
کارشناس ارشد بازار سرمایه پاسخ داد
ولی بازار سهام شد؟ وند نز چه عواملی باعث ر

 یک کارشناس ارشد بازار ســرمایه با بیان اینکه مسایل متعددی در روند 
نزولی اخیر بازار ســهام اثر گذار بوده است، گفت: نمی توان چنین ادعایی 
را داشت که افت اخیر شاخص بورس ناشی از اقدامات دولت سیزدهم و یا 

سازمان بورس است.
شاهین چراغی به ارزیابی روند این روزهای بازار سرمایه پرداخت و افزود: 
وضعیتی که اکنون در بازار سرمایه )نزول( شــاهد هستیم را نمی توان به 
فرد، ســازمان یا نهاد خاصی نســبت داد؛ بلکه عوامل مختلفی دست به 

دست هم داده و زمینه ساز ایجاد چنین روندی در بازار شده است.
وی به نخســتین عامل تاثیرگذار در نوســانات اخیر معامالت بازار سهام 
اشاره کرد و اظهار داشــت: اتفاقی که در ســال ۹۲ باعث به هم ریختگی 
بازار شد، اکنون نیز زمینه ســاز ایجاد چنین روند پر نوسانی در بازار سهام 
شده است؛ مشــخص نبودن روند مذاکرات برجام منجر به شک و تردید 
سرمایه گذاری برای ورود سرمایه هایشــان در بازارهای مختلف بوده و از 
چند وقت پیش هم ایجاد چنین فضای فرسایشی را برای بازار پیش بینی 
کرده بودیم.چراغی کاهــش ورود نقدینگی را دیگر عامــل تاثیرگذار در 
نوسان فعلی بازار ســرمایه عنوان کرد و گفت: اقتصاد کشور یک مجموعه 
به هم تنیده است، از یک سو دولت و بانک مرکزی در وضعیت فعلی نگران 
حجم نقدینگی در اقتصاد کشور هستند و از ســوی دیگر با باال رفتن نرخ 
ســود بین بانکی و صندوق های با درآمد ثابت ســرمایه گذاران به سمت 

سرمایه گذاری و ورود سرمایه هایشان در بانک ها سوق پیدا کرده بودند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در گذشته تجربه چنین 
اتفاقات و نیز تاثیر آن بر معامالت بازار سرمایه را داشته ایم، افزود: مسایل 
دیگر مانند قیمت هــای جهانی که با روند صعودی شــدید قیمت همراه 
بودند، بر روند بازار سهام بی تاثیر نبود و که طی سه ماه اخیر با افت همراه 
شــدند.وی با تاکید بر اینکه کنترل نرخ ارز از جمله اتفاقات اشتباهی بود 
که در دولت قبل رخ داد، افزود: اکنون وضعیت بهبود یافته و واقعیت این 

است که نرخ ارز نیمایی به قیمت های واقعی نزدیک تر شده است.
چراغی خاطرنشان کرد: در دولت قبل شاهد تفاوت ۵۰ درصدی نرخ دالر 
نیمایی با قیمت های تعیین شــده در بازار ارز بودیم و بارها کارشناســان 
نســبت به این موضوع انتقاد کردند.این کارشناس ارشــد بازار سرمایه 
خاطرنشــان کرد: در روزهایی که بازار ســهام به اوج روند صعودی خود 
رسیده بود؛ نرخ سامانه نیما با تفاوت ۳۰ تا ۵۰ درصد با نرخ آزاد همراه بود 
و چنین امکانی فراهم نشد که شرکت ها منابع الزم را وارد شرکت ها کنند، 
این در حالی اســت که اکنون و در دولت فعلی قیمت های ارز در ســامانه 

نیما به قیمت بازار نزدیک شده و اختالف آن به ۱۰ درصد رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه عوامل درونی و بیرونی مانند نرخ سود بانکی، کاهش 
قیمت های جهانــی و مذاکرات برجام بــر روند چند وقت گذشــته بازار 
تاثیرگذار بودند، اعالم کرد: نمی توان چنین ادعایی را داشت که افت اخیر 
شاخص بورس ناشی از اقدامات دولت سیزدهم یا شخص رییس جمهور، 

وزیر و رییس سازمان بورس بوده است.

سهام وزیـر ارتباطات:

ایجاد محدودیت در برخی پلتفرم ها بر اساس تشخیص مراجع ذیصالح بوده است

خریدار   وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
با بیان اینکه برخــی پلتفرم های آمریکایی 
در ناآرامی هــای اخیر نقش ســازماندهی 
اغتشاشــات را بر عهــده داشــتند، گفت: 
محدودیــت های ایجاد شــده بر اســاس 
تشــخیص مراجع ذیصالح بوده و برداشتن 
آن هم به صالحدید همــان مراجع خواهد 

بود.
 عیســی زارع پور در حاشــیه جلسه هیات 
دولت در جمــع خبرنــگاران با اشــاره به 
اعمــال محدودیت ها در فضــای مجازی 
اظهار داشــت: برخی از پلتفرم های عمدتاً 
آمریکایــی، در ایــن اغتشاشــات نقــش 
سازماندهی داشــتند و موجب وارد آمدن 

خسارت زیادی به مردم شدند.
وزیر ارتباطات  فناوری اطالعات اضافه کرد: 
ما تالش خــود را خواهیم کرد که کســب و 
کارها آســیب نبینند از این رو ظرفیت های 
الزم را در پلتفرم هــا و ســکوهای داخلــی 
فراهــم می کنیم تــا مردم بــرای برقراری 

ارتباطات خود به مشکل برخورد نکنند.
وی گفــت: همچنان که کســب و کارهای 
فیزیکــی در ایــن مــدت آســیب دیدند، 
خســاراتی برای کســب وکارهای مجازی 
وجود داشت. هزینه این خسارت ها بر عهده 
کسانی است که این اغتشاشات و آشوب ها 

را به وجود آوردند.
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات تصریح 

کرد: تشخیص اینکه این فیلترینگ دائمی 
است یا موقت، به عهده همان مراجعی است 

که به ما ابالغ کردند.
زارع پور در پاسخ به ســوالی در مورد زمزمه 
هایی بــرای امــکان دسترســی کاربران 
بــه اینترنت ماهــواره ای از ســوی آمریکا 
اظهار داشــت: اهداف آنها در فراهم کردن 
ماهواره ای بــرای ایران، روشــن اســت؛ 
آمریکایی ها در ۴۰ ســال گذشته هیچگاه 
به دنبــال منافع جمهوری اســالمی ایران 
و مردم نبوده اند. آنهــا از هیچ اقدامی برای 
ضربه زدن به مردم فروگذار نکرده اند و این 

اقدام هم در همین راستا است.
وی اظهار داشــت: اگر هر اپراتــور اینترنت 

ماهــواره ای بر اســاس قواعــد بین المللی 
ماهواره ای بخواهد قوانین ســرزمینی یک 
کشور را به رســمیت بشناسد، ما دستش را 
به گرمی می فشــاریم. زیرا هموطنانی که 
در مناطق کوهســتانی ســاکن هستند، به 

اینترنت دسترسی ندارند. 
وزیر ارتباطات  فناوری اطالعات در پاسخ به 
سوالی درباره تصمیم شــورای عالی فضای 
مجازی مبنی بر فیلترینــگ دائمی پلتفرم 
اینســتاگرام گفت: شــورای عالــی فضای 
مجازی در این مدت هیچ جلسه ای نداشته 
اســت.  وزارت ارتباطات تنها یک رای از ۱۳ 
رای کمیتــه تعیین مصادیــق محرمانه که 
تصمیم گیری دربــاره فیلترینگ را برعهده 
دارد، در اختیار دارد کــه این کمیته هم در 

این مدت جلسه ای تشکیل نداده است. 
وی دربــاره آغاز طــرح صیانــت از فضای 
مجازی گفــت: محدودیت بنا به شــرایط 
کشور ایجاد شده اســت و ارتباطی با طرح 

صیانت از کاربران فضای مجازی ندارد. 
زارع پــور در پاســخ بــه ســوالی در مورد 
کســب و کارهای اینترنتی آســیب دیده 
در روزهای اخیــر گفت: پیشــنهاد من به 
عنوان بک کارشــناس این است که کسب 
و کارها بــر فضاهایی که پایبنــد به قوانین 
کشــور جمهوری اســالمی ایران نیست، 
ســرمایه گذاری نکننــد. هرچنــد که اگر 
مجدد باز شــود، بــاز هم ممکن اســت با 

محدودیت هایی مواجه شوند. 
وزیــر ارتباطات و فنــاوری ارتباطات ادامه 
داد: ما شــبانه روز در حال تالش هستیم که 
در فضاهای مجازی داخلــی ظرفیت فنی 
الزم بــرای فعالیت را فراهم کنیــم و امروز 
محیط خوبی در این فضاهــا وجود دارد که 

با پیامرسان های خارجی رقابت می کنند. 
وی دربــاره ُکنــدی پلتفرم هــای داخلی 
گفت: پلتفرم های داخلی بــا حجم زیادی 
از درخواســت ها مواجه شده است و از امروز 
افزایش کیفیت و ســرعت پیامرسان های 
داخلی به مرور افزایش پیــدا خواهد کرد و 
قابلیت های جدید به آنها افزوده خواهد شد 
و مردم می توانند به راحتی از آن ها استفاده 

کنند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیوستن برخی 
از دســتگاه ها به پنجره ملی خدمات دولت 
هوشــمند، گفت: من بعنوان یک شهروند 
فکر می کنم این ســامانه ســرویس دهی 
خیلی خوبــی دارد. تمامی حســاب ها در 
تمامی بانک ها قابل مشــاهده اســت. بیمه 
مرکزی تمام بیمه ها را نمایش می دهد و قوه 
قضاییه، نیروی انتظامــی و تمامی خدمات 
مورد نیاز مردم در این ســامانه در دسترس 

است. 
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات خاطر 
نشــان کرد: رئیــس جمهور دســتور داده 
اســت که تمامی دســتگاه هایی که به این 
ســامانه وارد نشــده اند باید دالیل خود را 
روشــن و شــفاف توضیح دهند. کمیته ای 
مرکب از وزارت ارتباطات، ســازمان اداری 
و اســتخدامی، ســازمان برنامه و بودجه و 
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطالعات 
این موضوع را بررســی و پیگیری می کنند 
 که گزارش این کمیته به مردم ارائه خواهد 
شد.زارع پور افزود: اکنون حدود ۷۵ درصد 
دستگاه ها با انحاء و کیفیت های مختلف در 
این سامانه حضور دارند که بقیه دستگاه ها 
نهایتا تا دی ماه امســال باید به پنجره ملی 

هوشمند بپیوندند.

چرا اطالعات وام های زیر 100 میلیارد  افشا نمی شود
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خانه  هنر   میرا

ژاپن دوباره خریدار نفت ایران می شود؟

هیات دولت تصویب کرد

افراد تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی سهام عدالت 

دریافت می کنند

یک مقام مسئول اعالم کرد
وگاه های  ثبت آمادگی ۹۸ درصدی نیر

حرارتی در تابستان امسال

معاون برنامه ریزی و اقتصادی خبر داد

کاهش قیمت برخی کاالهای 
اساسی طی دو ماه گذشته
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حجم تجارت خارجی کشــور در ۶ماهه سال جاری با 
۱۳.۲درصد افزایــش در ارزش، به رقــم ۵۰میلیارد و 
۲۸۲میلیون دالر رســید. میزان وزنی تجارت خارجی 
کشور در نیمه اول ســال جاری ۶۸ میلیون و ۱۰۳ هزار 
تن بوده اســت،  در این مدت ۵۱ میلیــون و ۷۸۳ هزار 
تن کاال به ارزش ۲۴ میلیــارد و ۲۵۱ میلیون دالر صادر 
شــد که این میزان صادرات از حیث وزن ۱۲.۵ درصد 
کاهش و به لحاظ ارزش ۱۳.۳۲ درصد افزایش نشــان 
می دهــد، در این مــدت ۱۶ میلیــون و ۳۲۰ هزار تن 
کاال بــه ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۱ میلیون دالر وارد شــد 

که از حیث وزن ۱۴.۷۲ درصــد کاهش و از 
لحاظ ارزش ۱۳.۱۵ افزایش داشــت.پروپان 
مایع شــده، متانول، بوتان مایع شــده، گاز 
طبیعی مایع شــده  و پلی اتیلــن گرید فیلم 
۵ قلــم اول کاالهای صادراتــی در این مدت 
بودند که به ترتیب ۲ میلیــارد و ۱۷ میلیون 
دالر، یــک میلیــارد و ۳۳۵ میلیــون دالر، 

یک میلیــارد و ۱۶۵ میلیــون دالر، ۹۷۷ میلیون دالر 
و ۹۷۶ میلیــون دالر از ارزش کل صــادرات را به خود 
اختصــاص دادند. حــدود ۲۶.۵ درصــد از ارزش کل 

کاالهــای صادراتــی ایران در ایــن مدت به 
۵ قلــم کاالی فوق الذکر اختصاص داشــت.
کشــورهای عمده مقصد کاالهای صادراتی 
ایران شامل چین با ۷ میلیارد و ۸۴۲ میلیون 
دالر، عراق با ۳ میلیــارد و ۳۸۲ میلیون دالر، 
امارات ۳ میلیارد و ۱۱۲ میلیون دالر، ترکیه 
با ۲ میلیارد و ۶۲۶ میلیــون دالر و هند ۹۰۴ 
میلیــون دالر بود.براســاس این  گــزارش، ۵ قلم اول 
کاالهای وارداتی به کشــور در نیمه اول امسال شامل 
برنج به ارزش یک میلیــارد و ۲۱۸ میلیون دالر، گندم 

معمولی یک میلیارد و ۱۹۱ میلیــون دالر، ذرت دامی 
یک میلیــارد و ۱۷۱ میلیــون دالر، دانه ســویا ۹۲۵ 
میلیون دالر و گوشــی تلفن همــراه ۸۶۷ میلیون دالر 
بوده اســت. ۵ قلم اول کاالهای وارداتــی حدود ۲۰.۶۳ 
درصد ارزش کل واردات را در این مدت به خود اختصاص 
داد.در این مــدت امارات متحــده عربی بــا ۷ میلیارد 
و ۲۰۶ میلیــون دالر، چین با ۶ میلیــارد و ۸۴۶ میلیون 
دالر، ترکیه با ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دالر، هند با یک 
میلیارد و ۳۸۰ میلیون دالر و فدراسیون روسیه با ۸۷۶ 

میلیون دالر ۵ کشور اول مبدأ واردات بوده اند.

تجارت

 تجارت خارجی کشور از ۵۰میلیارد دالر گذشت

رییس سازمان توسعـه تجارت پیشنهاد داد

تجارت ایـران و تایلند 
تهاتری انجام شود

پاالیشگاه های آســیایی که معموال بزرگترین خریداران نفت ایران بوده اند، 
مشتاق از سرگیری واردات نفت در صورت احیای توافق هسته ای هستند.



رییس سازمان توسعه تجارت پیشنهاد داد

تجارت ایران و تایلند تهاتری انجام شود

هیات دولت تصویب کرد

افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت دریافت می کنند

سیاست
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تاکید وزیر اقتصاد بر واگذاری اموال مازاد بانک ها
گزارش عملکرد واگــذاری اموال مازاد پنج بانک دولتــی در نیمه دوم 
سال ۱۴۰۰ و شش ماهه ابتدای ســال جاری، طی جلسات جداگانه ای 

به وزیر اقتصاد ارائه شد.
به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعضای هیأت مدیره پنج بانک 
ملی، ســپه، تجارت، صادرات و ملت، با حضور در محل وزارت اقتصاد، 
طی جلساتی جداگانه، گزارش عملکرد خود در این خصوص را به سید 

احسان خاندوزی ارائه کردند.
بنابر این گــزارش، در این جلســات، گزارش اقدامــات و آمار عملکرد 
بانک هایی مذکور در خصوص واگذاری امالک و سهام آنها در محدوده 
زمانی یک ساله شــروع بکار دولت ســیزدهم و نیز برنامه زمان بندی 

فروش این امالک تا پایان سال ۱۴۰۱ ارائه شد.
این گزارش حاکی اســت، موانع و چالش های پیش روی فروش امالک 
مازاد، وجود برخی ابهامات در نحوه ارزیابی امالک توسط کارشناسان 
رسمی دادگستری یا قوه قضائیه، بررسی امکان بازسازی، تغییر کاربری 
و هر گونه تغییر به منظور تســهیل در فروش امــالک و… نیز از جمله 
برخی درخواست ها و موارد مطروحه هیأت مدیره در گزارش پنج بانک 

دولتی مذکور به وزیر اقتصاد بود.
گفتنی است، خاندوزی طی سخنانی حین اســتماع و بررسی گزارش 
عملکرد بانک های دولتی مورد اشــاره، پیگیری جدی واگذاری اموال 
مازاد را تکلیف قانونی نظام بانکی و یکی از توقعات بســیار مهم وزارت 
اقتصاد از بانک ها خواند که در ســند تحول اقتصــادی دولت نیز مورد 

تأکید قرار گرفته است.

تا پایان مردادماه 1401 رقم خورد
تامین مالی ۷۳ هزار میلیارد ریالی بنگاه های 

کوچک و متوسط
 برپایه آمارهای رسمی منتشر شــده وزارت صنعت معدن و تجارت، در 
پنج ماهه نخست امســال بابت تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، 
متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشــرفت باالی ۶۰ درصد در راستای 
اقتصاد مقاومتی بیش از ۷۳ هــزار و ۲۵ میلیارد ریال پرداخت شــده 

است.
به گزارش آمارهای یاد شده، به این منظور پنج هزار و ۸۴۰ فقره ثبت نام 
انجام شــد که یک هزار و ۹۷۳ فقــره از آنها بــه ارزش ۲۳ هزار و ۴۱۶ 

میلیارد ریال به بانک ها معرفی شد.
در نهایت از این تعداد، یک هزار و ۲۰۶ فقره تسهیالت به ارزش ۷۳ هزار 
و ۲۵ میلیارد ریال به بنگاه های تولیدی کوچک، متوســط و طرح های 

نیمه تمام با پیشرفت باالی ۶۰ درصد پرداخت شد.

پرداخت تسهیالت تولید و اشتغال
مطابق آمارهــای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ۲۴ آبان ماه ســال 
۱۴۰۰ تا پایان مرداد  ماه بیش از ۶۸ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال تسهیالت 
تبصره ۱۸ )برنامه تولید و اشــتغال( به بنگاه ها و واحدهای تولیدی در 

کشور پرداخت شده است.
این میزان تسهیالت به ۷۵۵ بنگاه و واحد تولیدی پرداخت شد.

 

منابع تخصیصی تسهیالت تولید و اشــتغال )تبصره ۱۸( در سه بخش 
تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعاالن اقتصادی و کمک به نوسازی 
و جایگزینی ماشــین آالت و طرح های که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت 

فیزیکی دارند، پرداخت می شود.
برنامه تولید و اشتغال )موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور( 
از اسفند ماه ۹۷ پس از انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه مشترک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با ســازمان برنامه و بودجه کل کشــور، ابالغ 
دســتورالعمل های اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با بانک ها و 
پیاده کردن فرآیند اعطای تسهیالت از طریق سامانه بهین یاب وزارت 

صنعت وارد فاز اجرایی شد.
ســقف منابع مورد نیاز این برنامه ۲۰۱ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال تعیین 
شده است. صندوق توسعه ملی به همین منظور تاکنون طی سال های 
۹۷ و ۹۸ به میزان ۵۵ هــزار و ۲۰۰ میلیون ریال نــزد بانک های عامل 
طرف قرارداد ســپرده گذاری کرده که در تلفیق با منابع داخلی بانک ها 
)۵۰ درصد منابع صندوق و ۵۰ درصد منابع بانک ها(، منابع ایجاد شده 
برای پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به مبلغ ۱۱۰ 

هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
پس از ابالغ دستورالعمل اجرایی برنامه ذکر شده توسط وزارت صنعت، 
کمیته های بررسی و کارگروه های اســتانی تشکیل و اقدام های الزم به 
منظور ثبت درخواست متقاضیان تسهیالت و بررسی و معرفی واجدان 

شرایط به بانک های عامل در دستور کار قرار گرفت.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی خبر داد
کاهش قیمت برخی کاالهای اساسی طی دو 

ماه گذشته
 معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از کاهش قیمت 
برخی کاالهای اساســی طی دو ماه گذشــته خبرداد و گفت: انجمن 

صنایع روغن اقدام به کاهش قیمت پایین تر از نرخ مصوب کرده است.
»محمد قربانی« در برنامه میز اقتصاد شــبکه خبر اظهار کرد: انجمن 
صنایع روغن اقدام به کاهش قیمت پایین تر از نرخ مصوب کرده اســت 
که ۱۰ درصد بــرای روغن های خوراکی و ۱۵ درصــد برای روغن های 
صنف و صنعت که تحریک تقاضا داشــته باشــند و بتوانند محصوالت 

خودشان را به فروش برسانند.
وی در خصوص عرضه شکر افزود: قیمت شکر در کارخانه طبق مصوب 

۱۸ هزار تومان و قیمت فله شکر حدود ۲۰ هزار تومان است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشــاورزی گفت: اگر شــکر 
بســته بندی شــود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۳ هزار تومــان برای فرآیند 

بسته بندی که دارد، قیمت آن افزایش می یابد.
قربانی گفت: همه طبق قانون موظف انــد که قیمت مصرف کننده درج 

کنند.
رضا کنگری رئیس اتحادیــه بنکداران مواد غذایی هــم در این برنامه 
گفت: قیمت روغن ۵ کیلویی نسبت به دو ماه اخیر که ۴۰۰ هزار تن بود 
االن ۲۹۵ هزار تومان شده اســت و روغن مایع ۹۰۰ گرمی که ۶۸ هزار 

تومان بوده االن ۵۵ هزار تومان شده است.
وی در خصوص قیمت برنج بیــان کرد: برنج ایرانی حــدوداً ۱۰ تا ۱۵ 
درصد کاهش پیدا کرده اســت و بار قدیم گران تر بوده و االن بار جدید 

حدوداً ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان شده است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افــزود: برنج ایرانی اعال از ۹۰ هزار 

تومان تا ۱۱۵ تومان در بازار هست.

تریبون

وزیر امور خارجــه ایران در گفت وگویی به ســواالتی 
درباره اتفاقات اخیر ایران و مواضــع ایران درباره روند 
احیای توافق هسته ای پاسخ داد.به نقل از وبگاه شبکه 
رادیویی ان پــی آر آمریکا، حســین امیرعبداللهیان، 
وزیر امــور خارجه ایــران در گفت وگو با این شــبکه 
درباره اعتراضات شــکل گرفته در ایــران در پی مرگ 
مهســا امینی در جریان بازداشت توسط پلیس امنیت 
اخالقی، گفت: ملت ایران ملتی احساســاتی هستند 
و عواطف پاکی دارنــد. آن ها در ســاعات اولیه پس از 
این رخداد بــه طور مســالمت آمیز اعتــراض کردند 
و پایان یافت. امــا در این بین، عواملــی خارجی مانند 
شبکه های ماهواره ای و برخی وبگاه ها مردم را به آمدن 
به خیابان ها و روی آوردن به خشــونت تشویق کردند. 
به این دلیل اســت که تظاهرات به خشــونت و آشوب 
کشیده شد.امیرعبداللهیان در پاسخ به این که آیا فکر 
نمی کند این اعتراضات از سوی مردم یا حداقل برخی 
از مردم ایران بوده باشــد؟ گفت: مســلما اعتراضاتی 

وجود دارد و آن ها درخواستشــان را به طور 
مســالمت آمیز مطــرح می کننــد. اما االن 
بســیاری از این افراد در خیابان ها از ســوی 

شبکه های سازمان یافته هدایت می شوند.
او در این راســتا گفت: بین اعتراض، اخالل 
و آشــوب تفاوت وجود دارد. مــا در ایران به 
مطالبات مردم توجه می کنیم اما با کســانی 

که بخواهند آشــوب کنند و تحت تاثیر خارج از کشور 
باشند، طبق قوانین مان عمل می کنیم.

او در پاســخ به این که آیا از نظــر او معترضان دالیلی 
مشــروع برای نگرانی و نارضایتی دارند یــا نه، گفت: 
درباره خانم مهســا امینی، اتفاقی برای او افتاد که همه 
ما را بسیار بسیار اندوهگین کرد. رخدادهای مشابهی 
در سراســر جهان اتفاق می افتند، ده ها مورد مشابه در 

آمریکا یا در انگلیس.
وزیر امور خارجه ایران در پاســخ به این ســوال که آیا 
درست اســت مردم به خاطر نحوه پوششــان زندانی 

شوند؟ بیان کرد: کشورها قوانین، مقررات و 
ارزش های خودشان را دارند.

رییس دستگاه دیپلماســی ایران در بخش 
دیگری از ایــن گفت وگو مطرح کــرد: اگر 
]این اعتراضات[ صلح آمیز باشــد، می توانند 
آزادانه انجامش دهند. هیــچ اعمال قدرتی 
انجــام نخواهد گرفــت. اما اگر قرار باشــد 
آمبوالنس ها را آتــش بزنند یا از بانک ها پول ســرقت 
کنند، پلیس چاره ای ندارد جز این که واکنش نشــان 
بدهد. وقتی مردم سعی کردند کنگره را تسخیر کنند، 
شــما] درآمریکا[ چه کار کردید؟ آیا دسترسی رییس 
جمهورتان به توییتر را مسدود نکردید؟ آیا این اقدامی 
دموکراتیک بود یا آن را بنا بــر دالیل امنیت ملی انجام 
دادید؟ شــما تصمیم گرفتید، این تصمیم را به خاطر 
امنیت داشــتن گرفتیــد چون نماد دموکراســی تان 
توسط مردم تسخیر شده بود.امیرعبداللهیان در پاسخ 
به این ســوال که چرا دسترســی به اینترنت در ایران 

محدود شده اســت؟ بیان کرد: ما وظیفه داریم آرامش 
و راحتی برای مردممان ایجاد کنیــم.او درباره اوضاع 
فعلی در ایران گفت: همه چیــز در ایران تحت کنترل 
اســت و آن طور که فکر می کنید بزرگ و مهم نیست.

امیرعبداللهیــان گفت: من به آنها)کشــورهای غربی 
و آمریکا( اطمینان می دهم که اتفــاق بزرگ و مهمی 
در ایران در حال رخ دادن نیســت، تغییر حکومتی در 
ایران انجام نخواهد شد، با احساسات مردم ایران بازی 
نکنید. مردم ایران فهیم هســتند.وزیر امور خارجه در 
توضیح این که با توجه بــه اظهارات وزارت امور خارجه 
آمریــکا مبنی بر ارائــه مجوز به اقداماتــی که موجب 
ارتقای آزادی اینترنــت در ایران شــوند را در اولویت 
قرار خواهد داد، آیا فکــر می  کند که حاکمیت در ایران 
می تواند کنترل اینترنت را حفــظ کند؟ بیان کرد: اگر 
آمریکا واقعا به مردم ایران اهمیــت می دهد، می تواند 
به این موضوع توجه کند که هــزاران کودک ایرانی به 

خاطر تحریم های دارویی جان خود را از دست داده اند.

وزیر

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.
به نقل از ســازمان توســعه تجارت ایران، 
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 خصوصاً 

مباحث تجاری و اقتصادی افزایش یابد.
پیمان پاک هم با تشکر از سفیر تایلند، اعالم 
کرد که برنامه ریزی بــرای اعزام هیات های 
تجاری و تشــکیل کارگروه جهت پیگیری 
موضوعات مرتبط با توســعه تجارت میان 
دو کشور، باید در دســتورکار طرفین قرار 

بگیرد.
وی همچنین در پیشنهادی به سفیر تایلند 
گفت: جهت حضور پرقدرت شــرکت های 
ایرانــی در نمایشــگاه های جنوب شــرق 
آسیا، ۶ 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 
سایر کشــورهای هدف بوده اســت، افزود: 
با توجه بــه اینکه صندوق توســعه تجارت 
تحریم نیســت، ذیل قراردادهای همکاری 
با بیمه هــا و صندوق هــای متناظر خود در 
سایر کشــورها، تجارت تجار و شرکت ها با 
همتایان شان در سایر کشــورها 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.

انجام تهاتر با روسیه، هند، بلغارستان 
عمان و پاکستان

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، 
بلغارســتان، عمان، پاکستان 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. در صورت 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 اضافه کــرد: موضــوع دوم، برگزاری 
»دهمین اجالس کمیســیون مشــترک 
همکاری های اقتصادی« است که سازمان 
توســعه تجارت ایران آمادگی خود را برای 
برگزاری این اجــالس اعالم کرده و منتظر 
تعیین زمان از سوی کشــور تایلند جهت 
برگــزاری آن هســتیم. مطمئنــاً در آن 
اجالس می تــوان بســیاری از موضوعات 
اقتصادی میان ایران و تایلنــد را احیا و به 
توســعه روابط تجــاری دو کشــور کمک 

شایانی کرد.
پیمان پاک همچنین از عالقمندی سازمان 
توســعه تجارت ایران برای توسعه تجارت 
ترجیحی با ســایر کشورها ســخت گفت و 
اظهار کرد: در این زمینه و بعد از ۱۲ ســال 
هیاتی از ایــران راهی اندونزی می شــود. 
مطمئناً اگــر همکاری های الزم از ســوی 
طــرف تایلندی صــورت گیــرد، می توان 
همکاری مشترک مناسبی میان دو کشور با 

تکیه بر این مدل تجاری، انجام داد.

وزیر امور خارجه: به مطالبات مردم توجه می کنیم

خریدار   بــا تصویــب هیــات وزیران، 
باقیمانده ســهام متعلق به دولت در برخی 
شــرکت ها و بانک های دولتــی به صورت 
مستقیم به افراد فاقد سهام عدالت که تحت 
پوشــش کمیته امداد امــام خمینی)ره( و 
ســازمان بهزیســتی قرار دارند، واگذار می 
شود. هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه 
که به ریاست آیت اهلل ســیدابراهیم رئیسی 
رییس جمهور برگزار شد، وزارت اقتصاد را 
مکلف کرد از محل باقی مانده سهام متعلق 
به دولت در بانــک های صــادرات، ملت و 
تجــارت، شــرکت کشــتیرانی جمهوری 
اســالمی ایران، شــرکت مخابرات ایران و 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، نسبت به 
واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام 
عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان 

بهزیستی اقدام کنند.
براســاس مصوبه هیات وزیران، مبلغ سهام 
مورد واگذاری به هریک از مشموالن معادل 
حداکثر یکصد میلیون ریــال با اعمال ۵۰ 
درصد تخفیف به صورت اقساط ساالنه و به 
مدت ۱۰ سال است. همچنین افراد مشمول 
این تصویب نامه، توسط نهادهای ذی ربط 
شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز عدم 
تخصیص ســهام عدالت به آنان )در مقطع 
واگذاری ســال ۱۳۸۵( برعهده ســازمان 

خصوصی سازی خواهد بود.
ســازمان خصوصی ســازی نیز مکلف شد 
از طریق ســازمان بــورس و اوراق بهادار و 
تسویه وجوه، نســبت به انتقال سهام به کد 

سهامداری هریک از مشموالن اقدام کند.
ســهام واگذار شــده تا پایان مدت اقساط 
در وثیقه ســازمان خصوصی ســازی قرار 
خواهد گرفت و آزادســازی سهام موصوف 
پس از تســویه کامل اقســاط و به صورت 

مرحله ای )طی ۳ ســال به نسبت مساوی( 
انجام خواهد شــد. همچنین ســهامداران 
می توانند پس از پایان سال پنجم نسبت به 
تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود 
اقدام کنند.قیمت سهام موضوع این مصوبه 
توسط هیأت واگذاری و بر مبنای میانگین 
قیمت پایانی ســهام هر شرکت از اولین روز 
کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابالغ این 
تصویب نامه/ منتهی به تاریخ جلسه هیأت 
واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم 
کفاف ســهام برای واگذاری تا سقف ریالی 
تعیین شده برای هر فرد، سازمان خصوصی 
سازی مکلف اســت نسبت به تأمین کسری 
ســهام از محل باقیمانده ســهام دولت در 

شرکت های موضوع این مصوبه اقدام کند.

الزم به ذکر اســت، واگذاری سهام موضوع 
ایــن تصویب نامــه بــه موجب قــرارداد 
الکترونیکی منعقده بین سازمان خصوصی 
سازی و فرد مشمول خواهد بود. همچنین 
نقل و انتقال ســهام موضــوع مصوبه خارج 
از ســاعت معامالت و خارج از اتاق پایاپای، 
انجــام خواهــد گرفــت و کلیــه کارمزد، 
هزینه های نقــل و انتقال و توثیق ســهام 
موضوع این مصوبه بر عهــده انتقال دهنده 
بوده و نقــل و انتقال این ســهام از پرداخت 

مالیات معاف است.

موافقت با افزایش سقف تسهیالت 
مسکن ایثارگران در سال 1401

هیأت وزیــران همچنین در اجــرای مواد 

قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه 
و قانون الحاق برخی مواد بــه قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت )۲( )ماده »۳« 
مکرر اصالحی قانون جامع خدمات رسانی 
به ایثارگران(، با افزایش ســقف تسهیالت 
مسکن ایثارگران در ســال ۱۴۰۱ موافقت 

کرد.
بر این اســاس، ســقف تســهیالت مسکن 
ایثارگران در ســال ۱۴۰۱ به ازای هر واحد 
مســکونی در شــهرهای با جمعیت بیش 
از یک میلیون نفر، ۴ میلیــارد ریال، مراکز 
اســتان ها ۴ میلیارد ریال، سایر شهرستان 
ها ۳ میلیــارد ریال و روســتاها ۲ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
همچنین به موجــب این مصوبه، ســقف 

تسهیالت مذکور در شهرهای جدید معادل 
سقف تسهیالت مرکز همان استان و با نرخ 
۴ درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون 
رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن 

تعیین گردید.
هیأت وزیران بــه پیشــنهاد وزارت جهاد 
کشــاورزی، بــه ادارات کل دامپزشــکی 
استان های سیستان و بلوچستان و لرستان 
اجازه داد به منظــور تأمین نیازشــان، به 
ترتیب نسبت به خرید یک دستگاه خودرو 
و پنج دستگاه خودروی تولید داخل از محل 
اعتبــارات مصوب مربوط و با رعایت ســایر 

قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
هیأت وزیران در راســتای تأمین نظر هیات 
بررســی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین 
درخصوص رفع ایراد و مغایــرت قانونی در 
آیین نامــه اجرایی بند )هـــ( تبصره )۱۸( 
ماده واحده قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل 
کشور، با پیشــنهاد معاونت حقوقی رئیس 
جمهور مبنی بر اصالح آیین نامه یاد شــده 

موافقت کرد.
بــه موجــب ایــن اصالحیــه، منظــور از 
»واگذارنده اعتبار« در آییــن نامه مذکور، 
شرکت های دولتی و سازمان های توسعه ای 
تابــع وزارتخانه های ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات، صنعــت، معــدن و تجــارت، 
جهادکشــاورزی و نفت هســتند که با عقد 
قرارداد عاملیــت با مؤسســه عامل، وجوه 
مورد نظــر را در اختیار مؤسســه قرار می 

دهند.
هیأت وزیــران در ادامه، ضمــن اعالم نظر 
درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان 
مجلس شورای اســالمی، نمایندگان دولت 
را برای پیگیری طرح هــای مذکور تعیین 

کرد.



البرز-مظفری معاون بهره برداری و توسعه آب شــرکت آبفای البرز گفت: ظرفیت تصفیه خانه آب شماره ۱ کرج با 
استفاده از تجهیزات جدید و فیلترهای سرامیکی تا ۳۳ درصد افزایش می یابد.علی جوادی با اعالم این خبر گفت: روش 
تصفیه آب با استفاده از فیلتر سرامیکی، یکی از پیشرفته ترین روش های تصفیه آب در جهان است که با توجه به فضای 
کمی که اشــغال می کند،از قابلیت باالیی در کیفیت تصفیه و اجرای سریع و حذف برخی فرآیندها نسبت به فیلترهای 
شنی برخوردار است.وی افزود:این فیلترها که با تکیه بر توان و دانش شرکت های دانش بنیان ساخته شده است، ظرفیت 

تصفیه خانه آب شــماره ۱ را از ۳۰۰ به ۴۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش خواهد داد.جوادی پیشرفت فیزیکی ایجاد تاسیسات 
جدید را ۴۰ درصد ذکر کرد و گفت: ساخت سازه و مونتاژ پکیج فیلتر ســرامیکی ظرف مدت چهار ماه اجرا می شود و در 
نهایت ۳۳ درصد به ظرفیت تصفیه آب کرج افزوده می شود.وی خاطرنشــان کرد: این طرح با هزینه ۲۴ میلیارد تومان 
برای جبران بخشــی از کمبودهای آب کرج در تابستان و افزایش تاب آوری شــبکه توزیع آب در محل تصفیه خانه آب 

شماره ۱ کرج در حال اجرا است.

البرز

ظرفیتتصفیهخانهکرج۳۳درصدافزایشمییابد

اصفهان-مریــم مومنی   نمایشــگاه 
تخصصی گردشــگری، صنایع دســتی و 
هتلداری در شــهر گنبدهای فیروزه ای و 
قطب گردشــگری و صنایع دســتی ایران 

برپا می شود.
دوازدهمیــن نمایشــگاه گردشــگری، 
صنایع دســتی و هتــل داری اصفهان در 
تاریخ هفتــم تا یازدهــم مهرماه ۱۴۰۱ 
در محــل نمایشــگاه اصفهــان واقع در 
کمربنــدی شــرق، روبــروی منطقــه 

روشن دشت برگزار می شود.
در ایــن دوره از نمایشــگاه گردشــگری 
که در فضایــی بالغ بر ۵۶۰۰ متــر مربع و 
بــا حضور ۳۱ اســتان کشــور برپا شــده 

اســت، ۱۸۵ شــرکت و انجمــن فعال در 
حوزه های مختلف از جمله صنایع دســتی 
و گردشــگری، آژانس هــای مســافرتی، 
شــرکت های ســرمایه گذاری در صنعت 
گردشــگری، بوم گردی هــا، شــهرداری  
اســتان ها و بیمارســتان های فعال شهر 
اصفهان در حوزه گردشــگری ســالمت و 

جامعه هتلداران حضور دارند.
 بــا توجه بــه شــعار هفته گردشــگری 
ســال ۱۴۰۱ که از ســوی وزارت میراث 
صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی، 
دســتی، »رویــش اندیشــه های نو در 
گردشــگری ایران« عنوان شــده، برای 
برگــزاری نشســت ها و میزگردهــای 

تخصصی در حاشــیه این نمایشــگاه و با 
هماهنگــی ســایر نهادهــای مربوط به 
گردشــگری امکان برپایــی برنامه های 
جنبــی مختلف در راســتای غنی کردن 
نمایشــگاه برنامه ریزی شــده اســت. از 
جمله ایــن برنامه ها می توان به نشســت 
تخصصی گردشــگری خــوراک ایران، 
اولین جشــنواره گز اصفهــان، برگزاری 
مســابقات چــوگان، برگزاری نشســت 
تخصصی گردشــگری ســالمت، نشست 
میز ملی صادرات صنایع دســتی کشــور 
و نشست هیئت رییســه جامعه هتلداران 
اشــاره کرد.عالقه منــدان بــه بازدیــد 
رویدادهــای نمایشــگاهی می توانند در 

تاریخ هفتم تا یازدهم مهرماه در ســاعت 
۱۱ الی ۲۰ بــه محل برگزاری نمایشــگاه 

اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبروی 
منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

ناظر گمرکات خوزســتان  اهواز-محمدمجدم 
از رشــد ۲۴ درصدی صادرات از گمرکات اســتان به 
لحاظ ارزشی در ۶ ماهه نخســت امسال در مقایسه با 
مدت مشــابه سال گذشــته خبر داد و گفت: در شش 
ماهه نخســت امســال ارزش صادرات انجام شده از 
گمرکات خوزستان بیش از ۳ میلیارد و ۹۰۱ میلیون 

دالر بوده است.
بهروز قره بیگی در خصوص آخرین وضعیت صادرات 
از گمرکات خوزســتان اظهار کرد: از ابتدای امســال 
تا پایان شــهریورماه ۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تن کاالی 
غیرنفتی به ارزش ســه میلیارد و ۹۰۱ میلیون دالر از 

گمرکات خوزستان صادر شده است.
وی با اشاره به رشد صادرات از گمرکات خوزستان از 
نظر وزنی و ارزشــی، افزود: صادرات کاال از گمرکات 
استان از نظر ارزشــی ۲۴ درصد و از لحاظ وزنی ۱۲ 
درصد نســبت به مدت مشابه ســال گذشته افزایش 

داشته است.
ناظر گمرکات خوزســتان با اشــاره به مقاصد صادرات 
کاالی غیــر نفتی عنوان کرد: کشــورهای چین، عراق، 

آلمان، امــارات متحده عربــی، هندوســتان، ترکیه و 
کشورهای جنوب شرق آســیا را مهمترین مقصدهای 

کاالهای صادراتی ایران از گمرکات خوزستان هستند.
قــره بیگــی ادامــه داد: محصــوالت کشــاورزی و 
غذایی، تره بار، آبزیان پرورشــی، وســایل مکانیکی و 
فرآورده های پتروشــیمی مهمترین اقالم صادراتی 

هستند که به مقاصد موردنظر صادر می شوند.
وی با اشاره به آمار واردات کاال از گمرکات خوزستان 
به داخل کشــور گفت: در نیمه نخســت امســال ۸ 
میلیون و ۸۲۱ هزار تن کاال به ارزش ۵ میلیارد و ۲۵۸ 
میلیون دالر از طریق گمرکات خوزستان وارد کشور 
شــده اســت که میزان واردات کاال به کشور از طریق 
گمرکات خوزستان در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشته از نظر وزنی ۱۲درصد کاهش و از نظر ارزشی 

۴ درصد رشد داشته است.
ناظر گمرکات خوزســتان ادامه داد: کاالهای اساسی 
شامل گندم، برنج، شکر، روغن خام خوراکی، کنجاله 
ســویا، مواد اولیه و وســایل مکانیکی و الکترونیکی 

مهمترین اقالم وارداتی به کشور هستند.

مدیرکل شیالت لرستان گفت:  خرم آباد - طوالبی
ظرفیت زیرســاختی تولید بیش از یکهــزار تن ماهی 

خاویاری در استان ایجاد شده است.
»کیارش بیرانوند«  افزود: تا قبل از سال ۹۳ فعالیت پرورش 
خاویار  در استان صورت نمی گرفت اما در حال حاضر تولید 

کنونی خاویار در لرستان ۵۰ کیلوگرم است.
وی اظهار داشت: اکنون شــرایط دمای هوا و منابع آبی 
مســتعد، اســتان زمینه را برای تولید چند برابری این 
محصول فراهم کرده و طی ســال های گذشــته گونه 
خاویــار و آزاد ماهی دریای خزر، کپــور دریایی و ماهی 
سفید وارد لرستان شده است و اکنون آزاد ماهی دریای 

خزر در استان تکثیر می شود.

وی افزود: چندین مجتمع تولیــد ماهیان خاویاری در 
استان در حال تجهیز و جذب سرمایه گذاران جدید نیز 
در دست اقدام است که پیش بینی می شود با تولید بیش 
از پنج هزار تــن ماهی خاویاری، طی ســال های آینده 
تولید ۵۰ تا ۱۰۰ تن خاویار محقق شــود.وی همچنین 
از پرورش ماهیان خاویار در شهرســتان های بروجرد، 
ازنا، پلدختر و دورود خبــر داد و عنوان کرد: باتوجه به 
ظرفیت های موجود، لرستان می تواند به قطب تولید 
ماهیان خاویار ایران و حتی آســیا تبدیل شود.مدیرکل 
شیالت لرستان همچنین گفت: با توجه به ظرفیتی که 
لرستان در تولید ماهیان ســردآبی و همچنان که رتبه 
برتر را بین استان های غیر ســاحلی دارد طی سال های 

آتی قطب تولید ماهیان خاویاری در کشور خواهد بود.
بیرانوند افزود: لرســتان با توجه به حدود ۲ هزار و ۵۰۰ 
کیلومتر رودخانه و شــرایط جوی، آبزی پرور و یکی از 
استان هایی است که گوشت ماهی خاویاری و خاویار را 
تولید می کند و بر همین اساس برای افزایش تولید ۳۰۰ 
کیلوگرم خاویار در سال گذشــته  به یک تن در ۱۴۰۱ 

برنامه ریزی شده است.
وی ادامــه داد: همچنین مجوز ماده ۲۳ ســه مجتمع 
ماهیان خاویاری بــا ظرفیت ۵۰۰ تن در کوهدشــت، 
یکهزار تن در رومشکان و ۲ هزار تن در پلدختر اخذ شده 
اســت و عملیات اجرایی این طرح ها تا پایان سال آغاز 

می شود.

خوزستان

لرستان

رشد۲۴درصدیصادراتازگمرکاتخوزستان

مدیرکل شیالت استان:

زیرساختتولیدهزارتنماهیخاویاریدرلرستانایجادشد

یزد-دره شیری رئیس شورای اسالمی شهر یزد 
با اشاره به اقدامات شــهرداری یزد در خصوص تجهیز 
ایستگاه های آتش نشــانی، ایمن سازی ایستگاه های 
آتش نشــانی، تجهیز و آموزش در زمینه آتش نشانی 
و مهار خطر را سرمایه گذاری سودمندی به نفع تمام 

مردم شهر خواند.
»عزیز اهلل ســیفی« در جلســه علنی شــورا ضمن 
تبریک فرارســیدن ماه ربیع، گفت: هفتم مهرماه روز 
آتش نشانی و ایمنی، روز جهادگران میدان حوادث و 
روز تجلیل از مقام مردانی است که جنس شان، جنس 

ایثار و شهادت است.
وی ادامه داد: آتش نشانان افرادی هستند که جانشان 
را به خطر می اندازنــد تا نجات بخش جــان دیگران 

باشند.
به گفته سیفی، در روز هفتم مهر سال ۱۳۵۹ دشمن 
بعثی پاالیشگاه آبادان را مورد حمله قرار داد که در پی 
این حمله، آتش گســترده ای در پاالیشگاه ایجاد شد. 
نیرو های آتش نشــانی برای مهار آتش به پاالیشگاه 
ورود کردند اما متأســفانه هواپیمای دشمن بار دیگر 
اقدام به بمباران پاالیشــگاه کرد و در این حادثه تعداد 

زیادی از آتش نشانان غیور ایران به شهادت رسیدند.
رئیس شورای اســالمی شــهر یزد خاطر نشان کرد: 
هرساله برنامه هایی در زمینه آتش نشانی برای ترویج 
ایمنی، پیشگیری حوادث، چگونگی ایمن سازی شهر 
و همچنین یادآوری حماسه آفرینی های آتش نشانان 
در شهر های مختلف کشــور از جمله شهر یزد برگزار 

میشود.
ســیفی تاکید کرد: ایمن سازی ایســتگاه های آتش 
نشانی، تجهیز و آموزش در زمینه آتش نشانی و مهار 
خطر، هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری سودمندی به 

شمار می رود که به نفع تمام مردم شهر است.

قزوین-مریم نقدی مدیرکل بهزیستی قزوین از 
معاینه ۱۹ هزار و ۶۶۸ کودک سه تا ۶ سال این استان 
در طرح پیشــگیری از تنبلی چشــم در نیمه نخست 

امسال خبر داد.
علی دهباشی پور مدیرکل بهزیستی قزوین از معاینه 
۱۹ هزار و ۶۶۸ کودک سه تا ۶ سال این استان در طرح 
پیشگیری از تنبلی چشم در نیمه نخست امسال خبر 
داد و گفت :همه ســاله طرح غربالگری تنبلی چشم از 
آبان ماه آغاز و تا پایان بهمن ادامه پیدا می کند و امسال 
نیز با توجه بــه ضرورت اجرای این طــرح و به منظور 
پیشــگیری از ازدحام جمعیت در مراکز این سازمان، 

مدت زمان اجرای طرح افزایش یافته است.
دهباشی پور با اشــاره به اینکه امسال طرح غربالگری 
تنبلی چشم از اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان اسفندماه 
ســال جاری ادامه خواهد یافت، تصریــح کرد: طرح 
ســنجش بینایی کودکان سه تا ۶ ســال در ۵۳ مرکز 
مثبت زندگی و ۱۷ پایگاه غیردایمی و سیار موجود در 

سطح استان اجرایی شده است.
وی خاطرنشــان کرد: در ۶ ماه نخست امسال از تعداد 
کودکانی که در طرح پیشگیری از تنبلی چشم معاینه 
مشارکت داشــتند، یک هزار و ۲۳۶ کودک مشکوک 

تشخیص داده شدند که برای بررسی بیشتر به مراکز 
بینایی سنجی و چشم پزشک ارجاع داده شدند.

دهباشــی پور اضافه کــرد: کودکانی کــه در طرح 
پیشــگیری از تنبلی چشم دچار مشــکل باشند در 
صورت نیــاز به کمک، برای هزینــه عینک و جراحی 
چشم از سوی سازمان بهزیســتی مورد حمایت قرار 

می گیرند.
مدیرکل بهزیستی اســتان قزوین افزود: امسال بیش 
از ۶۵ هزار کودک سه تا ۶ سال قزوینی مشمول طرح 

پیشگیری از تنبلی چشم هستند.

یزد قزوین
رئیس شورای شهر یزد:

ایمنسازیایستگاههایآتشنشانیبهنفعمردماست
غربالگریبیناییبیشاز۱۹هزارکودکدراستانقزوین

اصفهان؛میزباناولینرویدادملیگردشگری۱۴۰۱درایران
برگزاریمسابقههایکتابخوانیهفتهدفاع

مقدسدرسمنان

مسابقه های کتاب خوانی هفته دفاع مقدس با  سمنان-رضا سروش
محوریت کتاب »مردان آسمانی« در سمنان برگزار می شود.

مســابقه های کتاب خوانی با محوریت کتاب »مردان آسمانی« به همت 
اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان و با مشارکت بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و حوزه 

هنری استان سمنان برگزار می شود.
محمد طاهریان، مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان سمنان گفت: 
مســابقه های کتاب خوانی هفته دفاع مقدس ویژه بزرگساالن بوده و در 

سطح ملی برگزار می شود.
وی بیان کرد: عالقه مندان می توانند تا سی ام مهرماه با مراجعه به سامانه 
مســابقات الکترونیک کتاب خوانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور به 
نشانی www.samakpl.irfh فایل منبع را دریافت و پس از مطالعه، 

در این مسابقه شرکت کنند.
مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان گفت: طبق اعالم دبیرخانه 
این مسابقه، زمان اعالم نتایج سی ام آبان ماه خواهد بود که به برگزیدگان 

جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی :

بزرگترینمجتمعتولیدفرشدستبافکشور
درتبریزتوسعهمییابد

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت  تبریز-رحیم جباردخت
آذربایجان شرقی گفت : توسعه بزرگترین مجتمع تولید فرش دستباف 

کشور در تبریز به وسعت ۲ هزار و ۴۰۰ متر مربع در حال انجام است.
 صابر پرنیان  دربازدید از مجتمع متمرکز قالی بافی فرش دستباف در یکی 
از محالت تبریز افزود: با همکاری شورای شهر و شهرداری کالنشهر تبریز 

فاز توسعه این مجتمع انجام می شود.
وی در این بازدید با تماس تلفنی با رئیس شــورای اسالمی شهر تبریز و 
تشریح موقعیت فعلی مجتمع و لزوم توســعه آن در جهت ارتقاء جایگاه 
فرش آذربایجان شــرقی و ایجاد اشــتغال پایدار بــرای هنرمندان این 
صنعت، خواستار برگزاری نشست سه جانبه برای تسهیل سرمایه گذاری 

بخش خصوصی در این زمینه شد.
پرنیان یادآورشد: در مجتمع قالی بافی متمرکز و غیرمتمرکز فرش تبریز 
۲۰۰ بافنده در حال بافت نفیس ترین فرش ها در طرح و ابعاد منحصر به 
فرد هستند که پیش بینی می شود با اجرایی شــدن فاز توسعه یاد شده 

زمینه اشتغال ۲۰۰ نفر دیگر به ویژه زنان سرپرست خانوار فراهم شود.
قالیبافی از محل های اصلی معیشــت بخش قابلل توجهی از مردم تبریز 
محسوب می شود، به طوری که گفته می شــود بیش از ۴۰۰ هزار نفر از 

مردم این کلالن شهر از راه بافت فرش ارتزاق می کنند.
با وجود اینکه فرش تبریز شهرت جهانی دارد و  این شهر به عنوان پایتخت 
جهانی فرش دستباف انتخاب شــده، اما تحریم های نامشروع و ظالمانه 

آمریکا باعث شده که صادرات این هنر- صنعت تقریبا متوقف شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

طرحهایراکداردبیلتسهیالتکمبهرهمیگیرند

اردبیل - افسون جبارزاده رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان اردبیل گفت: طرح های راکد این اســتان با هدف رونق تولید و 

اشتغال از تسهیالت کم بهره بهره مند می شوند.
داود شــایقی  اظهار کرد: از محل تبصره ۱۸ تســهیالت ویــژه ای برای 
طرح هــای اقتصادی ایجادی، توســعه ای ، نیمه فعــال و راکد پرداخت 
می شــود تا امکان بازگشــت آنها به چرخه تولید و افزایش اشتغال زایی 

فراهم آید.
وی با بیان اینکه طرح های تولیدی بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی،  
گردشــگری و حتی فرهنگی و ورزشی شامل تبصره ۱۸ هســتند، افزود: 
دستگاه های اجرایی استان پیگیری الزم را برای طرح های تولیدی و صنعتی 

انجام دهند تا شرایط مطلوب و امیدبخشی در این حوزه ایجاد شود.
شایقی ادامه داد: بانک های عامل در پرداخت این تسهیالت با ابالغ بخشنامه ها 
و قوانین و مقررات بودجه ای سال جاری شرایط مطلوبی را ایجاد می کنند تا 

سرمایه گذاران با دغدغه کمتر این منابع حمایتی را دریافت کنند.
رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان اردبیل بــا بیان اینکه 
طرح های متعدد صنعتی، تولیدی و خدماتی در استان به عنوان پیشران 
مورد حمایت و پشــتیبانی مالی دولــت قرار می گیرkد، افــزود: تعداد 
زیادی از این واحدهای صنعتی و تولیدی در بخش کشــاورزی، صنعتی، 
گردشــگری و حوزه حمل و نقل و همچنین آب و خاک در حال اجراست 
که در سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین تالش بر این است تا ضمن به 
نتیجه رسیدن این طرح ها با جذب منابع ملی و استانی بتوان به توسعه و 

تقویت نهادهای موثر کمک کرد.
شایقی از تدوین طرح توسعه و اشتغال با هدف اشتغال زایی و جلوگیری از 
مهاجرت بی رویه روستاییان در استان خبرداد و گفت: مقرر است ساالنه 

این طرح در ۱۲۹ روستای استان اجرا شود.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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ثبت افزایش 55.000 میلیارد ریالی سرمایه 
بانک ملت

افزایش سرمایه ۵۵.۰۰۰ میلیارد ریالی بانک ملت در اداره ثبت شرکت 
ها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسید.به گزارش روابط عمومی بانک 
ملت، پیرو افزایش سرمایه این بانک از مبلغ ۲۰۷.۰۰۰ میلیارد ریال به 
۲۶۲.۰۰۰ میلیارد ریال، این افزایش ســرمایه، در روز ۲۷ شهریورماه 

۱۴۰۱ در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری، ثبت شد.
بر اســاس این گزارش، با ثبت این افزایش سرمایه، تعداد سهام افزایش 
یافته که معادل ۲۶.۵۷ درصد است در پورتفوی سهامداران بانک ملت 

قابل رویت و انجام معامله خواهد بود.
این گزارش حاکی اســت، در مجمع عمومی فوق العــاده بانک ملت در 
روز ۳۱ خردادماه امسال،  سهامداران بر افزایش ۵۵ هزار میلیارد ریالی 
سرمایه این بانک و رسیدن سرمایه بانک از ۲۰۷.۰۴۳  میلیارد ریال به 

۲۶۲.۰۴۳ میلیارد ریال از محل سایر اندوخته ها مهر تایید زدند.

مهر در مهر؛ مهر پاسارگادیان در مهرماه شامل 
وستای زینبی قشم شد حال دانش آموزان ر

  بانک پاســارگاد در ادامه فعالیت ها و حمایت هــای فرهنگی خود در 
حوزه مســئولیت اجتماعی و با هدف توســعه فضاهای آموزشــی در 
نقاط مختلف کشور، مدرســه پاسارگاد را در شهرســتان قشم استان 
هرمزگان، افتتاح کرد.به گزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، آئین 
افتتاح مدرسه پاسارگاد، در روز شنبه مورخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱ مصادف با 
اولین روز سال تحصیلی جدید، با حضور دکتر مجید قاسمی مدیرعامل 
بانک پاسارگاد و برخی از اعضای هیأت مدیره و مدیران عالی این بانک، 
دکتر فتح الهــی مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم، دکتر قویدل 
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان هرمزگان، دیربــاز مدیر آموزش و 
پرورش قشم، دکتر هاشمی مدیرکل نوسازی مدارس استان هرمزگان، 
ائمه جمعه اهل تشیع و اهل سنت قشم، مرادی نماینده مجلس، دکتر 
محمد حســینی فرماندار و جمعی دیگر از مســئولین محلی و اهالی 

شهرستان قشم برگزار شد.
گفتنی است بانک پاسارگاد با احداث این مدرسه ۷کالسه در روستای 
زینبی شهرستان قشــم، ضمن ایجاد فضای آموزشی شایسته و درنظر 
گرفتن امکاناتی چون کتابخانه، آزمایشــگاه، کالس هوشمند تعاملی 
مجهز بــه رایانه و فراتاب ویدیــو )پروژکتور(، زمینــه تحصیل بیش از 

۴۰۰نفر از فرزندان عزیزمان در این منطقه را فراهم کرده است.

مدیرعامل بانک مسکن تغییر کرد
مدیرعامل بانک مســکن تغییر کردبــا موافقت وزیر امــور اقتصادی 
و دارایی با بازنشســتگی محمود شــایان پس از ۳۵ سال خدمت، علی 

عسگری به عنوان سرپرست بانک مسکن منصوب شد.
به گزارش خریدار ،مرکز روابــط عمومی و اطالع رســانی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی اعالم کرد: در حکم احســان خاندوزی وزیر اقتصاد، 
از آقای علی عسگری به عنوان سرپرســت بانک مسکن خواسته شده 
تا عملکرد بانک مذکور را در طرح نهضت ملی مســکن و اهداف دولت 
مردمی بهبود ببخشــد.پیش از این محمود شــایان مدیرعامل بانک 

مسکن بود و پس از ۳۵ سال خدمت، بازنشسته شد.

وهای سبک وش خودر  رشته خدمات پس از فر
 در ایساکو در مقطع هنرستان آغاز به کار کرد

رشــته خدمات پس از فروش خودروهای ســبک برای دانش آموزان  
منتخب و عالقمند در تعمیرگاه مرکزی شــماره یک ایساکو راه اندازی 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو 
پیرو مذاکــرات بیــن وزارت آموزش و پرورش و شــرکت ایســاکو، 
هنرجویان رشــته مهارتی خدمات پس از فروش خودروهای سبک در 
مقطع آموزشی متوســطه در شــاخه کار و دانش برای اولین بار از سال 

تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مشغول به تحصیل خواهند شد.
بنابراین گــزارش دانش آموزان این رشــته، در دوره  ســه ســاله دوم 
هنرســتان عالوه بر گذراندن دروس عمومی، دروس عملی خود را در 
تعمیرگاه مرکزی شــماره یک ایران خودرو در یــک محیط کار کامال 
عملی و تخصصی زیر نظر مجرب ترین مدرســان مرکــز آموزش فنی 
ایساکو و اســتادکاران مجرب شــرکت همگام خودرو خواهند گذراند 
و برای تصدی مشــاغلی همچون انباردار )در حوزه شناسایی قطعات 
و ســفارش گذاری و بازرگانی لــوازم یدکی(، پذیرش گــر، امدادگر و 

سرویس کار آموزش های الزم را فراخواهند گرفت.
برطبق طرح درس و برنامه تدوین شــده، دانش آموزان در کالس دهم 
در خصوص عنوان شغلی انباردار و پذیرش گر ، در سال یازدهم با عنوان 
ســرویس کار و امدادگر درجه ۲ و در ســال دوازهم هنرستان با عنوان 

سرویس کار و امدادگر درجه یک آموزش های الزم را خواهند دید.
گفتنی است تفاوت این رشته با رشته هایی همچون اتومکانیک یا برق 
خودرو یا سایر رشته های مرتبط با خودرو، ســرفصل های جداگانه  ی 
آن هاســت که البته کتب و طرح درس این رشــته ها در سال ۱۳۹۶ با 
مشارکت راهبردی مرکز آموزش ایســاکو تهیه و تالیف گردید و توسط 

آموزش پرورش تایید شده و در حال تدریس در هنرستان ها است.
این مهم که با همت و پشــتکار مجموعه های مختلف در شرکت ایساکو 
و با تشکیل کارگروه ویژه اجرایی بر اساس اســتاندارد مصوب شده در 
شورای عالی وزارت آموزش و پرورش در تاریخ ۲۳ شهریور ماه با حضور 
دانش آموزان برگزیده در محل هنرســتان ایساکو واقع در ضلع جنوبی 

تعمیرگاه مرکزی رسما آغاز شده است.

مدیر عامل مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا اعالم کرد
وهای آینده، هم افزایی  ویداد فناورانه خودر ر

توان سایپا و شرکت های دانش بنیان
رویداد فناورانــه خودروهای آینده با هدف هم افزایــی توانمندی های 
ســایپا و شــرکت های دانش بنیان و به منظور بهره برداری از دانش و 
تخصص شــرکت های فعال در حوزه نیازهای فناورانه صنعت خودرو، 
با مشــارکت مرکز تحقیقات و نــوآوری صنایع خودرو ســایپا و گروه 
خودرویی ستاد حمل و نقل پیشــرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برگزار خواهد شد.به گزارش ســایپانیوز، سید شاهین عذبی، 
مدیرعامل مرکز تحقیقــات و نــوآوری صنایع خودرو ســایپا با اعالم 
برگزاری این رویداد در ۲۵ و ۲۶ مهرماه ســال جاری، آن را متناسب با 
سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین خواند و گفت: هدف این رویداد 
استفاده از ظرفیت شرکت های توانمند و دانش بنیان برای رفع نیازهای 
فناورانه در توســعه خودروهای آینده است. او افزود: گروه خودروسازی 
سایپا می کوشد افزون بر پاسخ گویی به نیازهای کنونی مردم، نگاهی به 
آینده هم داشته باشد و از فناوری های تعیین کننده عرصه خودروسازی 
در آینده غافل نشــود.عذبی این فناوری ها را درحوزه های خودروهای 
برقی هیبریدی، خودروهای متصل، سیســتم های پیشــرفته کمک 
راننده و همچنین زیرســاخت تســت و آزمایشــگاه هــای خودرویی 
بر شــمرد و گفت: دنیای خودرو در آینده نزدیک و تــا چند دهه، بر این 
محورها استوار است و خودروســازها برای بقا و داشتن سهم مطلوب در 

بازار ناگزیر از دست یابی به سطح قابل قبولی در این زمینه ها هستند.

یک مقام مسئول اعالم کرد
وگاه های حرارتی  ثبت آمادگی ۹۸ درصدی نیر

در تابستان امسال
معاون راهبری تولید شــرکت تولید نیروی بــرق حرارتی گفت: انجام 
کامل و به موقــع تعمیرات نیروگاهی، موجب شــد بــاالی ۹۸ درصد 

آمادگی نیروگاه ها را در زمان پیک تابستان امسال داشته باشیم.
 ناصــر اســکندری، اظهار داشــت: تعمیــرات نیروگاهی بر اســاس 
دستورالعمل های سازنده، میزان کارکرد، عمر دســتگاه ها و اتفاقاتی 
که در طول مدت بهره برداری در نیروگاه ها داشــتیم، تشــخیص داده 
می شــود که به چه ترتیبی انجام شود و همه ســاله برنامه ریزی برای 

انجام تعمیرات صورت می گیرد.
وی افزود: برنامــه تعمیرات نیروگاهی، گاهاً بر اســاس نیاز شــبکه و 
اتفاقاتی که در شبکه برق رخ می دهد، دچار تغییراتی می شوند و نیاز به 

جابه جایی برنامه به وجود می آید.
اســکندری از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد تغییر در برنامه تعمیرات 
نیروگاهی را بحث ســوخت اعالم کرد و گفت: اغلب نیروگاه های کشور 
گازســوز هســتند و گاز به عنوان پایه ســوخت نیروگاهی محسوب 
می شــود، اگر به هر دلیلی امکان تأمین گاز وجود نداشــته باشد، مثاًل 
وقتی مصرف خانگی گاز باال رود، تأمین گاز نیروگاه ها محدود می شود؛ 
در چنین شرایطی نیروگاه بایستی از ســوخت دوم استفاده کند که در 
اغلب نیروگاه ها، این ســوخت دوم گازوئیل است و در برخی نیروگاه ها 

این سوخت نفت کوره است.
وی ادامــه داد: نیروگاه هــای بخاری کشــور که مــازوت )نفت کوره( 
می ســوزانند، به دلیل آنکه حتماً باید در تأمین برق مشــارکت داشته 
باشند، در برخی اوقات در فصل سرد، که گاز نیروگاه ها تأمین نمی شود، 
مجبور می شویم این نیروگاه ها را در مدار داشته باشیم؛ طبعاً در آن بازه، 
تعمیرات را نمی توانیم انجام دهیم و تعمیرات آن ها به تعویق می افتد؛ 
ما در تمامی ســال ها چنین مواردی را داریم، امــا تالش می کنیم که با 

برنامه ریزی منسجم، این تغییرات به حداقل برسد.
معاون راهبری تولید شــرکت تولید نیروی بــرق حرارتی تصریح کرد: 
برای تعمیراتی که از مهرماه سال گذشــته شروع شد و تا خرداد ۱۴۰۱ 
ادامه داشت، ســعی کردیم برنامه ریزی دقیقی باشد که تمامی عوامل 

تأثیرگذار در آن دیده شود.
وی افزود: سازندگان داخلی هنوز پتانســیل اینکه بتوانند ۱۰۰ درصد 
قطعات مورد نیاز تعمیرات نیروگاهی را بسازند ندارند و تأمین قطعات، 
یکی از مشکالت جدی ماســت؛ اما بخش اعظمی از قطعات نیروگاهی، 

توسط سازندگان داخلی با کیفیت مناسب ساخته می شود.
اســکندری با بیان اینکــه با وجود تمامــی موانع و مشــکالت، برنامه 
تعمیراتی سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیروگاه های کشور بدون مشکل هدایت 
شــد و به درســتی پیش رفت، گفت: انجام کامل و به موقــع تعمیرات 
نیروگاهی، موجب شــد باالی ۹۸ درصد آمادگی نیروگاه ها را در زمان 
پیک تابســتان امسال داشــتیم؛ در واقع در فصل گرم ۱۴۰۱، آمادگی 

نیروگاه ها باالی ۹۸ درصد و به صورت پیوسته بوده است.
وی ادامه داد: این عدد، رقمی است که اگر با معیارهای جهانی بخواهیم 
مقایسه کنیم، در اســتانداردهای جهانی، حدود ۹۵ درصد است و عدد 
۹۵ درصد، رنج قابل قبولی در دنیا برای آمادگی نیروگاه هاســت؛ اما در 

ایران این رقم در تابستان سال جاری ۹۸ درصد بود.

ژاپن دوباره خریدار نفت ایران می شود؟
پاالیشــگاه های آســیایی که معموال بزرگترین خریداران نفت ایران 
بوده اند، مشــتاق از ســرگیری واردات نفت در صــورت احیای توافق 
هســته ای هســتند. در این میان ایران نیز تمایل خود را در این راستا 
اعالم کرده است.ژاپن واردات نفت ایران را در ماه مه سال ۲۰۱۹ مدت 
کوتاهی پس از این که وارداتــش را در فوریه ازســرگرفته بود متوقف 
کرد زیرا آمریکا معافیت ۱۸۰ روزه هشت کشور شامل ژاپن برای ادامه 
واردات نفت ایــران را تمدید نکرد. طبق آمــار وزارت اقتصاد، بازرگانی 
و صنعت ژاپن، واردات نفــت ژاپن از ایران در ســال ۲۰۱۹ به ۱۷.۱۰ 
میلیون بشکه بالغ شــد که ۶۳.۲ درصد در مقایســه با ۴۶.۵۱ میلیون 

بشکه در سال ۲۰۱۸ کاهش داشت.
به گفته مقامات پاالیشــگاهی و بازرگانی در چین، کره جنوبی، ژاپن، 
هنگ کنگ و هند، بازگشت میعانات و بسیاری از گریدهای نفتی دیگر 
ایران به بازار احتماال زمینه را برای رقابت جدید برای بازارهای آسیایی 
ایجاد می کند و باعث می شــود تولیدکنندگان بزرگ پیشــنهادهای 
رقابتی عرضه کنند کــه اقتصاد خوراک پاالیشــگاه های آســیایی و 
همچنین حاشیه ســود تولید آنها را بهبود خواهد بخشید، تاکنون اما 
این اتفاق نیفتاده اســت.اما به تازگی خبرهایی از توســعه روابط ایران 
و ژاپن به گوش می رســد، جواد اوجی وزیر نفت نیز در همین راســتا و 
در تداوم دیپلماسی انرژی دولت ســیزدهم با شرکت های بزرگ نفت و 
گاز ژاپن دیدار و رایزنی کرد.  وی در دیدار با مدیران  عامل شــرکت های 
بزرگ نفت و گاز ژاپن از جمله توشیاکی کیتامورا، مدیرعامل اینپکس، 
تاکشی سایتو، رئیس شرکت انئوس ژاپن، یاماموتو، مدیرعامل فوجی 
اویل، ترامورا، عضو هیأت مدیره مؤسسه بیمه سرمایه گذاری و صادرات 
)نکســی(، هابا، مدیرعامل نفت و گاز میتسوبیشی و مدیرعامل شرکت 
ماروبنی دربــاره فرصت های ســرمایه گذاری در بخش باالدســتی و 
پایین دســتی صنعت نفت ایــران، همکاری های مشــترک، 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 ســرمایه گذاری شــرکت های ژاپنی  را دارد.اوجی در نشست 
وزارتی شراکت ســبز آســیا )AGGPM( هم اظهار کرد: تحریم های 
یکجانبه و ظالمانه وضع شــده علیه جمهوری اســالمی ایران به عنوان 
دارنده رتبه نخست مجموع ذخایر نفت و گاز و تولیدکننده مهم انرژی 

جهان، امنیت انرژی جهان و منطقه را به خطر انداخته است.
در این راستا محمد خطیبی - نماینده سابق ایران در اوپک - با اشاره به 
اهمیت گسترش روابط ایران با شرکت های بزرگ انرژی ژاپن، به ایسنا 
گفت: ژاپن یکی از مشــتریان ســنتی ایران بوده و مدت زیادی بود که 
پاالیشگاه های ژاپنی از نفت ایران استفاده می کردند و جزو خریداران 
قدیمی نفت ایران به حساب می آمدند، اما در دوران تحریم خرید نفت 
توسط ژاپن با نوســاناتی مواجه شــد.وی افزود: با این وجود ژاپن جزو 
مشــتریان قدیمی ایران به حســاب می آید، روابط تجاری و اقتصادی 
ایران و ژاپن مربوط به زمان های دور می شود، سرمایه گذاری هایی که 
این کشور به جز حوزه نفت در ایران داشته روابط تجاری دیرینه ای را به 
وجود آورده اســت هر چند که در زمان تحریم ها این مساله با نوساناتی 
مواجه شد.این کراشناس ارشــد حوزه انرژی با اشاره به مذاکرات اخیر 
مقامات ایرانی با شــرکت های بزرگ فعال در حوزه انرژی ژاپن، اظهار 
کرد: در دوره تحریم های اول ژاپنی ها نفت ایران را برداشت می کردند 
و علی رغم تحریم ها خریدار نفت ایران بودند، البته برای این کار مجوز 
داشتند، ، بعد از برجام و اعمال مجدد تحریم ها این مساله با مشکالتی 
مواجه شد و نتوانستند مجوزهای الزم را اخذ کنند.به گفته خطیبی به 
نظر می رسد اگر ژاپنی ها در شــرایط تحریم بتوانند مجدد مجوز اخذ 
کنند خریدار نفت ایران خواهند بود، در غیر این صورت باید صبر کنیم 
تا تحریم ها برداشته شــود تا مجدد ژاپن را در بین خریداران نفت ایران 
شاهد باشیم، البته ممکن است این شــرایط نیز تغییر کند و علی رغم 

تحریم ها شرایط مانند گذشته شود.
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چرا اطالعات وام های زیر 100 میلیارد  افشا نمی شود

خلق پول بی ضابطه  با شفاف سازی 
تسهیالت کالن

بانک

صنعت

انرژی

خریدار    رئیس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس 
گفــت: بانک مرکــزی باید در انتشــار اطالعات 
جدید تســهیالت بانکی، توجه کند کــه تنها راه 
بهبود عملکرد بانک هــا، افزایش نظارت عمومی 
در کنار افزایش نظارت پیشــینی است و این دو 
در کنار هم دســت بانک مرکــزی را برای کنترل 
تورم بــاز می گــذارد و مانع عملکرد پرریســک 

بانک هامی شود.
نصراهلل پژمانفر،در رابطه با شــفافیت تسهیالت 
بانکــی اظهار داشــت: شــفافیت بــر عملکرد 
بانک ها اقدامی در جهت کنتــرل خلق پول آنها 
و در نتیجه کنترل تورم اســت، پول بی ضابطه ای 
که بانک ها به نفع اشــخاص مرتبط با خود خلق 
می کنند، عایدی ای جز تورم بــرای مردم ندارد؛ 
حال آنکه این پول در اغلــب مواقع نیز به بانک ها 

برنمی گردد.
وی افزود: بانک ها باید در قبال خلق پولی که انجام 
می دهند به جامعه پاسخگو باشند؛ نمی توانند از 
منابع و مصارف و قدرتی که در اختیار آنهاســت 
اســتفاده کنند و فعالیت داشته باشــند اما هیچ 
نظارتی بر آنها صــورت نگیرد. بنابراین افشــای 
اطالعات تسهیالت کالن بانک ها تاثیر مستقیمی 

بر کاهش ریسک بانک ها خواهد داشت.
رئیس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس شــورای 
اسالمی ضمن اشــاره به تبصره ۱۶ قانون بودجه 
اذعان داشــت: بانک مرکزی طبــق تبصره ۱۶ 

قانون بودجه، باید فهرســت تسهیالت و تعهدات 
کالن بانک ها را بر اســاس تعاریف آیین نامه های 
شورای پول  و اعتبار از جمله آیین نامه تسهیالت 
و تعهدات کالن یا آیین نامه تسهیالت و تعهدات 
اشخاص مرتبط منتشــر کند. هدف از این تبصره 
قانونی نیز، ایجاد امکان نظارت عمومی برای مردم 
و رسانه ها بوده اســت تا بانک ها بتوانند پول ها از 

بدهکاران بانکی پس بگیرند.
پژمانفر افزود: البته تنها کارکرد ایجاد شــفافیت، 
افشــای نام بدهکاران بانکی نیســت و به همین 
منظور در تبصــره ۱۶ قانون بودجه بیان شــده 
که بانک مرکزی باید فهرســت تسهیالت کالن 
بانک ها را مطابق با تعاریف موجود منتشــر کند. 
یکی از کارکردهای شــفافیت تســهیالت کالن 
بانکی این اســت که کارشناســان بتوانند نقشه 
نقدینگی کشور را ترسیم کنند تا بتوانیم انحراف 
جریان اعتبــاری را تشــخیص داده و جلوی آنرا 

بگیریم.
وی در رابطه با مصوبه شــورای پول  و اعتبار مبنی 
بر حذف انتشــار اطالعات تســهیالت زیر ۱۰۰ 
میلیارد تومان اظهار کرد: سوال اساسی این است 
که هدف از ایــن مصوبه چه بوده اســت؟ آیا بین 
افرادی که باالی ۱۰۰ میلیارد تومان تســهیالت 
گرفته اند و کســانی که زیر این مقدار تسهیالت 
گرفته انــد تفاوتی وجــود دارد؟ آیا نــرخ نکول 
تســهیالت در اعداد کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان 

کمتر اســت؟ آیا بانک های ما با توجه به وضعیت 
فعلی شان و بر اساس آیین نامه های خوِد شورای 
پول  و اعتبــار، امکان اعطای تســهیالت بیش از 
۱۰۰ میلیارد تومان دارند؟ مگــر امکان دریافت 
تســهیالت ۹۰ میلیارد تومانی بــرای همه   افراد 
جامعه فراهم اســت که بانک مرکزی از انتشــار 

اطالعات این تسهیالت منصرف شده است؟
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اذعان داشت: 
همه  اینها سواالت کارشناسانه ای است که بانک 
مرکزی به آن جواب نمی دهــد و تنها بیان کرده 
برای جلوگیری از سردرگمی مخاطبان، اقدام به 
کاهش حجم اطالعات منتشرشــده کرده است 
که این نیز قابل قبول نیست! مگر اطالعاتی که تا 
پیش از این از تسهیالت بانکی منتشر شد، موجب 

سردرگمی مخاطبان آن شده بود؟ 
اگر اینطور اســت، پــس چگونه اغلب رســانه ها 
و کارشناســان به تحلیــل و بررســی اطالعات 

منتشرشده پرداختند؟
پژمانفر اظهــار داشــت: بانک مرکــزی باید در 
اطالعات جدیدی که از عملکرد بانک ها منتشــر 
می کند، به این نکات توجه کند و بداند که تنها راه 
بهبود عملکرد بانک هــا، افزایش نظارت عمومی 
در کنار افزایش نظارت پیشینی است و این دو در 
کنار هم، دست بانک مرکزی را برای کنترل تورم 
باز خواهد گذاشــت و جلوی عملکرد پرریســک 

بانک ها را خواهد گرفت.

خریدار  به گفته رئیس ســازمان نظام وظیفه 
عمومی فراجا، فعال به افرادی که مشــمول غایب 
محسوب می شوند، یک ســری خدمات در قانون 

همچون وام فرزندآوری تعلق نمی گیرد.
تســهیالت قرض الحســنه فرزندآوری یکی 
از تســهیالت تکلیفی بودجــه ۱۴۰۱ برای 
اجــرای قانون حمایــت از خانــواده و جوانی 
جمعیت است. بر همین اساس در ۳۱ فرودین 
امسال بانک مرکزی دســتورالعمل پرداخت 
تســهیالت فرزندآوری را به شبکه بانکی ابالغ 

کرد.
براســاس دســتورالعمل طرح وام فرزند آوری، 
تســهیالت به پدر اطفالی که تاریخ تولدشــان از 
یکم فروردین ۱۴۰۰ به بعد است و در داخل ایران 
متولد شــده باشــند در صورتی که نرخ باروری 
شهرســتان محل زادگاه پدر یا فرزند، باالی ۲.۵ 

نباشد، تعلق می گیرد.
به گفتــه صحابی رئیــس اداره اعتبــارات بانک 
مرکزی ایــن وام بــرای فرزنــد اول ۲۰ میلیون 
تومان، فرزند دوم ۴۰ میلیــون تومان و  در نهایت 
بــرای فرزند پنجم بــه بعد مبلــغ ۱۰۰ میلیون 
تومان پرداخت می شــوند و دوقلو ها نیز دو فرزند 
به حساب می آیند؛ وامی که در خصوص تعلق به 
پدران فاقد کارت پایان خدمــت از ابتدا با چالش 

همراه شد.
بر اساس بخشــنامه ۲۶ تیر بانک مرکزی قرار شد 
دریافت هر گونه وام مســتلزم ارائه مدارک دال بر 
رســیدگی به وضع مشــمولیت افراد در سازمان 
وظیفه باشــد بر همین اســاس صرفا افرادی که 
در نظام وظیفه اســتعالم و پاســخ داشته باشند 

می توانند وام فرزند آوری دریافت کنند.
این بخشــنامه بانک مرکزی  با اعتراضات زیادی 
همراه شد و بسیاری آن را خالف قانون حمایت از 

خانواده و جوانی خواندند.
در همین راســتا رئیس بانک مرکزی آقای صالح 
آبادی اعالم کرد:ضمن توقف اجرای بخشــنامه 
شــرط اســتعالم نظام وظیفه، هماهنگی الزم با 
ســازمان نظام وظیفه عمومی به منظور تسهیل 

در پرداخت وام یادشده به متقاضیان انجام شود.
بعد از مطرح شــدن این موضوع بود که مخاطبان 
باشــگاه خبرنگاران جوان با ارسال ویدیو هایی از 
شرایط و عدم پرداخت وام فرزندآوری خبر دادند؛ 
که بر اساس پیگیری باشــگاه خبرنگاران جوان از 

بانک مرکزی اعالم شــد: رئیس کل بانک مرکزی 
در اظهــارات خود گفتند بانــک مرکزی در حال 
هماهنگی با ســازمان نظام وظیفــه برای حذف 
درخواست کارت پایان خدمت از مدارک اعطای 
تسهیالت است و بخشــنامه بانک مرکزی بعد از 
انجام ایــن هماهنگی صادر خواهد شــد، لذا این 

هماهنگی هنوز نهایی نشده است.

بانک مرکزی برای وام فرزندآوری چشم 
انتظار پاسخ نظام وظیفه است!

در خصوص بالتکلیفی شــرایط وام فرزندآوری، 
معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانان آقای 
وحید یامین پور در صفحه توئیتر خود نوشــت: 
طبق مــاده ۱۰ قانون خدمت وظیفــه، پرداخت 
وام مشروط به اســتعالم وضعیت خدمت است؛ 
ســال ها اســت وام ازدواج، از این شرط مستثنی 
شده است. با ابالغ قانون جوانی جمعیت، بانک ها 
در خصوص وام فرزنــدآوری بالتکلیف اند. بانک 
مرکزی خواستار مستثنی شدن این وام هم شده، 
ولی ســازمان نظام وظیفه هنوز پاســخی نداده 
اســت. اما از نمایندگان محترم مجلس اســتدعا 
دارم با هدف تســهیل ازدواج و فرزندآوری، قانون 
خدمت وظیفه عمومــی را مــورد بازنگری قرار 

دهند.
برای پیگیری بیشــتر ماجرای وام فرزند آوری و 

بالتکلیفی آن به سراغ وزارت اقتصاد رفتیم.
آقای قربان اســکندری مدیرکل دفتر امور بانکی 
و بیمــه وزارت اقتصاد گفت:تا جایــی که من در 

جریان هستم کارت پایان خدمت برای وام فرزند 
آوری الزامی نیســت بابت این قانونی وجود ندارد 
و تا آنجا که شــنیدم نظام وظیفه در این خصوص 

مشکلی ندارد.
اما پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان فقط به اینجا 
ختم نشد و مجدد موضوع ،شرایط وام فرزند آوری 
را از بانک مرکزی جویا شــدیم که بانک مرکزی 
اعالم کرد: باید موضوع از نظــام وظیفه پیگیری 

شود.
پس از پیگیری مــا از نظام وظیفه، ســردار تقی 
مهری رئیس سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا 
در پاســخ به خبرنگار باشــگاه خبرنگاران جوان 
گفت:فعال کسانی که از نظر قانونی مشمول غایب 
محسوب می شوند یک سری خدمات در قانون به 
آن ها تعلق نمی گیرد. کلیه کســانی که مشمول 
غایب هســتند حــدود ۱۵ درصد اســت و باید 
تعیین تکلیف شوند. به مشموالن غایب سربازی، 

تسهیالت بانکی تعلق نمی گیرد.
این در حالی اســت بــه گفته کارشناســان وام 
فرزندآوری بــا هدف کمک به قانــون حمایت از 
جوانی و جمعیت مطرح شــده اســت. قانونی که 
گویا خیلی هم در اولویت نیست .حاال باید منتظر 
مانــد و دید آیا بانــک مرکزی به عنــوان یکی از 
بخش های مهم پرداخــت وام فرزندآوری با نظام 
وظیفه چاره ای برای حل این مشکل می اندیشد یا 
کارت پایان خدمت  به عنــوان مانعی بزرگ برای 
پرداخــت وام فرزند آوری قــدرت نمایی خواهد 

کرد؟

داشتن کارت پایان خدمت سد راه دریافت وام فرزندآوری


