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پایگاه تحلیلی پایگاه خبری

آنالین

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران بیان کرد
     کالبدشکافی مهسا امینی انجام شد

 اعالم نتیجه تا سه هفته

رهبر معظم انقالب در مراسم عزاداری دانشجویان:

 تواصی به حق و تواصی 
به صبر دستورالعمل اساسـی 

برای همیشه ما است

معاون وزیر اقتصاد پاسخ داد

هدف از تفکیک حساب های 
تجاری چیست؟

معاون وزیر نیرو:
آب تأمین شده در مرزها، از حوضه 

آبریز همدان نیست

صفحه 4

صفحه 3

صفحه 2

صفحه 5

صفحه 6

)مزایده(
شــركت آب و فاضالب اســتان بوشــهر به منظور تكميل و توســعه 
طرح هاي جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضالب در نظر دارد مطابق ماده 37 
قانون ششــم توسعه کشور، بند "ث" تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 
و ماده 2 قانون تشکيل شرکتهای آب و فاضالب مصوب 1369، به منظور 
احداث طرح فاضالب بوشــهر و بهره برداری و نگهداری تاسيســات طرح، 
نسبت به عقد قرارداد و واگذاری بخشی از پساب تصفيه شده این شهر 
بــرای دوره زمانی محــدود و معين و با کاربری مشــخص با انجام فرآیند 

مزایده و با شرایط ذیل به سرمایه گذاران متقاضی اقدام نماید.
الف- شرح مختصري از پروژه :

تأمين مالي  جهت ارتقا و توســعه تصفيه خانه فاضالب شــهر بوشهر، در 
حــال حاضر این تصفيه خانه به روش برکه تثبيت در مدار می باشــد که 
برکه های اختياری در طرح ارتقاء تصفيه خانه فاضالب توســط هواده های 
مکانيکی هوادهی خواهند شد، الزم به توضيح می باشد که این اقدامات 
به همراه جدارهســازی خارج از قرار داد بيــع متقابل در حال انجام می 
باشد.)شایان ذکر است تصفيه خانه فاضالب در ابتدا طرح قابليت تصفيه 
دبــی حدود 39000 متر مکعــب در روز را دارد و این ميزان در اختيار 
شرکت های آب و فاضالب استانی جهت واگذاری به سرمایه گذار با هدف 
تامين منابع مالی احداث، تکميل و یا ارتقاء طرح های فاضالب خواهد بود 
که در این بخش متوســط پساب قابل واگذاری 80 درصد پساب خروجی 
از تصفيه خانه درنظر گرفته شــده است و 20 درصد باقی مانده پساب 
توليدی در اختيار شرکت های آب منطقه ای قرار خواهد گرفت. بنابراین 
ميزان پساب قابل واگذاری حدود 11/05 ميليون مترمکعب در سال می 
باشد وليکن سرمایه گذار می بایست کل دبی 14/25 ميليون مترمکعب 

در سال را تصفيه نماید(.  
حدود کار تعریف شده در بخش ارتقاء تصفيه خانه فاضالب

احداث واحد آشغالگير و دانه گير
اصالح وضعيت سازه ای کانال ورودی

اصالح ورودی ها و خروجی های برکه ها
احداث سيستم گندزدایی

تکميل عمليات برق رسانی )به واحد اشغالگير و دانه گير و گندزدایی و...(
    حدود کار تعریف شــده در بخش توسعه تصفيه خانه فاضالب

افزایش ظرفيت تصفيه خانه و شــبکه فاضالب بر اســاس افزایش دبی 
فاضالب ورودی طی ســال های آینده: در این بخــش الزم به توضيح می 
باشــد که افزایش ظرفيت تصفيه خانه می بایســت مورد مطالعه مجدد 
قرارگيرد و ســرمایه گذاری در این بخش تعریف گردد. طی برآورد اوليه 
جمعيــت افق طــرح 342000 نفر بوده که تصفيه خانــه فاضالب موجود 
قابليــت تصفيه حدود 180000 نفر را داشــته بنابراین نياز به احداث 
دو مدول دیگر تصفيه خانه فاضالب با ظرفيت هریک 18000 مترمکعب 
برشــبانه روز است که سرمایه گذار می بایست بخشی از سرمایه تعریف 
شــده را جهت احداث  حداقل یک مدول توسعه و همچنين تکميل بخشی 
ازشــبکه فاضالب حداقل 10 کيلومتر در نظــر گيرد. دوره احداث بخش 

های توسعه 3 ساله همزمان با طرح ارتقاء در نظر گرفته شود.

بهره برداري، راهبري، تعمير و نگهداري کل تأسيســات فاضالب در دوره 
واگذاري امتياز استفاده از پساب؛

با توجه به این كه بهره برداري از تصفيه خانه فاضالب به عهده ســرمایه 
گذار اســت لذا سرمایه گذار موظف به تهيه دســتورالعمل بهره برداري 
از تصفيــه خانــه در دوره بهره برداري، بــا توجه به آخریــن ابالغيه از 
ســمت ســازمان برنامه بودجه و وزارت نيرو مي باشــد. همچنين نحوه 
نمونه برداري و پردازش داده هاي آزمایشــگاهي در دوره بهره برداري 
آزمایشــي، باید دقيقًا مطابق با آخرین نشــریه های ابالغ شــده از سمت 

سازمان برنامه بودجه و وزارت نيرو صورت گيرد.
تحویل 20 درصد پســاب تصفيه شده به شرکت آب منطقه ای بوشهر بر 

اساس استانداردهای مذکور در این فراخوان
* تبصره: حدود كار با توجه به نوع پروژه مي توانند متغير باشد.

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
- مشاور: شرکت مهندسين پارس آرین آب

- دوره احداث: 16 ماه 
-دوره بهره برداري تجاري: تا حداکثر 20 سال با ارائه مدل مالی

-دوره تامين سرمایه تعریف شده در بخش توسعه: از انتهای اولين سال 
اجرای عمليات ارتقا تصفيه خانه تا 3 سال
- راندمان تصفيه  خانه:  حدود 80 درصد

- جمعيت تحت پوشش:  180000 نفر
- محل اجرا:  تصفيه خانه فاضالب شهر بوشهر

ب- شرایط کلی براي سرمایه گذاري:
-دارا بودن رتبه 4 طرح و ســاخت غير صنعتي در رسته تأسيسات آب و 
فاضــالب یا دارا بودن رتبه 4 پيمانكاري در رشــته آب به همراه معرفي 
یك مشــاور ذیصالح و داراي تجربه طراحي و نظــارت حداقل دو تصفيه 

خانه فاضالب 
- ســرمایه گذار به صورت شــخص حقيقی یا حقوقی با داشــتن سابقه 
مدیریتــی قابل قبول، تامين و تخصيص ســرمایه مــورد نياز را به عهده 

خواهد داشت.
ج-تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی :

 سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند از تاریخ 1401/06/24  لغایت 
پایان وقت اداري 1401/06/31 جهت دریافت اسناد ارزیابی به سایت 

ستاد ایران مراجعه نمایند.
-مهلت تحویل اســناد ارزیابی تکميل شــده: تا ساعت 12 مورخ   و قابل 

بارگذاری در سایت ستاد ایران ميباشد.
- بدیهی اســت پس از بررسی مدارك ارزیابی که توسط شرکت کنندگان 
تکميل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات 

قراردادي دعوت بعمل خواهد آمد.
- ســرمایه پذیر در رد یا قبول پيشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران 

در تمام مراحل اختيار تام دارد.
-شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2001001344000042

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/6/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/6/27

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

شركت آب و فاضالب استان بوشهر

ارتقا تاسیسات تصفیه خانه فاضالب شهر بوشهر به روش بیع متقابل

 نوبت دوم

شركت آب و فاضالب
 استان بوشهر

 آگهی مزایده عمومی

شهرداري شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1562 مورخ 1400/12/26 شوراي اسالمي شهر شهریار،  در خصوص اجاره یک باب زیر زمين واقع در شهریار بلوار نواب نبش مدرسه 
زیرزمين مجتمع گلدیس پالک ثبتی 49/23603   به مساحت 333/66 متر مربع با کاربری تجاری از طریق مزایده عمومی به شماره مزایده  50010938970000014  به مدت یک سال با 
جزئيات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گيری از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( ،  اقدام نماید. لذا از متقاضيان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به شرح جدول 

ذیل به درگاه سامانه تدارک الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند .  ليست موضوع های مزایده به شرح جدول ذیل ميباشد:

قيمت پایه کارشناسی یک ساله شماره مورد اجارهموضوع مزایدهردیف
)ریال(با احتساب ارزش افزوده

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده )ریال(

اجاره یک باب زیر زمين واقع در شهریار بلوار نواب نبش مدرسه زیرزمين مجتمع 1
51010938970000781/440/000/00072/000/000گلدیس پالک ثبتی 49/23603   به مساحت 333/66 متر مربع با کاربری تجاری

 نوبت دوم

محمدصادق کولی وند – شهردار شهریار 

1(سپرده نفرات اول و دوم مزایده تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
2(سایر اطالعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اسناد مزایده درج گردیده است.

3(شهرداري در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.  
4(هزینه درج آگهي و کارشناسی صورت گرفته به عهده برنده مزایده مي باشد. 

5(تاریخ نمایش در سامانه :  مورخ 1401/06/20  ساعت 13:00 مورخ 1401/07/09
6(مهلــت دریافت اســناد مزایــده از تاریخ نمایش در ســامانه تا ســاعت  13:00 تاریخ 

1401/06/30 از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت.

7(مهلــت ارائه پیشــنهادات از تاریــخ :  1401/06/20  ســاعت  13:00  تا تاریخ : 
1401/07/09  ساعت  13:00  )در سامانه  ستاد(

8(زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 14/30  مورخ  1401/07/11  
9(زمان اعالم برنده : تاریخ : 1401/07/11  ساعت  15:00   

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/6/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/6/27

 اجاره یک باب زیر زمین واقع در شهریار بلوار نواب نبش مدرسه زیرزمین مجتمع گلدیس پالک ثبتی 49/23603
به مساحت 333/66 متر مربع با کاربری تجاری 

)مزایده(
شــركت آب و فاضالب اســتان بوشــهر به منظور تكميل و توســعه 
طرح هاي جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضالب در نظر دارد مطابق ماده 37 
قانون ششــم توسعه کشور، بند "ث" تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 
و ماده 2 قانون تشکيل شرکتهای آب و فاضالب مصوب 1369، به منظور 
احداث طرح فاضالب بوشــهر و بهره برداری و نگهداری تاسيســات طرح، 
نسبت به عقد قرارداد و واگذاری بخشی از پساب تصفيه شده این شهر 
بــرای دوره زمانی محــدود و معين و با کاربری مشــخص با انجام فرآیند 

مزایده و با شرایط ذیل به سرمایه گذاران متقاضی اقدام نماید.
الف- شرح مختصري از پروژه :

تأمين مالي  جهت ارتقا و توســعه تصفيه خانه فاضالب شــهر بوشهر، در 
حــال حاضر این تصفيه خانه به روش برکه تثبيت در مدار می باشــد که 
برکه های اختياری در طرح ارتقاء تصفيه خانه فاضالب توســط هواده های 
مکانيکی هوادهی خواهند شد، الزم به توضيح می باشد که این اقدامات 
به همراه جدارهســازی خارج از قرار داد بيــع متقابل در حال انجام می 
باشد.)شایان ذکر است تصفيه خانه فاضالب در ابتدا طرح قابليت تصفيه 
دبــی حدود 39000 متر مکعــب در روز را دارد و این ميزان در اختيار 
شرکت های آب و فاضالب استانی جهت واگذاری به سرمایه گذار با هدف 
تامين منابع مالی احداث، تکميل و یا ارتقاء طرح های فاضالب خواهد بود 
که در این بخش متوســط پساب قابل واگذاری 80 درصد پساب خروجی 
از تصفيه خانه درنظر گرفته شــده است و 20 درصد باقی مانده پساب 
توليدی در اختيار شرکت های آب منطقه ای قرار خواهد گرفت. بنابراین 
ميزان پساب قابل واگذاری حدود 11/05 ميليون مترمکعب در سال می 
باشد وليکن سرمایه گذار می بایست کل دبی 14/25 ميليون مترمکعب 

در سال را تصفيه نماید(.  
حدود کار تعریف شده در بخش ارتقاء تصفيه خانه فاضالب

احداث واحد آشغالگير و دانه گير
اصالح وضعيت سازه ای کانال ورودی

اصالح ورودی ها و خروجی های برکه ها
احداث سيستم گندزدایی

تکميل عمليات برق رسانی )به واحد اشغالگير و دانه گير و گندزدایی و...(
    حدود کار تعریف شــده در بخش توسعه تصفيه خانه فاضالب

افزایش ظرفيت تصفيه خانه و شــبکه فاضالب بر اســاس افزایش دبی 
فاضالب ورودی طی ســال های آینده: در این بخــش الزم به توضيح می 
باشــد که افزایش ظرفيت تصفيه خانه می بایســت مورد مطالعه مجدد 
قرارگيرد و ســرمایه گذاری در این بخش تعریف گردد. طی برآورد اوليه 
جمعيــت افق طــرح 342000 نفر بوده که تصفيه خانــه فاضالب موجود 
قابليــت تصفيه حدود 180000 نفر را داشــته بنابراین نياز به احداث 
دو مدول دیگر تصفيه خانه فاضالب با ظرفيت هریک 18000 مترمکعب 
برشــبانه روز است که سرمایه گذار می بایست بخشی از سرمایه تعریف 
شــده را جهت احداث  حداقل یک مدول توسعه و همچنين تکميل بخشی 
ازشــبکه فاضالب حداقل 10 کيلومتر در نظــر گيرد. دوره احداث بخش 

های توسعه 3 ساله همزمان با طرح ارتقاء در نظر گرفته شود.

بهره برداري، راهبري، تعمير و نگهداري کل تأسيســات فاضالب در دوره 
واگذاري امتياز استفاده از پساب؛

با توجه به این كه بهره برداري از تصفيه خانه فاضالب به عهده ســرمایه 
گذار اســت لذا سرمایه گذار موظف به تهيه دســتورالعمل بهره برداري 
از تصفيــه خانــه در دوره بهره برداري، بــا توجه به آخریــن ابالغيه از 
ســمت ســازمان برنامه بودجه و وزارت نيرو مي باشــد. همچنين نحوه 
نمونه برداري و پردازش داده هاي آزمایشــگاهي در دوره بهره برداري 
آزمایشــي، باید دقيقًا مطابق با آخرین نشــریه های ابالغ شــده از سمت 

سازمان برنامه بودجه و وزارت نيرو صورت گيرد.
تحویل 20 درصد پســاب تصفيه شده به شرکت آب منطقه ای بوشهر بر 

اساس استانداردهای مذکور در این فراخوان
* تبصره: حدود كار با توجه به نوع پروژه مي توانند متغير باشد.

- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
- مشاور: شرکت مهندسين پارس آرین آب

- دوره احداث: 16 ماه 
-دوره بهره برداري تجاري: تا حداکثر 20 سال با ارائه مدل مالی

-دوره تامين سرمایه تعریف شده در بخش توسعه: از انتهای اولين سال 
اجرای عمليات ارتقا تصفيه خانه تا 3 سال
- راندمان تصفيه  خانه:  حدود 80 درصد

- جمعيت تحت پوشش:  180000 نفر
- محل اجرا:  تصفيه خانه فاضالب شهر بوشهر

ب- شرایط کلی براي سرمایه گذاري:
-دارا بودن رتبه 4 طرح و ســاخت غير صنعتي در رسته تأسيسات آب و 
فاضــالب یا دارا بودن رتبه 4 پيمانكاري در رشــته آب به همراه معرفي 
یك مشــاور ذیصالح و داراي تجربه طراحي و نظــارت حداقل دو تصفيه 

خانه فاضالب 
- ســرمایه گذار به صورت شــخص حقيقی یا حقوقی با داشــتن سابقه 
مدیریتــی قابل قبول، تامين و تخصيص ســرمایه مــورد نياز را به عهده 

خواهد داشت.
ج-تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی :

 سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند از تاریخ 1401/06/24  لغایت 
پایان وقت اداري 1401/06/31 جهت دریافت اسناد ارزیابی به سایت 

ستاد ایران مراجعه نمایند.
-مهلت تحویل اســناد ارزیابی تکميل شــده: تا ساعت 12 مورخ   و قابل 

بارگذاری در سایت ستاد ایران ميباشد.
- بدیهی اســت پس از بررسی مدارك ارزیابی که توسط شرکت کنندگان 
تکميل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات 

قراردادي دعوت بعمل خواهد آمد.
- ســرمایه پذیر در رد یا قبول پيشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران 

در تمام مراحل اختيار تام دارد.
-شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2001001344000042

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/6/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/6/27

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

شركت آب و فاضالب استان بوشهر

ارتقا تاسیسات تصفیه خانه فاضالب شهر بوشهر به روش بیع متقابل

 نوبت دوم

شركت آب و فاضالب
 استان بوشهر

 آگهی مزایده عمومی

شهرداري شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1562 مورخ 1400/12/26 شوراي اسالمي شهر شهریار،  در خصوص اجاره یک باب زیر زمين واقع در شهریار بلوار نواب نبش مدرسه 
زیرزمين مجتمع گلدیس پالک ثبتی 49/23603   به مساحت 333/66 متر مربع با کاربری تجاری از طریق مزایده عمومی به شماره مزایده  50010938970000014  به مدت یک سال با 
جزئيات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گيری از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت )ستاد( ،  اقدام نماید. لذا از متقاضيان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به شرح جدول 

ذیل به درگاه سامانه تدارک الکترونيکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند .  ليست موضوع های مزایده به شرح جدول ذیل ميباشد:

قيمت پایه کارشناسی یک ساله شماره مورد اجارهموضوع مزایدهردیف
)ریال(با احتساب ارزش افزوده

مبلغ سپرده شرکت در 
مزایده )ریال(

اجاره یک باب زیر زمين واقع در شهریار بلوار نواب نبش مدرسه زیرزمين مجتمع 1
51010938970000781/440/000/00072/000/000گلدیس پالک ثبتی 49/23603   به مساحت 333/66 متر مربع با کاربری تجاری

 نوبت دوم

محمدصادق کولی وند – شهردار شهریار 

1(سپرده نفرات اول و دوم مزایده تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.
2(سایر اطالعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اسناد مزایده درج گردیده است.

3(شهرداري در رد یا قبول پيشنهادات مختار است.  
4(هزینه درج آگهي و کارشناسی صورت گرفته به عهده برنده مزایده مي باشد. 

5(تاریخ نمایش در سامانه :  مورخ 1401/06/20  ساعت 13:00 مورخ 1401/07/09
6(مهلــت دریافت اســناد مزایــده از تاریخ نمایش در ســامانه تا ســاعت  13:00 تاریخ 

1401/06/30 از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت.

7(مهلــت ارائه پیشــنهادات از تاریــخ :  1401/06/20  ســاعت  13:00  تا تاریخ : 
1401/07/09  ساعت  13:00  )در سامانه  ستاد(

8(زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 14/30  مورخ  1401/07/11  
9(زمان اعالم برنده : تاریخ : 1401/07/11  ساعت  15:00   

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/6/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/6/27

 اجاره یک باب زیر زمین واقع در شهریار بلوار نواب نبش مدرسه زیرزمین مجتمع گلدیس پالک ثبتی 49/23603
به مساحت 333/66 متر مربع با کاربری تجاری 

میـرا

خرید  نسخه چاپی با ارسال رایگان:
 دیجیکاال

خرید نسخه دیجیتال:
فیدیبو،طاقچه،تیوال

مجله داستـان
 نمایشنـامه   تئـاتر

miraartmag

طال

 نایــب رییــس اتحادیه طــا و جواهــر تهران 
پیش بینی کرد: بــا توجه به تعطیلــی روزهای 
آینــده و توقف مذاکــرات،  این هفتــه افزایش 

قیمت طا و جواهر نداشته باشیم. 
»محمد کشتی آرای« درباره وضعیت بازار طا 
اظهار داشت: بهای انس جهانی در هفته گذشته 
با توجه به اوضاع مثبت جهان سیر نزولی داشت 

و ۳۰ دالر کاهش شــد و به یک هزار و ۶۸۸ دالر 
رســید. وی ادامه داد: با توجه به تاثیر مذاکرات 
برجام مجدد قیمت ارز با یک هزار و ۲۵۰ تومان 
افزایش همــراه بود و این افزایــش مانع کاهش 

قیمت طا و سکه در بازار شد.
نایــب رییــس اتحادیه طــا و جواهــر تهران 
بیان داشت: در آخرین روز کاری هفته گذشته، 

ســکه طرح قدیم ۳۵۰ هزار تومان، سکه طرح 
جدید ۵۵۰ هزار تومان، نیم ســکه و ربع ســکه 
۱۵۰ هزار تومان و ســکه یک گرمــی ۵۰ هزار 
تومان افزایش قیمت داشت. پیش بینی می شود 
در شرایطی که بازارها تعطیل  بودند و مذاکرات 
نیز متوقف شده، افزایش قیمت نداشته باشیم و 

نرخ ها در همین سطح باقی بماند.

این هفته افزایش قیمت طال نخواهیم داشت

معاون وزیر صمت خبر داد

بیمه  قراردادهای تجاری 
 مهم ترین جایگزین ال سی 
با اعضای شانگهای



رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی:

وز ایران ۱۰ توصیه راهبردی برای ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه امر

معاون اقتصادی رئیس جمهور:

نظام بانکی باید متحول شود

سیاست
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 2
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رهبر معظم انقالب در مراسم عزاداری دانشجویان:
تواصی به حق و تواصی به صبر دستورالعمل 

اساسی برای همیشه ما است

رهبر معظم انقاب اسامی فرمودند: دو جمله حیاتی و جاودانی قرآن 
یعنی تواصی به حــق و تواصی به صبر برای همیشــه و بخصوص برای 

امروز ما یک دستورالعمل اساسی است.
در اربعین سید و ســاالر شهیدان، حســینیه امام خمینی )ره( میزبان 
هیئت های دانشجویی بود و دانشــجویان عزادار در حضور رهبر انقاب 
اســامی همنوا با زائــران کربای معلّــی یکپارچه نــدای »لبیک یا 

حسین« سر دادند.
در پایان مراســم عزاداری، حضــرت آیت اهلل خامنه ای در ســخنانی 
دل های پاک و مؤمن جوانان را موجب کیفیت بخشــی به دعا و موعظه 
و افزایش هدایت الهی دانســتند و گفتند: مراسم اربعین که پرچم بلند 
حضرت سیدالشــهداء است امســال با شــکوه تر و معّظم تر از هر دوره 

دیگری در تاریخ برگزار شد.
رهبر انقاب، حادثه معجزه آســای راهپیمایی اربعین را نشــانه اراده 
پروردگار برای برافراشــته تر کردن پرچم اســاِم اهل بیت خواندند و 
افزودند: این حرکت با هیچ سیاست و تدبیر بشری قابل تحقق نیست و 
این دست خدا است که با این جلوه عظیم بشارت می دهد راه پیش روی 

ما روشن و پیمودنی است.
ایشــان، جوانان را به قــدر دانســتن دوران جوانی و اهتمــام ویژه به 
هیئت های حســینی توصیه کردنــد و گفتند: هیئت ها هــم باید یاد 

اهل بیت را زنده نگه دارند هم مرکز و پایگاه تبیین حقایق باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به تاش های بی وقفه بدخواهان و 
رهزنان حقایق بر ضــد حوادث مهمی همچون راهپیمایی شــورانگیز 
اربعین، همگان را به وظیفه شناسی ســفارش و خاطرنشان کردند: دو 
جمله حیاتی و جاودانی قرآن یعنی تواصی به حق و تواصی به صبر برای 

همیشه و بخصوص برای امروز ما یک دستورالعمل اساسی است.
ایشــان، صبر را به معنای پایداری، ایستادگی، خســته نشدن و خود را 
در بن بســت ندیدن دانســتند و خطاب به جوانان عزیِز هیئتی و قرآنی 
گفتند: هــم خودتان راه حــق را بروید هم تاش کنید بــا منّور کردن 
محیط های گوناگون از جمله دانشــگاه به رنگ خدا، دیگران نیز به این 

راه هدایت شوند.
همچنین در این مراسم، حجت االسام عالی در سخنانی، الزمه ظهور 
منجی عالم بشریت را ایجاد آمادگی و استعداد عمومی در امت اسامی 
دانســت و گفت: زیارت اربعین که امروز به نمــاد همگرایی مؤمنان و 
اجتماع عظیم حق طلبان تبدیل شــده است، بســتری بی نظیر برای 
تربیت جمعی جامعه اســامی و تحکیم پیوندهــای مؤمنین و ایجاد 

آمادگی برای ظهور است.
در این مراســم، محمد کاویان زیــارت اربعین را قرائت کــرد و میثم 

مطیعی نیز به مقتل خوانی و مرثیه سرایی پرداخت.

اقتصاد بحران زده ای که دولت قبل تحویل داد
اصغر بالسینی دولت سیزدهم در شــرایطی اقتصــاد ایران را تحویل 
گرفت که به معنای واقعی کلمه و به دور از تعارفات سیاســی، اقتصادی 
به شدت با بحران مواجه بود و حل مســائل اقتصادی با توجه به انباشت 

مشکاتی به جامانده از دولت قبل نیازمند زمان بیشتری است.
دولت سیزدهم در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل گرفت که به معنای 
واقعی کلمه و به دور از تعارفات سیاسی با اقتصادی به شدت بحران زده 

مواجه بود.
اینکه گفته می شــود به دور تعارفات بدین جهت است که حداقل برای 
حدود چهار سال پیاپی نرخ رشــد اقتصادی ایران منفی بود و عاوه بر 
این، چند اتفاق ویــژه و تاریخی در اقتصاد ایــران صورت گرفت که رخ 

دادن آن در کشور طی سال های گذشته بی سابقه بود.
 مهم ترین اتفاقــات رخ داده این بود که برای نخســتین بار در تاریخ 
ایران در دولت دوازدهم به دلیل حجم بســیار پایین سرمایه گذاری 
نسبت به تولید ناخالص داخلی،  موجودی ســرمایه در اقتصاد ایران 

کاهشی شد.
اگر در نظر بگیریم که دولت ســاالنه حجمی از ســرمایه گذاری هایی 
را در قالب ســرمایه گذاری ثابت انجام می دهد و بــرای آن عددی بین 
چهار و پنج درصد نرخ اســتهاک را در نظر بگیریم، نشان می دهد که 
برای نخستین در تاریخ اقتصاد ایران موجودی واقعی سرمایه در ایران 
کاهشی شــده که این اتفاق بی ســابقه بود و علت اصلی آن ناشی از این 
مساله بود که حجم سرمایه گذاری هایی که باید در اقتصاد ایران شکل 

می گرفت انجام نشد.
برای اینکه به صورت واقعی شاهد افزایش حجم سرمایه گذاری باشیم 
باید نرخ رشد سرمایه گذاری باالتر از نرخ استهاک باشد؛ اما به دلیل نا 
به ســامانی های رخ داده به ویژه در دولت دوازدهم، شرایط به گونه ای 

رقم خورد که موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران منفی شد.
این موضوع باید در نظر باشــد که بخش مهمی از اشتغال ایجاد شده در 
اقتصاد ایران ناشــی از سرمایه گذاری ها اســت، زمانی که دولت بخش 
عمده ای از منابــع بودجه را به منابع بودجه جــاری اختصاص می داد و 
میزان تخصیص ســرمایه مربوط به بودجه عمرانی به حداقل رســید؛ 

طبیعی بود شاهد چنین وضعیتی در اقتصاد ایران باشیم.
نکته دیگر اینکــه اقتصاد کامًا بحران زده ای تحویل دولت ســیزدهم 
داده شــد، این اتفاق از این ناحیه رخ داد که در دولت روحانی شــاهد 
وجود ۲ جهش جدی در نرخ ارز بودیم که این مســاله به شدت شرایط 
را برای اقتصاد ایران دشوار کرد؛ به گونه ای که قیمت ارز از نرخ حدود ۳ 
هزار و ۲۰۰ تومان در اوایل سال ٩٧ به عددی بالغ بر ۳۰ هزار تومان در 

پایان دولت دوازدهم رسید.
با توجه بــه اینکه جهش افسارگســیخته نــرخ ارز ایجادکننده بخش 
مهمی از مشکات اقتصادی ایران است؛ بنابراین شرایطی به وجود آمد 

تا زمینه ایجاد شرایط غیر باثبات در اقتصاد ایران رقم بخورد.
در چنین شرایطی دولت جدید شکل گرفت و انتظار می رفت تا با تدابیر 
اتخاذ شده از سوی دولت، شرایط با ســرعت بیشتری بهبود یابد که در 
برخی از بخش ها شــاهد ایجاد چنین شــرایطی بودیم و به دنبال این 

اتفاق تراز تجاری افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.
تقریباً متغیرهای پولی وضعیت کنترل شده ای را داشته، اما واقعیت این 
اســت که انتظارات از اقتصاد ایران بیش از اینها بود و با توجه به انباشت 
مشــکاتی که از دولت قبل به میراث دولت سیزدهم رسید حل چنین 

مشکاتی نیازمند زمان بیشتری است.
در این شــرایط، دولت در یک ســالگی فعالیت خود حذف ارز ٤۲۰۰ 
تومانی را کلید زد که این ارز طی ســال های ســال به عنوان یک عامل 

برهم زننده اقتصاد ایران شناخته شده بود.

تریبون

یادداشت

رئیس جمهــور گفت: نتایج حاصل شــده از ســفر به 
ازبکستان، نشان می دهد که تاش دشمن برای به انزوا 
کشاندن جمهوری اســامی ایران با تهدید و تحریم، با 

شکست مواجه شده است.
 حجت االسام سید ابراهیم رئیسی در بازگشت از سفر 
سه روزه به ازبکســتان در تشریح نتایج و دستاوردهای 
این ســفر، با بیان اینکه سفر به ســمرقند در راستای 
تقویــت سیاســت همســایگی و همه جانبه گرایــی 
اقتصادی ایران انجام شــد، گفت: در راستای این نگاه 
ابتدا دیــداری دوجانبه بــا رئیس جمهــور و مقامات 

عالی رتبه ازبکستان داشتیم.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه در ۲۰ ســال گذشته 
مســئولین عالی ایران و ازبکستان ســفر متقابلی به 
کشورهای یکدیگر نداشتند، افزود: مسائل مورد عاقه 
طرفین در عرصه تمدنی و فرهنگی و نیز همکاری های 

اقتصادی و تجاری در حوزه های ترانزیتی و 
انرژی، در دیدار با مقامات ازبکســتان مورد 
بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ازبکستانی 
اعام کرد که تمایــل دارد همکاری با ایران 
را در اولویت سیاســت های خود قرار دهد و 
این زمینه و امکان خوبی برای هر دو کشــور 

است.
رئیسی بخش بعدی برنامه های سفر خود به ازبکستان 
را دیدار با ســران کشورهای عضو ســازمان همکاری 
شــانگهای عنوان کرد که در اجاس سمرقند شرکت 
کرده بودند و اظهار داشــت: در این راســتا بیش از ۱۰ 
دیدار داشتیم و مسائل دوجانبه و ارتباطات اقتصادی و 

تجاری را مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه در این دیدارها اراده جدی 
جمهوری اسامی در توســعه روابط همسایگی برای 

طرفین محــرز و تصمیمــات خوبی برای 
گســترش همکاری ها اتخاذ شــد، تصریح 
کرد: سران کشورهای چین، پاکستان، هند 
و دیگر کشورها به شکل رسمی از بنده برای 
ســفر دعوت به عمل آوردند که این سفرها 
در زمان مناســب برای پیگیــری توافقات 
صورت گرفته در این دیدارها انجام خواهد 

شد.
آیت اهلل رئیســی بخش دیگر برنامه های ســفر خود را 
سخنرانی در بیســت و دومین اجاس سران سازمان 
شانگهای عنوان و خاطرنشــان کرد: در این سخنرانی 
ظرفیت های متنوع جمهوری اســامی برای توســعه 
همکاری با سازمان شانگهای و کشورهای عضو تشریح 

شد.
رئیــس جمهور با اشــاره بــه اعام ارتقــای عضویت 

جمهوری اســامی ایران در ســازمان شــانگهای در 
نشســت ســمرقند، گفت: عضویت رســمی ایران در 
ســازمان شــانگهای زمینه خوبی را جهــت ارتباط با 
زیرساخت های اقتصادی منطقه برای فعاالن اقتصادی 
کشــورمان فراهم می کند و از همه فعــاالن اقتصادی 
و بنگاه هــای تولیدی می خواهــم با توجه بــه اقبال 
کشــورهای منطقه برای همکاری با ایران و اســتفاده 
از کاالهای ساخت کشــورمان، کار و تاش خود را در 

مسیر بهره گرفتن از این فرصت مضاعف کنند.
رئیسی افزود: آنچه در نتیجه این ســفر و رایزنی های 
انجام شده در آن حاصل شــد، نشان می دهد که تاش 
دشمن برای به انزوا کشــاندن جمهوری اسامی ایران 
با تهدید و تحریم، با شکســت مواجه شده است و امروز 
همه کشورها عاقمند به گسترش همکاری ها و روابط 

خود با ایران هستند.

خطیب نماز جمعــه تهران گفــت: بدون یــک نگاه 
تحول آفرین، با حفظ شــرایط موجود در نظام بودجه 
ریزی، نظام مالیاتی کشــور، نظام اداری کشــور هیچ 

اتفاقی رخ نخواهد داد.
حجت االســام ســید محمد حســن ابوترابی فرد در 
خطبه های این هفته نمــاز جمعه تهران با اشــاره به 
حماسه اربعین حســینی )ع( گفت: وجود امام حسین 
)ع( می خواهد این حقیقت را تبیین بفرمایند که امت 
اســام ســکوت در برابر بنی امیه و حاکمان ستمگر 
مانند بنی عباس را گناه بزرگــی می داند و باید در برابر 

آنان ایستاد.
وی افزود: آنقدر این منکر ساده شده بود که یزید برای 
ابن عباس که شخصیت برجسته ای است و از مدافعان 

مدرســه امامت و ایمان آورنــدگان مکتب 
والیت است می نویســد، ابن عباس تو بزرگ 
خاندان هستی و حسین )ع( را از ایستادگی 
در برابر حکومــت من بــازدار و او را ترغیب 
می کند به اینکه حضرت اباعبداهلل الحسین 

را از این راه باز دارد.
خطیب موقــت نماز جمعه تهــران تصریح 

کرد: مشــاهده می کنید که با فاصله اندکــی، بعد از 
قیام تاریخ ساز و تحول آفرین عاشــورا و پس از چهار 
ســال بعد از واقعه ی عاشــورا، توابین با انگیزه تحقق 
قیام اباعبداهلل خروج کردند و شعار آن ها تحقق سنت 

پیامبر بود.
ابوترابی فرد افزود: مقاومت در فلســطین و یمن تداوم 

نهضت عاشــورا اســت. لبنان تجلی حرکت 
عظیم عاشوراییان اســت. »حشدالشعبی« 

عراق از مدارس عاشورا الهام گرفته است.
وی با اشاره به میزبانی عراق از زائرین مراسم 
اربعین، گفــت: میزبانی شایســته از زائران 
اباعبداهلل الحســین ملت و دولت عراق را در 
جایگاهی فاخر از شــکوه و عظمت قرار داده 

است.
خطیــب موقت نمــاز جمعه تهــران گفــت: اربعین 
میعــادگاه دلباختگان به مکتب عاشــورا و مدرســه 

انسان ساز حسینی است.
ابوترابی فرد افزود: اربعین آئین فرهنگ ســاز و جامعه 
پرداز به مثابه یک رزمایش و اردوی معنوی سیاســی 

و اجتماعی اســت که امت واحده اســامی را در مدار 
شــخصیت ملکوتی توحیــدی اباعبداهلل الحســین و 

مدرسه انسان سازی عاشورا سامان داده است.
وی افزود: اربعین نماد ابراز عشق گسترده، دوستداران 
عدالت و انسانیت به محبوب همه آزادی خواهان عالم 

یعنی حسین )ع( است.
ابوترابی فــرد در ادامه بــه اباغ سیاســت های برنامه 
هفتم توسعه از ســوی رهبر انقاب اشاره کرد و گفت: 
در روزهای اخیر رهبر معظم انقاب سیاست های کلی 
برنامه توســعه فرهنگی اقتصادی و اجتماعی کشور را 
اباغ فرمودند که با رویکرد مســئله محوری و نگاه به 
چالش ها و مشــکات جدی فراروی پیشرفت و توسعه 

کشور است.

دولت

نماز جمعه

محمد مهاجرانی  رئیــس مرکز پژوهش 
های مجلس شــورای اســامی در راستای 
ضرورت ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه 
امروز ایران اســامی، ۱۰ توصیه راهبردی 

ارائه کرد.
 بابک نگاهــداری رئیس مرکز پژوهش های 
مجلــس شــورای اســامی، ۱۰ توصیه 
راهبردی برای ارتقای سرمایه اجتماعی در 

جامعه امروز ایران اسامی، پیشنهاد داد.
این ۱۰ توصیه به شرح زیر است؛

۱- به علت برخی از ناکارآمدی ها و تخریب 
سنگین رسانه های معاند انقاب، پنداشت 
مردم نســبت به وضعیت اعتمــاد عمومی، 
مشــارکت اجتماعی، رعایــت هنجارهای 
اخاقی و عدالــت و برابری نیاز بــه ارتقا و 
بهبود دارد تا از ایجــاد اصطکاک در زنجیره 
عملکردی نظام اجتماعی، گسترش قانون 
گریزی و اخال در نظم عمومی جلوگیری 

به عمل آید.
۲- مشــارکت اجتماعــی در ســطح خرد 
و انســجام اجتماعــی در ســطح میانی و 
کارآمدی در سطح کان، بیشترین تأثیر را 

در شکل گیری سرمایه اجتماعی در جامعه 
امروز ایران دارند.

حمایــت  در  مــردم  احساســات   -۳
از اقدامــات نظــام در افزایــش اقتــدار 
منطقــه ای، دیپلماســی عزتمندانه، دفاع 
از دســتاوردهای علمی، فناوری و ورزشی، 
حمایــت از تمامیــت ارضــی و مقابلــه با 
تجزیه گرایی و قوم گرایی، مقابله با برچسب 
و تهمت بیگانگان به نمادهای ملی و ارزشی 
و پاسداشــت مناســک مذهبــی در وضع 
مطلوب و قابل اتکایی برای افزایش انسجام 

و سرمایه اجتماعی قرار دارد.
٤- افزایش اعتماد عمومی به رســانه های 
انقاب بــه ویژه رســانه ملی زمینه ســاز 
مدیریت اثربخــش و هدایــت انتقادات به 
ســمت و ســازندگی اجتماعی و سیاسی و 
جلوگیری از انحراف آن به سوی اعتراضات 
سیاســی و آشــوب های اجتماعی اســت. 
شــکل گیری و تقویت تصمیم گیری های 
گفتگویی و اقناعی رسالت مهم رسانه های 

جبهه انقاب است.
۵- میزان همراهی جامعه با تصمیمات تابع 

کیفیت حکمرانی اســت تا جامعه خود را در 
کنــار حاکمیت به صورت مــا ببیند، تحقق 
شایسته ساالری و جایگزینی نخبه پروری به 
جای حامی پروری در نظام مدیریتی کشور 

شاه کلید ارتقا کیفیت حکمرانی است.
۶- ارتقا شفافیت، مبارزه نهادینه و مستمر 
با فســاد و رفع تعــارض منافــع و پرهیز از 
اقدامات افشــاگرانه غیر واقعــی با اغراض 
سیاسی در سطح افکار عمومی، نقش بسیار 

مؤثری در افزایش سرمایه اجتماعی دارد.
٧- رضایــت و همراهی گروه هــای مرجع 

و جوامع مختلــف نخبــگان در حوزه های 
مختلف در همراه ســازی جامعه و شــکل 
گیری کنش جمعی برای پیشــرفت کشور 
تحقق حکمرانی کارآمد بســیار مؤثر است. 
نباید با اقدامات قهری، تصمیم گیری های 
غیر کارشناســی و دفعی اســباب رنجش و 

کاهش تعلق خاطر آن ها را فراهم نمود.
۸- شایسته اســت مجلس انقابی با در نظر 
گرفتن منافع گروه های اجتماعی آســیب 
پذیر در قوانین، تصویب قوانین در راستای 
ارتقا مشارکت، نشــاط و تحرک اجتماعی 
زنان و جوانان و رفــع تبعیض های احتمالی 
جنسیتی و قومیتی، تصویب قوانین ارتقای 
شفافیت، مبارزه با فساد و رفع تعارض منافع 
و گردش آزاد اطاعات برای ارتقای سرمایه 

اجتماعی تاش نماید.
٩- توصیه می شــود دولت انقابی با تقویت 
هماهنگی نهادها و نیروهای حاکمیتی برای 
خروج از مواضع بحران، کاهش بوروکراسی 
در نهــاد دولت بــرای رفع و رفــع بحران، 
فراهم سازی فرصت های شغلی، اقتصادی، 
آموزشــی و بهداشــتی بــرای گروه هــای 

شایسته ســاالری  اجتماعــی،  مختلــف 
مناصــب  در  نخبــگان  به کارگیــری  و 
سیاســتگذاری و مدیریتــی، تقویت نهاد 
دولت با هوشمندســازی رفع تعارض منافع 
و شفافیت و رفع تداخات و ناهماهنگی ها، 
تقویت رابطه دولت با نیروها و ظرفیت های 
اجتماعــی، نظــارت دقیق بــر بنگاه های 
اقتصادی وابسته به دولت و ارزیابی پیشین 
تأثیرات اجتماعی اقدامات و برنامه های خود 
با پیوســت فرهنگی و اجتماعــی به تقویت 

سرمایه اجتماعی حاکمیت مبادرت ورزد.
۱۰- قوه قضائیــه می تواند بــا بازنگری در 
برخی ضوابط قضائی و حقوقی در راســتای 
رســیدگی به انواع تخلفــات و فرآیندهای 
تولید رانت در نظــام حکمرانی، تمرکز ویژه 
برای مبارزه با فســاد، اجرایی شدن دقیق 
اصــل ۱٤۲ قانون اساســی در رســیدگی 
به اموال مســئولین، تســریع در رسیدگی 
به دعاوی و پرهیــز از اطاله دادرســی ها با 
بهره منــدی از رویکردهــا و فناوری هــای 
نوین نقش آفرینی مؤثری در ارتقا ســرمایه 

اجتماعی داشته باشد.

وا کشاندن ایران با شکست مواجه شده است رئیسی:تالش دشمن برای به انز

ویکرد مسئله محوری در برنامه هفتم ح کرد؛ ر ابوترابی فرد در نماز جمعه تهران مطر

خریدار  معاون اقتصــادی رئیس جمهور 
اعام کرد: خوشبختانه در زمینه نظام پولی 
و بانکی تصمیمات خوبی گرفته شــده و تا 
پایان سال سند اصاحات پولی و بانکی را به 

مقام معظم رهبری خواهیم داد.
 محســن رضایــی در دیــدار بــا آیت اهلل 
سیدمحمد ســعیدی تولیت حرم حضرت 
معصومه )س( که در سالن محراب این حرم 
انجام شــد، گفت: دولت زمانی شروع به کار 
کرد که با تراکمی از مشــکات حل نشده و 
انتظارات به حقی از ســوی مردم مواجه بود 
به طوری که روزمرگی دولت های گذشــته 
ســبب متراکم شدن مشکات شــده بود، 
بسیاری از منابع کشور مصرف شده بود ولی 
به جای آنها منابع مولّدی جایگزین نشده و 

از جیبمان مصرف کرده بودیم.
وی با بیان اینکه جمعیت کشــور نسبت به 
اول انقاب چند برابر شده و انتظارات مردم 
هم باال رفته اســت، افزود: امروز همه افراد 
در همه کاالها از وســایل ارتباطی گرفته تا 
خوراک و پوشاک و دیگر موارد انتظارات به 
حق دارند و این خودش تقاضاهای جدیدی 
درســت کرده که دولت های گذشته به قدر 

کفایت به حل آن نپرداخته اند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشــاره به 
مشکل حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، 
افزود: ۱۸ میلیــون جمعیت روســتایی و 
عشــایری بودند کــه کار می کردند و تولید 
داشــتند اما ایــن جمعیت امــروز اطراف 
شــهرهای بزرگ ســاکن شــده اند و چاره 

اندیشی در مورد آنها نشده است.
رضایی تأکید کرد: نتیجه اقتصاد دولتی این 
شد که انبوهی از مشکات آرام آرام انباشته 
شد و هر دولت که آمد مشــکات را اضافه 
کرد به طوری که االن نظــام پولی و بانکی 
مان بایــد متحول و ســاختار بودجه دولت 

باید اصاح شود.
وی با بیان اینکه بر اســاس تفکر غلطی که 
دالرهای نفتی را به بانک مرکزی می دهیم 
و بانک مرکــزی به ما پــول می دهد وقتی 

وارد جامعه می شــود نقدینگی کشور ۵ الی 
۸ برابر می شــود و تورم را ایجــاد می کند، 
افــزود: االن چهار ســال متوالی اســت که 
کشور دچار تورم شدید شــده که در تاریخ 
بی ســابقه اســت.معاون اقتصادی رئیس 
جمهور با بیان اینکــه دولت برای مهار تورم 
تاش می کند، افزود: خوشبختانه در زمینه 
نظام پولی و بانکی تصمیمات خوبی گرفته 
شده و تا پایان سال ســند اصاحات پولی و 
بانکی را به مقام معظم رهبری خواهیم داد 

و ایشان خودشــان این موضوع را پیگیری 
می کنند؛ همچنین تا ســال آینده ساختار 
بودجه دولت را اصاح می کنیم و غیر از این 
در زمینه تولید و ســرمایه گذاری و حمایت 
از اقشار آســیب پذیر برنامه هایی را دنبال 
می کنیم و مقام معظم رهبــری پیگیر این 

امور هستند.
رضایی اصــاح یارانه هــا را بســیار مهم 
دانســت و گفت: در یارانه ها دولت نزدیک 
به صد میلیــارد دالر به صورت مســتقیم و 

غیر مستقیم به مردم کمک می کند که ۳۰ 
درصد آن به خارج از کشــور قاچاق می شود 
و نیروهای نظامی کشــور هزینــه باالیی را 
صرف مبارزه با قاچاق می کنند مثًا اختاف 
قیمت بنزین قابل مقایسه نیست و بنزین ۳ 
هزار تومانی در ایران در پاکســتان و امارات 

٤٧ تا ۵۰ هزار تومان است.
وی افزود: ۳۰ الی ٤۰ درصد یارانه ها هم به 
افراد پولدار و ســرمایه دار می رسد و عمًا از 
۱۰۰ میلیــارد دالر یارانه دولت، ۳۰ الی ٤۰ 
درصد به دست مردم می رسد بنابراین یکی 
از برنامه های ما اصاح نظام یارانه ها است و 
به دنبال این هستیم که اصاح را به گونه ای 
انجام دهیم که قیمت ها افزایش پیدا نکند و 
یارانه به دســت صاحب اصلی برسد که کار 

بسیار سختی است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: ستاد 
اقتصــادی مرتب با حضــور رئیس جمهور 
تشکیل جلســه می دهد و تصمیمات مهم 
گرفته می شــود و نظام خوبی در دولت در 
حال شکل گیری است و مشکات رو به حل 
است.رضایی تصریح کرد: ما برای موفقیت و 
اصاح دو ابزار و عامــل می خواهیم که یکی 
برنامه ریزی و تصمیمات درســت است که 
دولت انجام می دهــد و دوم همراهی مردم 
اســت که باید به صحنه بیاینــد و در زمینه 
دوم نقش علما و مراجع زیاد اســت تا مردم 
نقش اصلی را در اصاحات بپذیرند و دولت 
در انجام این اصاحات مردم را کانون تحول 

اقتصادی قرار دهند.
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کدام فعاالن اقتصادی باید صورتحساب 
ونیکی صادر کنند؟ الکتر

طبق برنامه ریزی هــای صورت گرفته، شــرکت های پذیرش شــده 
در بورس و فرابورس نخستین گروهی هســتند که در راستای اجرای 
قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان باید نسبت به صدور 

صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند.
 گام نخست قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مودیان که در سال 
۱۳٩۸ تصویب شد، ســال گذشته برداشــته و با اجرای ماده )۱۱( این 
قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دســتگاه کارتخوان ســاماندهی 
شــد که از این تعداد، حدود ٩ میلیون و ٤۰۰ هزار دستگاه به علت عدم 
اتصال به پرونده هــای مالیاتی غیرفعــال و مابقی نیز بــه پرونده های 
مالیاتی مربوطه متصل شــد.طبق آخرین آمار ســازمان امور مالیاتی، 
تعداد دســتگاه های کارتخوان فعــال متصل به پرونده هــای مالیاتی 
حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه  بوده و سایر دستگاه های متصل به 
پرونده ها توســط مؤدیان آنها غیر فعال شده است. درواقع حساب های 
متصل به ایــن دســتگاه های کارتخــوان، به عنوان حســاب تجاری 
محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب ها به عنوان وجوه درآمدی 

کسب و کار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد.
ســازمان امور مالیاتی بر اســاس ماده ۱۰ این قانون و در راستای گام 
دوم آن، موظف است حســاب های شــغلی افراد را دریافت و به پرونده 
مالیاتی متصل کند. درواقع گام دوم اجرای این قانون که با مشــارکت 
بانک مرکزی عملیاتی می شــود، تفکیک حســاب های شــخصی از 
حساب های تجاری است که دســتورالعمل اجرایی آن در شورای پول 
و اعتبار مصوب شده و از ۱۵ شــهریورماه فرایند اجرای آن اغاز شد. در 
جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از ۸ میلیون حساب تجاری 

شناسایی و به پرونده های مالیاتی متصل شده است.
همچنین در مــاده ۲۲ قانون پایانه هــای فروشــگاهی، مودیان باید 
صورتحســاب الکترونیکی صادر کننــد. صورتحســاب الکترونیکی 
صورتحسابی است دارای شــماره منحصر به فرد مالیاتی که اطاعات 
مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره می شود. مشخصات 
و اقام اطاعاتی صورتحســاب الکترونیکی، متناســب با نوع کسب و 
کار توسط ســازمان تعیین و اعام می شــود. در مواردی که از دستگاه 
کارتخوان بانکــی یــا درگاه پرداخــت الکترونیکی به عنــوان پایانه 
فروشگاهی استفاده می شود، رســید یا گزارش الکترونیکی پرداخت 

خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.
در این راســتا و در گام نخست، شــرکت های پذیرفته شده در بورس و 
فرابورس مکلف هستند صورتحســاب الکترونیکی صادر کنند؛ در غیر 
این صورت معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش یا ارائه خدمت جریمه خواهند 
شد. البته ســایر فعاالن اقتصادی هم به تدریج شامل این ماده خواهند 
شد و ســازمان امور مالیاتی یک تا دو ماه قبل به مشموالن اعام خواهد 

کرد.

وزارت اقتصاد:
بخش های غیر رسمی و پنهان اقتصاد مالیات 

خواهند داد
وزارت اقتصاد اعام کرد: با تفکیک حســاب های تجاری و شــخصی 
فشــار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور برداشــته و به بخش های 

غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز منتقل خواهد شد.
به نقل از وزارت امــور اقتصادی و دارایی، این وزارت خانه در پاســخ به 
انتقادها از طرح تفکیک حســاب های تجاری از شــخصی توضیح داد: 
تفکیک حساب های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای 
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و تعیین مختصات و 
شاخص های شناسایی حساب تجاری در همین راستا انجام شده است.

سیاست مالیاتی دولت ســیزدهم برخاف دولت های گذشته، کاهش 
فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشــور و انتقال آن به بخش های 

غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند.
در حالی که همواره در ســال های اخیر کارشناســان بــر نبود عدالت 
مالیاتی در کشــور تأکید داشتند، دولت سیزدهم ســعی کرده است با 
تغییر رویکرد در این بخش، مالیات گریزان را شناســایی و مالیات حقه 
دولت را از آنها دریافت کند تا همانند گذشــته به بخش اقتصاد رسمی 

کشور فشار وارد نشود.
در این راســتا ســال گذشــته گام اول و مهم اجرای قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در جهت ســاماندهی ابزارهای پرداخت 
برداشــته شــد و با اجرای ماده )۱۱( این قانون، حــدود ۱۸ میلیون و 

هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد.
در مقطع کنونــی تعــداد دســتگاه های کارتخوان فعــال متصل به 
پرونده های مالیاتی حدود ۸ میلیون و ســیصد هزار دســتگاه است که 
سایر دســتگاه های متصل به پرونده ها توســط مؤدیان آن ها غیر فعال 
شده است و حساب های متصل به این دستگاه های کارتخوان، به عنوان 
حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب ها به عنوان 

وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی محسوب می شود.
در گام دوم اجــرای قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان، 

تفکیک حساب های تجاری و شخصی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تفکیک حساب های تجاری 
و شخصی شــامل افرادی می شــود که تاکنون با ترفندهای گوناگون 
از زیر بار پرداخــت مالیات شــانه خالی می کردند و علــی رغم برخی 
جوسازی ها مصوبه جدید هیچ آســیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور 
که تاکنون به صورت رســمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی 
خود بودند نخواهد رساند، اما بخش های غیررسمی اقتصاد که تاکنون 
مالیاتی پرداخت نمی کردند باید نگران باشند و عمًا هیچ فشار مالیاتی 

جدیدی به مؤدیان رسمی کشور وارد نمی شود.
حتی در این مصوبه جــای اعتراض برای افراد نیز قرار داده شــده و اگر 
کسی مدعی است که حساب وی شخصی اســت می تواند آن را با سند 

اثبات کند تا رسیدگی شود.
این در حالی اســت که در پنج ســال اخیر یک میلیون شرکت فعال در 
اقتصاد شناسایی شده اند که از این شــرکت ها فقط ۳۳۰ هزار شرکت 

اظهارنامه داده اند.
عاوه بر این پیش بینی مشــوق ها نیز در این زمینه شده است از جمله 
مزایایی همچون سقف جابه جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون 
ارائه مســتندات در حالی که این سقف برای حســاب های غیرتجاری 
حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل و انتقاالت صاحبان 
حساب های تجاری در مقایســه با وضع موجود چند برابر خواهد شد، 
صاحبان حســاب های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول 
تخفیف می شــوند و امتیازاتی در زمینه افزایش ســقف های ماهانه و 
روزانه غیرحضوری، لغو محدودیت امکان تعداد گشــایش حســاب و 

مشوق های دیگری در نظر گرفته شده است.

بازار

 دبیــر کمیته بورس کمیســیون بازار پول و ســرمایه 
اتاق ایران با بیــان اینکه اتفاقات بورس در ســال ٩٩ 
باعث بی اعتمادی ســرمایه گذاران به این بازار شــده 
است، گفت: آینده بازار سهام نسبت به بازارهای دیگر 
مثبت ارزیابی می شود و در آینده شاهد بهبود وضعیت 

معامات و کاهش نوسانات این بازار خواهیم بود.
»محسن یگانه« به نوسان اخیر معامات بورس اشاره 
کرد و افزود: بعــد از صعود غیر عادی شــاخص بورس 
در ســال ٩٩ و رشد قیمت  ســهام در دولت قبل شاهد 
وجود ریزش های شــدیدی در بازار ســهام بودیم که 
این ریزش ها بــرای مدتی طوالنی تــداوم پیدا کرد و 

زمینه ساز ضرر و زیان سنگین مردم شد.
وی اظهار داشت: بخشــی از ریزش ایجاد شده در بازار 
ســهام به دلیل صعود غیرطبیعی شــاخص بورس در 
ســال ٩۸ و ٩٩ طبیعی بود اما اتفاقاتی در سال ٩٩ رخ 

داد که باعث شــد اهالی بازار سرمایه با عدم 
اطمینان بــرای ســرمایه گذاری و نیز ورود 

سرمایه هایشان به این بازار مواجه شوند.
دبیر کمیته بورس کمیســیون بــازار پول 
و ســرمایه اتاق ایران اعتمــاد را رکن اصلی 
سرمایه گذاری در بازارهای مالی عنوان کرد 
و گفت: عدم وجود اعتماد و نیز ریســک های 

اعمال شده در بازار ســبب ایجاد ریزش شدید در بازار 
شد.

یگانه بــه نتیجه برجــام و تاثیر آن بر معامــات بازار 
سرمایه اشــاره کرد و ادامه داد: توافق در برجام ازجمله 
ریسک هایی اســت که اکنون بازار را تحت تاثیر خود 
قرار داده و ممکن است نوسانات فعلی در بازار تا روشن 

نشدن تکلیف برجام ادامه داشته باشد.
وی گفت: با وجود پتانســیل های قدرتمنــد در بازار 

ســرمایه و متکی بودن آنها بر پتانسیل های 
اقتصادی کشــور بســترهای رشد شاخص 
بورس فراهم اســت، اما تا زمانــی که زمینه 
رفع ریسک های ایجاد شده در اقتصاد کشور 
برطرف نشود، شاهد وجود برخی از نوسان ها 

در بازار سرمایه خواهیم بود.
این فعال اقتصادی قیمت گذاری دســتوری 
را دیگر عامل تاثیر گذار بر روند فعلی بازار عنوان و بیان 
کرد: یکی از معضاتی که اکنون بازار سرمایه نسبت به 
آن نگران است، این است که افراد نمی دانند تصمیمات 
آتی در خصوص مسایل کان اقتصادی به چه صورتی 
خواهد بود، این امر باعث شــده تا سرمایه گذاران برای 
ورود سرمایه هایشــان در بورس به صــورت احتیاط 

برخورد کنند.
یگانه خاطرنشــان کرد: در صورت رفع ریســک های 

متحمل شــده بر بازار ســهام شــاهد بهبود وضعیت 
معامات بازار و نیز کاهش نوسانات ایجاد شده در این 
بازار خواهیم بود و پتانسیل رشد معامات بورس برای 

آینده فراهم است.
دبیر کمیته بورس کمیســیون بازار پول و ســرمایه 
اتاق ایــران بیان کــرد: پتانســیل ایران نســبت به 
ســایر کشــورها در حوزه کاالیی ماننــد مس، روی 
و پتروشــیمی بیشــتر اســت اما در ابتدا باید مساله 
ریسک ها در کشــور برطرف شــود تا بتوان شاهد اثر 

آنها بر معامات بازار باشیم.
وی آینده معامات بورس را نســبت بــه دیگر بازارها 
مثبت ارزیابــی کرد و گفــت: فضا برای توســعه بازار 
سرمایه باز بوده و شرایط بازار برای ورود نقدینگی های 
کان فراهم است، اما در ابتدا باید ریسک های متحمل 

شده بر بازار برطرف شود.

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: بســته تشــویقی 
شهرســازانه در بافتهای فرســوده که اخیرا توســط 
شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب رسیده، 
یک تــا دو هفته دیگر بــه مراجع صــدور پروانه اباغ 

می شود.
محمد آئینی اظهار کرد: در حال حاضر سیاســت ها و 
ضوابط کالبدی متضمن تشــویق نوسازی محله ای در 
بافت های فرسوده و ناکارآمد شــهری توسط شورای 
عالی معماری و شهرســازی به تصویب رســیده است 
و فکر می کنم یــک تا دو هفته زمان ببــرد تا به مراجع 

صدور پروانه اباغ شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: این 
بســته برای چهار گروه که اقدام به نوسازی 
در بافت های فرسوده می کنند، دیده شده و 
برای هر گروه مشــوق های مختلفی از جمله 
اعطــای حداکثر دو طبقه تشــویقی در نظر 

گرفته است.
وی با اشاره به برنامه شــرکت بازآفرینی شهری ایران 
برای نوسازی سالیانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی گفت: 
تاش می کنیم نسبت به گذشته کار ۱۰ برابری انجام 

دهیم.معــاون وزیر راه و شهرســازی تاکید 
کرد: در نوســازی محله ای ســازندگان باید 
طرح مصوب خاص داشــته باشــند که در 
آن احداث مرکــز محله و معمــاری ایرانی 
- اســامی مدنظر قرار دارد. عــاوه بر این 
نفوذناپذیری یکی از مشــکات این مناطق 
به شــمار می رود و مهم اســت که محورها و 
معابر عریض تر و تردد تسهیل شود که این امر در قالب 
نوســازی محله ای راحت تر اتفاق می افتد اما مهم تر از 
همه این موارد حفظ جان انسان هایی است که در این 

مناطق زندگی می کنند.به گفته او در ســال گذشته از 
۱٧ هزار تسهیات ارایه شــده برای نوسازی بافت های 
فرســوده حدود ۱۰۰۰ واحد یک طبقه، حدود ۲۰۰۰ 
واحد دو طبقه و در مجموع حدود ٧۰ درصد تسهیات 
به مجتمع های کمتــر از پنج واحد ارایه شــد.معاون 
وزیر راه و شهرســازی با بیان این که هدف این اســت 
که ســاالنه ۲۰۰ هزار واحد را نوسازی کنیم، گفت: در 
صورت تحقق این هدف، ظرف پنج سال به یک شرایط 
اطمینان بخش خواهیم رسید و درصد ناپایداری بناها 

در سراسر کشور به زیر ۵۰ درصد می رسد.

بورس

نوسازی

برهان محمودی  رئیس کل بانک مرکزی 
از نهایی شــدن دستورالعمل اســتفاده از 
ابزارهای تأمین مالی اعتباری در معامات 
بورس کاال خبــر داد و گفــت: از این هفته 

امکان استفاده از اوراق گام فراهم می شود.
علی صالح آبادی در دیدار اعضای شورای 
هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی 
با تاکید بــر حمایت عملیاتــی از تولید با 
روش های غیرتورمــی از تولید و ضرورت 
تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان، 
از نهایی شــدن دســتورالعمل استفاده از 
ابزارهای تأمین مالی اعتباری در معامات 
بــورس کاال خبر داد و گفــت: از این هفته 
امکان اســتفاده از ابزارهایــی مانند اوراق 
گام نیــز در معامات بــورس کاال فراهم 

می شود.
صالح آبــادی در ایــن نشســت تعاملی و 
هم اندیشــی با تاکید بر حمایت بانک ها از 
تولیدکنندگان و اســتفاده از ابزارهای بازار 
ســرمایه در این زمینه تصریح کــرد: با این 
روش، خریــداران کاال از بــورس می توانند 
از طریــق اوراق گام اقدام بــه خرید کرده و 
فروشــندگان نیز می توانند اوراق دریافت 
شــده را در بازار ثانویه به فروش رســانده یا 

جهت خرید مواد اولیه منتقل کنند.
رئیس کل بانک مرکزی بــه مدیران عامل 
بانک ها توصیه کرد: به منظور متنوع سازی 
روش های تأمین مالــی، از طریق ضمانت 
اوراق منتشر شده توسط شرکت ها در بازار 
سرمایه، نسبت به تأمین مالی بخش تولید 

اقدام کنند.
صالح آبادی تاکیــد کرد: خوشــبختانه با 
برنامه هــای بانــک مرکزی، تأمیــن مالی 
بنگاه های تولیدی از طریــق اوراق گام که 

روشی غیرتورمی اســت به بیش از ۲۱ هزار 
میلیارد تومان رسید.

رئیس کل بانک مرکزی یکــی از ابزارهای 
مهم تأمیــن مالی زنجیره ای را اســتفاده از 
اوراق گام یــا گواهی اعتبار مولد دانســت و 
گفت: با این روش، بنــگاه تولیدی به جای 
اینکه از بانک، پول دریافت کند و با آن، مواد 
اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند به صورت 

زنجیره ای، تأمین مالی شوند.
صالح آبادی گفت: این اوراق از اواخر ســال 
۱۳٩٩ راه اندازی شــده و تا تیرماه امســال 
حدود ۸.۸ هزار میلیارد تومان استفاده شده 
است اما بانک مرکزی، مقررات این اوراق را 
در شورای پول و اعتبار تسهیل و یک بسته 

تشــویقی ایجاد کرد و بانک هــا نیز دعوت 
شدند تا از این اوراق استفاده کنند.

رئیــس کل بانک مرکــزی با بیــان اینکه 
خوشــبختانه در دو ماهه اخیر بیش از ۱۳ 
هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین 
مالی بنگاه های تولیدی استفاده شده است 
گفت: به عبارتی در طول یک سال و نیم ۸.۸ 
هزار میلیارد تومــان و در دو ماه اخیر ۱۳.۵ 
هزار میلیارد تومان از این اوراق برای تأمین 

مالی بنگاه ها استفاده شده است.
وی با بیان اینکه در ماه های آینده اســتفاده 
از اوراق گام سرعت بیشتری خواهد گرفت 
افزود: ســال آینده ۲۰ درصد ســرمایه در 
گردش مورد نیاز بنگاه ها از طریق این اوراق 

تأمین مالی شــود. با این اقدام، ابزارها مالی 
در بازارهای ســرمایه تعمیق پیدا می کند و 
می تواند کمک بزرگی به بخش تولید باشد 
و نیاز بنگاه ها به نقدینگــی نیز کاهش پیدا 

می کند.
رئیس کل بانک مرکــزی همچنین گفت: با 
مصوبه شــورای پول و اعتبار و هیئت عامل 
بانک مرکــزی اوراق گام به محض انتشــار 

قابل تنزیل و معامله در بازار سرمایه است.
صالح آبادی افزود: این اوراق به وسیله بانک 
تضمین شده اســت و دارنده اوراق می تواند 
یا آن را تا زمان سررسید نزد خود نگه دارد و 
یا در صورت نیاز به نقدینگی می تواند آن را 
در بازار ســرمایه تنزیل و پول خود را از بازار 

سرمایه دریافت کند.
وی افزود: فروشــنده می تواند این اوراق را 
یا نزد خــود نگه دارد و یا در صــورت نیاز به 
نقدینگی آن را در بازار سرمایه تنزیل کند و 
پول خود را از بازار سرمایه دریافت کند و در 
نهایت این اوراق در زمان سررسید، متعهد 
اوراق، وجه آن را بــه دارنده نهایی اوراق گام 

پرداخت خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید 
بتوانیم سازوکارها و ابزارهای در سیستم 
ایجاد کنیــم که مردم بدون شــناخت از 
یکدیگــر بتوانند به یکدیگر در کســب و 
کارها اعتماد کنند افزود: هر قدر ابزارهای 
اعتباری در کشــور توســعه یابد و نیاز به 
نقدینگی و پول کم شــود و در عین حال 
چرخه های اقتصادی کشــور به کار خود 
ادامه دهــد، یک اتفاق اقتصــادی مثبتی 
در کشــور به لحاظ اقتصاد کان رخ داده 

است.
صالح آبــادی همچنیــن اجرایی شــدن 
معافیت مالیاتی اوراق بهادار شبکه بانکی را 
نیز گامی مهم در جهــت حمایت از تولید و 
بانک ها دانست و گفت: طبق پیگیری های 
بانک مرکــزی و صدور بخشــنامه مربوطه 
در ســازمان امور مالیاتی، درآمد اشخاص 
حقوقــی بابــت ســرمایه گذاری در اوراق 
صکــوک و تمامــی اوراق بهــاداری که در 
چهارچوب قوانیــن و بر اســاس ضوابط و 
مقررات بانک مرکزی جمهوری اســامی 
ایران منتشر می شود، از جمله اوراق گواهی 
ســپرده بانکی به موجب حکــم تبصره )۱( 
مــاده )۱٤۳( مکــرر قانــون مالیات های 
مســتقیم مشــمول مالیات به نــرخ صفر 

هستند.

آینده بازار سهام نسبت به سایر بازارها مثبت ارزیابی می شود

زمان ابالغ بسته تشویقی بافت های فرسوده اعالم شد

معاون وزیر اقتصاد پاسخ داد

هدف از تفکیک حساب های تجاری چیست؟
خریدار  معاون وزیــر اقتصاد توضیحاتی 
را درمــورد تفکیک حســاب های تجاری و 

شخصی ارائه کرد.
داوود منظور، با اشــاره به مصوبه شــورای 
پول و اعتبار درمورد تفکیک حســاب های 
تجاری از شــخصی اظهار کــرد: زمانی که 
یک حسابی تجاری می شــود، از امتیازاتی 
برخــوردار می شــود کــه ایــن امتیازات 
عمدتا برای تســهیل کســب و کار اســت. 
برای مثال آســتانه میزان پولی که صاحب 
حســاب تجاری می توانــد در روز جابه جا 
کند، فرق خواهد کرد، درواقــع در مرحله 
نخســت موضــوع مالیات مطرح نیســت. 
موضوع این اســت که مشــخص شود چه 
حســاب هایی تجاری یا مشکوک به تجاری 
هستند. اگر تجاری شــدند در گروه خاصی 
با امتیازاتی قرار می گیرنــد.وی ادامه داد: 
البته حســاب های تجاری به عنوان حساب 
فروش هم شناســایی می شوند. یعنی آنچه 
در این حساب ها واریز خواهد شد به عنوان 
فروش تلقی می شــود. هدف این است که 

مشخص شود چه حساب هایی برای اهداف 
تجاری استفاده می شــود که این فرایند به 
غیر از اخذ مالیــات کاربردهای دیگری هم 
دارد. برای مثال بانک مرکــزی برای رصد 
چرخش پــول و حکمرانی ریــال، نیاز دارد 
بداند حســاب های تجاری کدام هســتند، 
چه مقدار گردش دارنــد و آیا این گردش ها 
مشکوک به پولشویی هستند یا خیر. اهداف 
این تفکیک گســترده اســت اما به صورت 
نامطلوب بین مردم معرفی شــده اســت و 
تصور این اســت کــه ماک فقــط مالیات 

گرفتن است.
رییس ســازمان امور مالیاتی بــا تاکید بر 
اینکــه مالیات گیری تابع قوانیــن مالیاتی 
اســت، اظهار کرد: اینکه چه میزان و از چه 
کســانی مالیــات گرفته شــود قانون خود 
را دارد. موضوع نظام بخشــی بــه مراودات 
پولی در اقتصاد و نظــارت نظام بانکی روی 
گردش پول و حکمرانی ریال است. هدف از 
شناسایی حساب های تجاری اجرای قانون 
پایانه های فروشگاهی است. طبق این قانون 

فعاالن اقتصــادی که فراخوان می شــوند 
باید خرید و فروش های خــود را به صورت 
الکترونیکی ثبت کنند، صورت حساب های 
الکترونیکی صادر کنند تا در سامانه مالیاتی 
بنشیند. برای راستی آزمایی اینکه آیا فعال 
اقتصادی همه  فروش های خود را به سازمان 
امور مالیاتــی گزارش کرده اســت یا خیر، 
صورت حســاب های صادره آن را با گردش 
پولی فرد کــه همان حســاب های تجاری 
و حساب متصل به پوز اســت تطبیق داده 

می شود.
منظــور با بیــان اینکــه فراینــد تفکیک 
حســاب های تجــاری از شــخصی آغــاز 
شــده اســت، گفت: در مرحلــه اول همه 
حســاب هایی که به نظــام مالیاتی معرفی 
شــده اند حســاب تجاری تلقی می شوند. 
در این راســتا حدود ۸ میلیون حســاب در 
سامانه سازمان مالیاتی ثبت شده است. این 
اطاعات را طبق توافقی که با بانک مرکزی 
داریم از طریق وب سرویسی در اختیار این 
بانک قرار می دهیم. بانــک مرکزی نیز این 

حســاب ها را به عنوان تجاری شناســایی 
می کند.

وی ادامــه داد: از حــاال به بعد هــر فردی 
می خواهد از امتیاز حساب تجاری برخوردار 
شود باید با مراجعه به بانک درخواست دهد 
تا حســاب او به عنوان حساب تجاری نشانه 
گذاری شــود. همچنین طبــق آنچه بانک 
مرکزی اعام کرده اســت اگر به حســابی 
طی ۱۰۰ واریز حداقــل ۳۵ میلیون تومان 
در ماه واریز شود، مشکوک به تجاری تلقی 
شــده و بررسی می شــود این حساب واقعا 

تجاری است یا خیر. بعد از اطمینان به بانک 
مرکزی اعام می کنیم.

بر اساس این گزارش، تفکیک حساب های 
تجاری در راستای اجرای قانون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مودیان بــا اباغ 
دســتورالعمل بانک مرکزی اســت که در 
پی آن حــدود ۸ میلیون حســاب تجاری 
از خدمــات ویژه بانکی تجــاری بهره مند و 
حســاب هایی که چراغ خامــوش فعالیت 
تجاری داشته باشــند، زیر ذره بین مالیات 

قرار می گیرند.



  آخرین وضعیت پیشرفت و عملکرد پروژه ها نشان می دهد

ونیک قابل قبول است وژه اولویت دار دولت الکتر تنها ۴۰ درصد از پیشرفت ۲۳ پر

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مطرح کرد

پیشرفت ۶۰ درصدی شبکه ملی اطالعات تا پایان سال

صنعت
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:
و خالف  اگر آیین نامه واردات خودر

 قانون مصوب مجلس باشد، می توانیم آن را 
باطل کنیم

سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی، تاکید 
کرد: هدف اصلی قانون گذار از تصویب قانــون واردات خودرو افزایش 
کیفیت و حمایت از مصرف کننده بوده و آئیــن نامه واردات خودرو نیز 
باید در راستای تحقق این هدف باشد.روح اهلل عباسپور درباره آئین نامه 
نوشــته شــده برای واردات خودرو، بیان کرد: مجلس برای ساماندهی 
بازار خودرو، واردات را به تصویب رساند و انتظار داریم آئین نامه نوشته 
شــده نیز اهداف قانون گذار را مد نظر قرار دهــد و در چهارچوب قانون 
مصوب مجلس باشــد، البته بنده هنوز این آئین نامــه را مطالعه نکرده 
ام، اما اگر آییــن نامه چهارچوب قانون مصوب مجلــس را زیرپا بگذارد 

مجلس می تواند این آئین نامه را باطل کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس شورای اسامی، در ادامه با تاکید 
بر اینکه واردات خودرو جزو ضرورت هاســت، اظهار کــرد: برای اینکه 
یک رقابتی در صنعت خودرو در راســتای ارتقای کیفیت شکل بگیرد و 
شاهد کاهش قیمت تمام شده خودرو و حمایت از مصرف کننده باشیم، 
واردات خودرو ضروری اســت و هــدف اصلی قانون گــذار  از تصویب 

واردات خودرو همین موضوع است.
عباسپور در پایان تاکید کرد: ما در سال ۱۳۸۶ قانون حمایت از مصرف 
کننده خودرو را به تصویب رساندیم و قانون جدیدی که در مجلس برای 
ســاماندهی بازار خودرو به تصویب رسیده اســت برای حمایت واقعی 
از مصرف کننده خودرو اســت. آئین نامه واردات خــودرو نیز باید در 

چهارچوب قانون باشد در غیر این صورت قابل قبول نخواهد بود.

چگونه از قاچاق موبایل جلوگیری کنیم؟
ســخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که 
برای مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه مســافری باید تعرفه واردات 

مسافری افزایش یابد تا صرفه اقتصادی این روش از بین برود.
محمدرضا عالیان اظهار کرد: با توجه به افزایش تعداد مسافران به عراق 
به مناسبت اربعین، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تصمیم گرفت از ۱۰ 
تا ۱۳ شهریور  برای زائران کربا موبایل های وارداتی رجیستر نکند. اما 
این وضعیت فقط برای بازی زمانی مشخصی که پیک مسافر باالست و 

امکان تخلف بیشتر است، در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه ساختار مقابله با ســوء استفاده از رویه مسافری باید به 
گونه ای باشد که طی سال هم شــاهد این اتفاقات نباشیم، تصریح کرد: 
انجمن موبایل با ممنوعیت واردات مســافری موافق نیست، اما ساختار 
باید به گونه ای تغییــر کند که در هیچ بازه ای از ســال قاچاق موبایل از 

طریق رویه مسافری به صرفه نباشد.
به گفته سخنگوی انجمن موبایل به دلیل ماحظات و محدودیت های 
قانونی برای تغییر تعرفه، این امر تاکنون محقق نشده و برای جلوگیری 
از آســیب به بازار و مصرف کننده از قاچاق از طریق رویه مســافری در 

زمان پیک سفر به عراق، یک محدودیت مقطعی ایجاد شده است.
وی افزود: به طور کلــی برای مقابله بــا قاچاق موبایــل از طریق رویه 
مســافری باید تعرفه واردات مســافری افزایش یابد تا صرفه اقتصادی 
این روش از بین برود. روش دیگــر برای جلوگیــری از قاچاق موبایل 
این است که مســافری که با خود موبایل وارد می کند تا یک بازه زمانی 
مشخص امکان انتقال مالکیت نداشته باشد. این روش ها پیشنهاد شده 

و امیدواریم به سرعت یکی از آنها اجرایی شود.
عالیان در پایان از اختال چنــد روزه در پیامک موبایل خبر داد و گفت: 
هنوز مشــخص نیست این مشــکل برطرف شــده یا نه. اما حق مسلم 

مصرف کننده است که اصالت دستگاهی که خریده را بداند.

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای 
مجازی چه می گوید؟

سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در راستای تبیین 
الزامات شــبکه ملی اطاعات و با هدف ارتقای بهره بــرداری از فضای 
مجازی و صیانت از خردســاالن، کودکان و نوجوانان تدوین شــد و در 

نهایت به تصویب رسید.
صیانت مجموعه اقدامات ایجابی و ســلبی اســت که به منظور ایجاد 
شرایط مناسب برای اســتفاده مفید، ســالم و تعالی بخش کودکان و 
نوجوانان از فضای مجازی و مراقبت از آنان در برابر آســیب های ناشی 
از آن انجام می شــود. از جمله اهداف اجرای طــرح  صیانت از کودکان 
و نوجوانــان در فضای مجازی می توان به فراهم ســازی فضای مجازی 
ویژه خردســاالن، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسامی-

ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب های 
احتمالی آن اشاره کرد.

سیاست های کان این سند عبارت است از توسعه محیط های صیانت 
شده بر بستر شبکه ملی اطاعات ویژه خردساالن، کودکان و نوجوانان 
با محتوای متنوع و جذاب و قابلیت پاســخ گویی بــه نیاز های ضروری 
ارتباطی و محتوایی آنها، آگاه ســازی، هشیارســازی، توانمند سازی 
اولیاء و مربیان و ایفــای نقش محوری خانــواده در هدایت و حمایت و 
مراقبت، رده بندی کلیه محتوا وخدمات متناســب با سن، جنسیت و 

ویژگی های جسمی و فرهنگی و تأمین اطمینان و اعتماد.
توســعه همکاری های بین المللی در حوزه فضای مجازی سالم، مفید 
و ایمن، مراقبت روانی و اجتماعی از خردســاالن، کودکان و نوجوانان 
در برابر آسیب های ناشــی از فضای مجازی به خصوص افراد در معرض 
خطر و آسیب دیده هم از سایر موارد سیاست های کان این سند اعام 

شده است.
همچنین در ماده ٤ این ســند اقدامات کان و تقســیم کار ملی مانند 
مدیریت و راهبــردی، ایجاد محیط صیانت شــده، حمایت و مراقبت، 
فرهنگ سازی و ارتقای ســواد فضای مجازی، تعامات بین المللی به 

توسعه محتوا و خدمات رده بندی شده ذکر شده است.
به طور مثال در در بخش مربوط به ایجاد محیط صیانت شــده مواردی 
مانند ایجاد زیرساخت و خدمات پایه و پیشران ویژه محیطهای صیانت 
شــده مجازی اعم از احراز هویت و امکان دسترسی طبقه بندی شده، 
امکان نظارت اولیاء، گزارش دهی، خدمات پرداخت و مقررات گذاری 
برای ترغیب دارنــدگان پروانه های ارائه خدمــات ارتباطی و فناوری 
اطاعات به توســعه زیرســاخت و خدمات پایه در این محیط توسط 
وزارت ارتباطات و فناوری اطاعــات با همکاری نهادهای ذیربط ظرف 
مدت شش ماه، اشاره شده اســت.در بخش فرهنگ ســازی و ارتقای 
ســواد فضای مجازی به اطاع رسانی، آموزش ســواد فضای مجازی و 
ترویج محتوا و خدمات موجود در محیط مجازی صیانت شــده و نحوه 
استفاده از امکانات تعبیه شــده در این محیط توســط سازمان صدا و 
ســیمای جمهوری اســامی ایران  وزارت آموزش پرورش با همکاری 
وزارت ارتباطات اشاره شده اســت.یا در بخش تعامات بین المللی بر 
تعامل موثر و هم افزا با کشورها، سرویس دهندگان خارجی و نهادهای 
بین المللی به منظور رعایت استانداردها و معیارهای جمهوری اسامی 
ایران توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات با همکاری وزارت امور 
خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و قوه قضائیه تاکید شده است.در همین راســتا بود که اخیرا طرحی با 
عنــوان ٤۵۶)اینترنت کودکان و نوجوانان( با حضــور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی و رئیس شورای عالی 

فضای مجازی رونمایی شد.

تولید

رئیــس ســازمان توســعه تجــارت گفــت: تاش 
می کنیم در کشورها عضو شــانگهای مسئله بیمه ی 
قراردادهای تجــاری را به عنوان یکــی از مهم ترین 
ابزار جایگزین ال ســی )اعتبار اســناد بانکی( جای 

بیندازیم.
 رئیس ســازمان توســعه تجارت با حضــور در برنامه 
گفتگوی ویژه خبری ۲۳ شهریورماه شبکه خبر گفت: 
در حال حاضر مســائل حقوقــی و بحث های ضمانتی 
یکی از موضوعاتی اســت که در تجارت با کشــورهای 
عضو شــانگهای در نطر گرفته شــده اســت. ما تاش 

می کنیم در کشــورها عضو شانگهای مسئله 
بیمه ی قراردادهای تجاری را به عنوان یکی 
از مهم ترین ابــزار جایگزین ال ســی جای 

بیندازیم.
پیمان پاک افزود: هفته گذشــته بزرگترین 
قرارداد بیمه تجاری را بین صندوق ضمانت 
صادرات ایران و بیمه های صادرات روســیه 

امضا کردیــم و در حال مذاکره با برخی از کشــورهای 
دیگر هســتیم … نکته دیگر اینکه، بتوانیم اتاق های 
داوری را بــه عنوان مجــاری حل اختــاف بازرگانان 

تعریف کنیم.
وی بــا اشــاره بــه فرصت هــای پیمان 
شــانگهای برای توســعه تجارت گفت: 
ما هر هفته اعزام یا پذیــرش هیأت های 
تجاری را داریم، هیأت هــای تجاری که 
تخصصی برنامه ریزی می شــوند نه تنها 
به آن حوزه های تجــاری مرتبط خودش 
و آن صنایع، بلکه مــا این ها را به اســتان ها اعزام 
می کنیم، و در اســتان ها مســائل را مورد بررسی 
قــرار می دهند. شــیوه دیگــر حضور فعــال در 

پاویون های و نمایشــگاه های تخصصی کشورهای 
عضو است. 

همچنیــن گام جدیــدی کــه در دولت برداشــتیم، 
ارتباط پلتفرم هــای بازار یابــی B to B )ارتباط رو در 
روی دو جانبه شــرکت ها با یکدیگر( و B to C )ارتباط 
رو در روی شــرکت با شخص حقیقی( اســت. از تمام 
ابزارهای چه قدیمی، نوآورانــه و جدید حوزه تجاری و 
توسعه بازار اســتفاده می کنیم تا یک تصویر مناسب از 
توانمندی های صنعتی، تولیــدی و صادراتی ایران را 

ایجاد کنیم.

تحلیلگــران بــازار کار معتقدند افزایــش متقاضیان 
اشــتغال و کارجویان از یک ســو و گســترش فضای 
مجازی و ایجاد ظرفیت های جدید اشــتغال در حوزه 
خدمات از ســوی دیگر موجب باال رفتن آمار اشتغال 
در بخش خدمات و گسترش کسب و کارهای خدماتی 
شده اســت. در ســال های اخیر بخش عمده اشتغال 
کشــور به ســمت خدمات ســوق پیدا کرده است به 
نحوی که برابر آمارها بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور 
متعلق به بخــش خدمات بوده و این امر به گســترش 
مشاغل خدماتی انجامیده است.کارشناسان و فعاالن 
حــوزه کار، پایین بودن هزینه ســرمایه گذاری و نبود 
بروکراســی های زائد و محدودیت های ایجاد مشاغل 

در بخش های تولیــدی و صنعتی را از جمله 
علل گسترش روز افزون مشــاغل خدماتی 
می دانند، با این وجود بر ناپایداری مشــاغل 
خدماتی در بحران های اقتصــادی و برخی 
شــرایط پیش بینی نشــده نظیــر آنچه در 

دوران شیوع کرونا رخ داد، تاکید دارند.
ناصر چمنی - کارشــناس حوزه کار - معتقد 

است: دلیل گسترش مشــاغل خدماتی فراهم نبودن 
زیرســاخت های شغلی دائم در کشــور است که باعث 
شــده افراد به جــای کارهــای تولیدی، به مشــاغل 

خدماتی روی بیاورند.
وی مــی گویــد: اگــر در طول ســال های گذشــته 

زیرســاخت های ایجاد اشــتغال پایدار در 
کشــور فراهم و محدودیت های پیش روی 
بخش های تولید و صنعت برداشــته می شد، 
امروز به جــای افزایش مشــاغل خدماتی، 
با گســترش بنگاه هــای تولیــدی و رونق 

بخش های تولید و صنعت رو به رو بودیم.
این کارشــناس حوزه کار یکــی دیگر از علل 
رواج شغل های خدماتی را تقاضای جامعه عنوان کرده و 
می گوید: مشاغل خدماتی با نیاز  روز جامعه در ارتباطند 
و به دلیل افزایش تقاضا و نیاز مصرفی مردم در سال های 
اخیر گسترش یافته اند.از نگاه وی، مشاغل خدماتی نیاز 
به تخصص باالیــی ندارند و برای راه اندازی، ســرمایه و 

هزینه بســیاری نمی خواهند و از بروکراسی های زائد و 
دست و پاگیر مشــاغل تولیدی و صنعتی در آنها خبری 
نیست لذا افراد ترجیح می دهند دنبال کسب و کارهای 
خدماتی بروند که به راحتی ایجاد می شوند و در صورتی 
که در مشاغل بخش کشــاورزی و صنعت افراد نیازمند 
حمایت های دولتی و بانکی درباره عــوارض و مالیات و 

پرداخت تسهیات هستند.
بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران از بررســی اشتغال 
در بخش های عمده فعالیت اقتصــادی در بهار ۱٤۰۱ ، 
بخش خدمات با ۵۱.۲ درصد بیشــترین سهم اشتغال 
را به خود اختصاص داده که این امر نشــانگر رشــد ٤.۲ 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. 

صمت

کار

خریدار  پیشــرفت ۶۰ درصدی شــبکه 
ملی اطاعات تــا پایان ســال/ ٩۵ درصد 
روســتاهای باالی ۲۰ خانوار بــه اینترنت 

وصل می شوند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات از اتصال 
٩۵ درصد روســتاهای باالی ۲۰ خانوار به 
شــبکه ملی اطاعات تا پایان سال خبر داد 
و گفت: اکنون میزان پیشــرفت شبکه ملی 
اطاعــات حــدود ٤۵ درصد اســت که بر 
اســاس برنامه ریزی ها تا پایان امســال این 

عدد به ۶۰ درصد می رسد.
عیســی زارع پور درباره وضعیت شبکه ملی 
اطاعــات، اظهار کرد: در دولت ســیزدهم 
برای نخســتین بار با همــکاری مرکز ملی 
فضای مجازی، شاخص های کمی پیشرفت 
شبکه ملی اطاعات استخراج شد تا بتوانیم 
به یک ادبیات واحد بــرای گزارش دهی در 

مورد میزان پیشرفت این طرح دست یابیم.
وی افزود: طرح شبکه ملی اطاعات مصوبه 
شــورای عالی فضای مجازی اســت، البته 
مصوبه آن کامل نیست و از شورا درخواست 
کردیم تــا در مــورد بقیه اجزا نیــز مصوبه 
بدهد. اکنون تعریف نســبتاً خوبی از شبکه 
ملی اطاعات در این طــرح صورت گرفته 
است. پیش از این تکالیفی برای دستگاه ها 
مشخص شــده بود، اما سنجه مشخصی که 
بتوان بر اســاس آن پیشــرفت شبکه ملی 

اطاعات را اندازه گیری کرد، وجود نداشت.
در ابتدای آغاز به کارم، آمارها حکایت از این 
داشت که چهار هزار روستای باالی بیست 
خانوار باقی مانده تا به شــبکه ملی اطاعات 
متصل شــوند، اما پس از ارزیابی های اولیه 
مشخص شــد بیش از هفت هزار روستا نیاز 

به اتصال خوب و با کیفیت به اینترنت دارند.  
وزیــر ارتباطات خاطرنشــان کــرد: از روز 
نخست با همکارانمان در دبیرخانه شورای 
عالی فضــای مجــازی، جلســات متعدد 
برگزار و ســاعت ها بحث و بررسی کردیم تا 
شــاخص ها را نهایی کنیم. اکنون به بیش از 
۱۰۰ شاخص نهایی رسیده ایم که به وسیله 
آن می توانیم میزان اســتقرار شــبکه ملی 

اطاعات را بسنجیم.
زارع پور ادامه داد: میزان پیشــرفت شبکه 
ملی اطاعات اکنون حدود ٤۵ درصد است 
و تا پایان ســال ۱۵ درصد دیگر به آن اضافه 
خواهیم کــرد. برنامه داریم تا پایان ســال 

بعد )۱٤۰۲(، میزان پیشــرفت شبکه ملی 
اطاعات را به مقدار قابل قبولی برسانیم.

وی گفت: برای اجرای شبکه ملی اطاعات 
بیش از ۲۰۰ پروژه تعریف شــده که همگی 
به موازات یکدیگــر در حال انجام اســت. 
شورایی با مســئولیت خودم تشکیل شده 
که روز دوشنبه هر هفته جلسات آن برگزار 
می شود. دبیر این شورا، معاون برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات است تا 
بتواند منابع بخش هــای مختلف وزارتخانه 
را به ســمت توسعه شــبکه ملی اطاعات 
هدایت کنــد.  وزیر ارتباطــات تاکید کرد: 
شــبکه ملی اطاعات هفــت کان پروژه 

دارد که یکی از مهم تریــن پروژه ها مربوط 
بــه زیرســاخت های ارتباطی اســت و زیر 
پروژه هایی ماننــد فیبرنوری و نوســازی 
شبکه زیرســاخت از مهم ترین بخش های 
آن اســت. بخــش دیگر زیرســاخت های 
اطاعاتی مانند دیتاســنترها، اپراتورهای 
ابری، قطب های مرکــز داده و منطقه ویژه 
اقتصادی است که کارها در آن بخش نیز به 

خوبی پیش می رود.
زارع پور بیان کــرد: بخش دیگر، پروژه های 
مربوط به خدمــات پایه کاربــردی مانند 
پیام رســان، شــبکه اجتماعــی و موتــور 
جستجو است که در این بخش نیز اقدامات 

زیــادی در حال انجام اســت کــه یکی از 
مهم ترین آنها مزیت بخشــی به سکوهای 
داخلی برای امــکان رقابت بــا نمونه های 
خارجی و نیز تعریف مدل اقتصادی مناسب 
برای اکوسیســتم فضای مجازی کشــور 

است.
وی تدویــن مــدل اقتصــادی مناســب 
برای شــبکه ملــی اطاعــات و توســعه 
زیرســاخت های تامین امنیــت را از دیگر 
کان پروژه های شبکه ملی اطاعات اعام 
کرد که اجرای همه آنهــا به موازات یکدیگر 

در حال انجام است. 
وزیر ارتباطات در مورد توســعه دسترسی 
روستاها به شــبکه ملی اطاعات نیز گفت: 
در ابتــدای آغاز بــه کارم، آمارها حکایت از 
این داشت که چهار هزار روستای باالی ۲۰ 
خانوار باقی مانده تا به شــبکه ملی اطاعات 
متصل شــوند، اما پس از ارزیابی های اولیه 
مشخص شد، بیش از هفت هزار روستا نیاز 
به اتصال خوب و با کیفیت به اینترنت دارند.  
زارع پــور تاکید کــرد: قولی کــه بنده در 
مجلس برای اتصال تمام روســتاهای باالی 
۲۰ خانوار به اینترنت دادم، بر اساس همان 
چهار هزار روستا بود، اما اکنون که به تعداد 
آن افزوده شده است باید بگویم همکارانم در 
بخش توسعه ارتباطات روستایی به صورت 
شــبانه روزی در حال فعالیت هستند و هر 
هفته چندین روســتای جدید به اینترنت 

متصل می شوند.
وی گفت: امیــدوارم تا پایان امســال ٩۵ 
درصد روســتاهای باالی ۲۰ خانوار کشور 
و بقیه نیز ظرف شــش ماه اول سال بعد به 

شبکه ملی اطاعات متصل شوند.

خریــدار   آخریــن وضعیت پیشــرفت 
و عملکــرد ۲۳ پــروژه اولویــت دار دولت 
الکترونیک، نشــان می دهد کــه تنها ٤۰ 
درصــد پروژه ها پیشــرفت قابــل قبولی 
داشــته اند و ۵۲ درصد نیازمند پیشبرد و ۸ 

درصد نیز نیازمند بازبینی است.
 دولت الکترونیک در ســاده ترین تعریف به 
فرآیندی اشــاره دارد که در آن برای توزیع 
خدمات دولتی به صورت مستقیم، برخط و 
۲٤ ساعته به متقاضیان از فناوری اطاعات 
و ارتباطات اســتفاده می شــود. با استقرار 
کامل دولت الکترونیک شــهروندان الزامی 
به مراجعه حضوری بــرای دریافت خدمات 
دولتــی ندارند و این مســئله بــه کاهش 
هزینه هــا و بــاال رفتن ســرعت کار منجر 
می شود.بر اســاس آخرین آمار پروژه های 
اولویت دار دولــت الکترونیک که به صورت 
برخط در سایت ســازمان فناوری اطاعات 
قابل دسترسی اســت، اکنون ٩۲ درصد از 
پروژه های دولت الکترونیک در مرحله قابل 
قبول یا نیازمند پیشبرد هستند و ۸ درصد 
از پروژه ها دارای چالش های جدی هستند 

که باید به آن ها رسیدگی شود.
سامانه منحصر به فرد مکان محور اشخاص 
حقیقی و حقوقی، استقرار هویت هوشمند 
اشــخاص حقیقــی، بهره بــرداری کامل 

سامانه ستاد، بهره برداری از سامانه مالیات 
الکترونیک، اســتقرار پنجره واحد سامانه 
مدیریــت زمین، اســتقرار پنجــره واحد 
تجاری کشــور، اســتقرار نظام خزانه داری 
الکترونیک کشور، ایجاد ســامانه یکپارچه 
خدمات دســتگاه های اجرایی به کارکنان، 
ایجاد ســامانه جامع مدیریت نظام اداری و 
خدمات کشور، استقرار ســامانه یکپارچه 
حســابداری و مالی دســتگاه های اجرایی، 
فراگیر ســازی نظــام الکترونیکــی تبادل 
اطاعات و استعامات، ســامانه شناسایی 
و مبــارزه با قاچاق، اســتقرار و بهره برداری 
از ســامانه جامع حمل ونقــل پروژه هایی 
هستند که برای رســیدن به حد قابل قبول 

نیازمند، پیشبرد هستند.
٤۰ درصد از پروژه های دولت الکترونیک به 
صورت قابل قبول در حال پیشرفت هستند 
و در آینــده نزدیک، تکمیل خواهند شــد. 
استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی، 
استقرار و کاربردی شــدن امضا الکترونیک 
در کلیه تبادالت و اســناد، ساماندهی دفاتر 
پیشــخوان، ایجاد نظام بیمــه الکترونیک، 
بهره برداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک 
آموزش رسمی کشور، استقرار پنجره واحد 
داده ها و اطاعات کشــور و نظام دسترسی 
به آن هــا، ایجاد و اســتقرار ســامانه جامع 

دولت همراه، اســتقرار کارپوشــه ایرانیان، 
استقرار بهره برداری از نظام جامع بانکداری 
الکترونیک و ایجاد پایــگاه بیمه اجتماعی 

کشور از این دست، سامانه ها هستند.
هشــت درصد باقی مانده به پروژه توسعه و 
اســتقرار نظام جامع ســامت الکترونیک 
)E-health( و اصتــرار پنجره واحد صدور 
مجوزهای کشــور تعلق دارد کــه نیازمند 
بازبینی اســت و برای پیشــبرد پروژه  باید 

چالش های جدی آن مرتفع شود.

دولت الکترونیکی در حال توسعه
کاهش آلودگی شهر، کاهش فساد اداری و 
افزایش ســطح آگاهی مردم، بهبود کیفیت 
زندگــی، افزایش اشــتغال به دلیــل ارائه 
خدمات دولتی توســط بخــش خصوصی، 
بهبود کارایی و ارائه بخــش دولت از طریق 
خدمــات الیه هــا، از مهم ترین مســائلی 
است که هر روز بر اهمیت اســتقرار دولت 

الکترونیک اضافه می کند.
۲۳ پروژه کان اولویت دار ملی برای تحقق 
دولــت الکترونیک شناســایی شــده اند و 
هرکدام از آن ها توسط یک یا چند دستگاه 
دولتی در حال انجام است. سازمان فناوری 
اطاعــات ایران بــه نمایندگــی از وزارت 
ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات همراه، 

کارگروهی متشــکل از ســازمان اداری و 
استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه و 
شورای اجرایی فناوری اطاعات )به عنوان 
ناظری بر اجرای کار آن ها( درصدد تسریع 

و تسهیل پیشرفت  این پروژه ها است.
این پروژه ها بر اساس پیشرفتی که داشته اند 
هر کدام در دســته خاصی جای می گیرند. 
برخی نیازمند پیشــبرد هســتند، برخی 
وضعیــت قابل قبــول داشــته اند و مابقی 
از آنجایی که پیشــرفت خوبی نداشــتند، 
نیازمند بازبینی هســتند. ارزیابی و بررسی 
دولت الکترونیک را می توان در ســه بخش 

تقســیم بندی کرد، بخــش اول مربوط به 
ارزیابــی ۶ ماه یک بار اســت که ســازمان 

فناوری اطاعات ایران آن را انجام می دهد.
در این ارزیابی، خدمات دولــت الکترونیک 
ارائه شده توسط دســتگاه های دولتی هر ۶ 
ماه یک بار به صورت متمرکز ارزیابی شــده و 
نتیجه آن منتشر می شود. آخرین شماره این 
گزارش با نام پنجمین دوره ارزیابی خدمات 
الکترونیک دســتگاه های اجرایی در سایت 
ســازمان فناوری اطاعات ایــران به آدرس 
ITO.gov.ir و ســایت ارزیابــی به آدرس 

payesh.iran.gov.ir منتشر شده است.

معاون وزیر صمت خبر داد؛بیمه قراردادهای تجاری، مهم ترین جایگزین ال سی با اعضای شانگهای

چرا تمایل به شغل های خدماتی بیشتر شده است؟



معاون وزیر نیرو:

آب تأمین شده در مرزها، از حوضه آبریز همدان نیست

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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با هدف پایداری برق تابستان سال آینده
وگاه های حرارتی آغاز شد فصل تعمیرات نیر

مدیرکل دفتر فنی تولید شــرکت مادرتخصصی بــرق حرارتی گفت: 
همه ساله از نیمه شهریورماه، فصل تعمیراتی نیروگاه های حرارتی آغاز 
می شــود و باید همه واحدهای برق حرارتی پیش از خردادماه و شروع 

پیک مصرف برق تابستان با آمادگی کامل در مدار تولید قرار بگیرند.
به گزارش شــرکت برق حرارتی، »اســماعیل نمازی« افــزود: برای 
تامین برق پایدار تابستان ســال آینده حدود ۱۰٧ هزار مگاوات برنامه 

تعمیراتی در نظر گرفته شده است.
وی ادامــه داد: به منظــور افزایش آمادگــی این واحدهــا ٧۳۵ پروژه 
تعمیراتی پیش بینی شــده اســت تا پیش از شــروع دوره اوج بار سال 
۱٤۰۲ بتوانیم همــه واحدهای تولید برق حرارتی کشــور را با آمادگی 

حداکثری در مدار تولید داشته باشیم.
این مقام مســوول گفت:همزمان با فرا رســیدن اربعین حسینی بیش 
از هشت هزار و ۵۰۰ نفر از پرســنل نیروگاه های حرارتی سراسر کشور 
مشــغول به کار هســتند تا در این ایام خللی در تولید برق پایدار برای 

مردم ایجاد نشود.

پوتین:
وبل   ۲۵ درصد از صادرات گاز به ترکیه به ر

پرداخت می شود
والدیمیر پوتین اعام کرد ۲۵ درصد از صادرات گاز روســیه به ترکیه، 
به روبل پرداخت خواهد شــد و توافق در این زمینــه، به زودی اجرایی 
می شود.رئیس جمهور روسیه که با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه، در حاشیه نشســت سازمان همکاری شــانگهای در ازبکستان 
دیدار کرد، اعام کرد توافق ما برای تحویل گاز طبیعی روسیه به ترکیه 
در آینده نزدیک اجرایی خواهد شــد و ۲۵ درصــد از پرداخت پول این 

صادرات به روبل روسیه خواهد بود.
از زمان اعمال تحریم های گســترده کشــورهای غربی علیه مســکو 
بر سر جنگ در اوکراین، روســیه به دنبال انجام بسیاری از مبادالت با 
اســتفاده از ارزهای دیگری به جز دالر آمریکا یا یــورو که ارزهای رایج 
در قراردادهای انرژی هســتند، بوده است.این کشور خواستار پرداخت 
بخشی از پول صادرات گاز به روبل شــده که در بعضی از موارد به نقض 
قراردادهای فعلی منجر شده است. چندین کشور عضو اتحادیه اروپا از 
جمله لهستان و بلغارستان پس از این که حاضر نشدند پول واردات گاز 

را به روبل پرداخت کنند، با قطع عرضه گاز از سوی روسیه روبرو شدند.
بر اســاس گزارش رویترز، ترکیه نســبت به کشــورهای اتحادیه اروپا 
روابط گرمتری را با روسیه حفظ کرده است. اردوغان که انتخابات سال 
آینده را در پیش دارد، بــا جهش نرخ تورم ســاالنه ترکیه، در وضعیت 
دشــواری قرار گرفته اســت. این بحران اقتصادی بــدون واردات گاز 
طبیعی از روسیه، بدون شک مضاعف خواهد کرد. ترکیه حدود نیمی از 

گاز مصرفی خود را از روسیه وارد می کند.

معاون وزیر نفت خبر داد
توافق صادرات نفت ایران به ازبکستان در پی سفر 

رئیس جمهور به تاشکند
معاون امور بین الملل وزیر نفت از صادرات نفت به ازبکســتان و توسعه 

صادرات نفتی ایران در آسیای مرکزی خبر داد.
احمد اسد زاده در گفتگو با رســانه ملی افزود: در سفر اخیر که با حضور 
رئیس جمهور و وزیر نفت انجام شــد و ســفر قبلی که ما با یک هیئتی 
از وزارت نفت و برخی شــرک های خصوصی نفتی گاز و پتروشیمی با 
ازبکستان داشــتیم در مجموع پنج تفاهم نامه با ازبکستان امضا و یک 

نقشه راه کلی برای همکاری ها با این کشور تنظیم شد.
وی با بیان اینکه پاالیشــگاه های ازبکســتان با ۵۰ درصد ظرفیت کار 
می کنند گفت: کشور ازبکســتان دارای دو پاالیشگاه عمده نفتی است 

که این پاالیشگاه ها ۲۳۰ هزار بشکه ظرفیت پاالیشی دارند.
اســدزاده ادامه داد: در مذاکرات اخیری که با ازبکستان داشتیم مقرر 
شد برای احیا و بازسازی این پاالیشگاه ها، نفت ایران به پاالیشگاه های 

این کشور صادر شود.
وی در خصوص زمان اجرای تفاهمات گفت: در جلسه رؤسای جمهور 
مقرر شــد در هفته آینده ای که نمایشــگاه ایران پاست در کشورمان 
برگزاری می شــود هیئتی از ازبکستان به ایران ســفر کنند و در قالب 
٤ کارگروه، این موضوعات با جزئیات بیشــتری دنبال شــود کارگروه 
باالدستی و پایین دستی، نیروی انســانی و کارگروه تجارت این چهار 
کار گروه عمده ای است که مقرر شــد از هفته آینده هیئت ازبکستانی 

بیایند و فرآیند پیگیری این توافقات را دنبال کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:
خدمات رسانی صنعت نفت تا بازگشت آخرین 

زائران اربعین حسینی دارد
دبیر ســتاد اربعین صنعــت نفت در جنــوب گفت: خدمات رســانی 
شرکت های نفتی عضو این ستاد تا ورود آخرین زائران اربعین حسینی 

از طریق مرز چزابه و شلمچه استمرار دارد.
 به نقل از شــرکت ملی حفاری ایران، حمیدرضا گلپایگانی در حاشیه 
بازدید از نحوه و کیفیت خدمات رسانی به زائران حسینی در مرز چزابه و 
شلمچه اظهار کرد: به منظور همکاری و همیاری با ستاد اربعین استان 
خوزستان، مقرر شد فعالیت های ستاد اربعین صنعت نفت تا زمانی که 

ضرورت داشته باشد، تداوم یابد.
وی اظهار کرد: بخشــی از خدمات این ستاد در موکب شهید تندگویان 
ارائه می شود و شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب، حوزه مقاومت 
بســیج شــهید تندگویان وزارت نفت، ملی حفاری، مدیریت اکتشاف 
شرکت ملی نفت ایران و شرکت اروندان در شلمچه و شرکت مهندسی 
و توســعه نفت در مهران هر کدام بر اســاس امکانات و شــرایط خود، 
بخشــی از خدمات را در زمینه تأمین نیازهای ضروری، پشــتیبانی و 
اختصــاص امکانات رفاهی برعهــده گرفته اند که افــزون بر ملزومات 
پذیرایی و اســکان، شــامل اختصاص تعداد قابل توجهی اتوبوس برای 

شتاب بخشی در انتقال زائران از پایانه های مرزی است.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به اقدام های صورت گرفته 
از سوی ســتاد اربعین صنعت نفت و بســیج امکانات های ذکر شده در 
ارتباط با ایجاد زیر ســاخت ها از جمله محل اسکان، پذیرایی )صبحانه، 
ناهار و شام( خدمات فرهنگی و فوریت های پزشکی تصریح کرد: افزون 
بر این خدمات هم اکنون در ارتباط با جابجایی زوار و شتاب بخشــی در 
انتقال آن ها نیز بخش عمده ای ناوگان ترابری شرکت ها به این موضوع 

اختصاص یافته است.

و نیر

قیمت نفت روز جمعه تحت تاثیر احتمال محدود شدن 
عرضه نفت عراق، افزایش یافت اما بــه دلیل نگرانی از 
دورنمای رکــود اقتصادی، نتوانســت کاهش هفتگی 

خود را معکوس کند.
 بهای معامات نفت برنت با ۵۱ ســنت افزایش، در ٩۱ 
دالر و ۳۵ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معامات 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با یک سنت افزایش، 
در ۸۵ دالر و ۱۱ ســنت در هر بشکه بســته شد. هر دو 
شاخص هفته گذشــته تحت تاثیر رشــد ارزش دالر 
آمریکا، حدود دو درصد کاهش داشــتند که سومین 
کاهش هفتگی متوالی آنها بود. نفــت، به دالر آمریکا 
قیمت گذاری می شــود و قوی شــدن ارزش دالر، این 
کاال را برای خریــداران غیرآمریکایی گران تر می کند. 
شــاخص دالر روز جمعه تقریبــا ثابت بــود اما برای 

چهارمین هفته در پنج هفته گذشته افزایش یافت.
هر دو شاخص نفت برنت و وســت تگزاس اینترمدیت 
در ســه ماهه ســوم، حدود ۲۰ درصد کاهش داشته 

اند کــه بزرگتریــن کاهش ســه ماهه این 
شاخص ها از زمان آغاز پاندمی کووید ۱٩ در 

سال ۲۰۲۰ است.
شرکت نفت بصره اعام کرد صادرات نفت از 
پایانه نفتی بصره پس از این که شب گذشته 
به دلیل نشت نفت متوقف شــد و این نشت 

مهار شد، به تدریج ازسرگرفته شده است.
نشــت نفت در این بند که چهار سکوی بارگیری دارد و 
می تواند روزانه حداکثر ۱.۸ میلیون بشکه نفت صادر 
کند، قیمت ها را تحت تاثیر چشــم انداز عرضه جهانی 
کمتر نفت، باال برد. جــان کیلداف، از شــرکت اگین 
کپیتال در نیویورک گفت: این مســئله قطعا بازار را به 
دلیل گزارش های اولیه ای که درباره خروج این عرضه 

از بازار برای مدتی، وجود داشت، ترساند.
ســرمایه گذاران مهیای افزایش بزرگ نرخ های بهره 
آمریکا می شوند که ممکن است به بروز رکود و کاهش 
تقاضا برای سوخت منجر شــود. انتظار می رود فدرال 

رزرو در نشست سیاستگذاری روزهای ۲۰ و 
۲۱ سپتامبر، نرخ بهره شبانه را به میزان ٧۵ 

واحد افزایش دهد.
بــازار همچنیــن از دورنمایــی کــه در 
جدیدترین گــزارش آژانس بیــن المللی 
انرژی ترسیم شــد، به وحشت افتاد. آژانس 
پیش بینی کرد رشد تقاضا برای نفت در سه 
ماهه چهارم به دلیل ضعیف شدن دورنمای تقاضا در 

چین، صفر می شود.
اســتفن برنوک، تحلیلگر شــرکت پــی وی ام در این 
باره گفت: هر دو نهاد صندوق بیــن المللی پول و بانک 
جهانی هشدار داده اند اقتصاد جهانی ممکن است سال 
آینده دچار رکود شود. این خبر بدی برای بخش تقاضا 
محسوب می شــود و یک روز پس از پیش بینی آژانس 
بین المللی پول درباره تقاضا برای نفت منتشــر شــد. 
نگرانی ها نســبت به رکود اقتصادی به همراه انتظارات 
برای نرخ های بهره باالتر در آمریکا، فشارهای کاهشی 

بر قیمت نفت را تشدید می کند.
تحلیلگران دیگر اظهــار کردند: عامــل منفی دیگر، 
اظهارات مقامــات وزارت انرژی آمریــکا بود که اعام 
کردند بعید است ذخایر نفت استراتژیک تا پس از سال 

مالی ۲۰۲۳، پر شوند.
اگر اعضای اوپک پاس تولید نفــت را که در دیدار ماه 
اکتبر مورد بحــث قرار خواهد گرفــت، کاهش دهند، 
ممکن اســت از قیمت های نفت در ســه ماهه چهارم 
پشتیبانی کند. همچنین بحران انرژی اروپا که با ابهام 
درباره عرضه نفت و گاز از سوی روسیه روبروست، می 

تواند برای قیمت ها مثبت باشد.
بر اســاس گزارش رویترز، به نظر می رسد عرضه نفت 
آمریکا با افزایش روبروست. آمار شرکت خدمات انرژی 
بیکرهیوز نشــان داد شــرکت های حفاری آمریکایی 
هفته گذشته برای نخســتین بار در سه هفته اخیر، به 
شــمار دکلهای حفاری نفت و گاز طبیعی به خصوص 

در منطقه نفت شیل پرمیان، اضافه کردند.

رییــس صنــف جایگاهداران کشــور گفت: امســال 
بــا افزایش تعــداد خودروهــای شــخصی زائرین در 
مســیرهای منتهی به مرزهــای خروجی به ســمت 
عراق، در برخی جایگاه ها شــاهد صف های کیلومتری 
بودیم اما توزیع بی وقفه، شــبانه روزی و با ســه شیفت 
فعال در جایگاه ها و با کترین مشــکل در جریان است.
اســداهلل قلیزاده، با بیان اینکه با توجه بــه ایام کرونا در 
ســالهای قبل، احتمال رشــد تعداد زائرین در مسیر 
مرزهای خروجی را پیش بینی کرده بودیم ولی بســیار 
بیشــتر از پیش بینی ها شــاهد ترددهــا و مراجعات 

خودروهای شــخصی به جایگاه های سوخت 
بودیم، اظهــار کرد: بــا اقدامــات جهادی 
جایگاهداران و پرســنل آن ها، مســئوالن 
شــرکتهای تابعــه وزارت نفت و تاشــهای 
ناوگان حمل سوخت به جایگاه ها با کمترین 
مشکل ســوخت گیری در جایگاه ها جریان 
دارد و طی دو هفته اخیر با رشــد بیش از ۵۰ 

درصدی در توزیــع بنزین مواجه بودیــم که طی دهه 
های گذشــته در این مســیر رکورد محسوب می شود.
وی با بیان اینکه جایگاه های مســیرهای منتهی به مرز 

مهران شــلوغ ترین جایگاه ها بوده اند، افزود:  
به دلیل شلوغی برخی مســیرها،  امکانتردد 
نفتکشها سخت شده بود ولی با کمک پلیس 
راهور و زمانبندی درخواست و ارسال فراورده 
توســط جایگاه داران و مســئولین مناطق 
شرکت ملی پخش فراورده های  نفتی تاش 
شد حمل سوخت به جایگاه ها تسریع شود و 
چون پیش بینی بنزین و گازوئیل موجودی در مخازن 
جایگاه ها با باالترین مقدار ممکن انجام شــده بود، این 
سختی در تردد نفتکش ها بعضا با مشکاتی همراه بود 

که در مقابل حجــم توزیع ناچیز اســت.قلیزاده ضمن 
تشــکر از همه جایگاهداران و کارکنانشان،  مسئولین 
شــرکت های تابعه وزارت نفت، نــاوگان حمل و نقل، 
کارکنان مناطق شرکت پخش و انبارهای فراورده های 
نفتی و درخواســت دعا از زائرین بــرای همه خادمین 
مردم اضافه کرد: اضافه شدن جایگاه های سیار به تعداد 
۱۸ عدد باعث شــد دسترسی به ســوخت در مسیرها 
سهل تر شود و از در راه ماندن خودروها به دلیل نداشتن 
ســوخت تا حد زیادی جلوگیری کند و این اقدام علی 

رغم سختی های زیاد بسیار منطقی و کارساز است.

نفت

بنزین

خریدار  معــاون حقوقی، پشــتیبانی و 
پارلمانی وزارت نیرو گفت: امسال آب و برق 
پایدار در مرزها ایجاد کردیــم که هم برای 
مردم منطقه بماند و هم در سال های آینده 

قابل استفاده برای زائران باشد.
 به نقل از وزارت نیرو، احمد حیدری معاون 
حقوقی، پشــتیبانی و امور مجلس وزارت 
نیرو در برنامه تلویزیونی »در مسیر حسین« 
با اشــاره به فعالیت وزارت نیرو برای تأمین 
آب و برق در مرزها گفــت: در وزارت نیرو و 
از ماه های قبل، ســتاد اربعین تشکیل شد 
و شــرکت های مادر تخصصی در آن حضور 
پیــدا کردنــد. وزارت نیــرو در بخش های 
آب، بــرق و فاضــاب در سراســر ایــران 
خدمت رســانی می کند. دو سال گذشته به 
دلیل کرونا حضور مــردم در عتبات عالیات 
محدود شــده بــود اما امســال پیش بینی 
می کردیــم حــدود ۵ میلیون نفــر در این 
مراســم حضور پیدا کنند و به همین نسبت 

اقداماتی صورت گرفت.
وی ادامــه داد: در مرز مهــران، خط ۱۲.۵ 
کیلومتری لوله کشــی آب پایدار کشیده و 
هم چنین مخزن ٧۰۰ و ۲۰۰۰ متر مکعبی 
ایجاد شــد تا برای ذخیره سازی آب صورت 
گیرد. از ســویی دیگر، در ســرویس های 
بهداشــتی و حمام ها، خط لولــه فاضاب 

دائمی ایجاد شد.
حیدری با اشــاره بــه تأمیــن آب و برق در 
مرز مهران گفت: از ســال های گذشــته در 
مهران با مشــکل برق روبــه رو بودیم و به 

همین دلیل پســت موقت ۱۳۲ کیلو ولت 
برای شــهر مهران و پایانه مــرزی آن ایجاد 
شد. خوشــبختانه امسال هیچ مشکل برقی 
در مهران نداشــتیم و قصد داریم این پست 
موقت را تبدیل به پســت دائمی بکنیم. در 
مرز شــلمچه نیز ۸ کیلومتر خــط لوله آب 
ایجاد شــد که دائمی است و دو مخزن ۵۰۰ 
هزار لیتــری احداث کردیــم و قصد داریم 
برای سال های آینده یک مخزن ۲۰۰۰ متر 

مکعبی نیز ایجاد کنیم.

وی تاکیــد کرد: تاش ما این بــود که آب و 
برق پایدار در مرزها ایجاد کنیم که هم برای 
مردم منطقه بماند و هم در سال های آینده 

قابل استفاده برای زائران باشد.
حیدری در پاسخ به ســوالی درباره اینکه 
آیا آب همدان به سمت مرزها رفته است؟ 
گفت: منبــع آب و آبریز کامًا مشــخص 
اســت و نمی توان مثل یــک کاال آن را از 
جایی به جای دیگر برد. منبع آبریز استان 
همدان نیز کامًا مشــخص است. کاری 

که در این چنــد هفته در همــدان انجام 
شــد، واقعاً یک کار جهادی بود که منجر 
به ایجاد یک ابرپروژه شــد. در این پروژه 
خط لوله ای به طــول ۱٤۰ کیلومتر ایجاد 
شد. جالب اســت بدانید که پروژه احداث 
این خط لوله، ۱٧ ســال زمان برده بود و تا 
۶ ماه پیش ٤۰ درصد پیشرفت داشت اما 
در دولت اخیر این پروژه را به بهره برداری 

رسیدم.
معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس شورای 

اســامی گفت: در حقیقت، ۶۰ درصد این 
پروژه در چند ماه انجام شد. بنابراین تاکید 
می کنم که منبع آب همدان کامًا مشخص 
اســت و آب تامین شــده در مرز متفاوت با 

منبع تأمین آب آنجاست.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای 
خود دربــاره تأمین آب و برق در آن ســوی 
مرزها گفت: برای زائرانــی که از مرزهای ما 
خارج شده و به کشــور عراق رفتند نیز آب 
مورد نیاز را تأمین کردیــم و باید بگویم که 
همراهی عراقی ها در این مسیر بسیار خوب 
بود. اکنــون ۱۵۰ نفر از بهتریــن نیروهای 
ما در اکیپ های فنی مهندســی آب، برق و 
فاضاب در شهرهای نجف، کربا، کاظمین 
و ســامرا مستقر هســتند و خدمات رسانی 

می کنند.
حیدری خاطرنشان کرد: همه امکاناتی که 
در مرزها فراهم شده است، برای استفاده در 
ســال های آینده باقی خواهد ماند و در ایام 

اربعین نیز مردم از آن استفاده می کنند.
وی دربــاره پــروژه غدیــر و تأمیــن آب 
خوزســتان گفــت: در حــوزه تأمین آب 
خوزستان، پروژه بسیار خوبی توسط آقای 
رئیس جمهور افتتاح شــد. همه می گفتند 
که اجرای طــرح غدیر امکان پذیر نیســت 
اما با همت دولت ســیزدهم و همه نهادها و 
دستگاه ها این کار انجام شــد. از سد دز آب 
گرفتــه و ۱۰ متر مکعب در ثانیــه آب وارد 
کانال آبرسانی شهری شد که این آب دائمی 

است.

ترمز قیمت نفت در برابر نگرانی های اقتصادی

وئیل در مسیر اربعین افزایش بی سابقه میزان توزیع بنزین و گاز

وسیه را به دست گرفت آلمان کنترل پاالیشگاه نفت ر
خریدار  آلمان در بحبوحه بحران انرژی، 
کنترل یک پاالیشگاه نفت متعلق به روسیه 

را به دست گرفت.
 وزارت اقتصاد آلمان اعام کــرد اداره یک 
واحد متعلق به شــرکت روس نفت روسیه 
را بــه رگوالتــور صنعت ســپرده و کنترل 
پاالیشــگاه شــودت که ٩۰ درصد سوخت 

برلین را تامین می کند را برعهده می گیرد.
اوالف شــولتس، صدراعظــم آلمــان، در 
کنفرانــس مطبوعاتی اعــام برنامه های 
دولت بــرای ســپردن کنترل پاالیشــگاه 
شودت به سازمان شــبکه فدرال )رگوالتور 
صنعت(، این تصمیم را به منظور حمایت از 

کشورش توصیف کرد.
این برنامه ها شــامل بســته ای برای آینده 
به ارزش بیش از یک میلیارد یورو ســرمایه 
گذاری های فدرال و دولتی در چند ســال 
آینده در ایالت های شــرق آلمان اســت و 
۸۲۵ میلیون دالر از این مبلغ، به پاالیشگاه 

شودت اختصاص دارد.
شــولتس گفت: روســیه دیگر یک تامین 
کننــده انرژی قابــل اطمینان نیســت. ما 
این تصمیم را به ســادگی نگرفتیم اما یک 

تصمیم غیرقابل اجتناب بود.
دولت های سراســر اروپا همزمان با تشدید 

تحریم هــا علیــه روســیه بر ســر جنگ 
در اوکرایــن، در تــاش بــرای حمایت از 
شــرکت های نیرو و تضمین تامین سوخت 
هستند. مسکو با کاهش عرضه گاز و تهدید 
برای توقف صادرات تمامی کاالهای انرژی 
که قیمت هــا را باالتر خواهد بــرد و خطر 
ســهمیه بندی انرژی در اروپا در زمســتان 
امســال را به دنبال خواهد داشــت، تهدید 

کرده است تافی می کند.
پاالیشگاه شــودت هفته هاســت که مایه 
ســردرگمی برلین بوده اســت زیــرا همه 
نفت خام مورد نیازش را از روســیه دریافت 
می کند اما آلمان مصمم است واردات نفت 
از روسیه را تا پایان امسال تحت تحریم های 
اتحادیه اروپا، قطع کند. با این حال، به دست 
گرفتن کنترل شودت، خطر اقدامات تافی 
جویانه از ســوی مســکو را به همراه دارد. 
شــولتس اظهار کرد: آلمان احتمال توقف 
یکباره عرضه نفت از سوی روسیه را بررسی 

کرده و به همین دلیل، آماده است.
اسنادی که روز جمعه از سوی برلین منتشر 
شــد، نشــان داد آلمان با دولت قزاقستان 
برای تامین نفت برای شودت، مذاکره کرده 

است.
لهستان اوایل امســال اعام کرده بود توقف 

مالکیت روسی این پاالیشگاه، شرط تامین 
نفت دریابرد از طریق پایانه گدانســک و از 

طریق خط لوله لهستان است.
تحت توافق روز جمعه، شــرکت روس نفت 
دویچه لنــد که عمــده ســهام آن متعلق 
به روس نفت اســت و حــدود ۱۲ درصد از 
ظرفیت پاالیــش نفت آلمــان را در اختیار 
دارد، تحت سرپرســتی ســازمان شــبکه 
فدرال قرار گرفت. ایــن رگوالتور اعام کرد 
مالک اصلی دیگر هیچ اختیاری برای صدور 

دستور ندارد.
به گفته منابع آگاه در برلین و ورشو، شرکت 
پی کی ان اورلن لهســتان مایل است سهم 
بزرگی در پاالیشــگاه شودت کسب کند که 
چهارمین پاالیشگاه نفت بزرگ آلمان است 
و ســوخت بخش های غربی لهستان را هم 

تامین می کند.
شرکت شل که ۳٧.۵ درصد سهم در شودت 
دارد، مدتهاســت که به دنبــال فروش این 
سهم است. این شرکت روز جمعه اعام کرد 
اقــدام آلمان، هیچ تاثیــری در تصمیم این 

شرکت ندارد.
اقدام آلمان در خصــوص روس نفت دویچه 
لنــد، جدیدترین تاش بــرای تثبیت بازار 

انرژی است.

دولت آلمــان هفته گذشــته اعــام کرد 
وام دهی به شــرکت های نیرو کــه به دلیل 
افزایش قیمت های گاز، در خطر فروپاشــی 
هستند را افزایش می دهد و شرکت نیروی 
یونیپر با اعام این که بســته نجات مالی به 
ارزش ۱٩ میلیارد یورو، دیگر کافی نیست، 
خبر داد دولت ممکن اســت سهم بزرگی را 

در این شرکت کسب کند.
دولــت آلمــان همچنین کنترل شــرکت 
گازپروم جرمانیا را که پیش از این توســط 

غول روسی گازپروم اداره می شد را برعهده 
گرفته است.

بر اســاس گزارش رویترز، اقدام روسیه در 
توقف عرضــه گاز از طریق خــط لوله نورد 
استریم ۱ که بزرگترین مسیر گازرسانی به 
آلمان بوده اســت، بزرگترین اقتصاد اروپا را 
به تکاپو انداخته است. در نتیجه تصمیم روز 
جمعه، سازمان شــبکه فدرال کنترل سهم 
روس نفــت دویچه لند در پاالیشــگاه های 

میرو و بایرنویل را هم به دست می گیرد.
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مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران بیان کرد
     کالبدشکافی مهسا امینی انجام شد؛

 اعالم نتیجه تا سه هفته
مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: نمونه های الزم از بافت ها و 
اعضای داخلی بدن مهسا امینی برداشته شد و نسبت به ارسال نمونه ها 

به آزمایشگاه های تخصصی اقدام شد.
مهدی فروزش در ارتباط زنده تلویزیونی در خصوص روند رسیدگی به 
پرونده مهسا امینی بیان کرد: کمیســیون ویژه بررسی تخصصی علت 
فوت خانم مهســا امینی در اولین فرصت بعد از دســتور ویژه دادستان 
تهران تشــکیل شــد و اقدامات اولیه جهت معاینه مصدوم قبل از فوت 

انجام شد.
مدیر کل پزشــکی قانونی اســتان تهــران ادامه داد: همــه معیارها و 
شــاخص هایی که باید در معاینه ظاهری نامبرده در زمان حیات انجام 
می شــد، صورت گرفت و بررســی های تکمیلی در حال انجام بود که 

متاسفانه منتهی به فوت وی شد.
فروزش بیان کرد: با اطاع از فوت وی اداره کل پزشــکی قانونی استان 
تهران در پی دســتور مقام قضایی با تشــکیل یک تیم مجرب از کادر 
متخصصان و با انتقال پیکر فوت شــده به سالن تشریح مرکز تشخیص 
آزمایشگاهی استان تهران اقدام به معاینه ظاهری و کالبد گشایی پیکر 
متوفی کردند.مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران گفت: تیم پزشکی 
قانونی با بررسی دقیق و کامل با اعمال دقت مضاعف در معاینه و کالبد 
گشایی و بررســی تمامی معیارها و شــاخص های تعیین علت فوت به 

لحاظ ظاهری و اعضای داخلی اقدام کردند.
فروزش گفت: نمونه های الزم از بافت هــا و اعضای داخلی بدن متوفی 
برداشته شد و نســبت به ارســال نمونه ها به آزمایشگاه های تخصصی 

اقدام شد.

مدیر کل پزشــکی قانونی اســتان تهران افزود: به محض حصول نتایج 
آزمایش های ارســالی با در نظر گرفتن نتایج معاینه و کالبدگشــایی، 
آزمایش های انجام شده مندرجات پرونده بیمارستانی و سوابق پزشکی 
نام برده و همچنین اخذ نظریه تخصصی رشــته های مورد نظر در قالب 
کمیسیون پزشکی ویژه ای که به دستور دادستان در اداره کل پزشکی 
قانونی استان تهران تشکیل شــده، متعاقبا نسبت به تعیین علت فوت 

اقدام و به مقام قضایی ارسال خواهد شد.

توضیحات بهزیستی درخصوص یارانه معلوالن 
دهک دهمی

معاون توســعه مدیریت و منابع سازمان بهزیســتی کشور از معلوالنی 
که بدلیل قرار گرفتن در دهک دهم، یارانه شــان قطع شده اما خواهان 
دریافت آن هستند، خواست از طریق ســامانه اعامی وزارت کار و رفاه 

نسبت به ثبت اعتراض جهت دریافت یارانه اقدام کنند.
چندی پیش بود که رئیس سازمان بهزیستی اعام کرد »وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی رسما اعام کرد افرادی که معلول هستند ولو دهک 
۱۰ هم باشند هیچ منعی برای دریافت یارانه ندارند. یک فردی که یک 
یا چند معلول را در خانواده دارد و خود سرپرســت آن خانواده اســت، 
مشمول دریافت مســتمری سازمان بهزیســتی و هم موضوع دریافت 
یارانه های دولتی است. ما گزارشــی در حال حاضر نداریم که بخواهند 
یارانه های آنها را به جهت این که در دهک ۱۰ قرار گرفته اند قطع کرده 
باشند. ســازمان بهزیســتی به هر فردی که دارای معلول است و کارت 
معلولیت دریافت می کند متناســب با نوع و شــدت معلولیت خدمات 

خود را ارائه خواهد داد.«
در این راســتا سیدمرتضی حســینی معاون توســعه مدیریت و منابع 
سازمان بهزیستی کشــور در این باره اظهار کرد: اگر یارانه جدید دولت 
برای افراد دارای معلولیت تحت پوشــش ســازمان بهزیستی که جزو 
دهک دهم محسوب می شوند حذف شده باشد، از طریق سامانه ای که 
وزارت رفاه اعام کرده، اعتراض خود را ثبت کنند و ســازمان بهزیستی 
نیز از طریق وزارتخانه این موضوع را پیگیری کرده که همه افراد دارای 
معلولیت مشمول دریافت یارانه دولت باشند.وی درادامه بیان کرد: در 
ستاد گزارشــی دال بر این موضوع که یارانه جدید افراد دارای معلولیت 
تحت پوشش حذف شــده باشد، شنیده نشده اســت و اگر در استان ها 
چنین موضوعی وجود دارد افراد در صورت اعتراض، باید اعتراض خود 

را از طریق سامانه وزارت رفا اعام کنند.

شهر

دبیرکل جمعیت هال احمر از مراجعه ۲٤۰ هزار زائر 
اربعین به پایگاه ها و پست های امدادی این جمعیت از 
اول شهریور تاکنون خبر داد و گفت: ۱٤۵ هزار زائر در 

این مدت از سوی هال احمر اسکان داده شدند.
 به نقل از پایگاه اطاع رســانی جمعیــت هال احمر، 
یعقوب ســلیمانی در تشــریح خدمات امداد و نجات 
این جمعیت در طرح اربعین حســینی گفــت: از روز 
اول شهریورماه تا پایان روز ۲۵ شــهریور، ۲٤۰ هزار و 
۲٤٧ زائر به مراکــز و پایگاه های امدادی هال احمر در 
محورهای مواصاتی کشــور و در گذرگاه های مرزی 

مراجعــه کــرده و از خدمات ایــن جمعیت 
بهره منــد شده اند.ســلیمانی در ادامــه از 
برپایی ۲۳۰۰ دســتگاه چادر امــدادی به 
منظور اســکان اضطراری زائران در مرزهای 
کشور خبر داد و افزود: از ابتدای شهریورماه 
تا کنون ۱٤۵ هزار و ۶۸۲ نفــر در چادرها و 
اردوگاه های هال احمر اسکان داده شده اند.

دبیرکل جمعیت هال احمــر ادامــه داد: از مجموع 
زائران خدمات گیرنــده از هال احمر، ۵۱ هزار و ٧۵۳ 
نفر از خدمات درمان ســرپایی و ٤۱ هــزار و ۱۵۰ نفر 

از خدمات تست قند و فشــارخون بهره مند 
شده و ۱۶۶۲ زائر بیمار و یا حادثه دیده نیز به 

مراکز درمانی منتقل شده اند.
ســلیمانی گفت: در مدت زمان اجرای طرح 
اربعین، ۲٧ هزار و ٩٩۰ عدد ماسک، ۳۸۸۰ 
اسپری ضدعفونی کننده، ۱۲۵ هزار و ۶٧۳ 
بطری آب معدنی، ۲۱ هزار و ٩۶۰ قرص نان، 
٩۶۰ قوطی کنســرو و ۱۳٤۶ بسته غذایی میان زائران 
مراجعه کننده به پایگاه های امدادی هال احمر توزیع 
شده اســت. همچنین ۶۶ هزار و ۳۰۲ رسانه آموزشی 

میان زائران توزیــع و ٤٤ هزار و ۵۳۶ مــورد، آموزش 
چهره به چهره مربــوط به نکات ایمنی و ســامت در 

اربعین به زائران ارائه شده است.
دبیرکل جمعیت هــال احمر با بیــان اینکه ۱۲۰۵ 
پایگاه ثابت و موقت در سراسر کشــور در طرح اربعین 
فعال اســت، افزود: در حــال حاضر عاوه بــر اینکه 
۱٩ بالگرد امدادی هال احمر برای پوشــش حوادث 
احتمالی در آماده باش هســتند، ۱۲ قــرارگاه مرزی 
جمعیت نیز برقرار بــوده و خدمات الزم بــه زوار ارائه 

می شود.

فرمانده کل انتظامی گفت: با توجه به سیاســت مرزی 
عراق در آســتانه اربعین حســینی، زائــران ایرانی از 

مراجعت به مرزها خودداری کنند.
 سردار حســین اشــتری در ارتباط ویدئوکنفرانسی با 
قرارگاه های اربعین فراجا در سراســر کشور با تسلیت 

ایام سوگواری امام حسین )ع( ضمن تشکر و قدردانی 
از زحمات همــه کارکنان در ایــن مأموریت مقدس و 
عرض خدا قوت به تک تک آنها اظهار داشت: با توجه به 
سیاست مرزی عراق در آستانه اربعین حسینی، زائران 

ایرانی از مراجعت به مرزها خودداری کنند.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه در حال حاضر 
تردد در محورهای مواصاتی منتهی به مرزهای شش 
گانه ســنگین اما روان گزارش شده اســت، گفت: به 
زائران عزیز توصیه می شــود که زمان بازگشت خود را 
مدیریت کرده و با خســتگی و خواب آلودگی حرکت 

نکنند در نزدیک ترین مکان، اســتراحت کــرده تا از 
خطرات شــدآمدی در جاده هــا در امان باشــند و به 
سامت به مقصد برسند.تمام یگان های دخیل در این 
مأموریت عظیم اربعین حســینی جهت تسهیل تردد 

زائران با تمام توان حضور داشته باشند.

هالل احمر

پلیس

خریــدار   دارو بــه عنوان بخــش مهم 
درمان بیماری هــا، از اهمیــت زیادی در 
نظام سامت برخوردار اســت که استفاده 
نادرســت از آن، مــی تواند با آســیب ها و 
مضراتی برای بیمار و اقتصاد سامت همراه 

باشد.
ســازمان جهانی بهداشــت برای اولین بار 
روز ۱٧ سپتامبر ســال ۲۰۱٩ میادی را به 

عنوان روز جهانی بسیج ایمنی اعام نمود.
ســازمان جهانی بهداشت به منظور کاهش 
صدمات و آســیب وارده به بیماران از ناحیه 
خدمات ســامت غیر ایمن بر ســه محور 

تاکید دارد.
۱( ارتقا ســطح آگاهی، توانمندی ســازی 
و جلب مشــارکت بیماران و جامعه در ارتقا 
پیامدهای خدمات ســامت و تقویت نقش 
آنــان در ایمنی خدمات ســامت از طریق 
ارائه اطاعات دقیق در مورد بیماری خود و 

برقراری ارتباط صادقانه با تیم سامت.
۲( جلب مشــارکت پزشــکان، پرستاران، 
داروسازان و ســایر ارائه کنندگان خدمات 
سامت به منظور احتساب بیمار و مراقبین 
وی در تیم سامت و ایجاد فرهنگ گزارش 

دهی وقایع ناخواسته ایمنی بیمار.
۳( نقش سیاســت گــزاران و دولتمردان 
در ایجــاد خــط مشــی ها، راهبردهــا و 
استراتژی های مناســب و متناسب جهت 

ارائه خدمات ایمن.
بررســی شــاخص های ایمنی بیمــار در 

بیمارستان ها
۲۶ شهریور ۱٤۰۱ )۱٧ سپتامبر ۲۰۲۲( به 
عنوان روز جهانی ایمنی بیمار معرفی شده 
است. موضوع اصلی در ســال جاری ایمنی 
دارویی و شعار آن دارو درمانی بدون آسیب 
است.مهسا برومند داروساز، گفت: بسیاری 
از مردم با واژه ایمنی آشــنایی نداشته و به 
همین دلیل تصمیم بر این گرفته شــد تا به 
طور خاصه تعاریفی از ایمنی بیمار داشته 
باشیم تا مراجعه کنندگان به بیمارستان ها 

با حقوق خود در مراکز درمانی آشنا شوند.
وی افــزود: اســتانداردهای ایمنی دارویی 
بیمار مجموعــه ای از الزامات هســتند که 
برای اجرای برنامه ایمنی بیمار در ســطح 
بیمارســتان ها حیاتی می باشند و با منظور 
اطمینــان از اقدامــات دارویــی و درمانی 
صحیح و تاکید بر اســتفاده ایمن از داروها و 
وسایل پزشکی در طول بستری بیمار انجام 

می شــود. یکی از مهم ترین اهــداف اصلی 
ایمنی دارویی بیمار، تجویز صحیح دارو به 
منظور پیشگیری و درمان، جهت به حداقل 

رساندن عوارض و خطاهای دارویی است.
این داروســاز تاکیــد کرد: جهــت ارتقای 
ایمنی دارویی بیماران می بایســت نکاتی 
به عنوان حقوق بیماران در زمان دارودهی 

رعایت گردد.
۱- اصول آســپتیک و ایمنی قبل از شروع 

کار رعایت گردد.
۲- به منظــور کاهش خطاهــای دارویی 
داروها برای هر بیمار به طور جداگانه آماده 

سازی گردد.
۳- در زمان تحویل دارو بــه بیمار، نام دارو، 
دوز دارو و تاریخ انقضــا دارو مجدد کنترل 

گردد.
٤- قبــل از دادن دارو به بیمار می بایســت 
دارو از لحاظ ظاهــری و تغییر رنگ مجدد 

کنترل گردد.
۵- زمــان باز نگــه داشــتن داروهــا نیز 
می بایســت بر اســاس الزامــات کارخانه 

سازنده رعایت گردد.
برومند گفت: بــه طور کلــی جهت اطاع 
رسانی و آموزش به مردم در راستای آگاهی 
از حقوق خود در بیمارســتان ها می بایست 
مشارکت درمانی بیمار با تیم سامت وجود 
داشته و ارائه اطاعات دقیق دارویی توسط 

تیم درمان می بایست به بیمار صورت گیرد.
هیوا برزوئیان کارشناس ارشد ایمنی بیمار 
و سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان فوق 
تخصصی چشم آفتاب، با عنوان این مطلب 
که موضوع اصلی روز جهانی ایمنی بیمار در 
سال جاری، ایمنی دارویی و شعار آن، دارو 
درمانی بدون آســیب اســت، گفت: وزارت 
بهداشــت با تاکید بر اهمیت مشارکت همه 
جانبه بیمار و خانــواده او و ارائه دهندگان 
خدمت ســامت، به عنوان دو محور اصلی 
جهت ارتقای ایمنی دارویی، پویشی برگزار 

کرده است.
وی افزود: ایمنی بیمار بــا تاکید بر ۲۰ الزام 
و سرفصل در تمامی بیمارستان های کشور 
استقرار یافته و ساالنه مورد ارزیابی وزارت 
بهداشت قرار می گیرد. از جمله آنکه ایمنی 
بیمار در بیمارستان ها و مراکز درمانی، یک 
اولویت استراتژیک و دارای برنامه عملیاتی 

تفصیلی است.
برزوئیــان ادامــه داد: هیــأت مدیــره 
بیمارســتان ها به منظور ارتقــا فرهنگ و 
شناســایی خطرات موجود در سیســتم و 
اعمال مداخلــه جهت ارتقــا فرصت های 
مدیریتی، یکی از مدیران میانی بیمارستان 
را به عنوان هماهنگ کننــده فعالیت های 
ایمنی بیمــار و مدیریت خطــر، منصوب 
می کنند.وی افزود: پزشــک قبــل از انجام 

هــر گونــه اقــدام درمانی )تشــخیصی و 
تهاجمی تمامی خطرات(، منافع و عوارض 
جانبی و احتمالی پروســیجر را بــه بیمار 
توضیــح می دهد. همچنین، قبــل از انجام 
هر گونه پروســیجر درمانی، تشــخیصی، 
آزمایشگاهی و تجویز دارو، یا ترانسفرزیون 
خونی و فرآورده های خونی تمامی بیماران 
به ویژه گروه های در معــرض خطر از جمله 
هزاران بیمار دچار اختاالت هوشیاری و یا 
ســالمندان، حداقل با دو شناسه شامل نام 
و نــام خانوادگی و تاریخ تولد، شناســایی و 

مورد تأیید قرار می گیرند.
کارشناس ارشــد ایمنی بیمار و سوپروایزر 
کنترل عفونت بیمارســتان چشم پزشکی، 
با عنــوان این مطلــب که بیمارســتان ها 
الزام به داشــتن برنامه پیشگیری و کنترل 
عفونت مشــتمل بر چارت سازمانی، برنامه 
عملیاتی و راهنماهای بالینی هستند، گفت: 
بیمارســتان ما، راهنمای بالینــی معتبر از 
جمله راهنمای سازمان جهانی بهداشت را 
در زمینه خون و فرآورده های خونی ایمن، 

اجرا می نماید.
ســیدحمید جمــال الدینی عضــو هیئت 
علمی دانشــگاه و کارشناس سیاستگذاری 
حــوزه ســامت، بــا تاکیــد بــر اهمیت 
شاخص های ایمنی بیمار در بیمارستان ها، 
افــزود: ۱٩ محــور بــرای اعتباربخشــی 

بیمارســتان ها وجود دارد کــه یکی از این 
شــاخص ها، ایمنی بیمارســتانی اســت و 

ایمنی بیمار، زیر شاخه آن قرار دارد.
وی بر ضرورت ایجاد دبیرخانه و جشــنواره 
ایمنی بیمار در ســطح ملی تاکیــد کرد و 
گفت: بــا برگــزاری چنین جشــنواره ای، 
می توان مراکــز درمانی را بــه خودارزیابی 
وا داشــت تا از این طریق بــه معرفی افراد 
مؤثر و تجارب آنهــا در موضوع ایمنی بیمار 
پرداخت.جمال الدینی ادامه داد: اســتفاده 
از ظرفیت هــای دانش بنیــان و فناور برای 
افزایش ایمنی بیمار، یکــی دیگر از نکاتی 
اســت که می توان در این جشــنواره به آن 

توجه داشت.
وی با اشــاره به روز جهانــی ایمنی، گفت: 
در ایــن روز می تــوان به شــکل نمادین از 
بیمارســتان هایی کــه ایمنــی را باالتر از 
حداقل های اســتاندارد رعایــت می کنند، 
تقدیــر کرد تــا انگیــزه ای بــرای ارتقای 
شــاخص های ایمنی بیمــار در حوزه های 

مختلف، فراهم شود.
کارشناس سیاستگذاری حوزه سامت، به 
ارتباط مقوله ایمنی بیمار و توریسم درمانی 
اشــاره کرد و افزود: توجه بــه ایمنی بیمار 
در بیمارســتان ها، می تواند به گســترش و 
توسعه توریسم درمانی در کشور منجر شود.
جمال الدینی همچنین به موضوع استفاده 
از ظرفیت هــوش مصنوعــی در برگزاری 
جشــنواره ملی ایمنی بیمار اشــاره کرد و 
گفت: اســتفاده از هوش مصنوعی می توان 
به کاهش عــوارض جانبی برخــی داروها 

کمک کرد.
وی افزود: محققان در جهــان، ابزاری برای 
محاســبه اثرات مضر داروها با اســتفاده از 
هوش مصنوعی ایجــاد کرده اند. این ابزار از 
پردازش زبان طبیعی اســتفاده می کند که 
روشی از هوش مصنوعی، و تجزیه و تحلیل 
ساختار شیمیایی برای شناسایی داروهایی 

است که اثر آنتی کولینرژیک دارند.
ایــن کارشــناس سیاســتگذاری حــوزه 
سامت، توجه به دو مقوله توریسم درمانی 
و اســتفاده از ظرفیت هوش مصنوعی را در 
برگزاری جشــنواره ملی ایمنی بیمار مورد 
تاکید قرار داد و گفــت: ارتقای ایمنی بیمار 
در بیمارســتان ها، منجر به توسعه توریسم 
درمانــی و بهــره منــدی از ظرفیت هوش 

مصنوعی خواهد شد.

۱۴۵ هزار زائر اربعین در پایگاه های هالل احمر اسکان یافتند

زائران ایرانی از مراجعت به مرزها خودداری کنند

غریب آبادی: 

مبارزه با مواد مخـدر مسئولیتی مشترک است
خریدار  دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان 
گفت که در دیدار با مدیر اجرائی دفتر مقابله 
با مواد مخدر سازمان ملل بر ضرورت توسعه 
و گسترش همکاری های بین المللی به ویژه 

در حوزه مبارزه با مواد مخدر تاکید شد.
کاظم غریــب آبــادی، معاون امــور بین 
الملل قوه قضاییه و دبیر ســتاد حقوق بشر 
کشــورمان در تشــریح دیدار خود با »غادا 
والی«، مدیــر اجرایی دفتر مقابلــه با مواد 
مخدر و جرم سامان ملل، گفت: در این دیدار 
بر ضرورت توسعه و گسترش همکاری های 
بین المللی به ویژه در حــوزه مبارزه با مواد 
مخدر تاکید شــد، چون این یک مسئولیت 
مشترک اســت و فقط وظیفه کشوری مثل 

ایران نیست.
غریب آبادی در ادامه گفت: برنامه پنج ساله 
جدید همکاری ما با سازمان ملل االن آماده 
امضا شــده که یک بخش مهم آن در حوزه 
مبارزه با جــرم، فســاد و همچنین عدالت 

کیفری است.
وی گفــت: از خانم والی دعــوت کردیم که 
برای امضای ســند همکاری پنج ســاله و 
همچنین پیگیری حوزه های دیگر، به ایران 

سفر کند.
غریب آبادی افزود: در این دیدار بر ضرورت 
توسعه و گسترش همکاری های بین المللی 
به ویژه در حوزه مبــارزه با مواد مخدر تاکید 
شد، چون این یک مسئولیت مشترک است 

و فقط وظیفه کشوری مثل ایران نیست.
معاون امــور بین الملل قــوه قضاییه گفت: 
خانم والی هم از تاش هــای ایران به عنوان 
کشــوری که پرچمدار مبارزه با موادمخدر 
است قدردانی و اذعان کرد که ایران جایگاه 
اول در مبارزه با مواد مخدر و به ویژه کشــف 
مشتقات تریاک و هروئین در عرصه جهانی 

را کسب کرده است.
غریب آبــادی همچنین دربــاره حضورش 
در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل 

متحد در ژنو گفت: هدف مــا این بود که در 
سطح مناسبی موضوع مخالفت با تحریم ها 
و اقدامات یــک جانبــه را به دســتور کار 

بین المللی تبدیل کنیم.
وی گفــت: گــزارش نهایــی آلنــا دوهان 
گزارشــگر ویژه اقدامات قهــری یکجانبه 
درباره آثــار منفی تحریم هــای یکجانبه و 
بهره مندی افراد از حقوق بشر در نشست این 

هفته شورای حقوق بشر در ژنو ارایه شد.
غریب آبادی افزود: با گزارشــی که دوهان 
داد و تحرکات هیات ایرانــی و همچنین 
تشــریح مواضع و ســخنرانی در شورای 
حقــوق بشــر؛ االن این موضــوع به یک 
دغدغه مهــم بین المللی تبدیل شــده و 
اگر تا دیــروز جامعه بین الملــل و یا افکار 
عمومــی در مورد آثار منفــی تحریم ها از 
زبان مسئوالن ایران حرفی را می شنیدند؛ 
االن یک ســند مهم بین المللی و حقوقی 
تولید شده اســت و دیگر نمی توانند این 

سند را رد کنند.
غریــب آبــادی گفــت: البته متاســفانه 
غربی هــا و آمریکایی ها گســتاخ تر از این 
حرف ها هســتند که بخواهد این گزارش ها 
بــر روی آن ها تاثیــری بگذارد. امــا در هر 
صورت؛ جامعه بین المللی به این اســناد به 
عنوان اســناد معتبر نگاه خواهــد کرد و ما 
سرمایه گذاری مناسب دیپلماسی در حوزه 

عمومی و رســمی را در این حوزه داریم که 
بتوانیم پرچمــداری مقابلــه و مخالفت با 

تحریم های یک جانبه را داشته باشیم.
دبیر ســتاد حقوق بشر کشــورمان افزود: 
نکته دومی کــه ما پیگیــری کردیم بحث 
گزارشــگری ویژه حقوق بشــر علیه ایران 
اســت که خوب این تصمیم کاما سیاسی 
اســت. گزارشــگری که از چندین ســال 
پیش منصــوب کردند و عمومــا یک پروژه 
انگلیسی اســت و عموما یک تبعه انگلیسی 
را انگلیســی ها معرفی می کنند و به عنوان 
گزارشگر ویژه ایران منصوب می کنند. من 
به صراحت آثار مخرب چنیــن اقدامی را به 
رئیس شورای حقوق بشر، به کمیسار عالی 
موقت حقوق بشــر و به هیات ها و برخی از 
افراد دیگری که ماقات کردم یادآور شدم و 
گفتم که این مســیر، مسیر تقابل است؛ این 
مســیر موجب همکاری و حمایت از حقوق 

بشر نمی شود.

آگهی مفقودی
برگ ســبز وسند ســواری ســایپا 111SXمدل 1396رنگ ســفيد روغنی به شماره 
موتــور M13/5979884 وشاســی NAS431100H10009وشــهربانی ایــران 
54-139ق85به نام فرهاد خسروی زاده مفقود گردیده واز درجه اغتبار ساقط ميباشد.

یزد

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابــررای شــماره  140160309001000739 مورخه  1401/5/23 
کالســه  1401114409001000043 موضــوع قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بتول 
علــم بيگی   فرزند محــرم    کد ملی4390695029   صادره تاکســتان 
ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 61/31 مترمربع پالک 177 و 176 
اصلی بخش 4 شمال غرب قزوین که در ازای سهم مشاعی  متقاضی درسهم 
مالک متــن قرارگرفته گردیده اســت . لذابه منظوراطــالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می شــود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدورســندمالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانندازتاریخ 
انتشاراولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسليم وپس 
ازاخذ رســيد، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ  تســليم اعتراض،دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401/6/9

تاریخ انتشارنوبت دوم:1401/6/27
شعبان عسگری – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین  
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در آخرین ماه تابستان 1401؛

وین با حداکثر توان وگاه شهید رجایی  قز نیر
 در حال تولید انرژی الکتریکی است

تمامی واحدهای نیروگاه شــهید رجایی  قزوین-مریم نقدی 
به منظور کمک بــه تامین برق پایــدار، در مدار تولیــد برق قرار 
دارند. از آغاز پیــک مصرف برق و ضــرورت آمادگی نیــروگاه ها 
برای کمک به تامین برق پایدار، این نیروگاه با دارا بودن 13 واحد 
بخاری و ســیکل ترکیبی با تمام تــوان و حداکثر آمادگی، در حال 
تولید برق مطمئن و پایدار برای گذر از فصل گرما در ســال 1401 

می باشد.
با آغاز فصل گرما، به دلیل اســتفاده از سیســتم های سرمایشی به 
ویژه در مناطق گرمســیر کشــور، برق بیشــتری در کشور مصرف 
می شــود، از این روی انتظار می رود برای کمک به پایداری شبکه 
سراســری تولید انرژی الکتریکــی و کاهش هزینه هــای تولید و 
تعمیرات در نیروگاه هــا، مصرف کنندگان از انــرژی الکتریکی به 
طور بهینه اســتفاده نمایند؛ به طوری که ســعی شــود در ساعات 
پیــک مصرف، از دســتگاه هــا و وســایل برقی پرمصــرف، کمتر 

استفاده کنند.
واحدهای ســیزده گانه نیروگاه شــهید رجایی با تولید ساالنه 12 
میلیارد کیلووات ســاعت انرژی، برق مــورد نیاز حدود 4 درصد از 

مصرف کشور را به انرژی الکتریکی تامین می کند.

سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه:

وی رسید  گاز به پایانه مرزی بین المللی خسر

کرمانشاه-حســنا فخارزاده  ناصر حســینی سرپرســت 
شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه گفت گازاســتان در کمترین 
زمــان ممکن وطــی 20 روز کاری پایانــه مرزی بیــن المللی 

خسروی را گازدار نمود.
 ناصر حســینی سرپرســت گازاستان در مراســم بهره برداری از 
گازرســانی به پایانه مرزی خســروی که درروز یکشــنبه مورخ 
20 شــهریور 1401 با حضور امیری مقدم اســتاندار کرمانشــاه 
برگــزار گردید ضمــن عرض تســلیت اربعیــن حســینی  بیان 
داشــت درراســتای خدمات رســانی به زائرین محترم اباعبداهلل 
الحســین)ع( و لــزوم ایجاد زیرســاخت در نقطه صفــر مرزی و 
بهره مندی پایانه مــرزی بین المللی خســروی و هتل ها و اماکن 
و ســایر مصرف کننده هــا در مــرز خســروی از گاز طبیعی و بر 
اســاس مصوبه ســتاد اربعین که با حضور وزیر محترم کشور در 
1۸ مرداد 1401 در پایانه مرزی خســروی با موضوع گازرسانی 
به پایانه تشــکیل گردید گفت در کمتریــن زمان ممکن و پیش از 
زمان برنامه ریزی شــده و با رعایت تمامی اســتانداردها و موارد 
فنی ظــرف 20 روز کاری و با اعتبــار 1۸0 میلیارد ریــال پایانه 

مرزی خسروی گازدار گردید. 
وی بــا اشــاره بــه محدودیــت زمانــی و الــزام رعایــت تمامی 
اســتانداردهای گازرســانی و دشــواری و لزوم انتخاب پیمانکاران 
واجد شــرایط و دارای صالحیت گفت:امــا کار بــرای زائرین امام 
حســین علیه الســالم دیگر محدود به زمان و مکان و ســختی کار 
نیســت و انگیزه کار جهادی باعــث گردیدکه 20کیلومتر شــبکه 
توزیع در کمترین زمان و با یک رکورد بی ســابقه با تجهیز 10 اکیب 
کاری وبصورت شــبانه روزی توســط مجموعه همکاران گاز استان 

صورت گیرد. 
در ادامــه امیــری مقــدم اســتاندار کرمانشــاه ضمن عرض 
تســلیت اربعین سرور و ساالر شــهیدان و قبولی زیارت تمامی 
ئران عزیز گفــت مجموعه کارکنان گاز اســتان خادمین امام  زا
حســین)ع( هســتند و ضمن تشــکر از کارکنان و پیمانکاران 
مربوطه بیان داشــت انجام ایــن کار جهادی و پــروژه  ای که 
بیش از چندیــن ماه تا یک ســال زمان نیــاز دارد در کمترین 
زمــان ممکن و گازرســانی ظــرف 20 روز کاری یک رکورد و 
کار جهادی محسوب می گردد، انشــاهلل زائرین محترم و سایر 
هتل هــا و اماکــن و ادارات موجــود در مرز خســروی از این 

نعمت بهره مند گردند.
الزم به ذکراســت پایانه مرزی خســروی یکــی ازپایانه های 
رســمی کشــور وبزرگتریــن پایانــه زمینــی در خاورمیانه و 
نزدیک تریــن و هموارتریــن مرز رســمی به عتبــات عالیات 
در کشــور عراق می باشــد و روزانه می تواندجوابگو و پذیرای 
تــردد بیــش از چهل هــزار زوار و مســافران محترم باشــد و 
با توجه بــه ایجاد زیرســاخت هــای ممکن در مــرز از جمله 
وجــود هتل هــا و اماکــن دولتــی ازجملــه چندیــن پایگاه 
نزیــت، موکب هــای پذیرایی ،  اورژانس، پارکینــگ های ترا
بیمارســتان های صحرایی و وجــود ادارات و نهادهای دولتی 
در مرز خســروی همچنیــن چندین  شــرکت جهــت ذخیره 
نــه بیش از 400  نزیتی و تردد روزا ســازی ســوخت های ترا
کامیــون کاالی صادراتــی در مرزنیــاز هرچــه بیشــتراین 
مجموعه بــزرگ از ایجاد زیرســاخت بمنظور اســتفاده از گاز 

طبیعی را بیشــتر مورد توجه قرارداده است.

نایب رئیــس شــورا از  آمادگی  البرز-مظفــری 
مدیریت شــهری برای همکاری با شرکت آب منطقه 
ای برای تهیه ایــن طرح خبر داد و از تالش شــهردار 
هشــتگرد در زمینه حضور مدیران کل و مســئولین 

استانی برای رفع مشکالت تقدیر و تشکر نمود.
 مهنــدس نجفیــان مدیرعامل شــرکت آب منطقه 
ای اســتان البرز نیز در بازدید از پیشنهادات مدیریت 
شهری از آمادگی آن شرکت برای تعامل با شهرداری 
جهت رفــع نیازها و همچنین اقدامات کارشناســانه 
بلندمدت برای هشــتگرد خبر داد و بر لزوم استفاده از 
مشاورین خبره و نظریه کارشناسی در رفع مشکالت 

تاکید کرد .
مســئولین حاضر پس از بازدیــد از مناطق مختلف 
شــهری در جلســه ای به ریاســت دکتر البرزی در 

فرمانداری شهرستان ساوجبالغ حضور یافتند . 
البــرزی فرمانــدار شهرســتان ســاوجبالغ ، ایجاد 
زیرســاخت های الزم در شهرها و روســتاها از طریق 
دســتگاه های متولی را یکی از برنامه های شهرستان 
عنوان کرد .وی گفت : وجود رودخانــه های دائمی و 
فصلی در سطح شهرستان زمینه تامین آب کشاورزی 
و آب شرب ساکنین می باشــد و در صورت عدم توجه 
و مدیریت می تواند موجب خســارت گردد .وی گفت 
: خشکسالی و کاهش نزوالت جوی طی سالیان اخیر 
سبب گردیده است تا مدیریت منابع آبی به عنوان یکی 
از اولویت های ویژه در دستور کار قرار گیرد و در همین 
زمینه جهت جبــران ذخیره منابــع آب زیرزمینی و 
جبران برداشتها در نقاط مختلف شهرستان تمهیدات 

الزم صورت گرفته است و تصمیم داریم تا با بهره گیری 
از ظرفیت دســتگاه های متولی ، مناطق مستعد برای 
این موضوع را شناسایی و ساماندهی نماییم . البرزی 
تاکید کرد : در بحــث مدیریت بحران نیــز رودخانه 
های عبوری از مناطق مســکونی و تراکم جمعیتی از 
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و دستگاههای متولی 
می بایست با در نظر گرفتن حجم سیالب های فصلی 
برای ایمن سازی این مســیرها اقدام نمایند . الیروبی 
انهار ، ســاماندهی آب هــای ســطحی و همچنین 
بازگشایی مسیر سیالب ها از جمله موارد مورد تاکید 
فرماندار ساوجبالغ بوده و نیاز اســت تا قبل از شروع 
فصول بارش ، اقدامــات الزم در این راســتا معمول 
گردد  .بررسی کارشناسان شــرکت آب منطقه ای از 
پیشنهادات شــهرداری و اعالم نتیجه برای برگزاری 
جلســه نهایی و تصمیم گیری با حضور مســئولین 
شهرستانی و استانی از جمله مصوبات سفر یک روزه 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان البرز و هیئت 

همراه به مرکز شهرستان ساوجبالغ بوده است .

خرم آباد-طوالبی  با وضعیــت منابع موجود 
در لرســتان تامین آب شــرب در پاییــز پیش رو 

بسیارنگران کننده است .
شاپور رجایی بیان داشت : باتوجه به گزارشات ارائه 
شــده از وضعیت منابع آب و بررســی های صورت 
گرفته ، کاهش بارش در دو ســال گذشــته باعث 
شده که امروز شاهد افت شدید منابع آب باشیم  به 
طوری که تامین آب شرب لرستان در پاییز پیش رو 

بسیار نگران کننده است.
رئیس حوضه آبریز رودخانه کرخــه و مرزی غرب 
افــزود : در بازدید میدانی که امروز از کوهدشــت و 
رومشــکان شــد کاشــت این حجم از محصوالت 
آبدوســت مانند ذرت وبا توجه بــه وضعیت وخیم 
منابع آب این شهرستان ها که هر لحظه میزان افت 
و کاهش منابــع آبی در حال نزدیک شــدن به یک 
فاجعه زیست محیطی اســت ، به طور ویژه با تهیه 
گزارشی از عوامل موثر در رســیدن  این مناطق به 
وضعیت کنونی و راهکارهای موجود بمنظور بهبود 
به حوضه آبریز رودخانه کرخه و مرزی غرب ارسال 
گردد تا در اولیــن فرصت با اطالع بــه وزیر محترم 

نیرو اقدامات الزم  صورت گیرد .
ایشــان با اشــاره به اهمیت به روز رســانی آمار و 
اطالعات منابع آب شــرب در اســتان و اشــتراک 
گذاری داده ها، تاکید کرد :  همکاری آب منطقه ای 
و آب وفاضالب و برگزاری مســتمر جلسات و تبادل 
اطالعات در شــرایط موجــود الزمــه موفقیت و 

پیشبرد اهداف  آبی در لرستان خواهد بود.
شــاپور رجایی در ادامه ســخنان خود اضافه کرد : 
شرکت آب منطقه ای نســبت به شناسایی ظرفیت 

چاههای کشاورزی وســایر منابع  تامین آب شرب 
در شــرایط بحرانی با احتمال مواجهه با کمبود آب 
شرب در سال آبی پیش رو، تحلیلی از روند تغییرات 
فصلی از نظر کمی وکیفی منابع آبی موجود، مقدار 
کمبود آب وزمان مواجه بــا آن وراهکارهای جبران 
کمبود آب اقــدام وبه حوضه آبریــز کرخه ومرزی 

غرب ارسال نمایید .
رئیس حوضه آبریز رودخانه کرخــه و مرزی غرب 
تصریح کرد:در مورد اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل 
و تجهیز ایستگاه های هیدرومتری استان در حوزه 
کرخه در کوتاه ترین زمــان برای تامیــن اعتبار و 
پرداخت مطالبات ایستگاه ها اقدامات الزم صورت 

خواهد گرفت .
در پایان این نشســت با اهدا لوح از زحمات و تالش 
 های داریوش حســن نژاد مدیرعامل آب منطقه ای 

لرستان و کلیه اعضا تقدیر و تشکر شد .

لرستانالبرز

آمادگی مدیریت شهری هشتگرد
 برای همکاری باشرکت آب منطقه ای استان البرز 

رئیس حوضه آبریز رودخانه کرخه و مرزی غرب :

و بسیار نگران کننده است تامین آب شرب لرستان در پاییز پیش ر

خرم آباد-طوالبی  مدیرعامل آب منطقه ای لرستان  
گفت : وقوع دو ســال آبی کــم بارش به صــورت متوالی 
شرایط را برای ســال آبی 1402-1401 سخت تر خواهد 
کرد.در نهمین جلسه شــورای حفاظت از منابع آب استان 
که به ریاست دکتر زیویاراســتاندار لرستان برگزار گردید، 
مدیرعامل آب منطقه ای در ارائه گزارش خود گفت: وقوع 
دو ســال آبی کم بارش بصورت متوالی شرایط را برای سال 
آبی آینده سخت تر خواهد کرد و با چالش بسیار سخت تری 
نسبت به امســال مواجه خواهیم بود ، مشکالت تامین آب 
شرب شــهر خرم آباد از منابع آب زیرزمینی و چشمه ها در 
سال آبی پیش رو بسیار نگران کننده است و متاسفانه این 
مشکالت در پاییز امسال بروز خواهد کرد .داریوش حسن 
نژاد اضافه کرد: آب شرب شهر خرم آباد از سه چشمه اصلی 
که از ارتفاعات ســفید کوه تغذیه می شوند و چشمه های 
)سراب( مطهری، گلستان و گرداب دارایی عمده ترین منابع 

تامین آب شرب شهر هستند ، که عالوه بر این سه چشمه، 
از چندین حلقه چاه حفر شــده در مخازن چشمه ها نیز 
به منظور تامین شرب اســتفاده می شــود که با توجه 
به کاهش دبی چشــمه ها و حجم آب نفوذی، نشــان از 
افت این چشــمه ها دارد .مدیرعامــل آب منطقه ای در 
خصوص وضعیت دبی روان آبها افزود: به طور متوســط 
در مرداد ماه ســال جاری نســبت به مرداد ماه ســال 
گذشــته حدود ۵0٪ و نســبت به مرداد ماه طول دوره 
آماری ۹0٪ کاهش داشــتند. در این بین رودخانه های 
بادآور، مادیان رود ، کشکان و سیالخور بیشترین کاهش 
راداشته و متوسط ســطح آبهای زیرزمینی محدوده ی 
دیگر اســتان در مرداد ماه1401 در مقایســه با مرداد 
ماه ســال 1400 بطور متوســط حدود یک متر و چهل 
سانتمتر افت داشــته اســت که معادل حجمی حدود 
121 میلیون مترمکعب اســت ونســبت به سال گذشته 

حدود 1/1 درصد کاهش داشــته اســت .داریوش حسن 
نژاد گفت : وضعیت تغییرات تراز ســطح آب زیرزمینی در 
آبخوان های محــدوده های مطالعاتی حــوزه عملکرد 
شرکت آب منطقه ای لرســتان در مرداد ماه 1401، در 
محدوده مطالعاتی خرم آباد حدود ۶متر و ۹3 سانتیمتر 
و در مجموع میانگین کل اســتان ۷ مترو 21 سانتیمتر 
ســطح تراز آب زیرزمینی کاهش پیدا کرده اســت .وی 
در خصوص فعالیتهــا و عملکرد شــرکت در برخورد با 
متخلفین افزود : در پنج ماه ســال جاری تعداد انسداد 
چاههــای غیر مجــاز 40 حلقه،43 حلقه چــاه پلمپ ، 
30۶ دستگاه کنتور هوشــمند نصب ، شناسایی تعداد 
3۶۵مورد اضافه برداشت ، ۹2۶ حلقه چاه متخلف قطع 
برق، 40دســتگاه حفاری غیرمجاز توقیف ، 43 دستگاه 
موتور تلمبه غیر مجاز جمــع آوری و تعداد 2۵۷ پرونده 

قضایی تشکیل شده، از فعالیت های آب منطقه ای است.

کاهش  یک متر و چهل سانتی متری آبهای زیر زمینی لرستان

وگاه شهید رجایی به دانش ساخت شعله بین واحدهای گازی  دستیابی نیر
قزوین-مریم نقدی   متخصصان نیروگاه شهید 
رجایی قزوین با دستیابی به دانش ساخت شعله بین 
واحدهای گازی، گام دیگــری در تامین تجهیزات 
نیروگاهی با تکیه بر ظرفیت های داخلی برداشتند. 
عمران بهرادفر مدیر امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه 
ســیکل ترکیبی با اشــاره به تالش متخصصان این 
نیروگاه در طراحی و ســاخت دســتگاه شعله بین 
واحدهــای گازی گفت: ضــرورت تامین تجهیزات 
حساس و مهم واحدهای ســیزده گانه نیروگاه برای 
تداوم تولید بــرق پایدار و مطمئن و از ســوی دیگر، 
اهمیت مقابله بــا اعمال تحریم هــا از جانب برخی 
کشورها در فروش تجهیزات مورد نیاز  صنعت تولید 
برق حرارتی، متخصصان این نیروگاه را بر آن داشت 
تا در ادامه سیاست بهره مندی از ظرفیت های بومی، 
اقدام به طراحی و بازسازی شعله بین واحدهای گازی 
نمایند. بهرادفر بیان داشت: شعله بین ها از  تجهیزات 
ابزاردقیقی هستند که وجود آن ها برای بهره برداری 

از واحدهای گازی نقش اساسی دارد.
 وی افزود: بــرای دریافــت گزارش عملکــرد این 

واحدها، تعداد 4 تجهیز شــعله بین بر روی محفظه 
احتراق واحدهای این نیروگاه نصب شــده اســت. 
عملکرد این تجهیزات هم بدین گونه اســت که در 
صورت رویت اشــعه ماورای بنفش حاصل از احتراق 
در توربین، با ارســال پالس هــای الکتریکی، وجود 

شعله یا همان احتراق را گزارش می کنند که حاصل 
آن، تداوم فعالیت توربیــن گازی و ادامه تولید برق 
در این واحدها اســت و در مقابل و تحت شرایطی، در 
صورت عدم رویت اشعه ماورای بنفش، واحد گازی 
برای جلوگیری از آسیب به آن، با بسته شدن مسیر 

سوخت، از مدار تولید خارج می شود.
 مدیر امور تعمیــرات ابزاردقیق نیروگاه ســیکل 
ترکیبی در ادامه با اشــاره به علت بازسازی تجهیز 
شــعله بین در این نیروگاه  بیان داشت: مجاورت 
تجهیز شعله بین با حرارت باال، از علل اصلی آسیب 
به این تجهیزات است. از ســویی انحصاری بودن 
طراحی و ساخت آن ها از ســوی برخی کشورها و 
اعمال تحریم ها که مانع از تامین این تجهیزات می 
شود، موجب شد تا کارشناسان این نیروگاه با بهره 
مندی از تجربه و دانش خود و بــا تکیه بر ظرفیت 
های داخل، این تجهیزات را بــه گونه ای طراحی 
و بازســازی نمایند که حــرارت محفظه احتراق، 
کمترین اثر تخریبی بر روی شعله بین های جدید 
بگذارد. با ساخت شــعله بین ها بر اساس ظرفیت 
های داخلی و مبتنی بر دانش و تجربه بومی، عالوه 
بر تامین به موقع این تجهیزات و عدم محدودیت 
ناشی از کســری آن ها، هزینه ســاخت این شعله 
بین ها نسبت به مشابه خارجی، بسیار کمتر بوده 

که حاصل آن، عدم خروج ارز از کشور خواهد بود.

سعدی باسامی مدیر عامل شرکت همگون سازان زاگرس:

وژه های عمرانی ستودنی است  حضور میدانی مسئوالن در پر
مدیر عامل شرکت همگون ســازان زاگرس گفت :  حضور میدانی مسئوالن در 

پروژه های عمرانی ستودنی است 
سعدی باسامی مدیر عامل شرکت همگون سازان زاگرس در گفتگو با خبرنگار 
ما از بازدید میدانی مسئوالن استانی از پروژه کنار گذر پل فردیس در استان البرز 
قدردانی نمود و افزود: حضور مسئوالن در پروژه ها و بازدیدهای میدانی موجب 

رفع مشکالت پیش رو و تقویت روحیه پرسنل اجرایی می گردد. 

وی کنار گذر پل فردیس را پروژه ای خاص و ملی برشمارد و گفت: با لطف خداوند 
و تالش صادقانه مســئوالن اســتان البرز و تیم های تخصصی شرکت همگون 
سازان زاگرس که اجرای پروژه را بر عهده داشــتند، براساس زمانبندی تعیین 

شده ،کار پروژه پیش رفت قابل قبولی داشته  است. 
سعدی باسامی اظهار امیداوری کرد که پروژه کنار گذر پل فردیس در هفته های 

پیش رو به مرحله بهره برداری رسیده و زیر بار بار ترافیک خواهد رفت.

البرز

وین قز



رشد ۵۸ درصدی مشتریان فعال بانکداری 
مجازی بانک کشاورزی

تعداد مشتریان فعال بانکداری مجازی بانک کشاورزی )همراه بانک و 
اینترنت بانک ( در پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به سال گذشته ۵۸ 

درصد افزایش یافته است.
 به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، این بانــک در پایان مرداد 
ماه ســال جاری جمعا حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مشتری فعال 
همراه بانک و اینترنت بانک داشته که نسبت به مرداد ماه سال گذشته، 
۵۸ درصد رشــد داشته است. شــایان ذکر اســت تعداد کل مشتریان 
بانکداری مجازی بانک کشــاورزی نیز در مقطع یاد شــده، رشــد ۲۶ 
درصدی داشته اســت.این گزارش می افزاید: متوســط ماهانه تعداد 
تراکنش های بانکداری مجازی بانک کشــاورزی در مرداد ماه ســال 
جاری بالغ بر ٧۸ میلیون فقره بوده که نســبت به مقطع مشابه در سال 

گذشته، بیش از ٩٤ درصد افزایش یافته است.

 نقش فعال بانک دی در تامین ارز اربعین 
و خدمات دهی به زائران

بانک دی طی هفتــه اول ارائه خدمات ارزی به زائــران اربعین جزو ۱۰ 
بانک فعال با عملکرد موثر در این زمینه بوده است.

به گزارش روابط عمومی بانک دی، بر اســاس گزارش فروش ارز اربعین 
در سامانه سنا بانک دی در هفته نخست فروش ارز اربعین، رتبه هشتم 
میان بانک های تامین کننده ارز مورد تقاضای زائران اربعین را داشــته 
است.فروش ارز به زائران عازم عتبات عالیات، حداکثر به میزان یکصد 

دالر به نرخ توافقی )اعام شده اتاق معامات ارز( است
و شــعب منتخب بانک دی در تهران  شهرســتان ها که بــرای ارائه ارز 
اربعین فعال هستند مطابق لیست اعام شده در وب سایت این بانک از 
روز پنجشنبه ۲٤ شهریور ماه تا روز شــنبه ۲۶ شهریور ماه از ٩ صبح تا 

ساعت ۱۸ به متقاضیان، خدمات ارزی اربعین ارائه می کنند.

فاضلیان خبر داد
 پرداخت ۹۵ میلیارد ریال تسهیالت 

قرض الحسنه به زائران حسینی
عضو هیات مدیره بانک مســکن خبر داد: تســهیات قرض الحسنه، 
مجموعا به مبلغ ٩۵ میلیارد ریال توسط بانک مسکن به زائران اربعین 
حسینی پرداخت می شود.سید محســن فاضلیان عضو هیات مدیره و 
معاون امور اعتباری بانک مسکن در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری 
بانک مسکن هیبنا با اعام خبر پرداخت تســهیات قرض الحسنه به 
زائرین اربعین حســینی گفت: در راستای تکریم شــعائر حسینی و به 
منظور مشــارکت در حرکت جهادگونــه و خداپســندانه راهپیمایی 
اربعین امام حسین)ع(، بانک های کشور طی یک حرکت جمعی نسبت 
به پرداخت تسهیات به زائران حســینی اقدام می کنند.وی افزود: در 
راستای تامین مالی سفر زائران حرم امام حسین)ع( در آستانه اربعین 
حسینی، تسهیات قرض الحســنه مجموعا به مبلغ ٩٤،۵٩۰ میلیون 
ریال توسط بانک مســکن به حســاب یارانه بگیرانی که زائر حرم امام 
حسین )ع( می باشند، واریز می شود.وی ادامه داد: پرداخت تسهیات 
به زائران با هماهنگی و همکاری، وزات امور اقتصادی و دارایی، سازمان 

حج و زیارت و سازمان هدفمندی یارانه ها انجام می پذیرد.

گام جدید بانک مرکزی برای شفافیت در بازار ارز
وش ارز به تفکیک    انتشار قیمت خرید و فر

هر صرافی

سخنگوی بانک مرکزی در توئیتی نوشت: به زودی قیمت خرید و فروش 
ارز به مردم با نرخ توافقی »به تفکیک هر یــک از صرافی ها« برای اطاع 
عموم منتشــر خواهد شــد.»مصطفی قمری وفا« در پیامی توئیتری، 
ضمن اعام این مطلب افزود: از ۲۳ شهریور نیز انتشار اطاعات مربوط 
به حجم عرضه، تقاضا و معامات ســامانه نیما )حواله( و بازار متشــکل 
ارزی )اســکناس( هــم در دســتور کار بانک مرکزی قــرار گرفت.وی 
تصریح کرد: مسیر شفافیت در نظام پولی و ارزی کشور با جدیت در بانک 
مرکزی پیگیری می شــود. از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای 
ســاماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی هــا، صرافی های معتبر 
و صادرکنندگان،  بازار توافقی عرضه و تقاضا را راه اندازی کرد. ســپس 
امکان معامات توافقی ارز در صرافی ها و بازار متشــکل ارزی نیز فراهم 
شد. این بازار در ماه های اخیر ســبب تامین تقاضاهای ُخرد مردم شده و 

به معیار قیمت گذاری ارز تبدیل شده است.

وئال از غرفه همراه  بازدید رئیس جمهور ونز
اول در نمایشگاه محصوالت دانش بنیان و فناور 

وئال ایرانی در ونز
رئیس جمهور ونزوئا در بازدیــد از غرفه اپراتور اول خواســتار انتقال 

دانش همراه اول به اپراتورهای تلفن همراه ونزوئا شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول 
با هدف توسعه همکاری ها و صادرات فناوری و محصوالت دیجیتال در 

نمایشگاه مشترک ایران و ونزوئا حضور دارد.
این اپراتور که به دعوت معاونت علمی ریاســت جمهوری در نمایشگاه 
اختصاصــی کاراکاس حضور دارد بــه همراه ۸۱ شــرکت ایرانی و ۵۰ 
مجموعه فنــاور ونزوئایی ضمن رایزنی و گفتگو با دیگر شــرکت های 
فناور، آخرین محصوالت فناورانه و دیجیتال خود را در معرض نمایش 
قرار داده است.روز گذشــته این نمایشــگاه با حضور نیکاس مادورو 
رئیس جمهور ونزوئــا، جمعی از وزرا و مســؤوالن ونزوئایی، حجت 
اهلل سلطانی ســفیر ایران در ونزوئا و جمعی از مدیران معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری افتتاح شــد.مادورو رئیس جمهور ونزوئا 
در بازدید از غرفه همراه اول در این نمایشــگاه، ضمن آشنایی با آخرین 
دســتاوردهای دیجیتال این اپراتور خطاب به مدیران اپراتور کشورش 
تاکید کرد که از تجربیات همراه اول اســتفاده کننــد و همکاری های 
ســازنده ای را شــکل دهند. بزرگ ترین و راهبردی ترین شرکت های 
ایرانی در حوزه صنعت خودرو، کشاورزی، دارو، تجهبزات پزشکی، آی 
سی تی و صنایع خاق در این سفر حضور دارند و دستاوردهای خود را 

به نمایش می گذارند.

ویایی بیمه تجارت نو جشنواره پاییز ر
شــرکت بیمه تجارت نو به منظور تشــویق شــبکه فــروش و  ترغیب 
مشــتریان به بهره برداری از خدمات متنوع این شــرکت، طرح پاییز 
رویایی را برگزار می کند.به گزارش روابــط عمومی بیمه تجارت نو ؛ در 
جشنواره پاییز رویایی بیمه های بدنه خودرو، مسافرتی خارج از کشور 
و انواع بیمه های مســئولیت با تخفیفات ویژه به مشتریان گرامی ارائه 
می گردد.یکی از اهداف برگزاری این جشــنواره توسعه فرهنگ خرده 

فروشی در شبکه محترم فروش می باشد.
جشنواره پاییز رویایی بیمه تجارت نو از ۲۲ شهریورماه سال جاری آغاز 

و تا پایان مهرماه ۱٤۰۱ ادامه خواهد داشت.

اعالم برنامه های مهم بیمه میهن برای کاهش 
زیان و رسیدن به سوددهی 

مدیرعامل شرکت بیمه میهن، استمهال یکســاله را از اداره نظارت بر 
ناشران گروه مالی و خدماتی ســازمان بورس اوراق بهادار خواستار شد 
تا این شرکت بتواند برای برون رفت از شمول ماده ۱٤۱ قانون تجارت، 

برنامه های خود را به صورت کامل اجرایی کند.
به گزارش روابط عمومی بیمه میهن؛ رســول آریانپــور مدیرعامل این 
شرکت در گفتگوی اختصاصی با چابک آناین با اعام این مطلب افزود: 
برنامه بیمه میهن برای برون رفت از شــمول مــاده ۱٤۱ الیحه قانون 
به دلیل اصاح قســمتی از قانون تجارت و تاکید ســهامداران عمده به 
منظور اصاحات ساختار ســرمایه، افزایش سرمایه، سودآوری از محل 

سرمایه گذاری و تمرکز برحوزه وصول مطالبات است.
مدیرعامل بیمه میهن اذعان داشت که یکی از علل شمولیت ماده ۱٤۱ 
عدم کفایت ســرمایه اســت و به همین دلیل اولین و مهمترین برنامه 
پیش بینی شده بیمه میهن برای خروج از شرایط فعلی، اصاح ساختار 
سرمایه است.آریانپور، افزود: به همین منظور شرکت بیمه میهن درنظر 
دارد تا از محل تجدید ارزیابی ها افزایش سرمایه داشته باشد زیرا مازاد 
ارزش فعلی اماک تحت مالکیت این شــرکت بخش مهمی از سرمایه 
مورد نیاز برای کفایت سرمایه ای به منظور عدم شمولیت ماده ۱٤۱ را 
فراهم خواهد کرد.مدیرعامل شــرکت بیمه میهن گفت اساس حرکت 
این شــرکت برای خروج از شــمول ماده ۱٤۱ قانون تجارت برمبنای 
تجدید ارزیابی دارایی ها استوار اســت اما این افزایش سرمایه از محل 

آورده نقدی سهامداران هم خواهد بود.
آریانپور بــا تاکید بر اهمیــت کاهش زیان های عملیاتــی و زیان های 
مربوط به فعالیت های بیمه ای از طریق اصــاح ترکیب پرتفوی، بیان 
کرد: شرکت بیمه میهن در ســالجاری ضمن بررسی دقیق نقاط ضعف 
عملکردی و پرتفوی خود و تحلیل و داده کاوی هــای علمی، به برنامه 

ریزی برای اصاح و ساماند هی پرتفوی خود اقدام کرده است.
به گفته وی، یکی دیگر از برنامه های شــرکت بیمه میهن، اســتفاده 
از سرمایه انســانی مناســب درمســیر فعالیت های بیمه ای در حوزه 

بازاریابی و بازارسازی است.
مدیرعامل بیمه میهن ســود آوری از محل ســرمایه و از محل فروش 
اماک مازاد و ســرمایه گذاری های ملکی را یکی دیگــر از برنامه های 
پیش روی این شرکت دانست و افزود: با تقویت بخش سرمایه گذاری و 
ایجاد میزهای تخصصی سرمایه گذاری در حوزه های مجاز متناسب با 
آیین نامه های بیمه مرکزی، عاوه بر بهبــود وضعیت مالی و نقدینگی 
بیمه میهن، مسیر ســرمایه گذاری مناسبی برای سهامداران و سرمایه 

گذاران هم است.

 اولین گام بیمه گری هوشمند توسط بیمه دانا
 با راه اندازی اپلیکیشن داناپ

مدیرعامل بیمه دانا ضمــن تأکید بر ضرورت 
هوشمندســازی فعالیت هــای بیمــه ای، از 
برداشــتن اولیــن گام بیمه گری هوشــمند 
طی آینده  نزدیــک در این شــرکت، از طریق 
راه اندازی اپلیکیشن داناپ خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی بیمه دانا، دکتر رضا جعفری در 
نشست هم اندیشــی با کارکنان و نمایندگان 
بیمه دانا در استان همدان، ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن 
ایام اربعین حســینی)ع( با ارائه رویکردی تحلیلی و کارشناســانه به 
مرور وضعیت عملکرد گذشــته و بررسی شــرایط کنونی شرکت بیمه 
دانا پرداخت و اظهار داشــت: مدیر موفق در عصر جدید، مدیری است 
که اختیارات خــود را به دیگران تفویــض و موضوع تقســیم کار را به 
بهترین نحو ممکن پیاده ســازی و اجرا کند. مدیرعامل بیمه دانا در این 
نشست، ضمن تأکید بر ضرورت هوشمندسازی فعالیت های بیمه ای، از 
برداشتن اولین گام بیمه گری هوشــمند از طریق راه اندازی اپلیکیشن 
داناپ در این شــرکت طی آینده  نزدیک خبــر داد و از مدل بیمه گری 
هوشمند به عنوان جدیدترین و مدرن ترین چارچوب مرسوم در دنیای 
امروز یاد کرد و افزود: تا پایان ســال ۱٤۰۲ همه فعالیت های بیمه ای به 
ویژه پرداخت خسارت  ها در کســری از ثانیه و به صورت هوشمند انجام 

خواهد شد. 
ایشــان در ســخنان خود بر لزوم به کارگیری و جذب نیروهای جوان، 
متخصص و توانمند تأکید کرد و گفت: در  بحث سیاست های مرتبط با 

سرمایه انسانی نیز، برنامه هایی در دستور کار شرکت قرار دارد.
دکتر جعفری در این نشست با اشــاره به بحث تقویت سرمایه گذاری ها 
به عنوان یکی از مهمتریــن راهبردهای پنج گانه، عنــوان کرد: میزان 
سرمایه گذاری های شرکت تا پایان سال از مرز پنج هزار میلیارد تومان 

خواهد گذشت. 
مدیرعامل بیمه دانا با اشــاره به قــرارداد بیمه دانا بــا وزارت آموزش و 
پرورش و در راستای ایفای مســئولیت اجتماعی، معلمان و فرهنگیان 
را مهندسان ســرمایه انسانی دانســت و ضمن تأکید بر لزوم احترام به 
این قشر، بیان کرد: در دنیا بیشــترین احترام و ارزش متعلق به جامعه 
معلمان و فرهنگیان است، بنابراین خدمت رسانی به آنان برای شرکت 

بیمه دانا هم فرصت و هم موفقیتی ارزشمند به شمار می رود.    
وی در ادامه با اشــاره به قــرارداد بیمه دانا و اتحادیــه کامیونداران نیز 
عنوان کرد: بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از کامیونداران کشــور 
تحت پوشش خدمات بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث گروهی این 

شرکت قرار گرفته اند.

 روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی:

پرداخت تسهیالت به اشخاص مرتبط با بانک ها 
محدود می شود

خریــدار   مدیــر اداره ارزیابی ســامت نظام 
بانکی بانک مرکزی از مصوبــه این بانک در مورد 
پرداخت تسهیات به اشــخاص مرتبط با بانک ها 
خبر داد و گفت: در گذشته ســاز و کار الزم برای 
تنبیه بانک ها خاطی در پرداخت تســهیات به 
شــرکت های زیرمجموعه بانک ها اثربخشی الزم 

را نداشت.
پرداخت تســهیات کان توســط نظام بانکی به 
اشــخاص مرتبط خود از ضوابط تعیین شده فراتر 
رفته است و این امر به کاهش دسترسی خانوارها 
و بنگاه های غیــر مرتبط با بانک ها به تســهیات 
بانکی منجر شده است؛ همچنین میزان مطالبات 
غیر جاری در تســهیات کان و اشخاص مرتبط 
در مقایسه با سایر تســهیات باالتر است.رییس 
جمهور از بانک مرکزی خواست تا مانده تسهیات 
کان و اشــخاص مرتبط به حد مجاز برســد که 
راهکار آن اصاح ساختار هیات انتظامی و تشدید 

جرایم و تنبیهات بانکی های متخلف است.

آیین نامه تسهیالت و تعهدات اشخاص 
مرتبط ابتدای دهه 80 به نظام بانکی 

ابالغ شد
علی اکبر میرعمادی« مدیر اداره ارزیابی سامت 
نظــام بانکی بانــک مرکزی در ایــن خصوص به 
خبرنگار ایرنا گفــت: صرفاً اعطای تســهیات و 
تعهدات برای شــرکت های زیرمجموعه بانک ها 
نیســت، بلکه هر شــخص حقیقی و حقوقی که 
به نوعی از اشــخاص مرتبط با بانک باشــد، طبق 
آیین نامه مصوب شورای پول و اعتبار مشمول این 

قاعده قرار می گیرد.
وی افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زمانی جزو 
شرکت های زیرمجموعه و یا ســهامداران بانک 
باشند و یا ممکن است اشخاص دیگری باشند که 
به نوعی در تصمیمات بانــک اثر گذارند و احتمال 
دارد منافع بانک با این دسته از افراد در تضاد باشد. 
مدیر اداره ارزیابی ســامت نظام بانکی بیان کرد: 
آنچه اهمیت موضوع پرداخت وام به شرکت های 
زیرمجموعــه بانک هــا و موسســات اعتباری را 
دوچندان می کند این است که  این افراد در برخی 
موارد تصمیم گیرنده هستند و از بانک و یا موسسه 
اعتباری به عنوان بنگاه تامین مالی شــرکت های 
تحت مدیریت خود استفاده می کنند. میرعمادی 
ادامه داد: در این موارد تضاد منافع ایجاد می شود 
و این افراد منافع خود را به منافع ســپرده گذاران 
و عموم مــردم ترجیــح می دهنــد و از این بابت 
مخاطراتی متوجه بانک و موسسه اعتباری خواهد 
شد؛ لذا در این خصوص حتماً مراقبت های جدی 

باید انجام شود که این اتفاقات رخ ندهد.
وی اظهار داشت: در این خصوص آیین نامه ای از 
ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان 
آیین نامه تســهیات و تعهدات اشخاص مرتبط 
اباغ شــده و چند با از ابتدا تاکنون مورد بازنگری 
و اصاح قــرار گرفت. مصادیق اشــخاص مرتبط 
دقیقاً قید شده در آن، شــرکت های زیرمجموعه 

است، البته به شــرط اینکه سهامداری آنها از یک 
درصدی بیشتر شود که مصداق اشخاص مرتبط 
تلقی خواهد شد و همین طور حد و حدودی برای 

موضوع طراحی شده است.

پرداخت تسهیالت به اشخاص مرتبط باید 
به تصویب هیأت مدیره برسد

مدیر اداره ارزیابی ســامت نظــام بانک مرکزی 
تاکید کــرد: طبق آخرین ضوابــط اباغی در این 
خصوص حداکثر تســهیات و تعهدات اعطایی و 
ایجادی به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمایه 
پایه یا ســرمایه نظارتی بانک موسســه اعتباری 
نباید بیشتر باشــد و حد جمعی هم حداکثر ٤۰ 
درصد سرمایه پایه یا ســرمایه نظارتی می تواند 
باشــد؛ یعنی اگر ســرمایه نظارتی بانکی ۱۰۰۰ 
واحد باشــد، ضربدر ســه درصد می شود که حد 
فردی و اگر ضرب در ٤۰ درصد کنیم، ٤۰۰ واحد 

برای حد جمعی است.
میرعمــادی با بیــان اینکــه تســهیات و ایجاد 
تعهدات اشــخاص مرتبط حتماً بایــد به تصویب 
هیأت مدیره برســد، گفــت: البته تا ســقف یک 
درصد در چارچــوب ضوابط قابلیــت تفویض به 
سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات 
مدیره برســد.وی اضافه کرد: در آخرین نســخه 
آیین نامه تســهیات و تعهدات اشخاص مرتبط، 
رویه یکسانی پیش بینی شده اســت، به این معنا 
که وقتی بانکی می خواهد تســهیاتی به اشخاص 
مرتبط اعطا کند بایــد همان شــرایطی را که در 
ارتباط با نرخ سود و وثایق در مورد سایر مشتریان 
نیز اعمال می کنــد، در خصوص آنهــا نیز در نظر 
بگیرد.مدیر اداره ارزیابی ســامت نظــام بانکی 
گفت: این آیین نامه از سال ۸۲ اباغ شده و همواره 
مورد رصد و پایش بانک مرکزی قرار گرفته است؛ 
اما سازوکارهای الزم برای تنبیه بانک های خاطی 
شــاید از اثربخشــی کافی برخوردار نبوده؛ یعنی 
طبق آیین نامه، بانک مرکزی حداکثر می توانست 
از ابزار قانون پولی و بانکی و هیأت انتظامی استفاده 
کند که ایــن ابزار نیز پســینی بوده و بــا توجه به 
تشریفاتی که دارد، اثربخشی الزم را نداشته است. 

بانک مرکزی با بانک های خاطی
 برخورد می کند

میرعمادی در خصوص مجموعه اقدامات آتی که 
در این خصوص در دســتور کار بانک مرکزی قرار 
دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزی با بانک های 
خاطی از طریق ظرفیت های موجود و به واســطه 
هیأت انتظامی برخورد می کنــد.وی افزود: این 
برخوردها بــا همه کمیت هــا و کیفیت هایی که 
در ارتباط با ســازوکار هیأت انتظامی وجود دارد، 
انجام می شود، همچنین در کنار آن بحث ارتقای 
جایگاه هیــأت انتظامی و نظــارت بانک مرکزی 

برای برخورد به موقع، در دستور کار قرار دارد. 
مدیر اداره ارزیابی ســامت بانک مرکزی اظهار 
داشت: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پیشگیرانه 

و پیش از رخ دادن این گونه موارد است که  مبتنی 
بر سامانه هایی است که در بانک مرکزی استقرار 
یافته یا در حال استقرار و تکمیل قرار دارد تا به این 
واسطه آن جلوی تخلف پیش از وقوع گرفته شود؛ 

که این  موضوع نیز در دستور کار است.
میرعمادی به مصوبــه اخیر هیــات عامل بانک 
مرکزی در این خصوص اشــاره کرد و گفت: اخیراً 
هیات عامل بانــک مرکزی مصوبــه ای در مورد 
تســهیات کان و نیز تسهیات اشخاص مرتبط 
داشت که در حال اجرا و پیاده سازی آن هستیم. 
بر این اســاس مقرر شد برای اشــخاصی که حد 
فردی آنها از حدود تعیین شده عبور کرده، امکان 
اعطای تسهیات و تعهدات وجود نداشته باشد و 

این امر به صورت سامانه ای رصد شود.

بانک مرکزی اعطای تسهیالت به اشخاص 
مرتبط با بانک ها را رصد می کند

وی ادامــه داد: همچنیــن مقــرر اســت برای 
بانک هایی هــم که حد جمعــی را رعایت نکنند، 
اساساً امکان اعطای تسهیات به اشخاص مرتبط 
به طور کلی ممکن نباشد که قرار است مکانیسم 
الزم این مــورد نیز از طریق ســامانه هایی که در 

بانک مرکزی است، پیاده سازی و رصد شود.
مدیر اداره ارزیابی ســامت بانک مرکزی یادآور 
شــد: اعطا و ایجاد تســهیات و تعهــدات برای 
اشــخاص مرتبط به صورت بی ضابطــه می تواند 
منجر بــه برهم خوردن وضعیــت نقدینگی بانک 
شــود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و 
نقدینگی بانک بگذارد و بانــک در بازار بین بانکی 
سپرده پذیر شود و یا منجر به اضافه برداشت  شود.

بانک ها باید تابع ضوابط و مقررات باشند
میرعمــادی در خصوص بانک هایــی که چنین 
شــرایطی برای آنها رخ می دهد، تصریح کرد: در 
این زمینه نیز مکانیسم های الزم پیش بینی شده 
اســت که بر اســاس آن اعطا و ایجاد تسهیات و 
تعهــدات برای بانکــی که بیشــتر از یک عددی 
و بیش از تعداد روزهایی در ماه اضافه برداشــت 

داشته باشد، محدود می شود. 
این مقام مســوول بانک مرکزی ادامه داد: با این 
اقدامات در کنار ســایر سیاســت ها و مجموعه 
تدابیر و اقداماتی که در دســتور کار بانک مرکزی 
است، امید اســت در ارتباط با موضوع تسهیات 
و تعهدات اشــخاص مرتبــط که ازجملــه آنها 
شــرکت های زیرمجموعــه بانک ها هســتند و 
تســهیات و تعهدات کان بانک هــا توفیقاتی 
حاصل شــود و بتوانیم بانک ها را به سمت انتظام 
بخشی پیش ببریم.وی در پایان گفت: در شرایط 
نرخ سود منفی شــبکه بانکی، همواره این انگیزه 
بــرای بانک ها وجــود دارد و خواهد داشــت که 
تسهیات و تعهداتشان را به سمت فعالیت هایی 
ببرند که منافع بیشــتری برایشان ایجاد کند، اما 
آنچه مسلم اســت همه بانک ها باید تابع ضوابط 

و مقررات باشند و در این چارچوب فعالیت کنند.

ملی

قائــم مقــام مدیر عامــل بانک 
ملی ایران و معاون امور شــعب و 
بازاریابی منطقه دو کشور در سفر 
به اســتان خراسان رضوی ضمن 
بررســی عملکرد این اداره امور 
شعب در جلســاتی جداگانه ، با 
فعاالن اقتصادی و همکاران این 

اداره امور شعب دیدار کردند.
به گــزارش روابــط عمومی بانک 
ملــی ایــران، جلســه بررســی 
عملکرد اداره امور شــعب استان 
خراســان رضوی با حضــور قائم 
مقام مدیرعامــل ، معــاون امور 
شعب و بازاریابی منطقه دو کشور 
، رئیس اداره امورشــعب استان، 

روسای شــعب ممتاز و حوزه های 
این اداره امور شعب برگزار شد.در 
این جلسه ابوالفضل نجارزاده قائم 
مقام مدیر عامل ، ضمن بیان نکاتی 
در خصوص بهبود تــراز نقدینگی 
بانک ، آسیب شناسی را مهم ترین 
راه حل دانست و افزود: شناسایی 
نقاط ضعف و تبدیــل آنها به نقاط 
قوت بهترین راه بــرای برون رفت 
از شرایط فعلی است.محمد نجف 
زاده معاون امور شعب و بازاریابی 
منطقه دو کشــور نیز ضمن تقدیر 
از تــاش های همــکاران ، جذب 
منابــع در راســتای بهبــود تراز 
نقدینگــی بانــک را وظیفه اصلی 

همکاران در شرایط فعلی دانست 
و گفــت: بــه منظور رســیدن به 
این هــدف مهم ، همــکاران باید 
با تــاش و همت مضاعــف در راه 
کسب رتبه اول ســرانه منابع بین 
شــبکه بانکی حرکت نمایند .در 
ادامه، حمید صفــای نیکو به ارائه 
گــزارش مختصــری از عملکرد 
استان پرداخت و گفت: همکاران 
ایــن اداره امور شــعب بــا تاش 
و همــت مضاعــف در راســتای 
رســیدن به اهــداف بانــک قدم 
برمی دارند و امیــدوارم با تاش و 
کوشــش بتوانیم به اهداف تعیین 
شده برســیم .در پایان این جلسه 

پنل پرســش و پاســخ با حضور 
مدیران ارشــد بانک برگزار شد و 
همکاران نظرات و دیــدگاه های 
خود را مطرح کردند.شــایان ذکر 
اســت همزمان با حضور مدیران 
ارشد بانک در شهر مقدس مشهد 
، قائم مقــام مدیر عامــل ، معاون 
امور شــعب و بازاریابی منطقه دو 
کشــور و رئیس اداره امور شــعب 
استان خراســان رضوی از شعب 
ممتاز مشهد ، شهید هاشمی نژاد 
، بانک کارگشــایی مشهد ، خزانه 
اداره امور شــعب و مرکز آموزشی 
و رفاهی ششــصد دستگاه مشهد 

بازدید کردند.

شناسایی نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقاط قوت بهترین راه کسب موفقیت

بانک

همراه اول

بیمه


