
عضو سندیکای تولیدکنندگان برق:

خ سقف بازار بـرق اعالم شود ضوابط تعیین نر
علی مرادی  عضو سندیکای شرکت های تولید 
کننده برق با تأکید بر اینکــه وزارت نیرو وظیفه 
دارد ضوابط تعیین نرخ ســقف بازار برق را اعالم 
کند، گفت: در حــال حاضر نرخ هایــی با منطق 

غیرمشخص و شرایط مبهم اعالم می شود.
در روزهای گذشــته با ابالغی از سمت وزیر نیرو 
سقف قیمت پیشنهادی انرژی در بازار برق ایران 
از ۶۴۲ ریال به ازای هر کیلووات ســاعت به ۸۰۳ 
ریال افزایش یافت و نرخ پایه آمادگی کماکان ۱۸ 

تومان به ازای هر کیلووات ساعت ثابت ماند.
به گفته سخنگوی صنعت برق این افزایش صرفاً 
برای خرید بــرق از نیروگاه ها بوده و به هیچ عنوان 
تعرفه برق مصرفی مشــترکان تغییری نخواهد 
کرد و مصرف کنندگان برق، کماکان بر اســاس 
تعرفه های تعیین شده نســبت به پرداخت بهای 

برق مصرفی خود اقدام خواهند کرد.
با این حال این نرخ بسیار مهمی برای نیروگاه های 
بخش خصوصی بوده اســت و بــر افزایش درآمد 
انرژی نیروگاه ها در بازار و متناســب با آن افزایش 
نرخ در فروش مستقیم تأثیر مســتقیمی دارد. با 
این حال همچنان بسیاری از فعاالن صنعت برق 
نسبت به این نرخ و ســاز و کار اعالمی آن منتقد 

هستند.

 اختیار فراقانونی به افراد خاصی برای 
تعیین نرخ داده شده است

در این راســتا، ســیدصادق نیکوســپهر، عضو 
سندیکای شــرکت های تولیدکننده برق گفت: 
طبق دســتورالعمل بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه 
ششم وزارت نیرو موظف بوده ضوابط تعیین نرخ 

سقف بازار و آمادگی را که به صورت ساالنه یا حتی 
بازه های کوتاه تر از ســاالنه را اعــالم کند که این 
اتفاق نیافتاده اســت. وقتی این بند دستورالعمل 
اجرایی نشــده عماًل یک اختیار فراقانونی به یک 
سری افراد داده شــده که نرخ هایی را در بازه های 
نامنظم با منطق غیر مشخص و شرایط غیر معلوم 
اعالم کنند و این طور می شــود که در یک ســال 
اعالم نکنند و یک ســال اردیبهشــت، یک سال 

خرداد و یک سال شهریور اعالم شود.
وی با تاکیــد بر اینکــه انتقادی که به جلســات 
هیئت تنظیــم غیرعمومی بودن این جلســات 
اســت، افزود: در واقع فضا به گونــه ای نبوده که 
همه کارشناســان در معرض مباحث و جزئیات 
تهیه نرخ های هیئت تنظیم باشــند. نرخ برق یک 
بحث امنیتی نیست و یک بحث کاماًل کارشناسی 
اســت و خیلی خوب اســت که کارشناســان در 
معرض این محاســبات و منطق آن باشند که هم 
برای پیش بینی سرمایه گذاری و هم برای صنایع 

خوب است.
نیکوســپهر تصریح کرد: با این پیش فرض، هیأت 
تنظیم محاســباتی انجام داده و یک جدول شش 
نرخی و شــش جفت نرخ تهیه کرده بــود و این 
جدول در جلســه ای که نماینده سندیکا حضور 
داشت تعیین تکلیف شــد؛ یعنی شش جفت نرخ 
تعیین شــد که جهت ابالغ برای وزیر ارسال شود 
و نرخی که االن اعالم شده، هیچ کدام از آن شش 
تا نیست؛ یعنی یک فرایند اشــتباه و غیر شفافی 
که هیــأت تنظیم برای تعیین نــرخ پیش گرفته 
بود، وزیر نیرو نیز در اقدامــی غلط نرخ دیگری را 
گذاشته بود؛ یعنی نرخ ۸۰۳ و آمادگی سال ۱۸۵ 

در هیچ کدام از آن منطق ها نبود. در محاســبات 
شش جفت نرخ که در خرداد ماه انجام شد و هیأت 
تنظیم جهت تعیین تکلیف به وزیر نیرو ارســال 
کرد حساب و کتاب ها با سوخت ۱۰ تومانی انجام 
شــده بود. در حال حاضر طبق اســتعالماتی که 
انجام شده به نظر می رسد نرخ ۸۰۳ با سوخت ۲۵ 
تومانی است؛ یعنی باز هم یک عملکرد غیر شفاف 
و عملکردی با نظر شخصِی یک سری افراد است. 
طبق محاسباتی که توســط ما انجام شده به نظر 
می رسد این نرخ کم اســت ولی تا مبانی آن ارائه 

نشود قابلیت نظر کارشناسی ندارد.

انتقادی بر ثابت ماندن نرخ پایه نیست
این فعال ص نعت برق در پاســخ بــه این که چرا 
نرخ پایه هشت سال اســت که ثابت مانده است، 
گفت: مــن انتقادی بر ثابت بــودن بهای آمادگی 
ندارم؛ چون هیأت تنظیم بــازار برق با یک مبنای 
اقتصادی تعیین می کند که چه بخشــی از بهای 
پرداختی به نیروگاه ها بابــت آیتم های مربوط به 
آمادگی پرداخت شود که بیشتر ناظر به بازگشت 
سرمایه گذاری اســت و چه بخشی با توجه به نرخ 
انرژی پرداخت می شــود که ناظر به هزینه های 

متغیر است.
وی در رابطــه با این کــه نرخ حاضر چــه میزان 
می تواند مشوق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری 
در این صنعت باشــد، با بیان این کــه ذیل برنامه 
ششــم هیچ ســرمایه گذاری نســبت به احداث 
نیــروگاه و انعقاد قــرارداد با وزارت نیــرو اقدام 
نکرده اســت، تصریح کرد: اگر فکر می کنید بازار 
برق ایران شرایطی داشته که سیگنال تشویق به 

سرمایه گذاری برای ســرمایه گذاران ارسال کند 
این فکر صددرصد غلط است و به اندازه ای نرخ ها 
پایین تر از حــد انتظار و رفتار شــرکت مدیریت 
شــبکه یک طرفه اســت که اگر هم قرار اســت 
سرمایه گذاری برای ورود به عرصه سرمایه گذاری 
در تولیــد برق اقدام کنــد، این در واقــع قرارداد 
خرید تضمینی اســت کــه چنین ســیگنالی را 
ارســال می کند و نه بازار برق؛ پــس وقتی چنین 
کارکردی ندارد، بی معنی است. در دنیا این اتفاق 
می افتد؛ یعنی خروجی بازار یک نرخ رقابتی است 
و بر اساس شــرایط مختلفی که به وجود می آید 
می تواند ســرمایه گذاران را برای مناسب بودن یا 
مناسب نبودن سرمایه گذاری در هر حوزه ای آگاه 
کند. در کشــور ما چنین کارکردی برای بازار برق 
نمی بینم. بدتــر از روش برخورد بــا نرخ ها روش 
برخورد سلیقه ای است که هر مقامی هر طور و هر 
زمانی که دلش می خواهد بدون مشــخص کردن 
مبانی اقتصادی نرخ اعالم کنــد و طبیعتاً ورود به 
چنین بازاری اصاًل قابل اعتماد نیســت و ریسک 

ورود به این بازار خیلی باالست.
وی در پاســخ به این ســوال کــه آیا بــا رویه و 
سیاســتگذارهای کنونی، امــکان انتقال صحیح 
معامالت از بازار برق به بــورس انرژی، چنان که 
مسئوالن مدعی آن هســتند، فراهم خواهد شد 
یا خیر، اظهار داشــت: با این که مسئوالن دولتی 
صنعت بــرق این رونــد را به عنوان یــک فرایند 
طبیعی انتقال معامالت از بازار به بورس می دانند، 
ما آن را طبیعی نمی دانیم بلکه نامش را دستوری 
می گذاریــم. چرا که بــرای نیل بــه صرفاً چنین 
نتیجــه ای می توانســتند کار را راحت تر و با یک 

اطالعیه کل رقابت ها را در بازار برق کنسل کنند تا 
خرید را با یک نرخ دستوری انجام دهند. نهایتاً هم 
با »دســتور« می توانند همه معامالت را به بورس 
انتقال دهند و بازار برق را هــم تعطیل کنند! اگر 
منظور یک انتقال طبیعی است باید دو بازار یعنی 
بازارهای موازی در دســترس همه بازیگران بازار 
باشد و هر کدام بر اســاس طبیعت خود انتخاب 
کنند که چه بخشــی از معامالتشــان را در کجا 
انجام دهند. ســرکوب قیمت ها در بازار با تعیین 
قوانین یک طرفه، تعیین شرایط تبعیض آمیز در 
قرارداد خرید برق از جمله عدم پردات خســارت 
تأخیر به فروشــندگان، دســتکاری در بورس و 
قرار دادن یک ســری الزامات در آن، مانند آنچه با 
مصوبه ۳۴۸ هیأت تنظیم بازار برق صورت گرفت 
و نیروگاه ها را ملزم به عرضــه درصدی فزاینده از 
برق تولیدی در بورس کرده انــد، به طوری که در 
صورت عدم اقدام در این باره به عنوان تبیه بهای 
آمادگی به ان ها پرداخت نمی شــود، در حالی که 
چنین برخوردی به نظر می رسد با »قانون تسهیل 

رقابت و منع انحصار« مطابقت ندارد.

نرخ های بورس از روی قیمت های بازار برق 
تعیین می شود

نیکوسپهر ادامه داد: نرخ های بازارها با نسبتی به 
همدیگر مرتبطند و نمی توان گفت بازار بورس و 
بازار برق به هم ارتباطی ندارند؛ کما این که همین 
االن متوجه می شــوید نرخ های بورس با نسبتی 
از روی قیمت های بازار تعیین می شــود و تا حد 
خوبی می توان این ارتباط را دید. اگر قرار باشــد 
این ارتباط خارج از رابطه معقولش شــکل بگیرد، 
عماًل آربیتراژ )بهره گرفتن از تفاوت قیمت بین دو 
یا چند بازار برای کسب ســود( است و امکان دارد 
افرادی بتوانند از این موضوع سوءاستفاده کنند. 
این که به صورت دســتی و با اعمال نظر شخصی 
مناســبات یک بازار با رفتارهایی بر خالف قواعد 
بازار و رقابت سرکوب شــود، بعید می دانم به بازار 
دیگری کمک کند، در واقــع با چنین رویه ای هم 

آن بازار و هم بازار دوم خراب می شود.

 خنثی سازی تحریم ها در حیاط خلوت آمریکا

ون مرزی ایران آغاز به کار کرد اولین پاالیشگاه بر
سه شنبه      29شهریور 1401     سال هفتم     شماره 1149      8 صفحه     3000 تومان

 رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد

برنامه بانک مرکزی برای سود 
بین بانکی چیست؟
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خانه  هنر   میرا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی:

وط حساب تجاری ممکن  شر
است بنابر مقتضیات تغییر کند

توضیحات پلیس درباره ماجرای مهسا امینی

سردار رحیمی: فقط یک درصد 
افراد به مقر برده می شوند

معاون وزیر نیروتشریح کرد

وگاه های زباله سوز   ساخت نیر
 به کجا رسید؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

و، انتفاع  هدف از واردات خودر
وه خاص اکثر مردم است نه گر

صفحه 5

صفحه 4

صفحه 3

صفحه 6

صفحه 5

میـرا

خرید  نسخه چاپی با ارسال رایگان:
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 در شرایطی که سود بین بانکی با تداوم روند افزایشی خود در هفته های اخیر دوباره 
به نرخ 21 درصد نزدیک شده است، رئیس کل بانک مرکزی می گوید که سیاست این 
بانک برای سود بین بانکی این است که این نرخ نوسانات زیادی نداشته باشد

آگهی  مناقصه عمومی
شهرداری باغســتان در نظر دارد  فراخوان پروژه تکمیل درمانگاه نصیر آباد را ازطریق 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.بدینوسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط 
)دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی(جهت شرکت 

درمناقصه دعوت بعمل می آید.
کلیه مراحــل برگزاری فراخــوان از دریافت وتحویل اســناد فراخوان تا بازگشــایی 
 پاکــت هــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد(به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شــرکت در فراخوان درصورت عدم عضویت درســامانه، نسبت به ثبت نام و 
دریافت گواهی امضــای الکترونیکی)به صورت برخط(برای کلیــه صاحبان امضای مجاز و 

مهرسازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
شرح مناقصه:

1-مبلغ برآورد قرارداد تا ســقف40/000/000/000 ریال با کلیه کسورات قانونی و%9 
مالیات برارزش افزوده.

2- سپرده شرکت درمناقصه 2/000/000/000 ریال که به صورت واریزنقدی وضمانت 
نامه معتبربانکی مورد پذیرش شهرداری باغستان می باشد.

3-مهلت خرید اســناد مناقصه از مورخ1401/06/29روزسه شنبه تا پایان وقت اداری 

مورخ1401/07/02 روزشنبه واسناد و مدارک از طریق مراجعه به سامانه تدارکات دولت 
به نشانی www.setadiran.ir   قابل دریافت می باشد.

4-قیمت اسناد مناقصه مبلغ1/500/000)یک میلیون و پانصد هزار ریال(می باشد که 
به حساب 0105369696009 بانک ملی شعبه خادم آباد به صورت الکترونیک از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir  قابل پرداخت می باشد.
5-مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ1401/07/12 روزسه شنبه ونحوه 

تحویل اسناد ازطریق بارگزاری درسامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.
6-تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده وبازگشایی پاکت ها در تاریخ1401/07/14)روز 

پنجشنبه(
7- مناقصه گران می بایســت اصل فیش واریز نقدی وضمانت نامه شرکت در مناقصه را 
پیش ازپایان مهلت تحویل پیشنهادات به امور قراردادهای شهرداری باغستان تحویل نمایند.

8- هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
اللــه  خمینی)ره(-بلوارولیعصر)عج(خیابــان  آدرس:شهریار-باغســتان-بلوارامام 
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رئیسی پیش از عزیمت به نیویورک:
برنامه ای برای مذاکره با آمریکایی ها ندارم

رئیس جمهور گفت: در سفر به نیویورک هیچ برنامه ای برای مذاکره یا 
مالقات با آمریکایی ها برنامه ریزی نشده و هیچ برنامه ای هم برای دیدار 

با آنها نداریم.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیســی پیش از عزیمت به نیویورک برای 
شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
در جمع خبرنگاران درباره برنامه ها و اهداف این سفر، گفت: این سفر به 
دعوت دبیرکل ســازمان ملل متحد و برای شرکت در هفتاد و هفتمین 

نشست مجمع عمومی برگزار می شود.
وی حضور در این نشســت را فرصتی برای بیان دیدگاه های عقالنی و 
منطقی جمهوری اسالمی ایران دانســت و اظهار داشت: به دلیل اینکه 
فضای رسانه ای در دنیا تحت تسلط قدرت های بزرگ و نظام سلطه قرار 
دارد باید از این فرصتها در جهت تبیین مواضع جمهوری اسالمی ایران 

و بیان ظلم هایی که نسبت به ملت بزرگ ایران شده است استفاده کرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز جوامع بشــری از ظلم و بی عدالتی ها 
رنج می برند افزود: حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
و تبیین این ظلم ها و بی عدالتی ها در واقــع می تواند یکی از جلوه های 

جهاد تبیین باشد.
رئیسی در تشریح برنامه های دیگر خود در این ســفر، تصریح کرد: در 
حاشــیه مجمع عمومی ســازمان ملل دیدارهای دوجانبه ای با سران 

برخی کشورهای خواهیم داشت.
وی تاکید کرد: در این ســفر هیچ برنامه ای برای مذاکــره یا مالقات با 
آمریکایی ها برنامه ریزی نشــده و هیچ برنامه ای هم بــرای دیدار با آنها 

نداریم.
رئیس جمهور دیدار با ایرانیان مقیم آمریــکا را یکی دیگر از برنامه های 
ســفر خود به نیویورک برشــمرد و گفت: اصِل حضور در این اجالس و 
انجام دیدارها همه در راســتای سیاست خارجی جمهوری اسالمی که 

بر مبنای عزت، حکمت و مصلحت است خواهد بود.
رئیسی خاطرنشان کرد: به برکت خون شــهدا و مقاومت ملت ایران در 
برابر تهدیدها و تحریم ها، به عنوان نادی تمدنی بزرگ و از طرف ملتی با 

عزت حضور مقتدر در آنجا خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه بدون لکنت از حق ملت بزرگ ایران دفاع می کنیم، 
و مظالم و مفاســدی که عالم را رنج می دهد تبیین خواهیم کرد، گفت: 
امیدوارم که این سفر بتواند نماد اعتماد مردم باشد و آثاری برای کشور 

و نظام مان و برای ملت های مسلمان و مستضعف عالم داشته باشد.

تیغ دو لبه سیاست های مالیاتی دولت
مجتبی اســامیان  مالیات واژه مثبت و مورد عالقــه ای برای عموم 
مردم نباشــد، اما برای دولت و پیشــبرد امــور کشــور از اصلی ترین 

راهکارهای درآمدی به حساب می آید.
بســیاری از کشــورها به درآمدهای نفتی اتکا ندارند و مالیات ستانی را 
اولویت درآمدزایی خود می دانند. اما در ایران برای اجرای سیاست های 
مختلف مالیاتی با چالش های مختلفی رو به رو هســتیم از جمله اینکه 
در دوراهی کاهش مالیات برای حمایت از تولید یا افزایش مالیات جهت 

باال بردن درآمدهای دولت قرار می گیریم.
اگر نگاهی به آمار و ارقام موجود بیندازیم، حاکی از این اســت که ایران 
برای رســیدن به درآمدهای قابل توجه مالیاتی راهی طوالنی در پیش 
دارد زیرا در کشور ما همچنان موضوع اقتصاد به تحریم ها گره می خورد 
و هر تصمیم بین المللی می تواند ثبات اقتصادی را به امری محال تبدیل 
کند. فرانسه در میان کشــورهای اروپایی بیشترین ســهم مالیات در 
تولید ناخالص داخلی را دارد و این عدد از ۴۷ درصد هم فراتر رفته، پس 
از فرانســه نیز دانمارک با حدود ۴۷ درصد و بلژیک با حدود ۴۶ درصد 
در جایگاه های بعدی قراردارند. اما براســاس گزارش اتاق بازرگانی در 
آبان ماه سال گذشــته، ســهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در ایران 
به شش درصد هم نرسیده است. این درحالی اســت که همین آمار در 
کشورهای همسایه از ۱۲ درصد هم پیشــی گرفته و برخی از کشورها 

عدد ۱۷ درصد را هم به ثبت رسانده اند.
از سالیان گذشته تاکنون دولت برای درآمدزایی خود از مسیر مالیات، 
راه و روش مختلفی را امتحان کرده، اما در اکثر مواقع با موانعی اساسی 
رو به رو شده است. یکی از مشــکالت اساسی شکست این سیاست ها را 
می توان در جایی بررســی کرد که دولت بدون توجه به شرایط کشور و 
مسائلی که مردم با آن دســت و پنجه نرم می کنند، به اجرای طرح های 
مالیاتی خود می پــردازد. در عمل دولت توان مقابله با ســرمایه داران 
و فعالیت هــای نامولد را نــدارد و تمام تــوان خود را بــه کارمندان و 
تولیدکنندگان شــفاف و رسمی وارد می کند. در شــرایطی که تحریم 
دست و پای تولیدکنندگان را بســته و آن ها مجبور هستند نیاز بازار را 
پاسخ دهند، برخی از سیاست های مالیاتی باعث فشار به آن ها می شود 

و معاش کارگران را به خطر می اندازد.
مســئله تامین مالی از مهمترین موضوعاتی اســت کــه کارآفرینان و 
تولیدکنندگان برای حل و فصل آن باید اقدامات اساســی انجام دهند. 
درحال حاضر تامیــن مالی بیشــتر از کانال تســهیالت بانکی پیش 
می رود اما موانعــی مثل کمبود اعتبــارات بانکی، ســودهای گزاف و 

بروکراسی های پیچیده در مسیر تولیدکنندگان قراردارد. 
حال با این شــرایط تولیدکنندگان و کارآفرینان مجبور هســتند که 
برای حل این مورد از توان واحدتولیدی خود استفاده کنند، اما دولت با 
تعیین برخی از سیاست های نادرســت مالیاتی از توان داخلی آن ها هم 

می کاهد.
با توجه به همین موضــوع، اصالحیه ماده ۱۳۲ قانون مالیاتی ســبب 
نگرانی های زیادی میان تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور شده است. 
بر اســاس پیش نویس این قانون که از ســمت وزارت امور اقتصادی و 
دارایی تهیه شده، بسیاری از مشــوق های مالیاتی، دیگر جایی در این 
قانون ندارند. در صدر مــاده ۱۳۲ قانون مالیاتی فعلــی، درآمد ابرازی 
مشــمول مالیات هم در مناطق کمتر توسعه یافته و هم در سایر مناطق 

به نسبت مدت مشمول نرخ صفر مالیاتی است.
 این مشوق باعث می شود که اشــخاص حقوقی غیر دولتی تالش کنند 
که تولید و فروش خود را افزایش دهنــد تا بتوانند از نرخ صفر صدر ماده 
بهره مند شوند و هم به ازای هر ۱۰ درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول 
مالیات نسبت به سال قبل، یک واحد درصد و حداکثر پنج واحد درصد 
از نرخ مالیاتی آن ها کاســته شــود و هم عالوه بر دوره حمایت از طریق 
مالیات با نرخ صفر حســب مورد از مشوق ســرمایه گذاری می توانند 
اســتفاده کند. اما در پیش نویس الیحه اصالحی این مشوق ها نادیده 
گرفته شده و مالک اســتفاده از نرخ صفر مالیاتی ســرمایه گذاری در 

دارایی های ثابت است.
در مــاده ۱۳۲ فعلــی بــرای مشــارکت ســرمایه گذاران خارجی 
و شــرکت های خارجــی کــه در تولید محصــوالت داخلــی ایران 
سرمایه گذاری می کنند مشوقی در نظر گرفته شده اما در پیش نویس 
الیحه اصالحی این مشوق حذف شده است، در شرایط کنونی افزایش 
درآمدهای دولت جهت کاهش کســری بودجه و اتــکا به درآمدهای 
پایدار از الزامات اقتصاد کشــور اســت، اما موضوع مــاده ۱۳۲ قانون 
مالیاتی باید با نظر همه ذینفعان و بررســی جامــع در زمینه حمایت 
از اشــتغال و صنایع همراه با توجه به افزایش رفــاه عمومی مردم در 
نظر گرفته شــود. پایه های مختلف مالیاتی دیگر که در زمره مالیات 
از مصرف قرار می گیرند، مثل مالیات بر ارزش افروده می تواند اصابت 
مالیاتی را دقیق تر باشــند و با عدالت اقتصادی ســنخیت بیشــتری 

داشته باشند.

تریبون

یادداشت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تفکیک 
وزارت صمت موجب می شــود وزیر صنعت و معدن بر 
تولید تمرکز بیشــتری داشته باشــد و این اقدام نتایج 

بهتری را رقم خواهد زد.
لطف اهلل ســیاهکلی در رابطه با تفکیک وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت اظهارکــرد: در حــال حاضر همه 
متوجه شــده اند که کار وزارت صنعــت را نمی توان با 
این منوال ادامــه داد و برنامه هــای آن را اجرایی کرد. 
رئیس جمهور نیز به همین علــت به مجلس اعالم کرد 
بنای جداسازی این وزارتخانه را دارد.عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شــورای اســالمی افزود: این 
موضوع نشان می دهد وزارت صمت آنقدر بزرگ است 
و گرفتاری های متعددی دارد که رسیدگی به همه امور 
مربوطه در آن مقدور نیست چراکه اساساً در این مسیر 

نمی توان به توسعه و تقویت تولید پرداخت.
نماینده مردم قزوین در مجلس شــورای اسالمی بیان 

کرد: امــروز بخش بازرگانــی و تنظیم بازار، 
حجم زیــادی از وقت و انــرژی وزیر صمت 
و تیــم او را می گیــرد. با توجه به شــرایطی 
که امروز در کشــور داریم و اقداماتی که در 
راستای اصالحات اقتصادی در دست انجام 
اســت به صورت مداوم در بازار دچار مشکل 
می شــویم و وزیر به جهت حل این مشکالت 

از انجام کارها و اقدامات اصلی باز می ماند.
ســیاهکلی تصریح کرد: در حال حاضــر وزیر صمت با 
توجه به رسیدگی و رفع مشکالت روزمره بازار، زمانی 
برای پیشــبرد برنامه های این حوزه ندارد. همین یک 
دلیل برای آنکه این وزارتخانه تفکیک شود کافی است.

وی افزود: از طرف دیگر بیش از ۳۰ وظیفه می توان در 
وزارت بازرگانی تعریف کرد کــه هیچ دخل و ارتباطی 
به صنعت نــدارد و به همین میــزان می توانیم وظیفه 
در حوزه صنعت تعریف کنیم که بــه بازرگانی مربوط 

نیست. با این وجود این دو حوزه در کنار هم 
ذیل یک وزارتخانه قرار گرفته اند و این دلیل 
دیگری اســت که وزارت صمت باید تفکیک 
شــود چرا که بســیاری از اقدامات در آن به 

یکدیگر ارتباطی ندارد.
عضو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
شــورای اســالمی تاکید کرد: اگر تفکیک 
صورت بگیرد اقدامات الزم در حــوزه بازرگانی و تولید 
با تمرکز و کیفیت بهتری انجــام می گیرد و قطعاً نتایج 

بهتری رقم خواهد خورد.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا تفکیک وزارت صمت 
راه چاره ای برای حفــظ فاطمی امیــن در وزارتخانه 
مذکور به شمار می رود؟ عنوان کرد: من چنین اثباتی 
ندارم که دولت می خواهد وزیر فعلــی را حفظ کند یا 
برای حفظ شــخص، موضوع تفکیــک را مطرح کرده 
باشد. دولت دو وزارتخانه را تعریف خواهد کرد که برای 

هر یک از آنها وزیری به مجلس معرفی می شود.
ســیاهکلی در واکنش به این ســوال که آیا تفکیک در 
مجلس رأی خواهد آورد، پاسخ داد: باید ببینیم پروسه 
تفکیک به چــه نحوی صورت می گیرد امــا با توجه به 
اینکه دولت موافق است و نمایندگان زیادی از مجلس 
نیز موافقت خود را اعالم کرده اند پیش بینی می شــود 

این موضوع در صحن رأی خواهد آورد.
وی در رابطه با ابهام و نگرانی ها مبنی بر اینکه تشکیل 
مجــدد وزارت بازرگانی به تولید کشــور ضرر خواهد 
زد گفت: واردات یــک کلیــد واژه دارد و آن کلید واژه 
»تنظیم بازار« اســت. از طرف دیگر در برخی از امور و 
کاالها، تولید ما به اندازه نیاز نیست. در چنین شرایطی 

چه کسی مدافع حقوق مشتری و مردم خواهد بود.
ســیاهکلی تصریح کرد: نباید یک طرفه قضاوت کنیم. 
نکته مهم آن اســت که صرفاً حمایت کــردن از تولید 

موجب نادیده گرفته مردم و مشتری خواهد شد. 

مجلس

تفکیک وزارت صمت تمرکز بر تولید را افزایش می دهد

سید مهدی حسینی  ســخنگوی وزارت 
امور خارجه گفت: ســفر »علــی باقری« به 
نیویورک ارتباطی به گفتگــوی دوجانبه با 
مقامات آمریکایی در بحث هسته ای و هیچ 

موضوع دیگری ندارد و نخواهد داشت.
 ناصر کنعانی سخنگوی دستگاه دیپلماسی 
در نشســت خبری با اشــاره به تحوالت در 
حوزه قفقــاز جنوبی، گفــت: موضع صریح 
ایران در قبــال تحــوالت در منطقه قفقاز 
جنوبی بارها در ســطوح مختلف به صورت 
رسمی بیان شده اســت و هیچ گونه ابهامی 

وجود ندارد.
وی با بیان اینکه متأســفانه از روز سه شنبه 
هفته گذشــته شــاهد آغاز درگیری های 
جدید مــرزی بیــن دو کشــور جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان بودیم که به کشته 
و زخمی شــدن جمــع زیــادی از طرفین 
منجر شــده اســت، افزود: ایران مبتنی بر 
سیاســت همســایگی و تالش برای کمک 
سازنده به حل و فصل بحران های منطقه ای 
در ســریع ترین زمان ممکــن وارد عمل و 

تالش های سیاسی شد.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی اضافه 
کرد: در این ارتباط گفتگوی نخســت وزیر 
ارمنستان با رئیس جمهور کشورمان انجام 
و رئیس جمهور دیدگاه ها و مواضع ایران را 
بیان و توصیه های سیاســی خود را به طرف 
ارمنستانی منتقل کرد. بعد هم گفت وگوی 
تلفنــی وزیــر خارجه ایــران بــا همتای 

آذربایجانی انجام شد.

ایران از هیچ کمکی برای پایان دادن
 به درگیری ها دریغ نمی کند

کنعانی با بیان اینکه ایران همانند سابق که 
از ابتدای بحران از هیــچ کمکی برای پایان 
درگیری ها دریغ نکرده بود، با سرعت عمل 
وارد و با تالش هــای دیپلماتیک تالش کرد 
آتش بس برقــرار و آرامش بــه مرزهای دو 
کشــور برگردد، افزود: مواضع اصولی ایران 
واضح اســت و معتقد به ضرورت استفاده از 
رویکرد و راهکارهای سیاســی برای پایان 
دادن به درگیری ها و کاهــش تنش و ورود 
به گفتگوهای سیاســی بــرای حل و فصل 

اختالفات دو کشور هستیم.
وی تاکید کــرد: معتقدیــم آن چیزی که 
می توانــد به حــل و فصل ایــن اختالفات 
کمک کنــد هم وجود اراده سیاســی در دو 
کشور برای شروع گفتگوها و هم استفاده از 
چارچوب های منطقــه ای که به پایان دادن 
درگیری ها کمــک کند و ایــران برمبنای 
سیاست همســایگی و روابط دوستانه با دو 
طرف همچنان آماده است برای پایان دادن 

به تنش ها و رفع اختالفات کمک کند.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه همچنین 
درپاسخ به ســوالی درباره اینکه آیا احتمال 
می رود جلســه ای در نیویــورک پیرامون 
مذاکرات رفع تحریم ها برگزار شود، تصریح 
کرد: ســفر رئیس جمهــور و هیئت همراه 
برای مشــارکت دراجالس ســاالنه مجمع 

عمومی سازمان ملل انجام شده است.

احتمال برگزاری نشست درباره 
مذاکرات در نیویورک

کنعانی افزود: برنامه تعریف شــده ای برای 
گفتگــو دربــاره مذاکرات رفــع تحریم ها 
در چارچــوب این ســفر وجود نــدارد، اما 
نشست های بین المللی فرصت خوبی برای 
نشست های سیاسی و مذاکرات حاشیه ای 
بین مقامات کشــورها برای تبــادل نظر در 
خصوص موضوعات مــورد عالقه دوجانبه، 
منطقــه ای و موضوعــات چندجانبــه و 
بین المللی اســت. اینکه در حاشیه نشست 
گفتگوهایی دربــاره موضوع هســته ای و 
مذاکرات رفــع تحریم ها صــورت بگیرد، 
را رد نمی کنم و ایران بــه صورت طبیعی از 
هر فرصتی بــرای بیــان دیدگاه های خود 
در موضوعــات مــورد عالقــه دوجانبه و 

بین المللی استفاده می کند.
وی با بیــان اینکه ایــران هیــچ وقت میز 
مذاکرات را تــرک نکرده و مذاکــرات را به 
عنوان روش مناســب و منطقــی و معقول 
برای حل و فصل اختالفات می داند، تصریح 
کرد: ما از هر فرصتی برای بیان دیدگاه های 
ســازنده و منطقی خود اســتفاده خواهیم 
کرد و مجمع عمومی ســازمان ملل یکی از 

فرصت های پیش روی ایران است.

همگرایی میان جریان های مقاومت، 
به صلح و ثبات در منطقه کمک می کند

ســخنگوی وزارت امور خارجــه همچنین 
درباره از ســرگیری روابط بیــن حماس و 
ســوریه و نقش ایــران و حــزب اهلل در این 
زمینه، افزود: دولت ســوریه سال ها میزبان 
خوب و گرمی برای گروه هــا و جریان های 
مقاومت فلسطینی بود و در نتیجه تحوالت 
ســال های گذشــته خاصه گرفتار شــدن 
ســوریه در یک بحران داخلــی مبتنی بر 
طراحی خارجی، متأســفانه روابط دیرینه 
حماس و دولت ســوریه نیز دچــار خلل و 

نقصان شده بود.
کنعانی افــزود: تحوالت ســال های اخیر 
نشان داد که تهدید اصلی برای صلح، ثبات 
و امنیت کلیه طرف های منطقه ای از جمله 
سوریه و برای همه طرف هایی که در منطقه 
معتقد به ضــرورت همگرایــی برای حفظ 
صلح و ثبات هســتند، رژیم صهیونیســتی 

است.
وی اظهار کرد: شاهد تغییر رویکرد کشورها 
و طرف هــای منطقــه ای در بازســازی و 
اصالح روابطشان با سوریه بودیم در نتیجه 
تالش های به عمل آمده و هــم نگاه جدید 
در صحنه فلسطین نســبت به حقوق مردم 
فلســطین و هــم تالش هــای طرف های 
منطقه ای و عالقه مندان بــه صلح و ثبات و 
امنیت در منطقــه از جمله ایران و حزب اهلل 
و تالش های مثبت روسیه شاهد گرم شدن 

مناسبات سوریه با حماس هستیم.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه 
این همگرایی ها در جهــت منافع ملت های 
منطقه و ملت مظلوم فلســطین اســت و به 
تقویت جایــگاه فلســطین در مقابل رژیم 
اشــغالگر فلســطین کمک می کند، گفت: 
همگرایــی بیــن جریان هــای مقاومــت 
می تواند بــه تقویت صلح و ثبــات و امنیت 
منطقه کمک کند. ملت مظلوم فلســطین 
نیازمنــد حمایــت ملت هــا و دولت هایی 
هستند که به حقوق ملت فلسطین اهتمام 

دارند.
کنعانــی پیرامون انعقاد قــرارداد در زمینه 
ســوخت بین ایران و لبنان هم گفت: روابط 
ایران و دولت و ملت لبنان دوســتانه است 
و ایران همواره تالش کــرد در جهت کمک 
به رفع مشــکالت لبنان اعم از مشــکالت 
سیاســی و به ویژه در دو ســال اخیر کمک 

به رفع مشــکالت اقتصادی لبنان خاصه در 
حوزه انرژی نقش ســازنده خــودش را ایفا 

کند.
وی افزود: ایــران در چارچوب مناســبات 
دوستانه و ســازنده با دولت لبنان و توسعه 
همکاری های دوجانبه با این کشور ارتباط 
دارد و گفتگوهایــی بــا وزارت انرژی لبنان 
انجام داده اســت. حمایــت از دولت های 
دوست و کمک به رفع مشــکالت آنها را در 

دستورکار داریم.
ســخنگوی وزارت امور خارجه با اشــاره به 
اینکه ایران متناســب با ظرفیت های خود 
حتماً آمادگی دارد به رفع مشــکالت لبنان 
در چارچــوب منافــع و مصالــح دوجانبه 
کمک کنــد و با مذاکرات دو کشــور زمینه 
برای کمک اقتصادی به لبنان فراهم شــود، 
گفت: اما بحث سوخت رایگان مطرح نیست. 
امیدواریم مذاکرات پیش رو بین دو کشور به 

رفع نیازهای ملت لبنان کمک کند.

تشدید بی ثباتی در قفقاز جنوبی 
منافع هیچ یک از کشورهای درگیر را 

تأمین نمی کند
کنعانی درخصوص ســفر »نانسی پلوسی« 
به ارمنســتان و حمایــت از ارمنســتان و 
اشــغالگر خواندن جمهــوری آذربایجان و 
حضور آمریکا در قفقاز، افزود: در چارچوب 
نگاه سیاسی اصولی و اعالم شــده ایران به 
تحوالت قفقــاز جنوبــی و درگیری ها بین 
این دو کشــور نگاه می کند. تشدید تنش ها 
و بی ثباتی در قفقاز جنوبی منافع هیچ یک 
از کشــورهای درگیر و همســایه را تأمین 

نخواهد کرد.
وی با بیــان اینکه هر طرفی کــه در منطقه 
می خواهــد اظهارنظر کند بایــد تالش آن 
کمک به ایجــاد صلح و ثبات باشــد، افزود: 
صلح، ثبات و امنیت در منطقه الزمه توسعه 
اقتصادی و رونق روابــط اقتصادی و تجاری 
اســت. هرگونه رویکردی خــارج از این را 
تحریک کننده می دانیم و دامن زدن به بی 

ثباتی در منطقه را نمی پذیریم.

گفتگوی دوجانبه ای با مقامات آمریکا 
نداریم

سخنگوی دســتگاه دیپلماسی در پاسخ به 
سوالی درباره اینکه آیا وزیر امور خارجه و یا 
»علی باقری« دیداری با مقامات آمریکایی 
در نیویورک خواهند داشــت؟، گفت: هیچ 
گفتگوی دوجانبه ای بــا مقامات آمریکا در 
نیویورک نخواهیم داشــت و رئیس جمهور 
به صراحت و شــفافیت دیدگاه ایران را بیان 

کرد.
کنعانی با بیــان اینکه در حــوزه مذاکرات 
رفع تحریم ها ارتباطات و تماس ها از طریق 
هماهنگ کننده اتحادیه اروپــا ادامه دارد 
و در این زمینه هر گونــه تحولی در همین 
چارچوب رخ خواهد داد، افزود: سفر باقری 

ارتباطی بــه گفتگوی دوجانبــه با مقامات 
آمریکایی در بحث هسته ای و هیچ موضوع 

دیگری ندارد و نخواهد داشت.
وی افــزود: رئیــس جمهــور در ســفر به 
نیویــورک دیدگاه ها و نظرات ایــران را در 
ارتباط با تحوالت منطقــه ای بیان خواهند 
کرد. رئیس جمهور مذاکــرات دوجانبه در 
حاشــیه نشســت مجمع عمومی خواهد 
داشــت و در کنفرانس های خبــری برنامه 

ریزی شده شرکت خواهد کرد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: 
هیچ موقــع تریبون های عمومــی مجامع 
بین المللی را ترک نکردیم و رئیس جمهور 
بر حضور در این اجالس تأکید داشــت که 
مواضع رسمی ایران را با صراحت و شفافیت 
از تریبون مجمع عمومی به اطالع جهانیان 

برساند.
کنعانی درباره اظهارات مشــاور امنیت ملی 
آمریکا درباره »مهسا امینی« گفت: هرگونه 
اظهارات مداخله جویانه مقامات امریکایی را 
در موضوعات داخلی ایــران قاطعانه مردود 
می دانیم. دولــت آمریکا اگر نگــران ملت 
ایران اســت، محاصره ظالمانــه، یکجانبه 
و غیرقانونی را علیه ملت ایــران بردارد و از 

سیاست های ظالمانه دست بردارد.

ایران میزبان هیئت اقتصادی و تجاری 
بزرگی از روسیه است

وی در ادامه این نشســت خبــری با اعالم 
اینکه امروز و چنــد روز آینده، ایران میزبان 
هیئت اقتصادی و تجاری بزرگی از روســیه 
شامل بیش از ۶۰ شرکت خواهد بود، گفت: 
ترکیب هیئت ها متنوع اســت و زمینه های 
متنوع همکاری را در حوزه های کشاورزی، 
مصالــح ســاختمانی، قطعــات خــودرو، 

تجهیزات پزشکی در بر می گیرد.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره مسیر 
موازی برای مذاکرات رفع تحریم ها و نقش 
عمان نیز گفــت: گمانه زنی هــای خبری 
و رســانه ای در ارتباط با رونــد مذاکرات را 
نمی توانــم تعیین کنــم. رونــد مذاکرات 
چارچوب روشنی دارد و در همان چارچوب 

ادامه می یابد.
کنعانی افزود: روند موازی نقش آفرینی های 
طرف ثالث، موضوع جدیدی نیست و پیش 
از این کشــورهای مختلف بــا عالقه مندی 
و نگاه توأم با حســن نیت تــالش کردند در 
ارتباطات دیپلماتیک نقش ســازنده ای را 
برای نزدیک کردن دیدگاه های طرف های 

مذاکره ایفا کنند.
وی با بیــان اینکه ایــران از این تالش های 
توأم با ُحســن نیت اســتقبال کرده است، 
تاکید کرد: اگر هر کشوری با نگاه به ضرورت 
کمک به حل و فصل اختالفات گامی بردارد 
و نقشــی ایفا کند ایــران کمافی الســابق 

استقبال می کند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 

سوالی در مورد دستاوردهای حضور رئیس 
جمهور در نشست ســران شانگهای، گفت: 
سفر رئیس جمهور کشورمان به ازبکستان 

با دو هدف و منظور صورت گرفت.
کنعانــی افزود: بخش اول ســفر رئیســی 
مربوط به پاســخ به دعوت رســمی همتای 
ازبکســتانی بــود که ســفر بســیار مهم و 
حائــز اهمیتــی در مناســبات دو جانبــه 
جمهوری اســالمی ایران با این کشور مهم 
آســیای مرکزی بود که این ســفر در تاریخ 
۲۳ شهریور انجام شــد و مالقات با همتای 
ازبکستانی انجام شــد و گفتگوهای وزرای 
همــراه رئیس جمهور با همتایــان خود نیز 
صورت گرفت که بر مبنای اراده سیاســی 
مشــترک دو کشور برای گســترش روابط 
فیمابین در حوزه هــای مختلف، مذاکرات 
سازنده ای را شاهد و شاهد امضای ۱۷ سند 

در حوزه های مختلف بودیم.

آخرین اقدامات دیپلماتیک ایران برای 
بازگرداندن سران گروهک منافقین

کنعانی درباره آخرین اقدامات دیپلماتیک 
برای بازگرداندن ســران گروهک منافقین 
گفت: پذیــرش گروه های تروریســتی به 
ویژه گروه های تروریســتی شناسنامه دار و 
شناخته شده خالف مسئولیت های قانونی 
و بین المللی کشــورها و مغایر سیاست های 

دوستانه در روند مناسبات کشورهاست.
وی تاکید کرد: ایران اقدام برخی کشــورها 
را در پذیــرش و میزبانــی از گروه هــا و 
سازمان های تروریســتی منجمله سازمان 
منافقیــن اقدامی مغایر با مســئولیت های 
قانونــی و بین المللی این کشــورها و مغایر 

حسن نیت در مناسبات دوجانبه می داند.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی با بیان 
اینکه درباره اعالن قرمز بــرای بازگرداندن 
تروریست های در این کشــورها روندهای 
شناخته شــده ای در روابط کشورها است، 
گفت: ایران برای استفاده از چارچوب های 
قانونی و زمینه های شــناخته شــده رفع 
تهدیــد از ناحیه تروریســت ها دریــغ و از 

حقوق قانونی خود چشم پوشی نمی کند.

درباره فوت ملکه انگلیس، طبق عرف 
دیپلماتیک عمل کردیم

کنعانی درباره اینکه چــرا ایران موضعی در 
خصوص مرگ ملکه نشــان نداده اســت؟، 
تصریح کــرد: ایــران درباره فــوت ملکه، 
متناسب با روابط دوجانبه و عمل متقابل در 
مناسبت های مشابه عمل کرده است. اقدام 
متقابل در این خصوص مبتنی بر عرف رایج 

و آداب شناخته شده دیپلماتیک است.
وی گفت: به طور طبیعی، مناســبات میان 
کشــورها در خالء شــکل نمی گیرد بلکه 
مبتنی بر چارچوب های متناسب و متقابل 
است.سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: 
ما در این زمینه متناســب با عرف و نزاکت 
دیپلماتیــک عمــل کردیــم و امیدواریم 
در دوره پیــش رو شــاهد بهبــود و ارتقای 
مناســبات دو کشــور باشــیم و بتوانیم در 
چارچوب منافع مشترک به سمت جلو گام 

برداریم.
کنعانی در رابطه با پیشــنهاد فرانسه و اردن 
برای برگزاری نشســت فــوری منطقه ای 
مشــابه نشســت بغداد با حضــور ایران و 
عربســتان، گفت: ایران معتقد اســت آن 
چیزی که می تواند به تقویت ثبات و آرامش 
در منطقه و حل و فصــل اختالفات و کمک 
به بحران هــای پیچیــده منطقه ای کمک 
کند استفاده از چارچوب های منطقه محور 
اســت.وی افزود: فضای سیاســی منطقه 
به ویــژه در طول ماه های اخیــر بیش از هر 
زمان دیگری مستعد راه اندازی ابتکارهای 
دوســتانه منطقــه ای اســت بــرای آنکه 
کشــورهای منطقه بنشــینند و تبادل نظر 
کرده و از ظرفیت هــای منطقه ای برای حل 

و فصل اختالفات استفاده کنند.
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وزارت اقتصاد:
رشد ۴.۳ درصدی اقتصاد ایران در فصل بهار 

بیانگر شرایط غیر رکودی است
 وزارت اقتصاد اعالم کرد: رکود به شــرایطی گفته می شــود که تولید 
ناخالص داخلی کشــوری در یک دوره زمانی کاهش یابد، اما بر اساس 
گزارش رســمی مرکز آمار ایران، رشــد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۱ 
معادل ۳.۸ درصد و رشــد اقتصادی بدون احتســاب نفت معادل ۴.۳ 

درصد بوده و اقتصاد ایران در شرایط رکودی قرار ندارد.
 وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاســخ به گــزارش روزنامه تعادل با 
عنوان جدال همزمان اقتصاد ایران با رشد و تورم اعالم کرد: این روزنامه 
بدون توجه به گزارش رسمی مرکز آمار ایران و یا بانک مرکزی و صرفا با 
اســتناد به برخی گزاره های مخدوش خبری سعی در القای بدتر شدن 
وضعیت اقتصادی کشور کرده است، در حالی که براساس گزارش مرکز 
آمار ایران در بهار سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت 
۴.۳ درصد و با احتســاب نفت ۳.۸ درصد بوده اســت. این نهاد آماری 
نرخ رشد اقتصادی کشــور بدون احتساب نفت در ســه ماهه اول سال 
گذشته ۳.۵ درصد گزارش کرده بود.بر اســاس گزارش وزارت اقتصاد، 
رکود اقتصادی به شرایطی گفته می شود که رشد اقتصادی منفی شود 
و یا تولید ناخالص داخلی در دوره بررسی شده نسبت به دوره قبل کمتر 
شده باشد. اما بر اســاس گزارش مرکز آمار، رشــد اقتصادی کشور در 
فصل بهار بدون احتســاب نفت مثبت ۴.۳ و با احتساب نفت مثبت ۳.۸ 
درصد بوده است؛ بنابراین استفاده از عبارت رکود، کاماًل نادرست است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد بخش صنعت در فصل بهار معادل ۵.۱ 
درصد بوده که این رقم ۰.۲ درصد بیش از بهار ســال گذشته و ۲ درصد 
بیش از کل سال گذشته است.بررسی آمار عملکرد ماهانه شرکت های 
بورسی نشان می دهد که تولید صنایع شــرکت های بورسی در ۵ماهه 
اول سال جاری بیش از پنج درصد بوده است؛ بنابراین اقتصاد ایران در 

سال ۱۴۰۱ در حال افزایش حجم و ظرفیت است.
نکته مهم این اســت که با توجه به روند رو به رشــد بخش کشاورزی و 
تامین نیازهای اولیه تولید ازجمله تامین بــرق در فصل بهار و افزایش 
بارندگی ها در فصل تابســتان نسبت به مدت مشــابه سال قبل، به نظر 
می رسد رشد اقتصادی فصل تابستان سال جاری افزایش قابل توجهی 

نسبت به تابستان سال قبل داشته باشد.

بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران، بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی 
که یکی از زیرمجموعه های بخش صنعت اســت، در بهار ســال جاری 
رشد ۱۳.۸ درصدی داشته که این رقم نتیجه تالش های دولت افزایش 
ظرفیت تولید برق اســت. آمار تولیــد ماهانه شــرکت های فوالدی، 
پتروشــیمی و خودروســازی بیانگر افزایش تولید این صنایع در ۵ ماه 
اول امسال است که این افزایش تولید بدون افزایش ظرفیت تامین برق 

امکان پذیر نبوده است.
نرخ تورم در شهریورماه ســال ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بوده که این 
رقم یک رکــورد در ۶ و هفت دهه اخیر محســوب می شــود. اما دولت 
سیزدهم اصالح سیاست ارزی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، توانست نرخ 
تورم را تا پایان مردادماه به ۴۰.۱ درصد کاهــش دهد و با توجه به روند 
نزولی تورم ماهانه تولیدکننده و تورم ماهانــه مصرف کننده در دو ماه 
اخیر، استمرار کاهش تورم در شهریورماه و ماه های آینده حتمی است. 
با روند فعلی تورم به نظر می رسد تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم به حدود 
۳۰ درصد نزدیک شــود که این نرخ تقریباً معادل نیمــی از نرخ تورم 

شهریور ۱۴۰۰ است.
سیاست کنترل تورم در دولت ســیزدهم یک سیاست محوری است و 
تا آخرین روز فعالیت دولت این سیاســت ادامه خواهد داشــت که در 
این راستا سیاســت هایی مانند کنترل ترازنامه بانک ها، مهار خلق پول 
بانک های ناتراز، جلوگیری از اضافه برداشــت بانک ها با تدوین و ابالغ 
دســتورالعمل وثیقه گیری در قبال اضافه برداشــت، کاهش کسری 
بودجه و افزایش درآمدهای پایدار و کاهش اســتفاده از تنخواه بودجه 

پیگیری می شود.

کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد
سرمایه گذاری مردم در امالک با پول های خرد

 کارشناس بازار ســرمایه گفت: صندوق امالک و مستغالت بورسی بر 
روی امالک ساخته شده سرمایه گذاری می کنند و با بازسازی و فروش، 
تغییر کاربری امالک یا اجاره دادن این امــالک و... می تواند دارندگان 
واحدهای این صندوق ها را در بازده این گونه ســرمایه گذاری ها سهیم 

کنند.
پس از صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت 
)REIT( توسط ســازمان بورس و اوراق بهادار، نخســتین صندوق با 

موضوع مذکور در هفته جاری نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.
یکی از تمایزهای این نوع ســرمایه گذاری با صندوق زمین و ساختمان 
این اســت که صندوق های ریت، بر روی ملک ســاخته شده و در حال 
بهره برداری تاســیس می شود و ســرمایه گذاران، عالوه بر بهره مندی 
از فرصت افزایش قیمــت ملک، می توانند از جریان درآمدی ناشــی از 
اجاره امالک موجود در صندوق نیز بهره مند شــوند. نخستین صندوق 

احتماالً ظرف دو هفته آینده در فرابورس پذیره نویسی خواهد شد.
»احسان مرادی«، کارشناس بازار ســرمایه در این خصوص بیان کرد: 
در حوزه ســرمایه گذاری بر روی امالک و مســتغالت دو نوع صندوق 
)صندوق زمین و ساختمان و صندوق امالک و مستغالت( وجود دارد. 
صندوق های زمین و ساختمان با جذب منابع مردم، اقدام به ساخت بر 
روی زمین های دارای پروانه ساختمانی و فروش واحدهای احداث شده 
می کنند.وی خاطرنشان کرد: مشــکل صندوق های زمین و ساختمان 
این است که در زمان اتمام پروژه ساختمانی ممکن است فروش واحدها 
ساخته شــده زمان بر باشد و بازده موثر مشــارکت کنندگان را کاهش 
دهد. همین نقطه ضعف، راه اندازی صندوق های امالک و مستغالت را 

ضروری می کند.
مرادی اضافه کرد: صندوق امالک و مســتغالت بورسی بر روی امالک 
ساخته شــده ســرمایه گذاری می کند و با بازســازی و فروش، تغییر 
کاربری امــالک یا اجــاره دادن این امــالک و... می توانــد دارندگان 

یونیت ها را در بازده این گونه سرمایه گذاری سهیم نمایند.
این کارشناس بازار ســرمایه ادامه داد: در بازارهای مالی تالش می شود 
برای تمامی سالیق، ابزارســازی صورت بگیرد و صندوق های امالک و 
مستغالت برای اشخاصی که تمایل به ســرمایه گذاری در بازار امالک 
دارند، ابزار بسیار مناسبی خواهد بود. طبیعتاً هرچه تنوع ابزارهای بازار 
ســرمایه افزایش یابد، سرمایه گذاران بیشــتری را هم می توان در این 

بازار جذب کرد.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا راه اندازی صندوق هــای امالک و 
مستغالت، می تواند ابزاری برای واگذاری امالک مازاد بانک ها نیز باشد 
یا نه؟ گفت: حتماً بانک ها هــم امکان عرضه امالک مــازاد را از طریق 

صندوق های امالک و مستغالت خواهند داشت. 

بازار

 مدیرکل تجاری ســازی و امور تشکل های وزارت راه و 
شهرسازی گفت: تالش داریم تا قطار مستقیم چین به 
ایران را راه اندازی کنیم که نشــانه مثبتی در چارچوب 
حمایتی و تقویت کننده عضویت در سازمان شانگهای 

برای بخش ترانزیت و حمل و نقل است.
»امین ترفع« درباره منافع عضویت ایران در ســازمان 
شــانگهای اظهار کرد: امیدواریم چارچوب شانگهای 
بتواند باعث افزایش حجم تجارت و افزایش چسبندگی 

اقتصادی بین اعضای این سازمان کمک کند.
وی توضیــح داد: ایران بــا اعضای ســازمان همکاری 
شــانگهای در چارچوب حمل و نقلی مشــابهی عضو 
هســتند، مثاًل با تعدادی زیادی از اعضای این سازمان 
در کریدور شــمال- جنوب عضو و با تعدادی دیگر در 
چارچوب سازمان اکو و همین طور تراسیکا )کریدوری 

به سوی اروپا( عضویت و توافقنامه داریم.
ترفع بیان کــرد: عضویت در شــانگهای 
می توانــد عــالوه بــر همکاری هــا در 
چارچوب های حمل و نقلــی، زمینه های 
ایجاد چســبندگی اقتصــادی و افزایش 
ظرفیت تجــاری بین کشــورها را فراهم 
کند؛ وقتی ظرفیت تجارت بین کشــورها 

افزایش پیدا می کند که حمــل و نقل و ترانزیت هم 
رشد کند.

مدیرکل تجاری ســازی و امور تشکل های وزارت راه و 
شهرسازی گفت: به جز چین با دیگر کشورها ارتباطات 
دو جانبه زمینــی و ریلی وجود دارد. تــالش داریم در 
رابطه با افزایش همکاری ها با چین قطار مستقیم چین 
به ایران را احیا کنیم که مبدا آن از شانگهای خواهد بود 

که نشانه  مثبتی است که چارچوب سازمان 
همکاری شــانگهای می تواند تقویت کننده 

باشد.
ترفع در این باره توضیــح داد: نکته مهم این 
است که برای تسهیل ترانزیت و حمل و نقل 
بین المللی در جریان صادرات و واردات، باید 
زنجیره های تامین بین اعضای شــانگهای را 
شناســایی و تقویت کنیم؛ بدون اینکه زنجیره تامین 
به هم گره خورد و بدون رفت و آمد جریان تکنولوژی، 
مواد و توزیع کاالی ســاخته شــده و ایجاد یک شبکه 
تجاری نمی توانیم بر موضوع ترانزیت تاثیرگذار باشد. 

وی تصریح کرد: این اتفاق در صورتی که در ســازمان 
همکاری های شــانگهای رخ دهد، تمــام زمینه های 
حمل و نقــل اعم از ترانزیــت چندجانبــه و دوجانبه 

تقویت خواهد شد.
به گفته این مقام مســوول، هر چقــدر حجم تجارت و 
ظرفیت هــای تجاری افزایــش یابد، متناســب با آن 
ظرفیت کریدورهای ترانزیتــی افزایش خواهد یافت و 
امیدواریم بتوانیم در ابتکاراتی که در حال برنامه ریزی 
آن هستیم تا طی روزهای آینده در تهران موقعیتی را 
ایجاد کنیم و بتوانیم ساختارهای چند جانبه بین ایران 
و اعضای شانگهای تقویت شود و بتوانیم شاهد ارتقای 

ترانزیت در این چارچوب باشیم.
مدیرکل تجاری ســازی و امور تشکل های وزارت راه و 
شهرســازی گفت: همه نگاه ها باید به این سمت باشد 
که موانع جریان تجــارت بین کشــورها را برداریم تا 
زنجیره های تامین و روابط اقتصادها به هم گره بخورد 

و تاثیر قابل توجهی روی ترانزیت داشته باشد.

 عضو انجمــن اقتصاددانان ایــران با تاکیــد بر اینکه 
عضویت ایران در ســازمان شــانگهای در دوره تحریم 
اهمیت ویژه ای دارد، گفــت: قراردادهای چند چانبه 
مالی راهی برای شکســتن ســلطه دالر و یورو است و 
عضویت در ســازمان همکاری های شانگهای می تواند 

نظام های پولی متنوعی ایجاد کند.
 ایران روز جمعه به صورت رســمی به عضویت سازمان 

همکاری های شانگهای در آمد. سران کشورهای چین، 
روسیه، هند، ایران، ازبکســتان، قزاقستان، بالروس، 
ترکیه، آذربایجان، قرقیزستان، پاکستان، مغولستان، 
تاجیکســتان و ترکمنســتان عضو این نهاد اقتصادی 

منطقه ای هستند.
»عباس علــوی راد« عضو انجمــن اقتصاددانان ایران 
در خصوص عضویت ایران در ســازمان همکاری های 

شانگهای و اثرات آن بر اقتصادی کشور، اظهار داشت: 
این موضــوع از چند جهت برای کشــور اهمیت دارد؛ 
نخست از بُعد زمانی است؛ زیرا ایران زمانی به سازمان 
ملحق شانگهای می شــود که تحریم های ظالمانه ای 

علیه کشور اعمال شده است.
وی افــزود: عضویت در ســازمان شــانگهای در دوره 
تحریم اهمیــت ویــژه ای دارد و می تــوان از مزایای 

اقتصادی، سیاسی و منطقه ای بهره مند شد.
این کارشــناس اقتصادی بیان کرد: اعضای ســازمان 
شانگهای کشورهایی هســتند که هم اکنون مراودات 
خوبی نســبت به گذشــته با ایران دارند، برای مثال با 
کشــورهای چین و روســیه قراردادهــای بلندمدت 
منعقد کرده ایم یا کشــور هند از مهم ترین خریداران 

نفتی ایران است و این عضویت به نفع ایران است.

قطار

شانگهای

خریدار  رئیس کل ســازمان امور مالیاتی 
گفت: معیار حساب های تجاری باید توسط 
شــورای پول و اعتبار و هیــأت عامل بانک 

مرکزی تعیین شود.
داود منظــور گفت:ایــن موضــوع در ابتدا 
موضوعی مالیاتی نیســت، بلکــه به حوزه 
بانک مرکزی و بــرای شــفافیت عملیات 
بانکــی فعــاالن اقتصــادی بازمی گردد و 
این شناســایی بــرای نظــارت و کنترل بر 

موضوعاتی همچون پولشویی و ... است.
اوگفت: البته ســازمان امــور مالیاتی نیز از 
این تفکیک حساب ها بهره مند خواهد شد 
و با شناسایی حســاب های تجاری، واریز به 
آنها، فروش و فعالیت تجاری تلقی می شود 
و از مبانی تشــخیص مالیات برای سازمان 
خواهد بود؛ بنابراین از تفکیک حساب های 
تجــاری و شــخصی اســتقبال می کنیم. 
تفکیک حســاب های تجاری و شخصی بر 
اســاس حکم مــاده ۱۰ قانــون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان انجام می گیرد 
که در آن بانک مرکزی مکلــف به تفکیک 

حساب ها است.
منظور می گوید: اگر بخواهیم راستی آزمایی 
کنیــم کــه یــک فعــال اقتصــادی این 
صورتحســاب را صادر کرده اســت یا خیر 
و اینکه آیا همــه صورتحســاب ها را صادر 
کــرده اســت، صورتحســاب های صادره 
وی را با اطالعاتی که از فروش او بر اســاس 
حســاب های تجــاری داریــم، مقایســه 
می کنیم؛ بنابراین تفکیک حســاب ها یک 
الزام قانونی اســت که وظیفه اجرای آن بر 
عهده بانک مرکزی بوده است، به این معنی 
که معیار حســاب های تجاری باید توسط 

شــورای پول و اعتبار و هیــأت عامل بانک 
مرکزی تعیین شود.

اوگفت: از سوی دیگر تمام حساب هایی که 
فعاالن اقتصادی به ســازمان امور مالیاتی 
معرفی کرده اند، حســاب تجاری است و ما 
این موارد را به بانک مرکزی اعالم می کنیم. 
در حقیقت در ســامانه مشــترکی که بین 
ســازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ایجاد 
شــده اســت و در وب سرویســی که ایجاد 
کرده ایم، همه حساب هایی را که در اختیار 
داریم به بانک مرکزی اعــالم می کنیم که 
تاکنون ۸ میلیون حســاب نزد ما به عنوان 

حساب مالیات معرفی شده اند.

او می گوید:این حساب ها، تجاری است و با 
معرفی به بانک مرکزی از مشوق های بانک 
مرکزی بهره مند خواهند شد و از سوی دیگر 
خود فعاالن اقتصادی ممکن است بخواهند 
حســاب های دیگری را هم تجــاری کنند 
که به ســراغ بانک می روند و بانک مرکزی 
هم این حســاب ها را در همین وب ســایت 
مشترک به ما معرفی و اعالم می کند. در این 
میان ممکن است عده ای برخی حساب های 
خود را به عنوان حســاب تجــاری معرفی 
نکنند، ولی با آن حســاب های شــخصی، 
فعالیت تجاری داشــته باشند در این زمینه 
شورای پول و اعتبار مکانیزمی را پیش بینی 

کرده است تا بتوانیم حساب های مشکوک 
به تجاری را شناسایی کنیم.

او گفت: حساب های مشــکوک به تجاری 
حساب هایی هستند که تعداد دفعات واریز 
به آن حســاب ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز 
و همزمان مجموع واریز ی هــای در ماه هم 
باالتر از ۳۵ میلیون تومان باشــد که بانک 
مرکزی هر ماه این حساب ها را به ما معرفی 

می کند.
تعداد واریزی به حســاب های افراد محدود 
اســت، با احتســاب حقوق و دســتمزد و 
حتی واریــزی اقــوام و آشــنایان کمتر از 
انگشــتان یک دســت اســت، اما وقتی به 

حساب شــخصی ۱۰۰ بار یا بیشتر واریزی 
انجام داشته باشد، نشــان دهنده این است 
که شــخص در حال فعالیت تجاری اســت 
و احتماالً بــرای فرار مالیاتــی از این ترفند 

استفاده می کند.
او گفت: متاســفانه بعضاً مشاهده می شود 
برخی از مشاغل مشــتری را وادار می کنند 
وجه را به حســاب های معیــن واریز کنند 
که این به معنی اســتفاده تجاری از حساب 
شخصی است. البته گاهی پیش می آید که 
مثاًل در یک حساب، شــارژ ساختمان واریز 
می شود و یا به حساب خیریه ها واریزی های 
متعدد داشته باشــیم، اما احراز هر دو شرط 
۱۰۰ واریز یا بیشــتر و مجمــوع واریزی ها 
۳۵ میلیون تومان یا بیشــتر در نظر گرفته 
می شــود تا طبــق مصوبه شــورای پول و 

اعتبار، حساب تجاری محسوب شوند.
منظور می گویــد: البته این دو شــرط هم 
بر اســاس معیــار کنتــرل پروفایل های 
حساب های بانکی و بررسی رفتار صاحبان 
حساب توسط بانک مرکزی مشخص شده 
اســت و ممکن اســت در آینده مثاًل جای 
شرط ۳۵ میلیون تومان، شــرط ۴۵ یا ۵۰ 
میلیون تومان و یا ارقام دیگر گذاشته شود 
و یا به جــای ۱۰۰ واریزی یا بیشــتر، مثال 
۱۵۰ واریزی و یا حتــی تعداد کمتر از ۱۰۰ 
واریزی مثال ۵۰ یا ۷۰ واریزی گذاشته شود 
و این دو شرط بر اســاس مقتضیات زمانی 
متغییر هســتند، اما در حال حاضر، شروط 
کنونی چنین هســتند. البته ذکر این نکته 
ضروری اســت که وقتی می گوییم واریز به 
حساب شخص یعنی »مجموع حساب های 

مربوط به یک کد ملی« است.

قطار چین به ایران راه اندازی می شود

 اعضای شانگهای می توانند نظام های پولی متنوعی ایجاد کنند

 چهار ماه پس از حذف رانت ارز 4200 تومانی

ثبات قیمتی کاالهای اساسی
خریدار  حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اجرای 
طــرح مردمی ســازی یارانه هــا در اواخر 
اردیبهشت ماه امســال هرچند با گرانی در 
ابتدای امر همراه بود امــا در نهایت موجب 

ثبات قیمت ها در طول چهار ماه اخیر شد.
اجــرای طــرح مردمــی ســازی کــه در 
راســتای حمایــت از تولیدکننــدگان و 
مصرف کنندگان بود، اواسط اردیبهشت ماه 
سال ۱۴۰۱ در کشور اجرایی و در ابتدای امر 
گرانی مواد غذایی را منجر شد؛ اما رفته رفته 
با گذشــت اجرای ایــن طرح و حــذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی و کوتاه  کردن دســت بخشی 
از دالالن، قیمت ها به تدریج به ثبات رسید 
و ما شــاهد افزایش قیمت در اکثر کاالهای 

اساسی و مواد غذایی نیستیم.
البته بخشی از این موضوع به اقدام دولت در 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی به منظور 
حفظ میزان تولید مربــوط بود که عملیاتی 
شد و ما شــاهد وفور کاالها و مواد غذایی در 
بازار هستیم و تاکنون مردم هیچ کمبودی 

در تامین مایحتاج خود احساس نکرده اند.
در ابتدای امر ســتاد تنظیم بــازار در طرح 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها پیرو 
دستور رییس جمهوری نرخ مصوب جدید 
کاالهای اساسی در گروه کاالیی مرغ، تخم 
مرغ، روغن و لبنیــات را اعالم کــرد که بر 
اســاس آن محصوالت با این سقف قیمتی 

باید به دست مصرف کنندگان می رسید.
طبق مصوبه ســتاد تنظیم بــازار قیمت 
مصرف کننده هر کیلوگرم شیر خام درب 
واحدهای تولیدی ۱۲ هزار تومان، شــیر 
نایلونی ۱۵ هزار تومان، شــیر پاستوریزه 
بطری یک لیتری ۱۸ هزار تومان، ماست 
دبه ای ) ۲.۵ کیلوگرمی( ۴۹ هزار و ۸۰۰ 
تومان، پنیــر uf  )۴۰۰ گرمی( ۳۷ هزار 
تومان، روغــن مایع آفتابگــردان ۸۱۰ 
گرمی پخت و پز ۶۳ هــزار تومان، روغن 
مایع ۸۱۰ گرمی ســرخ کردنی ۶۲ هزار 
تومان، هر کیلوگرم گوشت مرغ ۵۹ هزار 
و ۸۰۰ تومان و تخم مرغ ۳۹ هزار و ۸۰۰ 
تومان شــکر نیز ۲۳ هــزار تومان تعیین 

شد.
حال با گذشــت بیــش از چهار مــاه از این 
موضوع همچنان قیمــت کاالهای مذکور 
طبق نــرخ مصوب، گاهــی در برخی موارد 
حتــی زیر قیمت مصــوب در بــازار عرضه 
می شــود که بیانگر ثبات بازار است. به طور 
مثال طی این مــدت زمان، گاهی شــاهد 
کاهش قیمت برنج، شکر، گوشت مرغ، تخم 
مرغ، روغن و حتی لبنیــات در بازار بوده ایم 
که این خود نویدبخش اقدام مطلوب دولت 

سیزدهم در این بخش است.
بنابراین، طــی این مدت علی رغــم اینکه 
برخی به دنبال افزایــش قیمت مرغ در بازار 

به باالی ۶۵ هزار تومان بودند دولت توانست 
بــا ورود به موقع خــود نرخ ایــن محصول 
را به قیمــت مصوب بازگردانــد یا حتی در 
محصولی همچون تخم مــرغ قیمت ها در 
بازار طبق نرخ مصوب به فروش می رســد تا 
جایی که اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت 
مرغ تازه در میادین میــوه و تره بار ۵۹ هزار 
و ۸۰۰ تومــان و تخم مــرغ ۳۹ هزار و ۸۰۰ 

تومان به فروش می رسد.

کاهش مجدد قیمت برخی کاالهای 
اساسی کمتر از نرخ مصوب در بازار

 به گفته »قاســمعلی حســنی« دبیرکل 
اتحادیه بنکداران، با توجه به افزایش تولید 
و عرضه مناســب در بازار، شــاهد کاهش 
مجــدد قیمت برخــی کاالهای اساســی 
از جمله شــکر، روغن، برنــج و حتی پنیر 
معمولــی ۴۰۰ گرمی در بازار هســتیم به 
طوری که قیمت پنیر بــه کمتر از ۳۶ هزار 
تومان، بسته شــکر ۹۰۰ گرمی ۲۰ هزار و 
۵۰۰ تومان، برنج درجه یک شــمال کمتر 
از ۸۵ هــزار تومان و انــواع روغن با کاهش 
قیمت های ۱۰ تا ۱۵ درصدی روبرو هستند 
تا جایی که اخیراً قیمــت انواع حبوبات نیز 

کاهش یافته بود.
بنابرایــن، طــرح مردمی ســازی یارانه ها 
به دلیل حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی نه تنها 

موجب کوتاهی دست دالالن و سودجویان 
از بازار کاالهای اساسی شــد؛ بلکه با واقعی 
شــدن قیمت کاالها، ثبات نرخ هــا در بازار 
را منجــر شــد و دولــت ســیزدهم تالش 
دارد با وجــود حمایــت از تولیدکنندگان 
داخلی بــازار را به شــکلی مدیریت کند که 
مصرف کننــدگان نیــز متضرر نباشــند یا 
همانند دولت هــای قبلی مــردم با کمبود 

کاالها روبرو نشوند.

ثبات قیمت ماکارونی در 4 ماه اخیر 
پیــش از این قیمــت هر بســته ماکارونی 
۵۰۰ گرمی، ۷۰۰ گرمــی و ۱۰۰۰ گرمی 
به ترتیــب ۶۳۰۰، ۸۶۰۰ و ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
تومان بود؛ اما در پی اصــالح نظام یارانه ای 
در کشــور با اعالم نرخ گندم بخش صنف و 
صنعت از ســوی وزارت جهاد کشاورزی و 

تعیین نرخ آرد توسط کارگروه تنظیم بازار 
محصوالت کشــاورزی و مکاتبــات متعدد 
انجمن های کارخانه هــای ماکارونی مبنی 
بر درخواســت افزایش قیمــت محصوالت 
تولیدی به دلیل افزایش هزینه های مرتبط 
از قبیل دســتمزد، کرایه حمل، بسته بندی 
با لحاظ آرد ۲۷ درصد ســبوس گیری شده 
حداکثر قیمت مصرف کننده انواع ماکارونی 
رشــته ای ســاده با لحاظ مالیات بر ارزش 
افزوده )۵۰۰ گرمی( ۱۷ هزار تومان، )۷۰۰ 
گرمی( ۲۴ هزار تومان و )۱۰۰۰ گرمی( ۳۴ 

هزار تومان تعیین شد.
این در حالی اســت که اکنــون قیمت انواع 
ماکارونی در فروشگاه های زنجیره ای کمتر 
از نرخ مصــوب نیز عرضه می شــود به طور 
مثال ماکارونی ســاده )۵۰۰ گرمی( با نرخ 

۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رسد.



جزئیات مزایده خودروهای وارداتی رسوبی اعالم شد

وند لکسوس، بنز، پورشه، بی ام و، کیا و هیوندا به مزایده می ر

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد

وه خاص و، انتفاع اکثر مردم است نه گر هدف از واردات خودر
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وزیر ارتباطات:
قوه قضاییه به پنجره ملی خدمات دولت 

هوشمند پیوست
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از پیوستن قوه قضاییه به پنجره ملی 

خدمات دولت هوشمند، خبر داد.
 »عیســی زارع پور« وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در پســت 
اینستاگرامی خود نوشت: دســتگاه قضایی در طول سال های گذشته 
خدمات متنوعی را به صــورت برخط برای ارائه بــه عموم هموطنان و 
مراجعین به مراجع قضایی راه اندازی کرده اســت. از هفته گذشــته، با 
اتصال ســامانه های این قوه به »پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند«، 
امکان دریافت برخی از این خدمات برای عموم هموطنان فراهم شــده 

است.
وی افــزود: امکان ثبــت درخواســت و دریافت برخــط گواهی عدم 
سوءپیشــینه، دریافت نوبت از مراجع قضایی و مراکز پزشکی قانونی و 
دفاتر ثبت اسناد رســمی، امکان نظردادن برخط در خصوص عملکرد 
واحدهای قضایی، اســتعالم وضعیت وکال و کارشناســان رســمی از 
جمله خدماتی اســت که از این طریق به هموطنان عزیز ارائه می شود. 
همچنین سازمان ثبت اسناد کشور نیز خدمات خود را از همین طریق 

ارائه کرده است.
وزیــر ارتباطات گفت: ضمن تشــکر از تالش  بخش هــای مختلف قوه 
قضاییه بویژه »مرکز آمار و فناوری اطالعات دســتگاه قضایی« در این 
خصوص، امیدوارم در آینده نزدیک، شــاهد ارائه سایر خدمات قضایی 
و نیز اتصال سایر ســازمان های وابســته به قوه قضاییه به »پنجره ملّی 

خدمات دولت هوشمند« باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد
باید به جایگاه اول تولید پسته در دنیا برسیم

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت تولید محصول سالم گفت: باید 
به جایگاه اول تولید پسته در دنیا برسیم.

 سید جواد ســاداتی نژاد در همایش سالمت پســته که با حضور رئیس 
سازمان انرژی اتمی، مدیران و معاونان وزارت جهاد کشاورزی و فعاالن 
بخش خصوصی پسته برگزار  شــد با بیان این که محصول سالم جایگاه 
خاصی برای ما دارد، گفــت: رئیس جمهوری در بازدیــد اخیر خود از 
وزارت جهاد کشــاورزی ماموریت هایی را برای ایــن وزارتخانه تعیین 
کردند که یکی از آنها تولید محصول باکیفیت، ســالم، ارزان با منشــا 

داخلی است.
وی ادامه داد: در ســازمان حفظ نباتات دفتری تحــت عنوان معاونت 
سالمت غذا تشکیل شده است و میان ســازمان حفظ نباتات، سازمان 
غذا و دارو و دامپزشــکی ارتباط خوبــی وجــود دارد و همه در تالش 

هستند که سالمت محصوالت غذایی را بررسی کنند.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: اینکه محصول سالمی تولید کنیم هم 
در داخل کشــور و هم در بازارهای خارجی از اهمیت خاصی برخوردار 
اســت. تالش داریم عــالوه بر تولید محصوالت ســالم بــرای مصرف 

کنندگان داخلی دغدغه مشتریان در دنیا را نیز برطرف کنیم.
 وی عنوان کرد: نگاه ما این اســت کــه محصوالت صــادرات محور با 

استانداردهای بین المللی تولید کنیم.
ســاداتی نژاد در ادامــه گفــت: صادرکننــدگان باید نشــان و هویت 
محصوالت ایرانــی را در دنیا مشــخص کنند. گاهی در برند ســازی 
دچار چالش هســتیم. برای مثال عشایر ما بخشــی از گوشت کشور را 
تولید می کنند و دام های آنها از علوفه مراتع طبیعی تغذیه می شــوند 
طبیعتا محصول نهایی با گوشــتی که به صورت پرواری تولید می شود 
متفاوت اســت و قطعا قیمت آن نیز تفــاوت دارد. بنابراین باید تفاوت 

محصوالتمان را برای خریداران مشخص کنیم.
وی با اشــاره به این که آموزش و اطالع رسانی وظیفه مهمی است که بر 
عهده ســازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است، اظهار کرد: 
امیدواریم در تولید پســته مجددا به رتبه اول برسیم، اگر چه در سطح 

زیرکشت در جایگاه اول قرار داریم.
به گفته وی آمریکا ۲برابر بیشــتر از ما محصول پســته تولید می کند و 

دلیل ارزانی پسته در آمریکا نیز نسبت به ما همین است.
وزیــر جهــاد کشــاورزی اضافه کــرد: باید در راســتای نوســازی و 
شناســنامه دار کردن باغات و همچنین نهال های گواهی  شده اقدامات 

الزم را انجام دهیم. امروز دنیا براساس مزرعه پیش می رود.
وی اظهار کرد: دو پروژه بین المللی در پســته داریم که در حال رسیدن 
به مراحل پایانی اســت و حدود ۵ میلیون دالر اســت و قطعا در ارتقاء 

سالمت و ردیابی مسیر موثر خواهد بود.
ساداتی نژاد در پایان گفت: سازمان حفظ نباتات به همراه سازمان های 
مربوطه وظیفه بررســی ســالمت محصوالت باغی و زراعی را برعهده 

دارند.

۲۵ میلیارد تومان کاالی تملیکی در پنجمین 
وخته شد حراج حضوری فر

 ۲۵ میلیارد تومان کاال در پنجمین مرحله از حراج حضوری ســازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی فروخت شد. 

به گزارش ســازمان جمع آوری و فــروش اموال تملیکــی، پنجمین 
مرحله از حراج حضوری کاال توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال 

تملیکی به شماره ۱۴۰۱۰۵ برگزار شد.
این حراج که در سالن آمفی تئاتر دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران 
و با رعایت تمهیدات و شــیوه نامه های بهداشــتی و حاکــم بر این نوع 
حراج برگزار شــد، از ۱۹۵ گروه کاالیی بالغ بر ۹۳ گروه شــامل ابزار و 
ماشــین آالت صنعتی، تجهیزات الکترونیکی، لوازم پزشکی و خانگی، 
تلفن همراه، ظروف شیشه ای، کاالهای ســریع الفساد و لوازم آرایشی 

و بهداشتی به فروش رسید که ارزش آن حدود ۲۵ میلیارد تومان بود. 
در ابتدای برگزاری این حراج، سعید غالمی معاون بهره برداری و فروش 
اموال منقول ســازمان جمع آوری و فروش اموال بیان داشــت: در این 
مجموعه حراج ها مناسب ترین کاالها جمع آوری و تعیین تکلیف شده 

تا در کمترین زمان ممکن به سرمایه های مولد تبدیل شوند. 
وی خاطرنشــان کرد: برگــزاری حراج های حضــوری و مزایده های 
الکترونیکی تأثیــری در افزایش تورم کاالها نــدارد و با توجه به قیمت 
کارشناســی پایه و فضای رقابتی، منجر به کاهش تــورم این نوع اقالم 

می شود. 
معاون بهره برداری و فروش اموال منقول ســازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی افزود: ایــن حراج ها به مثابــه گردهمایی های مردمی 
هستند که سبب تقویت فضای رقابتی و شــفافیت بیشتر فروش اموال 

تحت تملک سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواهد شد.

تولید

رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران می گوید 
صادرکنندگانی کــه تاکنون تعهد ارزی خــود را ایفا 
نکرده اند فقط تا پایان شــهریور مهلت دارند و در حال 

حاضر برنامه ای برای تمدید این زمان وجود ندارد.
محمد الهوتــی اظهار کــرد: بر اســاس برنامه ریزی 
صــورت گرفتــه از پیــش، صادرکنندگانــی که در 
ســال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صادرات داشته اند، 
ولی هنوز تعهد ارزی خــود را ایفا نکرده اند تنها تا پایان 
شهریور ۱۴۰۱ زمان دارند که نســبت به این موضوع 

اقدام کنند.

به گفته وی، ایــن مهلت تا کنون دو یا ســه 
بار تمدید شــده و از ایــن رو در حال حاضر 
برنامه ای برای بــرای تمدید وجــود ندارد 
و ظرف ســه روز آینده، باید تعهد ارزی ایفا 

شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران درباره 
خبرهایــی کــه در روزهای اخیــر درباره 

تمدید این زمان منتشــر شــده بود نیز توضیح داد: 
کمیته اقدام ارزی در روزهای گذشــته یک مصوبه 
جدید داشــت کــه تنها بــه کاالهــای ورود موقت 

اختصاص دارد و شامل ســایر بخش های 
صادراتی نمی شود.

الهوتی ادامه داد: بر اســاس ایــن مصوبه با 
توجه به اینکه برخی زیرســاخت های الزم 
برای رفع تعهــد ورود موقت فراهم نشــده 
بود، اعالم شــد که برای کاالهایی که از سال 
۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ ورود موقت داشتند تا پایان 
مهر ماه و کســانی که در ۷ ماهه امســال ورود موقت 
داشــتند تا پایان ۱۴۰۱ فرصت دارنــد و این مصوبه 
هیچ ارتباطی با دیگر کاالهــای صادراتی ندارد و زمان 

نهایی رفع تعهد این کاالها همچنان پایان شهریور ماه 
خواهد بود.

 از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم های 
آمریــکا، دولت اعالم کرد کــه برای تامیــن نیازهای 
ارزی، صادرکننــدگان موظف هســتند که ارز حاصل 
از صــادرات خود را در چارچوب چند روش مشــخص 
به کشــور بازگردانند. بر این اســاس صادرکنندگان 
برای استفاده از تســهیالت صادراتی و البته جلوگیری 
از جرایم اقتصادی، ارز خود را در قالــب تعهد ارزی به 

کشور بازگردانده اند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت: رسانه ها باید به نقاط 
کوری که در اقتصاد وجود دارد توجه کنند و با گوشزد 
کردن این مســائل به دولتمران بگویند که برای توسه 

کشور راهی به جز توسعه بخش خصوصی وجود ندارد.
ضرورت توجه رســانه ها بــه نقاط کــور اقتصاد برای 
توسعه کشور مسعود خوانســاری در مراسم اختتامیه 
پنجمین جشــنواره فرهنگی امین الضرب، ضمن ابراز 
خرسندی از برگزاری این جشــنواره گفت: پس از دو 
سال از برگزاری اولین جشــنواره کارآفرینی جشنواره 

فرهنگی امین الضرب راه اندازی شد. 
رئیس اتــاق بازرگانی تهران با اشــاره به علت وجودی 
برگزاری این جشنواره بیان داشــت: در اتاق بازرگانی 
به این نتیجه رســیدیم که برای توســعه کشور و رونق 
اقتصاد باید به ســوابق رجــوع کــرد و در صورتی که 
تجربیات گذشــته مالک عمل قرار نگیــرد نمی توان 

توفیق رسیدن به یک اقتصاد پررونق را داشت. 

وی افزود: بــه همین دلیل ســعی کردیم تا 
ســابقه و دیرینه بحث تجــارت و اقتصاد را 
دنبال کنیم. اتاق بازرگانی تهران ۱۳۸ سال 
قدمت دارد و شــاید اتــاق بازرگانی تهران 
یکی از کهن ترین انجمن ها و ســازمان هایی 
باشد که در کشــور پایه گذاری شده است و 
حتی قبل از ایجاد مشــروطیت پایه گذاری 

شــد و یکی از بنیانگذاران مشــروطیت حاج حســن 
امین الضرب بود به همین دلیل عنوان این جشــنواره 
به علت وجود چنیــن مردی جشــنواره امین الضرب 
نام گرفت. خوانســاری بیان داشــت: هدف برگزاری 
جشــنواره کارآفرینی این بود که کارآفرینان و کسانی 
که حقی بر گردن ایــن اقتصاد و کشــور دارند را پاس 
بداریم و به جوانان کشــور که بعضا با دیدن مشکالت 
ناامید هســتیم بگوییم که مشــکالتی که امروز داریم 
قطعا از مشــکالت و نارســایی های ۱۳۸ ســال قبل 

کمتر اســت اما افرادی در آن زمان بودند که 
توانستند امید را در جامعه بوجود آوردند. 

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: اولین 
صنعت بــرق، اولین راه آهــن و اولین ضرب 
سکه توســط همین افراد انجام شد و بخشی 
از مشکالت قحطی در دوره قاجار توسط این 
افراد به دوش کشیده شــد. وی افزود: ما نیز 
سعی کردیم افرادی که در سال های جاری و حتی قبل 
از انقالب نقشی در اقتصاد کشــور برای پویایی کشور 
داشتند را معرفی کنیم و برای کسانی که در این دوران 
و قرن زندگی می کنند امید ایجــاد کردیم و بالفاصله 
فکر کردیم کــه یک نقیصه وجــود دارد و آن هم بحث 
رسانه اســت یعنی هر چقدر که ما در این زمان فعالیت 
کنیم اما رسانه که یک رکن اساسی را به کمک نگیریم 
طبیعتا فعالیتی را که شروع کرده ایم نارسا خواهد بود، 
لذا جشــنواره فرهنگی امین الضرب را طراحی کردیم 

و امروز شــاهد برگزاری پنجمیــن دوره اختتامیه این 
جشنواره هستیم. خوانساری بیان داشت: ما معتقدیم 
که برای توسعه کشــور و رونق آن توسعه اقتصاد الزم 
اســت و برقراری امنیت و رفاه بدون توجــه به اقتصاد 
ممکن نیســت. همــه کشــورهای توســعه یافته در 
سال های اخیر متکی به رشد اقتصاد بوده اند و بنابراین 
امنیت و سالمت کشــور نیز در پی رونق اقتصادی در 
کشــور حاصل می شــود. وی افزود: لذا نقش رسانه ها 
می تواند بســیار پربار باشــد زیرا االن متکی به اقتصاد 
نفتی و دولتی هســتیم و تقریبا دولت نقش اساسی را 
در سیاســت گذاری و تصدی گری و بنگاه داری انجام 
می دهد و فکر می کنم باید رســانه ها به نقطه کوری که 
در اقتصاد وجود دارد بیشــتر توجه کننــد و هر روز با 
مقاالت و نوشته ها و هشــدارهایی که می دهیم این را 
به حاکمان و دولتمردان گوشزد کنیم که برای توسعه 

کشور راهی به جز توسعه بخش خصوصی وجود ندارد.

صادرات

اتاق

خریدار   وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
اعالم کرد: آنچه به عنوان ابهــام یا انحصار 
درباره آیین  نامــه واردات خــودرو مطرح 
می شــود، عــدم تصویب دســتورالعمل -

های اجرایــی و ارائه جزییات آن اســت و 
این موضوع اصــاًل به نفع گــروه خاصی در 
نظر گرفته نشــده اســت و اولویــت انتفاع 

حداکثری مردم ایران است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
انتشــار مطلبی در روزنامه دنیــای اقتصاد 
با عنوان »کلی گویــی در واردات خودرو« 
توضیحاتی منتشــر شــد که در ادامه آن را 

می خوانید.
بر اساس اطالعات ارائه شده از سوی وزارت 
صمت، آنچه که به طور مشــخص در زمینه 
واردات خودرو در بند )۳( مــاده )۴( قانون 
ســاماندهی صنعت خودرو عنوان شده آن 
اســت که واردکننده از نمایندگی رســمی 
خودروســاز خارجی برخوردار باشــد که 
این شرط توســط قانون گذار از جمله شروط 
صالحیت های فنی و حرفه  ای واردکنندگان 

در نظر گرفته شده است.
علت این امر ارائه هرچــه بهتر خدمات پس 
از فروش به خریداران خودروهای وارداتی و 
ورود شرکت های ماندگار در زنجیره صنعت 
خودرو کشور برای واردات است. متعاقب با 
این قانون، آیین نامه واردات خودرو توسط 
هیئت وزیران تصویــب و به وزارت صنعت، 

معدن و تجارت ابالغ شد.
در ایــن آیین نامه موضوعــات ضوابط فنی 

واردات، نرخ ســود بازرگانی علی الحساب، 
نحوه تخصیص ارز، انتقــال فناوری در ازای 
واردات و نحــوه واردات خودرو جهت حمل 
و نقل عمومی مستلزم دستورالعمل اجرایی 

هستند تا واردات محقق شود.
در حقیقت آنچه که به عنوان ابهام یا انحصار 
درباره آیین نامه واردات عنوان می شــود، 
عدم تصویب دســتورالعمل  های اجرایی و 
ارائه جزئیات آن اســت و این موضوع اصاًل 
به نفع گــروه خاصی در نظر گرفته نشــده 

است و اولویت انتفاع حداکثری مردم ایران 
است.

پس از ابــالغ آیین نامــه واردات به وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت، کارگروه  های 
تخصصــی تشــکیل و دســتورالعمل  ها با 

حداکثر هم افزایی در حال تدوین است.
نرخ ســود بازرگانی علی الحساب به نحوی 
تعیین می گــردد که عالوه بــر ایجاد رقابت 
میــان خودروهــای اقتصــادی وارداتی و 
خودروهای داخلی، منجر به کاهش قیمت 

خودروهای وارداتی قبلی نیز شــود. نحوه 
تخصیــص ارز با همکاری بانــک مرکزی و 
در کارگروه تخصصی در حال نهایی سازی 

است.
منظــور از انتقال فناوری آن اســت که اگر 
واردکننــده ای قصــد ســرمایه  گذاری در 
صنعت خودرو را داشــته باشد، می  تواند در 
یکی از پروژه  های منتخب )مانند توســعه 
خودروی اقتصــادی بومی( دفتــر صنایع 
خــودرو وزارت صنعت، معــدن و تجارت 

به طــور کامــل یا بــه صورت مشــارکتی 
سرمایه گذاری کند.

همچنین اگر طرح کســب و کار شــرکت 
واردکننــده در زمینه ســرمایه  گذاری در 
بخشــی از صنعت خــودرو به تاییــد دفتر 
صنایع خودرو برسد، می  تواند در آن موضوع 

سرمایه  گذاری کند.
واردکننده ای که قصد ســرمایه  گذاری در 
صنعت خودرو و اســتفاده از سود حاصل از 
واردات در این حوزه را داشــته باشد، عالوه 
بر اینکــه در ارزیابــی صالحیت های فنی و 
حرفه ای امتیاز بیشتری اخذ می کند، سود 
در نظر گرفته شــده برای ایشــان نیز قابل 
افزایش متناســب با میزان سرمایه  گذاری 

خواهد بود.
گفتنی اســت هیچ یــک از واردکنندگان 
الزامی بــر انتقال فنــاوری ندارند، جزئیات 
این موضوع و نحــوه ارزیابی و امتیازدهی به 
درخواســت واردکنندگان در دستورالعمل 

ضوابط فنی ارائه خواهد شد.
در این دســتورالعمل، واردات خودروهای 
اقتصــادی و خودروهــای کم مصــرف )با 
مصرف سوخت کمتر از ۵ لیتر( با کیفیت و 
همچنین نحوه و ظرفیت ارائه خدمات پس 

از فروش، هر کدام امتیازهای باالتری دارد.
در مــورد ارائه خدمــات پــس از فروش، 
شــرکت  های واردکننــده می  تواننــد بــا 
تعمیرگاه های مــورد تایید شــرکت های 
بازرســی اســتاندارد همکاری کننــد؛ اما 

داشتن نمایندگی مرکزی ضروری است.

خریدار  مدیرعامل ســازمان جمع آوری 
و فروش امــوال تملیکی جزئیــات مزایده 

خودروهای رسوبی وارداتی را اعالم کرد.
 عبدالمجیــد اجتهادی در نشســت خبری 
جزئیات تعیین تکلیف خودروهای رســوبی 
وارداتی، با اشــاره به پرونده موسوم به ثبت 
ســفارش در ســال ۱۳۹۶، اظهار کرد: این 
پرونــده در ســال ۱۳۹۷ در دادگاه انقالب 
تشکیل شــد. ۱۰۶۲ خودروی خارجی صفر 
کیلومتر به دلیل مشــکالت ثبت سفارش از 
گمرک ترخیص نشدند و برای جلوگیری از 
تضییع این خودروها که در شــرایط خوبی 
نگهداری نمی شــدند اجازه برگزاری مزایده 
به ســازمان امــوال تملیکی داده شــد.وی 
در مورد جزئیات خودروهــا توضیح داد: ۶۲ 
دستگاه لکسوس، ۴۵۹ دســتگاه از خانواده 
هیوندا، ۱۵۴ دســتگاه تویوتا، ۴۳ دســتگاه 
پورشه، ۱۸۲ دســتگاه کیا، ۱۵۲ دستگاه بی 
ام و، ۸ دســتگاه بنز، یک دستگاه وولوو و یک 
دستگاه بی نام به مزایده گذاشته خواهد شد.

۷ تا 12 مهر بازدید از خودروهای 
رسوبی وارداتی

اجتهادی با اشــاره به دســتور وزیر اقتصاد 

مبنی بر تعیین تکلیــف خودروهای مذکور 
تا پایان مهرماه اظهار کرد: با توجه به اینکه 
مزایده به صورت الکترونیکی است، افرادی 
که قصد مشــارکت در مزایده را دارند باید 
در سامانه ســتادیران ثبت نام کرده و برای 
گواهی امضــای الکترونیک اقــدام کنند. 
ســپس می توانند نوع خــودرو را انتخاب 
کنند. مشــخصات فنی خودروها، اینکه در 
کدام شــهر و بندر قرار دارند از چهارشنبه 
۶ مهرماه روی ســایت امــوال تملیکی قرار 
خواهد گرفــت.وی افزود: تاریــخ بازدید از 
خودروها هفتم تا ۱۲ مهر بــوده و افراد بعد 
از بازدید باید پیشــنهاد خــود را ارائه کرده 
و همزمــان با آن ۱۵ درصــد قیمت خودرو 
را به عنوان ضمانت ســپرده گذاری کنند. 
متقاضیان باید حتما توجه داشــته باشند 
که ســپرده مخصوص مزایــده فوق العاده 
۵۶۵ ثبت سفارش است.معاون وزیر اقتصاد 
با بیان اینکه اســامی برندگان مزایده در ۱۶ 
مهرماه اعالم می شــود، گفــت: افرادی که 
ضمانت نامه را ســپرده کردند اما پشیمان 
شدند تا ساعت ۱۴ سیزدهم مهر ماه فرصت 
دارند با مراجعه به سایت ستادیران انصراف 

خود را اعالم کنند.

شرکت اشخاص حقیقی و حقوقی
 در مزایده

اجتهادی با بیان اینکــه خودروهای باالی 
۲۵۰۰ سی ســی در لیســت این خودروها 
قرار ندارند، اظهــار کــرد: همچنین هیچ 
ســرقتی از این خودروها صــورت نگرفته 
اســت. این خودروها برای فــروش داخل 
بوده و شماره گذاری ملی می شود. اشخاص 
حقیقی با کد ملی و اشــخاص حقوقی با کد 
اقتصادی می توانند در این مزایده شــرکت 

کنند.
وی با بیان اینکه منابع حاصل از فروش این 
خودروها بــه خزانه دولت واریز می شــود، 
عنوان کرد: اگــر برای ایــن خودروها رای 
برائــت صــادر شــود، منابــع از خزانه به 
حساب هایی که قوه قضاییه تعیین می کند 

واریز خواهد شد.
معــاون وزیــر اقتصــاد در مــورد تحویل 
خودروها نیز گفت: برندگان تا ســه روز بعد 
از مزایده فرصت دارند برای تسویه مراجعه 

کرده و خودرو را تحویل بگیرند.
به گفته اجتهادی برای افــراد محدودیتی 
وجود ندارد و یک فــرد می تواند در مزایده 
چند خودرو شــرکت کنــد. قیمت گذاری 

خودروهــا توســط هیــات ســه نفــره از 
کارشناســان رســمی دادگســتری انجام 
گرفته و قیمت پایه در ســایت ذکر خواهد 

شد.
وی با بیــان اینکه خودروهــا متعلق به 
چند فرد و چند شــرکت است، در مورد 
دلیــل توقیف آن ها توضیــح داد: اتهام 
جعل ثبت ســفارش بوده کــه قاچاق 
تلقی می شــود. تعداد زیــادی خودرو 

و ماشــین آالت ســنگین راه ســازی 
هم توقیف شــده اســت که باید تعیین 

تکلیف شوند.
به گفته معاون وزیر اقتصــاد اگر خودرویی 
در این مزایــده به فروش نرفــت، دوباره به 

مزایده گذاشته خواهد شد.
اجتهادی همچنین تاکیــد کرد که مالکان 
خودروها هم می توانند در مزایده شــرکت 

کنند.

وز تا پایان مهلت رفع تعهد ارزی سه ر

ورت توجه رسانه ها به نقاط کور اقتصاد برای توسعه کشور  ضر



 خنثی سازی تحریم ها در حیاط خلوت آمریکا

ون مرزی ایران آغاز به کار کرد اولین پاالیشگاه بر

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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معاون وزیر نیروتشریح کرد
وگاه های زباله سوز به کجا رسید؟  ساخت نیر

معاون وزیر نیــرو گفت: زمانی که مجوز ۲۰۰۰ مــگاوات نیروگاه بادی 
را بگیریم، بخش زیادی از پتانســیل کریدور شــرقی را هم برای تامین 

داخل و هم برای صادرات اختصاص می دهیم.
محمود کمانی، درباره احداث نیــروگاه تجدیدپذیر در مناطق مرزی و 
برنامه های صادرات، اظهار داشت: ما در کریدور شرقی پتانسیل خوبی 
داریم از منطقه خواف در خرســان رضوی تا طرق در خراسان جنوبی و 
میل نادر در سیستان و بلوچستان ظرفیت تولید انرژی بادی و همزمان 

با آن تولید انرژی خورشیدی را داریم و باید از این فضا استفاده کنیم. 
وی افزود: ما اکنــون در میل نادر یــک نیــروگاه ۵۰ مگاواتی در حال 
ســاخت داریم که حدود ۳۰ مگاوات به بهره برداری رســیده و بقیه در 

حال نصب است، یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی هم در خواف داریم. 
معاون وزیر نیــرو تاکید کرد: زمانی که مجــوز ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه 
بادی را بگیریم، بخش زیادی از پتانســیل کریدور شــرقی را هم برای 

تامین داخل و هم برای صادرات اختصاص می دهیم.
وی خاطرنشان کرد: سیاست وزارت نیرو این است که امکان صادرات به 
نیروگاه های تجدیدپذیر فراهم شود، بنابراین دنبال طراحی یک مدل 
جدید هستیم، به محض اینکه ابالغ شــود این امکان بوجود می آید که 

شرکت ها برای صادرات سرمایه گذاری کنند. 
کمانی گفت: ما در حوزه تامین گاز و سوخت مایع برای نیروگاه ها حتی 
نیاز گرمایش کشــور محدودیت داریم به همین دلیل بهترین راه برای 

صادرات برق توسعه انرژی های تجدیدپذیر است. 
وی بیان داشــت: در مناطق مرزی پتانســیل ۸ هزار مــگاوات احداث 
نیروگاه بادی شناســایی شــده که هــم ســرمایه گذاران داخلی، هم 
به صورت مشــترک و هم توســط ســرمایه گذاران خارجــی امکان 
سرمایه گذاری دارند،  منتظر هستیم مدل را تغییر دهیم و با مدل جدید 
این اتفاق بیفتد، در هر حال برنامه ما این اســت که بزودی این مسیر باز 

شود.
رئیس ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انــرژی برق درباره 
احداث نیروگاه  های زیست توده نیز تصریح کرد: اولویت ما برای احداث 
نیروگاه های زیســت توده و زباله سوز شهرهای شــمالی و کالن شهرها 
است، اکنون در نوشــهر، تهران، شیراز و مشــهد هر کدام یک نیروگاه 
زباله سوز داریم که در حال بهره برداری هســتند، در شهرهای ساری و 

رشت و یک نیروگاه دیگر در مشهد نیز در حال ساخت هستند.
وی ظرفیت فعلی برق تولیدی از نیروگاه های زباله ســوز را ۱۲ مگاوات 
عنوان کرد.علی اکبر محرابیان دربــاره امکان صادرات برق تجدیدپذیر 
توسط بخش خصوصی به ایلنا گفته اســت: صادرات برق تجدیدپذیر 
جزء برنامه های ما اســت و در حال برنامه ریزی و پیگیری این موضوع 

هستیم.
وی با بیان اینکه برق تولیدی از خورشید و باد با توجه به کیفیت امکان 
صادرات ۲۴ ســاعت را ندارند و باید عملیات تبدیل انرژی و برق خطی 
انجام دهیم، تصریح کرده اســت: گروهی در وزارت نیرو روی موضوع 

صادرات پذیر کردن برق تجدیدپذیر کار می کنند.

ظرفیت تولید نفت ایران چقدر است؟

ظرفیت تولید نفت کشــور تا پایان ســال ۱۴۰۰ برابر ۳ میلیون و ۸۳۸ 
هزار بشــکه در روز بود و آنطور که مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران 
اعالم کرده این ظرفیت تا پایان سال با افزایش ۲۰۰ هزار بشکه ای، به ۴ 

میلیون و ۳۸ هزار بشکه در روز می رسد.
 از زمان روی  کار آمدن جو بایدن در زمستان سال ۱۳۹۹ و متعاقب آن 
آغاز مذاکرات ایران برای احیای برجام و باال رفتن امیدواری نســبت به 
نتایج مثبت مذاکرات، بسترســازی برای افزایــش تولید و عرضه نفت 
به بازارهای جهانــی بالفاصله پس از رفع تحریم هــا به طور طبیعی در 

دستور کار دولت قرار گرفت.
اگرچه محدودیت ســرمایه گذاری در یک دهه گذشته در صنعت نفت 
به دلیل تحریم های شدید اقتصادی، هزینه ها و امکان افزایش ظرفیت 
تولید نفت را کاهش داد، اما تجربه بازگشــت ســریع ایران به بازارهای 
نفت در پی امضا و اجرای برجام در سال ۱۳۹۴، راه احیای ظرفیت های 
تولید نفت و بازگشــت ایران به بازارهای جهانی را در شــرایط کنونی، 

آسان کرده است.
بنابراین افزایش ظرفیت تولید نفت و رســیدن به ســطح ۳.۸ میلیون 
بشکه محقق  شده است. محسن خجسته مهر - معاون وزیر نفت اخیرا 
در خصوص افزایش صادرات نفت در دولت ســیزدهم گفت: با توجه به 
افزایش ظرفیت تولید نفت، این امکان وجود دارد که با توجه به کشش 

بازارهای بین المللی، صادرات خود را افزایش دهیم.
وی تاکید کرد: این یک ظرفیت بهینه اســت تا هر زمانی که شــرایط 
بین المللی گشایش بیشتری داشته باشــد این آمادگی را داشته باشیم 
که صادرات را به نحو قابــل مالحظه ای باال ببریم و بــا حداکثر توان به 

بازارهای جهانی بازگردیم.

لزوم تداوم افزایش ظرفیت تولید
محمد خطیبی - نماینده سابق ایران در اوپک با تاکید بر اینکه ظرفیت 
تولید نفت همواره باید افزایش یابد، گفت: کشورهایی که قدمت تولید 
دارند، تا حدودی با افت تولید نیز مواجه هستند، یعنی مخازنی که وارد 

نیمه دوم عمر خود شده اند، ساالنه با افت مواجه می شوند.
وی افزود: برای جبران این افــت و افزایش ظرفیت های تولیدی، برنامه 
های افزایش ظرفیت بدون وقفه باید ادامه داشته باشد، مادام نیز همین 
شرایط وجود داشته، به طوری که افزایش ظرفیت همیشه برای جبران 
افت تولید و ایجاد ظرفیت هــای جدید مدنظر بوده، بــه همین دلیل 

اکتشافات و توسعه مخازن جدید وجود داشته است.
نماینده ســابق ایران در اوپک با اشــاره به لزوم تداوم افزایش ظرفیت 
تولید، گفت: این موضوع تعطیلی بردار نیســت، بــرای افزایش تولید 
باید مخازن کنونی را ارتقاء دهیم و ســعی کنیم ظرفیت مخازن کنونی 
توسعه یابد که با عملیات مهندســی این امکان وجود دارد؛ مرحله بعد 
اکتشاف و تولید از مخازن جدیدی است که کشــف شده اما توسعه در 

آن ها اتفاق نیفتاده است، بنابراین باید توسعه روی آن ها صورت بگیرد.
خطیبی با بیان اینکه با توســعه می توان میزان تولیــد میادین قبلی را 
ارتقاء داد، گفــت: از طریق کارکردن روی مخــازن کنونی و بهره وری 
آن ها و تولید از مخازن جدیدی که کشــف شــده اما توسعه پیدا نکرده 

است، می توانیم تولید بیشتری داشته باشیم.
وی با اشاره به عواملی که ممکن اســت در تولید اثر گذار باشد، تصریح 
کرد: از آن طرف باید به مســاله تحریم نیز توجه داشت، این موضوع می 
تواند شــرایطی را فراهم کند که تولید آنطور که باید انجام نشود و بحث 
افت تولید ســالیانه نیز روی تولید اثر می گذارد، بحث توسعه و افزایش 

بهره وری میادین همیشه مدنظر بوده است.

و نیر

خریدار  یــک مقــام آگاه در وزارت نفت 
می گوید بــه کمک صدور خدمــات فنی و 
مهندسی به ونزوئال، ظرفیت یک پاالیشگاه 
این کشور چندین برابر شــده و از ۱۰-۱۵ 
هزار بشکه در روز به ۹۰-۵۵ هزار بشکه در 

روز رسیده است.
یک مقــام آگاه در وزارت نفت می گوید که 
به کمک صدور خدمات فنی و مهندسی به 
ونزوئال، ظرفیت یک پاالیشــگاه این کشور 
چندین برابر شــده و از ۱۵-۱۰ هزار بشکه 
در روز به نزدیکی ۹۰-۵۵ هزار بشکه در روز 

رسیده است.
او که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش 
نداشت، می گوید: »این پاالیشگاه مشتری 
نفت ایران نیز هســت. در دیگر پاالیشگاه ها 
نیز افزایش فروش نفت ایران با کمک صدور 
خدمات فنی و مهندسی دنبال می شود و در 

این زمینه ارقام افزایشی است.«
این منبع آگاه با اشــاره به آغاز روند اجرایی 
ایــران  فراســرزمینی  پاالیشــگاه داری 
در ونزوئــال می گویــد: »هــدف از این کار 
خنثی سازی تحریم هاســت و در یک سال 
اخیر موفق شــدیم با مجموعــه اقداماتی 
مشــابه، برای فروش بیشتر نفت بازارسازی 

کنیم.«
او از بیان جزئیات بیشــتر به سبب شرایط 
تحریم خودداری کرد؛ اما آنچه مشــخص 
اســت، افزایش فروش نفت بیشتر ایران به 
واسطه این اقدام و بازارســازی در امریکای 
التین در جهت خنثی ســازی تحریم است. 
در ازای صادرات خدمات فنی و مهندســی، 
ونزوئال متعهد شده که بخشــی از ظرفیت 

پاالیشی و بازار را در اختیار ایران قرار دهد.

سریع ترین شکل خنثی سازی 
تحریم های فروش نفت

موضوع انرژی در آخریــن دور تحریم های 
اعمال شــده علیه ایران، یکی از اصلی ترین 
محورهــای تحریمی بوده اســت و یکی از 
مهم ترین عوامــل در برقــراری مذاکرات 
برای رفع تحریم هــای ایران مســأله رفع 
تحریم های فروش نفت ایران بوده و همین 
موضوع نیز به پاشــنه آشــیلی جدید برای 
ایــران در تحریم های جدید تبدیل شــده 
است. بنابراین حرکت به سمت خنثی سازی 
تحریم های فروش نفت یکــی از رکن های 
اساسی هر دولتی است؛ اتفاقی که در دولت 
قبل به دست فراموشی ســپرده شد و هیچ 
تالشی در راستای خنثی ســازی تحریم ها 
انجام نشد و عماًل فروش نفت در دولت قبل 
به کمترین میــزان ممکن پــس از انقالب 
رســید. اما با تغییر دولت و تغییر وزیر نفت، 
وزارت نفت دولت ســیزدهم به سمت این 

موضوع حرکت کرد.
در این رابطه یک نماینده مجلس شــورای 
اســالمی می گوید: »اینکه مــا در خارج از 
کشور پاالیشگاه داشــته باشیم به دو طریق 
ممکن است. یا اینکه ما در آنجا پاالیشگاه ها 
را تعمیــر و بازســازی می کنیــم و قرارداد 
می بندیم کــه نفت خــام و میعانات گازی 
خودمان را آنجا ببریم و پاالیش کنیم؛ یعنی 
همان کاری کــه در ونزوئال انجام می دهیم. 

یا اینکه سهامدار پاالیشگاه شویم.«
هــادی بیگی نژاد، عضو کمیســیون انرژی 
مجلــس در گفت و گو بــا »ایــران« ادامه 
می دهد: »بــه عبارتی دیگر، یــا خودمان 
پاالیشــگاه احــداث کنیــم یا ســهام آن 
پاالیشگاه را بخریم که در این صورت مالک 
بخشی از پاالیشگاه می شــویم و  می توانیم 
نفت را آنجــا ببریم و کار پاالیــش را انجام 
دهیم. یا تعمیرات پاالیشــگاهی کشوری 
دیگر را مشروط به خرید نفت بیشتر از ایران 
کنیم. مورد اول چندان برای شرایط کنونی 
مناسب نیســت اما حالت دوم سریع ترین 
شکل خنثی سازی تحریم های فروش نفت 

است.«
او در مــورد ســرمایه گذاری ایــران در 
پاالیشگاه های فراســرزمینی بیان می کند: 
»صدور خدمات فنی و مهندســی در مسأله 
پاالیشگاه ها مهم اســت. چراکه در قبال آن 
امکان برقراری قــرارداد طوالنی مدت برای 
پاالیش نفت و تولید فرآورده وجود دارد و آن 
وقت باید تصمیم بگیریم که سهم ما از تولید 

و سهم کشور میزبان چه مقدار است.«
بیگی نژاد ادامه می دهــد: »با  توجه به اینکه 
فروش نفــت محدودیــت دارد ولی فروش 

فرآورده محدودیت ندارد پس ســهامداری 
و ســرمایه گذاری ایران در این پاالیشگاه ها 
برای تولید فرآورده بســیار مهم است. اگر 
فرض کنیم در مجموع ۲۰کشور می توانند 
نفت ایران را بخرند -چون پاالیشــگاه هایی 
دارند کــه می توانند نفت ایــران را پاالیش 
کنند- در شــرایط تحریمی ممکن اســت 
این تعداد به چهار یا پنج کشــور برســد که 
قطعاً دســت ما برای فروش نفت بسته است 
و اگر از طریق سیاســت پاالیشــگاه داری 
فراســرزمینی ورود و فرآورده تولید کنیم، 
می توانیم این فرآورده را به ۲۰۰ کشور دنیا 
بفروشیم و  منطق این اســت که ما فرآورده 
تولیــد و صادر کنیــم و چه بهتر کــه ما در 
پاالیشــگاه فراســرزمینی این کار  را انجام 

دهیم و در همان منطقه هم بفروشیم.«
بیگی نژاد خاطر نشان می کند: »با راه اندازی 
این پاالیشگاه ها ما می توانیم تحریم ها را نیز 
خنثی کنیم. نفت ما قابل شناســایی است. 
ولی بنزیــن و گازوئیل ما قابل تشــخیص و 
شناسایی نیست. با توجه به اقدامات صورت 
گرفته، سهامداری ایران در پاالیشگاه های 
دســتاورد  مهم تریــن  فراســرزمینی، 
اجرایی دولت ســیزدهم در حوزه انرژی و 

خنثی سازی تحریم ها است.«

شیوه جدید تعامل نفتی
اولین و مهم ترین قرارداد امضا شده توسط 
دولت سیزدهم در سفر وزیر نفت به ونزوئال 
برای بازسازی دو پاالیشــگاه در این کشور 
بود کــه در نهایت به ســهامداری ایران در 
این پاالیشــگاه های فراسرزمینی و افزایش 
چشمگیر فروش نفت ایران به ونزوئال برای 

استفاده در این پاالیشگاه های فراسرزمینی 
ختم شــد که اقدامی بســیار مهم و ویژه در 
توســعه روابط خارجی کشــور و همچنین 
ایجاد مقدمات تبدیل شــدن ایران به هاب 
انرژی در دنیا به شــمار می رود. استفاده از 
ظرفیت پاالیشــگاه های فراســرزمینی در 
کشورهای همسو چه در منطقه خاورمیانه 
چه در حوزه امریکای التین بســیار کاربرد 
خواهد داشــت و ایران می تواند به شــکل 
تضمینــی عــالوه بــر پاالیشــگاه داری 
فراســرزمینی، بازارســازی تضمینی برای 
فروش نفت خام خود داشته باشد. راهکاری 
که از ســال ها قبل در دســترس بــود ولی 
کســی به دنبال آن نرفت و دولت سیزدهم 
بود که این راهکار را پیش بــرد و در نهایت 
موفق به خنثی ســازی تحریم های فروش 
نفت و افزایش چشــمگیر صــادرات نفت 
به کشــور ونزوئال به عنــوان اولین مقصد 
پاالیشگاه داری فراســرزمینی ایران، ختم 

شد.
به این ترتیب ایران توانسته است با تعمیرات 
اساســی و تأمین نفــت پاالیشــگاه های 
امریکای التین ســهامدار این پاالیشگاه ها 
شــود. این موضوع از دو جهت حائز اهمیت 
است، نخســت، امکان صادرات نفت ایران 
و ایجاد یک بازار مطمئن فراهم می شــود و 
دوم، بخشــی از فرآورده های نفتی تولیدی 
از پاالیشــگاه، ســهم ایران خواهد بود که 
می توان با فروش راحت تــر آن درآمد ارزی 

کشور را افزایش داد.

پاالیشگاه های امریکای التین
اوایل مــاه مه ســال جاری میــالدی، یک 

قــرارداد اولیه بــا هدف تأمیــن تجهیزات 
پاالیشــگاهی و کمک به تعمیرات اساسی و 
تکمیل ظرفیت پاالیشگاه دولتی ۱۴۰ هزار 
بشکه ای »ال پالیتو« در ایالت کارابوبو امضا 
شد. پاالیشــگاه »ال پالیتو« کوچک ترین 
پاالیشگاه نفتی در ونزوئال است که در حال 
حاضر بــا ۵۰ درصد ظرفیت خــود در حال 
بهره برداری اســت. آن طور که رسانه های 
خارجی اعالم کرده انــد، ارزش این قرارداد 
۱۱۰ میلیون یورو بوده است. طبق قرارداد 
دو کشــور، منابع مالی این پروژه توســط 
شــرکت نیکو تأمین خواهد شد و خوراک 
نفت خام این پاالیشگاه با مشارکت شرکت 
ملی نفت ایران از طریق شرکت نیکو تأمین 

می شود.
رویترز چنــدی پیش در این باره نوشــت: 
شــرکت های دولتی ایرانی پــس از انعقاد 
قــرارداد بــرای تعمیــر کوچک تریــن 
پاالیشــگاه ونزوئال، برای تعمیر پاالیشگاه 
»پاراگوانــا«، بزرگ ترین پاالیشــگاه نفتی 
این کشــور با ظرفیت ۹۵۵ هزار بشــکه در 
روز آماده شــده اند. در اوایل سال جاری نیز 
شــرکت  های دولتی ایران قطعاتی را برای 
راه اندازی مجدد یک واحــد تولید بنزین  به 
»پاراگوانا« ارسال کردند. مجتمع پاالیشگاه 
پاراگوانــا مســتقر در پونتو فیجــو ونزوئال 
است که به عنوان سومین پاالیشگاه جهان 
شــناخته می شــود. این مجتمع پاالیشی، 
از ســه پاالیشــگاه به نام های پاالیشــگاه 
اوای، پاالیشــگاه کادون و پاالیشگاه گرانده 
تشکیل شده اســت. پس از تحریم ونزوئال 
توسط امریکا، سرمایه گذاری اندک در این 
پاالیشگاه، گذشــت زمان و عدم تعمیرات 
اساســی، موجب فرســودگی پاالیشگاه و 
از کارافتــادن برخی از بخش های آن شــد. 
حال ایران قصد دارد با احیای این پاالیشگاه 
نفتی، آن را به بخشــی از بــازار نفتی خود 
تبدیل کند.ســومین پاالیشگاهی که ایران 
ســهامدار آن خواهد شــد، یک پاالیشگاه 
۱۰۰ هزار بشــکه ای به نام »بولیوار سوپریم 
ســوئنو« در نیکاراگوئــه اســت. حجــم 
سرمایه گذاری این پاالیشگاه ۴ میلیارد دالر 
برآورد می  شــود، البته زمین و تأسیســات 
اساســی برای ایجاد این پاالیشــگاه ۱۰۰ 
هزار بشــکه ای از ســال ها پیش وجود دارد 
که به دلیــل تحریم های امریــکا نیمه کاره 
رها شده است.اکنون مشــخص نیست که 
افزایش ظرفیت پاالیشــی ونزوئال و افزایش 
فروش نفت ایران به ســبب صدور خدمات 
فنی و مهندســی به کدام پاالیشــگاه رقم 
خورده اســت اما به گفته مســئوالن روند 
اجرای پاالیشــگاه داری فراسرزمینی ایران 

در ونزوئال آغاز شده است.

 مدیرعامل شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: از 
ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا پایان مردادماه، میانگین تولید 
روزانه گاز از میــدان پارس جنوبــی ۶۱۴.۷ میلیون 
مترمکعب بوده اســت که با انجــام اقدام های نوآورانه 
و تکیه بر دانش بومی توانســتیم در تولید پایدار گاز و 

محصوالت جانبی گام های مثبتی برداریم.
 نشســت هماهنگی و ارزیابی تضمیــن تولید گاز در 
پارس جنوبی طی زمســتان ۱۴۰۱ با حضور مدیران 
ارشــد شــرکت های ملی نفــت و گاز در منطقه ویژه 

اقتصادی انرژی پارس برگزار شد. 

 این نشســت به منظور هماهنگــی و ایجاد 
آمادگــی بخش باالدســت و پایین دســت 
پارس جنوبی برای تولید و تأمین حداکثری 
گاز کشور در فصل زمســتان با حضور هرمز 
قالوند، مدیر نظــارت بر تولید نفــت و گاز 
شــرکت ملی نفت ایــران، احمــد باهوش، 
مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 

و محمد حســین متجلی، سرپرست شــرکت نفت و 
گاز پارس برگــزار و وضع عملیات تولیــد گاز از بخش 
فراساحل و پاالیشــگاه های خشــکی پارس جنوبی 

بررسی شد.
باهوش در این نشســت درباره مقدار تولید 
گاز در پنج ماه نخست امسال گفت: از ابتدای 
ســال ۱۴۰۱ تا پایان مردادمــاه، میانگین 
تولید روزانــه گاز از میدان پــارس جنوبی 
۶۱۴.۷ میلیــون مترمکعب بوده اســت که 
با انجام اقدام های نوآورانــه و تکیه بر دانش 
بومی توانستیم در تولید پایدار گاز و محصوالت جانبی 
گام های مثبتی برداریم و امیدواریــم این روند تداوم 
یابد.وی افزود: اکنون هیچ مــرز جداکننده ای بین گاز 

و نفت وجود ندارد و همگی باید برای روســپید کردن 
صنعت نفت و گاز کشور دست در دست هم بدهیم.

مدیران عامل شــرکت های نفت و گاز پازس و مجتمع 
گاز پارس جنوبی در این نشســت مشــترک به عنوان 
بهره بردار بخش های  فراساحل و پاالیشگاه های گازی 
پارس جنوبی بــا تأکید بر اهمیــت هماهنگی هرچه 
بیشــتر بخش های باالدســت و پایین دســت پارس 
جنوبی، راهکارهایی درباره همکاری بیشــتر و ایجاد 
یکپارچگی همســو با رســیدن به اهداف مشترک در 

تولید ایمن و پایدار گاز ارائه کردند.

گاز

وزانه ۶۱۴.۷ میلیون مترمکعب گاز از میدان پارس جنوبی میانگین برداشت ر

دستاورد سفر وزیر نیرو به استان

اختصاص ۷۷۰ میلیارد تومان به حوزه آب و برق کرمانشاه
خریدار   »علی اکبر محرابیان«، وزیر نیرو 
که هفته گذشــته برای بازدیــد از وضعیت 
سدهای استان و همچنین فعالیت های این 
وزارتخانه در مرز خسروی به کرمانشاه سفر 
کرد به مشکالت حوزه های آب و برق استان 
نیز رســیدگی نمود و برای تسریع در اجرا و 
تکمیل طرح های این حــوزه؛ ۷۷۰ میلیارد 

تومان اعتبار اختصاص داد.
وزیر نیرو در سفر روز پنجشنبه ۲۳ شهریور 
خود که برخــی از معاونین و کارشناســان 
ایــن وزارتخانه وی را همراهــی می کردند 
در نشستی ویژه در اســتانداری کرمانشاه 
حضور یافــت و در این نشســت مصوبات 
مهم سفر اســتانی رئیس جمهور به استان و 
مشــکالت اعتباری برخی از طرح های مهم 

حوزه برق و آب پیگیری شد.
در این نشســت استاندار کرمانشــاه به نیاز 
برخی از پروژه های اســتان به اعتبار اشاره 
کرد و از وزیر نیرو خواســت این طرح ها در 

اولویت تخصیص اعتبار قرار گیرد.
به گفته »بهمــن امیری مقدم« اســتاندار 
کرمانشــاه؛ وزیر نیرو در سفر خود به استان 
۷۷۰ میلیارد تومــان به طرح های حوزه آب 
و برق اختصــاص داد و قول مســاعد برای 

تکمیل سدهای در دســت ساخت استان را 
نیز داد.وی توضیح داد که وزیر نیرو با تامین 
اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومانــی برای تعویض 
ســیم به کابل خودنگهدار در سراسر استان 
موافقــت کــرده و همچنیــن ۷۰ میلیارد 
تومانی بــرای اجــرای خطــوط لوله بین 

مخازن شهر کرمانشاه تخصیص داد. 
امیری مقــدم اظهار کــرد: تخصیص ۱۰۰ 
میلیارد تومان برای اجــرای خطوط انتقال 
و تامین مخزن آب شرب شهر هرسین نیز از 
دیگر دستاوردهای سفر وزیر نیرو به استان 

بود.
اســتاندار کرمانشــاه همچنین گفت: وزیر 
نیرو قول مســاعد برای کمک بــه تکمیل 
سدهای آناهیتا، قشالق و زمکان و ساخت و 
نصب کارخانه یخ سازی در مرز بین المللی 

خسروی را در این سفر داد.
عملیات اجرایی ســد آناهیتا ســال ۱۳۸۹ 
آغاز شــد و هم اکنون ۷۵ درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد که برای تکمیــل آن به ۳۸۰ 
میلیارد تومــان اعتبار نیاز اســت. با افتتاح 
این سد و اتمام شــبکه آبرسانی امکان بهره 
مندی هزار و ۸۰۰ هکتــار از اراضی پایین 

دست این سد فراهم می شود.

سد آناهیتا قرار اســت آب شرب بلندمدت 
شــهر کنگاور، آب مورد نیاز بخش صنعت 
و آب یــک هــزار و ۸۰۰ هکتــار از اراضی 
کشــاورزی منطقه را تامیــن کند، حجم 
مخزن این سد  ۲۵ میلیون مترمکعب است.

تاکنون ۱۳۰ میلیارد تومــان برای تکمیل 
این ســد از محل اعتبــارات دولتی هزینه 
شده که با ارزش امروز این مبلغ حدود ۷۰۰ 

میلیارد تومان است.
برای احداث ســد قشــالق صحنه نیز که 
اکنــون ۸۶ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد 
تاکنون بیش از ۱۳ میلیــارد تومان هزینه 
شــده اســت و با بهره برداری از آن در رونق 

اقتصــاد کشــاورزی و باغداری و توســعه 
بوم گردی و گردشــگری شهرستان نقش 
بسزایی خواهد داشــت.با آبگیری این سد 
اراضی برخی از روســتاهای باالدست سد 
زیر آب می رود که شــرکت آب منطقه ای 
کرمانشاه طبق روال معمول اینگونه پروژه 
ها، خســارت آن ها را طبق قانون و به شکل 

عادالنه به صاحبان حق پرداخت می کند.
وزیر نیرو در ســفر به اســتان کرمانشاه به 
همراه استاندار کرمانشاه راهی بازدید از سد 
آناهیتا در شهرســتان کنگاور و سد قشالق 
در شهرســتان صحنه شــد و قول داد که با 
حمایت مالی ویژه تا پایان امســال شــاهد 
آب گیری این ۲ ســد مهم باشــیم. سپس 
از ســراب شهر هرســین و ســد زمکان در 
شهرســتان داالهو بازدید کرد و وعده های 
خوبــی را هم بــرای تامین آب هرســین و 

تکمیل سد زمکان داد.
برنامــه پایانــی وزیر نیــرو بازدیــد از مرز 
بین المللی خســروی بود. پس از بازدید بود 
که محرابیان با تقدیــر از تالش ها و زحمات 
مســئوالن اســتان از مدیریت اســتاندار 
کرمانشاه تشــکر کرد و گفت: مرز خسروی 
زیرساخت های بسیار خوب و مناسبی دارد 

و نظم و آرامش موجود در آن حاصل تالش 
و مدیریت همه مســئوالن به ویژه استاندار 

کرمانشاه است.
وزیر نیــرو همچنیــن از تصفیه خانه غدیر 
شهر کرمانشــاه نیز بازدید کرد؛ ابر پروژه ای 
که با پیگیری ۶ ماهه اســتاندار کرمانشــاه 
جلوی بحران آبی برای کالنشــهر کرمانشاه 

را گرفت و یک تابستان کم تنش را رقم زد.
این تصفیه خانــه که بخــش قابل توجهی 
از آب شــرب کرمانشــاه را تامین می کند، 
با برنامه ریــزی و پیگیری مدیریت ارشــد 
اســتان خردادمــاه امســال وارد مرحله 
عملیاتی شــد و بــا وجود کاهش شــدید 
بارش ها و خشک شدن بخش قابل توجهی 
از منابع آب شــرب کرمانشــاه، اجازه نداد 
قطعی های گســترده آب تابستان گذشته 
تکرار شود و یک بحران آبی جدید در استان 

رقم بخورد.
در اســتان کرمانشــاه با بیش از ۲ میلیون 
نفر جمعیت ۱۲ ســد در دست بهره برداری 
وجود دارد. این اســتان ۵۴۰ هزار مشترک 
آب دارد که از این تعــداد بیش از ۳۰۰ هزار 
مشترک مربوط به کالنشــهر یک میلیون 

نفری کرمانشاه است.
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 آتش سوزی موتور فوکر ۱۰۰ هواپیمایی آسمان 
ودگاه مهرآباد در فر

هواپیمای فوکــر ۱۰۰ هواپیمایی آســمان که ســاعت ۵ صبح دیروز 
قرار بود مســافران تهران- بوشــهر را جابه جا کند، دچــار ترکیدگی و 

آتش سوزی در قسمت موتور شد.
 پرواز ۳۹۱۴ تهران- بوشهر شرکت هواپیمایی آسمان صبح  دیروز و در 
حالی که مســافران داخل هواپیما بودند، دچار آتش سوزی موتور شد و 

از چرخه پروازی خارج شد.
بر اساس اعالم یکی از مســافران تهران- بوشــهر هواپیمایی آسمان، 
این پرواز در ساعت ۵ صبح دیروز )دوشــنبه( دچار نقص فنی در زمان 
استارت موتور شد. ترکیدگی موتور منجر به آتش سوزی شد و نهایتاً با 
حضور نیروهای آتش نشانی عملیات حریق در فرودگاه مهرآباد انجام و 

به هیچ مسافری آسیبی وارد نشده است
وی گفت: پس از انتقال مســافران به ترمینال، این پرواز با یک ســاعت 

تاخیر با هواپیمای جایگزین انجام شد.

و و اتوبوس در هفته  رایگان شدن بلیت متر
 اول مهر

سخنگوی شــهرداری تهران از رایگان شــدن بلیت مترو و اتوبوس در 
هفته اول مهرخبر داد.

 عبدالمطهــر محمدخانی در صفحه شــخصی خــود در توئیتر اعالم 
کرد: اســتفاده از اتوبوس و مترو در هفته اول مهر برای دانش آموزان و 

دانشجویان در شهر تهران رایگان می شود.
وی افزود: دانش آموزان با لباس فرم و دانشجویان با کارت دانشجویی از 

این خدمت بهره مند می شوند.

رئیس مرکز ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری تهران تاکید کرد: 
همه به مدیریت و کاهش ترافیک آغاز سال تحصیلی کمک کنیم.

احتمال سرایت پذیری بیشتر آنفلوانزا در پاییز 
نسبت به سال گذشته

رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
گفت: افرادی که مبتال به بیماری های مزمن بوده یا ســالمند هستند، 

واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.
ابراهیم قادری گفت: در فصل پاییز و زمســتان پیش رو به دلیل این که 
ســطح ایمنی نســبت به بیماری آنفلوانزا کاهش پیدا کرده است؛ این 
احتمال وجود دارد که سرایت پذیری و بیماری زایی این بیماری بیشتر 
از گذشته باشد. این مســئله نه فقط برای آنفلوانزا، بلکه برای برخی از 
ویروس های دیگر از قبیل RSV نیز اتفاق خواهد افتاد که این ویروس 
نیز یکی از عوامل ایجاد عالئم سرماخوردگی خصوصا در کودکان است. 

البته این موضوع موقت بوده و در سال های آینده کمتر خواهد شد.
به گفته وی واکسن آنفلوانزای ایرانی و خارجی در کشور موجود است. 
برای تمام گروه های ســنی هدف، قابل استفاده هســتند. افرادی که 
مبتال به بیماری های مزمن بوده یا ســالمند هســتند؛ بهتر است این 
واکســن را تزریق کنند. تلقیح واکســن آنفلوانزا از بروز شدید بیماری 
جلوگیری می کند و در مــادران باردار نیز منعی برای تزریق واکســن 
وجود ندارد. آن ها می توانند با مشورت پزشک یا مامای خود، واکسینه 

شوند.
او افزود: پرسنل بهداشت و درمان و افرادی که با مردم زیادی سر و کار 
دارند نیز بهتر است که واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند.در سال جاری 
انتظار داریم گردش بیشــتر ویروس هایی مانند آنفلوانزا و آر اس وی 
را شاهد باشیم؛ اما ســونامی آنفلوانزا را بعید است که در کشور داشته 
باشــیم. زیرا مردم یاد گرفته اند که چگونه از خــود در برابر بیماری 
های تنفسی مراقبت کنند و سطح بهداشت تنفسی بسیار باالتر رفته 
اســت. ویروس آنفلوانزا نیز ســرایت پذیری کمتری نسبت به کرونا 

دارد.
او گفت: پیش بینی ها بــرای فصل پاییز و زمســتان برای متخصصان 
سخت اســت؛ اما در ســال جاری ویروس هایی مانند آنفلوانزا احتماال 
برای ما مشکالتی را ایجاد خواهند کرد. در حال حاضر حدود سه سال از 
شیوع کرونا گذشته و با رعایت نسبی دستورالعمل ها در پاییز و زمستان 
سال گذشــته، ویروس آنفلوانزا خیلی در بین مردم به گردش در نیامد. 
هرچند مواردی از آن را در  جوانان و کودکان در سال گذشته نیز شاهد 

بودیم.

 اعالم محدودیت های ترافیکی بهشت زهرا 
وهای مسلح در مراسم رژه نیر

محدودیت های ترافیکی پیرامون بهشت حضرت زهرا )س( همزمان با 
برگزاری رژه نیرو های مسلح اعالم شد.

روابط عمومی سازمان بهشت حضرت زهرا )س( اعالم کرد از ساعت ۲۴ 
روز چهارشنبه، ۳۰ شهریور تا پایان مراسم رژه نیروهای مسلح، تردد و 
توقف تمام وسایل نقلیه به غیر از خودروهای مجاز برای رژه در بزرگراه 

شهید هاشمی و بلوار عالمه عسگری ممنوع خواهد بود.
اعمال محدودیت هــا و ممنوعیت  های ترافیکی همزمــان با برگزاری 
مراسم رژه نیروهای مسلح )پنجشنبه، ۳۱ شــهریور( در معابر منتهی 
به محل برگــزاری رژه و اطراف حرم مطهر امام خمینی )ره( و بهشــت 

حضرت زهرا )س( اجرا می شود.
ماموران پلیس راهور تهران بزرگ از ســاعت ۲۴ روز چهارشــنبه، ۳۰ 
شهریور، شب قبل از مراسم رژه نیروهای مسلح در معابر منتهی به ضلع 
شمالی حرم مطهر امام راحل مستقر می شــوند و نسبت به ساماندهی 

ترافیک منطقه اقدام می کنند.
شهروندانی که روز پنجشــنبه همزمان با برگزاری مراسم رژه نیروهای 
مسلح قصد حضور در بهشــت حضرت زهرا)س( را دارند، از جاده قدیم 

تهران - قم )شهید رجایی( به عنوان محور جایگزین استفاده کنند.

شهر

رئیس دانشــگاه تهران از موافقت اولیه رئیس جمهور 
با طرح افزایش حقوق اعضای هیات علمی براســاس 

شایستگی و کسب امتیازات ویژه خبر داد.
ســید محمد مقیمی، درباره آخریــن وضعیت طرح 
افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها توضیح 
داد و گفت: سال گذشــته حقوق اعضای هیأت علمی 
در دو مرحله انجام شــد؛ نخست یک افزایش یک و سه 
دهمی داشت و بعد افزایش یک و شش دهمی اجرایی 

شد.
وی افزود: ما در خصوص طــرح افزایش حقوق هیأت 
علمی، جلســات مختلفی را با رئیس جمهور داشتیم و 
همچنین با مسوالن مربوطه در وزارت علوم و سازمان 
امور اداری استخدامی و … داشــتیم. در نهایت کار ما 
معتقدیم در نظام حقوق و دستمزد، یک بخش حقوق 

و دســتمزها باید به صورت ثابت باشد و یک 
بخش دیگر هم به عملکردهــا پیوند بخورد، 
یعنی اگــر قرار باشــد همه به یک نســبت 
دریافتی داشته باشند، قاعدتاً نظام پرداخت 

حقوق عملکرد محور نخواهد بود.
رئیس دانشــگاه تهران افزود: طرح جدیدی 
که ارائــه دادیم، آئیــن نامه »ســرآمدی و 

شایستگی اعضای هیأت علمی« نام دارد و پیش بینی 
شده در این طرح ما برای اســاتیدی که امتیازاتی را در 
حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی، خدمات اجرایی 
و فرهنگی را به صورت قابل مالحظه ای کســب کنند، 

حقوق دریافتی آنها به تناسب افزایش یابد.
مقیمی خاطرنشــان کرد: در همین راستا، آیتم هایی 
را با توجه به شاخص های دانشــگاه کارآفرین در نظر 

گرفته ایم و برای فعالیت های فرهنگی مثل 
شاگردپروری و آن دســته فعالیت هایی که 
معطوف به حل مســائل جامعه می شــود، 
امتیاز ویژه ای قائل شده ایم. بر همین اساس 
اگر به صورت ساالنه اســتادی زیر ۱۵ امتیاز 
کســب کند، حقوق او در سال ۱۴۰۱ مشابه 
همان سال ۱۴۰۰ و همان ۳۰ درصد افزایش 

خواهد بود.
وی ادامه داد: منتها اگر امتیاز فرد باالتر از ۱۵ باشــد، 
حقوق فرد به صورت پلکانــی از ۱۵ تا ۳۰ امتیاز، ۳۰ تا 
۶۰ امتیاز و باالتر از ۶۰ امتیاز افزایش خواهند داشــت؛ 
با تصویب این طــرح اعضای هیأت علمی به تناســب 
فعالیتی که خواهند داشت، در حقیقت حقوق دریافت 
می کنند. قطعاً کســانی کــه امتیاز عالی را به دســت 

بیاورند، حتماً نســبت به حقوقی که در ســال گذشته 
می گرفتند، بسیار باالتر خواهد بود.

رئیس دانشــگاه تهران ادامه داد: بنا به درخواست ما، 
مقرر شد رئیس جمهور یک فرد و نهاد بی طرف غیر از 
سازمان برنامه و بودجه را مسئول بررسی طرح کنند که 
در حال حاضر رئیس جمهور، این مأموریت را به رئیس 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری محول 
کرده اند و ایشان تاکنون جلســاتی را با ذینفعان طرح 

برگزار کرده اند.
مقیمــی بیان کــرد: همچنین طرح بــه رؤیت رئیس 
جمهور رسیده و تأیید اولیه ایشان را دریافت کرده ایم 
و در حال حاضر در شــورای حقوق و دستمزد در حال 
بررسی است و امیدواریم به زودی نتیجه آن به ما ابالغ 

شود.

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در 
پاسخ به اظهاراتی درباره کمبود سرم در کشور، با بیان 
اینکه کمبود حاد و مدیریت نشــده ای در زمینه سرم 
نداریم، درباره وضعیت ذخایر ســرم در کشور توضیح 

داد.
دکتر حســین شــمالی درباره وضعیت ذخایر سرم در 
کشــور، گفت: به طور عادی میانگین مصرف  سرم در 
کشور زیر ۱۰ میلیون واحد در ماه است و در پیک های 
مصرف به ۱۱ الی ۱۲ میلیون واحد در ماه می رســد. بر 
این اساس امسال برای تامین ۱۴ میلیون واحد سرم در 
ماه برنامه ریزی کردیم که شــرکت های تولیدی دارند 

این میزان را تولید می کننــد. در عین حال از قبل برای 
واردات هم مجــوز داده بودیم کــه محموله ها در حال 

واردات است و آن ها را توزیع می کنیم.  
وی افــزود: تقریبا تا پایان شــهریور مــاه بیش از ۱۵ 
میلیون واحد سرم توزیع می کنیم که به این معناست 
که تقریبا ۴۰ تا ۵۰ درصد بیش از میزان معمول ســرم 
را تامین کرده ایم.شــمالی دربــاره اظهاراتی مبنی بر 
سهمیه بندی سرم نیز گفت: در این زمینه برنامه توزیع 
اســتانی نزدیم، اما خود دانشــگاه های علوم پزشکی 
مکلفند که سرم را بر اســاس اولویت ها توزیع کنند که 
اولویت ها با مراکز بستری و بیمارستان ها است و سپس 

بخش خصوصی. بنابراین در حال حاضر عمدتا سرم به 
بیمارستان ها داده می شــود و طبیعتا سهمیه ای که به 
بخش خصوصی داده می شود، کمتر است. با این حال 
این شــرایط به صورت پایدار نخواهد بود و در روزها و 
هفتــه ای آتی ان شــاءاهلل این محدودیــت هم مرتفع 
می شود.وی با بیان اینکه از لحاظ کمبود سرم، کمبود 
حاد و مدیریت نشــده ای نداریم، اظهار کرد: به طوری 
که مراکز اصلی درمانی در سراســر کشــور سرم دارند 
و هرجایی هم که اعالم کمبود می شــود، ما بالفاصله 
یک محموله برایشان ارســال می کنیم. از جنبه تامین 
ســرم هیچ وقفه ای نداریم و داریم تامین می کنیم، اما 

مقداری میــزان مصرف مان بیش از حــد انتظار بوده 
که این هم مقطعی اســت و ان شــاءاهلل مشکلی ایجاد 

نمی کند و رفع می شود.
شــمالی درباره وضعیــت تامین مواد اولیــه در تولید 
داخلی ســرم نیز گفت: در زمینه تولید داخلی سرم و 
تامین مــواد اولیه آن ها هیچ مشــکلی وجــود ندارد 
و شــرکت ها دارند به صورت ســه شــیفت و بــا تمام 

ظرفیت شان تولید را پیش می برند.
وی درباره برخی اخبار مبنی بر ارســال محموله های 
سرم تولید داخل به کشــور عراق در ایام اربعین، گفت: 

ما برای ارسال هیچ سرمی به عراق، مجوز ندادیم.

دانشگاه

و دار

خریدار  فرمانده انتظامــی تهران بزرگ 
توضیحات جدیدی درباره ماجرای مهســا 
امینی ارائه کرد و گفت: گشت ارشاد به ۹۰ 
درصد کسانی که ارشاد می شوند فقط تذکر 
می دهد، ۹ درصد داخــل ون تذکر گرفته و 

یک درصد هم به مقر منتقل می شوند.
 سردار حســین رحیمی فرمانده انتظامی 
تهران بزرگ در نشست خبری که به منظور 
تشریح حادثه تلخ فوت مهسا امینی برگزار 
شد، اظهار داشت: درگذشــت دختر عزیز 
مهســا امینی را به خانواده ایشــان و همه 

مردم تسلیت عرض می کنم.
وی افزود: ایــن حادثه برای ما هــم ناگوار 
بود و آرزو می کنیم هیچ گاه شــاهد چنین 
حوادثی نباشــیم. در تهران روزانه ۱۵ تا ۱۷ 
هزار مراجعه کننده به مقرهای پلیس اعم از 

پلیس آگاهی، کالنتری و ... داریم.
ســردار رحیمی ادامه داد: گشــت امنیت 
اجتماعــی و اخالقــی کار ایجابی می کند 
و حتی کســانی هم که شــئونات را رعایت 
نکنند خالف مرتکب شــده اند مثل خالف 

رانندگی.
وی افــزود: تهمت هــای ناجوانمردانه ای 
به پلیس زده شــده و ما واگذار به زمان پل 
صراط می کنیم مگر می شود امنیت جامعه 

را تعطیل کرد؟
وی گفت: ۹۰ درصد کســانی که توســط 
گشت ارشاد، ارشاد می شــوند فقط به آنها 
تذکر داده می شــود ، ۹ درصــد داخل ون 
تذکر گرفته و یــک درصد به مقــر منتقل 

می شوند.
سردار رحیمی درباره مرحومه مهسا امینی 
گفت: ایشان همراه ۳ خانم و دو آقا در پارک 
طالقانی در حال قدم زدن بوده که با گشــت 
ما رو به می شــوند. حجاب خانم های دیگر 
با تذکر قابل رفع بــوده و تنها حجاب خانم 

امینی مناسب نبود.
فرمانــده انتظامــی تهران بــزرگ تصریح 

کرد: پوشش و لباس خانم امینی با آنچه در 
تصویر کالس آموزشی منتشر شده متفاوت 

بوده است.
وی گفت: در زمان انتقال خانم امینی هیچ 
مشــاجره و مقاومتی نبوده و حتی به گفته 
افراد دیگر داخل ون شــوخی و مزاح توسط 

خانم امینی صورت گرفته است.
ســردار رحیمی گفت: به غیر از خانم امینی 
۶ نفر دیگر هم داخل ون بــوده اند و یکی از 
آنها نیروی پلیس بوده است.سردار رحیمی 
اعالم کرد: هیــچ قصوری از ســوی پلیس 
صــورت نگرفته حتی یــک تلنگر کوچک؛ 
همه حرفایی که در فضــای مجازی  درباره 

علت مرگ  منتشر شده، کذب محض است.
وی  ادامــه داد: با وجود مدارکــی که دارم، 
درباره علت مــرگ نمی توانــم اظهار نظر 
کنم، چــون تخصص بنده امنیت اســت نه 
موضوع پزشــکی.فرمانده انتظامی تهران 

بزرگ خاطر نشــان کرد: مردم به شایعات 
توجه نکنند تا مرجع رســمی خبر را اعالم 
کند. نظر رســمی و علمی زمان می برد باید 
فرآیندها طی شــود. باز هم تاکید می کنم 

که از سوی پلیس هیچ قصوری نبوده است.
وی درباره صدای اظهارات پدر مهسا امینی 
گفت: مطمئنید صدای پدر ایشــان است. 
خانواده ایشان بســیار برای ما محترم است 
خداونــد خانم امینی را رحمــت کند ما هر 
کاری از دســتمان بر می آمد انجام دادیم. 
رفتار خارج عرف و تعللی نبوده اســت حتی 
با بیمارســتان خصوصی هماهنگ کردیم 
تا هر کاری شــده برای احیا و نجات ایشان 

انجام شود.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: کلیپ 
منتشر شده تقطیع شــده نیست، فیلم نیم 
ساعت است و امکان انتشار کامل آن به دلیل 
زمان طوالنی نیســت البته فیلــم کامل را 

برای خانواده ایشان نشان داده ایم.
ســردار رحیمی گفت: بد از افتــادن خانم 
امینی بــر روی زمین کمتــر از یک دقیقه 
پرستار و بهیار پلیس مقیم مقر باالی سرش 
حضور می یابند. یــک تیم اورژانس هم آنجا 
بوده که آنها هم برای کمک رســانی حاضر 
می شــوند و تیم موتورآمبوالنس را دعوت 
به همــکاری می کنند. یکبــار خانم امینی 
در محل پلیــس احیا می شــود و دو بار در 

بیمارستان ولی متاسفانه جان باخت.
وی با تأکید بر اینکه در حفظ امنیت جامعه 
حتی یــک دقیقه تعلــل نمی کنیم، گفت: 
امنیت یک لحظه هم قابل تعطیل نیســت 
و متاســفانه علیرغم این موضوع  خیلی ها 

عالمه اظهارنظر شده اند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پاســخ به 
پرسشــی مبنی بر اینکه داخل ون یا البسه 
پلیس دوربین وجودداشــته یا خیر؟ گفت: 

خیر البســه و ون دوربین نداشــته ولی ما 
همه بررســی ها را از لحظه حضور گشــت 
انجام داده ایم و همه شــواهد و قرائن نشان 
می دهد، قصــور، تشــر، حرکت یــا رفتار 

نامناسب از سوی پلیس نبوده است.
وی با اشاره به اینکه لباس خانم امینی لحظه 
دستگیری مناسب نبوده است، در پاسخ به 
پرسش دیگری از ســوی یکی از خبرنگاران 
زن مبنی بــر اینکه مالک پلیــس در مورد 
نحوه پوشش زنان چیســت؟ گفت: شما  به 
عنوان خانم مالک حجاب را باید بدانید. به 
هر حال پوشش با ســاپورتی که همه بدن 
مشخص و پیدا اســت نامناسب برای اماکن 
عمومی است لذا پوشــش چه برای زن چه 

مرد باید مناسب قانون کشور باشد.
وی یادآور شد: هر کشــوری قانون خودش 
را دارد در فرانســه اگر زنان روسری داشته 
باشــند فرد نمی تواند خدمــات اجتماعی 

دریافت کند.
سردار رحیمی بیان داشت: هر کاری وظیفه 
ما بوده به سرعت و در کمترین زمان ممکن 
انجام شــده اســت ما گفتیــم حاذق ترین 
پزشکان بر بالین ایشان حاضر شوند و همه 
هزینه ها را می پردازیم پزشکان سنگ تمام 

گذاشتند.
سردار رحیمی خاطرنشــان کرد: بالفاصله 
بعد از حادثه خبر به بنــده و فرماندهی کل 
رسید و اولین کسی که بعد از حادثه دستور 
ویژه در مورد رســیدگی به این مسئله داد 
فرمانده کل انتظامی بود که در مرز شلمچه 

حضور داشت.
سردار رحیمی در پاســخ به پرسشی درباره 
گشــت اماکن و لباس های نامناســب در 
سطح شــهر خاطرنشــان کرد: روزانه ۳۰ 
گشــت اماکن در ســطح اصنــاف فعالیت 
می کنند و لباس هــای زاپ دار و بدن نما در 
حال جمع آوری اســت و ایــن برنامه ادامه 

خواهد یافت.

وط حقوق هیات علمی ح افزایش مشر موافقت اولیه رئیس جمهور با طر

کمبود حاد سرم نداریم

رئیس ستاد طرح مهر سال تحصیلی 1401:

واکسیناسیون دانش آموزان اختیاری است
خریدار  رئیس ســتاد طرح مهر ســال 
تحصیلی ۱۴۰۱ گفــت: هرچند که دانش 
آمــوزان را بــه تزریــق دز یــادآور توصیه 
می کنیم؛ اما واکسیناســیون دانش آموزان 

اختیاری است.
محمدمهدی کاظمی درباره واکسیناسیون 
دانــش آمــوزان اظهــار داشــت: توصیه 
می شود که اولیا نســبت به واکسیناسیون 
دانش آموزان اقدام کنند؛ بیش از ۹۰ درصد 
دانش آموزان تا پایان سال تحصیلی گذشته 

۲ دز واکسن را تزریق کرده بودند.
وی افــزود: توصیه می شــود دانش آموزان 
بــاالی ۱۲ ســال دز یــادآور را تزریــق 
کننــد و دانش آمــوزان زیر ۱۲ ســال هم 

واکسیناسیون را انجام دهند.
رئیس ســتاد طــرح مهر ســال تحصیلی 
۱۴۰۱ درباره واکسیناسیون معلمان گفت: 
همکاران فرهنگی مطابق روال قبل نسبت 

به واکسیناســیون اقــدام کــرده بودند به 
طوری که بیش از ۹۲ درصد معلمان نسبت 

به ۲ دز واکسن اقدام کرده اند.
کاظمی افزود: همه شهروند هستیم و برای 
حفظ سالمتی جامعه باید واکسیناسیون و 

تزریق دز یادآور را انجام دهیم.
وزیــر آموزش و پــرورش پنجم تیر ســال 
جاری در حکمی، »محمد مهدی کاظمی« 
را به ســمت »رئیس ســتاد طرح مهر سال 
تحصیلــی ۱۴۰۲-۱۴۰۱« منصوب کرد. 
در این حکم عنوان شــده است که اقداماتی 
مانند تشــکیل ســتاد مرکزی طرح مهر به 
منظور هماهنگی و انسجام بخشی در ستاد 
و تفویــض اختیار به مدیران کل و شــورای 
آموزش و پرورش اســتان در امور اجرایی، 
پیش بینی ســاز و کارهای مؤثــر نظارتی 
)سیســتمی و میدانی( زمینه ساز اقدامات 
به هنگام و مطلوب بازگشــایی مدارس در 

ســال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بــا رویکرد 
شعار »تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین«، 
پیش بینی روش های مناسب جهت نظارت 
بر امور مهم و کلیدی مرتبط با بازگشــایی 
مدارس، رصــد و پایــش مســتمر دامنه 
فعالیت مدیــران و کیفیت برنامه ریزی آنان 
و ارائه بازخورد مناسب برای اصالح و بهبود 
فرآیندهای اجرایی، ارزیابی نهایی عملکرد 
استان ها و ستاد در سطوح مختلف مدیریتی 
با توجه به تحقق اهداف پیش بینی شــده، 
استفاده از ظرفیت های محلی، بهره برداری 
بهینه از منابع موجود و سازماندهی نیروی 
انسانی و کیفیت بازگشایی مدارس صورت 

گیرد.
وزیر آموزش و پرورش نیز دوم شــهریور به 
ایرنا گفت کــه کالس هــای دانش آموزان 
قطعــا از اول مهــر مــاه حضــوری برگزار 

می شود.

یوســف نوری افزود: با توجه به اینکه امسال 
برای حدود ۲ میلیــون دانش آموزان دوره 
تعمیق و تثبیت یادگیری در طول تابستان 
برگزار شد، بازگشایی مدارس از اول ماه مهر 

است.
وزیر آمــوزش و پرورش خاطرنشــان کرد: 
کالس هــای دانش آموزان از مهر بی شــک 
به صورت حضوری برگزار می شــود؛ طبق 

شنیده ها از وزارت بهداشــت، شیوع کرونا 
افت پیدا کرده است اما حتما دانش آموزان 

را به تزریق دز یادآور توصیه می کنیم.
کاظمی نیز پیشــتر درباره زمان برگزاری 
طرح ملی بازگشــایی مدارس خاطرنشان 
کرد: بــا توجه به اینکه اول مهــر روز جمعه 
است، روز شنبه دوم مهر، روز ملی بازگشایی 

مدارس است.



در روز اربعین حســینی فاز اول پروژه کتابت قرآن با عنوان 
کتابت قرآن توسط جاماندگان اربعین حسینی به اجرا درآمد 
و حدود هزار نفر از عاشقان قرآن و اهل بیت علیهم السالم در 
این برنامه که در قدمگاه صالحیه تجریش برگزار شد شرکت 
نمودند. دکتر اسماعیل رهدار رئیس ستاد کتابت نور در سایه 
شــمس الشــموس با بیان موارد فوق افزود برای ایجاد انس 
بیشتر مردم با قرآن که از تاکیدات رهبر فرزانه انقالب است، 
کتابت قرآن را از ســال 1387 به صورت جدی و برنامه ریزی 
شده برای اقشار مختلف مردم و خوشنویسان شروع کردیم 
چراکه اعتقاد داریم کتابت قرآن باعث ســازندگی روحی و 
معنوی انسان می شــود.دکتر رهدار ادامه داد: در این برنامه 
که قرآن در صفحات ســه خطی طراحی شده ، مردم با ظاهر 

اجتماعی و تحصیالت و سن و جنســیت مختلف  ، 3 خط از 
قرآن کریم را کتابت نموده و ثواب آن را به امام زمان )عج( اهدا 
نمودند و توصیه شد تا از امروز روزانه یک صفحه از قرآن را به 
نیت سالمتی امام زمان )عج( قرائت کنند تا یک ختم کامل 
قرآن نیز صورت پذیرد.مسئول برگزاری این برنامه ادامه داد: 
این قرآن دارای 3۰1۲ صفحه میباشند و به معنای مشارکت 
3۰1۲ نفر از اقشــار مختلف مردم در این کتابت است که فاز 
اول آن در منطقه تجریش با حدود 1۰۰۰ نفر از دوســتداران 
قرآن و اهل بیت علیهم السالم اجرا گردید و و ۲ فاز باقیمانده 
در مناســبتهای پیش رو با جامعه هدفهای مردمی برگزار 
خواهد شد.علیرضا جبار حمیدی ، دبیر شورایاری تجریش 
نیز این کار را یک پروژه فرهنگی بــزرگ در جهت فراگیری 

بیشــتر قرآن در زندگی مردم دانســت و بیان کرد: از نکات 
جالب توجه در این مراسم کتابت یک دختر خانم 1۰ ساله از 
گروه کودکان کار بعنوان اولین کاتب این مراسم بود و حتی 
خانم مسن کارتن خواب نیز یک صفحه از این قرآن را کتابت 
کردند.حمیدی ادامه داد : شــورایاری تجریش همیشه در 
برگزاری این مراسمات پیش قدم بوده است و ابراز امیدواری 
کرد متولیان فرهنگی منطقه نیز در این برنامه ها پایکار باشند 
نه نظاره گر. وی ادامه داد برای هریک از شرکت کنندگان در 
این برنامه فرهنگی ، تقدیرنامه ای از طرف ستاد کتابت نور در 
سایه شمس الشموس و شورایاری تجریش در نظر گرفته شده 
بود که در همان روز اربعین از طریق پیام رسانهای اجتماعی 
فضای مجازی برای کاتبان ارسال گردید.در این برنامه هیئت 

متوســلین به امام حسن مجتبی علیه الســالم ، شورایاری 
تجریش ،گروه جهادی امداد معلول ، سرای محله تجریش و 
گروه جهادی شمس)شهدای مدافع سالمت( با ستاد کتابت 
نور در سایه شــمس الشــموس همکاری نمودند.شایان 
ذکر اســت که کتابت جمعی قرآن با خط تحریری توسط 
ستاد کتابت نور در سایه شمس الشموس برای گروه های 
مختلف مردمی نظیر زائران پیاده امام رضا علیه الســالم ، 
خدام رضوی ، فرهنگیان ، دانشجویان و طالب و ... صورت 
گرفته اســت و مصحف های کتابت شــده به آستان های 
مقدس امام علی علیه الســالم، امام حسین علیه السالم ، 
امام رضا علیه الســالم، امام هادی و امام حســن عسکری 

علیهما السالم اهدا شده است.

انتظامی  فرمانــده  رباط  کریم-  احمدجعفری
شهرســتان رباط کریــم در گفتگــو بــا خبرنگار 
روزنامــه خریدار گفت: پــس از یکســال تعقیب و 
گریز، همزمان با اجرای گشــت های ویژه انتظامی 
در مبــارزه با جرایــم خشــن، ســارقان صنایع، 
کارگاهــی، شــرکتی و فروشــگاهی در عملیــات 
انتظامی ماموران کالنتری 1۴ ابوطالب شهرســتان 

رباط کریم دستگیر شدند.
ســرهنگ علی زنگنــه در ارتبــاط با دســتگیری 
ســارقان صنعتی و کارگاهی اظهار داشت: ماموران 
انتظامــی کالنتــری رباط کریم هنگام گشــت زنی 
طرح مبارزه با جرایم خشــن در جاده شــهریار به 
آدران به یک نیســان برخــورد می کننــد و به آن 

مشکوک  می شوند.
وی افزود: ماموران انتظامی پــس از برخورد با آن، 
خودرو نیســان به همراه چهار نفر جاده را در خالف 
جهت فرار می کنند و دو نفر از ســارقان که در پشت 
نیســان بودند اموال مسروقه شــمش چدن و آهن 
را به ســمت ماموران پرتاب می کنند تــا بتوانند از 

تعقیب پلیس فرار کنند.
رئیس پلیــس رباط کریم گفت: مامــوران کالنتری 
با رعایــت قوانین عملیات انتظامــی و بکارگیری از 

ســالح و تیراندازی با اقدام تیراندازی به الستیک 
چرخ خودرو موفق به توقف خودرو شــده و با توجه 
به زمان گشــت زنی و نیروهــای انتظامی مامور در 

صحنه، ۲ نفر از ســارقان که در پشت نیسان همراه 
با اموال مســروقه بودند دستگیر شــدند اما راننده 

به همراه یک نفر دیگر از سارقان فرار کردند.
وی ادامــه داد: این ســارقان طی مدت یک ســال 
گذشته از حوزه های شــهرهای اسالمشهر تا رباط 
کریم و شــهریار از کارگاه های صنعتی، شــرکت ها 

و مغازه ها، کاالهای صنعتی را به سرقت می بردند
زنگنه بیان کرد: پس از دســتگیری این ســارقان 
باســابقه، بیــش از 3۰ مالباختــه از شــهرهای 
بهارســتان، اسالمشــهر، ربــاط کریــم، پرنــد و 
روســتاهای اطــراف بــرای شناســایی و تنظیم 
شــکایت به کالنتــری مراجعه کرده انــد که طبق 
اعالم آنهــا میلیاردها تومــان اموال آنها توســط 

سارقان به سرقت رفته است.
وی خاطر نشان کرد: ســارقان در هنگام دستگیری 
برای فرار از قانون ، پیشنهاد رشــوه 5۰۰ میلیونی 
به مامــوران را دادند کــه ضمن رد این پیشــنهاد، 
توسط ماموران پلیس، ســارقان با بیش از ۴۰ قالب 

شمش آهن و چدن و قیچی دستگیر شدند.

مدیرعامل جمعیت هالل  اهواز – محمــد مجدم
احمر استان خوزستان از خدمت رسانی به بیش از 87 
هزار و 5۰۰ زائر در قالب خدمات امدادی،آموزشــی و 
بشردوستانه خبر داد. وحید شعبانی با اشاره به اینکه 
فعالیت های درمانی،امدادی ،آموزشــی،فرهنگی و 
بشردوســتانه جمعیت هالل احمر استان خوزستان 
در راســتای ارائه خدمات بــه زائرین و شــیفتگان 
سیدالشــهدا در اربعین حسینی امســال ادامه دارد 
،عنوان کرد:تاکنــون بیش از 1۰ هــزار نفر به همت 
نجاتگران هالل احمر خوزســتان به صورت سرپایی 
مداوا شــده و به ادامه ســفر خود پرداخته اند و بیش 
از ۲۴۰مصدوم نیــز به مراکز درمانــی انتقال یافتند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان، 
افــزود: در مجموع بیش از۲۲ هــزار 5۰۰ هموطن از 

خدمات امدادی این جمعیت بهره مند شده اند.
وی ادامــه داد: آموزش های ایســتگاهی آمادگی در 
برابر مخاطرات شایع و کمک های اولیه مورد نیاز ویژه 
موکب داران،آموزش های ایستگاهی آمادگی در برابر 
مخاطرات شایع و کمک های اولیه ویژه زائران مستقر 
در مرزها،ایستگاه های آموزشی با محور اطالع رسانی 
درباره مخاطرات شایع در پیاده روی اربعین حسینی 
برپا شــده  از جمله برنامه های آموزشــی ای هستند 
که در حــال برگزاری در پایانه های مرزی شــلمچه و 

چذابه و مسیرهای منتهی به این دو پایانه هستند.

شــعبانی با طرح این موضــوع که به بیــش از ۴ هزار 
زائر آموزش های ایســتگاهی ارائه شده است،گفت: 
1۲ ایســتگاه آموزشی در مرزهای شــلمچه و چذابه 
و مســیرهای منتهی به آنها و در مجاورت پست های 
امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان خوزستان 
برپا شــده اند و مربیان جمعیت هالل احمر اســتان 
موضوعاتــی از قبیل احیــای قلبی و ریــوی، نحوه 
مواجهه با تجمعات انبوه، گرمازدگی، شوک گرمایی، 
مسمومیت ها و گزیدگی ها، خونریزی ها و پیشگیری 
از تاول ها و خســتگی عضالنی را به صــورت چهره به 
چهره برای زائران ارائــه می کنند.مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر استان خوزستان همچنین از توزیع بیش 

از 3۰ هزار بروشورهای آموزشــی و نصب ۴۰ بیلبورد 
با موضــوع پیشــگیری از مخاطرات نیــز در مرزها و 

مسیرهای منتهی به آنها خبر داد.

رباط کریم

خوزستان

سارقان شهرک های صنعتی رباط کریم زمین گیر شدند.

از  رد  رشوه تا پرتاب شمش چدن به سمت خودری پلیس!

خدمت رسانی جمعیت هالل احمر خوزستان به بیش از ۸۷ هزار و ۵۰۰ زائر در مرزهای شلمچه و چذابه

گمرک  مدیــرکل  مومنی مریــم  اصفهان- 
اصفهان در جریان دیدار با مدیرعامل فوالد مبارکه 
از اراده گمــرک برای تســهیلگری امــور گمرکی 
و ترخیــص هرچه ســریع تر تجهیــزات طرح های 
توســعه و مواد اولیه ورودی و محصوالت صادراتی 

فوالد مبارکه خبر داد.
رســول کوهســتانی بابیان اینکه در این جلســه 
مشــکالت و مباحث حوزه ترخیص اقالم وارداتی و 
صادراتی این شرکت موردبررسی و تجزیه وتحلیل 
قرار گرفت، ادامه داد: در کشــور فقــط دو گمرک 
اختصاصی وجــود دارد که متعلق به شــرکت های 
فــوالد مبارکــه و ذوب آهــن اصفهان هســتند؛ 
بااین حال موضوع و اهمیــت ایجاد مجتمع گمرکی 
نیز مورد تأکید قــرار گرفت تا این شــرکت بتواند 
حجم عظیمی از واردات و صادرات خود را از طریق 

همین مجتمع ترخیص کند.
وی با اشــاره به لزوم ایجــاد باســکول ریلی برای 
تسهیل هرچه بیشتر ترخیص کاالها گفت: گمرک 
در این زمینه نیز همکاری خواهــد کرد تا ترخیص 
اقالم توســعه ای فوالد مبارکه در کوتاه ترین زمان 

ممکن انجام شود.
این مقام مسئول بابیان اینکه شرکت فوالد مبارکه 
صنعتی مادر و بزرگ ترین فوالدســاز کشــور است 

ادامه داد: بــرای بخش گمرک این شــرکت چارت 
اختصاصی تدارک دیده  شده است و نگاه گمرک بر 
این اصل استوار است که بیشــترین تسهیالت را به 

شرکت های مادر ارائه کند.
مدیرکل گمرک اصفهان تخصیص مســیر »آبی« 
به شــرکت فوالد مبارکه برای انجام هرچه سریع تر 
امور گمرکی را ازجمله تسهیالت دیگر اداره گمرک 
برای شــرکت های تولیدکننــده و بــزرگ مانند 
فوالد مبارکه دانســت و اظهار داشــت: پیش ازاین 
مسیرهای ســبز، زرد و قرمز وجود داشتند، ولی از 
این  پس با تعریف مسیر آبی تالش خواهیم کرد که 
اقالم فوالد مبارکه بدون هرگونه معطلی در گمرک 
برای نصــب در محل شــرکت و ســایر مکان های 

موردنظر ترخیص شوند.

البرز-مظفری مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای 
استان البرزاعالم کرد: کاهش بارندگی ها و افزایش 
مصرف ســبب شــده تا اکنون 5۲ درصد ظرفیت 

سدهای امیر کبیر کرج و طالقان از آب خالی شود.
داوود نجفیــان   گفت: میزان ذخیره آب ســد کرج 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل ۲5 درصد و سد 

طالقان نیز  هشت درصد کاهش را نشان می دهد.
این مســوول با اشــاره به پیش به پیش بینی ها در 
خصوص کم بارشــی در ماه های  مهر و آبان ســال 
جاری از مردم خواســت در مصرف آب صرفه جویی 
کنند تا اســتان البرز بیش از پیش دچار بحران آب 

نشود.
نجفیان  اظهار داشت:بر اساس پیش بینی های آذر 
ماه ســال جاری  بیشترین بار بارشــی را  در استان 

البرز خواهیم داشت .
وی با بیان اینکه به علــت افزایش مصرف و کاهش 
بارش ها ذخایر سدهای استان کاهش چشمگیری 
یافته اســت ، گفــت: مشــترکان اعــم از صنعت، 
کشــاورزی ، خانگی و امثال آن باید صرفه جویی در 

مصرف به کاهش تنش آبی کمک کنند.
نجفیان یاد آور شــد:  در زمان حاضر بیشتر مناطق 
کشــور با کمبود و تنش آبی مواجه اســت و استان 

البرز هم جدا از این مقوله نیست.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقه ای اســتان البرز 
در بخشــی دیگر ازســخنانش با اشــاره به اینکه  

چند طرح های آبرســانی درحال اجرا است ،  بیان 
داشــت: در ضلع غربی البرز طرح آبرســانی  رینگ 
سراســری را احداث می کنیم و آبفای استان البرز 
نیز طرح های آبرســانی و پروژه های تامین آب را با 

جدیت پیگیری می کند.
وی تاکید کرد: تالش ها براین است تا ۲ سال آینده 
در اســتان البرز نقاطی که با چالش های بیشتری 

روبرو هستند مشکل رفع شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز افزود: سفره 
های زیر زمینی اســتان  همچنان به صورت ساالنه 
7۰ ســانتی متر کاهش منابع آبی دارند و با توجه به 
خشکســالی ها ممکن اســت در برخی نقاط استان 

حادتر شود.

اصفهان البرز
مدیرکل گمرکات اصفهان:

با تعریف مسیر آبی، کاالهای وارداتی و صادراتی فوالد مبارکه 
بدون معطلی ترخیص می شوند

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان :

۵۲ درصد ظرفیت سدهای البرز خالی است

 رئیس ستاد کتابت نور در سایه شمس الشموس:

وحی و معنوی انسان است هدف از کتابت قرآن سازندگی ر

به منظور  اصالح و احیاء خاک های نامطلوب صورت گرفت؛

 خاکبرداری و خاکریزی پارکها و سطوح فضای 
سبز شهری بوشهر

ساسان محبی سرپرســت سازمان سیما،  بوشهر- رضا حیدری
منظر و فضای سبز شهری شــهرداری بندر بوشهر گفت: جهت اصالح 
و بهبود فضای ســبز پارکها و ســطح شــهر اقدام به اصالح و تقویت 
بافت خاک و خاکبرداری و خاکریزی نموده اســت. ساسان محبی در 
تشــریح این خبر اظهار کرد:از آنجایی خاکهای زیر کشت فضای سبز 
با گذشــت زمان و تاثیر پاشش نمک از ســطح دریا علی الخصوص در 
پارکهای ساحلی ، خاصیت مطلوب خود را از دست میدهند و نیازمند 
تعویض و تقویت خاک می باشــند، در همین راســتا این ســازمان با 
همکاری پیمانکاران اقدام بــه خاکبرداری و تعویض خاکهای معیوب 
نموده است به نحوی که دراین خصوص در گام اول با شناسایی موارد 
حاد فضای ســبز مانند پارک نســترن و ضلع شــمالی پارک صدف ، 
خاکبرداری و خاکریزی مناسب جهت بهبود فضای سبز سطح پارکها 
را شروع نموده و درصدد هســت با تســریع در این امر گامی موثر در 

شکوفایی و شادابی فضای سبز شهری بردارد

وبی شبکه فاضالب در کوی  اجرای عملیات الیر
سیاحی اهواز

در ادامــه اقدامات پیشــگیرانه آبفا اهواز،  اهواز – محمد مجدم
شــبکه، منهول ها و حوضچه های آدم رو فاضالب خیابان های نصر ۲ 
و نصر ۹ واقع در کوی سیاحی الیروبی شــد. عملیات الیروبی شبکه، 
منهول ها و حوضچه های آدم رو فاضــالب خیابان های نصر ۲ و نصر ۹ 
واقع در کوی سیاحی توســط گروه الیروب منطقه ۲ فاضالب به اجرا 
درآمد.در این عملیات ۶۰۰ متــر از خطوط فاضالب، 8 دریچه منهول 
و 13 باب حوضچه آدم رو مــورد الیروبی قرار گرفت.گفتنی اســت، 
1۲ گروه الیروب در شــرق و غرب کالن شــهر اهواز در حال الیروبی 
و صفحه کشی خطوط فاضالب هســتند تا چالش های کنونی مرتفع 
شوند و سطح آمادگی شــبکه پیش از آغاز فصل بارندگی به باالترین 

سطح خود برسد.

معاون راهداری کشور عنوان کرد؛

ارتقای ایمنی اولویت اصلی جاده های مازندران

معاون راهداری ســازمان راهداری و حمل و نقل  ساری- اســامی
جاده ای کشور در ســفریک روزه به اســتان مازندران اظهار داشت : 

ارتقای ایمنی اولویت اصلی جاده های مازندران است.
رضا اکبــری ضمــن بازدیــد از محورهــای مواصالتی ســوادکوه 
شمالی،قائمشهر،بابلســر و فریدونکنار از پروژه هــای تعریض محور 
بابل –شیرگاه،بابل-کیاکال،بابلســر- بهنمیر )منطقه پدافند هوایی 
(و پل ولیعصر فریدونکنار، بررســی روند پیشــرفت پــروژه ها و حل 
مشکالت اجرایی ، تســریع در تکمیل پروژ ه های در دست ساخت را 
خواستار شد.وی خاطرنشان کرد: بدون شک توجه به بهسازی و ایمن 
ســازی محورهای مازندران که در زیربخش های متعدد صنعت حمل 
و نقل جاده ای تاثیرگذار اســت، نتایجی همچون توسعه گردشگری 

و اقتصاد محلی و افزایش نشاط اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.
وی به اقدامات انجام شــده برای آمادگی راهداری زمستانی ، ایمنی 
راه های استان را بررسی کرد و گفت: باید تدابیر الزم برای هماهنگی 
و اجرای بهینه عملیــات راهداری و ایمنی کامل در ســفرهای جاده 
ای در فصل پاییز و به ویژه زمســتان برنامه ریزی شده و هر چه سریع 
تر نمک و شــن مورد نیاز تهیه گردد .معاون راهــداری همچنین در 
خصوص تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای تجهیز و تعمیر اساســی 
ماشین آالت ســبک و ســنگین اســتان هماهنگی های الزم انجام 
شــده است.حســن جهانیان مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای مازندران در این بازدید گفت: اقدامات ویــژه ای در زمینه ارتقای 
ایمنی راههای ارتباطــی،از جمله عملیات راهداری و ایمن ســازی 
محورها در فصل تابســتان به منظور افزایش تأمیــن ایمنی محورها 
برای مسافرین تابستانی به اســتان صورت پذیرفت.وی با بیان اینکه 
مازندران در مســیر کریدور شمال به جنوب و شــرق به غرب کشور 
اســت اذعان داشــت: با توجه به موقعیت جغرافیایی استان، موضوع 
ترافیک، حوادث ناشــی از آن و عبور و مرور خودروهــا از محورهای 
مواصالتی بســیار حائز اهمیت بــوده ، لذا یکــی از اولویت های این 
اداره کل در ســطح اســتان ، رفع نقاط پر تصــادف و افزایش ضریب 

ایمنی راه هاست

۲۳ مرکز زیبایی متخلف در لرستان پلمب شد
معاون دانشــگاه علوم پزشــکی لرستان گفت: از  خرم آباد-طوالبی
ابتدای امســال تا کنون ۲3 مرکز زیبایی متخلف در استان شناسایی 
و پلمب شده اســت.علی بختیاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
۲3 مرکز غیرمجاز مداخله گر در امور زیبایی شناســایی و پلمب شده 
اســت.وی گفت: به منظور صیانت از ســالمت مــردم و جلوگیری از 
فعالیت افراد فاقد صالحیت در حوزه زیبایی، طی بازدید های ضربتی 
روزانه کارشناســان نظارت بر درمان طی هفته گذشــته ســه مرکز 

متخلف و دو آرایشگاه پلمب و پرونده به مرجع ذی صالح ارجاع شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزود: از همه هم استانی های 
گرامی تقاضا می کنیم برای حفظ ســالمت خود، بــرای انجام همه امور 
درمانی و از جمله امور پوست و زیبایی، فقط به مؤسسات درمانی و مطب 
پزشکان دارای مجوز و پروانه فعالیت مراجعه کنند و اقدامات صرفاً توسط 
پزشــک و مطابقت پروانه با فرد صورت پذیرد و از مراجعه به مکان هایی 
مانند آرایشگاه و منزل و… که دارای تبلیغات اغواگرانه در فضای مجازی 

هستند، خودداری کنند.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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استارت ششمین تامین مالی جمعی تامین 
سرمایه تمدن زده شد

شرکت تامین ســرمایه تمدن با هدف تامین مالی شرکت های کوچک 
و متوسط و دانش بنیان برای ششمین بار ســکوی تامین مالی جمعی 
آی بی کراد را برای تامین ســرمایه تکمیل طرح تصفیه خانه آب شرب 

راه اندازی کرد.
 به گــزارش روابــط عمومی تامین ســرمایه تمدن،روز دوشــنبه ۲۸ 
شــهریور ۱۴۰۱، عرضه گواهی های شــراکت مربوط به تکمیل طرح 
تصفیه خانه آب شــرب بر روی ســکوی تامین مالی جمعی به آدرس 

www.ibcrowd.ir به ارزش ۱۳۵ میلیارد ریال صورت میگیرد.
 این یک فرصت سرمایه گذاری یکساله با نرخ سود علی الحساب ۲۳.۵ 
درصد و با پرداخت سود بصورت ماهیانه و پرداخت اصل سرمایه گذاری 
در سررســید )انتهای دوره ســرمایه گذاری(، به مدت محدود ۱۴ روز 
جهت سرمایه گذاری در سکوی IBCROWD در دسترس عموم قرار 

گرفت.
ســرمایه گذاران حقیقی و حقوقی که تمایل به کســب سودی باالتر از 
فرصت های سرمایه گذاری درآمد ثابت و سپرده بانکی دارند می توانند 
در این فرصت ســرمایه گذاری سهیم شــوند. الزم به ذکر است گواهی 

های شراکت معاف از مالیات هستند.
تامین سرمایه تمدن جهت پوشش ریســک های تامین مالی جمعی، 
ضمانت نامه تعهد پرداخــت بانکی برابر اصل و فــرع مبلغ تامین مالی 
و چک تضمین برابر اصل و فــرع مبلغ تأمین مالــی را پس از موفقیت 

کمپین از متقاضی اخذ می نماید.
شایان ذکر است تامین سرمایه تمدن دی ماه سال گذشته برای اولین 
بار در بازار ســرمایه کشــور اقدام به تامین مالی جمعی شــرکت دارو 
ســازی پارس حیان به ارزش یکصد میلیارد ریال کرد که با استقبال بی 
نظیر سرمایه گذاران در کمتر از ۲ ســاعت تامین مالی شرکت صورت 

پذیرفت.
بنابر این گــزارش، تامین مالی جمعی یکی از خدمات جدید شــرکت 
تأمین سرمایه تمدن در معرفی فرصت های ســرمایه گذاری با مدت و 
سقف سرمایه گذاری محدود است.  این فرایند از طریق انتشار و فروش 
گواهی های الکترونیکی تحت عنوان گواهی شــراکت انجام می گیرد، 
بدین صورت که جهت تامین مالی طرح اقــدام به فراخوان جمع آوری 
وجوه در یک دوره زمانی مشــخص مــی نماید و اشــخاص حقیقی یا 
حقوقی تامین کننده منابع مالی می توانند نسبت به خرید گواهی های 

شراکت در دوره فراخوان اقدام  نمایند.

تامین مالی از این روش برای شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در 
بازارهای بورس و فرابورس منع شده اســت تا رقابت صرفا برای تامین 

مالی شرکت های سهامی خاص صورت پذیرد.
عالقمندان برای دریافت اطالعات بیشتر به پلتفرم تامین مالی جمعی 

ای بی کراد به نشانی www.ibcrowd.ir مراجعه نمایند.

 بانک صادرات ایران ارز 2٧ هزار زائر اربعین 
را تامین کرد

بانک صادرات ایران از طریق شــعب منتخب خود در سراســر کشور و 
صرافی سپهر صادرات تا ۲۶شــهریورماه امسال ارز مورد نیاز بالغ بر ۲۷ 

هزار زائر اربعین را تامین کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راســتای 
مسئولیت های  اجتماعی خود برای عرضه ارز اربعین، پیشگام بوده 
به نحوی که از ابتدای عرضه ارز اربعین تا ۲۶ شــهریور ماه، از طریق 
۱۲۵ شعبه منتخب و باجه های ارزی در استان های سراسر کشور و 
به ویژه شعب منتخب اســتان های مرزی، ارز بیش از ۲۲ هزار نفر از 
زائرین امام حسین علیه الســالم را تامین کرده و این خدمت رسانی 
تا روز ۲۶ شهریور ماه و در صورت لزوم تا پایان ماه صفر ادامه خواهد 

یافت. 
صرافی ســپهر بانک صادرات ایران نیز به همین منظور به عنوان اولین 
صرافی تامین و ارائه دهنــده ارز اربعین به صــورت دینار عراق، تالش 
گسترده ای را برای پاسخگویی به تقاضای مســافران کربال داشته و در 
این مدت بالغ بر ۵۰۰۰ نفر از زوار نیز از طریق این شرکت و در چارچوب 
دســتورالعمل های بانک مرکزی برای عرضــه ۱۰۰ دالر یا ۱۵۰ هزار 
دینار عراق به ازای هر نفر با نرخ توافقی، به ارز مورد نیاز خود دسترسی 

داشته اند.
بانک صادرات ایران بــا هماهنگی و همکاری بانــک مرکزی در تامین 
زیرســاخت ها و همچنین تمهیدات اندیشیده شــده از طریق  شعب 
منتخب و باجه های ارزی بانک در سراســر کشــور و بــه ویژه مناطق 
مرزی، فروش ارز به زوار  را با جدیت در دســتور کار دارد و عالوه بر این، 
شعب کشــیک ارزی بانک در این مدت در سراسر کشور تا ساعت ۱۸ و 
در اســتان های مرزی تا ساعت ۲۰ به خدمت رســانی به زائران اربعین 
مشــغول بوده و خدمت رسانی در صرافی ســپهر نیز حتی در روزهای 

تعطیل نیز تداوم داشته است.

اهدای 4200 بسته لوازم التحریر از سوی بانک 
ملت به دانش آموزان مناطق کمتربرخوردار

بانک ملت در راســتای ایفای مســوولیت های اجتماعی خود، نسبت 
به اهدای ۴۲۰۰ بســته لوازم التحریر به دانش آمــوزان مناطق کمتر 

برخوردار کشور اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این بانک با دســتور مدیرعامل در 
تداوم سیاست خود مبنی بر دســتگیری از محرومان و کمک به توسعه 
علم و دانش در مناطق کمتر برخوردار کشور، بیش از ۱۳ میلیارد ریال 
از محل بودجه تبلیغات خود را بابت خرید بســته هــای لوازم التحریر 

برای دانش آموزان ۱۴ استان کشور اختصاص داد.
بر اساس این گزارش، بسته های آموزشــی یادشده شامل کوله پشتی، 
دفتر مشــق، دفتر نقاشی، دفتر یادداشــت، مداد، خودکار و جامدادی 
از طریق شــرکت چاپ بانک ملت تهیه و از ســوی مدیریت های شعب 
اســتان های آذربایجان غربی، ایالم، بوشــهر، خراســان های رضوی، 
شمالی و جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، 
کرمانشــاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلســتان و هرمــزگان بین دانش 

آموزان مناطق کمتربرخوردار توزیع شد.
این گزارش حاکی است، بانک ملت از ۵ ســال قبل تاکنون توزیع بسته 
های لوازم التحریر را بین دانش آموزان مناطق کمتربرخوردار کشــور 
آغاز کرده و همواره کوشیده اســت تا در راستای ایفای مسوولیت های 
اجتماعی خود، به توســعه علم و دانش و فراهم ســاختن زمینه های 

تحصیل دانش آموزان در این مناطق کمک کند.

 روزنامه سراسری صبح ایران
  اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر موسی کاظمی
چاپ: کارگر

نشانی: تهران، خیابان جمالزاده جنوبی
 پالک ۱۴۶، واحد ۸
 تلفن و  نمابر: ۶۶۴۵۹۷۶۲
سازمان شهرستان ها:  ۶۶۴۶۱۷۷۰
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سرمایه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد

برنامه بانک مرکزی برای سود بین بانکی چیست؟

خریدار  در شرایطی که سود بین بانکی با تداوم 
روند افزایشــی خود در هفته های اخیر دوباره به 
نرخ ۲۱ درصد نزدیک شده است، رئیس کل بانک 
مرکزی می گوید که سیاست این بانک برای سود 
بین بانکی این اســت که این نرخ نوسانات زیادی 

نداشته باشد.
 سود بین بانکی که به عنوان یکی از انواع نرخ های 
بهره در بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر 
بازارها جهت می دهــد، در واقــع قیمت ذخایر 
بانک هاست و زمانی که آن ها در پایان دوره مالی 
کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی دچار کســری 
ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین بانکی 

یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.
این ســود در هفته های اخیر دوباره روند صعودی 
خود را شــروع کرده و به نــرخ ۲۱ درصد نزدیک 
شده اســت. این در حالی اســت که پیش از این، 
نرخ ســود بین بانکی به ۲۱.۳۱ درصد رسیده  و 

با واکنش منفی فعاالن بازار سرمایه مواجه شد.
در این زمینه، بانک مرکزی در جلســه با فعاالن 
بازار سرمایه موظف شــد تا نرخ سود در بازار بین 
بانکی را کنتــرل و این نرخ را در بــازار بین بانکی 
متناسب با سیاست های تورمی مدیریت کند که 
پس از آن جلســه، روند ســود در بازار بین بانکی 
نزولی شــد و این نرخ بــه  ترتیــب از ۲۱.۳۱ به 

۲۱.۱۳، ۲۰.۶۴، ۲۰.۵۹ درصد رسید.
اما در ادامه، نرخ ســود بین بانکــی روند صعودی 
خود را آغاز کرد و اکنون به ۲۰.۹۳ درصد رسیده 
است.در این زمینه، علی صالح آبادی - رئیس کل 
بانک مرکزی - اعالم کرد که روند تغییرات ســود 
بین بانکی به وضعیت عرضــه و تقاضا در بازار بین 
بانکی بستگی دارد و ســعی بانک مرکزی بر این 
است که ســود بین بانکی نوسانات زیادی نداشته 
اســت.عالوه بر این، محمد نادعلــی -  مدیرکل 
عملیات پولی و اعتباری بانــک مرکزی - در این 
رابطه اظهار کرد: فلسفه بازار بین بانکی این است 
که بانک ها در صــورت کمبود منابــع، مبادالت 
کوتاه مدت و یک شــبه انجــام می دهند که این 
مبادالت باعث می شود تا نرخ سودی در این بازار 
شــکل بگیرد و نرخ این ســود نیز متناسب با نیاز 

بانک ها به این منابع مشخص می شود.
وی با بیان اینکه بانک ها منابــع مازاد خود را وارد 
بازار بین بانکی می کنند و به ســایر بانک ها که به 
این منابع نیاز دارند تســهیالت می دهند، گفت: 
بنابراین، نرخ ســود بین بانکی تاثیری بر ســود 
سپرده و تســهیالت نمی گذارد. بازار بین بانکی 
بازاری نیست که بانک ها ســهام خود را بفروشند 
و پول خود را وارد این بــازار کنند که وقتی نرخ در 
این بازار افزایش یابد، آنها انگیزه ورود به بازارهای 

دیگر را نداشته باشند و ســایر بازارها تحت تاثیر 
این موضوع قرار بگیرند.

نادعلی ادامه داد: تقاضا و عرضــه بانک ها در بازار 
بین بانکی اســت که موجب تغییرات در نرخ سود 
این بازار می شــود و ســعی بانک مرکزی در این 
زمینه این است که نوســانات این بازار را کنترل 
کند بنابراین، وقتی نوســانات را از بازار بین بانکی 
بگیریم طبیعتا نوسانات در سایر بازارها نیز کمتر 
می شود. نرخ سود سپرده و تســهیالت در ایران 
تابع شــرایط بازار بین بانکی نیســت و بنابراین، 
تغییرات در ســود بین بانکــی نمی تواند تاثیری 
بر بازار ســرمایه داشته باشــد بلکه تغییرات نرخ 
سود سپرده و تسهیالت اســت که بر بازار سرمایه 
تاثیرگذار است.مدیرکل عملیات پولی و اعتباری 
بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی ســعی می کند 
نرخ ســود در بازار بین بانکــی را مدیریت کند تا 
انتظارات تورمی را کنترل و منابع بانک ها را تامین 
کنند تا بانک ها به سمت برداشت مستقیم از بانک 
مرکزی بروند. عملکرد بانک مرکزی در بازار بین 
بانکی به این صورت اســت که اخبــار و انتظارت 
تورمی را تنظیم و منابــع را از طریق عملیات ریپو 
تزریق یا جذب می کند کــه با این اقدامات نرخ در 
بازار بین بانکی بســته به سیاســت مدنظر بانک 

مرکزی تغییر می کند.

بانکتمدن

روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 
در راستای ارتقاء سطح سواد ســامت مردم و نهادینه کردن سبک زندگی 
ســالم و پیشگیری از بیماری ها، با استفاده از ظرفیت رسانه ها اقدام به ترویج 
فرهنگ خود مراقبتی و بررسی مؤلفه های مؤثر بر سامت در استان مازندران 
می نماید. در گزارشی که می خوانید محافظت از سامت دانش آموزان در 

آستانه بازگشایی مدارس مورد بررسی قرار گرفته است. 
ارتقا ســالمت و افزایش امید به زندگی از طریق پیشگیری، آگاه سازی، حساس 
سازی و ارائه خدمات از جمله اقدامات کاربردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

در سطح شهرستان های استان می باشد.
بازگشــائی مدارس و همچنین توجه به سالمت دانش آموزان موضوعی است که 
در معاونت بهداشــتی این مجموعه برنامه های مدونی برای آن تعریف می شــود 
و راهبردهایــی برای تامین امنیت ســالمت دانش آمــوزان در حوزه های مختلف 
برنامه ریزی می کند. با توجه به تداوم وضعیت کرونایی در جهان انتظار اســت که 
راهبردهای حوزه سالمت که توسط دانشگاه تدوین می شود در سایر دستگاه های 
اجرایی نیز جدی گرفته شود.فاصله گذاری اجتماعی یکی از راهبردهای جلوگیری 
از شیوع کرونا و تامین امنیت سالمت دانش آموزان محسوب می شود اما در کنار 
این موارد بحث تغذیه مناســب و توجه به امر ورزش مبحثی است که باید برنامه 

ریزی الزم برای سالمت این قشر برنامه ریزی شود.
بعــد از حضور دانش آمــوزان در مدارس یکی از راهبردهای وزارت بهداشــت 
توجه به امر ورزش و تغذیه در ســطح مدارس است و به عقیده مقامات دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران، کم توجهی به این موضوع در بلند مدت باعث ابتال دانش 

آموزان به بیماری های غیرواگیر نظیر دیابت و فشار خون را فراهم می کند.
در این گزارش بنا داریم با اســتفاده از ظرفیت کارشناســان این حوزه به برخی 
از چالش های ســالمت مانند کم تحرکی و مشکالتی که ممکن است جوامع دانش 
آموزی را در آینده درگیر کند پرداخته و راهکارهای الزم برای برون رفت از این 

مشکالت را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

ورزش و فعالیت بدنی، سپر محکم تدافعی در مقابله با کرونا
دکتر فرهاد غالمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در باره اهمیت این مهم 
میگوید: ورزش به ویژه در ســنین کودکی و نوجوانی باعث آزاد کردن انرژی های 

اندوخته می شود و این خود بسیار لذت بخش و آرامش دهنده است. 
وی اضافه کرد:توجه به ســالمت جســم یک اصل بوده و در کنار آن باید به بحث 

تغذیه سالم، خواب کافی و مهمتر از همه به ورزش توجه مناسبی شود.
دکتر غالمی  با اعالم اینکه ورزش  برای از بین بردن اضطراب این روز ها بســیار 
موثر اســت، افزود: تثبیت فرهنگ ورزش در خانه و نهادینه کردن این فرهنگ 
بین خانواده ها  بســیار دارای اهمیت بوده و باید به عنوان یک تجربه جدید مورد 

مطالعه قرار گیرد و بر تداوم آن کوشید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه  داد: ایده ورزش در خانه هم برای 
افراد و هم برای جوامع بحران زده از کرونا بســیار فایده بخش اســت که جدای 
از مباحث ســالمتی دیگر فوائد آن  صرفه جویی در وقت، پایین آمدن هزینه های 
مالی، رعایت بهداشت فردی، حضور نداشتن در اجتماع و در نتیجه آن پایین آمدن 

ریسک ابتال به ویروس کرونا را به همراه دارد.
وی با اعالم اینکه توجه به ورزش در خانه به دلیل تهدیدات ناشی از شیوع مجدد 
کرونا مورد تاکید مقامات وزارت بهداشت است، افزود: در چنین شرایطی ورزش 
می تواند به عنوان یک سپر محکم در مقابله با کرونا و هر ویروس دیگر در آینده 

به کار گرفته شود.

* چرا به فعالیت بدنی نیاز داریم؟
دکتــر غالمی در ارتباط با لزوم توجه به تحــرکات بدنی، گفت: حرکات بدنی مرتب 
هم به بدن و هم به مغز سود می رساند همچنین ورزش زمینه کاهش فشار خون، 
کنترل وزن و کاهش خطر بیماری قلبی، دیابت نوع دو و انواع ســرطان راه کاهش 
می دهد. وی اضافه کرد: ورزش در کودکان باعث تقویت رشــد شــده و خطرات 
بیماری در آینده را کاهش داده و با توصیه به ورزش مهارت های حرکتِی پایه ای در 

کودکان نهادینه شده و زمینه ساز تقویت روابط اجتماعی می شود.

* چه میزان از فعالیت های بدنی پیشنهاد شده است؟
در همین ارتباط دکتر عباس علیپور معاون بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران، اظهار کرد: ســازمان بهداشت جهانی برای میزان فعالیت بدنی افراد در 
تمام سنین پیشنهادهایی داده است که افراد برای بهبود سالمتی و تندرستی خود 

باید آن ها را انجام دهند.

* حداقل میزان فعالیت پیشنهاد شده برای سنین مختلف
* کودکان و بزرگساالن 5 تا 17 سال

وی میزان فعالیت پیشنهاد شده برای کودکان و بزرگساالن 5 تا 17 سال را روزی 
حداقــل 60 دقیقه در روز به مدت حداقل 3 روز در هفته اعالم کرد و گفت:این 
فعالیت ها شامل فعالیت  بدنی متوسط تا شدید شامل فعالیت هایی که استخوان و 

ماهیچه را استحکام می بخشد در برنامه کاری قرار گیرد.

* بزرگساالن باالی 18 سال
معاون بهداشــتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بزرگساالن در مجموع 
حداقل 150 دقیقه فعالیت بدنِی متوسط یا حداقل 75 دقیقه فعالیِت بدنی شدید 
شامل فعالیت های تقویت کننده ماهیچه را به مدت 2 روز یا بیشتر در طول هفته 

انجام دهند.
همچنین افراد مســن با توان حرکتی ضعیف باید برای بهبود تعادل و جلوگیری از 

افتادن به مدت 3 روز یا بیشتر در هفته فعالیت بدنی داشته باشند.

* چطور هنگام ورزش کردن در دوره کووید 1۹ ایمن بمانم؟
معاون بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره توجه به ورزشی 
در زمان ابتال به کرونا، گفت: فرد مبتال به کرونا با اعالئم تب، ســرفه و مشــکل 
تنفســی از ورزش پرهیز کند و ضمن توقف در منزل توصیه های پزشــکی را مد 

نظر قرار دهد.
وی ادامه داد: اگر فرد متبال قادر به پیاده روی  یا دوچرخه سواری هست با رعایت 
دغدغه های بهداشــتی درمانی دست های خود را قبل از رفتن، هنگام رسیدن به 
مقصد و به محض رســیدن به خانه با آب و صابون بشوئید بحث توجه به فاصله 
گذاری اجتماعی و رعایت مباحث بهداشــتی درمانی در پارک یا فضای عمومی  در 

هنگام دویدن یا ورزش کردن لحاظ شود.
رئیس مرکز بهداشــت استان خاطر نشان کرد: در صورت که فرد بیمار به صورت 
مرتب فعالیت ورزشــی نداشــته با راه رفتن و ورزش های با قدرت کم و با زمان 
کوتاه مثل 5 تا 10 دقیقه اســتارت شده و به تدریج تا 30 دقیقه در طول هفته 

افزایش داده و به تدریج میزان آمادگی بدنی اش را افزایش دهد.
دکتر علیپور  با اعالم اینکه انتخاب فعالیت بدنی مناســب از جمله اقداماتی است 
که ضمن توجه به مباحث ورزشــی خطر آسیب به افراد را کاهش می دهد، افزود: 

افراد بر حسب شرایط سالمتی و تندرستی خود، فعالیت مناسب را انتخاب کنند.

* چطور در خانه و اطراف خانه فعال بمانیم؟
معاون بهداشتی درمانی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران ضمن توصیه به عدم 

نشســتن های طوالنی مدت بــرای کار و مطالعه و تماشــای تلویزیون، گفت: برای 
کاهش نشســتن برای طوالنی مدت هــر 20 تا 30 دقیقه یک بــار 3 تا 5 دقیقه 

استراحت کنید.

* برنامه روزانه منظمی را برای فعالیت بدنی داشته باشید
معاون بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، خاطر نشان کرد:داشتن 
زمانی مشــخص برای تحرک داشتن به شــما کمک می کند تا مطمئن شوید که هر 

روز فعالیت دارید

* میزان تاثیر مصرف صبحانه در یادگیری دانش آموزان
دکتر علیپور معاونت بهداشتی و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
اعتقاد دارد: ســن ورود به دبستان  6 سال تمام اســت که سن رشد کودک به 
حساب می آید،در این مقطع سنی، تغذیه مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است 

و نقش موثری در افزایش ایمنی و سالمت کودکان دارد.  
وی اضافه کرد: با توجه به احتمال بازگشــایی مدارس، رعایت نکات تغذیه ای در 
این شــرایط خاص که با پاندمی کرونا مواجه هستیم، نقش مهمی در ارتقا سالمت 
و تقویت سیســتم ایمنی بدن و در نتیجه توان مواجهه و مقابله کودکان با کرونا 

را دارد.
معاون بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، خاطر نشان کرد: دانش 
آموزان به دلیل قرار داشتند در سن رشد،نیاز به توجهات تغذیه خاص تری دارند 

تا ضمن رشد بیشتر قدرت تمرکز آنها هم تقویت شود.
  وی ادامه داد:در تغذیه کودکانی که در سنین ابتدایِی ورود به مدرسه هستند با 
بزرگساالن تفاوت هایی باید قائل شد که  این تفاوت در کیفیت پروتئین مصرفی 
آنهاســت یعنی میزان مصرف پروتئین های با کیفیت باال در کودکان باید بیش از 
بزرگســاالن باشــد به همین دلیل مصرف انواع پروتئین های حیوانی مثل انواع 
گوشــت ها، تخم مرغ و لبنیات می تواند در تامین این پروتئین مورد نیاز بســیار 

موثر و مفید است.
دکتر علیپور یاد آور شد در کنار توجه به بحث تقویت حافظه باید برنامه تغذیه ای 
طوری تنظیم شــود که وزن دانش آموزان هم متعادل شود؛ یعنی نه به کم وزنی 
مبتال شوند و نه از اضافه وزن رنج ببرند که این مسئله با یک برنامه ریزی صحیح 

غذایی قابل اجراست.
رئیس مرکز بهداشــت استان خاطر نشان کرد: برنامه غذایی که دارای ترکیبی از 
همه گروه های غذایی به ویژه پروتئین حیوانی و مواد غذایی که سرشــار از امالح 
و مــواد مفید و ویتامین ها  تا حد زیادی به تعادل وزن کودکان در ســن ورود به 
مدرســه کمک کرده و منجر به افزایش قدرت تمرکز و افزایش سیســتم ایمنی  

بدن می شود.
معاون بهداشتی و خدمات  درمانی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران،ادامه داد: 
با توجه به همه گیری کرونا و بازگشــایی مدارس، از مــواد غذایی برای کودکان 
اســتفاده کنیم که به تقویت سیســتم ایمنی بدن آن ها کمک کند تا بتوانند در 
مقابله با این بیماری عملکرد مناســبی داشته باشند؛خانواده ها در زمان بازگشایی 
مدارس با توجه به شــیوع کرونا، حتمًا بر خوردن صبحانه در کودکشــان، جدیت 
داشــته باشند به این دلیل که  صرف صبحانه باعث دریافت مواد مغذی مختلفی 

برای کودک می شود که به افزایش تمرکز و یادگیری درس هایش کمک می کند.
وی ادامه داد:  در کودکانی که وعده صبحانه را حذف می شود میزان دریافت میان 
وعده ها و مواد غذایی ناســالم مثل چیپس، پفک، بیسکویت، کیک و ... افزایش 

پیدا کرده و چاقی و اضافه وزن در این گروه از کودکان افزایش می یابد.
معاون بهداشــتی و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران، خانواده ها 
ضمن توجه به صرف وعده ناهار کودکان بهتر اســت از غالت ســبوس دار،میوه و 

سبزیجات تازه و لبنیات در این وعده ها استفاده کنند.
رئیس مرکز بهداشــت اســتان در اختیار قرار دادن میان وعده شیرهای کوچک 
کم چرب و یا دســر ســاده برای اینکه کودک از مواد غذایی فرآوردی شده مضر 
در اوقات گرســنگی فاصله بگیرند را بســیار ضرروی عنــوان کرد و گفت: عدم 
مصرف فست فودها و نوشیدنی های شیرین و گازدار مورد توجه خانواده ها قرار 
بگیرد،مصرف این نوع مواد غذایی می تواند منجر به اختالل در عملکرد سیســتم 
ایمنی کودکان شــده  بهتر اســت خانواده ها توجه زیادی بر مواد غذایی مصرفی 
کودکانشــان داشــته باشــند و به جای این نوع مواد غذایی از میوه ها سبزیجات 

خشکبار آجیل ها و مغز جات برای میان وعده های کودکان شان بهره بگیرند.
وی اضافه کرد:بررســی ها نشــان می دهد خوردن آب میوه های فصل در میان 
وعده های قبل از ظهر به یادگیری مطالب ســخت عملی در کودکان کمک می کند 
به همین دلیل والدین می تواننــد با تهیه آبمیوه های خانگی برای فرزندان خود، 
مغزشان را همیشه فعال نگه داشــته و از خستگی و بی حوصلگی و کسالت های 
آن ها در کالس هــای درس جلوگیری کنند؛دانش آمــوزان در طول روز از تمام 
گروه های غذایی مثل میوه ها، ســبزیجات، پروتئین ها، غــالت و لبنیات به اندازه 

استفاده کنند. 
دکتر علیپور ادامه داد: مواد غذایی سرشار از آهن یکی از نیازهای ضروری دانش 
آموزان اســت که در گوشت، حبوبات و تخم مرغ به فراوانی وجود دارد، توجه به 
مصرف امالح روی که نقش مناســبی در رشد قد و افزایش تمرکز کودکان دارد 
در دســتور کار تغذیه ای خانواده ها قرار گیرد که این امالح در آجیل ها و خشکبار 
و حبوبات و میوه های خشک شــده وجود دارد.معاون بهداشتی و خدمات درمانی 
دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران با اعالم اینکه ویتامین ها آ و سی در سالمت 
کودکان بســیار موثر است، گفت: داشــتن خواب کافی برای کودکان در افزایش 
تمرکز و یادگیری نقش بسیار موثری دارد و خانواده ها باید به این نکته برای رشد 

مناسب کودکشان توجه ویژه ای داشته باشند.

* شیر بخورید
دکتر علیپور درباره ضرورت توجه به تغذیه شــیر در بین کودکان، گفت:براساس 
تحقیق به عمل آمده مشــخص شــد كه مصرف شیر در پیشرفت تحصیلي دانش 
آموزان مؤثر مي باشد و مي توان با مصرف حداقل یك لیوان شیر مقداري از نیاز 

جسمي دانش آموزان را تأمین كرد. 

* با تغذیه مناسب به جنگ چاقی بروید
دکتر علیپور با اعالم اینکه تغذیه دانش آموزان در این دوران اصال خوب نیست، 
گفت: مسئله تغذیه چند بعد دارد. اولین و مهم ترین بعد آن این است که دانش 
آموز هنگامی که در خانه است و هیچ تفریحی ندارد، غیر از گاهی تلویزیون تماشا 
کردن و یا اســتفاده از تبلت و گوشــی و.. ناخودآگاه به ســمت یخچال و خوردن 
مــی رود. مخصوصا افرادی که چاقی ژنتیکی دارنــد و میل به غذا خوردن دارند. 
اینطور افراد هنگامی که وقتشــان برای مدرســه یا رفتن به باشــگاه و... تلف 
نشود، ناخودآگاه به سمت خوردن می روند.رئیس مرکز بهداشت استان در پایان 
گفت:وقتی دانش آموز بخواهد درســت تغذیه کنــد باید طبق هرم غذایی تغذیه 
کند. یعنی گوشت و لبنیات، هچنین میوه جات و سبزیجات و غالت و مغزیجات را به 
اندازه مصرف کند. متاسفانه کرونا خیلی از افراد را بیکار کرد. خیلی از افراد االن 
طبق هرم غذایی غذا نمی خورند. یعنی با افزایش قیمت ها مجبورند بیشتر از نان 
و غالت و یا چربی ها اســتفاده کنند. علت دیگر هم این است که بعضی افراد فکر 
می کنند با غذا خوردن می توانند سیستم ایمنی خود را باال ببرند و انواع غذاها را 

می خورند تا کرونا نگیرند.

با تغذیه مناسب به جنگ چاقی بروید
معاون بهداشتی و خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران:


