
معاون امور معادن وزارت صمت:

بخش معدن در سال گذشته رشد داشته است
خریدار  معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت گفــت: برخالف برخی 
آمارهای منتشر شده، فعالیت ها در بخش معدن و 
صنایع معدنی در سال گذشته با رشد همراه بوده 

است.
»سید رضا محتشــمی پور« در جریان یازدهمین 
همایــش و نمایشــگاه بین المللــی فرصت های 
ســرمایه گذاری در معادن ایران اظهار داشــت: 
وزارت صمــت،  رســمی  آمارهــای  برپایــه 
گزارش های دریافتی و همچنیــن کنترل هایی 
که از ســوی کارشناسان اســتانی ما انجام شده، 
در سال گذشــته در مجموع رشد در بخش معدن 

اتفاق افتاده است.
وی بیان داشــت: سال گذشــته ۶۱۷ میلیون تن 
تولید محصوالت معدنی به ثبت رســید، این در 
حالی است که در ســال ۹۹ این رقم ۵۹۵ میلیون 
تن بوده است؛ بر این اســاس از لحاظ حجم تولید 

در این بخش با افت مواجه نبوده ایم.
معاون وزیر صمت ادامه داد: از نظر ارزشــی نیز با 
توجه به افزایش شــدید قیمت های مواد معدنی، 

با رشد در ارزش تولیدات بخش مواجه بوده ایم.
وی خاطرنشــان کرد: مطابق آمارهای موجود، از 
ابتدای امسال تاکنون نیز در هم سنجی با پارسال 
شاهد رشد تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی 
بوده ایم.محتشمی پور، اعالم رشد منفی در بخش 
معدن را ناشــی از خطای در نمونه گیری آماری 

عنوان کرد.
 اشاره معاون وزیر صمت به ثبت رشد منفی هفت 
دهم درصــدی در آمارنامه های مرکــز ملی آمار 
ایران اســت.وی در ادامه، بر لزوم تصحیح مسیر 

ســرمایه گذاری در این بخش تاکید کرد و گفت: 
در سال های گذشته شاهد ســرمایه گذاری های 
زیاد به ویــژه در موضوع فــرآوری به خصوص در 
بخش فوالد بودیم، به طوری که ســبب شد فراتر 
از نیازهای کشور و بیش از ظرفیت موجود انرژی 

کشور واحدهای فوالدی ایجاد شود.
محتشمی پور خاطرنشــان کرد: امروز این مسیر 
اصالح شــده و بهبود شــرایط کاری واحدهای 
تولیدی و تامین فنــاوری  روز برای واحدها دنبال 

می شود.
وی افزود: امروز شــاهد اتفاقات خــوب در حوزه 
فرآوری هســتیم، به طوری که پــروژه تیتان در 
منطقه کهنوج در دســت توسعه است، همچنین 
قفل اســتفاده از شــورابه ها که در گذشته توجه 

کمی به آنها شده بود، باز شده است.

این مقام مســوول همچنین با اشــاره به موضوع 
تامین ماشین آالت معدنی، اظهار داشت: در چند 
سال گذشته شرایط خوبی در بحث ماشین آالت 
نداشــتیم و عدم تامین کافی آنها موجب کندی 

حرکت بخش معدن شده بود.
وی با اشاره به تغییر شــرایط در چند ماه گذشته 
در این بخش، تاکید کرد: امروز هیچ مشکلی برای 
واردات ماشین آالت ســنگین مورد نیاز بخش با 
عمر زیر پنج سال که فاقد ســاخت داخل باشند، 
وجود ندارد.محتشــمی پور همچنین با اشاره به 
اقدامات انجام شــده برای ســاخت ماشین آالت 
مورد نیاز در کشــور، افزود: شــرکت ها و واحدها 
می توانند برای تامین ماشین االت مورد نیاز خود 
را صندوق ضمــات فعالیت هــای معدنی تماس 

بگیرند.
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رئیس صندوق توسعه ملی:

 صندوق توسعه ملی
 صندوق تولیدکنندگان نیست

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محمود رضا عباسی- شهردار بسطام

شهرداری بسطام
 نوبت دوم



قالیباف در نطق پیش از دستور:

کاستی های خدماتی به زائران اربعین برطرف شود
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فرهنگ سلطه، منفعت خود را در عقب نگه داشتن کشورهای دیگر تعریف کرده

سیاست
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بازار سرمایه بچه بین راهی وزرا شده  است
شــاهین چراغی  ما مشــکالتی را در ســاختار اقتصاد داریم که در 
صورتی که هر دولتی با هر گرایش سیاسی بر سرکار آید این مشکالت به 

بزرگترین چالش های آن بدل خواهد شد.
یکی از این چالش ها نقدینگی است، بزرگترین عارضه ای که هر دولتی 
با هر گرایش سیاســی روی کار بیاید تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت؛ 
در 8 سال پیش و در زمان ریاســت جمهوری آقای روحانی نیز دولت با 
چنین چالشــی مواجه بود اما با شــدت کمتر و دولت سیزدهم تاکنون 

نتوانسته است بر چالش نقدینگی غلبه کند.
تورم دومین چالشی است که دولت با آن مواجه است و همین نقدینگی 
در حوزه تورم نیز اثرگذار اســت. در این دولت دو عامل باعث تورم شده 
است یکی از آنها فضای جهانی است و دومین عامل نیز میزان نقدینگی 

در کشور است.
در بازار ســرمایه دولت کارهایی را انجام داده اســت که هم مثبت بوده 
اســت و هم منفی؛ در حــوزه مالیاتی، رئیس ســازمان امــور مالیاتی 
بخشــنامه هایی را اعالم کرده اســت که کامال به نفع بازار سرمایه بوده 
است. مالیات اوراق ســپرده کاالیی برای چندین سال مسکوت مانده 
بود که امســال حل شــد و می توان گفت در حوزه هایی عملکرد دولت 
مثبت بوده اســت و در حوزه هایی کارشناســان عملکرد دولت را قبول 
ندارند ماننــد حوزه هایی از قبیل رانت خودرو و باید پرســید که دولت 
بر چه اســتداللی اجازه می دهد که خودروســازان زیان ده قرعه کشی 

برگزار کنند؟
ماه عسل عملکرد دولت را بنده مثبت تلقی می کنم اما به طور جداگانه 
در برخــی از حوزه هــا عملکرد دولت مثبت نبوده اســت؛ متاســفانه 
بخشــی نگری همچنان که در دولت های قبلی بوده است در این دولت 
نیز دیده می شــود به عنوان مثال وزیر صمت تنها بــه حوزه خود توجه 
می کند و وزیر نفت نیز تنها توجه اش به وزارت خانه خود است و به طور 
کلی بخشــی از انتقاداتی که وجود دارد به عملکرد وزارت صمت و تاثیر 

گذاری این وزارتخانه بر ساختار بازار سرمایه بازمی گردد.
وزارت صمت احســاس می کنــد که بــورس کاال یکــی از اداره های 
زیرمجموعه آن است و با این تفکر عمل می کند؛ متاسفانه بازار سرمایه 
بچه بین راهی وزرا مختلف شــده است و شــورایی ایجاد شده به عنوان 
شــورای عالی بورس که مصوبات آن ضمانت اجرایی ندارد و این شورا 
متشــکل از رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اســت و در نهایت وزیر 
اقتصاد را مجلس برای پاسخگویی فرا می خواند در صورتی که خیلی از 
اتفاقاتی که در بازار سرمایه رخ می دهد ناشی از دخالت های وزیر صمت 

است و به همین جهت بازار سرمایه توجه ویژه ای را می خواهد.

تاکید امیرعبداللهیان بر آمادگی ایران برای 
کمک به لبنان

وزارت خارجه لبنان اعالم کرد که وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای 
لبنانی خود بر آمادگی تهران برای کمک به لبنان در زمینه ســوخت و 

زمینه های دیگر تاکید کرد.
 وزارت خارجه لبنان اعالم کرد که عبداهلل بوحبیب، وزیر خارجه لبنان 
در حاشــیه هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی ســازمان ملل با 

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران دیدار و رایزنی کرد.
دو طرف در این دیدار درخصوص روابط دوجانبه رایزنی کردند.

وزارت خارجه لبنان اعالم کرد کــه امیرعبداللهیــان در این دیدار بر 
آمادگی ایران برای ارسال ســوخت به لبنان و تقدیم کمک های دیگر 

برای غلبه بر مشکالت تاکید کرد.
وزارت خارجه لبنان همچنیــن اعالم کرد که وزیــران خارجه ایران و 

لبنان درخصوص پرونده های منطقه ای و بین المللی رایزنی کردند.
پیش از این شــبکه المنار اعالم کرد که از روز شنبه گذشته یک هیات 
رسمی لبنانی به تهران آمده است تا درخصوص پرونده سوخت و برق و 

کمک های ایران به لبنان با مسئوالن ایرانی رایزنی کند.
این شبکه لبنانی به نقل از یک مسئول در ســفارت جمهوری اسالمی 
ایران در بیروت اعالم کــرد که این هیات لبنانی با مســئوالن مربوطه 
در وزارت نیرو و نفت ایران رایزنی می کند.این مســئول گفته است که 
مســئوالن ایرانی و لبنانی در خصوص ســه موضوع رایزنی می کنند؛  
کمک به لبنان در زمینه ســوخت بر اســاس توافق انجام شده با نجیب 
میقاتی، نخســت وزیر دولت پیشــبرد امور لبنان و ولید فیاض، وزیر 
انرژی این کشور، اصالح شبکه های برق و ســاخت نیروگاه های تولید 
برق.این مســئول همچنین اعالم کرد که نفتکش هــای ایرانی حامل 
ســوخت آماده هســتند که طی یک الی دو هفته آینده به سوی لبنان 
حرکت کننــد و در بندری که طرف لبنانی مشــخص مــی کند پهلو 
بگیرند.ناصر کنعانی، سخنگوی وزرات خارجه ایران در نشست خبری 
اخیر خود در پاســخ به ســوالی در خصوص  اخبار منتشر شده در مورد 
ســفر تیمی از وزارت انرژی لبنان  به ایران و دیدار اخیر ســفیر  ایران 
در بیروت با وزیر انرژی لبنان گفت: روابط ایــران با دولت و ملت لبنان 
روابط دوســتانه ای  اســت و ایران همواره تالش کرده در جهت کمک 
به رفع مشــکالت لبنان اعم از مشکالت سیاســی و به ویژه در دو سال 
اخیر کمک به رفع مشــکالت اقتصادی لبنان و خاصه در حوزه انرژی 
نقش ســازنده ای را ایفا کند.  ایران در  چارچوب مناســبات سازنده و 
دوستانه با  لبنان و در راســتای  توســعه همکاری های دوجانبه با این 
کشور  در سطوح مختلف  با این کشور ارتباط دارد و گفت وگوهایی هم 

با وزارتخانه های مربوط به حوزه انرژی لبنان انجام داده است.
 کنعانی با بیان این که حمایــت از دولت های دوســت و کمک به رفع 
مشکالت اقتصادی آنها از سیاســت های اصولی ما است و این موضوع 
در مورد لبنان نیز صدق می کند، گفت: گفت وگوهایی بین دو کشور در 
سطوح مختلف انجام شده است از جمله در دیدار سفیر ایران با  مقامات 
لبنان از جمله وزیر انرژی این کشــور. ما بر مبنای خواست دولت لبنان 
اعالم آمادگی کردیم که در چارچــوب ظرفیت های فنی و اقتصادی دو 
کشــور راهکارهای کمک اقتصادی به لبنان را  بررســی کنیم،  در این 
چارچوب گفت وگوها ادامه دارد  و ایران متناسب با ظرفیت های خود و 
متناسب با ظرفیت لبنان حتما آمادگی دارد به رفع مشکالت لبنان در 
چاچوب منافع و مصالح دوجانبه کمک کند. این سیاست کلی و اصولی 
ایران است و ان شــاءاهلل  با مذاکرات بین دو کشــور زمینه برای کمک 

اقتصادی به لبنان بیشتر از گذشته فراهم شود.
کنعانی در پاسخ به ســوال خبرنگار پرســش کننده مبنی بر اینکه آیا 
این کمک رایــگان خواهد بود؟ گفــت: بحث رایگان مطرح نیســت. 
گفت وگوهای ما در حوزه مناســبات اقتصادی و تامین انرژی در قالب 
یک بسته در حال انجام  اســت و موضوع رایگان موضوعیت ندارد، بلکه 
کمک به رفع مشکالت انرژی هم در حوزه ســوخت و هم در حوزه برق 
مطرح است و امیدواریم مذاکرات پیش رو بین دو کشور به رفع بخشی 

از نیازهای ملت لبنان کمک کند.

یادداشت

تریبون

معاون اجرایــی رییس جمهــور از اختصــاص 8۰۰ 
میلیارد تومــان اعتبار بــرای تکمیل طــرح بزرگراه 
دالکی- کنارتخته و همچنین هزار و 8۰ میلیارد تومان 
برای تکمیل طرح سد مخزنی دالکی در استان بوشهر 
خبر داد و گفــت: این اعتبار طــی ۲ مرحله تخصیص 
می یابد. ســید صولت مرتضــوی در ادامــه بازدید از 
طرح احــداث بزرگراه دالکی - کنــار تخته که به طول 
۱8 کیلومتر  در ۲ قطعه به عنوان مهمترین محورهای 
ارتباطی جنوب کشــور اســت بازدید کرد؛ این طرح 
بخشی از کریدور شــمال به جنوب کشور به شمار می 
رود که بندر بوشهر را به اســتان های مرکزی و شمال 
کشــور متصل می کند.این بزرگراه یکی از مهمترین و 

پرترافیک ترین محورهای شــریانی ورودی 
و خروجی اســتان بوشهر به ســمت استان 
فارس است که کاهش مسافت و بار ترافیکی 

از مهم ترین اهداف این طرح است
با وجود گذشــت بیش از پنج ســال از شروع 
عملیات اجرایــی طرح دالکــی - کنارتخته 
تنها ۴ کیلومتر آن تکمیل و بــه بهره برداری 

رسیده اســت که در سفر مرتضوی به اســتان بوشهر و 
در نشستی با هدف رفع موانع طرح بزرگراه دالکی 8۰۰ 
میلیارد تومان اعتبــار برای تکمیل بانــد دوم بزرگراه 
مصوب شد.استان بوشهر چهار هزار و ۴۳۴ کیلومتر راه 
جاده ای دارد که ۶8۵ کیلومتر آن بزرگراه و بقیه راه های 

اصلی، فرعی و روستایی است.معاون اجرایی 
رییس جمهور در بازدید از سد مخزنی دالکی 
هم از اختصاص هــزار و 8۰ میلیــارد تومان 
اعتبار برای تکمیل طــرح خبرداد و گفت که 
این اعتبار به منظور تکمیل و پیشــگیری از 
سیالب تخصیص داده شــد.مرتضوی ادامه 
داد که این اعتبارات تا سال ۱۴۰۳ تخصیص 
می یابد و محــل تامین منابع از تهاتــر نفت، ماده ۵۶ و 
منابع عمومی بودجه اســت.این ســد با حجم مخزن 
۲۷۰ میلیون مترمکعب و شــبکه های آبیاری دالکی 
و کلل با زیر پوشــش قرار دادن ۹ هــزار و 8۰۰ هکتار 
اراضی نخیالت در شهرســتان دشستان، از طرح های 

حائز اهمیت وزارت نیرو در اســتان بوشــهر به شمار 
می رود.ســد دالکی بزرگترین طرح توسعه منابع آب 
استان بوشهر اســت و آب مورد نیاز ۲ میلیون اصله از 
نخیالت دالکی، دهقاید، وحدتیه و سعدآباد دشتستان 
و بخشــی از حقابه تاالب حله را تامیــن خواهد کرد.
ارتفاع این سد ۱۰۶ متر و طول تاج آن یک هزار و ۱۷۶ 
متر اســت و بر روی حوزه آبریزی به مساحت پنج هزار 
و ۱۱۰ کیلومتر مربع ســاخته می شود.معاون اجرایی 
رئیس جمهور امــروز برای نظارت میدانی و بررســی 
آخریــن وضعیت پیشــرفت و تحقق مصوبات ســفر 
استانی آیت اهلل رئیســی، رفع موانع احتمالی و تسریع 

در روند اجرا به استان بوشهر سفر کرد.

رییس سازمان اداری و اســتخدامی کشور با بیان اینکه 
طوالنی بودن خدمات سبب سردرگمی مردم می شود، 
گفت: تعداد استعالم ها بین دستگاه ها زیاد است که باید 
نحوه ارائــه این خدمات و کیفیــت آن ارتقاء یابد.میثم 
لطیفی در جلســه علنی  مجلس و در جریان بررســی 

گزارش کمیســیون صنایع و معادن در مورد عملکرد 
دستگاه های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و 
ارائه خدمات دولت الکترونیک گفت: دسترسی عادالنه 
به خدمت در سراسر کشور در هر ســاعت از شبانه روز 
برای مــردم ایران و رســیدن به دولــت الکترونیک از 

ابتدای دولت سیزدهم در دســتور کار قرار گرفت که با 
همکاری بین مجلس و دولت موضوع تسهیل در صدور 
مجوزهای کسب و کار که به آرزو تبدیل شده بود، پس 
از چندین ســال محقق شد.مسئله تســهیل در صدور 
مجوزهای کســب و کار تا حد بســیار زیادی به عنوان 

الگوی دولت الکترونیک برای مردم محقق شــده است 
تا خدمات دولتی به مردم به بهترین شکل ارائه شود. به 
تعبیری در تبصره ۷ قانــون بودجه ۱۴۰۱ و در بندهای 
آن سازمان اداری استخدامی کشــور مکلف به تحقق 

اهداف دولت الکترونیک شده است.

دولت

استخدام

زینب رجائــی  رئیس مجلس شــورای 
اســالمی گفت: انتظار می رود مســئوالن 
مربوطه با برنامه ریزی بهتر در ســال آینده 
کاستی های زیرساختی و خدماتی موجود 

به زائران اربعین را مرتفع کنند.
 محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای 
اســالمی در صحن علنی مجلــس در نطق 
پیش از دستور با اشاره به برگزاری پرشکوه 
راهپیمایی اربعین حسینی گفت: برگزاری 
پرشکوه مراســم عزاداری شــهادت سید 
الشــهدا در کشــور عراق بار دیگــر اتحاد 
اعتقادی شیعیان سراسر جهان حول محور 

نور تابان اهل بیت را به جهانیان نشان داد.
وی تصریح کرد: عالقه مردم به امام حسین 
)ع( تفرقــه افکنی ها را خنثی و دشــمنان 
اســالم و مســلمین را ناامید و ســرخورده 
می ســازد. ملــت شــریف ایران بــا وجود 
برخــی مشــکالت و ســختی های موجود 
امسال پرشورتر از گذشــته خود را به کربال 
رســاندند و در راهپیمایی با شکوه اربعین 
حسینی حاضر شــدند.قالیباف تأکید کرد: 
از مســئوالن مربوطه انتظار می رود با توجه 
به عالقه روز افزون مردم به شــرکت در این 
مراســم معنوی و سیاســی با برنامه ریزی 
بهتر در سال آینده کاستی های زیرساختی 
و خدماتی موجود به خصــوص در مرزها را 
مرتفع کنند تا سیل مشــتاقان امام حسین 
بتوانند بــا کمترین ســختی در مراســم 

پرشکوه اربعین حسینی حاضر شوند.
رئیس مجلس شورای اســالمی ادامه داد: 
ملت عراق نیز با تمام وجود و با عشق خالص 

به زائران اباعبداهلل خدمت رســانی کردند و 
همچون ســالهای گذشــته مهمان نوازی 
شایسته ای از عموم زائران عتبات عالیات به 
نمایش گذاشتند که اینجانب به نمایندگی 
از مردم ایران وظیفه خود مــی دانم از همه 
مسئوالن و مردم عراق به خاطر این خدمت 
بی منت خاضعانه کمال تشــکر را داشــته 
باشــم.وی افزود: ایــن راهپیمایی به لطف 
خداوند هر سال پرشــکوه تر از سالهای قبل 
برگزار می شــود و پیوندهای محکم و قلبی 
ملت های مختلف به خصــوص ملت ایران 
و عراق، پیشرفت اســالم خواهی ملت ها را 

نشان خواهد داد.
قالیباف عنوان کرد: همچنین به مناســبت 
فرارسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره 
امام )ره( و شــهدای ســرافراز ایــران عزیز 
را گرامی مــی دارم و به تمامــی آزادگان و 
جانبازان و یــادگاران دفــاع مقدس درود 

می فرستم.
رئیس مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: 
جاودانه بودن یاد شــهدا سنت تغییر ناپذیر 
الهی اســت و غبار زمــان هرگــز نخواهد 
توانســت یاد و خاطره شــهدای واالمقام را 
از ذهن و ضمیر ایران پــاک کند. پاک ترین 
فرزندان ایران در راه دفاع ارزش های اسالم 
و انقالب اسالمی و برای عزت و امنیت مردم 
از جان خود گذشتند و خون مقدس آنان تا 
ابد جوانان را در بر داشــتن گام های استوار 
در راه حق و هراس نداشــتن از دشــمنان 

دعوت خواهد کرد.
وی گفت: بارها گفته ایم و باز هم باید تاکید 

کنیم که فرهنگ دفاع مقدس راهگشــای 
مشکالت امروز ماســت، اگر همان روحیه 
خدابــاوری و مردم باوری آن ســال ها را در 
اداره کشــور و حل مشــکالت اقتصادی به 
کار بگیریم خواهیم توانســت گره از زندگی 

مردم باز کنیم.
قالیباف تاکید کــرد: باورهای برخاســته 
از جهاد، شــهادت و شــیوه های مدیریتی 
مردمی در دفــاع مقدس، گمشــده امروز 
ماســت و بازگشــت به آن تنها راهی است 
که می تواند پیشرفت و توســعه را همراه با 

عدالت برای مردم به ارمغان بیاورد.
رئیس مجلس شــورای اســالمی با اشاره 
به حادثه درگذشت »مهســا امینی« بیان 
کرد: در پایان درگذشت خانم مهسا امینی 
را به خانواده محترم وی تســلیت می گویم، 
درگذشــت وی داغی بر دل های ما گذاشت 
و از ســاعت اول اطالع نماینــدگان از وقوع 
حادثه، ارکان نظارتی مجلس با حساسیت 
تمام فرایند رســیدگی به ایــن حادثه را در 
دستور کار خود قرار دادند. اینجانب مجدداً 
تاکید می کنم رســیدگی دقیــق و اطالع 
رسانی تمامی ابعاد پرونده درگذشت مهسا 

امینی ضروری است.
وی عنوان کرد: الزم اســت کمیسیون امور 
داخلی مجلس شورای اســالمی با حداکثر 
دقت و موشــکافی کامل تمامــی زوایا در 
سریع ترین زمان ممکن وظیفه کارشناسی 
خود را برای اطــالع نماینــدگان به مردم 

شریف ایران گزارش کنند.
قالیباف تأکید کرد: همچنین کمیســیون 

مذکور وظیفه دارد عالوه بر بررسی مصداقی 
درگذشــت مرحوم مهســا امینــی، برای 
جلوگیری از تکرار این قبیل موارد فرآیندها 
و شیوه اجرا در گشــت های امنیت اخالقی 
فرماندهی کل انتظامی را مورد بررسی قرار 
دهد تا برای رفع شدن مشکالت موجود در 

چگونگی اجرای آن اقدام شود.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی افزود: 
متأسفانه دســتگاه های متعدد فرهنگی و 
اجتماعی در مقوله حجاب، وظایف ایجابی 
خود را به درستی انجام نمی دهند. در چنین 
شرایطی مواجهه با هنجار شــکنی ها نیاز 
به برنامه ریزی دقیق تر با ضوابطی روشــن 
و اســتفاده از نیروهای آموزش دیده توسط 
فرماندهی کل انتظامی دارد تا با مسئولیت 
پذیری کامل از اعمال سلیقه های شخصی 
و خطاهای فردی و سیســتمی جلوگیری 

کند تا این اقدامات مورد پذیرش مردم عزیز 
و نجیب ایران قرار گیرد.

وی تصریح کرد: یادآوری این مهم الزم است 
که دشــمن هم مانند رویه همیشگی خود 
به دنبال موج ســواری از هر اتفاقی است و 
التهاب آفرینی و ایجاد آشــوب در کشور را 
در دستور کار خود قرار داده است. متأسفانه 
عده ای در داخل نیز خواسته یا ناخواسته در 
جهت خواست دشمن حرکت می کنند اما 
مردم عزیز ما هوش سیاســی خود را نشان 
دادند و تفاوت بین دلسوزی و منفعت طلبی 
را می فهمنــد و بــا منافقان نیز کــه زمانی 
خودشــان چند هزار نفر از مــردم عادی را 
شــهید کردند و حاال داعیه دار درگذشــت 
یک نفر شــدند، همکاری نکرده و با اشــک 
تمساح رسانه وابســته به حکومت کودک 

کش سعودی گریه نمی کنند.

ح در بوشهر اختصاص هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل دو طر

انتقاد رییس سازمان اموراستخدامی از پدیده افزایش استعالم ها

خریدار  رئیس جمهور در اجالس ســران 
تحول آموزش ســازمان ملل که با همکاری 
یونسکو برگزار شد، گفت: متأسفانه فرهنگ 
ســلطه، منفعت خود را در عقب نگه داشتن 

کشورهای دیگر تعریف کرده است.
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیسی در 
اجالس ســران تحول آموزش سازمان ملل 
که با همکاری یونســکو برگزار شد، اظهار 
داشت: متأســفانه فرهنگ سلطه، منفعت 
خود را در عقب نگه داشتن کشورهای دیگر 
تعریف کرده و با ایجاد نظام جهانی ناعادالنه 
و با سوءاستفاده از سازمان های بین المللی 
و تدویــن منظومه های فکــری- فرهنگی 
خویش مانع رشــد و پیشــرفت کشورهای 

دیگر شده است.
متن کامل سخنرانی رئیس جمهور به شرح 

زیر است؛
بسم اهلل الرحمن الرحیم

هو الذی بعث فی االمیین رسوال منهم یتلوا 
علیهم آیاته و یزکیهــم و یعلمهم الکتاب و 

الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبین
خانم ها و آقایان؛

دانش بشــری به دانشــمندان ملت ایران 
مباهــات می کنــد. تاریخ تمدن ایــران، با 
علم و دانش آغاز شــده؛ فرهنگ اســالمی، 
آن را اعتال بخشیده و ســتون های آن را بر 
اندیشــه های آسمانی اســتوار کرده است. 
دین مقدس اســالم با هدف تحقق عدالت، 
گســترش معنویت و پیشــرفت و آبادانی، 
بشــریت را به پــرورش و آمــوزش دعوت 

می کند.
توسعه و پیشرفت، یکی از دغدغه های عمده 
کشورهاســت و اگر چه دولت هــا در موارد 

زیادی توصیه هــا و نســخه های نهادهای 
بین المللی در این زمینه را اجرا کرده اند، اما 
همزمان چالش های جــدی برای فرهنگ 

ملی و بومی کشورها نیز پدید آمده است.
ما معتقدیم که بــرای مواجهه با چالش های 
آمــوزش، نخســت باید علل ریشــه ای آن 
را به درســتی دریابیم. ما نســبت به قرائت 
نهادهای بین المللــی از تاریخ معاصر جهان 
و صورت بندی مسائل آن نقد بنیادین داریم. 
اگر آرمان ما ایجاد زندگی شایسته و جهان 
امن اســت باید از خوانش های یک ســویه 
اجتناب شود و بر نقش آفرینی همه طرف ها 
در قالــب رویکردهــای چندجانبه گرایانه 

تاکید شود.بطور خالصه جمهوری اسالمی 
ایران معتقد است که:

- پیشــرفت، تربیــت، خانــواده، عدالت و 
معنویت را نمی توان جدای از هم نگریست. 

- هر ایده ای درباره توســعه و رفع نیازهای 
بشــر باید اقتضائات تربیتی و ارزشی را در 
خود لحــاظ نماید و در عین حــال خانواده 
محور باشــد؛ البته خانواده به معنای اصیل 
آن و نه صورت های خودســاخته که باعث 

انقطاع نسل بشر خواهد شد.
- توسعه ی فارغ از معنویت و اخالق، موجب 
تباهی بیشــتر جامعــه می شــود و پایدار 

نخواهد ماند.

- سلطه فرهنگی و حبس دانش بدترین نوع 
ستم و بی عدالتی است.

متأسفانه فرهنگ سلطه، منفعت خود را در 
عقب نگه داشتن کشــورهای دیگر تعریف 
کرده و بــا ایجاد نظام جهانــی ناعادالنه و با 
سوءاســتفاده از ســازمان های بین المللی 
و تدویــن منظومه های فکــری- فرهنگی 
خویش مانع رشــد و پیشــرفت کشورهای 

دیگر شده اند.
همکاران عزیز

ســوال ما این اســت: آیا آموزش و اساســاً 
انســان بایــد در خدمت توســعه ی پایدار 
باشد یا توســعه ی پایدار در خدمت انسان؟ 

محور تحوالت آموزشی اگر به رشد و تعالی 
انسان منجر نشود، نتیجه ای جز استضعاف 

انسانیت در پی نخواهد داشت.
آنچه انتظار می رود این اســت که نهادهای 
بین المللــی با احتــرام به حــق حاکمیت 
فرهنگــی و تربیتــی کشــورها، از آنان در 
مقابل تهاجم فرهنگــی محافظت کنند. ما 
معتقدیم که تحــول در آموزش بدون توجه 
به »خانــواده، عدالت و معنویت« میســر 

نخواهد بود.
بایــد بــر ارزش هــای اخالقــی همچون 
بزرگداشــت خانــواده، احترام بــه محیط 
زیست، عدالت، رد خشونت و افراطی گری، 
فراهم سازی فضای مجازی ایمن و اخالقی 
و ســالم و مفیــد بــه عنــوان اولویت های 
دگرگونــی و تحوِل تعلیــم و تربیت تمرکز 

کنیم.
جمهوری اسالمی ایران بر این اساس، سند 
تحول بنیادین آموزش و پــرورش خود را با 
ابتناء به فلســفه تربیِت ایرانی- اســالمی و 
بدون اتکا به رویکردهای تک بعدِی سکوالِر 
موجود در ســند ۲۰۳۰ تدوین کرده است. 
از منظر کیفیت نیز در نظام آموزشی جدید 
ایران، چرخش از نظام حافظه محور به نظام 
متکی بر پژوهش، خالقیت، مهارت آموزی 
و تعهد بــه تربیت و ارزش هــای فرهنگی و 

دینی را هدفگذاری نموده است.
جمهوری اســالمی ایران آمادگی دارد تا در 
عین پایبندی به سیاست های اصولی خود، 
وارد گفتگــوی تعاملــی در چارچوب نظام 
تعلیم و تربیت مبتنی بــر ارزش های واالی 

انسانی شود.
از توجه شما سپاسگزارم
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وزارت اقتصاد:
رشد خلق پول شبکه بانکی در ۵ ماه اول امسال 

۵۷ درصد کاهش یافت
وزارت اقتصاد اعالم کرد: رشد مانده تسهیالت اعطایی از ۱۹ درصد در 
۵ ماه اول سال گذشــته به 8.۲ درصد در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ کاهش 

یافته است.
 به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، کنترل ترازنامه بانک ها یکی از 
ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است و در همین راستا بانک 
مرکزی از نیمه دوم سال گذشــته اجرای این سیاست را در دستور کار 
خود قرار داد.بعد از اجرای این سیاست، شدت رشــد ترازنامه بانک ها 
کاهش قابل توجهی داشته اســت و دیگر بانک ها نمی تواند بدون قید و 
حدود سمت راست دارایی خود را که شامل تسهیالت اعطایی، سرمایه 
گذاری در ســهام، خرید دارایی ثابت و مواردی از این دســت می شود 
را افزایش دهند.بانک مرکزی در بخشــنامه ابالغی که ســال گذشته 
آن را در دســتور کار خود قرار داده بود، رشــد ترازنامــه را در هر ماه ۲ 
درصد و برای بانک های تخصصــی ۲.۵ درصد تعیین کــرده بود اما از 
اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابالغ شــد که بر اساس آن دامنه رشد 
ترازنامه بانک ها بین ۱.۳۳ درصد تا ۲.۵ درصــد در هر ماه خواهد بود. 
ضمن اینکه دو بانک قرض الحســنه هم ماهانه تا ۴.۵ درصد می توانند 
رشد ترازنامه داشته باشــند.ضوابط جدید از مرداد ماه ابالغ شد و قطعاً 
آنچه که تا مرداد ماه امسال به دســت آمده حاصل ضوابطی است که از 

سال گذشته پیگیری شده است.

کاهش رشد مانده تسهیالت اعطایی بانک ها از 1۹ درصد
 به 8.۲ درصد

ترازنامه بانک ها و دارایی های مشــمول حدود رشــد ترازنامه، شامل 
چندین قلم می شــود اما با توجه به اینکه گزارش رشد ترازنامه بانک ها 
به صورت سه ماه یکبار منتشر می شود و همچنین به دلیل سهم باالی 
مانده تســهیالت اعطایی، می توانیم از میزان رشــد مانده تسهیالت، 

ارزیابی مشخصی از روند رشد ترازنامه را به دست بیاوریم.
آخرین آمارها نشان می دهد که رشد مانده سپرده ها بدون کسر سپرده 
قانون در پایان مرداد ماه امســال به ۶ هزار و ۱۵۱ هزار و ۲۹۲ میلیارد 
تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته ۱۱.۲ درصد رشد داشته 
است. مانده سپرده ها پس از کسر ســپرده قانونی هم ۱۱.۱ درصد رشد 
کرده و مانده تســهیالت اعطایی در ۵ ماه اول ســال جاری رشــد 8.۲ 

درصدی داشته است.
اما در رشد مانده سپرده ها، مانده ســپرده ها پس از کسر سپرده قانونی 
و مانده تســهیالت اعطایی در ۵ ماه اول سال گذشــته به ترتیب ۱۷.۱ 
درصد، ۱۷.۶ درصد و ۱۹ درصد بوده اســت.به عبــارت دیگر، در ۵ ماه 
اول امسال نسبت به مدت مشابه ســال گذشته، سرعت رشد سپرده ها 
۳۴.۵ درصد، سپرده ها پس از کسر ســپرده قانونی ۳۶.۹ درصد و مانده 

تسهیالت اعطایی ۵۶.8 درصد کمتر شده است.
همچنین آمار ۱۲ ماه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با ۱۲ 

ماه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰ هم جالب توجه است.

در یک ســال منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۱، رشد ســپرده ها ۳۵.۵ 
درصد، رشد سپرده ها پس از کسر ســپرده قانونی ۳۴.۹ درصد و رشد 
مانده تسهیالت اعطایی ۳۴.۹ درصد بوده است. اما در یک سال منتهی 
به مرداد ماه ســال ۱۴۰۰ رشد ســپرده ها ۴۶.۷ درصد، رشد سپرده ها 
پس از کسر ســپرده قانونی ۴۶ درصد و رشــد مانده تسهیالت اعطایی 

۵۲.۴ درصد بوده است.
بنابراین در دوره زمانی یک ســاله، در یک ســال منتهی بــه مرداد ماه 
امســال در مقایسه یک ســال منتهی به مرداد ماه ســال ۱۴۰۰، رشد 
سپرده ۲۳.۹ درصد، رشد سپرده ها پس از کسر ســپرده قانونی ۲۴.۱ 

درصد و رشد مانده تسهیالت اعطایی ۳۳.۳ درصد کاهش یافته است.
بر اســاس ضوابط جدید که مدتی پیش ابالغ شد، رشد ترازنامه بانک ها 
بر اساس ۷ معیار نظارتی مشخص می شود. این معیارها شامل »امتیاز 
رتبه بندی بانک یا مؤسســه اعتباری بر اســاس روش َکملز«، »نسبت 
کفایت سرمایه«، »وضعیت بانک در بازار بین بانکی«، »وضعیت اضافه 
برداشــت«، »وضعیت مطالبات غیرجاری ریالــی«، »وضعیت رعایت 
بخشنامه های مبارزه با پولشــویی« و »قضاوت حرفه ای وضعیت بانک 
از نظر گروه بازرســی در چارچوب مقررات مربوط به رعایت نرخ ســود 
سپرده و تســهیالت، تســهیالت کالن، مرتبط، ســرمایه گذاری ها و 

شفافیت« است.
بر اســاس این ضوابط دامنه رشــد ماهانه ترازنامه بانک ها ۲.۵ درصد 
تا ۱.۳۳ درصد اســت. بر اســاس معیارهای نظارتی تعیین شده، بانک 
اســتاندارد می تواند باالترین در باالترین ســطح دامنه تعیین شــده 
رشــد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراســتاندارد در پایین ترین سطح 
اجازه رشد خواهد داشت. البته رشــد ۲.۵ درصد صرفاً برای بانک های 
تخصصی و توســعه ای اعمــال می شــود و همچنین رشــد ترازنامه 

بانک های قرض الحسنه در هر ماه تا ۴.۵ درصد هم قابل افزایش است.
برای اجرایی شــدن این سیاست، نرخ ســپرده قانونی بانک هایی که از 
حدود تعیین شــده فراتر بروند افزایش می یابد. در سال گذشته ۹ بانک 
و امسال ۶ بانک مشمول افزایش نرخ ســپرده قانونی شدند. همچنین 
بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی این ابزار، با اخذ مجوز از شورای 
پول و اعتبار ســقف نرخ ســپرده قانونی را از ۱۳ درصــد به ۱۵ درصد 

افزایش داده است.

سخنگوی گمرک خبر داد
 لغو ممنوعیت واردات گوشی مسافری از عراق

وز جمعه  از ر
ســخنگوی گمرک از لغو ممنوعیت واردات گوشی مســافری از عراق 
از روز جمعه اول مهرماه خبر داد.روح اهلل لطیفی با اشــاره به ممنوعیت 
واردات مســافری تلفن همراه از عــراق اظهار کرد: ایــن ممنوعیت به 
صورت موقت بود و فرایند واردات مســافری تلفن همراه از عراق از اول 
مهرماه طبق روال قبل امکان پذیر اســت. بنابراین هر مسافری از عراق 

می تواند سالی یک تلفن همراه به کشور وارد کند.
وی ادامه داد: البته باید در همان مبدا ورودی IMEI تلفن همراه و اوراق 
سفر توسط کارشناس گمرک بررسی شــود و مسافر یک ماه وقت دارد 

سایر امور مربوط به رجیستری را انجام دهد.
بر اساس این گزارش، بر اســاس ابالغ معاون پیشگیری ستاد مرکزی 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و همچنین بر اســاس مصوبــات کارگروه 
رجیســتری وزارت صمت و ابالغ معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور 
و رئیس ســتاد مرکزی اربعین، ثبت و رجیســتری گوشی تلفن همراه 
مســافرین، ورودی از مبادی عراق اعم از مرزهای زمینی و هوایی طی 

بازه زمانی ۱۰ تا ۳۱ شهریور ممنوع شده بود.

بازار

رییــس کل ســازمان امــور مالیاتی کشــور گفت: با 
استمرار برخورد قاطع با فرارهای مالیاتی و ریشه کنی 
این پدیده، عمــاًل زمینه افزایش معافیــت مالیات بر 

حقوق بگیران میسر می شود.
به گزارش ســازمان مالیاتی، داود منظور با بیان اینکه 
افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتاً باتکیه بر کوشــش 
مالیاتی و تداوم مبارزه با فــرار مالیاتی محقق خواهد 
شــد، اظهار کرد: نباید به پرداخت کننــدگان منظم 
مالیــات در اقتصــاد از جمله بخــش حقوق بگیران و 

مشاغل و اقشار ضعیف تر، فشار مالیاتی وارد شود.
وی با تأکید بر ضرورت اشراف کامل سازمان مالیاتی بر 
کلیه فعالیت های اقتصادی گفت: بدیهی است اشراف 
اطالعاتی نظــام مالیاتی بر فعالیت هــای اقتصادی از 
مرحله تولید تا مرحله مصرف کننده نهایی اســت که 
می تواند مانعــی در برابر مودی بــرای کتمان درآمد و 

اقدام به فرار مالیاتی به وجود بیاورد.
منظور افزود: افرادی که با روش ها و ترفندهایی مانند 
کارت به کارت کردن، دریافت سکه و دالر و ... در تالش 
برای کتمــان درآمد و نپرداختن مالیات هســتند، در 
حقیقــت حقوق عامــه را نادیده می گیرنــد. چرا باید 
صاحبان برخی مشــاغل از پرداختن مالیات ممانعت 

کنند و کارمندان و حقوق بگیــران با درآمد 
ثابت به صورت منظم مالیــات بپردازند. باید 

عدالت مالیاتی برقرار شود.
رییس کل ســازمان امــور مالیاتی کشــور، 
در ادامه بــه تصویب دســتورالعمل اجرایی 
تفکیک حساب های شــخصی از تجاری در 
شــورای پول و اعتبار و اعالم آن توسط بانک 

مرکزی در آینده نزدیک اشاره کرد و گفت: بر اساس این 
دستورالعمل، حســاب هایی که توسط فعال اقتصادی 
به عنوان حساب تجاری اعالم می شود، مبنای محاسبه 
مالیــات قرار می گیرد چــرا که تراکنش هــا و هرگونه 
واریزی بــه این حســاب ها به عنوان درآمــد و فروش 
مؤدی تلقی می شــود مگر اینکه خالف آن ثابت شود.
منظور افزود: تمام فعاالن اقتصادی باید حســاب های 
تجاری و شــخصی خود را تعیین تکلیــف کنند و اگر 
فردی از حساب شخصی برای کار تجاری استفاده کند، 
شناسایی شده و مورد رســیدگی قرار می گیرد که این 
امر نیز به نوبه خود در راستای شفاف سازی فعالیت های 
اقتصادی و عدم کتمان درآمد و اقــدام به فرار مالیاتی، 
نقش بســزایی خواهــد داشــت.وی تکمیــل پایگاه 
اطالعات مودیان بر اساس ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون 

مالیات های مســتقیم را یکــی از محورهای 
مهم عملیاتــی برای هوشمندســازی نظام 
مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی برشمرد و گفت: 
باتکیه بر اطالعــات این پایــگاه و همچنین 
بررســی صورت معامالت فصلی اشــخاص، 
قادر به ســنجش فعالیت اقتصادی مودیان 

خواهیم بود.
منظور با بیان اینکه در وصول مالیات، بخش رســمی 
اقتصاد که شناســایی شــده، نباید تحت فشار باشد، 
افزود: سازمان امور مالیاتی در دوره جدید، توجه خود 
را بر روی بخش های خاکســتری اقتصاد که شناسایی 
نشــده اند، متمرکز کرده و به دنبال کاهش فشــار از 
مودیان شناســایی شــده و افزایش و اعمال فشــار بر 

مودیان شناسایی نشده است.
وی بــا بیــان اینکــه تکریــم و حمایــت از مودیان 
خوش حســاب و مودیانی که به موقع به تکالیف قانونی 
خود عمل می کنند، یک اصل و ضرورت اســت، گفت: 
با برنامه ریزی های بعمل آمده، اجازه ســوء استفاده به 
کسانی که به اشــکال مختلف درصدد فرار مالیاتی یا 

اجتناب از پرداخت مالیات هستند را نمی دهیم.
رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشــور بــا تأکید بر 

ضرورت مبــارزه جدی با فــرار مالیاتی و شناســایی 
مودیان جدید برای برقراری عدالــت مالیاتی گفت: با 
اجرای قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان 
که کمک شایان توجهی به هوشــمند شدن فرایندها 
و تشخیص عادالنه و واقعی درآمد اشخاص می نماید، 
فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

منظور با اشــاره به پیگیری هــای صورت گرفته جهت 
تحوالت بنیادین در زیرساخت های فناوری اطالعات 
و ایجاد پایگاه جامع اطالعات مودیان مالیاتی گفت: با 
افزایش اشراف اطالعاتی نظام مالیاتی طی دوره اخیر، 
چند باند و شبکه بزرگ فســاد و فرار مالیاتی نیز کشف 

شده و برخی از آن  ها، اطالع رسانی شده است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشــان کرد: 
فرار مالیاتی عموماً به ســه شکل اساســی یعنی عدم 
ثبت نام به عنوان مؤدی مالیاتــی، کتمان درآمد و ثبت 
هزینه هــای غیرواقعی صورت می پذیــرد و باتوجه به 
گســترده بودن فرار مالیاتی در کشــور، عزم جدی و 
اراده قاطع ســازمان امور مالیاتــی و همکاری و تعامل 
دســتگاه های نظارتی از جمله قــوه قضاییه و پلیس 
امنیت اقتصادی بــرای برخورد با جرایــم اقتصادی و 

فساد اداری یک ضرورت است.

مالیات

سمیه رســولی  رئیس صنــدوق توسعه 
ملی با بیان اینکه تولیــد را بی محابا مقدس 
کردیم، گفت: صندوق حدود ۱۴۵ میلیارد 
دالر ورودی داشــته که حــدود نیمی از آن 
طی ۱۰ سال گذشــته با مجوزهای خاص 

دولت ها برداشته شده است.
 مهدی غضنفری در جلسه هیأت نمایندگان 
اتاق بازرگانــی تهران اظهار کــرد: در مورد 
صندوق توســعه ملی به نظرم شــاید با یک 
مشــکل مفهومی مواجه هستیم، ما باید یک 
ســوال تاریخی از خودمان بپرســم که چرا 
حســاب ذخیره ارزی شکست خورد. کویت 
قبل از ما این پس انــداز ارزی و این صندوق 
را ایجاد کرد و شکســت هم نخورد و االن هم 
خیلی قدرتمند پیش می رود و کشــورهایی 
نیز که بعد از ما چنین صندوق هایی درســت 
کردند از ما پیشی گرفته اند. اما ما در انتهای 
دهــه ۷۰ و اوایل دهــه 8۰ ایــن صندوق را 
تشکیل دادیم و شکســت خوردیم و کسی 
نیز با این جمله من اکنون مخالفت نمی کند 
که چرا این واژه را استفاده می کنید. بنابراین 
باید پرسید چه باید کرد.رئیس هیأت عامل 
صندوق توسعه ملی افزود: من دو علت اصلی 
در مورد شکست حساب ذخیره ارزی را ذکر 
می کنم که یکی از اشکاالت نگرشی و بینشی 
اســت که همه ما چه در گــروه حکمرانان 
کشور و چه در گروه فعاالن اقتصادی داشته 
ایم و باز هم ممکن اســت داشته باشیم. دوم 

نیز اشکاالت کنشی و منشی است.

توهم بی کرانگی منابع را داریم
وی ادامه داد: در مورد اشــکاالت نگرشی و 
بینشی گروه اول، چهار مشــکل داریم که 
ممکن است همچنان باشد یا نباشد و یکی 
اینکه توهمی به نام بی کرانگی منابع داریم 
و فکر می کنیم که پول هایــی که در اختیار 
دولت و بانک هاســت یــک اقیانوس بوده و 
پایان ناپذیر است و لذا گرفتن وام مدام انجام 
می شــود و همه فکر می کنند می توان تا بی 
نهایت وام گرفت این در حالی اســت که اگر 
کوه دماوند هم باشــد و ریزریــز از آن پول 

برداشته شود پایان می یابد.
غضنفری افــزود: ما نیز در مــورد صندوق 
ذخیره ارزی فکــر می کردیم که چقدر پول 
در این صندوق داریم و ایــن توهم در مورد 
بانک ها نیز وجــود دارد و یکی از دالیلی که 
در مجلس تسهیالت تکلیفی را برای بانک ها 
گاهی اوقــات وضع می کنند شــاید توهم 
نامحدود بودن منابع اســت چراکه وقتی از 
یک عددی بیشتر شود حس نامحدود بودن 

داریم در حالیکه واقعاً اینطور نیست.

تولید را بی محابا مقدس کردیم
وی اضافه کــرد: یک بحث نیز کــه در ۴۰ 
ســال با آن مواجه بودیم تقدس تولید بود. 
البته تولید محترم و ارزشــمند است و برای 
تولیدکننده نیز باید فــرش قرمز پهن کرد، 
اما هر تولیدی را نمی توان به هر قیمت سرپا 
نگه داشت و ممکن اســت نتوانیم خیلی از 
تولیدها را حفظ کنیم یا اصاًل شــاید نتوان 
در همــه حوزه ها تولیــد کرد و لــذا اینکه 
تولید بســیار مهم اســت موجب شــده در 
خیلی وقت ها بی محابا، بخشــی از منابع را 
به پای آن بریزم و این منابــع نیز بازنگردد. 
حســاب ذخیره ارزی قربانی همین تقدس 
فریبکارانه شــد. وقتی پولی مــال دولت و 
دیگران می شــود، دقت را که در مورد پول 
خودمــان داریم در مورد آن پــول نداریم و 
وقتی از طریــق بانک های عامــل وام داده 
می شــود آن مراقبتی که بانک های عامل از 
پول خودشــان می کنند از حساب ذخیره 
ارزی نمی کردند و همیــن االن نیز صندوق 

ذخیره ارزی نیز این گرفتاری را دارد.
غضنفری ادامه داد: مساله دیگر که امیدوارم 
به مقامات برنخورد، تجربه اندک حکمرانی 
است، ما حســاب را شــکل دادیم اما هنوز 
نمی دانســتیم به عنوان یــک حکمران که 
تفاوت صندوق ریالی و ارزی چیست، ارزی 
وام دادیم و ریالی گرفتیم و بعد حســاب و 
کتاب کردیــم و دیدم که چقــدر صندوق 
کوچک شده اســت. اگر صندوق ارزی بوده 
و وام ارزی داده شــده باید ارزی گرفته شود 
لذا این مســائلی که مطرح کردم اشکاالت 

نگرشی و بینشی بود.
رئیس هیأت عامل صندوق توســعه ملی در 
ادامه گفت: اما بقیه اشــکاالت که به کنش 
و منش ما برمی گردد یک تله تقسیم بندی 
است؛ مثاًل می گویند کسانی که نمی توانند 
ارز بدهند آنها را دســته بندی کنیم، ضمن 
اینکه یک عده هســتند کــه خیلی بیچاره 
هســتند و لذا از آنها ریال دریافت کنیم یک 
راه کوچک را بــاز می کنند و مثاًل می گویند 
از ۱۰ نفر ریال بگیریم و فقط کافی است که 
با یک نفر از این ۱۰ نفر موافقت شود و لذا به 
دنبال آن انبوهی از آدم ها می آیند پشــت 
این ۱۰ نفر می ایســتند و این ۱۰ نفر تبدیل 

به آمبوالنس در بزرگراه می شوند.
غضنفری افزود: بیانیه پشــتیبانی از سوی 
انجمن ها و نمایندگان اتاق ها می آید که در 
راستای حمایت ها از تولید و نامگذاری سال 
شما باید همکاری کنید و این سوال مطرح 
است که واقعاً چه ربطی دارد؟ این در حالی 
است که منابع صندوق و منابع حساب باید 

حفظ شود.

امهال حد دارد
رئیس هیــأت عامل صندوق توســعه ملی 
تصریح کرد: دو تصمیم اســت که نام آن را 
اهمال و امهال می گذاریم. باالخره یک دفعه 
امهال می گیرید اشــکال ندارد، ما دویست 
پــروژه ارزی داشــتیم که ۴۰۰ بــار امهال 
گرفتنــد، می گوئیم که شــرایط اقتصادی 
کشور این گونه اقتضا می کرد. وقتی امهال از 
یک بار به ۷ بار تبدیل می شــود دیگر نام این 
امهال نیست و نام آن اهمال است. امهال حد 
دارد و بایــد وام را برگرداند زیرا باالخره یک 

نفر دیگر در انتظار دریافت وام است.

صندوق توسعه ملی، بانک
 مرکزی نیست

وی با بیــان اینکه یکی دیگر از مشــکالت 
جهش های ارزی و بهانه جویی های فرضی 
است و این مســاله کاماًل واضح است، گفت: 
صندوق توســعه ملی از چه تشــکیل شده 

است؟ صندوق توســعه ملی تنها صندوق 
ارزی کشــور است و دانســتن این موضوع 
بسیار مهم اســت. صندوق توسعه ملی یک 
نهاد مقتدر ملی اســت کــه در کنار بخش 
خصوصی اســت و مانند بانک مرکزی است 

ولی یک تعریف دیگری دارد.
غضنفــری افــزود: صندوق توســعه ملی 
صندوق ریالی نیســت و یک صندوق ارزی 
اســت و می توانســت خارج از کشور باشد 
مانند بانک توسعه اســالمی یا بانک توسعه 
آســیایی. لذا باید یک تشخص و تمایز برای 
آن قائل شــد و بدانیم که صندوق توســعه 
ملــی، بانــک مرکــزی نیســت. بعضی ها 
می گوینــد دولت بخشــنامه دارد که ریال 
بدهیم و بانک مرکزی به صندوق ارز بدهد. 
شــاید بانک مرکزی بتواند این کار را بکند 
ولی صنــدوق نمی تواند ایــن کار را بکند 
زیرا صندوق بانک مرکزی نیســت و بانک 
عامل هم نیســت.وی ادامــه داد: خیلی ها 
به مــا می گویند کــه مثاًل برای شــهرمان 
می خواهیم مترو بسازم، ما به آنها می گوئیم 
به ما چــه کار دارید، صندوق توســعه ملی 
محلی برای مراجعه برای وام گرفتن نیست. 
صندوق بورس و بیمه نیســت کــه بگویند 
سیل و زلزله آمده و کشاورزان دچار آسیب 
شده اند لذا برای جبران آن از محل صندوق 

وام بدهید.

ذخایر صندوق هیچ گاه نباید 
به صفر برسد

رئیس هیأت عامــل صندوق توســعه ملی 
افــزود: ذخایر صنــدوق هیــچ گاه نباید به 
صفر برسد. صندوق توســعه مثل هیچ کدام 
از نهادهای پولی و مالی نیســت و فقط مانند 
خودش است و باید این مساله را جا انداخت. 
چرا اسم صندوق را بانک نگذاشتند؟ صندوق 
محلی اســت که در آن پول تجمیع می شود 
تا افزایش یابد نه کاهــش پیدا کند. صندوق 
یک بنگاه و یک هلدینگ است که باید منابع 
آن افزایش یابد.وی افزود: سوم اینکه، تعالی 
مستمر، صندوق باید مانند جنگل رشد کند 
و در دنیا نیز همین طور اســت و صندوق ها 
رشــد می کنند و صندوق امارات عددش به 
یک هزار میلیارد دالر رســید و االن در حال 
افزایش است. ما یک مبلغی داشتیم و همان 

را هم به سختی نگه داشتیم.

درآمدهای نفت، ثروت نیست 
سرمایه است

غضنفری با بیان اینکه سهامداران صندوق 
نســل فعلی و نســل آتی هســتند، گفت: 
می گویند مشکالت هســت، درست است 

اما حــل آن کار صندوق نیســت. آرمان ما 
چیســت؟ و اصاًل به دنبال چه هستیم؟ به 
نظرم تنها نهادی که می تواند شعار جدایی 
اقتصاد از نفت را عملیاتی کند صندوق است 
و بارها نیز مصاحبه کرده ام و اتاق بازرگانی 
باید تصمیم بگیرد کــه می خواهد در خط 
ما باشــد در خط جدیدی که داریم یا خطی 
که در گذشته بوده اســت. این مهم است و 
این فرصت های ملی کم پیــش می آید. ما 
معتقدیــم تمام درآمدهای نفــت باید وارد 
صندوق شــود و حتی انفال نیــز باید وارد 
صندوق شود، صندوق باید سرمایه گذاری 
کند زیــرا درآمدهای نفت ثروت نیســت 
بلکه درآمدهای نفت ســرمایه است و هیچ 
کس نباید از ســرمایه خود مصرف کند در 
حالی ما از ســرمایه می خوریم و هر ســال 
ســرمایه را در بودجه می گذاریم و آن را به 
صفر می رســانیم. این غلط اســت و یکبار 
بگوییم غلط است و خودمان را نجات دهیم، 
درآمدهــای نفت باید وارد صندوق شــود، 
صندوق به عنوان ســرمایه و نه ثروت به آن 
نگاه کند و ســرمایه گذاری کند و با کمک 

بخش خصوصی این کار را انجام دهد.

بدهی دولت به صندوق چه ربطی دارد؟
وی افزود: کار صندوق بنگاه داری نیســت 
و مثاًل نباید تبدیل به شســتا شــود. البته 
ممکن است شستا هم از خودش دفاع کند 
و بگوید ما موفق هســتیم. لذا وقتی ثروت 
جمع شــد ثروت را به بودجه بدهیم یعنی 
سود عملیات را بودجه دهیم نه خود منابع. 
این آرمان نهایی ما است و این نقطه تصمیم 
گیری تاریخی است که می توانیم پشت آن 
بایستیم. صندوق، اتاق تسویه و یا کلینیک 
پاک ســازی اقتصادی نیســت، یعنی یک 
عده ای از دولت طلبکارنــد و پول صندوق 
را نمی دهنــد. این موضوع بــه صندوق چه 
ربطــی دارد. صندوق محلی برای ســرریز 
نتایج سیاســت های نادرســت یا تحریم ها 

نیست، ما وام داده ایم باید وام را پس گرفت.
غضنفری اظهار کــرد: ما باید شــجاعت و 
انضباط مالی داشته باشــیم هم در دولت و 
هم در تســهیالت گیرندگان. بدون انضباط 
مالــی نمی توانیــم حرکــت کنیــم همه 
کشــورهای موفق روی انضباط مالی دولت 
و فعاالن بخــش خصوصی تاکیــد فراوانی 
داشــته و مراقبت کرده اند که هر چه ســر 

جای خودش باشد.

صندوق توسعه ملی، صندوق 
تولیدکنندگان نیست

وی افزود: صندوق وقتــی پولی می گیرد و 

می خواهد پس بگیرید به این دلیل اســت 
که می خواهد به نفر بعــدی وام بدهد و این 
به معنای توســعه اســت نه اینکه یک پول 
در دســت یکی بماند این دیگــر به معنای 
توســعه نیســت. ما می گوئیــم صندوق 
توســعه، نه صندوق تولید، یعنی اینکه اگر 
تولیدکننده ای نتوانســت پس بدهد آن را 
بگیرد و به نفر بعدی بدهیــم، نه اینکه صبر 
کنیم مثاًل ۱۵ ســال تا تولید شکل بگیرد، 
زیرا با این روش ممکن اســت تولید شکل 

بگیرد ولی توسعه شکل نمی گیرد.

صندوق 1.8 میلیارد دالر مطالبات 
معوق دارد

غضنفری اظهار کرد: حــدود ۷.۱ میلیارد 
دالر مطالبات معوق صنــدوق بوده از وقتی 
که ما مسئولیت صندوق را بر عهده گرفتیم 
کــه ۵.۳ میلیــارد دالر از آن تعیین تکلیف 
شده اســت و ۱.8 باقی مانده است که شاید 
قوی ترین و بدهکارترین شــرکت ملی نفت 
و وزارت نفت بود که به مــا گفتند، بدهی را 
برای ما به مدت ۴ ســال استمهال کنید که 
در جواب به آنها اعالم شــد کــه پروژه های 
شما به بهره برداری رســیده است و لذا باید 
وام به صندوق بازگردد و پیرو آن مســائل و 
مشــاجره هایی ایجاد شــد که این مسائل 
به گوش مقامات رســید و آنهــا نیز گفتند 
که صندوق درســت می گوید و باید منابع 
صندوق پس داده شود، بنابراین جلساتی در 
رابطه با این مســاله برگزار شد که مشخص 
شد، نزدیک ۳ میلیارد دالر طلب از شرکت 
ملی نفت بود که به توافق رسیدیم که بخشی 
به صورت سهام و بخشی نیز به صورت وجه 

نقد بازپرداخت شود.
رئیس هیــأت عامل صندوق توســعه ملی 
گفت: اگــر پول ها بازپرداخت نشــود، پول 
در برخی از پروژه ها رســوب می کند و این 

مساله مانع رشد اقتصادی است.

صندوق نمی تواند به دولت وام بدهد
وی افزود: صندوق های دنیا ســه مدل است 
تثبیتی، توســعه ای و صیانتی هســتند، ما 
در اساسنامه توســعه ای و صیانتی هستیم، 
لذا ما در صندوق نمی توانیــم به دولت وام 
بدهیم و بــه همین دلیل اجــازه رهبری را 

می گیرند.
غضنفــری اظهار کــرد: صندوق توســعه 
حدود ۱۴۵ میلیارد دالر ورودی داشته که 
حدود نیمی از آن طی ۱۰ ســال گذشته با 
مجوزهای خاص دولت ها برداشــته شــده 
اســت و حدود ۴۰ میلیــارد دالر به بخش 
خصوصــی و نهادهای غیردولتــی وام داده 

شده است.

نرخ بازده صندوق در ده سال گذشته 
صفر درصد است

رئیس هیــأت عامل صندوق توســعه ملی 
ادامه داد: یک مقــداری همچنان نزد بانک 
مرکزی ذخیــره داریم و به دســتور بانک 
مرکزی ۹ میلیارد دالر به ریال تبدیل شد و 
بابت این دستور ۷ میلیارد دالر ضرر کردیم، 
با این ضــرر نرخ بازده صندوق در ده ســال 

گذشته صفر درصد است.
وی گفــت: بــه زودی دوره جدیــدی در 
صندوق آغاز می شود و من نیز مانند شما به 
دنبال بهبود فضای کسب و کار هستم، من 
یک نفر شکارچی پروژه های سود آور هستم 
و ما مانند خود شما هستیم و ما می خواهیم 
سودآور باشیم و لذا باید کمک کرد که نگاه 
به صندوق عوض شــود و ما یک هلدینگی 
هستیم که می خواهیم در راه توسعه کشور 

به شما کمک کنیم.
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وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس:
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را ۸ ماه 

ودتر از مهلت قانونی راه اندازی کردیم ز
 وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطــات گفت:»پنجره ملی خدمات دولت 
هوشــمند« را 8 ماه زودتر از مهلت قانونی از اردیبهشت ماه راه اندازی 

کردیم.
 عیســی زارع پور در نشست علنی مجلس شــورای اسالمی در جریان 
بررســی گزارش کمیســیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد 
دستگاههای مســئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات 
دولت الکترونیک )موضوع بند )و( تبصره ۷ قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ 
کل کشــور گفت: در ایام رای اعتماد به نمایندگان قول دادم طی چهار 
سال شــاخص ها اطالعات ملی را ارتقا دهیم البته این مختص وزارت 
ارتباطات نیســت و باید همه نهادها دست به دســت دهند تا این اتفاق 

بزرگ رقم بخورد.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: در راستای تحقق دولت هوشمند اقدامات 
زیادی انجام شــد مصوباتی را در شــورای اجرایی فناوری اطالعات به 
عنوان نهاد هماهنگ کننده و سیاســتگذار دولت الکترونیک در دولت 
داشتیم اما با مصوبه مجلس در بند)و( تبصره ۷ این کار شکل عملیاتی 
گرفت و همه دستگاهها مکلف شدند که امسال کار ویژه ای در راستای 
تحقق این هدف انجام دهند تا طعم شیرین خدمت فناورانه را به مردم 

بچشانند.
وی افزود: از وقتی این موضوع تبدیل به قانون شــد، تکالیف برای همه 
دستگاهها مشخص شد؛ ما به دنبال راه اندازی دولت هوشمند هستیم 
تفاوت دولت هوشــمند با دولت الکترونیک در این اســت که در دولت 

الکترونیکی فرایند معمول الکترونیکی و غیرحضوی می شود.
وزیر ارتباطات افزود: در دولت هوشــمند به دنبال این هســتیم همه 
بخش های دولت به هم متصل شــوند و اطالعات را با هم به اشــتراک 
بگذارند و دســتگاهها مبتنی بر اطالعاتی که از مــردم دارند بتوانند در 

خدمات رسانی تصمیم بگیرند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات عنوان کرد: در راســتای اجرا و تحقق 
این تکلیف قانونی که هــدف آن تحقق دولت الکترونیک اســت، را در 
راستای راه اندازی پنجره واحد دستگاه ها در دســتور کار قرار دادیم و 
آن را به تصویب رســاندیم که در اردیبهشــت ماه نهایی و ابالغ شد. بر 
اساس جز ۴ بند )و( مکلف شدیم پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را 
راه اندازی کنیم و پنجره های دستگاه ها به آن متصل شدند تا در نهایت 
مردم از این طریق بتوانند به خدمات الکترونیک دسترســی داشــته 

باشند.

زارع پور تصریح کرد: این تکلیف قانونی قرار بود دی ماه اجرایی شود اما 
در اردیبهشت یعنی هشــت ماه زودتر از موعد آن را به انجام رساندیم. 

این پنجره راه اندازی شده و امکانات بسیار خوبی ارائه می دهد.
وی افزود: یکی از اقدامات مهمی که در مــورد پنجره واحد اتفاق افتاده 
این اســت که همه دســتگاه ها می توانند به راحتی به این پنجره واحد 
متصل شوند و مردم با یک بار احراز هویت به تمام خدمات الکترونیکی 
دولت دسترســی خواهند داشــت. در همین مدت کوتاه بیش از پنج 

میلیون نفر با احراز هویت از این سامانه استفاده کرده اند.
زارع پور افزود: طبق گزارش کمیسیون ۴ جزء پیش بینی شده که جزء 
اول تکلیف سازمان امور استخدامی است و لیســت خدمات پرکاربرد 
دستگاه ها برای بهینه سازی ابالغ شــده و تکلیف دوم برعهده ما است 
که به معماری کالن و الزامات راه اندازی پنجره واحد برای دســتگاه ها 
مربوط است. تکلیف سوم مربوط به همه دســتگاه های اجرایی کشور 
بوده که پنجره واحــد خدمات را راه اندازی کننــد و تکلیف چهارم هم 

پنجره ملی خدمات است که 8 ماه زودتر راه اندازی شده است.
وزیر ارتباطات راه اندازی پنجره واحد دستگاه ها را کار انرژی بر و زمان 
بر دانست و گفت: ۳۲ دســتگاه باید پنجره واحد را راه اندازی کنند که 
حدود ۱8 دستگاه بدون راه اندازی پنجره واحد خدماتشان را در پنجره 
ملی ارائه کردند و حدود ۳۱ دســتگاه به این پنجره پیوستند همچنین 
8۵ دستگاه نزدیک به ۲ هزار خدمت را با کیفیت های مختلف و متنوع 

ارائه می کنند.

رییس انجمن قطعه سازان همگن تاکید کرد
وم فعال تر شدن دیپلماسی اقتصادی برای  لز

بهره گیری از مزایای پیمان شانگهای
 

رییس انجمــن صنایع همگــن نیرومحرکه و قطعه ســازان خودروی 
کشور گفت: به منظور استفاده هرچه تمام تر از مزایای حضور در پیمان 
شانگهای، باید دیپلماســی اقتصادی بیش از پیش فعال شده و بخش 

خصوصی درگیر این مساله شود.
»محمدرضا نجفی منش« در خصوص عضویت رسمی ایران در سازمان 
همکاری های شانگهای، افزود: به طور قطع همه پیمان های منطقه ای 
بر اساس منفعت کشورهای عضو طراحی می شــود و اگر غیر از این بود 

کشورهایی همچون روسیه، چین و هند در آن عضویت نمی یافتند.
وی با تاکید بر اینکــه همه ما باید تالش کنیــم از این فرصت تاریخی 
نهایت اســتفاده را ببریم، ادامه داد: باید دیپلماسی اقتصادی بیش از 
پیش فعال شــده و بخش خصوصی هرچه بیشــتر درگیر این مساله 

شود.
این مقام صنفی با اشاره به منافع کلی حضور در این پیمان بین المللی، 
تصریح کرد: کســب منفعت با عضویت رســمی در پیمان شــانگهای 

بستگی به حرکت خودمان دارد که چگونه از این فرصت بهره ببریم.
وی خاطرنشان کرد: قطعه سازان کشور هرچند هنوز برنامه  خاصی در 
این زمینه طراحی  نکرده اند، اما به طور حتم برنامه ویژه ای در این زمینه 

باید تدوین و پیگیری شود.
 ایران روز جمعه گذشته )۲۵ شهریورماه( به صورت رسمی به عضویت 
ســازمان همکاری های شــانگهای در آمد. سران کشــورهای چین، 
روسیه، هند، ایران، ازبکستان، قزاقستان، بالروس، ترکیه، آذربایجان، 
قرقیزستان، پاکستان، مغولستان، تاجیکستان و ترکمنستان عضو این 

نهاد اقتصادی منطقه ای هستند.

تولید

 وزیر صنعت، معــدن و تجارت ارائه تســهیالت برای 
اسقاط خودروهای فرســوده را کمک به تولید دانست 
و گفت: باید معــادل مبلغی که برای گواهی اســقاط 
پرداخت می شــود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز 
دریافت کنیم و آن را برای تســهیالت موتورســیکلت 

های فرسوده اختصاص دهیم.
سیدرضا فاطمی امین در جلسه علنی مجلس شورای 
اســالمی، بررســی تقاضای دوفوریت در مورد طرح 
الزام دولت به اجرای دیپلماســی اقتصادی با رویکرد 
تقویت حوزه های صنعتی، تولیــدی و خدماتی گفت: 
قانون ســاماندهی خودرو در مجلس قبل مصوب شد و 
از آنجا که در چند مورد این قانون بین مجلس و شورای 
نگهبان رفت و برگشت داشت، اوایل امسال این قانون 

ابالغ شد.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت افــزود: در ماده ۱۰ این 
قانون بــه تولید و اســقاط خودرو مربوط می شــود و 
تاکید می کند به ازای هر ۴ خودرو یا موتورسیکلت یا ۴ 

کامیون که اسقاط می شود باید یک خودرو یا 
موتور سیکلت یا کامیون شماره گذاری شود. 
این سبب می شود تا خودروها، اتوبوس ها و 
موتورهای فرســوده، از رده خارج شوند. اما 
این قانون یک خالء دارد کــه این الیحه دو 

فوریتی آن را رفع خواهد کرد.
وی ادامه داد: وقتی یک موتورســیکلت قرار 

است اسقاط شود نیاز به چند شرط دارد. نخست اینکه 
از تردد ممانعت شــود که این اتفــاق رخ نمی دهد. بر 
همین اساس باید تسهیالتی در اختیار صاحبان موتور 
فرســوده یا خودرو و کامیون فرســوده قرار دهیم که 
برای این موضوع انگیزه داشته باشــند ولی این اتفاق 

رخ نمی دهد.
وی تاکید کــرد: وقتی این انگیزه وجــود ندارد، میزان 
اســقاط کاهش می یابد که نتیجه آن کاهش شــماره 
گذاری خــودرو و تولید اســت. به عبارتی مــا تولید 
را به اســقاط گره زده ایــم که در نتیجــه کارخانجات 

موتورســازی توقــف تولیــد داشــته اند و 
کارخانجات پر از موتورســیکلت شده اند اما 

امکان عرضه ندارند.
وزیر صمت با تاکید بر اینکــه باید به نحوی 
عمل کرد که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت 
و کامیون فرســوده وجود نداشــت، شماره 
گذاری متوقف نشــود، تصریح کــرد: باید 
معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت می 
شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کنیم 
و آن را بابت تســهیالت موتورســیکلت های فرسوده 

اختصاص دهیم.
وی ادامــه داد: در این الیحه پیشــنهاد شــده که یک 
تبصره به ماده ۱۰ قانون افزوده شــود تا اگر شــرایطی 
پیش آمد کــه به انــدازه کافی گواهی اســقاط وجود 
نداشت، تولید متوقف نشــود و یک درصد از قیمت به 
صندوق محیط زیست واریز شده و شماره گذاری انجام 
شود و منابع یک درصد برای تســهیالت از رده خارج 

کردن خودروها و موتورسیکلت ها استفاده شود.
فاطمی امین با اشاره به پیشنهاد دولت برای ساماندهی 
قانون موجود گفت: با این پیشــنهاد دو مشکل اساسی 
حل می شــود؛ ابتدا توقف تولید از بین می رود و پس 
از آن منابعی فراهم می شــود تا به مالــکان و صاحبان 
خودروها و موتورسیکلت های فرسوده کمک می شود 

تا وسایل خود را از رده خارج کنند.
وی خاطرنشــان کرد: امروز گفته می شــود حدود ۵۰ 
هزار گواهی اسقاط بیشــتر در بازار وجود ندارد و این 
رقم تنها بــرای تولید یک ماه موتورســیکلت و خودرو 
است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می شویم 
و شاهد بازار سیاه گواهی اســقاط خواهیم بود و امروز 
نیز ما شاهدیم که گواهی اســقاط در اسفندماه چهار 
میلیون تومان قیمت داشــت اما در تیرماه به مبلغ ۲۲ 
میلیون تومان رســید، البته با ارائه الیحه دولت به ۱۶ 
میلیون تومان رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی 

اسقاط هستیم.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: ایران 
هفت درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار داشــته و 
جزو ۱۴ کشور برتر جهان از نظر ذخایر معدنی است که 
ارزش ذخایر آن بیش از ۷۷۰ میلیارد دالر تخمین زده 
می شود.رضا بســطامی در جریان یازدهمین همایش 

و نمایشــگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در 
معادن ایران اظهار داشت: بخش معدن کشور همواره 
از جذابیت های الزم برای ســرمایه گذاران برخوردار 
بوده امــا با موانع نیز در این مســیر همراه بوده اســت 
ســازمان نظام مهندســی معدن های کشور در تالش 

اســت با توجه به ارتباطات گسترده با مسئوالن دولتی 
و همچنین با فعــاالن بخش معــدن و صنایع معدنی 
نســبت به شناســایی و رفع موانع اقدام کند.بسطامی 
با بیان اینکه ســابقه معدنکاری در کشورمان به ۳۵۰۰ 
ســال پیش از میالد مســیح بر می گردد، ویژگی های 

معدنکاری را غیــر قابل تجدید بودن ذخایر، ریســک 
باالی عملیات اکتشاف و ماهیت ســخت و خشن این 
کار برشمرد.ســازمان نظام مهندســی معدن تشکلی 
است که امروز بیش از ۴۴ هزار عضو حقیقی و حقوقی 

در سرتاسر کشور دارد.

وزیر

معدن

سمیه رسولی  رئیس اتاق بازرگانی تهران 
با بیان اینکه اهداف برنامه ششــم توســعه 
محقق نشد، گفت: طبق اعالم بانک مرکزی 
در ۵ ساله برنامه ششم، در خوشبینانه ترین 
حالت ۴۵ میلیارد دالر ســرمایه از کشــور 

خارج شده است.
مســعود خوانســاری در جلســه هیــأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشــاره به 
سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه اظهار 
کرد: از جمله بندهــای مهم در برنامه هفتم 
توسعه، پیشــرفت اقتصادی توأم با عدالت 
با نرخ رشــد اقتصادی متوسط 8 درصد در 
طول برنامه و با تاکید بــر افزایش بهره وری 
کل عوامل تولید و تک رقمــی کردن تورم 

طی ۵ سال آینده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران به برنامه ششــم 
توســعه اشــاره کرد و افزود: هدف گذاری 
در برنامه ششم برای رشد اقتصادی، ۴۶.۹ 
درصد بود اما آنچه محقق شد ۳.۴۴ درصد 
بود. از سویی دیگر شاهد بودیم که میانگین 
رشــد ســالیانه تورم باال بود به گونه ای که 
قیمت هــا در طول پنج ســال معادل ۴.۷۶ 
درصد برابر شده که نشــان دهنده وضعیت 
بســیار نابهنجار و عدم ثبــات اقتصادی در 
کشور اســت.وی تاکید کرد: این امر موجب 
عدم صرفه اقتصــادی در بخش های مولد 
بوده و ســرمایه ها را به ســمت بخش های 

غیرمولد سوق داده است.

خروج ساالنه ۹ میلیارد دالر سرمایه از 
کشور در خوشبینانه ترین حالت

خوانســاری ادامه داد: وضعیت تشــکیل 
ســرمایه ثابت ناخالص به عنــوان یکی از 
عوامل رشد اقتصادی در سال های گذشته 
کاهش شدیدی یافته اســت و فقط خروج 
ســرمایه طبق اعــالم بانک مرکــزی در ۵ 
ســاله ۴۵ میلیارد دالر یعنی ســاالنه بیش 
از ۹ میلیارد دالر بوده اســت. البته با توجه 
به اینکه بخشی از اقتصاد ما غیرشفاف است 

بنابراین یقیناً رقم خروج سرمایه بیش از ۹ 
میلیارد دالر در سال است.

وی اضافه کرد: به عالوه میــزان موجودی 
سرمایه در ســال های گذشته کاهش یافته 
است، به نحوی که در سال های اخیر میزان 
جذب سرمایه جدید تکافوی میزان سرمایه 
موجود را در کشور نکرده اســت، در حالی 
که بر اســاس اهداف در نظر گرفته شده در 
برنامه ششم موجودی ســرمایه باید ساالنه 
۲۱.۴ درصد رشــد پیدا می کرد که در عمل 
در طول برنامه پنج ساله ششم ۲8.8 درصد 
کاهش داشــته است یعنی ســاالنه معادل 

۵.۷۶ درصد کاهش یافته است.

رشد بهره وری صفر بوده است
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به وضعیت 
رشــد بهره وری، گفت: رشــد بهره وری از دو 
طریق حاصل می شــود یکی از طریق تزریق 
ســرمایه و نیــروی کار بیشــتر به سیســتم 

اقتصــادی و دوم از طریــق اســتفاده بهتر از 
ســرمایه ها و نهادهایی که در اختیار است. در 
برنامه ششــم مقرر بوده است که رشد سالیانه 
بهره وری معادل ۲.8 درصد باشد که متأسفانه 
در طول برنامه پنجم توســعه ششــم رشدی 
برابر صفر داشته اســت. این امر نشان دهنده 
این امر اســت که در اقتصاد ایران بسیاری از 
ساختارهای موجود مشوق بهره وری نبوده و 
یا حداقل ساز و کار با بهره ور نیست.وی اظهار 
داشــت: بهره وری بنگاه ها از طریق نوآوری، 
بهبــود فرآیندهــا، آموزش نیروی انســانی، 
مدیریت هزینه ها، انتقــال فناوری و نظایر آن 
افزایش می یابد و در نهایــت منجر به افزایش 

بهره وری در کل اقتصاد می شود.

پرداخت ۷۶ میلیارد دالر سوبسید 
انرژی در سال

رئیس اتــاق بازرگانی تهــران تصریح کرد: 
سهم باالی بخش عمومی در اقتصاد ایران با 

توجه به کمبود بهره وری و کارایی در بخش 
عمومی نســبت به بخش خصوصی موجب 

کاهش رشد بهره وری شده است.
وی گفت: ساختار سیاست های حمایتی به 
گونه ای اســت که انگیزه افزایش راندمان را 
در بخش های مختلف اقتصاد از بین می برد. 
مداخله قیمتی دولت و پایین نگه داشــتن 
قیمت ها در بخش های تولیدی و مخصوصاً 
انرژی باعث عدم توجه به انرژی نو در کشور 
در مقایســه با سایر کشورها شــده است به 
نحوی که در ســال ۲۰۱۴ سهم تولید ایران 
از مجموع تولید انرژی های نو در ایران کمتر 
از یک دهــم درصد بوده اســت و در مقابل 
کشورهای هند ۱۱ درصد برزیل ۶ درصد و 

پاکستان ۶ درصد سهم داشته است.
خوانســاری افزود: افزایش بهره وری انرژی 
در بخش های خانگی، حمل و نقل و صنعت 
نیز کاماًل وابسته به اصالح قیمت ها در بازار 
انرژی است. برآورد سازمان برنامه و بودجه 

این اســت که ۷۶ میلیارد دالر سوبســید 
انرژی در سال پرداخت می کنیم.

افت شدید سرمایه اجتماعی در طول 
برنامه ششم

وی در ادامــه اظهــار کرد: اگر بــه صورت 
خالصه جمع بندی کنیم در برنامه ششــم 
توسعه ناکام بوده ایم؛ در طول این برنامه با 
افت شدید سرمایه اجتماعی مواجه شدیم 
و این امر باعث شــده که ســرمایه گذاری 
کاهش یابد و یا سرمایه گذاری های صورت 

گرفته در بخش های غیرمولد انجام شود.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: از ســویی 
دیگر شــاهد خروج ســرمایه بودیم که آفت 
بزرگی بــوده که همچنان هم ادامه داشــته 
است. همچنین خروج نیروهای زبده کشور 
را شــاهد بودیم که فقط در ســال گذشته 
۱۶۰ متخصص قلب از کشــور خارج شــده 
انــد. متأســفانه در همه بخش هــا چنین 
روندی وجود داشته است.خوانساری گفت: 
مدیریت غلــط در مباحث اقتصادی، تصدی 
گری دولت و اقتصاد دولتــی، تحریم و عدم 
انتقال تکنولوژی های جدید که باعث کاهش 
راندمان و کاهش بهره وری شــده اســت از 
جمله عواملی هستند که موجب شده روز به 
روز بازار رقابتی را در جهان از دســت بدهیم.

وی افزود: تحریم عالوه بر هزینه های باالیی 
که برای واردات و صادرات به وجود آوردهف 
موجب عدم النفــع هایی بــرای اقتصاد نیز 
شده اســت که شــاید رقم این عدم النفع ها 
ســاالنه بیش از ۱۰۰ ها میلیارد دالر باشد. 
تنها در ارتباط با رقم صادرات خدمات فنی و 
مهندسی که ساالنه ۵ میلیارد دالر داشتیم، 
در ســال گذشــته به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد 
دالر رسیده است.خوانساری تاکید کرد: لذا 
مســئوالن و هیأت دولت برای اجرای برنامه 
هفتم باید قطعاً ناکامی های برنامه ششــم را 
در نظر داشته باشند تا به اهداف برنامه هفتم 

دسترسی یابند.

خریدار   رییس ســازمان ملی استاندارد 
ایران در جمــع همتایان خــود در مجمع 
عمومی ایزو در ابوظبی، توجه اعضای حاضر 
را به مفهوم نوین »دیپلماســی استاندارد و 
کیفیت« جلب کــرد و بهره منــدی از این 
مهــارت دیپلماتیــک را بــرای حمایت و 
گسترش نظام اســتاندارد در سطح جهانی 

ضروری دانست.
»مهدی اســالم پناه« با بیان اینکه باید این 
متغیرهای مهم و مؤثر را بــه عنوان عناصر 
ورودی بــرای تدوین اســتانداردها مد نظر 
داشته باشــیم افزود : الزم اســت نیازهای 
امروز جامعــه را بــا نگاهی بــی طرفانه و 
تخصصی رصد و تحلیل نماییــم تا بتوانیم 
نظام استاندارد را به عنوان یک نظام کارآمد 
و مؤثر برای مردم و در مســیر حفظ حقوق 

مردم راهبری کنیم.  
معــاون رییــس جمهــور، ســازمان ملی 
اســتاندارد ایران را مصمم در حفظ منافع 
ملــی، توســعه اقتصــادی و رفاه مــردم و 

گســترش همکاری هــای منطقــه ای و 
بین المللی، دانســت کــه در دوره تحولی، 
وظایف قانونی خود را بهتر از گذشــته انجام 

می دهد.

توسعه اعتبار و ارتقاء جایگاه ممتاز 
منطقه ای و بین المللی سازمان ملی 

استاندارد ایران 
دبیر شــورای عالی اســتاندارد در ادامه به 
قانــون تقویت و توســعه نظام اســتاندارد 
ایران اشاره کرد و افزود: این سازمان مطابق 
قوانین مصوب در مجلس شــورای اسالمی 
ایران، مرجع رســمی حاکمیتی اســت که 
مســئولیت سیاســتگذاری، نظارت بهینه 
در حــوزه هــای اســتاندارد، هدایت نظام 
استانداردســازی و تضمین کیفیت کاال و 
خدمات تولید داخل، وارداتی و صادراتی را 

بر عهده دارد.  
وی افزود: این ســازمان  در حرکت خود به 
سوی تعالی و ایفای نقش کلیدی در ارتقای 

خدمات استانداردســازی، اندازه شناسی، 
تأیید صالحیت و ارزیابی انطباق همواره در 
حال تحول بوده و به دنبال توســعه اعتبار و 
ارتقاء جایگاه ممتاز منطقه ای و بین المللی 

است.
اســالم پناه در ارتباط با جایگاه بین المللی 
این ســازمان توضیــح داد: در حال حاضر 
ســازمان ملی اســتاندارد ایران مسئولیت 
اداره دبیرخانــه ۴ کمیتــه فنی ایــزو  را بر 

عهده دارد که عبارت اند از: کمیته فنی ۱۰/
کمیته فرعی ۱۰ )خوراک دام(، کمیته فنی 
۹۱ )مواد فعال در سطح(، کمیته فنی ۱۳۴ 
)کودها و بهســازهای خاک( و کمیته فنی 
۲۱۷ )فرآورده های آرایشــی و بهداشتی(. 
ســازمان ملی اســتاندارد ایــران در ۳۲۴ 
کمیته فنــی ایزو عضویت فعــال و در ۳۶۰ 

کمیته فنی ایزو عضویت ناظر دارد.
ایشــان  با اشــاره به تدوین  ۳۴ هزار و ۷۷۷ 
اســتاندارد ملی در ۲۵۹ کمیته فنی افزود: 
اولویت ما تدوین اســتاندارد در حوزه های 
نانو، فوالد، گردشــگری، فناوری اطالعات، 

معدن کاری و فلزات گرانبها است. 

نظام استانداردسازی جهانی نیازمند 
دیپلماسی استاندارد و کیفیت است

دکتــر اســالم پنــاه در این ســخنرانی، 
دیپلماســی را هنر ایجاد روابــط بین افراد، 
گروه ها، ســازمان ها و کشــورها دانست و 
گفت: توجــه به مفهوم نوین »دیپلماســی 

اســتاندارد و کیفیــت« در ســطح جهانی 
در جهــت بهــره منــدی از مهارت هــا و 
ظرفیت هــای دیپلماتیــک بــر حمایت و 
گسترش نظام اســتاندارد ضروری به نظر 

می رسد.
 رییس سازمان ملی استاندارد ایران، ترویج 
مفهوم »دیپلماسی استاندارد و کیفیت« به 
عنوان عنصری اثرگــذار در تقویت جایگاه 
نظام اســتاندارد و تســهیل کننده تجارت 
دانست و ادامه داد:  این ترویج از طریق انجام 
کارهای تحقیقاتی و توســعه ای و همکاری 
همه کشــورهای عضو و اهتمام بــه ایجاد 
زیربنای الزم برای پایه گذاری دیپلماســی 
اســتاندارد و کیفیت با ایجاد یک دبیرخانه 

تخصصی امکان پذیر است.
معاون رییس جمهور، بــا بیان اینکه ترویج 
مفهــوم نوین »دیپلماســی اســتاندارد و 
کیفیت« راهی روشن در پی خواهد داشت، 
افزود: نظام استانداردسازی جهانی نیازمند 

دیپلماسی استاندارد و کیفیت است. 

وهای فرسوده کمک به تولید است فاطمی امین: ارائه تسهیالت برای اسقاط خودر

ون بر ۷۷۰ میلیارد دالر است ارزش ذخایر معدنی کشور افز
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مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد
۸۰۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا در ایران

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت: 8۰۰ میلیارد بشــکه ذخیره 
نفت درجا داریم که اگر موفق شــویم در بلندمدت یک درصد به ضریب 
بازیافت بیفزاییم به 8 میلیارد بشــکه نفت قابل برداشــت بیشتر می 

رسیم.
 به نقــل از روابط عمومی وزارت نفت، محســن خجســته مهر در آئین 
گشــایش نخســتین کارخانه تولید پمپ های فــرازآوری مصنوعی 
درون چاهی )ESP( که در اهواز برگزار شــد، گفــت: روش هایی مانند 
ازدیاد برداشت و غیره برای افزایش تولید مدنظر داریم، اما مناسب تر از 

آن روش های چاه محور است.
وی با بیان اینکــه اقدام های چاه محور به فــرازآوری مصنوعی معروف 
هســتند، گفت: روش های چاه محور مــا را زودتر به ازدیاد برداشــت 

می رسانند.

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران ادامه داد: 8۰۰ میلیارد بشــکه 
ذخیره نفت درجا داریم که اگر موفق شــویم با این روش در بلندمدت 
یک درصد به ضریــب بازیافت بیفزاییم به 8 میلیارد بشــکه نفت قابل 
برداشت بیشــتر می رســیم که اگر قیمت را 8۰ دالر به ازای هر بشکه 
محاســبه کنیم بیش از ۶۰۰ میلیارد دالر ثروت قابل توجه برای کشور 

ایجاد می شود.
خجســته مهر با بیان اینکه تولیــد پمپ های مصنوعــی درون چاهی 
به تدریج و در کوتاه مدت در ســاخت و انتقال فناوری به ظرفیت کامل 
می رسند، گفت: خوشبختانه تجربه همکاری شرکت نفت و گاز پرشیا 
و شــرکت روس به نتیجه قابل توجهی ختم شده اســت.وی ادامه داد: 
پمپ های درون چاهی افزون بر ســاخت، به نگهداری و تعمیرات ویژه 
نیز نیاز دارند و این تجارتی ارزشمند را در کشور به چرخش در می آورد.

بر اساس این گزارش، ســاخت نخســتین کارخانه تولید پمپ های 
فرازآوری مصنوعــی درون چاهی که با همکاری شــرکت نفت و گاز 
پرشیا و یک شــریک روس و حمایت های شــرکت ملی نفت ایران به 
نتیجه رســیده اســت، عصر دیروز با حضور محســن خجسته مهر، 
مدیرعامــل شــرکت ملی نفــت ایــران، غالمرضا نــوذری، رئیس 
هیئت مدیره شــرکت نفت و گاز پرشــیا، مدیران عامل شرکت های 
ملی مناطق نفت خیز جنوب، ملی حفاری ایــران، نفت و گاز اروندان، 
مدیران ارشــد شــرکت ملی نفت و مدیران شــرکت روس در اهواز 

گشایش یافت.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا اعالم کرد
استقبال شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری 

در انرژی های تجدیدپذیر ایران
 مدیرکل دفتر مدیریت طرح هــای تجدیدپذیر ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران از اســتقبال شــرکت های خارجی 
برای ســرمایه گذاری در ایران خبر داد و گفت: مشــکلی از بابت ورود 
و یا ســرمایه گذاری کشــورهای خارجی برای توســعه نیروگاه های 

تجدیدپذیر در کشورمان وجود ندارد.

جعفر محمدنژاد سیگارودی اظهار کرد: هم زمان با برپایی دوازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی 
انرژی ایران جلســه ای با نمایندگان ســفارت هلند و نیز نماینده یک 
کمپانی دولتی چین فعــال در بخش انرژی هــای تجدیدپذیر برگزار 
شد که آنها درخواست مشارکت در توســعه نیروگاه های تجدیدپذیر 

کشورمان را داشتند.
وی ادامه داد: نمایندگان کمپانی دولتی چین تمایل دارند هم در بخش 
تولید تجهیزات مرتبط با نیروگاه های تجدیدپذیر و هم سرمایه گذاری 
در این زمینه، مشارکت داشته باشند.مدیرکل دفتر مدیریت طرح های 
تجدیدپذیر ســاتبا خاطرنشــان کــرد: باتوجه به بحــث تحریم ها و 
محدودیتی که در این زمینه وجود دارد، آنها دنبال شــرایط خاصی که 

اطمینان بخش برای حضورشان باشد، هستند.
محمدنژاد گفت: ما در ساتبا برای اینکه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر 
توسط بخش خصوصی و یا مشــارکت خارجی، مشکلی از بابت ورود یا 

مشارکت سرمایه گذار خارجی نداریم.
وی ادامه داد: اما آنچه که مهم است این است که سرمایه گذاران خارجی 
فــارغ از اینکه در حوزه انــرژی تجدیدپذیر ورود کنند یــا در هر حوزه 
دیگری مثل صنعت یا کشــاورزی از متولی امر حمایت سرمایه گذاری 

این درخواست را دارند تا از آنها حمایت های الزم را داشته باشند.
مدیــرکل دفتــر مدیریــت طرح هــای تجدیدپذیــر ســاتبا گفت: 
انتظار ســرمایه گــذران خارجــی از دو جهت اســت، نخســت آنکه 
سرمایه گذاری آنها در داخل کشــور حمایت یا اطمینانی داده شود که 
سرمایه گذاریشــان حفظ خواهد شــد و دوم اینکه بازگشت سرمایه و 
در آمد آنها به کشورشــان ممکن خواهــد بود.محمدنژاد افزود: در این 
زمینه اختیارات کامل در مســوولیت وزارت امور اقتصــاد و دارایی و 
واحد مربوطه است؛ اما در وزارت نیرو محدودیتی از باب مشارکت آنها 
نخواهیم داشت؛ زیرا مقرراتی را که ما گذاشته ایم، این امکان را می دهد 
که سرمایه گذار خارجی یا به صورت مستقیم یا از طریق یک همکاری با 
شرکت های ایرانی کار را انجام دهد.وی ادامه داد: همچنین به آنها گفته 
شده در مدل قراردادهای خرید تضمینی برق الزم است که شرکتی را با 
مشخصات ایرانی در ایران ثبت کنند.مدیرکل دفتر مدیریت طرح های 
تجدیدپذیر ســاتبا با تأکید بر اینکه محدودیتی در وزارت نیرو از قبل 
نبوده و االن هم نیست، گفت: در فراخوان هایی هم که اعالم شده است، 
امکان مشــارکت خارجی وجود دارد؛ اما سرمایه گذاران خارجی شرط 
حضور خود را یک سری حمایت ها که عماًل از طریق وزارت دارایی باید 

انجام شود اعالم کرده اند.

و نیر

 دومین واحــد بخــار ۱۶۰ مگاواتی نیروگاه ســیکل 
ترکیبی فردوســی با حجــم ســرمایه گذاری ۴ هزار 

میلیاردتومانی گروه مپنا به بهره برداری رسید.
فریبرز مؤتمنی، مدیرعامل نیروگاه فردوســی افزود: 
نیروگاه ۱ هزار و ۴۳۴ مگاواتی فردوسی دارای ۶ واحد 
گاز و ســه واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی اســت که عملیات 
ساخت واحدهای بخار این نیروگاه در قالب طرح های 

بیع متقابل در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامــه داد: مأموریــت اصلی طرح هــای بیع 
متقابل ســاخت بخش بخار نیروگاه  سیکل ترکیبی 
از محل منابــع حاصــل از صرفه جویی ســوخت 
است و در همین باره ســاخت بخش بخار نیروگاه 
فردوســی طی قرارداد بیع متقابل با شرکت تولید 
برق طــوس مپنــا منعقد شــده اســت و مکانیزم 

بازگشت ســرمایه آن از محل صرفه جویی سوخت 
خواهد بود.

مؤتمنی  خاطرنشــان کــرد: در نیروگاه هــای گازی، 
حرارت واحدهــا از اگزوز بخش گاز بــا درجه حرارتی 
بین ۵۴۰ تا ۶۰۰ درجه ســانتی گراد به محیط بیرونی 
خارج می شــود که عالوه بــر هدررفت انــرژی، باعث 
افزایش انتشــار گازهای گلخانه ای می شود؛ اما در این 

طرح با اســتفاده از حرارت خروجــی اگزوز واحدهای 
گازی و هدایت آن بــه تجهیزات بخش بخــار، انرژی 
الکتریکی تولید می شــود که این میزان انرژی تولیدی 
در هر واحد بخار ساالنه معادل ۲۵۰ میلیون مترمکعب 

صرفه جویی سوخت به همراه دارد.
نیروگاه سیکل ترکیبی فردوسی در کیلومتر ۲۵ جاده 

مشهد به قوچان واقع شده است.

وگاه نیر

سمیرا ربیع  عضو سندیکای شرکت های 
تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه نیروگاه ها 
هم باید سود داشــته باشــند و در غیر این 
صــورت کل چرخه سرمایه گذاریشــان به 
خطر می افتد اظهــار کرد: باید یک ســود 
حداقلی که مثال از سود یا بهره بدون ریسک 
ســرمایه گذاری بیشــتر اســت برای آنها 
تضمین شــود اما عمال در بحث تعیین نرخ 

این اتفاق نمی افتد.
بهنام فردافشاری ، با بیان اینکه شکل گیری 
بازار برق از سال ۱۳8۲ به بعد وجود داشت 
ولی پس از این که نیروگاه ها واگذار شدند، 
بازار شکل جدی تری به خود گرفت و درآمد 
بنگاه هــای غیردولتی را تحــت تأثیر قرار 
داد، گفت: موضوع نرخ، پیشــینه بسیار غم 
انگیزی دارد؛ در برنامــه پنجم بحث بهای 
آمادگی و پرداخت بهای آمادگی تعیین شد 
و با توجه به دســتورالعمل بند و ماده ۱۳۳ 
برنامه پنجم، وزارت نیرو باید ســاالنه این را 
با شاخص های نرخ ارز و شاخص cpi تعدیل 
می کرد اما ایــن اتفاق نیفتــاد و آمادگی از 

سال ۱۳۹۳ تاکنون ثابت مانده است.
وی ادامه داد: نمی توان هیچ بــازاری را در 
دنیا پیدا کرد که برای هشــت سال متوالی 
نرخ ثابت داشته باشــد و این نشان می دهد 
که یک جای کار مشــکل دارد. بــازار برق 
خیلی خاص اســت و از یک ســو می گوییم 
بخشــی از هزینه های ثابت را بــا پرداخت 
آمادگی و قســمت متغیر را هم با پرداخت 
بهای انــرژی که رقابتی اســت پوشــش 
می دهیم؛ از ســوی دیگر همه می دانند که 
هزینه های ثابت افزایش بسیاری داشته ولی 
نرخ آمادگی طی این ســال ها بدون تغییر 
ثابت مانده و ایــن اولین ایرادی اســت که 

می توانیم به تعیین نرخ وارد کنیم.
عضو سندیکای شــرکت های تولیدکننده 
برق با تاکید بــر اینکه در بحــث انرژی در 
کشــور تاکنون برای محاســبه نرخ انرژی 
رویه ثابتی نداشــتیم و هر بار که نرخ انرژی 
مطرح می شــود، ایــن که جماعتــی دور 
هم بنشــینند و بدون هیــچ رویه ای نرخی 
مشــخص کنند، حداقل برای فعاالن بازار 
خیلی عجیب و غریب است گفت: درنتیجه 
درگیر جلســات هیات تنظیم می شویم که 
نرخی از آن بیرون می آیــد که هیچ رویه ای 
ندارد؛ طی چند بار گذشــته  که نرخ تعیین 
شد، نرخ انرژی تا سال ۱۳۹۹ هیچ تغییری 
نداشــت و دلیلش این بود کــه هیچ رویه 
مشــخصی برای این کار نداشتیم. در برنامه 
پنجم هم فقــط برای آمادگــی رویه وجود 

داشت که رویه اش هم اجرایی نشد.
به گفته فردافشــاری طبق برنامه ششم در 
ماده شــش دســتورالعمل اجرایی بند ت 
ماده ۴8 قانون برنامه ششــم کــه در تاریخ 
۲8 اسفند ۱۳۹۷ مصوبه شــورای اقتصاد 

شد، وزارت نیرو موظف بود حداکثر دو ماه از 
تاریخ ابالغ این مصوبه ضوابط تعیین سقف 
انرژی و پایه آمادگــی را تدوین کند و پس 
از تأیید وزیر برای اطــالع عموم و ذینفعان 
ابالغ کند؛ اما تا کنون نــه ضوابطی تعیین 
شده و نه ابالغی انجام شــده است و به این 
دلیل که وزارت نیرو همیشــه انحصار این 
موضوع را در دست داشــته، می خواهد در 
ســایه و روشــن فضای تاریکی ایجاد کند. 
وزارت نیرو ۱۴ ماه پس از ابالغ مصوبه در ۲۵ 
اردیبهشت ۱۳۹۹ سقف انرژی را تغییر داد 
و بی توجه به بهــای آمادگی، هیچ ضوابطی 
هم اعالم نکرد که چرا از ۴۱۶ ریال کیلووات 

به ۶۰۰ ریال رسیدیم؟
وی با بیان اینکــه این اتفاق ســال ۱۴۰۰ 
دوباره تکــرار و نرخ بدون هیــچ ضابطه ای 
از ۶۰۰ ریال ۶۴۲ ریال شــد و تقریبا حدود 
هفت درصد افزایش پیدا کرد و مجددا هیچ 
ضابطه ای برای ایــن کار وجود نداشــت، 
اظهار کــرد: در ســال ۱۴۰۱ بــا توجه به 
تغییراتی که در نــرخ ارز و هزینه ها رخ داد، 
تغییر نرخی از ابتدای ســال تا شهریور ماه 
نداشــتیم و در تاریخ ۲۱ شهریور ماه نرخی 
بیرون آمد و ۶۴۲ ریال به 8۰۳ ریال تبدیل 
شد. پرسشــی که برای همه وجود دارد این 
است که ضوابط کجاســت و بر چه اساسی 
نرخ را تعیین می کنند؟ باید این را شــفاف 
اعالم کنند. گذشــته از کم و زیاد بودن این 
نرخ حتی اگر دو برابر ایــن 8۰۳ ریال را به 
عنوان ســقف بازار می گذاشــتند، باز هم 
مشکل ســرمایه گذاری در صنعت برق حل 
نمی شــد زیرا اقتصاد صنعت بــرق از پایه و 

اساس مشکل دارد.
ایــن عضــو ســندیکای شــرکت هــای 
تولیدکننده بــرق با بیان اینکــه اگر به این 

تاریخ ها یعنی ۲۵ اردیبهشــت ۱۳۹۹ و ۱۰ 
خــرداد ۱۴۰۰ و ۲۱ شــهریور ۱۴۰۱ نگاه 
کنید، می بینید ایــن تاریخ ها هیچ ربطی به 
هم ندارند و مشخص نیســت چرا این قدر 
تأخیر در اعالم نرخ اتفاق افتاده است گفت: 
به خاطر این که عمده درآمــد نیروگاه ها و 
سقف انرژی در تابستان است. در نیمه دوم 
ســال به دلیل دوره محدودیتی نرخ ها یا به 
سمت نیمه متغیر تولید نیروگاه ها یا شبکه 
حرکت می کننــد و طبیعتا رقابت بی معنی 

می شود.
وی ادامه داد: نرخ ســقفی که اعالم شــده 
اثری در ســال ۱۴۰۱ نخواهد داشت چون 
بــازه طالیی فــروش نیروگاه ها از دســت 
رفته و در تابســتان کــه باید با نــرخ باالتر 
می فروختنــد ایــن کار را انجــام ندادند و 
متضرر شــدند؛ کمااین که وجود نداشتن 
یک ضابطه درست و یک رویه برای این کار 

چالش زیادی ایجاد می کند.
فردافشــاری ادامــه داد: اگر یــک ضابطه 
وجود داشــت، همه روی آن بــه یک جمع 
بندی می رسیدند و نتیجه این ضابطه 8۰۳ 
ریال شــده و هیچ کس هم به آن اعتراضی 
نخواهد داشــت؛ از طرف دیگر بســیاری از 
نیروگاه ها در بورس هســتند و اشــخاص 
حقیقی ســهامدار این نیروگاه ها هستند. 
وقتی این قــدر فضای مبهم و مــه آلود در 
اقتصاد صنعت برق وجود دارد، چه انتظاری 
داریم که اشخاص و ســرمایه گذاران سهام 
ایــن نیروگاه ها را بخرند و ســرمایه گذاری 
در صنعت برق رخ دهد!؟ ممکن اســت این 
پرسش مطرح شود که شاید با دستورالعمل 
شــورای اقتصاد به همین شــکل برخورد 
شده و به ســقفش ایراد می گیریم ولی این 
طور نیســت.وی با بیان اینکه بند دال ماده 

یک مصوبه ای که درباره الــزام وزارت نیرو 
برای ابالغ رویه است، راجع به نرخ ترانزیت 
است و می گوید نرخ ترانزیت باید معادل ۳۵ 
درصد نرخ تبدیل انرژی نیروگاه های حاضر 
در عمده فروشی باشد افزود: وزارت نیرو که 
ذینفع ماجرا بوده، ابتدای هر سال به راحتی 
نرخ ترانزیت را ســریعا ابالغ می کند؛ یعنی 
همیشه ابتدای اردیبهشت ماه نرخ ترانزیت 
جدید را داریم که نســبت به سال گذشته 
افزایش داشــته اســت. ولی در ماده شش 
همین مصوبه فقط قرار اســت رویه تعیین 
شــود که مثال برای irr ۱۵ ۲۰ درصد نرخ را 
تعیین می کنند اما عمال این اتفاق نمی افتد.

به گفته این عضو ســندیکای شرکت های 
تولیدکننــده برق، اگــر ســاده انگارانه به 
موضوع نگاه شــود همه می گویند یک نرخ 
است و کمی افزایش پیدا کرده و نیروگاه ها 
تولید می کنند ولی می توانیــم اثرش را در 
عدم توازن تولید و مصرف ببینیم؛ در کشور 
مصرفمان در حال افزایش اســت و با توجه 
به افزایش رشد تکنولوژی، افزایش مصرف 
و ساخت و سازهایی رخ می دهد اما از سوی 
دیگر بــرای تولید هیــچ اتفاقــی نیفتاده 
و در برنامه ششــم وزارت نیرو نتوانســته 
ســرمایه گذاری جــذب کند و این نشــان 
می دهــد قانون گذاری و مشــوق هایی که 
برای ســرمایه گذاری ایجاد می کنیم اصاًل 
درســت نیســت و تا کنون بی نتیجه مانده 

است.
فردافشــاری با بیــان اینکــه  8۰۳ ریال با 
irr منفی پنج درصد به دســت آمده است، 
گفــت:  وزارت نیرو و هیــات تنظیم بازار به 
موضوع نرخ خیلی ساده می نگرند و حدس 
می زنم دلیلش این اســت که می خواهد به 
تولیدکنندگان فعلی بدهی نداشــته باشد. 

با چشــم اندازی که در صنعت برق می بینم، 
عدم توجه به نــرخ گذاری و نرخ درســت 
درآوردن باعث می شــود، همین طور گپ و 
فاصله بین تولیــد و مصرفمان افزایش پیدا 
کند و ضررش متوجه کشــور باشد و مجبور 
شــویم صنایع را خاموش کنیم و  در نتیجه 

تولید ناخالص کشور کاهش می یابد.
وی ادامه داد: عددی که اکنون برای ســقف 
اعالم شــده با هیچ مدل ســرمایه گذاری 
ســازگار نیســت؛ یعنی حتی اگر بخواهید 
هزینه های جاری نیروگاه را پوشش دهید، 
باید عدد خیلی بزرگ تر از این باشد و سه یا 
چهار برابر این عدد باشــد تا بتواند بخشی از 
هزینه های نیروگاه داری را پوشش دهد اما 
این اتفاق نیفتاده و ادامه روند کنونی نیز راه 

به جایی نمی رساند.
ایــن عضــو ســندیکای شــرکت هــای 
تولیدکننــده برق بــا تاکید بــر اینکه  اگر 
ســاختار کنونی بازار را در نظــر بگیریم که 
پرداخــت آمادگی و پرداخــت انرژی دارد، 
باید پرداخت آمادگیمان حداقل بخشــی 
از هزینه های ثابت نیروگاه را پوشــش دهد؛ 
گفت: به عنــوان مثال نیروگاهــی فارغ از 
بحث بازگشت سرمایه اش هزینه هایی دارد 
که به تولیدش ارتباطی نــدارد مثل هزینه 
بهره برداری و نگهداری نیروگاه و بســیاری 
موارد دیگر و اگر یک نیروگاه در کل ســال 
هم تولیــد نکند، بــاز هم ایــن هزینه ها را 
خواهد داشــت و باید در بخــش آمادگی به 
این پارامترها توجه شــود و اگــر بخواهیم 
بحث اســتهالک را هم در نظر بگیریم، باید 
در بخش آمادگی و انرژی پوشش داده شود.

فردافشــاری اظهار کرد: در بحــث انرژی 
چند بحث وجود دارد؛ یکــی این که هزینه 
متغیر تولیــد هر کــدام از نیروگاه ها چقدر 
است؟ طبیعتا واحدی که مجبوریم در کل 
سال از آن اســتفاده کنیم و باالترین هزینه 
متغیر تولیــد را دارد، باید پوشــش دهیم؛ 
ولی می دانیم نیروگاه هایــی وجود دارد که 
هزینه متغیر تولیدشــان باالی ۱۰۰ تومان 
کیلووات ساعت اســت که از این 8۰ تومان 
تقریبا ۲۵ درصد باالتر است اما عمال هزینه 

متغیر تولیدشان پوشش داده نمی شود.
وی با بیان اینکه پارامتر مهم دیگر استهالک 
ســرمایه اســت. چه کســی باید بازگشت 
اســتهالک ســرمایه را تضمین کند؟ اگر 
قرار اســت ســرمایه گذاری اتفــاق بیفتد، 
سرمایه گذار دارای هوش اقتصادی است و 
اگر ببیند سرمایه اش برگشت ناپذیر است، 
هیــچ گاه ســرمایه گذاری نمی کند؛ کما 
این که در سال های گذشــته نیز این اتفاق 
افتاده و سرمایه گذاری نکردند؛ اظهار کرد: 
بنابراین هم نرخ آمادگی و هم نرخ انرژیمان 
باید بتواند پاسخگوی اســتهالک سرمایه 

باشد و بازگشت سرمایه داشته باشد.

وگاه فردوسی به بهره برداری رسید دومین واحد بخار نیر

سهم ۹۵ درصدی سوخت های فسیلی در سبد انرژی کشور
خریدار   بخش عمده ســبد انــرژی اولیه 
کشــور )بیش از ۹۵ درصد( در حال حاضر 
مرکب از گاز طبیعــی و فرآورده های نفتی 
است و با وجود ظرفیت های گسترده ای که 
در این زمینه وجود دارد، ســبد انرژی اولیه 
کشــور تقریبا بطور محض به سوخت های 

فسیلی هیدروکربوری متکی است.
ســهم فزاینده گاز طبیعی در ســبد انرژی 
مصرفی در کشور طی دهه های اخیر موجب 
شده اســت که امروزه حدود ســه چهارم 
از ســبد انرژی مصرفی کشــور از محل این 
حامل انرژی تامین می شــود و گاز طبیعی 
جایگاهی فراتر از یک حامل صرف انرژی در 
شــکل دهی تمدن اقتصادی و شاخص های 
اقتصاد ملی دارا باشد. براین اساس، تدوین 
راهبردها و رویکردهای صحیح و اصولی در 
این خصوص، تاثیر مســتقیمی بر تصحیح 
مســیر حرکت اقتصاد ملی و فرایند توسعه 
اقتصادی و صنعتی و نیز مولفه های امنیت 

ملی خواهد داشت.
از سوی دیگر، بخش عمده سبد انرژی اولیه 
کشــور )بیش از ۹۵ درصد( در حال حاضر 
مرکب از گاز طبیعــی و فرآورده های نفتی 
است و با وجود پتانسیل های گسترده ای که 
در زمینه حامل های مختلف انرژی اولیه در 
کشور موجود است، سبد انرژی اولیه کشور 
تقریبا بطور محض به ســوخت های فسیلی 

هیدروکربوری متکی است. منابع گسترده 
ذغالسنگ، ظرفیت های عظیم برای استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیــر مانند باد، انرژی 
خورشــیدی، انرژی زمین گرمائی، بیوماس 
و ســایر حامل های انرژی تجدیدپذیر طی 
ســال های اخیر در کشــور مغفول مانده و 
فشار رشــد فزاینده مصرف انرژی در کشور 
در قالب تامین انرژی اولیه مصرفی از طریق 
ســوخت های هیدروکربوری مســتقیما به 
صنعت نفت و شرکت های تابعه وزارت نفت 

منتقل شده است.
ایــن رشــد یــک جانبــه و نامتــوازن در 
ســبد انرژی اولیه کشــور، نشــان دهنده 
ضرورت توجه و بازتعریــف نقش و جایگاه 
سیاســتگذاری کالن در حــوزه انرژی در 
کشور است. به رغم وابستگی شدید اقتصاد 
ملی به تولید، صــادرات و تجارت نفت و گاز 
و فرآورده های آنها، در حوزه سیاستگذاری 
بخش انــرژی، هریــک از دســتگاه های 
ذیربط بویــژه وزارت نفــت و وزارت نیرو و 
ســازمان ها و شــرکت های تابعه در قالب 
امکانــات، اختیــارات قانونــی، تکالیف و 
تعهدات پنج ساله و ساالنه خود سیاست ها 
و برنامه هایی را برای تامین و پاسخگوئی به 
رشد فزاینده تقاضا به اجرا درآورده اند و گاز 
طبیعی در این میان، بار اصلی رشد فزاینده 
مصرف انرژی در کشــور در زیربخش های 

مختلــف شــامل خانگی تجــاری، صنایع 
عمده و مصارف نیروگاهی را عهده دار بوده 
و با وجود قطع جریان واردات گاز از کشــور 
ترکمنســتان توانســته اســت به تعهدات 

صادراتی خود نیز پایبند باشد.
به طوری که در حال حاضــر، تقریباً تمامی 
شهرها و روســتاهای در دسترس کشور به 
شبکه ملی گاز متصل شــده و ظرفیت های 
جدید تولید نیروگاهــی و صنعتی در کلیه 
نقاط کشور اعم از پتروشــیمی و سیمان و 
فوالد و ســایر صنایع انرژی بر همگی با اتکا 
به گاز طبیعی کلید خورده انــد. با این حال 
به دلیل فقدان نگاه جامع و فرابخشی، طی 
دهه های گذشته، شاهد رشــد متوازن در 
زیربخش های مختلف حوزه انرژی و تناسب 
رشــد تقاضا با امکانات، ظرفیت ها و الزامات 

توســعه متوازن در حوزه انــرژی نبوده ایم. 
نمونه بارز ایــن عدم تــوازن را می توان در 
مصرف بی رویــه گاز و فرآورده های نفتی، 
قاچاق فزاینــده حامل های انــرژی مزبور 
از مرزهای کشــور، تالش برخــی فعاالن 
اقتصادی برای برخورداری بیشــتر از رانت 
قیمت پائین حامل هــای انرژی )بویژه گاز( 
در قالب ارائــه طرح های ســرمایه گذاری 
بشــدت انرژی بــر و در نهایت انباشــت بار 
تقاضای فزاینــده انرژی بــر گاز طبیعی و 
مغفول ماندن ســایر ظرفیت هــای تولید و 

بکارگیری انرژی در کشور هستیم.
عارضه ای که خواه ناخــواه منجر به کمبود 
مقطعی برخــی حامل های اولیــه و ثانویه 
انرژی بخصوص برق شده و می تواند تدریجا 
به رونــدی پایــدار در حوزه انرژی کشــور 
تبدیل  شود. شــرایطی که در صورت تداوم 
روند فعلــی و فقدان نقشــه راه جامع حوزه 
انرژی، شاهد تداوم آنها و تعمیق شکاف بین 
عرضه و تقاضا در بخش های مختلف انرژی 
و تهدید امنیت عرضه انرژی در کشــور و به 
تبع آن تهدید رشد اقتصادی و روند توسعه 

پایدار اقتصاد ملی خواهیم بود.
شــورای عالی انــرژی بعنوان نهــاد کالن 
سیاســتگذار در حــوزه انــرژی کشــور، 
مسئولیت تدوین راهبردها و سیاست های 
کالن حــوزه انــرژی را عهــده دار اســت. 

مدیریــت کالن بخــش انــرژی کشــور، 
نیازمند نــگاه سیســتماتیک بــا در نظر 
گرفتن همزمان مولفه هــای عرضه، تقاضا، 
قیمت و ظرفیت های تجــارت حامل های 
انرژی در ســطح ملــی و فراملی اســت و 
دســتگاه های اجرائی شــامل شرکت های 
تابعــه وزارتخانه های نفت و نیــرو به دلیل 
نوع وظایف و ماموریت های عمدتا عملیاتی 
وتصدیگرانــه محولــه، جایــگاه، امــکان 
دسترســی و ملزومات کالن سیاستگذاری 
جامع در حوزه انرژی را ندارند.از سوی دیگر، 
به دلیل عدم اهتمام جدی به نقش و جایگاه 
شــورای عالی انرژی در ترسیم راهبردهای 
این بخــش و عــدم فعالیت عملــی آن در 
دهه های گذشــته، معضل فــوق همچنان 
در بخــش انرژی بعنوان یکــی از مهم ترین 
بخش های اقتصاد ملی مشــهود و در حال 
تعمیق شــکاف عرضه و تقاضا و انتقال فشار 
ناشــی از مازاد تقاضا به ویژه به حوزه گاز و 
به تبع آن ســایر زیربخش های اقتصاد ملی 
)از جملــه و بویــژه( بخش صنعت اســت.

خروج از پارادایم فــوق و تصحیح راهبردی 
مسیر رشد حوزه انرژی، مستلزم بازتعریف 
نقش و جایگاه شورای عالی انرژی در کشور 
به منظور ترســیم و تصحیح مسیر و نقشه 
راه توســعه بخش انرژی و هماهنگ سازی 

بازیگران عمده این حوزه در کشور است.
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 توضیح رئیس دانشگاه آزاد درباره میزان 
افزایش شهریه

رئیس دانشگاه آزاد دالیل منطقی بودن افزایش شهریه این دانشگاه را 
توضیح داد و گفت: دانشجویانی که شهریه برای آنها باال است، می توانند 

به دانشگاهی که شهریه پایین تری دارد درخواست جابه جایی دهند.
محمدمهدی طهرانچی درباره اعتراض دانشــجویان مبنی بر افزایش 
غیرمنطقی شهریه دانشــگاه آزاد گفت: شهریه دانشــگاه آزاد را رشته 
محل ها تعیین می کنند. به عنوان مثال شــهریه رشته حقوق در واحد 
تهران مرکز با شهریه همان رشته در واحد مالرد استان تهران متفاوت 

است.

وی ادامه داد: افزایش شهریه برخی از رشته های دانشگاه در شهرهایی 
که جز مناطق محروم هستند، ۵ درصد بیشتر افزایش نداشته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی افزایش شهریه این دانشگاه را بین ۵ تا ۳۹ 
درصد عنوان کرد و افزود: امسال افزایش حقوق کارکنان مصوبه دولت، 
چقدر بوده است؟ امســال ۳۳ درصد به طور متوســط افزایش حقوق 
داشــتیم، ولی هیأت دولت حقوق پایه را ۵۷ درصد افزایش داده است، 
لذا اینکه ما می گوئیم منطقی، به لحاظ اتفاقاتی اســت که در کشــور 

افتاده است.
وی افــزود: وزارت علوم هم افزایش شــهریه را بین ۲۰ تــا ۴۰ درصد 
مصوب کرده است که دانشــگاه آزاد در برخی از واحدهای دانشگاهی 
کمتر از ۲۰ درصد افزایش شــهریه داشته اســت. لذا دانشجویانی که 
مشاهده می کنند، در برخی واحدهای دانشگاهی شهریه برای آنها باال 
است، می توانند به واحد دانشگاهی که شهریه پایین تر دارد درخواست 

جابه جایی دهند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش:
کالس خالی از معلم نخواهیم داشت

 معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش با بیــان اینکه برای 
مهر ماه کالس خالی از معلم نخواهیم داشــت، گفت: کالس های درس 

دانش آموزان ابتدایی به کتابخانه تجهیز می شود.
معصومه نجفی پازکــی درباره آموزش دانش آموزان ابتدایی در ســال 
تحصیلی جدید، اظهارکرد: اولین مســئله مورد توجه کیفیت آموزش 
در دوره ابتدایی اســت و برنامه تمرکز و شایستگی های عمومی را برای 

دانش آموزان در این دوره درنظر گرفته ایم.
وی افزود: این برنامه شامل شایستگی های ارتباطی همان مهارت های 
زبانی، شایستگی های فناوری و شایستگی تفکر است، بنابراین در این 
راستا  بســته آموزشــی برای کالس اول ابتدایی تولید می شود.معاون 
آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از شــاخص 
های مهم نبود تکرار پایه در دوره اول ابتدایی است، خاطرنشان کرد: هر 
قدر پایه و اساس آموزش در اول ابتدایی دقیق تر گذاشته شود، در پایه 

های بعدی هم  می توان انتظار تحقق بهتر اهداف را داشته باشیم.

تجهیز کتابخانه های کالسی
نجفی پازکی ادامه داد: تمرکز بیشــتر معاونت اکنــون بر ارتقا کیفیت 
آموزش دانش آمــوزان کالس اولی و همچنین تجهیــز کتابخانه های 
کالسی است تا اینکه منبع کتابخانه کالسی در طراحی آموزشی معلم 
وارد شــود.وی افزود: اکنون هم ممکن است که در برخی از کالس های 
درس کتابخانه وجود داشــته باشــد اما دانش آموزان کمتر به ســراغ 
اســتفاده از کتاب ها می روند، اما وقتی به طراحی آموزشی معلم وارد 

شود، بی شک اتفاق بهتری را شاهد خواهیم بود.

کالس خالی از معلم نخواهیم داشت
معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش دربــاره تامین معلم 
برای کالس های درس اظهار کرد: در فصل تابســتان برای تامین معلم 

اقدامات الزم انجام شده است.

نجفی پازکی ادامه داد: برای شــروع ســال تحصیلی مشــکل خاصی 
درخصوص کمبود معلم برای دوره ابتدایی نداریم و بر این اساس کالس 
خالی از معلم نخواهیم داشت.برای شروع سال تحصیلی مشکل خاصی 
درخصوص کمبــود معلم بــرای دوره ابتدایی نداریم و بر این اســاس 

کالس خالی از معلم نخواهیم داشت

تداوم طرح جبران و تثبیت یادگیری در طول سال تحصیلی
وی در ادامه درباره جبران افــت تحصیلی دوران کرونا در دانش آموزان 
ابتدایی توضیح داد: طبیعی است که پس از دو ســال دوری از مدرسه 
برخی از دانش آموزان نســبت به پایــه تحصیلی خود ســطح علمی 

مناسبی ندارند.
معاون وزیر آمــوزش و پرورش با بیــان اینکه دانش آمــوزان نیازمند 
یادگیری بیشتر باید شناســایی شــوند، عنوان کرد: پس از شناسایی 
دانش آموزان،  مرحله دوم طرح جبــران و تثبیت یادگیری  که در طول 
تابستان برگزار شــد، را در طول ســال تحصیلی هدفمندتر و با برنامه 

ریزی مناسب انجام می دهیم.
نجفی پازکی یادآورشــد: برخی از دانش آموزان در طول تابســتان در 
طرح جبران و تثبیت یادگیری شرکت کردند که یادگیری را ارتقا داد و 

این برنامه در طول سال تحصیلی هم ادامه دارد.
 وزارت آموزش و پرورش در راستای توسعه عدالت آموزشی و تربیتی و 
با هدف بهبود و تکمیل فرایند آموزش، جبران نارسایی ها و کاستی های 
آموزشــی و تعمیق یادگیری دانش آموزان، »طــرح تعمیق و تثبیت 
یادگیری و جبران افت تحصیلی دانش آموزان« دوره های ابتدائی، اول 
متوســطه و دوم متوســطه )نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش( را در 

تابستان ۱۴۰۱ اجرا کرد.
وزیر آموزش و پرورش نیز دوم شــهریور به ایرنــا گفت که کالس های 

دانش آموزان قطعا از اول مهر ماه حضوری برگزار می شود.
یوســف نوری افزود: با توجه به اینکه امســال برای حــدود ۲ میلیون 
دانش آموزان دوره تعمیق و تثبیت یادگیری در طول تابســتان برگزار 

شد، بازگشایی مدارس از اول ماه مهر است.

شهر

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با تشریح برخی از 
محدودیت های ایجاد شده برای مشموالن غایب اعالم 

کرد که سه میلیون مشمول غایب در کشور داریم.
 سردار تقی مهری دریک نشســت خبری که در محل 
ســازمان وظیفه عمومی فراجــا برگزار شــد، گفت: 
مشــموالن غایب اجازه خروج از کشــور را ندارند، این 
افراد اجازه استخدام در ســازمان های دولتی را ندارند 

و به  کارگیری آنها مشمول جریمه برای کارفرما است.
وی ادامه داد: همچنین به این افراد تســهیالت بانکی 
نیــز داده نخواهد شــد و طبق هماهنگی کــه با بانک 
مرکزی وجــود دارد این خدمات به آنهــا ارائه نخواهد 

شــد.مهری درباره تعداد مشــموالن غایب 
گفت: متولدین ســال ۱۳۵۵ تــا ۱۳8۳ در 
حال حاضر مشمول ســربازی هستند طی 
این مــدت بــا ۲۱ میلیون ذکور در کشــور 
داشتیم و این تعداد حدود ســه میلیون نفر 

غایب هستند.
 رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: 

یکی از موضوعات مهمی که در این ایام مطرح اســت 
بحث معافیت تحصیلی مشــموالن اســت، باتوجه به 
شروع مدارس و دانشــگاه ها این موضوع اهمیت پیدا 
کرده اســت.وی ادامه داد: تمام افــرادی که در کنکور 

شــرکت کرده و در مقاطع مختلف پذیرفته 
شــده باید ثبت نــام کننــد و بــا توجه به 
هوشمندســازی پلیس تمام دانشجویان که 
پذیرفته شــده اند از طریق اینترنت و سامانه 
سخا می توانند درخواست معافیت تحصیلی 
را ثبت کرده و سامانه ما به صورت خودکار به 
دانشگاه مربوطه وصل شــده و معافیت برای 

دانشگاه ارسال شده و افراد می توانند ثبت نام کنند.
به گفته مهری، متقاضیان می توانند از طریق نرم افزار 
پلیس من درخواست معافیت کنند افرادی که در سال 
گذشته یعنی ۱۴۰۰ دیپلم گرفته اند و سال گذشته در 

کنکور شــرکت کرده اند و امسال هم در کنکور شرکت 
کرده اند تا ۳۱ شهریورماه فرصت دارند و بعد از آن باید 
برگه اعزام به خدمت بگیرند و چنانچه اقدام نکنند برای 
آنها غیبت زده می شوند افرادی هم که در سال ۱۴۰۱ 
دیپلم گرفته تا شهریور سال آینده فرصت دارند که در 

کنکور شرکت کنند.
وی تاکید کرد: مشموالن غایب نمی توانند در دانشگاه 
ثبت نام کنند. اگر کســی هم در ارائه مــدارک یا ثبت 
نام از طریق سایت و ســامانه مشکل داشتند می توانند 
از طریق مراجعه بــه پلیس +۱۰  و یا ســازمان وظیفه 

عمومی خدمات الزم را دریافت کنند.

 معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با اشاره 
به اســتقبال بی نظیر از عرضه امالک شهرداری تهران 
در بورس کاال، که منجر به فروش دو ملک شــهرداری 
در کمتر از یک ساعت شــد، از عرضه سومین ملک در 

تاالر شیشه ای بورس خبر داد.
به گــزارش معاونت مالی و اقتصاد شــهری، ابوالفضل 
فالح به برنامه های شهرداری تهران در راستای فروش 
امالک در بورس کاال اشاره کرد و گفت: ایجاد شفافیت 
مالی یکــی از مهم ترین رویکردهــای جدید معاونت 
مالی و اقتصاد شــهری شــهرداری تهران است، که در 

نهایت منجر به واگذاری و عرضه امالک در بورس شد.

وی با اشــاره به اینکه بــورس کاال هم اکنون 
ســالم ترین ابزار معامله  محسوب می شود، 
افزود: تســریع فرآیند واگذاری قطعی ملک 
به دو ماه، مولدسازی و شــفافیت از مزایای 
اســتفاده از ظرفیت بورس کاال برای عرضه 

امالک شهرداری تهران است.
فــالح تصریح کــرد: بــر اســاس اولویت، 

واحدهای مسکونی، تجاری و اداری قابل بهره برداری 
و تحت تملک شهرداری، با قابلیت انتقال سند مالکیت 
را در بورس عرضه می کنیم، بــا توجه به ظرفیت باالی 
بــورس کاال در مستندســازی کیفیت واگــذاری و 

عرضه شــفاف امالک، قصد داریم با تعامل و 
هماهنگی مسئوالن بورس، از این ابزار برای 
واگذاری دارایی های غیرمنقول شــهرداری 

تهران بیشتر بهره ببریم.
وی با بیان اینکه در گذشــته فروش امالک 
از طریق تهاتر با طلبــکاران و مزایده صورت 
می گرفت، تصریح کرد: اما در دوره مدیریت 
جدید شــهری، از ابزار جدیدی به نام بورس در فروش 
امالک استفاده می کنیم، چرا که حضورمان در بورس 
کاال باعث افزایش شفافیت و کشف قیمت واقعی ملک 
خواهد شــد. همچنین در برنامه چهارم، شــهرداری 

مکلف شده بود که به بورس کاال وارد شــود؛ اما تا این 
دوره از مدیریت شــهری به این مسئله توجه  نشده بود 
و اکنون با استفاده از بورس کاال به عنوان یکی از روش 
های فروش، در نظر داریم بخشــی از تعهدات غیرنقد 

خود را از این طریق کسب کنیم.
وی در خصــوص قیمت گذاری امالکــی که در بورس 
کاال عرضه می شوند، بیان کرد: قیمت گذاری در بورس 
کاال و مزایده همواره یک سطح پایین تر از قیمت واقعی 
است، تا شــرایط رقابتی ایجاد شــود، که امیدواریم با 
عرضه امالک در بــورس کاال، ظرفیت کشــف قیمت 

صحیح ُرخ دهد.

سربازی

شهرداری

خریدار  وزیر آموزش و پــرورش ضمن 
اعالم اینکــه ۹۵ هزار نیرو در ســال جدید 
به آمار معلمان رســمی افزوده می شــود 
که ۷۵ هزار نفرشــان نیروی جدید هستند 
گفت: شمار آن دسته از همکاران که امسال 
به سن بازنشستگی می رسند، 88 هزار نفر 
است، ولی آنچه تا کنون مشــاهده کردیم 
کمتر از نیمی از آنها برای بازنشستگی اقدام 

کنند.
یوســف نوری درباره وضعیت تامین معلم 
برای سال تحصیلی جدید توضیحاتی ارائه 
و اظهار کرد: امســال ۳۴ هــزار و 8۱۳ نفر 
جدیداالستخدام از محل ماده ۲8 اساسنامه 
دانشــگاه فرهنگیــان )پذیرفته شــدگان 

آزمون استخدامی( داریم.
وی افزود: ۲۵ هزار نفــر از فارغ التحصیالن 
دانشــگاه فرهنگیــان به جمع مــا افزوده 
می شــوند. حدود ۲۰ هزار نفــر هم تبدیل 
وضعیــت ایثارگــران و نیروهــای تعیین 
تکلیفی جدیــد را داریم. ۱۵ هــزار نفر از 
دانشجویان سال چهارم دانشگاه فرهنگیان 
نیز ترم آخر را به صورت فشرده در تابستان 
گذراندند و از اول مهر بــه مدارس می روند 
و کارورزی را تحــت نظر اســاتید در محل 

مدرسه می گذرانند.
وزیر آموزش و پــرورش با بیــان اینکه در 
واقع ۹۵هزار نیرو در ســال جدیــد به آمار 
معلمان رسمی افزوده می شود که  ۷۵ هزار 
نفرشان نیروی جدید هستند گفت: به دلیل 
اینکه در طول ســالیان گذشــته تعدادی 

کالس های درس معلم نداشتند و جمعیت 
دانش آموزی رو بــه افزایش بوده بســیار 
تالش می کنیم مقداری از تراکم ها بکاهیم 

اما هرچه می کنیم نمی رسیم.
نوری ادامه داد: یکی از مشــکالت ما همین 
مهاجرت به حاشــیه شــهرهای بــزرگ از 
جمله تهران اســت. به عنوان مثال در حال 
حاضر شهرســتان مالرد از نظــر جمعیتی 
در حال انفجار اســت. فضای آموزشی را هم 
ســریع نمی توان ایجاد کرد. شهریار، شهر 

قدس و البرز هم اینگونه اســت. سیستان و 
بلوچستان هم همین وضعیت را داریم. ورود 
اتباع را هم به حاشیه شهرها داریم. پیشنهاد 
ما ایــن بود اتبــاع را به جاهایی بفرســتیم 
که نیــروی کار نیاز دارنــد و بتوانیم به آنها 
خدمات بدهیم که به مراجــع مربوط نامه 
زده ایم و در حال بررســی و امید اســت در 

آینده انجام شود.
وی درباره تکلیف معلمان حق التدریســی، 
مربیان پیش دبســتانی و نیروهای نهضتی 

که بعد از ســال ۹۲ وارد آموزش و پرورش 
شــدند نیز گفت: بله، خیلی ها ســوال می 
کنند تکلیــف نیروهــای بعــد از ۹۲ چه 
می شود. ما افراد یاد شــده که قراردادشان 
مربوط به قبل از ســال ۹۲ بود را باید طبق 
قانون تا امسال تعیین تکلیف می کردیم که 
این کار سال گذشــته انجام شد و منتی هم 
نداریم، قانون وضع کرده بودند و این قانون 
از  ســال ۹۷ اجرا نشــده بود که مــا تعیین 

تکلیف کردیم.

وزیر آموزش و پــرورش ادامــه داد: قانون 
اجازه داده بود و ما هــم این کار انجام دادیم. 
تعدادی از اینها ســرکالس نبودنــد که از 
مهرماه به کالس درس می رونــد. اما برای 
جذب ۹۲ به بعدی ها هیــچ قانونی نداریم، 
ضمن آنکه از آن سو ملزم هســتیم فقط از 

طریق دانشگاه فرهنگیان نیرو جذب کنیم.
نوری درباره وضعیت خــروج نیرو و میزان 
بازنشســتگان امســال آموزش و پرورش 
نیز اظهار کرد: شــمار آن دسته از همکاران 
که امسال به سن بازنشســتگی می رسند، 
88 هزار نفر اســت، ولــی آنچه تــا کنون 
مشــاهده کردیم، کمتر از نیمی از آنها برای 

بازنشستگی اقدام کرده اند.
وی افزود: از یک ســو اجــرای رتبه بندی و 
برخورداری از مزایای آن در هنگام محاسبه 
دو سال آخر خدمت برای برقراری مستمری 
را داریم و از سوی دیگر بسیاری از همکاران 
ما عالقه مند هستند در نظام تعلیم و تربیت 
باشند و اســتمرار خدمت بدهند. خیلی ها 
کمتر از ۵۰ سال ســن دارند و دوست دارند 
در سیســتم باقی بمانند که ما هم استقبال 
و تشکر می کنیم. عالوه بر این، افزایش های 
دیگری هــم احتمــاال برای حقــوق کل 
کارکنان دولت اتفاق بیفتد که مایل هستند 

از آن بهره مند شوند.
به گفته وزیر آموزش و پرورش، البته باز هم 
کمبود نیرو به علت خــروج ۷۲ هزار نیرو از 
مجموعه در سال گذشــته وجود دارد که به 

طرق دیگری جبران شده است.

تشریح محدودیت های ایجاد شده برای مشموالن غایب

وی تابلوی بورس کاال معاون شهردار تهران خبر داد؛سومین ملک شهرداری تهران ر

معاون صندوق بازنشستگی کشوری مطرح کرد

چالش صدور دیرهنگام احکام بازنشستگی فرهنگیان
خریدار  صندوق بازنشســتگی کشوری، 
نسبت به ارسال دیرهنگام مدارک شاغلین 
در آســتانه بازنشســتگی از ســوی وزارت 
آموزش و پــرورش ابراز نگرانــی کرده و آن 
را عامــل تاخیر در صدور حکــم و برقراری 
حقوق بازنشســتگی دانســته است. طبق 
اعالم معاون این صندوق، مکاتباتی با وزارت 
آموزش وپرورش انجام و درخواســت هایی 
مطرح شــده تا پرونده فرهنگیان در آستانه 
بازنشســتگی بــا رونــد پرشــتاب تری به 
دست این صندوق رســیده و حکم حقوقی 

تازه بازنشستگان در مهرماه صادر شود.   
اکبــر شــیرمحمدی، بــا بیــان اینکه در 
ســال های گذشــته تعداد بازنشســتگان 
آموزش وپــرورش بــه صــورت جهشــی 
افزایش یافت اظهار کرد: درسال ۹۷ حدود 
۴۴ هزار نفر، در ســال ۹۹ حــدود ۳۱ هزار 
و در ســال ۱۴۰۰ ، ۷۰ هــزار بازنشســته 

آموزش وپرورشی داشتیم.
وی افــزود: شــروع ســال تحصیلــی و 
فعالیــت کاری و بازنشســتگی در آموزش 
و پــرورش، مهرمــاه اســت و از طرفی هم  
ابالغ بازنشســتگی معلمان دارای شرایط 
بازنشســتگی را بــه همین تاریــخ  صادر 

می کنند.
معــاون امور فنــی صندوق بازنشســتگی 
کشــوری با بیان اینکه در ســال ۱۴۰۰ با 
تاخیر در برقــراری و پرداخت حقوق مواجه 
شــدیم گفت: در آذر و دی مــاه، چندهزار 

بازنشســته داشــتیم که پرونده هایشان از 
سوی وزارت آموزش و پرورش با تاخیر برای 
ما ارسال شد و چهارماه حقوق نگرفته بودند. 
در آذر و دی مبلغی به عنوان علی الحســاب 
برایشــان واریز کردیم تا حقوق ماهانه شان 

برقرار شود.
شــیرمحمدی ادامه داد: پیش بینی ما این 
بود که افزایــش تعداد بازنشســتگان را در 
ســال های آتی نیز داشــته باشــیم و روند 
پیش آمده دوبــاره تکرار شــود، به همین 
علت اقداماتی را درنظــر گرفتیم تا از وقوع 
این پیشــامد جلوگیری کنیــم؛ در همین 
راستا ۲۵ دی ۱۴۰۰ اولین مکاتبه را با وزیر 
آموزش و پرورش انجام و درخواست کردیم 
با توجــه به افزایــش تعداد بازنشســته ها، 
تعاملی بهتــری میان دو مجموعه شــکل 

بگیرد. 
وی با اشــاره به اینکه در این نامه نوشــته 
بودیم علی رغم ارســال مــدارک و حجم 
عظیم کار در صندوق، ما تمام تالش خود را 
با بهره گیری از سیستم های مکانیزه به کار 
خواهیم گرفت تــا حقوق ها به موقع برقرار 
شــوند گفت: همچنین تقاضای تشکیل 
کارگروه مشــترک میان وزارت آموزش و 
پرورش و صندوق بازنشستگی کشوری را 
داده بودیم و عالوه بر این، متقاصی دریافت 
اطالعات مربوط به سوابق خدمت کارکنان 
از جمله خدمت غیررسمی را هم داشتیم 
تا بتوانیم احکام را به موقع صادر کنیم که 

پاســخی نیامد.معاون امور فنی صندوق 
بازنشستگی کشــوری ادامه داد: در تاریخ 
۴ اردیبهشــت ۱۴۰۱ مجدد نامه دیگری 
ارسال و همین درخواست را تکرار کردیم 
اما باز هــم به نتیجه مورد نظر نرســیدیم. 
مجدد ۲۴ تیرماه درخواســت همکاری و 
آمادگی برای صدور احکام - ســه ماه قبل 
از بازنشســتگی و زمان برقراری حقوق- 
را اعالم کردیم تا بازنشســتگاِن امســال 
بتواننــد در مهرماه حقوق بازنشســتگی 

بگیرند.
شــیرمحمدی با بیان اینکه از مشــکالت 
تامین نیروی انســانی و حجم باالی کار در 
آموزش و پرورش بی اطالع نیســتیم گفت: 
آموزش و پرورش درگیر رتبه بندی معلمان 
است. از آن ســو با کمبود نیرو مواجه بوده 
و به دنبال جــذب نیرو و اســتمرار خدمت 
همکاران در آســتانه بازنشستگی است. ما 

می خواستیم تعامل بیشتری داشته باشیم 
تا برقراری حقــوق با تاخیر مواجه نشــود. 
اینکه صدور احکام در زمان درست خودش 
انجام شود برای ما ارزشــمند و مهم است، 
اما تاخیر در ارسال مدارک موجب تاخیر در 

صدور احکام می شود.
وی افزود: چندمرتبه با  رییس مرکز برنامه 
ریــزی و منابــع انســانی وزارت آموزش و 
پرورش  صحبت کرده و همه گونه همکاری 
از ناحیه صندوق بازنشســتگی را یادآوری 
کرده ایم و آنها هم در تالش اند و قول دادند 
با ســرعت پرونده ها را برای صدور احکام به 

صندوق بفرستند.
معــاون امور فنــی صندوق بازنشســتگی 
کشوری درباره شمار بازنشستگان آموزش 
و پــرورش در ســال جــاری گفــت: برای 
امســال حدود 8۰ هزار فرهنگی در آستانه 
بازنشستگی قرار دارند که با توجه به اجرای 
طرح رتبه بندی و برخورداری از مزایای آن، 
تقاضای اســتمرار خدمت داده اند و به این 
ترتیب شمار بازنشستگان این وزارتخانه به 
حدود ۴۵ هزار نفر رســیده است. بنابراین 
امســال ۴۵ هزار بازنشســته آمــوزش و 
پرورشــی داریم که تا کنون پرونده حدود 
پنج هزار و ششصد نفر یعنی ۱۲ درصد آنها 

تایید شده است.
شــیرمحمدی افزود: از آنجــا که تخصیص 
اعتبار و بستن حسابها برای محاسبه حقوق 
ماهانــه دهم هر مــاه انجام می شــود، اگر 

پرونده ها قبل از ۱۰ مهرماه به دست ما برسد 
و احکام را صادر کنیم، حقوق بازنشستگان 
در مهر ماه پرداخت می شــود، لکن پس از 

تاریخ مذکور، به ماه بعد موکول می شود.
وی با بیان اینکــه اگر تعداد زیاد باشــد و 
بتوانیم علی الحسابی از ســازمان برنامه، 
بودجه بگیریم حتما بــه فکر خواهیم بود، 
در غیراینصورت حقوق شــان در آبان ماه 
برقرار می شــود گفت: در حال تالشــیم و 
خودمان را در کنــار آموزش و پرورش قرار 
دادیم تا این مســیر به خوبی طی شــود و 
مشــکلی در صدور احکام بازنشســتگی 

فرهنگیان ایجاد نشود.
بنابراعــالم معــاون امــور فنــی صندوق 
مشــترکین  کشــوری،  بازنشســتگی 
کسورپرداز فعلی  در صندوق بازنشستگی،  
۹۲8 هزار نفرنــد؛ به عبارت دیگــر از بین 
شاغلین مشــترک صندوق کشوری، ۷۱۲ 
هزار نفــر معــادل ۷۷ درصــد، آموزش و 
پرورشی هستند که از  این تعداد، ۴۵ درصد 
مرد و ۵۵ درصد زن هســتند. در تهران ۳۲ 

درصد مرد و ۶8 درصد زن هستند.
شیرمحمدی در پاســخ به پرسشی درباره 
بازنشســتگان  متناسب ســازی حقــوق 
کشــوری نیز گفــت: صحبت هایــی برای 
افزایش حقوق شــاغلین و بازنشســتگان 
مطــرح اســت و ما هــم منتظر هســتیم 
خبرهای خوشی برســد تا بتوانیم اقدامات 

اجرایی مربوط را انجام دهیم.



خرم آباد - طوالبی  مدیرعامل شــرکت گاز اســتان لرســتان گفت: ۸۸ 
هزار متر مکعب بر ســاعت گاز طبیعی در پنج ماهه نخست امسال جایگزین 

سوخت های فسیلی در واحدهای صنعتی لرستان شد.
 کرم گودرزی اظهار کرد: امســال جایگزینی ۱۲۵ هزار مترمکعب بر ساعت 
گاز هدف گذاری شد که در پنج ماهه نخست امســال ۸۸ هزار مترمکعب بر 
ساعت گاز جایگزین سوخت فسیلی شده است که در این راستا جایگزینی گاز 

طبیعی در لرستان ۷۰ درصد تحقق یافت.

وی ادامه داد: گازرسانی به پنج شــهرک صنعتی در پنج ماهه نخست امسال 
نوید بخش تحرک جدی در گازرسانی به صنایع و تحقق شعار سال در راستای 

اشتغال و کارآفرینی است.
مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه توسعه شبکه گازرسانی در لرستان 
و ارائه خدمات پایدار از رشد قابل توجهی برخوردار است، گفت: گازرسانی به 
صنایع در رشد اقتصاد، افزایش بهره وری و اشتغال زایی، کاهش آالینده های 

زیست محیطی و اهمیت ایجاد صنعت سبز بسیار مهم و کاربردی است.

لرستان

۸۸ هزار مترمکعب گاز طبیعی در لرستان جایگزین سوخت فسیلی شد

اصفهان-مریم مومنی  جلســه تحویل 
مدارک ثبت نام و نشــان تجاری ذوب آهن 
در   )  ZOBESCO و   ESCO( اصفهــان 
 )WIPO( ســازمان جهانی مالکیت فکری
با حضور مهندس ایــرج رخصتی مدیرعامل 
، حمید ســرال مدیر روابط عمومی و محمد 
علــی میــرزا بابایــی مدیرعامل شــرکت 
دانش بنیان پلکان ۲۷ شــهریورماه در دفتر 

مدیرعامل شرکت برگزار شد .
مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان با اشــاره به 
اینکه این شــرکت تاریخچه ۵۰ ســاله در 
صنعت فوالد کشــور دارد ، گفت : ذوب آهن 
پایه گذار صنعت فوالد و توســعه دهنده این 
صنعت در کشور می باشد لذا وظیفه ما است 
که نگذاریم به نام آن خدشــه ای وارد شود و 
ثبت نــام و برند تجاری ایــن مجتمع عظیم 

صنعتی نیز می تواند صیانــت از این صنعت 
باشد .

وی افــزود : شــعار ذوب آهــن اصفهان »با 
اطمینان بسازید » اســت و ریشه در کیفیت 
محصوالت تولیــدی دارد . درواقع کیفیت 
محصوالت ذوب آهن همواره باالتر از سطح 
استاندارد کشور می باشد که این مهم، بیانگر 

با اطمینان ساختن است .
مهندس رخصتــی ، ذوب آهــن اصفهان را 
ســرمایه ملی دانســت وگفت : این مجتمع 
عظیم صنعتی یکی از پر افتخارترین کارخانه 
های فوالدی کشور اســت که با روش کوره 
بلند که بهترین روش برای تولید فوالد است 
محصوالت خود را تولید می نماید و توانسته با 
نظارت های دائم و کنترل کیفیت محصوالت 
خود، بیشترین رضایت مشــتریان را جلب 

نماید.
مدیر روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نیز در 
این نشســت گفت: با توجه به مزایا و ریسک 
های موجود در حوزه ثبت نام و نشان تجاری 
ذوب آهن اصفهان در بازارهــای صادراتی،  
روابــط عمومی بــا هماهنگــی و همکاری 
معاونت محترم بازاریابی و فروش شــرکت 
تمهیدات ویژه ای برای این موضوع اندیشید 
و از دوســال پیش فرآیند تمدیــد ثبت برند 
ذوب آهن اصفهان با نــام تجاری )ESCO  و 
ZOBESCO ( شــروع و در ســال جــاری 

تکمیل شد.
حمید سرال با اشاره به اینکه برند ذوب آهن  با 
شعار با اطمینان بسازید ثبت شده است افزود 
: با ثبت برند ذوب آهن از هرگونه سوءاستفاده 
احتمالی جلوگیری خواهد شــد و این برند 

جهانی مورد حمایت سازمان جهانی مالکیت 
فکری )WIPO( قرار گرفت .

وی با اشــاره به اینکه هم اکنون محصوالت 
تولیدی ذوب آهن عالوه بــر رفع نیاز داخل 

کشــور، بــه بیــش از ۲۳ کشــور اروپایی، 
آســیایی و آفریقایی صادر می شود،گفت : 
برای صادرات،  نام و برنــد تجاری ذوب آهن 

اصفهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

جلسه شورای معاونین  گرگان-مهنازمحمدزمانی
بهزیستی گلستان با حضور رئیس پذیرش و هماهنگی 

بهزیستی کشور برگزار شد.
جلسه شــورای معاونین بهزیستی گلســتان با حضور 
محمد مهدی امیری رئیــس اداره پذیرش و هماهنگی 
گروه های هدف بهزیســتی کشــور در ســالن سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی بهزیســتی گلستان برگزار 
شد.رئیس پذیرش و هماهنگی بهزیستی کشور با بیان 
اینکه تفکر جزیــره ای در بهزیســتی جایگاهی ندارد، 
گفت: همه معاونت ها و دفاتر بایســتی در ارائه خدمت 
با هــم هماهنگ باشــند.محمد مهدی امیــری افزود: 
مددجویان باید توانمند شــوند و سیاست ما در سازمان 
این اســت که از پرداخت مستمری به ســمت توانمند 
ســازی آنها پیش رویم.وی بــا بیان اینکــه مددکاران 
بهزیستی باید قوی ظاهر شوند، ابراز کرد: مددکاران باید 

تالش کنند که با آموزش و توانمند سازی مددجویان را 
توانمند کنند.امیری اضافه کرد: بایستی بر روی توانمند 

ســازی مددجویان در حوزه اشتغال و مسکن کار شود و 
بخصوص در حوزه زنان سرپرست باید کارهای بیشتری 

صورت گیرد.
وی گفت: متاســفانه مشکالت معیشــتی و اجاره بها 
مسکن برای مردم و بخصوص جامعه هدف بهزیستی 
خیلی ســخت شــده اســت.رئیس اداره پذیرش و 
هماهنگی بهزیســتی کشــور عنوان کرد: این اداره 
دوازده شــرح وظیفه در کنار ســایر معاونت ها دارد، 
گاهی دستورالعمل ها را می نویســیم و بالفاصله آن 
را اصالح می کنیم.وی افزود: تغییر دســتورالعمل ها 
به این دلیل اســت که شــرایط جامعه در حال تغییر 
اســت.در ادامه سرپرست بهزیســتی گلستان گفت: 
ارائه خدمــات الکترونیکی منجر بــه کاهش هزینه 
مددجو می شــود.عارف کیانی ابراز کرد: زیر ساخت 
های فناوری، اطالعات، آشنایی از اطالعات موجود و 
دستورالعمل های حوزه های مختلف می تواند منجر 

به کاهش هزینه های مددجویان شود.

ایالم-حســن بیگی مدیر کل بیمه سالمت ایالم 
گفت: موکب بیمه سالمت تا خروج کامل زائران حسینی 
ار عراق فعال و پذیرای زوار در حوزه بهداشــت ودرمان 
خواهد بود.دکتر نورالدین رحیمی با اعالم این خبر اظهار 
داشت: ایستگاه ثابت تندرستی بیمه سالمت مستقر در  
کمربند شرقی شهر ایالم در ســه نوبت کاری به زائران 

اربعین خدمات درمانی و پزشکی ارائه می دهند.
وی افزود: این ایستگاه با ســه تیم پزشکی، پیراپزشکی 

و پرستاری شــامل پزشک، پرســتار، بهیار، کارشناس 
دارویی، تزریقات و مســئول شــیفت به زائران خدمات 
درمانی ارائه می دهد.مدیرکل بیمه سالمت ایالم گفت: 
تمام خدمات درمانی و دارویی بصورت رایگان در اختیار 
زائران قرار می گیرد و داروخانه هــای طرف قرارداد نیز 
بدون هیچ محدودیتی اقــالم دارویی مــورد نیاز را در 

اختیار زائران معرفی شده از این ایستگاه قرار می دهند.
وی ادامه داد: با توجه به گرمی هوا و بازگشــت زائران از 

عتبات عالیات، پیش بینی بیمــاری های ، گرما زدگی، 
اسهال، استفراغ و تنفسی بیشتر از سایر بیماریهاست.

رحیمی تصریح کــرد: با توجه به حجم تــردد زائران در 
ایام اربعین و افزایش بیماری، رعایت نکات بهداشــتی و 
شناســایی افراد بیمار برای جلوگیری از انتشار بیماری 
در مسیر  برگشت ایســتگاه های تندرستی و تیم های 
غربالگری در صورت مشاهده عالئم بیماری ، این افراد را 

به مراکز درمانی انتقال می دهند.

گلستان

ایالم

جلسه شورای معاونین بهزیستی گلستان برگزار شد

 مدیر کل بیمه سالمت ایالم؛

وج کامل زائران از کشور عراق فعال است موکب بیمه سالمت ایالم تا خر

نخســتین مورد ابتــال به وبا در  ساری-امیری فر
مازندران شناسایی شده است.

دکترعلیپور معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشکی 
مازندران گفت: این مرد پس از بازگشت از سفر زمینی 
با عالئم مشکوک به بیماری وبا شناسایی و پس از اخذ 
آزمایش های الزم نتیجه ابتالی او به وبا مثبت شــده 

است.
او افزود: این مــرد اکنون به صورت ســرپایی در حال 

درمان است.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران 
گفت: افرادی که از طریق مرز هوایی و فرودگاه ها وارد 
استان می شوند در خصوص ابتال به بیماری هایی مانند 
وبا یا کووید ۱۹ به صورت روزانه و مســتمر غربالگری 

می شوند.
علیپور ادامــه داد: آزمایش های ابتال بــه کرونا در ۲۰ 
درصــد از زائرانی که از طریق مرز هوایی وارد اســتان 

شده اند مثبت بوده است.
او گفت: مهمترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد 
مربوط به مسافران زمینی است و چون دانشگاه علوم 
پزشکی کد ملی این افراد را در اختیار ندارد، غربالگری 

آن ها نیز ممکن نیست.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران 

افزود: بار ها از مسئوالن درخواست شده است تا با ارائه 
سازوکاری کد ملی کسانی که به صورت زمینی از مرز 
خارج می شــوند را برای غربالگری در برگشت به این 
دانشــگاه بدهند که این موضوع تاکنون محقق نشده 

است.
دکتر علیپور گفــت: اگر این موضوع محقق شــود با 
توجه به وجود پزشک های خانواده می توان مسافران 
خارجی را که از مرز های زمینی وارد استان شده اند را 

بهتر غربالگری کرد.
او با بیان اینکه کرونــا همچنان وجــود دارد از مردم 
خواست در استقبال از زائران موارد بهداشتی را رعایت 
کنند و زائرانی که از عتبات عالیات باز می گردند نیزدر 

صورت داشتن عالئم بیماری به پزشک مراجعه کنند.

سرپرست اداره کل  کرمانشــاه - حسنافخارزاده
بیمه سالمت استان کرمانشاه گفت: بیمه سالمت برای 
تمام خدمات سرپایی بیمه شدگان زیرپوشش ۷۰ الی ۸۵ 
درصد هزینه درمانی را پرداخت می کند و بیماران فقط 
۱۵ الی ۳۰ درصد حق فرانشیز طبق تعرفه دولتی به مراکز 
درمانی طرف قرارداد می پردازند.دکتر »رضا تحویلیان«  
توضیح داد: اگر هزینه درمان سرپایی یک بیمار ۱۰۰ هزار 
تومان باشد، ۷۰ هزار تومان بیمه سالمت و ۳۰ هزار تومان 
آن را بیمار پرداخت می کند و این قانون مشــمول همه 
صندوق های بیمه شدگان زیرپوشش بیمه سالمت است.

وی در ادامه تشریح کرد: چنانچه بیمه شدگان از دهک 
های یک تا سه جامع طبق وسع سنجی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی باشند، افراد زیرپوشش صندوق همگانی 
و روســتایی بیمه ســالمت قرار می گیرند و ۲۰ درصد 
فرانشیز می پردازند و ۸۰ درصد آن را بیمه سالمت متقبل 
می شود.تحویلیان همچنین بیان داشت: چنانچه بیمه 
شده از افراد زیرپوشش نهادی مانند کمیته امداد باشند 
در صورت رعایت سیستم ارجاع و طرح پزشک خانواده؛ 
این بیماران ۱۵ درصد حق درمان را پرداخت می کنند، 

مابقی ۸۵ درصد آن را بیمه سالمت می پردازد.سرپرست 
اداره کل بیمه سالمت استان کرمانشاه در تشریح بخش 
دیگری از خدمات و تسهیالت بیمه سالمت گفت: چنانچه 
کسی زیرپوشش هیچ بیمه ای نباشد با مراجعه به دفاتر 
و نمایندگی این بیمه در مراکــز درمانی می تواند بدون 
پرداخت هیچ هزینه )پرداخت حق بیمه( تا ســه ماه به 
صورت رایگان زیرپوشش قرار بگیرد و از خدمات این بیمه 
بهره مند شود تا در این مدت وسع سنجی شود و اگر فرد در 
زمره افراد دهک یک تا سه جامعه ارزیابی شوند؛ خدمات 

بیمه ای به صورت رایگان برای او تمدید خواهد شد.

مازندران کرمانشاه

وبا به مازندران رسید
سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان کرمانشاه:

بیمه سالمت ۷۰ تا ۸۵ درصد هزینه درمانی بیمه شدگان را 
پرداخت می کند

)WIPO( تمدید ثبت برند ذوب آهن اصفهان در سازمان جهانی مالکیت فکری
رکورد بی سابقه اعزام بیمار از مرز چذابه به 

مراکز درمانی

اهواز- محمد مجدم  دکتــر حبیب حی بر معاون درمان دانشــگاه 
علوم پزشــکی اهواز ، آمار مراجعه زائران به درمانگاه ها و اورژانس پیش 

بیمارستانی دانشگاه در مرز چذابه را منتشر کرد.
حی بر گفت: از ۱۲ شــهریورماه ۱۴۰۱ لغایت روز اربعین تعداد ۴۵۵۸۱ 
ویزیت در مرز چذابه انجام شد که سهم دانشــگاه علوم پزشکی اهواز در 

طول دو هفته ۳۸۸۱۷ نفر می باشد.
وی به یکی از دســتاوردهای مهم خدمات درمانی در طول اجرای مراسم 
اربعین اشــاره کرد و افزود: تعداد ۳۶۳۷ مورد اعزام به بیمارســتان های 
شهرستان ها انجام شد که در نوع خود آمار بسیار ارزشمندی بوده و نشان 

از مدیریت هماهنگ روند درمان دارد.
معاون درمان دانشگاه خاطرنشــان کرد: امیدواریم در سال های آتی نیز 
با ارائه خدمات درمانی مطلوب به زائران اربعین، رســالت خود را به نحو 

احسن انجام دهیم.

ودگاه آغاجاری برقرار شد واز های فر پر

اهواز – محمــد مجدم مدیر عامل شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 
آغاجاری گفت: با پیگیری های صورت گرفته درجهت رفاه همشــهریان 
و کارکنان، پرواز های فرودگاه آغاجــاری از مبدا تهران به مقصد امیدیه و 

بالعکس از طریق شرکت هواپیمایی پارس ایر از سر گرفته می شود.
 مهندس جواد تقی زاده بیان کرد: با هماهنگی صورت گرفته با شــرکت 
هواپیمایی پارس ایر مقرر گردید فعال هفته ای یک پرواز )دوشنبه ها( به 

مقصد تهران انجام شود و مذاکرات جهت افزایش پروازها ادامه دارد.
وی با اشــاره به اهمیت فرودگاه آغاجاری گفت : یکــی از موضوعاتی که 
با اولویت پیگیر آن بودیم راه اندازی مجدد فــرودگاه بود که با پیگیری و 

هماهنگی های الزم این مهم محقق شد.
تقی زاده در پایان افزود: اولین پرواز دوشــنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ انجام خواهد 

شد که امیدواریم با استقبال کارکنان و همشهریان گرامی همراه باشد.

شهردار گرگان :

وژه »بازار هفت شهر« تا پایان سال آینده  پر
به بهره برداری می رسد

گرگان-مهنازمحمدزمانی شــهردار گرگان ابــراز امیدواری کرد 
پروژه سرمایه گذاری بازار هفت شهر تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری 
برسد. ســید محمدرضا ســیدالنگی در بازدید از پروژه بازار هفت شهر 
گرگان گفت: این پروژه سرمایه گذاری شــهرداری گرگان در عرصه ای 

به مساحت ۴ هکتار با زیربنای ۶۸ هزار متر مربع در حال ساخت است.
ســیدالنگی با اشــاره به اینکه این پروژه با کاربــری های اداری، 
تجاری، خدماتی و فرهنگی احداث می شــود، بیــان کرد: در این 
پروژه ۵ بازار اصلــی و ۲ بازار فرعی که شــامل بزرگترین آبشــار 
موزیکال و مکان های تفریحی ســینما و اســتخر در آن پیش بینی 
شده اســت.وی با تاکید بر توجه به موضوعات فرهنگی و اجتماعی، 
تصریح کرد: عالوه بر توجــه ویژه بر مشــاعات و خدمات عمومی، 
در این پروژه بــه موضوعات حوزه عفاف و حجاب بــرای بانوان نیز 
توجه شده است.شــهردار گرگان با توجه به پیشرفت خوب اجرای 
پروژه خاطرنشــان کرد: ســرمایه گذار نیازمند حمایت اســت تا 
موانع اجرایی پیش رو با همکاری مدیران شــهری و سایر دستگاه 

ها برطرف شود و سرعت احداث افزایش یابد.
سیدالنگی با بیان اینکه پروژه بازار هفت شــهر در سطح کشور مورد 
توجه قرار می گیرد، ابراز امیدواری کرد این پروژه حوزه گردشــگری 

تا پایان سال ۱۴۰۲ در شهر گرگان به بهره برداری برسد

بازدید رییس شورای اسالمی شهرستان چهارباغ 
از مدارس شهرک مهدی آباد   

  البرز-مظفری مهندس فرهاد رســتمی رییس شــورای اســالمی 
شهرستان و عضو شورای اسالمی شــهر چهارباغ در ادامه بازدید از مراکز 
آموزشی سطح شــهر،امروز از مدرســه حضرت فاطمه »س«  و حضرت 
نرگس«س« شــهرک مهدی آباد بازدید کرد.  در این بازدید که ســاالر 
قنبری مدیر ناحیه ۲ شــهرداری چهارباغ نیز حضور داشــت مسایل و 
مطالبات مراکز آموزشــی مطرح و مورد بررســی قرار گرفت. همچنین 
امروز به همت عوامل مدیریت ناحیه ۲ شهرداری چهارباغ، عملیات خط 

کشی و زیباسازی دو مرکز آموزشی فوق انجام شد.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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توضیحات بانکی که پیامک ها را گران کرد
 بانک پاســارگاد که در روزهای اخیر هزینه پیامک های اطالع رسانی 
را افزایش داد، توضیحاتی در این باره ارائه کرد و آن را به نفع مشــتریان 

دانست.
 خبر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان منتشر شد این در حالی 
بود که بانک مرکزی اعالم کرد هیچ گونه بخشــنامه ای در این خصوص 
ابالغ نکرده و آخرین بخشــنامه درباره افزایش پیامک مشــتریان آذر 

سال ۱۳۹۹ منتشر شده و همچنان معتبر و الزم االجراست. 
بانــک پاســارگار در اطالعیــه ای در ارتباط بــا نحوه اعمــال هزینه 
پیامک های ســازمانی توضیح داد: بــا توجه به افزایــش بیش از صد 
درصدی هزینه پیامک های سازمانی توســط اپراتورهای تلفن همراه 
در ســال جاری، و با عنایت به جدول کارمزدهای خدمات الکترونیکی 
هفتم آبان ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران، عادالنه 
نمودن هزینه کارمزد دریافتی از مشــتریان گرامی در دستور کار بانک 
قرار گرفته است.از آنجا که طبق بررسی ها، بیش از ۷۰درصد مشتریان 
بانک پاســارگاد تراکنش های محدودی در حساب های خود داشته اند 
روش محاســبه کارمزد ضرورتاً بایــد از آبونمان ســالیانه به هزینه هر 
تراکنش اصالح می شــد. بنابراین روش عادالنه محاســبه هزینه های 
مشتریان اقتضا می کرد عملکرد هر مشتری جداگانه مبنای محاسبه و 

اعمال کارمزد قرار گیرد. 
به طور مثال یک مشــتری که در هــر هفته ۲ تراکنــش بانکی انجام 
می دهد، در ســال حدود ۱۰۰ تراکنش داشــته و با روش قبلی یعنی 
آبونمان ثابت باید ۵۰ هزار تومان در ســال پرداخت می کرد، اما با روش 
جدید این میزان تراکنش در ســال، فقط ۹ هزار تومــان کارمزد برای 
مشتری هزینه دارد. با همین روش محاسبه هزینه تراکنش های اغلب 
مشــتریان که تا حدود ۵۰۰ تراکنش در سال دارند رقم کمتری نسبت 

به روش آبونمان ساالنه خواهند پرداخت. 
براین اساس پیش بینی می شود محاســبات هزینه بیش از ۷۰ درصد 
مشــتریان کاهش یابد و در واقــع حرکت جدی در خصــوص عادالنه 
نمودن کارمزد پیامک توســط بانک پاســارگاد در چارچوب بخشنامه 

بانک مرکزی انجام پذیرفته است.

تأکید می شود بانک مرکزی بخشــنامه جدیدی برای افزایش کارمزد 
بانکی صادر نکرده، بلکه آنچه در بانک پاســارگاد مورد اصالح و اعمال 
واقع شده همان بخشــنامه آبان ســال ۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران است.

 تقدیر معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید 
از مدیریت قوی در بانک دی

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران از خدمات 
مدیرعامل بانک دی در جهت بهبود روند فعالیت و کاهش مشــکالت 

عدیده این بانک تقدیر کرد.
به گزارش روابــط عمومی بانک دی و بــه نقل از »ایثار«، دکتر ســید 
امیرحســین قاضی زاده هاشــمی در نشســتی که با حضور معاونان و 
مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران در سالن جلسات ستاد مرکز برگزار 
شد، ضمن تشــکر از اقدامات صورت گرفته در بانک دی، گفت: پیش از 
این بانک دی با مشکالت عدیده ای مواجه بود که نارضایتی سهامداران 
را به دنبال داشت، اما امروز توانســته تا حدودی این مشکالت را مرتفع 

کند که اقدام بسیار مهمی است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به این که بانک دی توانست 
با مدیریت قوی ترتیباتی اتخاذ کند تا دو مجمع معوق این بانک برگزار 
شود، اظهار کرد: شرکت های زیرمجموعه این بانک نیز نظم خوبی پیدا 
کرده و حرکت مثبتی شــروع شــده که گزارش آن ارائه شد و پیرو این 
گزارش الزم اســت به جهت این عملکرد خوب از مســئوالن بانک دی 

تقدیر شود تا سایر بخش ها نیز تشویق شوند.
علیرضا قیطاســی مدیرعامل بانک دی نیز در این نشست گفت: هیئت 
مدیره و مدیران بانک دی از ابتدای ســال جاری به صورت شبانه روزی 
در پی عملیاتی کــردن اســتراتژی ها و برنامه های مــدون بوده اند و 
خوشبختانه در فاصله کمتر از ۵۰ روز مجامع سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 
برگزار شــد تا نماد بانک دی پس از حدود ۹ ماه بازگشایی شود که این 

خواسته مهم سهامداران بود.
مدیرعامل بانــک دی ادامه داد: در کنار این اقدامات، هشــت کارگروه 
برای ســاماندهی وضعیت و تحول بانک تشــکیل شــد که در موضوع 
فروش امــوال مازاد، وصــول مطالبات و مســائل حقوقــی به صورت 
تمام وقت مشــغول به کار هســتند تا بتوانیم در ماه های آینده کارنامه 

درخشان تری را ارائه دهیم.
وی با بیان اینکــه ارائه خدمات به خانواده ایثارگــران وظیفه بانک دی 
است، افزود: برای توسعه خدمات رســانی به جامعه ایثارگری، در نظر 
است باجه هایی در مراکز بنیاد شــهید و امور ایثارگران در سطح کشور 
ایجاد شــود که این موضوع جهت اخذ مجوزهای الزم به بانک مرکزی 
منعکس شده است و امیدواریم با این اقدام، شاهد وضعیت مطلوبی در 

خدمات رسانی به ایثارگران معزز باشیم.

وفیزیولوژی بیماران   اهدای دستگاه الکتر
 قلبی از سوی بانک رفاه کارگران به بیمارستانی 

در بندر عباس
بانک رفاه کارگران در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی و با هدف حمایت از حوزه ســالمت اســتان هرمزگان، یک 
دستگاه الکتروفیزیولوژی بیماران قلبی به بیمارستان شهید محمدی 

بندرعباس اهداء کرد.
به گزارش روابط عمومــی بانک رفاه کارگــران، محمدصادق اتحادی 
مدیر شــعب بانک رفاه کارگران اســتان هرمزگان در مراسمی که به 
همین منظور برگزار شــد، طی ســخنانی گفت: بانک رفاه کارگران در 
سال های اخیر حمایت های بسیار گســترده ای از حوزه سالمت کشور 
داشته است و بر این اساس در حال حاضر همکاری های متقابل فراوانی 
بین این بانک و دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور وجود دارد. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اســتان هرمزگان نیز طی سخنانی در این 
مراســم با قدردانی از حمایت های بانک رفاه کارگران از حوزه سالمت 
اســتان افزود: حمایت های بانک رفاه باعث کاهش مشــکالت درمانی 

استان و گسترش خدمات بهداشتی و درمانی شده است.
دکتر فرشــیدی گفــت: دســتگاه الکتروفیزیولوژی بیمــاران قلبی 
خریداری شــده توســط بانک رفاه کارگران برای بیمارســتان شهید 
محمدی بندر عباس یکی از بهترین دســتگاه های موجود در نوع خود 
در جهان اســت که همزمان برای تشــخیص و درمان بیمــاران دارای 

بی نظمی های قلبی به کار می رود.

ِدی دار، وب اپلیکیشن جامع شرکت بیمه دی 
راه اندازی شد

شرکت بیمه دی در راســتای اهداف اســتراتژیک و حرکت در مسیر 
تحول دیجیتال، وب اپلیکیشــن جامع خود را با نــام ِدی دار راه اندازی 
نمود.به گزارش روابط عمومــی بیمه دی؛ وب اپلیکیشــن ِدی دار در 
راســتای مشــتری مداری الکترونیک و ایجاد تجربه ی خوشایند برای 
ایشــان و نیز با هدف تسهیل و تســریع فرآیند صدور بیمه نامه از سوی 

شبکه ی فروش، راه اندازی شده است.
علی اکبر گلشنی، مدیر تحول دیجیتال شــرکت بیمه دی در این باره 
گفت؛ از اهم مزایای دی دار، طراحی ســامانه به صورت pwa  است که 
امکان بهره برداری از آن را در تمامی مدل هــای تلفن همراه و رایانه ی 
شخصی فراهم می آورد. وی افزود؛ در حال حاضر در این وب اپلیکیشین 
امکانات متنوعی چون صدور آنالین انواع بیمه نامه، مشــاهده ی کلیه 
جزئیات سوابق خســارت درمانی، مشــاهده ی کلیه ی بیمه  نامه های 
خریداری شــده و خســارت های مرتبط با هریک از آن ها، مشاهده ی 
فهرســت شــبکه ی فروش، مراکز خســارت، مراکز طرف قــرارداد و 
همچنین صدای مشتری، جهت ارتباط مستقیم با مشتریان و دریافت 

انتقادات و پیشنهادات پیاده سازی شده است.
شــایان ذکر اســت؛ در وب اپلیکیشــن ِدی دار عاله بر خدمات فوق، 
امکاناتی چون ارسال درخواست جهت تحویل مدارک خسارت درمان 
و دارویاب جهت ثبت درخواست و دریافت دارو نیز پیش بینی شده که 
این خدمت به زودی برای تمامی بیمه شدگان گرامی راه اندازی خواهد 
شد. در حال حاضر این وب اپلیکیشن، قابلیت اتصال به سایر سامانه ها و 
اپلیکیشن ها را به صورت احراز هویت یکپارچه دارد و با توجه به نقشه ی 
راه و برنامه های توســعه ای آتی، امکانات متنوع دیگری نیز به آن اضافه 

خواهد شد.

مدیر عامل بیمه ایران:
 حرکت شرکت های بیمه عضو سندیکا باید

  در جهت خدمت بی منت و آشتی مردم 
با بیمه باشد

حسن شــریفی رییس هیات مدیره ومدیر عامل بیمه ایران در نشستی 
که با حضور دکتر هــادی قوامی معاون حقوقی و امــور مجلس وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل شرکت های بیمه در ساختمان 
جدید ســندیکای بیمه گران برگزار شــد، ضمن خــوش آمد گویی و 
قدردانی از حمایت وزیر و معاون امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی 
و دارایی از صنعت بیمه، اظهار داشــت: در شــرایط کنونی و با توجه به 
تحوالت اقتصادی کشور، برای گسترش فرهنگ بیمه، حرکت شرکت 
های بیمه عضو ســندیکا باید در جهت خدمت بی منت و آشتی مردم 
با بیمه باشــد.به گزارش روابط عمومی بیمه ایران،  شــریفی در ادامه 
با اشــاره به اهمیت و جایگاه سندیکا در ســاختار حرفه ای بیمه گری 
خاطر نشــان کرد: نقطه نظراتی که در جلسات سندیکا مطرح میشود، 
راهگشای مســایل مختلف صنعت بیمه کشور است و امیدوارم با تداوم 
حمایت های وزارت امــور اقتصادی و دارایی، بتوانیــم از ظرفیت های 

قانونی دستگاه های مختلف کشور بهره مند گردیم .
وی یکی از این موارد را، دسترسی به ســامانه جامع حمل و نقل کشور 
عنوان کرد و افــزود: از طریق این ســامانه می توانیم، عــالوه بر ارائه 
نرخ های فنی در بیمه های اتومبیل، به ســمت بیمه گری هوشــمند، 

دیجیتال و توسعه بازار حرکت نماییم.
مدیرعامل بیمه ایران، خواستار رعایت نرخ های فنی و حقوق مشترک 
شرکت های بیمه عضو سندیکا شــد وتاکید کرد: صنعت بیمه بعنوان 
یک صنعت حرفه ای، نگاه کامــال تخصصی به  مســائل فنی و رعایت 
حقوق بیمه گزاران دارد. بنابراین باید با رعایــت اصول حرفه ای، ارایه 
نرخ های واقعی، نــو آوری و خلق محصوالت جدیــد  بیمه ای، موجب 
گســترش بازار و فرهنگ بیمه، نزد مردم عزیز  وجامعــه بیمه گزاران 

باشیم.

اولین گام بیمه گری هوشمند توسط بیمه دانا
مدیرعامــل بیمه دانــا ضمــن تأکید بر ضــرورت هوشمندســازی 
فعالیت های بیمه ای، از برداشــتن اولین گام بیمه گری هوشمند طی 
آینده  نزدیک در این شرکت، از طریق راه اندازی اپلیکیشن داناپ خبر د

 به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، رضا جعفری در 
نشست هم اندیشی با کارکنان و نمایندگان بیمه دانا در استان همدان، 
ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارســیدن ایام اربعین حسینی)ع( با 
ارائه رویکردی تحلیلی و کارشناسانه به مرور وضعیت عملکرد گذشته 
و بررسی شرایط کنونی شرکت بیمه دانا پرداخت و اظهار داشت: مدیر 
موفق در عصر جدید، مدیری اســت که اختیارات خــود را به دیگران 
تفویض و موضوع تقســیم کار را به بهترین نحو ممکن پیاده ســازی و 

اجرا کند.
مدیرعامــل بیمه دانــا در این نشســت، ضمــن تأکید بــر ضرورت 
هوشمندســازی فعالیت های بیمه ای، از برداشتن اولین گام بیمه گری 
هوشمند از طریق راه اندازی اپلیکیشن داناپ در این شرکت طی آینده  
نزدیک خبر داد و از مدل بیمه گری هوشــمند بــه عنوان جدیدترین و 
مدرن ترین چارچوب مرســوم در دنیای امروز یاد کرد و افزود: تا پایان 
ســال ۱۴۰۲ همه فعالیت های بیمه ای به ویژه پرداخت خسارت  ها در 

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

سرمایه انسانی نیز، برنامه هایی در دستور کار شرکت قرار دارد.
جعفری در این نشســت با اشاره به بحث تقویت ســرمایه گذاری ها به 
عنوان یکــی از مهمترین راهبردهــای پنج گانه، عنوان کــرد: میزان 
سرمایه گذاری های شرکت تا پایان سال از مرز پنج هزار میلیارد تومان 
خواهد گذشت.مدیرعامل بیمه دانا با اشاره به قرارداد بیمه دانا با وزارت 
آموزش و پرورش و در راستای ایفای مســئولیت اجتماعی، معلمان و 
فرهنگیان را مهندسان سرمایه انسانی دانســت و ضمن تأکید بر لزوم 
احترام به این قشر، بیان کرد: در دنیا بیشترین احترام و ارزش متعلق به 
جامعه معلمان و فرهنگیان اســت، بنابراین خدمت رسانی به آنان برای 

شرکت بیمه دانا هم فرصت و هم موفقیتی ارزشمند به شمار می رود.
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طبق وعده بانک مرکزی

وز دیگر تا موعد اجرای آزمایشی  فقط یک  ر
رمز ریال

خریدار  بانــک مرکزی وعده داده کــه تا پایان 
شــهریور اجرای آزمایشــی رمز ریــال ملی آغاز 

خواهد شد.
 بانک مرکزی اواسط ســال گذشته اعالم کرد که 
می خواهد رمــز ارز ملی بر پایه ریــال راه اندازی 
کند تا با انتشــار رمز ریال، افراد اســکناس ریال 
خود را تحویــل بانک مرکزی  دهنــد و رمز ریال 
تحویل بگیرند. البته رمز ریال قابل استفاده برای 
سرمایه گذاری نیست و صرفا جایگزین اسکناس 

خواهد شد.
در این زمینه، بانک مرکزی هدف خود از طراحی 
رمزریال را تبدیل اســکناس به یــک موجودیت 
قابل برنامه ریزی و برنامه نویســی اعالم کرده تا با 

این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند شود.
مســئوالن بانک مرکزی درباره ویژگی های رمز 
ریال اینگونه توضیح داده انــد که در رمزریالی که 
در داخل گوشــی قرار می گیرد، بانــک به عنوان 

شخص ســوم و واســط که امکان انتقال وجه را 
فراهم می کنــد، حذف و عین پول و اسکناســی 
که در جیب داریم به صــورت الکترونیک منتقل 

می شود.
البته یکی از ویژگی های حائز اهمیت رمز ریال در 
مقایسه با اسکناس، سطح امنیت باالی آن اعالم 
شده است؛ اینگونه که طراحی رمز ریال به صورتی 
اســت که ردیابی وجوه در آن به طور دقیق قابل 
انجام بوده و حتی در صورت سرقت اطالعات رمز 
ریال و هک گوشی تلفن هوشمند توسط سارقین 

و هکرها امکان ردیابی آن وجود دارد.
درباره اینکه چه زمانی رمز ریال منتشــر خواهد 
شد، رئیس کل بانک مرکزی به ایسنا اعالم کرده 
بود که تا پایان شهریور ماه اجرای آزمایشی ریال 

دیجیتال آغاز خواهد شد.
صالح آبادی در ۲۳ شهریور ماه از اجرای مرحله 
پیش آزمایشــی رمز ریال بانــک مرکزی خبر 

داده و گفته بود که طی روزهــای اخیر فرایند 
پیش از راه اندازی آزمایشــی رمــز ریال با رقم 
یک میلیارد تومان و با ارائــه رمز ریال به تعداد 
محدودی از افراد شــروع و عمال مرحله پیش 
آزمایشــی آن در دو بانک ملی و ملت  اجرایی 

شده است.
رییس کل بانک مرکزی درباره جزئیات راه اندازی 
پیش آزمایشــی رمز ریال نیز اعالم کرده بود که 
دو فروشگاه برای اســتفاده از این رمز ریال تعیین 
شــدند و کار در مرحله قبل از آزمایشــی را آغاز 

کرده اند.
بانک مرکزی وعده داده تا پایان شهریور ماه روند 
فرایند آزمایشی کار با رمرز ریال با وسعتی بیشتر 
از شرایط کنونی به صورت رسمی آغاز می شود که 
باید منتظر ماند و دید که آیا بانک مرکزی تا پایان 
ماه جاری، اجرای آزمایشی رمز ریال را به صورت 

رسمی آغاز می کند یا خیر؟ 

ملی

پرداخــت تعــداد وام قــرض 
الحســنه و تســهیالت جعالــه 
رفــع احتیاجات ضــروری بانک 
کارگشــایی در مجموع طی پنج 
ماه ابتدای امسال از مرز ۷۵ هزار 

فقره گذشت.
به گزارش روابــط عمومی بانک 
ملی ایران، بانک کارگشایی یکی 
از واحدهای تابعه بانک ملی ایران 
است که به منظور گره گشایی از 
مشکالت و رفع نیازهای فوری و 
احتیاجات ضروری افراد محروم 
و نیازمند جامعه از ابتدای ســال 
جاری تا پایان مــرداد ماه تعداد 
۷۵ هزار و ۷۷۵ فقــره وام قرض 
الحسنه و تســهیالت جعاله رفع 
احتیاجــات ضروری بــه ارزش 
بیش از هفت هزار و ۴۱۲ میلیارد 
ریال بــه متقاضیــان پرداخت 
کرده اســت.بانک کارگشــایی 

می کوشــد در مواقع 
ضــروری بــا حداقل 
زمــان در ازای ترهین 
طالجات بــا پرداخت 
تسهیالت جعاله و وام 
قــرض الحســنه برای 
کمک هزینــه درمان، 

کمــک هزینه تحصیلــی، تهیه 
جهیزیه، ودیعه مســکن و ... در 
کنار مشــتریان خود باشد.بانک 
کارگشــایی در ایــن مــدت نیز 
تعداد ۳۴ هزار فقره تســهیالت 
قرض الحســنه بــه ارزش بیش 
از ۷8۲ میلیــارد ریــال و تعداد 
۴۱ هزار و ۷۷۱ فقره تســهیالت 
جعاله به ارزش بیش از شش هزار 
و ۶۳۰ میلیــارد ریــال پرداخت 

کرده است.
 این بانک افزون بر این در همین 
راســتا، طی فقط مرداد ماه ۱8 

هــزار و ۹۱۲ فقــره 
تســهیالت به ارزشی 
بالغ بر بیــش از ۳ هزار 
و ۹۷ میلیــارد ریال به 
متقاضیــان اعطا کرده 

است.
در  کارگشــایی  بانک 
پنج ماه نخســت امسال روزانه به 
طور میانگیــن در مجموع ۵۰۵ 
فقره تســهیالت رفع احتیاجات 
ضروری بــه متقاضیان پرداخت 

کرده است.
بانک کارگشــایی به عنوان یکی 
از واحدهای بانــک ملی ایران در 
حال حاضر با ۱۳ شعبه و ۴۲ دایره 
فعال در سراسر کشــور مشغول 
ارائه خدمات متمایــز و منحصر 
بفرد از جملــه پرداخت وام قرض 
الحسنه، اعطای تسهیالت جعاله 
احتیاجات ضــروری، نگهداری 

و حفاظــت از طــال و جواهرات 
مشــتریان، تخصیــص صندوق 
امانت به مشــتریان، افتتاح انواع 
حســاب های بانکــی، خدمات 
بانکــداری الکترونیــک و… به 
مشتریان ارجمند خود است.این 
بانک به عنوان یکی از واحد های 
بانک ملی ایران با اعتقاد و باوری 
عمیق به صورت پیوسته و مستمر 
در مسیر اجرا و ایفای مسئولیت 
اجتماعــی خود تاکنــون تالش 
کرده تــا با پرداخت تســهیالت 
جعاله و قرض الحسنه موجب گره 
گشایی از مشکالت اقشار محروم 
و نیازمند و زمینه ســاز کمک به 
رفع نیازهای فوری و احتیاجات 
ضروری متقاضیان باشــد تا این 
هدف و آرمان اجتماعی هر سال 
پر رنگ تــر و پویاتر از قبل محقق 

شود.

وری بانک کارگشایی از مرز 75 هزار فقره گذشت پرداخت تسهیالت رفع احتیاجات ضر

بیمهبانک


