
 دولت هزینه کرد مالیات را شفاف کند

وط افزایش درآمـدهای مالیاتی شر
سمیه رســولی   عضو اتاق تهران ضمن تشریح 
نحوه افزایش درآمدهــای مالیاتی گفت: تا زمانی 
کــه مالیــات پرداختــی بخش خصوصی صرف 
هزینه های اداری و جاری بخش دولتی می شود، 
نمی توان انتظار داشت، پرداخت مالیات افزایش 

یابد.
مهراد عباد در مــورد چگونگی افزایش درآمدهای 
مالیاتی، اظهار کرد: چندی پیش، رئیس ســازمان 
امور مالیاتی اعالم کرد که ســهم مالیات در بودجه 
دولت افزایش خواهــد یافت و راهکار ارائه شــده 
برای دریافــت مالیات بیشــتر را اصــالح قانون 
مالیات های مستقیم ســال ۹۴ و جرم انگاری فرار 
مالیاتی بیان کــرد. ظاهراً قصد بر این اســت که با 
اعمال قدرت در سه بخش شامل »عدم ثبت نام به 
عنوان مودی مالیاتــی«، »کتمان درآمد« و »ثبت 
هزینه های غیر واقعی« مالیات بیشــتری دریافت 
شــود.عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
افزود: هم چنین اعالم شده سازمان امور مالیاتی در 
سه حوزه فرار مالیاتی، فساد اداری و ضعف فرهنگ 
مالیاتی توفیقات قابل مالحظه ای داشته است. اما 
از دید یک مؤدی مالیاتی از فســاد اداری در روند 
اخذ مالیات کاسته نشده و تنها با تغییر کارشناس 
ممیز، فساد از یک میز به میز دیگر منتقل و ترویج 
فرهنگ دریافت مالیات به وســیله توافق با مؤدی 

در بین ممیزان گسترده تر شده است.

بخشی از مشکل مالیات، مشکل
 فرهنگی است

وی ادامــه داد: در خصوص فرهنــگ مالیاتی نیز 
تغییر چشــمگیری در چند دهه اخیر رخ نداده و 
شــاهد افت فرهنگ در این حوزه نیز بوده ایم؛ به 
ترتیبی که به اذعان رئیس ســازمان امور مالیاتی 
بیش از هفت هزار شــرکت به صورت غیررسمی 
فعالیت می کنند و شاید بتوان گفت خیل عظیمی 
از شرکت ها دو دفتره هســتند و امکان یا ترجیح 
تبدیل شدن به یک دفتر برای آنان امری عاقالنه 
قلمداد نمی شود.عباد گفت: بدون تردید بخشی 
از مشکل مالیات مشــکل فرهنگی است؛ فرهنگ 
پرداخت مالیات، فرهنگ مالیات ســتانی و نحوه 
هزینه کرد مالیات، ســه حوزه ای است که باید به 

صورت یکسان بهینه و اصالح شوند.
وی افزود: در خصوص فرهنــگ پرداخت مالیات 
کارهــای بنیادین بســیاری باید انجــام گیرد تا 
مردم با رغبت، حاضر به پرداخت مالیات شــوند؛ 
به نحوی که وقتی باور داشــته باشند که مالیات 
پرداختی صرف پیشرفت کشــور و بهبود محیط 
کسب وکارشان می شــود، آنگاه حاضرند با جان و 

دل مالیات بپردازند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه 

کرد: تصور تعداد زیــادی از کارآفرینان جوان این 
اســت که تا جای ممکن باید از پرداخت مالیات 
دوری کنند و به همین دلیل، تعداد شرکت هایی 
که به صورت رســمی فعالیت نمی کنند بســیار 
اســت و شــرکت ها و فعاالن اقتصادی تا زمانی 
که مجبور نباشــند، کد اقتصادی خــود را فعال 
نمی کنند و اگر هم فعال کنند، تعداد زیادی از آنها 
باور دارند که باید تمــام حقیقت را به اداره مالیات 
نگفت تــا مالیات کمتــری پرداخــت. حتی اگر 
مجبور باشــند معادل مالیات تعیین شده، برای 

پرداخت هزینه های جانبی، هزینه کنند.
وی با بیان اینکه بســیاری از ایــن جوانان البته 
دست آخر متحمل زیان می شــوند، اظهار کرد: 
باور بسیاری از آنها این اســت که مالیات در جای 
درست هزینه نمی شــود و لذا از پرداخت مالیات 
امتناع می کنند. بنابرایــن جهت اصالح این رویه 
نیاز به کاری کارشناســانه در طــی مدت زمان 
طوالنی وجود دارد و حتی الزم اســت در ســطح 
مدارس فرهنگ مالیاتی ترویج شــود. اما در عین 
حال، اصالح نحوه هزینه کرد مالیات نیز باید مورد 
پیگیری قرار گیرد تا زمانــی که مالیات پرداختی 
بخش خصوصی صرف هزینه های اداری و جاری 
بخش دولتی می شــود، نمی توان انتظار داشت، 

پرداخت مالیات افزایش یابد.
عباد تصریح کــرد: طبــق قوانین باالدســتی، 
مالیات باید صرف تأمین رفــاه و خدمات عمومی 
شــود؛ به طور مثال صرف سیســتم آموزشــی، 
حمل ونقل عمومی، مدیریت انرژی و فاضالب و.. 
شــود. این در حالی است که ســطح این خدمات 
نه تنها ارتقا نیافته که شــاهد تنــزل کیفیت این 
خدمات نیــز هســتیم.وی تاکید کــرد: تجربه 
اعمال سیاست های مالی ســخت گیرانه در سایر 
اقتصادها نشان می دهد گاهی فشار برای دریافت 

مالیات بیشــتر، باعث تخریب بازار و رکود بیشتر 
آن می شــود و حتی می تواند منجر به ناکارآمدی 

اقتصاد شود.
عباد افــزود: عالوه بر آن در علــم اقتصاد منحنی 
به نام الفر وجود دارد کــه بیانگر ارتباط میان نرخ 
مالیات و درآمد حاصل از مالیات دولت اســت؛ از 
ایــن رو، توجه دولت مردان را بــر این اصل علمی 
جلب می کنم که الزامــاً با افزایش نــرخ مالیات 
نباید توقع افزایش درآمد مالیاتی را داشته باشند. 
حتی شــاید به دلیل عدم وجود اعتماد متقابل و 
تضعیف سرمایه اجتماعی در ایران، ممکن است 
هدف دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی تحقق 

نیافته و این درآمدها حتی کاهش پیدا کند.
وی تاکید کرد: اگر اصالحات اقتصادی کشورهای 
در حال توســعه کشــورهای همســایه را مورد 
بررســی قرار دهیم، درمی یابیم وقتی هزینه کرد 
مالیات دریافتی در حوزه سرمایه گذاری عمومی 
)ســرمایه گذاری جهت افزایش رفاه عموم مردم( 
انجــام گرفته، اعتماد بخــش خصوصی به دولت 
افزایش یافته و در ادامه افزایــش درآمد مالیاتی 
نیز محقق شده و آنجاست که می توان کل بودجه 

دولت را از مالیات تأمین کرد.
عباد اظهار کرد: پیشنهاد دیگر اصالح روش های 
تشــخیص مالیاتی و عدم اعمال ســلیقه و عدم 
اجبار به توافق، در کنــار اعتماد به اظهارنامه های 
مالیاتی اســت. این بخش می تواند قدم نخســت 
جلب اعتماد به بخش خصوصی باشــد؛ حتی اگر 
در کوتاه مدت موجب کاهش درآمدهای مالیاتی 
شــود اما در بلندمدت و با در نظر گرفتن ضرایب 
شفاف و پایین مالیاتی، زمینه گسترش پایه های 
مالیاتی و ترغیب هفت هزار شــرکت غیررسمی 
به ارائه اظهارنامه رســمی فراهم می شود و باعث 

افزایش درآمد مالیات خواهد شد.

سخنگوی سازمان اموال تملیکی تشریح کرد

وی خارجی جزئیات مزایده ۱۰۶۲ خودر
چهار شنبه     6 مهر 1401     سال هفتم     شماره 1153      8 صفحه     3000 تومان
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پایگاه تحلیلی پایگاه خبری

آنالین

 تامین ۱۰۰ هزار میلیارد از بورس کاال

اعالم جـزئیات حمایت 
غیرتورمی از تولید

ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست آیت اهلل رییسی مصوب کرد

واحد رصد تورم تشکیل می شود

وزیر نفت:
تحریم ها علیه ایران، امنیت انرژی جهان 

را به خطر انداخته است

رییس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد

 شریک جدید تجاری ایران
 از شرق آسیا می آید
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فراخوان مناقصه 

شرکت آب منطقه ای استان کردستان

شرکت آب منطقه ای کردستان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات و آئين نامه اجرائی آن، مناقصه عمليات پاکساز ی، 
تسهيل هدایت جریان و بازگشایی رودخانه های استان کردستان به شماره فراخوان 2001001163000020 با جزئيات مندرج 

در اسناد ارزیابی با بهره گيری از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت)ستاد( برگزار نماید.
 مرحلــه برگــزاری دریافــت اســناد ارزیابی کيفــی، از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونيکــی دولت)ســتاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/7/2 می باشد.

1 – نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای کردستان– سنندج –بلوار پاسداران – خيابان انتظام- شرکت آب 
منطقه ای کردستان- کدپستی 6616943341– تلفن: 51-33622949 – 087 و دورنگار : 33622947.

2– روش تأمین مالی پروژه: از محل اعتبارات طرح های عمرانی ) نقدی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه، و یا ترکيبی از موارد مذکور(
3 – محل اجرای پروژه: استان کردستان

4– شرایط شرکت کنندگان: بایستي دارای حداقل “پایه 5 رشته آب “دارای ظرفيت آزاد باشند.
5 –مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت: از مورخ 1401/7/2 تا ساعت 10:00 مورخ 1401/7/7

6- مهلت ارسال پیشنهادها: ساعت 10:00 مورخ 1401/7/17
7- زمانی بازگشایی پاکتها: ساعت10:15 مورخ 1401/7/17

ضمنًا برگزاری فرآیند مناقصه صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت می باشد و کليه مراحل فرآیند مذکور در بستر 
ســامانه امکان پذیر است. و پيشــنهادات خارج از سامانه بررسی نخواهد شد. اطالعات تماس ســامانه ستاد جهت انجام مراحل 

عضویت در سامانه: مرکز تماس: 02141934 – دفتر ثبت نام:88969737و85193768

جهت عملیات پاکساز ی، تسهیل هدایت جریان و بازگشایی رودخانه های استان کردستانرشکت آب منطقه ای رکدستان

فراخوان ارزیابی کیفی
مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرشهریار

شــهرداري شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره 1573 
مورخ 1400/12/28  شــورای اســالمی شهر شــهریار و درخواست 
شــماره 8721 مورخ 1401/03/31 معاونــت حمل و نقل و ترافيک  
درخصوص مناقصه عمومی )فراخوان ارزیابی کيفی مطالعات جامع حمل 
و نقل و ترافيک شهرشــهریار( با اعتبار  35/000/000/000 ریال 
با شــماره فراخوان 2001093897000076  درســامانه نسبت به 
انتخــاب پيمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضيان واجد شــرایط دعوت 
بعمل مــی آید جهت دریافت اســناد مناقصه به شــرح ذیل تا ارائه 
پيشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
  www.setadiran.ir تدارک الکترونيکی دولت )ســتاد( به آدرس

مراجعه نمایند.
1( ســایر اطالعات و جزئيات مربوط به واگذاري در اســناد مناقصه 

درج گردیده است.
2( شهرداري در رد یا قبول پيشنهادات مختار است. 

3(   هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 
4(   شــرکت کنندگان خواستار شــرکت در مناقصه می بایست رزومه 
کاری خود را مطابق فرمهای درج شده در سامانه مربوط به حوزه ترافيکی 

یکی از شهرداریها یا ادارات دولتی را ارسال نمایند. 
5(   مهلت دریافت اســناد مناقصه از تاریــخ 1401/07/06 تا تاریخ 
1401/07/16 ساعت 13/00 از سامانه تدارکات الکترونيکی دولت.

6(   مهلت ارائه پيشنهادات تا ساعت 13/00 مورخ 1401/07/30 در 
سامانه تدارکات الکترونيکی دولت.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/07/06
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/14

 نوبت اول

محمدصادق کولی وند -شهردار شهریار

در نامه ای به معاون اول رییس جمهور

 رییس سازمان بـورس
ولی بازار  وند نز  ۸ عامل ر
سهام را اعالم کرد

وزیر نفت گفت: تحریم های یکجانبه و ظالمانه وضع شده علیه ایران به عنوان دارنده 
رتبه نخســت مجموع ذخایر نفــت و گاز و تولیدکننده مهم انــرژی جهان، امنیت 

انرژی جهان و منطقه را به خطر انداخته است.



 وزیر امور خارجه:

 آمریکا خواستار مذاکره مستقیم شد

سیاست
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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و؛ هیچ اتفاقی نیفتاد صنعت خودر
امیرحسین کاکایی  ادعا و حرف زیاد بوده و اســت اما آنچه که عمال 
در بازار خودرو دیده شــد چیز خاصی جز نوسانات عادی روزانه قیمتی 

نبود.
در مقطعی از زمان تعــداد خودروهای کف زیاد شــد و در مقطعی نیز 
کاهش پیدا کرد و در نتیجه آن قیمت ها در بازار خودرو دچار نوســان 
شــد و چه مدیرعامل عوض می شــد یا خیر این اتفاق می افتاد و هیچ 

ارتباطی به عملکرد دولت نداشته است.
در مجموع متاســفانه دولت تاکنون مسیر را اشــتباه رفته است؛ سال 
گذشته ســال پشــتیبانی از تولید و مانع زدایی بود اما یک مانع زدایی 
و یا پشتیبانی از تولید انجام نشــد و برعکس در این یک سال تا دلمان 
بخواهد در خصوص بازار و کنترل آن صحبت شــد و دیده شد که بازار 

کنترل نشد و دولتمردان در کنترل آن موفق نبودند.
آقای وزیر آمدن گفتند که صــد هزار تا به تولیــد خواهند افزود و یک 
میلیون و 350 هزار دســتگاه تولید خواهند کرد اما نه در سال گذشته 
صد هزار دستگاه به تولید افزوده شــد بلکه امسال نیز افزایش تولید رخ 
نداد و وعده های آنها در خصــوص افزایش کیفیت و صادرات نیز محقق 
نشد و حتی توسعه داخلی سازی نیز متوقف شــده است و هر آنچه که 

گفتند انجام نشده است.
بنده هیچ عجله ای ندارم و شــاید باید در قضاوت صبر کــرد اما آقایان 
خیلی وعده ها دادند برای یک ســال اول که به نظر بنده اشتباه کردند 
و نباید همچین وعده هایی می دادنــد و اخیرا نیز کماکان در حال وعده 

دادن هستند.
اوال هیچ دلیلی نداشــت چنین وعده های بزرگی بدهنــد و دوما باید 
تمرکز را به جای بازار بر روی تولید می گذاشــته انــد؛ گفتند که تولید 
را ناگهانــی 35 درصد افزایــش خواهند داد در زمانی که تراشــه های 
الکترونیکی در دنیا کمیاب شده است و به مشکل برخورده است چگونه 
می خواهند این وعــده را عملیاتی کنند و حتی اگــر بتوانند در داخل 
کشور مشکل را حل کنند، مشکالت خارج از کشور را نخواهند توانست 

برطرف کنند.
در نتیجه چرا باید وعده داد که تولید را در عرض 6 ماه صدهزار دستگاه 
افزایش خواهند داد و این وعده دادن ها اشــتباه بــود و انرژی آقایان را 

گرفت و متاسفانه کماکان این کار را انجام می دهند.
از طرف دیگر نگاه آنها نیز اشتباه است اینکه با دستور دادن به قیمت ها 
و به طور کلی دســتور دادن به بازارها می توانید مشکالت را حل کنید 
اشتباه است و سیاست گذار باید مشکالت را به صورت ریشه ای در بخش 
تولید حل کند و در صورتی که تولید رونق گیــرد، عرضه افزایش پیدا 
خواهد کرد و بازار رونق خواهد گرفت و یا برعکس زمانی که قیمت ها را 
سرکوب می کنند در بازار معموال تولید بیشترین ضربه را خواهد خورد 
و اقتصاد آسیب پذیر خواهد شد و بازار از تعادل بیشتر خارج خواهد شد 

که در یک سال گذشته نیز شاهد آن بودیم.

ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست آیت اهلل رییسی مصوب کرد
واحد رصد تورم تشکیل می شود

 تشــکیل واحد رصد تورم و تهیه برنامه رشد ســرمایه گذاری در حوزه 
دستگاه های اجرایی مختلف در ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت و به 

ریاست آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور به تصویب رسید.

ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت روز ســه شــنبه به ریاست آیت اهلل 
ســیدابراهیم رئیســی برگزار و در آن گزارشــی از آخریــن وضعیت 

شاخص های اقتصادی کشور ارائه شد.
در این نشســت اعضای ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر کردند 
واحد رصد تورم به منظور رصد و کنترل رشد آن در یکی از معاونت های 
ریاست جمهوری تشکیل شود و سیاست های مقتضی برای جلوگیری 

از افزایش قیمت ها را به این ستاد پیشنهاد کند.
اعضا در این نشســت همچنین مصــوب کردند که بــه منظور افزایش 
سرمایه گذاری در راســتای تحقق رشــد اقتصادی برنامه ریزی شده 
در قانون بودجه، دســتگاه های اجرایی بــا هماهنگی بخش خصوصی 
مرتبط برنامه رشد سرمایه گذاری در حوزه مربوط به خود را تدوین و به 

ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کنند.
ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت همچنیــن مقرر کرد بــه منظور 
جلوگیری از رشــد نقدینگی بانک مرکزی دقت را اعمــال کند و تمام 
دســتگاه های اجرایی با بانک مرکزی در این زمینــه هماهنگی الزم را 

داشته باشند.
در بخش دیگری از این جلســه گزارشــی از بازار بورس و راهکارهای 
پیشنهادی سازمان بورس و اوراق بهادار برای رونق بیشتر بازار سرمایه 
ارایه و مقرر شــد این پیشــنهادها به منظور بررســی به دستگاه های 
اقتصادی ارائه و ننتیجه به جلسه بعدی ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه 

شود.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
راهپیمایی مردم سرنوشت سازبود

نایب رئیس کمیســیون امنیت ملــی مجلس گفت: حضــور مردم در 
صحنه همواره تعیین کننده و سرنوشت ســاز و خط بطالنی بر اقدامات 

ضد منافع و مصالح ملی بوده است.
ابراهیم عزیزی با اشــاره به راهپیمایــی مردم علیه آشــوب طلبان و 
اغتشاشگران، اظهار داشت: در طول تاریخ انقالب اسالمی، حضور مردم 

در همه صحنه ها بسیار مهم و سرنوشت ساز بوده است.
نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اسالمی متذکر شــد: مردم ما در دوران دفاع مقدس سرنوشت جنگ را 
خودشان تعیین کردند. در دوران پس از دفاع مقدس و جنگ تحمیلی 
نیز مردم مــا در صحنه های سیاســی، اجتماعی و اقتصادی همیشــه 
تاریخ ساز، تحول گرا و در مسیر تداوم ارزش های انقالب اسالمی حاضر 

و ثابت قدم بودند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اســالمی بیان کرد: طبیعی 
اســت که بهره گیــری از ظرفیت هــای مردمی در همــه صحنه ها 
می تواند نقش آفرین باشــد. باید تــالش کنیم در همــه معادالت 
سیاســی، اجتماعی و فرهنگی ضمن تکیه اساســی به مردم، حضور 
مردم را در همه صحنه ها چه با ســازوکار نهادی و چه به صورت حضور 
توده ای، مغتنم بدانیم و آن ها را همواره به عنوان ذخیره های گران بهای 

انقالب اسالمی بدانیم.
وی تاکید کرد: راهپیمایی مردم برای مقابله با ناامنی و آشوب هایی که 
اغتشاشگران در کشورمان ایجاد کردند، تعیین کننده و سرنوشت ساز 
بود و همواره حضور مردم در صحنــه خط بطالنی بر اقدامات ضد منافع 
و مصالح ملی بوده است و ان شــاء اهلل همواره و در همه صحنه ها حضور 

پربرکت ملت غیور و بابصیرت ایران اسالمی را شاهد باشیم.

یادداشت

تریبون

خریدار    حسین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه با بیان آماده پاسخگویی به سواالت 
آژانس هستیم اما آژانس باید تکنیکی و فنی 
عمل کند، گفت: اگر آژانس بر مســوولیت و 
وظیفه فنی خود متمرکز شود، ما هم در این 
مســیر همکاری هایمان را با آژانس تقویت 

خواهیم کرد.
 وزیر امور خارجه در مصاحبــه با المانیتور 
درباره تحقیقات آژانــس بین المللی انرژی 
اتمی و مســائل پادمانی و بســته شدن آن 
افزود: در مــورد همکاری بــا آژانس هیچ 
مشــکلی نداریم. االن در چارچوب پادمان 
همکاری های ما ادامــه دارد.دوربین های 
آژانس نصب هستند و عملیات مانیتورینگ 

خود را ادامه می دهند.
امیرعبداللهیان اضافه کــرد: ولی اقدامات 
داوطلبانه و بیشتری که انجام داده بودیم از 
جمله دوربین هایی را کــه داوطلبانه نصب 
شــده بود، از مدار خارج کردیــم. در اقدام 
متقابل بخاطر قطعنامه ای کــه در آژانس 

چهار ماه پیش صادر شد.
وزیر امور خارجــه ادامه داد: آمریکا و ســه 
کشور اروپایی، کار اشتباهی را انجام دادند؛ 
در حالیکه در وسط مذاکره بودیم، قطعنامه 
را ارائه کردند.امیرعبداللهیان تصریح کرد: 
ما به همکاریمان بــا آژانس ادامه می دهیم. 
در مورد سه مکان اتهامی علیه ایران، آژانس 
ســواالتی دارد؛ آماده ایم به سواالت آژانس 
پاســخ دهیم. اما قویا اعتقــاد داریم آژانس 

باید تکنیکی و فنی عمل کند.
وزیر خارجــه ایران ادامه داد: مشــکل ما با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی این است که 
سیاســی عمل می کند. اگر آژانس متمرکز 
بر مســوولیت و وظیفه فنی خودش بشود، 
ما هم در این مســیر همکاری هایمان را با 

آژانس تقویت خواهیم کرد.
ارشــدترین دیپلمات جمهوری اســالمی 
ایران اظهار کرد: در سال ۲0۱5  اتفاقی افتاد 
و اراده و توافقی سیاسی میان ایران و آمریکا 
و سه کشــور اروپایی به حل مسائل ایران و 

آژانس کمک کرد.
امیرعبداللهیان افزود: ما مــی خواهیم در 
کنار همکاری های فنی و پاســخ به سواالت 
آژانس، این اراده سیاســی هم وجود داشته 
باشــد. ما دو درصد کل فعالیت هســته ای 
جهان را در ایــران آن هم در چارچوب صلح 
آمیز انجام می دهیم اما 3۷ درصد بازرسی 

های آژانس به ایران اختصاص دارد.
وزیر امور خارجه ایــران ادامه داد: معنی آن 
این است بعد از آنکه همه طرف ها به برجام 
برگردند، مــا هم باید همه دسترســی ها را 
مجددا بــه آژانس بدهیم؛ دسترســی های 

فراتر از پادمان.
امیرعبداللهیان اضافه کرد: پس این خیلی 
طبیعی اســت که اتهامات بی اساســی که 
االن در دستور کار آژانس علیه ایران است، 

باید از میان برداشته شود.
وی تصریح کرد: اما قبول داریم که مسیرش 
کار فنی اســت.اما به مــوازات آن باید اراده 
سیاســی مثل ســال ۲0۱5 برای بســتن 

پرونده های اتهامی وجود داشته باشد.

در خواست آمریکا در نیویورک 
امیرعبداللهیان ادامه داد البته چنانچه همه 
چیز خوب انجام شود و برجام خوب کار کند. 
در همین حد، پیامهای ما مکتوب تبادل می 
شود. شفاهی منتقل می شــود و در همین 
حد می توانیم کار را به نتیجه برســانیم اگر 
طرف آمریکایی اراده و نیــت جدی خود را 

بخواهد نشان دهد.
وزیر امور خارجه اظهار کــرد: ما در همین 
جا هم از آمریکایی ها این پیــام را دریافت 
کردیم کــه بیایید با هم مســتقیم مذاکره 
کنیم. در هــر مذاکره مســتقیم باید نفعی 
باشــد به ویژه میان ایران و آمریــکا با همه 
حساســیت ها و رفتاری که آمریکایی ها در 

چهار دهه گذشته با ایران داشته اند.
وزیر خارجه ایران در پاســخ به سوالی باره 
تضمین ها و نگرانی های ایران در این زمینه 
و اینکه آیا می شود تضمین در این زمینه را 
به طریق دیگری همچون همکاری در سایر 
زمینه ها مانند عراق، یمن ، سوریه و ... انجام 
داد که منافع مشــترکی در آن وجود دارد؟ 
گفت: ما وقتی از تضمین صحبت می کنیم 
به تجربه قبلی برمی گردیم.خروج ترامپ از 
برجام یک اقدام مغایر مقررات و حقوق بین 

الملل بود.
امیرعبداللهیان افــزود: االن نیز با وضعیتی 
مواجه هستیم که طرف های مذاکره کننده 
آمریکایــی به ما می گوینــد هیچ تضمینی 

برای دولت بعدی نداریم.

از نشست رو دررو با آمریکا 
نگرانی نداریم

وزیر امــور خارجه اظهــار داشــت: البته 
پیامهای زیــادی میان ما و آمریــکا مبادله 
شــده و همچنان در حال مبادله است. فکر 
می کنم طرف آمریکایی به خوبی مسایل و 

مواضع منطقی ما را درک می کند.

وی در عین حال گفت: احتمــال می دهم 
بــه دالیل مختلــف آمریکا هنــوز به نقطه 

شجاعت در تصمیم گیری نرسیده است.
امیرعبداللهیــان در پاســخ به کــه درباره 
گفتگوهــای مســتقیم و رو در رو با آمریکا 
افزود: ما از نشست رو در رو با آمریکا نگرانی 
نداریم. اما بایــد فایده و نتیجــه ای  بر آن 

مترتب باشد.
وزیر خارجه اظهار کرد: یک زمان، قرار است 
تحول بزرگی رخ بدهد. مسیر روشنی وجود 
دارد و اگر گفتگویی صورت بگیرد، ایا نفعی 
در آن گفتگــو برای ایــران و منافع ملی آن 

وجود دارد.؟
ارشــدترین دیپلمات جمهوری اســالمی 
ایران گفت: ما در گفتگوهایی که االن داریم 
در بهترین حالت و بازگشت همه طرف ها به 
برجام، فقط تحریم های ثانویه برداشته می 

شود ولی بازهم تحریم های اولیه می ماند.
وی تصریح کرد: شــما ببینید االن همزمان 
دارد چــه اتفاقاتی مــی افتد مــا همزمان 
پیامهایــی را از آمریکا دریافــت می کنیم. 
دقیقا در همین مقطــع بخاطر اتفاقی که در 
ایران افتاده، دختری فوت شــده است که 
همه بخاطر این مساله متاســفیم و رئیس 
جمهور مــا با پدر این دختــر صحبت کرده 

است.
امیرعبداللهیــان افزود: دســتگاه قضایی و 
همه دارند تالش می کنند ابعاد این حادثه 
روشن شــود، یک دفعه از احساسات پاک 
مردم ایران در این حادثه ســوء استفاده می 
شود و در حالیکه آمریکا تحریم های زیادی 
را در ماههای گذشــته علیه ایــران اعمال 
کرده اســت، امروز صحبــت از رفع تحریم 
های ماهواره ای و اینترنتی ایران است برای 

مداخله در امور داخلی ایران.
وزیر خارجه ایران با بیان اینکه اوباما هم این 
اشــتباه را کرد، افزود که اوباما  از دوستی و 
گفتگو سخن گفت و بعد از اتفاقاتی د ایران ، 
در امور داخلی ما مداخله و سخنرانی کرد و 

از تغییر رژیم گفت:
امیرعبداللهیان تصریح کرد: احســاس می 
کنیم برخی محافل و رسانه های آمریکایی 
دارند احساسات پاک مردم ایران را تحریک 
می کنند در حالیکه در آمریــکا بدتر از این 
حادثه رخ داده است نه یک مورد بلکه دهها 
مورد. در غرب هم این اتفاقــات افتاده و به 
خیلی ها هم رســیدگی نمی شود.وزیر امور 
خارجه ایــران ادامه داد: لذا بــرای هرگونه 

مذاکره با آمریکا باید نفعی را در آن ببینیم. 

تضمین دولت بایدن تا پایان دولتش 
چیست؟

ارشــدترین دیپلمات جمهوری اســالمی 
ایران تصریح کرد: باالخره در عرف، رویه ها 
و حقوق بین الملل، وقتی قرارداد بین دو یا 
چند طرف امضا می شود، این قرارداد نظام 
های سیاســی و حکومت ها است و نه دولت 

های موقت.
وزیر امــور خارجه ایران گفت  ماههاســت 
همکارانــم در ویــن مذاکــره مــی کنند. 
ارتباطات زیــادی خود من بــا طرف های 
مختلف در موضوع بازگشــت به برجام دارم 
اما وقتــی ما صحبت از ضمانــت می کنیم، 
طرف آمریکایی مذاکره مــا اظهار می دارد 
ما حداکثر تا پایــان دولت خودمان ضمانت 
خواهیــم داد.امیرعبداللهیــان افزود: این 
برای طرف هایی که بعد از بازگشت به برجام 
عالقه مندند در ایران سرمایه گذاری کنند؛ 
چه پیامی دارد؟وزیر خارجه ایران افزود: بی 
تردید پاسخ روشن این پیام به سرمایه گذار 
خارجی این اســت که وارد ایران نشــوید، 

وقت زیادی ندارید.
امیرعبداللهیان ادامه داد: من در نشســت 
امنیتی مونیخ با برخی از مدیران شــرکت 
های بــزرگ ، گفــت و گو داشــتم. معاون 
اقتصادی من هم نشست مفصلی با کمپانی 
های بــزرگ عمدتــا اروپایــی در مونیخ 
داشــت. همه آنها به ما می گفتند اگر مدت 
قراردادها  کوتاه باشــد ما نمی توانیم پروژه 

ای را در ایران اجرا کنیم.
وزیر امــور خارجه ایران اضافه کــرد: البته 
در مورد تضمین و طــول مدت قراردادها ما 
پیشــرفت هایی را در تبادل پیامهایمان با 
آمریکایی ها در هفته های گذشته شاهدیم 

اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده ایم.

دور جدید مذاکرات با اتحادیه اروپا را 
رد نمی کنیم

امیرعبداللهیان در پاســخ به سوالی درباره 
توافق هســته ای و مذاکرات غیرمســتقیم 
گفت: ما آخرین پیشنهادات خود را به طرف 
آمریکایی داده ایم. در پیشنهاداتی که ارائه 
دادیم، محتوای متن را تغییر ندادیم. توازن 
در متن را تغییر ندادیم اما راجع آنچه توافق 
داریم ، متن را قوی تــر  کردیم. تفاوت متن 
ما در سه موضوع باقیمانده با متن آمریکایی 
در این است اوال پایه متن پیشنهاد جوسپ 
بورل اســت ، طرف آمریکایــی حدود ۱0 
روز متن را بررســی و تالش کــرد متن را تا 

حدودی مبهم کند.
وی افزود: متنی را طــرف آمریکایی تحویل 
دارد که می شــود تفســیر متعدد کرد اما 
معتقدیم متن باید شفاف و غیرقابل تفسیر 
باشــد. در ســه چهار موضوع باقیمانده ما 

متنی را دادیم که شفاف است.
وزیــر خارجه ایــران ادامــه داد: اگر طرف 
آمریکایی با دقت متــن را مطالعه کند و اگر 
قصد رســیدن به توافق را داشــته باشد ما 

مسیر را کامال باز گذاشته ایم.
امیرعبداللهیــان اظهار داشــت: اگر طرف 
آمریکایی نیاز داشته باشــد، دور جدیدی 
از مذاکــرات از طریق هماهنــگ کننده و 
اتحادیه اروپا انجام شــود، مــا آن را رد نمی 
کنیم و یــا از طریــق تبادل پیــام به درک 

مشترکی برسیم.
رئیس دستگاه دیپلماســی ایران گفت: ما 
واقعا برای رســیدن به توافق جدی هستیم 
. ما مذاکره کردیم که به نقطه توافق برسیم 
. طرف آمریکایی هم از حســن نیت صحبت 
می کند لــذا در مراحــل مختلــف هم ما 
ابتکاراتی را روی میز گذاشتیم که مذاکرات 

را از بن بست خارج کردیم.
وزیر خارجــه افــزود: مذاکــره کنندگان 
آمریکایــی و غربــی دو عبــارت دارند که 
همیشه آن را در مذاکرات خیلی می کنند. 
وقتی موضوعی که ســاده حل می شود می 
گوییم برویم با روشــی ســاده حلش کنیم 
می گویند نه، این یک بســته است. مسایل 
را گره مــی زنند و پیچیده مــی کنند. مثل 

سوال شما. 
امیرعبداللهیــان ادامــه داد: ما بــه دنبال 
بازگشــت بــه برجام هســتیم بــرای نفع 
اقتصادیمان. این موضوع در مقابل فعالیت 
صلح آمیز هسته ای ایران است . بعد شما می 
پرسید حاال نمی شود در منطقه تضمین را 

پیدا کنید.اینها دو موضوع جدا از هم است.
وی اضافه کــرد: ویژگی دوم غربــی ها در 
مذاکره با ما این اســت کــه در مرحله می 
گویند ایــن همه آنچیزی اســت که ما می 
توانستیم بدهیم.سه ماه مذاکره را طوالنی 
می کنند بعد دوباره چیزهای جدیدی را در 
لیست می گذارند در حالیکه همان سه ماه 

قبل می توانستند قرار دهند.
وزیر خارجــه ادامه داد: وقتی مــا این رفتار 
را می بینیم، می پرســیم اینها واقعا دنبال 
توافق هستند یا فقط دوست دارند، موضوع 

طوالنی شود.
وی اضافــه کــرد: در اثنــا مذاکــرات نیز 
پیامهایی برای ما می آیــد که دولت آمریکا 
مشــکالت داخلــی دارد و انتخابات کنگره 
را در پیــش دارد. ما هم در مــورد مذاکرات 
مشکالت داخلی داریم. تقریبا مرا هر هفته 
کمیســیون سیاســت خارجی و یا صحن 
علین مجلس کشــورم احضار مــی کند و 
باید موجی از انتقادات را پاسخ دهم.ستون 
نویســان علیه ما مقاله می نویسند، شرایط 
ما در داخل ، اگر ســخت تر از آمریکایی ها 

نباشد به اندازه آمریکایی ها هست.

وزیر خارجه گفت: ولی ما تا االن شــجاعانه 
و عاقالنه در میز مذاکره حضورمان را حفظ 
کرده ایم. البته پیامهای زیادی از آمریکا می 
گیریم که مــی گوید ما حســن نیت داریم 
.امیدواریم این پیامها تبدیل به عمل شــود. 
ما برای رســیدن به یک توافق قوی و پایدار 

جدی هستیم.
امیرعبداللهیان در پاســخ به سوالی درباره 
زندانیــان دو تابعیتــی نیز گفــت: ما هیچ 
ارتباطی بیــن موضوع انســانی زندانیان و 
بازداشت شدگان با برجام قائل نیستیم . لذا 
برای تبادل زندانیان بعنوان اقدام انســانی 
آمادگی داریــم و به طــرف آمریکایی هم 
گفته ایم . وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: 
طرف آمریکایی پاسخ ما را خیلی کند در این 
موضوع می دهد و نمی دانیم چه مشکالتی 
طرف آمریکایی دارد ولــی ما هرزمان اعالم 
آمادگی را از طــرف آمریکایی در این زمینه 
دریافت کردیم، بالفاصلــه آمادگی خود را 
اعالم کردیــم . امیرعبداللهیان اضافه کرد: 
خوش بین هستم در پرونده تبادل زندانیان 
و بازداشــتی ها گامهای خوبــی را برداریم.

البته باید دید طرف آمریکایــی هم در این 
موضوع همراهی الزم را خواهد داشــت؟ ما 
آماده ایم بدون ارتباط با برجام و یک موضوع 
کامال انســانی اســت.وزیر خارجه ایران در 
پاسخ به ســوالی درباره وضعیت باقر نمازی 
که از او سوال شد، گفت: اقای نمازی از همه 
تسهیالت برخوردار است، بهترین امکانات 
پزشکی به شــکل وی آی پی در اختیارش 
هســت، حتــی بارهــا امکان دسترســی 
خانواده اش و مالقات هــای متعدد خانواده 
و پسرش فراهم شده اســت.  وی ادامه داد: 
لذا در چارچوب تبادل زندانیان و بازداشت 

شدگان من خوش بین هستم.

داعش ، اروپا و حتی آمریکای ناامن 
امیرعبداللهیان همچنین درباره مســائل 
منطقه گفت: اوال ما همواره قســمت مثبت 
تحــوالت منطقه بوده و هســتیم. ببنید در 
موضوع مبارزه بــا تروریســم در ایران چه 

گذشت و در آمریکا چه گذشت؟
وی افزود: در آمریــکا در مبارزات انتخاباتی 
یکی از نامزدها به دیگری گفت داعش را ما 
به وجود  آوردیم ولی ما در عراق و ســوریه با 

داعش مبارزه کردیم.
وزیر خارجه ادامه داد: اگــر داعش در عراق 
و ســوریه حاکم بود، امروز منطقه شــکل 
دیگری داشــت. اگر داعــش در منطقه ما 
حاکم می شد امروز هیچ یک از ایستگاه های 

متروی اروپا و حتی آمریکا امنیت نداشت.
وی تاکید کرد: لذا ما همواره از ثبات و امنیت 
منطقه و کشــورهایی که شــما نام بردید 
، حمایت کــرده ایم و همواره کشــورهای 
منطقه را تشویق کرده ایم به این که از طریق 
گفتگو به همکاری مشــترک دســت پیدا 
کنیم.امیرعبداللهیان ادامــه داد: ما از روند 
دولت ســازی در عراق حمایت کردیم. همه 
طرف هــا را در برقراری آتــش بس در یمن 

تشویق کردیم. 
وزیر امور خارجه اضافه کرد: در افغانســتان 
سیاست آمریکا غلط بود.امروز پنج میلیون 
آواره افغانی در کشــور ما در نتیجه سیاست 
های غلــط آمریکا زندگی مــی کنند. واقعا 
قابل درک نیســت سیاســت های آمریکا، 
یــک روز می گوینــد، آمده ایــم طالبان را 
ســرنگون کنیم و افغانســتان را اشغال می 
کنند.اما ۲0 ســال بعد، در دوحه با طالبان 
مذاکره و افغانستان را رها می کنند و طالبان 
در افغانســتان به عنوان یکی از گروههای 
افغان و پشتون ها حاکم می شوند.البته من 
با مقامات طالبان گفتگوهایی داشــتم. آنها 
به ما می گویند که ما آمریکا را از افغانستان 
اخراج کردیم. ولی من به آنها گفتم شما در 
دوحه با آمریــکا گفتگو کردیــد و به توافق 
رسیدید .ارشــدترین دیپلمات جمهوری 
اســالمی ایران تصریح کرد: لــذا ما طرف 
مثبت تحوالت در منطقه هســتیم. البته از 
هر ابتکاری که کمک کند به ثبات، امنیت و 

پیشرفت منطقه استقبال می کنیم به ویژه 
ابتکارات بین المللی که ســازمان ملل هم 

مبتکرش باشد.
وزیر امور خارجــه ادامــه داد: تقریبا من با 
آقای آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل 
، بطور ماهانه یا ۴0 روز یکبار درباره مسایل 
منطقه گفتگو داریم امــا االن صبحت ما از 

تضمین ، مسایل منطقه نیست .
امیرعبداللهیــان تصریح کرد: ما در ســال 
۲0۱5 مذاکره کردیم و  بــه برجام با هدف 
مشخصی رســیدیم که تحریم ها لغو شود 
و مردم ما از برجام نفــع اقتصادی ببرند. لذا 
وقتی می گوییم تضمین، یعنــی توافق ما 
بگونه ای باشد که نفع اقتصادی در بازگشت 

به برجام قابل لمس باشد.

چرا دسترسی رئیس جمهوری آمریکا 
به توئیتر قطع شد؟

وزیر خارجه در پاســخ به پرسش خبرنگار 
المانیتــور دربــاره محدودیــت اینترنت و 
حجاب و گشت ارشاد ، گفت : پیشنهاد می 
کنم یک سفر به ایران بیایید. دقیقا وضعیت 
را در خیابان های ایران ببینید. آزادی بیان 
و عمل مردم را ببینید. وضعیت حجاب را در 
ایران ببینید؛ هر کس در مسیر خودش ولی 

با چارچوب های کلی که وجود دارد.
امیرعبداللهیان افزود: به نظرم بعد خودتان 
پاسخ خودتان را بهتر می گیرید.هر پاسخی 
االن بخواهم بدهم شــما انقدر تحت تاثیر 
فضاهای تصنعی که در فضای مجازی ایجاد 
شده، هستید که ممکن است کمکی به شما 

نکند.
وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: دموکراسی 
در ایران وجود دارد و شما باید آن را ببینید. 
شما در داخل آمریکا وقتی که کنگره تصرف 
شــد، فضای مجازی را کنترل کردید .حتی 
دسترســی رئیس جمهور کشــورتان را به 
توییتر  قطع کردید. چرا ایــن اتفاق افتاد؟ 

بخاطر امنیت کشورتان. 
وی تصریح کرد: اعتراض به شکل مسالمت 
آمیز حق طبیعی مردم هر کشوری است اما 
کشــتن، غارت کردن، آتش زدن و خشونت 
موضوعی اســت که هیچ دولتی در مقابلش 

سکوت نمی کند.
امیرعبداللهیان افزود: لذا هر سوالی شما در 
این زمینه بپرســید من باید از شما بپرسم 
چرا وقتی این اتفاق در آمریــکا افتاد، بدتر 
عمل کردنــد ؟وی گفت: کشــته هایی که 
آمار اعالم شــده، بخش مهمش آشوبگران 
نیروهای امنیتی را کشــته انــد نیروهای 
ســازماندهی شــده، گروهک تروریستی 
منافقین که بخشــی از آنها در اروپا و آمریکا 

هستند و آزادانه زندگی می کنند.

اوضاع کامال تحت کنترل است
وزیر امــور خارجه در  پاســخ به پرســش 
خبرنگار المانیتور دربــاره تصاویر برخورد 
نیروهای امنیتی با آشوبگران گفت : بخشی 
از این تصاویر ســاختگی اســت.اما برخی 
از تصاویر،  برخورد با آشــوبگران است. اگر 
این اتاقی را که ما نشسته ایم کسی بخواهد 
آتش بزند، شــما راحت می نشــینید؟ در 
مقابل آشوب شما باید با اقتدار پاسخ بدهید.
امیرعبداللهیــان افــزود: االن اوضاع کامال 
تحت کنتــرل اســت. روز اول آنچه در کف 
خیابان رخ داد، احساسات مردم بود. در آن 
روز، نه خودرویی آتش زده شــد، نه بانکی 

سرقت شد. 
وی اضافــه کــرد: االن تمام شــبکه های 
تلویزیونی ماهواره ای و اینترنتی مردم را به 
حضور در خیابان و تغییر نظام تشــویق می 
کنند. برخی از اینها ریشه در آمریکا، برخی 
در اروپــا و انگلیس و برخی ریشــه در یک 

کشور منطقه ما دارد .
وزیر خارجه ادامــه داد: مداخله خارجی در 
یک موضوع پیــش آمده در داخــل ایران، 
ابعاد این مســاله را در فضای افکار عمومی 

گسترده تر کرده است.

استقبال از روابط دیپلماتیک
 با عربستان 

امیرعبداللهیان همچنین درباره مذاکرات 
ایران و عربســتان نیز با اشــاره به پنج دور 
مذاکرات گفت کــه روی موضوعاتی توافق 
کردیم و از بازگشــت روابــط دیپلماتیک 
دو کشــور به حالت طبیعی و از بازگشــایی 
ســفارتخانه های دو کشور اســتقبال می 
کنیم و دریچه بازگشــت عربستان به روابط 

عادی با ایران را باز گذاشته ایم.
وزیر خارجــه ایران درباره همــکاری های 
دفاعی ایران با روســیه افزود که همکاری 
دفاعی داریــم اما از هیچ طرفــی در جنگ 
اوکراین حمایت نمی کنیم و مخالف جنگ 

در یمن، اوکراین، فلسطین و ... هستیم.
وی با اشــاره به تــالش های ایــران برای 
برقراری آتش بس و صلح در یمن و اوکراین 
تصریح کرد ارسال سالح به اوکراین را از هر 
طرف که باشــد، کاری نادرســت می دانیم 

زیرا کمکی به حل مساله نمی کند.
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در نامه ای به معاون اول رییس جمهور
ولی بازار  وند نز رییس سازمان بورس ۸ عامل ر

سهام را اعالم کرد
 رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای بــه معاون اول رییس 
جمهور با بررســی شــرایط کنونی بازار ســرمایه، ۸ چالش عمده و 6 

پیشنهاد برای مدیریت نااطمینانی ها در این بازار را اعالم کرد.
مجید عشقی در نامه ای رســمی خطاب به »محمد مخبر« معاون اول 
رییس جمهور با بررسی شرایط کنونی بازار سرمایه در ایران، چالش ها و 

عوامل نگرانی در بازار سهام در شرایط فعلی را ۸ محور اعالم کرد.
در این نامه مهم ترین چالش ها و عوامــل ایجادکننده نگرانی های بازار 
سهام در محورهای هشت گانه شــامل روند افزایشی نرخ سود بانکی و 
تاثیر آن بر خروج نقدینگی از بازار، کاهش حاشــیه ســود شرکت های 
ناشــی از افزایش نرخ خــوراک و حامل هــای انــرژی، قیمت گذاری 
دســتوری محصوالت صنایع از قبیل خودرو، شــوینده، الستیک و...، 
انجام معامالت شرکت پاالیش و پخش در بورس انرژی، نوسان در نرخ 
ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی های صنایع برای توســعه فعالیت، 
واگذاری ســهام در شرکت های خودروســازی، اتخاذ تصمیمات برای 
شرکت های صادرات محور بدون درنظرگرفتن منافع کالن اقتصادی و 
قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولید و بهای 

تمام شده نام برده شده است.
در پایــان ایــن نامــه ۷ صفحــه ای پیشــنهادهایی بــرای مدیریت 
نااطمینانی ها در بازار ســهام نیز در 6 محور با عنوان تثبیت نرخ ســود 
بین بانکی در کانال از پیش تعیین شــده، حذف نرخ هــاب اروپایی از 
فرمول قیمت گذاری نرخ خوراک و ســوخت گاز، حذف قیمت گذاری 
دســتوری، شــفاف شــدن روابط مالی فی مابین دولــت و بنگاه های 
اقتصادی، تعیین تکلیــف واگذاری ســهام خودروهــا و واریز مابقی 
تعهدات صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه ارائه شده 

است.

وزارت اقتصاد اعالم کرد
پرداخت ۲۳.۶ هزار میلیارد تومان وام بدون 

ضامن به ۷۰۳ هزار نفر تا پایان مردادماه
 وزارت امــور اقتصادی و دارایی اعالم کرد: بانک هــای دولتی از ابتدای 
بهمن ۱۴00 تا پایان مردادماه امســال، ۲3 هزار و 6۷3 میلیارد و 356 

میلیون تومان تسهیالت به ۷03 هزار و ۴60 نفر پرداخت کرده اند.
به گزارش وزارت اقتصاد، سید احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی از اواخر دی ماه سال گذشــته بانک های دولتی را موظف کرد 
در پرداخت تسهیالت کمتر از ۱00 میلیون تومان صرفاً اعتبارسنجی 
را مالک پرداخت قرار دهند و از روش ســنتی درخواست ضامن دست 

بکشند.

به دنبال ایــن رویکــرد، وزارت امور اقتصــادی و دارایــی اقتصاد در 
۲۹ دی ماه ســال گذشــته طی بخشــنامه ای بانک هــای دولتی را به 
پرداخت تســهیالت خرد بدون ضامن مکلف کرد و با وجود آنکه بانک 
مرکزی بخشــنامه مرتبط را در ۱۲ تیرماه به شــبکه بانکی ابالغ کرد؛ 
اما بانک هــای دولتی از همــان ابتدای بهمن ماه ســال ۱۴00 اعطای 
تسهیالت بدون ضامن و بر اساس اعتبارســنجی را در دستور کار قرار 
دادند.در همین راستا از ابتدای بهمن ماه ســال گذشته تا پایان تیرماه 
امسال ۱5 هزار و ۹3۱ میلیارد و 63۲ میلیون تومان تسهیالت در قالب 
۴۷5 هزار و ۴۴۸ فقره تسهیالت توسط بانک های دولتی پرداخت شده 
است که این آمار در پایان مردادماه با جهشــی قابل توجه به ۲3 هزار و 
6۷3 میلیارد و 356 میلیون تومان تســهیالت به ۷03 هزار و ۴60 نفر 
رســید که تنها در یک ماه ۷ هزار و ۷۴۱ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان 
رشد داشته اســت.  گزارش عملکرد بانک های دولتی و خصوصی شده 
در ارتباط با تســهیالت خرد تا ســقف یک میلیارد ریال بدون ضامن از 

۱۴00.۱۱.۱ تا ۱۴0۱.5.3۱
طبق این جدول، بیشترین تســهیالت بدون ضامن توسط بانک سپه با 
۷ هزار و ۷۴6 میلیارد تومان در ۲۷۴ هزار و ۹۹۴ فقره پرداخت شــده 
اســت. در واقع 33درصد از کل تسهیالت پرداختی بدون ضامن توسط 

بانک سپه انجام شده است.
بعد از آن بانک تجارت بــا ۱۸ درصد، بانک قرض الحســنه مهر ایران با 
۱۴درصد، رفاه کارگران با ۱3 درصد و بانک ملی با ۱۲ درصد رتبه های 

بعدی را از نظر بیشترین میزان پرداخت وام بدون ضامن دارا هستند.

از تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان چه خبر؟
تعیین تکلیف ســهام عدالت متوفیان از مهم ترین موضوعاتی است که 
وراث این افراد مدت هاست چشم انتظار آن هســتند، با این حال زمان 

نهایی آن همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.
آمارها از فوت سه میلیون مشــمول سهام عدالت طی سال های گذشته 
خبر می دهند اما طی این ســال ها امکان انتقال سهام متوفیان به وراث 
وجود نداشته اســت. البته وعده تعیین تکلیف این سهام بارها از سوی 
مسئوالن داده شــده اما هنوز به مرحله اجرا نرســیده است. البته باید 
به این نکته توجه داشــت که سود ســالیانه ای که طی این سال ها برای 
مشــموالن دیگر واریز شــده اســت برای متوفیان محفوظ مانده و به 

محض تعیین تکلیف، به حساب وراث واریز خواهد شد.
اتفاقی که در بین رخ داده، این اســت که وراث برخی از مشــموالن هم 
فوت کرده اند و بازار ســرمایه و قوه قضاییه باید در ارتبــاط با یکدیگر 
افراد را شناسایی کرده و ســهام را به صورت غیرحضوری منتقل کنند. 
روش غیرحضوری بــه دلیل تعداد باالی افراد در نظر گرفته شــده تا از 
مراجعه حضوری و ازدحام جلوگیری شــود.پیش از این اعالم شده بود 
که اطالعات الزم که از قوه قضاییه به سمات در حال ارسال است و پایان 
شهریور زمانی بود که برای به نتیجه رسیدن این فرایند اعالم شده بود. 
اما به نظر نمی رسد این امر محقق شود؛ چراکه پیمان حدادی - مشاور 
رئیس سازمان بورس در امور سهام عدالت - در آخرین اظهار نظر خود 
درمورد تعیین تکلیف ســهام عدالت متوفیان گفته که قوه قضاییه در 

ارسال اطالعات به سپرده گذاری کمی از برنامه عقب است.

بازار

یک کارشــناس اقتصادی گفت: بایــد در برنامه هفتم 
توســعه، اصالحات نهادی با توجه به تجربه های دنیا و 
متناســب با امکانات و منابع صورت گیرد و نباید در آن 

اهدافی تعیین شود که نشدنی است.
کامران نــدری، دربــاره تدوین برنامه هفتم توســعه 
اظهار کرد: معموال برنامه ریز در برنامه توســعه باید به 
اصالح نهادی توجه کند. به عبــارت دیگر، تغییری در 
میانگین و متوسط نرخ رشــد در برنامه های توسعه رخ 
نمی دهد مگر اینکه ساختارهای سیاستگذاری تغییر 
کند. بدین منظور، آنچه ســازمان برنامه و بودجه باید 
بر آن تمرکز کند، اســتقالل بانک مرکزی است و باید 

به گونه ای برنامه ریزی کند تا به طور نســبی 
در پنج سال آینده یک بانک مرکزی مستقل 

داشته باشیم.
وی افزود: محــور دوم در برنامه ریزی برای 
برنامه هفتم توسعه باید این باشد که اصالح 
محیط کســب وکار بهبود پیدا کند و محیط 
کسب وکار کشور در پنج سال آینده به نقطه 

مناسبی برسد که به هزینه و برنامه نیاز دارد. به عنوان 
مثال، بخش زیادی از اراضی کشــور ثبت نشــده اند یا 
برخی از اراضی تغییر کاربری داده اند اما تعیین تکلیف 
نشده اند که این موضوع مســئله جدی است و سازمان 

برنامه و بودجه باید روی آن تمرکز کند.
این کارشــناس اقتصادی ادامــه داد: اینکه 
در برنامه هفتم توســعه گفته شــود که باید 
از نظر متوسط نرخ رشــد به عددی برسیم، 
در سال های گذشــته ثابت شده که ما به این 
اعداد دست پیدا نمی کنیم  مگر اینکه برنامه 
مشــخصی برای اصالح ســاختارها داشته 
باشیم.ندری شــیوه قبلی تدوین برنامه هفتم توسعه 
را بســیار پر ایراد دانســت و گفت: ضعــف برنامه های 
قبلی توســعه این بود کــه هیچ کدام از اعــداد و ارقام 
تعیین شــده، تحقق پیدا نکرد و عمدتا در رســیدن به 

اهداف کمی برنامه های توســعه ناکام بوده ایم. در حال 
حاضر، ساختار بیمه ها، صندوق های تامین اجتماعی 
و صندوق های بازنشستگی مســتعد بحران هستند و 
در نظام بانکی نیز با مشکالت جدی مواجه هستیم که 
برنامه هفتم توســعه باید بتواند بگوید که در چند سال 
آینده به وضعیت چند بانک می خواهد ورود کند و آن ها 

را سر و سامان بدهد.
وی گفت: باید در برنامه هفتم توسعه، اصالحات نهادی 
با توجه به تجربه های دنیا و متناسب با امکانات و منابع 
صورت گیرد و نبایــد در آن اهدافی تعیین شــود که 

نشدنی است.

در حالی که ۲5 ســال از زمان آغاز عملیات پروژه آزادراه 
تهران-شــمال می گذرد، با تکمیل فاز یــک و چهار در 
ســال های گذشــته، اکنون مطابق وعده های وزارت 
راه و شهرســازی، باند رفت منطقه دو این آزادراه، باید 
تا یک ســال دیگر آماده بهره برداری باشد. پروژه آزادراه 
تهران-شمال در ســال ۱3۷3 به تصویب شورای عالی 
معماری و شهرسازی رسید و عملیات اجرایی آن از سال 

۱3۷6 آغاز شــده و تاکنون فاز اول و چهــارم این محور 
آزادراهی 3۲ کیلومتر و ۲0 کیلومتر افتتاح شــده و در 
حال بهره برداری است، اما فازهای دوم و سوم این آزادراه 
همچنان نیمه کاره مانده است.پس از افتتاح منطقه یک 
آزادراه تهران شمال در ششم اســفندماه سال ۱3۹۸، 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی وعده دادند که فاز دوم 
این پروژه را تا پایان ســال ۱3۹۹ یا نهایتا تا پایان دولت 

دوازدهم یعنی بهار سال ۱۴00 خواهند ساخت. یعنی 
قرار بود باند رفت منطقه دوم آزادراه تهران-شــمال به 
بهره برداری برسد.از فاز دوم این آزادراه نیز تاکنون تونل 
البرز به عنوان طوالنی ترین تونل کشور به طول بیش از 
شش کیلومتر به بهره برداری رسیده است. پس از تکمیل 
فاز دو،  فاز سوم آزادراه تهران-شمال باقی می ماند که از 
پل زنگوله در ابتدای استان مازندران آغاز شده و به طول 

۴۷ کیلومتر ادامه پیدا کرده و در ســه راهی دشت نظیر 
به فاز چهارم این آزادراه متصل می شــود.  در این راستا 
به تازگی خیرالـله خادمی - معاون وزیر راه وشهرسازی 
به ایســنا اعالم کرد، باند غربی منطقه دو آزادراه تهران 
- شمال با ۸6 درصد پیشــرفت فیزیکی در حال تکمیل 
شــدن اســت و با تامین به  موقع منابع اعتباری تا پایان 

سال مالی ۱۴0۱ آماده بهره برداری می شود.

توسعه

آزادراه

خریدار  مدیر اداره تامیــن مالی زنجیره 
تولید بانک مرکزی اعالم کرد: در راســتای 
متنوع ســازی روش های تامین مالی غیر 
تورمی تولید و رفع مشکالت اعتباری بنگاه 
ها، امسال حداقل ۱00 هزار میلیارد تومان 
از معامالت بورس کاال با ابزارهای اعتباری 

مانند اوراق گام تامین مالی می شود.
حمید آذرمنــد با اشــاره به تفاهــم نامه 
۲۲ مــاده ای که اخیرا میــان بانک مرکزی 
و وزارتخانه های صمت و امــور اقتصادی و 
دارایی به امضا رســیده است، ضمن تشریح 
جزئیات این تفاهم نامه گفت: دستورالعمل 
معامالت بورس کاال با اســتفاده از ابزارهای 
اعتباری هفته گذشته به شبکه بانکی ابالغ 
و زیرساخت های  الزم فراهم شده است که 
انتظار می رود این هدف در نیمه دوم ســال 

جاری محقق شود.
وی افزود: بنــد دیگــر ایــن تفاهنامه در 
خصــوص تامیــن مالــی زنجیــره نفت و 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی و همچنین 
زنجیــره ای صنایــع غذایی با اســتفاده از 
ابزارهای تامین مالی زنجیره ای اســت که 
در این خصوص به میزان ۱00 هزار میلیارد 
تومان بــرای نیمه دوم ســال هدف گذاری 

شده است.
طبق اعالم بانک مرکزی، مدیر اداره تامین 
مالی زنجیره ای تولید با بیان اینکه به منظور 
اســتفاده از ابزارهای تامین مالی مبتنی بر 
بازار ســرمایه توافق شــد که بانک مرکزی 
به میزان 50 هزار میلیــارد تومان به بانک 
ها جهت ضمانت اوراق بدهی منتشــر شده 

توسط شرکت ها در بورس مجوز اعطا کند، 
افزود: این موضــوع می توانــد روش های 
تامین مالی مبتنــی بر بازار ســرمایه را به 

میزان قابل توجهی توسعه دهد.
این مقام مســئول در بانک مرکزی تصریح 
کرد: عالوه بر مواردی که گفته شــد بحث 
اجرایی شــدن اســتعالم صورتحســاب 
الکترونیــک بابــت پرداخت تســهیالت و 
اعتبارات توســط بانک ها بود که مقرر شد 
تا پایان ســال به میــزان ۷0 درصد حداقل 
این فرایند عملیاتی و اجرایی شــود. ضمن 

اینکه در خصوص تکمیل زیرســاخت های 
تامیــن مالی زنجیــره برنامه ریزی شــده 
اســت که ظرف مدت دو مــاه آینده تمامی 
زیرساخت های مورد نیاز برای تامین مالی 

زنجیره تکمیل شود.
وی افــزود: بــه منظــور اســتفاده از ابزار 
کارت اعتباری هم هدف  گذاری شــده که 
امکان پرداخت تســهیالت قرض الحسنه 
خانــوار از طریق کارت هــای اعتباری مهیا 
شــود و خانوارها قادر باشــند تســهیالت 
قرض الحســنه مــورد نیــاز را از طریــق 

کارت های اعتباری دریافت کنند.
آذرمند در خصوص تقویــت صندوق های 
تخصصی تضمین از محل تبصره ۱۸ قانون 
بودجه گفت: در این زمینــه هم توافق بین 
دستگاه ها انجام گرفته اســت که از طریق 
تقویت صنــدوق های تخصصــی تضمین 
امکان تامین مالی بنگاه هــای اقتصادی با 
ریسک پایین تر و پوشــش ریسک مناسب 

مهیا خواهد شد.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: عالوه بر 
اینها مقرر شــد که الیحه وثایق بانکی هم 

طی ماه های آینــده نیز در دولــت نهایی و 
به مجلس ارسال شــود که از این طریق هم 
امکان تنوع بخشــی به نحوه وثیقه سپاری 
بنگاه ها مهیا خواهد شــد. ضمــن اینکه به 
منظور اجرایی شدن این برنامه ها کارگروه 
عملیاتــی تفاهم نامــه از دو هفته پیش کار 
خود را در بانک مرکزی شــروع کرده است 
و به صــورت منظم و هفتگــی این کارگروه 
تشکیل می شود و ان شاء اهلل نظارت بر روند 
اجرای تفاهمنامــه از طریق این کارگروه به 

صورت مستمر انجام خواهد شد.
گفتنی اســت؛ در راســتای تحقــق اهداف 
شعار ســال مبنی بر حمایت از تولید دانش 
بنیان و اشــتغال آفرین و همچینن به منظور 
تقویــت راهکارهــای تامین ســرمایه در 
گردش تولید که در دیــدار رییس جمهور و 
اعضای هیات دولت با رهبــر معظم انقالب 
در هشتم شهریورماه مورد تاکید قرار گرفت 
و همچنیــن در ادامه سیاســت های دولت 
ســیزدهم درباره ارتقای و بهبود شیوه های 
تامین مالی تولید و هدایت منابع و اعتبارات 
به ســمت فعالیت های مولد در جهت رشد 
تولید، تفاهم نامــه ای در ۲۲ بند مورد توافق 
وزرای اقتصــاد و صمت و رییــس کل بانک 
مرکزی قرار گرفت و مقرر شد همه اقدام های 
الزم بر اســاس تفاهم نامــه، مــورد اجرا و 
پیگیری قرار گیرد.این تفاهم نامه به امضای 
»سید احسان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی 
و دارایــی، »علی صالح آبــادی« رییس کل 
بانک مرکزی و »سید رضا فاطمی امین« وزیر 

صنعت، معدن و تجارت رسید.

بایدهایی برای برنامه هفتم توسعه

تعیین زمان یک ساله برای تکمیل باند رفت آزادراه تهران-شمال

 آمارهای قاچاق در دست کیست؟

پاسخگویی مسئولین درباره قاچاق محرمانه شد! 
محمدحسین سیف اللهی مقدم  معاون 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه 
گزارش عملکرد و کم کاری دســتگاه های 
مسئول در زمینه برخورد با قاچاق محرمانه 
اســت، گفت: همواره این گزارش ها به طور 

اختصاصی داده می شود.
 اکبر پازوکی رئیس اتحادیه فروشــندگان 
لوازم خانگی در روزهای اخیــر اعالم کرد: 
»برخی از سایت های فروش همگی کاالی 
لوازم خانگی قاچاق می فروشند؛ ولی دولت 

هیچ برخوردی با آنها نمی کند.«
پیش تــر از آن نیــز محمدرضا شــهیدی، 
دبیر انجمن لــوازم صوتــی و تصویری نیز 
در خصوص حجم بــاالی کاالی قاچاق در 
بــازار امین حضور، اعتراض داشــت و گفته 
بود: »این موضوع را باید از مســئوالن ستاد 
مبارزه و قاچــاق کاال و ارز و همچنین دیگر 
مسئوالن ذی ربط پیگیری کرد؛ اما موضوع 
فقط فضــای فیزیکی نیســت؛ بلکه عرضه 
کاالی قاچــاق به صورت گســترده تری در 

فضای مجازی در حال اتفاق افتادن است«.
با این تفاسیر، ســوالی که به وجود می آید 
این اســت کــه در حال حاضر مســئولیت 
توزیع کاالی قاچاق در بازار برعهده کیست 

و چرا نهادی در این زمینه پاسخگو نیست؟

تولیدکنندگان، منتقد همیشگی 
عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق

موج انتقادات نسبت به عملکرد ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز از بدو تأســیس این ارگان 
در دو دهه گذشــته همواره وجود داشــته 
است؛ اما متأســفانه مطابق شواهد، تاکنون 

کارنامه قابــل دفاعــی در زمینــه میزان 
پیشــگیری و مقابله با قاچاق در کشور ارائه 

نشده است.
موضوعی که همیشــه مطالبــه انجمن ها، 
اتحادیه هــا، اصناف و اذهــان عمومی بوده 
اســت؛ به بیان دیگر، فقدان آمــار متقن و 
دقیق در زمینه میــزان آمار اجناس موجود 
قاچاق در کنار نبود آمــار تجمیعی و دقیق 
از میزان کشــف و ضبــط کاالی قاچاق در 
سطح عرضه همواره یکی از مسائلی بوده که 
عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز را با 

انتقاد شدیدی مواجه کرده است.
مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه 
تولیدکننــدگان پوشــاک دراین خصوص 
اعالم کرد: »میان بخش خصوصی و ســتاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز شــکاف بســیار 
زیــادی در زمینــه ارقام قاچاق در کشــور 
وجود دارد و بخش خصوصی به هیچ عنوان 

ارقام اعالمی این ستاد را قبول ندارد!«

آمارهای متناقض از میزان قاچاق
این آمارهــای متناقض و ازهم گســیخته 
باعث شده است که در کشور، کلکسیونی از 
آمارها و اطالعــات پیرامون قاچاق به وجود 
بیــاورد. به عنوان مثال علیرضــا مناقبی، 
رئیس مجمع عالــی واردات در هفته های 
گذشــته رقم قاچاق به کشــور را ۲5 تا ۲۷ 
میلیارد دالر در ســال برآورد کرده بود؛ اما 
نکته جالب توجه آن است که از سال ۱3۹۸ 
تاکنون آمار رسمی از ســوی ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز منتشــر نشده است و پیش 
از آن نیز آمار میزان قاچاق کاال و کشــفیات 

همواره ارقام ثابتی بــوده و در طی چندین 
سال این ســتاد رقم ۱۲.5 میلیارد دالری را 

میزان قاچاق به کشور عنوان کرده است.
از ســوی دیگر در طی ســال های گذشته 
مجلس شــورای اســالمی و وزارت صمت 
نیز به نوبه خود داعیــه دار اعالم آمار قاچاق 
بوده اند و هر یک تا به امروز آمارهای متعدد 
و بعضــاً متناقضــی را در ایــن زمینه اعالم 

کرده اند.

وقتی متولی اعالم آمار قاچاق، فقط 
سکوت می کند!

با مراجعه به وبگاه رســمی ســتاد مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز متوجه آن می شــویم که 
نه تنها این ســایت فاقد هرگونه آمار رسمی 
تجمیعــی از میــزان قاچاق اســت، بلکه 
مدت اســت اطالعات آن نیز به روزرسانی 
نشده و بعضاً گزارشــات آن منسوخ شده و 

غیرقابل استناد است.
اما حمیدرضا دهقانی نیا، ســخنگوی ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مدعی اســت که 

آمار کشفیات و برخوردهای قاچاق، همیشه 
در دســترس بوده و رســانه ها به ســادگی 
می توانند این آمارها را ضمن تماس با دفتر 

فناوری اطالعات این ستاد دریافت کنند!
دهقانی نیا در این رابطه گفت: ارزش ریالی 
پرونده های قاچاق طی پنج ماهه اول امسال 
معــادل 500 میلیارد تومان بوده اســت و 
اینکه برخورد با قاچاق کاال دیده نمی شــود 
و یا فقط در تهران و اصفهان دیده می شود، 
دلیل بر عدم برخورد نیســت.ولی برخالف 
ادعای سخنگوی این ســتاد، علی مؤیدی 
رئیس این ســتاد خــود معترف بــوده که 
آمارهای این ســتاد قدیمی و منسوخ شده 
هســتند و البته تقصیــر آن متوجه وزارت 
صمت اســت. مؤیدی در تیرماه امســال به 
رسانه ها اعالم کرد: »از سال ۹۹ به بعد آمار 
قاچاق را نداریم و ســتاد معطــل ارائه آن از 

سوی وزارت صمت است!«

گزارش عملکرد ارگان ها درباره 
قاچاق محرمانه است!

در همیــن رابطــه، امیرمحمــد پرهام فر، 
مدیــرکل دفتر پیشــگیری ســتاد مبارزه 
با قاچــاق کاال و ارز در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، با بیان اینکه با مدیران دســتگاه های 
متخلف در زمینه مبارزه بــا قاچاق برخورد 
جدی صورت می گیرد، گفت: به عنوان مثال 
اخیراً یکــی از مدیران متخلــف در زمینه 
فرآورده های نفتی به علت ســهل انگاری در 
زمینه مبارزه با قاچاق از سمت خود برکنار 
شد.به گفته پرهام فر، رسانه ها بیشتر اوقات 
ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز را مورد 

هجمه قرار می دهند، با این وجود گزارشات 
ســتاد مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز درباره 
عملکرد دستگاه های متولی حوزه برخورد 
با قاچاق و نیز تخلفات و کم کاری آنان در این 
زمینه محرمانه اســت؛ اما این گزارش ها به 
طور مرتب به مجلس و نهادهای باالدستی 
ارائه می شــود.مدیرکل دفتر پیشــگیری 
ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: آمار 
کشفیات ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به 
طور مرتب منتشر می شــود و در دسترس 
بــوده و به طورکلــی خیلــی از فعالیت ها و 
نامه نگاری های ســتاد با ارگان های متولی 
مبارزه با قاچاق محرمانه و غیرقابل انتشــار 

است.

مبارزه با قاچاق فقط بر عهده
 ستاد نیست

پرهام فر بــا بیان اینکه مبــارزه با قاچاق در 
کشور نیازمند هماهنگی بین دستگاه های 
مختلف اســت که ســتاد مبارزه با قاچاق 
ایــن مســئولیت را برعهــده دارد، گفت: 
به عنوان مثال فراجا باید در ســطح عرضه با 
یگان عملیات، به برخورد باعرضه کنندگان 

کاالی قاچاق بپردازد.
وی در انتها اظهار داشــت: ســتاد مبارزه با 
قاچاق، روزانه در حال پیگیــری و تذکر به 
ارگان های مربوطه اســت تا هرچه سریع تر 
وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند از 
طرفی نهادهای مذکور را در وهله نخست به 
نهادهای باالدستی معرفی کرده و در مرتبه 
دوم با تهدید، تشویق و غیره آنها را مجبور به 

پاسخگویی می کنیم.



رییس سازمان توسعه تجارت مطرح کرد

شریک جدید تجاری ایران از شرق آسیا می آید

سخنگوی سازمان اموال تملیکی تشریح کرد

وی خارجی جزئیات مزایده ۱۰۶۲ خودر

صنعت
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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وزیر جهاد کشاورزی:
مطالبات گندم کاران صفر شد

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمام مطالبات گندم کاران پرداخت 
شده است، گفت: الگوی کشت بروز رسانی شده است و روز چهارشنبه 

به استان ها ابالغ می شود.
 ســید  جواد ســاداتی نژاد، وزیر جهاد کشــاورزی در  یک  گفت  و  گوی  
تلویزیونی  با بیان اینکه تمام مطالبات گندم کاران پرداخت شده است، 
اظهار  کرد: با پرداخــت ۱0 هزار میلیارد تومان ، جمــع پرداختی ها به 
گندم کاران به ۸3 هزار میلیارد تومان رســید و پرونده مطالبات گندم 

کاران بسته  شد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال سال استثنایی در تحویل گندم بود 

و حدود 60 درصد افزایش خرید گندم داشتیم.
وی افزود: ۷.5 میلیون تن گندم از کشــاورزان خریداری شده هر چند 

خرید هنوز ادامه دارد. میزان خرید سال گذشته ۴.5 میلیون تن بود.
ســاداتی نژاد درباره الگوی کشــت هم گفت: الگوی کشت بروز رسانی 

شده است و روز چهارشنبه به استان ها ابالغ می شود.

عضو هیأت رییسه اتاق ایران مطرح کرد
سه پیش نیاز مهم برای توسعه تجارت ایران

عضو هیأت رییســه اتاق بازرگانی ایران می گوید بهبود شــرایط ایران 
در دیپلماســی اقتصادی، نیازمنــد عملکرد هماهنگ دســتگاه ها و 
چارچوب های مختلف است که هماهنگی آنها می تواند تاثیری مهم در 

توسعه تجارت کشور داشته باشد.
کیوان کاشفی اظهار کرد: اقتصاد ایران ظرفیت های قابل توجهی برای 
توسعه صادرات و افزایش فعالیت های تجاری دارد اما برای آنکه امکان 
اســتفاده از تمام این ظرفیت ها به وجود آید، باید تمام مقدمات الزم از 
سوی دستگاه های مختلف دیده شــده و در چارچوب آن اقدامات الزم 

در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به پیگیری طرح دیپلماســی اقتصادی در مجلس شورای 
اســالمی تصریح کرد: آنچه که باید در چارچوب این طرح نهایی شود، 
ایجاد هماهنگی الزم چه در ســطح قوانین و چه در سطح دستگاه های 
اجرایی است. درواقع دیپلماسی اقتصادی از ســه ضلع اصلی تشکیل 
می شــود و برای بهبود شــرایط در این حوزه ما باید در هر ســه ضلع 

تغییرات الزم را اجرایی کنیم.
عضو هیأت رییســه اتاق بازرگانی ایران، وزارت خارجــه را یکی از این 
اضالع دانســت و توضیــح داد: وزارت خارجه چه در حــوزه معاونت 
اقتصــادی و چه در ســطح ســفارتخانه ها و دیپلمات هــای حاضر در 
کشــورهای خارجی، نقش و ســهمی مهم در پیگیــری اولویت های 
اقتصادی دارد و باید در چارچوب دیپلماسی اقتصادی این بخش فعال 

شود.

کاشــفی ادامه داد: ضلع دوم بــه قوانین و مقــررات بازمی گردد. ما در 
ســال های گذشــته برای توســعه فعالیت های تجاری با مشکالت و 
ناهماهنگی هایی در حــوزه مقررات صادراتی مواجه شــدیم و همین 
موضوع برای ما چالش آفرین شــد. از این رو تغییر و اصالح یا هماهنگی 

قوانین با این اولویت های تجاری برای ما اهمیت فراوانی دارد.
وی اتاق های بازرگانی را ســومین ضلع در این بخش دانست و به سایت 
اتاق ایران گفت: اتاق های بازرگانی مشــترک که به شــکل مستقیم با 
فضای اقتصادی کشــورهای مقابل ارتباط دارند، در این حوزه سهمی 
مهم ایفا می کنند و پس از آن هماهنگی ها در اتاق های بازرگانی کشور 

با فعاالن اقتصادی پیگیری خواهد شد.
کاشفی خاطرنشــان کرد: با هماهنگ کردن این اضالع، در صورتی که 
شــرایط برای احیای برجام و کنار رفتن تحریم ها فراهم شود، می توان 
انتظار داشت که اقتصاد ایران شــرایط بهتری را تجربه کند و در حوزه 

تجارت، موفقیت هایی تازه به ثبت برسد.

معاون وزیر صمت اعالم کرد
پیشنهاد وزارت صمت برای تخفیف ۱۰ درصدی 

تعهد ارزی لوازم خانگی
معاون وزیــر صمت گفت: پیشــنهاد وزارت صمت بــه بانک مرکزی و 
سازمان توســعه تجارت برای کاهش تعهد ارزی صادرکنندگان نمونه 

لوازم خانگی از ۹0 درصد به ۸0 درصد است.
به نقــل از وزارت صمت، محمدمهــدی برادران اظهار کــرد: صادرات 
لوازم خانگی از کشــورمان در پنج ماهه نخست ســال جدید نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل ۱۷ درصد افزایش یافته اســت.معاون صنایع 
عمومی وزیر صمت افزود: در حــال حاضر تولید کنندگان لوازم خانگی 

کشورمان توانایی رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را دارند.
وی درباره رفع موانع صادرکنندگان لوازم خانگی گفت: پیشنهادهایی 
به بانک مرکزی و ســازمان توســعه تجارت برای بازگشت تعهد ارزی 

صادرکنندگان نمونه لوازم خانگی داده شده است.
برادران اضافه کرد: بر اساس این پیشــنهاد، بازگشت تعهد ارزی صادر 
کنندگان نمونه لوازم خانگی از ۹0 درصد به ۸0 درصد کاهش می یابد. 
امیدواریم با اجــرای این پیشــنهاد صادرکنندگان لــوازم خانگی در 

بازارهای بیشتری حضور یابند.

رشد ۵.۳ درصدی سرمایه گذاری مجوزهای 
صنعتی تا پایان مردادماه

 واکاوی آمارهای رسمی منتشر شــده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاکی از ســرمایه گذاری حدود پنج هزار و ۲۱5 هــزار میلیارد ریالی 
برای صدور مجوزهای صنعتی از ابتدای امسال تا پایان مردادماه است؛ 
آماری که در مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته رشد 5.3 درصدی 

نشان می دهد.
به گزارش آمارهای یاد شده، در پنج ماهه نخست امسال ۹ هزار و ۱۷۹ 
فقره جواز تاسیس صنعتی در کشور صادر شــد که ایجاد اشتغال ۲۴۴ 

هزار و ۷۲۹ نفری از آنها انتظار می رود.
بر اســاس این گزارش، در مدت مذکور ۲ هــزار و 5۴۴ فقره پروانه 
بهره برداری ایجادی و توســعه ای با پیش بینی سرمایه گذاری ۷0۷ 
هزار و ۱۲۷ میلیارد ریالی و اشــتغال ۴۸ هــزار و ۸۹5 نفری صادر 

شد.
بررســی آمارهای پنج ماهه همچنین حاکی اســت: در این مدت 36۱ 
فقره پروانه اکتشــاف معدنی )رشــد ۱.۴ درصدی(، ۱۸3 فقره گواهی 
کشــف )رشــد 6.۴ درصدی( و ۲0۲ فقره پروانه بهره بــرداری معادن 
)رشد 5.۸ درصدی( در کشــور صادر شد.اشــتغال پروانه های صادره 
بهره برداری معادن در این مدت با رشد ۱05.5 درصدی در هم سنجی با 

پارسال سه هزار و ۷۱5 نفر پیش بینی می شود.

تولید

 بررسی عملکرد ۱۹ محصول منتخب صنعتی حاکی از 
رشد تولید ۱3 محصول از جمله خودرو است که تولید 
انواع خودروی سواری در هم سنجی با پارسال رشد 5.۷ 

درصدی داشته است.
 واکاوی آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن 
و تجارت حاکــی از تولید 36۹ هزار و 600 دســتگاه 
خودروی سواری از ابتدای امســال تا پایان مردادماه و 
رشــد 5.۷ درصدی آن اســت.در این مدت ۴0 هزار و 
3۲۴ دستگاه وانت تولید شــد که رشد ۴۸.۸ درصدی 
داشته است.همچنین تولید اتوبوس، مینی بوس و ون 
با رشــد ۱۴۷.۱ درصدی به یک هزار و ۸۸5 دســتگاه 

رســید که بیشــترین رشد ثبت شــده بین 
محصوالت صنعتی بود.

تولید ۱۲ هزار و ۸۹۲ دستگاه تراکتور )رشد 
53.۴ درصدی(، ۱06 هــزار و ۱00 تن تایر 
خودرو )رشــد نیم درصــدی(، ۴۸6 هزار و 
۹00 تن انواع کاغذ )رشد 6.۸ درصدی(، ۱۲ 
هزار و ۴00 تن سموم دفع آفات نباتی )رشد 

۱0.6 درصدی( و 6۹ هزار و ۷00 تن دوده )رشــد 5.3 
درصدی( در این مدت به ثبت رسید.

در بخش محصوالت نســاجی، تا پایان مردادماه تولید 
الیاف اکریلیک با رشد ۸6.۸ درصدی به ۲ هزار و 600 

تن، نخ فیالمنت پلی اســتر با رشــد ۹ دهم 
درصدی به ۱۲3 هــزار و 500 تــن و الیاف 
پلی استر با رشد 5.۸ درصدی به ۸۸ هزار تن 
رسید.در بخش لوازم خانگی نیز کارخانجات 
داخلی تا پایان مردادماه امســال 5۹۸ هزار 
و ۷00 دســتگاه تلویزیــون و ســه میلیون 
و ۹0۴ هزار دســتگاه الکتروموتــور تولید 
کردند که به ترتیب رشــد ۲0.۷ درصــدی و افزایش 
3.۸ درصدی نشــان می دهــد.در پنج ماهه امســال 
تولید برخــی محصوالت صنعتی در مقایســه با مدت 
مشابه ســال گذشته با کاهش همراه شــد که از جمله 

آنها روغن ساخته شــده نباتی با 6۴5 هزار و ۹00 تن 
)افت ۲5.5 درصدی(، پودر شــوینده بــا ۲۱0 هزار و 
600 تن )کاهش هشت درصدی(، کارتن با ۲۹6 هزار 
و ۸00 تن )افــت ۲ درصدی(، نئوپان بــا 3۱3 هزار و 
۱00 مترمکعب )کاهش ۱۴.3 درصدی(، فیبر با 66۲ 
هزار و ۱00 مترمکعب )افــت ۱۱.۲ درصدی( و روغن 
صنعتی و موتور تصفیــه اول با ۲۹۸ هــزار و ۹00 تن 
)کاهش 5.۴ درصدی( قابل اشــاره است. بررسی های 
موسســه مطالعات و پژوهش هــای بازرگانی حاکی از 
افق روشن بخش صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم 

۱۴0۱ و سال ۱۴0۲ است.

معاون ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیوئی 
اعالم کــرد: مشــترکان بــرای حل مشــکل ضعیف 
بودن ســیگنال یا کیفیت پائین دریافت ســرویس از 
اپراتورهای تلفن همــراه باید به ســایت اپراتور خود 
مراجعه کنند و درصورت حل نشــدن مشکل، شکایت 
خــود را در ســامانه ثبت و پاســخگوئی به شــکایات 
رگوالتــوی )۱۹5( درج کننــد تــا شــکایت آنها در 

سریعترین زمان بررسی و رسیدگی شود.
 حسین صمیمی- معاون امور رادیوئی سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیوئی- اظهار کرد: در سال های 
اخیر مشــکالتی مانند ضعف ســیگنال و پائین بودن 
کیفیت پوشــش شــبکه تلفن همراه در برخی نقاط 
کور فضاهای ســاختمانی مانند طبقات منفی، نواحی 
پرتراکم جمعیتی یا مناطق دورافتاده باعث اســتفاده 

بی رویه از دســتگاه های تکرارکننــده غیرمجاز تلفن 
همراه شــده اســت.وی در تشــریح پیامدهای منفی 
این رویه گفت: استفاده از دســتگاه های تکرارکننده 
غیرمجاز تلفن همراه نه تنها مشــکل را حل نمی کند 
بلکه باعث ایجاد اختالل در ســایر فرستنده ها و قطع 
سرویس در مناطق دیگر می شــود. ضمن آنکه ممکن 
است تشعشــعات ناشی از این دســتگاه ها نیز به دلیل 

نصب غیراصولی و یا غیر اســتاندارد آثار زیانباری برای 
سالمتی داشته باشد.درصورت اســتفاده از تجهیزات 
تکرارکننــده غیرمجــاز و ایجــاد اختالل در شــبکه 
اپراتورهای تلفن همراه، بازرسان رگوالتوری براساس 
قانــون اســتفاده از بی ســیم های اختصاصــی و غیر 
حرفه ای، برای جمــع آوری تجهیزات اقدام می کنند و 

با متخلفان براساس قانون برخورد می شود.

صنعت

ارتباطات

خریــدار   ســخنگوی ســازمان اموال 
تملیکی ضمن تشــریح جزئیــات مزایده 
۱06۲ خودروی خارجی، گفت: این مزایده 
از ساعت ۸ صبح روز پنجشــنبه هفتم مهر 
آغــاز می کنیم که تــا ســاعت ۲۴ روز ۱۲ 

مهرماه ادامه خواهد داشت.
 به نقــل از وزارت امور اقتصــادی و دارایی، 
صاحب حجتی در خصوص جزئیات مزایده 
۱06۲ خودرو در ســازمان اموال تملیکی 
اظهار کرد: اولین اطالع رســانی را وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در خوزســتان اعالم کرد 
که بنا بود چنیــن کاری از طریق بورس کاال 
انجام شود، اما با پیگیری هایی که انجام شد، 
متوجه شــدیم که از طریق بــورس عملی 
نیست و ناچار شدیم که از طریق مزایده این 
۱06۲ خودرو را به فروش برســانیم که در 

این زمینه اطالع رسانی های الزم انجام شد.
وی افزود: بــه دلیل اینکه بــه روز برگزاری 
مزایده نزدیک می شــویم، موضوع امضای 
الکترونیــک باید مــورد توجه قــرار گیرد 
چرا که شــرکت کنندگان در ایــن مزایده 
حتماً باید ثبت نام کــرده و گواهی امضای 
الکترونیک )توکن( را دریافت کنند و برای 
این کار نیز الزم است که به دفاتر ثبت اسناد 
رسمی در سراسر کشور مراجعه کرده و این 
گواهی امضای الکترونیک را دریافت کنند 

تا بتوانند در این مزایده شرکت کنند.
قائم مقام و سخنگوی سازمان جمع آوری و 
فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: این 
مزایده را از ســاعت 0۸:00 روز پنجشنبه 
هفتم مهر ماه آغــاز می کنیم و تا ســاعت 

۲۴:00 روز دوازدهم مهرمــاه ادامه خواهد 
داشــت که متفاضیان می توانند فهرســت 
خودروهــا و شــرایطی را که بــرای رویت 
خودروها برای مزایــده الکترونیک عنوان 
شــده اســت، در وبگاه مزایده الکترونیک 
https://eauc.setadiran. بــه نشــانی
ir/eauc/welcome .action?gate-

way=setad مشــاهده کنند و از شرایط و 
خودروها مطلع شــوند.حجتی عنوان کرد: 
خریداران تا ســاعت ۲۴:00 روز سه شنبه 
دوازدهم مهر ماه برای ثبت پیشنهاد قیمت 

در این ســامانه وقت دارند و برای این کار و 
شرکت در مزایده ارائه کد ملی برای شخص 
حقیقی و کد اقتصادی برای شخص حقوقی 
به همراه شماره حســابی که قابل استفاده 
از طریق اینترنت باشد، الزامی است و برای 
مشــاهده خودروها نیز در همــه ایام هفته 
از ســاعت 0۸:00 تا ســاعت ۱6:00 اعالم 
کرده ایم که اســتان ها همــکاری کنند تا 

خزیداران از خودروها بازدید داشته باشند.
وی اضافه کرد: پیشنهادهایی که در سامانه 
مزایده الکترونیک ثبت شــده باشــد، روز 

شنبه شــانزدهم مهرماه در محل سازمان 
جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی 
رمزگشایی شــده و همان روز هم برندگان 

این مزایده معرفی خواهند شد.
ســخنگوی ســازمان اموال تملیکی بیان 
کرد: کســانی هم که می خواهنــد انصراف 
بدهند، نهایتاً می توانند تا ساعت ۱۴:00 روز 
چهارشنبه سیزدهم مهر ماه انصراف خود را 
اعالم کنند چرا که متقاضیان باید در زمان 
ثبت نام ۱5 درصد از ارزش کارشناسی شده 
را به عنوان وثیقه واریز کنند، اگر برنده شده 

و بعد انصراف بدهند، این مبلغ به نفع دولت 
ضبط خواهد شــد، اما در صورت انصراف تا 
این تاریخ، یعنی ساعت ۱۴ چهارشنبه ۱3 
مهر، مشکلی برای آنان پیش نخواهد آمد و 

می توانند مبلغ واریزی را پس بگیرند.
وی تاکید کــرد: عالقه مندان به مشــارکت 
در ایــن مزایده بایــد این توکــن را دریافت 
کنند تــا بتوانند مراحل ثبت نام و شــرکت 
در ایــن مزایده فوق العــاده را طــی کنند.

حجتی متذکر شــد: این مزایده یک مزایده 
فوق العاده الکترونیکی با شــماره 565 است.

سخنگوی ســازمان اموال تملیکی تشریح 
کرد: این مزایده فرصت خوبی اســت و با این 
اقدام کمکی به شــرایط بازار خواهد شــد و 
خودروهایی هم که در این مزایده هســتند 
شــامل 6۲ خودرو از خانواده لکســوز، ۴0 
خودرو از خانواده پورشه ماکان، ۱۸۲ خودرو 
از خانواده کیا )ســوراتو، ســورنتو، اپتیما و 
…(، ۱5۲ خودرو از خانــواده بی ام و )۸30، 
x۴ ،530 و…(، ۸ دســتگاه خــودروی بنز 
)مرسدی و e۲00(، ۴5۹ دستگاه خودرو از 
خانواده هیوندای )توســان، سانتافه، سوناتا، 
هیبریدی ها و…(، ۱5۴ دستگاه از خانواده 
تویوتــا )راوفور، کمری، کمــری هیبریدی 
و…(، یک دســتگاه ولوو و 3 دستگاه پورشه 
باکســتر که جمعاً ۱06۲ دســتگاه خودرو 
می شود.حجتی تأکید کرد: استان هایی که 
این مزایده فوق العاده شــماره 565 در آنها 
انجام می شود شامل اســتان های هرمزگان 
)بندرلنگــه(، بوشــهر، تهــران، گیــالن، 

خوزستان، فارس و مازندران است.

خریدار  رییس ســازمان توسعه تجارت 
در جریان دیدار با ســفیر تایلنــد در ایران 
برای برگزاری جلســه کمیسیون مشترک 

اقتصادی ایران و تایلند اعالم آمادگی کرد.
وراووت پونــگ پراپاپانت- ســفیر تایلند 
در ایران در راس هیاتی در محل ســازمان 
توســعه تجارت حضور یافت و در نشستی با 
علیرضا پیمان پاک و مدیران این ســازمان، 
به بحــث و تبــادل نظــر درباره توســعه 
همکاری های تجــاری و اقتصادی میان دو 

کشور پرداخت.
وی ضمن تقدیر و تشــکر از رئیس سازمان 
توسعه تجارت جهت برگزاری این نشست، 
ابراز امیدواری کرد همکاری های دو کشور 
ایران و تایلند در حوزه های مختلف خصوصا 

مباحث تجاری و اقتصادی افزایش یابد.
پیمان پاک هم  با تشــکر از ســفیر تایلند، 
اعالم کــرد کــه برنامه ریزی بــرای اعزام 
هیات های تجاری و تشکیل کارگروه جهت 
پیگیری موضوعات مرتبط با توسعه تجارت 
میان دو کشــور، باید در دستورکار طرفین 

قرار بگیرد.
وی همچنین در پیشنهادی به سفیر تایلند 
گفت: جهت حضور پرقدرت شــرکت های 
ایرانــی در نمایشــگاه های جنوب شــرق 
آسیا، 6 یا ۷ نمایشــگاه بین المللی ویژه که 
در این کشور برگزار می شود، را انتخاب و به 

سازمان توسعه تجارت ایران معرفی کنند.
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران افزود: 
در زمان برگزاری نمایشگاه های تخصصی، 
کارگروه های تخصصی میان شــرکت ها و 
تجار حاضر در نمایشــگاه ها صورت گرفته 

و به تعامــل و ارتبــاط بیشــتر هیات ها و 
شــرکت های اقتصادی دو کشــور کمک 

خواهد کرد.
وی در مورد مســائل بانکی و لجســتیکی 
مرتبط با تجارت میان دو کشــور هم اظهار 
کرد: بهره مندی از مدل هایی که تحت تاثیر 
تحریم ها نبوده و می توان بــا تکیه بر آنها به 
توسعه تجارت و تعامل بهتر با سایر کشورها 
پرداخت، جــزو برنامه های مان قرار دارد که 
در ماه های اخیر با بهره مندی از این روش ها، 
ارتباطات و تبادالت تجــاری مطلوبی را با 
کشورهای همســایه و برخی از کشورهای 

اروپایی ها انجام داده ایم.
پیمان پــاک با اشــاره بــه اینکــه یکی از 
مســیرهای مناســب برای تبادالت مالی، 
ارتباط صنــدوق ضمانت صــادرات ایران 
با بیمه هــا و صندوق های متناظــر آن در 
ســایر کشــورهای هدف بوده، افــزود: با 
توجه به اینکــه صندوق توســعه تجارت 
تحریم نیســت، ذیل قراردادهای همکاری 
با بیمه ها و صندوق هــای متناظر خود در 
سایر کشــورها، تجارت تجار و شرکت ها با 
همتایان شان در ســایر کشورها را تضمین 
کرده و ریســک ســرمایه گذاری را کاهش 

می دهد.
وی همچنیــن تاکید کرد که مســاله بیمه 
قراردادهــای تجــاری به عنــوان یکی از 
مهم ترین ابزارهای تجاری برای جایگزینی 

اعتبار اسناد بانکی )LC( به حساب می آید.
بعد از ایــن صحبت ها، ســفیر تایلند ایران 
با اشــاره به اینکه از شــیوه عملکــرد این 
صندوق هــا اطــالع دارد، افــزود: تجربه 

همــکاری در این خصــوص را بــا برخی 
کشورهای آفریقایی داشــتیم اما نیاز است 
پیــش از آغــاز همکاری ها با ایــن روش، 
نشست های تخصصی میان کارشناسان این 
حوزه در دو کشور برگزار شده و موضوعات 
مرتبط به این مدل همکاری، به شکل دقیق 

و کامل مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت، در ادامه یکی 
از روش های دیگر برای توسعه تجارت میان 
دو کشور را بحث تهاتر برشمرد و تاکید کرد: 
در حال حاضر با کشــورهای روسیه، هند، 
بلغارستان، عمان، پاکســتان و ... با همین 
شیوه همکاری می کنیم زیرا این روش نیاز 
به تبــادالت مالی نداشــته و طرفین بدون 
مشکالت تحریمی، ارتباطات تجاری خود 

را پیگیری می کنند.
وی با بیان اینکــه مکانیزم های همکاری در 
این مدل تجارت متفاوت است، یادآور شد: 
پیشنهاد می شــود یک هیات تجاری ایرانی 
که به فرایند تهاتر مسلط اســت، به تایلند 
اعزام شــده تا پس از برگزاری نشست های 

تخصصــی، مکانیزمی طراحی شــود تا در 
توسعه تجارت میان دو کشــور، در شرایط 
تحریمی و غیرتحریمی مورد اســتفاده قرار 
بگیرد و نتایــج مثبتی را به همراه داشــته 

باشد.
پیمان پاک در ادامه دعوت اتــاق بازرگانی 
تایلند از ایــران برای اعزام هیــات تجاری 
بزرگ بــه این کشــور آســیایی را فرصتی 
مناســب برای اعزام نماینــدگان صندوق 
ضمانــت و افــراد متخصــص دولتــی در 
خصوص بررســی بیشــتر موضوع تهاتر، 
برشمرد که این مســاله مورد تائید و توافق 

سفیر تایلند در ایران هم قرار گرفت.
وی همچنین درخواســت کرد که بازنگری 
و بررســی مجدد تفاهمنامه های گذشــته 
مدنظر طرفین قرار بگیرد تا با ایجاد تغییرات 
مناسب در بندهای مختلف، امکان اجرای و 

پیگیری دوباره آنها وجود داشته باشد.
پیمان پــاک افــزود: دو موضــوع مهم در 
خصوص توســعه همکاری هــای میان دو 
کشــور وجود دارد که ابتدا، بحث تشــکیل 
»کمیته مشترک تجاری« است که می تواند 
در قالب ســفر وزیر بــه ایران یــا برگزاری 
جلســه وبیناری مورد بحــث و تبادل نظر 
قرار بگیــرد. درصورت برگزاری نشســت 
به صورت وبیناری، وزرای دو کشــور در آن 
جلسه نفرات تشــکیل دهنده کمیته های 
مشــترک تجاری را معرفی کرده تا به شکل 
تخصصی تــر در خصــوص آغاز و یــا ادامه 
همکاری های تجــاری میان طرفین بحث و 

تبادل نظر صورت گیرد.
ســفیر تایلند با اشــاره به اینکه وزیر تایلند 

خواســتار ســفر به ایــران اســت، گفت: 
بهتر اســت پیــش از برگزاری این ســفر، 
در کمیته هــای تخصصــی در خصــوص 
موضوعاتــی مرتبــط بــا همکاری هــای 
تجاری و اقتصادی طرفیــن، بازنگری ها و 
نتیجه گیری هــای نهایی انجام شــود تا در 
صورت حضور وزیر تایلنــد در ایران، ضمن 
صرفه جویــی در زمان مذاکــرات، توافقات 

بهتری میان طرفین صورت گیرد.
رئیس ســازمان توســعه تجارت ایران نیز 
از پیشنهاد ســفیر تایلند اســتقبال کرد و 
گفت: دعوتنامه رســمی برای ســفر وزیر 
تایلند بــه کشــورمان از ســوی وزاتخانه 
صمت کشــورمان ارســال خواهد شد اما 
پیــش از انجام ایــن ســفر، کارگروه های 
تخصصی تشکیل خواهد شد تا در خصوص 
موضوعات الزم برای توسعه همکاری های 
اقتصادی و تجاری میان دو کشور، مباحث 
کارشناســی تر انجام شــده و در نهایت در 
زمــان برگزاری نشســت میــان وزرای دو 
کشــور، قراردادهای نهایی امضــا و قابلیت 

اجرایی پیدا کند.
وی اضافــه کــرد: موضــوع دوم، برگزاری 
»دهمین اجالس کمیســیون مشــترک 
همکاری های اقتصادی« است که سازمان 
توســعه تجارت ایران آمادگی خود را برای 
برگزاری این اجالس اعــالم کرده و منتظر 
تعیین زمان از ســوی کشــور تایلند جهت 
برگزاری آن هستیم. مطمئنا در آن اجالس 
می توان بســیاری از موضوعــات اقتصادی 
میان ایران و تایلند را احیا و به توسعه روابط 

تجاری دو کشور کمک شایانی کرد.

جزییات رشد ۱۳ محصول صنعتی اعالم شد

استفاده از تجهیزات تکرارکننده غیرمجاز منع قانونی دارد



عضو سندیکای شرکت های تولیدکننده برق:

ورود صنعت برق به بورس باید حساب شده باشد

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد
 افزایش ۱۳ درصدی گازرسانی به صنایع

 در سال جاری
 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: گازرسانی به واحدهای صنعتی 
عمده کشــور از جمله فوالد، ســیمان و پتروشــیمی در 5 ماه نخست 

امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱3 درصد افزایش یافته است.
به گزارش شــرکت ملی گاز ایــران، مجید چگنی با اشــاره به افزایش 
مقدار گازرسانی به صنایع در ســال ۱۴0۱ اظهار کرد: در 5 ماه نخست 
امسال صنایع عمده کشــور روزانه ۱۴5 میلیون مترمکعب گاز دریافت 

کرده اند.
وی افزود: مقدار گازرسانی به صنایع عمده کشور در بخش های فوالد، 
سیمان و پتروشــیمی در مدت مشــابه پارســال روزانه ۱۲۸ میلیون 
مترمکعب بود و بر این اساس در 5ماهه امسال شاهد رشد ۱3 درصدی 

گازرسانی به این بخش ها نسبت به مدت مشابه پارسال هستیم.
معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: با برنامه ریزی های مناســب و 
پیچیده، هم زمان با برنامه های گسترده در تعمیرات اساسی تأسیسات، 
ایســتگاه های تقویت فشــار، پاالیشــگاه ها در اقصی نقاط کشور، گاز 
تحویلی به نیروگاه ها در تابســتان امسال نســبت به پارسال 6 درصد 
افزایش یافته است که این مهم سبب شد تا امسال با قطعی برق روبه رو 

نشویم.

وزیر نفت:
 تحریم ها علیه ایران، امنیت انرژی جهان 

را به خطر انداخته است
وزیر نفت گفت: تحریم های یکجانبه و ظالمانه وضع شــده علیه ایران 
به عنوان دارنده رتبه نخســت مجموع ذخایر نفت و گاز و تولیدکننده 
مهم انرژی جهان، امنیت انــرژی جهان و منطقه را بــه خطر انداخته 

است.
به نقــل از وزارت نفت، جواد اوجی کــه در رأس هیئتی برای حضور در 
چند نشســت و رایزنی با شــرکت های بزرگ ژاپنی تهران را به مقصد 

توکیو ترک کرده بود، دیدارهای فشرده ای را در ژاپن داشته است.

وی در دیدار بــا مدیران عامل شــرکت های بزرگ نفــت و گاز ژاپن از 
جمله توشــیاکی کیتامورا، مدیرعامل اینپکس، تاکشی سایتو، رئیس 
شــرکت انئوس ژاپن، یاماموتو، مدیرعامل فوجی اویــل، ترامورا، عضو 
هیئت مدیره مؤسســه بیمه ســرمایه گذاری و صادرات )نکسی(، هابا، 
مدیرعامل نفت و گاز میتسوبیشی و مدیرعامل شرکت ماروبنی درباره 
فرصت های ســرمایه گذاری در بخش باالدستی و پایین دستی صنعت 
نفت ایران، همکاری های مشترک، تجارت حامل های انرژی و فناوری 

رایزنی و گفت وگو کرد.
وزیر نفت همچنین در جریان این سفر به نمایندگی از دولت جمهوری 
اســالمی ایران در آیین یادبود شــینزو آبه، رئیس جمهور فقید ژاپن 
حضور پیدا کرد و در حاشیه این آیین در گفت وگو با شبکه دولتی کشور 
ژاپن )NHK( بیان کــرد: ایران بدون انتظار بــرای بازگرداندن توافق، 
برای جذب سرمایه گذاری خارجی تالش می کند و صددرصد آمادگی 

پذیرش سرمایه گذاری شرکت های ژاپنی را دارد.
اوجی )دوشنبه، چهارم مهرماه( در نشســت وزارتی شراکت سبز آسیا 
)AGGPM( هم اظهار کرد: تحریم های یکجانبه و ظالمانه وضع شده 
علیه جمهوری اســالمی ایران به عنوان دارنده رتبه نخســت مجموع 
ذخایر نفت و گاز و تولیدکننده مهم انرژی جهان، امنیت انرژی جهان و 

منطقه را به خطر انداخته است.

کارنامه سال آبی ۱4۰۱-۱4۰۰ نشان می دهد
اوضاع منابع آبی تهران خوب نیست

به دلیل وقوع خشکسالی پیاپی و کاهش بارندگی ها، سال آبی ۱۴0۱-
۱۴00 در تهران با کســری مخزن ۸۹ میلیون متر مکعبی نســبت به 
سال آبی قبل پایان یافت و ســال آبی جدید با مجموع ذخایر آبی ۴۱۱ 
میلیون متر مکعبی آغاز شد که گویای اوضاع نامناسب منابع آبی برای 

تهران است.
کارنامه ســال آبی ۱۴0۱-۱۴00 در حالی بسته می شــود که میزان 
بارش های استان تهران در مقایسه با متوســط بلند مدت با کاهش ۲6 
درصدی مواجه بوده و ورودی آب به مخازن سدهای تهران را نیز تحت 
تأثیر قرار داده است. مقایســه میزان بارش ها در حوزه عملکرد استان 
بیانگر کاهش ۲5 درصدی نزوالت جوی ســال آبــی ۱۴00-۱۴0۱ 
نسبت به ۲۷5.6 میلیمتر بارش سال آبی ۱۴00-۱3۹۹ است، همین 
امر با توجه به عدم بارش برف و نبود پوشــش برفی مناســب در حوضه 
آبریز ســدهای تأمین کننده آب شرب کالنشــهرهای تهران و کرج در 
زمستان سال ۱۴00 موجب شد که برف موجود در حوضه آبریز سدها 
نیز به تدریج ذوب شده و شاهد رواناب و سیالب های ناشی از ذوب برف 

نباشیم.
اکنون میــزان ورودی آب به مخازن ســدهای پنج گانــه تهران با 
کاهش ۱6 درصدی نســبت به سال آبی گذشــته مواجه بوده و  در 
آســتانه فصل پاییز و شــروع ســال آبی جدید، با ۴۱۱ میلیون متر 
مکعب ذخیره آبی و کســری ۸۹ میلیون مترمکعبی نســبت به سال 
گذشته وارد ســال آبی ۱۴0۲-۱۴0۱ می شــویم، همچنین حجم 
ذخیره آبی در مخازن ســدهای امیرکبیر و طالقان در سامانه غرب 
۲۸۱ میلیون متر مکعب بوده و در مقایســه با مخــزن نرمال انتهای 
شــهریور کمبود ۱۸3 میلیون متر مکعبی و در سامانه شرق سدهای 
لتیان، الر و ماملو با حجم ذخیره ۱33  میلیــون متر مکعبی کاهش 
۲۷5 میلیون متر مکعبی نســبت به مخزن نرمال انتهای شــهریور 

مواجه شده اند.
از ســوی دیگر با توجه به پیش بینی های ســازمان هواشناسی مبنی 
بر بارش های کمتــر از نرمال در مهر و آبان ماه ســال جاری، در صورت 
تداوم خشکسالی حاکم در کشور و حوضه آبریز سدهای تحت پوشش 
و روند نزولی آب ورودی به مخازن سدهای تحت پوشش، سال سختی 
را به لحاظ تأمیــن مطمئن و پایدار آب رقم زده اســت، آنطور که بهزاد 
پارسا - مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای تهران - نیز اعالم کرده یکی 
از راهکارهای مؤثــر در برون رفت از بحران خشکســالی و بهره برداری 
بهینه از منابع آبی محدود در اختیار و کاهش آثار سوء و تبعات ناشی از 
کم آبی، پایبندی به الگوی مصرف و ادامه همراهی تمامی همشهریان 

است.
وی همچنین با اشــاره به تاثیر سامانه بارشــی مانسون در مردادماه 
ســال جاری گفت: این ســامانه بارشــی در مجموع موجب شد که 
۱۸.۴ میلیون متــر مکعب به ذخایر آبی ســدهای تامین کننده آب 
استان تهران افزوده شــود که این میزان به اندازه مصرف 5 روز شهر 

تهران بوده است.

و نیر

مدیر عملیات شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران از رشد ۲5 درصدی مصرف سوخت کشور در ایام 
اربعین امسال و تأمین مناســب سوخت زوار حسینی 

خبر داد.
 به نقل از وزارت نفت، جعفر ســاالری نسب در این باره 
گفت: مصرف روزانه بنزین کشور در شهریورماه امسال 
هم زمان با رشد ســفرهای زوار به دلیل کاهش شیوع 
ویروس کرونا، به روزانه ۱۱۲ میلیون لیتر رســید که 
این عدد در مقایسه با مردادماه با میانگین روزانه ۱05 
میلیون لیتر، حدود ۲5 درصد افزایش یافته است. این 
عدد حتی در برخــی روزها به ۱۲0 میلیــون لیتر نیز 
رسید، اما خوشبختانه با مدیریت مؤثر، سوخت رسانی 

با وقفه روبرو نشد.
وی افزود: مصرف نفت گاز کشور در این مدت 
نیز افزایش محسوســی یافت و خوشبختانه 
ســوخت مورد نیــاز تمامــی اتوبوس های 
شــهرداری ها و راهداری هــا تأمین و عرضه 
شد و افزون بر آن ســهمیه اضافه به ناوگان 
حمل ونقل اتوبوســرانی نیز تعلــق گرفت، 

همچنین جایگاه های ویژه ای برای تحویل سوخت به 
مرزها در نظر گرفته شد.

مدیر عملیات شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
همچنین از ارســال گاز مایع مورد نیــاز موکب های 
مستقر در داخل و خارج کشــور خبر داد و تأکید کرد: 

نظارت و بازرســی ها در مناطق شرکت ملی 
پخش فرآورده هــای نفتی در اســتان های 
همــدان، کرمانشــاه، ایالم، خوزســتان و 
آذربایجــان غربــی و مرزهای خســروی، 
باشــماق و مهــران در این مــدت به صورت 

شبانه روزی در حال انجام بود.
ســاالری نســب از اســتقرار ۲0 نفتکش 
آماده به کار در جایگاه های کلیــدی مناطق مرزی 
خبر داد و گفت: با برنامه ریزی صحیح توانســتیم با 
وجود افزایش چشمگیر مصرف، سوخت را از انبارها 
و مبادی توزیع در اســتان های غربی از جمله ایالم، 
کرمانشاه و همدان به صورت مستمر به جایگاه های 

مناطق مرزی ارسال کنیم.وی افزود: با وجود افزایش 
چند برابری مســافران و زوار اربعین در سال جاری، 
هیچ مشــکلی مبنی بــر کمبود ســوخت در هیچ 
منطقه ای گزارش نشــد و ســوخت به مقدار کافی 
تحویل شــد، به نحوی که مورد تقدیر مدیران ارشد 

استانی قرار گرفت.
مدیر عملیات شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
همچنین به استقرار ۱۸ دســتگاه سوخت رسان سیار 
در نقاط مرزی غرب کشور اشاره کرد و گفت: به منظور 
سوخت رسانی به ناوگان دیزلی و خودروهای شخصی 
۱۸ جایگاه ســیار در این ایام در مرزهای خســروی، 

مهران، چزابه، باشماق و… پیش بینی شده بود.

سوخت

خریدار  عضو ســندیکای شــرکت های 
تولیدکننــده برق گفت: اگر بــورس انرژی 
بدون دخالت وزارت نیرو بازاری را طراحی 
کند، می توان نســبت بــه ایجــاد تغییر و 
تحوالت مثبت در ایــن صنعت امیدوار بود، 
در غیر این صــورت نه تنهــا از چالش های 
این صنعت کاسته نمی شود بلکه مشکالت 
بیشــتری گریبان گیر صنعت برق خواهد 

شد.
بهنام فردافشــاری با بیان اینکــه در حال 
حاضر بیش از 6۴ درصد برق کشور را بخش 
غیردولتی تولیــد می کند و این بخش حتی 
یک نماینده به صورت حضوری در جلسات 
هیأت تنظیــم ندارند، اظهــار کرد: بخش 
خصوصی تمایل دارد بــا وزارت نیرو تعامل 
داشته باشــد اما این اجازه داده نمی شود و 
این در شــرایطی است که در بســیاری از 
موارد قانون گذاری ها توســط وزارت نیرو 
به حاشــیه می روند و بخش خصوصی هم 

نمی تواند دخالت کند.
وی بــا بیان اینکــه الزمه ایجاد یــک بازار 
پایدار مانند بازار بورس تــوازن بین عرضه 
و تقاضاســت، گفــت: ظرفیــت حضــور 
نیروگاه های خصوصــی و دولتی در بورس 
در شرایطی که قرار باشــد کل عرضه برق را 
وارد بورس کنیم، حــدود 55000 مگاوات 
اســت؛ اینکه شــرکت های توزیع خریدار 
باشند ایرادی ندارد اما ابتدا وزارت نیرو باید 
تمام بدهی که بــه تولیدکنندگان برق دارد 
را  پرداخــت و بعد اعالم کند کــه همه وارد 
بورس شــوند و برق خود را از این طریق به 

فروش برسانند.
شــرکت های  ســندیکای  عضــو  ایــن 
تولیدکننــده بــرق ادامــه داد: اگــر وارد 
بازار بورس شــویم، طبــق قوانین موجود، 
شرکت ها و مصرف کنندگان درصورت عدم 
خرید بــرق از بورس، باید نــرخ  آنها به بازار 
عمده فروشی وابسته و اگر بخواهیم در این 
بازار توسعه مبادالت در بورس اتفاق بیفتد، 

باید بازار عمده فروشی آزاد شود.
فردافشاری با بیان اینکه در تمام کشورهای 
دنیا به این شکل است که هرکس نتوانست 

از طریق بازار بورس یــا در قرارداد دوجانبه 
برق خــود را تأمین کند، بایــد گرفتار یک 
بازار خیلی  گران شــود، به گونه ای که ناچار 
است تقاضای خود را در همان بورس انرژی 
تامین کند، اظهار کرد: از این طریق قیمت 
به سمت واقعی شدن پیش می رود و قیمت 
واقعی کشف می شــود، در این شرایط ساز و 
کار بورس مطلوب خواهد شــد، اما اگر هیچ 
اجباری برای خرید نباشد، یا کتمان تقاضا 
وجود داشــته باشد، شــاهد یک بازار بیمار 

خواهیم بود.

وی با بیان اینکه سیاســت فعلی این است 
که در کنار  بازار عمده فروشی بیمار فعلی 
یک بازار بورس بیمار دیگر نیز ایجاد شود، 
گفت: تا زمانــی که اصــول اولیه طراحی 
بازار را در بورس انرژی یــا هر بازار دیگری 
رعایت نکنیم، محکوم به شکست خواهیم 
بود. اگر قرار اســت به بازار عمده فروشــی 
بی مهری کنیم، بایــد ابتدا یک بازار بورس 
ایجاد و بعد از آن بازار عمده فروشی را کنار 

بگذاریم.
به گفته این عضو ســندیکای شرکت های 

تولیدکننده برق، اگــر وزارت نیرو بخواهد 
بازار طراحی کند، چندان عاقبت خوشــی 
نخواهد داشــت و گرفتار خواهیم شــد، 
گفت: صحبت از ایجاد بازار بورس بســیار 
راحت اســت ولی در اجرا بــه دلیل اینکه 
اوضاع به خوبــی پیش نمــی رود نتیجه 
کار نیز مطلوب نخواهد شــد. تنها در یک 
شــرایط می توان به این مســاله امیدوار 
بود، آن هم اینکه  بورس انــرژی بازاری را 
طراحی کند و وزارت نیــرو در آن دخالتی 

نداشته باشد.
فردافشــاری با بیان اینکه در هیچ جای دنیا 
اینگونه نیســت که نهاد خریــدار برق بازار 
طراحی کند و همیشه نهاد مستقل این کار 
را انجام می دهد؛ ادامه داد: در کشور ما این 
طور است که خریدار برق قانون گذار قرارداد 
خرید برق اســت و از طرف دیگر می خواهد 
بازار بورس را هم طراحی کند. هر کس باید 
متعهد به رســالت خود باشد و اگر قرار است 
بازار بورس طراحی شود، اجازه دهند بورس 
انرژی این کار را برعهده بگیرد، وزارت نیرو 
و قانــون گذار صرفــا باید نرخ بــازار عمده 

فروشی را اعالم کنند.
وی اظهار کرد: در شــرایطی که بازار بورس  
جذاب باشــد، حتی اگر سقف ۱000 تومان 
نیز درنظر گرفته شــود، باز هم برق در بازار 
بورس به فروش می رســد. در مجموع باید 
گفت که به طراحی بازار توسط وزارت نیرو 
امیدوار نیســتیم اما اگر بورس انرژی بازار 
را طراحی کند، شــاید امیدی باشــد تا در 

روش های خرید برق تغییری رخ دهد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرد؛ رشد ۲۵ درصدی مصرف سوخت کشور در ایام اربعین

ومیه را خشکاند ساخت سدهای اضافی، دریاچه  ار
خریدار   یک کارشناس با بیان اینکه حل 
مشکل دریاچه ارومیه بســیار دشوار بوده، 
معتقد است که نه تنها دریاچه ارومیه بلکه 
خشکی چند هزار رودخانه، تاالب و دریاچه 
در کشور محصول سدسازی های بی رویه و 
بدون مطالعه بوده اســت و ساده ترین دلیل 
برای اینکه بدانیم این سدســازی ها زمینه 
خشــکی دریاچه ارومیه را پدید آورده و یا 
عوامل اقلیمی دیگر تاثیر داشــته، بررسی 
وضعیت ایــن دریاچــه  پیش از ســاخت 
ده ها سد در باالدســت آن و پس از ساخت 

سدهاست.
داریوش مختــاری، با بیان اینکــه پیش از 
ساخت سدها، یکایک دریاچه ها، تاالب ها و 
رودخانه های کشــور یک بستر شاداب را در 
یک جغرافیای به نسبت بیابانی پدید آورده 
بودند، اظهــار کرد: از دریچــه یک دیدگاه 
انتقادی، آشــکارا می توان گفت خشــکی 
دریاچــه ارومیه محصول سدســازی های 
بی رویه بوده است، به دنبال ساخت سدها، 
تقاضا برای توسعه کشاورزی شدت گرفت 
و نــه تنها ایــن اقدام ها زمینــه اختالل در 
نظام حقابه بــری دریاچــه و رودخانه ها را 
پدید آورد بلکه زمینــه اختالل اقتصادی و 

اجتماعی را نیز فراهم کرده است.
وی با تاکید بر اینکه اختالل جدی در نظام 
حقابه بری ســنتی رودخانه های باالدست 
بدون رعایت ضوابط زیســت محیطی که به 
دنبال ســاخت بدون مطالعات کافی سدها 
در باالدست حوزه های آبریز دریاچه ارومیه 
پدید آمده اســت از جمله این دالیل است، 
افزود: اکنون بــا افزوده شــدن حقابه بران 
جدید، نه تنها حقوق پایین  دستی ها از بین 
رفته است، بلکه با توجه به وابستگی شدید 
حقابه بران جدید به منابع آب ســدها، حل 
مساله دریاچه ارومیه بســیار بسیار دشوار 
شده است. اینها نکاتی اســت که الزم بوده 
است در ساخت سدهای تکراری و اضافی در 
مســیر رودخانه ها پیش  بینی و ارزیابی می  
شد که با ساده  انگاری و شــتاب در ساخت 
ســدهای بزرگ و اضافی، در نظــر گرفته 

نشدند.
این کارشــناس ارشــد مدیریت منابع آبی 
با بیــان اینکه برای تحلیــل دقیق وضعیت 
دریاچــه ارومیــه ابتــدا الزم اســت وجه 

آبشــناختی مساله روشن شــود. از دیدگاه 
کیفی منابع آب، تمامــی حقابه ی دریاچه 
ارومیه شیرین و تنها مقدار کمی از آن شور 
بوده، نسبت آب شور دریاچه به آب شیرین 
آن ۱5 به ۱0 هزار است، اظهار کرد: معنای 
این گفته این است که یک دریاچه آب شور 
که بیشترین عمق آن ۱۴ متر است به شدت 
مستعد خشک  شــدن بوده و چنانچه مرتبا 
منابع آب شــیرین به آن ســرازیر نشود به 

آسانی خشک می شود.
به گفته مختــاری تراز دریاچــه ارومیه در 
ســال ۱3۷۴ به ۱۲۷۸ متر و در سال ۸۴ به 
۱۲۷۴ متر رســید و این میزان در سال ۹۴ 
به ۱۲۷0 متر رسید. از دیدگاه کمی، ساالنه 
به طــور معمــول 500 الــی ۷00 میلیون 
مترمکعــب آب از رودخانه ها بــه دریاچه 
می ریزد تا حقابه 5.3 میلیــارد مترمکعبی 
آن تامین می شــد. اکنون اگر طرح کاهش 
۴0 درصدی انجام شــود، ۲ میلیارد و 300 
میلیون متر مکعــب از حقابه دریاچه تامین 
می شود که ۷00 میلیون مترمکعب توسط 
رودخانه ها و یک  میلیــارد و 300 میلیون 
متر مکعــب آن نیز توســط کنترل مصرف 

تامین می شود.
وی با بیان اینکه قرار بــود حدود ۲ میلیارد 
و 500 میلیون متــر مکعــب از ۷ میلیارد 
متر مکعــب آب تجدیدپذیر حوضه دریاچه 
ارومیه به احیای این دریاچه اختصاص یابد. 
ولی به سبب ساخت سدهای بزرگ از سال 
۷5 به بعد نزدیک به 30 میلیارد مترمکعب 
منابع آبدریاچه را از دســت داده ایم، گفت: 
بررســی ها نشــان می دهد که سهم عوامل 
طبیعی در خشک شدن دریاچه ارومیه 3۱ 
درصد است که شــامل کاهش ۱۸ درصدی 
بارش و افزایش ۱.5 درجه ای دما در دو دهه 
اخیر نســبت به دوره بلندمدت است و سهم 
عوامل انســانی 6۹ درصد اســت که شامل 
توسعه کشاورزی و احداث سدها و افزایش 

برداشت از منابع آب زیر زمینی می شود.
این کارشــناس ارشــد مدیریت منابع آبی 
ادامه داد: تا ســال ۱3۹6 تعداد ۲3 سد در 
حوزه دریاچه ارومیه ساخته شده که هشت 
سد بهره برداری شــدند. ۱0 سد در دست 
ساخت و ۴۱ سد در دســت مطالعه بوده که 
به احتمال فراوان همیــن وضعیت تاکنون 

برقرار مانده است. به این ترتیب حوزه آبریز 
دریاچه ارومیه با ۷۴ سد بزرگ و کوچک به 
مرور خشک و خشــک تر خواهد شد. از قرار 
معلوم، در برنامه اســت که این تعداد به ۹0 
سد برسد. با توجه به اینکه حجم این سدها 
بیش از مقــدار آب تجدیدپذیــر مصرفی 
خواهد بــود، از این رو تکمیــل آن ها باعث 
افزایش سطح  زیرکشــت کشاورزی و قطع 
جریانات آبی به دریاچه ارومیه خواهد شد و 
این امر موجب خشک شدن دریاچه ارومیه 
به میزان دســت کم ۹5 درصد حجم آب آن 

شده است.
مختاری با بیان اینکه در چنین شــرایطی و 
از دیدگاه تحلیل هــای منفعت هزینه، ابتدا 
الزم است مشــخص شــود چرا پیامدهای 
زیســت  محیطی این اقدام ها به درســتی 
سنجش نشده اســت و دلیل و توجیه فنی 
ساخت نزدیک به ۷۴ ســد اضافی و تکراری 
در حوزه آبریز دریاچه ارومیه چه بوده است؟ 
گفت: وضعیت خشــکی دریاچــه ارومیه 
درس بزرگی اســت که بیاموزیم توســعه 
بی رویه کشــاورزی در فضای باز به آسانی 
با کشت های گلخانه ای جایگزین و از فشار 
چند برابــری فراتر از توان بوم شــناختی بر 

حوزه های آبریز کاسته شود.
وی افزود: اکنون طبیعت زیبای باالدســت 
دریاچه ارومیه به خشکی و خود دریاچه به 
عنوان یک ذخیره بوم شناختی، گردشگری 
و اقتصادی به یک بســتر تهدیدآمیز برای 
طبیعت، جغرافیا و اقتصاد ملی تبدیل شده 
است. ریشــه این فاجعه در سنجش ناقص 
پیامدهای زیست  محیطی ساخت سدهای 
تکراری و اضافــی در باالدســت دریاچه و 
شتاب برای مصرف بتن و فوالد بیشتر برای 

ساخت سدهای بتنی بیشتر بوده است.
این کارشــناس ارشــد مدیریت منابع آبی 
با بیان اینکه نزدیک بــه ۷ میلیون هکتار از 
۸ میلیون هکتار اراضی کشــاورزی آبی در 
کشور از توان بوم شناختی و تجدیدپذیری 
منابــع آب و خــاک کشــور فراتــر رفته و 
بازگشــت به حدود ۱ میلیون هکتار کشت 
در فضای باز الزامی است، اظهار کرد: مابقی 
نیاز غذایی بهتر اســت از طریق واردات و یا 
کشــت های گلخانه های و در ظرف تجارت 
خارجی تامین شود. اکنون دو مساله متضاد 

روی دست مانده اســت و در برابر یک تضاد 
اجرایــی قــرار گرفته ایم؛ چنانچه ســدها 
شکسته نشوند، مســاله دریاچه ارومیه به 
طور اساســی حل و فصل نمی شود. فقط در 
بارش های سیل آسا و به طور مقطعی بخشی 

از مشکل کمبود آب آن برطرف می شود.
مختاری با تاکید بر اینکه شکست سدهای 
اضافی در مســیر ایــن رودخانه هــا نیز با 
دشواری های بســیاری همراه است، گفت: 
مســاله دیگر تامین حقابه زیست  محیطی 
رودخانه هــای باالدســت دریاچه اســت. 
چنانچه ســدی ساخته شــود و پیش بینی 
شود به میزان حقابه زیست  محیطی دریاچه 
آب رها می شــود، هرگز چنین نخواهد شد. 
بلکه مرحله به مرحله در باالدست منابع آب 
برای توسعه کشاورزی مصرف خواهد شد. 
بنابراین ساخت سدها و تکمیل پروژه های 
نیمه تمام سدسازی به شدت دردسرآفرین 

هستند.
به گفتــه وی اقدام هایی از جمله کاشــت 
بیش از ۲500 هکتار انواع گونه های مقاوم 
و قابل رشد در شــرایط دریاچه ارومیه برای 
کنترل شن های روان و ریزگردها، موضعی 
بوده و تاثیر اساسی در حفظ دریاچه ندارند. 
اقدام های ســازه ای برای انحــراف آب به 
سمت دریاچه یک اشــتباه بزرگ و آشکار 
بوده، هرگونــه جریان آب بــرای دریاچه 
الزاما باید از مسیرهای رودخانه ای و به طور 
طبیعی به سوی دریاچه ســرازیر شود. این 
اقدام سازه ای آشــکارا نشان می دهد که در 

ادامه اقدام های نادرســت سازه ای پیشین 
درمان مساله نیز با یک اقدام سازه ای اشتباه 

دیگر در دست جبران است.
این کارشــناس ارشــد مدیریت منابع آبی 
با بیــان اینکه چنیــن مشــکالتی از دهه 
۴0 خورشــیدی به این ســو در حوزه آبریز 
دریاچه هــای بختگان و طشــک در فارس 
با ساخت ســد درودزن و پس از آن ساخت 
سدهای سیوند و مالصدرا پدید آمد، گفت: 
مــاده )۲3( قانــون الحاق قانــون تنظیم 
بخشــی از مقررات مالی دولــت )مصوب 
۱3۹3( موســوم به قانون الحاق )۲(، کلیه 
پروژه های عمرانی کشــور را ملزم به رعابت 
و انجام دقیــق مطالعات مرحلــه پیدایش 
)مرحلــه شــناخت(، توجیهــی، تفصیلی 
و طراحــی می کنــد، گفــت: عمــال آثار 
زیست محیطی ســدهای کشــور ناشی از 
خودداری از اعمال و رعایــت این ماده مهم 

قانونی، بوده است.
به گفته مختاری با توجــه به تاثیرات منفی 
و شــدید ســاخت ســدها در پدیدآوردن 
دوره هــای طوالنی خشــکی و جریان های 
ناگهانی ســیل در پهنه حوزه  هــای آبریز 
کشور، اکنون الزم اســت بازنگری جدی و 
الزم در حوزه سدها به عمل آید. حل مساله 
خشــکی دریاچــه ارومیه کــه از راه توقف 
ساخت سدهای جدید و به احتمال شکست 
ســدهای موجود پدید خواهد آمد دریچه 
بزرگی به بازگشــت به تعادل بوم  شناختی 

پیکره  های آبریز کشور خواهد بود.



سهم بیمه ها از پرداخت هزینه ها چقدر است

ور وجین نابار جزئیات حمایت مالی از ز

جامعه
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 6
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rچهارشنبه      6  مهر ۱4۰۱    شماره ۱۱53

 آغاز جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
آموزش مهارتی دانشجومعلمان در چارچوب 

سند تحول بنیادین
 سرپرســت دانشــگاه فرهنگیان درباره تربیت چند ســاحته دانشجو 
معلمان براساس اهداف سند تحول بنیادین، گفت: دانشجو معلمان در 

چارچوب سند تحول بنیادین مهارت هایی را آموزش می بینند.
رضا مراد صحرایی اظهار کرد: به دنبال این هستیم که دانشجو عالوه بر 
اینکه آموزش کافی می بیند، مهارت های کافی در چارچوب سند تحول 

بنیادین را هم دریافت و کسب کند.
وی افزود: ســند تحول بنیادین 6 ســاحت تربیتی اعتقادی، عبادی و 
اخالقی، تربیــت اقتصادی و حرفه ای، تربیت علمــی و فناوری، تربیت 
اجتماعی و سیاسی، تربیت زیســتی و بدنی و تربیت زیبایی شناختی 
و هنری دارد که باید مشخص شود شــاخص اینکه فردی توانسته این 

ساحت ها را محقق کند، چیست.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان ادامه داد: اکنون گروهی تشکیل شده که 
مصادیق کسب مهارت و تربیت در هر ســاحت را پیدا کنند، بطور مثال 
گفته شــده که درســاحت تربیت دینی، عبادی و اعتقادی مربی گری 
قرآن یک شاخص است و در ساحت زیستی و بدنی ورزش و مربی گری 
ورزشی یک شاخص محسوب می شود.صحرایی ادامه داد: شاخص ها را 
براساس سند تحول بنیادین شناســایی کردیم و در فرآیند تصویب در 
شورای دانشــگاه قرار دادیم که افراد متناســب با این 6 ساحت و رشته 

تحصیلی آنها 6 مهارت را کسب کنند و بعد فارغ التحصیل شوند.
وی خاطرنشــان کرد: اقدامات مربوط به این کار انجام شده، عموم این 
مهارت ها هم کارنامه می شــود، یعنی کارنامه تربیتی در کنار کارنامه 

آموزشی قرار می گیرد و فرد با دو کارنامه فارغ التحصیل می شود.
کارشناســان نظام تعلیم و تربیت کشــور با توجه به ضرورت پرورش 
نیروی انسانی برای حضور در ابعاد مختلف جامعه، سند تحول بنیادین 

را به عنوان نقشه راه تدوین کردند.
براســاس محتوا و متن این ســند، پرورش دانش آموزان در 6 ساحت 
تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی، تربیت اقتصادی و حرفه ای، تربیت 
علمی و فناوری، تربیت اجتماعی و سیاســی، تربیت زیستی و بدنی و 
تربیت زیبایی شناختی و هنری می تواند انســان و در نهایت جامعه را 

برای رسیدن به کمال مطلوب هدایت کند.

آغاز جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان از شهریور
سرپرست دانشــگاه فرهنگیان همچنین درباره جذب 500 عضو هیات 
علمی ساالنه در این دانشــگاه اظهار کرد:  فراخوان اول در تیرماه  از300 
نفر دعوت به همکاری شــد، بیش از ۴ هــزار و 500 نفر هــم برای این 
فراخوان  شرکت کردند و لیســت پاالیش شده است.صحرایی با اشاره به 
آغاز جذب هیات علمی از اول شهریور گفت: جذب یک فرآیند طوالنی و 
پیچیده است، افراد پس از تایید صالحیت عمومی به وزارت علوم معرفی 

می شوند و پس از تایید وزارت علوم بالفاصله حکم آنها صادر می شود.
وی افزود: ســرعت ما و وزارت علــوم تعیین کننده زمــان بکارگیری 

آنهاست.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد
صدور احکام رتبه بندی معلمان در مهرماه

وزیر آموزش و پــرورش از صدور احکام رتبه بنــدی معلمان در مهرماه 
خبر داد.یوســف نوری، در حاشــیه افتتاح مدرســه ۱۲ کالسه برکت 
آبادان که روز )5 مهرماه( برگزار شد، با اشاره به صدور احکام رتبه بندی 
معلمان از مهرماه اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
احــکام رتبه بندی همکارانی کــه تاکنون بارگذاری مــدارک خود در 

سامانه رتبه بندی را تکمیل کرده باشند، در مهرماه صادر خواهد شد.
 

به نقل از اداره کل آموزش و پرورش خوزســتان، وی با بیان اینکه توزیع 
تغذیه رایگان دانش آموزان مناطق محــروم از هفته آینده آغاز خواهد 
شــد، افزود: ابالغ اعتبار تغذیه رایگان دانش آموزی انجام گرفته است و 
هفته آتی روند توزیع آن به صورت دو روز در هفته آغاز می شود و اولویت 
با دانش آموزان مناطق محروم خواهد بود و بــرای این امر تاکنون یک 

هزار و ۱50 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است .
وزیر آمــوزش و پــرورش در خصوص جــذب نیروی انســانی گفت: 
یکی راهبردهــای آموزش و پــرورش تامین نیروی انســانی از طریق 

دانشگاه های جامع کشور است .
نوری با بیان اینکه مسئله نیروی انسانی و تامین نیروی های تحولی در 
آموزش و پرورش یک برنامه اولویت دار اســت، خاطرنشان کرد: احیای 
تربیت معلم دو ساله برای تامین نیروی انسانی مناطق مرزی، عشایری 
و روستایی، استفاده از ظرفیت دانشگاه های جامع به صورت دو در سه و 
سه به اضافه یک و همچنین استفاده از تربیت شدگان دانشگاه های برتر 
در قالب اعطای بورس معلمی، از جمله مهمترین برنامه های مجموعه 

تعلیم و تربیت کشور در راستای ارتقای شاخص نیروی انسانی است.
نوری ادامه داد: یکی دیگــر از برنامه های آموزش و پــرورش در حوزه 
نیروی انســانی توجه به جذب نیرو بر اســاس پنجره جمعیتی است و 
تامین نیروی انســانی ماندگار، توانمند، تحولی و بر مدار ســند تحول 
بنیادیــن اســت.وزیر آمــوزش و پــرورش در پایان گفــت: در بحث 
دانش آموزان اتباع نیز در ســال گذشــته بالغ بر 560 هزار دانش آموز 
تحت پوشــش خدمات آموزشــی تربیتی قرار داشــتند و امسال نیز 
دانش آموزانی که دارای تاییدیه هستند بدون هیچ مشکلی در مدارس 

ثبت نام شدند و در حال دریافت خدمت هستند.

شهر

رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا نحوه درخواست 
معافیت تحصیلی برای مشــموالن پذیرفته شــده در 

دانشگاه ها را تشریح کرد.
ســردار تقی مهــری درباره آن دســته از مشــموالن 
سربازی که امسال در کنکور پذیرفته شده و قصد ورود 
به دانشگاه را دارند، گفت: براساس قانون کسانی که به 
سن ۱۸ ســال می رسند باید نســبت به تعیین تکلیف 
وضعیت ســربازی خود اقدام کنند و بر این اساس این 
افراد یا باید به خدمت ســربازی بروند، یا اگر مشمول 
انواع معافیت هســتند از آن اســتفاده کــرده و کارت 

معافیت دریافت کنند. 
قانون به این افــراد همچنین فرصــت داده که ادامه 
تحصیــل دهنــد و در همین راســتا کســانی که در 

دانشــگاه قبول شــوند می توانند تا مقطع 
دکترا به تحصیل خــود ادامه داده و در واقع 
از معافیت موقت تحصیلی بهره مند شــوند. 
البته این افراد باید به ســال های مجاز برای 
تحصیــل در هر مقطــع تحصیلــی و دیگر 
مقــررات مربوطه توجــه کافی را داشــته 

باشند.
وی درباره مشــموالنی که اقدام به اخذ مدرک دیپلم 
کرده  و قصد ادامه تحصیل ندارنــد نیز گفت: همانطور 
که گفتم ســن اعزام به ســربازی ۱۸ ســالگی است، 
بنابراین کســانی که قصد ادامه تحصیــل ندارند باید 
ظرف حداکثر ۱۲ ماه پس از دریافت دیپلم برگه اعزام 
به خدمت ســربازی را دریافت کنند در غیر این صورت 

وارد غیبت می شوند.
رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا افزود: 
افرادی که امســال دیپلم گرفتنــد تا پایان 
شهریور سال ۱۴0۲ فرصت دارند که تحصیل 
و در کنکور شــرکت کنند اما کســانی که در 
ســال ۱۴00 دیپلم گرفته و امســال هم در 
کنکور قبول نشــدند باید خدمت ســربازی 

خود را تعیین و تکلیف کنند.
مهری درباره نحوه درخواســت معافیــت تحصیلی از 
ســازمان وظیفه عمومی نیز گفت:  تمام افرادی که در 
کنکور قبول شــده اند می توانند در خواســت معافیت 
تحصیلی را به صورت اینترنتی از طریق ســامانه سخا 
یا نرم افزار پلیس من ثبت کنند، این درخواست بررسی 

شده و در نهایت به صورت خودکار و سامانه ای از سوی 
ســازمان وظیفه عمومــی فراجا به دانشــگاه مربوطه 

ارسال می شود.
رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجــا درباره افرادی 
که امکان دسترسی به این دو ســامانه برایشان فراهم 
نیســت، هم گفت:  افرادی کــه نمی تواننــد از طریق 
نرم افزار پلیس من یا سایت سخا درخواست تحصیلی 
خود را ثبــت کنند می تواننــد به دفاتــر پلیس +۱0 
مراجعه کنند و از این طریق درخواســت خود را ثبت 
کنند.مهری همچنین به تمامی مشــموالن سربازی 
توصیه کرد که نســبت بــه تعیین تکلیــف وضعیت 
ســربازی خود پیش از آنکه وارد غیبت شــوند، اقدام 

کنند.

سربازی

خریدار  زوجین نابــارور آرزو دارند مثل 
ســایر زوجین که صاحب فرزند می شوند، 
طعم شیرین بچه دار شــدن را بچشند. اما، 
با مشکلی به نام هزینه های درمان ناباروری 

مواجه می شوند.
 یکــی از آرزوهــای شــیرین زوجین در 
شــروع زندگی مشترک، داشــتن فرزند 
سالم اســت تا کانون خانواده را برای آنها 

گرم تر کند.
در این بین، برخی از زوجین جوان که البته 
تعدادشان نیز کم نیست، با مشکل ناباروری 
مواجه اند که می بایســت سراغ درمان های 

پزشکی بروند.
موضوع تأمیــن هزینه های درمان ناباروری 
در کشــور برای اکثر زوجین جوان نابارور، 
به معضلی بدل شــده بود و همین چالش، 
باعث می شــد خیلی از ایــن قبیل زوجین 
جوان، قید بچه دار شــدن را بزنند. از همین 
رو، در ســال های اخیــر، مجلس شــورای 
اسالمی برای رفع مشــکالت زوجین جوان 
نابارور، قانونی را وضع کرد و اعتباراتی را به 
همین منظور مصوب کرد. بر همین اساس، 
بیمه ها ملزم شــدند، حمایت حداکثری از 
هزینه های مالی درمان ناباروری را پوشش 

دهند.
اما، هنوز خیلــی از زوجین جــوان در این 
مسیر با مشــکل مواجه هستند و همچنان، 
خألهایی در این بین وجــود دارد که باعث 
می شــود زوجین جوان نابارور، آن طور که 
باید و شــاید نتوانند از حمایت های قانونی 
برای تأمیــن هزینه های درمــان ناباروری 

برخوردار شوند.

حمایت سازمان تأمین اجتماعی 
از زوجین جوان نابارور

درمــان  مدیــرکل  غفــاری  شــهرام 
غیرمستقیم ســازمان تأمین اجتماعی، با 
عنــوان این مطلب کــه هزینه های درمان 
نابــاروری مطابــق قانون از ابتدای ســال 
۱۴00 توســط ســازمان تأمین اجتماعی 
قابــل پرداخت اســت و تاکنــون بیش از 
30 میلیارد تومان به بیماران بیمه شــده 
پرداخت و بیش از ۱5 هــزار پرونده نیز در 
همین زمینه تشــکیل شــده است، گفت: 
در حــال حاضر حــدود ۱00 مرکز درمان 
ناباوری در کشــور وجــود دارد که حدود 
نیمی از آنها دولتــی و مطابق قانون طرف 

قرارداد تأمین اجتماعی هستند.
وی بــا اعــالم آمادگــی ســازمان تأمین 
اجتماعی برای انعقاد قرارداد با مراکز درمان 
ناباروری بخش خصوصی، افزود: با توجه به 
الزام قانونی، سازمان تأمین اجتماعی آماده 
انعقاد قرارداد با همه مراکز درمان ناباروری 

است.
به گفته غفاری، در حــال حاضر ۹0 درصد 
هزینه هــای خدمــات درمانــی ناباوری 
در مراکز دولتی توســط ســازمان تأمین 
اجتماعــی پرداخــت می شــود. در مراکز 
خصوصی نیز ۹0 درصــد هزینه خدمات بر 
اســاس تعرفه عمومی غیردولتی پرداخت 

می شود.
وی در واکنــش به چالــش مراکز درمان 
ناباروری بــا بیمه ها، افزود: عــدم تمایل 
مراکز درمان ناباروری بخش خصوصی به 
انعقاد قرارداد با بیمه هــا در برخی موارد 
ناشــی از تأخیر بیمه ها است و دلیل دیگر 
شاید این اســت که ما هزینه ها را مطابق 
تعرفــه عمومــی غیردولتــی پرداخــت 
می کنیم و همچنیــن اینکه انعقاد قرارداد 
بــا بیمه هــا ممکن اســت باعــث تقید 
بیشــتری شــود و برخی مراکز تمایلی به 
آن ندارند و می خواهند با آزادی بیشتری 
هزینه های خــود را از بیمــاران دریافت 

کنند.

اولویت وزارت بهداشت برای خدمات 
درمان ناباروری

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، با اشاره 
به نقش آفرینــی وزارت بهداشــت در 
سیاســت های جمعیتی، اظهار داشت: 
اولویت اول تخصیــص و توزیع منابع در 
پروژه های عمرانی دانشــگاه های علوم 
پزشــکی کشــور باید با طرح های حوزه 
جمعیت و خدمــات درمــان ناباروری 

باشد.
وی تاکیــد کــرد: مراکز درمــان ناباروری 
باید مجهز بــه تمامی امکانــات و خدمات 
مورد نیاز زوجین باشــد و همه امور از جمله 
آزمایش های تخصصی باید در همین مراکز 
انجام و از ارجاع زوجین بــه بیرون از مراکز، 
پرهیز شود.وزیر بهداشت با بیان اینکه الزم 
اســت وضعیت موجود و برنامه گســترش 
مراکــز درمان نابــاروری توســط معاونت 
توســعه مدیریت و منابع وزارت بهداشــت 
تهیه شــود، گفت: اقدامات تشویقی جهت 
حمایت از مراکــز و افراد فعــال در درمان 

ناباروری ضروری است.
خدمات درمــان نابــاروری در مجموع جز 
خدمات گران قیمت محسوب می شود و از 
سال گذشته این خدمات برای نخستین بار 

تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفته است.
سال گذشــته بســته هایی توسط شورای 

عالی بیمــه تدوین و ابالغ شــد کــه ارائه 
دهنــدگان خدمت معترض این بســته ها 
بودنــد زیــرا محدودیت هایــی را اعمال 
می کرد به نوعی که ارائه دهندگان خدمت 
متضــرر می شــدند، بنابراین بــرای عقد 
قــرارداد ارائه دهنــدگان خدمت تمکین 

نمی کردند.

بیمه سالمت چگونه از زوجین نابارور 
حمایت می کند

مهــدی رضایی معــاون بیمــه و خدمات 
سالمت ســازمان بیمه ســالمت ایران، با 
اشــاره به اینکــه در ارائه خدمــات تجدید 
نظرهایی صــورت گرفت، گفــت: در حال 
حاضر بیمه بدون سقف خدمات را خریداری 
می کند، ضمــن اینکه تعرفه هــای تحت 
پوشــش در ســازمان های بیمه گر پایه بر 
مبنای تعرفه های دولتی انجام می شــد که 
این مسئله هم مورد نقد بود. در حال حاضر 
تعرفه های عمومی هم کــه تقریباً ۱.5 برابر 
تعرفه های دولتی محســوب می شود تحت 
پوشــش قرار گرفته اســت که امیدواریم با 
تقویت منابع، به تعرفه های بخش خصوصی 
مصوب دولت نیز در آینــده تعمیم یابد.وی 
با بیان اینکه بهتر اســت مردم از خدمات در 
بخش دولتی اســتفاده کنند، اظهار داشت: 
در بخش دولتــی ۹0 درصــد خدمات در 

بخش سرپایی و بســتری تحت پوشش قرار 
دارد، ۱0 درصد فرانشــیز توسط بیمه شده 
پرداخت می شود، اگر بیمه شده ای به بخش 
خصوصی مراجعه کنــد، تعرفه عمومی که 
تقریباً ۱.5 برابر تعرفه دولتی اســت مبنای 
پرداخت بیمه ها قرار خواهد گرفت.رضایی 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر ســقف ارائه 
خدمات برای درمان ناباروری نیز برداشــته 
شده است، گفت: اگر افرادی ناباروری ثانویه 
داشته باشــند نیز خدمات برای آنها در نظر 
گرفته شــده اســت، همچنین سقط های 
مکرر نیز بــه خدمات بیمه ای اضافه شــده 

است.
در همین حــال، مراکز درمــان ناباروری 
در بخش خصوصی؛ معتقدند که زوجین 
نابارور می بایســت بدون واسطه بیمه ها 
مورد حمایت مالی قــرار بگیرند و بیمه ها، 
هزینه هــای درمان نابــاروری را به مراکز 
درمان نابــاروری پرداخت کننــد. زیرا، 
در این صــورت، مســیر دریافت خدمات 
درمانی بــرای زوجین نابــارور، هموارتر 

خواهد شد.

مصوبه هیأت وزیران
بر اســاس مصوبه هیأت وزیران، در اجرای 
جز )5( بند »ک« تبصره )۱۷( ماده واحده 
قانون بودجه ســال ۱۴0۱ کل کشور، همه 
مراکز درمانی و بیمارستان های ارائه دهنده 
خدمات درمــان ناباروری موظــف به عقد 
قرارداد با سازمان های بیمه گر پایه هستند. 
تمدید پروانــه این مراکز و بیمارســتان ها 

منوط به عقد قرارداد با بیمه های پایه است.
ســازمان بیمه ســالمت ایران مکلف است 
نســبت به پوشــش بیمه ای همه زوجین 
نابارور فاقد بیمه پایــه مطابق آئین نامه بند 
»الف« ماده )۷0( قانون برنامه ششم توسعه 

اقدام نماید.
هزینه های خدمات تشــخیصی و درمانی 
ناباروری و خدمــات تخصصــی ناباروری 
شــامل )IUI, IVF, ICSI , FET( بــر 
اســاس ضوابط ابالغی وزارت بهداشت، در 
بخش دولتی، عمومی غیــر دولتی و خیریه 
و خصوصی طرف قرارداد بــا خودپرداخت 
معافیت )فرانشــیز( مطابق دســتورالعمل 
منــدرج در مصوبه شــورای عالــی بیمه 
سالمت، تحت پوشش ســازمان های بیمه 

گر پایه است.

نحوه درخواست معافیت تحصیلی برای پذیرفته شدگان در کنکور

 راه اندازی سامانه ای برای مسافران فاقد بلیت

ادامه جابجایی زائـران رضوی تا ۹ مهر
خریدار  با پیش بینــی ورود بیش از 
ئر به مشــهد مقدس،  شــش میلیون زا
حمل ونقــل  و  راهــداری  ســازمان 
ئران  جاده ای اعــالم کــرد جابجایی زا
تــا ۹ مهرمــاه ادامــه دارد و ســامانه 
مکانیزه لیســت انتظــار بلیت اتوبوس 
بین شــهری برای مســافران فاقد بلیت 
بازگشــت از پنجم مهرمــاه راه اندازی 

می شود.
 به گفته مســئوالن پیش بینی می شــود 
در دهه پایانــی ماه صفر امســال بیش از 
شــش میلیون زائر بــه مشــهد مقدس 
مشرف شــوند. در این راســتا حمیدرضا 
شــهرکی - معاون حمل ونقل ســازمان 
راهداری و حمل ونقل جــاده ای- با بیان 
اینکه طرح ویــژه جابجایــی زائران حرم 
ثامن الحجج )ع( در دهــه پایانی ماه صفر 
از روز شــنبه دوم مهرماه آغاز شــده و تا 
نهــم مهرماه به  مــدت هشــت روز ادامه 
خواهد داشــت، گفت: تمامی سرویس ها 
اعم از ســرویس های ثابــت و فوق العاده 
در ســامانه های اینترنتــی روزفــروش و 
پیش فــروش بلیت ســفر ارائه می شــود و 
فروش بلیت در ســامانه صرفاً بر اساس کد 

ملی خواهد بود.

راه اندازی سامانه لیست انتظار بلیت 
اتوبوس بین شهری برای مسافران 

فاقد بلیت بازگشت
وی با بیان این که امکان خرید بلیت برگشت 
زائران از استان و شهر مبدا سفر فراهم شده 
اســت، اظهار کرد: ســامانه مکانیزه لیست 
انتظار بلیت اتوبوس بین شــهری به صورت 
محدود برای مســافران فاقد بلیت بازگشت 
از پنجــم مهرمــاه در پایانه امــام رضا )ع( 
مشهد مقدس راه اندازی می شود. همچنین 
براســاس شــیوه نامه طرح ویژه بازگشت 
زائران رضوی با نــاوگان حمل ونقل عمومی 
جاده ای در ایام دهه پایانی دهه صفر، صدور 
صورت وضعیت دربســتی تا نهــم مهرماه 
ممنــوع اســت و محدودیت های شــبکه 
سیر برای شــرکت حمل ونقل مسافربری و 
ناوگان از مبدا سراسرکشور تا تاریخ یادشده 

حذف می شود.
شــهرکی خاطرنشــان کــرد: قــرارگاه 
حمل ونقل جاده ای در ســتاد مرکزی این 
ســازمان و همچنین پایانه امــام رضا )ع( 
در استان خراســان رضوی تشکیل شده و 
نشســت های مشــترک جهت هماهنگی 
با ســازمان ها و ارگان هــای مرتبط به ویژه 
ســازمان های نظارتی و تشکل های صنفی 

بخش حمل ونقل مســافر بــه منظور انجام 
هماهنگی و اعمال نظارت های الزم برگزار 

می شود.
 راهدارخانه های اســتان خراســان رضوی 
آماده خدمات رســانی به زائــران پیاده در 
طول مسیر پیاده روی هستند و گشت های 
راهداری در محورهای این اســتان و سایر 

استان ها حضور مستمر دارند.

اختصاص 80 درصد اتوبوس های 
برون شهری به بازگشت زائران رضوی

در این راســتا داریــوش امانــی - رئیس 
ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای- 
اظهار کرد: همزمان با دهــه پایانی ماه صفر 
و شهادت حضرت ثامن الحجج )ع( ظرفیت 
۸0 درصد اتوبوس های برون شهری کشور 
برای بازگشــت زائران رضــوی اختصاص 
یافته است.  به مناسبت شــهادت امام رضا 
)ع( شــمار زیادی از هموطنان طی هفت تا 
۱0 روز به مشهد مشرف شــده اند که برای 
تخلیه این میزان مســافر اقدام به بســیج 
نــاوگان حمل ونقــل عمومی جــاده ای از 

سراسر کشور کرده ایم.
معاون وزیــر راه و شهرســازی بــه تجربه 
عملیات بــزرگ بازگشــت زائــران پیاده 

اربعین از مرزهای غربی کشــور اشاره کرد و 
گفت: پیشــنهاد داده ایم تیم های راهداری 
اســتان ها و تمهیدات جابه جایی مســافر 
ماننــد آن چه در مهران صــورت گرفت، در 
مشــهد نیز صورت گیرد، به عنــوان نمونه 
همان ســاختار اســتقرار ســکوهای ویژه 
مســافران تهران و اصفهان و دیگر استان ها 
در مشــهد برپا تا بازگشت مسافران تسهیل 

شود. 
همچنیــن بــا همــکاری شــرکت های 
حمل ونقل بخش خصوصی مقرر شــد 30 
درصد به قیمــت بلیــت اتوبوس هایی که 
متعهد شــده اند در عملیــات بازگرداندن 

مسافر مشارکت کنند، افزوده شود.
بر اســاس گزارش وزارت راه و شهرسازی،  

جعفر شــهامت -رئیس کمیتــه خدمات 
حمل ونقل و آمار ستاد اجرایی خدمات سفر 
خراســان رضوی- نیز پیش از این گفته بود 
در حال رایزنی با سایر نهادها و مجموعه در 
کشور هستیم تا ۱500 دســتگاه اتوبوس 
برای بازگشــت زائــران دهه آخــر صفر از 

مشهد تامین کنیم.
وی گفتــه بــود: پیش بینــی می شــود 
حجم ســرویس دهی اتوبوس هــا در روز 
اوج گیــری ســفرها یعنی روز شــهادت 
امام رضا )ع( بین ۲00 تا ۲500 دســتگاه 
اتوبوس خواهــد بود. تــا روز جمعه، نهم 
مهر ماه نیز بــرای خروج زائران رضوی که 
با افزایش قابل مالحظه ای همراه اســت، 

نیاز به اتوبوس است.

آگهی مفقودی
برگ سبز ســواری پرایدرنگ مسی متاليک مدل 1389به شــماره موتور 3424182 
وشاسی S1412289173798وشــهربانی ایران 54_312س46به نام محمد صادق 

تجمليان مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد.
یزد

آگهی مفقودی
بــرگ ســبز ســواری پژو405رنگ نقــره ای متاليک مــدل 1386به شــماره موتور 
1248608492وشاسی40420737وشــهربانی ایران 54_129ص23به نام هادی 

پور دارا مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط ميباشد.
یزد



حجت االسالم  ســنندج – فاطمه مالیی
والمســلمین روح اهلل حریــزاوی در جمع 
اصحاب رســانه در کردســتان اظهار کرد: 
انقالب اســالمی نهال بالنده ای است که در 
کشاکش اتفاقات و کوران حوادث رشد کرده 

و همواره قوت و قدرت بیشتری می یابد .
قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی گفت: انقالب 
ما به مراتــب در رویدادها دچار رشــد و تحول 
می شود، شاخ و برگ و ریشــه های آن قوی تر 
خواهد شد و توانمندی آن برای مقابله با هجوم 
دشمنان بیشتر شده اما این به آن معنا نیست که 

از ضعف ها چشم پوشی کنیم.
وی با اشــاره به اتفاقات اخیر بیان کرد: وقتی 
که دشمن بیش از ۶۰ دســتگاه آمبوالنس 
بــا ارزش ۲ میلیاردی را تخریــب می کند و 
افراد بی گناه را می کشــد برای همه واضح و 
مشخص است که دشــمنان ما وارد جریان 

دشمنی شده و کار خباثت آلود می کنند .

حجت االســالم حریزاوی با اشــاره به اینکه 
دشــمن در روزهای اخیر ســعی در تشویق 
جوانان کرده تــا به تخریب امــوال عمومی 
بپردازند، ادامه داد: هرچنــد مردمی هم که 
از دل انقالب هســتند، صدماتی دیدند پس 
نباید در این تخریب ها دیده پوشــی شــود 
بنابراین باید رخنه های فرهنگی شناســایی 

و برخی اشتباهات بازنگری شوند .
قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی با اشاره به 
ضرورت و لزوم بازســازی فرهنگــی و انقالبی 
ساختار فرهنگی و رسانه که از دستورات مقام 
معظم رهبری به دولت جدید هم هست، افزود: 
موازی کاری، مشــکالت و موضوعاتی که در 
برخی حوزه ها همچون گشــت ارشاد و دیگر 
موارد باید به طور بنیادین وبه شکل مناسب حل 
شود، و باید توجه داشت که در میانه نزاع حرف 
تعطیلی یک سازمان نباید عنوان شود و وسط 

دعوا نباید نرخ تعیین کرد.

حریزاوی با اشــاره به حادثه فوت مرحومه 
مهسا امینی اضافه کرد: دردمندانه در این 
موضوعات اخیر از کشــته شدن تعدادی از 
هموطنان و پدیده های پیش آمده ناراحتیم 
و در کنار خانواده ها هستیم و در این خصوص 
باید دســتگاه انتظامــی صادقانه بــه مردم 

اطالع رسانی کند تا مردم خیالشان آسوده شود.
وی با بیان اینکه کردســتان استان با عفت 
کشــور و مطابق پیمایش های ملــی زنان 
کردســتانی عفیف و پاکدامن، نماد وفاداری 
به میهن، زندگی و انقالب اســالمی هستند، 
افــزود: مــا موظفیــم از عفت زنــان کرد و 
مجاهدت بانوان کرد مثل بانوی کردستانی 
شهیده فاطمه اســدی و شهیدشلیر رسولی 
که برای عفت، حفظ پاکدامنی و آبروی خود 
عزتشان را نگه داشــتند و در مورد بانویی که 
اخیرا جان خود را از دســت دادند همه این ها 

را روایت کنیم.

حجــت االســالم والمســلمین حریزاوی 
اظهار کرد: ایثار و فداکاری بانوان پاکدامنی 
همچون شهیده فاطمه اســدی و مرحومه 

شلیر رسولی که برای حفظ عفاف و پاکدامنی 
خود جانشان را از دست دادند باید به همگان 

معرفی شود.

ســاری-امیری فر مدیــرکل آمــوزش و پرورش 
مازندران اعــالم کرد: با بازنشســته شــدن ۵۲۰۰ 
معلم در مازنــدران و بروز مشــکل کمبــود نیروی 
انســانی با درخواست اســتمرار خدمت برخی از این 
بازنشســتگان موافقت شــد و نیمی از آنــان مهرماه 

امسال سر کالس ها حاضر خواهند شد.
حســین کمالی  با بیان اینکه از ابتدای ســال ۱۴۰۱ 
آموزش و پــرورش مازندران تمهیــدات الزم را برای 
آغاز ســال تحصیلی جدیــد پیش بینی کــرد گفت: 
همه فعالیت های آموزش و پرورش برای بازگشــایی 
مــدارس در قالب پروژه مهر تعریف شــد که شــامل 

شش کارگروه است.
وی با بیان اینکه هر کدام از کارگروه ها مســئولیتی را بر 
عهده داشتند افزود: نیروی انسانی مسئول صدور ابالغ 
معلمان بود که کارشان را شروع کردند زیرا  با بازنشسته 
شــدن ۵۲۰۰ معلم در مازندران از نظر نیروی انسانی با 

کمبود مواجه بودیم.
وی با بیان اینکه با توجه بــه اقدامات انجام گرفته برخی 

از این بازنشستگان درخواست استمرار دادند و نیمی از 
آنها مهرماه امسال به ســر کالس ها می روند اظهار کرد: 
مابقی کمبود نیرو از حق التدریســی های شــاغلین و 
بازنشســتگان، آزمون اســتخدامی ماده ۲۸ و بخشی 

از دانشجویان سال آخر دانشــگاه فرهنگیان تامین می 
شود.

مدیرکل آمــوزش و پــرورش مازنــدران تصریح کرد: 
همچنین در غــرب مازندران نیز برای تعــداد ۵۰ نفر از 

خرید خدمتی ها مجوز گرفتیم که در کجور، مرزن آباد، 
تنکابن و بلده مشــغول به کار خواهند شد و باید گفت تا 
این لحظه از نظر نیروی انسانی کمبودی گزارش نشده 

است و از اول مهر ماه کالس بدون معلم نخواهیم داشت.
کمالی از اختصاص ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان 
به عنوان ســرانه به کل مدارس مازنــدران خبر داد و 
گفت: این مقدار برای ۴۸۵۲ مدرسه استان مازندران 
چندان کافــی نیســت و امیدواریــم در ادامه بازهم 
اعتبار اختصاص یابد؛ همچنیــن ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان نیز از سوی نوســازی و تجهیز مدارس 
به هنرســتان های مازندران برای تجهیــز امکانات 

اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه تاکنون ۵۱۲ هزار نفر در سامانه آموزش 
و پرورش مازندران ثبت نام کردند افــزود: از این میزان 
حدود ۲۷۰ هزار نفر در مقطع ابتدایــی، ۱۳۳ هزار نفر 
در مقطع متوسطه اول و ۱۱۹ هزار نفر در متوسطه دوم 
ثبت نام کردند کــه از این نظر رتبه خوبی را در کشــور 

داریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن  شهرکرد-شهرام مصیبی 
و تجارت چهارمحال و بختیاری گفــت: طرح نظارت ویژه 

بازگشایی مدارس در استان تا ۱۵ مهرماه ادامه دارد.
سجاد رستمی با اشاره به اینکه طرح نظارت ویژه بازگشایی 
مدارس در استان از تاریخ ۱۵ شــهریورماه آغاز شد گفت: 
این بازرسی ها با همکاری اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، 

اتحادیه های صنفی و بسیج اصناف انجام شد.
وی افزود: در این مدت پنج هزار و ۴۱ بازرسی از اصناف 
عرضه کننده اقالم پرمصرف دانش آموزان انجام شد که 
در همین راســتا ۳۸۰ پرونده تخلف تشکیل شده است 
و باید تا آخر هفته تمامی پرونده های تخلف به تعزیرات 
حکومتی ارسال شود.رستمی اضافه کرد: طرح نظارت 
ویژه بازگشــایی مدارس در چهارمحــال و بختیاری تا 

۱۵ مهرماه ادامه دارد.غالمرضا قائدامینی معاون بازرسی 
و نظارت ســازمان صمت چهارمحال و بختیــاری هم با 
اشــاره به اینکه آنالیز قیمت فرم مدارس در ابتدای تیرماه 
آغاز شــد، گفت: باتوجه به اینکه آموزش و پــرورش از ۱۰ 
درصد سود خود صرف نظر کرد، قیمت فرم مدارس تغییر 
چندانی نداشت.وی افزود: از زمان آغاز طرح نظارت ویژه 
بازگشایی مدارس در استان حداقل یکبار از صنف های 
کیف و کفش، پوشاک و نوشت افزار بازرسی به عمل آمده 
اســت و بازرســی ها هدفمند بود.قائدامینی با تاکید بر 
اینکه در ۷۰ درصد اقالم لوازم التحریر با افزایش قیمت 
مواجه شده ایم، عنوان کرد: با افزایش تقاضا برخی اقالم 
با افزایش قیمت ۳۰ درصدی مواجه شدند، خوشبختانه 

کاال به وفور در بازار وجود داشت.

مازندران

چهار محال و بختیاری

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

نیمی از 5هزار و 200 معلم بازنشسته مازندران به کالس ها بازمی گردند

رئیس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری اعالم کرد؛ 

ح نظارت ویژه بازگشایی مدارس  تا ۱۵ مهرماه تداوم اجرای طر

ســنندج – فاطمه مالیی مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی کردســتان در آستانه 
فرا  رســیدن روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری 

برنامه های بزرگداشت این هفته را در استان اعالم کرد.
یعقــوب گویلیــان اظهــار کــرد: ویژه برنامه های 
گرامیداشــت روز جهانــی جهانگــردی و هفتــه 
گردشگری از ۵ مهرماه آغاز و تا ۱۲ مهرماه سال جاری 

در استان ادامه خواهد داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کردســتان عنوان کرد: نشســت بخــش خصوص 
با نماینــده ولی فقیه و نشســت بخــش خصوصی و 
فعالین گردشگری با استاندار کردستان از مهم ترین 

برنامه های هفته گردشگری در استان است.
وی با اشــاره به افتتــاح پروژه های گردشــگری در 
شهرســتان های دیواندره و مریوان افــزود: برگزاری 
کنفرانس گردشگری با موضوع شعار سال »باز اندیشی 
در گردشگری با دمیدن اندیشــه نو در گردشگری«، 
برگزاری دومین فم تور گردشــگری سالمت، نشست 
B۲B با فعالین گردشــگری اقلیم کردســتان عراق، 
برگزاری جشــنواره اســتانی ســفره غذای کردی و 
ســمینار نوآوری های غذایــی و فناوری های تحول 
آفرین در واحدهــای پذیرایی از جملــه برنامه های 

پیش بینی شده در این هفته است.
گویلیان با اشــاره بــه اهمیــت آمــوزش در حوزه 
گردشــگری از برگزاری ۵ دوره آموزشی ویژه فعالین 
حوزه گردشــگری در سطح اســتان خبر داد و عنوان 

کرد: دوره آموزشی شناخت صنعت گردشگری و دوره 
آموزشی مهارت های فردی در کسب وکارهای صنعت 

گردشگری نیز در این هفته برگزار می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کردســتان یادآور شــد: هم زمان با گرامیداشت این 
هفته نمایشــگاه های متعددی ازجمله نمایشــگاه 
عکس هوارنشینان، محصوالت ارگانیک )گردشگری 
کشاورزی( و صنایع دستی در سطح استان برپا خواهد 

شد.
وی بیان کرد: ســخنرانی و تبیین دســتاوردهای 
دولت ســیزدهم در نماز جمعه، فراخوان بسته های 
ســرمایه گذاری حاشــیه ســدها، توانمندسازی 
در کســب و کارهای حــوزه گردشــگری، تقدیر از 
فعالین گردشگری استان و فارغ التحصیالن رشته 
گردشگری و برگزاری ویژه برنامه ثبت شهر نساجی 
آرمرده از دیگر برنامه هایی اســت که در این هفته 

برگزار می شود.

بوشــهر -رضا حیــدری  مدیــرکل بنــادر و 
دریانوردی استان بوشــهر گفت: : الیروبی کانال 
دسترســی بنادر در راســتای رونــق اقتصادی 
و تســهیل گــری در فعالیت های ایــن حوزه در 

اولویت برنامه های این اداره کل است .
 محمد شــکیبی نسب در نشســت کمیته ایمنی 
بنادر تابعه این اســتان بیان کرد: بهبود وضعیت 
کانال های دسترســی با جدیت و اولویت در حال 
پیگیری اســت و در این راســتا قرار اســت برای 
بنادر با عمق ۲ تــا ۲.۵ متر مانند گنــاوه و دیلم 

زمینه افزایش عمق آنها به ۳.۵ متر فراهم شود.
مدیــرکل بنــادر و دریانوردی اســتان بوشــهر 
اظهار کرد: با تحقق این برنامــه ایمنی ترددهای 

دریایی نیز تضمین خواهد  شد.
وی افــزود: الزم اســت نتیجه بررســی وضعیت 
موجود همه کانال های دسترســی بنادر اســتان 
تدوین شــود تا در ســطح ملی اقــدام الزم برای 
اجرایی شــدن پروژه های افزایش عمق آنها مورد 

پیگیری قرار گیرد.
شکیبی نســب اضافه کرد: توســعه ناوگان آتش 
نشان با افزایش شمار شــناورهای آتشخوار برای 
بنادر استان بوشــهر در دست پیگیری است و این 

مهم متناسب با نیاز استان محقق می شود.

مدیــرکل بنــادر و دریانوردی اســتان بوشــهر 
از مدیــران متولــی این حــوزه خواســت تا در 
نشســت های کارشناســی پیــش رو، مســائل 
و مشــکالت احصا شــده را همراه با پیشــنهاد و 
راهکار ارائه کنند تا نســبت به حل و فصل آنها در 

کمترین زمان ممکن اقدام شود.

کردستان بوشهر

مسابقه رافتینگ در دریاچه زریوار مریوان برگزار می شود
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان:

ونق اقتصادی بهبود کانال های دسترسی بنادر بوشهر برای ر
 در اولویت است

قائم مقام سازمان تبلیغات اسالمی:

زنان کردستان نماد عفت و پاکدامنی در کشور هستند

معاون شرکت آب و فاضالب خوزستان مطرح کرد؛

3 راهبرد اساسی آب و فاضالب برای عبور از 
فصل بارندگی

معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شرکت آب  اهواز – محمد مجدم
و فاضالب خوزستان از اتخاذ ســه راهبرد اساسی برای جلوگیری از پس 
زدگی فاضالب در شهرهای اســتان و عبور از فصل بارندگی توسط این 

شرکت خبر داد.
 فرزان عباسیان بیان کرد: عقد قرارداد بازسازی تابلوهای برق با اعتبار ۱۵ 
میلیارد ریال برای بازسازی، ساخت و ارتقا و بهسازی بیش از ۶۲ دستگاه 
تابلو برق ، راه اندازی الکتروپمپ های فاضالب و تجهیز آنها به تجهیزات 
حفاظت الکتریکی نوین برای عملکرد مناســب در زمــان اوج بار یکی از 
راهبردهای شرکت آب و فاضالب خوزستان برای عبور از فصل بارندگی 

است.
وی اظهار کرد: در این راســتا تابلوهای برق تأسیسات فاضالب شهرهای 
سوسنگرد، بستان، چمران، خرمشهر، آبادان ماهشهر بازسازی شده و بار 

دیگر در مدار بهره برداری قرار گرفتند.
وی همچنین خرید و نصــب و راه اندازی الکتروپمــپ های جدید برای 
تقویت ایســتگاههای پمپاژ فاضالب در برخی شهرها را به عنوان دومین 

راهبرد شرکت آبفا خوزستان در فصل بارندگی اعالم کرد.
معاون بهره برداری و توسعه فاضالب شــرکت آبفای خوزستان در ادامه 
سرویس، تعمیر و بازسازی ترانسفورماتورهای تأسیسات فاضالب استان 
با استفاده از قرارداد موجود را از دیگر راهبردهای شرکت آبفای خوزستان 
ذکر کرد و گفت: بازسازی ترانســفورماتورهای استان با هزینه ای بالغ بر 

چهار میلیارد ریال نیز در دستور کار قرار گرفت.
وی بیان کرد: در همین راستا ترانسفورماتور تأسیسات فاضالب شهرهای 
چمران، ماهشهر و سه دستگاه از ترانســفورماتورهای شادگان با نظارت 

دفتر سیستم های کنترل و انرژی فاضالب سرویس، تعمیر و اورهال شد.
به گفته عباسیان، پیش از این و با صرف هزینه ای بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال 
دیزل ژنراتورهای تأسیسات فاضالب ۹ شهر اســتان اورهال و بازسازی 

شد.

کرمانشاه 2هزارموقوفه دارد

کرمانشاه-حســنافخارزاده  به گفته مدیرکل اوقــاف و امور خیریه 
استان کرمانشاه، این استان دو هزار موقوفه دارد.

حجت االسالم محمد صالحی به مناســبت دهه وقف)دوم تا یازدهم مهر 
ماه( از استان کرمانشاه به عنوان یکی از استان های خوب کشور در حوزه 

وقف یاد کرد و افزود: دو هزار موقوفه با ۵۰ هزار رقبه در استان داریم.
صالحی با بیان اینکه برنامه های مفصلی برای گرامیداشــت دهه وقف در 
استان تدارک دیده شده، گفت: همه این برنامه ها با رویکرد تبلیغ و ترویج 

فرهنگ وقف اجرا خواهند شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه اطالع رسانی در مورد سنت 
حسنه وقف در جامعه را در افزایش تعداد موقوفات استان تاثیرگذار عنوان 
و از رسانه ها خواست در دهه وقف، خدمات وقف را اطالع رسانی کرده و از 

این طریق مردم را به وقف کردن ترغیب کنند.
وی با اشــاره به برنامه ریزی برای ســمت و ســو دادن واقفان به سمت 
وقف کردن بر اســاس نیازهــای روز جامعه، گفت: ســعی می کنیم با 
فرهنگ ســازی، واقفان جدید را به نیت کردن بــا موضوعات روز جامعه 

سمت و سو دهیم.
 صالحی ادامه داد: کمک به اشــتغال، ازدواج و وقف کردن در راســتای 
اجرای طرح هــای دانش بنیان از جمله نیازهای روز جامعه هســتند که 

خواستار وقف کردن با این نیات در استان از سوی خیرین هستیم.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان:

ح صنعتی و تولیدی   هزار طر
در البرز دردست اجرا است

البرز-مظفری مدیرعامل شهرک های صنعتی استان البرز گفت: یک هزار 
طرح صنعتی و تولیدی دراین استان در دست اجرا داریم که با بهره برداری از 

آنها گام های موثری در جهت توسعه اقتصادی برداشته خواهد شد.
حمیدرضا عقاب نشین در نشست تخصصی مدیران شهرک ها و نواحی 
صنعتی غیردولتی کشور که در کرج برگزار گردید، افزود: در استان البرز 
ســه هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در ۱۲ شهرک صنعتی فعالیت دارند که از 

مجموع این ۱۲ شهرک صنعتی ، هفت شهرک صنعتی غیردولتی است.
وی ادامه داد: اســتان البرز ویژگی های خاص خــود را دارد  چراکه این 
استان از استان تهران جدا شــده و در بخش زیرساخت های خود مشکل 

دارد.
عقاب نشین بیان داشــت: اســتان البرز به دلیل نزدیکی به تهران و بازار 
مصرف ، پرتقاضا ترین استان در حوزه جذب سرمایه گذار بوده و اکنون با 

کمبود زمین برای ایجاد واحد تولیدی مواجه هستیم .
وی یادآور شد:  زمین و زیرساخت های استان البرز با توجه به حجم باالی 
سرمایه گذاران کافی نیست و دراین زمینه تالش شده تمام واگذاری های 

زمین به صورت مزایده باشد .
مدیرعامل شــهرک های صنعتی اســتان البرز گفت:  چهار هزار و ۵۰۰ 
هکتار پهنه شهرک های صنعتی در البرز اســت که از این مقدار سه هزار 
هکتار در دســت بخش خصوصی بوده و  ۷۷ هزار نفر در این شهرک های 

صنعتی مشغول به کار هستند.
وی در ادامه به بحث مهاجرپذیری البرز پرداخت و افزود: این اســتان به 
دلیل همجواری با تهران پر مهاجرترین استان کشور شده بنابراین با توجه 
به فراوانی ظرفیت های صنعتی باید از این ظرفیت ها هرچه بیشتر برای 

توسعه آن بهره برد .

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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سرپرست بانک در بازدید از شعب منطقه شرق تهران تأکید کرد
سهم بازار بانک سینا باید افزایش یابد

سرپرست بانک سینا در بازدید از شــعب منطقه شرق تهران و در جمع 
همکاران این منطقه بر تالش در راستای افزایش سهم بازار بانک تأکید 

کرد.
غالمرضا فتحعلی در بازدیدی که از چهار شــعبه این بانک در شــرق 
تهران داشــت، افزود: محصوالت و خدمات متعددی توسط بانک سینا 
به مشتریان ارائه می شود که الزم اســت همکاران در معرفی بیشتر این 

خدمات و محصوالت به مشتریان، تالش جدی تری داشته باشند.
وی همچنین در نشســت با رؤســای شــعب منطقه خاطرنشان کرد: 
همکاران پرتالش بانک سینا در شــعب در کنار ارائه خدمات بانکی به 
مشــتریان می توانند با ایفای نقش مشــاور و راهنمای مشتری، زمینه 
ایجاد ذهنیتی مطلوب تر از بانک را به نمایش بگذارند و بازوی مشورتی 

مشتریان در دریافت خدمات متناسب باشند.
فتحعلی با اشــاره به اینکه طرح راهبردی تحول کسب وکار بانک سینا 
در حال تدوین است، گفت: با توجه به قابلیت ها و پتانسیل های موجود 
در بانک، انتظار داریم با اجرای این طرح شاهد ارتقای جایگاه و افزایش 

سهم بازار بانک باشیم.
گفتنی اســت اعضای هیئت عامل نیز همزمان از شعب مختلف منطقه 

شرق بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته بازدید کردند.

در آستانه آغاز سال تحصیلی
وستای خورآباد  مدرسه بانک اقتصادنوین در ر

استان قم افتتاح شد
سی وچهارمین مدرسه بانک اقتصادنوین طی مراسمی رسمی با حضور 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این بانک در روستای خور آباد از توابع 

شهرستان کهک استان قم افتتاح شد.
به گــزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، مدرســه ســه کالســه 
روستای خورآباد با 300 مترمربع زیربنا، در زمینی به مساحت دو هزار 
مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال ساخته و تقدیم کودکان و 

نوجوانان عزیز این خطه شد.
گفتنی اســت بانک اقتصادنوین تاکنون در احداث ۴۲ مدرسه در نقاط 
کمتر برخوردار کشور مشــارکت کرده که از این تعداد، 3۴ مدرسه به 

بهره برداری رسیده و هشت مدرسه دیگر در مرحله احداث قرار دارد.

 امضای تفاهم نامه همکاری میان بانک دی
 با مرکز وکال و کارشناسان رسمی و مشاوران 

خانواده قوه قضاییه
مدیران بانک دی و مرکز وکال، کارشناســان رسمی و مشاوران خانواده 
قوه قضاییه به منظور ایجاد هم افزایی بیشتر تفاهم نامه همکاری امضاء 

کردند
به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ در این مراســم که در ستاد مرکزی 
بانک دی برگزار شد، با حضور مدیرعامل، مدیران ارشد بانک و مدیران 
ارشد مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشــاوران خانواده قوه قضاییه، 

تفاهم نامه دو جانبه همکاری منعقد شد.
در این نشســت علیرضا قیطاســی، مدیرعامل بانک، با تأکید بر لزوم 
تســریع در فروش امالک مازاد بانک گفت: گستره پوشش جغرافیایی 
مرکز در سراســر کشــور، این اطمینان را به ذینفعان بانک می دهد که 
در ارزیابی امالک مازاد بانک، ارزش واقعــی منطقه ای ملک با یک کار 

کارشناسی شده تعیین می شود.
وی افزود: امیدوارم با تشــکیل کارگروهی متشــکل از نیروهای خبره 
بانک و مرکز، ضمن تســریع امور و بهبود فرایندهــای ارزیابی امالک، 
شاهد تسریع در انجام امور کارشناســی باشیم.گفتنی است این تفاهم 
نامه با هدف ایجاد بستر مناسب برای اســتفاده از ظرفیت های علمی و 
اجرایی مرکز وکال، کارشناسان رســمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه 
جهت تســهیل حل و فصل و پیگیری پرونده هــای حقوقی و کیفری 
بانک، بهره منــدی از خدمات مشــاوره ای وکالی مرکز و اســتفاده از 

پتانسیل های آموزشی مرکز و بانک بین دو طرف منعقد شده است.

 خرید تضمینی بیش از 7 میلیون تن گندم
 با عاملیت بانک کشاورزی

با عاملیت بانک کشــاورزی تا 30 شهریورماه 
ســال جاری، ۷ میلیون و ۱56 هزار تن گندم 
به ارزش ۷60 هــزار و ۱۲5 میلیــارد ریال از 

کشاورزان خریداری شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشــاورزی، از 
آغاز فصل خرید گندم تا کنــون ، ۱۸۹۹ مرکز 
خرید در 3۱ اســتان کشــور از طریق سامانه 
جامع خرید تضمینــی گندم بانک کشــاورزی، حدود یــک میلیون 
و ۴۱۱ هزار محموله گندم بــه ارزش ۷60 هــزار و ۱۲5 میلیارد ریال 
را از کشــاورزان خریداری کرده اند .بر اســاس این گزارش، تا روز 30 
شهریورماه ســال جاری با عاملیت بانک کشــاورزی ۷۲۷ هزار و 6۹۷ 
میلیارد ریال از وجوه گندم به حساب کشاورزان واریز شده است و روند 

پرداخت مطالبات گندمکاران همچنان ادامه دارد.
 شایان ذکر است، گندم به عنوان غله استراتژیک در ایران و جهان ، نقش 
محوری در تامین امنیت غذایی کشــور دارد و بانک کشاورزی با هدف 
حمایت از تولید در بخش کشــاورزی وکمک به تامیــن امنیت غذایی 
کشــور، با تمام توان برای اجرای هرچه بهتــر عاملیت خرید تضمینی 

گندم در سطح کشور تالش می کند.

توسعه همکاری  با اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان گیالن

»محمد رضا نجفی شــعاع« مدیر شعب بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در اســتان گیالن به 
منظور تعمیق مناســبات بانکی با »حســین 
یونســی« مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 

دیدار کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایــران، در این نشســت صمیمانــه که به 
منظور توسعه همکاری ها و تعمیق مناسبات بانکی برگزار شد، یونسی 
ضمن اســتقبال از خدمات و محصوالت بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
مختصری از فعالیت هــای اداره کل بنادر و دریانوردی و نیازمندی های 
پرسنل آن بیان داشت و در جهت افزایش سطح همکاری های دو جانبه 

با بانک قرض الحسنه مهر ایران اعالم آمادگی کرد.
نجفی شــعاع نیز ضمن بیان جزئیات طرح های بانک، تقاضای تقویت 
حســاب اداره کل بنادر و انعقاد تفاهم نامه های جدیــد با بانک را نمود 
و اضافه کرد: با انتقال حساب حقوق و دســتمزد اداره کل بنادر به بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، پرســنل پرتالش آن مجموعه می توانند از 
مزایای طرح های مهریار و بیمه عمر مانده بستانکار بهره مند شوند. وی 
افزود: همچنین با تشــکیل و افتتاح حســاب صندوق اداره کل بنادر و 
دریانوردی نزد بانک، امکان دریافت وام های حمایتی حقوقی تا ســقف 

مبلغ ۴ میلیارد ریال برای هر پرسنل فراهم خواهد شد.

آغاز فصل جدید جشنواره »لبخند به زندگی«
فصل جدید جشــنواره بیمه های زندگی بیمه تعــاون با هدف تقویت 

فرهنگسازی بیمه ای و ارائه خدمات متنوع به تمام خریداران آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، محمدحسین یوسفی، سرپرست 
مدیریت بیمه های زندگی از آغاز به کار فصل جدید جشنواره بیمه های 

زندگی از »اول مهر تا پایان آذرماه« خبر داد.
یوسفی همچنین مطرح کرد: در این جشنواره برای بیمه گذاران در هر 
ماه 5 جایزه در نظر گرفته شــده که به این ترتیب در زمان قرعه کشی 
مجموعاً ۱5 جایزه در هــر فصل به خریداران بیمه هــای زندگی بیمه 

تعاون اهدا خواهد شد.
سرپرســت مدیریت بیمه های زندگی بیمه تعاون همچنین تشــریح 
کرد: افرادی که اقدام به تهیه این بیمه نامــه می کنند ما به ازای هر 50 
هزار تومان یک امتیاز برای تقویت شــانس برنده شدن در قرعه کشی 

دریافت خواهند کرد.
او در ادامه مطرح کرد: »در قرعه کشــی صورت گرفته برای خریداران 
بیمه های زندگی در ســال ۱۴00 مجموعاً 56 برگزیده داشــته ایم و 
امیدواریم که با خدمات این بیمه نامه که در حال افزایش مداوم اســت 
بتوانیم توجه افراد بیشــتری را به خرید بیمه نامــه زندگی جلب کرده 
و بدیــن ترتیب نقش فرهنگســازانه ای را نیز در توســعه صنعت بیمه 
ایفا کنیم«.یوســفی همچنین از بازتکرار این جشنواره در سال ۱۴0۱ 
سخن گفت و اعالم کرد که نخستین دوره جشــنواره از اول تیر تا پایان 
شهریورماه برگزار شده و قرعه کشــی برای انتخاب برندگان آن صورت 

خواهد پذیرفت.
قابل توجه اســت که خریداران بیمه زندگی تعاون در کنار »پوشــش 
معافیت بیمه گــزار از پرداخت حق بیمه به علت فــوت در اثر حادثه«، 
»پوشش هزینه پزشــکی در اثر حادثه«، »پرداخت خسارت در صورت 
ابتال به پنج بیماری خاص شــامل سکته قلبی، ســکته مغزی، جراحی 
قلب باز، ســرطان، پیوند اعضای اصلــی بدن«، »پرداخــت هزینه به 
بیماران مبتال به کرونا« و خدماتی چون »پوشــش بیمه آتش ســوزی 
منازل مســکونی و محل کار« می توانند از مزایــای معرفی نامه های 
بیمارستانی و پرداخت خســارت ها بر اســاس تعرفه های مصوب نیز 

برخوردار شوند.
شایان ذکر است که هم اکنون »تعداد پوشــش بیماری های خاص در 
۴ گروه اصلی از 5 بیماری به 30 بیماری رســانده شده و در این طرح تا 
حداکثر 50 میلیون تومان نیز به صورت سرمایه ای پوشش داده خواهد 

شد«.
بر این اســاس »گروه اول این دسته به ســرطان و پیوند مغز استخوان؛ 
گروه دوم به بیماری های قلبی شامل سکته مغزی، اولین سکته قلبی، 
جراحی آئورت و...؛ گروه سوم به بیماری های اعصاب شامل تومور و ...و 
گروه چهارم به ســایر بیماری ها شــامل بیماری های وخیم کبدی و... 

اختصاص دارد«.

مزایای بیمه زندگی سرمد که از آن بی اطالعید
بیمه زندگی، مزایای بســیاری دارد، بیمه گذاران کمتــر به آن توجه 

می کنند.
به گــزارش روابــط عمومــی بیمه ســرمد، بیمــه زندگــی، نوعی 
سرمایه گذاری بلند مدت است که حکم پشــتوانه مالی برای بیمه شده 
را دارد و عالوه بر ارائه پوشــش های بیمه ای، مزایایی از جمله پرداخت 

سود و پرداخت تسهیالت را به همراه خواهد داشت. 
این نوع بیمه، در حقیقت می تواند مکمل بیمه تامین اجتماعی شــما 
باشــد و در صورتی که بیمه تامین اجتماعی ندارید، برای تامین آینده 
شــما، ضروری اســت. یکی از مزایای دیگر بیمه زندگی، معافیت این 

بیمه نامه از پرداخت هر نوع مالیات است. 
اما بیمه زندگی، مزایای دیگــری را هم برای بیمه گذاران به همراه دارد. 
پرداخت سرمایه پوشــش فوت، به همراه اندوخته بیمه نامه در صورت 
فوت بیمه شــده به اســتفاده کنندگان از بیمه نامه به صورت یکجا و یا 
به صورت مستمری، پرداخت سرمایه پوشــش فوت ناشی از حادثه به 
همراه ســرمایه پوشــش فوت به هر علت و پرداخت غرامت نقص عضو 
جزئی و کلی ناشی از حادثه حداکثر به میزان ســرمایه فوت از مزایای 

بیمه زندگی است. 
همچنین بیمه شدگان در مدت استفاده از این بیمه نامه، تحت پوشش 
پرداخت هزینه های پزشــکی ناشــی از حادثه و پرداخت هزینه های 
بیماری های خاص، بر اساس مفاد بیمه نامه خود هستند و در صورت از 
کارافتادگی کامل و دائم بیمه گذار، از پرداخت حق بیمه معاف خواهند 
بود و همچنین تا ســه برابر حق بیمه پرداختی را به عنوان مســتمری 
پرداخت خواهد شد. پرداخت مســتمری به بیمه شده نیز در صورت از 
کارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه نیز یکی دیگر از مزایای استفاده 

از بیمه زندگی است. 
اگر برای خرید بیمه زندگی به اطالعات بیشتری نیاز دارید، می توانید با 

مرکز تماس ۱5۱6 بیمه سرمد تماس بگیرید.
بیمه ســرمد از جوان ترین شــرکت های حاضر در صنعت بیمه کشور 
اســت که در ســال ۱3۹۲ با حمایت بانــک صادارات ایران تاســیس 
شده است. این شــرکت، در ســال ۱3۹۹ توانســت وارد باشگاه هزار 
میلیاردی های صنعت بیمه شــود و در دو سال گذشــته نیز حق بیمه 

تولیدی خود را افزایش داده است.

تا 24 مهرماه تمدید شد
 آخرین مهلت افتتاح و یا تکمیل موجودی 

سپرده های قرض الحسنه پس انداز بانک  پارسیان
باتوجه به اســتقبال گســترده هموطنان گرامی از قرعه کشی سپرده 
های قرض الحسنه پس انداز بانک پارســیان و به منظور فراهم سازی 
مشــارکت هرچه بیشــترآنان درانجام این اقدام خیر و خداپسندانه، 
آخریــن مهلــت افتتاح حســاب یا تکمیــل موجودی ســپرده  های 

قرض الحسنه پس انداز ریالی تا تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴0۱ تمدید شد.
بر اساس این گزارش، مراسم نهایی قرعه کشی این دوره از حساب های 
قرض الحسنه پس انداز ریالی ۲6 مهر ماه ۱۴0۱ با حضور هیات نظارت 
برگزار می شــود و پس از برگزاری مراســم، اســامی برندگان از طریق 
شعب سراســر کشــور و پایگاه های اینترنتی بانک پارسیان و صندوق 
www.parsian-bank. قرض الحسنه بانک پارسیان از طریق آدرس

ir و www.sandogh.parsian-bank.ir اعالم خواهد شد.
شایان ذکر است؛ ۷0 فقره کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به 

ارزش یک میلیارد ریال، جایزه ویژه این دوره از قرعه کشی است.
همچنیــن۸0 فقره کمــک هزینه خرید خــودرو داخلی هــر یک به 
ارزش500 میلیــون ریال،۹0 کمک هزینه خرید لــوازم خانگی تولید 
داخل هر یک به ارزش 300 میلیون ریال، ۱00 کمک هزینه تحصیلی 
برای یک مقطع هریک به ارزش ۲00 میلیون ریال، ۲00 کمک هزینه 
ســفر به عتبات عالیات هر یک به ارزش ۱00 میلیون ریال، 300 کمک 
هزینه خرید صنایع دســتی هر یک به ارزش50 میلیــون ریال و ۴00 
جایزه نقــدی ۴0 میلیون ریالی، 500 جایزه نقــدی 30 میلیون ریالی 
و هزاران جایــزه نقدی دیگر نیــز بخش دیگری از جوایز قرعه کشــی 
حساب های قرض الحسنه پس انداز ریالی صندوق قرض الحسنه بانک 

پارسیان است.
جوایز فوق به قید قرعه به ســپرده گذارانی که تا ۲۴ مهر ماه نســبت به 
افتتاح حســاب قرض الحســنه پس انداز ریالی و یــا تکمیل موجودی 

حساب حداقل به مبلغ 500 هزار ریال اقدام کنند، اهدا خواهد شد.

 روزنامه سراسری صبح ایران
  اقتصادی،  سیاسی، اجتماعی

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

نشانی: تهران، خیابان جمالزاده جنوبی
 پالک ۱۴6، واحد ۸
 تلفن و  نمابر: 66۴5۹۷6۲
سازمان شهرستان ها:  66۴6۱۷۷0
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در سال جاری

۸۷ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل تسویه شد

خریــدار   وزارت اقتصاد اعالم کــرد: دولت از 
ابتدای ســال جاری تا کنون ۸۷ هــزار میلیارد 
تومان بابت اصل و ســود اوراق بدهی منتشر شده 
در ســال های قبــل پرداخت کرده اســت و کل 
تعهدات باقیمانده تا پایان سال بابت تسویه اصل 
و سود اوراق منتشر شده در سال های قبل، ۸۷.6 

هزار میلیارد تومان است.
به گــزارش وزارت اقتصاد، طبق قانــون بودجه 
۱۴0۱، دولت در ســال جاری می توانست ۱۱۸ 
هزار میلیارد تومان اوراق بفروشــد اما از ابتدای 
ســال ۱۴0۱ تاکنون دولت ۸۹.۲ هــزار میلیارد 
تومــان اوراق فروخته که از این میــزان 35 هزار 
میلیارد تومان از این اوراق غیرنقدی و 5۴.۲ هزار 

میلیارد تومان آن نقدی بوده است.

عملکرد انتشار ساالنه اوراق مالی اسالمی با 
تضمین دولت به تفکیک نقدی و غیرنقدی

بر این اســاس، میزان فروش اوراق دولتی از ۱0 
هزار و 500 میلیارد تومان در سال ۱3۹۴ به ۲0۲ 
هزار و ۴65 میلیارد تومان در سال ۱3۹۹ رسید، 

اما در سال ۱۴00 این میزان به ۱۸۲ هزار و 500 
میلیارد تومان کاهش یافته اســت و بر اســاس 
برنامه ریزی انجام شــده، میزان فروش اوراق در 

سال ۱۴0۱ کمتر از سال ۱۴00 خواهد بود.
اصل براســاس این گزارش، دولت باید در سال 
جاری ۱۷۴ هزار و 6۴۲ میلیــارد تومان اصل و 
ســود اوراق فروخته شده در ســال های قبل را 
بازپرداخت کند. طبق جدول زیر دولت تا پایان 
ســال ۱۴05 بایــد 5۲۲ هــزار و ۱۷۸ میلیارد 
تومان اصل و سود اوراق منتشر شده را پرداخت 

کند.
از ابتدای سال جاری تا تاریخ تهیه این گزارش ۸۷ 
هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی 
منتشر شــده در ســال های قبل، پرداخت کرده 
است که شامل 65 هزار میلیارد تومان بابت اصل 
و ۲۱.۹ هزار میلیارد تومان بابت ســود این اوراق 
بوده است. گفتنی است کل تعهدات باقیمانده تا 
پایان سال بابت تســویه اصل و سود اوراق منتشر 
شده در سال های قبل، ۸۷.6 هزار میلیارد تومان 

است.

عملکرد تســویه اصــل و ســود اوراق دولتی در 
سنوات گذشته نشان می دهد که در سال ۱۴00 
مجموعاً ۹5.۸ هزار میلیارد تومان از اصل و ســود 
این اوراق، تسویه شــده و در سال ۱3۹۹ مجموعاً 
5۹.6 هزار میلیارد تومان بابت اصل و ســود این 

اوراق پرداخت شده است.
بر اســاس این گزارش، از آنجا که اســتقراض از 
بانک مرکــزی برای جبران کســری بودجه خط 
قرمز دولت بــوده، فروش اموال مــازاد و اوراق به 
جای اســتقراض از بانک مرکزی و بــه عنوان کم 
خطرترین راه دنبال شــده اســت و البته در این 
زمینه نیز مالحظه دولت این بوده که فروش اوراق 
را به گونه ای انجام دهد که کمترین اثر منفی را در 

دیگر بازارها داشته باشد.
بنابراین در ماه های سپری شــده از سال جاری، 
۸۹.۲ هزار میلیــارد تومان اوراق توســط دولت 
منتشر شــده اســت و رقمی نزدیک به آن یعنی 
۸۷ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و 
مردم بازگردانده است و در واقع از همین ابزار نیز 

حداقل استفاده را داشته است.

خریدار  عملکرد صنــدوق های تحت مدیریت 
شــرکت تامین ســرمایه تمــدن در 6ماهه اول 
۱۴0۱نشــان می دهد که به رقــم بازدهی منفی 
بورس تهران این صندوق هــا بین 3 تا 6,6 درصد 

بازدهی مثبت داشته اند .
به گزارش روابط عمومی شــرکت تامین سرمایه 
تمدن ، دکتــر محمدتقی پورمقیم، سرپرســت 
مدیریت سرمایه گذاری تامین سرمایه تمدن در 
مورد عملکرد صندوقها و سبدهای تحت مدیریت 
این شرکت از ابتدای ســال جاری گفت : مقایسه 
میزان بازده بازارها در نیمه نخســت امسال نشان 
می دهد با وجود اینکــه هیچ بازاری نتوانســته 
متناسب با سطح تورم رشــد کند اما شاخص کل 
بورس که بیانگر بازده ســرمایه گذاری در بورس 
اســت در این مدت نه فقط رشــد نکــرده بلکه 

0,۸۸درصد هم کاهش داشته است .
وی در خصوص دارایی های تحت تملک صندوق 
های سهامی، مختلط و سبدهای سرمایه گذاری 
تمــدن گفت : تامین ســرمایه تمــدن در بخش 
صندوقهای سهامی، مختلط و سبدهای سرمایه 
گذاری، مدیریت بیــش از ۱،۱00 میلیارد تومان 

دارایی را برعهده دارد.
دکتر محمدتقی پورمقیم در ادامه تصریح کرد 
: صندوق ثروت آفرین تمدن صندوق ســهامی 

مبتنی بر صدور و ابطال بــا ارزش دارایی های 
بیــش از 6۲0 میلیارد تومان می باشــد که در 
نیمه ابتدای ســال جاری با کسب بازدهی 6,6 
درصدی رتبه پنجم بین صندوقهای ســهامی 
بازار را کسب نموده است این درحالی است که 
بازدهی بازار در این مــدت منفی 0,۸۸ درصد 

بوده است.
سرپرست مدیریت سرمایه گذاری تامین سرمایه 
تمدن ضمن اشاره به بازدهی 3درصدی صندوق 
آتیه درخشــان مس در ادامه ســخنانش افزود: 
صندوق آتیه درخشــان مس صندوق ســهامی 
قابل معامله می باشــد کــه ارزش دارایی بالغ بر 
۲۷0میلیارد تومان دارد و بازدهی از ابتدای سال 
این صندوق 3 درصد بوده اســت.  این صندوق در 
سه ماهه تابســتان ســال جاری رتبه ۱0 ام بین 

صندوقهای سهامی بازار را کسب نموده است.
محمدتقی پورمقیم در ادامه یادآور شد : صندوق 
گوهرنفیــس تمــدن، صندوق مختلــط مبتنی 
بر صدور و ابطال اســت که از ابتدای سال جاری 
بازدهی ۴,۸6 درصدی کســب نموده است. این 
صندوق در تابســتان ســال جاری رتبه ســوم 
بازدهی در بین صندوقهای مختلط بازار سرمایه 

را کسب نموده است.
وی در خصــوص عملکرد ســبدهای ســرمایه 

گــذاری تامین ســرمایه تمدن گفــت :  بازدهی 
سبدهای سرمایه گذاری مجموعه تمدن در نیمه 

نخست سال جاری ۱۱,۷۹ درصد بوده است.
وی در خصــوص عملکــرد بورس تهــران گفت 
: از ابتدای ســال تاکنون بیش از ۲۲هزار میلیارد 
تومان نقدینگی اشــخاص حقیقی از بازار سهام 
خارج شده و معامالت خرد نیز به پایین ترین حد 

خود رسیده است .
 پور مقیم در خصوص عملکرد سایر بازارها گفت 
: از ابتدای ســالی جاری تاکنــون قیمت هر دالر  

۲0درصد افزایش یافته است .
وی بازدهی طــالی ۱۸عیار در همیــن مدت را 
۸درصد اعالم کرد و در ادامه عنوان کرد : در نیمه 
نخست امســال قیمت ســکه نیز ۱۲درصد رشد 

داشته است .
پور مقیم در خصوص عملکرد بازار مســکن گفت 
: بازار مسکن در مقایسه با ســایر بازارها عملکرد 
بهتری داشــته به طوریکــه  تا پایــان مردادماه 

بازدهی ۲۲درصدی را داشته است .
سرپرست مدیریت سرمایه گذاری تامین سرمایه 
تمــدن در پایان یادآور شــد : اگرچــه بازارهای 
موازی بازارسرمایه در نیم سال اول ۱۴0۱با رشد 
همراه بودند ولی هیچ بازاری نتوانست متناسب با 

تورم رشد کند  .

پست بانک

معاونت ســازمان و برنامه ریزی 
پســت بانک ایران، دستورالعمل 
ناظر بر حساب ســپرده تجاری 
و خدمات بانکی مرتبــط با آن را 
به شــعب بانک در سراسر کشور 

ابالغ کرد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط 
عمومــی پســت بانــک ایران، 
جمهــوری  مرکــزی  بانــک 
اســالمی ایران طی بخشــنامه 
مــورخ   0۱/۱۴۸۸۴۱
دســتورالعمل   ۱۴0۱/06/۱۴
ناظر بر حساب سپرده تجاری و 
خدمات بانکی مرتبط با آن را به 
منظور اجرای قوانین و مقررات 
ناظر بر تفکیک این حســاب ها 
با ســپرده های غیرتجاری پس 
از آماده ســازی زیرساخت های 
الزم و تدوین مقــررات مرتبط 
با این حساب ها به شبکه بانکی 

کشور ابالغ کرد.
براســاس این دستور 
العمل که در شــهریور 
ماه بــه تاییــد هیات 
عامــل بانــک مرکزی 
ج.ا.ا رســیده اســت، 
های  تمامی حســاب 

سپرده بانکی اشــخاص حقوقی 
، حســاب تجاری محسوب شده 
و حساب ســپرده بانکی اشخاص 
حقیقی، حســاب غیــر تجاری 
اســت و فقط در صورت طی یکی 
از تشریفات ذکر شده در ماده (۴( 
دســتورالعمل به حساب تجاری 

تبدیل می شوند .
همچنیــن، موسســه اعتباری 
صرفا مجاز به پذیرش درخواست 
تجاری شــدن حســاب سپرده 
مشتری خارجی اســت که یکی 
از مجوزهای فعالیت معتبر شامل 

اجاره اشــتغال صادره 
توســط وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعی یا 
سرمایه گذاری خارجی 
موضوع ماده )6( قانون 
حمایــت  و  تشــویق 
گــذاری  ســرمایه 

خارجی را ارائه کنند.
این دســتورالعمل می افزاید: 
مشــتریان خارجــی فعلــی 
موسســات اعتباری که از ابزار 
های پذیــرش اســتفاده می 
کنند ، یک ســال مهلت دارند 
تا مجــوز هــای الزم را اخذ و 
ارائه کنند و موسســه اعتباری 
مجاز به پذیرش درخواســت 
ورود شریک جدید به حساب 
تجاری مشــترک نیســت و 
متقاضیان در صــورت نیاز به 
افزایش شــرکا باید درخوست 

افتتاح حساب مشترک جدید 
را ارائه و تشریفات الزم را انجام 

دهند.
همچنین، هرگونه ارائه خدمات 
بانکی بــرای تامیــن ارز مربوط 
بــه واردات کاال و خدمات منوط 
به وجود حســاب تجــاری به نام 
متقاضــی واردات و انتقال وجوه 
ریالی مربوط بــه تقاضای تامین 
ارز بــه منظــور واردات کاال و 
خدمات نیز صرفا از محل حساب 

تجاری امکان پذیر است.
بر اســاس این دســتورالعمل، 
هرگونــه اعطــای تســهیالت 
ریالــی و ارزی، ضمانــت نامه و 
نیز گشــایش هرگونــه اعتبار 
اسنادی منوط به وجود حساب 
تجاری به نام متقاضی تسهیالت 
وکارســازی وجه آن در حساب 

تجاری است.

دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط به شعب پست بانک ایران ابالغ شد

بیمهبانک

پارسیان

بازدهی 3 تا 6.6درصدی صندوق های سهامی و مختلط »تمدن«

بازارهای سرمایه گذاری از تورم جاماندند


