
خاموشی در سکوت!
مهدی عرب صادق  دسترســی به برق بــا کیفیت مناســب و قابلیت 
اطمینان مطلوب، همراه با ســرمایه گذاری بهینه، نقش بسزایی در رشد 

و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد.
از طرفی، بیشتربودن نرخ رشــد تقاضای برق از نرخ رشد عرضه که عموماً 
به دلیل افزایش روزافزون مشــترکین برق و شــاخص رفاه است، نیاز به 
ســرمایه گذاری های ســنگین مالی و صــرف زمانی زیاد برای توســعه 
ظرفیتهای تولید و همزمان شــبکه انتقال و توزیع دارد. عدم توجه به این 
مسایل خصوصا در دولت قبل و بنابه دالیل سیاسی و بین المللی از جمله 
دالیل بروز خاموشی ها بوده است و قبال تحت یادداشت کلید خاموشی در 
دستان کیســت؟ بدان پرداخته ام که از آن می گذریم، اما کلیه گروه های 
مشــترکین بویژه صنایع و تولیدکنندگان، بر اثر وقوع خاموشی، متحمل 
خسارت می شوند که اندازه آن ناشی از اهمیت و میزان وابستگی فعالیت 
های هر گروه به انرژی الکتریکی متغیر است. هزینه ای که در اثر خاموشی 
به مشترکین صنعتی وارد می شود بسیار بیشتر از هزینه تولید برق است 
و یا به عبارت ساده تر خاموشــی گرانتر از تولید برق برای کالن صنعت و 

اقتصاد کشور آب می خورد.
قطع برق، آسایش و رفاه مصارف خانگی را مختل و کسب وکار در مصارف 
شهری و تجاری را تعطیل می کند، مصرف کنندگان صنعتی را با وقفه در 
تولید مواجه می کند و گاهی به تجهیزات مصرف کنندگان آســیب می 

رساند که غالب این هزینه ها قابل برگشت نیستند.
در شرایط امروز شــبکه برق کشــور، بین توان عملی تولید و نیاز مصرف 
برق، فاصله بســیاری در حدود 19 هزار مگاوات )معادل حدود 30 درصد 
نیاز مصرف کل کشور( است که آن هم به عدم ســرمایه گذاری در بخش 
تولید برق ناشــی از سیاســت های دولت برمی گردد از طرفی بسیاری از 
نیروگاه های کشور از عمر 40 ســال خود عبور کرده اند و با خروج ناشی از 
خرابی و یا راندمان پایین واحد های نیروگاه، هزینه تولید برق را بشــدت 
افزایش داده اند. ســرمایه گذاری برای احــداث نیروگاه ها و تولید برق در 
بلندمدت، نیاز مصرف را تامین خواهد کرد، در واقع از آغاز سرمایه گذاری 
برای تولید برق، حدود 4 سال زمان نیاز اســت تا بتوان از برق تولید شده 

استفاده کرد.
در حالی که امروز در کشــور بیش از 85 هزار مگاوات نیروگاه نصب شده 
داریم، متأســفانه تولید عملی همزمان حتی به 60 هزار مگاوات هم نمی 
رســد که در این مســئله، مشــکل جدی ضعفبرنامه ریزی تولید و البته 

توسعه شبکه انتقال و حبس تولید برق نهفته است.
واضح اســت که اگر توسعه ظرفیت های شــبکه برق متناسب با نیازهای 
کشور نباشد، قطعی برق اجتناب ناپذیر خواهد بود. در این خصوص برنامه 
ششم توسعه در مواد مختلف به موضوع توســعه ظرفیت های شبکه برق 
کشور اشاره می کند که متأســفانه با اختالف زیاد در انجام آن ترک فعل 

شده است.
در بند »ت« ماده 48 این قانون آمده اســت: دولت بایــد از طریق وزارت 
نیرو در طول اجرای برنامه نســبت به افزایش توان تولید برق تا ۲5 هزار 
مگاوات از طریق سرمایه گذاری موسســات عمومی غیردولتی، تعاونی و 
خصوصی اعم از داخلــی و خارجی یا منابع داخلی شــرکت های تابعه یا 
به صورت روش های متداول سرمایه گذاری ازجمله ساخت، بهره برداری و 
تصرف)BOO( و ساخت، بهره برداری و انتقال)BOT( اقدام کند. خرید 

تضمینی برق براساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود.
همچنیــن در ماده 50 ایــن قانون نیز آمده اســت: دولت مکلف اســت 
ســهم نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک با اولویت ســرمایه گذاری بخش 
غیردولتی)داخلی و خارجی( با حداکثر اســتفاده از ظرفیت داخلی را تا 

پایان اجرای قانون برنامه به حداقل 5  درصد ظرفیت برق کشور برساند.
   ادامه در صفحه 2

یادداشت  افزایش ۴۵ درصدی اجاره در مرداد

ادامه رشد سرسام آور اجاره بها
برهان محمودی  بر اســاس اعالم بانک 
مرکزی اجاره بهای مسکن در مرداد امسال 
نســبت به مرداد ســال گذشــته رشد 45 
درصدی داشته اســت. بر اساس اعالم بانک 
مرکزی در مرداد امســال نســبت به مرداد 
ماه ســال گذشــته اجاره بهای مسکن در 
شــهر تهران طی معامالت مرداد ماه امسال 
نسبت به مرداد ماه سال گذشته رشد 45.۲ 

درصدی داشته است.
همچنین این شاخص )رشــد اجاره بها( در 
کل کشور در مرداد ســال جاری در مقایسه 
با ماه مشابه سال گذشــته با افزایش 50.6 

درصدی مواجه شده است.
آمارهــا همچنیــن حاکی از رشــد ماهانه 
عجیب 4.6 درصدی اجاره مسکن در مرداد 
امسال نسبت به ماه قبل از آن )تیر 1401( 
در تهــران و 4.۷ درصــدی در همه مناطق 
شهری کشور اســت.این در حالی است که 
در تیر ماه امسال اجاره بها نسبت به خرداد 
ماه نیز افزایش 4.5 درصدی داشت که نشان 
می دهد نه تنها رشــد اجاره مسکن متوقف 
نشــده، بلکه ادامه دار هم بوده است.رشــد 
4.6 درصدی اجاره مســکن در مــرداد ماه 
نســبت به تیر ماه امســال، باالترین میزان 
رشــد ماهانه اجاره بهای مسکن در 5 ماهه 

امسال بود.
مقام معظــم رهبری در آخریــن روز هفته 
دولت نیــز در دیداری که اعضــای هیئت 
دولت با ایشان داشــتند، نسبت به باال بودن 

اجاره مسکن گالیه هایی مطرح کردند.
رهبــر انقــالب در این بــاره گفتنــد: »به 
مسئله ی مســکن باید رسید. ما در قضیه ی 
مســکن خیلی عقبیــم. نتایجــش را هم 
داریــد می بینیــد. قیمت خانــه، اجاره ی 
خانه سرسام آور اســت. خب مردم واقعاً در 

زحمتند!«

برای اولین بار در بهار ســال 1399 ســقف 
افزایش اجاره بها در تهران ۲0 درصد تعیین 
شد که به تصویب ســتاد ملی مقابله با کرونا 
رسید.در خرداد ســال 1400 نیز ستاد ملی 
مقابله با کرونا سقف افزایش اجاره مسکن را 

۲5 درصد تعیین کرد.
امســال نیز ایــن مصوبه به شــورای عالی 
هماهنگی ســران قوا رفت و همان رقم سال 
گذشــته )۲5 درصــد( برای ســقف اجاره 
مســکن در قراردادهای تمدیــدی رهن و 

اجاره مسکن به تصویب رسید و ابالغ شد.
طی 3 ســالی که از اجرای سیاست تعیین 
ســقف اجاره بها می گذرد، روند افزایشــی 

اجاره بها هرگز متوقف نشد.
در حالی کــه محمود محمــودزاده معاون 
ســابق مســکن و ســاختمان وزارت راه و 

شهرســازی ادعا کرده بود که با اعمال این 
سیاست، از روند افزایشی شــدید اجاره بها 
کاستیم، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن 
با این ادعای محمــودزاده مخالفند و مدعی 
اند که بازار عرضه و تقاضای اجاره مســکن، 
حتی در صورت مداخله دولت هم کار خود 

را می کند.
محمودزاده معاون ســابق مســکن وزارت 
راه در پاسخ به پرســش خبرنگار مهر درباره 
اثرگذاری سیاســت تعیین ســقف اجاره 
بها طی 3 ســالی که این سیاســت در حال 
اجراست اظهار کرد: بر اســاس اعالم مرکز 
آمار ایران، رشد اجاره مسکن در پایان سال 
1399 نسبت به ســال 1399 را 3۲ درصد 

اعالم کرده بود.
وی ادامه داد: در ســتاد ملی مقابله با کرونا 

ســقف اجــاره بهــای مســکن ۲5 درصد 
تعیین شــده بود که تنها ۷ درصد بیشتر از 
سقف تعیین شــده، افزایش نشان می دهد 
و عمدتــاً قراردادهای جدید رهــن و اجاره 
مســکن بودند که ایــن ســقف را رعایت 
نکردند اما میزان رعایت سقف اجاره بها در 
قراردادهای تمدیدی، بیشتر بود؛ بنابراین 
اقدام ما در تعیین سقف اجاره بهای مسکن، 
»مثبت« بود.محمــودزاده گفت: در همان 
سال )1399( میزان اثاث کشی ها بر اساس 
اعالم اتحادیه حمل اثاثیه منزل، کاهش 64 

درصدی داشت.
معاون ســابق مسکن و ســاختمان وزارت 
راه و شهرسازی یادآور شد: در سال 1400، 
ستاد ملی مقابله با کرونا در خرداد ماه سقف 
اجاره بهایی که در سال 1399 تعیین شده 

بود را ابقاء کرد؛ اما با توجــه به بهبود وضع 
کرونا، پروتکل ها کمتر رعایت شــد و احکام 
تخلیه بیشتری برای مســتأجران از سوی 
شــوراهای حل اختالف صادر شد. لذا برای 
ســال 1401، موضوع تعیین ســقف اجاره 
بهای مســکن به شــورای عالی هماهنگی 

اقتصادی سران قوا ارجاع شد.
محمودزاده تأکیــد کرد: بر اســاس اعالم 
اتحادیه مشــاوران امالک، میــزان تحقق 
پذیری سیاست تعیین سقف اجاره بها برای 

شهر تهران 48 درصد بوده است.
ادعای رشــد تنها ۷ درصدی اجاره مسکن 
نسبت به سقف تعیین شــده در حالی است 
که مرکز آمار ایــران اعالم کرد: متوســط 
مبلغ اجاره ماهانه زمستان 1400 به عالوه 
3 درصد ودیعه پرداختی بــرای اجاره یک 
متر مربع زیربنای مســکونی معامله شــده 
در فصل مذکور )زمستان 1400( از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی در شــهر تهران 
106 هزار تومان با میانگین مســاحت 81 
متر مربع و متوســط عمر بنای 16 ســال 
بوده اســت که نســبت به فصل قبل )پاییز 
1400( ۲۲.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه 
سال قبل )زمســتان 1399( 56.6 درصد، 

افزایش داشته است.
مرکز آمــار متوســط مبلغ اجــاره ماهانه 
در پاییــز 1400 به عــالوه 3 درصد ودیعه 
پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای 
مسکونی معامله شــده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی در ســطح کشور را 31 هزار 
و ۷00 تومــان با میانگین مســاحت 10۲ 
مترمربــع و متوســط عمر بنای 14 ســال 
عنوان و اعالم کرد: این شــاخص نسبت به 
فصل قبل )تابســتان 1400( ۲.8 درصد و 
نســبت به فصل مشــابه ســال قبل )پاییز 

1399( 51.9 درصد افزایش داشته است.

 بارندگی دو برابر هم شود بازهم مشکل کم آبی داریم

ود کشور به سمت خشک شدن می ر
دو شنبه      21شهریور 1401     سال هفتم     شماره 1143      8 صفحه     3000 تومان

رییس سازمان بـورس مطرح کرد
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خانه  هنر   میرا

 معاون سازمان امور مالیاتی کشور:
اینفلوئنسرها امسال مالیات می پردازند

معاون ســازمان امور مالیاتی کشــور با بیان اینکه براســاس قانون بودجه 
سال گذشته اینفلوئنسرها امسال باید مالیات مشــمول شده را بپردازند، 
گفت: لیست این افراد تهیه شده و آمار مشــخص و بانک اطالعاتی جامع و 

منسجمی درباره این افراد به دست آمده است.

معاون وزیر صمت مطرح کرد

آخرین وضعیت ایجاد ۱۰ هزار 
مگاوات توسط صنایع

مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش:

افزایش قدرت دفاعی بهترین 
عامل امنیت ملی است

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

ونده هایی که سال ها در مورد  پر
آن سکوت شد

سخنگوی صنعت آب مطرح کرد

ومیه تکذیب خشک شدن دریاچه ار
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کشــتی آرای از برقــراری آرامش در بازار طــال و ارز و 
کاهش حباب ســکه خبر داد و گفــت: پیش بینی می 
شــود قیمت ها در روزهای آینده نیز در همین سطح 

باقی بماند.
محمد کشــتی آرای درباره وضعیت بازار طال و سکه در 
روزهای اخیر، اظهار داشت: باتوجه به عدم تغییر چشم 
گیر قیمــت جهانی طال در دو هفتــه اخیر و همچنین 

مدیریت بــازار ارز توســط بانک مرکــزی و وضعیت 
مطلــوب منابع ارزی، قیمــت ها در روزهــای اخیر با 

نوسان شدید همراه نبوده است.
وی با بیــان اینکه نوســانات فعلی در بــازار ارز عادی 
اســت، گفت: قیمت دالر در چند روز اخیر ثابت مانده 
و به همین دلیل نیز هم اکنون قیمت سکه طرح قدیم 
13 میلیون و 300 هزار تومان، ســکه طرح جدید 13 

میلیون و 950 هزار تومان، نیم سکه 8 میلیون تومان، 
ربع سکه 5 میلیون تومان و سکه یک گرمی 3 میلیون 

تومان تعیین شده و مبنای داد و ستد است.
این فعال بــازار طال و جواهــر ضمن تأکیــد براینکه 
نوسانات روزانه قیمت طال و سکه طبیعی است، افزود: 
قیمت هر مثقال طالی آبشده نیز 5 میلیون و 600 هزار 
تومان، هر گرم طالی 18 عیار یک میلیون و ۲93 هزار 

تومان و هر گــرم طالی ۲4 عیار یــک میلیون و ۷۲۲ 
هزار تومان است.

کشتی آرای درباره حباب سکه گفت: باتوجه به تعادل 
نسبی عرضه و تقاضا در بازار حباب سکه هم اکنون یک 
میلیون و 380 هزار تومان است که نسبت به هفته های 
قبل کاهش یافته است، حباب سکه در هفته های قبل 

یک میلیون و 500 هزار تومان بود.

طال

کشتی آرای اعالم کرد؛ بازار در آرامش است

صفحه 5



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

دستگاه ها نسبت به اجرای قانون جهش تولید مسکن کوتاهی می کنند

مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور ارتش:

افزایش قدرت دفاعی بهترین عامل امنیت ملی است

سیاست
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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خاموشی در سکوت!
   ادامه از صفحه اول

در زمســتان مواجهه اصلی، کمبود انرژی و سوخت گاز است کهتولید 
برق را در حدود 4۲ هزار مگاوات محدود می کند و البته راندمان پایین 
اکثر نیروگاه ها و فرســودگی این کمبود را تشــدید مــی نماید که در 
کلیت اقتصاد و تولیــد ناخالص داخلی تاثیر داشــته و آن را کوچک تر 
کند بنابراین ضرورت می یابد بــا مدیریت تخصصی و نه رفاقتی و رانتی 

مساله برق کشور به سرعت حل شود.
البته که در اینجا راهکارهایی نظیــر افزایش ظرفیت خطوط تبادلی به 
صورت واقعی وجود داشــته اما در وزارت نیرو از آن غفلت شــده است 
بدین گونه که با توجه به اینکه موازنه مصرف برق در پهنه شمالی کشور 
نســبت به جنوبی نســبت ۷0 به 30 دارد و این در حالی اســت که گاز 
کشور عمدتا در پهنه جنوبی تولید می شــود، پس چرا نباید سوخت و 
گاز بیشتری بدون نیاز به سیســتم حمل و نقل به نیروگاه های جنوبی 
اختصاص می یافت و به جای انتقال ســوخت و گاز، از جنوب به شمال، 
با افزایش ظرفیت و نوســازی خطوط انتقال، بــرق را از طریق خطوط 
تبادلی به پهنه شــمالی منتقل می کردند که اگر این محقق می شــد، 
به میزان تولید به مراتب بیشــتری در فصل سرد سال دست می یافتیم 
و محدودیت های حمل و نقل را هم عامل کاهش انرژی کشــور پشت 
سر می گذاشتیم که البته این هم جای بررســی تخصصی خاص خود 

را دارد.
وزارت نیرو در دولت سیزدهم تا قبل از تابستان، بیش از 10 ماه فرصت 
را در اصالح مدل قیمت گذاری بــرق نیروگاه ها، نــرخ پایه آمادگی و 
افزایش انگیزه ســرمایه گذاری علیرغم رشــد نزدیک بــه دوبرابری 
درآمدی اش نادیده گرفت و با توجه به فروش ظرفیت حدود 90 درصد 
نیروگاه های کشــور در بازار برق، می بایست تغییرات تعرفه مشترکین 
پس از اصالح نرخ های بــازار به بخش تولید منتقل می شــد و بعنوان 
مشوق اصلی سرمایه گذاری نقش آفرینی می کرد که مجبور به اعمال 

خاموشی گران قیمت در اقتصاد کشور به صنایع نشود.
از طرفی نهادهای تقنین مثل مجلس باید اجــازه دهند معادله اقتصاد 
برق و انرژی در مســیر و ریل صحیح خود قرار بگیــرد و دولت در آن با 
قیمت گذاری دستوری دخالتی نداشــته باشد تا جذب سرمایه گذاری 

تولید برق افزایش یابد.
امروز بیش از 55 درصد نیروگاه های کشــور در اختیار بخش خصوصی 
اســت. اگر آنها بتوانند برق تولیــدی را به صورت مســتقیم به صنایع 
فروختــه و دولت در این میان تنهــا حق ترانزیت بگیــرد، این موضوع 
می تواند یک گام به جلو تلقی شــده و موجب بهینه ســازی مصرف نیز 
بشود. یعنی هم می تواند قیمت برق را واقعی کند تا سازمان نیروگاه ها و 
شرکت های فروشنده با فروش برق قادر به سرمایه گذاری بیشتر شوند 
و هم می تواند از محل درآمدها به توســعه نیروگاه های نیمه تمام کمک 
کند.بنابراین دولت باید از اقتصاد برق خارج شود و اجازه دهد تا بخشی 
که انرژی واقعی نیاز دارند، در یک فرآینــد رقابتی و آزاد برق را تامین و 
تهیه کنند که اگر این اتفاق صورت بگیرد، قیمت تمام شده برق کاهش 
هم می یابد.تولید و تامین، آمادگی شــبکه سراسری، مدیریت تقاضا و 
مصرف و برنامه ریزی و هماهنگی، از موضوعات مهمی اســت که از آن 
ها به عنوان علت عدم خاموشی یاد شده است. ضمن اینکه خود معلول 
عدم خاموشی زیر سوال اســت و البته آمادگی شبکه سراسری و برنامه 
ریزی و هماهنگی ارتباط منطقی با کســری تراز تولید و مصرف ندارد، 
در تولید و تأمین برق و مدیریت تقاضا و مصرف را در هر بخش بایســتی 
واکاوی کرد.در بخش تولید و تأمین برق که ســرمایه گذاری جدیدی 
در نیروگاه وجود نداشــته و ســرمایه گذاران طلبکار مالی هم دلسرد 
شده اند، تأمین ناترازی از طریق قطع برق شهرکهای صنعتی و صنایع 
سیمان و فوالد و پتروشیمی انجام شــده است و همه می دانیمبدترین 
ضربه بر صنایع و تولید، قطع برق آنهاست که تولید را سرکوب می کند 

و اقتصاد را کوچک.
اینکه می گویند در سال جاری خاموشی و قطعی برق وجود نداشته آیا 
صنایع هم با این ادعا موافقند یا نه؟ آیا خاموشی نداشتیم یا خاموشی را 
پنهان کردند؟ آیا آثارش را در قیمت های سیمان و فوالد هم می توانند 
محو کنند و مسیولیت آن را می پذیرند؟ خیر! خاموشی کاهش نیافته، 
صرفا بعلل سیاسی و پوپولیستی، انتقال خاموشی از بخش مسکونی به 
بخش صنعتی منتقل شد و همه کمبود برق از واحد های صنعتی تأمین 
شد و در ســاعات روز که شیف کاری صنایع هســتند به آنها خاموشی 
داده شــد که منجر به عدم تولید و تعطیلی موقت واحــد ها و بیکاری 

کارگران می شده است.
این موضوع در حالی صورت می گیرد که در تمام دنیا، صنایع به واسطه 
ارزش  افــزوده ای که ایجاد می کننــد، نرخ برقشــان حتیکمتر از برق 
خانگی بوده و همه ارکان دولت در حفاظــت، صیانت و امنیت این برق 
تالش می کنند تا قطعی و خاموشی ایجاد نشود. در واقع برق از مبانی و 
پایه های اصلی ارزش  افزوده، اشتغال و رشــد اقتصادی است، اما با این 
حال در این دولت تصمیم بر آن اســت که برق خانگی خط قرمز باشد و 
نســبت به صنایع در اولویت قرار بگیرند که این موضوع فشار مضاعفی 
بر مردم بصورت غیر مســتقیم از طریق بیکاری و افزیش قیمت ها وارد 

می کند.
میزان نیاز مصرف برق در تابستان امســال به بیش از 69 هزار مگاوات 
رســید که توان تولید، پاســخگوی تأمین نیاز مصرف نبــود و صنایع 
خاموش شدند. البته وزارت نیرو در تبلیغات طوری از عبارت میزان نیاز 
مصرف اســتفاده می کند که در افکارعمومی تأمین توان تداعی گردد 

در حالیکه بیش از 10 هزار مگاوات نیاز توان تأمین نشده وجود دارد.
در واقع و در شــرایطی که صنایع مادر مانند فوالد و ســیمان بیشترین 
اثرپذیــری را از کمبود گاز در زمســتان و نیز قطعی برق در تابســتان 
پذیرفته و حتی گفته می شود سال گذشته به واسطه خاموشی ها بیش 
از 100 واحد تولیدی فوالدی تعطیل شــده اند، شواهد نشان می دهد 
که در کمتر کشــورهایی صنایع در اولویت خاموشی قرار داشته باشند؛ 
اما در وزارت نیرو سیاســت گذاری بر این منوال اســت که مشترکین 
خانگی در درجه نخســت اهمیت قرار داشــته و کمبود برق در ابتدا با 
خاموشــی صنایع جبران شود و این تصمیم آســیب جدی به صنعت و 
اقتصاد وارد نموده است. امســال برخی واحدهای صنعتی تا چهار روز 
در هفته قطعی برق 1۲ ســاعته در طول روز و اوج ساعات کار کارخانه 

ها داشته اند.
برخی این را به عنوان دســتاورد بزرگ دولت سیزدهم یاد می کنند که 
البته منصفانه ببینیم در حوزه های زیادی این دولت موفق عمل نموده 

ولی نقد ها را هم باید گفت تا روند خدمت رسانی به مردم اصالح شود.
پس در حالیکه گزارش وزارت نیرو به کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی برای تابســتان 1401، افزایش ناترازی تولید و مصرف برق به 
میزان 19 هزار مگاوات و بروز خاموشــی های گســترده را پیش بینی 
کرد که این کســری تولید برق، بصورت پنهان و خامــوش به صنایع و 

کارخانجات تحمیل شد.
قطعی گســترده برق صنایع نه تنها کارخانه ها و صنایــع را از تولید باز 
داشته بلکه محصول تولیدی این صنایع را در معرض گرانی شدید قرار 

داده است و نمونه اش را می توان در قیمت سیمان دنبال نمود.
بازار ســیمان پیش از اعمال محدودیت در مصرف بــرق ملتهب نبود و 
شرایط آرامی را پشت سر می گذراند، اما بعد از اجرای ابالغ محدودیت 
مصرف برق در صنایع سیمان و فوالد؛ متقاضیان سیمان برای خرید این 
محصول به بورس کاال هجوم آوردند و قیمت ســیمان بشدت افزایشی 
شد.بازه خاموشی ســه ماهه نیمه خرداد تا نیمه شهریور ابالغی وزارت 
نیرو و محدودیت قابل توجه برای مصرف برق، معادلنصف مصرف سال 
قبل، بر قیمت سیمان و همین طور شن و ماســه در صنعت ساختمان 
اثرگذار بوده اســت، هنگامی که چرخ تولید یک محصول استراتژیک 

خاموش گردد، طبیعی است که محصولی وارد بازار نمی شود.

یادداشت

معاون هماهنگ کننــده ارتش گفــت: خودباوری و 
دوراندیشــی رمز راهبردی شــدن و صالبــت نیروی 
دریایی ارتش اســت که به پشــتوانه نیروی انســانی 
دلیر، متعهد و منســجم در عرصــه بین المللی مطرح 
شده اســت. امیر دریادار حبیب اهلل ســیاری در جمع 
دانشجویان دانشــگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( 
ارتش اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش درگیری های 
متعددی در دریا از جمله برای نجات کشتی ها از دست 
دزدان دریایی و دســتگیری آنها ایفا کرده و با صالبت 
به همگان ثابت کرده که حقیقتاً یک نیروی راهبردی 

اســت.معاون هماهنــگ کننــده ارتــش 
جمهوری اســالمی ایران افزود: خودباوری 
و دوراندیشــی رمز راهبردی شدن و صالبت 
نیروی دریایی ارتش اســت که به پشــتوانه 
نیروی انســانی دلیر، متعهد و منســجم در 

عرصه بین المللی مطرح شده است.
وی عنــوان کرد: مایه غرور و مباهات اســت 

که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( شــخصاً برای 
افتتاح ناوشکن جماران حضور پیدا کردند و فرمودند: 
»من حضور پیدا نکردم چون یک ناوشکن به تجهیزات 

دریایی اضافه شــده، بلکه آمدم چون دیدم 
جوانــان چگونه بــرای این حماســه تالش 

کردند، می کنند و خواهند کرد.«
امیر ســیاری با اشــاره به حضور ارزشمند 
نیــروی دریایی ارتــش در آب هــای آزاد، 
تاکید کرد: در دیداری کــه با فرمانده معظم 
کل قوا )مدظلــه العالی( داشــتیم، خدمت 
ایشــان عرض کردیم می خواهیم در اقیانوس اطلس 
دریانوردی کنیم، ایشــان فرمودند: »اقیانوس اطلس 

خیلی مهم است و این کار را حتماً انجام بدهید.«

وی ادامه داد: بازتاب این خبر واکنش استکبار جهانی را 
به همراه داشت و آنها گمان کردند طی کردن چند هزار 
کیلومتــر مأموریت برای ایرانی هــا در دریا غیرممکن 
است اما جهانیان دیدند با کمک خداوند متعال، دعای 
مردم همیشه در صحنه کشــورمان و همچنین همت 
جوانان و افسران والیت مدار این مرز و بوم، ما توانستیم 
در اقیانوس اطلس نیز حضور پیدا کنیم. نقش آفرینی 
نیروی دریایی ارتــش در آب های آزاد نمــاد اقتدار و 
صالبت ایران اسالمی است که باید بیش از پیش تقویت 

شود.

معاون توســعه روســتایی و مناطق محروم کشــور از 
اختصاص 11 هــزار میلیــارد تومان برای اشــتغال 
روســتاییان طبق مصوبه کارگروه ملی اشتغال پایدار 

روستایی خبر داد.
امیر حســین مدنی در کارگــروه ملی اجــرای قانون 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری اظهار داشت: بیش 
از 11 هــزار میلیارد تومان منابــع از محل بازپرداخت 
تســهیالت و باقیمانــده تعهدات بانک هــا و صندوق 
توســعه ملی به موضوع اشتغال روســتاییان و عشایر 

کشور قرار است تخصیص یابد. 

وی افزود: با اذن رهبر معظم انقالب نیز 1.5 
میلیارد دالر در سال 9۷ ذیل قانون اشتغال 
پایدار روســتایی اجازه برداشت از صندوق 
توسعه ملی داده شــد که در مجموع با سهم 
آورده بانکهای عامل بیش از ۲1 هزار میلیارد 

تومان به روستاییان اختصاص یافت. 
مدنی با بیــان اینکــه تاکنون حــدود 15 

هزار میلیارد تومان از منابع مورد نظر به روســتاییان 
اختصاص یافته اســت، تصریح کرد: هم اکنون بیش از 
پنج هزار میلیارد تومان از محل بازپرداخت، تسهیالت 

داده شده و چهار هزار میلیارد تومان از محل 
اصل منابع در اختیار بانک هــای عامل قرار 
دارد که مقرر شــد هرچه ســریع تر از طریق 

سامانه کارا در اختیار روستاییان قرار گیرد. 
وی افزود: بیش از 53 میلیــون دالر از مبلغ 
اذن گرفته شــده از رهبر معظم انقالب هنوز 
توسط صندوق توسعه ملی اختصاص نیافته 
که در کارگــروه ملی اجــرای قانون اشــتغال پایدار 
روستایی و عشایری مقرر شد این مبلغ هرچه سریع تر 
اختصاص یابد که با احتساب سهم بانک ها پیش بینی 

می شود بیش از ۲500 میلیارد تومان از این محل برای 
اشتغال روستاییان در نظر گرفته شود.

دبیر شورای عالی جهاد ســازندگی تصریح کرد: پیش 
بینی می شــود با اختصاص این 11 هزار میلیارد تومان 
در مدت یک ســال، بیش از 11 هزار طرح با حدود 55 

هزار شغل مستقیم در روستاهای کشور ایجاد شود. 
مدنی تاکیــد کرد: طبق دســتور معــاون اول رییس 
جمهور اولویت اختصاص منابــع در دوره جدید اتمام 
طرح های نیمــه تمام، احیای واحدهــای راکد و نیمه 

تعطیل و طرح های دانش بنیان خواهد بود.

ارتش

وستا ر

زینب رجائی   عضو کمیســیون فرهنگی 
مجلس شورای اســالمی گفت: با توجه به 
آمار موجود متأســفانه برخی دســتگاه ها 
نسبت به اجرای بندهای قانون جهش تولید 
مسکن کوتاهی دارند و مسئولیت خود را در 

این زمینه انجام نمی دهند.
احمد راستینه عضو کمیســیون فرهنگی 
مجلس شورای اســالمی، در رابطه با تحقق 
وعده ســاخت 4 میلیون مســکن در دولت 
ســیزدهم گفت: در تمام دنیــا مهمترین 
اقدام برای خروج از رکــود اقتصادی، بهبود 
بخشیدن به حوزه مســکن است. مسکن، 
صنعت پیشــران اســت و می تواند عالوه بر 
ایجاد رشد اقتصادی، بســیاری از صنایعی 
را که امروز در کشــور وضع خوبی ندارند از 

رکود خارج کند.
وی افزود: نکته مهم تر آن اســت که مسکن 
مهمتریــن نیاز ضــروری مردم به شــمار 
مــی رود، نیازی کــه امروز بــه اصلی ترین 
دغدغه روز جامعه تبدیل شده است؛ چراکه 
ســهم زیادی از ســبد هزینه خانوار صرف 

مسکن می شود.
راستینه تصریح کرد: هدف گذاری مجلس 
در تصویب قانون جهش تولید مسکن دقیق 
بود؛ چراکه در وهله اول این اقدام کشــور را 
از رکود اقتصادی خــارج می کند، دوم آنکه 
تولید مسکن، اشــتغالزایی خواهد داشت. 
نکته سوم این اســت که مهمترین دغدغه 

مردم یعنی تأمین مسکن پاسخ داده خواهد 
شــد و چهارم آنکه صنایع وابسته به صنعت 

مسکن از رکود خارج می شوند.

وزارت راه و شهرسازی ظرف شش ماه 
برای تملک اراضی اقدام کند

عضو کمیســیون فرهنگــی مجلس بیان 
کرد: در قانون جهش تولید مســکن چند 
اقدام برای تحقق موارد مذکور پیش بینی 
شده است. یکی از مهم ترین نکات آن است 
که همه دســتگاه ها مکلف شده اند تمامی 
اراضی مازاد خود را در اختیــار وزارت راه 
و شهرســازی قــرار دهند؛ اما بــا توجه به 
آمار موجود، متأســفانه برخی دستگاه ها 
نســبت به اجرای این بند قانونی کوتاهی 
دارند و مســئولیت خــود را در این زمینه 
انجام نمی دهند. وزارت راه و شهرســازی 
بر اساس قانون مکلف است حداکثر ظرف 
شــش ماه خودش برای تملک این اراضی 

اقدام کند.
وی عنوان کرد: به وزارت راه و شهرســازی 
ســفارش می کنیم در مقابل دستگاه هایی 
که در انجام تعهدات خــود کوتاهی دارند از 

ظرفیت قانونی موجود استفاده کند.
راســتینه در رابطه با ســهم تسهیالت 
ارزان برای ساخت مســکن عنوان کرد: 
در قانون تاکید شــده که سهم دولت در 
تأمین تســهیالت ارزان با توجه به ایجاد 

صندوق توســعه مســکن باید افزایش 
پیدا کند؛ اما گزارش هایــی که دریافت 
می کنیم نشان می دهد سیاست انقباضی 
همچنان در دســتور کار قــرار دارد و این 
موضوع سبب شده ســاخت یک میلیون 
مسکن در طول سال به شدت دچار خدشه 

شود.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی با تاکید بر اینکه قطعــاً دولت با 
سیاســت انقباضی حاکم در نوع تسهیالت 
و پرداخت آنها بــه اهداف برنامه ســاخت 
مسکن نخواهد رســید، بیان کرد: ضروری 
اســت چند اقدام برای حل مشکل مسکن 
در کنار هم قــرار بگیرند؛ اول آنکه ســهم 
تســهیالت به صــورت جدی دیده شــود، 
دوم آنکه بــه افراد طبقــات ضعیف جامعه 
تســهیالت بالعوض اختصاص داده شود، 

این موضوع قرار بود اتفــاق بیفتد اما هنوز 
محقق نشده است.

وی افزود: موضوع ســوم ارائه تســهیالت 
ساخت و ساز روستایی اســت که متأسفانه 
بی دلیل در فصل تابســتان که زمان ساخت 
و ساز به شــمار می رود متوقف شده است؛ 
درحالیکه این توقف حتی یک روز هم جایز 

نیست.

دستگاه های اجرایی در تأمین انبوه 
مصالح همراه نیستند

راســتینه تصریح کرد: نکتــه مهم دیگر در 
قانون جهش تولید مســکن آن اســت که 
دستگاه ها در کاهش هزینه های تمام شده 
مسکن مشارکت کنند. تأمین مصالح انبوه 
از جمله مواردی اســت که در قانون مذکور 
به آن اشاره شده و دستگاه ها مکلف شده اند 
در این راستا اقدام کنند اما متأسفانه امروز 
این دستگاه ها حتی به کوچک ترین وظیفه 
خود همچــون تأمین آب مــورد نیاز برای 

ساخت و ساز عمل نمی کنند.
وی بــا بیان اینکــه آب یکــی از مهمترین 
مؤلفه ها در ساخت پروژه ها به شمار می رود، 
گفت: در برخی اســتان ها موضوع آب برای 
بخش نهضت ملی هنوز حل نشــده است. 
وقتی در تأمین آب با مشکل مواجه هستیم، 
سیاســت های انقباضی در ارائه تسهیالت 
برقرار اســت، اراضی تأمین نمی شــوند و 

همچنین دستگاه ها برای ایفای نقش خود 
در تأمین مصالح طبیعی تعلــل و کوتاهی 
می کنند، قطعــاً به اهداف خــود در زمینه 

ساخت مسکن نخواهیم رسید.

دولت برای ساخت مسکن باید 
هم افزایی ایجاد کند

عضو کمیســیون فرهنگــی مجلس ضمن 
اشــاره به تذکر اخیر مقام معظم رهبری در 
بحث ساخت و ساز مســکن؛ اظهار کرد: با 
توجه به آنکه دولت عزم جدی برای ساخت و 
ساز مسکن دارد، باید هم افزایی قابل قبولی 
میان دســتگاه های اجرایی برای ســاخت 
مســکن مورد نیاز ایجاد کنــد و همچنین 
با دســتگاه هایی که به وظایــف خود عمل 

نمی کنند برخورد جدی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: شخص حجت االسالم 
رئیسی برای تحقق وعده ساخت 4 میلیون 
مسکن مصمم است و این نکته قابل تقدیری 
اســت که رئیس جمهور در سطح راهبردی 
نظام درد جامعه را می داند و می شناســد؛ 
اما ضروری است دســتگاه های اجرایی در 
کنار این فهم راهبــردی، برنامه هم افزایی و 
عملیات میدانی داشته باشند. شواهد حاکی 
از آن است که هنوز بسیاری از دستگاه ها به 
هم افزایی الزم نرسیده اند. اگر می خواهیم 
به اهداف خود برســیم هر چه سریع تر باید 

این تعلل ها برطرف شود.

وی دریایی ارتش است خودباوری و دوراندیشی رمز راهبردی شدن نیر

وستاییان اختصاص می یابد  ۱۱ هزار میلیاردتومان به اشتغال ر

هادی رضایــی  مشــاور فرماندهی کل 
نیروهــای مســلح در امور ارتــش، حفظ و 
ارتقاء قدرت دفاعــی را بهترین عامل حفظ 
امنیت ملی و محافظت از حدود و ثغور ایران 

اسالمی دانست.
 با حضور امیر حاتمی مشاور فرماندهی کل 
نیروهای مســلح در امور ارتش گردهمایی 
هیئت معــارف جنگ در دانشــگاه پدافند 

هوایی خاتم االنبیا )ص( ارتش برگزار شد.
مشــاور فرماندهــی کل نیروهای مســلح 
در امور ارتش گفت: ضــرورت حفظ و ارتقا 
قدرت دفاعی برای کشــورها متفاوت است 
و از آنجایی کــه جمهوری اســالمی ایران 
دارای موقعیت راهبردی، ژئــو پلیتیکی و 
ژئواستراتژیکی است، ضرورت دارد به طور 
مداوم و مستمر قدرت دفاعی خود را حفظ 

و ارتقا دهد.
وی قدرت دفاعــی را در بهترین عامل حفظ 
امنیت ملــی و محافظت از حــدود و ثغور 
ایران اسالمی دانســت و افزود: متأسفانه در 
دو جنگ اول و دوم جهانــی به دلیل ضعف 
و ناتوانــی قدرت ملــی و دفاعی، کشــور 
عزیزمــان، آمــاج تهاجــم ناجوانمردانه 
مهاجمیــن و متجاوزیــن قــرار گرفت و 
صدمات و تلفات بی شــماری به کشورمان 

وارد شد.
امیر حاتمی با تشــریح و مقایسه دوران پر 
افتخار دفــاع مقدس ملت بــزرگ ایران، با 
اشغال خفت بار کشــورمان در جنگ های 
اول و دوم جهانــی خاطرنشــان کــرد: در 
برهه حســاس جنگ تحمیلــی، علیرغم 
تحریم هــای ظالمانــه در ابعــاد نظامی، 

اقتصــادی، سیاســی و حمایت های همه 
جانبه نظام ســلطه از رژیم بعث عراق، ایران 
اسالمی توانست با ایســتادگی، مقاومت و 
جانفشــانی ملت و نیروهای مسلح و از همه 
مهمتر رهبری هــای پیامبرگونه و بی نظیر 
امام راحــل عظیم الشــأن در مقابل هجمه 
ســنگین دشــمن بعثی و حامیان غربی و 
شرقی اش بایســتد و اجازه جدا شدن حتی 
یک وجب از خــاک مقدس کشــورمان را 

ندهد.
مشاور فرماندهی کل نیروهای مسلح افزود: 
با گذشت بیش از چهار دهه از شروع جنگ 

تحمیلی، به خوبی آموختیم که برای حفظ 
کیان ایران اسالمی باید قدرتمند و توانمند 
شویم و این قدرت آفرینی را با تکیه بر مؤلفه 
ها و ظرفیت های داخلی و بومی آغاز کردیم.

امیر حاتمی گفت: عــزم و اراده قاطع برای 
ساخت و تولید پیشــرفته ترین تسلیحات 
و تجهیــزات نظامی در تمامــی حوزه های 
دفاعی نظیر موشــکی، پهبــادی، هوایی، 
دریایــی، زمینــی، پدافنــدی، راداری، 
الکترونیکــی و.... بزرگتریــن دســتاورد 
گرانبهای هشت سال دفاع مقدس و رهایی 

از زیر یوغ استعمار و استکبار است.

وی با اشاره به نمونه هایی از محصوالت و 
دستاوردهای شــاخص دفاعی که توسط 
دانشمندان و متخصصین صنعت دفاعی 
و نیروهای مســلح به منصه ظهور رسیده 
است، خاطرنشان کرد: ســاخت و تولید 
ســامانه پدافند هوایی بــاور 3۷3، جت 
جنگنده کوثر، جت پیشــرفته آموزشی 
یاســین، زیردریایی هــای کالس غدیر و 
فاتح، انواع موشک های برد بلند، متوسط 
و کوتاه بالستیک و کروز، انواع خودروهای 
زرهی، ضد مین، ضد انفجــار، انفرادی و 
تاکتیکی، انواع موشک های هدایت شونده 

ضد زره، سامانه های راداری، الکترونیکی 
پهپادهــای  انــواع  الکترواپتیکــی،  و 
شناســایی، رهگیری، رزمــی و عملیاتی 
و انواع ســالح های انفرادی در حوزه رزم 
زمینی، گوشه های کوچکی از توانمندی 
نیروهای مســلح در دفاع از اســتقالل، 
تمامیت ارضی و ارزش های الهی کشــور 

عزیزمان است.
امیر حاتمی با تجلیل از شــهیدان واالمقام، 
سرلشکر ســید موســی نامجو، سرلشکر 
خلبان جواد فکوری و دکتر مصطفی چمران 
و همه شــهدای ســرافراز انقالب اسالمی 
که حق بزرگی بر گردن ملــت ایران دارند، 
خاطرنشــان کرد: شایسته اســت در جهاد 
تبیین با تشــریح و تبیین دســتاوردهای 
گرانســنگ انقالب اســالمی در حوزه های 
مختلف بویژه پیشرفت های خیره کننده در 
حوزه های نظامی و دفاعی در برابر عملیات 
روانی نظام ســلطه با بصیرت و هوشمندی 

مقابله کنیم.
مشــاور فرماندهی کل نیروهای مسلح در 
امور ارتش گفــت: روند پیشــرفت و تعالی 
ایران اســالمی در تمامی حوزه ها بویژه در 
حوزه دفاعی بــا هدایت هــای راهبردی و 
حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت 
امام خامنه ای ســال هاست با سرعت، دقت 
و قاطعیت شروع شــده و ان شااهلل به دست 
جوانان پرشور و شعور کشــورمان استمرار 

خواهد یافت.
در پایان این نشست، جلسه پرسش و پاسخ 
در خصوص توانمندی های دفاعی با حضور 

دانشجویان برگزار شد.



رییس سازمان بورس مطرح کرد
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 معاون سازمان امور مالیاتی کشور:
اینفلوئنسرها امسال مالیات می پردازند

معاون سازمان امور مالیاتی کشــور با بیان اینکه براساس قانون بودجه 
سال گذشته اینفلوئنسرها امسال باید مالیات مشمول شده را بپردازند، 
گفت: لیست این افراد تهیه شده و آمار مشخص و بانک اطالعاتی جامع 

و منسجمی درباره این افراد به دست آمده است.
طبق بند ذ تبصره 6 قانــون بودجه ســال 1400، درآمدهای کاربران 
دارای بیش از 500 هــزار دنبال کننــده از محل تبلیغات، مشــمول 
مالیات بر درآمد می شــود، مرداد ماه ســال گذشــته وزیــر اقتصاد 
دســتورالعمل نحوه پرداخــت مالیــات اینفلوئنســرهای دارای این 
شرایط را به ســازمان مالیاتی برای اجرا ابالغ کرد.طبق اعالم سازمان 
امور مالیاتی اینفلوئنســرها تا پایان تیرماه ســال جاری مهلت داشتند 
اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند و اگر مشــموالن اظهارنامه را ارائه 
ندهند، نمی توانند از هیچ یک از معافیت های قانونی بهره مند شــوند و 
اینفلوئنســرهایی هم که اظهارنامه خود را تحویل داده باشند، مشمول 

عدم مشمول دیرکرد مالیاتی در محاسبه مالیات خواهند شد.
پیش از این، داوود منظور، رئیس ســازمان امور مالیاتــی درباره اراده 
ســازمان برای اخذ مالیات از این قشــر اعالم کرده بود »برای سازمان 
امور مالیاتی فرقــی نمی کند که مالک حســاب بانکــی و درآمدهای 
فعالیت اقتصادی فروشنده لبنیات باشد یا یک هنرمند سلبریتی  یعنی 
هنرمندان، ورزشکاران و افرادی که شاخص ها و ویژگی های سلبریتی 
را دارند مشمول مالیات می شــوند. برای هنرمندان معافیت مالیات تا 
درآمد ۲00 میلیون تومانــی را در نظر گرفته ایم و به غیــر از آنها تمام 
ســلبریتی ها باید مشمول مالیات شوند. البته اســتقبال سلبریتی ها و 
بالگرها از پرداخت مالیات زیاد بوده چراکه به خوبی می دانند در صورت 
عدم پرداخت مشــمول جرایم کتمــان مالیات می شــوند و برای آنها 

پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد.«
ســعید توتونچی معاون ســازمان امور مالیاتی، درباره نحوه شناسایی 
اینفلوئنســرها برای اجرای قانون و مالیات ســتانی از این قشــر اظهار 
داشت: در قانون آمده  اســت که اینفلوئنسرهای باالی 500 هزار فالوور 

نفر و دنبال کننده مشمول مالیات بر درآمد می شوند.

وی ادامه داد: اطالعات اینفلوئنسرهای بیش از 500 هزار دنبال کننده 
در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است که این اطالعات توسط 
دســتگاه هایی که مســئولیت حاکمیتی برای کنترل فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی را برعهده دارند، به دســت آمده و به سازمان امور 
مالیاتی ارائه شده  اســت. معاون ســازمان امور مالیاتی درباره ردیابی 
میزان فعالیت اقتصادی اینفلوئنســرها گفت: پس از ارائه این اطالعات 
به سازمان امور مالیاتی، باید به سمت اطالعات مالی و فعالیت اقتصادی 
این افراد برویم که برای استخراج این اطالعات مالی از توان شرکت های 
معتبر و معتمد در این زمینه اســتفاده کرده و به زودی مالیات این قشر 

هم تعیین تکلیف می شود.
توتونچی درباره آمار نهایی از تعداد اینفلوئنســرهای باالی 500 هزار 
دنبال کننده اظهار داشت: لیســت این افراد تهیه شده و آمار مشخص و 

بانک اطالعاتی جامع و منسجمی درباره این افراد به دست آمده است.
وی درباره زمان مالیات ســتانی از اینفوئنســرها، گفت: براساس قانون 
بودجه سال گذشته اینفلوئنسرها امســال باید مالیات مشمول شده را 

بپردازند.

تالش برای بهره برداری از قطعه دوم آزادراه 
تهران-شمال تا اوایل سال ١٤٠2

مدیرعامل شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور از 
بهره برداری از پنج پــروژه بزرگراهی اولویت دار تا پایان ســال جاری و 
بهره برداری از قطعه دوم آزادراه تهران-شمال تا اوایل سال آینده خبر 

داد.
خیراله خادمی با بیان اینکه چهارخطه شدن بزرگراه ها عالوه بر کاهش 
تصادفات، افزایش ظرفیــت ترافیکی را به دنبــال دارد، گفت: افزایش 
بزرگراه هــا و افزایش تعداد باندها در راســتای تکمیــل کریدورهای 

بزرگراهی است که در کشور نیازمند این موضوع هستیم.  
وی از بهره برداری از پنج پروژه آزادراهی تا پایان ســال جاری خبر داد و 
اعالم کرد: بهره برداری از پنج پروژه بزرگراهی را در اولویت قرار داده ایم 
و این پروژه هــا را می توان طی یک ســال آینده با یــک منابع اعتباری 
مشخص بهره برداری کرد که آزادراه شیراز به اصفهان حدفاصل شیراز 

به ایزدخواست به طول ۲10 کیلومتر یکی از پروژه های مذکور است.  
مدیرعامل شرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حمل ونقل کشور با 
بیان اینکه خوشبختانه نزدیک به 150 کیلومتر از این مسیر در دوالیه 
آسفالت شده است، عنوان کرد:  نیوجرســی 1۲0 کیلومتر از این مسیر 
انجام شــده و امیدواریم تا پایان ســال به بهره برداری برســد و هشت 
کیلومتر باقی مانده نیــز در منجیل رودبار قرار دارد.  آزادراه رشــت به 
قزوین پروژه دیگر است که مردم مدت ها در ســاعات پیک ترافیک در 
این مسیر معطل می مانند، لذا امیدواریم تا پایان سال با بهره برداری از 

این آزادراه که بسیار دشوار و پر تونل است، معضل ترافیک رفع شود.  
خادمی ســومین پروژه قابل بهره برداری را قطعــه دو آزادراه تهران-
شمال خواند و گفت: برآنیم تا پایان ســال این قطعه نیز به بهره برداری 
برســد؛ با این حال تا پایان ســال به مرحله بهره برداری نرسد، تا اوایل 
سال 140۲ بهره برداری می شود، چراکه در راستای تکمیل این محور 
اقدامات خوبی صورت گرفته است.  براســاس گزارش شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل و نقــل، وی با تاکید براینکــه دو پروژه نیز 
در آذربایجان شــرقی در اولویت قرار دارد،   گفت: یکــی از پروژه ها در 
مراغه- هشترود اســت و حدود 30 کیلومتر اول آن طی یک سال آینده 
به بهره برداری می رسد. همچنین پروژه تبریز به سمت صوفیان و مرند 
نیز به طول ۲4 کیلومتر آمــاده بهره برداری خواهد شــد.  مدیرعامل 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، خاطرنشان کرد: 
هرساله در بخش بزرگراهی متوسط سالی حدود ۷00 تا 800 کیلومتر 
بهره برداری را در دســتور کار قرار می دهیم و امســال نیز برآنیم طی 
یک سال آینده ۷30 کیلومتر بزرگراه را در شرکت ساخت و ادارات کل 

راه و شهرسازی به صورت مشترک به بهره برداری برسانیم.

بازار

دادســتان کل کشور گفت: رشــد درآمدهای مالیاتی 
بدون فشــار بر مردم و افرادی که فعالیت شفاف دارند، 
هم درآمدهای دولــت را تأمین می کنــد و هم فاصله 

طبقاتی را در جامعه کاهش می دهد.
 به نقــل از ســازمان امــور مالیاتی، حجت االســالم 
والمســلمین محمــد جعفــر منتظری بــا تمجید از 
دســتاوردهای ســازمان امور مالیاتی کشور در دولت 
ســیزدهم، شناســایی بالغ بر ۲ میلیون مودی جدید، 
رشــد 68 درصدی درآمدهای مالیاتی در 5 ماهه اول 
ســال جاری و اجرای قانــون پایانه های فروشــگاهی 
و ســامانه مودیان را دســتاوردهای قابل اتکای نظام 

مالیاتی دانســت و گفت: رشــد درآمدهای 
مالیاتی بدون فشــار بر مــردم و افرادی که 
فعالیت شــفاف دارند، هم درآمدهای دولت 
را تأمین می کند و هم فاصلــه طبقاتی را در 

جامعه کاهش می دهد.
دادستان کل کشور با پراهمیت دانستن، راه 
اندازی و فعال کردن ســامانه های مدرن در 

نظــام مالیاتی تصریح کرد: داده محوری و دسترســی 
نظام مالیاتی بــه اطالعات صحیح و درســت تا حدود 

زیادی جلوی فرار مالیاتی در کشور را می گیرد.
وی مزیت دیگر هوشمندسازی نظام مالیاتی را کاهش 

ممیز محوری و کمتر شدن خطای انسانی در 
رسیدگی ها دانست و افزود: هوشمند سازی، 
نظام مالیاتی کشــور را بر ریل شــفافیت و 
عدالت مالیاتی قرار می دهــد و اعتماد مردم 

را به سازمان افزایش می دهد.
حجت االسالم والمســلمین منتظری بیان 
کرد: نظام مالیاتــی، یکی از محورهای اصلی 
و مهم اقتصاد کشور اســت که دو کارکرد مهم، تأمین 
درآمدهای کشــور و دولت و تنظیم گری اقتصاد را بر 

عهده دارد.
وی فرهنگ ســازی مالیاتی و اطالع رســانی شفاف و 

درست به مردم را از وظایف اصلی نظام مالیاتی دانست 
و گفت: رفتار ما در سازمان امور مالیاتی کشور می تواند 
مردم و مودیــان را جذب کند که به صــورت خودکار 

نسبت به خود اظهاری و پرداخت مالیات اقدام کنند.
دادستان کل کشور ادامه داد: همانگونه که در جامعه، 
یک فردی که به خمس و زکات اعتقاد دارد شخصاً و با 
میل و رغبت نســبت به انجام فرایض دینی و پرداخت 
خمس و زکات اقدام می کنــد، اگر در خصوص مالیات 
و تأثیرات آن بر زندگی مردم هم اطالع رسانی درست 
انجام شود و شفاف با مردم سخن بگوییم، میل و رغبت 

برای پرداخت مالیات بیشتر خواهد شد.

مالیات

خریدار  رییس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار با بیان اینکــه بی اعتمادی به بورس 
میراث دولت قبل اســت و بــازار از آن رنج 
می برد، گفت: بار دیگر اعتماد از دست رفته 
به بورس باز می گردد و بازار سهام می تواند 

به جایگاه اصلی خود دست  یابد.
»مجید عشــقی« ضمن ارزیابــی روند این 
روزهای معامالت بازار ســهام بــه راه های 
بهبود وضعیت این بازار اشــاره کرد و افزود: 
در وضعیــت فعلی یکی از مســائل مهم که 
می تواند کمک کننده به تغییر مســیر بازار 
باشــد، فراهم شــدن امکان افزایش ارزش 

معامالت بازار است.
وی به انتقــادات صورت گرفته نســبت به 
نقش دولت در راستای افت شاخص بورس 
تاکید کرد و اظهار داشت: بازار سرمایه فقط 
متاثر از متغیری مانند دولت نیســت، بلکه 
متغیرهای فراوانی مانند بازارهای جهانی، 
نقدینگــی، رکود اقتصاد جهــان، وضعیت 
صنایع داخلی، قیمت نهاده هــا، بازارهای 
رقیب، جنگ روســیه و... بــر معامالت این 
بازار تاثیر گذارند؛ بنابراین نمی توان دولت 
را عامل اصلی ایجاد چنیــن روندی در بازار 
عنوان کرد.عشــقی به اقدامات دولت برای 
بهبــود روند معامــالت بورس اشــاره کرد 
و ادامه داد: از سال گذشــته مباحثی مانند 
نرخ گاز، انتشار اوراق مالی اسالمی، معافیت 
مالیات افزایش ســرمایه شرکت ها که تاثیر 

گذار بــر معامالت بورس بودنــد در حیطه 
اختیارات و تصمیم گیری هــای دولت قرار 
داشــت که باید تصمیماتی را در خصوص 
آنها با در نظــر گرفتن افزایش ســودآوری 
شرکت ها انجام می شد. با تصمیمات دولت 
و کمک مجلس بــه خوبی از ایــن مراحل 
عبور کردیــم و این مســایل نتوانســتند 

تهدیدکننده معامالت فعلی بازار باشند.

بی اعتمادی مسئله ای که بورس از آن 
رنج می برد

رییس ســازمان بورس خاطرنشــان کرد: 
مدیریــت محدودیت های مصــرف برق از 
دیگر اقداماتــی بود که جــزو نگرانی های 
بازار تلقــی می شــد، چراکه این مســاله 
می توانســت با تاثیر زیادی بر شــرکت ها 
همراه شود، اما برخالف تصورات، این مساله 

به خوبی کنترل شد و تاثیر محدودیت های 
اعمال شده بر شــرکت ها به حداقل رسید، 
هرچند اثــرات آن بر تمام صنایع یکســان 

نبود.
وی با تاکید بر اینکه دولت و سازمان بورس 
تا جایی کــه توانســتند اقدام بــه کنترل 
ریســک ها و موانع تاثیر گــذار بر معامالت 
بازار کردنــد، گفت: موضــوع بی اعتمادی 

مســئله ای اســت که اکنون بازار از آن رنج 
می برد، ایــن معضل از دولت قبــل در بازار 

وجود داشت و کماکان ادامه دارد.
عشــقی معتقــد اســت کــه رفــع کامل 
ایــن بی اعتمــادی زمان بر اســت و طول 
می کشد تا ســرمایه گذاران بار دیگر به فکر 

سرمایه گذاری در بازار سرمایه بیفتند.

بازار سهام در موقعیت خوبی برای 
سرمایه گذاری قرار دارد

رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
خاطرنشــان کرد: امیدواریم به مرور حجم 
و ارزش معامــالت با افزایش همراه شــود و 
اعتماد از دســت رفته دوباره به بازار سرمایه 

بازگردد.
وی با بیان اینکــه در بازار ســهام همه نوع 
ســهمی وجود دارد و موقعیت سهام حاضر 
در بازار در زمان رشــد و ریزش شــاخص 
بورس یکی نیســتند، گفت: اکنون شرایط 
شــرکت ها به گونه ای اســت که ریســک 
زیادی تهدیدکننده شــرایط آنها نیســت، 
همچنین ســهام این شــرکت ها به دلیل 
اینکــه در موقعیت خوبی قــرار دارند برای 

سرمایه گذاری جذاب اند.
عشــقی اظهار داشــت: بار دیگر اعتماد از 
دســت رفته به بورس باز می گــردد و بازار 
ســهام می تواند به جایگاه اصلی خود دست 

 یابد.

تمجید دادستان کشور از رشد درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مردم

در یک میزگرد مطرح شد

بی برنامگی در تأسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی مشهود است
محمدحســین ســیف اللهــی مقدم 

کارشناســان اقتصــادی، عــدم جــذب 
ســرمایه گذاری خارجی، سیاسی کاری در 
هنگام تأســیس، عدم وجود زیرساخت ها، 
را مهم ترین مشــکالت مناطق آزاد تجاری 
و اقتصادی دانستند. حدود سه دهه از آغاز 
فعالیت مناطق آزاد تجــاری - صنعتی در 
کشور می گذرد، مناطقی که به منظور جذب 
ســرمایه گذار خارجــی و افزایش ظرفیت 
صادراتی کشور طرح ریزی شد، بااین وجود 
این مناطق در دســتیابی به اهــداف خود 
ناموفــق بودند، موضوعی که بارها توســط 
مقام معظم رهبری به ســران قوای سه گانه 

تذکر داده شده است.

مناطق آزاد ابزار اقتصادی هستند
 نه سیاسی

فردین کریمی کارشناس و پژوهشگر حوزه 
مناطق آزاد در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد 
با اشــاره به اینکه منطقه آزاد به عنوان یک 
ابــزار اقتصــادی معرفی شــده اند، گفت: 
سیاستمداران بر اســاس نیازسنجی ها و بر 
مبنای اهــداف اقتصاد کالن کشــور از این 

ابزار اقتصادی بهره می برند.
وی عنوان کرد: بعد از اتمام جنگ تحمیلی 
در ســال 1368، بــرای خروج کشــور از 
وضعیت اقتصادی جنــگ زده به تعبیری و 
ورود به اقتصاد بین الملل از ابزار منطقه آزاد 
استفاده شــد، البته در اولین قانون توسعه 
اقتصادی کشــور بدون هیــچ هدفی مجوز 
احداث سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار 
صادر شــد.کریمی ادامه داد: پس از آن در 
ســال 13۷۲ قانون چگونگی اداره مناطق 
آزاد با 9 هدف ابالغ شد و بررسی ها بیانگر آن 
است که سیاست گذار فهم دقیقی از موضوع 
منطقه آزاد نداشــته و علت تشکیل منطقه 

آزاد را نمی داند.

چرا مناطق آزاد تشکیل شد؟
این کارشناس اقتصادی افزود: جالب است 
بعد از گذشت سی ســال هنوز علت تشکیل 
منطقه آزاد مشــخص نیســت. در ســال 
گذشــته با حدود 60 نفــر از صاحب نظران 
)از دبیر تا کارشناس( در حوزه مناطق آزاد 
صحبت شــد؛ ولی تاکنون بــه جمع بندی 
اینکــه چرا سیاســت گذار منطقــه آزاد را 
تشــکیل داده نرســیده ایم؛ آیا تشــکیل 

آن ها بــرای تولید ســرمایه محــور بوده یا 
برای جذب ســرمایه گذار خارجی یا برای 

محرومیت زدایی از منطقه؟
کریمی با اشــاره به عدم درک سیاست گذار 
از هدف تشــکیل منطقه آزاد بیــان کرد: 
گرفتاری فعــاالن اقتصادی محدود مناطق 
آزاد از گرفتــاری اقتصادی کســانی که در 
ســرزمین اصلی در حال فعالیت هســتند 
بیشــتر بوده و با ایــن تفاســیر چگونه این 
مناطــق در عرصه منطقــه ای و بین المللی 

نقش آفرینی داشته اند؟
وی در خصوص مشکالت مناطق اقتصادی 
تصریح کرد: کسی که در ســرزمین اصلی 
فعالیت دارد با وزارت صمت، گمرک و اداره 
مالیات مواجه اســت؛ ولی فعاالن اقتصادی 
مناطق آزاد می بایســت با هرکــدام از این 
موارد هــم در منطقه آزاد هم در ســرزمین 
اصلی مراوده داشته باشد و به همین نسبت 

با گرفتاری های دوچندان روبرو است.
کریمی یادآور شــد: آیا می تــوان از منطقه 
آزادی که بعد از گذشــت 30 ســال هنوز 
مشــکل آب، برق و گاز دارد، انتظار فعالیت 
اقتصادی داشــت؟ منطقــه آزاد بعد از 30 
ســال هنوز گرفتار نیازهای اولیه خود نظیر 
جاده، ریــل و اســکله بوده و دولــت برای 
توســعه زیرســاخت آنجا مجبور به فروش 

ساختمان های خود است.

هدف تشکیل مناطق اقتصادی کشور 
مشخص نیست

این کارشناس اقتصادی با اشــاره به اینکه 
هدف تشــکیل هر یک از مناطق اقتصادی 
کشــور مشــخص نیســت، گفت: در حال 
حاضر با شــاخصی که منطقــه آزاد کیش 
مــورد ارزیابی قــرار گرفتــه، مناطق آزاد 
دیگری نظیر قشــم و چابهار هم بررســی 
می شــود یعنی می توان گفت که انتظارات 
از تمام مناطق اقتصادی شــبیه به هم است 
به عبارتی هیچ کدام از مناطق آزاد کشــور 
به اهداف خود )چراکه اهدافی برای هریک 
تعریف نشده( نمی رســد.کریمی در بخش 
دیگری از صحبت هــای خود بــه انتقاد از 
دبیرخانه مناطــق آزاد کشــور پرداخت و 
گفت: مشــکل دبیرخانه مناطــق آزاد این 
اســت که توجیه گر وضعیت کنونی است از 
طرفی از عملکرد مناطق آزاد دفاع کرده و از 
طرف دیگر هم اعالم مخالفت با مناطق آزاد 

دارد؛ ولی ایرادات جدی آن را نمی گوید.

نفس وجود مناطق آزاد بد نیست
در ادامه این برنامــه رادیویی، احمد جمالی 
معاون اقتصــادی دبیرخانه شــورای عالی 
مناطــق آزاد تجــاری بــه قضاوت هــای 
صورت گرفتــه در خصــوص مناطــق آزاد 
اشــاره کرد و گفت: مناطق آزاد همانند یک 
منشــوری با اهداف متعدد اســت از همین 
رو قضــاوت کردن در مورد کارکــرد ابعاد و 

جزئیات آن خیلی راحت نیست.
وی ادامه داد: اینکه گفته می شود دبیرخانه 
در حال توجیه کار اســت و قوانین مناطق 
آزاد را کنار بگذاریم؛ قطعاً کســی نمی تواند 
قوانین و مقررات جاری و ســاری کشــور را 
کنار گذارد و افرادی که در حوزه اجرا فعال 
هســتند ملزم به اجرای قوانین، مقررات و 
دستورالعمل ها هســتند؛ چراکه به فعاالن 
اقتصادی، 4000 واحد تولیدی و خدماتی 
تعهداتی داده ایم کــه نمی توان مناطق آزاد 

را تعطیل کرد.
معاون اقتصــادی دبیرخانه شــورای عالی 
مناطق آزاد تجاری تصریح کــرد: اگر همه 
مسئولین و دبیرخانه منتقد عملکرد مناطق 
آزاد شود خروجی آن چه می شود؟ در حال 
حاضر 8 منطقــه آزاد در حال فعالیت اند و ۷ 
منطقه جدید هم به آن ها اضافه شــده است 
و همچنین حدود 50 درصــد از 80 منطقه 
ویژه اقتصادی کشــور نیز در حــال فعالیت 
هســتند.جمالی با بیان اینکــه نفس وجود 
منطقه آزاد بد نیســت، گفت: در دنیا حدود 
6 هزار منطقه به عناوین مختلف ویژه، آزاد، 
پردازش صادرات، محصور شده وجود دارد 
و به جای نقد و انداختن بار تمام مشــکالت 
کشــور بر روی دوش آن باید با راهکارهایی 
اصالح گفتــه شــود؛ چراکه مناطــق آزاد 
می تواند پیشــران و موتور محرک اقتصادی 

کشور باشد.

اصالح نحوه اداره و تأسیس مناطق 
آزاد آغاز شده است

این مقــام مســئول در بخش دیگــری از 
صحبت های خود به روند اصالحات مناطق 
آزاد اشــاره کرد و گفت: برای کوچک سازی 
مناطقی ماننــد ماکو، اروند یــا چابهار باید 
مناطق فرعــی ایجاد کــرد تــا از قوانین و 
مقرراتی که دولت برای مزیت ها و مشوق ها 

تعریف می کنــد نیز بهره بــرداری صورت 
گیردبه گفته جمالــی، دولت در بودجه کل 
کشــور برای مناطق آزاد سهمی اختصاص 
نداده؛ بلکه مناطق را از نظــر مالی و اداری 
مستقل کرده اســت؛ بنابراین برای تأمین 

مالی به منبع نیاز است، وی افزود:
در یک منطقه نمی توان حاکمیت چندگانه 
داشــت و تا زمانی که مدیریت یک منطقه 
یکپارچه نشود امکان حرکت همه نهادها در 
جهت اهداف تعیین شــده منطقه )افزایش 
صادرات، تولید و ســرمایه گذاری( نیست؛ 
زیرا هر دســتگاهی در منطقه کار خود را بر 

اساس دیدگاه خود درست انجام می دهد.
جمالی در پایــان گفت: در حــال حاضر به 
دنبال تدوین برنامه هفتم و تعریف نقشــی 
در ســپهر اقتصادی کشــور برای مناطق 
آزاد هســتیم؛ چراکه در 6 برنامه توســعه 
قبلی هیچ نقشــی برای توســعه اقتصادی 
مناطق آزاد دید نشــده بود که مطابق با آن 
بتوان دررابطه با پیشرفت یا پسرفت کارکرد 
مناطق حرفی زد؛ همچنیــن برای ارزیابی 

درست به هدف گذاری نیاز است.

نادیده گرفتن الزامات تأسیس
 مناطق آزاد

در ادامــه گفت وگــو حســام محمدی فر 
کارشــناس مرکــز پژوهش هــای مجلس 
شــورای اســالمی، ضمن انتقاد از عملکرد 
دولت و مجلس به سبب افزایش مناطق آزاد 
گفت: مسئولین وقت در سال های 69-68 
باتوجه به مدل هــای پیاده شــده مناطق 
آزاد در کشــورهایی نظیر سنگاپور و مالزی 

به ســراغ تشــکیل مناطق آزاد رفتند؛ ولی 
متأســفانه بعضی از الزامات اساسی مناطق 
آزاد مانند زیرساخت ها، در مدل پیاده شده 

ایران نادیده گرفته شد.
کارشــناس مرکــز پژوهش هــای مجلس 
شورای اسالمی با اشــاره به حضور مناطق 
آزاد در مناطق مسکونی کشور تصریح کرد: 
در ایران با دید محرومیت زدایی مناطق آزاد 
را به روستاها و شهرها برده اند درصورتی که 
اغلب مناطق آزاد موفق دنیا خارج از شهر و 
روستا و در شهرک صنعتی مدرن و پیشرفته 
است؛ زمانی که شهر و روستا با مناطق آزاد 
یکی باشد مســائل سیاســی، اختالفات با 
سایر دستگاه ها و هزار و یک چالش دیگری 
پدیدار می شود و به دنبال آن منطقه آزاد از 

هدف اصلی خود دور خواهد شد.
محمدی فر بیــان کرد: همان طــور که در 
ماده 1 قانــون چگونگــی اداره مناطق آزاد 
اهداف بلند باالیی همانند عمران، توســعه 
و آبادانی، حضــور در بازارهای جهانی برای 
منطقه آزاد آورده شــده ولی مانند سربازی 
که به آن اسلحه داده نشــده هیچ الزامات و 
ضوابطی بــرای منطقه آزاد دیده نشــده و 
زیرســاخت الزم را ندارد.کارشناس مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در 
سال 9۲ ابالغ شــده و اهداف اصلی مناطق 
آزاد به صورت مشــخص آورده شده است به 
طور مثال توســعه حوزه عمل مناطق آزاد 
به منظــور 4 هدف اصلی تولیــد، صادرات، 
جذب سرمایه گذاری خارجی و منابع مالی 

از خارج و انتقال فناوری پیشرفته است.
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رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران:
و ثابت ماند قیمت ها در بازار خودر

 رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو پایتخت با اشاره به رکود عمیق 
بازار، از ثابت ماندن قیمت ها نسبت به هفته گذشته خبر داد.

ســعید موتمنی افزود: در بازار خــودرو همچون هفته گذشــته رکود 
شدیدی حاکم است، به طوری که شاهد مراجعه اندک مشتریان برای 

خرید خودرو هستیم و به نوعی بازار بالتکلیف است.
وی بیان داشت: بالتکلیفی بازار بیشــتر به اخبار مثبت و منفی واصله 
سیاسی بین المللی، نوسانات ارزی و موضوع واردات خودرو برمی گردد 

که این عوامل بازار را در یک خواب عمیق فرو برده است.
موتمنی خاطرنشــان کرد: بررســی قیمت ها در هفته جاری نسبت به 
هفته گذشته حاکی از عدم تغییر نرخ ها اســت؛ با این وجود خریداران 
واقعی خودرو قدرت چانه زنی دارند و در صورتی که بین 10 تا ۲0 درصد 
کمتر از قیمت بازار پیشنهاد خود را به فروشــندگان ارائه کنند، امکان 
خرید وجود دارد.این مقام صنفی یادآور شــد: امروز خودرو در کشور ما 
نه یک کاالیی مصرفی، بلکه یک کاالی سرمایه ای است و نوسانات ارزی 
در برخی موارد آن قدر قیمت ها را باال برده اســت که به کاهش نرخ ارز 

نیز کمتر واکنش نشان می دهند.
وی عدم تناســب عرضه و تقاضای خــودرو دیگر عامــل تأثیرگذار بر 
قیمت ها عنوان کرد و ادامه داد: باید نیاز روزانه، ماهانه و ســالیانه بازار 
خودرو تامین شود، اما دست کم در چند سال گذشته عرضه خودرو در 

حد تقاضا نبوده و 40 تا 50 درصد کمتر از نیاز بازار عرضه شده است.
این مقام صنفی به ســال 96 و اوایل ســال 9۷ اشــاره کرد که عرضه و 
تقاضای خودرو بسیار به هم نزدیک بود و گفت: در آن زمان فاصله سه تا 

10 درصدی قیمت های کارخانه ای و بازاری خودروها را شاهد بودیم.
در فضای مجــازی و ســایت های خودرویــی در گــروه ایران خودرو 
هر دســتگاه پژو ۲06 تیپ دو حــدود ۲98 میلیون تومــان، پژو ۲0۷ 
اتوماتیک 4۷0 میلیون تومــان، رانا پالس 303 میلیــون تومان، تارا 
دنده ای 434 میلیون تومان و تارا دنــده اتوماتیک 5۷5 میلیون تومان 

قیمت گذاری شد.
در گروه سایپا نیز هر دســتگاه تیبا صندوقدار ۲0۲ میلیون تومان، تیبا 
۲ حدود ۲06 میلیون تومان، کوییــک اتوماتیک 303 میلیون تومان، 
کوییک آر )دو رنگ( ۲05 میلیون تومان و در دســته مونتاژی ها نیز هر 
دستگاه هایما اس ۷ حدود 9۷0 میلیون تومان و جک اس 5 نزدیک به 

یک میلیارد و 30 میلیون تومان قیمت گذاری شد.

رییس سازمان ملی استاندارد:
 خدمات متمایزی برای زائران اربعین 

داشته باشید
رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایران گفت: انتظار مــی رود در دوره 
تحولی این ســازمان، خدمات متمایــزی برای زائران اربعین داشــته 

باشید.
به گزارش ســازمان ملی اســتاندارد ایران، »مهدی اســالم پناه« در 
جلسه ای مجازی با مدیران کل استاندارد استان های معین و پشتیبان 
مرزی در خصوص حماسه عظیم اربعین حســینی اظهار داشت: تمام 
ارکان نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران با اســتقبال از این هیات 
جهانی، باید بتوانند خدمتی اســتاندارد، ایمن ناظر بر سالمت زائران و 

حماسه سازان جهانی داشته باشند. 

وی در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان ملی استاندارد در برپایی موکب 
استاندارد، حضور خادمان افتخاری، احسان و اکرام زائران و مساعدت با 
همکارانی که توفیق شرکت در این حماسه مردمی دارند، اظهار داشت: 
برای ارایه خدمات مناســب در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نداشته 
باشید. رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایران با بیان اینکه بعضاً عدم 
زیرساخت مناسب در کشور دوســت و برادر »عراق« مشکالتی را برای 
زائران به همراه داشــته اســت، افزود: باید اقدامات مناسبی در داخل 
مرزهای کشور انجام شــود تا زائران با کمترین مشکل در این حماسه 

مردمی شرکت کنند. 
وی از تالش مدیران کل اســتاندارد اســتان های معین و پشتیبان در 
جریان این حماســه عظیم قدردانی و ابراز امیدواری کرد: در سال های 
آینده ستاد اربعین سازمان ملی استاندارد ایران به ستاد مرکزی اربعین 

کشور ملحق شود تا بتواند در این راه، موثرتر قدم بردارد. 
در این جلسه، مدیران کل اســتاندارد اســتان های ایالم، خوزستان، 
کرمانشاه و کردستان گزارش های خود را در امر خدمت رسانی به زائران 

اربعین به تفکیک ارایه داشتند.

سخنگوی وزارت صمت مطرح کرد
ثبت نام ۶.۷ میلیون متقاضی در سومین مرحله 

و قرعه کشی خودر
ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بیــش از 9۷ درصد 
از نام نویسی ســومین دوره ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو برای 

محصوالت ایران خودرو بوده است.
امید قالیباف گفت: در ســومین دوره نام نویســی ســامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو، 6 میلیــون و 684 هزار و 384 نفر ثبــت نام کردند 
که از این میزان 364 هزار و 83 نفر یعنــی معادل 5 و چهار دهم درصد 
متقاضی طرح جوانی جمعیت و 1۲4 هــزار و 569 نفر معادل، یک و نه 

دهم نفر، متقاضی طرح جایگزینی خودرو های فرسوده بوده اند.
به گفته ســخنگوی وزارت صمت، در این مرحله تنهــا یک و دو دهم 
درصد از نام نویســی ها بــه متقاضیان شــرکت ســایپا بخاطر خروج 

محصوالت سایپا به جز، ساینا اس، از قرعه کشی، اختصاص داشت.
ایران خودرو در ســومین مرحله از تخصیص خودرو از طریق ســامانه 
یکپارچه در فروش فــوق العاده خود 6 محصول پــژو ۲06 تیپ ۲، رانا 
پالس سقف شیشه ای و گیربکس 6 سرعته، سورن پالس جدید، پارس 
ســال با موتور XUTP، پارس TUS و دنا پالس توربوشارژ اتوماتیک و 
در پیش فروش 4 محصول تارا دســتی، تارا اتوماتیک، دنا پالس توربور 

شارژ دستی و دنا پالس توربوشارژ اتوماتیک عرضه کرده است.
گروه خودروسازی ســایپا، فروش فوق العاده 5 محصول کوییک. اس، 
ساینا. اس، کوییک پالس با گیربکس اتوماتیک، کوییک. آر و کوییک. 
آر با گیربکــس اتوماتیک با موعــد تحویل 90 روزه را آغــاز می کند و 
این ثبت نام تا تکمیــل ظرفیت محصوالت از طریق ســامانه یکپارچه 

تخصیص خودرو ادامه خواهد داشت.
همچنین شــرایط پیش فروش یک ســاله عادی و طرح قانون حمایت 
از خانــواده و جوانی جمعیت را نیز برای 6 محصول شــاهین، ســاینا. 
اس، کوییک اس، کوییک با گیربکس اتوماتیــک، کوییک با گیربکس 
معمولی و کوییک. آر با گیربکس معمولی با موعد تحویل آذر ماه ســال 

جاری تا تیر 140۲ آغاز می کند.

تولید

 رایزن بازرگانــی ایران در ارمنســتان اعالم کرد: طی 
یک سال گذشته با آغاز دولت سیزدهم 9 دوره مذاکره 
میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شد و این 
مذاکرات در مرحله قانون گذاری از سوی کشورهاست 

و چند ماه آینده نهایی خواهد شد.
 »هرویــک یاری جانیان« در همایش تجــاری ایران و 
ارمنستان با اشاره به اینکه روابط بین ایران و ارمنستان 
طی قرن ها با کمترین چالش و به صورت همزیســتی 
مسالمت آمیز ادامه داشته اســت، اظهار کرد: با توجه 
به اینکه ارمنســتان تنها مرز زمینی متصل به اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا است، توسعه روابط ظرفیت عظیم و 

گران بهایی را فراهم می کند.
وی تصریح کرد: در 30 ســال گذشته روابط 
دیپلماتیک دو کشور توسعه یافته است که با 
داشتن تنها مرز خاکی به اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا برای کشور ما اهمیت ویژه ای دارد و 

ظرفیت عظیمی را مهیا می کند.
این فعال اقتصادی با تاکید بــر اینکه روابط 

مردم دو کشــور موقعیــت گران بهایی بــرای بخش 
خصوصی بــا حمایت دولتــی به وجود آورده اســت، 
خاطرنشــان کرد: ظرفیت بســیار زیادی برای توسعه 

تجارت و ترانزیت ایران و ارمنستان وجود دارد.

به گفته یاری جانیان، ایران دارای 15 کشور 
همســایه بــا 1300 میلیــارد دالر واردات 
ســاالنه اســت که ایران فقط توانسته 1.4 
درصد از این صادرات را بــه خود اختصاص 
دهد در حالی که دارای پتانســیل بسیاری 

برای جذب سهم بیشتر از این تجارت است.
»اکبر گــداری« رایزن بازرگانــی ایران در 
ارمنستان اظهار داشت: طی یک ســال گذشته با آغاز 
دولت ســیزدهم 9 دوره مذاکره میان ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا صورت گرفته و مسائل اجرایی انجام 
شده اســت؛ اما این مذاکرات در مرحله قانون گذاری 

از سوی کشورهاســت که نیاز به دارد و چند ماه آینده 
نهایــی خواهد شــد.وی با بیــان اینکه ســه میلیون 
جمعیت ارمنستان و وسعت حدود 30 هزار کیلومتری 
نمی تواند جاذبه تجاری داشته باشد، خاطرنشان کرد: 
ارمنستان به عنوان تنها مرز زمینی ایران با کشور عضو 
اتحادیه اقتصادی است که مرزهای دیگر آن با دو کشور 
جمهوری آذربایجان و ترکیه بســته اســت؛ بنابراین 
پتانســیل زیادی ایجاد می کند و بخشــی از کاالهای 
صادراتی مزیــت رقابتی دارد به همیــن دلیل در بازار 
ارمنســتان جمعیت و وســعت را در نظر گرفتن خطا 

است.

آمار ارائه شــده توســط تولیدکنندگان بزرگ تایر، از 
تولید قریب به 118 هزار تن از انواع تایرها معادل بیش 
از 18.5میلیون حلقه در پنج ماهه امسال حکایت دارد 
که رشد یک درصدی به لحاظ وزنی و رشد دو درصدی 
به لحاظ تعداد این کاال را نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته نشان می دهد. تولید انواع تایر خودرو کشور نیز 
در مدت مذکور به عدد 106 هزار و 68۷ تن معادل بالغ 

بر 10 میلیون حلقه رسیده است.
 در حالیکه آمار تولید تایر توســط تایرسازان بزرگ در 
مجموع ســال گذشته روند نزولی داشــت، این جهِت 
تولید در ســال جاری تغییــر کرده و مجــدد به مدار 

صعودی خود بازگشته است.
بر اساس گزارش عملکرد تایرسازان بزرگ کشور طی 
پنج ماهه امســال، در مجموع 11۷ هــزار و 911 تن 
تایر)کل تایر تولیدی کشور( معادل 18 میلیون و 630 
هزار و 136 حلقه تولید شده اســت. میزان تولید تایر 

در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته برابر 116 
هزار و 86۲ تن )معــادل 18 میلیون و ۲19 
هزار و 400 حلقه( ثبت شــده است؛ بر این 
اســاس مجمموع تولید تایر کشور در مدت 
مذکور سال جاری به لحاظ وزنی یک درصد 
و از منظــر تعــداد حلقه ها دو درصد رشــد 

داشته است.
از این میزان تایــر تولیدی، 106 هــزار و 68۷ تن تایر 
انواع خودرو معــادل 10 میلیون و 111 هزار و 65۲ تن 
در مجموع پنج ماهه امسال تولید شــده که نسبت به 
106 هــزار و ۲4۲ تن )9 میلیــون و 811 هزار و 938 
حلقه( تولیدی در مجموع پنج ماهــه 1400 به لحاظ 
وزنی تغییر چندانی نداشــته، اما به لحاظ تعداد ســه 

درصد بیشتر شده است.
طبق آمار، بیشــترین و تنها رشــد تولید که ســبب 
توازن رشد کلی شده اســت، مربوط به رشد تولید تایر 

خودروهای سواری است.
از ابتدای ســال جاری تا پایان مرداد ماه، 66 
هزار و 300 تن تایر خودرو ســواری معادل 
هشــت میلیون و 9۲۷ هــزار و 541 حلقه 
تولید شــده که به لحاظ وزنی هشت درصد 
و به لحاظ تعــداد پنج درصد بیــش از آمار 
تولیدی پنج ماهه سال گذشته است. در پنج 
ماهه 1400 قریب به 61 هزار و ۲9۲ تن معادل هشت 
میلیون و 509 هزار و 685 حلقه تایر خودرو سواری در 

کشور به تولید رسیده بود.
در مقابل تولید تایر وانتی در این مقایسه آماری، هشت 
درصد کمتر شده اســت. تولید این تایرها از 10 هزار و 
959 تن )۷09 هــزار و 1۷9 حلقه( در مجموع پنج ماه 
نخست سال گذشــته به 10 هزار و 88 تن )638 هزار و 

46۷ حلقه( در پنج ماهه امسال رسیده است.
در پنــج ماهه امســال از نظــر وزنی هشــت درصد  و 

تعدادی 10 درصد نســبت به مجموع تولید تایرهای 
باری و اتوبوسی در مدت مشــابه سال، ۲0 هزار و 93۲ 
تن تایر در داخل کشــور تولید شده است که برابر 314 
هزار و 61 است. در مجموع پنج ماهه سال گذشته، ۲۲ 
هزار و ۷53 تن برابر 350 هــزار و 810 حلقه تولید این 

نوع تایر به ثبت رسیده بود.
بیشترین افت تولید تایرها در این مقایسه میزان تولید 
را تایرهای کشــاورزی و ســپس تایرهای راه سازی و 

صنعتی به خود اختصاص داده اند.
از ابتدای سال 1401 تا پایان مرداد ماه به ترتیب ۷645 
تن )معادل ۲16 هزار و ۷۲3حلقه( تایر کشــاورزی و 
1۷۲۲ تن )معادل 14 هزار و 860 حلقه( تایر راه سازی 
و صنعتی در کشــور تولید شده که به ترتیب 1۷ درصد 
تایرهای کشــاورزی و 14 درصد تایرهای راه سازی و 
صنعتی افت تولید را نســبت به میزان تولید در مدت 

مشابه سال گذشته تجربه کرده اند.

تجارت

تایر

خریدار  معاون وزیر صمت گفت: تاکنون 
از 10 هــزار مــگاوات ظرفیــت نیروگاهی 
جدید صنایــع، 180 مــگاوات وارد چرخه 
تولید شــده و 360 مگاوات دیگر نیز تا یک 

ماه آینده وارد چرخه می شود.
 یکی از نیازهای اساســی بخــش صنعت و 
معدن کشــور، تأمین برق پایدار و مستمر 
اســت اما با این حــال به دلیــل اینکه طی 
ســنوات گذشــته صنایع کشــور از جمله 
فوالد همتی بــرای خودتامینی و تولید برق 
نداشته اند، نه تنها مصرف انرژی کشور را به 
صورت غیر بهره ور باال برده اند بلکه هر ساله 
با ورود به فصــل گرما نیز بــه دلیل کمبود 
برق با قطعی و یا ســهمیه بندی برق مواجه 
می شــوند.بر همین اساس، ســال گذشته 
وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در زمینه ایجاد 10 هزار مــگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی از طریق ســاخت نیروگاه 
جدید و تکمیل سیکل نیروگاه های موجود 
توسط شرکت های صنعتی و معدنی تفاهم 

نامه امضا کردند.
بر این اساس مقرر شــد که این نیروگاه ها با 
ســرمایه گذاری ۷ میلیارد دالری )جذب 
ســرمایه( تا پیش از تابســتان سال 1403 

برای تأمین برق صنایع وارد مدار شوند.

180 مگاوات از 10 هزار مگاوات وارد 
چرخه تولید شد

علی رسولیان مدیرعامل ســازمان صنایع 

کوچک و شــهرک های صنعتــی ایران در 
مورد آخرین وضعیت تأمین این نیروگاه ها، 
گفت: تاکنون کار ســاخت 10 هزار مگاوات 
ظرفیــت نیروگاهی 6۲ درصد پیشــرفت 

قراردادی داشته است.
وی افزود: در همین راستا نیز تاکنون از 10 
هزار مــگاوات مذکور، 180 مــگاوات وارد 
چرخه تولید شــده اســت. همچنین 360 
مگاوات دیگر نیز تا یک ماه آینده وارد چرخه 

تولید خواهد شد. 
بــه گفته معــاون وزیــر صمــت، 4 هزار 
مگاوات هم جدید به آن 10 هزار مگاوات 
اضافه شده اســت که این بخش، بیش از 
1۷ درصد پیشــرفت قراردادی داشــته 

است.

۷ میلیارد دالر زیان در تابستان 1400
به گزارش مهر، آنطور که مســئوالن وزارت 

صمت می گویند تنها در تابســتان ســال 
گذشته به دلیل قطعی های نامنظم و مکرر 
برق صنایــع، این بخش بالغ بــر ۷ میلیارد 
دالر زیان دیده اســت؛ در واقــع ظرفیتی 
که می توانســت در جهت افزایــش تولید و 
صادرات هزینه شود در واقع تبدیل به زیان 

شده است.
از ســویی دیگر نیز قطعی برق، موجب شد 
که تولید صنایع به شــدت کاهــش یابد به 

شکلی که این مساله منجر به کاهش عرضه 
و افزایش قیمت محصوالت شد.

وحیــد یعقوبی معــاون اجرایــی انجمن 
تولیدکنندگان فــوالد در این مورد با بیان 
اینکه قطعی برق صنایع در ســال گذشته 
تولید را به شــدت کاهــش داد، گفت: به 
واســطه عدم عرضه کافــی محصول در 
تابســتان ســال گذشته شــاهد جهش 
بزرگــی در قیمت هــا بودیــم، زیــرا در 
تابستان سال گذشــته به واسطه مصوبه 
شــورای امنیت ملی فوالدی ها فقط 10 
درصد از ظرفیت شــأن را می توانســتند 

استفاده کنند.
وی اظهار کرد: پس از آنکه ما درخواســت 
اصالح این مصوبــه را دادیم تا زمانی که این 
مصوبه اصالح شود تنها ۲0 درصد از ظرفیت 
تولید محقق گشــت که همین امر موجب 
کاهش عرضه و در نهایت باال رفتن شــدید 

قیمت ها در تابستان سال گذشته شد.
بر این اســاس، با توجه به اینکه خودتامین 
برق صنایع نه تنها به نفع خودشان و کشور 
خواهد بود بلکه به شــکل قابل مالحظه ای 
هم مصرف انرژی کشور را کاهش می دهد 
و هم از بار شــبکه می کاهد، انتظار می رود 
تفاهم نامه مذکــور مطابق بــا برنامه جلو 
رفته و تا 3 ســال دیگر 14 هــزار مگاوات 
نیــروگاه اختصاصــی راه انــدازی و بــه 
این ترتیب صنایــع بزرگ از برق شــبکه 

سراسری بی نیاز شوند.

سمیه رسولی  عضو اتــاق بازرگانی تهران 
گفت: اگر دولــت بخواهد تمامــی امور را 
خودش پیش ببــرد و از واگــذاری وظایف 
غیرحاکمیتــی به بخــش خصوصی طفره 
برود، هــر وزارتخانه باید بــه 10 وزارتخانه 

جدید تقسیم شود.
محمدرضــا نجفی منش ضمن اشــاره به 
این موضــوع که تشــکیل وزارت بازرگانی 
نمی تواند مشــکلی را حل کند، اظهار کرد: 
بنده کاماًل با این عقیده موافق هستم که این 
اقدام بر گستره مشکالت فعلی ما می افزاید 
و به نفع کشور نیســت زیرا تشکیل وزارت 
بازرگانی هزینه زیادی برای کشــور و دولت 
دارد و ضربات ســنگینی بــر تولید داخلی 

خواهد زد.
رئیس کمیســیون بهبود محیط کســب و 
کار و رفع موانع تولید اتــاق بازرگانی تهران 
افزود: در دهــه 1340 ما یک وزارت اقتصاد 
داشــتیم کــه حوزه های صنعــت، معدن، 
تجارت و بازرگانی همــه در یک وزارتخانه 
متمرکز بودند. ما شــاهد رشــد اقتصادی 
دو رقمی در آن ســال ها بودیم. االن برخی 
کشــورها مانند فرانســه نیز همین روال را 
پیگیری کرده اند. این تمرکز باعث می شود 

که تصمیم گیری ها برای تولید و تجارت به 
صورت یکپارچه انجام شــود. در نتیجه این 
ناهماهنگی بــه وجود نمی آیــد که وزارت 
بازرگانی به دنبــال واردات و وزارت صنایع 
و معادن به دنبال تولید باشد. این تعارضات 
به نفع کشــور نیســت و انرژی هــا را هدر 

می دهد.
وی ادامه داد: متأســفانه بســتر بــروز این 
ناهماهنگی ها در کشــور مــا در حد باالیی 
وجود دارد و بــا تفکیــک وزارت بازرگانی 
این موضوع تشدید خواهد شــد. این اقدام 
یک برگشت به عقب محســوب می شود و 
نتیجه ی مثبتی برایمان نخواهد داشــت. 
از ســویی دیگر معتقدم کــه احیای وزارت 
بازرگانی یک الی یک ســال و نیــم ما را به 
عقب برمی گرداند و بــه لحاظ تولید داخلی 

به کشور ضربه می زند.

دخالت دولت در همه امور مشکل ساز 
شده است

نجفی منــش در مورد بزرگ بــودن وزارت 
صمت، گفت: اساســاً علت العلــل تمامی 
مشــکالتی که ما االن با آن مواجه هستیم، 
بزرگی یا کوچکی وزارتخانه ها نیست، بلکه 

مشــکل در این اســت که آنها در همه امور 
دخالت می کننــد. مداخله بیــش از اندازه 
دولت در تمامی مسائل باعث شده است که 

در پیشبرد امور به مشکل بخوریم.
وی اضافه کرد: اگر شــرایط به همین منوال 
پیش برود و دولــت بخواهــد تمامی امور 
را خودش پیش ببــرد و از واگذاری وظایف 
غیرحاکمیتــی به بخــش خصوصی طفره 
برود، هــر وزارتخانه باید بــه 10 وزارتخانه 

جدید تقسیم شود
اگر دولت از واگذاری وظایف غیرحاکمیتی 
به بخش خصوصی طفره برود، هر وزارتخانه 

باید به 10 وزارتخانه جدید تقسیم شود
. باید وزارتخانه های مختلــف مس، فوالد، 
مرغ و تخم مرغ و… راه انــدازی کنیم. زیرا 
دولت می خواهد در همــه امور دخالت کند 

و نمی تواند وظایفش را درست انجام دهد.
عضو اتاق بازرگانی تهــران در ادامه تاکید 
کرد: اگــر دولــت می خواهد به پیشــبرد 
درســت امور بپردازد، چــاره ای ندارد جز 
اینکه وظایفش را ســبک کند. وزارتخانه ها 
فقط باید وظایف مدیریتی بر عهده داشــته 
باشــند و از بنگاه داری، تصدی گری و انجام 
کارهای غیــر حاکمیتی اجتنــاب کنند. 

کشــورهای پیشــرفته به ســمت سبک 
ســازی دولت رفته اند و با اصالح ساختارها 
مشکالتشــان را حل کرده اند. مــا هم باید 

همین روش را در پیش بگیریم.
وی افزود: انتخــاب وزرا، مدیران و معاونان 
قوی نیز می تواند راهکار دیگری باشد. وزیر 
صمت باید معاونان با قدرتی داشــته باشد و 
خودش به امور مدیریتی بپردازد و مطمئن 
باشد که آنها امور را به خوبی پیش می برند. 
اما وقتی مدیــران و معاونان قوی نداشــته 

باشــد، ناچاراً خــودش باید به همــه امور 
رسیدگی کند و این شدنی نیست.

نجفی منش تأکید کرد: دولت باید به عنوان 
یک سیاســت گذار عمل کنــد و از مداخله 
در تمامی امور دســت بــردارد. در همین 
ارتباط، دولت نباید به قیمت گذاری در بازار 
مبادرت کند، این دخالت ها به نفع کشــور 
نیست و باعث بروز مشکالت می شود. برون 
ســپاری وظایف غیرحاکمیتــی به بخش 

خصوصی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.

امضای تفاهم نامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا تا چند ماه آینده

ماهانه 2 میلیون الستیک در ایران تولید می شود
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تقاضا برای نفت به ۹۸.۳ میلیون بشکه رسید
برآوردهای اولیه حاکی از کاهش تقاضای جهانی نفت در سه ماهه دوم 
سال جاری به حدود 98.3 میلیون بشــکه در روز است که نسبت به سه 

ماهه قبل 1 درصد کاهش داشته است.
بر اســاس گزارش تحوالت نفت در بازارهای جهانی، برآوردهای اولیه 
حاکی از کاهش تقاضای جهانی نفت در ســه ماهه دوم ســال جاری به 
حدود 98.3 میلیون بشــکه در روز است که نســبت به سه ماهه قبل 1 

درصد کاهش داشته است.
این گزارش نشــان داد که تقاضای کشــورهای OECD با کاهش 0.۷ 
درصدی به حدود 45.5 میلیون بشکه در روز و تقاضای بقیه کشورهای 
جهان با 1.۲ درصد کاهش به حدود 5۲.8 میلیون بشکه در روز رسیده 
است.این سازمان پیشــنهاد می کند که تقاضای جهانی برای نفت در 
سه ماهه سوم سال جاری افزایش یابد و به حدود 100.6 میلیون بشکه 
در روز برســد، زیرا انتظار می رود تقاضای گروه کشورهای OECD به 
حدود 4۷ میلیون بشکه در روز برســد. انتظار می رود تقاضا برای بقیه 

جهان به حدود 53.6 میلیون بشکه در روز افزایش یابد.
میانگین ماهانه قیمت سبد نفت خام »اوپک« طی ماه جوالی ۲0۲۲ با 
کاهش حدود 8 درصدی نسبت به ماه قبل به 108.3۲ دالر در هر بشکه 
رسید، این در حالی است که انتظارات این ســازمان حاکی از آن است 
که میانگین قیمت ساالنه این ســبد نفتی نفت خام در سال ۲0۲۲ به 
105.۷1 دالر در هر بشــکه افزایش می یابد که نســبت به سال ۲0۲1 

افزایش 51.3 درصدی را نشان می دهد.
این گزارش حاکی از آن اســت که میانگین قیمت سبد نفت خام اوپک 
در ماه ژوئن ۲0۲۲ با 3.3 درصد معادل 3.8 دالر در هر بشــکه نسبت به 

ماه قبل از آن به 11۷.۷ دالر در هر بشکه رسیده است.

وگاه جدید تا شهریور سال  ۶ هزار مگاوات نیر
آینده افتتاح می شود

معاون برنامه ریزی شــرکت برق حرارتی بــا تاکید بــر اینکه تا پیک 
تابســتان ســال آینده 6 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های کشــور 
افزوده خواهد شــد، گفت: در یکسال اخیر متوســط افزایش ظرفیت 

نیروگاه های حرارتی حدود سه برابر سال های گذشته بوده است.
 امیر دودابی نژاد با بیان اینکه شــرکت برق حرارتــی وظیفه راهبری 
تولید و توسعه ظرفیت تولید برق حرارتی کشور را بر عهده دارد، افزود: 
تابستان سال گذشــته به لحاظ تامین برق با دشــواری فراوانی مواجه 
بوده و همین امر منجر به بروز خاموشــی های متعدد در نقاط مختلف 
کشور شده بود. بدین منظور از شهریورماه ســال گذشته برنامه ریزی 
منسجمی برای عبور موفق از پیک تابســتان امسال در دستور کار قرار 
گرفت.وی با اشــاره به اینکه امســال به لحاظ گرمای هوا و خشکسالی  
با شــرایط دشــواری روبه رو بوده ایم، ادامه داد: در سال جاری متوسط 
وزنی دمای هوا نسبت به سال گذشته یک ویک دهم درجه بیشتر بوده و 
میزان بارش ها نیز نسبت به مدت متوسط بلندمدت 1۷ درصد کاهش 

یافته است.

دودابی نژاد اضافه کرد: همین امر منجر شــده بود تــا میزان تولید برق 
نیروگاه های برقابی روند نزولی گرفته و با افت سطح آب های زیرزمینی 
میزان مصرف برق بخش کشاورزی برای اســتحصال آب افزایش یاید 
که تمامی این مسائل منجر به تشدید ناترازی 15 هزار مگاواتی تولید و 

مصرف برق سال گذشته شده بود.
معاون برنامه ریزی شــرکت بــرق حرارتی تاکید کــرد: بدین منظور 
برای تامین برق پایدار پیک تابســتان امسال برنامه جامع 100 اقدامی 
با برخورداری از ســه رکن اصلی افزایش ظرفیت تولید برق، اســتفاده 
حداکثــری از ظرفیت های موجــود و مدیریت مصرف انــرژی مورد 

برنامه ریزی قرار گرفت.
وی با اشاره به برنامه وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور، 
ادامه داد: براساس هدف گذاری صورت گرفته مقرر شده بود تا ظرفیت 
تولید برق کشور از شــهریورماه سال گذشــته تا پایان تابستان امسال 
حدود 6 هزار مگاوات افزایش یابد که این میزان افزایش ظرفیت ســه 

برابر مدت متوسط سال های گذشته بوده است.
دودابی نژاد بر اســتفاده حداکثری از ظرفیت تولید برق کشور تاکید و 
گفت: حدود 80 درصد ظرفیت تولید برق کشور مربوط به نیروگاه های 
حرارتی، 1۲ درصــد متعلق به واحدهای برقابــی و مابقی آن مربوط به 
نیروگاه های تجدیدپذیر، اتمی و مقیاس کوچک اســت که به فراخور 
شرایط فنی بایســتی به صورت مســتمر مورد تعمیر و نگهداری قرار 

بگیرند تا با حداکثر ظرفیت آماده تولید برق پایدار باشند.
معــاون برنامه ریزی شــرکت بــرق حرارتی یــادآور شــد: در زمینه 
آماده ســازی نیروگاه های حرارتی کشــور توانســته ایم امسال برای 
نخستین بار بیش از 94 هزار مگاوات برنامه تعمیراتی را پیش از شروع 
پیک مصرف برق تابستان به اتمام رسانده و ضمن ثبت رکورد جدیدی 
در این بخش بتوانیم تمامــی واحدها را با حداکثــر آمادگی در اختیار 

داشته باشیم.
وی با اشــاره به برنامه صنعت بــرق حرارتی برای ارتقــای هزار و 100 
مگاواتی توان تولید برق نیروگاه های موجود، گفت: این میزان افزایش 
ظرفیت بــا هزینه یک پنجم تا یک بیســتم احداث نیــروگاه جدید به 
دســت خواهد آمد، بدین منظور اجرای طرح هــای ارتقای توان و رفع 

محدودیت تولید از اهمیت بسزایی برخوردار است.
دودابی نژاد با اشــاره به طرح های اجرا شــده در این حــوزه، افزود: در 
نیروگاه هــای حرارتی به ازای هــر درجه افزایش دمای هوا نســبت به 
دمای 15 درجه شــرایط ایزو حدود هفت دهم درصد از توان قابل تولید 
توربین گازی کاسته می شود که با خنک کردن هوای وروی به توربین 
قادر هستیم میزانی از این کاهش توان تولیدی را کاهش داده و ظرفیت 

موجود خود را به شکل بهتری استفاده کنیم.
وی با تاکید بر اینکه 40 درصد مشــترکان صنعت برق نســبت به سال 
گذشــته انرژی کمتری مصرف کرده اند، بیان کرد: انجام برنامه ریزی 
دقیق مدیریت مصرف بــرای حدود 50 هزار واحد صنعتی در کشــور 
موجب شده اســت تا میزان مصرف برق 9 صنعت بزرگ کشور در فصل 
تابستان امسال 14 درصد نســبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 
پیدا کند.معاون برنامه ریزی شــرکت برق حرارتی بــا تاکید بر اینکه تا 
پیک تابستان سال آینده 6 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه های کشور 
افزوده خواهد شد، افزود: برای ســاخت هر بلوک سیکل ترکیبی به 3.5 
ســال زمان و هر هزار مگاوات نیروگاه بین 600 تــا 650 میلیون یورو 

سرمایه گذاری نیاز دارد.

و نیر

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
گفت: اگر در مســیر صرفه جویی، بهینه ســازی و 
فرهنگســازی در مصــرف ســوخت گام برداریم 
تــا چندین ســال آینــده نیازمنــد واردات بنزین 
نخواهیم بود اما بــا ادامه روند موجود تا دو ســال 
آینده میــزان تقاضا از میزان تولید پیشــی خواهد 

گرفت.
هادی بیگی نژاد ، درباره وضعیت تامین بنزین در سطح 
کشــور، بیان کرد: ما طی امسال و ســال آینده مشکل 
سوخت نخواهیم داشت، میزان تولید ما به اندازه میزان 
مصرف در طول این دوسال اســت اما اگر بخواهیم به 

همین شــیوه جلو برویم در طی ســال های 
آینده بــه وارد کننده تبدیل خواهیم شــد 
و میزان مصرف مــا از میزان تولید پیشــی 

خواهد گرفت.
وی در ادامه اظهار کرد: اگــر برای صرفه 
جویــی، بهینه ســازی، فرهنگســازی و 
استفاده از ظرفیت پاالیشــگاه های کوچک 

برنامه ریزی شــود، ما نیازمند واردات نخواهیم شــد و 
شاید تا 10 ســال آینده نیازی به واردات بنزین نداشته 

شیم. با
 بستگی به نوع مدیریت ما دارد.

مجلس با منطق در خصوص قیمت 
بنزین گام بر می دارد

نماینــده مــردم مالیر در مجلس شــورای 
اســالمی، تصریح کرد: وقتی به ســمت کم 
مصــرف کــردن خودروها حرکــت کنیم، 
وقتی فرهنگ ســازی کنیم تا مردم کمتر از 
خودروی شــخصی اســتفاده کنند، وقتی 
بهینه سازی مصرف ســوخت را در حوزه های مختلف 
دنبال کنیم و پاالیشگاه های کوچک را وارد مدار کنیم 
می توانیم نیاز کشور به سوخت را از داخل تامین کرده 

و نیازی به واردات نداشته باشیم.

این عضو کمیســیون انــرژی مجلــس در ادامه در 
پاســخ به این پرســش که آیا ممکن است دولت در 
الیحه بودجه ســال آینده نســبت به افزایش قیمت 
بنزین اقدام کنــد؟، بیان کرد: مجلــس موافق عقل 
و منطق اســت. حرف حســاب را هرکس بگوید می 

پذیریم.
 اگر در الیحه بودجه سال 140۲ مجلس و دولت به این 
جمع بندی برســند که قیمت افزایش یابد یا افزایش 
پیدا نکند ما نیز بر اســاس منطق گام برخواهیم داشت 
اما اکنون برای نظــر دادن در خصوص این موضوع زود 

است.

بنزین

خریدار   ســخنگوی صنعــت آب با اعالم 
اینکه به زودی آب سد تالور به شهر همدان 
خواهد رســید و مشــکالت آبی را برطرف 
خواهد کــرد، گفت: بارندگی های امســال 
نســبت به پارســال 30 درصد رشد داشته 
است، اما نسبت به شرایط نرمال 18 درصد 

کاهش نشان می دهد.
»فیروز قاسم زاده« در نشست خبری ضمن 
عذرخواهی از مردم همدان به لحاظ شرایط 
پیش آمده در موضوع آب، خاطرنشان کرد: 
از روزهای نخست بروز این حادثه مجموعه 
وزارت نیرو در کنار نیروهــای محلی همه 
تالش خــود را بــکار گرفتند تا از ســختی 

پیش آمده برای مردم بکاهند.
وی ادامه داد: قرار بود تصفیه خانه  این شهر 
تا اواسط شهریورماه امسال وارد مدار شود؛ 
اما باتوجه به افزایــش دما و کاهش بارندگی 

این اتفاق نیفتاد و سبب بروز این اتفاق شد.
سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: طی 
یک هفته با منابع جایگزین آب موردنیاز را 

تأمین کردیم و اکنون آب تأمین است.
قاســم زاده گفت: باتوجه به در مدار نبودن 
تصفیه خانــه ناپایداری وجــود دارد و افت 

فشار و قطعی هم به همین دلیل است.
سخنگوی صنعت آب در باره وضعیت منابع 
آبی و بارش های کشــور گفت: امســال هم 
مانند سال گذشته خشکسالی تداوم دارد و 
همین امر سبب  شده با کاهش سطح منابع 

آب های زیرزمینی و آبخوان ها روبرو شویم.
قاســم زاده افــزود: بارندگی های امســال 
باوجودآنکه نســبت به پارســال 30 درصد 
رشد داشته؛ اما نسبت به شرایط نرمال 18 

درصد کاهش نشان می دهد.
وی گفــت: 30 درصد رشــد بارندگی تنها 
5 درصد حجم ورودی به ســدها را افزایش 

داده است.
ســخنگوی صنعت آب ادامــه داد: اکنون 
سدها 41 درصد پرشدگی دارند درحالی که 
می بایســت 50درصد پرشــدگی داشــته 
باشــند که این کاهش ناشــی از شــرایط 

خشکسالی است.

خروجی سدها نسبت به پارسال 
18 درصد کاهش یافت

قاســم زاده، از کنترل خروجی سدها خبر 

داد و گفت: امسال خروجی سدها نسبت به 
پارسال 18 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: اقدام های صورت گرفته سبب 
شد امسال مردم با کم ترین تنش آبی روبرو 
شوند و همین اقدام ها تأمین برق از سدهای 

برق آبی را  هم ممکن کرد.
ســخنگوی صنعت آب خاطرنشــان کرد: 
پارسال حدود 300 شــهر و 8 هزار روستای 
کشور در شرایط تنش آبی بودند و بر همین 
اساس در دولت سیزدهم طرح های متنوعی 

برای تأمین آب تدارک دیده شد.
قاسم زاده طرح جهادی آبرسانی روستایی 
را یکی از این طرح ها برشمرد و خاطرنشان 
ساخت: در قالب این طرح به 10 هزار روستا 
آبرسانی می شــود که ۷ هزار و 100 روستا 

توسط قرارگاه خاتم آبرسانی می شود.
وی گفت: ســه هزار روستا نیز توسط بخش 
خصوصی و نیروهــای جهادی آبرســانی 
می شــوند که تاکنون این بخش 1۷ درصد 
پیشــرفت فیزیکی دارد و در کل طرح های 

جهاد آبرسانی ۷0 درصد پیشرفت دارند.
قاسم زاده درباره طرح  آبرســانی غدیر هم 
گفــت: این طــرح آب باکیفیــت  و کمیت 
پایدار را برای مردم خوزســتان تأمین کرده 

است.

ســخنگوی صنعت آب ادامه داد: زمانی که 
رئیس جمهوری دولت ســیزدهم به استان 
خوزســتان ســفر کردند در جریان طرح 
بلندمــدت غدیر قرار گرفتنــد و با وضعیت 
پیش آمده دســتور دادند طرح میان مدت 
غدیر با ویژگی های خــاص جایگزین طرح 

قبلی شود.
وی افــزود: طبق برنامه بنا بــود این طرح با 
۲5 هزار میلیارد تومان اجرایی شود؛ اما ما با 
یک بیست و پنجم این اعتبار و طی مدت 10 

ماه طرح را اجرا کردیم.
قاســم زاده ادامه داد: طرح میان مدت غدیر 
بر اساس نظر کارشناسان مقرر بود 36ماهه 
اجرایی شــود؛ اما با تالش دولت سیزدهم و 
به کارگیری ۲ هزار نیروی متخصص و ســه 
شــیفت کاری در مدت 10 ماه به سرانجام 

رسید.
وی افزود: همه تجهیزات بکار رفته در طرح 
آبرسانی غدیر ساخت داخل است و بسیاری 
از کارخانه های داخلی همه ساخت قطعات 
خــود را اختصاص به این طــرح دادند تا در 

مدت کوتاهی به سرانجام برسد.

تدارک الزم برای تأمین آب در پاییز 
سخنگوی صنعت آب افزود: باوجوداینکه 

پیش بینی بارش برای پاییز مناسب نیست 
و زیر نرمال خواهد بود؛ اما در زمستان 
پیش بینی ها این است که بارش فراتر از 

نرمال باشد؛ بنابراین برای تأمین آب شرب 
مشکلی نخواهیم داشت.

  قاســم زاده درباره تأمین آب پاییزی گفت: 
باتوجه بــه تأخیر دوماهه آغــاز بارندگی ها 

پیش بینی الزم صورت گرفت.
وی درباره باروری ابرها خاطرنشــان کرد: 
این برنامــه در دولت دنبال می شــود؛ اما 
زمانی که توده هوا فعال باشــد نســبت به 

باروری اقدام خواهد شد.
سخنگوی صنعت آب  درباره حقابه هیرمند 
گفت: در سفر وزیر نیرو به افغانستان و طی 
مذاکراتــی که انجام شــد قرار شــد آب به 
ســمت گود زره نرود و ســازه اصالح شوکه 

نشد و آب به سمت گود زره جاری شد.
قاســم زاده ادامه داد: اکنــون 19 میلیون 
مترمکعــب آب وارد چــاه نیمه ها شــده 
و ســرجمع در ســال جــاری ۲۷ میلیون 

مترمکعب آب به ایران رسیده است.
وی دربــاره حقابــه زاینده رود هــم ادامه 
داد:  بنا بود یــک میلیــارد و 100 میلیون 
مترمکعب آب وارد سد شود؛ اما با تغییرات 
پیش بینی هــا مقــرر شــد 950 میلیون 

مترمکعب ورودی داشته باشیم که تاکنون 
958 میلیون مترمکعب محقق شده است، 
این میزان آب پاسخگوی نیاز پایین دست و 
کشاورزی و شرب نبود، ما جلسات متعددی 
با مردم و کشــاورزان داشــتیم و در شرق 
و غرب اصفهان آب شــرب تأمین شــد و 5 
نوبت آب به غرب و 3 تا نوبت هم برای شرق 

رهاسازی شد.
ســخنگوی صنعت آب گفت: قرار شد 3۲0 
میلیون مترمکعب برای کشاورزان اصفهان 
و ۷5 میلیون مترمکعب برای کشــاورزان 
چهارمحال تأمین شــود  اکنون پیش بینی 
این است که آب شرب بدون مشکل تأمین 
شــود. اما الزم اســت مدیریت مصرف هم 

صورت گیرد.
قاسم زاده  خاطرنشــان کرد: در حال حاضر 
زاینده رود 194 میلیون مترمکعب آب دارد 
که نسبت به سال گذشته ۲1 درصد کاهش 

دارد.
وی ادامه داد: باتوجه به شــرایط بارش پاییز 

کشت پاییزه با تأخیر انجام خواهد شد.

تکذیب خشک شدن دریاچه ارومیه
ســخنگوی صنعت آب ضمن رد شایعاتی 
مبنی بر خشــک شــدن دریاچــه ارومیه 
گفت: در مهرماه ســال 1394 تراز دریاچه 
ارومیــه 1۲۷0.4 بود، اما اکنــون این عدد 
به 1۲۷0.18 رســیده که این نشان دهنده 

افزایش تراز دریاچه ارومیه است.

قاســم زاده  با بیان این که مساحت دریاچه 
ارومیه 1000 کیلومتر بوده در حالی که این 
عدد در ســال 1394 حدود ۷00 کیلومتر 
بوده اســت، اظهار کرد: حجــم آب دریاچه 
اکنون به یک میلیــارد و 360 میلیون متر 
مکعب رســیده در حالی که در سال 1394 

این عدد یک میلیارد متر مکعب بوده است.
وی با تاکیــد بر اینکه اکنــون نگرانی هایی 
بابــت دریاچــه ارومیــه وجــود دارد چرا 
که شــرایط تغییرات اقلیمــی، مصارف و 
تلفــات همچنیــن افزایش دمــا و کاهش 
بارندگی ها ادامه پیدا کرده اســت، تصریح 
کــرد: امیدواریم در زمســتان در نوار غربی 
بارش هــای خوبی را شــاهد باشــیم تا به 

افزایش سطح آب دریاچه کمک کند.

با صرفه جویی در مصرف تا دو سال آینده نیاز به واردات بنزین نداریم

 بارندگی دو برابر هم شود بازهم مشکل کم آبی داریم

ود کشور به سمت خشک شدن می ر
خریدار  یک اســتاد دانشــگاه بــا بیان 
اینکه اگر حتی بارش دو برابر شــود باز هم 
دچار کمبود آب خواهیم بــود، گفت: با این 
وضعیت و نوع آبیاری فعلی استعداد کشور 
ما برای کار کشاورزی بیش از 6 تا ۷ میلیون 

هکتار نیست.
مهدی قمشی، درباره تغییر رویه سدسازی 
و احتمال غیر قابل اســتفاده شدن سدها 
تا دهه هــای آینــده اظهار داشــت: این 
برداشــت بیشــتر مربوط به کسانی است 
کــه از آبخیزداری بــه عنــوان جایگزین 
ســدها حمایــت می کننــد، آبخیزداری 
می تواند نفــوذ آب ناشــی از بــاران را به 
آب هــای زیرزمینــی تقویت کنــد و این 
اثبات شــده است. در کشــور ما هم به این 
موضوع پرداختــه و در بازه هایی نیز روی 
این موضــوع کار شــد، اما ایــن تصور که 
آبخیــزداری می تواند همه ســیالب های 
ناشــی از آب های ســطحی را به زیر زمین 
منتقل کند کامال اشــتباه است، بخصوص 
برای برخــی مناطقی مثل کشــور ما که 
خشــک و نیمه خشک هســتیم و باران ها 
حالت سیل آسا دارد، وضعیت حوضه ها هم 

که مشخص است. 

سدسازی ها چقدر مشکل
 بوجود آوردند؟

 وی با بیــان اینکه برای کنتــرل آب های 
سطحی حتما نیاز به سد داریم، افزود: این 
تصور که آبخیزاری می توانــد همه آب ها 
را بــه آب زیرزمینی ملحــق و آبخوان ها را 

غنی کند اشتباه اســت، بنابراین حتما نیاز 
به ســد داریم، البته از احداث سد بیش از 
حد در کشــور حمایت نمی کنیم، احداث 
سد و کنترل آب های ســطحی چارچوبی 
و نرم هایــی دارد، مــا نباید بیــش از توان 
ســد احداث کنیم چون در این صورت به 
محیط زیست و اکوسیستم منطقه تعرض 
کرده ایم و این مشکلی اســت که کشور ما 
دارد. در برخی حوضه ها بیش از اندازه سد 
احداث کــرده و بار مصرف ایجــاد کرده  و 
مصرف آب های ســطحی را به شدت دامن 

زده ایم. 

با سدسازی هم دریاچه ارومیه را 
خشک کردیم و هم هورالعظیم

استاد دانشگاه شــهید چمران اهواز تصریح 
کرد: مــا با احداث ســدها آبراه هــا را دچار 
مشــکل کردیم و با توجه به اینکــه آبراه ها 
توان تامین حقابه زیســت محیطی و سایر 
نیازهای پایین دست را نداشــته اند تبعات 
آن را اکنون شــاهدیم، مثال دریاچه ارومیه 
و هورالعظیــم را خشــک کردیــم و تاالب 
شــادگان و پایین دســت کارون را دچــار 

اختالل و شوری کردیم.

آبخیزداری نمی تواند جایگزین همه 
سدهای موجود شود

وی تاکید کرد: درست اســت که آبراه ها را 
با احداث سدهای بیش از حد دچار مشکل 
کردیم، درســت که باید به آبخیزداری هم 
بپردازیم، اما قطعا آبخیــزداری نمی تواند 

جایگزین همه ســدهای موجود شــود، ما 
از نظر اقلیمی و منابع آب جزء کشــورهای 
بسیار ضعیف کره زمین نیستیم، اما مشکل 
اینکه خودمان را با مقــدار آبی که از طریق 
نــزوالت آســمانی در اختیارمان هســت 
تطبیــق نداده ایم، حتی اگــر میزان بارش 
در کشــور ما دو برابر این میزان هم بشــود 
باز هم مشــکل منابع آب خواهیم داشت، 
چون بخش هــای مصرف بیــش از حد را 
روی آب های زیرزمینی و ســطحی تعریف 

کرده ایم. 

فقط ۷ میلیون هکتار امکان کشت 
آبی داریم

قمشی بیان داشــت: ما اکنون در کشور 18 
میلیون هکتار زمین قابل کشت آبی داریم 
که 10 میلیون هکتار را زیر کشت آبی برده  
و به منابع آب زیرزمینی و ســطحی فشــار 
وارد کرده ایم، با ایــن وضعیت و نوع آبیاری 
فعلی استعداد کشور ما برای کار کشاورزی 
بیش از 6 تا ۷ میلیون هکتار نیست، ولی اگر 
تکنولوژی پیشــرفت و الگوی کشت تغییر 
کند و به ســمت کم مصرفی برویم، ممکن 
اســت بتوانیم 10 میلیون هکتار هم کشت 

داشته باشیم.

حتی بارش دو برابر شود باز هم دچار 
کمبود آب خواهیم بود

وی با بیان اینکه اگر حتی بارش دو برابر شود 
باز هم دچار کمبود آب خواهیم بود، افزود: 
چون محل مصــرف به انــدازه بیش از حد 

تعریف کرده ایم و به انــدازه کافی به منابع 
آب زیرزمینی و فســیلی تجاوز کرده ایم که 
حتی بارش های بیش از حد هم نمی تواند به 

آسانی جبران کند.
این کارشــناس حوزه آب خاطرنشان کرد: 
کشــور ما به سمت خشــکی خواهد رفت، 
اشــکال عمده  اینکه تغییر اقلیم سبب شده 
بارش های بصورت برف را از دست داده ایم، 
ضمن اینکــه میزان بارش هــم تحت تاثیر 
قرار گرفته اســت، در هر حال نمود بیشتر 
تغییر اقلیــم اینکه به ســمت ریزش های 
بارانی پیش رفته ایــم، در نتیجه وقتی برف 
نباشــد اختالالت آب های سطحی بیشتر و 
نفوذ به آب های زیرزمینی کمتر می شــود، 
بنابراین در استان هایی که متکی به آب های 
زیرزمینی هســتند اختالالت بیشــتری را 

شاهد خواهیم بود.
وی بیان داشــت: در کشــور ما بســیاری 
استان ها خود را با مسئله خشکسالی تطبیق 
داده بودند، اما استان هایی مثل همدان و یا 
آذربایجان غربی و حتی خوزســتان مشکل 

نداشــتند و اخیرا بــا چالش آبــی مواجه 
شــده اند، بنابرایــن باید اکنون خــود را با 

شرایط جدید تطبیق دهند. 

چالش منابع آبی با کشاورزی
 و مدیریت

قمشــی گفت: در هر حال بایــد محل های 
مصــرف و خصوصــا بخش کشــاورزی را 
کنترل کنیــم و از برداشــت های غیرمجاز 
آب شــدیدا جلوگیری کنیــم، باید الگوی 
کشــت را جدی بگیریم و به سمت الگوهای 
کم مصرف آب پیش ببریــم، باید از آب های 
غیرمتعــارف و تصفیــه پســاب ها نهایت 
بهره را ببریم و وابســتگی صنعــت را به آب 
شیرین کم کنیم، چراکه در کشور ما مسئله 
کم آبی واقعیت اســت اما آنچه ما را بیش از 
حد دچار مشکل کرده توسعه بی حد و حصر 
کشاورزی اســت که به مصرف بیشتر دامن 
زده که در این بین مشــکل اصلی مدیریت 
منابع آب است که سال هاست با آن چالش 

داریم.

آگهی مفقودی
برگ سبز و کارت خودرو سواری سمند Xu7. مدل ۱۳۸۱رنگ مشکی به شماره موتور 
۱۰۰۱۱۹۴ وشــماره شاسی ۰۰۸۱۲۱۴۶۲۴ وشماره پالک۶7۴د۱۵/ ۵۳  به مالکیت 

منصور کالنترزاده سعدابادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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معاون فرهنگی دانشگاه تهران:
وکار اختصاص سه درصد بودجه دانشگاه ها  ساز

برای امور فرهنگی هنوز تعریف نشده است
 معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران گفت: اختصاص سه درصد 
بودجه دانشــگاه ها برای مســائل و امور فرهنگی هنوز محقق نشده و 

سازوکار آن تعریف نشده است و نیاز به عزم ملی دارد.
هادی بهرامی احســان معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در 
نشست خبری در آستانه بازگشایی دانشــگاه ها افزود: دانشگاه تهران 
در 6 مهرماه آیین جدیدالورود خود را برگزار خواهد کرد و دانشجویان 
از همان ابتدای ورود با تیم های ســازمان یافته برنامــه های خود را با 

راهنمایی و نظارت استادان انجام خواهند داد.
وی در ادامــه با تاکید براینکــه راهبردهای فرهنگی باید متناســب با 
شرایط تعیین شوند، اظهار داشت: کار فرهنگی شــرایط  خود را دارد، 
به خصوص امروز که شــرایط تنــوع حضور جریان هــای فرهنگی که 
به صورت چند بعــدی و از جهات مختلف در اختیار مخاطبان اســت؛ 

بنابراین مدیریت جریان متمرکز فرهنگی کار بسیار سختی است.
بهرامی درباره اختصاص ســه درصد بوجه دانشــگاه ها برای مســایل 
فرهنگی گفت: هنوز آن سه درصد محقق نشــده؛ چرا که ساز و کار آن  
تعریف نشده است و نیاز به عنایت ویژه و عزم در سطح ملی دارد. نیاز به 
عزم دانشگاهها و خود وزارت علوم و برنامه و بودجه است تا موانع اجرایی 
و عملیاتی که در این مسیر وجود دارد حل شــود و امید است این اتفاق 

بیفتد.
وی تاکید کــرد: فعالیت فرهنگــی متناظر و همپای بــا فعالیت های 

آموزشی در دانشگاه تهران در حال برنامه ریزی و اقدام است.

بیشترین افراد بی شناسنامه در کدام 
استان ها هستند

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشــاره به اینکه 5 استان بیشترین 
آمار افراد فاقد شناســنامه را دارند، فرآیند صدور شناسنامه برای این 
قبیل افراد را تشریح کرد.هاشــم کارگر در ارتباط با فرایند صدور کارت 
شناســایی موقت برای افراد بی شناســنامه و آمار این افراد اظهار کرد: 

فرایند صدور کارت شناسایی برای این افراد آغاز شده است.
وی تصریح کرد: هم اکنون 8 هزار پرونده در باب افراد بی شناسنامه در 

سطح کشور در سازمان ثبت احوال تشکیل شده است.
کارگر با بیان اینکه با اقدام اخیر سازمان ثبت احوال در ارتباط با صدور 
کارت شناسایی موقت برای افراد بی شناســنامه، گام مهمی در ارتباط 
با شناسنامه دار شدن افراد بی شناسنامه برداشته خواهد شد، گفت :5 
استان، سیستان و بلوچستان، خراســان، گلستان، کرمان و آذربایجان 

غربی بیشترین آمار افراد بی شناسنامه را در سطح کشور دارند.

معاون وزیر کشور با اظهار امیدواری از صدور کارت شناسایی برای افراد 
بی شناسنامه اضافه کرد: با صدور کارت شناسایی بخش قابل توجهی از 
مشکالت افراد فاقد شناسنامه حل خواهد شد و این فرایند در نهایت به 

صدور شناسنامه برای افرادی که تابعیت ایرانی دارند، خواهد انجامید.
رئیس سازمان ثبت احوال کشــور با تأکید بر اینکه افراد بی شناسنامه 
باید به ادارات ثبت احوال در سطح استان ها و شهرستان ها برای دریافت 
کارت شناســایی موقت مراجعه کننــد، تصریح کرد: انشــااهلل با اقدام 

مناسب بخشی از مشکالت افراد بی شناسنامه حل و فصل خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به اینکه در آینده نزدیک برنامه ریزی خواهد شد 
تا افراد بی شناسنامه جهت تشــکیل پرونده و دریافت کارت شناسایی 
موقت به دفاتر پیشــخوان و یا سایر مراکز در دســترس مراجعه کنند، 

گفت: در این زمینه نیز اطالع رسانی خواهد شد.
کارگر خاطرنشــان کرد: پس از فرایند صدور کارت شناسایی موقت و 
طی کردن الزامات حقوقی، قانونی و بررسی تابعیت های افراد برای آنها 

شناسنامه صادر می شود.

مشاور سازمان سنجش خبر داد
 نتایج کنکور سراسری ۱۴۰۱ اواخر شهریورماه 

اعالم می شود
مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 
گفت:  نتایج آزمون سراسری 1401 اواخر شهریورماه اعالم خواهد شد.

علیرضا کریمیان، اظهار داشــت: همانطور که پیش تر اعالم شــده بود 
نتایــج نهایی کنکور سراســری 1401 هفته آخر شــهریورماه اعالم و 

کارنامه تمامی داوطلبان در هفته اول مهرماه منتشر می شود.
وی افزود: در مهلت مجدد انتخاب رشــته از 15 تا 1۷ شــهریور ماه که 
برای کسانی که مجاز به انتخاب رشــته بودند اما به دالیل مختلفی در 
موعد مقرر انتخاب رشــته نکرده بودند نیز مجموعاً بیش از ۷600 نفر 

انتخاب رشته کردند.
مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور 
اظهار داشت: در فرصت قبلی انتخاب رشته، بیش از 58۲ هزار داوطلب 
مجاز با مراجعه به سایت سازمان سنجش نســبت به انتخاب کدرشته 
های مورد عالقه خود در کنکور 1401 اقــدام کرده بودند که با توجه به 

آمار جدید این میزان به 589 هزار و 600 نفر رسید.
آزمون سراسری ســال 1401 به منظور پذیرش دانشجو در دوره های 
روزانه، نوبت دوم »شبانه«، نیمه حضوری، مجازی، پردیس خودگردان 
دانشگاه ها و مؤسســات آموزش عالی، دانشــگاه پیام نور و مؤسسات 
آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین رشته های تحصیلی 

دانشگاه آزاد اسالمی در روزهای 8 تا 11 تیر برگزار شد.
تعداد داوطلبان کنکور سراسری سال 1401 یک میلیون و 489 هزار و 
۲۲0 نفر بود که از این تعداد یک میلیون و 1۷6 هزار داوطلب واقعی در 
کنکور سراسری 1401 شــرکت کرده بودند. از میان داوطلبان کنکور 
تعداد یک میلیــون و 308 هزار داوطلب در جلســه آزمون حاضر و 1۲ 
درصد داوطلبان غایب بودند.از تعداد یک میلیون و 308 هزار داوطلب 
حاضر در آزمون تعداد یک میلیون و 15۷ هزار نفر معادل 89 درصد در 

دوره ها و رشته های با آزمون مجاز به انتخاب رشته شدند.

شهر

رئیس ســازمان بهزیســتی با بیان اینکه تالش برای 
اشــتغال معلوالن از وظایف دینی ما اســت، گفت: اگر 
به این باور برســیم که همه ما در آینــده قطعاً کم توان 
خواهیم شد به موضوع ســالمندی نگاه جدی  خواهیم 

داشت.
 چندان بیراه نگفته اند که اشتغال برای یک فرد معلول 
بیشتر از یک فرد ســالم ضروری اســت؛ زیرا بیکاری 
موجب انزوا و سرخوردگی بیشتر معلول می شود و امید 

به زندگی را بیشتر در او نابود می کند.
از همین رو توانمندســازی معلوالن یکی از اصلی ترین 
موضوعاتی اســت که در رابطه با این افراد حائز اهمیت 

است. شاید بتوان گفت اهمیت استراتژی ها 
در در راستای حفظ و تقویت کرامت انسانی 
آنان می باشــد و بــر همین اســاس راهبرد 
توسعه کارآفرینی و اشتغال معلولین همواره 

جزئی از برنامه ریزی های دولت بوده است.
علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی، 
در پاسخ به این ســوال که چه اقداماتی برای 

تشویق دستگاه ها، ســازمان ها و افراد برای استخدام 
معلوالن انجام شده اســت، گفت: صدا و سیما متعهد 
شده است که 5 ســاعت در هفته از آنتن زنده خود را به 
اشتغال مددجویان بهزیستی اختصاص دهد؛ تاکنون 

همکاری های مناسبی را برای این امر در نظر 
گرفتیم اما در تالشــیم که این میزان سهم 
از شبکه رسانه ملی بیشتر شــود تا بتوان در 
خصوص معلولیــن و اهمیت اشــتغال آنان 

فرهنگ سازی مناسبی صورت گیرد.
قادری با بیــان اینکه همه مــا زمانی معلول 
خواهیم شــد، گفت: همه ما در آینده قطعاً 
کم توان خواهیم شــد. اگر به این باور برســیم که خود 
سرپرستی همســران ما چندان موضوع دور از انتظار 
نیســت و هر کدام از مــا به دالیل متعــددی همچون 
تصادف، ســا نحه یا بیماری ممکن اســت خانه نشین 

شویم؛ به موضوع معلولیت و ســالمندی جدی تر نگاه 
خواهیم کرد.رئیس سازمان بهزیستی افزود: معلولیت 
و ناتوانــی از جمله موضوعات مهمی اســت که همه ما 
باید آن را پیــش بینی کنیــم؛ تالش برای اشــتغال 
معلوالن از وظایف دینی ماســت. در دین ما، در فقه ما 
و در باورهای اعتقادی ما مراقبت از ســالمند، بیمار و 
معلول توصیه اکید شده است.وی در پاسخ به این سوال 
که چه نهادهایی در خصوص اشتغال معلوالن کوتاهی 
کرده اند، گفت: وزارت صنعت و معــدن، وزارت کار و 
وزارتخانه های متعددی که متولی اشــتغال هستند، 

هرکدام وظایفی در قبال معلوالن به عهده دارند.

بهزیستی

خریــدار   مدیرعامــل ســازمان تأمین 
اجتماعی از تخلف صــورت گرفته در مورد 
پنج ملک مرغوب بــا ارزش 50 درصد کل 
امالک در تأمین اجتماعی پرده برداشــت 
و گفت: ایــن امالک که بــا متــراژ باال در 
محله های بســیار خوب واقع شــده، با یک 

مبایعه نامه در اختیار غیر قرار گرفته است.
میرهاشــم موســوی اظهارداشــت: پنج 
ملــک بســیار ارزنــده در خود ســازمان 
تامیــن اجتماعی با یک مصوبــه  در اختیار 
شــرکت های زیرمجموعه ســازمان قرار 
گرفته اســت کــه بنا بــوده این شــرکت 
زیرمجموعه، ارزش افزوده ای با ســاخت و 
سازی در این امالک فراهم کند و بهره وری 
و خروجــی دارایی ها در تامیــن اجتماعی 
به مصــارف مربوطه برســد. البته در همان 
مصوبه اذعان شــده که حق واگذاری به غیر 
را ندارد.موسوی خاطرنشان کرد: به عنوان 
نمونه یکــی از این امــالک در منطقه کاوه 
شمالی تهران واقع شده و حتی ساخت و ساز 
در آن شده است؛ پرونده این ملک در دستور 
کار قرار گرفته و در کمیته صیانت بررســی 
می شود؛ البته صداهای این موارد تخلف در 
بازگشت سرمایه، اموال مردم و حق الناس، 

شنیده خواهد شد.
مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی 
اظهارداشــت: ما بــا خودمان و خــدا عهد 
بستیم بر سر ریالی برای صیانت از سرمایه و 

مال مردم از هیچ فردی نگذریم.

سهم منابع درآمدی از شرکت های 
سرمایه گذاری باید سه برابر شود

وی با اشــاره به نکاتی که در بحث مدیریت 
منابع به ســازمان تامیــن اجتماعی کمک 
می کند، گفت: بحــث افزایش نرخ بازدهی 
دارایی ها، ســرمایه گذاری ها و فعالیت های 
اقتصــادی نیــز از اولویت هــای راهبردی 
ســازمان اســت که در ایــن دوره برای 9 
هلدینگ تخصصی زیرمجموعه شستا عدد 
و رقم کامال مشخص و تعریف شده ای داریم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح 
کرد: سهمی که سازمان تامین اجتماعی از 
منابع و دارایی های اقتصادی در سال 1399 
از منابــع در حــوزه کســب و کار و فعالیت 
اقتصادی یعنی شستا تامین کرده حدود 6 
درصد بود و براســاس برآورد و بررسی های 
کارشناسی نشــان می دهد که این رقم باید 

حداقل به سه برابر یعنی 18 درصد برسد.

رشد 44 درصدی سود تجمیعی در 
حوزه سرمایه گذاری تامین اجتماعی

وی خاطرنشان کرد: در سال 1400 بخش 
ســرمایه گذاری و فروش تجمیعی سازمان 
حدود ۷۲ درصد افزایش پیدا کرده اســت 
و این نشــان می دهد که حرکت شروع شده 
و از 91 همــت بــه 163 همــت در فروش 
تجمیعی در حوزه ســرمایه گذاری شســتا 

رسیده است.
موســوی ادامه داد: ســود تجمعیی تامین 
اجتماعی از حدود 31 هــزار میلیارد تومان 

به باالی 40 هــزار میلیارد تومان رســیده 
است که رشــد 44 یا 45 درصدی را نشان 

می دهد.

توجه به حفره هایی که باعث خروج 
منابع شده است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان 
اینکه یکــی از راهبردهای اصلی ســازمان 
برای تامین و پایــداری منابع جبران قصور 
در حوزه ســرمایه اســت، اظهارداشت: در 
کنار رســیدن به اصل عدالــت و پایداری 
منابع، شناسایی گودال ها و حفره هایی که 
باعث خروج منابع به شــکل نادرست شده، 
راهبردی است که در تامین اجتماعی مورد 

توجه قرار دادیم.
وی راهبرد مبارزه با فساد و صیانت از اموال 
و دارایی هــای ســازمان به ویــژه در حوزه 
بیمه ای و سرمایه گذاری ها را به عنوان یکی 
دیگر از راهبردهای اصلی ســازمان تامین 

اجتماعی در این دوره عنوان کرد.
موسوی با اشاره به تشــکیل کمیته صیانت 
در سازمان تأمین اجتماعی گفت: از رئیس 
قوه قضائیه درخواست کردیم برای راهبرد 
مبــارزه با فســاد و صیانــت از دارایی های 
سازمان به ما کمک شــود که دستور دادند 
شخصی از دفتر ریاست مسئول پیگیری ها 
شود.موسوی اظهارداشت: پرونده هایی که 
شاید ســالیان سال برای رســیدگی به آنها 
سکوت اختیار شــده و یا به عبارتی باید در 
بخش های مختلف ســازمان انجام می شد، 
همین طور روی هم انباشته شده و پیگیری 
نشــده؛ اکنــون در دوره مدیریت جدید در 

دستور کار قرار دادیم.

پرونده پتروشیمی با حدود 
2.۵ میلیون یورو در یک فقره فساد

 اعــداد هم اعــداد قابل توجهی اســت؛ در 
یک پرونده در حوزه پتروشــیمی از ســال 
۲010 تا ۲011 در سه فقره یکی حدود ۲.5 
میلیون یورو و دیگری حــدود ۲.5 میلیون 

دالر و به عــالوه 50 میلیون درهم مســاله 
فساد یا شبه فســادی رخ داده است که باید 
بعد از حکم قاضی و رســیدگی این عناوین 
را روی آن قــرار دهیم، معتقدیــم حتما به 

نتیجه می رسد

مقابله با مفسدان هزینه  دارد
وی تصریح کرد: در هفته گذشــته نیز 40 تا 
50 پرونده که احساس نیاز به پیگیری ویژه 
در آنها را مشاهده کردیم بر اساس دیداری 
که بــا رئیس قــوه قضائیه داشــتیم، مورد 
پیگیری قرار دادیم.موســوی خاطرنشان 
کرد: به همین منظور از یکی از معاونان قوه 
قضائیه درخواســت کردیم این قضیه را در 
اولویت قرار داده و در راســتای رسیدگی به 
این پرونده ها به ســازمان تامین اجتماعی 
کمک کننــد زیــرا در این گونه مســائل 
احتیاط داریــم و بنا داریم قبــل از اینکه به 

خروجی برسیم آن را اعالم نکنیم.
وی ادامه داد: زمانی کــه به خروجی خوبی 
در رسیدگی به این پرونده ها رسیدیم، حق 
به حق دار برگردانده شــد و زمینه هایی که 
متاسفانه مورد سوء اســتفاده قرار گرفته را 
بازپس گیری کردیــم، موضوع را با جزئیات 

برای مردم بیان می کنیم.
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعی 
اظهارداشــت: ایــن موضــوع در واقع در 
زیرمجموعه خود ســازمان بــوده و خطای 
بزرگ را انجام داده اســت؛ در واقع این پنج 
رقــم زمیــن از زمین های بســیار مرغوب 
تهران اســت به همین دلیل بعضــا کار به 
جایی رسیده که از دوستان نظارتی سازمان 
افرادی که برای بازرســی و نظارت از ملک 

رفته اند، آنها را راه نداده اند.
موســوی معتقد اســت: بعضا مفســدان و 
کســانی که دارای این گونه خطاها هستند 
حاشــیه امن پیــدا کرده اند کــه مقابله با 
آنها هزینــه دارد و مــا پای ایــن هزینه ها 
ایستاده ایم و حتما پس از حصول نتیجه به 

مردم اطالع رسانی خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح 
کرد: این چهار یا پنج مســاله جزو مسائلی 
خواهد بود کــه عالوه بر رویکــرد ایجابی با 
این فضاهایی که در برخورد سلبی با خروج 
منابع خواهیم داشــت، مــی تواند برخی از 
مشکالت ما را در پایدارســازی منابع برای 

سازمان برطرف کند.

حال سازمان تأمین اجتماعی از دیگر 
صندوق ها بهتر است

موسوی در پاسخ به این سوال که 53درصد 
جمعیت ایران تحت پوشش سازمان تأمین 
اجتماعی به عنــوان بزرگترین ســازمان 
بیمه ای اســت بــرای تامین منابــع پایدار 
ســازمان چه اقداماتی انجام شــده است؟ 
گفت: اساســا ناپایداری منابــع صندوق ها 
یک معضل بســیار مهم و جدی اســت که 
همه صندوق های بازنشســتگی در کشور 
با آن روبه رو هســتند و در قیــاس با دیگر 
صندوق های بیمه ای حال تأمین اجتماعی 

از همه صندوق ها بهتر است.
وی ادامه داد: برخی از صندوق ها متاسفانه 
ضریب پشتیبانی آنها به نقطه تقریبا پایینی 
رســیده البته نمی توان گفت نقطه ســر به 
ســری، چون نقطه سر به ســری در تامین 
اجتماعی 6 به یک اســت کــه اینجا نقطه 
تعادل منابع بر مصارف اســت و بایستی 6 
نفر ورودی با یک نفر بازنشســته یا خدمت 
گیرنده داشته باشــیم؛ این عدد اکنون در 
تامین اجتماعی 4.۲ درصد است یعنی سیر 
نزولی آن آغاز شده است که براساس تغییر 
و تحوالت جمعیتی، قوانین و سیاست هایی 

که مباحث بیمه ای را به هم زده است.

۵0 درصد بازنشستگان تامین 
اجتماعی پیش از موعد هستند

وی معتقد اســت: یکی از این سیاست ها و 
قوانین، بازنشستگی پیش از موعد است، در 
سال 139۲ حدود 16 درصد بازنشستگی ها 
در ســازمان تامین اجتماعی پیش از موعد 

بود اما امروز متاســفانه بیــش از 50 درصد 
بازنشستگی های سازمان تأمین اجتماعی 
به عنوان بازنشســتگان پیش از موعد است 
بنابرایــن باید به ســمت توانمندســازی، 
اصالحات پارامتریک و ســاماندهی مبنایی 

صندوق پیش برویم.
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعی 
ادامــه داد: یکی از رویکردها این اســت که 
باید با رویکرد توانمندســازی محاســبات 
و پارامترهای مناســب بیمه ای، به ســراغ 
آنها برویم که با همکاری مجلس شــورای 
اســالمی کارهایی شــروع شــده و پس از 

جمع بندی آنها را اعالم خواهیم کرد.

چهار راهبرد در راستای پایدارسازی 
منابع تأمین اجتماعی

وی تصریح کرد: هشت راهبرد در مدیریت 
جدید اعالم کردیم که چهــار راهبرد آن در 
راستای پایدارسازی منابع است که البته هر 
کدام ســهمی را بر دوش دارد؛ یکی از آنها 
توانمندســازی و اصالحــات پارامتریک و 

ساماندهی است.
یکی از راهبردهایی که به لحاظ مسئولیتی 
از منظــر حکمرانــی تامیــن اجتماعی به 
دوش داریــم و در اصل ۲9 قانون اساســی 
به آن پرداخته شــده بحث توسعه پوشش 
بیمه همگانی اســت که در سیاســت های 
ابالغی رهبر معظم انقــالب به آن پرداخته 
شــد؛ همین راهبــرد تعمیم و گســترش 
بیمه همگانی یا بــه عبارتی افزایش ورودی 

صندوق است.
وی ادامه داد: در ســال گذشــته به همین 
منظور و با تالش همــکاران در اقصی نقاط 
کشــور بیش از یک میلیون نفر بیمه شــده 
جدید وارد شد،  یعنی ورودی ما در یک سال 
قابل توجه بوده اســت و در چهار یا پنج ماه 
گذشته حدود 4۲0 هزار نفر را در قالب بیمه 

فراگیر خانواده ایرانی بیمه کرده ایم.

پوشش بیمه ای 2۷0 هزار زن خانه دار 
و دانشجو در 1401

وی تصریــح کــرد: دو طرح تحولــی برای 
توســعه پوشــش بیمه ای در برنامه داریم 
تا هم ماموریت ســازمانی، هدف اصلی در 
حکمرانی تامین اجتماعی و هم منابع وارد 
صندوق شــود که با اجرای ایــن طرح ها در 
این چهار یا پنج ماه گذشته حدود ۲۷0هزار 
نفــر در قالب دو طــرح تحولــی بیمه زنان 

خانه دار و دانشجویان بیمه شدند.
مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفت: 
اکنــون بیمه های اجتماعی در کل کشــور 
۷3 درصد مــردم را تحت پوشــش دارند و 
هنوز ۲۷درصد جامعه بیمــه ندارند و باید 
در افق آرمانی جمهوری اسالمی با رویکرد 
تحقق عدالت این افراد تحت پوشــش بیمه 

اجتماعی قرار گیرند.
وی خاطرنشــان کرد: در ســازمان تامین 
اجتماعی برنامه تحقــق آرمان عدالت را در 
برنامه داریم تا این موضوع منجر به پایداری 

منابع در سازمان شود.

تالش برای اشتغال معلوالن وظیفه دینی ماست

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست:

سهم سازمان محیط زیست از بودجه کشور 2 صدم درصد است
خریــدار   معــاون توســعه مدیریــت، 
حقوقی و امــور مجلس ســازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: از ســال 1394 یعنی 
سال ابالغ سیاست های کلی نظام در حوزه 
محیط، ســهم ســازمان محیط زیســت از 
کل اعتبار گشــود ۲ صدم درصد است که با 
توجه به وظیفه سنگین سازمان در راستای 
حفظ محیط زیست و سیاست های ابالغی 

نیازمند تحول و جهش اساسی است.
 رضا انجمن شــعاع در نخســتین همایش 
سیاســت های کلی نظــام در حوزه محیط 
زیســت افزود: یکــی از محورهــای اصلی 
در پیشــبرد اهداف و سیاســت های کلی 
نظــام در حوزه محیط زیســت ســرمایه 
انسانی ارزشــمندی اســت که در سازمان 
محیط زیست حضور دارند از سوی دیگر باور 

مدیران در اجرای درست طرح ها هم بسیار 
مهم است.  وی اظهارداشت: برای اینکه در 
یک مســیر مشخص برای رســیدن به یک 
الگوی مطلوب و رســیدن به هدف تعیین 
شده برســیم راهی جز اجرای سیاست های 

کلی نظام در حوزه محیط زیست نداریم.  
انجمن شعاع ادامه داد: شاخص عملکرد ها 
در زمینه مصرف بهینه اب، شــدت مصرف 
انرژی، سرانه ظرفیت زیســتی و انتشار گاز 
کربنیک نشان می دهد که وضعیت محیط 
زیست کشــور ناپایدار اســت و در شرایط 
ریسک باال قرار دارد لذا باید از ظرفیت های 

که در اختیار داریم درست استفاده کنیم.  
وی افزود: یکــی از این ظرفیــت ها زمانی 
اســت که در اختیار داریم کــه باید در این 
مســیر از بزنگاه های موجود به خوبی بهره 

ببریم، یکــی از این بزنگاه هــا برنامه هفتم 
توسعه اســت چون اکنون در مرحله تدوین 
آن هســتیم که می توانیم با برنامه ریزی از 
آن اســتفاده کنیم.  وی تاکید کرد: ســهم 
اعتبــاری ســازمان از کل بودجه کشــور 

ناچیز و در حــد دو صدم درصد اســت که 
نیاز بــه جهش دارد، در این راســتا ســتاد 
برنامه و بودجه ســازمان تشــکیل شد و در 
این مســیر در حال برنامه ریزی هســتیم.  
وی اظهارداشــت: با ابلغ سیاست های کلی 
نظام در حوزه محیط زیست بار سنگینی بر 
دوش سازمان محیط زیست گذاشته است 
از سوی دیگر رییس جمهوری هم بر حفظ 
محیط زیست تاکید دارد که این هم وظیفه 
سازمان را ســنگین تر می کند.  وی گفت: 
بررسی ها نشــان می دهد حدود 4۷ درصد 
از سیاســت های ابالغی رهبــری در حوزه 
محیط زیست عملیاتی شده و بیش از نیمی 
از آن مانده اســت همچنین بندهای آن به 
طور متوازن دنبال نشده است.  انجمن شعاع 
با اشاره به اینکه البته اقدامات خوبی صورت 

گرفته اســت، گفت: در برنامه اول تا ششم 
توســعه هیچگاه به محیط زیست جداگانه 
پرداخته نشــده اســت اما در برنامه هفتم 
یک بخش بــه طور مجزا به محیط زیســت 
اختصــاص داده شــده دیگه این نشــان از 
رویکرد دولت در حفظ محیط زیســت دارد 
و ما هم باید از ابن فرصت به خوبی استفاده 
کنیم.  ســتاد برنامه و بودجه سازمان فعال 
است تا ســازمان محیط زیســت را در یک 
دوره 5 ســاله به لحاظ انجــام وظیفه ای که 
برعهده دارد بیمه کند.  سازمان برای اجرای 
سیاست های ابالغی رهبری در حوزه محیط 
زیســت باید به فناوری های روز مجهز شود 
چون در پایــش اقدامات راهــی جز تجهیز 
ســازمان به فناوری های روز نداریم که این 

مسأله هم نیازمند اعتبار است.



ســاوه – ملیکا باقری    فرماندار ویژه ســاوه 
گفت: همانطور که بار ها ریاســت محترم جمهور 
تاکید کرده انــد، تمامــی ارکان دولت موظف به 
خدمت شــبانه روزی به مردم و رفع مشــکالت و 

تنگنا های موجود هستند.
افزایش امید و رفع مشــکالت مردم از مهمترین 
اهداف دولت ســیزدهم :فرماندار ویژه ســاوه در 
جریان معارفه مهندس »صالح کربالیی حسنی« 
به عنــوان سرپرســت معاونــت هماهنگی امور 
عمرانی فرمانداری ویژه شهرســتان ساوه، دولت 
ســیزدهم را دولتی مردمی و امیدآفرین خواند و 
گفت: علیرغم آنکه دولت سیزدهم در آغاز فعالیت 
خود با تنگنا های شدید اقتصادی و کسری بودجه 
چشمگیر و همچنین با کاهش اعتماد و امید مردم 
مواجه بود، اما با لطف خــدا و تحت رهنمود های 

داهیانه رهبر معظم انقالب و با هدایت و مدیریت 
هوشــمندانه آیت اهلل رئیسی توانســته تا حدود 
زیادی بر مشــکالت و تنگنا ها موجود فائق آید و 
مجال شیطنت ها و یاس آفرینی ها را از بدخواهان 
داخلی و دشــمنان خارجی نظام مقدس اسالمی 
بگیرد.وی با اشــاره به سیاست های و راهبرد های 
دولت ســیزدهم گفت: همانطور که بار ها ریاست 
محترم جمهور تاکید داشــته انــد، تمامی ارکان 
دولت موظف به خدمت شبانه روزی به مردم و رفع 
مشکالت و تنگنا های موجود هستند و باید بدون 
آنکه درگیر حاشــیه آفرینی ها شوند، تمام وقت و 
انرژی خود را صرف تحقق سیاســت های تعیین 

شده دولت مردمی نمایند.
»مهدی الیاســی« با تاکید بر اینکــه اصلی ترین 
سیاست دولت سیزدهم، افزایش امید و اعتماد در 

کشور است اظهار داشت: افزایش این امید و اعتماد 
جز با خدمت و تــالش شــبانه روزی و مخلصانه 
محقق نمی شود، فلذا همه مدیران و دستگاه های 
اجرایی باید با روحیه اخالص و مجاهدت خدمت 
کنند و قطعا برای ما پذیرفتنی نیســت که مدیر و 
یا دستگاهی خارج از چارچوب سیاست هایی که 
دولت مردمی سیزدهم تعیین کرده است حرکت 
کند و بنده از اینجا به همه دســتگاه های اجرائی 
شهرستان می گویم که باید خود را با سیاست ها، 
اهــداف و ماموریت هایــی کــه نمایندگی عالی 
دولت در شهرستان ساوه تبیین و ترسیم می کند 
هماهنگ کنید و بی تردید ما با هرگونه کوتاهی، 
سستی و انحراف از این سیاســت ها که بر مبنای 
بیانیه گام دوم انقالب ترسیم و تعیین شده است، 

برخورد خواهیم کرد.

براهیم نامداری مدیر کل دیوان  شهریار-ریحانه رجبی
محاسبات استان تهران سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه 

هیجدهم شهریور ماه شهر شهریار بود.
 وی در سخنان پیش از خطبه ها اعالم داشت: رویکرد انقالبی و 
تبدیل دیوان به نهاد گام دوم انقالبی در مبارزه با فساد و  نظارت 
مستمر و پیشگیرانه از حیف و میل و تاراج بیت المال از اقدامات 

این دوره مدیریتی دیوان محاسبات کشور بشمار می آید.
نامداری در ادامــه به آثار تفریــغ زودهنگام بودجه ســاالنه 
دولت و اســتفاده کارآمــد از منابع بودجه در حل مشــکالت 
مردم پرداخــت و افزود: اجتماعی ســازی و مردمی ســازی 
دیوان و برقرای تعامل دو ســویه با مردم و معتمدین مردمی و 
جریان ها و تشکل های انقالبی و دغدغه مندان جهت کشف و 
اصالح انحرافات مالی و عملیاتی در بخش دولتی و شرکت ها و 
بانک ها و نهادهای عمومی غیردولتی عملیاتی شده و در حال 

اجراست.
مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران با اشاره به ابراز رضایت 
مقام معظم رهبری از عملکرد دیوان محاســبات که مرهون 
راهبری ریاســت کل دیوان و تالش کارکنان خدوم بوده اعالم 

داشت: این موضوع برای دیوان محاسبات افتخار بزرگی است.
وی افــزود: برخالف نظــر معاندیــن نظام و دشــمنان 
قســم خورده که هدفشــان انزوای بین المللی جمهوری 
اســالمی ایران بود، با تدبیر رئیس کل دیوان محاسبات 
کشــور  جمهوری اســالمی ایران بعنوان رئیس سازمان 
اکوسای برای یک دوره سه ســاله انتخاب شد و همچنین 
پیشــنهاد تاسیس دیوان محاســبات کشورهای اسالمی 
توسط ریاســت کل دیوان محاســبات جمهوری اسالمی 

ارائه گردید. 
نامــداری همچنین در پاســخ بــه مطالبه گــری مردم 
شــهریار گفت: تخلفات پروژه بیمارســتان امام خمینی 
شــهریار مورد بررســی و اقــدام قانونی قــرار گرفت و 
با متخلفین حســب مــورد وفق قانون برخورد می شــود 
اولویــت فعلی ما در پــروژه مذکور اتمــام و بهره برداری 
از آن اســت. وی در پایان از مردم شــهریار خواست هرگونه 
اقدامات خالف قانــون و حیف و میل بیت المال را که توســط 
دستگاه های اجرایی مشاهده می نمایند از طریق سامانه ۱۹۸ 

به دیوان محاسبات منعکس نمایند

البرز-مظفری مدیر عامل شــرکت گاز استان البرز گفت: 
تغییر و تحول در مســئولیت های اداری امری اجتناب ناپذیر 
است و در مسئولیت هر فرد در هر جایگاه مدت محدودی برای 

خدمت به مردم وجود دارد.
ســیدرضا غفاریان مدیر عامل این شرکت، در مراسم قدردانی 
از هرمز نوروزی و معرفی عباس شمس اللهی به عنوان روسای 
قدیم و جدید مدیریت مهندســی و اجرای طرح های شرکت 
گاز اســتان البرز اظهار کرد: فرصت خدمت به مردم بسیار زود 
گذر است و باید از لحظه به لحظه آن استفاده کرد، در تعبیری 
حضرت علی علیه الســالم می فرمایند که »فرصت مانند ابر از 
افق زندگــی می گذرد، مواقعی کــه فرصت های خیری پیش 

می آید غنیمت بشمارید و از آن ها استفاده کنید«.
وی ادامه داد: تغییر و تحول در مســئولیت هــای اداری امری 
اجتناب ناپذیر است و در مسئولیت ها هر فردی در هر جایگاهی 
که ورود می کند مدت محدودی بــرای خدمت به مردم دارد و 
این رویه حتی در باالترین مقام دولت که رئیس جمهور باشد 

اعمال می گردد.
مدیر عامل شرکت گاز اســتان البرز ادامه داد: در این شرکت 
از لحظه ای که بنده مســئولیت گرفتم شــاهدم که مدیران و 
همه کارکنان قدردان لحظه به لحظه مسئولیت خود هستند 
و با تمام وجود تالش دارند تا به مــردم کمک کنند و مهندس 
نوروزی هم از این قاعده مستثنی نبوده و حداقل در این مدت 
که بنده در این اســتان مســئولیت گرفتم شــاهد بودم که با 

اهتمام وی و همکارانشان پروژه های ما به ثمر نشست.

غفاریان ادامه داد: مهندس نوروزی از بدو ورود به شرکت ملی 
گاز تا کنون همه رده ها را پیموده و با تجربه ای که در این سال 
ها اندوخته اند نقش قابل توجهی در گازرسانی به مردم استان 

البرز ایفا کرد. این مســئول بیان کرد: از زمانی که استان البرز 
شکل گرفته مهندس نوروزی در شرکت گاز استان البرز حضور 
پیدا کرده و با تمام دشــواری هایی که در بدو تشــکیل استان 

وجود داشــته تالش کرده تا در بخش های مختلف مدیریتی 
خادم خوبی برای مردم استان البرز باشند.

غفاریان با اشــاره به انتخاب شــعار »ســالی به یادماندنی در 
گازرسانی جهادی به روستاها« در سال جاری؛ اظهار کرد: در 
سال جاری بنا بر گفته همکاران حدود پنج برابر نسبت به سال 
گذشته جذب بودجه در بخش عمرانی برای انجام پروژه ها در 
جاهای صعب العبور صورت گرفت با توجه به کمبودی که در 
بخش نیرو داشتیم مهندس نوروزی و همکارانشان توانستند 

در اجرای پروژه ها موفق عمل کنند.
مدیر عامل شرکت گاز استان البرز خاطرنشان کرد: مهندس 
نوروزری کمتر از یک سال دیگر بازنشسته می شوند و با توجه به 
حجم باالی پروژه ها از دست دادن ناگهانی نیروی با تجربه و با 
سواد در عرصه شرکت گاز ضربه سهمگینی به ما وارد می کرد 
بنابراین با علم به این موضوع با شــیب مالیم درصدد تقسیم 
مســئولیت ها برآمده و نیروی با تجربه دیگری را به همکاری 
فراخواندیم و هدف از این تغییر و تحول این بود که در یک سال 
باقی مانده اســتفاده بهینه و مطلوب تری از مهندس نوروزی 

داشته باشیم.
غفاریان در ادامه بیان کرد: مهندس شمس اللهی حدود هفت 
ســال تجربه مدیر عاملی شرکت گاز اســتان ایالم در کارنامه 
کاری خود دارد و در بخش های مختلف و استان های مختلف 
حضور داشته و با توجه به محدودیت هایی که وجود دارد از وی 
درخواست کردم تا در این اســتانی که حجم کارها فوق العاده 

باالست به ما کمک کنند.

شهریار

البرز

تاکید مدیر کل دیوان محاسبات استان تهران بر تعامل دو سویه با مردم

مدیرعامل شرکت گاز  البرز:

فرصت برای خدمت به مردم محدود است

نماینده ولی فقیه در استان فارس بر  شــیراز –چراغی
لزوم تقویت رســانه های داخلی برای مقابلــه تاثیرگذار در 

مقابل امپریالیسم خبری تاکید کرد.
آیت اهلل لطف اهلل دژکام بــا حضور در پاتوق تبیین بســیج 
رسانه فارس بیان کرد: بســیج هر جا که حضور داشته نقش 
هماهنگ کنندگی و هم افزایی را به خوبی با روحیه جهادی 

ایفا کرده است.
به نقل از بسیج رســانه فارس، آیت اهلل دژکام ادامه داد: این 
جلســه هم برای این بود که با محوریت بسیج رسانه بتوانیم 
عقب ماندگی های خود را در زمینه های مربوط به مســائل 
مباحث رسانه ای و تبلیغی که امروز بسیار ضرورت دارد که 

تقویت بشود، جبران کنیم.
امام جمعه شیراز تاکید کرد: باید رســانه های داخلی را در 

مقابل امپریالیزم خبری تقویت کنیم.
آیت اهلل دژکام ابراز امیدواری کرد که با همکاری و همفکری 
بسیج رسانه، کار جهادی مســتمر به نقطه قوتی در زمینه 

حرکت تبلیغی و کار رسانه ای تبدیل شود.
رئیس ســازمان بســیج رســانه فارس نیز با ارائه گزارش 
از عملکرد ســه ماهــه پاتوق تبییــن بیان کــرد: حضور 
تصمیم گیران ارشد استان در بســیج رسانه و پاتوق تبیین، 
نشــان از اهمیت و جایگاه ویژه اصحاب محترم رســانه در 
اســتای پیشــبرد اهداف انقالب با رویکرد امیدافرینی در 

جامعه دارد.

هادی رضایی با بیان اینکه بهترین و امین ترین مشــاوران 
برای مسئوالن در نبرد رسانه ای نامتقارن با دشمن، اصحاب 
رسانه هستند، گفت: سیاست گذاری رســانه ای در استان 
باید توسط فعاالن و دلســوزان این عرصه در کنار مسئولین 

انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب  کرمانشاه- حســنا فخارزاده
و فاضالب استان کرمانشــاه گفت: با اجرای ۶.۵ کیلومتر از 
شبکه جمع آوری فاضالب محله شــاطرآباد شهر کرمانشاه 
بخشی از فاضالب این شهر از رودخانه آبشوران جدا خواهد 

شد.
»رضا داودی« افزود: شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه 
با توجه به ورود بخشی از فاضالب شهر کرمانشاه به رودخانه 
آبشــوران و تبعات زیســت محیطــی ناشــی از آن پروژه 
جداسازی فاضالب محله شــاطرآباد از رودخانه آبشوران را 

آغاز کرد.
به گفته وی، با اتمام این پروژه که شامل ۶.۵ کیلومتر اجرای 
شــبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب محله شــاطرآباد 
بــا لولــه ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۱۵، ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ میلیمتر و از 
نوع پلی اتیلن است عالوه بر جداســازی بخشی از فاضالب 
شهر کرمانشــاه از رودخانه آبشــوران ۲ هزار و ۹۰۰ نفر نیز 

زیرپوشش خدمات فاضالب مدرن قرار خواهند گرفت.
مدیرکل شــرکت آب و فاضالب کرمانشــاه پیشرفت این 
پروژه را ۲۵ درصد عنوان کرد و افزود: به طور قطع با افزایش 
اعتبارات بخــش فاضالب و تخصیص اعتبــار موردنیاز می 
توان فاضالب شــهر را به صورت کامل از رودخانه آبشوران 

جدا ساخت.
آبشوران رودخانه ای است که از دل شهر یک میلیون نفری 

کرمانشــاه عبور می کند و به محلی برای ریزش فاضالب و 
زباله ها تبدیل شده است.

منشا این رودخانه که سراب قنبر در جنوب غرب کرمانشاه 
است با عبور از دل محالت شهر راهش را تا رودخانه قره سو در 
ضلع شمال شرقی کرمانشاه ادامه می دهد و با این رودخانه 

یکی می شود.
شــهر کرمانشــاه با یک میلیون نفر جمعیت حدود نصف 
جمعیت اســتان را در خود جا داده و بیشــتر فاضالب مرکز 

استان به رودخانه قره سو سرازیر می شود.

شیراز کرمانشاه
نماینده ولی فقیه در فارس:

باید رسانه های داخلی مقابل امپریالسیم خبری تقویت شوند
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمانشاه:

ودخانه آبشوران  بخشی از فاضالب شهر کرمانشاه از ر
جدا می شود

فرماندار ویژه ساوه:

افزایش امید و رفع مشکالت مردم از مهمترین اهداف دولت سیزدهم است
وستای  وژه اصالح شبکه آب ر بهره برداری از پر

بتلیجه شهرستان بویین میاندشت

اصفهان-مریم مومنی پروژه اصالح شــبکه روســتای بتلیجه شهرستان 
بویین میاندشــت به طول ۴۱۰۰ متر افتتاح شــد. این برنامه بــا حضور معاون 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، معاون خدمات مشترکین و درآمد 

آبفای استان اصفهان و جمعی...
این برنامه با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان، معاون 
خدمات مشترکین و درآمد آبفای استان اصفهان و جمعی از مسئوالن شهرستان 
بویین میاندشــت بهره بــرداری از پروژه اصالح شــبکه آب روســتای بتلیجه 

شهرستان بویین میاندشت برگزار گردید.
خط آبرسانی روستای بتلیجه با توجه به فرسودگی لوله و جلوگیری از هدر رفت 

آب اصالح و همچنین ۱۰۰ فقره انشعاب آب در مسیر این خط لوله اصالح شد.
این خط آبرســانی ۳۰۰ نفر را تحت پوشــش خود دارد و با هزینه ای بالغ بر ۲۵ 

میلیارد ریال اصالح شده است.

شهردار مبارکه :

وژه های عمرانی درهمه  جای   آهنگ اجرای پر
شهر مبارکه شنیده می شود

اصفهان-مریم مومنی  شــهردار مبارکه در بازدید نماینده مردم مبارکه در 
مجلس شورای اســالمی از پروژه های عمرانی این شهر اظهار کرد: امروز علیرغم 
وجود مشــکالت مالی در شــهرداری، آهنگ اجرای پروژه های عمرانی در جای 

جای مبارکه و محالت مختلف این شهر شنیده می شود.  
محمدمهدی احمدی با قدردانی از نماینده مردم مبارکه برای حمایت های ویژه 
از شهرداری و تشکر از اعضای شورای شــهر برای هماهنگی ها و کمک ها ، افزود: 
خداوند متعال را شــاکرم که فرصت و نعمت خدمت به شهر مبارکه را به من اعطا 
کرد و این نوید را به شهروندان مبارکه می دهم که در سالجاری بتوانیم در اقصی 

نقاط این شهر پروژه های عمرانی را به بهره برداری برسانیم.
✓اجرای پروژه های عمرانی با سرعت در حال انجام است

عبداهلل وکیلی، رئیس شورای اسالمی شهر مبارکه هم در این بازدید اظهار کرد: 
پروژه های در دست اجرای شهرداری مبارکه نویدی برای همه شهروندان است.

وی با اشــاره به بازدید از پروژه خیابان ۲۲ بهمن افزود: امــروز به همراه نماینده 
مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی و شــهردار و معاونان شهردار مبارکه از 
پروژه های در حال انجام بازدیدی به عمل آوردیم که بحمداهلل کارها با سرعت در 

حال انجام است.

مدیر منطقه اردبیل خبر داد؛

بیش از 5 هزار تن گاز مایع در استان اردبیل 
ونیکی توزیع شد   بصورت الکتر

اردبیل-افســون جبارزاده  مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیل گفت: در پنج ماهه اول ســال جاری، بیش از پنج هزار تن گاز مایع 
در سطح منطقه بصورت الکترونیکی توزیع شده است. سیدحجت مدنی درباره 
توزیع الکترونیکی گاز مایع با زیر ساخت بانکی در منطقه اظهار کرد: در بازه زمانی 
یاد شده پنج هزار و ۴۳۴ تن گاز مایع در سراســر استان تامین و توزیع شده است 
که با آنالیز و مقایسه مصرف این فرآورده در این مدت در قیاس با مدت مشابه سال 

قبل ۱۳ درصد کاهش مشاهده می شود.
مدنی هدف از اجرای این طرح را تامین و رفاه شهروندان در راستای رعایت حقوق 
شهروندی، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و استفاده غیر مجاز از گاز مایع و نیز 
ساماندهی توزیع فرآورده های نفتی با استفاده از کارت بانکی سرپرست خانوار در 

همه شهرستان های منطقه اعالم کرد.
 وی تاکید کرد: با اجرای این طرح، گاز مایع از طریق کارت بانکی سرپرست خانوار 
 NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR که در سامانه تجارت آسان به آدرس

ثبت نام کردند توزیع خواهد شد
و افرادی که تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده اند نیز می توانند بدون واسطه و 
به صورت غیر حضوری، با مراجعه به سامانه یاد شده ثبت نام کنند و سیلندر گاز 
مایع خود را با نرخ مصوب وزارت صمت )صنعت، معدن و تجارت( از طریق کارت 

خوان و با دریافت رسید سوخت خریداری کنند.

مدیر منطقه اردبیل خبر داد؛

وها در استان  نزدیک به 34 درصد سوخت خودر
اردبیل به گاز طبیعی فشرده اختصاص دارد

اردبیل-افسون جبارزاده    مدیر شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
منطقه اردبیــل از اختصاص نزدیک بــه ۳۴ درصدی ســوخت خودروها به گاز 

طبیعی فشرده در استان اردبیل خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل، 
ســیدحجت مدنی ضمن اعالم خبر فوق گفــت: مصرف این ســوخت پاک در 
۱۵۵ روز گذشته ســالجاری، بیش از ۱۰۲میلیون مترمکعب بوده که در قیاس 
با مدت مشابه سال قبل ۲.۶ درصد رشد داشته اســت.مدنی با اشاره به پتانسیل 
تولید گاز طبیعی فشرده در کشــور تصریح کرد: تالش شده سهم گاز طبیعی در 
سبد سوخت کشــور افزایش یابد و از ســوی دیگر با توجه به اینکه شبکه گاز در 
سراسر استان گسترده شده است، امکان استفاده از این سوخت به عنوان سوخت 

خودروها وجود دارد.
  این مقام مسئول ادامه داد: با دارا بودن ۶۹ باب جایگاه عرضه سی ان جی، به طور 
میانگین روزانه بالغ بر ۶۶۱ هزار مترمکعب گاز طبیعی فشــرده در بازه زمانی یاد 

شده به خودروهای گازسوز در سراسر استان عرضه شده است.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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با تالش شرکت کاالرسان برای نخستین بار در کشور صورت گرفت
ونمایی از دستگاه دانش بنیان در حوزه   ر

حمل و نقل خرده بار
برای نخستین بار در کشور از دستگاه سنجینو که یک ابزار دانش بنیان 
برای اندازه گیری وزن و حجم مرســوالت خرده بار محسوب می شود 

رونمایی شد.
آیدین نراقی مدیرعامل شرکت کاال شان بهار کیش در مراسم رونمایی 
از این محصول با بیان اینکه دستگاه سنجینو قادر به محاسبه هوشمند 
هزینه ارسال و صدور فاکتور بر مبنای مسافت، وزن و ابعاد است، افزود: 
با توجه به روند روبه رشــد حجم ارســال کاال به مناطق مختلف کشور 
اســتفاده از این دســتگاه می تواند عالوه بر تســریع فرآیندها، دقت و 

ساماندهی ارسال خرده بار را افزایش دهد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر این شرکت در تمامی شهرهای کشور که 
دارای پایانه مســافربری اتوبوس رانی هســتند، حضور داشته و ارسال 
و دریافت مرسوالت پســتی را توسط شبکه اتوبوســرانی به تمام نقاط 

کشور انجام می دهد. 
نراقی با بیان اینکه شرکت کاالرسان زمینه اشتغال زایی برای سه هزار 
نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شامل پرسنل عملیاتی و اجرایی را 
فراهم کرده، افزود: این حجم از اشتغالزایی شامل شبکه توزیع و شبکه 
جمع آوری شــامل پیک های موتوری و وانت بارها و همچنین ناوگان 

اتوبوس رانی کشور است. 
امیرحســین یاری مدیــر اجرایی کاالرســان گفت: در حــال حاضر 
کاالرسان در حال توسعه زیرساخت خدمت درب تا درب بوده تا کاال را 

از درب منزل یا محل کار مبدا تا محل مورد مقصد ارسال کند.
یاری اظهار کرد: دســتگاه دانش بنیان ســنجینو کاالرســان با هدف 
ارائه نرخ نامه و تعرفه منصفانه در ازای ارســال بار تحت شرایط مختلف 

رونمایی شده است. 
یاری گفت: نرخ بارنامه های کاالرسان با دستگاه دانش بنیان سنجینو 
صرفا بر اســاس وزن و حجم بــار و فاصله بین مبدا تا مقصد ســنجیده 
می شــود و کاالرســان رقم ثابتی را به ازای حمل مرسوله های یکسان 

دریافت می کند.
وی در خصوص رقبای این شــرکت عنوان کرد: رقیب اصلی کاالرسان 
تعاونیها هســتند و مزیت رقابتی اصلی کاالرسان نسبت به رقبا قیمت 
گذاری منصفانه، تعیین قیمت بر اساس وزن حجمی مرسوالت و اعالم 
وزن مرسوله که تا به امروز در ناوگان حمل و نقل خرده بار توسط شبکه 

اتوبوسرانی مسافری وجود نداشته است.
مدیراجرای کاالرســان بیان کرد: این شــرکت قصد دارد ابتدا دستگاه 
دانش بنیان ســنجینو را در در پایانه بیهقی و تا سه ماه آینده در تمامی 
پایانه های مسافری اتوبوس رانی اســتان تهران نصب کند و در مرحله 
بعد این دستگاه در پایانه های اصفهان و سپس در تمامی مراکز استانها 

طی یکسال آینده نصب خواهد شد.

وی گفت: این اولین بار است که دســتگاه ایکس-ری در پایانه حمل و 
نقل خرده بار در پایانه های مسافربری اتوبوس رانی نصب می شود که از 

حمل کاالهای ممنوعه غیرمجاز جلوگیری به عمل می آید. 
وی گفت: تمامی انبارهای مســتقر در پایانه های مسافربری کاالرسان 
به سیســتم روز انبارگردانی هوشــمند rfid جهت دقــت در فرآیند 

رهسپاری مرسوله مجهز گردیده اند. 
وی گفت: کاالرســان بهار کیش یک شــرکت فعــال در زمینه حمل 
و نقل مرســوالت پستی توســط پایانه های مســافربری اتوبوس رانی 
است و فعالیت خود در زمینه حمل و نقل مرســوالت پستی را با هدف 
ســاماندهی این بازار و ارســال ایمن و سریع مرســوالت پستی به کل 
شهرهای ایران از حدود ۲0 سال پیش در پایانه مسافربری بیهقی تهران 

آغاز کرد.

 آمادگی بانک توسعه تعاون در ارائه خدمات 
به زائرین اربعین حسینی

بانک توسعه تعاون در راستای خدمات رسانی 
بانکی در ایــام اربعین اقدام بــه فراهم نمودن 
تمهیدات الزم و خدمات مناسب جهت ارائه به 

زائرین پیاده روی اربعین حسینی نمود.
گفتنی اســت بانک توســعه تعــاون در ایام 
پیــاده روی بــزرگ زائرین اربعین حســینی 
در مراکز اســتان ها و شهرســتان های مرزی 
اســتان های خوزســتان، ایالم و کرمانشــاه پیش بینی شعب کشیک 
جهت ارائه خدمــات بانکی)تــا ســاعت 1۷:00( ویژه این ایــام را از 

تاریخ)19/06/1401 تا 30/06/1401(منظور نموده است.
قابل ذکر اســت خدمات بانک توســعه تعــاون در اســتان های ایالم، 
کرمانشاه و خوزســتان در نقاط مرزی جهت ارائه خدمات پول رسانی 
به زوار، افزایش برداشت پول ازATM تا سقف 5میلیون ریال، در دوره 
زمانی )08/06/1401 تا 05/0۷/1401(، پیش بینی شــعب کشیک 
و افزایش ساعت کاری شــعب مرزی در ایام اربعین در شهرستان های 
خرمشهر، آبادان سوسنگرد و شعبه شوش در استان خوزستان، شعبه 
مهران و شــعبه ایالم در اســتان ایالم، شعبه قصر شــیرین در استان 

کرمانشاه می باشد.
شــایان ذکر اســت بانک توســعه تعاون مواردی چون تهیه و تدارک 
بیش از 43۷هزار بطری آب معدنی برای ارســال به سه استان مرزی، 
مشارکت با موکب شــهدای کارگر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در 
تهیه تعدادی دستگاه آبسردکن و همچنین ارسال اقالم و ملزومات سفر 
زوار اربعین را در جهت کمک به برگزاری هرچه باشــکوه تر این رخداد 

بر عهده دارد.

معرفی شعب منتخب بانک کشاورزی برای 
وش ارز اربعین فر

شــعب منتخب بانک کشــاورزی، خدمات ارز اربعین را تــا تاریخ ۲6 
شهریور هر روز تا ساعت 18 به واجدان شرایط ارائه می دهند .

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، سرپرستان خانوار می توانند 
به منظور خرید ارز اربعین برای اعضای خانواده خود )همسر و فرزندان( 
که در سامانه ســماح ثبت نام کرده اند، با در دست داشتن کلیه مدارک 
هویتی خــود و اعضای خانواده، به شــعب منتخب ایــن بانک مراجعه 
کنند .بر اســاس این گزارش، فروش ارز اربعین صرفاً با ارائه کارت ملی 
متقاضی ثبت نام شده در سامانه سماح امکان پذیر بوده و دریافت کپی 

مدارک هویتی ممنوع است.
 شایان ذکر اســت فروش ارز به زائران باالی 5 سال و زیر 18 سال که در 

سامانه سماح ثبت نام کرده اند به سرپرست آنان امکان پذیر است .

بانک گردشگری ٤8٠٠ میلیارد ریال تسهیالت 
ازدواج، ودیعه مسکن و فرزندآوری پرداخت کرد

بانک گردشگری به عنوان یک بانک خصوصی 
از سال گذشــته تاکنون در راستای تسهیالت 
تکلیفی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
بالغ بر 6800 فقره تســهیالت به مبلغ حدود 
4800 میلیــارد ریال در بخش هــای ازدواج، 
ودیعه مســکن و فرزنــدآوری پرداخت کرده 

است.
به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری، این بانک در سال 1400 در 
مجموع یک هزار و 650 فقره تســهیالت قرض الحسنه ازدواج به مبلغ 
131۷ میلیارد ریال پرداخت کرده اســت. همچنین در پنج ماه منتهی 
به پایان مرداد 1401 نیز 36۷ فقره تســهیالت بــه مبلغ حدودا 498 

میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است.
در بخش ودیعه مســکن نیز بانک گردشگری در ســال گذشته 3۷8۷ 
فقره تســهیالت به مبلغ ۲509 میلیارد و 885 میلیون ریال تسهیالت 
در تهران و 985 فقره تسهیالت ودیعه مسکن در سایر استان ها به مبلغ 

318 میلیارد و 90 میلیون ریال پرداخت کرده است. 
الزم به ذکر است این بانک در تهران بیش از سهمیه در نظر گرفته شده، 

تسهیالت ودیعه مسکن پرداخت کرده است.
بانک گردشگری در بخش تسهیالت فرزندآوری نیز در 5 ماه منتهی به 
پایان مرداد ماه سال جاری 559 فقره تسهیالت به مبلغ ۲00 میلیارد و 

400 میلیون ریال پرداخت کرده است.
این گزارش حاکیســت: به این ترتیب تاکنــون ۷۲ درصد متقاضیان 
تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و 60 درصد متقاضیان تســهیالت 
فرزندآوری با مراجعه به شــعب بانک گردشــگری و تکمیل مدارک، از 

تسهیالت مذکور بهره مند شدند و این روند همچنان ادامه دارد.
بانک گردشگری 100 شعبه در سراسر کشور دارد.

راه اندازی باجه بانکی سیار در مرز ایران و عراق
بانک سپه در پایانه مرزی مهران برای زائران 

حسینی کارت بانکی آنی صادر می کند
بانک ســپه با راه اندازی باجه ســیار در پایانه مرزی مهران برای زائران 

اربعین حسینی، کارت عابر بانک آنی صادر می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه: زائران حضرت اباعبداهلل 
الحســین )ع( برای دریافت خدمات بانکی نظیر صــدور کارت بانکی، 
دریافت و پرداخــت وجه، انتقال ســاتنا و پایا، کارت به کارت و ســایر 

خدمات ریالی می توانند به این باجه سیار مراجعه کنند.
شایان ذکر است، باجه سیار مستقر  بانک ســپه در پایانه مرزی مهران 
 از ســاعت ۷ صبح الی ســاعت ۲0 به هم وطنان گرامی خدمت رسانی

 می کند.

خبر خوش برای سهام داران وکار
 افزایش سرمایه 6هزار و 5٠٠میلیارد ریالی

 بانک کار آفرین
فرشاد محمدپور از ثبت پیشنهاد هیئت مدیره 
بانک کارآفرین جهت افزایش سرمایه 6 هزار و 

500 میلیارد ریالی خبر داد.
به گزارش روابــط عمومی بانــک کارآفرین؛ 
فرشــاد محمدپور عضــو هیات مدیــره بانک 
کارآفرین با اشــاره به ارائه درخواست افزایش 
ســرمایه اولیه بانک به ســازمان بورس اوراق 
بهادار و بانک مرکزی گفت: بر اســاس عمل به تعهدات مجمع عمومی 
ســالیانه بانک و طبق صحبت های مدیرعامل بانک در جریان برگزاری 
مجمع عمومی عادی سالیانه، مقرر شــد تا برای استحکام مالی بیشتر 
بانک در برابر تکانه های مالی سال 1401 افزایش سرمایه اولیه بانک از 

محل سود انباشته انجام شود.
وی در خصوص میزان افزایش ســرمایه بانک تصریح کرد: پیشــنهاد 
افزایش 6 هزار و 500 میلیارد ریالی از محل ســود انباشــته و ســایر 
اندوخته هــای بانک به تصویب هیات مدیره رســیده کــه بعد از تائید 
ســازمان بورس و تصویب در مجمع عمومی فوق العاده بصورت رسمی 

انجام خواهد شد.
محمد پور با بیان اینکه افزایش ســرمایه بانک عالوه بر عمل به تعهدات 
مجمع عادی سالیانه بانک موجب قوام بیشــتر مالی بانک خواهد شد، 
ادامه داد: ایجاد بهبود شــاخص هــای مالی با نگاه به آینده و تســریع 
توسعه فعالیت های بانک در راستای اهداف تعیین شده، از دیگر اهداف 
افزایش سرمایه بانک است.بر اســاس این گزارش ،سرمایه فعلی بانک 

کارآفرین 39 هزار و 500 میلیارد ریال است.
پیش از این از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ســود انباشــته، مطالبات 
حاصل شــده و آورده نقدی ســهامداران با هدف بهبود ظرفیت جهت 
توسعه فعالیت های سودآور ،ســرمایه بانک کارآفرین از مبلغ 8 هزار و 
500 میلیارد ریال به مبلغ 39 هزار و 500 میلیارد ریال رســیده بود که 
مرحله اول در 16 مهر سال 1399 و مرحله دوم هم 3 آبان سال 1400 

به ثبت رسیده بود.

راه اندازی ۴۰۰ پنل خورشیدی در استان هرمزگان
»جلیل تراهی« گفت: کمیته امداد امام خمینی )ره( بنا دارد تا با کمک 
بانک قرض الحســنه مهر ایران 400 پنل خورشیدی برای مددجویان 
تحت حمایت خود در روستاهای اســتان راه اندازی کند تا از این طریق 

برای آنان درآمد پایدار ایجاد نماید.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران »جلیل تراهی« 
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی»ره« اســتان هرمزگان در دیدار با 
دکتر »روح اهلل قاسمیان« مشــاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط 
عمومی و امور مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران، از همکاری های 

صورت گرفته در زمینه توانمندسازی مددجویان قدردانی کرد.
در این دیدار مدیرکل کمیته امداد امام خمینی»ره« استان هرمزگان، 
از تعامل مدیران و کارکنان بانک قرض الحســنه مهر ایران در راستای 

توانمندسازی نیازمندان و کمک به محرومیت زدایی تقدیر کرد.
تراهی ادامه داد: کمیته امداد امام خمینی )ره( بنا دارد تا با کمک بانک 
قرض الحسنه مهر ایران 400 پنل خورشــیدی برای مددجویان تحت 
حمایت خود در روستاهای اســتان راه اندازی کند تا از این طریق برای 

آنان درآمد پایدار ایجاد نماید.
پرداخت 540هزار فقره وام قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد

در ادامه، »روح اهلل قاســمیان« مشــاور مدیرعامــل و رئیس اداره کل 
روابط عمومی و امور مشــتریان بانک قرض الحســنه مهر ایران گفت: 
بانک مهربانی ها تا کنون بیش از540هزار فقــره وام به ارزش 58هزار 
میلیارد ریال با هدف توامندســازی مددجویان کمیته امداد پرداخت 

کرده است.
قاســمیان اظهار داشــت: پرداخت این تعــداد وام قرض الحســنه به 
مددجویان کمیتــه امداد حاکــی از نگرش مدیریتی حاکــم بر بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در رابطه با ضرورت توانمندسازی مددجویان 

کمیته امداد است.
وی در همیــن رابطه افزود: این بانــک با تمام توان خــود جهت ایجاد 
اشتغال و ایفای خدمت در راستای مســئولیت های اجتماعی با کمیته 

امداد امام خمینی )ره( همکاری خواهد کرد.
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 100 تراکنش واریز به حساب در ماه به ارزش بیش از 3۵ میلیون تومان

ماهیت حساب تجاری اعالم شد

خریدار  بر اساس مصوبه شــورای پول و اعتبار، 
چنانچه یک حساب بانکی بیش از 100 تراکنش 
واریز به حساب در ماه داشــته باشد و 35 میلیون 
تومــان در تراکنش هــا جابه جا شــود، تراکنش 

تجاری تلقی می شود و باید مالیات پرداخت کند.
پس از اجــرای قانــون پایانه های فروشــگاهی 
و ســامانه مودیــان از ســوی دولت کــه منجر 
بــه ســاماندهی 19 میلیــون درگاه پرداخت و 
کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشــویی و فرار 
مالیاتی شد، موضوع تفکیک حساب های تجاری 
از غیرتجاری به عنوان تکمیل کننده این زنجیره 
مطرح شــد که هفته گذشــته بانک مرکزی در 
بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده 
تجاری و خدمات بانکــی مرتبط با آن را برای اجرا 

به شبکه بانکی ابالغ کرد.
بر اســاس اعالم بانک مرکزی، ۲۲0 هزار حساب 
تجاری شناسایی شده اســت و این موضوع از این 
لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده 
حساب انجام می شــود و دیگر شــاهد فرار های 

مالیاتی نخواهیم بود.
بــه گفته اصغــر ابوالحســنی؛ قائم مقــام بانک 
مرکزی بر اســاس مصوبه شــورای پول و اعتبار 
چنانچه حســابی بیش از 100 تراکنش واریز به 
حساب در ماه داشته باشــد و 35 میلیون تومان 
در تراکنش ها جابه جا شود، تراکنش تجاری تلقی 
می شــود. ابتدا پیامکی برای افراد ارسال می شود 
که تراکنش هایی باالیی که دارد حســاب تجاری 
است و حســاب تجاری نیازمند اخذ مالیات است 
و چنانچه فرد مدعی شــود که کار تجاری انجام 
نمی دهد و به اشــتباه جزو حســاب های تجاری 
شناســایی شــده می تواند مدارک مربوطه را به 

سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می شود.
قائم مقــام بانــک مرکــزی از ارســال پیامک 
حســاب های تجــاری و غیرتجاری به افــراد از 

ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: نه تنها شناســایی 
حســاب های تجاری خللــی در فعالیــت افراد 
ایجاد نمی کند و برای حســاب های تجاری موارد 

مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
ابوذر سروش؛ معاون نظارت بانک مرکزی در این 
باره، هدف بانک مرکزی از تفکیک حســاب های 
تجــاری از غیرتجــاری را ایجــاد شــفافیت در 
نظام اقتصادی کشور دانســت و گفت: صاحبان 
حساب های تجاری دیگر الزم نیست تا برای نقل 
و انتقاالت بیش از دو میلیــارد ریال خود به بانک 
مســتند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط برای نقل و 
انتقاالت باالتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این 

اشخاص مستندات مطالبه کنند.
وی با اشــاره به اقدام افراد برای تجاری شــدن 
حســاب های خود تاکید کرد: در روش نخست، 
اشــخاص می توانند با مراجعه بــه درگاه های 
تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، 
شماره حســاب یا حســاب های تجاری خود را 
اعالم کنند. معموالً سازمان امور مالیاتی کشور 
زمان تکمیــل اظهارنامه های مالیاتی شــماره 
حساب های تجاری صاحبان کســب و کار را از 
آن ها استعالم می کند، بنابراین افراد می توانند 
از همان درگاه، شماره حساب های تجاری خود 

را اظهار کنند. 
پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور 
صحت اطالعات حســاب و تعلــق آن به مودی را 
از ســامانه ســیاح بانک مرکزی استعالم می کند 
و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیســتمی 
به بانک مرکزی اعالم می کنــد. بانک مرکزی نیز 
شماره حســاب دریافتی را به صورت سیستمی 
به بانک عامل بــرای تغییر وضعیت به حســاب 
تجاری، اعالم می کند؛ بنابراین همه حساب های 
اعالمی از ســوی ســازمان امور مالیاتی کشــور 
تجاری می شــوند. البته به استثنای حساب های 

اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار 
یا سرمایه گذاری در کشــور را از مراجع ذی صالح 

دریافت کرده باشند.
ســروش افزود: در روش دوم، افــراد می توانند به 
بانک های عامل مراجعه و اطالعات حســاب های 
خود نزد آن ها را که می خواهند به حساب تجاری 
تبدیل شــود اعالم کنند. در این حالت صاحبان 
کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز 
به متصدیان بانکی اعالم کننــد. بانک عامل پس 
از ارسال سیســتمی اطالعات به ســازمان امور 
مالیاتی از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده 
است و دریافت تاییدیه از آن ســازمان، می تواند 

حساب معرفی شده را تجاری کند.
معاون نظارت بانــک مرکزی اظهــار کرد: بانک 
مرکــزی برای صاحبــان حســاب های تجاری، 
آســتانه روزانه نقل و انتقاالت غیر حضوری را به 
5 میلیارد ریال و ماهانه 30 میلیارد ریال افزایش 
داده اســت. عالوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک 
در کسب و کار های اشــخاص کاربرد زیادی دارد، 
حد نصاب بازگشت چک های قبلی یا ثبت صدور 
و تأیید چک ها در ســامانه صیاد بــرای صدور و 
اعطای دســته چک جدید که بــرای عموم مردم 
80 درصد در نظر گرفته شــده بود برای صاحبان 
حســاب های تجاری به 60 درصــد کاهش یافته 

است.
 مضافاً صاحبان حســاب های تجاری دیگر الزم 
نیســت تا برای نقل و انتقاالت بیش از دو میلیارد 
ریال خود بــه بانک مســتند ارائه کننــد، بلکه 
بانک ها فقط برای نقل و انتقــاالت باالتر از مبلغ 
10 میلیارد ریال باید از این اشــخاص مستندات 
مطالبه کننــد. مشــوق های دیگری نیــز برای 
صاحبان حســاب های تجــاری در نظــر گرفته 
شده که امید اســت با اعمال آن ها، گام مثبتی در 

تسهیل مبادالت تجاری برداشته شود.

خریدار  مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران 
به مناسبت هفته دولت با ســفر به استان اردبیل 
از چند واحد صنعتی صادرات محور این اســتان 
بازدید و در مورد توسعه همکاری های بانک با این 

واحدها گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران، دکتر ســیدعلی حســینی، ضمن دیدار با 
سید حامد عاملی استاندار اردبیل و جمعی دیگر 
از فعــاالن اقتصادی این اســتان، درخصوص راه 
کارها و شــرایط مطلوبتر همکاری ها و مشارکت 
بانک در طرح های ایجادی ، توسعه ای و سرمایه 
در گردش مجموعه هــای صادراتی و موضوعات 

مصوب سفر ریاست جمهوری تبادل نظر کردند.
حسینی در این ســفر اســتانی، از گروه صنعتی 
آرتاویل، اشــجع باتری، ریســندگی ریســباف 
ابریشــم و مجتمع غذایی لمان و شــرکت نورد 

گستر اردبیل بازدید کرد.
بر اساس این گزارش، مجتمع غذایی لمان شرکت 
نورد گســتر یکی از مجهزترین صنایع تبدیلی در 
کشور بوده و در زمینه فرآوری سیب زمینی ) فرنچ 

فرایز( فعالیت دارد و نقش بســزایی در راســتای 
حمایت از کشــاورزان منطقه، پیشگیری از خام 
فروشی ، ایجاد ارزش افزوده برای این محصول در 
سطح استان دارد و عالوه بر اشتغال غیرمستقیم 
اشتغال مســتقیم برای بیش از300 نفررا فراهم 
نموده است . محصوالت این شرکت عالوه بر ارائه 
در بازار های داخلی، به کشورهای همسایه شامل 
عراق ، آذربایجان ، ارمنســتان و روسیه نیز صادر 

می شود.
این گزارش مــی افزاید: گروه صنعتــی آرتاویل 
شــامل چندین کارخانه تولیدی و پــروژه های 
در حال توســعه و اجــرا در زمینه تولیــد انواع 
محصوالت صنایع چوبــی )محصوالت ام دی اف 
، پارکت ، طرح تولید گلیسیرین ، فرمالین و انواع 
محصوالت پایه مرتبط( بــوده و یکی از بزرگترین 
مجموعه های تولیدی و صنعتی اســتان به شمار 

می رود.
از دیگر واحدهای بازدید شــده، شــرکت اشجع 
باتری بــود، این مجموعه از شــرکت های بزرگ 
تولید انواع باتری های ســبک و سنگین خودرو ، 

یو پــی اس و انواع باتری های صنایع واســطه ای 
دیگر که عالوه بر تامین نیازهای داخلی از شرکت 
های موفق در زمینه صــادرات این محصوالت به 
کشورهایی از جمله افغانستان ، عراق ، روسیه و... 

در چند سال اخیر می باشد .
این گزارش می افزاید: شرکت ریسندگی ریسباف 
ابریشم یکی از مجموعه های برزگ صنعتی فعال 
در سطح اســتان بوده و در زمینه تولید انواع نخ ، 
الیاف نخی ، پارچه ، رنگــرزی و تولید انواع لباس 
های مرتبــط در ایــن خصوص می باشــد و این 
مجموعه با فعالیت خود توانسته است بیش ۷00 
شغل مستقیم و غیر مســتقیم در استان را ایجاد 
نماید و در راستای توســعه فعالیت خود و ایجاد 
صنایع تبدیلی نساجی در ســطح استان با فراهم 
شــدن یک فرصت مناســب برای تکمیل فرایند 
تولید و تبدیل محصوالت کشــاورزی به پارچه ، 
نخ با داشتن خطوط تولید پارچه بافی و دوزندگی 
مدرن و پیشــرفته بعنوان یکــی از بزرگترین و 
مجهزترین پــروژه های تولیــدی و اقتصادی در 

سطح استان و کشور مشغول فعالیت است.

صنعت و معدن

طــرح اســتخراج و دانــه بندی 
منیزیت شــرکت تهیــه و تولید 
مــواد نســوز کشــور واقــع در 
شهرستان تفتان که توسط بانک 
صنعت و معدن تامین مالی شده 
است، با حضور معاون وزیر صمت، 
معاون هماهنگی و امور اقتصادی 
اســتانداری اســتان سیستان و 
بلوچستان، رییس سازمان صمت 
این اســتان، مدیر بانک صنعت 
و معدن اســتان و ســایر مقامات 

اســتانی افتتاح شد.به 
گزارش روابط عمومی 
بانک صنعــت و معدن، 
حسین شــهرکی مدیر 
بانک صنعــت و معدن 
این اســتان با اشاره به 
اهمیت حمایت از طرح 

های صنعتی و معدنی برای رشد 
و توســعه و محرومیت زدایی در 
اســتان اعالم داشــت: این طرح 
که با تســهیالت ســرمایه ثابت 

۲50 میلیــارد ریالــی 
از محل منابــع داخلی 
این بانــک تأمین مالی 
شــده، دارای محوطه 
تخلیــه، دانــه بندی و 
دپوی معدن می باشــد 
و در زمینی به مساحت 
۲3 هزار و ۷50 متر مربع احداث 
شــده اســت.وی افزود: سرمایه 
گذاری ثابت طرح یاد شــده 600 
میلیــارد ریال اســت کــه با این 

حجم از سرمایه گذاری برای 35 
نفر به صورت مستقیم و ۲00 نفر 
به صورت غیر مســتقیم فرصت 
شــغلی فراهم مــی کند.گفتنی 
اســت، با افتتاح این طرح ساالنه 
به میزان 60 هزار تن منیزیت دانه 
بندی شــده )کانه آرایی شده( به 
ظرفیــت تولیدی کشــور جهت 
اســتفاده در کارخانجــات تولید 
مواد نســوز و دیرگداز افزوده می 

شود.

شرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور با تسهیالت بانك صنعت و معدن افتتاح شد
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بازدید مدیرعامل بانک توسعه صادرات از چند واحد صادراتی اردبیل در هفته دولت


