبادان شامل واحد 
تقطیر ۲۱۰ هزار بشــکه ای در روز است که 

جایگزین واحد تقطیر قدیمی خواهد شد.
با توجه به ســاخت و راه اندازی واحد تقطیر 
۱۵۰ هزار بشــکه ای موجــود، ظرفیت کل 
پاالیشــگاه بعد از احــداث واحــد تقطیر 
جدیــد در ۳۶۰ هزار بشــکه )۲۱۰+۱۵۰( 
در روز تثبیت خواهد شــد. عالوه بر تثبیت 
ظرفیت پاالیشگاه در ۳۶۰ هزار بشکه کلیه 
محصوالت حاصــل از پاالیــش ۳۶۰ هزار 
بشــکه در فاز ۲ در واحدهــای هیدروژنی 
تصفیه می شود و اســتاندارد فرآورده های 

تولیدی به یورو ۵ ارتقا پیدا می کند.
پروژه فاز ۲ پاالیشگاه آبادان تا پایان تیرماه 
۱۴۰۱ در بخش مهندســی ۹۴.۷ درصد، 
خرید ۹۷.۷ درصد، اجــرا ۸۹.۵ درصد  و در 
مجموع کل پروژه ۹۵.۱ درصد پیشــرفت 

داشته است.
این در شرایطی اســت که تنها در ۱۰ ماهی 
که از عمر دولت ســیزدهم می گــذرد، به 

پیشــرفت فیزیکــی ۲۸ درصــدی بخش 
اجرایــی دســت یافته و مــگا پــروژه فاز 
۲ پاالیشــگاه آبــادان با تمام مشــکالت، 
محدودیت هــا، تحریم هــا و تنگناهــای 
تحمیلی به مراحــل پایانی نزدیک شــده 

است.
هم اکنون طرح بــزرگ توســعه و تثبیت 
ظرفیت پاالیشگاه آبادان موسوم به فاز ۲ که 
از ابتدای مهرماه سال گذشته پیشرفت کل 
۸۲.۸۳ درصد را به ثبت رســانده بود اینک 
در مجموع دارای پیشــرفت فیزیکی باالی 
۹۵.۱ درصد کــه برخــی از واحدهای این 
طرح تا این تاریخ از جملــه واحد فلر، واحد 
تولید گاز مایع، واحد تقطیر اتمســفریک و 
تقطیــر در خال، واحــد تولید هــوا و واحد 
نیتروژن از لحاظ مکانیکــی و نصب، کامل 
و در مراحــل راه اندازی و تولید اســت و در 
دولت ســیزدهم این پروژه بــا یک جهش 
پیشرفتی در بخش ساخت و نصب با وجود 

تمام محدودیت های موجود برخوردار شد.
این در حالی اســت که کســب پیشــرفت 
فیزیکی ۲۸ درصدی در طــی فقط ۱۰ ماه 
از ابتدای مهر ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ 
در هیچ یکی از مگا پروژه های پاالیشگاهی 

سابقه نداشته است.
دستیابی به این پیشــرفت ها در این مدت و 
به ویژه در بخش انتهایی پــروژه که نمودار 
اجرایی پــروژه رو به تخت شــدن و درصد 
پیشرفت به دهم درصد می رسند در مقایسه 
با تمــام پروژه های پاالیشــگاهی بــا ابعاد 
مشابه اخذ پیشرفت باالی ۳ درصد ماهیانه 
و در مجموع ۲۸ درصــد طی مدت فقط ۱۰ 
ماه و با وجود تمام مشــکالت بی سابقه اعم 
از تحریم های شــدید، کرونا و عدم امضای 

برجام و ... واقعاً یک رکورد است.

با وجودی که پروژه با یک دوره سه ماهه که 
عملیات اجرایی به علت اعتصابات سراسری 
در کشور، تقریباً تعطیل بود و هدایت پروژه 
و پیمانکاران برای بازگشــت بــه راندمان 
حداکثری بسیار دشوار بود و بار مالی بسیار 
ســنگینی را بر پروژه و پیمانکاران تحمیل 
کرد کــه تجهیــز ماشــین آالت و کارگاه و 
گزینش نیروهای کارآمد و رساندن نیروی 
کار از ۳۲۰۰ نفــر به بیــش از ۲ برابر یعنی 
۷۳۰۰ نفر همت و تالش زیادی را می طلبد 
و رسیدن به این تعداد نیروی انسانی کاربلد 
در یک بــازه زمانی ۴ماهه اتفــاق افتاد و پر 
واضح اســت که اجرای کار با ســختی های 
فراوان مواجه بوده و پیشرفت ماهیانه بعضاً 
به ۴ درصد هم رســید ولی به طور متوسط 

۲.۸ درصد رکورد بی سابقه ای است.
برخی از عملیات حجیم و ســنگین صورت 
گرفته در طی مدت ۱۰ ماه گذشــته شامل 
انجام عملیات جوشــکاری بیــش از ۷۵۰ 
هزار قطر اینچ معــادل ۶۵ درصد کل حجم 
جوشــکاری پروژه، انجــام عملیات هیدرو 
تســت بیش از ۲ میلیون اینــچ متر معادل 
۷۵ درصد کل حجم پــروژه، انجام عملیات 
کابل کشــی برق و ابزار دقیــق ۱.۶ میلیون 
متر معــادل ۷۵ درصد کل حجــم پروژه، 
انجام عملیــات رنگ آمیــزی و عایق کاری 
۶۹۰ مترمربع، دســتیابی بــه رکورد بیش 
از ۳۴ میلیون ساعت نفر ســاعت کار بدون 

حادثه بوده است.
عالوه بر این اقدامات، کمک رسانی به کمیته 
بحران شهرستان آبادان در حادثه دردناک و 
بی سابقه متروپل و بســیج امکانات و نفرات 
جهت خدمت به حادثه دیــدگان نیز انجام 

شده است.
تا کنون بیش از ۶۰ میلیون نفر ســاعت کار 

در این پروژه صورت گرفته اســت و این در 
شرایطی است که ادامه تحریم های ظالمانه 
و کارزار موســوم بــه فشــار حداکثری که 
منجر به تاخیرات فراوان در تهیه و ارســال 
کاالهای حســاس پروژه و انتقــال پول )به 
جهت ســرمایه گذاری خارجــی و تامین 

منابع مالی( شده است.
همچنین بیمــاری کرونا و پیــک چهارم و 
پنجم و ششــم همه گیری بیمــاری فوق 
که باعث تعطیلی بســیاری از فعالیت های 
بنگاه های اقتصادی شــد ولی ایــن پروژه 
با مدیریــت و کنترل هــای الزم طی مدت 
۱۰ماهه ســعی کرد که کمترین آسیب را 

ببیند.
از سوی دیگر تورم افسارگسیخته که باعث 
افزایش چند برابری قیمت کاالهای مصرفی 
داخلی شــد که بــا مدیریت تیم پــروژه و 
تمهیدات صورت گرفته ضمن ایجاد انگیزه 
در شــرکت های پیمانکار، کمبود نقدینگی 

پیمانکاران به موقع مرتفع شد.

در بخش خرید با توجــه به محدودیت های 
پیش آمده بــه علــت تحریم هــا و کرونا، 
پیگیری هــا افزایــش یافــت و در برخی 
موارد هم زمــان با تهیــه از مراکز خارجی، 
گزینه های موازی برای تهیه از منابع داخلی 
با تامین کنندگان پیگیری می شــد و بعضاً 
برخی اقالم کــه نیاز مبرم بخــش اجرا بود 
به صورت مازاد از منابع دیگر تهیه و ارســال 

می شد.
در مورد برخــی دیگر از اقــالم به ویژه ابزار 
دقیق بــا توجه بــه زمان حمــل طوالنی، 
تمهیداتی در نظر گرفته شــد که این اقالم 

به صورت هوایی حمل شد.
 به گزارش ایرنا، عمده خــوراک، نفت خام 
ترش و سنگین اســت و با به مدار آمدن فاز 
جدید نیــز تغییر چندانــی در ترکیب نفت 

خام ایجاد نخواهد شد.
پاالیشــگاه آبادان به عنــوان قدیمی ترین 
مجتمع پاالیشــگاهی کشــور ۲۵ درصد 

سوخت ایران را تامین می کند.
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وزیر بهداشت مطرح کرد
 گرمازدگی زائران تنها دغدغه وزارت بهداشت

وی اربعین  در پیاده ر
وزیر بهداشــت با عنوان این مطلب که تنها دغدغه ما گرمازدگی زائران 
در پیاده روی اربعین اســت، گفت: امکانات اورژانس و مراکز بهداشتی 
و درمانی برای خدمت رســانی به زائران آماده اســت. بهرام عین اللهی 
اظهار داشــت: اولین و مهم ترین توصیه ما به زائران برای پیشگیری از 
گرمازدگی، حرکت و راهپیمایی در ساعات شب است و این که ترجیحاً 

در ساعات گرم روز، استراحت الزم را داشته باشند.
وی با اشاره به اســتقرار پایگاه های اورژانس در مســیر زائران اربعین 
حســینی، یادآور شــد: پیش بینی ها و تمهیدات الزم برای پیشگیری 
از گرمازدگی از جمله اســتفاده از تونل ســرما صورت گرفته و وزارت 
بهداشــت آمادگی دارد تا به هالل احمر که مســئولیت ارائه خدمات 

درمانی در خارج از کشور را به عهده دارد، کمک کند.
وزیر بهداشــت خاطرنشــان کرد: در ســفر چندی به پیش به عراق و 
دیدار اخیر با اســتاندار کربال، هماهنگی های الزم برای تأمین امکانات 
بهداشــتی و درمانی مورد نیاز زائران اربعین حســینی )ع( انجام شد و 
دانشگاه علوم پزشکی و اســتانداری کرمانشــاه نیز با حداکثر توان در 

خدمت زائران اربعین حسینی هستند.

دادستان تهران:
زندانیان جرایم خشن از ارفاقات و تسهیالت 

ومند قانونی محر
دادســتان تهران در جریان بازدید از زندان قزل حصــار از محرومیت 

مرتکبان جرایم خشن از ارفاقات و تسهیالت قانونی خبر داد.
علی صالحی دادستان عمومی و انقالب تهران به همراه تیمی از معاونان 
و قضات دادســراهای نواحی تهران از زندان قزل حصــار بازدید کرد.

دادســتان تهران در ابتدای بازدید خود با حضــور در بندهای مختلف 
زندان قزل حصار و انجــام دیدار چهره به چهره بــا مددجویان، پس از 
دریافت مشکالت و درخواســت های زندانیان، دستور رسیدگی سریع 

موارد را صادر کرد.
صالحی در ادامه این بازدید با حضور در آشــپزخانه و همچنین نانوایی 

زندان قزل حصار و بر حفظ کیفیت اقالم غذایی تاکید کرد.
دادستان تهران با حضور در کارگاه اشــتغال زندانیان زندان قزل حصار 
از نزدیک با افرادی که در این بخش مشــغول بــه کار بودند نیز دیدار 
کرد و در این رابطه تعدادی از مددجویان درخواست های خود را مطرح 
کردند.صالحــی در پایان بازدیــد خود با برپایی میــز خدمت در محل 
حسینیه زندان قزل حصار مشکالت و درخواســت های مددجویان را 
مورد بررسی قرار داد و در این رابطه نیز دستورات مختلفی برای کمک 

به زندانیان و بهره مندی آن ها از ارفاقات قانونی، صادر کرد.

علی صالحی دادســتان تهــران دربــاره جزئیات بازدیــد تیم قضائی 
دادســتانی تهران از زندان قزل حصار، بیان کرد: هــدف از این بازدید 
در پی اجرای سیاست های ابالغی دادســتان کل کشور برای رسیدگی 
به امور زندانیان اســت.وی با بیــان اینکه این بازدید بــه صورت چهره 
به چهره و مالقات حضــوری با مددجویان انجام شــد، گفت: ۱۱۲ نفر 
از همکارانم هم در بندها حضــور پیدا کردند و هم اینکــه با حضور در 
حســینیه این زنــدان و با برپایــی میز خدمــت به صــورت چهره به 
چهره مددجویان را مورد ارشــاد قرار داده و با ارائه مشــاوره و دریافت 
مشکالتشان، به امورات این افراد رســیدگی می کنند.دادستان تهران 
تصریح کرد: در بازدید امروز؛ تســهیالت و ارفاقاتی که به موجب قانون 

می توان برای مددجویان اعمال شود را به آن ها اعطا کردیم.
وی با اشــاره به بحث نظارت بر زندان هــا، گفت: با توجــه به اقدامات 
سازمان زندان های اســتان تهران، امکانات مناســب و مطلوبی برای 
خدمات دهی به زندانیان مهیا شده است که جا دارد در این خصوص از 

مسئوالن سازمان زندان های استان تهران تشکر و قدردانی کنم.
صالحی با بیان اینکه ارفاقات و تســهیالت قانونی که بــرای زندانیان 
اعمال می شود مختص جرایم کم اهمیت، اســت، اظهار کرد: ارفاقات 
و تســهیالتی که به زندانیان ارائه می دهیم به هیچ عنوان برای جرایم 
خاص از جمله جرایم خشن، سارقان مسلح، سارقان سابقه دار، سارقان 
به عنف، زورگیرهــا، آدم ربایان و اراذل و اوبــاش در نظر گرفته نخواهد 
شــد.وی افزود: امنیت مردم برای مــا اهمیت ویــژه ای دارد و به هیچ 
عنوان برای مجرمانی که امنیت جامعه را خدشــه دار می کنند، ارفاق و 
تسهیالتی قائل نخواهیم شد بلکه دستگاه قضائی با این افراد قاطع تر و 

به صورت ویژه برخورد خواهد کرد.
دادســتان تهران بیان کرد: برخورد قاطع با برهم زنندگان امنیت، هم 
در زمان صدور حکــم در دادگاه ها و هم در زمان اجرای حکم توســط 

همکارانم در دادسراها در حال انجام است.
وی با اشاره به دستورالعمل و سیاســت های رئیس قوه قضائیه مبنی بر 
کاهش جمعیت کیفری، گفت: در راستای این سیاست، در جلساتی با 
عنوان کاهش جمعیت کیفری و با حضور معاون دادســتان کل کشور 
تمام شاخصه های مربوط به کاهش جمعیت کیفری اعم از نحوه صدور 
قرارها، ارفاقات قانونی و … مورد بررســی قرار می گیرد و در ادامه نیز 

مصوبات مطلوبی برای اجرای این سیاست نهایی می شود.

مدیرکل امور اجرایی زکات خبر داد
ویجی زکات در استان های  برگزاری ۳۱ همایش تر

مختلف تا پایان سال
مدیرکل امور اجرایی زکات از برگــزاری ۳۱ همایش ترویجی زکات در 

استان های مختلف تا پایان سال خبر داد.
 حجت االسالم محمدطه مهری در جشــنواره زکات »ُملک سلیمانی« 
که با حضور حجت االسالم و المســلمین علیدادی سلیمانی، نماینده 
ولی فقیه در اســتان و امام جمعه کرمان و جمعی از مســئوالن استانی 
در مصلی امام علی )ع( کرمان برگزار شــد، گفت: فراهم ســازی زمینه 

برگزاری همایش سالیانه زکات را باید از توفیقات الهی دانست.
مدیرکل امور اجرایی زکات با اشــاره به وظیفه سنگین فرهنگ سازی، 
تبلیغ و ترویــج زکات، افزود: برگزاری ۳۱ همایش زکات در اســتان ها 
را برای جریان ســازی این فریضه الهی پیش بینــی کرده ایم و کرمان 
پنجمین مقصد این برنامه اســت.وی اظهار کرد: تا پایان سال هر هفته 
این برنامه را با حضور کارگزاران زکات خواهیم داشت تا نتیجه زکات را 
سر سفره فقرا و نیازمندان بیشتری ببریم زیرا معتقدیم اگر مردم ادای 

زکات را داشته باشند، نباید در جامعه اسالمی فقیر داشته باشیم.
مهری بیان کرد: زکات به عنوان نظــام اقتصادی می تواند برای رفع فقر 
کمک کند و امیدواریم بتوانیم فقر را در نظام اســالمی با سیاست هایی 

که یکی از عوامل موثرش زکات است، از بین ببریم.

شهر

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطالعیه ای 
درباره قابلیت های ســامانه جدید درخواست از طریق 
کارت های بانکــی خانوار، اطالعات خــودرو و درآمد، 
اعالم کرد: هموطنانی که قبال درخواســت بررســی 
مجدد دهک بندی خانوار خــود را ثبت کرده اند اکنون 
می توانند ضمن مشــاهده نتایج رسیدگی، درخواست 
بررســی مجدد اطالعات هرکدام از زیربخش ها را نیز 

ثبت کنند.
در ســامانه جدید »حمایت« که با نشــانی اینترنتی 
اســت،  فعــال   /http://hemayat.mcls.gov.ir.
سرپرســت هر خانوار می تواند دهک اقتصادی خانوار 
و توضیحات در خصوص علــت دریافت یا عدم دریافت 
یارانه را به همراه اســامی اعضای خانوار خود مشاهده 
کند. همچنین امکان مشــاهده اطالعات شناســنامه 

اقتصادی خانوار در سه بخش اطالعات خرید 
از کارت بانکی، اطالعــات خودرو و اطالعات 
درآمد به صورت تفکیک شده و مجزا فراهم 
شده و کاربرانی که درخواست بررسی مجدد 
این اطالعات را دارند، می توانند درخواســت 
خــود را در مراحل مجزا و بصــورت تفکیک 

شده ثبت کنند.
از دیگر امکانات این ســامانه ارائه توضیحات شفاف و 
تکمیلی در مراحل مختلــف در خصوص مأخذ داده ها 
و علت ایــرادات احتمالــی از دید کاربــر، پیش بینی 
امکان ثبت وضعیت های خاص نظیــر بیماران خاص 
یا معلوالن گرامی در بخش ثبت درخواســت بررسی 
است و البته اســتانداردهای امنیتی برای حفظ حریم 
شخصی و محرمانه ماندن اطالعات کاربران نیز به طور 

کامل رعایت شده است.
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، در ادامه 
این اطالعیه از هموطنانی که قبال درخواست 
بررســی مجدد دهــک بندی خانــوار خود 
را ثبت کرده انــد، دعوت کرده اســت برای 
مشاهده نتایج بررســی ها براساس اطالعات 
به روزرسانی شــده شناســنامه اقتصادی 
  hemayat.mcls.gov.ir خانوار به نشــانی اینترنتی
مراجعه کنند. با این توضیح که برای خدمت رســانی 
بهتر سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی آنها عدد 
زوج است در روزهای زوج و سرپرســتان خانواری که 
رقم آخر کد ملی آنها عدد فرد اســت، در روزهای فرد 

می توانند به این وبگاه مراجعه نمایند.
ســایر هموطنان نیــز از روز شــنبه پنجم شــهریور 

می توانند بــدون محدودیــت زمانی برای مشــاهده 
اطالعات دهک، شناسنامه اقتصادی و ثبت درخواست 

بررسی به سامانه حمایت مراجعه کنند.
بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفتنی اســت ســامانه ای 
که قبال فعال بود صرفا قابلیت دریافت یک درخواست 
بازبینــی کلی به شناســنامه اقتصادی خانــوار بدون 
ارجاع به زیربخش مورد نظر را داشــت در حالی که در 
ســامانه  جدید حمایت افراد می توانند اعتراض خود را 
به تک تک بخش هــای داده ای مانند اطالعات خودرو، 
اطالعات تراکنش های بانکــی و ... بصورت مجزا ثبت 
و درخواســت بازبینی دهند که این مهم کمک خواهد 
کرد تا فرآیند رسیدگی و تصمیم گیری دقیق تر انجام 

شود.

رئیس پلیــس راه راهــور فراجا از افزایش ســفرها در 
شــهریورماه با توجه به تقارن با اربعین حســینی خبر 

داد.
ســردار حســن مؤمنی با اشــاره به افزایش حجم 
در  معمــوالً  گفــت:  شــهریورماه  در  ســفرها 

شــهریورماه شــاهد بیشــترین وقوع تصادفات و 
جان باختــگان هســتیم؛ چرا که ســفرها افزایش 

پیدا می کند.
رئیس پلیس راه راهــور فراجا با بیــان اینکه تقارن 
ایام اربعین با پایان شهریورماه ســبب افزایش سفر 

خواهد شــد، اظهار کــرد: ضرورت دارد تــا جوانب 
احتیاط از ســوی رانندگان رعایت شود؛ چرا که در 
زندگی هیــچ کاری مهم تر از حفظ ســالمتی و جان 

عزیزان نیست.
وی بــا بیان اینکــه تقریباً ۸۲ درصــد از تصادفی ها 

و فوتی ها ناشــی از چهــار عامل ســبقت غیرمجاز، 
ســرعت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و خســتگی و 
خواب آلودگی اســت، گفت: ضــرورت دارد تا از عجله 
و شــتاب در رانندگی خودداری شود و جوانب احتیاط 

رعایت شود.

یارانه

پلیس

خریدار  رییس پلیس پایتخت با انتقاد از 
محل برگزاری نمایشــگاه های پرمخاطب 
در تهران و اشــاره به تاثیر آن روی ترافیک 
شهری گفت: ترافیک بیش از حدی که طی 
هفته گذشــته در تهران ایجاد شد، به علت 
برگزاری نمایشگاه هاســت کــه در عرض 
کمتر از یک ســاعت روی ترافیک کل شهر 

تاثیر می گذارند.
 ترافیــک تهران طــی یک هفته گذشــته 
بازهــم بــه موضوعــی پربحــث در میان 
پایتخت نشــینان و برخــی از مدیــران و 
مسئوالن شــهری بدل شــد؛ ترافیکی که 
دلیل اصلــی آن برگزاری نمایشــگاه های 
پرمخاطــب به ویــژه در محــل دائمــی 
نمایشــگاه های بین المللی تهــران اعالم 
شــده و تاکنون عــالوه بر پلیس بــا انتقاد 
برخی از اعضای شــورای شــهر تهران نیز 
همراه شــده اســت. در میان این انتقادات 
حتی نائب رئیس شــورای شــهر تهران از 
رئیس جمهوری نیز خواســت که شخصا به 
موضوع برگزاری نمایشگاه ها در نمایشگاه 

بین المللی ورود کند. 

علت اصلی افزایش ترافیک در معابر 
تهران چه بود؟

در همین راستا نیز سردار حسین رحیمی، 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفت وگو 
با ایسنا، در تشــریح دلیل افزایش ترافیک 
شهر تهران در هفته گذشته پرداخته است. 
او در این باره اظهارکرد: علت اصلی ترافیک 
باالی شهر تهران در هفته گذشته برگزاری 
نمایشگاه ســاختمان، مصالح ساختمانی 
و مشــاغل مربوط به آن بود. متاسفانه این 
مسئله درحال تکرار شــدن است و ما نیز به 
طور مکرر درباره اینکه نباید نمایشگاه های 
پرمخاطب در محل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللــی تهران برگزار شــوند، صحبت 

کردیم.
فرمانــده انتظامــی تهران بــزرگ تصریح 

کــرد: متاســفانه علیرغم تمــام انتقادات 
مطرح شــده همچنان به این موضوع توجه 
کافی نشــده و بار ترافیک ناشی از برگزاری 
این نمایشــگاه ها بالفاصله و حتی در عرض 
کمتر از یک ســاعت روی کل ترافیک شهر 
تهران تاثیر می گذارد.وی در ادامه گفت:  من 
پیش از برگزاری این نمایشگاه در جلسه ای 
با حضــور برگزارکننــدگان آن و همچنین 
نمایندگان باشگاه انقالب شرکت کردم. در 
این جلسه تشریح شــد که این اتفاق سبب 
ایجاد گره های ترافیکی و انســداد مسیرها 

می شود.
رحیمی افزود: در این جلســه بــا طرفین 
صحبت هایی انجام شــد تا ایــن گره های 
ترافیکی برداشته شود اما این اتفاق رخ نداد. 
این نمایشگاه ها کماکان برگزار می شوند و 
مشکل ایجاد می کنند. این اتفاق مربوط به 
چند روز نیســت و با این وضعیت در آینده 

نیز چنین مشکالتی خواهیم داشت.

تاثیر صداوسیما، باشگاه انقالب 
و نمایشگاه بین المللی بر ترافیک 

شمال تهران
فرمانده انتظامی تهران بزرگ درباره انسداد 
بخشی از مسیر از ســوی برخی سازمان ها 
در ایــن محــدوده نیــز گفت: انســدادی 
که مجموعه باشــگاه انقالب، نمایشــگاه 
بین المللــی و صداوســیما ایجــاد کردند، 
مشکالت زیادی برای ترافیک خیابان های 
ولیعصر)عــج(، بزرگراه شــهید چمران و 
خیابان ســئول ایجاد می کند کــه نیارمند 
اصالح ترافیکی برای بهبود شــرایط است. 
متاســفانه این اصالح تا کنــون رخ نداده و 
امیدواریم طرفین مسئول به حل آن کمک 

کنند.  
رییس پلیــس پایتخــت تاکید کــرد: ما 
بایــد دربــاره نمایشــگاه های پرمخاطب 
فکری اساســی بکنیم چرا که برگزاری این 
نمایشــگاه ها از هر جهتی آثار خود را روی 

ترافیک تهــران می گذارد. ترافیک شــهر 
تهران به خودی خود خســته کننده است؛ 
حال با اضافه شــدن ترافیک نمایشــگاه ها 

وضعیت بدتر نیز خواهد شد.
وی دربــاره اهمیــت محــل برگــزاری 
نمایشــگاه های پرمخاطب گفت: حتما باید 
فکری به حال محل برگزاری نمایشگاه های 
پرمخاطــب بشــود. در کنار آن نیــز باید 
مشــکل گره های ترافیکی باشــگاه انقالب 
و نمایشــگاه  که ســبب انســداد مسیرها 
می شوند و ارتباط خیابان های اطراف آن را 

با مشکل روبه رو کردند برطرف شود.
در روزهای گذشته نیز سردار محمد حسین 
حمیدی، رییس پلیــس راهور تهران بزرگ 
با اشاره به ترافیک ایجادشــده در پایتخت 
همزمــان با برگــزاری نمایشــگاه صنعت 
ســاختمان در یک برنامه تلویزیونی گفته 
بود: »شــرایط ترافیک تهــران در روزهای 
گذشــته اول مربوط به پایــان تعطیالت و 

مراجعات مردم به شــهر تهران و پس از آن 
به علت روزهای پایانی نمایشــگاه صنعت 
ســاختمان بود کــه بیشــتر بزرگراه های 
شــمال شــهر تهران را درگیر خــود کرده 
بود. حجم بازدید از نمایشــگاه به شــدت 
زیاد بود؛ در حدی کــه پارکینگ های خود 
نمایشگاه نیز پاســخگوی آن نبود و بخشی 
از شــبکه معابر اطراف نمایشــگاه درگیر 
پارک و خــروج خودروها شــده بود. بحث 
جابجایــی نمایشــگاه های پرمخاطــب از 
محل دائمی برگزاری نمایشــگاه ها به محل 
نمایشگاه های شهر آفتاب نیز سال گذشته 
پیگیری شــده بود و عالوه بــر آن موضوع 
تغییر ســاعات برگزاری آن ها نیز در دستور 
کار قرار گرفت. بر این اساس حد اکثر ساعت 
فعالیت نمایشگاه ها سه بعد از ظهر قرار داده 
شــد تا این موضوع به ترافیــک عصرگاهی 

فشار کمتری وارد کند.«
به گفته رییس پلیــس راهور تهران بزرگ» 
بخش اصلی کار مربوط به تقاضای ســفری 
اســت که به خود نمایشــگاه وجود داشت؛ 
پارکینگ ها پر بود و چــاره ای بجز پارک در 
اطراف نمایشگاه نبود. این شرایط اضطراری 
به دلیل برگزاری نمایشــگاه به وجود آمد.« 
او  درباره موضوع مطرح شــده درباره عدم 
حضور مامــوران پلیس در نقــاط پرتراکم 
ترافیکی نیزگفتــه بود:»موضــوع نبودن 
ماموران پلیس در حوالــی محل برگزاری 
نمایشگاه کامال کذب است. پلیس در محلی 
حضور دارد که حجم ترافیک باالست. صدا 
و ســیما نیز به علت ایجاد مشــکل در تردد 
خود گله مند اســت و ایــن موضوعات را در 
قالب مشکالت مردم بیان می کند. در واقع 
ورودی صدا و سیما در محل نامناسبی قرار 
گرفته و تردد مردم را با سختی مواجه کرده 
است. صدا و سیما باید درباره محدوده  ی که 
آن را بسته، تبدیل به پارکینگ اختصاصی 
کرده و مســیر عبور مردم را سد کرده است 

پاسخگو باشد.«

اعالم سامانه جدید وزارت کار برای مشاهده نتایج بازبینی دهک بندی خانوارها

افزایش سفرها در شهریورماه با توجه به تقارن با اربعین حسینی

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

جشنواره مطبوعات احیا می شود
زینب رازدشــت   معــاون مطبوعاتی 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی گفت: 
جشــنواره های مطبوعاتی و رســانه ای در 
ابعاد ملی، منطقه ای و استانی احیا می شود.

فرشــاد مهدی پور معاون مطبوعاتی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی، در همایش تجلیل 
از خبرنگاران اســتان لرســتان که در تاالر 
شــهید آوینی خرم آباد برگزار شد، با اعالم 
اینکه جشنواره های مطبوعاتی و رسانه اِی 
ملی، منطقه ای و اســتانی احیا می شــود، 
گفت: برگزاری این جشنواره ها در سال های 
قبل متوقف شده بود که دوباره از سر گرفته 

می شود.
وی افــزود: پرداخــت آگهــی دولتــی به 
رسانه های غیرمکتوب یک مطالبه قدیمی 
بوده است که مصوبه آن صادر شد همچنین 
پرداخت مالیات رســانه ها در قانون بودجه 

امسال توسط دولت ملغی شد.
معــاون مطبوعاتــی با اشــاره بــه اینکه 
شاخص های ملی مثبت در حوزه مطبوعات 
لرســتان دو برابر اســت، گفــت: چنانچه 
نشریه ای زمان و نظم در انتشــار را رعایت 

نکند در اصل شاخصه ها دچار مشکل است.

وی افزود: ســالیانه بالغ بــر ۴۰۰ میلیارد 
تومان توسط معاونت مطبوعاتی به صورت 
مستقیم از کل رســانه های کشور حمایت 
می شــود که این رقم بدون احتساب سایر 
کمک ها است و در لرســتان نیز طی ۲ ماهه 
ابتدای امســال حدود ۵۰۰ میلیون تومان 

یارانه به رسانه ها پرداخت شده است.
وی در خصوص مشکالت تأمین اجتماعی 
و مسائل حقوقی رســانه ها گفت: بعضی از 
این موارد ممکن اســت در لرستان رخ دهد 
و مشکل عام نباشــد که مدیر کل فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی پیگیری کند و با توجه 
به اهمیت موضــوع باید مســائل خاص با 
مســتندات به معاون مطبوعاتی وزارتخانه 

ارجاع داده شود.
وی با تاکید بر اینکه اجاره دادن رسانه جرم 
و باج گیری نیز تخلف است، افزود: چنانچه 
موارد مستدلی در این خصوص مشاهده شد 
برای ارسال شود تا با متخلفان برخورد شود.

سامانه جامع رسانه مبنای اعطای 
امتیاز به خبرنگاران

معــاون مطبوعاتــی گفــت: رتبــه بندی 

خبرنگاران بسیار اساســی و الزم است که 
عالوه بر انجــام این مهم، اعطــای اینترنت 
و انــواع امتیــازات از جملــه وام صمت و 
تسهیالت قرض الحســنه به رسانه ها منوط 

به نام نویسی در سامانه جامع رسانه است.
مهدی پور با بیان اینکه اینترنت خبرنگاران 
نیز بعد از حدود پنج سال شفاف شد، افزود: 
اینترنــت برخی از افراد واجد شــرایط طی 
چند روز آینده برقرار می شــود و مابقی نیز 
در دست بررسی اســت که در مجموع همه 
خبرنگارانی که عضویت خود را در ســامانه 
جامع رسانه ثبت می کنند اینترنت رایگان 

دریافت خواهند کرد.وی ادامــه داد: برای 
حمایت شفاف و ســازمانمند رســانه ها و 
خبرنگاران، نیازمند داشــتن یک فهرست 
اساسی و دقیق هستیم بنابراین نام نویسی 
فعاالن این حرفه در ســامانه جامع ضروری 

است.
وی افزود: برای امنیت شــغلی خبرنگاران 
باید از کارگاه هــا حمایت و نیروهای خبری 
را بیمه کرد که این مهم مطالبه ما از مدیران 
مســؤول اســت چراکه چنانچه خواستار 

حمایت هستند باید نیروها را بیمه کنند.

کاغذ ارزان به زودی در اختیار 
رسانه ها قرار می گیرد

مهدی پــور گفــت: معاونــت مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی از سال ۹۷ 
به مدت ۲ ســال به دلیل بحران ارزی وارد 
چرخه توزیع کاغذ شد، اما سال ۹۹ و ۱۴۰۰ 
ارزی برای این کار تخصیص داده نشــد که 
با پیگیری رئیس جمهــور و اخذ مجوزهای 
گوناگون، مصوبه متوقف شــده دولت قبل 
به جریان افتاد و چرخــه کاغذ ارزان قیمت 
دوباره به حرکت درآمد کــه امید می رود با 

این اقــدام کاغذ ارزان بــه زودی در اختیار 
رســانه ها قرار گیرد.وی افزود: رســانه ها 
اردیبهشــت امســال خوداظهاری کردند 
و تیراژ آنها بررسی شــد تا کاغذ متناسب با 

میزان چاپ در اختیار آنها قرار گیرد.
معاون مطبوعاتی ادامه داد: بسته حمایتی 
متشکل از بیش از ۱۰ موضوع مصوب شده 
اســت که ماه های آینده به مــرور پیگیری 
می شود و امیدواریم مســائل زیرساختی، 
خدماتی، حمایتی و پشــتیبانی آن موجب 

حمایت مضاعف از رسانه ها شود.
وی با بیان اینکه لرســتان بــه لحاظ تنوع 
اقلیمــی، موقعیت متمایــزی دارد، گفت: 
استان در ۴۰۰ سال گذشته از عصر صفویه 
تا امروز پیکره و پیوند دهنــده ایران جدید 
بوده و نقش بزرگی در تحوالت داشته است 
چراکه به دنبال مطالبه گری و ایجاد وحدت 
بوده اســت.مهدی پور با تأکید بر ضرورت 
توســعه کیفی رســانه گفت: لرستان ۲۴۰ 
رسانه مجوزدار دارد که تعداد قابل توجهی 
از آنها مجله و پایگاه های خبری هســتند و 
نسبت به میزان جمعیت و تحصیل کردگان 

این استان حائز اهمیت است.



 قم   مدیر شــرکت بیمه سامان اســتان قم گفت: 
توسعه فرهنگ بیمه و ارائه خدمات متنوع بیمه ای 
به افراد حقیقی و حقوقی با رویکرد نو آورانه از اهداف 

اصلی شرکت بیمه سامان است. 
سعید عاصم آبادی مدیر شــرکت بیمه سامان در 
استان قم با بیان اینکه توسعه فرهنگ بیمه رسالتی 
اجتماعی است که بردوش همه ما قرار دارد، تصریح 
کرد:  رسانه ها و نهاد های مختلف دولتی و خصوصی 
میتوانند یاری گر شــرکت های بیمه در انجام این 

مسئولیت خطیر باشند.
وی به سهم اندک بیمه از ســبد خانوار در خانواده 
های ایرانی اشــاره کرد و گفت: افزایش سهم بیمه 
در ســبد خانواده های ایرانی می توانــد با افزایش 
آرامش و امنیت خاطرآنان در طــول زندگی برابر 
باشد و با توجه به اینکه کشور ما در شرایط اقلیمی 
و جغرافیایی خاصی قرار دارد و همواره دستخوش 
حوادث و بالیای طبیعی و اتفاقات ناگواری میشود 
که زندگی هم وطنان ما را تحت تاثیر خود قرار داده 

موجب خسارت های فراوانی می شود.
مدیر شعبه بیمه سامان در اســتان قم به حوادثی 
مانند سیل اخیر و زلزله در سال های گذشته اشاره 

و بیان کرد: این حوادث ضمن موجب شد خسارت 
های مالی بسیاری برای مردم عزیزمان وارد شود که 
در این مواقع نقش بیمه و شرکت های بیمه ای در 
جبران زیان های بوجود آمده و پرداخت خســارت 

بسیار تاثیر گذار و تعیین کننده است.
 وی اضافه کرد: شرکت های بیمه در برابر وقوع این 
حوادث میتوانند زیان های مالی آســیب دیدگان 
را به حداقل برســاند و مرحمی بر زخم های ایشان 

باشد.
عاصم آبادی در بخش دیگری از سخنانش به معرفی 
شرکت بیمه ســامان به عنوان یکی از شرکت های 
خصوصی در صنعت بیمه اشــاره و بیان کرد: این 
شــرکت فعالیت خود را از ســال 1383 آغاز کرده 
و همواره در ســطح یک توانگری مالی قرار دارد وبا 
ارائه خدمات مختلف افتخار خدمت رسانی به مردم 

کشورمان را دارد.
وی تاکید کرد: شرکت بیمه سامان همواره با توجه 
به نیاز جامعه و با طراحی محصوالت جدید در ارائه 

خدمات مطلوب به بیمه گذاران تالش میکند.
 مدیر شعبه بیمه ما با تاکید براینکه یکی از جدیترین 
محصوالت این شــرکت بیمه بدنــه کیلومتری) 

پیمایشی ( است، عنوان کرد: بیمه بدنه کیلومتری 
مبتنی بر ریسک است و بیمه سامان بر اساس میزان 
استفاده هر فرد از اتومبیل آن را برای یکسال تحت 
پوشش خطرات اصلی و پوشــش های اضافی قرار 
میدهد و حق بیمه بدنه را متناسب با میزان مصرف 

ایشان از اتومبیل  محاسبه مینماید.
وی اضافه کــرد: از دیگر محصــوالت جدید بیمه 
سامان میتوان به بیمه عمر و تشکیل سرمایه متصل 
به واحد ) یونیت لینک ( اشــاره کرد که شرایطی را 
برای بیمه گذار فراهم میکند تا بتواند در پر ریسک 
ترین بازار های مالی ) بــورس ( بدون کوچکترین 
ریسک و با دریافت سود تضمینی سرمایه گذاری 

نماید. 
عاصم آبــادی اضافه کــرد: همچنین محصوالت 
دیگری مانند بیمه تجهیــزات الکترونیک مانند 
موبایل، تبلت، لب تاب با پوشش های کامل و بیمه 
آتش سوزی خانه امن سامان- بیمه تکمیل درمان 
خانواده و انفرادی سامان میتوانند دغدغه و نگرانی 
هم وطنان عزیزمان را در برابر خطرات و ریســک 

های موجود به حداقل برسانند.
وی یا اشاره به اهداف بیمه ســامان گفت: توسعه 

فرهنگ بیمه و ارائه خدمات متنوع بیمه ای به افراد 
حقیقی و حقوقی با رویکرد نو آورانه از اهداف اصلی 
شرکت بیمه سامان است و در تالش هستیم با انجام 
این رسالت در صنعت بیمه اســتان قم، قدم های 

بزرگی برداریم.
مدیرشعبه بیمه ســامان در اســتان قم در بخش 

پایانی سخنانش بیان کرد: شــرکت بیمه سامان 
در مسیر حرکت خود برای توسعه فرهنگ بیمه و 
ایجاد اشتغال برای عالقمند به فعالیت در این حوزه 
نماینده عمر و جنرال جذب میکند. و از عالقمندان 
به فعالیت در صنعــت بیمه دعوت بــه همکاری 

مینماید.

 اصفهان-مریم مومنی    رییس دانشگاه پیام نور اصفهان 
گفت: عدالت آموزشــی مهمتریــن هدف دانشــگاه پیام نور 

اصفهان است.
رضا مختاری در جمع اصحاب رسانه در مورد فعالیت دانشگاه 
پیام نور گفت: دانشــگاه پیام نور اصفهان بزرگترین دانشگاه 
دولتی محسوب می شود که در سســطح استان اصفهان 40 

مرکز فعال دارد.
به گفته مختاری تمام نقاط استان تمام مراکز و واحدها تحت 
پوشش دانشگاه پیام نور قرار گرفته در صورتی که برخی از این 
واحدها زیان ده محسوب می شود اما تالش کرده ایم کسی از 

تحصیل باز نماند.
وی ادامه داد: شــهریه پیام نور یک ســوم تا یک پنجم ســایر 

دانشگاه های شهریه بگیر است .
وی تحقق شــعار ســال را مهم ترین تکلیــف و ماموریت این 
دانشــگاه عنوان کرد و بیان داشت: دانشــگاه پیام نور باید در 
تحقق شعار سال برای تولید دانش بنیان اشتغال آفرین فعال 

و کوشا باشد.
مختاری یکی از مزیت های مهم دانشگاه پیام نور را تنوع رشته 
ای آن دانســت و اظهار کرد: دانشگاه پیام نور تالش کرده تنوع 
رشــته ای را رعایت کند و در حال حاضر در تمــام گروه های 

آموزشی به جز پزشکی پذیرش دانشــجو بدون آزمون در این 
دانشگاه وجود دارد.

وی محتوای آموزشــی دانشــگاه پیام نور را در سطح کیفی 
مطلوبی ارزیابی کرد و گفت: یکی از مهمترین بحث ها در این 

دانشگاه مربوط به محتوا آموزشی است که این محتوا مطابق با 
سرفصل آموزشی و استانداردهای الزم  است .

رییس دانشــگاه پیــام نور اصفهــان گفت: ســهمیه قبولی 
دانشجویان دانشــگاه پیام نور به دلیل کیفیت مطلوب محتوا 

آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا باالست به طوری 
که طبق آمار 30 درصد فارغ التحصیالن این دانشگاه به مقطع 

باالتر می روند.
آنالین بودن دانشگاه پیام نور دیگر مزیتی بود که مختاری از آن 
یاد کرد و گفت: ویژگی ممتاز این دانشگاه آنالین بودن آن است 
به طوری که در دوران کرونا همه دانشگاه ها دچار آسیب شدند 
فقط دانشگاه پیام نور عملکرد خود را با کمترین میزان چالش 
ادامه داد و حتی در زمینه ارائه کالس های آنالین به کمک سایر 

دانشگاه ها رفت. 
ایجاد بستری مناسب برای توانمند سازی دانشجویان 

مســئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام 
نور استان اصفهان  با بیان اینکه برنامه ما آماده سازی نیروهای 
انقالبی در دانشــگاه های مختلف اســت، گفت: این برنامه در 

قالب طرح حامیم در دانشگاه ها اجرایی خواهد شد.
حجت االسالم و المسلمین عباســعلی حیدری تصریح کرد: 
دوره توانمندســازی دانشــجویان فعال فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی با عنــوان حلقه های میانی؛ طــرح حامیم به همت 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور اصفهان 
برگزار شد؛ این دوره در راستای تقویت و هم افزایی دانشجویان 

فعال فرهنگی برنامه ریزی شده است.

 قزوین -مریم نقدی  مدیرعامل شــرکت 
شهرک های صنعتی اســتان قزوین یادآورشد: 
حدود 90 درصد واحدهای صنعتی استان قزوین 
در ردیف صنایع کوچک و متوسط محسوب می 
شود که 60 درصد اشتغال استان در این واحدها 

محقق شده است.
به مناســبت روز خبرنگار و نیز تاسیس صنایع 
کوچک رضا صفاری مدیرعامل شرکت شهرک 
های صنعتی اســتان در نشســت خبــری به 
خبرنگاران گفت: شبکه سازی و تشکیل خوشه 
های صنعتی و اســتفاده از همــه ظرفیت های 
واحدهایی که با کمتر از 50 درصد ظرفیت کار می 
کنند و نیز احیای واحدهای راکد یکی از اولویت 

های ما در سال جاری است.

صفاری تصریح کرد: امسال 24 واحد راکد و نیمه 
تعطیل با اقدامات انجام شــده بــه چرخه تولید 

بازگشته است.
رضا صفاری اظهارداشت: دو ماموریت مهم آماده 
سازی زیرساخت های صنعتی و حمایت از صنایع 
کوچک با شرکت شــهرک های صنعتی استان 
است که با تالش مجموعه همکاران و معاونت ها 

در این راستا اقدام می کنیم.
وی بیان کرد: در حال حاضر 15 شهرک و ناحیه 
صنعتی دولتی و 3 شــهرک خصوصی در استان 
فعال شده و زمین های در اختیار ما 4861 هکتار 
اســت که 2 هزار و 772 هکتار آن عملیاتی شده 
است. مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی 
اســتان قزوین تصریح کرد: 2 هزار و 39 هکتار از 

این زمین ها به صورت صنعتی است که تاکنون با 
عقد 2946 قرارداد این زمین ها برای تولید واگذار 

شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضــر تعداد 950 قرارداد 

به بهره برداری رســیده و از مجمــوع 807 طرح 
صنعتی تعداد 374 مورد به صورت زمین خالی، 
59 طرح در مرحله دیوارکشی، 320 مورد نصب 
ســوله و 94 مورد در مرحله نصب ماشین آالت 

صنعتی اســت. صفاری با تعریفــی از واحدهای 
صنعتــی کوچــک و متوســط اظهارداشــت: 
واحدهای صنعتی که تا 9 نفر شاغل دارد بعنوان 
صنایع خرد، بین 10 تــا 49 نفر صنایع کوچک، 
تعداد 50 تا 149 نفر به عنوان واحد متوســط و 
اشــتغال باالی 150 نفر را واحد بزرگ محسوب 
می کنند. این مدیر صنعتی بیان کرد: در شهرک 
های صنعتی اســتان در حال حاضــر حدود 50 
واحد صنعتی تعطیل شده و 50 واحد نیز با کمتر 
از نصف ظرفیت فعالیت می کند و 139 واحد نیز 
غیرفعال شــده که مهمترین مشکالت آنها سوء 
مدیریت، تجهیزات فرسوده و قدیمی، نبود مواد 
اولیه، نداشتن بازار فروش و به روز نبودن تولیدات 

آنهاست.

اصفهان

وین قز

رییس دانشگاه پیام نور اصفهان:

 عدالت آموزشی هدفی است که دانشگاه پیام نور آن را دنبال می کند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان :

وین صنایع کوچک و متوسط هستند 90 درصد واحد های تولیدی  قز

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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 کرمانشاه-حســنا فخــارزاده مســئول اردویی، 
گردشــگری و راهیــان نور ســپاه نبی اکرم)ص( اســتان 
کرمانشاه از آمادگی سپاه برای اسکان بیش از 100 هزار زائر 

اربعین در استان خبر داد.
 یونس عزیزی با اشــاره به آمادگی ســپاه برای اسکان زوار 
اربعین در استان، گفت: از ظرفیت های مختلف سپاه جهت 

تسهیل اسکان زوار اربعین استفاده خواهد شد.
وی تاکید کرد: تمامی مراکز اقامتی سپاه از ورودی استان در 
شهرستان کنگاور تا مرز خسروی در اختیار زوار اربعین قرار 

خواهد گرفت.
 مســئول اردویــی، گردشــگری و راهیان نور ســپاه نبی 
اکرم)ص( اســتان کرمانشــاه با بیان اینکه ظرفیت اسکان 
شبانه هشت هزار نفر از زوار در اســتان از سوی سپاه فراهم 
شده اســت، گفت: در صورتی که شــاهد حضور بیشتر زوار 
اربعین در استان باشــیم، امکان افزایش این ظرفیت وجود 

دارد.
عزیزی در ادامه با بیان اینکه در سال 1398 که آخرین سال 
برگزاری پیــاده روی اربعین پیش از شــیوع بیماری کرونا 
بود، در مجموع بیش از 100 هزار نفر از زوار اربعین در مراکز 
اقامتی سپاه در استان اسکان داده شــدند، گفت: امسال با 
توجه به بازگشایی مرز خسروی احتماال شاهد حضور بیشتر 

زوار اربعین در استان خواهیم بود.
وی با دعوت از زوار اربعین برای انتخاب مرز خســروی برای 
شــرکت در  مراســم پیاده روی اربعین ، گفت: مردم استان 
کرمانشاه از گذشته های دور میزبان خوبی برای زوار عتبات 
عالیات بوده اند و امسال هم که مرز خسروی پس از مدتها به 

روی زوار باز شده، چشم به راه زوار اربعین هستند.

اردبیل -افســون جبارزاده    مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان اردبیل گفــت: کاروان های 
راهیان نور دانش آموزی استان اردبیل با 90 دستگاه اتوبوس 

عازم مناطق عملیاتی شمالغرب کشور می شوند.
 کلیم اهلل وثوقی در جلسه هماهنگی اعزام کاروان ها راهیان 
نور دانش آموزی از انجام تمهیدات الزم جهت اعزام کاروان 
های راهیان نور خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری بیش از 
2 هزار و 500 زائر سرزمین های نور با 57 دستگاه اتوبوس از 

مناطق عملیاتی بازدید کرده اند.
رئیس کمیته حمل ونقل ســتاد راهیان نور استان اردبیل 
با گرامیداشــت یاد و خاطره 3 هزارو400 شــهید واالمقام 
اســتان،عزت،اقتدار،صالبت و ســربلندی نظــام مقدس 
جمهوری اســالمی را مدیون خون پاک شــهدا دانست و بر 

ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد.
دبیــر کمیســیون مدیریت اجرائــی ایمنی حمــل ونقل 
اســتان اردبیل اهمیــت اعــزام کاروان راهیان نــور را در 
شناســاندن رشــادت ها،فداکاری هــا و ایثارگــری های 
شــهدای گرانقدر بســیار مهم عنوان کرد و گفت: تنها راه 
اقتدار و پیشــرفت همگان الگوگیری از زندگانی ارزشمند 

شهدا،جانبازان،ایثارگران و رزمندگان است.

عضو شورای اداری استان اردبیل افزود: با بیان اینکه همه ما 
وظیفه داریم راه شهدا را با تمام توان ادامه دهیم خاطرنشان 
کرد: در راســتای انتقــال فرهنگ عاشــورایی دوران دفاع 
مقدس و شناســاندن رشــادت های شــهیدان کارکنان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان،فعاالن عرصه حمل و 
نقل و رانندگان پرتالش با روحیه جهادی و انقالبی در میدان 
عمل آماده خدمات رسانی هرچه شایسته به زائران کاروان 

های راهیان نور هستند.
وثوقی گفت: نظارت ویژه ای بر عملکرد شــرکت ها و ناوگان 
های اعزامــی از طریق معاونت حمل ونقل انجام می شــود 
تا زائران راهیان نور در ســالمتی و امنیت کامل از این سفر 

معنوی بهره های الزم را ببرند.

کرمانشاه اردبیل

  آمادگی سپاه برای اسکان بیش از 100 هزار زائر اربعین 
در کرمانشاه

وان های راهیان نور دانش آموزی استان اردبیل     جابجایی کار
با ۹۰ دستگاه اتوبوس

ویکرد نوآورانه ازا هداف شرکت بیمه سامان    ارائه خدمات متنوع بیمه ای با ر

 مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور خبر داد؛

پرداخت ۵۰ میلیون تومان تسهیالت بانکی 
کم بهره  به خبرنگاران

بوشــهر-رضاحیدری  مدیرعامل خانه مطبوعات و رســانه های کشور از 
پرداخت 50 میلیون تومان تسهیالت بانکی کم بهره به اصحاب رسانه خبر داد و 

گفت: خبرنگاران از خدمات و حمایت های مختلفی بهره مند می شوند.
مازیار هوشمند در آیین تجلیل از خبرنگاران استان بوشهر با بیان اینکه این استان 
دارای رسانه های تاثیرگذار است اظهار داشــت: مطبوعات استان بوشهر همواره 
در نمایشگاه ملی مطبوعات جزو برترین ها معرفی شــده اند که حمایت از رسانه 

محلی استان بوشهر یکی از اولویت ها است.
وی کمک به اصحاب رسانه استان بوشــهر با این همه ظرفیت اقتصادی را مورد 
تاکید قرار داد و بیان کرد: در این راستا با تصویب شورای راهبردی پتروشیمی های 
پارس جنوبی رســانه های مکتوب و محلی این اســتان مورد حمایت ویژه قرار 

می گیرند.
هوشــمند اضافه کرد: از ایــن پس آگهی هــای صنایع پارس جنوبــی عالوه بر 
مطبوعات ملی در رسانه های محلی هم منتشر می شود و تمام شرکت ها و صنایع 

پارس جنوبی ملزم به اشتراک برای خرید مطبوعات محلی هستند.
مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور امنیت شغلی را مهم ترین دغدغه 
اصلی خبرنگاران دانســت و تصریح کــرد: برای تحقق این مطالبــه برنامه های 

متعددی با استفاده از ظرفیت ها در دست اجرا است.
پرداخت 50 میلیون تومان تســهیالت بانکی کم بهــره از دیگر خبر های خوش 
به اصحاب رسانه استان بوشــهر بود که افزود: اصحاب رسانه که در سامانه جامع 
رسانه های کشور ثبت نام و عضو شوند، از خدمات و حمایت های مختلفی بهره مند 

می شوند.
وی بیان کرد: خبرنگاران که موفق به دریافت اینترنت رایگان از ســامانه وزارت 

ارتباطات نشده اند زمینه تامین آن فراهم شده است.
مدیرعامل خانه مطبوعات و رســانه های کشور از فراهم شــدن ساختمان خانه 
مطبوعات بوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد: این ساختمان با همکاری معاون امور 

اقتصادی استانداری بوشهر تجهیز می شود.
نماینده ولی فقیه در اســتان بوشــهر هم در پیام تصویری به همایش تجلیل از 
خبرنگاران استان با بیان اینکه رسانه یک ابزار فوق العاده مهم در حیات و سرنوشت 
انسان است به رسانه جهان اســتکبار پرداخت و اظهار داشت: استکبارجهانی به 
دنبال محتوا سازی تحریف و انحرافی با ابزار رسانه در اذهان جامعه بزرگ جهانی 
به ویژه کشــور های انقالبی هســتند تا همه را تسلیم اندیشــه های جهان غرب 

سرمایه داری کنند.
آیت اهلل غالمعلی صفایی بوشــهری مدیریت فکر و اندیشه را از اهداف مهم جهان 
استکبار در تهاجم رسانه ای دانست و بیان کرد: جهان استکبار از دیرباز در اندیشه 
تسخیر اذهان و اندیشــه های انســان ها بوده تا از این طریق افکار و اندیشه خود 
را به جامعه تزریق کند و انســان ها را بر قطاری بنشــیند که ایستگاه آن تسلیم 

اندیشه های استکبار است.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه تهاجم رسانه ای استکبارجهانی با پوشش گسترده 
این گونه در جهان بی سابقه اســت گفت: در این راستا برای نجات انسان ها نیاز به 

تشکیل، خط مقاومت و نظام نوین رسانه ای انقالبی است.

 رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج :

ویج فرهنگ کتابخوانی سبب کاهش  تر
 آسیب های اجتماعی می شود

ســنندج-فاطمه مالیی  ارتقای سرانه دسترســی عموم به کتاب، رسالت 
متولیان در راستای اجرای عدالت فرهنگی  است

 حسن عسگری در نخســتین جلســه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان 
ســنندج در ســال جاری که با حضور اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در سالن 
جلســات فرمانداری برگزار شــد، ضمن بین مطلب فوق افزود  بخش زیادی از 
آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی در نتیجه بی توجهی به کتاب و پایین بودن 

سرانه مطالعه است.
وی با بیان اینکه کتاب ابزار انتقال اندیشــه ها و افکار به نســل های آینده است، 
افزود: یکی از مظاهر مهم فرهنگی در هر جامعه ای میزان اهمیت دادن به کتاب و 

کتابخوانی است.
عســگری نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی را وظیفه ای همگانی عنوان کرد و 
گفت: دستگاه هایی مانند کتابخانه های عمومی، فرهنگ و ارشاد اسالمی، کانون 
پرورشــی فکری کودکان و نوجوانان، آموزش و پرورش، شــهرداری، شوراهای 

اسالمی و همچنین سازمان های مردم نهاد در این زمینه نقش مهمی دارند.
فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرســتان ســنندج بیان کرد: 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید از دوران کودکی در فرد نهادینه شــود و توجه به 

این امر مهم، جامعه را به سمت و سوی آینده ای روشن سوق می دهد.
وی بر لزوم حل مشکالت برای راه اندازی کتابخانه عمومی در شهر شویشه تاکید 
کرد و عنوان کرد: مســئوالن باید برای راه اندازی کتابخانه در شهر شویشه کمال 

همکاری را با کتابخانه های عمومی داشته باشند.
عسگری همچنین خواســتار توجه دهیاری ها و شوراهای اســالمی به احداث 
کتابخانه در روســتاهای پرجمعیت شهرستان شــد و بیان کرد: ارتقای سرانه 
دسترســی عموم به کتاب از وظایف مهم متولیان کتاب و کتابخوانی در راستای 

اجرای عدالت فرهنگی است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان نیز در این جلسه اظهار داشت: 
فرمانداران به عنوان روسای انجمن کتابخانه های عمومی نقش بسیار مهمی در 

کمک به توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه دارند.
محمد مخدومی با اشــاره به قانون پرداخت نیم درصد از درآمدهای شهرداری به 
حساب انجمن کتابخانه های عمومی، عنوان کرد: خوشبختانه شهرداری سنندج 
با توجه ویژه به این قانون و پرداخت به موقع نیم درصد به الگویی برای سایر شهرها 

تبدیل شده داست.
وی راه اندازی و بازگشــایی کتابخانه مرکزی ســنندج را از مهــم ترین اقدامات 

کتابخانه های عمومی در یک سال گذشته برشمرد

 شهردار تبریز:

  تکمیل اتوبان والیت و پل های شهید فهمیده
 در کاهش ترافیک موثر است

تبریز - رحیم جباردخت  شهردار تبریز با تاکید بر تسریع در اجرای پروژه 
های اتوبان والیت و پل های شهید فهمیده این شــهر گفت: تکمیل این پروژه 

ها در روانسازی و تسهیل تردد خودرویی و کاهش ترافیک شهری موثر است.
 یعقوب هوشــیار، در بازدید از پــروژه اتوبان والیــت افزود: اتوبــان والیت از 
ابرپروژه های شــهرداری تبریز است که عالوه بر تســهیل تردد شهروندان در 
شمال  شرق این شــهر و کاهش ترافیک، می تواند به عنوان پدافند غیرعامل نیز 

عمل کند.
وی با تاکید بر اتمام ایــن پروژه مطابق بــا زمانبندی موجود، اظهار داشــت: 
خاکریزی دیوار حایل پل حضرت ولیعصر )عج( به طول 300 متر انجام شــده 

است و مانعی برای اجرای آن وجود ندارد.
شهردار تبریز گفت: قالب بندی و بتن ریزی دیوار حایل )100 متر میانی( انجام 
شده و پی کنی و اجرای فونداسیون دیوار حایل ) 100 متر انتهایی(  نیز در دست 

اقدام است.
هوشیار، ادامه داد: نیاز به برخی تملک ها نیز در این مسیر وجود دارد که تا هفته 
آینده برآورد هزینه و  نقشــه های اجرایی ســه کیلومتر اول نقشه اتوبان آماده 

می شود.
وی در بازدید از پل های میدان شــهید فهمیده نیز با بیان اینکه آخرین مراحل 
ساخت عرشه پل های میدان شهید فهمیده و نصب آن در ماه های آتی انجام می 
شود، گفت: تا یک ماه آینده باید کار ساخت عرشــه پل های میدان فهمیده به 

اتمام رسیده و آماده نصب باشد.
شــهردار تبریز گفت: خاکبرداری و بتن ریزی در این پــروژه باید مطابق برنامه 
زمانبندی موجود انجام شــود و فضای  پیرامون کارگاه عمرانی و پیاده روهای 

موجود برای استفاده شهروندان باید آزادسازی و تنظیف شود.
هوشیار، با اشــاره به اینکه پروژه مطابق برنامه زمانبندی و روزشمار نصب شده 
پیش  می رود، افزود: پل های میدان شــهید فهمیده نقش مهمی در تســهیل 
تردد شــهروندان در میدان فهمیــده و هدایــت خودروها به ســمت اتوبان 
پاســداران خواهد داشت و مطابق برنامه ریزی انجام شــده تا پایان سال جاری 

به بهره برداری می رسد.

شهر

جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه   اهواز - محمد مجدم
شرکت برق منطقه ای خوزســتان با حضور رئیس مجمع عمومی 

این شرکت در اهواز برگزار شد.
  جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه شــرکت برق منطقه ای 
خوزستان باحضورمدیرعامل شرکت توانیر و رئیس مجمع ، مدیر 
کل و همکاران دفتر مجامع و مشــاور مدیرعامل توانیر، مدیر دفتر 

سازمان حسابرســی در اهواز و حسابرس مســتفل، مدیرعامل و 
اعضای هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.

در این جلسه که به ریاســت آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر 
برگزار شد، محمود دشــت بزرگ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 

شرکت ســهامی برق منطقه ای خوزستان گزارشی از فعالیت های 
این شــرکت، تکالیف ابالغی، صورت های مالی و  در ســال 1400 
تشریح کرد. اعضای مجمع عمومی نیز با توجه به گزارش های ارائه 
شده از سوی مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان 

و گزارش سازمان حسابرسی کشور و حســابرس قانونی ، سواالت 
و نقطه نظرات خود را مطــرح و پس از بحث و تبــادل نظر در این 
خصوص عملکرد سال 1400 شرکت برق منطقه ای خوزستان را 

مورد بررسی قرار دادند.
گفتنی اســت صورت های مالی این شــرکت برای پنجمین سال 

متوالی توسط حسابرس مستقل مطلوب ارزیابی گردیده است.

جلسه مجمع عمومی سال ۱۴۰۰ شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد

سرزمین
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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تقدیر بهزیستی آذربایجان غربی از خدمات 
بانک آینده

رئیس ســازمان بهزیســتی شهرســتان خوی، طی بازدید از شــعبه 
»خوی- میدان امام خمینــی« بانک آینده، از عملکرد این شــعبه در 
خدمت رســانی به جامعه هدف و پرداخت تســهیالت خوداشتغالی به 

مددجویان سازمان بهزیستی، قدردانی کرد.
وی با اهدای لــوح تقدیر به نمایندگی از مدیرکل بهزیســتی اســتان 
آذربایجان غربی،از تالش و زحمات بی دریغ عادل شورابی زاده، رئیس 
شــعبه »خوی- میدان امام خمینی«در جهت شکوفایی اقتصاد ملی و 
حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه هدف بهزیســتی، تشکر و قدردانی 

کرد.

هادی اخالقی:
 یکی از افتخارات بانک تجارت در سال های 
ح پاالیشگاه بیدبلند   اخیر مشارکت در طر

خلیج فارس است
در راســتای تداوم همکاری دو جانبــه بانک تجارت و پاالیشــگاه گاز 
بیدبلند خلیج فارس، مدیــران عامل دو مجموعه بــا یکدیگر دیدار و 
گفت وگو کردند.به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، هادی اخالقی 
فیض آثار در این دیدار به تعامل ارزشمند بانک با پاالیشگاه گاز بیدبلند 
خلیج فارس اشاره داشت و گفت: توانمندی و تخصص مدیران بیدبلند 
خلیج فارس، در اجــرا و بهر ه برداری از این پروژه بــزرگ ملی، همواره 
مشوقی برای بانک تجارت در حمایت بیش از پیش از این پروژه به شمار 
می رود و همچون گذشــته آماده ایم تا از تمام ظرفیت های موجود در 

بانک، برای این تعامل بهره برداری کنیم.
مدیر عامل بانــک تجارت با تاکید بر اینکه توانمنــدی بانک تجارت در 
حوزه بانکــداری بین الملــل می تواند نقطه قوت بانــک در این تعامل 
باشد، یادآور شــد: تخصص و تجربه بانک تجارت در ارائه خدمات ارزی 
همچنان به عنوان یک مزیت رقابتی در تعامل بانک با شــرکای تجاری 
خود به شمار می رود. در چهار ماهه نخست امسال حجم عملیات ارزی 
بانک تجارت با رشد چشــمگیری همراه بوده و پیش بینی می کنیم تا 

پایان سال این رشد به مراتب افزایش یابد.
وی تاکید کرد: یکــی از افتخــارات بانک تجارت در ســال های اخیر 
مشارکت در طرح پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس است که اثرات مثبت 

آن برای نسل های آینده نیز ماندگار خواهد بود.
محمــود امین نژاد مدیرعامل پاالیشــگاه بیدبلند خلیــج فارس نیز از 
تداوم مســاعدت های بانک تجارت با این پروژه بزرگ ملی تقدیر کرد 
و اظهار داشت: شــرایط رقابتی موجود در سیستم بانکی طلب می کند 
که بانک ها به وفاداری مشــتریان به عنوان یک اصل توجه ویژه داشته 
باشــند. بانک تجارت در این زمینه موفق عمل کــرده و با ارائه خدمات 
مورد انتظار به پاالیشــگاه بیدبلند، این مجموعه را به مشتری وفادار و 

سازمانی خود مبدل کرده است.

 بانک توسعه تعاون گواهینامه استاندارد 10002 
و 10004 را دریافت کرد

 ISO بانک توســعه موفق به دریافت گواهینامه بین المللی استاندارد
 ISO ۱۰۰۰۲ )سیســتم مدیریت رســیدگی به شکایت مشــتری( و
۱۰۰۰۴ )سیســتم مدیریت رضایتمندی مشــتری( از سوی شرکت 

آرین توف پاسارگاد نماینده TUV INTERCERT آلمان شد.
معادی معاون مدیر عامل در امور استان ها و بازاریابی در مراسم دریافت 
گواهینامه گفت:بانک توســعه تعاون به عنوان یک سازمان بالغ به این 
باور رسیده است که برای دستیابی به تعالی ســازمانی باید از ظرفیت 

های برون سازمانی همچون موسسات ارزیابی استاندارد استفاده کند.
وی افزود: اگر می خواهیم بقا داشــته باشــیم باید به ذینفعان درون و 
بیرون سازمان توجه داشته باشیم.وی افزود:تمرکز اصلی ما در بانک بر 
این است تا صدای مشــتری به عنوان مهم ترین ذینفع شنیده شود بر 
همین اساس با به روزرسانی نرم افزار مرکز تماس مشتریان،سعی بر آن 

شده است تا هوشمندسازی در این بخش اتفاق افتد.
معادی بــا تقدیــر ازاقدامــات ادارات کل بازرســی و رســیدگی به 
شکایات،امور مشتریان و توســعه بازار واداره کل ســازمان و روش ها 
گفت:به عنوان یک ســازمان پیشــرو وظیفه داریم در مسیر استاندارد 
حرکت کنیم.اگر یاد بگیریم با مشتری به عنوان ذینفع برون سازمانی و 
با کارمندان به عنوان ذینفع درون ســازمانی به دنبال تبادل اطالعات و 

آگاهی رسانی باشیم،پس در مسیر درستی قرار گرفته ایم.
معاون مدیرعامل در امور اســتان ها وبازاریابی بیــان کرد:اگر صحبت 
ها و انتقاد ذینفعان سازمان در ابتدا شــنیده شود میزان شکایات کمتر 
می شود.گفتنی است ،بررسی شــرکت آرین توف پاسارگاد نشان می 
دهد،بانک توسعه تعاون با اجرای یک ســری اقدامات موفق به دریافت 
اســتاندارد ۱۰۰۰۲ و ۱۰۰۰۴ شده اســت.تمرکز بر این استانداردها 

منجر به ارتقای تجربه مشتری در بانک می شود.

کارآفرین ضامن صکوک رازی شد
بانک کارآفرین ضامن صکوک مرابحه شرکت شیشه دارویی رازی شد.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، با ضمانــت بانک کارآفرین، 
۶،۰۰۰ میلیارد ریال صکوک مرابحه شرکت شیشــه دارویی رازی در 

نماد  صرازی۵۰۵  روز شنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ پذیره نویسی شد.
پیرو اطالعیه شــماره ۱۲۲/۱۰۹۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شــرکت 
بــورس اوراق بهادار تهران ایــن اوراق به منظور خرید ماشــین آالت و 
تجهیزات مورد نیاز طرح افزایش ظرفیت تولید این شرکت، صادر شده 
و بازارگردانی و تعهد پذیره نویســی آن بر عهده شرکت تامین سرمایه 
بانک ملت اســت و با ضمانت بانک کارآفرین به مدت ۴ سال با نرخ ۱۸ 
درصد و اقساط ۳ ماهه منتشر شده است.همچنین عامل فروش و عامل 
پرداخت اوراق به ترتیب شــرکت کارگزاری بانک کارآفرین و شرکت 

سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه خواهند بود.
این اوراق از روز شــنبه مورخ  ۲۲/۰۵/۱۴۰۱  به مدت ســه روز کاری از 
طریق بورس اوراق بهادار تهران به روش حراج مورد پذیره نویسی قرار 

گرفته است و سپس معامالت ثانویه آن آغاز می گردد.

افزایش موقت جایزه عضویت در سامانیوم
باشــگاه مشــتریان بانک ســامان، جایزه عضویت در این باشگاه را به 

صورت موقت افزایش داد.
به گزارش سامان رسانه، باشگاه مشــتریان بانک سامان)سامانیوم( که 
در حال برگزاری جشنواره سورســامانی تابستان است، جایزه عضویت 

در این باشگاه را به صورت موقت افزایش داد.
بر این اساس، جایزه عضویت در ســامانیوم که تا پیش از این ۵۰ امتیاز 
ســامانی بود، از ۲۲ مرداد تا ۳۱ شــهریورماه به ۱۰۰ امتیاز ســامانی 
افزایش یافت و به این ترتیب مشــتریانی که به تازگی عضو این باشگاه 
می شــوند، امکان دریافت یک شــانس برای شــرکت در قرعه کشی 
سورسامانی تابستان را خواهند داشــت.الزم به ذکر است که این اعضا 
می توانند با انجــام تراکنش های امتیاز ســاز از طریق حســاب های 
بانک ســامان و کسب امتیازات بیشتر، شــانس خود را برای شرکت در 
قرعه کشی سورســامانی افزایش دهند.گفتنی است، قرعه کشی سور 
سامانی تابستان در اوایل مهرماه برگزار می شود و جوایز این جشنواره 

شامل دو دستگاه سرفیس ۳ و ۲۰ ساعت هوشمند شیائومی است.

 معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین در جمع مدیران و رؤسای 
شعب خبر داد

وزآمدسازی سند استراتژیک بیمه  بازنگری و ر
نوین با چشم انداز سه ساله

در شــرکت بیمه نویــن برنامه اســتراتژیک 
ســندی شــفاف اســت که در اختیار تمامی 

کارکنان قرار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی وتبلیغات بیمه نوین؛ 
آرام رشیدی؛ معاون پشتیبانی و امور اقتصادی 
بیمه نوین در جمع رؤســای شــعب و مدیران 
این شرکت، با اشــاره به لزوم ارتقای بهره وری 
در صنعت بیمه گفت: بهره وری در شــرکت های بیمه در واقع ترکیبی 
از دو شــاخص کارایی و اثر بخشی هســتند که در بیمه نوین به دنبال 
ارتقای این دو شاخص هســتیم.وی افزود: بهینه سازی در بخش های 
مختلف مانند صدور و پرداخت خسارت، بهبود توانمندی های شرکت 
از طریق تســهیل فرآیندها و چابک ســازی زیرســاخت های فناوری 
اطالعات از جمله راهکارهایی ســت که در راســتای افزایش بهره وری 
به دنبال اجرایی شدن آن در بیمه نوین هســتیم. به خصوص در حوزه 
زیرساخت های فناوری اطالعات، این چابک ســازی می تواند افزایش 

سودآوری و ارتقای رشد واقعی شرکت را به دنبال داشته باشد
آرام رشیدی همچنین با اشــاره به آن که برنامه استراتژیک بیمه نوین 
در حال بازنگری و روزآمد شدن است، گفت: عملیات مثبت بیمه گری 
در بیمه نوین از سال ۹۴ شروع شده و تا به اکنون نیز ادامه دارد که ناشی 
از یک برنامه ریزی منســجم و تحقق دو شــاخص کاالیی و اثر بخشی 
در شرکت بیمه نوین اســت.وی همچنین با تأکید بر آن که در شرکت 
بیمه نوین برنامه استراتژیک سندی شــفاف بوده که در اختیار تمامی 
کارکنان قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: در تدوین برنامه اســتراتژیک 
شرکت که چشم انداز سه سال آتی را مد نظر قرار داده است به هم فکری 

تمامی اعضای خانواده بیمه نوین نیاز است.
عضو هیأت مدیره و معاون پشــتیبانی و امور اقتصــادی بیمه نوین در 
خصوص اهمیت بحــث آینده پژوهی در بیمه گفــت: در صنعت بیمه 
ناگزیر به تغییر هســتیم و اگر این تغییر را امروز در ســازمان های خود 
نتوانیم انجام دهیم و با همان فرآیندهای گذشــته ادامه دهیم در بلند 

مدت دچار رکود و شکست خواهیم شد.
وی افزود: طبق گزارشــی از بیمه مرکزی، صنعت بیمــه در ایران طی 
۵۰ سال آینده حتماً شمایل فعلی خود را از دســت خواهد داد و ظهور 
اینشــورتک ها که از فناوری های روز بهره برده اند نیــز گواهی تغییر و 
تحول صنعت بیمه است. بنابراین باید با تغییرات همسو شد و تحوالت 

جدیدی ایجاد کرد.
 

برای نخستین بار در کشور
ح جامع بیمه تکمیلی خادمان  بیمه البرز از طر

ونمایی کرد سالمت ر
به همت و ابتکار شرکت بیمه البرز، طرح جامع 
پوشــش بیمه درمان تکمیلی بــا عنوان طرح 
بیمه تکمیلی خادمان سالمت برای نخستین 

بار در کشور رونمایی شد.   
به گزارش روابط عمومی بیمــه البرز، در آیین 
رونمایی از طرح مبتکرانه این شرکت با عنوان  
طرح بیمه تکمیلــی خادمان ســالمت  که با 
حضور مجید بهزادپــور، رییس کل بیمه مرکزی، محســن پورکیانی، 
مدیرعامل و مجید علی پناهی، رییس هیات مدیره شرکت بیمه البرز و 
رییس سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد، رییس کل بیمه مرکزی،  
اعالم کرد: با تدبیر و پیشــگامی بیمه البرز برای نخســتین بار تمامی 
خادمان ســالمت تحت پوشــش بیمه درمان تکمیلی بیمه البرز قرار 

گرفتند که این ابتکار بیمه البرز شایسته قدردانی است.
وی افزود: این طــرح مبتکرانه بیمه البرز گام بســیار خوبی اســت تا 
درســایر مشــاغل و کارگاه ها و واحدهای کوچک که کارکنان کم تر از 
۵۰ نفر دارند، اجرا شود.وی با قدردانی از مدیرعامل بیمه البرز به خاطر 
ارایه طرح ابتکاری جامع بیمه درمان تکمیلی خادمان ســالمت، اظهار 
داشت: بر اســاس این طرح حدود ۹۰۰ هزار نفر از خادمان سالمت که 
در مراکز کوچک درمانی و حوزه ســالمت فعالیت می کنند و همچنین 
خانواده هایشــان تحت پوشــش بیمه درمان تکمیلی شــرکت بیمه 
البرز قرار می گیرند.بنا بر این گزارش، در آییــن رونمایی از طرح بیمه 
تکمیلی خادمان سالمت همچنین رییس سازمان نظام پزشکی کشور 
و رییس صندوق تعاون و رفاه ســازمان نظام پزشــکی کشور از شرکت 

بیمه البرز به خاطر ارایه این طرح ابتکاری قدردانی کردند.
بر اساس طرح بیمه تکمیلی خادمان سالمت،  شرکت بیمه البرز افرادی 
را که در عرصه های مختلف حوزه ســالمت نظیر شــرکت های دانش 
بنیان دارویی و تجهیزات پزشکی، کلینیک ها، درمانگاه ها، آزمایشگاه 
ها و داروخانه ها فعالیت می  کنند، تحت پوشــش بیمه درمان تکمیلی 

قرار می دهد.
بر این اساس، امکان تحت پوشــش قرار گرفتن افراد در گروه های کم 
تر از ۵۰ نفر، طرح های متنوع با انواع پوشــش ها و قیمت ویژه از جمله 

مزایای طرح بیمه تکمیلی خادمان سالمت شرکت بیمه البرز است.
این گزارش حاکی است، آیین رونمایی از این طرح جامع بیمه تکمیلی 
خادمان ســالمت در روز دوشــنبه مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۴ در محل سالن 

همایش سازمان نظام پزشکی کشور برگزار شد.

تحقق ۲۸.۲۸ درصدی سود مشارکت در منافع  
بیمه های زندگی بیمه دی

سود مشارکت در منافع بیمه های زندگی برای 
پایان سال مالی ۱۴۰۰ به میزان ۲۸.۲۸ درصد 

محاسبه و در اندوخته بیمه نامه ها اعمال شد.
 به گــزارش روابط عمومی شــرکت بیمه دی؛ 
امکان مشاهده مبلغ سود مشارکت در منافع و 
سایر منافع مالی بیمه نامه ها برای نمایندگان و 
بیمه گذاران از طریق درگاه شرکت بیمه دی به 

نشانی http://dayins.com/life_insurance  فراهم می باشد.
شرکت بیمه دی روند رو به رشدی را در جهت توسعه بیمه های زندگی 
از طریــق ارایه محصوالت جدید بــه وجود آورده و در همین راســتا با 
تجمیع ســرمایه های بیمه نامه های زندگی،عالوه بر کسب سود برای 
مشتریان محترم، پایداری در ســودآوری را نیز برای اندوخته این بیمه 

نامه ها به ارمغان آورده است.

اهدای تندیس مشتری مداری به مدیرعامل 
شرکت بیمه تجارت نو

به گزارش روابط عمومــی بیمه تجارت نو ؛ نهمین اجالس سراســری 
رضایتمندی مشــتری )صدای مشــتری( ۲۳مردادماه سال جاری در 
مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در کنار شرکت های بزرگی 
چون پتروشــیمی مارون، نفت الوان و ... برگزار گردید.امیرســلطانی 
مقیم مدیرامور مشــتریان به نمایندگی از مدیرعامــل بیمه تجارت نو 
تندیس زرین مشتری مداری را دریافت کرد.شــرکت بیمه تجارت نو 
مفتخر است که مشــتری مداری و ارائه خدمات به موقع را سرلوحه کار 

خود قرار داده و از زمان تاسیس بیمه تجارت نو به آن پایبند بوده است .
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بانک مرکزی اسامی متخلفان را اعالم کند

وی تکمیل  پرداخت وام بدون ضامن در گر
پایگاه داده اعتبارسنجی

محمدحسین سیف اللهی  معاون فناوری های 
نوین بانک مرکــزی گفت: ســازمان های زیادی 
بــرای تکمیل پایــگاه داده اعتبارســنجی باید با 
بانک مرکزی همکاری کنند.محمدعلی قشقایی 
کارشــناس حقوق بانکی در یک برنامه رادیویی با 
اشاره به سابقه بیش از ۶۰ تا ۷۰ ساله اعتبارسنجی 
در دنیا، گفت: در ابتدا به وســیله اعتبارســنجی 
به اقشــار ضعیفی که توانایی پیــدا کردن وثیقه و 
ضامن را نداشــتند بر اســاس ســابقه اعتباری و 
رفع تعهدات مالی خود در گذشــته تســهیالت 
ارائه می شــد ولی پس از گذشــت مدت زمانی به 
این نتیجه رسیدند که اعتبارســنجی برای سایر 

بخش های اقتصادی نیز مؤثر خواهد بود.

بانک مرکزی مسئول اصلی اجرای 
اعتبارسنجی است

وی ادامه داد: مردم ســایر کشــورها به خصوص 
کشــورهای اروپایی بــا مفهوم اعتبارســنجی 
آشــنایی کامــل دارنــد و در میان افــراد عادی 
جامعه موضوع شناخته شــده ای است چراکه از 
سابقه اعتباری اشــخاص عالوه بر زمان دریافت 
تسهیالت بانکی برای سایر فعالیت های اقتصادی 
جهــت اعتمــاد راحت تر افــراد بــه یکدیگر در 

معامالت استفاده می شود.
قشقایی با اشــاره به ورود ســریع تر شرکت های 
اعتبارسنجی پاکستان نســبت به ایران، گفت: با 
توجه به اینکه کشور پاکســتان در شاخص های 
گوناگون در مقایسه با کشــور ما ضعیف تر است 
ولی شرکت های اعتبارسنجی پاکستان زودتر از 
ایران به این حوزه وارد شده است.این کارشناس 
حقوق بانکــی در رابطه با اهمیت اعتبارســنجی 
عنوان کرد: سال ها در کتاب های پولی و بانکی به 
اهمیت باالی اعتبارســنجی بارها اشاره شده که 
منجر به کاهش معوقات بانکی، دسترســی قشر 
ضعیف جامعه به تســهیالت و افزایش ســرعت 
پرداخت تسهیالت بانکی می شود.قشقایی گفت: 
از آنجایی که قانون بانک مرکزی را به عنوان راهبر 
اصلی اعتبارســنجی قرار داده ولی از طرف دیگر 
در این رابطه به همکاری بین دســتگاهی نیز نیاز 
اســت؛ به طور کلی ســازمان های مربوطه باید 
همکاری الزم خود را با بانک مرکزی داشته باشند 

تا براساس استاندارد اطالعات ارائه شود.

بانک مرکزی نام ارگان های متخلف
 را اعالم کند

وی با بیــان اینکــه آخرین به روزرســانی قانون 
اعتبارســنجی، قانون ســنجش اعتبــار مصوب 

سال ۱۳۹۸ است، عنوان کرد: مطابق با آن قانون 
تدارکات مختلفی دیده شــد که به طور مرتب هر 
ســه ماه، حدود ۱۰ تا ۱۵ نهــاد و ارگان در بانک 
مرکزی تشــکیل جلســه دهند و بانک مرکزی 
نیز به عنوان دبیر جلســه بر در اختیار قرار دادن 
اطالعــات ارگان های مختلف نظــارت کند تا در 
صورتی که نهادی همکاری الزم را نداشــت بانک 
مرکزی گزارش تخلفات آن را ارائه و منتشر کند؛ 
ولی متأســفانه در حال حاضر این جلسات برگزار 

نمی شود.
قشقایی عنوان کرد: ابتدا می بایست پرونده های 
اعتبارســنجی تکمیل شــوند یعنــی داده های 
اعتبــاری بانک مرکزی تکمیــل، تأیید، تجزیه و 
تحلیل شــوند. از همین رو، طبــق موازین علمی 
از تمام ارگان هایی که با مردم در ارتباط هســتند 
اعم از ســازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه، وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی و غیره که در قانون آورده 
شــده اند اطالعات اشــخاص را تکمیل کرده تا 
براساس آن پیش بینی درســتی از اعتبارسنجی 

فرد ارائه شود.
وی افــزود: معضل اولیــه که وجــود دارد نقص 
اطالعات اولیه است چراکه بســیاری از ارگان ها 
اطالعات کاملــی بــرای ارائه به بانــک مرکزی 
ندارند. همچنین الزم به ذکر است که بسیاری از 
دستگاه ها متوجه منافع خودشان از این همکاری 
نیســتند که ســابقه اعتباری مالیاتــی یا جرایم 
راهنمایی رانندگی اشــخاص بر امتیاز وام آن ها 
اثرگذار اســت پس به همین خاطر افراد اهتمام 

بیشتری به پرداخت آن ها خواهند داشت.
قشــقایی با ابراز تأســف در خصــوص اجرایی 
نشــدن کامل اعتبارســنجی تا به امروز، گفت: از 
دهه ۸۰ قانون گذاری در این رابطه شــروع شده 
ولی متأســفانه تاکنون به دلیل اولویت دار نبودن 
به طور شایســته به آن پرداخته نشــده است؛ به 
طوری که حتــی تاکنون زیرســاخت های الزم 
بانک مرکزی نیز بــه عنوان راهبــر اصلی معین 
شده توســط قانون فراهم نشده است و همچنین 
فرهنگ ســازی الزم نیــز در ایــن رابطه صورت 

نگرفته است.

پیگیری تکمیل پایگاه داده اعتبارسنجی
 با بانک مرکزی است

در ادامــه گفت وگو مهــران محرمیــان معاون 
فناوری هــای نوین بانــک مرکــزی، در رابطه با 
شروع فعالیت اعتبارســنجی در دنیا توضیح داد: 
شــروع امروزی این فعالیت در دنیــا از دهه ۵۰-

۶۰ میالدی بوده و به تدریج کامل تر شــده است 

و ســابقه آن در ایران نیز حدود ۱۰ سال است در 
آن فعالیت های مالی و حتــی رفتارهای غیرمالی 
فرد به عنوان یک معیار برای بررسی امکان وصول 

تسهیالت مورد سنجش قرار می گیرد.
وی افزود: البته گزارش های اعتبارســنجی برای 
موارد دیگری مانند ارتبــاط معامالتی بین دو نفر 
بدون شــناخت قبلی وتنها با بررســی چگونگی 
پرداخت دیون و تعهدات گذشــته فرد نیز مؤثر و 
کارآمد اســت و به عبارتی این گزارش ها بر رفتار 
اجتماعی افراد تأثیر مثبت گذاشته و به دنبال آن 

بدهی های جاری بانک ها نیز کاهش می یابد.
محرمیان عنوان کرد: در رابطــه با اجرا، آئین نامه 
مصــوب هیئــت وزیــران در اســفند ۹۷ برای 
اعتبارســنجی در اختیار بانک مرکزی قرار داده 
شده که در رابطه با جلوگیری از انباشت مطالبات 
غیرجاری بانک ها اســت و به همیــن منظور ۹ 
سامانه پیش بینی شــده که یکی از این سامانه ها 
مربوط به بانک مرکزی بوده و به نوعی پایگاه داده 

اعتبارسنجی است.
وی تصریــح کرد: شــرکت های اعتبارســنجی، 
اطالعــات گرفتــه شــده از اشــخاص را در 
الگوریتم های مربوطه قــرار داده و میزان امتیاز 
اعتباری فرد را محاســبه می کنند. یک شــرکت 
اعتبارسنجی که حدود ۱۰ سال در ایران فعالیت 
داشــت ولی حجم اطالعات جمع آوری شده آن 
رضایت بخش نبود به همین خاطر دولت تصمیم 
گرفت تا این وظیفــه را به بانک مرکــزی واگذار 
کند؛ پس از آن بانک مرکزی موظف شــده تا این 
پروژه را در اولویت خود قرار داده و یک پایگاه داده 

اعتبارسنجی ایجاد کند.
محرمیان ادامــه داد: ســازمان های زیادی برای 
تکمیل اطالعات اشــخاص می بایســت با بانک 
مرکزی همــکاری کنند از جمله آن ها ســازمان 
امــور مالیاتی، فراجا، ســازمان بــورس، پلیس 
راهور، سازمان ثبت اســناد و امالک کشور، ثبت 
شــرکت ها، شــرکت های صادرکننــده قبوض 
آب، برق و… است. ســاماندهی اعتبارسنجی به 
طراحی و اجرا مناســب مربوط است البته مهم تر 
از این موارد همــکاری ســازمان های مختلف با 

یکدیگر است.
به گفته معاون فناوری هــای نوین بانک مرکزی، 
وظیفه ســازمان ها و نهادهای اجرایی کشور این 
است، کاری را که در حاکمیت می توان انجام داد 
تا بار زحمت آن به دوش مردم نیافتد )حتی اگر با 
پیچیدگی هایی همراه باشد( باید صورت بگیرد؛ 
در عین حال مردم هم باید در اموری با حاکمیت 

همکاری الزم را داشته باشند.

بیمهبانک


