
برخی واحدهــای مســکونی کوچــک و میان 
متراژ در تعــدادی از محله های تهــران با اجاره 
های نجومی روبه رو شــده اند که عمال به خروج 
بخشــی از متقاضیان از محله های گران پایتخت 
منجر شــده اســت.در پی ادامه روند افزایشــی 
ماهانه اجاره مسکن در پایتخت، برخی خانه های 
کوچک و میان متراژ در تعدادی از محله های مورد 
اســتقبال برخی خانواده های واقع در دهک های 
۶ تا ۹ نیز با رشــد عجیب و غرب مواجه شده که به 
جابه جایی و خروج تعدادی از مســتأجران از این 
محله ها منجر شــده است.بر اســاس اعالم بانک 
مرکزی، متوســط اجاره بهای مسکن در تهران از 
ابتدای امسال تا پایان مرداد ماه ظرف ۵ ماه، ۱۴.۵ 

درصد افزایش داشته است.
این در حالی اســت که برخی مشاوران امالک در 
تعــدادی از مناطق تهران از افزایــش بعضاً تا ۲۵ 

درصدی اجاره بها در بهار و تابســتان امسال خبر 
می دهند.به عنوان مثال در محله مرزداران واحد 
۶۴ متری ۵ ســال ســاخت ۵۵۰ میلیون تومان 
رهن کامل فایل شــده اســت در حالی که مشابه 
همین واحد در بهــار امســال ۵۰ میلیون کمتر 
برای اجاره فایل شــده بود.آپارتمان ۱۰۰ متری 
نوساز در بلوار فردوس غرب با همه امکانات با ۵۰۰ 
میلیون تومــان ودیعه و اجــاره ماهانه ۸ میلیون 
تومانی در حال عرضه اســت که به گفته مشــاور 
امالک، افزایش ۱۰ درصدی اجاره بها در یک ماه 

اخیر از سوی مالک داشته است.
واحد مسکونی ۱۰۰ متری ۷ ســال ساخت فول 
امکانات در پونک نیــز در حالی که بــرای واحد 
مشابه در این منطقه در بهار امسال ۴۰۰ میلیون 
ودیعه و اجاره ۸ میلیون تومانی تعیین شــده بود، 
در حال حاضر بــا ودیعه ۵۰۰ میلیــون تومانی و 
اجاره ماهانــه ۱۰ میلیون تومانی مواجه شــده 

است.
افزایش اجاره بها به خانه های نســبتاً قدیمی ساز 
نیز ســرایت کرده و یک واحد ۸۰ متری ۱۷ سال 
ســاخت در محله طرشت که در ســال گذشته با 

ودیعــه ۳۰۰ میلیونــی و اجاره ماهانــه کمتر از 
۲ میلیون تومان اجاره رفته بــود، در حال عرضه 
با ودیعه ۵۰۰ میلیونی و اجــاره ماهانه ۳ میلیون 
تومانی است.پایین شهر پایتخت نیز از رشد چند 
برابری اجــاره بها طی یک ســال اخیر بی نصیب 
نمانده اســت.در محله امیریه واحد ۷۴ متری ۱۵ 
سال ساخت با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره 

ماهانه ۶.۵ میلیون تومانی فایل شده است.
در همین محلــه )امیریه( واحــد ۵۵ متری نیز با 
۱۱۰ میلیون تومان ودیعــه و ۴.۵ میلیون تومان 

اجاره ماهانه به مستأجران اجاره داده می شود.
در محله حســن آبــاد واحد ۷۵ متــری با ودیعه 
۳۰۰ میلیــون تومانــی و اجاره بهــای ماهانه ۴ 
میلیون تومانی در حال عرضه است.این در حالی 
است که در سال گذشــته، محله های پایین شهر 
به دلیل اجاره های کمتــر از ۲ میلیون تومان، به 
محلی برای کوچ خانواده های مستأجر و طبقات 
متوسط تبدیل شــده بود که با اجاره هایی که در 
حال حاضر مالکان از مستأجران این واحدها اخذ 
می شــود، دیگر نمی توان به آنها واحدهای ارزان 

قیمت تر اطالق کرد.

 اقلیت پرمصـرف مهار می شوند؟

بالییکهقطعـیگازسراقتصادمیآورد
چهار شنبه      23شهریور 1401     سال هفتم     شماره 1145      8 صفحه     3000 تومان
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علیهاتاقبازرگانیچیست؟

شناسه آگهی : 1374778

نقل و انتقال لنج باری به شماره ثبت 12217

 بندرعباس )نوبت سوم(

به استناد  رونوشت  سند  شماره 18117 مورخ 1401/04/01 
با شناسه سند 140111455158000007 دفتر اسناد 
رســمی 56 تیاب خانم نازنین اسالمی دوالبی فرزند صالح 
تمامی شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره 
ثبت 12217- بندرعباس را به خانم فاطمه زارعی فرزند 
علی انتقال قطعی داده اســت.مراتب به اســتناد ماده 25 

قانون دریایی ایران آگهی می گردد.

آگهی مزایده عمومی
 مرحله سوم

شــهرداری تفــت در نظر دارد با موافقت شــورای اســالمی 
شــهر تفت نســبت به اجاره امالک شــهرداری بصورت وضع 
موجــود از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اســناد 
 مزایده ، با بهره گیری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

)www.setadiran.ir( بصورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار در ســایت مورخ 1401/06/23 و مهلت دریافت 
اســناد مزایده تــا ســاعت 19:00 مــورخ 1401/06/28 و 
آخرین مهلت ارســال پیشــنهاد قیمت: ســاعت 13:00 مورخ 

1401/07/09می باشد.

وحید شاهدی باغ خندان –شهردار تفت

شناسه آگهی: 1380672

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شــهرداری بسطام در نظر دارد به استناد مجوز شماره 302 مورخ 1401/5/6 برون سپاری 
بخشی از فعالیت های خدمات شهری را بصورت حجمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگذار نماید.بدینوســیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط )دارا بودن مجوز از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای گواهینامه ایمنی( جهت شرکت در تجدید مناقصه دعوت 

به عمل می آید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت ها 

www.setadiran.ir از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد.

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در ســامانه نســبت به ثبت نام و 
دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )بــه صورت بر خط( برای کلیه صاحبان امضاء مجاز و مهر 

سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند. 
شرح تجدید مناقصه: 

1-مبلغ برآورد قرارداد تا سقف 9/470/000/000 ریال با کلیه کسورات قانونی و 9 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده 

2-ســپرده شــرکت در تجدید مناقصه 473/500/000 ریال که به صورت واریز نقدی و 
ضمانت نامه معتبر بانکی مورد پذیرش شهرداری بسطام می باشد. 

3-مهلت خرید اسناد تجدید مناقصه از مورخ 1401/6/31 پنج شنبه تا پایان وقت اداری 

مورخ 1401/7/4 دوشــنبه و اســناد و مدارک از طریق ســامانه تدارکات دولت به نشانی 
www.setadiran.ir  قابل دریافت می باشد. 

4-قیمت اســناد تجدیــد مناقصه مبلــغ 1/500/000 )یک میلیــون و پانصد هزار 
ریال( می باشد که به حســاب 3100000147001 بانک ملی شعبه بسطام به صورت 
الکترونیک از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir قابل  

دریافت می باشد .
5-مهلت تحویل پیشــنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 1401/7/14 روز پنج شنبه و نحوه 

تحویل اسناد از طریق بارگزاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.
6-تاریخ تشــکیل کمیســیون معامالت عمده و بازگشــایی پاکتها در تاریــخ 1401/7/16 

)روزشنبه( 
7-مناقصه گران می بایست اصل فیش واریز نقدی و ضمانت نامه شرکت در تجدید مناقصه 
را پیش از پایان مهلت تحویل پیشنهادات به امور قراردادهای شهرداری بسطام تحویل نمایند. 

8-هزینه چاپ شش نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده تجدید مناقصه می باشد. 
آدرس: بســطام- خیابان شهدا جنب پارک شــهید مطهری شهرداری بسطام امور قراردادها 

www.Bastam.ir تلفن02332522700 سایت شهرداری
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/6/23  
 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/30

محمود رضا عباسی- شهردار بسطام

شهرداری بسطام
 نوبت اول

آگهی تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي نوبت اول

  شركت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط تغذیه ، توزیع ، انشعابات ، ایستگاههای گازرسانی و حفاظت کاتدی ، نصب و تعویض كنتور و رگوالتوروپالک شناسایی مشترکین ، اصالح کنتورهای چرخشی، حفرات 
خالي و نصب انشعابات پراکنده درسطح شهرستان گرمسار را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد.                                      

شرحعنوان

شركت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهید اخالقي-نبش خیابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط تغذیه ، توزیع ، انشعابات ، ایستگاههای گازرسانی و حفاظت کاتدی ، نصب و تعویض كنتور و رگوالتوروپالک شناسایی مشترکین، اصالح کنتورهای نوع،كمیت و كیفیت كاال یا خدمات
چرخشی، حفرات خالي و نصب انشعابات پراکنده درسطح شهرستان گرمسار - در مصالح مصرفي پروژه مي بایست قیمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد

مبلغ  6,740,700,000  ریال - شامل تضامین معتبر مندرج در مناقصه نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

از  ساعت  9 مورخ   1401/06/23  لغایت ساعت 12 مورخ 1401/07/02  از طریق مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد(  به نشاني www.setadiran.ir.زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه

حداكثر تا ساعت  12  مورخ 1401/07/16  زمان تحویل اسناد مناقصه

پس از انجام ارزیابی کیفی )ب1( , جلسه گشایش پاكات )الف، ب2، ج(  متعاقبا اعالم خواهد شدجلسه بازگشایي پاكات 

33453844-023تلفكس امور قراردادها

جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه فرمائيد.

روابط عمومي شركت گاز استان سمنان

                                                                                                                        
كد سامانه ستاد ايران :  2001001045000014

كد پايگاه ملي مناقصات: 53.127.202      

شناسه آگهی1379687

 همزمان با ارزیابي یکپارچه – شماره2- 1401/02

توجه: نوبت دوم در روزنامه دیگری چاپ می شود

آموزش و رپورش شهرستان رگگان

آگهي مزایده اجاره   
بدین وســیله به اطالع مي رســاند مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گرگان در نظر دارد 
مغازه )عطر فروشی( خیابان پاســداران-زیر راه پله ساختمان شماره 2  با مشخصات ذیل را 

مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده به  اجاره واگذار نماید.
متقاضیان شرکت در مزایده ابتدا مي بایست اسناد مزایده را از واحد خدمات دریافت و پس 
از نوشــتن قیمت پیشنهادي خود ، اسناد را داخل پاکت در بسته قرار داده و تحویل مسئول 

خدمات نمایند . 
تحویل پاکت ها تا پایان وقت اداري روز چهارشــنبه  مورخ 1401/07/02 تاریخ بازگشــایي 

پاکت ها روزپنجشنبه مورخ 1401/07/03 ساعت 10صبح خواهد بود.

قیمت کارشناسی اجاره مساحت)متر مربع(آدرسنام مغازه
ماهانه)ریال(

مدت 
اجاره

مبلغ سپرده تضمین فرآیند 
ارجاع کار

مغازه )عطر فروشی(
آموزش و پرورش گرگان

خیابان پاسداران مغازه 
آموزش و پرورش

9,50 متر مربع تجاری
7,20متر مربع انباری

  سال اول75,000,000
   سال دوم90,000,000

  سال سوم110,000,000
165,000,000ریال 3سال

شناسه آگهی :1380782

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گرگان-حسن مدرس زاده

شناسه آگهی : 1374778

نقل و انتقال لنج باری به شماره ثبت 12217

 بندرعباس )نوبت سوم(

به استناد  رونوشت  سند  شماره 18117 مورخ 1401/04/01 
با شناسه سند 140111455158000007 دفتر اسناد 
رســمی 56 تیاب خانم نازنین اسالمی دوالبی فرزند صالح 
تمامی شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره 
ثبت 12217- بندرعباس را به خانم فاطمه زارعی فرزند 
علی انتقال قطعی داده اســت.مراتب به اســتناد ماده 25 

قانون دریایی ایران آگهی می گردد.

آگهی مزایده عمومی
 مرحله سوم

شــهرداری تفــت در نظر دارد با موافقت شــورای اســالمی 
شــهر تفت نســبت به اجاره امالک شــهرداری بصورت وضع 
موجــود از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اســناد 
 مزایده ، با بهره گیری از ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

)www.setadiran.ir( بصورت الکترونیکی اقدام نماید.
زمان انتشار در ســایت مورخ 1401/06/23 و مهلت دریافت 
اســناد مزایده تــا ســاعت 19:00 مــورخ 1401/06/28 و 
آخرین مهلت ارســال پیشــنهاد قیمت: ســاعت 13:00 مورخ 

1401/07/09می باشد.

وحید شاهدی باغ خندان –شهردار تفت

شناسه آگهی: 1380672

آگهی تجدید مناقصه عمومی
شــهرداری بسطام در نظر دارد به استناد مجوز شماره 302 مورخ 1401/5/6 برون سپاری 
بخشی از فعالیت های خدمات شهری را بصورت حجمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگذار نماید.بدینوســیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط )دارا بودن مجوز از وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دارای گواهینامه ایمنی( جهت شرکت در تجدید مناقصه دعوت 

به عمل می آید. 
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی پاکت ها 

www.setadiran.ir از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد.

متقاضیان شــرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در ســامانه نســبت به ثبت نام و 
دریافت گواهی امضاء الکترونیکی )بــه صورت بر خط( برای کلیه صاحبان امضاء مجاز و مهر 

سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند. 
شرح تجدید مناقصه: 

1-مبلغ برآورد قرارداد تا سقف 9/470/000/000 ریال با کلیه کسورات قانونی و 9 درصد 
مالیات بر ارزش افزوده 

2-ســپرده شــرکت در تجدید مناقصه 473/500/000 ریال که به صورت واریز نقدی و 
ضمانت نامه معتبر بانکی مورد پذیرش شهرداری بسطام می باشد. 

3-مهلت خرید اسناد تجدید مناقصه از مورخ 1401/6/31 پنج شنبه تا پایان وقت اداری 

مورخ 1401/7/4 دوشــنبه و اســناد و مدارک از طریق ســامانه تدارکات دولت به نشانی 
www.setadiran.ir  قابل دریافت می باشد. 

4-قیمت اســناد تجدیــد مناقصه مبلــغ 1/500/000 )یک میلیــون و پانصد هزار 
ریال( می باشد که به حســاب 3100000147001 بانک ملی شعبه بسطام به صورت 
الکترونیک از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir قابل  

دریافت می باشد .
5-مهلت تحویل پیشــنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 1401/7/14 روز پنج شنبه و نحوه 

تحویل اسناد از طریق بارگزاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.
6-تاریخ تشــکیل کمیســیون معامالت عمده و بازگشــایی پاکتها در تاریــخ 1401/7/16 

)روزشنبه( 
7-مناقصه گران می بایست اصل فیش واریز نقدی و ضمانت نامه شرکت در تجدید مناقصه 
را پیش از پایان مهلت تحویل پیشنهادات به امور قراردادهای شهرداری بسطام تحویل نمایند. 

8-هزینه چاپ شش نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده تجدید مناقصه می باشد. 
آدرس: بســطام- خیابان شهدا جنب پارک شــهید مطهری شهرداری بسطام امور قراردادها 

www.Bastam.ir تلفن02332522700 سایت شهرداری
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/6/23  
 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/30

محمود رضا عباسی- شهردار بسطام

شهرداری بسطام
 نوبت اول

آگهی تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي نوبت اول

  شركت گاز استان سمنان در نظر دارد پروژه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط تغذیه ، توزیع ، انشعابات ، ایستگاههای گازرسانی و حفاظت کاتدی ، نصب و تعویض كنتور و رگوالتوروپالک شناسایی مشترکین ، اصالح کنتورهای چرخشی، حفرات 
خالي و نصب انشعابات پراکنده درسطح شهرستان گرمسار را با مشخصات ذیل به مناقصه بگذارد.                                      

شرحعنوان

شركت گاز استان سمنان به نشاني: سمنان-بلوار شهید اخالقي-نبش خیابان دهه فجرنام و نشاني مناقصه گزار

انجام خدمات نگهداری و تعمیرات خطوط تغذیه ، توزیع ، انشعابات ، ایستگاههای گازرسانی و حفاظت کاتدی ، نصب و تعویض كنتور و رگوالتوروپالک شناسایی مشترکین، اصالح کنتورهای نوع،كمیت و كیفیت كاال یا خدمات
چرخشی، حفرات خالي و نصب انشعابات پراکنده درسطح شهرستان گرمسار - در مصالح مصرفي پروژه مي بایست قیمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد

مبلغ  6,740,700,000  ریال - شامل تضامین معتبر مندرج در مناقصه نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

از  ساعت  9 مورخ   1401/06/23  لغایت ساعت 12 مورخ 1401/07/02  از طریق مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكي دولت )ستاد(  به نشاني www.setadiran.ir.زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه

حداكثر تا ساعت  12  مورخ 1401/07/16  زمان تحویل اسناد مناقصه

پس از انجام ارزیابی کیفی )ب1( , جلسه گشایش پاكات )الف، ب2، ج(  متعاقبا اعالم خواهد شدجلسه بازگشایي پاكات 

33453844-023تلفكس امور قراردادها

جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه فرمائيد.

روابط عمومي شركت گاز استان سمنان

                                                                                                                        
كد سامانه ستاد ايران :  2001001045000014

كد پايگاه ملي مناقصات: 53.127.202      

شناسه آگهی1379687

 همزمان با ارزیابي یکپارچه – شماره2- 1401/02

توجه: نوبت دوم در روزنامه دیگری چاپ می شود

آموزش و رپورش شهرستان رگگان

آگهي مزایده اجاره   
بدین وســیله به اطالع مي رســاند مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گرگان در نظر دارد 
مغازه )عطر فروشی( خیابان پاســداران-زیر راه پله ساختمان شماره 2  با مشخصات ذیل را 

مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده به  اجاره واگذار نماید.
متقاضیان شرکت در مزایده ابتدا مي بایست اسناد مزایده را از واحد خدمات دریافت و پس 
از نوشــتن قیمت پیشنهادي خود ، اسناد را داخل پاکت در بسته قرار داده و تحویل مسئول 

خدمات نمایند . 
تحویل پاکت ها تا پایان وقت اداري روز چهارشــنبه  مورخ 1401/07/02 تاریخ بازگشــایي 

پاکت ها روزپنجشنبه مورخ 1401/07/03 ساعت 10صبح خواهد بود.

قیمت کارشناسی اجاره مساحت)متر مربع(آدرسنام مغازه
ماهانه)ریال(

مدت 
اجاره

مبلغ سپرده تضمین فرآیند 
ارجاع کار

مغازه )عطر فروشی(
آموزش و پرورش گرگان

خیابان پاسداران مغازه 
آموزش و پرورش

9,50 متر مربع تجاری
7,20متر مربع انباری

  سال اول75,000,000
   سال دوم90,000,000

  سال سوم110,000,000
165,000,000ریال 3سال

شناسه آگهی :1380782

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گرگان-حسن مدرس زاده



 استقرار بیمارستان صحرایی در مرز

همهظرفیتهاینیرویهواییارتشدرخدمتزائریناربعین

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:

زاهدیوفااشرافکاملبهمشکالتوزارتکاردارد

سیاست
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه2
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rچهار شنبه      23 شهریور ۱۴0۱    شماره ۱۱۴۵

ایراندرمسیرمعدنکارینوین
محمدرضا بهرامن  با استقرار دولت سیزدهم، نقش اقتصاد معدنی در 
اقتصاد کالن کشورمان پر رنگ تر شــد و امید می رود با تداوم حرکت ها 
و اقدامات به ویژه در به روزرســانی سیاســت های بخش، روان ســازی 
سرمایه گذاری ها و توســعه ناوگان معدنی، در مسیر معدن کاری نوین 
گام برداریم.ایران با دارا بودن یک درصد جمعیت، یک درصد وسعت و 
در مقابل هفت درصد ذخایر معدنی جهان، یک کشور معدنی محسوب 
می شود و بر این اســاس برای توسعه زیرســاخت های آن باید سرمایه 
گذاری داشته باشیم.ایران جزو ۱۰ کشــور مزیت دار معدنی در جهان 
است که توانسته در شــرایط خاص اقتصاد کشــور و محدودیت های 
موجود بخشــی از نیاز ارزی کشــور را از طریق صادرات محصوالت و 
فرآورده هــای معدنــی تامین کنــد. امــروز بخش معــدن در حال 
برنامه ریزی برای ۳۰ سال آینده است.باید سیاست گذاری ها در کشور 
و در بخش معدن بر اســاس ثروت های خدادادی بــوده و حتی بتوانیم 

برنامه های ۵۰ ساله برای کشورهای منطقه  تعریف کنیم.
امروز تقویت اقتصاد معدنی در کشور یک نقطه  کلیدی و دارای اولویت 
است؛ به ازای هر شــغل در بخش معدن، ۱۷ شــغل وابسته در زنجیره 

ایجاد خواهد شد و این نقطه عطفی در عرصه اشتغال زایی کشور است.
در این میان، ظرفیت های معدنی کشور همواره به عنوان اهرم قابل اتکا 
و زیربنای تولید، اشــتغال، ارزآوری و ارزش آفرینی کشور، امروز و در 

سال های آتی شناخته می شود.
در حال حاضر بر اساس آخرین اطالعات داده شده ارزش ذخایر معدنی 
کشــور به میزان یک هزار و ۱۰۰ میلیارد دالر تخمین زده شده است، 
اما به کارگیری این ظرفیت ها در مســیر ایجاد ارزش افــزوده نیازمند 
مدیریت جسورانه، هوشمند و توســعه ای در جهت تامین زیرساخت، 
رفع موانع، ایجاد حمایت قانونی و در یک کالم عزم سیاســت گذار برای 

توسعه ی اقتصاد معدنی در کشور است.
عدم ثبات مقررات، ایجاد هزینه های ســربار تولید، نبود حمایت کافی 
در حوزه های مختلف از ســرمایه گذار و همچنین تبلیغات جهت دار بر 
ضد اقتصاد معدنی و متاسفانه معارضان محلی، به این بخش آسیب زده 
است. این در حالی  است که ایجاد هر شــغل در بخش معدن می تواند تا 
بیش از ۱۷ برابر آن به شکل غیرمستقیم اشــتغال  ایجاد کند که عالوه 
بر تامین مواد اولیه صنایع داخلی کشــورمان و صادرات تولیدات مازاد 
بر نیاز داخلی، نه تنها منابع محدود ارزی کشــور را تقویت کند، بلکه با 

ایجاد وابستگی بازار، اهرمی برای تعمیق امنیت ملی کشور باشد.
با استقرار دولت ســیزدهم از حدود یک سال قبل، اقدامات خوبی برای 
اســتفاده از ظرفیت بزرگ بخش معدن کشــور در عرصه های مختلف 
به ویژه حذف بخشــنامه های بازدارنــده و نگاه جدید بــه نیاز تامین 

ماشین آالت و تجهیزات معادن در کشور شاهد هستیم.
امروز سیاست های بخش معدن پس از ۲۲ ســال در حال به روزرسانی 
است که در آن معدن کاری با نگاه توسعه پایدار و همچنین معدن کاری 

بر مبنای آمایش سرزمینی و توسعه پایدار مورد تاکید است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام آخرین بار در ســال ۷۹ سیاست سند 
بخش معدن را تدویــن کرد و به تاییــد رهبر معظم انقالب رســانید. 
امروز شاهدیم با برگزاری جلسات متعدد، پس از دو دهه سیاست های 
بخش معدن در حال به روزرســانی است. این جلســات از حدود هشت 
ماه گذشته آغاز شده است.در این جلســات عالوه بر خانه معدن ایران، 
معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان انرژی اتمی و دیگر دستگاه های 
ذی ربط در ماده ۲۴ قانون معادن ایــران حضور دارند و به طور قطع پس 
از تایید سیاســت ها از ســوی رهبر معظم انقالب و ابالغ آنها، تغییراتی 
در قانون خواهیم داشــت و نگاه متولیان امر نیز بایــد بر مبنای همان 
سیاســت ها باشــد.آنچه مســلم اســت توســعه بخش معدن بدون 
زیرساخت های الزم از جمله  تامین ماشــین آالت مورد نیاز این بخش 
مهم در اقتصاد امروز کشور ممکن نیســت. این مساله از طریق معاونت 
معدنی وزارت صمت خانه معدن ایران به صورت کامال کارشناســی در 
دستور کار وزارت صمت قرار گرفته شده است.مشکل چگونگی تامین 
ماشین آالت معدنی به ویژه در دو ســال و نیم گذشته به نحوی بوده که 
خطر کمبود شدید برای توســعه و حتی حفظ وضعیت موجود تولید را 
به دنبال داشــته اســت. البته این موضوع با درایت مسووالن و از مسیر 
خاصی در حال پیگیری است و در این زمینه نگاه به حفظ تولید داخل و 
گســترش تولید داخلی نیز در ان به خوبی دیده شده است.برای توسعه 
در این بخش نیازمند برنامه هستیم که این مهم در سیاست گذاری های 
وزارت صمت وجود دارد و بر این اســاس مشــکالت سال های گذشته 
را نخواهیم داشــت.اگر نوســازی ناوگان معدنی در سال های گذشته 
به صورت منظم انجام می شــد، امروز  شاهد این شــرایط نامطلوب در 
این حوزه مواجه نبودیم، اما امروز تامین ماشــین آالت در قالب طرحی 

جامع از سوی وزارت صمت دیده شده که قابل تقدیر است.
امروز باید بتوانیم تا حد امکان در زمینه بهبــود کّمی و کیفی تولیدات 
داخلی کار کنیم تا بدین وســیله نیاز به واردات را به حداقل برســانیم. 
در عین حال وقتــی نمی توانیم تامین کننده نیــاز صنعت معدن کاری 
کشور باشیم، باید با سهل ترین شیوه های ممکن نسبت به تامین نیازها 
اقدام کنیم.امروز شاهدیم متولی بخش معدن مسیر خوبی در این راستا 
تعریف کرده است، مسیری که هم تولید داخلی را به معنای واقعی کلمه 
رصد کرده و مدیریت می کند و هم درخصوص چگونگی تامین ســایر 
ماشین آالتی که امکان ســاخت آنها در داخل در شرایط کنونی مجود 
نبوده و نمی توان نیاز معادن کشــور را تامین کرد برنامه ریزی می کند؛ 

مسیر یاد شده در قالب طرحی جامع دیده شده و قابل تقدیر است.
توسعه در بخش معدن کشــور نیازمند دست کم ۲ میلیون متر حفاری 
اکتشافی در سال  است که ماشین آالت ما برای تحقق این مهم پاسخگو 
نیستند، همچنین دســتگاه های موجود برای انجام اکتشافات عمقی 
مناسب نیســتند. اما امروز متولی بخش معدن، امکانات و ماشین آالت 
مورد نیاز توسعه آینده بخش معدن را مشــخص کرده که کارشناسانه 

است و باید خود را همگام با این برنامه توسعه ای تطبیق دهیم.
هرچند شرکت های سازنده داخلی ماشــین آالت معدنی مانند هپکو 
دارای تجربه بزرگی در زمینه ماشــین آالت معدنی می بینیم که زمانی 
بیل مکانیکی ها زیــر ۴۰۰، بلدوزر با ظرفیت تــا ۱۵۵، لودر تا ظرفیت 
۴۷۰، گریدرهای مــورد نیاز بخش و دامتراک های تــا ۶۰ تن را تامین 
و مونتاژ می کرد، اما در دوره ای از چرخه تولید خارج شــد، به طوری که 
در سه سال گذشته با کمبود شــدید بولدوزر در کشور مواجه بودیم که 
متاسفانه امروز شاهد عرضه ماشــین خط تولید معدن در بازار داخلی 
با دو برابر قیمت واقعی هســتیم.هپکو به عنوان نخستین مجموعه در 
راستای تامین ماشــین آالت معدنی در کشور، شــروع کار آن از حدود 
سال ۵۵ زده شد که آن زمان کشــور هم در بخش عمران و هم در بخش 
معدن نیازمند ماشین آالت بود. همان زمان به طور شفاف ماشین آالت 

معدنی موردنیاز برای توسعه این بخش تعریف شد.
برنامه ریزی هپکو هم تامین ماشــین آالت معدنی موردنیــاز بود، ابزار 
آن روز لودرهای ال ۹۰، ال ۱۲۰ تا ال ۴۷۰ مشــابه »کوماتســو« بود، 
اما امروز در کشــور شاهد توســعه صنعت معدنکاری کوچک و متوسط  
و معدن کاری بزرگ مقیاس هســتیم و به طور قطع با ابزار و ماشین آالت 
کوچک نمی توان کار را به پیش برد.بخش معدن ایران در برنامه توسعه 
خود پیش بینی کرده که در سه سال آینده تولید خود را به ۷۰۰ میلیون 
تن برساند ، قطعا با روش قبلی سیاســت های تامین ماشین آالت نمی 
توانیم به این برنامه توســعه ای برسیم و حتی شــرایط موجود را حفظ 
کنیم.بر این اساس سیاست های متولی بخش معدن در رسیدن به آماده 
سازی زیرســاخت های بخش معدن قابل تقدیر بوده و همه سازمان ها و 
دستگاهای ذیربط از هر نظر  برای اجرای شدن اهداف توسعه ای بخش 
معدن که امروز یک بخش کامال اشتراتژیک در اقتصاد کشور است باید 

با سیاست های برنامه ای متولی بخش معدن همگام باشند.

یادداشت

 رئیس جمهور با اشاره به اینکه امنیت در منطقه قفقاز 
برای جمهوری اسالمی ایران بسیار حائز اهمیت است، 
تصریح کرد: تهران مصمم به ادامــه همکاری در همه 

زمینه ها به نفع رفاه و ثبات منطقه است.
 آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی 
»نیکول پاشــینیان« نخست وزیر ارمنســتان، با ابراز 
نگرانی از تــداوم تنش در منطقه گفــت: منطقه قفقاز 
شرایط خاصی را طی می کند و متاسفانه هنوز آرامش 
به این منطقه بازنگشــته است.رئیس شــورای عالی 

امنیت ملی همچنین با اشــاره به نفوذ رژیم 
صهیونســیتی در منطقه، حضــور آن را ضد 
امنیت و تهدیدی بــرای کل منطقه ازجمله 

میزبانانشان معرفی کرد.
رئیسی با بیان اینکه پیوسته اوضاع و تحوالت 
را در منطقه قفقاز رصد می کنیم، خاطرنشان 
کرد: منطقه تحمل جنــگ دیگری را ندارد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه امنیت در منطقه قفقاز 
برای جمهوری اســالمی ایــران بســیار حائز اهمیت 

است، تصریح کرد: امضا کنندگان بیانیه سه 
جانبه آتش بس به مفاد آن پایبند باشــند و 
از هرگونه اقدامی در جهــت ایجاد تنش در 

منطقه دوری کنند.
رئیســی افزود: مرزهــای تاریخــی ایران و 
ارمنســتان بســتر رفاه، همگرایی و امنیت 
منطقه محســوب می شــود و تهران مصمم 
به ادامه همکاری در همه زمینه ها بــه نفع رفاه و ثبات 

منطقه است.

»نیکول پاشــینیان« نخست وزیر ارمنســتان نیز در 
این تماس تلفنی با ارائه گزارشــی از آخرین وضعیت 
تحوالت در منطقــه قفقاز گفت: جمهوری اســالمی 
ایران همواره در رفــع تنش هــا و بحران های منطقه 

نقشی سازنده و تاثیرگذار داشته است.
»نیکول پاشــینیان« همچنین با ابراز خرســندی از 
روابط رو به گســترش تهــران و ایــروان، تاکید کرد: 
ارمنستان به دنبال تعمیق روابط با جمهوری اسالمی 

ایران در تمامی زمینه ها است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفــت: این مرکز با 
هدف تســهیل نظارت بر اجرای قانون و شفاف سازی 
اقدامــات و عملکــرد مراجع صــدور مجــوز، تمامی 
تکالیــف قانونی در حــوزه مجوزهای کســب و کار را 
شاخص ســازی کرده اســت. به نقل از روابط عمومی 
مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، بابک 
نگاهداری در ضرورت اصالح نظام مجوزدهی کســب 
و کار در ایران، یکی از مشکالت فعاالن اقتصادی کشور 
را دشــواری در دریافت این نوع مجوزها و تمدید آنها 
برای ادامه فعالیــت عنوان کرد و گفت: در ســال های 
اخیر تالش های زیادی بــرای تصویب و اصالح قوانین 

در این حوزه انجــام شــده و در حال حاضر 
نیاز است مجلس شورای اســالمی به ایفای 
نقش نظارتی برای پیگیــری و اجرای کامل 
قوانین مصوب از جمله قانون تسهیل صدور 
مجوزهای کســب و کار و قانون اصالح مواد 
یــک و هفــت قانــون سیاســت های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساســی بپردازد.وی افزود: 

مرکــز پژوهش های مجلس، با هدف تســهیل نظارت 
بر اجــرای قانون و شفاف ســازی اقدامــات و عملکرد 
مراجع صدور مجوز، تمامی تکالیــف قانونی در حوزه 
مجوزهای کسب و کار را احصاء و شاخص سازی کرده 

تا عملکرد نهادهای مسئول به صورت منظم 
و دوره ای رصد شوند.نگاهداری تصریح کرد: 
خوشبختانه ظرف یک سال گذشته حرکت 
اولیه به صورت جدی در برخی از دستگاه ها 
و مراجــع صدور مجــوز به ویــژه در وزارت 
امور اقتصــادی و دارایی به عنــوان متولی و 
راهبر اصالحات، برای تســهیل و تسریع در 
فرایندهای مجوزدهی آغاز شــده که امیــد می رود با 
مطالبه و نظارت مستمر به ســایر مراجع صدور مجوز 
تسری یابد و فرایند اصالحات به مرور به تکامل و نتیجه 
رضایت بخش منتهی شــود.رئیس مرکز پژوهش های 

مجلس یادآور شــد: عالوه بر نظارت مجلس شــورای 
اســالمی بر حســن اجرای قوانین، نظارت مردمی نیز 
می تواند به تسریع در تحول در نظام مجوزدهی کشور 
کمک کند، چرا که اســتفاده از برخــی ضمانت های 
اجرایی تعریف شــده در قانون منوط به گزارش دهی 
مردمــی از تخلفات دســتگاه ها و ثبت شــکایات در 
ســامانه هایی نظیر درگاه ملی مجوزهای کسب و کار 
ذیــل وزارت امور اقتصادی و دارایی اســت. در صورت 
بروز هرگونه مشــکل در فرایند مجوزدهی، متقاضیان 
صدور مجــوز می توانند نواقــص را در ســامانه های 

شکایات ثبت کنند تا به مرور زمان ایرادات رفع شوند. 

دولت

مجلس

خریــدار   فرمانده نیــروی هوایی ارتش 
از اســتقرار موکب و بیمارســتان ۳۳ تخت 
خوابه نیروی هوایی ارتــش در مرز مهران 

خبر داد.
فرمانده نیــروی هوایی ارتــش جمهوری 
اســالمی ایران از مرز مهران، موکب نیروی 
هوایی و بیمارســتان صحرایــی ۳۳ تخته 

نیروی هوایی در این منطقه بازدید کرد.
امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده 
نیروی هوایی ارتــش در این بازدید ضمن 
تســلیت اربعین حســینی اظهار داشت: 
امروز مفتخریم که نیــروی هوایی اثبات 
کــرده در تمامــی برهه هــای زمانی چه 
در دوران دفــاع مقدس و چه پــس از آن، 

همواره پشتیبان و خدمتگذار ملت بزرگ 
و شریف ایران اســت. نیروی هوایی در راه 
عزت و افتخار این ملت از هیچ کاری دریغ 
نخواهد کرد؛ خدمت رســانی بــه زائرین 
اربعین حسینی نیز یکی دیگر از افتخارات 
این نیروی الهی است که در کارنامه او ثبت 
شده و این همان توفیقی است که خداوند 

به ما ارزانی داشته است.
امیر واحدی خاطر نشان کرد: نیروی هوایی 
ارتــش نیرویی مکتبی و حســینی اســت 
که با توجه به منویات مقــام معظم رهبری 
)مدظله العالــی( با تمام وجود در راســتای 
آسایش و آرامش مردم عزیزمان می کوشد 
تا هیچ کمبودی بــرای زیارت اربعین وجود 

نداشته باشد.
فرمانده نیــروی هوایــی افزود: بــا یاری 
خداوند و اهتمام ویژه مســئولین تا به امروز 
توانســته ایم با اســتفاده از چندین پرواز از 
مقاصد تهران، مشــهد، کرمانشــاه و ایالم 
مایحتاج مورد نیاز زوار را در اختیارشان قرار 
دهیم. با هماهنگی های انجام شــده مقرر 

گردیده تا بــزودی پرواز دیگــری نیز برای 
انتقال مواد غذایی و بهداشــتی برای زائران 

انجام شود.
امیر واحدی در ادامه با اشــاره به اســتقرار 
موکب و بیمارســتان صحرایــی این نیرو 
اظهار داشت: امســال نیز توفیقی شده تا با 
یاری کارکنان نیروی هوایی ارتش؛ موکب 
و بیمارستان ۳۳ تخت خوابه نیروی هوایی 
در مرز مهران مستقر شــود. در بازدید ها و 
دیدار با عزیزان خــدوم در این دو مجموعه 
شــاهد خدمت رســانی به زائرین حسینی 
بودیم و با توجه به گزارش های ارائه شــده، 
عملکرد آنان مــورد رضایــت زائرین بوده 

است.
حجت االســالم والمسلمین ســید احمد 
قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی 
هوایی ارتــش نیــز در ایــن بازدید ضمن 
تسلیت اربعین حسینی اظهار داشت: امروز 
راهپیمایی عظیــم اربعین حســینی خار 
چشمی است برای دشــمنان نظام اسالمی 
که همــواره به دنبال تفرقــه افکنی و ایجاد 

نزاع قومی بوده انــد. آن هــا نمی دانند که 
عاشقان امام حســین )ع( هیچگاه عشق و 
خلوص نیت خود را به سید و ساالر شهیدان 
از یاد نمی برند و این همان سالحی است که 

دشمنان نظام اسالمی از آن می ترسد.
وی تصریح کــرد: راه کربال راه رســیدن به 
سعادت ابدی اســت؛ راهی که قلب انسان 
را همچون جام آبــی زالل می کند و او را در 

صراط مستقیم الهی قرار می دهد.
حجت االســالم قاضی در پایان خاطر نشان 
کرد: در اربعین حســینی نباید شــیر زن 
اســالم را فراموش کرد کســی که موجب 
رسوایی مشــرکین و ظالمین و قاتالن امام 
حسین )ع( و اهل بیتش )علیهم السالم( شد 
کسی که نامش همواره موجب غرور و عزت 
برای بانوان الهی اســت و ایــن همان زینب 
کبری )س(  اســت که ذاتش پاک و زالل و 

نامش موجب آرامش قلوب می شود.
گفتنی اســت در پایان این بازدید نشــان 
افتخاری خادم الحســینی به امیر سرتیپ 

خلبان حمید واحدی اهداء شد.

 معاون اول رئیس جمهور دو مصوبه اصالح 
آیین نامه اجرایی تسهیالت قرض الحسنه 
تکلیفی در قانون بودجه و اعتبار دولت برای 
مدیریت خشکســالی و تکمیــل عملیات 

انتقال آب به سنندج را ابالغ کرد.

 هیأت وزیران در جلسه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ 
به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسالمی 
و رفع مغایرت قانونی اعالم شده درخصوص 
آیین نامه اجرایــی تبصره )۱۶( ماده واحده 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع 

تســهیالت تکلیفــی دولت، با پیشــنهاد 
معاونت حقوقــی رئیس جمهــور مبنی بر 
اصالح آیین نامه مذکور موافقــت کرد و با 
امضای محمــد مخبر این آییــن نامه برای 

اجرا ابالغ شد.

این اصالحات با هدف رفع موانع در مســیر 
پرداخــت تســهیالت اشــتغالزایی که در 
تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشــور 

مقرر شده، انجام شده است.
معــاون اول رئیــس جمهــور همچنین 

مصوبــه اعتبــاری دولــت بــه منظور 
مدیریت خشکســالی و تکمیل عملیات 
پــروژه انتقال آب از ســد آزاد به شــهر 
سنندج در استان کردستان را امضا و ابالغ 

کرد.

آیتاللهرئیسی:امنیتدرمنطقهقفقازبرایجمهوریاسالمیایرانبسیارحائزاهمیتاست

ارائهشاخصهاینظارتینظاممجوزدهیکسبوکارتوسطمرکزپژوهشها

خریدار  ســخنگوی کمیسیون اجتماعی 
مجلس شورای اســالمی، وزیر پیشنهادی 
وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی را توانا 
و مشــرف به این وزارتخانه دانست و گفت: 
ســاماندهی صندوق هــای بازنشســتگی 
از مهمتریــن برنامه هــای ضــروری وزیر 
آینده است.حســن لطفی دربــاره معرفی 
محمدهادی زاهدی وفا به مجلس شــورای 
اســالمی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت 
بــرای تصــدی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی، گفت: به نظر می رســد زاهدی 
وفا در مدت دوره سرپرستی خود در وزارت 
تعاون نشــان داد که اشــراف کاملی به این 
وزارتخانــه دارد و مشــکالت اقتصــادی و 
چالش های صندوق های بازنشستگی را به 

خوبی می شناسد.
ســخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس 
شــورای اســالمی افــزود: زاهــدی وفــا 
اقتصاددان اســت و برنامه های کاملی برای 
اداره وزارتخانه دارد و معتقدم فرصت آزمون 
و خطا برای انتخاب مدیــران این وزارتخانه 
وجود ندارد. چرا که اگر بــه زاهدی وفا رای 
اعتماد داده نشــود، در این صــورت دوباره 
وزارت کار با سرپرست دیگری اداره خواهد 
شد و چنین شرایطی در عمل به ضرر مردم 
و مجموعه هــای پایین دســتی آن خواهد 
بــود و فرصت های موجــود بــرای بهبود 
مسئولیت های محول شده به این وزارتخانه 

از بین می رود.
نماینــده مــردم رزن در اســتان همدان با 
تاکید بــر اینکه زاهدی وفــا بهترین گزینه 

بــرای تصــدی وزارت تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی است، یادآور شــد: زاهدی وفا از 
تجربه و سابقه الزم برای اداره این وزارتخانه 
برخــوردار اســت و امیدوارم پــس از رای 
اعتماد مجلس نســبت به حل چالش های 

وزارتخانه اقدام کند.
وی در خصــوص مشــکالت وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشــت: چالش 
اصلی ایــن وزارتخانه مربوط به مشــکالت 
صندوق های بازنشستگی است.دولت برای 
تعیین تکلیف صندوق های بازنشســتگی 

باید الیحه بدهد تا مشــکالت ۲۲ صندوق 
به عنوان یکــی از چالش های کشــور رفع 
شــود. چرا که ۲۲ صندوق بازنشستگی در 
کشــور وجود دارد که از این تعداد فقط  دو 
صندوق از قانون جامع برخوردار هســتند. 
به عبارتی ۲۰ صندوق بازنشســتگی کشور 
از قانون جامع و فراگیر برخــوردار نبوده و 

سلیقه ایاداره می شوند.
ایــن نماینــده مجلــس قانونمند شــدن 
صندوق های بازنشســتگی را از مهمترین 
اقدامات زاهدی وفا پس از انتخاب به عنوان 

وزیــر کار عنوان کــرد و گفــت: باید برای 
صندوق های بازنشستگی یک قانون جامع و 
مادر در قالب الیحه از طرف دولت به مجلس 
ارســال شــود تا پس از همکاری دو قوه، در 
نهایت وضعیت صندوق های بازنشســتگی 

ساماندهی شوند.
لطفی با بیان اینکه سامانه جامع اشتغال در 
کشــور وجود ندارد، تصریح کرد: آمار دقیق 
و مبتنی بر واقعیت درباره میزان اشــتغال و 
حتی افراد بیکار و غیرفعال در کشور وجود 
ندارد که از زاهدی وفــا انتظار می رود پس 

از رای اعتماد نمایندگان مجلس نســبت به 
حل آن اقدام کند.

 محمد هــادی زاهدی وفــا اقتصاددان ۵۹ 
ســاله، دارای دکترای اقتصاد از دانشــگاه 
اتاوا در کانادا است.وی در سال های گذشته 
عضو هیات مدیره شــرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعــی )شســتا(،  رئیس هیات 
مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات 
مدیره رایتــل و عضو شــورای عالی الگوی 

اسالمی - ایرانی پیشرفت  نیز بوده است.
در سوابق مدیریتی زاهدی وفا، معاون امور 
اقتصــادی وزارت امور اقتصــادی و دارایی 
در دولت نهــم، نماینــده وزارت اقتصاد در 
شوراها و کمیسیون های تخصصی شورای 
عالی تحقیقات و فن آوری )عتف(، شورای 
اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای 
پول و اعتبار و  شــورای عالــی انرژی دیده 

می شود.
زاهدی وفــا همچنین ســابقه عضویت در 
کارگروه ویژه نفت، شــورای عالی توســعه 
صادرات غیر نفتی، ستاد تنظیم بازار، ستاد 
تدابیر ویژه اقتصادی شــورای عالی امنیت 
ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شورای 
عالی تدوین برنامه پنجم، شورایعالی رفاه و 
تامین اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، 
شورای عالی آمار، کمیته ملی اهداف توسعه 
هزاره و کارگروه تدویــن ضوابط حمایت از 
صادرات غیر نفتــی را در کارنامه خود دارد 
و اینک با  معرفی رئیس جمهــور به عنوان 
گزینــه پیشــنهادی وزارت کار به مجلس 

معرفی شده است.

مخبردومصوبهدولترابرایاجراابالغکرد
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وزارت اقتصاد:
دولتسیزدهمبازگشتاعتمادبهبورس

راباجدیتدنبالمیکند
دولت ســیزدهم اقدامات متعددی برای احیای اعتماد از دســت رفته 
سهام داران به انجام رســانده که آخرین آنها اصالح اساسنامه صندوق  
دارایکم و پاالیشــی یکم بوده است و با همین مســیر اعتماد مخدوش 

سهام داران به مرور احیا خواهد شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی در پاسخ به گزارش مورخ  ۲۱ شــهریور ماه سال جاری روزنامه 
اعتماد با عنوان  ســهام داران بی اعتماد تاکید کرد: بازگشــت اعتماد از 
دست رفته ســهام داران که از دوره گذشــته بر جا مانده زمان بر است و 
دولت سیزدهم در راستای بازگشــت بازار سرمایه به جایگاه اصلی خود 

اقداماتی جدی انجام داده است.
اصالح اساســنامه صندوق  دارایکم و پاالیشــی یکم که ۲۰ شــهریور 
در دولــت تصویب شــد از آخریــن اقداماتی اســت که در راســتای 
اعتمادآفرینی در سهام داران انجام شده اســت و البته تنها اقدام نبوده 
و دولت از همان ابتدا با مصوبه ۱۰ ماده ای حمایت از بازار ســرمایه، عزم 

خود را در بازگردان اعتماد از دست رفته نشان داد.
پیگیری سقف گذاری نرخ ســوخت و خوراک صنایع، پیگیری کاهش 
۵ درصدی مالیات بر درآمد شــرکت های تولیدی، الزام همه ناشران به 
پرداخت سود از طریق ســجام، افزایش تدریجی دامنه نوسان، نمایش 
عمق مظنه برای همه سهامداران، پیگری واریز سودهای رسوب کرده 
سال های گذشته به سهامداران، راه اندازی صندوق های تضمین اصل 
سرمایه پرداخت یکجای سود ســهام عدالت، عرضه اولیه شرکت های 
دولتی مشــروط به وجود بازارگردان و... از دیگر اقداماتی است که طی 

یکسال گذشته در راستی حمایت از بازار سرمایه انجام شده است.
با این همه بازار ســرمایه فقط متاثر از متغیری مانند دولت نیست، بلکه 
متغیرهای فراوانی ماننــد بازارهای جهانی، نقدینگــی، رکود اقتصاد 
جهانی، وضعیــت صنایع داخلی، قیمــت نهاده هــا، بازارهای رقیب، 
جنگ روسیه و... بر معامالت این بازار تاثیر گذارند اما بی شک اقدامات 

اعتمادزا، اعتماد از دست رفته سهام داران را احیا خواهد کرد.

کداممنطقههاخانههایخالیبیشتریدارند؟
بررســی مالیات های خانه های خالی از ســکنه نشــان می دهد که در 
پنج ماه نخست سال جاری، ســاکنان شمال تهران بیشترین و ساکنان 
کهگیلویه و بویر احمــد کم ترین مالیات خانه هــای خالی را پرداخت 
کرده اند.بر اســاس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه ســال 
گذشته، اگر واحد مسکونی در شــهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از 
۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد،  مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه 
بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد 
اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شــش برابر مالیات متعلقه، سال 
دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال ســوم به بعد معادل ۱۸ برابر 

مالیات متعلقه خواهد شد.  
وظیفه شناســایی خانه های خالی بر عهده وزارت راه و شهرســازی از 
طریق سامانه امالک و اسکان گذاشــته شد و این وزارتخانه با راه اندازی 
سامانه امالک و اسکان نسبت به ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام کرد 
و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطالعات را ثبت کنند، 
خانه آن ها به عنوان خاله خالی به ســازمان امور مالیاتی از سوی وزارت 
راه و شهرسازی معرفی شــد.در نهایت ســازمان امور مالیاتی در دی 
ماه سال گذشته فهرســتی از اطالعات خانه های خالی و مالیات آن ها 
منتشر کرده بود که براساس آن معادل ۵۶۸ هزار خانه خالی شناسایی 
و همچنین اعالم شد که صاحبان خانه های خالی حداکثر تا پایان مرداد 

ماه برای پرداخت مالیات فرصت دارند.
اما در نهایت به دلیل اعتراض برخی مالــکان از افرادی که عدم پذیرش 
www. داشتند تقاضا شد با ورود به سامانه ســازمان مالیاتی به نشانی

my.tax.gov.ir عدم پذیرش خود را اعالم کنند تا با هدایت به سامانه 
راه و شهرسازی اطالعات خود را اصالح کنند.

بر این اســاس و طبق آماری که ســازمان امور مالیاتی در اختیار ایسنا 
قرار داده است، میزان مالیات پرداختی بابت واحدهای مسکونی خالی 
از سکنه در پنج ماهه ابتدای سال جاری بر اســاس گزارش دریافتی از 
ســامانه قبض بانک حدود ۳۴ میلیارد و ۵۸۲ میلیارد ریال بوده است 
که حدود ۷۲ درصد این مبلغ توســط یعنی بیش از ۲۴ میلیارد و ۸۲۵ 
میلیون ریال آن توســط اداره کل مالیات شــمال تهران گزارش شده 

است.

قیمتطالیجهانیتاپایانسالچقدر
خواهدشد؟

بسیاری از ســرمایه گذاران طال از عملکرد قیمت طال تا کنون در سال 
جاری ناامید شــده اند زیرا قیمت ها نزدیک به پنج درصد کاهش یافته 
اســت. با این حال، تحلیلگــران کاال در بانک آمریکا دیــدگاه اندکی 

خوش بینانه تر نسبت به این فلز گرانبها دارند.
 تحلیلگران می گویند که در شــرایط فعلی، قیمت طال ۱۰ تا ۱۵ درصد 
باالتر از ارزش منصفانه اســت. این اظهارات در حالی مطرح می شود که 
طال پس از جهش حمایتی در قیمت ۱۷۰۰ دالر در هر اونس، شــتاب 
جدیدی را مشــاهده می کند. هر اونس طال آخرین بــار با ۰.۸۳ درصد 

افزایش به ۱۷۴۳ دالر و ۷۰ سنت رسید.
تحلیلگران گفتند: از نظر مــا، بازار طال در حال حاضــر به قیمت های 
سربه سر بسیار باالی سه درصد می پردازد. در مجموع، می توانیم قیمت 

طال را تا پایان سال به پایین تر از ۱۷۰۰ دالر در هر اونس ثابت کنیم.
اگرچه دالر آمریکا و افزایش نرخ های بهــره ایاالت متحده همچنان باد 
مخالف قوی را برای بازار طال ایجاد می کند اما تحلیلگران بانک آمریکا 

در حال حاضر کف محکمی را می بینند.
تحلیلگران گفتند: برای اینکه طال به ۱۵۰۰ دالر در هر اونس برســد، 
نرخ اسمی ۱۰ ســاله باید به چهار درصد برســد که در شرایط کندی 
اقتصــاد ایاالت متحده بعیــد به نظر می رســد. برای ســقوط طال به 
 ETF پایین ترین محدوده، نقدینگی ها و خروج سرمایه گذاران اخیر از
ها باید تسریع شود که مورد اصلی ما نیســت، با توجه به اینکه تیم های 
ارزی و نرخ ارز ما انتظار دارند قدرت دالر معکوس شود و نرخ اسمی ۱۰ 

ساله کاهش یابد. 
این نرخ به ترتیب در ســال آینده کاهش می یابد.این اظهارات در حالی 
مطرح می شود که فدرال رزرو به دنبال افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره در 
اواخر این ماه اســت. اقتصاددانان بانک آمریکا انتظار دارند که نرخ بهره 
اسمی سال را بین ۴ تا ۴.۲۵ درصد به پایان برساند. در عین حال، انتظار 
می رود که نرخ بهره واقعی در نیمه اول ســال ۲۰۲۳ به ۳ درصد برسد و 

تا پایان سال آینده به ۲.۵ درصد کاهش یابد.

بازار

 وزیر امور اقتصادی و دارایــی از معافیت مالیاتی ۳۴۰ 
هزار میلیارد تومانــی تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

در سال ۱۴۰۰ خبر داد. 
به گــزارش وزارت امــور اقتصادی و دارایی، »ســید 
احســان خاندوزی« در حاشیه نشســت گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی افزود: دولت سیزدهم در سال 
۱۴۰۰ نزدیک به ۳۴۰ هزار میلیــارد تومان مالیات از 

محل معافیت های قانونی اخذ نکرده است.
وی تاکید کرد: این معافیت های قانونی از سوی دولت 
به شرکت های تولیدی و صادراتی کشور که در مناطق 
محروم یا مناطــق آزاد فعالیت تولیــدی و اقتصادی 

داشتند، اختصاص یافت. 
وزیر اقتصــاد اظهار داشــت: معافیت مالیاتی ســال 
گذشته در مقایســه با ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات 

وصولی این ســال رقــم باالیی اســت و این 
معافیت های قانونــی بــه تولیدکنندگان، 
صادرکننــدگان و فعاالن اقتصادی کشــور 

اختصاص یافته است.
وی بیان داشــت: اعــداد و ارقــام حاکی از 
این اســت که در هفته ابتدایی شهریور ماه 
امسال نیز نزدیک به یک هزار میلیارد تومان 

بخشودگی به فعاالن اقتصادی کشور تخصیص یافت و 
آن بخش از فعاالن اقتصادی کشور که اصل بدهی خود 

را پرداخت کردند از این بخشودگی ها استفاده کردند.
خاندوزی خاطرنشــان کرد: این تدابیر همچنان ادامه 
خواهد داشــت و امیدواریم بتوانیم بیشترین تسهیل 
و کمک را بــرای فعاالن حوزه تولید و صادرات کشــور 

داشته باشیم.

وی در پاســخ بــه پرســش یکــی دیگر از 
خبرنــگاران درخصوص تحــول در نگرش 
دولت در حوزه مالیات به ویــژه اخذ مالیات 
از اشــخاص به جــای تولید کننــدگان نیز 
گفت: همان طــور که بارها اعالم شــده و در 
مصوبه های دولت و پیشنهادهای مندرج در 
بودجه ۱۴۰۱ نیز آمده اســت، راهبرد دولت 
سیزدهم این است که فشــار بر فعاالن رسمی و قانون 
مدار و تولیدکنندگان کشــور کاهش پیــدا کند و این 
سیاست کاهش فشار به شــکل های گوناگون از جمله 
کاهش پنج درصدی نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱ و سایر 

تدابیر را شامل می شود.
وزیر اقتصاد بیان داشــت: از بین یک میلیون شــرکت 
فعال در اقتصاد ایران، امســال فقــط در حدود ۳۵۰ 

هزار شــرکت اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور 
مالیاتی کشور ارائه کرده اند.

وی با تأکیــد بر اینکه نزدیک به یک میلیون شــرکت 
ثبت شده در کشور نیز غیرفعال هســتند، افزود: این 
اعــداد و ارقام نشــان می دهد که بیــش از ۶۰۰ هزار 
شــرکت فعال در اقتصاد کشــور امســال اظهارنامه 
مالیاتی خود را به ســازمان امور مالیاتی کشــور ارائه 
نکرده اند و امیدواریم با شناســایی ایــن بخش و این 
شرکت ها بتوانیم بار مالیاتی که بر دوش شرکت های 
قانونی و با انضباط کشــور اســت را کاهش دهیم و بار 
مالیاتی بر دوش آن دســته از فعاالن و شــرکت هایی 
قرار بگیرد که با فرار مالیاتی یــا پنهان کاری یا کتمان 
درآمدهای خود، تاکنون جزو مؤدیان مالیاتی کشــور 

محسوب نمی شده اند.

بر اساس اطالعات منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ رشد 
اقتصادی بدون احتســاب نفت ۴.۳ درصد و با احتساب 
آن ۳.۸ در فصل بهار امسال بوده است.بر اساس آخرین 
نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول 
ناخالص داخلی)GDP( به قیمت ثابت ســال ۱۳۹۰ در 
ســه ماهه اول امســال به رقم ۱۸۸۷ هزار میلیارد ریال 

با نفت و ۱۶۱۴ هزار میلیارد ریال بدون احتســاب نفت 
رسیده اســت، در حالی که رقم مذکور در فصل مشابه 
ســال قبل با نفت ۱۸۱۸ هزار میلیارد ریال و بدون نفت 
۱۵۴۸ هزار میلیارد ریال بوده که نشــان از رشــد ۳,۸ 
درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۴.۳ درصدی 
محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار ســال 

۱۴۰۱ دارد.نتایج مذکور حاکی از آن است که در فصل 
بهار ۱۴۰۱ رشــته فعالیت های گروه کشــاورزی رشد 
منفی ۰,۸، گروه صنایع و معــادن ۴.۲ و گروه خدمات 
۳.۹ درصد نســبت به فصل بهار ســال ۱۴۰۰، رشــد 
داشــته است.محاســبات فصلی در مرکز آمار ایران در 
قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ رشــته فعالیت بر 

مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می شــود که بر 
این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش های زراعت 
و باغداری، دامداری، جنــگل داری و ماهیگیری، گروه 
صنایع و معادن شــامل زیر بخش های اســتخراج نفت 
خام و گاز طبیعی، اســتخراج ســایر معــادن، صنعت، 

تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است.

وزیر

اقتصاد

خریــدار  رییــس مرکــز پژوهــش و 
برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
اظهار داشت: ممکن است پزشکانی بیش از 
۳۵ میلیون تومان در ماه ورودی به حساب 
با بیش از ۱۰۰ تراکنش داشــته باشند که 
آن حســاب متعلق به همســر، فرزندان یا 
منشی و... باشد که اساسا اهمیتی ندارد این 
حساب متعلق به چه فردی است در هر حال 
این حســاب را تجاری می دانیم و مشمول 
مالیات خواهد شد و در صورت شناسایی این 
تشخیص داده می شود که آن پزشک مرتبط 
با این حساب نسبت به کتمان درآمد اقدام 
کرده  است.مهدی موحدی بک نظر درباره 
ابهامات مطرح شده درباره تفکیک حساب 
تجاری از غیرتجاری و نحوه تشــخیص این 
حساب ها برای مالیات ستانی اظهار داشت: 
ســازمان امور مالیاتی به اســتناد بند »م« 
تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ نســبت به 
ســاماندهی دســتگاه های پوز اقدام کردو 
دســتگاه پوز را شــفاف کرد به این معنا که 
هر حســابی که متصل به دستگاه پوز باشد 
به عنوان حساب فروش تلقی کرد و مبتنی 
بر این حســاب فروش مالیات ستانی انجام 
می شــود.وی ادامه داد: ایــن عامل باعث 
شــد کســانی که پیش از آن از دستگاه پوز 
استفاده می کردند، دیگر عملیات خود را از 
طریق دســتگاه پوز انجام ندهند و به سمت 
حساب های شــخصی خود بروند و فروش و 
داد و ستد را با حســاب های شخصی انجام 
دهند و عمال این حســاب را به سازمان امور 
مالیاتــی معرفــی نکردند. عمال بــه دنبال 
فضایی بودند که با کتمــان درآمد به نوعی 

فرار مالیاتی داشته باشند.
رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی 
ســازمان امور مالیاتی افزود: اقدام سازمان 
امور مالیاتــی این بود که  تشــخیص دهد 
کدام یک از حساب این افراد ماهیت تجاری 
دارد و از ان اســتفاده تجــاری دارند. برای 
این تشخیص به یک دســتورالعملی برای 
تفکیک حســاب تجاری از غیرتجاری نیاز 
داشتیم که این دستورالعمل با تفاهمی که 
با بانک مرکزی داشتیم، این دستورالعمل از 

سوی بانک مرکزی ابالغ شد.
موحدی بک نظر گفت: در راستای تفکیک 
حســاب های تجاری و غیرتجاری که یکی 
از مصوبات این دســتورالعمل است نیاز بود 
که یک قاعده گذاری انجام شــود که مبنای 

تشــخیص حســا ب های تجاری مشخص 
شــود. یکی از قواعد در نظر گرفته شده این 
است که دو شــرط به طور همزمان اعمال 
شــود. یعنی  به طور همزمان یک فردی ۳۵ 
میلیون تومان یا بیشــتر ورودی به حساب 
خود داشته باشــد که این ورودی در قالب 
۱۰۰ تراکنــش و بیشــتر از آن تحقق پیدا 
کــرده باشــد. در این صورت آن حســاب، 
تجاری تلقی خواهد شــد و مبتنــی بر آن 

رسیدگی های مالیاتی انجام می شود.
وی تاکید کــرد: البتــه احیانا اگر کســی 
و  ورودی  و  باشــد  داشــته  اعتراضــی 
تراکنش هایش مشــمول اســتثنائات بود 
می تواند با ارایــه مدارک و مســتندات به 
ادارات امور مالیاتــی مراجعه کند تا با اثبات 
غیرتجاری بودن حســاب خــود، ابهامات 

مالیاتی رفع کند.
رییس مرکز پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی 
ســازمان امور مالیاتی ادامه داد: اما ممکن 
اســت که عده ای بــه ایــن قاعده گذاری 
انتقاداتی داشــته باشــند مبنی بــر اینکه 
۳۵ میلیون تومان مشــمول افراد زیادی از 
جامعه می شــود، اما باید این موضوع لحاظ 
شود که این دو شــرط ورودی ۳۵ میلیون 
تومان با واریز ۱۰۰ و بیش از ۱۰۰ تراکنش 
با هم اتفاق افتاده باشــد. اگــر یک میلیارد 
تومان به حســاب فردی واریز شــده باشد 

اما این واریز در قالب کمتر از ۱۰۰ تراکنش 
انجام شده باشــد، مشــمول حساب های 
تجاری نخواهد بود. بنابراین هر کدام یک از 
این دو شرط نقض شــده باشد حساب مورد 

نظر نمی تواند تجاری باشد.
وی با اشــاره به شبهات اظهار شــده درباره 
این قاعده گذاری گفت: البته شــهبه دیگری 
هم مطرح می شــود مبنی بر اینکه اگر فردی 
ماهانه واریز مثال  یک میلیــارد تومانی اما با 
تراکنش محدود داشــته باشــد، مشــمول 
حســاب تجاری نخواهد شــد؟ پاسخ به این 
شبهه این است که تشــخیص حساب های 
تجاری از غیرتجاری فعال با این الگو شــروع 
شده و همزمان سایر حســاب ها را هم تحت 
نظر داریم و ســایر حســاب ها تحت اشراف 
سازمان امور مالیاتی هستند. بنابراین قواعد 
مختلفــی را بنا به اقتضائــات و تحلیل هایی 
که در آینده به آن می رســیم، تعیین کنیم و 
الگوریتم های دیگری را تعریف و حساب های 
تجــاری منطبق با شــرایط و تعاریف جدید 

شناسایی کنیم و مورد ارزیابی قرار دهیم.
موحدی بک نظر با بیان اینکه توصیه ما این 
است که افرادی که پیش از این با بهره گیری 
از حساب های شخصی خود وارد معامالت و 
فعالیت های اقتصادی شدند؛ به طور شفاف 
نســبت به اعالم، معرفی این حســاب ها و 
خود اظهاری ها اقدام کنند، اظهار داشــت: 

ممکن است پزشــکانی بیش از ۳۵ میلیون 
تومان در ماه ورودی به حســاب با بیش از 
۱۰۰ تراکنش داشته باشند که آن حساب 
متعلق به همسر، فرزندان یا منشی و... باشد 
که اساسا اهمیتی ندارد این حساب متعلق 
به چه فردی است در هر حال این حساب را 
تجاری می دانیم و مشــمول مالیات خواهد 
شــد و در صورت شناســایی این تشخیص 
داده می شود که آن پزشــک مرتبط با این 
حساب نسبت به کتمان درآمد اقدام کرده  
است.وی در پاسخ به این ســوال که آیا این 
قواعد بــرای تفکیک حســاب ها از جمله 
ورودی ۳۵ میلیــون تومان بــرای مجموع 
حســاب ها مد نظر گرفته شــده یا مجموع 
حســاب ها گفت: فعال تک تک حســاب ها 
معیار قرار گرفته  اســت و مجموع حســاب 
افــراد بــرای تفکیک حســاب تجــاری و 

غیرتجاری در نظر نگرفته نشده  است. 
افراد هــر چند از امــروز به بعــد می توانند 
ورودی به حساب  خود را بین سایر حساب ها 
توزیع کند اما ورودی حســاب های این فرد 
تا پیش از این دســتورالعمل و قاعده گذاری 
بررسی شده اســت و اطالعات مورد نیاز در 
دست است اما ممکن اســت از امروز به بعد 
افراد رفتار خود را تغییر دهند که متناســب 
با تغییر افراد قواعد جدیــد در نظر خواهیم 
گرفت. این قاعده گذاری مانند شطرنج است 

و منتظر حرکــت بعدی افراد هســتیم که 
نسبت به آن برای جلوگیری از فرار مالیاتی 
قاعده  گذاری کنیم.رییس مرکز پژوهش و 
برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
همچنین با اشــاره به تاکید بانک مرکزی 
بــرای احتســاب »واریز به حســاب« در 
قاعده گذاری تفکیک حســاب های تجاری 
و غیرتجاری ادامه داد: منظور این است که 
برای تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری 
خروجی ها از حســاب معیار قــرار نگرفته 
است و تنها واریز به حســاب از هر طریق از 
جمله کارت به کارت، پایا، ساتنا و ... را مبنا 
قرار داده ایم یعنی فقط وجوه بســتانکاری 

در نظر گرفته می شود.
وی درباره تعیین تکلیف حســاب فردی که 
صندوق های خانوادگی برای قرعه کشــی 
وام ها یا جمع آوری شــارژ های واحدها در 
برج هــا و مجتمع ها را مدیریــت می کند، 
تاکید کرد: ممکن است در این موارد ماهانه 
۳۵ میلیون پول جمع آوری شده با تراکنش 
۱۰۰ یا بیشــتر از ۱۰۰ تعداد به حساب فرد 
اداره کننده ایــن موارد واریز شــود در این 
شرایط افراد می توانند با مدارک و مستندات 
به ادارات سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند 
و موضوع را توضیح دهند و این حساب را از 

حساب تجاری خارج کنند.
موحدی بک نظر افــزود: از آنجایی که بانک 
مرکزی به سازمان امور مالیاتی این حساب 
را تجاری اعــالم می کند طبیعتا از ســوی 
ســازمان امور مالیاتی به پیامکی به دارنده 
ان حساب ارسال می شــود که این حساب 
مشمول قواعد حســاب تجاری شده  است 
بنابرایــن افراد باید با مدارک و مســتندات 
برای اثبات کارکرد این حســاب به ادارات 
امور مالیاتی مراجعه کنند. بســته به موارد 
اعالم شده مدارک مورد نیاز به زودی اعالم 
خواهد شــد. این افراد نگران نباشند و قرار 
نیســت که مشــمول مالیات حساب های 
تجاری شــوند. رییــس مرکــز پژوهش و 
برنامه ریزی مالیاتی ســازمان امور مالیاتی 
همچنین برای نرخ مالیــات در نظر گرفته 
شــده برای حســاب های تجاری گفت: به 
نوع فعالیت تجاری افراد بستگی دارد و نرخ 
مالیات براســاس صنف و مشاغل آن دارنده 
حساب تجاری محاســبه می شود و این نرخ 
برای پزشــکان و دالالن خــودرو متفاوت 

است.
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کارشناس بورس مطرح کرد

زمانمناسببرایخریدسهامبانگاهبلندمدتونوسانگیریکوتاهمدتاست
خریدار   یک کارشــناس بازار ســرمایه 
گفــت: از نظــر ارزش جایگزینــی اکثــر 
سهم های بازار ارزنده هستند و قیمت فعلی 
بسیاری از سهم ها حتی به یک پنجم ارزش 
جایگزینی رسیده، تقریبا کل بازار سرمایه 

نسبت به بازارهای جهانی ارزان بوده است.
به گزارش ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
»امیر ســیدی« با بیان اینکه بســیاری از 
سهم ها نیز نسبت به ارزش بازار سرمایه خود 
ارزان هســتند، بیان کــرد: منفی های بازار 
ســرمایه دالیل متعددی دارد و یکی از این 
دالیل، نگرانی بابت احتمال رکود و کاهش 
قیمت در بازارهای جهانی است که معتقدم 

این نگرانی منطقی است.

وی با بیــان اینکه به هر حــال افزایش نرخ 
بهره در اروپا و امریکا فشــاری بر بازارهای 
کاالیی تحمیل کــرده و در هفته های اخیر 
شــاهد اصالح قیمت کامودیتی ها بوده ایم، 
گفت: طبیعی است که این نگرانی در مورد 
سهم های گروه پتروشیمی، معدنی و فلزی 
بازار سرمایه ما نیز وجود داشته باشد، البته 
به طور کالسیک بورس کشور ما در شهریور 
ماه با افزایــش عرضه مواجه می شــود اما 
کلیت بازار ســرمایه در سطح ارزنده ای قرار 
دارد و هر چه قیمت ها بیشــتر افت می کند، 

ارزندگی سهم ها افزایش می یابد. 
ســیدی تاکید کرد: با چشــم انداز احتمال 
رکود در بازارهای جهانی، انتظار رشــد در 

برخی سهم ها نمی رود اما انتظار افت قیمت 
سهم های وابسته به قیمت های جهانی هم 

وجود ندارد.

این کارشــناس بــازار ســرمایه ادامه داد: 
اواخر شــهریور ماه، زمان مناسبی هم برای 
خرید ســهام با نگاه بلندمــدت و هم با نگاه 

نوسان گیری کوتاه مدت است .
وی ضمن تاکید بر امکان انتخاب گزینه های 
مناسب برای ســرمایه گذاری تصریح کرد: 
فرصت های نامتــوازن در بازار ســرمایه ما 
وجود دارد و نباید تصور کرد همه ســهم ها 

دسته جمعی رشد یا افت خواهند داشت.
ســیدی با بیان اینکه اگر تحلیل درســتی 
از شــرایط داشته باشــیم، همواره می توان 
ســهم های مناسبی برای ســرمایه گذاری 
در بازار شناســایی کرد، گفت: به طور مثال 
برخی صنایع همچون فوالدی ها و... سال ها 

با انرژی ارزان قیمت فعالیت کرده و سودآور 
بوده اند اما با توجه به مشکالت در تامین برق 
و گاز صنایع و ضرورت ســرمایه گذاری در 
بخش نیروگاهی و... فرصت رشد سودآوری 

از صنایع انرژی بر گرفته خواهد شد.
این کارشناس بازار ســرمایه اظهار داشت: 
در چنیــن شــرایطی، اصالح سیاســت ها 
می تواند سبب جذابیت صنایع حوزه تامین 
انرژی همچــون نیروگاهی ها برای یک بازه 
زمانی بلند مدت شــود. عالوه بر این سهام 
شــرکت هایی که تا چندی قبل مشــمول 
دریافــت ارز ۴۲۰۰ تومانــی بوده انــد نیز 
پتانســیل باالیی برای رشد ســودآوری در 

یکی دو سال آینده دارند.
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توسعههمکاریایرانوآلماندرزمینهدیرینه
اقلیموژئوشیمی

 ایران و آلمان با امضای یادداشــت تفاهم، همــکاری در زمینه دیرینه 
اقلیم و ژئوشیمی را با امضای تفاهم نامه را توسعه بخشیدند.

به گزارش سازمان زمین شناســی و اکتشافات معدنی کشور، یادداشت 
تفاهم همکاری بین این سازمان و موسســه اجرایی مرکز علوم محیط 

دریایی )ماروم( دانشگاه برمن آلمان به صورت مجازی به امضا رسید.
بر اســاس این گزارش، هدف از این یادداشــت تفاهم کــه به امضای 
»علیرضا شــهیدی« معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و رییس 
سازمان زمین شناســی و اکتشــافات معدنی ایران و پروفسور »مایکل 
شولز« رییس مرکز علوم محیط دریایی دانشــگاه برمن آلمان رسید، 
تبادل ظرفیت های علمی و فنی در زمینه های دیرینه اقلیم و ژئوشیمی 
در ایران و آلمان شــامل حفاری علمی خشــکی و دریایی عنوان شده 

است.

۴۲هزارمیلیاردتومانسرمایهگذاریزیرساختی
درچهارمنطقهویژهاقتصادیایمیدرو

 معــاون طرح هــای توســعه معــدن و صنایع معدنــی ایمیــدرو از 
سرمایه گذاری ۴۲ هزار میلیارد تومانی این سازمان در چهار منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس، پارســیان، المرد و کاشان در طول پنج سال آتی 
خبر داد.به گزارش ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو(، »حســام مقدمعلی« در وبینارمعرفی پتانســیل های 
مناطق ویژه اقتصــادی ایمیدرو افزود: در راســتای تصمیمات و عوامل 
مجموعه نظام برای توســعه حوزه معدن و صنایــع معدنی و همچنین 
زیرســاخت ها و ظرفیت های مواد معدنی، ایمیدرو از گذشته فرآیندی 
برای اجرا و توســعه مناطق ویژه اقتصادی تعریف کرد که هم راســتا با 

سیاست های توسعه و برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی است.
وی گفت: ایمیدرو با وجود کمبود منابع، در دو حوزه برنامه های توسعه 
ای خود را دنبال می کند که شــامل »توسعه زیرســاخت های مناطق 

اقتصادی« و »اکتشاف، صنایع معدنی، تحقیق و پژوهش« است.

ماموریت های متفاوت مناطق ویژه اقتصادی
معاون طرح های توســعه معــدن و صنایع معدنی ایمیــدرو ادامه داد: 
مناطق ویــژه اقتصادی ایمیدرو اهــداف توســعه ای متفاوتی دارند و 
به منظور اســتقرار صنایع انرژی بر، توســعه زنجیره فــوالد و صنایع 

پیشرفته تاسیس شده است.
مقدمعلی با بیان اینکه سیاســت ایمیدرو تسهیل روند سرمایه گذاری 
برای ســرمایه گذاران اســت، گفت: این ســازمان متمرکز بر تامین 
زیرساخت های مناطق ویژه اقتصادی اســت تا مجموعه های توانمند 

اقتصادی بتوانند در شرایطی مناسب اقدام به فعالیت کنند.

سرمایه گذاری بر روی 25 نوع آلیاژ پیشرفته
وی اعالم کرد: مطالعات بــر روی ۸۸ نوع آلیاژ پیشــرفته که مورد نیاز 

صنایع است، هدفگذاری شده که توسعه در ۲۵ نوع آلیاژ اولویت  دارد.

و شبکهخدماتپسازفروشسایپاوایرانخودر
ادغاممیشود

پس از آنکه مدیرعامل شــرکت ایســاکو از برنامه ریزی برای راه اندازی 
یک نمایندگی مشترک ایران خودرو و ســایپا بصورت آزمایشی ظرف 
یک ماه آینده خبر داد، گروه خودروســازی ســایپا نیز اعــالم کرده با 
احداث نخستین نمایندگی مشترک میان دو شرکت برای ارائه خدمات 
به خودروهای سواری، نیمه سنگین و ســنگین، ادغام شبکه خدمات 

پس از فروش دو خودروساز بزرگ کشور کلید می خورد.

طبق اعــالم گروه صنعتی ســایپا، براســاس تصمیم اتخاذ شــده در 
نشســت محمدعلی تیموری و مهدی خطیبی )مدیران عامل ســایپا 
و ایران خودرو(، براســاس هدف گذاری دو خودروســاز بزرگ کشور، 
عملیات احداث نمایندگی مشــترک خدمات پــس از فروش در مدت 
یک ماه آینده آغاز خواهد شــد.این برنامه با هدف کاهش هزینه، ایجاد 
دسترسی بهتر و سریعتر برای مشتریان  و افزایش بهره وری ظرفیت ها 
و امکانات دو خودروساز دنبال خواهد شد. در گام بعدی، ایجاد مدیریت 
مشترک در نمایندگی های دو خودروســاز که دارای مالکیت مشترک 
باشند، در دستور کار قرار خواهد گرفت. ضمن اینکه استفاده از ظرفیت 
نمایندگی هر یک از خودروســازان در شــهرهایی که خودروساز دیگر 
فاقــد نمایندگی اســت، نیز از دیگر برنامه هایی اســت که در جلســه 

مشترک میان مدیران عامل دو خودروساز هدف گذاری شد.
از همیــن رو به منظور تســریع در اجرای مفــاد تفاهم میان ســایپا و 
ایران خودرو، آیین نامه ها، فرآیندها و دستورالعمل های مربوط به شبکه 
خدمات پس از فروش حتی االمکان به اشــتراک درخواهد آمد تا نحوه 
پذیرش و خدمت دهی به مشتریان با سهولت بیشتری صورت گیرد؛ بر 
این اساس، کمیته مشترکی متشکل از معاونت های بازاریابی و فروش 
و مدیران عامل شرکت های خدمات پس از فروش دو خودروساز، طرح 
پیشنهادی برای رسیدن به اهداف ترسیم شــده و نحوه یکسان سازی 

فرآیندها و دستورالعمل های اجرایی را ارائه خواهند کرد.
همچنین ادغام شــبکه لجســتیک نیــز از دیگر محورهــای مذاکره 
در نشســت مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشــور بوده که در این 
زمینه نیز کمیته مشترک دو شــرکت نحوه به اشتراک گذاری امکانات 
و ظرفیت های حوزه لجستیک در  بخش حمل خودرو را بررسی و طرح 

پیشنهادی الزم را ارائه خواهد کرد.
 شــرکت ایســیکو، به عنوان محل اصلی اجرای این طرح انتخاب شده 
تا حمل خودرو با هدف کاهش هزینه ها به صورت مشــترک با ســایپا 

لجستیک برنامه ریزی و اجرا شود.
ادغام ظرفیت های موجود در دفاتر ســایپا و ایران خــودرو در خارج از 
کشور نیز از جمله محورهای مطرح شــده در این نشست بوده است. بر 
این اساس مقرر شد تا دفاتر دو خودروساز در یکی از کشورهای منطقه 
به عنوان نخســتین محل اجرای اتحاد استراتژیک ایران خودرو و سایپا 
در خارج از مرزها، با مدیریت مشــترک به فعالیت خود ادامه دهد. این 
اقدام نیز تاثیر قابل توجهی در هزینه های مدیریت دفاتر خارج از کشور 
خواهد داشــت.کمیته مشــترک خرید نیز برای خرید کاال و قطعات 
دو خودروســاز فعالیت خود را با جدیت دنبال خواهد کرد تا براســاس 
اقدامات این کمیته، تصمیمات برای خرید از شبکه تامین و سازندگان 
نیز به صورت مشترک و با هدف کاهش هزینه تولید صورت گیرد. بهینه 
سازی امکانات موجود در سایت های تولیدی ســایپا و ایران خودرو در 
خارج از کشــور نیز از دیگر محورهای مورد بررسی بود که در این زمینه 
نیز کمیته مشــترکی، طرح تحقق اهداف تعیین شده را در کوتاه ترین 

زمان ممکن ارائه خواهد داد.

تولید

یک نماینده مجلس با بیان اینکه نقش مدیریت واحد 
در حوزه تولید و تجارت مهم اســت، گفت: اگر وزارت 
بازرگانی را تشکیل دهیم به گذشته برگشته  و میدان را 

برای وارداتچی ها باز کرده ایم.
علیرضا نظری در مورد احیــای وزارت بازرگانی اظهار 
کرد: تجربه موفق دنیــا در مدیریــت یکپارچه تولید 
و تجارت اســت و تفکیــک این دو موضــوع می تواند 
آسیب به اقتصاد کشــور بزند. در واقع تولید در کشور 
زمانی می تواند رونــق یابد که تجــارت ناظر بر بخش 
تولید داخلی باشــد و با حمایت از بخــش تولید بتواند 
موجب رشــد و تعادل آن شــود.این نماینده مجلس 
ادامه داد: دولت دوازدهم با اخذ مجوز از ســران سه قوه 
توانست بخشی از وظایف و اختیارات را از وزارت جهاد 
کشــاورزی جدا و به وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
محول کند و این مساله باعث شــد خسارت زیادی به 
کشور وارد شود. خوشــبختانه در دولت سیزدهم این 
موضوع اصالح و بخشــی از مباحث کشاورزی از جمله 
گندم، جو، نهاده هــا و … از وزرات صنعــت، معدن و 

تجارت منفک شــد و مجداً تحت نظر وزارت 
جهاد کشــاورزی قــرار گرفــت.وی افزود: 
با محول شــدن بخش های کشــاورزی به 
وزارت جهاد کشاورزی از تیر ۱۴۰۰، به نظر 
می رسد در این سیزده ماه کارها خوب پیش 
رفته است، چرا که تولید با چرخه تجارت در 
یک زنجیره و صفر تا صد یک مجموعه با یک 

مدیریت واحد اداره می شــود و تنها یک نفر پاســخگو 
است.نظری در خصوص کاهش وظایف وزارت صمت 
با انتزاع بخش کشــاورزی از این مجموعه، بیان کرد: 
بخش قابــل مالحظه ای از اختیــارات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با انتــزاع بخش کشــاورزی و محول 
کردن آن به جهاد کشاورزی، کاســته شد و این باعث 
شــد وزارت صمت تنها به مباحث صنعتــی و معدنی 

توجه داشته باشد.
عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس با اشــاره به نظر 
برخــی کارشناســان و نمایندگان در حــوزه تفکیک 
وزارت صمت و تشــکیل نهادی جدیــد تحت عنوان 

وزارت بازرگانــی، یادآور شــد: بــا کاهش 
وظایف وزارت صمت دیگر نیازی به تشکیل 
وزارتخانه جدیدی نیســت چــرا که اگر این 
وزارتخانه تشــکیل شــود، بخش تجارت در 
حوزه صنعت و معــدن و همچنین در حوزه 
کشــاورزی مجدداً از این دو وزارتخانه جدا 
می شود و از نو فرهنگ واردات بر صادرات در 
کشور غلبه می کند و این مســاله به شدت برای اقتصاد 

کشور مضر خواهد بود.
وی ادامه داد: همیشــه اقتصاد کشــورمان مبتنی بر 
واردات بوده و اگر وزارتخانه جدیدی تشکیل دهیم به 
گذشته برگشــته ایم و میدان را برای وارداتچی ها باز 
کرده ایم. متأسفانه در یک دوره ای در کشور محصولی 
تولید می شد که مازاد بود و همزمان با تولیدش، همان 
محصول را هم به کشــور وارد می کردیم و نتوانستیم 
ارتباط منطقی میان تولید، بازار داخلی و بحث واردات 
و صادرات داشته باشیم.نظری سازوکار تشکیل وزارت 
بازرگانی را با سیاست های اســناد باالدستی در تقابل 

دانســت و تأکید کــرد: قطعاً تفکیــک وزارت صمت 
و تشــکیل وزارتخانه جدید با سیاســت کالن کشور و 
اسناد باالدســتی مغایرت دارد و گســترش سازمان و 
وزارتخانه جدید، هزینه های ســنگینی را به کشــور 
تحمیل خواهــد کرد.وی با اشــاره به اجــرای قانون 
تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشــاورزی در وزارت 
جهاد کشــاورزی، عنوان کرد: با توجه به شرایط بازار و 
همچنین جراحی اقتصادی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
به نظر می رسد اجرای این قانون به خوبی پیش رفته و 
این بهترین تصمیم بوده اســت. در حقیقت اجرای این 
قانون مهم تر از تشکیل وزارتخانه جدا است و تأسیس 
وزارت بازرگانی به صالح کشــور نیســت.نظری نقش 
مدیریت واحد در حوزه تولید و تجارت را مهم دانســت 
و اظهار کرد: وحدت مدیریتی به نفــع تولید ملی بوده 
و کمک می کند تولیدات کشــور در بازارهای جهانی از 
شرایط بهتری برخوردار باشــد. در واقع سیاست های 
واردات و صادرات زمانی به ثمر می نشیند که مدیریت 

واحد را در حوزه خود داشته باشد.

مجلس

خریدار  نایب رییــس اتاق بازرگانی ایران 
در پاسخ به شــایعه برداشــتن محدودیت 
دو دوره ای ریاســت اتاق ها مطرح کرد که 
آئین نامــه اجرایــی اتاق ها هیــچ تغییری 
نکرده و هیئت رئیســه اتاق ایــران موافق 

تغییر آیین نامه هیئت نمایندگان نیست.
حسین سالح ورزی، با اشــاره به تغییرات 
آیین نامه اجرایی قانــون اتاق های بازرگانی 
گفت: به موجب بنــد )ه( مــاده ۱۶ قانون 
اتاق بازرگانی، صنایع  ومعادن و کشــاورزی 
ایران، تهیــه، پیشــنهاد و اصالحات بعدی 
آیین نامه های اجرایی ایــن قانون از جمله 
وظایف هیئت نمایندگان اتاق ایران اســت 
که باید توســط این رکن  تهیه و به شورای 
عالی نظارت پیشنهاد شود. بنابراین اساسا 
موضوع برداشــتن محدودیت ریاســت دو 
دوره ای توســط هیئت رئیســه اتاق ایران 
کامال کذب و در ادامه سناریوی تخریب این 

نهاد قانونی است.
نایب رییــس اتــاق بازرگانی ادامــه داد: 
تهیه و اصالح پیش نویس آییــن نامه ها از 
طریق کارگروهی منتخــب از اعضا هیئت 
نمایندگان صورت مــی گیرد که در صورت 
تصویب در صحن هیئــت نمایندگان برای 
شورای عالی نظارت ارســال می شود. این 
رویه قانونی پابرجاســت و هیئت رئیســه 
اتاق ایران نیز نه تنها به آن پایبند اســت که 
مخالف تغییــرات پی در پــی در  آیین نامه 
ای اســت که هنوز یک دوره از تصویب آن 
نگذشــته اســت. همه به خوبی می دانیم و 
می بینیم کــه این روزها از هر مستمســک 
و ســوژه بی ربط و حتی مضحک  اســتفاده 
می شود و سعی دارند با انتساب اتهامات ناروا 
از فساد و گم شــدن پول ها گرفته تا تقصیر 
تغییرات اقلیمی و تهدیــدات امنیتی را به 

ســمت هیئت رئیســه اتاق بازرگانی ایران 
نشــانه بروند و با تخریب به زعم خود آنها را 

خسته و ناچار به کناره گیری کند.
سالح ورزی در خصوص تاریخچه تغییرات 
آیین نامه گفــت: در حقیقــت آخرین بار 
اصالحــات در “آیین نامه تشــکیل و نحوه 
فعالیت هیئت نماینــدگان اتاق ایران و اتاق 
های شهرستان” بر اســاس روال قانونی در 
هیئت نمایندگان تهیه شــده و در جلســه 
مورخه ۳۱ شــهریور ۱۳۹۸ شــورای عالی 
نظارت بــه تصویب رســیده و از آن تاریخ تا 
کنون هیچ تغییــری در آن به وجود نیامده 
اســت. به موجب تبصره ذیل ماده شش این 
آیین نامه، اعضای هیئــت نمایندگان نمی 
توانند بیــش از دو دوره عهده دار ســمت 

ریاست اتاق ایران تهران و شهرستانها شوند.
نایب رئیس اتاق ایــران اظهار کرد: در حالی 
که فقط حدود پنج مــاه دیگر انتخابات اتاق 
های سراسر کشــور برگزار می شود، نظرات 
گوناگونــی پیرامــون آیین نامــه هیئت 
نمایندگان و انتخابات آتی مطرح می شود. 
برخی معتقدند با توجه به اینکه هنوز ســه 
سال از آخرین اصالحات آیین نامه مربوطه 
نگذشته  اســت لذا تغییرات مکرر و متعدد 
ضرورت نداشته و بایســته تر و شایسته تر 
این اســت که کماکان تا زمانــی که هیئت 
نمایندگان اتاق ایــران به جمع بندی کامل 
و دقیقی در مورد ضــرورت اصالح  در آیین 
نامه مذکور نرســیده اند، لزومــی به تغییر 
و اصالح آن نیســت و قاعدتاً بند مربوط به 

محدودیت بیــش از دو دوره ریاســت اتاق 
ایران و شهرســتان ها موضوع تبصره ذیل 
ماده ۶ آیین نامه مذکــور، کماکان به قوت 

خود باقی است و تغییری نخواهد کرد.
وی در ادامــه گفــت: گروهــی دیگــر از 
جاماندگان و منتقــدان انتخابات دوره قبل 
اتاق بازرگانی تهــران، بعد از نتیجه نگرفتن 
از طرح دعاوی و شکایات متعدد در محاکم 
دادگســتری و ناامیدی و ناکامــی از  قانون 
نویســی جدید برای اتاق، حاال عالقمندند 
با جو ســازی و تحت تاثیر قرار دادن اعضای 
شــورای عالی نظارت، شاید مسیری جدید 
و کوتاه تری برای دستیابی به خواسته های 
خود از طریق تدویــن آیین نامه های جدید 
بدست آورند که با توجه به نص صریح قانون 

و مسیر تعیین شده در قانون اتاق بازرگانی 
این موضوع چندان ممکن و میســر به نظر 

نمی رسد.
نایب رئیــس اتاق ایران با اشــاره به دیدگاه 
برخی از اعضای هیئت نماینــدگان اظهار 
کرد: تعــداد دیگری هــم از اعضای هیئت 
نماینــدگان با اســتناد به اســتدالل های 
حقوقی بر این باورند چــون در متن قانون 
محدودیتی بــرای طول مدت ریاســت بر 
اتاق ها و کاندیداتوری برای این سمت آورده 
نشــده، قاعدتاً آیین نامه اجرایی نمی تواند 
فراتر از قانــون عمل کنــد. بنابراین چنین 
محدودیتی باعث ســلب حقــوق اعضا می 
شــود به همین خاطر در طول ۶-۷ســال 
گذشــته این ایراد را وارد کــرده و تقاضای 

حذف این محدودیت را از آیین نامه داشته اند.
ســالح ورزی تاکید کــرد: واقعیــت ماجرا 
این اســت که نه تنها هیچ طرح یا پروژه ای 
از ســمت هیات رئیســه اتاق برای حذف 
تبصره ذیــل ماده ۶ آیین نامه یا برداشــتن 
محدودیــت  دو دوره ای وجــود خارجــی 
ندارد،   بلکــه اکثریت هیئت رئیســه اتاق 
بر ایــن باورند کــه مادامی که کــه هیئت 
نماینــدگان بــه جمــع بنــدی و تصمیم 
نرسیده اند، ضرورت و عجله ای برای تغییر یا 
اصالح در آیین نامه وجود ندارد. وقتی آیین 
نامه اجرایی تغییری نکنــد محدودیت دو 
دوره ای  ریاست بر اتاق ها همچنان پایدار و 
پابرجاست. در نتیجه ضمن تکذیب شایعات 
اخبار کذب  و تحلیل های نادرست، الزم به 
تاکید مجدد است که اوالً تغییر و اصالح در 
آیین نامــه اجرایی از وظایــف و اختیارات 
هیئت نمایندگان اســت و نه هیئت رئیسه 
و ثانیاً هیئت رئیســه موافق به تغییر یا  تهیه 

آیین نامه جدیدی نیست.

خریــدار  مدیــر اقتصــادی و توســعه 
سرمایه گذاری سازمان توســعه و نوسازی 
معــادن و صنایع معدنی ایــران )ایمیدرو( 
گفت: ایــران آمــاده صادرات یا ســاخت 
کارخانه های فوالد، محصــوالت فوالدی و 
سیمان به ونزوئال اســت و در همین زمینه 
به زودی تیمی از فعــاالن صنعتی و معدنی 

ایرانی به این کشور سفر می کند.
تــازه  دور  »امیرصباغ«درخصــوص 
همکاری های ایران و ونزوئال در زمینه بخش 
معدن و صنایع معدنــی، افزود: ونزوئال جزو 
کشــورهای نفتی حوزه آمریکای جنوبی و 
مرکزی اســت که قیمت نفت در محدوده 
بشــکه ای ۱۰۰ دالر به معنای درآمد ارزی 

خوب این کشور است.
وی با اشــاره بــه خــروج دولــت ونزوئال 
راهبــری  مقابــل  در  و  بنــگاه داری  از 
بخــش خصوصــی در فرآینــد توســعه، 
بیان داشــت: بر همین اســاس، این کشور 
ســرمایه گذاری های خوبــی در حــوزه 
زیرساخت ها و توســعه صنعتی انجام داده 
یــا در برنامــه دارد، به طوری که بخشــی 
از منابــع ارزی از ســوی دولت در توســعه 
ساختمان ســازی و زیرســاخت ها بــه کار 
گرفتــه و در مجموع اصالحــات اقتصادی 

زیادی در حال انجام است.
صباغ خاطرنشــان کرد: بالطبع پروژه های 
ساختمان سازی، راه سازی و توسعه راه ها در 
این کشور نیازمند ســیمان، فوالد و مصالح 
ساختمانی اســت و با توجه به فعالیت های 
کشورمان در عرصه های فوالد )با رتبه دهم 
تولیدکنندگان برتر فوالد جهان(، صادرات 
آلومینیوم، مــس، روی، ســیمان و غیره، 

می تواند کمک شایانی در مسیر توسعه این 
کشور داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه شهرنشــینی 
و ساخت و ساز در ونزوئال در حال پیشرفت 
است، نیاز مبرمی به سیمان، فوالد و میلگرد 
در این کشور وجود خواهد داشت؛ بنابراین 
در حوزه صادرات یا ســاخت کارخانه های 
فوالد، محصوالت فوالدی و سیمان در این 

کشور اعالم آمادگی می کنیم.
این مسوول اظهار داشت: ونزوئال یک کشور 
معدنی محسوب می شود که سال هاست به 
عنوان صادرکننده بریکت آهن اســفنجی 
شناخته شــده و عالوه بر آن، از معادن غنی 
طال و بوکســیت برخوردار است و می تواند 

در رفع نیازهای کشورمان مثمر ثمر باشد.
مدیر اقتصادی و توســعه ســرمایه گذاری 
ایمیــدرو تصریح کــرد:  به طــور قطــع 
سرمایه گذاری دو کشــور در حوزه معادن 
ونزوئال می تواند در آینــده به فعاالن بخش 
معــدن و صنایع معدنی این کشــور کمک 
کند تا خود به اســتخراج و فــرآوری مواد 

بپردازند.
وی ادامه داد: فرصت های ســرمایه گذاری 
بسیاری در ونزوئال شناسایی کرده ایم که در 
صورت رفع مشکالت پروژه سیمان ونزوئال، 
برای حضور در بخــش های مختلف معدنی 

این کشور برنامه ریزی خواهیم کرد.
به گفته صباغ، امکان توسعه خط دوم تولید 
با تولید روزانه ســه هزار و ۳۰۰ تن سیمان 
و انجام مطالعات امکان ســنجی ســاخت و 
نوسازی کارخانه های سیمان در ونزوئال، از 
جمله راهکارهای توسعه همکاری در حوزه 

سیمان بین دو کشور است.

این مقام مسوول ایمیدرو خاطرنشان کرد: 
در نشستی که به همین منظور روز گذشته 
با حضــور وزیر حمل و نقــل ونزوئال برگزار 
شد، مقرر شــد تیمی از متخصصان ایرانی 
از این کشور بازدید کند تا در صورت توافق 
طرفیــن، پروژه هایی برای شــرکت های 
ایرانی که قصد ساخت واحدهای صنعتی، 
معدنی یا صادرات به این کشور دارند، مهیا 

شود.
وی با اشاره به حضور رقبایی همچون چین 
و روسیه در ونزوئال، خاطرنشان کرد:  روابط 
خوب سیاســی ایران و ونزوئال می تواند در 
راستای توسعه اقتصادی طرفین موثر باشد 
و به طور قطع ســفر هیات یاد شده و به ویژه 
مشــخص شــدن نحوه پرداختی ها بین دو 
کشور مشــخص کننده بســیاری مسائل 

خواهد بود.
صباغ همچنین مطالبــات چند ده میلیون 
دالری شــرکت های ایرانی بابــت پروژه ها 
و طرح هایــی کــه در گذشــته در ونزوئال 
اجرایی شده را یادآور شد و گفت: مطالبات 
شرکت های ایرانی باید پرداخت شود و پس 
از آن عالقه مندیم فصل جدیدی در توسعه 

روابط اقتصادی دو کشور ایجاد شود.

بُعد مسافت ایران و ونزوئال
وی در پاسخ به ایرنا درخصوص بُعد مسافت 
دو کشــور و تاثیر آن بر مراودات اقتصادی 
طرفیــن، بیان داشــت: امــروز شــاهدیم 
با وجــود فاصله زیــاد، دو کشــور چین و 
برزیل بــا یکدیگر در عرصه هــای مختلف 
تجارت می کننــد، بر این اســاس هرچند 
مســافت مقوله ای مهم و تاثیرگذار اســت، 

اما نوع کامودیتــی، هزیه های حمل و نقل و 
مدیریت آن است که امکانپذیری تجارت را 

توجیه پذیر می کند.
مدیر اقتصادی و توســعه ســرمایه گذاری 
ایمیــدرو افزود:  به طور قطــع محصوالت و 
کامودیتی هایی می تواننــد وارد تجارت دو 
کشور شــوند که از ســطح قیمتی باالتری 
)دســت کم ۸۰ دالر در هــر تــن بــه باال( 

برخوردار باشند.

تامین انرژی برای اجرایی کردن 
پروژه ها

وی همچنین با اشــاره بــه اهمیت موضوع 
تامین انرژی برای اجرایی کردن پروژه ها در 
ونزوئال، تاکید کرد: اگر ایران تصمیم بگیرد  
که وارد بازار ونزوئال شــود، باید کل زنجیره 
را بــا هم ببینــد، به طوری که خــود مقوله 

انرژی و بازارهای مرتبط با آن می تواند برای 
کشــورمان و شــرکت هایی همچون مپنا، 
پیمانکاران خطوط انتقال برق و گاز و غیره 

بازار ایجاد کند.
صباغ یادآوری کــرد: وضعیت ذخایر انرژی 
در ونزوئال مطلوب اســت و می توان انرژی 
را تبدیل به برق و از آن در توســعه پروژه ها 
اســتفاده کرد؛ این موضوعی اســت که در 
ادامــه مذاکرات بین هیات های دو کشــور 

باید مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار داشــت: با توجه به اینکه ونزوئال 
از قدیم االیام تولیدکننده آلومینیوم، فوالد 
و محصوالت انرژی بر بوده، به احتمال زیاد 
زیرســاخت های انرژی خوبی در این کشور 
مهیاســت، یا در زمینه ارتقــای بهره وری 
انرژی و انجام تعمیــرات اقدامات خوبی به 

انجام رسانده اند.

غلبهفرهنگوارداتبرصادراتدرکشوربااحیایوزارتبازرگانی
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آتشسوزیدرمیداننفتیشادگانمهارشد
 مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با اشــاره به واکنش 
ســریع و اقدام به موقع تیم های عملیاتــی، از  اطفا حریــق در یکی از 

چاه های میدان نفتی شادگان خبر داد.
به گزارش شرکت ملی نفت ایران، »علیرضا دانشی« گفت: آتش سوزی 
در یکی از چاه های میدان شــادگان گزارش شــد که خوشــبختانه با 
واکنش ســریع و اقدام به موقع تیم های آتش نشــانی و اطفا حریق در 

کمترین زمان آتش مهار شد.
وی افزود: علت حادثه در دســت بررسی اســت و الحمداهلل هیچگونه 
صدمات جانی در این حادثه گزارش نشده و شرایط تحت کنترل کامل 
است.میدان نفتی شــادگان در جنوب غربی اهواز در مناطق نفت خیز 

جنوب قرار دارد.

طی چهار سال آینده
الکتروموتور۲۰میلیونکولرآبیدرکشور

تعویضمیشود
 معاون بهره وری انرژی ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر و بهره وری 
برق ایران گفت: الکتروموتــور ۲۰ میلیون کولر آبی در کشــور در بازه 
۴ساله تعویض می شود. محمدمهدی پیغمبرزاده در نشست تخصصی 
بهره وری برق، برنامه هــا، ابزارهای حمایتی و قانونــی در دوازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی افزود: 
تعویض این میــزان الکتروموتور کولرهای آبــی صرفه جویی خوبی در 
مصرف به دنبال خواهد داشت. استاندارد برچسب کولرهای آبی بعد از 
۱۳ سال امسال بازنگری شــد.معاون بهره وری انرژی ساتبا خاطرنشان 
کرد: بازنگری نشدن این استاندارد در سال های گذشته افزایش مصرف 
بــرق در کولرهای آبی را به همراه داشــته اســت. بیــش از ۷۰ درصد 
کولرهای آبی رتبه انرژی E.F و G دارند که با اصالح استاندارد برچسب 
انرژی ارتقا خواهند داشت. استاندارد برچسب کولرهای آبی به گونه ای 

اصالح خواهد شد که بتوانند رتبه A و A پالس دریافت کنند .
به گفته این مقام مســئول اســتاندارد جدید به گونه ای خواهد بود که 
دیگر کولر با بازدهی پایین تولید نخواهد شــد. همچنین طرح تعویض 
یک میلیون کولرگازی در دستور کار قرار دارد. همچنین باهدف اصالح 
مصرف انرژی ۱۰ میلیون المپ چراغ های روشــنایی کل معابر شهری 

کشور با المپ ال.ای.دی جایگزین خواهد شد.
وی از برنامه ریزی برای اصالح سیســتم روشــنایی بخش اداری کشور 
خبر داد و گفت: بر اســاس این طرح ۱۰ میلیون المپ در بخش اداری 

جایگزین خواهد شد.

مدیرعامل آبفای کشور عنوان کرد

تحولدرتصفیهخانههایآبوفاضالب
بافناورینانوحباب

 مدیرعامل آبفای کشــور گفت: فناوری دانش بنیــان نانوحباب عالوه 
بر بهبود فرآینــد تصفیه فاضالب، می تواند برای حــذف و کنترل بو در 

تصفیه خانه های آب نیز استفاده موثری داشته باشد.

به گزارش شرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور،  اتابک جعفری، در 
مراسم رونمایی از ســامانه نانو حباب که با حضور سورنا ستاری معاون 
علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور در تصفیه خانه فاضــالب قیطریه 
تهران انجام شــد، در خصوص پیش بینی بکارگیری ایــن فناوری در 
تصفیه خانه های آب و فاضالب سایر شهرها گفت: در تکنولوژی مشابه 
در تصفیه خانه هــای آب برای از بین بردن بو بــه دلیل وجود جلبک در 

مخازن سدها می توان از این تکنولوژی استفاده شود.
وی با بیان این که فناوری نانو حباب به عنوان تکنولوژی نوین و پیشــرو 
برای بهبود فرآیند تصفیه و هوادهی فاضالب اســتفاده می شود، افزود: 
این فناوری با تامین اکســیژن مورد نیاز فرآیندهای هوادهی و تصفیه 
فاضالب، بسیاری از مشکالت از جمله کدورت پساب و کمبود اکسیژن 

و برق مصرفی در مراحل تصفیه را تا ۵۰ درصد کاهش می دهد.
جعفری یادآور شــد: با توجه به رشــد و پیشرفت شــرکت های دانش 
بنیان با حمایت معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، ما هم از این 
شرکت ها که ایده های نو و کارآمد برای بهبود بهره وری در صنعت آب و 

فاضالب دارند، حمایت می کنیم.
ســامانه دانش بنیان نانو حباب با حضور معاون علمی و فناوری رییس 

جمهوری در تصفیه خانه فاضالب قیطریه تهران رونمایی شد.
کاربرد نانوحباب ها در صنایع مختلــف و به ویژه در صنعت تصفیه آب و 
فاضالب به سرعت در حال رشد اســت و از مهم ترین مزایای استفاده از 
این فناوری تامین اکســیژن مورد نیاز فرآیندهای بیولوژیکی، کدورت 
پایین پســاب خروجی، بهبود پارامترهای بهره برداری و کاهش حجم 

لجن، کاهش مصرف انرژی و کاهش تاسیسات است.

امیدبهتقویتبرندمخابراتبااصالحتعرفهها
مدیرکل ارتباطــات و اموربین الملل شــرکت مخابــرات ایران گفت: 
امیدواریم با اصالح حداقلی تعرفه ها بتوانیم برای تقویت برند شــرکت 
گام های اساســی برداریم. محمد رضا بیدخام- مدیــرکل ارتباطات 
و امور بین الملل شــرکت مخابرات ایران-  با بیــان اینکه در طول ۱۲ 
سال گذشــته با راکد بودن تعرفه های ارتباطات ثابت، برند و ذی نفعان 
شرکت مخابرات ایران آسیب بســیار زیادی دیده اند، اظهار کرد: امید 
اســت با این اصالح حداقلی تعرفه ها، با تامین منابع مالی الزم  شرکت 

بتواند تا حدودی پاسخگوی ذی نفعان خود باشد.
وی افــزود: در این ســال ها، مردم، مشــتریان، دولت، ســهامداران و 
کارکنان با توجه به اینکه منابع الزم تامین نشــد آســیب های زیادی 
دیده اند. در حوزه مشــتریان آســیب زیادی به ارائه ســرویس های 
مخابراتی وارد شــد و شرکت نتوانســت در بخش خدمات قبل، حین و 
بعد از فروش به مشتریان و ارائه سرویس های جدید مناسب با تقاضای 
مشتریان موفق باشد.طبق اعالم شــرکت مخابرات، بیدخام به آسیب 
ها و مسائل نیروی انسانی اشــاره کرد و گفت: چه کارکنان رسمی و چه 
کارکنان پیمانکار و قراردادی مان و چه بازنشســتگان شرکت همگی 
آســیب دیده اند و مخابرات نتوانســت منابع مالی الزم برای پرداخت 
مطالبات آنهــا را تامین کند و پاســخگوی این عزیزان نبــوده ایم که 
امیدوارم با اصالح تعرفه ها شرکت بتواند منابع مالی الزم برای تامین و 

پرداخت مطالبات این عزیزان را فراهم کند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شــرکت مخابرات ایران همچنین 
بیان کرد: نظر ذی نفعان عمال به شرکت مخابرات ایران نگرش منفی ای 
اســت که امیدواریم از این پس با بازنگری و مدیریت صحیح در کسب و 
کار بتوانیم تا حدودی نگرش ذی نفعان را تغییر داده و حوزه برندینگ، 

برند شرکت مخابرات ایران را به قدرت سابق برگردانیم.

نیرو

علی مــرادی  هرچند در فصول ســرد 
سال های گذشته مصرف بی رویه گاز منجر 
به قطعی در شــبکه خانگی نشده است، اما 
خســارات زیادی به صنایع کشور، از جمله 
پتروشــیمی ها، فوالدی ها، ســیمانی ها و 

نیروگاه ها تحمیل کرده است.
در روزهای گذشــته جــواد اوجــی، وزیر 
نفت در گفتگویی با تأکید بر اینکه امســال 
هم کسری گاز خواهیم داشــت، گفت: در 
زمستان برای آنکه تولید صنایع و نیروگاه ها 
کاهش نیابد از گاز طبیعی به ســوخت مایع 
می رویم و از همین جهــت الزم بود ذخیره 
ســازی ســوخت مایع به حد کافی موجود 

باشد.
با وجــود آنکه وزیــر نفت بــر کاهش زیان 
صنایع تأکید دارد، اما بر اساس آمار و شواهد 
به نظر می رســد جایگزینــی گاز طبیعی با 
ســوخت مایع آنقدر هم بی هزینه نیست و 
خســارات زیادی را در سال های گذشته در 

کشور به جا گذاشته است.
باید توجه داشت اینکه سال گذشته با وجود 
شکســته شــدن رکوردهای مصرف، گاز 
بخش خانگی قطع نشــد اتفاق خوشایندی 
بود ولی نباید از تبعات خسارت بار تحمیل 
محدودیت به سایر بخش ها که تنها به طور 
متوسط ۱۸ درصد از گاز کشــور را مصرف 

می کنند، غفلت کرد.

پتروشیمی ها؛ اولین قربانی ناترازی گاز
قطعاً اولین بخشــی که از قطعی گاز متضرر 
می شوند، پتروشیمی ها هســتند. اهمیت 
این صنعــت از آن جهت کــه درآمد ارزی 
گسترده ای که برای کشــور به همراه دارد 

بسیار باالست. گفتنی است
پتروشــیمی ها به طور متوسط ۸.۷ درصد 
از گاز تولیدی کشــور را به عنوان سوخت یا 

خوراک مصرف می کنند.
در ســال های گذشــته به علت مشوق های 
متعدد پتروشــیمی های خــوراک گازی 
رشد روزافزونی داشــته اند. به طور مثال در 
حال حاضر تولید متانول در کشــور ساالنه 
۱۲ میلیون تن اســت و میزان تولید متانول 
ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ میلیون 
تن در سال می رسد که این رقم معادل ۴۳ 
درصد از کل حجم تجــارت جهانی متانول 

است.
در ســال ۹۸ میانگین ۱۹ تا ۴۲ روز قطعی 
گاز در ایــن صنعــت ثبت شــده که طبق 
برآوردهای به عمل آمده زیان ناشــی از این 
قطعی گاز صرفــاً از محــل کاهش فروش 
محصوالت پتروشــیمی، ۳۲۰ میلیون دالر 
است، در ســال ۹۹، ۵ تا ۳۵ روز قطعی گاز 
داشــته که خســارتی ۳۱۶ میلیون دالری 
به این صنعت وارد شــده و در ســال جاری 
خســارت ناشــی از کاهش فــروش گاز به 
پتروشــیمی ها در فصل سرد امسال، حدود 

۸۰۰ میلیون دالر تخمین زده شده است.

در رابطه با ســال جاری نیز احمد مهدوی 
ابهر، دبیــر انجمــن صنفی پتروشــیمی 
در گفتگو بــا خبرنگار مهر گفت: در ســال 
گذشته ۱۱ پتروشیمی متانولی یا اوره ای که 
خوراک گاز طبیعی متان داشــته اند دچار 
قطعی گاز یا محدودیت شــدند و مجموعاً 
یک میلیون و ۲۸۴ هزار تــن از محصوالت 
به این دلیل از ظرفیت تولیدی پتروشیمی 
کشور کاسته شد.وی تصریح کرد: بنابراین 
صنعت پتروشــیمی بــا قیمت های جهانی 
سال گذشــته ۶۸۲ میلیون دالر یا ۱۶ هزار 
میلیــارد تومان از محل قطعــی گاز زیان یا 

عدم النفع داشته اند.

گاز طبیعی در صنایع فوالدی 
جایگزینی ندارد

دومین صنعت مهمی کــه از جانب قطعی 
گاز آســیب می بیند، صنعت فوالد اســت. 
صنعتی که ســال گذشــته بیش از ۵۰ روز 

محدودیت بر آن اعمال شد.
وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن فوالد 
در گفتگو بــا خبرنگار مهر گفــت: ما برای 
توســعه صنعت فوالد نیازمنــد واحدهای 
آهن اسفنجی هســتیم که نیاز مستقیم به 
گاز دارد و تأمین آن یک نیاز بزرگ و چالش 

اساسی در هدف گذاری صنعت فوالد است.
وی با تأکید بر اینکه اما باید توجه داشــت 
فوالد هیچ جایگزینی بجز گاز طبیعی ندارد، 
گفت: مثاًل در تولید نیروگاه ها می شود گاز 
مایــع را جایگزین گاز طبیعی کــرد اما در 
فرایند تولید آهن اســفنجی به فوالد چون 
به روش مستقیم اســت جایگزین دیگری 
ندارد و گاز برای این صنعت به شدت حیاتی 

است.
یعقوبی در رابطه بــا زیــان وارده از جانب 
قطعی گاز در سال گذشته گفت: کل تولید 
سال گذشته نسبت به ســال ۹۹ که آن هم 

قطعی هایی داشــت حدود ۲.۲ میلیون تن 
کاهش پیــدا کرد. در واقع در ســال ۱۴۰۰ 
هدف گــذاری ۳۴ میلیون تومــان بود که 
به حدود ۲۷.۹ میلیون تن رســیدیم یعنی 
نســبت به هدف حدود ۶ میلیــون تن عدم 

النفع داشتیم.
وی افزود: بنابراین طبق قیمت های جهانی 
سال گذشــته حدود ۵ الی ۶ میلیون تومان 
زیان یا عــدم النفع از جانــب قطعی گاز به 

صنعت فوالد وارد شد.

تحمیل هزینه 300 میلیاردی
 به صنایع سیمانی

صنعــت ســیمان بیشــتر تابســتان ها با 
محدودیت برق مواجه هستند و هرچند در 
زمستان محدودیتی به آنها اعمال نمی شود 
ولی جایگزینی سوخت آنها با سوخت مایع 

هزینه هایی را به آنها تحمیل می کند.
در ایــن رابطــه عبدالرضا شــیخان، دبیر 
انجمــن صنفی ســیمان ضمن اشــاره به 
اینکه اســتفاده از مازوت هزینه مضاعفی بر 
صنایع سیمانی تحمیل می کند، گفت: گاز 
در کارخانه تحویل گرفته می شود و مازوت 
را بایســتی در پاالیشــگاه تحویل بگیریم؛ 
متوســط هزینه حمل مازوت به کارخانه ها 
۵۰۰ تومان است که برخی مواقع تا لیتری 
۱,۰۰۰ تومان هم افزایش پیدا می کند. اما 
بطور متوســط به ازای هر لیتر، ۵۰۰ تومان 
هزینه مازاد از کارخانه ها دریافت می َشــود 

که خود نوعی زیان مستقیم است.
دبیر انجمن صنفی صنعت ســیمان با بیان 
اینکه بطور کلی ســال گذشــته ۵۹۰ الی 
۶۰۰ میلیــون لیتر مازوت مصرف شــد که 
به واســطه آن حدود ۳۰۰ میلیــارد هزینه 
مازاد به ۶۵ کارخانه ســیمان خاکســتری 
تحمیل شــد، تاکید کرد: این در حالیست 
که هزینه گاز را ۱۵ روز الــی یکماه، پس از 

مصرف پرداخت می کنیم اما هزینه مازوت 
را بصورت علی الحســاب دریافت می کنند 
و ســپس دو الی ســه هفته یا یک ماه دیگر 

حمل کنند.

دو جنبه خسارت بار تحمیل سوخت 
مایع به نیروگاه ها

مهمتریــن هزینــه جایگزینی ســوخت 
نیروگاه ها با سوخت مایع، عدم النفع ناشی 
از عدم صادرات آن اســت. در سال ۱۳۹۹، 
مجموعاً حدود ۶.۵ میلیارد لیتر گازوئیل و 
۳.۵ میلیارد لیتر مازوت در فصل ســرد به 
نیروگاه های تحویل داده شــده اســت و به 
گفته بیگی نژاد، دبیر کمیســیون مجلس 
شورای اســالمی با فرض هر لیتر گازوئیل 
۰.۵ دالر، در این ســال بیش از ۱.۵ میلیارد 
دالر تنها از این محل به کشــور زیان خالص 

درآمدی وارد شده است.
همچنین اعمال سوخت مایع به نیروگاه ها 
بر سودآوری خود نیروگاه ها نیز تأثیر دارد. 
در اینباره ســید صادق نیکو ســپهر، ع ضو 
کارگروه سوخت ســندیکای شرکت های 
تولیدکننــده برق با بیان اینکــه نیروگاه ها 
جزو خدمات عمومی اســت و دولت اجازه 
نمی دهد به واســطه نبود ســوخت تولید 
برق از بین برود، افــزود: از نظر صنعت برق 
مترمکعــب گاز و لیتر گازوئیــل قیمتش 
یکی اســت ۱۰ تومان روی هر واحد اســت 
قیمتش هم آن قدر کم است که عماًل از نظر 

اقتصادی فرقی نمی کند.
این کارشــناس صنعت برق با بیان اینکه با 
تبدیل سوخت نیروگاه ها به سوخت مایع از 
سه جنبه آسیب می بینند، افزود: اوالً زمانی 
که محدودیت سوخت است رقابت تعطیل 
می شود یعنی کسی که ســهمیه گاز دارد و 
کسی که به او گازوئیل داده اند تولید می کند 
و نیروگاهی که گاز ندارد یــا گازوئیلش در 

حالت اضطرار است یا حجم گازوئیلش کم 
اســت یا نیروگاه هایی در ســوخت مازوت 
مشکل داشتند )همة نیروگاه ها نمی توانند 
مازوت بســوزانند( نمی توانند تولید کنند و 
بنابراین فضای رقابتی که با بازار برق ایجاد 
شده است در شــرایط محدودیت سوخت 

عماًل تعطیل می شود.
وی با بیان اینکه قرار اســت هیئت تنظیم 
بازار برق که مســئول تنظیم کننده رقابت 
در فضــای اقتصــاد تولید برق اســت این 
موضوع را با مجموعه ای از قوانین و مقررات 
مدیریت کنند کــه نیروگاه ها از بابت تأمین 
سوختشــان متضرر نشــوند، گفت: وزارت 
نیرو، هیئت تنظیــم به خوبی ایــن کار را 
نکرده است. یعنی عماًل هزینة اضافة ایجاد 
شده بابت تعطیل شــدن رقابت را بر دوش 
نیروگاه ها گذاشته اســت. در واقع مجموعه 
قوانین محدودیت ســوخت در کشور ما به 
نوعی اســت که هزینه فرصت صرف شــده 
از نیروگاه هایــی کــه تولید نکردنــد را به 

نیروگاه ها پرداخت نمی کند.
وی در پاســخ به اینکــه آیا تولیــد برق با 
گازوئیــل هزینــه بیشــتری بــرای واحد 
تولیدکننده اعمال می کنــد یا خیر، گفت: 
بله، هزینــة متغیــر تولید برق بر اســاس 
واحدی به نــام ســاعت معــادل کارکرد 
شناســایی می شــود یعنی به عنوان مثال 
یک واحد ۳۳۰۰۰ ســاعت معادل کارکرد 
ذخیــره دارد، وقتی این ۳۳۰۰۰ ســاعت 
معادل کارکــرد را می ســوزانید باید یک 
عملیــات تعمیــرات اساســی روی واحد 
انجام بدهید دوباره این مقــدار در واحد به 
وجود می آید. از طرفی یک ســری اتفاقاتی 
در واحد ســاعت معادل کارکرد بیشــتری 
را از واحد می ســوزاند، مثــل کارکردن با 
گازوئیــل. در واقــع هر یک ســاعتی که با 
گازوئیل کار می کند انگار یک و نیم ساعت با 
گاز کارکرده اســت. پس به صورت مستقیم 
هزینة بهره بــرداری از واحدها با ســوخت 
گازوئیل یک و نیم برابر هزینه بهره برداری 

واحدها با سوخت گاز است.

صنایع؛ قربانیان اقلیت پرمصرف
در شــرایطی کــه در فصول ســرد بیش از 
۸۰ درصد گاز تولیدی کشــور صرف شبکه 
خانگــی می شــود و در شــبکه خانگی نیز 
تنها حدود چهار درصد از این مشــترکین 
در پله های پرمصرف هشــت تا دوازده قرار 
گرفتــه و میانگین مصرفی شــش برابری 
در ق یاس با مشــترکین کم مصرف دارند. 
مشــترکین پرمصرفی که اقلیــت مطلق از 
جامعه را تشــکیل می دهند و در مقایســه 
با عمده مردمی که مصرفــی متعادل از گاز 
طبیعــی دارند، مصرف بســیار بیشــتری 
دارند، ولــی مصرف نابه جــای آنها موجب 
تحمیل خســارت گســترده ای به صنایع 

می شود.

 تاخیر در احیای برجام یعنی دوری ایران از بازارهای نفت و گاز

فرصتطلبیامریکاازاروپایبیانرژی
خریدار  مدیر اسبق امور بین الملل وزارت 
نفت گفت: ما به ســرمایه گذاری کالنی در 
زمینه نفت و گاز نیاز داریم، اکنون در مورد 
رقم های حداقل ۲۰۰ میلیــارد دالر بحث 
می شــود، بنابراین بدون ســرمایه گذاری 
خارجی صادراتی شــدن گاز ایران میســر 
نیســت اگر هم زمینه فراهم شــود ۵ تا ۱۰ 

سال طول می کشد.
علی ماجدی، درباره نقش امریکا در موضوع 
جنگ روســیه و اوکراین و اوضــاع کمبود 
انرژی در اروپا اظهار داشت: جنگ اوکراین 
پیامدهایی داشــته و خواهد داشت، یکی از 
بحث های اساســی برای هر کشــور امنیت 
سرزمینی است و به معنای عام کلمه بیشتر 
محافظت از ســرزمین بابت نگرانی از حمله 
دشمن که معموال با ســالح جنگی تامین 
می شــود. و مهمترین عاملی کــه امنیت را 
تامین می کند، ســالح های متعــارف و در 
برخی کشــورها ســالح های اتمی است، 
اما برای بسیاری کشــورها عالوه بر امنیت 
عــام امنیت دیگــری هم مطرح می شــود 
یکی از آنها امنیت انرژی اســت، بخصوص 
در کشــورهایی که فاقد آن هســتند بسیار 
اهمیت دارد. برای برخی کشــورها هم که 
از نظر غذایی مشــکل دارند امنیت غذایی 
مطرح اســت، بنابراین دامنه مسئله امنیت 
را باید گســترده تر کرد و بویژه کشورهایی 
که در حوزه هایی کمبود دارند، بسیار مورد 

توجه است.
وی افــزود: اروپــا اکنون حتــی دهه های 
گذشــته به این فکر بود که منابــع انرژی 
خود را متنوع کند به همین جهت در برخی 
کشورها سهم انرژی های تجدیدپذیر نسبت 
به فســیلی باالتر اســت اما تا زمانی که این 

انرژی ها به طور کامل جایگزین انرژی های 
فســیلی شــود زمان می برد، اکنون سهم 
زغال ســنگ بتدریج کم شــده اما در مورد 
نفت و گاز هنوز جهان تغییر چندانی نکرده 
و شــاید تا ۳، ۴ دهه آینده نتوانــد به طور 

کامل این معضل را حل کند.
مدیر اســبق امور بین الملل وزارت نفت 
در ادامه تصریح کــرد:  در دهه ۸۰ بحث 
بود اینکه ما بتوانیم صادرات گاز را به اروپا 
آغاز کنیم آن زمــان یک گروه اقتصادی، 
یک گروه هســته ای و یک گروه سیاسی 
کار مذاکره را دنبــال می کردند و بنده به 
عنوان معاون اقتصــادی وزارت خارجه 
مســئول گروه های اقتصــادی بودم و ما 
مذاکرات را با حضور مدیر عامل شــرکت 
صادرات گاز وقت آغاز کردیم، اما علیرغم 
اینکه اروپا همواره به دنبال متنوع سازی 
منابع انرژی بــود و بهره بــرداری از گاز 
ایران را در برنامه داشتند، این پروژه بهم 

خورد.
وی گفت: در هر حــال آن زمــان علیرغم 
اینکــه ســهم انرژی هــای تجدیدپذیر در 
کشــوری مثل آلمان هم زیاد شــده بود اما 
نورداســتریم  ۱ برای تامین انرژی گاز کافی 
نبود بنابراین طرح نورداســتریم ۲ مطرح 
شد، در همان زمان برخی کشورهای اروپای 
شرقی مثل مجارســتان با نورداستریم۲ با 
اینکه از امنیت بیشتری به خاطر عبور از دریا 
برخوردار بود، مخالفت می کردند و ســعی 
کردند پروژه را نادیده بگیرند، دیدگاه شان 
این بود که وابسته به دیگر کشورها نباشند، 
آن زمان امریکا از جمله کشورهایی بود که 
مخالف نورد اســتریم ۲ بود، امــا معذالک 

آلمان بدنبال اجرای این خط بود. 

ماجــدی تصریح کرد: اکنــون در حالی که 
بخش عمده خط ساخته شــده  و شاید اگر 
جنگ پیــش نمی آمد بر خــالف آنچه که 
آمریکا دنبال می کرد تا حدود ۲ سال آینده 
وارد مدار می شد، امریکا به این دلیل مخالف 
طرح بود که بعد از اینکه نفت و گاز شــیل به 
بازار آمد با توجه به مناســب بودن قیمت ها 
می توانست بخشی از بازار اروپا را به صورت 

ال ان جی تامین کند. 
وی اظهار داشــت: اکنــون ذخایر قطر که 
خود از تامین کنندگان انرژی اســت تماما 
به بهره برداری رســیده و افزایش تولید در 
این کشور به انتها رســیده، بنابراین شاید 
تنها کشوری که می تواند جانشین روسیه 
در اروپا باشد ایران است، حتی بحث بر سر 
این بود که انرژی گاز را از ترکمنســتان و از 
طریق زیر دریای خزر به آذربایجان منتقل 
کنند و با بخشــی از گاز این کشــور که از 
شاه دنیز  و نوباکو تامین می شد، روانه اروپا 
شــود، بهر حال امنیت انرژی همیشه برای 
اروپا مطرح بوده اما جایگزین مناسبی پیدا 

نمی شد.
مدیر اســبق امور بین الملــل وزارت نفت 

بیان داشــت: در هر حــال اروپــا همواره 
بدنبال تامین دائم انرژی بودند و  عمال اکثر 
کشــورهای اروپایی علیرغــم مخالفت به 
نورداســتریم۲ تن در دادند و می دانستند 
ســهم  حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی روسیه در 
بازار گاز اروپا مجــدد افزایش پیدا می کند، 
اما جنگ اوکراین تمام این پیش فرض هایی 
که وجود داشت و به ســمت اجرایی شدن 
می رفت را نه تنها بهم زد بلکه تردید اروپا را 
بیشتر کرد تا جدی تر به دنبال متنوع کردن 

انرژی برود.
وی گفــت: اکنــون امریکا از ایــن فرصت 
استفاده می کند تا میزانی از این نیاز انرژی 
اروپا را از طریق خطوط ال ان جی تامین کند 
که البته با توجه به اقتصادی شدن قیمت ها 
شــدنی اســت. اما در عین حــال اجرای 
طرح های ال ان جــی زمانبر اســت، قطعا 
اروپا در میان مــدت روی تامین انرژی خود 
تجدیدنظر خواهند کرد و بخشــی از انرژی 
را از امریکا تامین خواهند کرد. اما باید گفت 
از این طریق نمی تواند روسیه را زمین بزند 
چون در واقع روسیه به سهولت نفت خود را 
در بازارهای چین و هنــد جایگزین کرده و 

برای گاز هم برنامه خواهد داشت.
ماجدی تاکید کــرد: ورود گاز ایران به اروپا 
در کوتاه مدت امــکان ندارد مگــر اینکه با 
برجام راه باز شــود، اگر نفت ایران وارد بازار 
شود یک حســن برای اروپا دارد باتوجه به 
تخفیف هایی که روســیه به چیــن و هند 
می دهــد می توانیم باتوجه بــه قیمت ها از 
پرتفوی صادرات نفت را متوجه کشورهای 
اروپایی کنیم کــه از هر دو طــرف تحریم 
شــده یعنی هم روسیه فشــار می آورد که 
به اروپا نفــت و گاز ندهد و هــم اینکه اروپا 

روســیه را تحریم کرده که در واقع یک نوع 
خودتحریمی هم است، از دیگر سو غیرقابل 
انکار اســت که اگر ایران وارد این بازار شود 
در فروش نفت می تواند صاحب درآمدهای 

خوبی شود.
گاز  ورود  زمینــه  در  داد:  ادامــه  وی 
ایران بــه اروپا پروســه طوالنی اســت. ما 
ســرمایه گذاری هایی که باید انجام می شد 
به خاطر تحریم ها و به غیــر از فرصت یکی 
دو ساله از دست دادیم. ما به سرمایه گذاری 
کالنــی در زمینه نفــت و گاز نیــاز داریم، 
اکنــون در مــورد رقم هــای حداقل ۲۰۰ 
میلیارد دالر بحث می شــود، بنابراین بدون 
ســرمایه گذاری خارجی صادرتی شدن گاز  
ایران میسر نیست اگر هم زمینه فراهم شود 

۵ تا ۱۰ سال طول می کشد. 
مدیر اســبق امور بین الملــل وزارت نفت 
خاطرنشــان کرد: اکنون منابع جدیدی در 
دسترس است، میدان گازی پارس جنوبی 
نیاز به بازســازی بیشــتری دارد به طوری 
که قطر هم با همکاری توتــال کار افزایش 
بازیافت را آغاز کرده و بــا این اقدام احتماال 
سهم ما هم راهی قطر می شــود، ما هم باید 
هرچه ســریع تر این پروژه هــا را آغاز کنیم 
چراکه نــه تنها بــه امنیت تامیــن انرژی 
خودمان بلکه به کشورهای همسایه کمک 

خواهد کرد.
وی تاکیــد کرد: هــر قدر برجــام دیرتر به 
ســرانجام برســد ما این فرصت را بیشــتر 
از دســت می دهیم، ما باید به انــرژی نگاه 
اســتراتژیک داشته باشــیم، انرژی قدرت 
بازدارندگی دارد هر قدر دنیا به ما وابســته 
باشــد ما ابزارهــای بیشــتری در مقابله 

خواهیم داشت.



سخنگوی قوه قضائیه مطرح کرد
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مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران  خبر داد
طرحشناورشدنساعتکاریودورکاری
۲۰درصدیکارمندانتصویبشد

مدیــرکل حمل و نقــل عمومــی و امور مناطــق شــهرداری تهران 
گفت:کلیات طــرح شــناور شــدن ســاعت کاری ادارات، تصویب و 

کارگروهی برای این امر تشکیل شد.
 دومین جلســه ســتاد هماهنگی اســتقبال از مهر با حضور مدیران و 
نمایندگان شرکت ها، سازمان ها و نهادهای عضو این ستاد و به ریاست 
مهدی گلشنی، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق در معاونت 

حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد.
مهدی گلشنی با اشــاره به مصوبات شــورای ترافیک استان تهران در 
خصوص کنتــرل ترافیک مهرماه گفت: مقرر شــد تــردد کامیون ها 
و کامیونت ها از ســاعت ۶.۳۰ تا ۹ صبح در سطح شــهر تهران ممنوع 
باشد. هم چنین کلیات طرح شناور شدن ساعت کاری ادارات، تصویب 
و کارگروهی برای این امر تشکیل شد و قرار است ساعات کاری ادارات 

از ۷ تا ۹ صبح به صورت شناور باشد.

ساعت کار کارخانجات تغییر خواهد کرد
وی افزود: مدت اجرای طرح ترافیک نیز تا ســاعت ۱۸ افزایش خواهد 
یافت و دورکاری ۲۰ درصدی کارمندان نیز تصویب شــد و ساعت کار 
کارخانجات نیز تغییر خواهد کرد.گلشــنی با اشاره به ضرورت استفاده 
بهینه از ظرفیت صداوسیما برای اطالع رســانی در خصوص مصوبات، 
سیاســت ها و برنامه های ســتاد هماهنگــی اســتقبال از مهر گفت: 
شبکه تهران )ســیما( و رادیو تهران که نمایندگانشان در این جلسات 
حضور دارند برای انعــکاس اخبار و مصاحبه با کارشناســان و آموزش 
و فرهنگ ســازی اعالم آمادگی کرده انــد و ضــرورت دارد مدیران و 
کارشناسان عضو ستاد برای تولید محتوا همکاری الزم را داشته باشند.

وی افزود: تولیــد محتــوا در خصوص ایمنــی ترافیــک و آموزش و 
فرهنگ سازی شهروندان در این زمینه بسیاری ضروری است و با توجه 
به این که مدارس در دوســال گذشــته به صورت غیرحضوری بوده و 
دانش آموزان پایه اول و دوم دبستان احتماالً آشنایی کامل با نحوه تردد 
و استفاده از سرویس مدارس نداشته باشــند، آگاه سازی این دسته از 

دانش آموزان و والدینشان ضرورت مضاعف دارد.
وی تاکید کرد: خانواده هایی که خودشــان فرزندشــان را به مدرســه 
می رســانند از توقف در جلوی مدارس و پارک دوبلــه و ایجاد راه بندان 
خودداری کنند و در جای مناســب و مجاز نسبت به توقف اقدام کنند و 

اصرار نداشته باشند که تا جلوی مدرسه با خودرو تردد کنند.
مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق از آن دســته از اعضای ستاد 
اســتقبال از مهر که نمایندگانشــان در مرکز کنتــرل ترافیک حاضر 
می شوند خواســت تا نمایندگانشــان درهفته های اول مهرماه تا روان 
شــدن وضعیت ترافیک شــهر در این مرکز حضور داشــته و وضعیت 

ترافیکی را نظارت کرده و به موقع نسبت به خدمت رسانی اقدام کنند.

پوریا علیمردانی، مدیرعامل شــرکت کنترل ترافیک تهران با اشاره به 
ضرورت همکاری صداوســیما از شــبکه تهران خواست نسبت به درج 
اخبار و پیام های ترافیکی و آموزشــی به صورت زیرنویس در این شبکه 
همکاری کند.وی با اشــاره به پیش بینی ترافیک شــدید در هفته دوم 
مهرماه به اطالع رســانی راهکارهای کنترل ترافیک از سوی رسانه ها و 
ضرورت همکاری و همراهی شهروندان تاکید کرد و گفت تشویق مردم 
به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و هدایت سفرهای غیرضروری 
خود به بعد از ساعات اوج ترافیک، ضروری است و شهروندان باید برای 
وضعیت ترافیــک فوق العاده مهرمــاه خود را آمــاده و همکاری کنند 
و تا جایی که امکان دارد از وســایل حمل و نقل عمومــی، دوچرخه و 
پیاده روی اســتفاده کننــد.در این جلســه، یحیی صادقــی جهانی، 
معاون اداره کل حمــل و نقل عمومی و امور مناطــق، به ابالغ مصوبات 
جلسه قبلی از سوی ســید مجتبی شفیعی، معاون شــهردار تهران به 
فرمانداری، نیروی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی، صداوســیما، 
اورژانس، امداد خودروی ایران و ســایپا، آموزش و پرورش تهران و نیز 
ســازمان ها و شــرکت های زیرمجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری تهران اشــاره کرد و گفت اقدامات انجام شده توسط هر یک 
از اعضا رصد شده و گزارش آن ارائه خواهد شد.نماینده نیروی انتظامی 
در این جلســه از افزایش همکاری با ســازمان های مختلف در راستای 
استقبال از بازگشــایی مدارس خبر داد و گفت دســتورالعملی در این 

زمینه تدوین شده که به زودی ابالغ خواهد شد.

برچسب های ویژه سرویس مدارس تهیه شد
نماینده سازمان مدیریت و نظارت بر تاکســیرانی شهر تهران گزارش 
داد که برچســب های ویژه سرویس مدارس تهیه شــده و هفته آینده 
رونمایی خواهد شــد. وی ضمن تاکید بر این که خودروهای سرویس 
مدارس حتماً باید دارای برگه معاینه فنی باشــند، از ارســال فهرست 
اســامی رانندگان و مشــخصات تاکسی های ســرویس مدارس برای 
پلیس راهور خبر داد.نماینده ســتاد مرکــزی معاینه فنی خودروهای 
تهران نیز در این جلســه از اختصاص دو خط ویژه در دو مرکز شــقایق 
و چمران برای پذیرش تاکسی های ســرویس مدارس خبر داد و گفت 
در سایر مراکز معاینه فنی نیز ســرویس های مدارس می توانند با ارائه 
معرفی نامه از طریق صف های مراجعات مجدد، با سهولت و سرعت کار 
پذیرش خود را انجــام دهند.وی به انجام تبلیغــات محیطی در مراکز 
معاینه فنی اشــاره کرد و گفت بنرهایی درباره ضــرورت انجام معاینه 
فنی برای سرویس های مدارس منتشر شده و هم چنین درباره اهمیت 
این موضوع در رسانه های مختلف اطالع رســانی شده و کارشناسان و 

مدیران ستاد به انجام مصاحبه و ارائه گزارش پرداخته اند.
نماینده ســتاد معاینه فنــی از مســئوالن آموزش و پــرورش تهران 
درخواســت کرد رانندگان ســرویس های مدارس را بــرای دریافت 
معاینه فنی برتر الزام و تشــویق کنند و هم چنین پیشنهاد کرد با توجه 
به اهمیت ایمنی در ســرویس مدارس، رتبه معاینــه فنی صادره روی 

برچسب های سرویس مدارس درج شود.
وی هم چنین بر کنترل مضاعف خودروهای ســرویس مدارس تاکید 
کرد و گفت عــالوه بر مواردی که هنــگام ارائه گواهــی معاینه فنی به 
خودروهای معمولی، کنترل می شــود، ســرویس مــدارس از جهات 
دیگری مثل وضعیت سیســتم گرمایشی و سرمایشــی، الستیک ها، 
کمربند ایمنی و … مورد بررسی قرار می گیرند و چک لیستی با بیش از 

۲۰ گزینه در این خصوص تدوین شده است.

شهر

مهدیه محمدی  نشست خبری سخنگوی 
قوه قضائیه با خبرنگاران رسانه های داخلی 
برگزار شد که در آن به موضوعات گوناگونی 
از قبیل آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری، 
مالکیت جزایر ســه گانه، پرونده مهدی تاج 
و... پرداخته شد. مسعود ستایشی در نشست 
خبری خود بــا خبرنگاران ضمن تســلیت 
ایام اربعین حســینی )ع( گفت: از میزبانی و 
مهمان نوازی بــرادران و خواهران عراقی در 
مسیر راهپیمایی اربعین و همچنین تأمین 
امنیت مسیر تشــکر می کنیم. همچنین از 
مســئوالن اجرایی و قضائی برای رفع موانع 
زوار حسینی تقاضا داریم تا با تدابیر الزم در 
پایانه های مرزی مســتقر شوند تا مشکالت 
مربوط به حــوزه قضائی را رفــع کنند.وی 
در ادامه به انتشــار گزارش گزارشــگر ویژه 
ســازمان ملل اشــاره کرد و گفت: کاری که 
در راســتای تحریم وزیر و وزارت اطالعات 
صــورت گرفت، انتشــار گزارشــی در این 
خصوص بود. ایران همــواره یکی از قربانیان 
ترور بوده اســت و به عنوان مثال می توان به 
حمالت گوناگون از جمله حمالت سایبری 

به نهادهای مختلف اشاره کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در رابطه با 
موضوعی که در حوزه آلبانی صورت گرفته 
اعالم می کنیم کــه روش آمریکایی ها کاًل 
همین بــوده اســت و دســت آمریکایی ها 

خیلی وقت است که رو شده است.
ستایشــی در خصوص تحریم هــای اخیر 
گفت: این اقدام تنفــس مصنوعی آمریکا به 
گروه های تروریســتی است. توقع داریم که 
دستگاه های سیاســی با تمهیدات قانونی و 
تدابیر مناسب و بین المللی و قاطع در برابر 

این نکات، بایستند و برخورد کنند.

اسناد مالکیت جزایر سه گانه به نام 
جمهوری اسالمی صادر شده است

وی در پاســخ به ســوالی در خصوص حق 
حاکمیــت جمهوری اســالمی بــر جزایر 
ســه گانه که اخیراً تحرکاتی در این زمینه 
رخ دادهاست، آیا در رابطه با حق حاکمیت 
اقدامی انجام شــده اســت، گفت: اقدامات 
مؤثر و قاطعی که ســازمان ثبت اســناد در 
جهت تثبیت مالکیت رسمی جزایر صورت 
داده اســت و در راســتای صیانت از منابع 
ملی، اســناد مالکیت جزیــره تنب بزرگ، 
تنب کوچک و ابو موســی به نام جمهوری 
اســالمی صادر شده است.ســخنگوی قوه 
قضائیه افزود: این مالکیت بر اساس مقررات 
داخلی هم تثبیت شده اســت. حد نگاری 
جزایر با همکاری دســتگاه های مسئول و 
ذی مدخل از وظایف دستگاه قضائی است. 
از تمام تالش ها و اهتمام ویژه سازمان ثبت 
اسناد تشــکر می کنم.ستایشــی در پاسخ 
به ســوالی در خصوص دســتور رئیس قوه 
قضائیه به دادســتانی کل کشور در رابطه با 
احصای حقوق عامه گفت: حقوق عامه برای 
ما واجــد ویژگی های خاصی اســت. برای 
شناســایی مصادیق حقوق عامه، اقدامات 
خوبی انجام شده است. معاون حقوق عامه با 
مراکز پژوهشی خاص و با استفاده از ظرفیت 
دســتگاه هایی از جمله محیط زیســت و 
غیره مبــادرت به بررســی مصادیق حقوق 
عامه کردنــد.وی از اختصاص ۵ کارگروه به 
احصاء اولویت های عامه خبــر داد و گفت: 
این کارگروه ها به مباحثی از جمله خانواده، 
هوای پاک، منابع طبیعی و غیره اختصاص 

یافته است.

ارسال پرونده تخلفات شهرداری
 و شورای شهر لواسان به دادگاه

 تا پایان شهریور
ستایشــی در خصــوص آخریــن وضعیت 
رســیدگی به پرونده تخلفات شــهرداری 
و اعضای شــورای شهر لواســان گفت: این 
پرونــده در شــعبه ۵ دادگاه کیفــری یک 
اســتان تهران مطرح رســیدگی بــوده و 
با نقصــی که گرفته شــده بــود، پرونده به 
شــعبه ۱۵ بازپرســی ارسال شــده بود. تا 
پایان شهریور قول دادند پرونده را به دادگاه 

کیفری یک ارسال کنند.

پس از بررسی پرونده »تاج«، 
اظهارنظر می کنیم

ستایشی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه 
انتصاب تاج به ریاســت فدراسیون فوتبال 
حواشی را به واسطه برخی پرونده ها داشت، 
این فرد اعالم کرده که اتهامات وی نباید در 
دستگاه قضائی رسیدگی می شده، این فرد 
چطور تأییــد صالحیت شــده و آیا اتهامی 
متوجه او هســت؟، گفت: در رابطــه با این 
حوزه، اوالً حساسیت نسبت به این موضوع و 
در این مقطع زمانی روشن است . در راستای 
هر انتخاب درون سازمانی مثل فدراسیون و 
غیره، استعالمات بر اساس مقررات موضوعه 
از ســوی مرجع برگزاری انتخابــات و ناظر 

صورت می گیرد. 
یک استعالمی در این زمینه صورت گرفته 
و پاسخ الزم هم به فدراسیون مربوطه داده 
شده است و فدراســیون بررسی و اعالم نظر 
کرد و جمع بندی بر این شــد که فرد مدنظر 
در انتخابات شــرکت کند. نسبت به نتیجه 
نفیا و اثباتا ســخنی نداریم. اجــازه بدهید 

پرونده ها را بررسی و بعد اعالم کنیم.
وی افزود: در مرحله دادسرا چون تحقیقات 

محرمانه است به آن نپردازیم بهتر است.

شناسایی افرادی در خصوص ترور 
شهید صیاد خدایی

مسعود ستایشی در پاسخ به سوال خبرنگار 
مهر در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی 
به پرونده ترور شــهید صیاد خدایی و اینکه 
آیا فرد جدیــدی در این رابطه شناســایی 
شده اســت؟ گفت: یاد این شهید عزیز را در 
ایام اربعین گرامــی می داریم و امیدواریم با 
اهتمامی که سربازان گمنام امام زمان )عج( 
و تالشــی که واحد قضائی دارنــد، عناصر 

اصلی دستگیر شوند.
ســخنگوی قوه قضائیه افــزود: تحقیقاتی 
مقدماتی در این پرونده انجام شــده و اتفاقاً 
تحقیقاتی بســیاری قوی هم صورت گرفته 
اســت.وی با بیان اینکه این ترورهــا غالباً 
شبکه ای هســتند، گفت: بر همین اساس 
نیاز به بررســی های مجدانه وجود دارد و به 

محض وصول نتایج، اعالم خواهد شد.
ستایشی ادامه داد: چند نفر در ارتباط با این 
موضوع شناســایی و قرار قانونی هم صادر 

شده است.
وی در رابطه با اقدامات انجام شــده جهت 
آزادی حاجی ایرانی در عربســتان گفت: 
برادر عزیزمــان آقای خلیــل دردمند در 
مراسم حج امسال از ناحیه مأموران امنیتی 
عربستان بازداشت می شود و متأسفانه این 
بازداشت علی رغم اینکه از طریق مسئوالن 
عالی سیاســی و قضائی به مبادی ذی ربط 
اعالم شــده، منتهی به نتیجه نشده است 
و این تالش ها ادامه دارد و خواســته شده 
نســبت به تعیین تکلیف اعــاده این فرد 
بیگناه اقدام عاجل صــورت گیرد. اقدامات 
کنسولی برای این شهروند در حال پیگیری 
اســت.وی در خصوص رفع قید محرمانگی 
از ایــن پرونده گفــت: این پرونــده واجد 

طبقه بندی است.

طبقه بندی و تفکیک زندانیان با 
قدرت در حال اجراست

سخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوالی 
در خصوص احداث زندان هــای ویژه برای 
محکومان خشن به عنوان یکی از برنامه های 
پیشــین قوه قضائیه گفت: ایــن اطالعات 
موضوع سوال را نمی دانم از کجا آمده است 
با این حال، ســازمان زندان ها مجری آ رأی 
صــادره از مراجع قضائی اســت و در حوزه 
محکومیت ها بر اســاس آئین نامه سازمان 
زندان ها، کار تفکیک و طبقه بندی زندانیان 
صورت می گیــرد. زندانیان مــواد مخدر و 
جرایم خشن که البته در قانون چیزی تحت 
عنوان جرایم خشــن نداریم و بیشتر عرفی 
اســت، از ســایر زندانیان به صــورت مجزا 

نگهداری می شوند.
وی افــزود: طــرح طبقه بنــدی و تفکیک 
زندانیان بــا قــدرت در حال اجرا اســت. 
ارفاقات قانونی نیز بــرای کاهش جمعیت 
کیفــری در راســتای اهداف قــوه قضائیه 

صورت می گیرد.

فروش 10۶2 خودروی خارجی
 به زودی

ستایشی در رابطه با انبارهای اموال تملیکی 
گفت: آسیب شناســایی هایی در این رابطه 
انجام شده است. همچنین ایجاد همگرایی 
گفتمانی بین دســتگاهی در قوه قضائیه و 
دولت انجام شده اســت. برخورد با تخلفات 
از ســوی هر یک از قاصرین نسبت به وضع 

موجود صورت گرفته است.
وی افزود: به زودی فرآینــد فروش ۱۰۶۲ 
دستگاه خودروی خارجی آغاز می شود. در 

نظر داریم این کار با جدیت انجام شود.

آخرین وضعیت دادگاه اکبر طبری
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین 
وضعیــت برگــزاری دادگاه اکبــر طبری 
گفــت: پرونده فرد مــورد نظر بــا پذیرش 
اعاده دادرسی در شــعبه ۱۵ دادگاه کیفری 
یک مطرح اســت و مقید وقت نظارت به ۱۸ 
مهرماه اســت. متهمین دیگری هم هستند 
که دو نفر در رابطه بــا واخواهی و پرونده ۷ 
نفر هم در مرحله رســیدگی است. پرونده 

دوم هم ۲۶ مهر ماه رسیدگی می شود.

صدور قرار تعلیق مجازات کارگران 
آذراب

وی در خصــوص محکومیــت ۱۷ نفــر از 
کارگران آذراب گفت: نــگاه قوه قضائیه این 
نیست که واحد تولیدی تعطیل و مشکالت 
برای کارگران ایجاد شود. نسبت به موضوع 
مورد بحث باید گفت اتهام این افراد اخالل 
در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری 
یک تجمع غیــر قانونی در شــرکت آذراب 

است و سابقه تکرار هم داشته است.
وی افزود: قوه قضائیه با رأفت اســالمی و به 
صورت کریمانه به آنها نــگاه کرد. این افراد 
ایراد بــه مدیریت داشتند.ستایشــی ادامه 
داد: این متهمان به سه ماه و یک روز حبس 
تعزیری محکوم شــدند. تحمل سی ضربه 
شــالق تعزیری که به ســی میلیون ریال 
تبدیل شده است. با توجه به وضعیت و نگاه 
کریمانه و اینکه ســابقه نداشتند حبس به 
جزای نقدی ۷ میلیون تومان تبدیل شــده 
اســت و قرار تعلیق مجازات صادر شــده و 
این افراد می توانند به کار خود ادامه دهند. 
پرونده قابلیت تجدیدنظــر دارد. ۴ نفر هم 
به لحاظ اینکه دالیل مکفی در پرونده شأن 

نداشتند، تبرئه شدند.

بررسی پرونده ۶0 جلدی کروز
 در دادگاه ویژه

وی در خصــوص آخرین وضعیــت پرونده 
کروز گفت: در شــعبه ۴ دادگاه ویژه جرایم 
اقتصادی با ۶۰ جلد در حال رسیدگی است. 
۸ جلسه با قرائت کیفرخواست متهم ردیف 
اول تشکیل شــده و ۲ جلسه هم دفاع کرده 
اســت. اتهام ۱۸ نفر دیگر در حال رسیدگی 
اســت. به زودی ادامه رســیدگی ها انجام 
خواهد شد. امید داریم تا نیمه اول آبان این 

پرونده رسیدگی و تعیین تکلیف شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرداخت 
جبران خســارت بازداشــت های اشتباهی 
گفت: فرایند احــراز تقصیر بــرای قضات 
در دادگاه عالــی انتطامی قضات اســت و 

پرونده هایی نیز تاکنون تشکیل شده است.

تکذیب تخلفات بستگان یکی از وزرا
ستایشی در رابطه با ارجاع گزارش تخلفات 
بستگان یکی از وزرا از ســوی یک نماینده 
گفت: وزیر اطالعات این موضوع را تکذیب 
کرد و چنین گزارشــی هم به قــوه قضائیه 

ارسال نشده است.
ســخنگوی دســتگاه قضــا در رابطــه با 
پیگیری های قضائی پرونده فوت یک بانوی 
مریوانی گفت: فردی به اســم هوران قادری 
اقدام به گروگانگیری کرده و قصد تعرض به 
این خانم را داشته است. این زن از طبقه دوم 
ساختمان به پایین پرت می شود و موجبات 
انتقال این فرد را به بیمارســتان ســنندج 
فراهم می کنند اما در نهایت به دلیل شدت 
جراحات فوت می کند. مأموران انتظامی با 
نظر قضائی به منزلــی که فرد گروگانگیر در 
آن مخفی شــده بود می روند و گروگانگیر را 
دســتگیر می کنند و وی اکنون در زندان به 

سر می برد.

رشوه گیرنده منصوب به وزیر
 در زندان است

سخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به سوالی 
مبنی بر اینکه یکی از منصوبین وزرا در یک 
وزارتخانه ها به اتهام دریافت رشوه بازداشت 
شده است؟ گفت: حســب گزارشات، برای 
این فرد به اتهام ارتشا به همراه فرد دیگری 
قرار بازداشت موقت صادر شــده و فعاًل در 

زندان به سر می برد.
وی ادامه داد: این پرونــده در حال تکمیل 
تحقیقات است و فرد پرداخت کننده رشوه 

نیز اکنون در بازداشت موقت به سر می برد.
وی در خصــوص جزئیات گزارشــگر ویژه 
سازمان ملل گفت: این گزارش بر وجود ادله 
محکم از واضعان اعمــال تحریم کنندگان 
حاکی است. مســائل حقوق بشــری را به 
نمایندگی از آن کودکی که مبتال به بیماری 
سخت اســت اما به دارو دسترســی ندارد 

می گویم.
وی افزود: بیماران صعب العالج به شــدت 
دچار مشکل هســتند و این در حالی است 
که واضعان تحریم در مجامــع بین المللی 
می گویند علیه مردم ایــن کار را نمی کنیم. 
امید اســت روزی این افراد بتوانند پاســخ 
خانواده هایــی که عزیزشــان را بــه دلیل 
بیماری و نبود دارو از دســت دادند بدهند. 
خود بنده هم یکی از همین افراد هستم چرا 

که عزیز خود را از دست دادم.
ستایشــی افــزود: از رســانه ها می خواهم 
گزارش خانــم دوهان را به دقت بررســی و 

واررسی کنند.

 پاییز و زمستان امسال چگونه خواهد بود

سونامیآنفلوانزاباعبورازموجهفتمکرونا
حبیب احسنی پور  گفته می شود با عبور 
از بحــران کرونا و رها شــدن پروتکل های 
بهداشتی، باید منتظر ســونامی آنفلوانزا در 
کشــور باشــیم که به نظر می رسد امسال، 

پاییز و زمستان متفاوتی را داشته باشیم.
 قبل از اینکه کرونا از راه برســد، شایع ترین 
بیماری فصــل پاییز و زمســتان، ویروس 
آنفلوانــزای فصلی بود که وقتــی یک نفر از 
اهل خانه را مبتال می کرد، باید منتظر بیمار 

شدن سایر افراد خانواده می بودیم.
یک بیماری واگیردار که با درد اســتخوان 
و تب و لرز همراه اســت و فرد مبتــال را از پا 
می اندازد، بــه طوری که می بایســت چند 
روزی خانه نشــین باشــد. جالب اینکه با 
آمدن پاندمــی کرونا، بیمــاری آنفلوانزا از 
میدان خارج شــد و جای خودش را به این 

ویروس ناشناخته اما شبیه خودش داد.
متخصصین عفونی، متفق القول به این نکته 
اشاره دارند که طی دو ســال گذشته کمتر 
شاهد شیوع آنفلوانزا بوده ایم که علت اصلی 
آن نیز، رعایت بهداشــت فــردی به خاطر 

ترس از ابتالء به کرونا بوده است.
پیام طبرســی فوق تخصــص بیماری های 
عفونی و عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم 

پزشکی شهید بهشــتی، می گوید: احتماالً 
در پاییز امســال با بیماری آنفلوانزا مواجه 
خواهیم شد، چون محدودیت های کرونایی 

را نداریم.
وی با عنــوان این مطلــب کــه آنفلوانزا از 
قدیمی ترین ویروس هایی است که تا از قبل 
از پاندمی کووید در جهان شناخته شده بود، 
می افزاید: در دو سه ســال اخیر که درگیر 
پاندمی کرونا شــدیم، کمتر شــاهد شیوع 
آنفلوانزا بودیــم و در ســال اول کرونا فقط 
۱۰ تا ۱۵ درصد عفونت های تنفســی ناشی 
از آنفلوانزا بود، اما در سال گذشته با توجه به 
شــدت گرفتن کرونا، موارد آنفلوانزا کاهش 
یافت.طبرســی می گوید: امســال با توجه 
به اینکــه محدودیت ها را نداریــم و مراکز 
آموزشــی به صورت حضوری بازگشــایی 
می شــود و مردم هــم ماســک نمی زنند، 

احتمال دارد دوباره درگیر آنفلوانزا شویم.
وی با عنوان این مطلب که شــیوع بیماری 
آنفلوانزا از اوایل آبان تا اردیبهشــت اســت 
که می بایســت از همین حاال بــرای تزریق 
واکســن آنفلوانزا اقــدام کــرد، می افزاید: 
اولویت تزریق واکســن آنفلوانــزا همانند 
گروه هایی است که برای واکسن کرونا از آنها 

نام می بریم. مثل افــرادی که بیماری های 
زمینه ای دارنــد، مادران بــاردار، کودکان 
زیر ۵ سال و ســالمندان باالی ۶۵ سال، در 

اولویت تزریق واکسن آنفلوانزا هستند.
این فوق تخصــص بیماری هــای عفونی، 
بهترین زمــان تزریق واکســن آنفلوانزا را 
از اواخر شــهریور تا اوایل مهر دانست، زیرا 
دو هفته طول می کشــد آنتی بادی در بدن 
ایجاد شود.طبرسی می گوید: البته کسانی 
که به هر دلیلی این واکسن را در زمان تعیین 
شــده تزریق نکرده اند، می توانند در آبان و 
آذر هم این واکســن را دریافت کنند، چون 
بیماری تا اردیبهشــت ادامه دارد.در همین 

حال، مسعود اســالمی فوق تخصص قلب و 
عروق و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
به بیماران توصیه اکید می کنــد که حتماً 

واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.
وی می گوید: بیماران قلبی، عالوه بر اینکه 
باید حتماً دوز چهارم واکسن کرونا را تزریق 

کنند، واکسن آنفلوانزا هم باید بزنند.
اسالمی می افزاید: تزریق این دو واکسن به 

فاصله دو هفته از یکدیگر باشد.
آمیتیس رمضانی اســتاد تمام بیماری های 
عفونی، بــا عنوان ایــن مطلب کــه پاییز، 
زمستان و اوایل بهار زمان شــروع آنفلوانزا 
است، می گوید: بیشــترین ماه های شیوع 

آنفلوانزا، آذر، دی و بهمن است.
وی با اشاره به این نکته که از اواخر شهریور 
و اوایل مهر موارد ابتالء به آنفلوانزا مشاهده 
می شــود، در پاســخ به این ســوال که چه 
افــرادی ضــرورت دارد واکســن آنفلوانزا 
تزریق کنند، می افزاید: افراد مســن باالی 
۶۵ ســال، خانم های باردار و افــراد دارای 
بیماری های زمینه ای الزم است در خصوص 

تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.
رمضانی در پاســخ به این سوال که ویروس 
آنفلوانــزا با ویــروس ســرماخوردگی چه 

تفاوتــی دارد، می گوید: ایــن ویروس جزو 
آدنو ویروس ها و رینــو ویروس ها )عامالن 
ســرماخوردگی( نیســت، بلکــه شــامل 
آنفلوانزای A ، B و C اســت که بیشــترین 
مشکل انســان با گروه های A و B آنفلوانزا 
است.اســتاد تمام بیماری هــای عفونی در 
خصوص تفاوت آنفلوانزا و ســرماخوردگی، 
می افزایــد: آنفلوانزا شــدیدتر، جدیدتر و 
مهم تر از ویروس های سرماخوردگی است. 
این بیماری بســیار پر سر و صداست و با تب 
و سردرد شدید بروز می کند و تدریجاً بعد از 

یک هفته تخفیف پیدا می کند.
وی می گویــد: افرادی که بــه بیماری های 
زمینه ای مانند بیماری هــای قلبی، ریوی، 
کلیــوی، کبــدی دیابــت و بیماری های 
نقص سیســتم ایمنی مبتال هســتند، به 
تزریق ســاالنه واکســن آنفلوانــزا اهتمام 
ورزند. همچنیــن با توجه به اینکه شــکل 
جدی بیمــاری آنفلوانزا در مــادران باردار 
دیده می شود این گروه حتماً نیاز به تزریق 
واکســن آنفلوانزا دارنــد. در بیماران مبتال 
به سرطان که از داروهای شــیمی درمانی 
اســتفاده می کننــد نیز ضــرورت تزریق 

واکسن آنفلوانزا وجود دارد.

آگهی مفقودی
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مفقود واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
یزد



اهــواز – محمد مجــدم مدیرعامل 
جمعیــت هالل احمر اســتان خوزســتان 
از فعالیت های ایــن مجموعه مــردم نهاد 
در ۴ بخش امــداد و نجــات ، بهداشــت و 
درمان اضطــراری ،فعالیت هــای فرهنگی 
و بشردوســتانه و آموزش هــای همگانی در 

مسیر حرکت زائرین حسینی خبر داد.
 وحید شــعبانی در جمع خبرنگاران با اعالم 
تداوم فعالیت هــای جمعیت هالل احمر در 
اربعین حســینی امســال، عنوان کرد: این 
جمعیت در ۴ حوزه امداد و نجات ، بهداشت و 
درمان اضطراری ،فعالیت های بشردوستانه 
و آموزش های همگانی در حال ارائه خدمت 
به زائــران عتبات عالیات اســت.مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان با 
تشــریح فعالیت های حوزه امــداد و نجات 
در اربعین حســینی گفت: ۱۷ پست موقت 
امداد و نجات و ۱۹ پایگاه ثابت بین شــهری 
در مســیرهای منتهی به دو مــرز جذابه و 

شلمچه به منظور امدادرسانی و ارائه خدمات 
در طرح ملی امداد و نجات اربعین حســینی 
مشغول به فعالیت هســتند و تا کنون ۱ هزار 
و۸۵۳ مصدوم به همت نجاتگران به صورت 
ســرپایی مداوا شــده و ۷۹نفر نیز با توجه به 
وضعیت جســمانی و نیاز به درمان از طریق 
آمبوالنس های هالل احمر به مراکز درمانی 
انتقال یافتند.وی با طرح موضوع فعالیت های 
بهداشــتی و درمانی هالل احمر خوزستان 
در اربعین حســینی امســال ،بیان کرد :این 
جمعیت عالوه بر پشــتیبانی از مواکبی که 
خدمات درمانی در مســیر حرکــت زائران 
ارائه می دهند ،نسبت به برپایی درمانگاه در 
خاک کشــور عراق و با فاصله کمی از پایانه 
مرزی شــلمچه، اقدام کرده و خدمت رسانی 
در دو بخش بهداشتی و درمانی از این طریق 
در حال انجام است.شعبانی در بخش دیگری 
از سخنان خود به فعالیت های بشردوستان 
جــوان هالل احمر خوزســتان پرداخت و از 

اجرای طرح ســحاب و ارائه کمک های اولیه 
به زائران و محبــان امیر المومنین و ســید 
الشهدا با بهره گیری از جوانان آموزش دیده 
و همچنین برپایی ایســتگاه های دوستدار 
کــودک در مســیرهای منتهی بــه مبادی 
مرزی خبر داد.او ادامــه داد: بیش از ۶۰۰ نفر 
تا کنون از خدمات فرهنگی و اجتماع محور 
جمعیت هالل احمر اســتان خوزستان در 
ایــام اربعین حســینی)ع( بهره مند شــده 
اند.مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان 
خوزستان در توصیف اقدامات صورت پذیرفته 
حوزه آمــوزش در این ایام نیز اظهار داشــت: 
فعالیت های آموزشــی جمعیت هالل احمر 
خوزستان در سه بخش به اجرا در آمد. در بخش 
اول با برگزاری دوره بازآموزی و توان افزایی ویژه 
عوامل و نجاتگران مشــارکت کننده در طرح 
ملی امداد و نجات اربعین حسینی تالش شد تا 
سطح آمادگی پاسخگویی به حوادث ارتقا یابد.

در بخش ایجاد آمادگی مواجهه با مخاطرات نیز 

در قالب طرحی ابتکاری، برای اولین بار در کشور 
دوره های آشنایی با کمک های اولیه ویژه موکب 
داران برگزار شد تا در صورت بروز مشکلی در محل 
اسکان زائران، امکان امدادرسانی ها تا رسیدن تیم 
های عملیاتی امدادونجات میسر شود.شعبانی 
ادامــه داد : در بخش دیگــری از فعالیت های 
آموزشی مربیان این جمعیت عالوه بر توزیع 

بروشورهای آموزشی، با حضور در بین مردم 
به ارائه توصیه های سالمت محور پرداخته و با 
طرح مطالبی مختصر و کاربردی کمک های 
اولیه می کوشــند از بروز مشکالتی نظیر گرما 
زدگی پیشگیری نموده و زائران را نسبت به خطر 
احتمال وجود مهمات منفجر نشده باقیمانده از 

دوران جنگ آگاه سازند.

اهواز – محمد مجدم دبیر ستاد اربعین صنعت نفت در 
جنوب عملکرد این ستاد را در زمینه ایجاد زیر ساخت ها و 
تدارک امکانات الزم برای رفاه و آسایش و پذیرایی از زائران 
اربعین حســینی در پایانه های مرزی چذابه و شلمچه 

تشریح کرد.
 دکتر حمید رضا گلپایگانی گفت: ستاد اربعین صنعت 
نفت در جنوب متشــکل از مدیران عامل و نمایندگان 
تام االختیار شــرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب، ، 
نفت و گاز اروندان، مهندسی و توسعه نفت، ملی حفاری 
و مدیریت اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران است که در 
همکاری و همیاری با ســتاد اربعین استان خوزستان، 
احداث زیرساخت ها و خدمات رســانی به زائران که از 
طریق پایانــه های مرزی در این اســتان عازم کربال می 

شوند و باز می گردند را بر عهده دارد.
وی افزود: در این ارتباط نســبت به ایجاد موکب شهید 
تندگویان در چذابه به مســاحت یک هــزار متر مربع 
اقدام گردیده که دارای ســالن های پذیرایی، نمازخانه، 
استراحتگاه، مخازن آب، سرویس های بهداشتی، حمام 
و سامانه های سرمایشی اســت و بخشی از فضای آن نیز 

به غرفه  های مشــاور مذهبی، حجاب و عفاف و کودک 
اختصاص یافته و به صورت روزانه بــرای زوار صبحانه، 
ناهار، شــام و میان وعده، تامین و توزیع آب معدنی، یخ، 
هشت دستگاه ماشین یخچال دار و سایر امکانات مورد 

نیاز تدارک دیده شده است.
گلپایگانی با اشــاره به تخصیص اعتبار مناســب برای 
تامین نیازهای ضروری از سوی شرکت ملی نفت ایران 
و شــرکت های عضو ســتاد و پی جویی مستمر دکتر 

خجســته مهر معاون وزیر و مدیرعامل شــرکت نفت 
در خصوص ارائه هر چــه مطلوب تر خدمــات به زوار، 
اظهارکــرد: برگزاری مراســم ســخنرانی، برنامه های 
فرهنگی، نشــر محتوا و نشســت های خبری، معرفی 
شــهدای صنعت نفت، توزیع بســته هــای فرهنگی و 
حضور روزانه مدیران، کارکنان، بسیجیان صنعت نفت و 
خانواده های آنان در ایام اربعین از برنامه های پیش بینی 

شده در موکب شهید تندگویان می باشد.
دبیر ســتاد اربعین صنعت نفــت در جنوب همچنین 
به تامین امکانات مورد نیاز برای ســازمان حراســت 
صنعــت نفت، پلیــس راهــور و پلیــس راهنمایی و 
رانندگــی با همکاری حوزه مقاومت بســیج شــهید 
تندگویــان ) وزارت نفــت – جنوب( اشــاره کرد و 
گفت: اجرای پروژه نصب ســایبان و مه پاش در مسیر 
مواکب و زیرسازی و تسطیح پارکینگ چذابه و نصب 
سرویس های بهداشــتی و چشمه های حمام و تامین 
مکنــده و تامین ماشــین االت راه ســازی، جرثقیل 
وسایر امکانات در مرز چذابه از جمله اقدامات شرکت 

ملی مناطق نفتخیز جنوب به شمار می آید.

سنندج – فاطمه مالیی  ۳2 فیلم کوتاه در بخش های 
مستند، داســتانی و پویا نمایی به بخش اصلی و رقابتی 
نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه صاحب که از ۱۹ 

تا 2۱ شهریور در شهرصاحب برگزار شد، راه پیدا کردند.
براســاس انتخاب هیئــت داوران متشــکل از ابراهیم 
سعیدی، ســالم صلواتی، کاوه مظاهری از بین ۱۰۰ اثر 
شرکت کننده در جشنواره ۳2 اثر داستانی، مستند ، پویا 
نمایی و فیلم اولی به بخش نهایی و رقابتی جشنواره راه 

پیدا کردند.
دربخش پویا نمایــی از بین ۹ اثر ۵ اثــر: »باالنس » و » 
پژواک« به کارگردانی برزان رستمی از سنندج » خوالنه 
وه » به کارگردانی هژیر اسعدی از ســنندج، »گور« به 
کارگردانی ارام کرمی از قروه و »هام هام » به کارگردانی 

آذر منصوری از سنندج به بخش نهایی راه پیدا کرده اند.
در بخش مســتند ۶ اثــر : »زلزلــه بدون ریشــتر« به 
کارگردانی فرید نیکخواه از مریوان »زندگی در آرشیو« 

به کارگردانی برهان احمدی از سنندج، »سامورایها در 
کردســتان« به کارگردانی مشترک ســرکوت نیکدل 
و مصعب عباسی از مریوان، »ســه روک« به کارگردانی 
ژیوار فــرج زاده از صاحب »کاک ایــرج« به کارگردانی 
جمشــید فرجوند فردا از بیجــار و »بی بــی خانم« به 
کارگردانی جمال زندی از ســنندج بــه بخش رقابتی و 

نهایی جشنواره راه پیدا کردند.
در بخش داستانی ۱2 اثر کوتاه با عناوین:« انتهای جاده 
» به کارگردانی ســوران رحیمی از مریــوان ، »آماس« 
به کارگردانی کیوان ســروری از ســنندج، »اگزیت » 
به کارگردانی مقداد حســن نــژاد از ســقز، »بابردوو » 
به کارگردانی ســیاوش ساعدپناه از ســنندج، »پاهای 
کثیف« به کارگردانی آذر منصوری از سنندج، »پاییز را 
تنها درخت می فهمد » به کارگردانی امید نیکرو از سقز ، 
»جابجا » به کارگردانی مبین قادری از سنندج، »چیدن 
» به کارگردانی شــاهو احمدی ازسنندج، »دستور« به 

کارگردانی فرشــید عبدی از سنندج، »شــامپانزه« به 
کارگردانی مشــترک ایوب گلکار و فریدون محمد زاده 
از ســقز ، » گم در وهم » به کارگردانی نوید بنیاد پور از 
ســنندج و » چاوی نان » به کارگردانــی خالد فرج زاده 

از صاحب.
در بخش فیلم اولی ها ۹ اثــر: » ۳و۳۳« به کارگردانی 
آزاد صادقی از ســنندج،« برخورد« بــه کارگردانی 
محمد حفیظی از ســنندج ، »جای پا« به کارگردانی 
حامد بهرامــی از مریوان ، »ســیروان« به کارگردانی 
اکبر نصرتی از ســنندج، »شــاهد« بــه کارگردانی 
گلســتان منصــوری از ســنندج ، »فایــن کات« به 
کارگردانی یاســمین جلیلی از قروه . »هوش اظافه« 
به کارگردانی شکوه مرادی از سنندج، » فصل سرد« 
به کارگردانی شاهین کریمی از سنندج و »تار و پود« 
به کارگردانی گشین میر احمدی از سنندج به بخش 

نهایی راه پیدا کردند.

خوزستان

اصفهان

از سوی دکتر گلپایگانی؛

عملکرد ستاد اربعین صنعت نفت در جنوب تشریح شد

۳۲ فیلم به بخش نهایی جشنواره استانی صاحب راه یافت

شیراز –چراغی تفاهمنامه همکاری میان سازمان 
منطقه ویــژه اقتصــادی انرژی پارس و کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران به منظور توســعه خدمات 
حمل ونقل دریایی در بنــدر خدماتی پارس با حضور 
ســخاوت اســدی مدیر عامل ســازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس و محمــد رضا مدرس خیابانی 
مدیر عامل شــرکت کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران به امضا رسید.سخاوت اسدی در حاشیه مراسم 
امضای تفاهمنامه همکاری میان سازمان منطقه ویژه 
پارس و کشتیرانی جمهوری اســالمی ایران با اشاره 
به ماموریت بنــدر خدماتی پــارس در ارائه خدمات 
بندری به شــناورهای ورودی حامل کاالهای پروژه 
ای پاالیشگاهها و پتروشیمی ها گفت: مجتمع بندری 
پارس به عنوان شاهرگ اصلی واردات و صادرات کاال 
در منطقه یکی از عوامل مهم جذب ســرمایه گذاران 
داخلــی و خارجی می باشــد که در آینــده ارایه این 

خدمات شتاب بیشتری خواهد گرفت.
مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس افزود:مجتمع 
بندری پارس دارای 2۵ پست اسکله و دو گوی شناور 
می باشــد که بندر خدماتی پارس دارای ۱۰ پســت 

اسکله با پسکـرانه ی ۱۵۰ هکـتار می باشد.
وی ســهولت و کاهش فرآیند مراحــل اخذ مجوز 
ســرمایه گذاری را از مهمتریــن اهداف ســازمان 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در ســال جاری 
عنوان کــرد و اظهــار داشــت: علی رغــم تحریم 
ها ســرمایه گذاری در منطقه از رشــد قابل قبولی 
برخوردار اســت و تمام تالش ما ارائه مشــوق های 
سرمایه گذاری و تسهیل در صدور مجوزهاست که 
امیدواریم از این رهگذر ضمــن تولید ارزش افزوده 
و افزایش درآمدزایی برای کشور ،وضعیت اشتغال 

در منطقه نیز بهبود یابد.

بوشهر – رضا حیدری شــهرداربندر بوشهر به 
منظور بررسی امورات شــهری همراه با معاونین خود 
از مجموعه های خدمات شــهری، فضای سبز و پروژه 
های عمرانی مناطق یک و دو شهر بوشهر بازدید کرد.

حسین حیدری در جریان بازدید خود از گلزار شهدای 
گمنام درپارک شــغاب، پارک های دانشجو، ساحلی 
ریشــهر، لیل، ورودی شهر، ســنگ فرش درمانگاه 
فدک، بافت قدیــم و همچنین پروژه هــای عمرانی، 

خدمات شهری و روشنایی بازدید کرد.
شــهردار بندر بوشــهر گفت: بازدید های مستمر در 
راســتای پیشــبرد هر چه بهتر برنامه های مدیریت 
شهری است که همراه با معاونان و مدیران شهرداری 

انجام می شود.
وی درادامــه بیان کرد: تکمیل پروژه هــای ناتمام در 
اولویت اصلی شــهرداری بندر بوشــهر است و در این 
مسیر از هیچ تالشی دریغ نخواهد شد.حیدری ادامه 
داد: پروژه های شــاخص شهر بوشــهر مانند تقاطع 
غیرهمسطح و گذر ســرتل – نیروگاه با سرعت قابل 

قبولی در حال اجرا است.

وی افزود: در نیمه دوم امسال پروژه های قابل توجهی 
درشهر بوشــهر به بهره برداری خواهد رسید که از هم 
اکنون نیز فرایند شتاب بخشی به آنها در جهت جلب 

رضایت حداکثری شهروندان در حال انجام است.

فارس بوشهر

 همکاری  سازمان منطقه ویژه پارس و کشتیرانی
 جمهوری اسالمی ایران

بازدید شهرداربندر بوشهر از مجموعه های خدمات شهری، 
وژه های عمرانی فضای سبز و پر

تداوم فعالیت های هالل احمر خوزستان در حوزه های  مختلف
آغاز به کارسامانه تلفنی ویژه امداد و زنده گیری 

سگ های بالصاحب در بوشهر
بوشهر – رضا حیدری رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندر 
بوشهر خبر داد: سامانه تلفن گویای »الو پناه« با شماره ۳۸۳۷ به منظور 
اطالع رسانی جهت امداد و زنده  گیری ســگ  های بال صاحب از روز سه 

شنبه مورخ 22 شهریور در این شهر آغاز به کار کرد .
 فرشید کارمزد در تشــریح این خبر اظهار کرد: شــهروندان با ارتباط با 
سامانه » الو پناه« می توانند نسبت به اطالع رسانی نسبت به انتقال سگ 

ها به کمپ حیوانات بی سرپناه و ناقل اقدام کنند.
وی بیان کرد: شــهروندان می توانند از طریق تماس با شماره یاد شده و 
اعالم مکان و شماره تماس خود، با سازمان مدیریت پسماند ارتباط برقرار 
کنند تا توسط پیمانکاران خدمات شهری مناطق هرچه سریع تر نسبت 
به امداد زنده گیری و جمع آوری ســگ های بالصاحب اقــدام و آنها را به 

پناهگاه منتقل کنند.

رئیس دانشگاه لرستان:

حراست از ارزش های اسالمی  از رسالت های 
حراست دانشگاه است

خرم آباد-طوالبی رئیس دانشگاه لرستان گفت: حراست از ارزش های 
اســالمی، اخالق شــغلی، قوانین و اخالق با رعایت حریم و ُحرمت ها، از 

جمله مهم ترین رسالت های مدیریت و نیروهای حراست دانشگاه است.
علی نظری در نشست هم اندیشی مدیریت و نیروهای حراست دانشگاه 
لرســتان،   اظهار کرد: اولین جایی که دانشــجو، هیئت علمی، کارمند 
و ارباب رجوع هنگام ورود به دانشــگاه با آن روبه رو می شــوند نیروهای 
حراســت فیزیکی دانشــگاه اســت و در همان برخورد اول با نیروهای 
حراست، نوع نگاه و ذهنیت مراجعه کننده نسبت به کلیت دانشگاه، شکل 

می گیرد، بنابراین اهمیت و جایگاه حراست بسیار مهم است.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در روزهای آتی، سال تحصیلی جدید آغاز 
می شود و بسیاری از دانشجویان نو ورود و خانواده های آن ها برای ثبت نام 
و پذیرش به دانشگاه لرستان مراجعه می کنند همه واحدها و بخش ها از 
جمله مدیریت و نیروهای حراست، بایستی تالش های خود را در رابطه با 

تکریم ارباب رجوع، ارتقاء بدهند.
نظری ادامه داد: در واقع حراست دانشــگاه شناسنامه  دانشگاه است که 
بایستی از قانون مداری و قانون گرایی و هویت علمی و فرهنگی دانشگاه 

متناسب با مفهوم دانشگاه اسالمی و تمدن ساز، صیانت و حراست کند.
رئیس دانشگاه لرستان عنوان کرد: از برگزاری اینگونه نشست ها حمایت 
می کنیم تا روز به روز، فعالیت ها و اقدامات براســاس هم اندیشی، ارتقاء 

پیدا کنند.
هم اندیشــی و اجرای برنامه های ویژه برای ارتقای کیفیت فعالیت ها در 

آستانه آغاز سال تحصیلی جدید
در ادامه محمد حیاتی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه لرســتان، 
گفت: باتوجه به اینکه در روزهای آینده سال تحصیلی جدید آغاز می شود 
معاونت فرهنگی و اجتماعــی برنامه های ویژه خــود از جمله برگزاری 

نشست های هم اندیشی با واحدهای مختلف را اجرا می کند.
وی افزود: برای ما اهمیت دارد که دانشجویان به ویژه نو ورود هنگام شروع 
سال تحصیلی جدید از همه بخش های مختلف دانشگاه لرستان، رضایت 
داشته باشــند و یک محیط کاماًل علمی، فرهنگی انسان ساز متناسب با 

بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ایران باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس تاکید کرد؛

ورت توسعه فوری گمرک ارمنستان و ایران ضر
 در مرز نوردوز

تبریز-رحیم جباردخت مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد ارس بر 
ضرورت توسعه فوری گمرک ارمنستان و ایران در مرز نوردوز تاکید کرد.

مجید کیانی در همایش تجاری بانکی ایران و ارمنستان به میزبانی اتاق 
بازرگانی تهران، اظهار کرد: در دنیا مناطق آزاد تواسنته اند نقش مثبتی 
در رشد و توســعه اقتصادی کشــورها ایفا کنند و منطقه آزاد ارس نیز از 
این قاعده استثنا نبوده و شکل گیری آن موجب رونق اقتصادی و توسعه 
زیرساخت های منطقه شده اســت.  امروز ارس در بین مناطق آزاد کشور 
رتبه صنعتی ترین منطقه آزاد را به دست آورده و در عرصه کشاورزی نیز 

پیشتاز است.
وی خاطرنشــان کرد: علی رغم این که منطقه آزاد ارس تنها مرز زمینی 
ایران با ارمنســتان و بازارهای ارتحادیه اوراسیاســت اما در سفر اخیر به 
ارمنستان متوجه شدم یکی از عمده مشکالت کشور ما در توسعه روابط 
اقتصادی و تجاری با ارمنســتان، عدم شــناخت و معرفی ظرفیت های 
هر دو طرف بوده است. معتقدم هر دو کشــور ایران و ارمنستان باید فورا 

ظرفیت های خودشان را در گمرک نوردوز توسعه دهند. 
وی از آغاز اقدامات توســعه ای در مرز نوردوز خبــر داد و تصریح کرد: در 
همین راســتا و بر اســاس برنامه ریزی های انجام گرفته هشت هکتار به 
محدوده گمرکی نوردوز اضافه خواهد شــد که ۵/2 هکتار آن انجام یافته 

است. 
کیانی ادامه داد: طبق برنامه ریزی ها از ظرفیت جلفا برای دپوی کامیون ها 
استفاده خواهد شد و امیدوارم با اقداماتی که در حوزه گمرک شکل گرفته 

شاهد رشد بیشتر تجارت شویم. 
وی با بیان این که میزان صــادرات و واردات انجام گرفتــه از مرز نوردوز 
منطقه آزاد ارس در ســال ۱۴۰۰ بالغ بــر بر 2۷۳ هزار تن بوده اســت، 
یادآور شــد: این حجم از تبادالت توســط 2۴ هزار کامیون انجام گرفته 
است.  ترانزیت خارجی از این مرز نیز در سال ۱۳۹۹ برابر با ۱۶۴ میلیون 
دالر بود که این میزان طی پنج ماهه اول امسال نسبت به دوره مشابه ۳۰ 

درصد رشد داشته است. 

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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اعالمساعتکاریشعبمنتخببانکرفاهکارگران
برایفروشارززیارتیاربعینحسینی)ع(

ساعت کاری شعب منتخب بانک رفاه کارگران 
برای فــروش ارز زیارتی اربعین حســینی)ع( 

اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی بانــک رفاه کارگران، 
این شــعب تا روز شــنبه ۲۶ شــهریور ماه به 
صورت کشیک تا ســاعت ۱۸ در کلیه روزهای 
کاری )حتــی روزهــای تعطیل(، نســبت به 

فروش ارز زیارتی به زائران محترم عتبات عالیات اقدام می کنند. 
الزم به ذکر است، شــعب مرکزی تهران)۱۰۱(، پردیس)۱۴۴(، بلوار 
کشــاورز)۱۰۷(، وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی)۱۰۴(، فلکه 
دوم صادقیه)۱۲۷(، آپادانــا)۱۹۷(، مرکزی اهــواز)۲۰۵( و مرکزی 
کرمانشاه)۲۰۸(، شعب بانک رفاه کارگران به منظور فروش ارز زیارتی 

اربعین حسینی)ع( تعیین شده اند. 
گفتنی است، فروش ارز به زائران حداکثر به میزان ۱۰۰ دالر آمریکا به 

نرخ توافقی با ارائه کارت ملی زائر امکان پذیر است.

تراکنشکارتخوانهایسپازمرز3میلیارد
تراکنشگذشت

شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان 
مرداد ماه موفق شــد، بیش از ۳/۷ میلیارد تراکنش از طریق کارتخوان، 

درگاه و موبایل را به ثبت برساند.
روابط عمومی ســپ با انتشــار این گزارش اعالم می کند: این شرکت 
همواره در تالش بوده تا در قالب مسئولیت اجتماعی، عملکرد خود را به 
صورت شفاف منتشــر نماید. موضوعی که از طریق گزارش های ماهانه 
کدال نیز قابل استناد است. از همین رو، روابط عمومی سپ گزارشی با 
عنوان تعداد تراکنش  های سپ از ابتدای سال ۱۴۰۱ منتشر ساخته که 
وضعیت عملکرد تراکنش های کارتخوان، درگاه و موبایل این شــرکت 

خالق و نوآور در صنعت پرداخت ایران را بازگو می کند.
با استناد به گزارش های اقتصادی شاپرک، از هر پنج خرید فروشگاهی، 
یک خرید از طریق کارتخوان های ســپ انجام می شود که این موضوع 
نشان دهنده گســتردگی سطح خدمات این شــرکت فعال در صنعت 

پرداخت است.
امروزه پرداخت از طریق کارتخوان، بخــش اجتناب ناپذیر خریدهای 
فروشگاهی است و ماموریت سپ نیز پرداختی آسان و سریع در زندگی 
روزمره است. این شــرکت به عنوان پرتراکنش ترین شرکت پرداختی 
خاورمیانه و آفریقــا دارای بیش از یک میلیون و صد هــزار کارتخوان 
فعال است که در یک سال گذشته همواره در رتبه نخست گزارش های 
 شــاپرک در بخش تعداد تراکنش  بین شــرکت های PSP قرار گرفته 

است.
گزارش های اقتصادی شــاپرک، نشان از دســتاوردها و موفقیت های 
چشمگیر این برند خوشــنام در صنعت پرداخت دارد. برندی که نه تنها 
رکورددار بیشــترین تراکنش کارتخــوان در ایران، بلکه با اســتناد به 
آخرین گزارش نشــریه معتبر نیلسون ریپورت، در رتبه نخست صنعت 
پرداخت خاورمیانــه و آفریقا قــرار دارد و بلندپروازانه بــه همراهی با 

پذیرندگان همیشگی خود ادامه می دهد.

278 تراکنش در هر ثانیه 
شــرکت پرداخت الکترونیک ســامان کیــش، از ابتــدای فروردین 
ماه ســال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد مــاه ۳،۷۲۹،۱۴۱،۵۴۸ تراکنش را از 
طریق کارتخوان، درگاه و موبایل با موفقیت به ثبت رســانده است. که 
از این میزان تراکنش، ۳,۴۲۷,۳۸۲,۵۴۳ تراکنش از طریق کارتخوان 
)نزدیک به ۲۰ درصــد از کل تراکنش های کارتخوان در کشــور( بوده 
اســت. به عبارتی در هر ثانیه ۲۷۸ تراکنش از طریق درگاه های ســپ 

انجام می شود.
ســپ با دارا بودن بیش از ۴۰ شــعبه و نمایندگی در سراســر کشور، 
توانســته خدمات خود را در دســترس تمام پذیرندگان این مرز و بوم 

قرار دهد.
سپ با درکی روشــن از ســرعت پیشــرفت تکنولوژی و سنجیدن 
وضعیت بازار، ۱۹ ســال پیش به عنوان نخستین شــرکت پرداخت 
در ایران، پا به عرصه وجود نهاد و در ســال گذشــته، بــه طور ویژه بر 
توســعه ی فعالیت خود و بومی ســازی کارتخوان متمرکز شــد و با 
حمایت از شرکت تندرنور، خط تولید کارتخوان در ایران را راه اندازی 

کرد.
این شــرکت به عنوان ارائه دهنده خدمات پرداخت به کسب و کارهای 
بزرگ و کوچک، در تالش اســت تا پرداختی امن و ســریع را بر بســتر 
تکنولوژی به مخاطبان خود ارائه دهد. هدف از تالش نزدیک به ۲ هزار 
پرسنل این شــرکت، ارائه بهترین خدمات پرداخت در زندگی روزمره 
هم وطنان است که با پشــتوانه این پرســنل در پنج ماهه نخست سال 
۱۴۰۱، سپ موفق به ثبت رکورد ۱۴۲,۹۲۹,۶۷۲ تراکنش اینترنتی و 
۱۵۹،۰۸۸،۸۸۷ تراکنش موبایلی شد که این امر، نشان دهنده پیشرو 
بودن شــرکت پرداخت الکترونیک ســامان کیش در صنعت پرداخت 

است.

موکبکارکنانبانکملیایرانبرایپذیرایی
اززائرانحسینیدرمهران

موکب هیئــت خادمین حضــرت زهرا)س( 
توســط کارکنان بانک ملی ایران در اداره امور 
شعب استان ایالم ،از ۱۴ شــهریور ماه جاری 
در پایانه مــرزی مهران دایره شــده و در حال 
خدمت رسانی به زائران اباعبداهلل الحسین )ع( 

است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملی 
ایران،کارکنان این اداره امور شــعب با توجه به پیش بینی مسئوالن 
درباره بیشــترین تعداد زائــران پس از وقفه دو ســاله در راهپیمایی 
اربعین، از ۱۴ شــهریور ماه جاری این موکب را بر پــا و زمینه پذیرایی 

مناسب از زائران در این پایانه مرزی را فراهم کردند.
گفتنی است این موکب تا ۲۷ شهریور ماه جاری و به مدت ۱۴ روز برای 

خدمت رسانی به زائران اباعبداهلل الحسین )ع( دایر است.

افزایشبرداشتوجهدراستانهایهممرز
باعـراق

طبق بخشــنامه بانک مرکزی برای رفاه بیشتر 
زئران اربعین، ســقف برداشــت وجــه نقد در 
برخی استانها و نقاط مرزی غرب کشور تا ۵۰۰ 

هزار تومان افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، بانک 
مرکزی تمام بانک های کشور را مکلف کرد تا به 
منظور ارایه خدمات مطلوب تر به زائران اربعین 
در استانهای ایالم، خوزستان،کرمانشــاه و نقاط مرزی چزابه، شلمچه، 
مهران و خســروی تمهیدات الزم بــرای افزایش برداشــت وجه نقد 

بصورت بین بانکی )شتابی( تا سقف ۵۰۰ هزار تومان را فراهم کنند.
این خدمت به صورت بین بانکی بوده و به تمامی دارندگان کارت بانک 

های عضو شبکه شتاب تا ۵ مهرماه ارائه خواهد شد.

سرمایهبیمهپارسیان۱۳۰۰میلیارد
تومانمیشود

هیات  مدیره بیمه پارســیان در جلسه روز ۱۹ شــهریورماه امسال، به 
افزایش سرمایه این شــرکت بیمه ای برای ســال مالی منتهی به ۲۹ 
اســفندماه ۱۴۰۱ رای مثبت داد. به گزارش اخباربانک، هیات مدیره 
شرکت بیمه پارســیان با توجه به مجوز افزایش ســرمایه و به استناد 
مصوبة مجمع عمومــی فوق العاده ســوم اســفندماه ۱۴۰۰ افزایش 
ســرمایه یک هزار میلیارد ریالی این شــرکت بیمه بورســی را مورد 
تصویب قرار داد.بر اساس این گزارش، ســرمایه کنونی بیمه پارسیان 
که با نماد پارسیان در بازار ســرمایه کشور فعال است ۱۲,۰۰۰ میلیارد 
ریال منقســم بر ۱۲ میلیارد ســهم یکهزار ریالی اســت که با افزایش 

سرمایه یکهزار میلیارد ریالی، به ۱۳,۰۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.
بر این اساس، افزایش ســرمایه یادشده از محل ســود انباشته صورت 
خواهد گرفت و با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی ســالیانه 
منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ شرکت بیمه پارسیان، افزایش سرمایه 
فوق تا زمان برگزاری ایــن مجمع نزد مرجع ثبت شــرکت ها به ثبت 
خواهد رســید.این گزارش حاکی اســت، شــرکت بیمه پارسیان در 
مردادماه امســال حدود ۵,۳۴۴ میلیارد ریال حــق بیمه تولید کرده و 
بیش از ۳,۳۰۱ میلیارد ریال خســارت به زیان دیدگان پرداخت کرده 
است.در عین حال، حق بیمه تولیدی این شرکت بیمه ای در پنج ماهه 
ابتدای ســال، نزدیک به ۲۴,۶۹۷ میلیارد ریال و خسارت پرداختی آن 
حدود ۱۴,۰۸۸ میلیارد ریال گزارش شــده است.ثالث اجباری با تولید 
۳۸ درصد حق بیمه ها و درمان با تولید ۱۹درصد حق بیمه ها، در صدر 
رشته های حق بیمه ساز شرکت بیمه پارسیان قرار گرفته اند و در بخش 
خســارت نیز هرکدام از این رشــته ها با اختصاص ۳۷ درصد خسارت 

های پرداختی، باالترین میزان خسارت را به خود اختصاص داده اند.
رشــته بدنه خودرو نیز در رتبه بعــدی حق بیمه تولیدی و خســارت 

پرداختی پارسیان قرار گرفته است.

برجمیالدتحتپوششبیمههایمهندسی
بیمهتجارتنو

برج میالد ششمین برج بلند تلویزیونی و مخابراتی جهان و نماد تهران 
نوین تحت پوشش بیمه مهندسی بیمه تجارت نو قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ شــرکت بیمــه تجارت نو به 
عنوان بیمه گر در بیمه سازه های عظیم تکمیل شده منتخب برج میالد 
گردید.بر اســاس قرارداد منعقده میان دو شرکت بیمه تجارت نو و برج 
میالد تهران سازه اصلی برج به همراه متعلقات ، دکل و کلیه تاسیسات 
مخابراتی، مرکــز همایش های بیــن المللی، دلفیناریــوم، پارکینگ 
طبقاتی، تونل و معابر دسترســی، ســاختمان های مــوزه، آثار هنری 
موجود و سایر اموال متعلقه از جمله ســاختمان های اداری، رستوران 

و....... تحت پوشش بیمه تجارت نو قرار گرفت.

تاییدصالحیتمدیرعاملبیمهاتکاییایران
معینازسویبیمهمرکزی

بیمــه مرکزی جمهــوری اســالمی ایــران با اســتناد به مــاده )۶( 
دستورالعمل بررســی صالحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی 
مؤسســات بیمه، انتصاب مجتبی حیدری به سمت مدیرعامل شرکت 
بیمه اتکایی ایــران معین را تایید کرد.به گــزارش روابط عمومی بیمه 
اتکایی ایران معیــن، در نامه تایید صالحیت مدیــر عامل بیمه اتکایی 
ایران معین بر تحقق تأمین نیروی انســانی مناســب با توجه به تغییر 
مأموریت شرکت بیمه اتکایی ایران معین، تالش برای رفع دغدغه های 
ناشــی از گذر از مأموریت قبلی بــه مأموریت جدیــد )انتقال نیروی 
انسانی، مدیریت پرتفوی قبلی و غیره( و اســتفاده از تجارب جهانی به 

عنوان مهمترین اهداف پیش روی شرکت تاکید شده است.
 گفتنی است، حیدری از کارکنان با سابقه نظام بانکی و بیمه ای کشور و 

دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی و مدرس دانشگاه است.
وی عضویــت در هیأت مدیــره بیمــه دی، هیأت عامــل بانک دی، 
رئیس هیأت مدیره امید بنیان دی، عضویــت در هیأت مدیره تجارت 
الکترونیــک دی و همچنین  معاونت منابع انســانی بانــک دی را در 

کارنامه خود دارد.

تقدیرانجمنمدیرانصنایعازمدیرعامل
بیمهتعاون

انجمن مدیران صنایع از مدیرعامل بیمه تعاون تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، بــاغ دربند، میزبان بیش از هفتاد 
نفر از اعضــای »انجمن مدیــران صنایع« بود و در ایــن میان از یونس 
مظلومی، مدیرعامل شــرکت بیمه تعــاون به دلیل »اعتــال و ارتقای 
فعالیت های انجمن و حفظ و تقویت ســرمایه های جمعی و تشکلی« 
تقدیر شد.در این میان، »محسن خلیلی«، رئیس هیأت مدیره انجمن 
مدیران صنایــع، کارآفرین، پیشکســوت صنعت گاز مایــع در ایران، 
موسس شرکت بوتان و عضو هیأت بنیانگذاران بانک کارآفرین، ضمن 
درخواســت از تمام اعضای انجمن مبنی بر تالش برای صنعتی سازی 
کشــور، لوح تقدیر را به مدیرعامل بیمه تعاون اهدا کرد.مظلومی، پس 
از دریافت لوح، با بوسه بر دســتان خلیلی، از هفتاد سال فعالیت او برای 

صنعتی سازی کشور تقدیر و به این مقام ادای احترام کرد.
گفتنی است، صنعتی سازی فرایند تغییر اجتماعی و اقتصادی و بخشی 
از فرایند گسترده تر مدرن سازی اســت که در آن تغییرات اجتماعی و 
توســعه اقتصادی با نوآوری فناورانه و به ویژه با توســعه تبدیل انرژی و 
متالورژی در مقیاس بزرگ ارتباطی تنگاتنگ داشته و معرف شکلی از 
تغییر فلسفی است که مردم رویکرد متفاوتی نسبت به درک طبیعت و 

فرایند جامعه شناسانه ُعَقالئی کردن فراگیر پیدا می کنند.

آخرینآماراعطایتسهیالتتکلیفی
بانکپارسیان

بانک پارســیان در راســتای عمل به بندهای تبصره ۱۶ قانون بودجه 
۱۴۰۱ و همگامی باسیاســت های دولــت طی ۵ ماه امســال، بیش از 
۱۰،۰۴۰ میلیارد ریال تســهیالت در بخش های ازدواج، فرزند آوری ، 
اشتغال زایی روستایی و ودیعه مســکن پرداخت کرده است. این بانک از 
ابتدای امســال تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ ، به منظور اجرای قانون حمایت 
از خانواده و جوانی جمعیت تعداد ۴،۰۶۱ وام فرزند آوری به مبلغ ۱،۵۰۴ 
میلیارد ریال و همچنین در راســتای تحکیم بنیان خانواده و کمک به 
تشکیل آن و تســهیل ازدواج جوانان، تعداد ۳،۸۶۵ وام ازدواج به مبلغ 
۵،۱۴۰ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.همچنین با توجه 
به اهمیت توسعه اشتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری در روستاها و مناطق 
کم برخوردار و ایجاد اشــتغال پایدار در بخش روســتایی و عشایری در 
مدت یادشــده این بانک تعداد ۴،۱۵۵ وام اشــتغال زایی بنیاد برکت به 
مبلغ ۲،۱۹۳ میلیارد ریال به مشموالن طرح اشتغال زایی اجتماع محور 
بنیاد برکت پرداخت کرده اســت.ضمناً این بانک در راســتای توسعه 
عدالت اجتماعی و ارتقای رفاه و امنیت اقتصادی اقشــار جامعه و عمل 
به وظیفه مســئولیت های اجتماعی خود و در جهت توانمندسازی افراد 
تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( در این 
مدت، تعداد ۱،۰۵۳ وام قرض الحسنه به مبلغ حدود ۹۵۱ میلیارد ریال 

به مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت کرده است.
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کارشناس امور بانکی مطرح کرد

قراردادهایتسهیالتبانکیوارداتاقشیشهایمیشوند

خریدار  کارشــناس امور بانکــی گفت: ثبت 
الکترونیکی قرارداد های تســهیالت بانکی سبب 
می شود مشخصات و جزئیات تسهیالت مشخص 
باشد و زمانی که شفافیت افزایش پیدا کند قطعا 

تخلفات هم کاهشی می شود.
۱۹ شهریور دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی 
قرارداد های تســهیالت بانکی »قانون تســهیل 
صــدور مجوز های کســب و کار« و مــاده )۳۱( 
»قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار«، تدوین 
و به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.موضوعی 
که از سال گذشــته نیز در مجلس مطرح بود.۲۱ 
مهر سال گذشــته، نمایندگان مجلس در جریان 
بررســی طرح تســهیل صدور برخی مجوز های 
کســب و کار با تنظیم دســتورالعمل نحوه ثبت 
الکترونیکــی قرارداد هــای تســهیالت بانکی 

موافقت کرده بودند.
در خصــوص ثبــت الکترونیکــی قرارداد های 
تســهیالت بانکــی آقــای حجــت اهلل فرزانی 

کارشناس امور بانکی مواردی را بیان کرد.

 این بخشنامه در چه راســتایی منتشر 
شد؟

 ثبــت الکترونیکی قرارداد های های تســهیالت 
بانکی، بخشــنامه ای بود کــه دو روز پیش بانک 
مرکزی ابالغ کرد. این دستور العمل بانک مرکزی 

در راستای در خواست مطالباتی که در ستاد های 
مختلف و مراجع مختلف وجود داشــت منتشــر 

شد.
این بخشــنامه به اســتناد ماده دو قانون تسهیل 
صدور مجوز های کســب و کار و ماده ۳۱ تصویب 
شــد. اما مطالبــه اصلی را در ســتاد تســهیل 
واحد های تولیدی داشــتند در مجلــس نیز این 
درخواســت و مطالبــه به صورت جــدی وجود 

داشت.

 نظر ستاد مبارزه با فساد در خصوص این 
بخشنامه چه بود؟

 ستاد مبارزه با فســاد نیز در این خصوص نکاتی 
داشــت و مواردی را مطرح کرده بود که در نهایت 
بانک مرکزی ملزم شــد این دستورالعمل را ابالغ 

کند.

 بعد از این بخشنامه قرار است چه اتفاقی 
رخ دهد؟

بعد از این مقرر شــد کــه بانک ها و موسســات 
اعتباری تا اردیبهشــت ســال بعد در چارچوب 
این دستورالعمل قرار گیرند و سامانه های بانکی 
خود را به شکلی باز طراحی کنند که قرار داد های 
تسهیالتی شــخص و قرار دادهایی که به عنوان 
ضامن امضا شــده تحــت عنوان قراداد وابســته 

داخل سامانه و صفحه شخص قابل رویت و شفاف 
باشد.

 اهمیت این بخشنامه در چیست؟
این بخشــنامه ســبب می شــود مشــخصات 
تســهیالت مشــخص باشــد، نحوه تسهیالت، 
محاسبه ســود، نحوه محاســبه آن، وجه التزام، 
مانده بدهی ســود، همگی شــفاف و مشــخص 
باشــد و فرد از همه اطالعات آگاه باشــد و زمانی 
که شــفافیت افزایش پیدا کند قطعا تخلفات هم 
کاهشــی می شــود عالوه بر این اختالفات حوزه 

بانکی نیز با مردم کمتر می شود.

در این بخشــنامه آیا ضمانت اجرایی در 
نظر گرفته شده است؟

در این دستور العمل که ۸ ماده دارد بخش آخر به 
ضمانت اشاره شده است وضمانت اجرایی خوبی 

برای آن نوشته شده است.
در نهایت امیدواریم این بخشنامه عملیاتی شود 

تا شفافیت بیشتری به سیستم بانکی اضافه شود.
به گفته کارشناســان امور بانکی عــالوه بر موارد 
مطرح شــده این طرح با شــفافیت سبب کاهش 
بسیار از مشــکالت مانند اختالف بین بانک ها و 
گیرندگان تســهیالت خواهد شــد چرا که با این 

بخشنامه همه چیز شفاف و قابل رویت است.

خریدار   دکتر »سید ســعید شمسی نژاد« در 
گفت وگو با خبرنگاران خبر از رشــد ۴۰ درصدی 
منابــع بانک قرض الحســنه مهر ایران در ســال 
۱۴۰۱ و هدف گذاری این بانــک برای جذب ۵۰ 
میلیون مشــتری داد.به گــزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهر ایران، نشســت خبری 
تشــریح عملکرد ایــن بانک و صندوق توســعه 
فناوری های نوین در راســتای تحقق شعار سال 
و حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان و فناور 
با حضــور مدیران عامــل، جمعــی از مدیران ۲ 

مجموعه و اصحاب رسانه برگزار شد.
دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران در این نشســت با بیان 
اینکه صندوق توسعه فناوری های نوین به دنبال 
حمایت از بخش های کارآفرین و دانش بنیان و در 
مســیر تحقق تدابیر مقام معظم رهبری )مد ظله 
العالی( حرکــت می کند،  اظهار داشــت:  امروزه 
بسیاری از مشــکالت اقتصادی کشور در سطوح 
مختلف را می توان با توســعه اقتصاد دانش بنیان 
مرتفع ساخت.وی با اشاره به اینکه استقبال مردم 
از صندوق های قرض الحسنه بسیار مطلوب است 
و بانک قرض الحســنه مهر ایران نیــز عماًل نهاد 
توسعه دهنده ســنت پســندیده قرض الحسنه 
کشور محســوب می شــود، افزود:  امروز اهمیت 
و جایگاه قرض الحســنه به ســطحی رسیده که 
۲ بانک تخصصــی در این حوزه فعال هســتند و 
حتی بخش های اقتصادی دولــت نیز نقش های 
ویژه ای در شکوفایی اقتصادی به این ۲ بانک اعطا 

کرده اند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با تأکید 
بر اینکه باالترین رشد منابع سال جاری در شبکه 
بانکی به بانک قرض الحسنه مهر ایران اختصاص 
داشته، گفت: ما در سال ۱۴۰۱رشد قریب به ۴۰ 
درصدی منابع را تجربــه کرده ایم و به آمار افتتاح 

۹هزار حساب در روز رسیده ایم.
وی بــا اشــاره بــه اینکه ســقف پرداخــت وام 
قرض الحســنه بــه ۲۰۰ میلیون تومــان برای 
اشــخاص حقیقی و ۵۰۰ میلیون تومــان برای 
اشــخاص حقوقی افزایــش یافته، اظهــار کرد: 
در ســال جاری تا کنون ۱۲هزار فقــره وام ۲۰۰ 
میلیون تومانی از ســوی بانک قرض الحسنه مهر 

ایران پرداخت شده است.

هر روز 8هزار نفر از بانک قرض الحسنه مهر 
ایران وام می گیرند

شمسی نژاد با بیان اینکه بانک قرض الحسنه مهر 
ایران روزانــه ۸هزار فقــره وام پرداخت می کند،  
گفت: همــه ایــن رخدادهای خــوب و مثبت از 
نیت پاک و خالص افرادی اســت که سرمایه خود 
را در قالب قرض الحســنه در اختیار این بانک قرار 
می دهند.مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهر 
ایران با اشاره به رویکرد تخصصی صندوق توسعه 
فناوری نوین به عنــوان حلقه واســط بین بانک 
قرض الحسنه مهر ایران و شرکت های دانش بنیان 
گفــت: قطعــاً حضــور و فعالیت ایــن صندوق 
می تواند تأمین مالی و حمایت از توســعه اقتصاد 
دانش بنیان را تقویت کنــد.وی در بخش دیگری 
از ســخنان خود با بیان اینکه هدف گذاری ما در 
بانک قرض الحســنه مهر ایران این اســت که ۵۰ 
میلیون ایرانی کارت قرض الحسنه داشته باشند، 
 گفت: ما به دنبال حذف کارمــزد ثابت و تجمیع 
خدمات قرض الحســنه در یک سوپراپلیکیشن 
هستیم و ان شــاءاهلل در آینده نیز خبرهای خوبی 

در این زمینه اطالع رسانی می شود.
شمســی نژاد افزود: امیدواریم در گام های بعدی 
بتوانیم مبلغ وام قرض الحســنه را مجدداً افزایش 
دهیم و تا سال آینده مبلغ وام اشخاص حقوقی را 

به یک تا ۲ میلیارد تومان افزایش دهیم.

بانک قرض الحسنه مهر ایران؛ پیشگام 
تحقق شعار سال

»ســید روح اهلل میرامینی« مدیرعامل صندوق 
توســعه فناوری های نوین نیز در این نشســت با 
تسلیت ایام اربعین حســینی و با تأکید بر اینکه 
نخســتین بانکی که شــعار ســال و بیانات مقام 
معظم رهبری )مــد ظله العالــی( را محقق کرد 
بانک قرض الحسنه مهر ایران بود، اظهار داشت: از 
اردیبهشت ماه که همکاری ۲ مجموعه آغاز شد، 
۲۰۳ درخواســت وام از محل تفاهمنامه با بانک 
داشــتیم، که بعد از ارزیابی اولیه ۱۷۱ شرکت که 
شاخص های اولیه را داشــتند، به مرحله ارزیابی 

نهایی راه پیدا کردند.
وی بــا بیان اینکه از ۱۷۱ شــرکتی کــه ارزیابی 
شدند، ۱۱۰ شــرکت مصوبه کمیته اعتبارات را 
دریافت کــرده و به بانک معرفی شــده اند، ادامه 
داد: اغلب این شرکت ها وارد فرآیند اعتبارسنجی 
شــده اند و تعداد قابل توجهی نیز توانسته اند وام 

مورد نیاز خود را دریافت کنند.
میرامینی با تأکید بر اینکه اســتقبال گسترده از 
وام قرض الحسنه از سوی شرکت های دانش بنیان 
صورت پذیرفته، خاطرنشان ساخت: شرکت هایی 
که متقاضــی ایــن وام هســتند، در عرصه های 
گوناگونی همچــون ICT، تجهیزات پزشــکی، 

نفت، گاز و ... فعالند.

توسعهتعاون

بانک توسعه تعاون امکان افتتاح 
حســاب به صورت غیر حضوری 
را برای فعاالن بورس کاال فراهم 
کرد.به گزارش روابــط عمومی 
بانک توســعه تعاون، با توجه به 
توســعه فعالیت های بورس کاال 
و در روزهای اخیر عرضه خودرو 
در این بازار، بانک توســعه تعاون 

امکان افتتاح حســاب 
وکالتی را بــرای کلیه 
فراهم  بانک  مشتریان 
کرد.این خدمت جدید 
بانک توســعه تعاون با 
هدف تسهیل گری و بر 
بستر الکترونیک انجام 

می شود.بر اســاس این گزارش، 

مشتریان بانک توسعه 
تعــاون می تواننــد در 
بانک  اینترنتی  سامانه 
اقدام به افتتاح حساب 
وکالتی بــرای فعالیت 

در بورس کاال نمایند.
نزدیــک  درآینــده 
مشــتریان بانک توســعه تعاون 

ســامانه های  از  می تواننــد 
غیرحضــوری بانــک از جملــه 
موبایل بانک، برای افتتاح حساب 
وکالتــی اســتفاده کنند.ایــن 
گزارش می افزایــد، دولت قصد 
دارد در ماه هــای آینــده امکان 
معامله امالک و مستغالت دولتی 

را دربورس کاال فراهم آورد.

امکانافتتاححسابوکالتیمشتریانبانکتوسعهتعاونبرایفعالیتدربورسکاال

بیمهبانک

پارسیان
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