
تا دو هفته آینده در تهران
مذاکرات ایران و هند برای عملیاتی شدن 

توافقنامه چابهار برگزار می شود
 معاون امور بندری ســازمان بنادر و دریانوردی از سفر مقامات هندی به 
تهران تا دو هفته آینده با هدف حل و فصل و نهایی ســازی توافقنامه این 
کشــور در مورد بندر چابهار خبر داد و گفت: تاکنون ۲۵ درصد توافقنامه 

سه جانبه با هند در بندر چابهار عملیاتی شده است.
 »جلیل اسالمی« معاون بندری ســازمان بنادر و دریانوردی در نشست 
خبری در محل سازمان درباره سرنوشت توافقنامه سه جانبه ایران با هند 
در مورد توســعه بندر چابهار اظهار کرد: عملکرد بندر چابهار در ۲ ســال 

اخیر بیش از ۲ برابر شده و ترافیک بندر چابهار افزایش یافته است.
وی افزود: در اجرای قــرارداد همکاری ایران و هند نیــز تامین تجهیزات 
از جمله تامیــن ۶ دســتگاه جرثقیل بــزرگ و ورود آن به بندر شــهید 
بهشتی چابهار انجام شده اســت. تجهیزات همچنین مشکل راه اندازی و 
عملیاتی سازی ندارد و فقط مشروط به عملیاتی شدن قرارداد بلندمدت با 
هندی ها بود که بدون استفاده مانده بود.معاون امور بندری سازمان بنادر 
و دریانوردی بیان کرد: در ماه های اخیر تست این تجهیزات انجام و در پی 
مذاکره با هند، اســتفاده از این تجهیزات از بند اجرای قرارداد بلندمدت 

خارج و امکان بهره برداری از آن وجود دارد.
اسالمی تاکید کرد: در حال مذاکره با هند هســتیم تا همکاری در بخش 

تامین تجهیزات از طریق توافقنامه چابهار انجام شود.
وی در خصوص چرایی توقف قرارداد سه جانبه ایران با چابهار که تا پیش 
از این مشــکالت حقوقی را دالیل عدم اجرای کامل این توافقنامه عنوان 
کردند، گفت: توافقنامه که منتهی به قرارداد قطعی شــود، از ابتدا مدنظر 
ســازمان بنادر بود؛ اما به دالیلی که گفته شــد این توافقنامه طبق برنامه 

پیش نرفت. 
به گفته اســالمی قرارداد با هندی ها به صورت رســمی عملیاتی نشــده 
است؛ اما این طور نیست که کار انجام نشــده باشد، هم زمان در همکاری 
کوتاه مدت حضور شــرکت هندی در چابهار اتفاق افتاد، حدود ۲۵ درصد 
این قرارداد انجام شده به اضافه اینکه اپراتور هندی در دو دوره ۱۸ماهه به 

صورت مستقیم در بندر چابهار حضور داشته است.
معاون ســازمان بنادر و دریانوردی توضیح داد: با رویکرد جدید توســط 
دولت سیزدهم در راستای حفظ و توسعه همکاری های دو کشور ایران و 

هند به زودی جلسه نهایی سازی قرارداد با هند در تهران انجام خواهد شد
وی ادامه داد: اخیراً در جلســات مشــترک موضوعات قرارداد بررسی و تا 
دو هفته آینده مقاماتی از هند برای نهایی ســازی و حل و فصل توافقنامه 
چابهار به تهران می آیند.اســالمی گفت: ایران در حــوزه حجم ترافیک و 
تعهد دو طرف نظرات خود را بــه هند منتقل کرده اســت و امیدوارم در 
نشست آتی بتوانیم به توافق خوبی برســیم.معاون بندری سازمان بنادر 
گفت: مراحل مختلفی برای توســعه چابهار وجود دارد و هم زمان منعی 
برای مذاکرات سرمایه گذاری برای ورود سایر کشورها در راستای تحقق 
طرح توســعه چابهار وجود ندارد. ایران از هر ظرفیتی برای توسعه چابهار 

استفاده می کند و معطل نمی مانیم.

بنادر صرفه جویی ۴ میلیارد مترمکعب آب برای سال اول اجرا

وز در کشور اجرایی می شود الگوی کشت کشاورزی از  امر
خریدار   وزیر جهاد کشــاورزی با تاکید 
بر اینکه، دلیل تاخیر در تهیه ســند اجرای 
الگوی کشت در کشــور نه دانش بلکه نحوه 
اجرای آن بوده است، از رونمایی این سند در 
روز یکشنبه خبر داد و گفت: با اجرای الگوی 
کشــت از این پس تمام تسهیالت و حمایت 
های وزارت کشاورزی نیز در قالب این سند 

به استان ها و کشاورزان ارائه خواهد شد.
سید جواد ساداتی نژاد در حاشیه گشایش 
سیزدهمین نمایشــگاه فناوری نانو ۱۴۰۱ 
)Iran nano ۲۰۲۲( در محل سالن خلیج 
فارس، با اشــاره به اینکه  امروز یکشــنبه 
اجالســیه الگوی کشــت با حضور معاون 
اول رئیس جمهــور، وزرای مرتبط با حوزه 
کشاورزی، روســای ســازمان های جهاد 
کشــاورزی و حضور آنالین اســتانداران، 
مدیــران جهــاد کشــاورزی اســتان ها و 
مدیــران آب منطقه ای کشــور برگزار می 
شــود، دلیل تاخیــر در ارائه ســند الگوی 
کشــت را نه آمــاده نبودن این ســند بلکه 
ایجاد ســازوکار اجتماعی کامــل و فراگیر 
دانست و افزود: الگوی کشت تنها به وزارت 
کشاورزی مرتبط نمی شود و یک کار ملی و 
فراوزارتخانه ای است.وی با تاکید بر اینکه، 
همه بخش ها باید برای اجرای الگوی کشت 
در کشــور کمک کنند، یادآور شد: از سال 
۱۳۵۰ تاکنون بحث هــای مرتبط با الگوی 
کشت در کشور وجود داشــته و سند تهیه 
شــده در این خصوص یک الگوی کشت به 
روز شــده و بر اساس دانشی اســت که تا به 

امروز وجود داشته است.
ساداتی نژاد با بیان اینکه، سازمان تحقیقات 
کشاورزی روی ســند الگوی کشت یک کار 
جدی انجام داده است تا بتوان آن را اجرایی 
کرد، تصریح کرد: از این پس اســتان های 

کشور بر اســاس این الگوی کشت کار خود 
را پیش خواهند برد. با اجرای الگوی کشت 
تمــام تســهیالت و حمایت هــای وزارت 
کشاورزی نیز در قالب این سند به استان ها 

و کشاورزان ارائه خواهد شد.

صرفه جویی ۴ میلیارد مترمکعب آب 
در سال اول 

وزیر افزود: مطابق با ســند الگوی کشــت 
تالش داریم برای سال اول تا چهار میلیارد 
مترمکعــب صرفــه جویــی آب در بخش 
کشاورزی داشته باشــیم تا با حمایت هایی 
که می کنیم و با همکاری وزارت نیرو، یارانه 
کشت که به بخش کشاورزی داده می شود، 
به کشت محصوالت کم آب بر و محصوالت 

راهبردی کشاورزی اختصاص داده شود. 
وی همچنین تصریح کرد: البته با عوارضی 
که روی محصوالت جالیزی بر اســاس این 
سند اعمال خواهد شــد، تالش ما این است 
که کشــاورزان با انگیزه به ســمت کشت 
کاالهای اساســی و راهبردی حرکت کنند. 
دلیل آن این اســت که این عوارض یکی از 
ابزارهای اجرای الگوی کشت محسوب می 
شــود و یارانه ها و همچنین بخشودگی آب 
بها، کمک خواهند کرد که الگوی کشــت به 

شکل مناسب در کشور اجرایی شود.
ساداتی نژاد گفت: ما از نظر دانش در الگوی 
کشت هیچ مشکلی تاکنون نداشته ایم و در 
طول سال های گذشــته نیز بعضاً مباحث 
مربوطه ابالغ هم شده اما مشکل در اجرای 

آن بوده اســت. به طور کلــی در این بخش 
دچار چالش بــوده ایم چرا کــه این بخش 
نیازمند ابزارهای سیاســتی است و تالش 
می شود تا این ابزارها را به کار گرفته و شروع 
کنیم. سال اول هســت و در سال های آینده 
نیز در قانون بودجــه بتوانیم ایــن ابزارها 
را با کمک مجلس بــرای حمایت از اجرای 

صحیح الگوی کشت بهینه بکار ببریم.

استفاده از محصوالت نانوفناوری در 
صنعت کشاورزی را افزایش می دهیم

وزیر جهــاد کشــاورزی گفت: مــا هم در 
وزارت جهاد کشــاورزی توجــه ویژه ای به 
فناوری نانو و اســتفاده از ایــن فناوری در 
توسعه کشــاورزی داریم. بر همین اساس 

هم کارگروه نانو در وزارت خانه ایجاد شــده 
و اســتفاده از محصوالت نانو در کشاورزی 
را هدف گــذاری کرده اســت و تالش می 
کنیم پژوهــش ها و تحقیقات انجام شــده 
در این حوزه را برای توســعه کشاورزی به 
کار بگیریم.وی همچنین در پاســخ به این 
سوال که علم نانو در کدام یک از بخش های 
کشاورزی کاربرد بیشــتری دارد نیز گفت: 
نانــو در همه بخش های کشــاورزی دارای 
کاربرد است و در حال حاضر بیشتر در حوزه 
شــیالت گلخانه ای و دامپروری اســتفاده 
های زیادی از حوزه فناوری می شــود. در 
بازار و بســته بندی محصوالت کشاورزی و 
نانوحباب هــا )یکی از فناوری هایی اســت 
که کاربرد زیادی در حوزه کشــاورزی دارد 
و می تواند در ارتقای بهره وری در این حوزه 
موثر باشد( نیز اســتفاده از محصوالت نانو 
رو به توســعه اســت و قطعاً این فناوری ها 
می توانند در حوزه کشــاورزی صرفه جویی 
و تولید ثروت را افزایش دهند.ساداتی نژاد 
اظهار داشت: نمایشــگاه نانو یک نمایشگاه 
ویژه در کشور محسوب می شود. دانش نانو 
یک فناوری جدید و نوظهور در دنیا است و 
کشور ما هم در طول ســال های گذشته به 
همت ســتاد نانو به عنوان یک ستاد پیشرو 
افتخارات بسیار زیادی در این حوزه کسب 
کرده است.وی با تاکید بر اینکه، کشاورزی 
بخشــی محســوب می شــود که به شدت 
نیازمند ورود هر چه بیشــتر حــوزه دانش 
بنیان ها اســت، افزود: با توجــه به راهبرد 
امســال که توســط رهبر معظــم انقالب 
ســال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی 
نامگذاری شده اســت و رهبری به ورود به 
حوزه های فناور به کشــاورزی تاکید دارند، 

اتفاقات خوبی در شرف وقوع است.

 آیا بانک مرکزی توان نظارت بر بانک ها را دارد؟

تبعیض در تسهیالت دهی بانک ها بیداد می کند
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عضو اتاق بازرگانی تهـران تحلیل کرد

 تجارت ایران چطور 
دوباره صعـودی شد؟
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خانه  هنر   میرا

با ارسال نامه صورت گرفت
درخواست بخش خصوصی برای رفع 

انحصار و رانت در شبکه پرداخت

آیت اهلل رئیسی در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز ملی جمهوری 
خلق چین:

 آماده تقویت همکاری های 
چند جانبه با چین هستیم

پاالیشگاه های فراسرزمینی آری یا خیر؟

۲۰ درصد به ظرفیت تولید بنزین 
اضافه می شود

وزیر ارتباطات: 
با هوش مصنوعی خدمات جدید 
گردشگری به مردم ارایه می شود
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صفحه 3

 اداره آمار ترکیه از رشــد ۴۹ درصــدی صادرات ایران 
به این کشــور در ۸ماهه نخست ســال جاری میالدی 

خبر داد.
آمارهای منتشــر شده توســط اداره آمار ترکیه نشان 
می دهد مبادالت تجاری ایران با این کشــور طی دوره 
ژانویه تا اوت ســال جاری میالدی رشــد ۲۹ درصدی 

داشته است.
مبادالت تجاری ایران و ترکیــه در ۸ماهه ژانویه تا اوت 

ســال جاری میالدی ۴ میلیــارد و ۳۳۲ میلیون دالر 
اعالم شده اســت. این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳ 

میلیارد و ۳۴۴ میلیون دالر اعالم شده بود.
بر اســاس این گزارش صــادرات ترکیه بــه ایران در 
ماه هــای ژانویه تــا اوت ۲۰۲۲ با رشــد ۱۱ درصدی 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل مواجه شــده و به 
۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دالر رســیده اســت. ترکیه 
در ماه های ژانویه تا اوت ســال قبــل ۱ میلیارد و ۷۵۲ 

میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
رشــد واردات ترکیــه از ایران در ۸ماهه ســال جاری 
میالدی بیــش از ۴ برابر رشــد صادرات این کشــور 
به ایران بوده اســت. واردات ترکیــه از ایران در ۸ماهه 
نخســت ســال جاری میالدی رشــد قابل توجه ۴۹ 
درصدی داشــته و به ۲ میلیــارد و ۳۸۲ میلیون دالر 

رسیده است. 
ترکیه در ماه های ژانویه تا اوت ســال قبل ۱ میلیارد و 

۵۹۲ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.
تراز تجارت دو کشور در ۸ماهه ژانویه تا اوت ۲۰۲۲ به 

میزان ۴۳۲ میلیون دالر به نفع ایران بوده است.
بر اســاس این گزارش ترکیه در ماه اوت امســال ۲۴۸ 
میلیون دالر کاال به ایران صادر و ۲۳۷ میلیون دالر کاال 
از ایران وارد کرده است. صادرات ترکیه به ایران در این 
ماه ۱.۲ درصد و واردات از ایران ۱۰ درصد نسبت به ماه 

مشابه سال قبل رشد داشته است.

صادرات

رشد ۴۹ درصدی صادرات ایران به ترکیه از ابتدای سال جاری میالدی



سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

عضویت ایران در سازمان شانگهای به معنای شکست ابزارهای تحریم است

آیت اهلل رئیسی در پیامی به مناسبت فرارسیدن روز ملی جمهوری خلق چین:

 آماده تقویت همکاری های چند جانبه با چین هستیم

سیاست
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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صنایع نوپا زیر پای واردات له می شوند
عبدالمجید شــیخی  تحریم ها دو اثر مثبت و منفی داشت که موارد 

مثبت آن بسیار جلوتر از نکات منفی است.
این جمله به معنای طرفداری از تحریم نیست و من عالقمند هستم که 
رفاه جامعه روندی صعودی پیداکند و از گذشــته بهتر شود اما بشر به 
گونه ای آفریده شده است که در محدودیت استعداد خود را بهتر شکوفا 

می کند و می کوشد که توانایی هایی خود را به اجرا گذارد.
در حال حاضر می توان پیشرفت مناســبی را در برخی از صنایع داخلی 
که حتی زمانی عرصه برای رشــد و شوفایی نداشــتند مشاهده کرد. 
تجهیزات نظامی، دارو، نانو، ســلول های بنیادین، لوازم خانگی و غیره 
از جمله اقداماتی اســت که در دوران تحریم در کشــور ما اتفاق افتاد و 
قدم های بلندی در این زمینه برداشــته شد. در بسیاری از شاخص های 
توسعه انسانی، اقتصادی، بهداشــتی، فرهنگی شاهد ارتقاء رتبه ایران 

در میان بسیاری از کشورهای جهان هستیم.
اثر منفی تحریم حدودا با محاسباتی که کارشناسان حوزه تحریم انجام 
دادند نزدیک به ۱۰ درصد بر روی هزینه های مبادالتی ما اضافه شــده 
اســت. با قطعیت می توان گفت که میزان توسعه و پیشرفت هایی که بر 
اثر تحریم به دســت آمده از نکات منفی آن بیشــتر است و این افزایش 

هزینه مبادالت نسبت به دستآوردهای کشور چشمگیر نیست.
ما هم اکنون تجربه بســیار خوبی از خروج تولیدکنندگان لوازم خانگی 
پس از خروج آمریکا از برجام به دست آوردیم و بی شک محکوم هستیم 
به اینکه از گذشــته خود عبرت الزم را بگیریم. در زمان رژیم گذشــته 
هیچ گونه تحریمی کشــور را تهدیــد نمی کرد اما پیشــرفتی بنیادین 
حاصل نشــد پس این تجربه نشــان می دهد که برخی اظهارنظرها در 
خصوص اینکه همراهی با اروپا و آمریکا ســبب پیشــرفت می شــود 
از پایه و اســاس غلط به شــمار می رود.نزدیک به چهار سال است که 
تولیدکنندگان لوازم خانگی کره جنوبی از کشــور خارج شــدند و در 
این مدت صنعت لوازم خانگی داخلی رشــد محسوسی را تجربه کرده 
و ما هم اکنون به خوداتکایی رســیدیم و توانسته ایم بخشی از بازارهای 

لوازم خانگی در خارج از مرزها را به دست بیاوریم.
متاســفانه به این دلیل که بخش نامولد اقتصاد به بخــش مولد ان غلبه 
کرده اســت، ســودجویان، قاچاقچیان، البی های واردات و از این دست 
افراد در تالش هســتند که همانند ســال های واردات بی رویه دوباره به 
این مسیر گرما و حرارتی ببخشــند و برجام را هم بهانه ای برای اقدامات 
سودجویانه خود کردند تا سودهای فراوانی از واردات کاالهای بی کیفیت 
و مشابه تولید داخل کســب کنند. مذاکره کنندگان دولت سیزدهم هم 
به این نیات واقف شــده اند و پیام خود را به تیم های خارجی رســانده اند 
که هرگز واردات بی رویه و خام فروشــی در دســتور کار ما نخواهد بود و 
تنها به صادرات کاالهای فرآوری شده می پردازیم.برنامه دولت همچنان 
حمایت از تولیدملی اســت و مواضع شــخص رئیس جمهور در محافل 
مختلف این نکته را برای همه اثبات می کند. بــه هرحال صنایع داخلی 
ما و سیاســتگذاران اکراهی از رقابت ندارند اما رقابت به این معنا نیست 
که صنایع نوپای کشور را زیر پای کاالهای وارداتی له کنیم. برنامه کشور 
باید به این نحو باشــد که بازارهای داخلی محلی برایث رقابت کاالهای 
خارجی نباشــد و در عوض شــرایطی را فراهم کنیم که کاالهای داخلی 

کیفیت الزم را برای ورود به بازارهای جهانی پیداکنند.

رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد
 تداوم رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 

ونا و تزریق ُدز یادآور واکسن کر
رئیس جمهور بــا بیان اینکــه خانواده ها در مصونیت بخشــی هر چه 
بیشتر فرزندان عزیزمان در برابر کرونا و دیگر بیماری های فصلی نقش 
محوری دارند، گفت: تمــام تدابیر اطمینان بخش بــرای حضور ایمن 
دانش آموزان و دانشــجویان در کالس های درس و اجتماعات علمی با 

همکاری خانه و مدرسه لحاظ شود.
 سید ابراهیم رئیسی در جلســه  ســتاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به 
کاهش چشمگیر شــیوع این بیماری در ماه های اخیر، از خدمات کادر 

درمان و تالشگران عرصه سالمت قدردانی کرد.
رئیس جمهور در عین حال با اشــاره به وضعیت نامناسب شیوع کرونا 
در برخی کشــورها، تداوم رعایت کامل دســتورالعمل های بهداشتی 
و تزریق ُدز یادآور واکســن بر اساس زمان بندی متناســب، به ویژه در 
آستانه پاییز و زمســتان را ضروری دانست.رئیسی با اشاره به بازگشایی 
مدارس و دانشگاه ها پس از ۲ سال وقفه، همکاری بیش از پیش وزارت 
بهداشت با وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری 
و لزوم برنامه ریزی برای پیشگیری توامان از شــیوع آنفلوانزای فصلی 
و کرونا را مورد تاکیــد قرار داد.رئیس جمهور با بیــان اینکه خانواده ها 
در مصونیت بخشــی هر چه بیشــتر فرزندان عزیزمــان در برابر کرونا 
و دیگــر بیماری های فصلی نقــش محوری دارند، گفــت: تمام تدابیر 
اطمینان بخش بــرای حضور ایمــن دانش آموزان و دانشــجویان در 
کالس های درس و اجتماعات علمی با همکاری خانه و مدرســه لحاظ 
شود.رئیسی بر همین اساس به مســئوالن وزارت بهداشت و رسانه ها 
به خصوص رســانه ملی تاکیــد کرد که بیــش از پیش بــه آموزش، 
اطالع رسانی و آگاهی بخشــی به موقع و کارشناســانه اهتمام داشته 

باشند.
رئیس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به دستاوردهای 
ارزشــمند اجرای طرح شهید سلیمانی در ایام اوج شــیوع کرونا، آن را 
تضمینی برای اثربخشــی تالش های کادر درمان دانست و با قدردانی 
از زحمات دست اندرکاران این طرح، بر تداوم اجرای آن در زمینه های 

آموزش و پیشگیری و همچنین غربالگری تاکید کرد.

بهادری جهرمی:
وریست های  اغتشاش، بهترین فرصت برای تر

اجاره ای است
 سخنگوی دولت با تسلیت شهادت تعدادی از نیروهای نظم و امنیت و 
مردم زاهدان، اغتشاش را بهترین فرصت برای تروریست های اجاره ای 
دانســت که می خواهند امنیت، وحدت و جان و مال ایرانیان را به خطر 
بیندازند.علــی بهادری جهرمی در حســاب کاربری خــود در توییتر 

نوشت: آبادانی ایران عزیز در سایه امنیت محقق می شود.
وی ادامه داد: اغتشــاش، بهترین فرصت برای تروریست های اجاره ای 
است تا امنیت، وحدت، جان و مال ایرانیان را به خطر بیندازند. شهادت 
تعدادی از نیروهای نظم و امنیت و جان باختن تعدادی از مردم زاهدان 

درپی حمله تروریستی به پاسگاه و بیمارستان را تسلیت می گویم.
 عده ای آشــوبگر که متعلق به گروه های تروریســتی و تجزیه طلب که 
هویتشان مشخص است ظهر روز گذشته - هشتم مهر - در پوشش نماز 
جمعه به یکی از محل های انتظامــی در زاهدان به قصد تصرف حمله و 
اقدام به ســنگ پراکنی،پرتاب مواد آتش زا و تیراندازی کردند. در این 
حادثه تروریســتی در زاهدان ۱۹ نفر جان خود را از دست دادند و ۲۰ 
تن نیز زخمی شدند که بخشــی از نیروهای انتظامی نیز جزء این افراد 
هســتند. همچنین بر اســاس اعالم روابط عمومی قرار گاه سپاه قدس 
نیروی زمینی سپاه جنوب شــرق در حادثه تروریستی روز گذشته سه 
نفر از نیروهای این نهاد شامل سرهنگ پاسدار سید حمید رضا هاشمی 
، محمد امین آذر شــکر ) نیروی خرید خدمت ( و محمد امین عارفی به 
درجه رفیع شهادت نائل شــدند. آمار مجروحان نیروهای سپاه و بسیج 

در این حادثه ۳۲ نفر اعالم شده است.

یادداشت

تریبون

رئیس شــورای امنیت کشــور گفت: ایران اســالمی 
با اتکا به مردم و با نشــاط و امید روز افــزون به آینده، 
همه نقشه های دشــمنان را نقش برآب می کند و چون 
همیشــه بر دهان مــزدوران گروه های تروریســتی و 

تجزیه طلب ضربه محکمی می زند.
احمد وحیدی در آئین گرامیداشــت روز آتش نشــان 
اظهارداشــت: در چهار دهه گذشــته، مردم همیشه 
با قدرت در میدان بوده اند و صحنه های باشــکوهی از 
حضور همه جانبه مردم، جوانان و خانواده ها را در این 
مرز و بوم شاهد بوده ایم که نشــان از امید به آینده ای 

بسیار پرافتخار، پر عزت و پرعظمت است.
وزیر کشــور با قدردانی از بانوان آتش نشان، ادامه داد: 
زنان و دختران پر افتخار و عفیف مــا، ضمن ارتباط با 
خدا، پیامبر)ص( و اهل بیــت)ع(، در همه عرصه های 

اجتماعی حضور فعالی دارند؛ همه عالم باید 
نسبت به این مســاله آگاه شــوند که بانوان 
ایرانی در عرصه آتش نشانی و در سایر عرصه 

ها حضور دارند و افتخار آفرینند.
وی روحیــه آتش نشــانان عزیز کشــور را 
شــجاعت، رشــادت، فداکاری و ایثارگری 
برشــمرد و اظهار کرد: در طول یک ســال 

گذشــته در بالیــای مختلــف  از نزدیــک در جریان 
فداکاری های همکاران آتش نشانی بودم.

وحیدی اضافه کرد: اگر بخواهیم از قهرمانان اسم ببریم 
یکی از نزدیک ترین حوزه های قهرمانی، آتش نشانان 
عزیز کشور هســتند و آنهایی که جانشان را برای رفاه، 

آسایش و سالمت مردم خود به خطر می اندازند.
 وی آتش نشــانان را قهرمانان بی ادعــا توصیف کرد و 

گفــت: در تبیین فعالیت آتش نشــانان باید 
توجه داشت که  در چه شرایط سخت، با چه 
فشار و مشــکالت، کار کنند و در عین حال با 
تسلط بر روح و روان خود، دیگران را آرامش 
می بخشــند و با نگاهی ژرف اندیش به حل 
مســاله ای که می تواند با جان انسان ها سر و 

کار داشته باشد، می پردازند.
وزیر کشــور با اشــاره به اینکــه آتش نشــانان دارای 
شــخصیت بارز و ممتاز مردمی هســتند؛ افزود: همه 
بدانند که قهرمانان کسانی هســتند که به هنگام نیاز 
مردم، ســر از پا نشــناخته و در خدمت مردم باشد، نه 
کســانی که به جای اینکــه در خدمت مردم باشــند، 

طلبکار هستند و به دنبال منافع خود باشند.
وحیدی اظهار کرد: قهرمانان کســانی هســتند که با 

رویکرد عملی و ارائه جان که مهم ترین ســرمایه است 
در خدمت باشــند و برای همین بایستی به وجود آتش 

نشانان پر افتخار کشور ببالیم و از آنها تکریم کنیم.
وی با اشــاره به حوادثی چون سیل تابســتان امسال 
در منطقه امــام زاده داوود)ع( تهران، یادآور شــد: در 
این حادثه آتش نشــانان تهران با تمام توان و ظرفیت 
وارد عمل شــدند و امروز آتش نشــانان تهران آنچنان 
قوی هستند که عالوه بر شــهر تهران، آمادگی اجرای 

ماموریت در سایر نقاط کشور را هم دارند.
وزیر کشــور ادامــه داد: در حال حاضر در ۱۱۰ شــهر 
کشــور و در هزار و ۸۵ ایســتگاه با بیش از ۲۳ هزار نفر 
آماده فعالیت و خدمت هستند و ســاالنه بین ۲۰۰ تا 
۲۵۰ هزار عملیات دارند که نشان از تالش شبانه روزی 

و جهادی این عزیزان است.

وزیر

خریدار  سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اســالمی عضویت ایران در 
سازمان همکاری  شــانگهای را به معنای 
شکســت ابزارهای تحریم دانست و تاکید 
کــرد: بــرای برخــورداری از مزیت های 
عضویت در این پیمان اقتصادی نیاز است 
پیوســت های صنعتی و اقتصــادی تهیه 

شود.
مهدی طغیانــی درباره عضویــت ایران در 
سازمان همکاری  شــانگهای که در اجالس 
ازبکســتان به صورت رســمی اعالم شد، 
گفت: مهمتریــن پیامی کــه این عضویت 
برای کشورهای غربی داشــت، این بود که 
جمهوری اســالمی ایران با حضور یا بدون 
حضور آمریکا در برجام، مســیر دیپلماسی 

خود را معطل مذاکرات نخواهد کرد.
وی افــزود: ایــن اقــدام ایران نشــان داد 
کشــورمان در هر پیمان بین المللی موثری 
که نیاز کشور را برطرف کرده و امکان نقش 
آفرینــی را در تعامالت منطقــه ای فراهم 

کند، عضو می شود.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه ســازمان 
همکاری  شانگهای قدرتمندترین سازمان 

منطقه ای اســت، افزود: بخــش زیادی از 
نیاز کشــور با مبادالتی که بین اعضای این 

سازمان انجام خواهد شد، برطرف می شود.
نماینــده مردم اصفهــان در مجلس درباره 
اینکه ایــران پس از عضویت در شــانگهای 
باید چه مســائل مهمی را در نظــر بگیرد، 
تاکید کرد: پس از ورود به این ســازمان باید 
از پیوست های الزم در حوزه های اقتصادی 
و صنعتی برخوردار شــویم تا بتوانیم از این 
همکاری نهایت استفاده را ببریم زیرا برخی 
از بخش هــای صنعتی و اقتصادی کشــور 
قوی و برخی ضعیف هســتند و نیاز اســت 

نقاط ضعف برطرف شود.
وی یادآور شد: سازمان همکاری  شانگهای 
متشکل از کشورهای قدرتمندی همچون 
چین و هند و روســیه اســت و وجــود این 
پیوســت های صنعتی و اقتصادی ضروری 
است تا آرام آرام نسبت به تقویت خود اقدام 
کنیم تا بخــش های صنعتــی و اقتصادی 

آسیب نبینند.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس 
شــورای اســالمی دربــاره اینکــه چــه 
پیوســت های اقتصادی و صنعتی در کشور 
نیاز به تقویت دارد، تصریح کرد: بخش هایی 

چون معــادن، انــرژی، صنایــع غذایی و 
کشاورزی از رشد مناســبی برخوردار است 
اما در حــوزه هایی چون تجاری ســازی و 
برندسازی بخش کشاورزی و یا حوزه های 
صنعتی نیازمند تقویت فعــاالن اقتصادی 

هستیم.
ایــن نماینده مجلــس خاطرنشــان کرد: 
توجه به بخــش خصوصی نیز از مســائلی 
اســت که باید تقویت و توجه مــداوم به آن 
صورت گیــرد و همچنین اگــر در بودجه 
۱۴۰۲ تمهیــدات الزم برای توجه به بخش 
خصوصی صــورت انجام شــود، در تداوم و 
اثربخشــی پیوست گفته شــده اثر فراوانی 

خواهد داشت.
بیــش از یک دهــه تــالش ایــران برای 
پیوســتن به شــانگهای، با برداشته شدن 
تحریم های شورای امنیت در سال ۲۰۱۵، 
اطمینان بخشی به کشــورهای عضو مانند 
تاجیکســتان و از همه مهمتر تغییر نگاه به 
منطقه و توازن در دیپلماسی، سبب شد که 
سازمان همکاری شانگهای شهریور ۱۴۰۰ 
فرآیند پذیرش ایران به عنوان عضو رسمی 
را بپذیرد. ۲۵ شهریور امســال و در جریان 
بیست و دومین اجالس ســران کشورهای 

عضو ســازمان همکاری شــانگهای که در 
شهر سمرقند ازبکستان برگزار شد، با امضا 
اسناد عضویت از ســوی وزیر امور خارجه، 
جمهوری اســالمی ایران به عنــوان عضو 

رسمی این سازمان اعالم شد.
این عضویــت گامــی مثبت در راســتای 
تنوع بخشــی به روابط بین المللــی ایران 
و اقدامی جــدی در مســیر دیپلماســی 
اقتصادی و امنیتی اســت. آمارهــا از آینده 

روشن این ســازمان در اقتصاد جهانی دارد 
که در نهایت منجر به ارتقای رتبه اقتصادی 

ایران خواهد شد.
حضور ایــران در ســازمان همکاری های 
شانگهای در کنار دیگر اسناد همکاری های 
بلندمدت مانند ســند راهبردی ۲۵ ســاله 
با چین و نیز قراردادهایی با روســیه و هند 
می تواند ضامن بهره منــدی ایران از حضور 

در میان این گروه باشد.

وریستی و تجزیه طلب خواهد زد وه های تر مردم ایران ضربه محکمی به دهان مزدوران گر

 ســخنگوی کمیســیون ویژه جهش و رونــق تولید، 
زاهدی وفا را فردی توانا برای ساماندهی صندوق های 
بازنشستگی دانســت و گفت: ارتباط خوب و موثر وی 
با بدنه دولت، ضمن هماهنگــی دیدگاه های اجرایی و 
اقتصادی در پیشــبرد بهینه امور وزارتخانه نیز اثرگذار 

است.
محسن زنگنه با اشــاره به معرفی محمدهادی زاهدی 
وفا از ســوی دولت به مجلس شورای اسالمی به عنوان 
وزیر پیشــنهادی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: زاهدی وفا یکی از متخصصان در اقتصاد و اساتید 
برجسته دانشــگاهی در حوزه اقتصاد مالی و اسالمی 
اســت و یکی از افراد اصلی تدوین طــرح هدفمندی 
یارانه هــا در دولت نهم بــود که در صــورت انتخاب، 

می تواند در ارتقاء جایگاه این وزارتخانه اثرگذار شود.
ســخنگوی کمیســیون جهش و رونق تولید مجلس 
شورای اســالمی افزود: اشــرافی که زاهدی وفا برای 
تعامل بین بخشــهای مختلف وزارتخانه دارد،  وزارت 
تعــاون و زیرمجموعه هــای آن را به آرامــش خواهد 

رساند. همچنین شــجاعت وی برای گرفتن 
تصمیمات مهم و ســریع برای جلوگیری از 

دست دادن زمان بسیار مهم است.
وی دربــاره انتظاراتی کــه از وزیــر آینده 
وزارت تعاون کار و رفــاه اجتماعی می رود، 
اظهار داشــت: ایــن وزارتخانــه دو بخش 
عمده دارد. نخست اینکه یکی از بخش های 

مهم اقتصادی کشــور اســت و بزرگترین شرکت های 
اقتصادی ذیل وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی قرار 
دارند. بر همین اســاس از وزیر آینده انتظار می رود که 
زیر مجموعه های وزارتخانه را مدیریت و ســاماندهی 
کند تا وزارت کار ســهم خــود را در اقتصاد کشــور به 

درستی ایفا کند.
زنگنه ساماندهی صندوق های بازنشستگی و مستمری 
بگیران را از برنامه های دیگر وزیر آینده وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی دانســت و گفت: واقعیت هایی بین 
زندگی بازنشستگان و مستمری بگیران و بودجه دولت 
و صندوق های بازنشســتگی وجود دارد کــه وزیر کار 

می تواند تعادل الزم را بیــن آنها ایجاد کند.
نایب رییس دوم کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلس با اشــاره به اعتماد رییس جمهور به 
زاهدی وفا فضای مجلس را برای رای اعتماد 
به وی مثبــت ارزیابی کرد و افــزود: ارتباط 
خوب و موثر وی با بدنه عالی دولت می تواند 
ضمــن هماهنگــی دیدگاه هــای اجرایی و 
اقتصادی، در پیشــبرد بهینه امور وزارتخانه موثر واقع 
شود. »محمدهادی زاهدی وفا« اقتصاددان ۵۹ ساله، 
دارای دکترای اقتصاد از دانشــگاه اتاوا در کاناداست؛ 
وی در ســال های گذشــته عضو هیأت مدیره شرکت 
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی )شستا(، رئیس هیأت 
مدیره هلدینگ صنایــع نوین، رئیس هیــأت مدیره 
رایتل و عضو شــورای عالی الگوی اســالمی - ایرانی 

پیشرفت بوده است.
در سوابق مدیریتی زاهدی وفا، معاونت امور اقتصادی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نمایندگی 
وزارت اقتصاد در شــوراها و کمیسیون های تخصصی 

شــورای عالی تحقیقات و فن آوری )عتف(، شــورای 
اقتصاد، کمیســیون اقتصادی دولت، شــورای پول و 

اعتبار و شورای عالی انرژی دیده می شود.
زاهدی وفا همچنین ســابقه عضویت در کارگروه ویژه 
نفت، شــورای عالی توســعه صادرات غیر نفتی، ستاد 
تنظیم بازار، ســتاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی 
امنیت ملی، کارگروه طرح تحول اقتصادی، شــورای 
عالی تدوین برنامه پنجم، شــورای عالی رفاه و تأمین 
اجتماعی، شورای آمایش سرزمین، شورای عالی آمار، 
کمیته ملی اهداف توســعه هزاره و کارگــروه تدوین 
ضوابط حمایت از صادرات غیر نفتی را در کارنامه خود 
دارد و اینک با معرفی رئیس جمهــور، به عنوان گزینه 
پیشــنهادی وزارت کار به مجلس شــورای اســالمی 

معرفی شده است.
جلسه رای اعتماد به زاهدی وفا سه شنبه ۱۲ مهر ماه با 
حضور رییس جمهور برگزار می شود و وزیر پیشنهادی 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایــد بتواند اکثریت آرای 

مثبت نمایندگان را کسب کند.

مجلس

زاهدی وفا توانایی ساماندهی صندوق های بازنشستگی را دارد

خریــدار   رئیــس جمهــور بــا تبریک 
فرارســیدن روز ملی جمهوری خلق چین 
گفت: ایــران و چیــن به عنوان دو کشــور 
مخالف یکجانبه گرایی، زمینه های فراوانی 
برای گســترش همه جانبه مناسبات دارند 
و بی تردید اراده جدی دو طرف برای اجرای 
مشــارکت جامــع راهبردی، چشــم انداز 
روشــنی برای تحقق منافع مشــترک دو 

کشور ترسیم می کند.
 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در پیامی با 
تبریک فرارسیدن روز ملی جمهوری خلق 
چین به »شــی جین پینگ« رئیس جمهور 
و مــردم این کشــور گفت: جهــان کنونی 
با چالش هایی روبروســت که بــرای فائق 
آمدن بر آنها ضــرورت دارد همکاری های 
کشــورهای مســتقل افزایــش یابــد و 
راهکارهایی جهانشمول برای تامین منافع 

مشترک بشری اندیشیده شود.
رئیس جمهور به اینکه جمهوری اســالمی 
ایــران از ابتــکارات »توســعه جهانی« و 
»امنیــت جهانــی« رئیس جمهــور چین 
پشتیبانی کرده و از آنها به عنوان ایده هایی 
که مبتنی بر منافع جمعی ملت ها و معطوف 
به بهبود رفاه و تقویــت صلح و ثبات جهانی 

استقبال می کند، اشــاره کرد و افزود: ایران 
و چین به عنوان دو کشور مستقل و مخالف 
یکجانبه گرایــی و مداخلــه در امور داخلی 
دیگر کشــورها، زمینه هــای فراوانی برای 

گسترش همه جانبه مناسبات دارند.
آیت اهلل رئیسی تاکید کرد که بی تردید اراده 
جدی دو طرف برای اجرای مشارکت جامع 
راهبردی، چشــم انداز روشنی برای تحکیم 

پیوندها و تحقق اهداف و منافع مشــترک 
دو کشــور ترســیم می کنــد و جمهوری 
اســالمی ایران برای تقویت هر چه بیشــتر 
همکاری های همه جانبه با جمهوری خلق 

چین در قالب ســاز و کارهای دوجانبه و در 
چارچوب ترتیبات و نهادهــای چند جانبه 
آمادگی دارد.یکم اکتبر هر سال به مناسبت 
ســالروز تاســیس جمهوری خلق چین در 
این کشور جشــن روز ملی برگزار می شود 
تا نشان دهند پس از ۷۰ ســال، این کشور 
همچنان در حال پیشرفت و ایجاد رفاه برای 

مردم کشورش است.
بعد از تســلیم ژاپن در پایان جنگ جهانی 
دوم، ارتــش این کشــور مناطق اشــغالی 
چین را تخلیه و عقب نشــینی کــرد. از آن 
پس نواحی آزاد شــده به رهبری »مائو تسه 
تونگ« تحت تســلط کمونیســت  ها قرار 
گرفت و این امر آتش جنــگ داخلی چین 
را شــعله  ور ســاخت. در این جنگ، قوای 
کمونیســت مائو بر نیروهــای ملی  گرای 
»چیان کایچک« پیروز شدند و رژیم وی را 
ساقط کردند.کمونیست  ها در مدتی کمتر 
از چهار ماه، باقی مانــده خاک چین را بدون 
مقاومت زیادی به تصــرف خود درآوردند و 
به این ترتیب روز اول اکتبر ۱۹۴۹ میالدی 
مائو در میــدان »تیان آن من« شــهر پکن 
تاســیس جمهوری خلق چیــن و روز ملی 

چین نامگذاری شد.
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کارشناس بازار سرمایه اعالم کرد
 افزایش ارزندگی سهام با الزام بانک ها 

خ سود قانونی به رعایت نر
 یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: کاهش نرخ های سود سپرده بانکی 
خارج از چارچوب مصوب شده شورای پول و اعتبار، می تواند به کاهش 

نرخ تنزیل و به تبع آن افزایش ارزندگی سهام بینجامد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا(، »ابراهیم سماوی« در 
خصوص تاثیر معرفی بانک های متخلف در زمینه نرخ ســود سپرده به 
هیات انتظامی بانک ها، بر بازار ســرمایه اظهار کرد: نرخ بهره بانکی یک 
از ابزارهای مهم سیاست های پولی بانک مرکزی به حساب می آید و به 
همین منظور دولت می تواند اقداماتی در راســتای اتخاذ سیاست های 

انقباضی و انبساطی انجام دهد.
وی افزود: در ایران تمامی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف اند 
نرخ سود علی الحساب ســپرده را مطابق مصوب ابالغی شورای پول و 
اعتبار رعایت کنند، اما برخی از بانک ها و موسســات اقــدام به رقابت 
ناســالم و تخطی از ســقف مصوب ابالغی جهت جذب منابع نقدینگی 

کرده اند.
سماوی گفت: نرخ ســود ســپرده بانکی مدت دار از دو منظر برای بازار 
سرمایه اهمیت دارد. نخســت آنکه بازار پول یکی از رقبای بازار سرمایه 
به حســاب می آید، از همین رو نرخ اوراق بدهی و صندوق های با درآمد 
ثابت به صورت مستقیم با نرخ ســپرده بانکی قیاس می شود که کاهش 
نرخ ســپرده بانکی در بانک هــای متخلف، می تواند بخشــی از حجم 

نقدینگی را به سمت این ابزارهای بورسی سوق دهد.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: کاربرد دیگر نرخ سپرده بانکی به 
عنوان نرخ بهره بدون ریســک در تحلیل های بنیادی است که کاهش 
نرخ های خارج از چارچوب مصوب شــده شورای پول و اعتبار، می تواند 

به کاهش نرخ تنزیل و به تبع آن افزایش ارزندگی سهام بینجامد.
وی در پایان گفت: در این راستا آگاه سازی سرمایه گذاران ریسک گریز 
می تواند بخشی از حجم نقدینگی را به سمت صندوق های درآمد ثابت 
که امکان سودآوری بیشــتری نسبت به ســپرده بانکی دارد را فراهم 

سازد.

درشهریورماه رخ داد
پراخت ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان سود نقدی 

سهام با سجام
 شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه اعالم کرد: 
در شــهریورماه امســال بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سود نقدی سهام 
به حساب ۶ میلیون و ۱۲۰ هزار ســهامدار با استفاده از اطالعات سامانه 
سجام واریز شد.به گزارش روابط عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تســویه وجوه، اطالعات منتشر شده حاکی از آن است که 
در سومین ماه از تابستان سال جاری با استفاده از سامانه سجام ۹ هزار و 
۶۴۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۴۸۴ تومان توسط ۷۶ ناشر به 

حساب ۶ میلیون و ۱۲۰ هزار و ۸۷۶ سهامدار واریز شد.

بر اســاس این گزارش، در بین ۷۶ ناشــری که در شــهریورماه سود به 
حساب سهامداران واریز کرده اند، بیشترین سود پرداخت شده با ۴۰۹ 
میلیارد تومان به شــرکت فوالد مبارکه و کمترین سود پرداخت شده با 

۴۲ میلیون تومان به شرکت سوژمیران تعلق داشته است.
افزون بر این آمار منتشــر شده نشــان می دهد که شــرکت صنعتی 
زرماکارون با یک میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۳۷ ســهامدار دارای بیشترین 
ســهامدار و شــرکت ســوژمیران با ۱۱۳ ســهمدار دارای کمترین 
ســهامداری بودند که سود صاحبان ســهام خود را با استفاده از سامانه 

سجام به حساب سرمایه گذاران خود واریز کرده اند.
 الزم به ذکر اســت، سجام یک ســامانه زیر ســاختی برای شناسایی 
مشتریان جهت ورود به باشــگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام 
فعاالن این بازار اعم از سرمایه گذاران، مشتریان و مدیران نهادها در این 
سامانه، فقط یک بار برای همیشــه اطالعات خود را در آن ثبت خواهند 
کرد و پــس از احراز هویت حضــوری و غیر حضوری قــادر به دریافت 

خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند بود.
بر اســاس این گزارش، از طریق این ســامانه اطالعات هویتی، شماره 
حســاب، شــماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت 
می شــود و از آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطالعات 

آن سهامدار را ندارد.
ســهامداران می توانند با مراجعه به سایت www.sejam.ir ثبت نام و 

احراز هویت سجام را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

کشتی آرای:
 قیمت ها هیجانی است

در پی افزایش قیمت ها در بازار طال و ارز، طبق تأکید کشــتی آرای هم 
اکنون قیمت ها در بازار هیجانی است و حباب سکه نیز به یک میلیون و 

۶۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
محمد کشتی آرای درباره وضعیت بازار طال و سکه در روز جاری، اظهار 
داشــت: درحالی که قیمت جهانی طال در هفته گذشــته سیر نزولی 
داشت از روز پنج شنبه با تحوالت سیاسی منطقه، قیمت اونس جهانی 
با افزایش همراه شــد و با ۱۷ دالر افزایش هفتگی به ۱۶۶۲ دالر در روز 

جاری رسید.
وی با بیان اینکه با توجه بــه بحث مذاکرات، قیمــت ارز مجدداً از روز 
پنج شنبه صعودی شــده و به کانال ۳۲ هزار تومان افزایش یافته است، 
گفت: بنابراین بــا افزایش قیمت جهانــی طال و قیمــت دالر در بازار 

داخلی، قیمت طال و سکه روز شنبه با افزایش همراه شده است.
به گفته کشتی آرای، قیمت ســکه طرح قدیم با حدود ۴۰۰ هزار تومان 
افزایش بــه ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان،  قیمت ســکه طرح جدید با 
۳۵۰ هزار تومان افزایش به ۱۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان، نیم ســکه با 
۱۵۰ هزار تومان افزایش به ۸ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه نیز با 

۱۵۰ هزار تومان افزایش به ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه هم اکنون قیمت سکه گرمی نیز ۳ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان است، گفت:  قیمت طالی ابشده با ۱۰۰ هزار تومان افزایش 
به ۵ میلیون و ۹۲۰ هزار تومــان، طالی ۱۸ عیار نیــز از یک میلیون و 

۳۱۵هزار تومان به یک میلیون و ۳۶۷ هزار تومان رسیده است.
این فعال بازار طال و جواهر تأکید کرد که افزایــش قیمت ها و افزایش 
تقاضا در بازار باعث افزایش حباب ســکه شده اســت؛ برهمین اساس 
نیز حباب سکه با ۲۰۰ هزار تومان افزایش نســبت به پنج شنبه به یک 

میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است.
او با تأکید براینکه قیمت ها در بازار هیجانی است، گفت: بنظر می رسد 
با تعطیلی بازار جهانی و قیمت ارز در بازار داخلی، قیمت طال و سکه فعاًل 

در همین محدوده با نوساناتی همراه باشد.

بازار

وزیر اقتصاد گفت: یکــی از ماموریت های اصلی حذف 
همه مجوزهای کاغذی و حرکت به ســمت مجوزهای 
برخط اســت تا ظرف زمان مشخص و کوتاه مجوزهای 
الزم برای انجــام فعالیتهای اقتصادی صادر شــود و 

شاهد گشایش در فعالیتهای اقتصادی باشیم.
 احســان خاندوزی گفت: در حال حاضر و در شــرایط 
کنونی جامعه، فاصله زیادی برای رســیدن به شرایط 
مطلوب داریــم و باید کماکان در این مســیر اقدامات 
متعددی صورت پذیرد تا موانع موجود هر چه ســریع 

تر رفع شود.
وی در ادامه ضمن اشــاره به موضوع مالیات بر ارزش 
افزوده، تصریح کــرد: در این رابطه قانون آزمایشــی 
مالیات بر ارزش افــزوده از ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰تبدیل به 

قانون دائم شد.
وی همچنیــن افــزود: گرچــه مخاطــب نهایی این 

قانون،مصرف کننده اســت امــا ترتیبات و 
زنجیره وصــول در مدل مالیــات بر ارزش 
افزوده که در بسیاری از کشــورهای دنیا از 
این الگو استفاده می شود متفاوت از آنچیزی 

است که فعاالن اقتصادی مطرح کردند.
وی در ادامه گفت: تالش ما در ســال جاری 
این اســت که از طریق تکمیــل پایانه های 

فروشگاهی و سامانه مودیان نگرانی های موجود مرتفع 
شــده و به طور خاص در موضوع بخشودگی جرائم هم 
کمک می کنیم که در ماه های آینده و طی نوبتی دیگر 
این فرصت تجدید شــود تا فعاالن اقتصادی بتوانند از 
مهلت جدید هم برای مسئله صفر شدن جرائم مالیاتی 

استفاده کنند.
وزیر امــور اقتصــادی و دارایی درخصــوص تضامین 
سیســتم بانکی هم ضمن انتقــاد از ســاختار اداری 

معیوب کــه علیرغم دســتور رئیس جمهور 
و ابــالغ وزارت اقتصاد و تالش هــای انجام 
شــده کماکان شاهد آن هســتیم، گفت: در 
این راســتا از هیئت مدیره بانک های هدف 
خواسته شــده اســت تا ضمن باور به سند 
تحول دولت، شــرایطی را فراهم کنند تا زیر 
مجموعه، دسترسی های آســان و تضامین 
کمتر و حرکت به ســمت اعتبارسنجی را در این زمینه 

مدنظر قراردهند.
وی در این راســتا افزود: علیرغم اینکه از تمامی آن ها 
خواسته شده است شیوه ســنتی ناکارآمد و پر هزینه 
قبلی را کنار بگذارند، متاســفانه هنــوز هم در برخی 
بخش ها شــاهد مواردی از تخلف می باشیم. بنابراین 
به بازرسی وزارتخانه ابالغ شد تا این موضوع را بررسی 
کنند و اگر تخلفی محرز شــد، مدیر شعبه ای که رسما 

برخالف ابالغیه های دولت اقــدام می کند، حق ندارد 
یک روز هم در این سیستم باقی بماند.

خاندوزی تصریح کرد: مســاله مرتبط بــا تضامین و 
ســخت گیریهای غیر ضرور یکی از گلوگاه هایی است 
که به جای حرکت به ســمت تضمین و وثیقه محوری 
آرام آرام فقط درجه اعتباری حســابی یــک فرد باید 

بررسی و مورد مالک قرار بگیرد.
وزیر امور اقتصــادی و دارایی در پایان خاطر نشــان 
کرد: اهتمام دولت و وزارت اقتصــاد کمک به فعاالن 
اقتصادی اســت و دل نگران دغدغه هــای این حوزه 
هســتیم که در این راســتا حرکت به ســمت حذف 
مجوزهــای کاغــذی واســتفاده از مجوزهای برخط 
آنالین از جمله اهداف اصلی این وزارتخانه و دولت می 
باشد تا شاهد گشایش و رونق در فعالیتهای اقتصادی 

باشیم.

مدیر عامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد: 
دومین قطــار ترانزیتی از مبدا روســیه وارد مرز ریلی 
سرخس شــد و از آنجا به ســمت بندرعباس در حال 

حرکت است.
به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اســالمی 
ایران، »ســید میعــاد صالحــی«، معاون وزیــر راه و 
شهرســازی و مدیرعامل راه آهن از عبور دومین قطار 

ترانزیتی روسیه از طریق کریدور شمال - جنوب ایران 
خبر داد و اظهــار کرد: پــس از هماهنگی های صورت 
گرفته بین راه آهن دو کشــور، قطار ترانزیتی تشکیل 
شــده از ۳۷ واگن فله بر محموله کود شیمیایی از مبدأ 
کشــور روســیه جهت اعزام به بندرعباس از مرز ریلی 

سرخس وارد کشور شد.
وی ادامــه داد: این قطــار ترانزیتی پــس از خروج از 

روســیه با عبور از قزاقســتان و ترکمنســتان و طی 
مســافت بیش از ۴۰۰۰ کیلومتر از مرز ریلی سرخس 
وارد کشــور شــده و روز جمعه ۸ مهرمــاه حرکت در 
مسیر شاخه شــرقی کریدور شــمال - جنوب ایران را 
آغاز کرده و پس از طی مسیر حدود ۱۶۰۰ کیلومتری 
در کشورمان به بندر شهید رجایی بندرعباس می رسد 
و محموله آن از بندرعباس به وســیله کشتی به کشور 

هند منتقل خواهد شــد.معاون وزیر راه و شهرسازی 
یادآور شــد: برنامه ریزی راه اندازی این قطار از دی ماه 
سال گذشته و با پیگیری ها و هماهنگی های الزم طی 
ســفرهای مقامات راه آهن دو کشور به ایران و روسیه و 
برگزاری جلسات مختلف حضوری و مجازی فی مابین 
مدیرعامل راه آهن جمهوری اســالمی ایــران و مدیر 

عامل و قائم مقام راه آهن روسیه آغاز شده است. 

وزیر

قطار

خریدار   بخش خصوصــی طی دو نامه به 
وزارت صمــت، بانک مرکــزی، مرکز ملی 
فضای مجازی و معاونت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری، خواســتار رفع انحصار و 

رانت در شبکه پرداخت شد.
 اخیراً دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، 
مرکز ملی فضای مجــازی، معاونت علمی و 
فناوری ریاســت جمهوری و دیگر مراجع 
کشور از سوی بخش خصوصی ارسال شده 
است که ضمن تشریح ســابقه شکل گیری 
شــبکه پرداخــت و شــرکت های PSP و 
پرداخت یار طی دو دهه گذشــته، به بیان 
مشــکالت وضع موجود شــبکه پرداخت 
 ،PSP کشــور از جمله انحصار ۱۲ شرکت
تفاوت مدل پرداخت کارمزد شــرکت های 
PSP و پرداختیــار و تبعیض موجود در آن، 
مشــکالت شــرکت های پرداختیار برای 
رقابت منصفانــه با توجه به عــدم پاالیش 
درگاه های پرداخــت قبل از الــزام اینماد 
)آذرمــاه ۱۴۰۰( توســط شــاپرک و … 
پرداختند و خواســتار اقدام فوری دولت در 

زمینه رفع این مشکالت شدند.
در یکــی از نامه ها بــه ضرورت و ســابقه 
شــکل گیری پرداخت الکترونیکی از ورود 
دستگاه های خودپرداز، کارتخوان و سپس 
درگاه های پرداخت اینترنتی اشــاره شده 
که در سال های بعد با مکانیزم های نظارتی 
و هدایتی از جمله شرکت شاپرک به عنوان 
تنظیم گر شبکه پرداخت و اینماد به عنوان 
تنظیم گر تجــارت الکترونیکی برای حفظ 
حقــوق مصرف کننــدگان و جلوگیری از 
تخلفات کســب وکارها همراه شــد. این 
مســیر نهایتاً به شــرکت های فین تک از 

جمله پرداختیار منتهی شــد تا با در کنار 
مأموریت شــرکت های PSP دوازده گانه و 
با شکســتن انحصار آن ها، نوآوری در ارائه 
خدمات پرداخــت در فضــای اینترنت به 
آن ها سپرده شــده و توسعه و تسهیل گری 
در ارائه خدمــات نوین پرداخت شــدت 

گیرد.
در ادامه این نامه به مشکالت شرکت های 
پرداختیار اشاره شده که علی رغم دریافت 
مجوزهای قانونی و سرمایه گذاری و جذب 
نیروهــای نخبه، همچنان سهمشــان در 
پرداخــت الکترونیکی کمتــر از ۸ درصد 
بــوده و بیــش از ۹۲ بــازار همچنــان به 

صورت انحصاری در اختیار شــرکت های 
PSP است و علت این است که زیرساخت 
تراکنش هــای پرداخت صرفــاً از طریق 
شرکت های PSP برای پرداختیارها تأمین 
می شود و عماًل درآمد تراکنش مذکور نیز 
به آن ها تعلیق می گیــرد. نکته قابل توجه 
اینکه اگرچه مقرر بود ارائه درگاه پرداخت 
بــدون ارائــه کارت )CNP( بــه ویژه در 
کســب وکارهای کوچک به پرداختیارها 
واگذار شــود، ولی همجنان شــرکت های 
PSP در رقابتی غیرمنصفانه به ارائه درگاه 
پرداخت اینترنتی به شــرکت های کوچک 

ادامه می دهند.

با یکسان ســازی مقررات تخصیص درگاه 
پرداخت اینترنتی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰، 
بدون آن کــه در نظام کارمــزد درگاه های 
پرداخت اینترنتی که از ســال ها پیش قرار 
بود ســاماندهی شــود و همچنــان معطل 
مانده، تغییری انجام شــود، مزیت رقابتی 
شــرکت های پرداختیار با توجــه به اینکه 
تراکنش درگاه پرداخت ارائه شــده توسط 
شــرکت های PSP برخــالف پرداختیــار 
مشــمول هیچ کارمــزدی بــرای پذیرنده 
نیســت، عماًل شــرکت های فعال در حوزه 
پرداختیاری از صحنه رقابــت بیرون رانده 

شده و کلید انهدام آن ها زده شد.

عالوه بر ایــن در نامه دوم به اجــرای الزام 
اینماد برای شــرکت های پرداختیار طبق 
آئین نامــه اجرایی مــاده ۱۴ الحاقی قانون 
مبارزه بــا پولشــویی و همچنیــن قانون 
پایانــه فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان با 
تأخیر دوســاله از آذرماه سال گذشته برای 
درگاه های پرداخت جدیــد پرداختیارها و 
تثبیت قانونی آن پیرو اجــرای رأی دیوان 

عدالت اداری اشاره شده است. 
در این نامه بیان شــده با توجه به گذشــت 
یک ســال از اجرای مقررات مذکور، انتظار 
می رود که بــا پاالیش اینمــاد درگاه های 
سایت هایی که قبل از آذرماه سال گذشته 
درگاه پرداخــت اخــذ کرده اند، شــرایط 
یکســان به منظور امــکان رقابت منصفانه 
برای همه شــرکت های پرداختیار فراهم 
شــده و انحصار بازار در میــزان تراکنش و 
گردش مالی شکسته شــود و گردش های 
مالی کالن که هم اکنون محــدود به چند 
شــرکت معدود اســت، بین همه اعضای 

انجمن توزیع گردد.
در پایان با اشــاره به صبر و ســکوت صنف 
در مقابــل انحصــار و رانت موجــود، ابراز 
امیدواری شــده با توجه به درخواست های 
مطروحه، امــکان اجرای قوانیــن مربوط 
به بهبود محیط کســب وکار، رفع انحصار، 
تقویــت بخش خصوصی و کســب کارهای 
کوچک، اشتغال دانش بنیان و شفاف سازی 
عملکرد شــرکت های پرداخت بــه عنوان 
فلســفه وجــودی شــاپرک بــه همــراه 
تقســیم منصفانه بازار و درآمــد، افزایش 
نظارت پذیــری و ایجــاد زمینــه فکری و 

اشتغال نیروهای جوان فراهم شود.

 برخورد با تخلفات بانک ها در موضوع تضامین

وسیه از طریق کریدور شمال - جنوب ایران عبور دومین قطار ترانزیت ر

آمارهای موسسه فریزر نشان می دهد

سقوط ۱۴ پله ای رتبه جهانی آزادی اقتصادی ایران در دولت مدعیان آزادی
خریدار   آمارهای موسســه بین المللی 
فریــزر نشــان می دهــد آزادی اقتصادی 
ایران در دولت قبل کمتر شــده و ایران در 
رده بندی جهانی از این نظر ۱۴ پله ســقوط 

داشته است.
 موسســه بین المللی فریزر در جدیدترین 
گــزارش خــود از سلســله گزارش هــای 
آزادی اقتصادی جهان به بررســی وضعیت 

کشورهای جهان از این نظر پرداخته است.
فریــزر در این خصــوص شــاخصی به نام 
شــاخص آزادی اقتصادی تعریــف کرده 
است. این شاخص وضعیت آزادی اقتصادی 
را در پنج حوزه مورد بررســی قرار داده که 
عبارت انــد از اندازه دولت، نظــام قضایی و 
حقوق مالکیت، پوِل قــوی، آزادی تجارت 

بین المللی و مقررات مربوط به اقتصاد.
به هر کشــور در شــاخص آزادی اقتصادی 
نمره ای از صفر تا ۱۰ داده شده است که هر 
چه این نمره بیشتر باشــد داللت بر آزادی 

اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد.
گزارش هــای مؤسســه فریــزر از آزادی 
اقتصادی کشورها بر پایه اطالعات دو سال 
قبل تهیه می شــود. براین اســاس گزارش 
امســال فریزر نیز بــر پایه اطالعات ســال 
۲۰۲۰ نوشــته شده اســت. در این گزارش 
وضعیت ۱۶۵ کشــور جهان از جمله ایران 

از نظر آزادی اقتصادی مورد بررســی قرار 
گرفته است.

دومین اقتصاد بزرگ دنیا در رده 116 
آزادترین اقتصادهای جهان

هنگ کنگ آزادترین اقتصــاد جهان از نظر 
فریزر تشــخیص داده شــده اســت. با این 
وجود این کشور نتوانسته است نمره کامل 
۱۰ را به دســت بیاورد. نمره هنگ کنگ در 
شاخص آزادی اقتصادی برای سال ۲۰۲۰ 
بالغ بر ۸.۵۹ اعالم شده اســت. سنگاپور با 
کسب نمره ۸.۴۸ و ســوئیس با نمره ۸٫۳۷ 
به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر 

قرار گرفته اند.
رتبه برخی کشــورهای دیگر عبارت است 
از: آمریکا ۷، ژاپن ۱۲، انگلیس ۲۲، اسپانیا 
۲۸، ســوئد ۳۳، کره جنوبی ۴۳، ایتالیا ۴۴، 
اردن ۴۶، فرانسه ۵۴، اندونزی ۶۶، قطر ۷۶، 

عربستان ۸۶، چین ۱۱۶ و عراق ۱۵۳.
 نکته جالــب توجه این که کشــور چین به 
عنوان دومیــن اقتصاد بزرگ دنیــا از نظر 
آزادی اقتصــادی رتبه ای بهتــر از ۱۱۶ و 
نمره ای بهتــر از ۶.۲۷ در شــاخص آزادی 
اقتصادی به دســت نیاورده است. کشوری 
صنعتی مثــل فرانســه نیز در رتبــه ۵۴ و 
پایین تر از اقتصادهــای ضعیفی مثل اردن 

قرار گرفته است.
کشور ونزوئال به عنوان بســته ترین اقتصاد 
دنیا در گــزارش فریزر معرفی شــده و در 
آخرین جایگاه رده بنــدی آزادی اقتصادی 
قرار گرفته اســت. نمره ونزوئال در شاخص 

آزادی اقتصادی ۳.۳۲ اعالم شده است.

سقوط 1۴ پله ای ایران در رده بندی 
آزادی اقتصادی در دولت روحانی

موسسه فریزر در رده بندی شاخص آزادی 
اقتصــادی ســال ۲۰۲۰ رتبــه ای بهتر از 
۱۵۹ به ایران نداده اســت. فقط کشورهای 
لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و 
ونزوئال در رتبه پایین تری نسبت به ایران از 

نظر آزادی اقتصادی قرار گرفته اند.
بررســی رتبه آزادی اقتصــادی ایران طی 
ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ نشان می دهد 
رتبه ایــران از نظــر آزادی اقتصــادی در 
سال های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم 
۱۴ پله سقوط داشته اســت. ایران در سال 
۲۰۱۲ یعنــی پیش از آغــاز فعالیت دولت 
یازدهم رتبه ۱۴۵ از نظــر آزادی اقتصادی 
در جهان را به دســت آورده بود؛ اما در سال 
۲۰۲۰ تــا رتبه ۱۵۹ پایین آمده اســت که 
نشان دهنده سقوط ۱۴ پله ای در رده بندی 

جهانی است.

رتبه ایران از نظر آزادی اقتصادی در ســال 
۲۰۱۳، ۱۴۱ در سال ۲۰۱۴، ۱۴۸ در سال 
۲۰۱۵، ۱۴۶، در ســال ۲۰۱۶، ۱۵۰، در 
سال ۲۰۱۷، ۱۴۱ در سال ۲۰۱۸، ۱۵۳ در 
سال ۲۰۱۹، ۱۵۸ و در ســال ۲۰۲۰، ۱۵۹ 

بوده است.
به همین ترتیــب نمره ایران در شــاخص 
آزادی اقتصــادی نیز کاهش یافته اســت. 
ایران در سال ۲۰۱۲ نمره ۵.۲۶ در شاخص 
آزادی اقتصادی را کســب کرده بود اما در 

سال ۲۰۲۰ نمره ایران در این شاخص ۴.۹۶ 
اعالم شده است.

کاهش شــدید نمــره و رتبه ایــران از نظر 
آزادی اقتصــادی طی ســال های ۲۰۱۳ تا 
۲۰۲۰ در حالی اســت که طیف ســوار بر 
دولت در این سال ها خود را پرچمدار آزادی 
و آزادیخواهــی در ایــران می داند. عقبگرد 
ایــران در زمینــه آزادی اقتصادی نشــان 
می دهــد آزادیخواهی ایــن طیف چیزی 

بیشتر از شعار نیست.
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عضو اتاق بازرگانی تهران تحلیل کرد
تجارت ایران چطور دوباره صعودی شد؟

عضو هیئــت نمایندگان اتــاق بازرگانــی تهران می گویــد در دولت 
سیزدهم، اصالحاتی در برخی سیاســت های اجرایی در حوزه تجارت 

نهایی شده که در نهایت به نفع آمارها و عملکرد کشور تمام شده است.
مهرداد عباد  اظهار کرد: با توجه به شــرایط تحریمــی که اقتصاد ایران 
با آن رو به روســت، چــه دولت قبل و چــه دولت فعلی تــالش کردند 
سیاست هایی را اجرایی کنند که در چارچوب آن تجارت ایران با وجود 
محدودیت ها به کار خود ادامه دهد. این سیاست چه در حوزه صادرات 
و رفع تعهد ارزی و چه در محدودیت در ثبت ســفارش واردات خود را 

نشان داد.
وی با اشــاره به برخی مشــکالت که در ماه های ابتدایــی اجرای این 
سیاست دیده می شد، تشــریح کرد: متاسفانه ما در ســال های قبل با 
این مشکل مواجه بودیم که سیاســت های اجرایی دوام نداشت و بارها 
با تغییر مواجه می شد، در کنار آن با توجه به نامشخص بودن سرنوشت 
برجام و تحریم ها، یک عدم اطمینان دیگر نیــز برای فعاالن اقتصادی 

وجود داشت و همین مسئله کار را در سطح اجرا دشوار می کرد.
عضو اتــاق بازرگانی تهران با بیــان اینکه در دولت ســیزدهم، اصالح 
برخی روش ها و ثبات در سیاســت ها افزایش یافته اســت، بیان کرد: 
ما در دولت قبل با مشــکل ثبت ســفارش رو به رو بودیــم تا جایی که 
مقابل وزارت صمت صف تشکیل می شد و همین موضوع موجب ایجاد 
رانت و محدودیت های جدی می شــد اما خوشبختانه این مشکل تا حد 
زیادی برطرف شده است. در حوزه بازگشــت ارز حاصل از صادرات نیز 
سیاست هایی اجرایی شــده که قدری شــرایط را بهبود داده و همین 

موضوع به بهبود آمار تجاری کشور کمک کرده است.
عباد در پاسخ به این سوال که آیا سهم کاالهای با ارزش افزوده باالتر در 
سبد صادراتی ایران افرایش یافته، گفت: برای ارائه تحلیل دقیق در این 
رابطه باید آمار به شکل جزئی ارائه و بررسی شود اما باید در نظر داشت 
که صرف کاهش وزن اما افزایش ارزش صادرات نمی تواند به شکل کلی 
تحلیل شود. برای مثال ما در حوزه گازهای صنعتی، صادراتی داریم که 
با وزنی بسیار کم، ارزش صادراتی باالیی به دســت می آید یا در برخی 
کاالهای کشاورزی روند بالعکس است.وی خاطرنشان کرد: صرف نظر 
از این مسائل باید در نظر داشــت که فعاالن اقتصادی بیش از هر چیز به 
ثبات و تحلیل آینده نیاز دارند. اینکه ما هنوز سرنوشت برجام یا برخی 
سیاســت های کالن اقتصادی را نمی دانیم، می توانــد در نهایت کار را 

برای بنگاه های اقتصادی دشوار کند.

 تأمین مالی؛ مشکل عمده واحدهای صنعتی
احیای ۶۱۷ واحد راکد طی ۶ ماه

معاون وزیر صمت گفت: طبق آخرین آمار تا پایان شــهریور ۶۱۷ واحد 
راکد، راه اندازی مجدد شده است؛ همچنین ۴۰۷ واحدی که با زیر ۵۰ 
درصد ظرفیت کار می کنند، ظرفیتشــان به باالی ۵۰ درصد افزایش 
یافته اســت.علی رســولیان  در مورد آخرین وضعیت واحدهای راکد، 
اظهار کرد: بر اســاس بررســی های صورت گرفته، ۱۲ هزار واحد راکد 
شناسایی شد که برای احیا و فعال سازی این واحدها ستادهای تسهیل 

و دستگاه قضائی همکاری می کنند.

رئیس ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی افزود: برنامه 
امسال راه اندازی ۲ هزار واحد راکد اســت که طبق آخرین آمار تا پایان 

شهریور ماه ۶۱۷ واحد راکد، راه اندازی مجدد شده است.
وی ادامــه داد: همچنین واحدهایی داریم که اگرچه فعال هســتند اما 
با زیر ۵۰ درصد ظرفیت خــود کار می کنند؛ بر اســاس آخرین آمار از 
ابتدای امســال ۴۰۷ واحد از این گروه ظرفیتشــان به باالی ۵۰ درصد 

افزایش یافته است.

تأمین مالی؛ مشکل عمده واحدهای صنعتی
رسولیان همچنین با اشــاره به مهم ترین مشکالت واحدهای تولیدی و 
صنعتی، گفت: عمده مشکل واحدهای صنعتی، چالش های مربوط به 
تأمین مالی اســت؛ متأســفانه واحدهای صنعتی همواره با این مشکل 
دست و پنجه نرم می کنند.وی اظهار کرد: همچنین مساله بازار، تأمین 
مواد اولیه، مسائل حقوقی و اختالف بین شرکا از دیگر مشکالت عمده 

واحدهای صنعتی و صنایع کوچک است.
معاون وزیر صمت یادآور شــد: طبق تفاهم نامه ای که اخیراً به امضای 
وزرای صمــت و اقتصاد و رئیــس کل بانک مرکزی رســیده، ۵۰ هزار 

میلیارد تومان برای واحدهای راکد تأمین مالی انجام خواهد شد.

وهای خارجی مزایده ای  بازدید از خودر
 تا ۱۲ مهرماه ادامه دارد

 ســازمان جمع آوری و فروش امــوال تملیکی اعالم کــرد: بازدید از 
خودروهای مزایده ای تا روز سه شــنبه ۱۲ مهرماه در ۹ اســتان کشور 
ادامــه دارد.به گزارش ســازمان جمع آوری و فروش امــوال تملیکی، 
هم زمان با دستور سید احســان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
مبنی بر فروش خودروی ســواری وارداتی رســوبی از طریق مزایده، با 
تالش های شــبانه روزی مدیران و کارکنان ســتادی و اســتانی اموال 
تملیکــی و با همــکاری مرجع محترم قضایی و ســایر ســازمان های 
ذی ربــط مزایده ۱۰۶۲ خودروی رســوبی وارداتی به شــماره ۵۶۵ از 
روز چهارشــنبه گذشــته کلید خورد و متقاضیان تا روز سه شنبه ۱۲ 
مهرماه در ۹ اســتان می توانند از این خودروها بازدیــد به عمل آورند و 
سپس تا تاریخ ۱۵ مهرماه پیشــنهادها قیمتی خود را در سامانه ستاد 

الکترونیکی دولت به ثبت برساند.
بازدید از این خودروها در اســتان های بوشهر، خوزســتان، مازندران، 

تهران، هرمزگان، فارس، قم، گیالن و آذربایجان شرقی انجام می شود.
برای شــرکت در این مزایده الزامــات قانونی وجــود دارد که تمامی 
شرایط آن در تارنمای اموال تملیکی و ســامانه ستاد الکترونیک دولت 
قابل مشاهده است. همچنین روز ۱۶ مهرماه نتایج و برندگان مزایده با 

حضور نمایندگان نهادهای مسئول و نظارتی اعالم خواهد شد.

تولید

 وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با بیــان اینکه 
فناوری اطالعات ســفر را تسهیل کرده است، گفت: در 
گردشگری هوشمند با کمک هوش مصنوعی می توان 

خدمات جدیدتر و باکیفیت تر به مردم ارایه کرد.
عیســی زارع پور در پنجمین روز هفته گردشــگری 
در دومین همایش توســعه گردشــگری ایران کهن 
با خالقیــت و نگاه دانــش بنیان در کوشــک باغ هنر 
منطقه فرهنگی گردشــگری عباس آباد برگزارشــد، 
گفت: فناوری اطالعات هم ســفر را تســهیل می کند 
و هم می تواند موجب افزایش فروش صنایع دســتی و 

اشتغال زایی شود.
وی بیان کرد: فناوری اطالعات می تواند تمام حوزه ها 
از جمله گردشــگری را متحول کند. فناوری اطالعات 
با سرعت شــتابان در حال تحول اســت و به این دلیل 
که ذات آن تحول زا است، می تواند با فناوری ها سرعت 

تحول را به بخش های مختلف منتقل کند. 
او با بیان اینکه ســفر به یمن رشــد و توســعه فناوری 

اطالعات تســهیل شــده اســت از کســب 
اطالعــات از مقصــد، شناســایی بهترین و 
کوتاه ترین مســیر، اطالع از آب هوا و راه ها، 
اطالع از تجارب دیگران، اطالع از اقامتگاه ها 
به عنوان بخشــی از ظرفیت هایی نام برد که 

این ابزار فراهم کرده است. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: 

ظرفیت هایی جدیدی در این حوزه به وجود آمده است 
که ارائه های امروز نیز نشانگر این بود در این حوزه عقب 

نیستیم و با دنیا رقابت می کنیم. 

به دنبال توسعه زیرساخت های اینترنت برای 
فعالیت کسب وکارها هستیم 

پیگیر اجرای طرح فیبرر نوری منازل و کســب و کارها 
هســتیم که با اجرای ایــن طرح ۸۰ درصــد مردم به 

سرعت باالی اینترنت دست پیدا می کنند
زارع پور با اشــاره به ظرفیت های بســیار گردشگری 

برای اســتفاده از فناوری اطالعــات، افزود: 
فناوری اطالعات هم سفر را تسهیل می کند 
و هــم می توانــد موجــب افزایــش فروش 

صنایع دستی و اشتغال زایی شود. 
زارع پــور به آماده ســازی زیرســاخت های 
اینترنت در دولت ســیزدهم بــرای فعالیت 
کسب کارها اشاره کرد و گفت: دولت فناوری 
اطالعات را راهبردی می بیند و در این مســیر به دنبال 
توســعه زیرســاخت ها برای فعالیت کسب وکارهای 

مجازی است. 
زارع پور با اشــاره به رشــد ارتباطات ثابت و سیار بیان 
کرد: پیگیــر اجرای طرح فیبر نوری منازل و کســب و 
کارها هستیم که با اجرای این طرح ۸۰ درصد مردم به 

سرعت باالی اینترنت دست پیدا می کنند. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه توسعه 
زیرساخت های نسل پنجم را نیز شروع کرده ایم، ادامه 
داد: این جهش در تولید و خدمات محتوا نقطه عطفی 

ایجاد می کند محتوا و ســرویس ایــن جریان جدید 
باید توســط بخش خصوصــی فراهم شــود. در حوزه  
گردشگری نیز به دنبال این هســتیم که این مسیر به 

شکل سازمان یافته دنبال شود. 
وی به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت 
اشاره کرد و گفت: به دنبال این هســتیم موانع سر راه 
کســب وکار فضای مجازی و هوشمندسازی در کشور 

برداشته شود. 
وزیــر ارتباطات  با اشــاره بــه اهمیــت مقوله هوش 
مصنوعی و تحلیل داده ها در حوزه گردشــگری افزود: 
بایــد خودمــان را برای ایــن جهش در گردشــگری 
هوشــمند آمــاده کنیــم، در حــال فراهم کــردن 

زیرساخت های الزم هستیم. 
زارع پــور همچنین به امضــای تفاهم نامــه با وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی اشاره 
و ابراز امیدواری کــرد از ظرفیت هــای مغفول مانده 

گردشگری در کشور استفاده شود.

وزیر

خریدار   معــاون وزیر راه و شهرســازی 
گفت: برای ترانزیت دریایی ۱۰ میلیون تنی 
از طریق خزر با روسیه برنامه ریزی کرده ایم 
و در حال حاضر خط کشــتیرانی بین بنادر 
ایران، قزاقستان و روسیه در قالب ۲۰ فروند 

کشتی فعال است.
علــی اکبر صفایــی در نشســت خبری به 
مناســبت روز جهانی دریانــوردی اظهار 
داشــت: روز جهانی دریانوردی طبق اعالم 
ســازمان جهانی دریانوردی همه ساله در 

مهرماه برگزار  و گرامی داشته می شود.
وی افــزود: معموال هفتم مهــر روز جهانی 
دریانوردی اســت اما ما امســال دوشنبه 
۱۱ مهر همایش روز جهانــی دریانوردی را 

برگزار می کنیم.
مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانوردی، 
شــعار امســال روز جهانی دریانــوردی را 
»فناوری هــای جدیــد برای کشــتیرانی 
ســبزتر« اعالم کرد. صفایی ایمنی دریایی، 
حفظ محیــط زیســت دریایــی و امنیت 
دریانوردی را ســه ماموریت اصلی سازمان 

بنادر و دریانوردی عنوان کرد.

  تولید سوخت کم سولفور شناورها
 در داخل کشور

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی بیان 
کرد: تولید سوخت کم سولفور برای ناوگان 
کشــتیرانی در اولویت  قــرار گرفت و تولید 
داخل این سوخت هم انجام شد، همچنین 
دســتورالعمل بازیافــت کشــتی ها بابت 
کاهش صدمه به محیط زیســت در اولویت 

سازمان بنادر است.

 تخلیه و بارگیری 105 میلیون تن کاال 
در بنادر کشور در نیمه اول سال

صفایی بیان کرد: برای سال ۲۰۲۳ میالدی 
رشــد ۳ درصدی در حمل و نقل دریای دنیا 

پیش بینی شده اســت، ضمن آنکه پس از 
کرونا وضعیت کرایه های دریایی مناسب تر 
شــده اســت.معاون وزیر راه و شهرسازی 
اضافه کرد: در ۶ ماهــه ۱۴۰۱ میزان ۱۰۵ 
میلیون تــن کاال در بنادر کشــور تخلیه و 
بارگیری شد که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رشــد ۶ درصدی داشــت.وی افزود: 
موجودی کاالی اساسی در بنادر، اسکله ها 
و لنگرگاه در حال حاضــر ۶ میلیون و ۸۶۴ 
هزار تن است.صفایی اظهار کرد: در ۶ ماهه 
۱۴۰۱ میــزان ۵۳ هزار فروند کشــتی به 
بنادر ورود و خروج داشــتند و در این مدت 
۷ میلیون و ۴۲۲ هزار نفر سفر دریایی ثبت 
شد.مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی 
افزود: برگرداندن کاالی نفتی کشتی النا به 
صورت کامل به کشتی خودمان انجام شد و 
مبادله با کشــتی یونانی انجام خواهد شد و 

کشتی ما به آب های خودمان بر می گردد.

  هدف گذاری ترانزیت دریایی
 10 میلیون تنی با روسیه از طریق خزر

صفایی با بیان اینکه بــرای ۱۰ میلیون تن 
ترانزیت کاال به روســیه از طریق دریا برنامه 
ریزی کرده ایم، اظهار داشت : خط الینر بین 
بنادر ایران، قزاقستان و روسیه برقرار شد و 
۲۰ فروند کشتی در این خط دریایی فعالیت 
می کند در فاز اول بنــادر امیرآباد و انزلی به 
بندر اوکتائو قزاقستان متصل شد که اغلب 

جابه جایی دریایی کاالی کانتینری است.

  اجرای 6۹ هزار میلیارد ریال 
پروژه برای ایجاد زیرساخت های 

مناسب در بنادر
وی بیــان کرد: امســال ۶۹ هــزار میلیارد 

ریال پــروژه از محل بودجه ســازمان بنادر 
و دریانــوردی برای ایجاد زیرســاخت های 
مناسب در بنادر طراحی کردیم که ۱۰ هزار 
میلیــارد تومــان ارزش دارد همچنین ۵۸ 

فروند کشتی در دست ساخت است.

 بندر مکران بندری برای صادرات 
محصوالت نفتی

صفایــی درباره بنــدر مکران اظهــار  کرد: 
مطالعات بندر مکران در حال انجام اســت 
به محض پایان مطالعات توســط شــرکت 
ملی نفت، یکــی دیگر از بنادر اقیانوســی 
استراتژیک برای صادرات محصوالت نفتی 

ایجاد می شود.
وی اضافه کرد: همچنین طرح توسعه بندر 
چابهار در قالب ۱۰۰ هزار تن ســیلو تا پایان 

سال به بهره برداری می رسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: ۶۲ 
پروژه در یک سال اخیر بهره برداری کردیم 
و همچنین ۶۳ فرصت ســرمایه گذاری در 
سایت ســازمان بنادر و دریانوردی معرفی 

شده است.

  هدفگذاری ساخت 10 بندر کوچک
 در سواحل شمالی و جنوبی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
طرح توسعه بندر هرمز در کنار بندر شهید 
حقانی در بخش مســافری در حــال انجام 
اســت همچنین بندر نخل و ناخدا که چهار 
و نیم کیلومتر در عمق دریا در حال ساخت 

است اجرا می شود.
صفایی بیان کرد: ســاخت ۱۰ بندر کوچک 
در سواحل شمالی و جنوبی کشور در دست 

ساخت یا مناقصه است.
معاون وزیر راه و شهرســازی بیان کرد: کل 
مجوزهــای الکترونیک مــادر درگاه ملی 

مجوزهای کشور بارگزاری شده است.
صفایی افــزود: با حکم قضایی ۱۶۳ ســازه 
غیرمجاز در ســواحل را تخریب کرده ایم تا 

سواحل را آزاد کنیم.
وی اظهار کرد: از محل بودجه اداره شــده 
ســازمان بنــادر و دریانوردی در ســاخت 
کشــتی های رو-رو اعتبار گذاشتیم؛چهار 
فروند کشتی چند منظوره در دست ساخت 
است و تا ماه آینده ۵ فروند دیگر نیز به خزر 

اضافه می شود.
صفایی بیــان کرد: در کار با روســیه نگاه 
بلندمــدت داریم در حــال مذاکره جدی 
با روس ها هســتیم تا در بنــادر جنوبی و 
شــمالی کشــور ســرمایه گذاری کنند و 
بدین ترتیب بخشــی از کاالی خودشــان 
که از طریق تجارت با هند جابجا می شود 
را از طریق دریا، ریل و جــاده ای جا به جا 

کنند.

خریدار  تنهــا با تغییراتــی کوچک در 
تنظیمات گوشی یا اپلیکیشــن، می  توان 
در مصــرف اینترنــت گوشــی و وای فای 
خود صرفه جویی و از آن بهینه تر اســتفاده 
کرد زیرا در بیشــتر موارد، حجم اینترنت 
مصرفی با انجام دادن موارد ساده، کم می-

 شود.
 با افزایش سرعت اینترنت و شروع پیشرفت 
نســل پنجــم )۵G(، حجم بیشــتری از 
اینترنــت مشــترکان صرف شــبکه های 
اجتماعی، کار و آموزش آنالین می شــود. 
درنتیجــه کم کردن هزینه هــای اینترنت 
و مدیریت مصــرف آن ضروری تــر از قبل 
به نظر می رســد. گشــتن در شــبکه های 
اجتماعی و وبگردی، کار لذت بخشی است 
که ممکن است ســاعت ها شــما را بدون 
توجه به مصرف اینترنت، به گوشی سرگرم 

 کند.
یکی از راهکارهای مناســب، تعیین سقف 
مجاز مصــرف دیتا در تنظیمات گوشــی 
اســت. شــما می توانید با اســتفاده از این 
قابلیت، محدودیت هایی را اعمال کنید، تا 
بعد از مصرف میزان مشــخصی از اینترنت، 

یک هشدار دریافت کنید.
Con�برای این کار کافیســت بــه بخش 

nections تنظیمــات گوشــی برویــد. 
گزینــه Data usage را انتخاب کنید. در 
بخــشMobile data usage تغییرات 
دلخواه خود را انجام دهیــد. در این بخش 
می توانید در صورت داشتن دو سیم کارت، 
محدودیت هایــی را برای هر کــدام از آنها 
بگذارید تا به میزان مشــخصی از اینترنت 

همراه مصرف شود.
بعضــی از اپلیکیشــن های نصب شــده 

داخل گوشــی، حتی اگر باز نشوند، باز هم 
در پس زمینه  گوشــی فعال هســتند و در 
زمان اتصــال به اینترنت، همگام ســازی و 
تنظیمات مربوط به خود را انجام می دهند. 
ایــن حالــت زمانی کــه تعداد زیــادی از 
اپلیکیشــن ها را روی گوشــی خود نصب 
کرده اید، می تواند حجم زیادی از اینترنت 

همراه را مصرف کند.
راه حل برطرف کردن این مشکل این است 
که بــه منــوی Connections بروید. 
بخــش Data usage را انتخــاب کنید. 
 on را بــه حالــت Data saver گزینــه
دربیاورید تا همــه فعالیت ها در پس زمینه 

گوشی متوقف شود.
شناســایی و متوقف کردن اپلیکیشــن 
هــای پرمصــرف؛ فعال کــردن حالت 
Data saver در گوشی  می تواند روی 
عملکرد برنامه هایی مثل اپلیکیشن های 
ایمیل و دریافــت نوتیفیکیشــن ها اثر 

داشته باشد.
در این شــرایط می توانید از روش گزینشی 
اســتفاده کنید، بــه این صورت کــه تنها 
برنامه هایی که مصرف دیتای باالتری را در 
پس زمینه دارند، غیرفعال  شوند. برای این 
کار: به بخش Apps در تنظیمات گوشــی 
برویــد. با انتخاب اپلیکیشــن مــورد نظر 
 Data usage یا Mobile data گزینه
را خواهیــد دید. در این بخــش با غیرفعال 
background data us�  کردن حالت

age می توانید از فعالیت هر اپلیکیشن در 
پس زمینه گوشی خود جلوگیری کنید.

توقف حالــت آپدیت خــودکار؛  اگر حالت 
خودکار آپدیت اپلیکیشــن ها فعال باشد، 
حجم زیادی از دیتا بدون اطالع شما مصرف 

می شــود. این موضوع در برنامه پلی استور 
گوگل زیــاد پیش می آید. بــرای غیر فعال 
کردن این قابلیت می  توانیــد از تنظیمات 
 Auto-update پلی اســتور، در بخش
apps، گزینه های به روزرسانی خودکار را 

غیرفعال کنید.
برای کاهــش مصرف اینترنــت در بعضی 
از پیام رســان ها مثل واتس اپ هم، پس از 
نصب ایــن برنامه ها به بخــش تنظیمات 
بروید و دانلود خــودکار فایل ها و ویدئوها را 

غیرفعال کنید.
طبق اطالعات سایت اپراتور دوم تلفن 
همراه، استفاده از نســخه کم مصرف 
اپلیکیشــن ها؛ همه اپلیکیشــن ها به 
یک اندازه اینترنــت مصرف نمی کنند 
و برای کم کردن مصــرف اینترنت، در 
بعضی از اپلیکیشــن ها گزینه ای وجود 
دارد که بــا فعال کــردن آن می توانید 
از نسخه های ســبک تر و کم مصرف تر 

استفاده کنید.
برای مثــل، مرورگر گوگل کــروم یکی از 
پرطرفدارترین مرورگرها در میان کاربران 
گوشــی های اندروید است که با وجود رابط 
کاربری ســاده، اینترنت زیادی را مصرف 
می  کنــد. در زمــان وبگــردی، می توانید 
در کنار محــدود کردن بخشــی از مصرف 
اینترنت، با بســتن اپلیکیشــن های دیگر 
یــا اختصــاص نــدادن اینترنت بــه بقیه 
دستگاه ها، از قابلیت Lite mode گوگل 
کروم استفاده کنید. در این حالت صفحات 
وب با فشرده سازی بیشــتر و سرعت باالتر 

باز می شوند.
برای فعال کردن ایــن قابلیت باید به بخش 
settings برنامــه گــوگل کــروم بروید. 

گزینه Lite mode را فعــال کنید. بعد از 
فعال کردن ایــن حالــت، می  توانید حتی 
مقدار اینترنتی که صرفه جویی شده را هم 
ببینید. برای بعضی دیگر از اپلیکیشن های 
پرکاربــرد مثل جی میــل، گوگل مپ  هم، 
نســخه هایLite  و کم حجــم وجود دارد 
که با نصب  این نســخه ها، مقــدار مصرف 

اینترنت کمتر می شود.
تلویزیون هــای اینترنتی در عین ســرگرم 
گننده بودن، با باالتر رفتن کیفیت پخش، 
حجم بیشتری از بسته های اینترنت همراه 
را مصرف می کنند. برای همین بهتر است 
 HD از کاهش کیفیت ویدئوهــا از حالت
به کیفیت  SD در زمان تماشــای آنالین 
برای کم کردن مصرف اینترنت اســتفاده 

کنید.
کنترل مصرف در زمان هات اسپات کردن؛ 
وقتی با اســتفاده از قابلیت هات اســپات 
)Hotspot( اینترنت همراه گوشــی خود 

را به لپ تــاپ متصل می کنیــد، اگر ویندوز 
یا دیگــر نرم افزارهای لپ تــاپ به صورت 
خودکار به روزرسانی شــوند، بسته شما به 

سرعت تمام می شود.
 پس بهتر است قبل از این کار، به روزرسانی 
خودکار وینــدوز را غیرفعــال کنید. البته 
راهکار بهتر، گذاشــتن محدودیت ســقف 
مصــرف، در زمان هــات اســپات کردن 
 portable اســت. برای این کار به بخش
hotspot در گوشــی خود بروید. قسمت 
personal hotspot را انتخــاب کنید. 
گزینــه Data Limit را انتخاب و میزان 

مورد نظر خود را تعیین کنید.
استفاده از اپلیکیشن  های مدیریت مصرف 
اینترنت گوشــی؛ بــا مشــاهده لحظه ای 
میــزان مصــرف اینترنــت، می توانید در 
مصرف اینترنت صرفــه جویی کنید. نصب 
این اپلیکیشــن ها برای کم کردن مصرف 

اینترنت راهکار مناسبی است.

وزیر ارتباطات: با هوش مصنوعی خدمات جدید گردشگری به مردم ارایه می شود
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۲۰ درصد به ظرفیت تولید بنزین اضافه می شود
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مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت اعالم کرد
انتقال ۱۲۸ میلیارد لیتر انواع فراورده های نفتی 

در سال گذشته
مدیر عامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایــران از انتقال ۱۲۸ 

میلیارد لیتر انواع فراورده های نفتی در سال گذشته خبر داد.
 ارسالن رحیمی مدیر عامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
در بیست و دومین سالگرد تأســیس این شرکت گفت: شرکت خطوط 
لوله و نفت ایران شــرکتی به وســعت ۱۴ هزار کیلومتر درسطح ایران 
است و وظیفه اســتخراج نفت در منطقه جنوبی کشور را به عهده دارد، 
همچنین انتقال فرآورده هــای نفتی و رنگی نیز برعهده این شــرکت 

است.
وی افزود: ســال گذشــته ۱۲۸ میلیارد لیتر انتقال فرآورده های نفتی 
وجود داشــت که با نفتکش های ۳۰ هزار لیتری و به تعداد ۴ میلیون و 
۳۰۰ هزار نفتکش، این فراورده ها منتقل شد که این مسأله مخاطرات 

جانی و مالی نیز به دنبال دارد.
وی درباره ســرقت از خطوط گفت: با افزایش قیمت فراورده و نفت خام 
ســرقت از خطوط یکی از دغدغه های ما در ســطح کالن کشور است، 
چراکه عالوه بر مســائل اقتصادی، مخاطرات زیســت محیطی و جانی 

در پی دارد.
رحیمی با بیان اینکه افزایش قیمت منجر به زیاد شــدن انشعاب های 
غیرمجاز شده اســت، خاطرنشــان کرد: قباًل ســاالنه ۲ مورد سرقت 
داشتیم اکنون ده ها برابر شــده به طوری که هفته ای یک مورد انشعاب 
داریم ولی با اقداماتی که انجام می شــود، اکثر انشــعابات و تعرضات به 

سرعت کشف می شود.
وی ادامه داد: با اســتفاده از تجهیزات و پایش خط به سرعت نسبت به 

کشف انشعابات غیرمجاز اقدام می کنیم.
مدیر عامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با بیان اینکه ســرقت 
از خطوط برای ما هزینه دارد و مســائل اجتماعی ایجاد می کند، گفت: 
بعضاً سارقان نمی توانند انشعاب را کنترل کنند و مواد نفتی در محیط 

قرار گرفته و مشکالت آالیندگی ایجاد می کند.
رحیمی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سرقت های انجام 
شــده بیشــتر مربوط به کدام مناطق و کدام یک از فرآورده های نفتی 
است توضیح داد: انشعابات غیر مجاز و خط هایی که در گیر آن هستند 
بیشترین برداشت و تعرض در منطقه خلیج فارس خط ۲۶ اینچ و خط 
۱۰ اینچ نزدیک پاالیشگاه و بندر شهید رجایی و باهنر است، همچنین 
هفته گذشته در منطقه جنوب شرق کشور یک مورد بوده است، اطراف 
تهران، شمال شرق کشور و همچنین در بردســیر کرمانشاه در دو ماه 

گذشته ۲ بار سرقت اتفاق افتاده است.
مدیر عامل شــرکت خطوط لوله و مخابــرات نفت افزود: بیشــترین 
دستبرد به فراورده ها مربوط به گازوئیل است که آمار و ارقام مشخصی 
از میزان ســرقت این فرآورده نفتی در دســت نیســت. زیــرا قیمت 
حامل های انرژی باال است و باید دید که قیمت واقعی حامل های انرژی 

چقدر است.

مدیر عامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با بیان اینکه چنانچه 
خط دچار مشکل شود، مجبوریم آن را متوقف کنیم.

وی درباره ســرقت از خطوط گفت: با افزایش قیمت فراورده و نفت خام 
ســرقت از خطوط یکی از دغدغه های ما در ســطح کالن کشور است، 
چراکه عالوه بر مســائل اقتصادی، مخاطرات زیســت محیطی و جانی 

در پی دارد.
رحیمی با بیان اینکه افزایش قیمت منجر به زیاد شــدن انشعاب های 
غیرمجاز شده اســت، خاطرنشــان کرد: قباًل ســاالنه ۲ مورد سرقت 
داشتیم اکنون ده ها برابر شــده به طوری که هفته ای یک مورد انشعاب 
داریم ولی با اقداماتی که انجام می شــود، اکثر انشــعابات و تعرضات به 

سرعت کشف می شود.
وی ادامه داد: با اســتفاده از تجهیزات و پایش خط به سرعت نسبت به 

کشف انشعابات غیرمجاز اقدام می کنیم.
مدیر عامل شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت با بیان اینکه ســرقت 
از خطوط برای ما هزینه دارد و مســائل اجتماعی ایجاد می کند، گفت: 
بعضاً سارقان نمی توانند انشعاب را کنترل کنند و مواد نفتی در محیط 

قرار گرفته و مشکالت االیندگی ایجاد می کند.

و نیر

خریدار  مدیر ســابق برنامه ریزی تلفیقی 
شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی گفت: دو پاالیشــگاه میعانات گازی با 
ظرفیت مجموع ۱۸۰ هزار بشــکه در حال 
ســاخت اســت و با راه اندازی آنهــا که در 
مدت یک و دو ســال آینده انجام می شود، 
۱۳۵۰۰۰ بشکه در روز نفتا تولید و با احداث 
واحــد تبدیل کاتالیســتی می تــوان آن را 
تبدیل به بنزین کــرد. بدین ترتیب حداقل 
بیســت درصد بر تولید بنزین کشور افزوده 

می شود.
شهاب الدین متاجی، درباره وضعیت تولید 
بنزین در کشــور اظهار داشــت: هم اکنون 
تولید بنزین حتی بیشتر از ظرفیت طراحی 
دستگاه های تولید بنزین است، در گذشته 
هم چنین بوده است. در اکثر پاالیشگاه های 
دنیا، میزان تصفیه واقعــی کمتر از ظرفیت 
اسمی است اما در ایران واحدهای عملیاتی 
بیش از ظرفیت طراحی کار می کنند و این 

به دلیل رشد مصرف است. 

دلیل فنی افزایش مصرف بنزین
وی افزود: تداوم این وضعیت سبب می شود 
که در مواردی مانند تعمیرات دســتگاه ها 
یا اشــکاالتی که بطور طبیعی در هر واحد 
عملیاتی پدید می آید مصرف بر تولید پیشی 
گیرد. همین وضعیت در مواردی که رشــد 
مصرف مقطعی بوجود می آید، وجود دارد. 
در این صــورت از ذخایر انبارهــای بنزین 
اســتفاده می شــود و یا از موادی که اجزای 
بنزین بــوده و در پتروشــیمی ها به عنوان 
محصول فرعــی یا میانی تولید می شــوند، 
اســتفاده می شــود. تامین کمبود مقطعی 
از طریــق واردات نیز امکان پذیر اســت، با 
توجه به رشد مصرف سالیانه در صورتی که 
برای حفظ تعادل تولیــد داخلی و مصرف 
برنامه ریزی نشــود در آینده نیاز به واردات 

خواهیم داشت. 
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شناختی 
کــه از وضع دســتگاه های تولیــد بنزین و 
تخصص کارشناســان پاالیشگاه ها موجود 
است، مسائل فنی که ســبب کاهش تولید 
مستمر شــود وجود ندارد و مشکالتی  که 
بطور طبیعی در هر کارخانــه پدید می آید 
بسرعت توسط کارشناســان رفع می شود. 
مســئله مهم تعادل تولید و مصرف در وضع 
کنونی اســت که برنامه ریزی جهت کاهش 
مصرف یا افزایش تولیــد را در آینده نزدیک 

ضروری می سازد. 

راهی جز واردات هم داریم؟
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی گفت: 
در صورت ادامه رشد مصرف و عدم افزایش 
تولیــد ناگزیر بــه واردات هســتیم. البته 
راه هایی هم برای افزایش تولید وجوددارد. 
مثال با اختالط برخــی از محصوالت فرعی 
پتروشــیمی های آروماتیک ســاز و مــواد 
اکتان افــزای اکســیژنه می تــوان بنزین 

استاندارد تولید کرد. 

فرایند تولید بنزین پتروشیمی ها
وی دربــاره احتمــال تولیــد بنزیــن از 
پتروشــیمی ها بیان کرد: ابتدا الزم است به 
فرایند تولید پتروشــیمی ها اشاره شود. در 
تولید الفین ها که پایه اولیه برخی از پلیمرها 
هســتند از فرایند مولکول شــکنی اتان-

پروپان-بوتان-نفتای ســبک و نفت گاز در 
حضور بخارآب و درجه حرارت باال استفاده 
می شود. در این فرایند عالوه بر الفین هایی 
مانند اتیلــن و پروپیلن، محصولــی به نام 
بنزین پیرولیز تولید می شــود که مخلوطی 
از انواع هیدروکربن ها اســت و مقدار بنزن، 
آروماتیک هــا و الفین هــای یک گانــه و 
چندگانه در آن زیاد اســت و قابل استفاده 

برای بنزین نیست.
متاجی ادامــه داد: برای تصفیــه آن ابتدا 
باید وارد دســتگاه هیدروژناسیون شوند تا 
الفین های نامطلوب تبدیل شــوند و سپس 
وارد دستگاه اســتخراج بنزن شوند و پس از 

جدا کردن بنزن، محصول بدســت آمده را 
می توان در تولید بنزین مورد اســتفاده قرار 
داد. در پتروشــیمی های الفین ساز که فاقد 
دستگاه های هیدروژناســیون و استخراج 
بنزن باشند، بنزین پیرولیز یا باید به مصرف 

سوخت کوره ها برسد و یا صادر شود. 
پتروشــیمی های  در  داد:  توضیــح  وی 
آروماتیک ســاز، از نفتا به عنــوان خوراک 

استفاده می شود.
 نفتا ابتدا وارد دســتگاه تبدیل کاتالیستی 
می شود و محصول این دستگاه ریفورمیت 
نامیده می شود. در پتروشیمی هدف تولید 
بنزن – تولوئن و زایلن است. به همین دلیل 
خــوراک و شــرایط فرایندی بــه گونه ای 
تنظیم می شــود کــه تولید مــواد فوق به 
حداکثر برســد. مثــال هیدروکربن هایی با 
۶ اتم کربن در خوراک نفتای پتروشــیمی 
وجود دارد کــه تبدیل به بنزن می شــوند، 
اما در خــوراک نفتای واحدهــای تبدیل 
هیــدرو  پاالیشــگاه ها،  کاتالیســتی 
کربن هایــی با ۶ اتــم  کربن وجــود ندارد. 
این یک تفــاوت مهم بیــن ریفرمیت های 
تولیدی پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها است. 
ریفورمیــت مهمتریــن ماده بــرای تولید 
بنزین است. بنابراین در صورت نیاز به تولید 
بنزین در پتروشــیمی ها، بایــد از خوراک 
مناسب تولید بنزین اســتفاده شود یا پس 
از اســتخراج بنزن، آن  را برای تولید بنزین 

مورد استفاده قرار داد. 
مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی افزود: در 
پتروشــیمی ها، مولکول های بنزن-تولوئن 
و انــواع زایلن ها از ریفرمیت جدا می شــود 
و باقیمانــده را می توان بــرای تولید بنزین 
مورد اســتفاده قــرار داد، بنابراین حداقل  
به ســه روش می توان از پتروشــیمی های 
آروماتیک ساز، مواد مناسب بنزین دریافت 
کرد کــه از جمله آن محصــوالت فرعی که 
فاقد بنزن هســتند، اســتفاده از اکتان افزا؛ 
ریفرمیتی که با خوراک و شــرایط عملیاتی 
مناسب بنزین تهیه شــده باشد و ریفرمیت 

پس از فرایند استخراج بنزن است.

یک راه حل کوتاه مدت
وی تاکید کرد: با رشــد مصــرف به عنوان 
راه حــل کوتاه مدت نیاز بــه دریافت بنزین 
پتروشــیمی ها وجود دارد. اگــر دقت  الزم 
صورت گیرد آلودگی وجود نخواهد داشت. 
منظور از دقت این اســت کــه روش تولید 
مشخص باشــد و آزمایش های کیفی انجام 

و مستند باشد.

پاالیشگاه جدید بسازیم؟
متاجی درباره لزوم احداث پاالیشگاه جدید 
گفت: برای افزایش تولید بنزین فعال نیاز به 
احداث پاالیشــگاه نفت خام  با صرف هزینه 
زیاد نیست. اما جهت تکمیل زنجیره ارزش 
نفت خــام و منابع گاز و در صــورت تامین 
مالــی  احــداث مجتمع های تولیــد مواد 

شیمیایی و پتروشیمی باید صورت گیرد. 

۲0 درصد به ظرفیت تولید بنزین 
اضافه می شود

وی ادامه داد: با توجه به وجود نفتا و صادرات 
آن و نیــز حداقل احــداث دو پاالیشــگاه 
میعانــات گازی در حال حاضــر، می توان 
بیشــتر از بیســت درصد تولیــد بنزین را 
افزایش داد. دو پاالیشــگاه میعانات گازی 
بــا ظرفیت مجمــوع ۱۸۰ هزار بشــکه در 
حال ساخت اســت با راه اندازی آنها که در 
مدت یک و دو ســال آینده انجام می شــود 
۱۳۵۰۰۰ بشــکه در روز نفتا تولید می شود 
و با احداث واحد تبدیل کاتالیستی می توان 
آن را تبدیل بــه بنزین کــرد، بدین ترتیب 
حداقل بیست درصد بر تولید بنزین کشور 
افزوده می شــود، از ســوی دیگــر نفتای 
اضافی موجــود در برخی پاالیشــگاه های 
دیگر را نیــز می توان با احداث تاسیســات 
مناســب به بنزین تبدیل کرد، بدین ترتیب 
برای افزایــش تولید بنزین نیــاز به احداث 
پاالیشــگاه نفت خام نیســت بلکه احداث 
تاسیســات جدید در کنار پاالیشــگاه های 
میعانات گازی که به بخش خصوصی و غیر 
دولتی تعلق دارند کشور را از واردات بنزین 
در آینده بی نیــاز می کند.اگر از هم اکنون با 
جدیت اقدام شــود احداث دســتگاه های 
تبدیــل کاتالیســتی برای افزایــش تولید 
بنزین در جــوار پاالیشــگاه های موجود و 

درحال احداث به سه سال زمان نیاز دارد. 

بنزین را وارد می کنیم یا به 
پتروشیمی ها متوسل می شویم؟

مدیر ســابق برنامه ریزی تلفیقی شــرکت 
ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی با 
اشــاره به راهکارهای حل مسئله بنزین در 
کشور اظهار داشــت: در حالی که هم اکنون 
هیچ کاری بــرای کاهش مصــرف صورت 
نگرفته است با اســتفاده از امکانات موجود 
که در مــورد پتروشــیمی ها توضیح داده 
شــد می توان تولید بنزیــن را افزایش داد. 
باید توجه شود که برخی از روش های تولید 
بنزین در پتروشــیمی، سبب کاهش درآمد 
آنها می شــود و باید با هزینه واردات بنزین 

مقایسه شود و گزینه مناسب انتخاب شود.

 راه حل اصولی برای کاهش 
مصرف بنزین

وی ادامــه داد: بــرای کاهش مصــرف نیز 
راه های کوتاه مدتی مانند کاهش ترددهای 
تک سرنشــین در شــهرها وجود دارد، در 
این زمینه بایــد فرهنــگ کاهش مصرف 
بوجود آیــد. نرم افزارهایی وجــود دارد که 
روی موبایل هــا نصب می شــود و افرادی 
که با خودروی شــخصی به سرکار می روند 
می توانند به کمک این نرم افزارها همســفر 
انتخاب کنند و در کشورهایی که اجرا شده 
است در کاهش سفرهای تک سرنشین موثر 
واقع شــده اســت، راه های متعدد دیگری 
هم برای کاهش تردد شــهری و بین شهری 
وجوددارد، مهم آن اســت که عزم برای این 
امر وجود داشــته باشــد، تا زمانی که هیچ 

اراده ای بــرای اینکار وجودندارد، تالشــی 
صــورت نخواهد گرفــت. راه حــل اصولی 
برای کاهش مصرف بنزین، مدرن ســازی و 
گسترش شــبکه حمل و نقل عمومی است 
که مردم در یک انتخاب طبیعی از شــبکه 

عمومی استفاده کنند. 

سوخت جایگزین بنزین
متاجی بــا بیان اینکــه افزایش اســتفاده 
از  ســی ان جی مصــرف بنزیــن را کاهش 
می دهد، خاطرنشــان کرد: البتــه به دلیل 
اینکه خودوهای پایه گازســوز یعنی دارای 
موتورهایــی با طراحــی مناســب گاز ، به 
اندازه کافی در دسترس نیســت و نیز عدم 
توزیع مناســب ایســتگاه های سی ان جی، 
از تمــام ظرفیت آن اســتفاده نمی شــود. 
اســتفاده از گاز مایع نیز راه حل  مناســبی 
اســت. در شــهرهایی که توزیع مناســبی 
از ایســتگاه های ســی ان جی وجود ندارد 
و نزدیک به مراکز تولید گاز مایع هســتند، 
گاز مایــع جایگزیــن خوبی بــرای بنزین 
اســت، احداث جایگاه هــای گاز مایع برای 
ســوخت گیری خودروها و در دسترس قرار 
دادن تجهیزات الزم بــرای احتراق، الزمه 
اینــکار اســت. باتوجه به ســرمایه گذاری 
انجام شده برای ســی ان جی و عدم استفاده 
از ظرفیت کامل آن، وارد کردن گاز مایع به 
سبد ســوخت حمل و نقل و انتخاب محل 

احداث باید با مطالعات کافی صورت گیرد.

برنامه درازمدت برای کاهش
 مصرف سوخت

وی افزود: یک برنامه درازمدت برای کاهش 
مصرف سوخت در داخل شــهرها استفاده از 
خودروهای برقی است. گرچه در کشور برای 
تولید برق از سوخت های فســیلی استفاده 
می شــود و با توجه به راندمــان تولید برق، 
جایگزینــی بنزین با باطــری از نظر کاهش 
گازکربنیک اثری ندارد، اما اســتفاده از برق، 
آلودگی شهرها را کاهش می دهد. سوخت ها 
هر چقدر تمیز باشند در شرایط احتراق موتور 
انواع مولکول های مضــر و ریزگردها را تولید 
می کنند و حتی با وجــود کاتالیزور تصفیه و 
فیلترهای ریزگــرد ، تصفیــه کامل صورت 
نمی گیرد. راه حل کاهش آلودگی شــهرهای 
بزرگ برقی کردن خودروهاســت که نیاز به 
توســعه صنعت برق و زیر ساخت های داخل 

شهری برای ذخیره برق در باطری ها دارد.

پاالیشگاه های فراسرزمینی آری 
یا خیر؟

مدیر ســابق برنامه ریزی تلفیقی شــرکت 
ملی پاالیــش و پخــش فرآورده های نفتی 
درباره اســتفاده از ظرفیت پاالیشگاه های 
فراســرزمینی گفت: انعقاد قرارداد تامین 
خوراک و دریافت بنزین به عنوان بخشی از 
قیمت نفت خام و میعانات راه حل مناسبی 
اســت. همچنیــن در صورت وجــود بازار 
برای محصــوالت دیگر می تــوان قرارداد 
حق العمــل کاری با پاالیشــگاه های دیگر 

منعقد کرد، اقدامی که در گذشته نیز انجام 
می شده است .

کاهش سقف توزیع به صالح نیست
کاهش ســقف توزیــع بنزین  وی دربــاره  
خاطرنشــان کــرد: کاهش ســقف توزیع از 
جهات گوناگــون بــه هیچ وجه بــه صالح 
نیست. در بســیار کوتاه مدت کاهش سقف 
ســوخت گیری می تواند در مدیریت مخازن 
موثر باشــد اما بدلیل افزایــش تعداد دفعات 
سوخت گیری، نباید مدت طوالنی ادامه یابد.

گران کردن بنزین صحیح نیست
 متاجی در ارزیابی ابزار قیمت برای کاهش 
مصرف تصریح کــرد: افزایــش قیمت در 
کاهش مصــرف افــراد پردرآمــد تاثیری 
دارد. مصرف کننده عمده بنزیــن افراد با  ن
درآمد متوسط و پایین هستند که استفاده 
از خودرو برای گــذران زندگی آنها ضروری 
است. خودرو برای این افراد وسیله ضروری 
زندگــی معمولــی و نه رفاهی محســوب 
ی شــود. افزایش قیمت ســوخت بدون  م
رنامه ریزی و انجام توســعه شبکه حمل و  ب
نقل عمومی که امکان انتخاب دیگری برای 
مردم فراهم کند صحیح نیســت. همچنین 
در شــرایط تورمی افزایش قیمت سوخت 

تاثیر بسیار منفی خواهد داشت. 

واقعی کردن قیمت انرژی منوط
 به رضایت عامه

وی یادآور شــد: در درازمدت با توســعه و 
بهبود شــبکه نقلیه عمومی، توضیح دقیق 
آثار واقعی کردن قیمت انــرژی در اقتصاد 
کشــور برای جامعــه، گســترش فرهنگ 
حفاظــت محیط زیســت درمیان اقشــار 
مختلــف، برنامه ریــزی برای جبــران آثار 
نفــی افزایش قیمــت بــر خانواده های  م
کم درآمــد حــذف تدریجی یارانــه انرژی 
امکان پذیــر اســت. بطور خالصــه واقعی 
کردن قیمت انرژی هنگامی در کشور بطور 
وفقیت آمیز اجرا خواهد شــد که اقتصاد  م
کشــور بهبود یافته و رضایت عامه  را در پی 
داشــته باشــد. این امر نیاز به برنامه ریزی 
جامــع و گفتگوهای کارشناســی و اجرای  
موفق برنامه های پیش نیــاز  و آگاهی مردم 

از آثار مثبت آن دارد. 

سی ان جی به صرفه است؟
مدیر ســابق برنامه ریزی تلفیقی شــرکت   
ملی پاالیــش و پخش فرآورده هــای نفتی 
همچنین بــه ارزیابی نقش خودروســازان 
پرداخــت و گفت: یکــی از دالیــل کاهش 
ستقبال از مصرف سی ان جی عدم استفاده  ا
از موتورهای طراحی شــده برای مصرف گاز 
در خودروها اســت. این در حالی اســت که 
رای احداث تاسیسات ســی ان جی معادل  ب
۴۰ میلیون لیتر بنزین در کشور هزینه شده 
اســت. در این زمینه یعنی تولیــد خودرو با 
موتور پایــه گازی، عملکرد خودروســازان 
مثبت نیســت. در صورتی که موتورهایی که 
برای سوخت بنزین طراحی شده اند، گازسوز 
شــوند، هزینه تعمیراتی بسیار زیاد می شود 
و استفاده از گاز در مقایســه با بنزین با توجه 
به وقت صرف شــده برای تعمیر و رفت و آمد 

برای سوخت گیری، با صرفه نخواهد بود. 

خودروسازان بنزین می بلعند
وی بیان داشت: مصرف ســوخت بسیاری 
از خودروهــای داخلی ۹ لیتــر در هر صد 
ومتر مســافت داخل شــهری اســت   ل ی ک
یک خودروی نــه چندان مــدرن خارجی 
در هر صــد کیلومتــر داخل شــهر ۷ لیتر 
یــن مصــرف می کنــد و خودروهای  ز ن ب
جدید حداکثــر ۵ لیتر مصــرف می کنند. 
بنابراین یکــی از دالیل باال بــودن مصرف 
بنزیــن، کیفیت نامطلوب خودروهاســت، 
ز خوروســازان داخلــی انتظــار می رود  ا
برنامه های زمان بندی شــده خــود را برای 
تولیــد خودروهــای کم مصرف بــه افکار 

عمومی اطالع دهند.

یک کارشــناس ارشــد حوزه انرژی معتقد اســت در 
شــرایط فعلی و با وجــود تحریم ها در حــوزه انرژی، 
انجام مذاکرات با کشــورهایی مانند ژاپن موجب شود 
تا درصورت وقوع توافق برجام با وجود زیرساخت های 

مناسب، کار با حداکثر ظرفیت آغاز شود.
مرتضی بهروزی فر، با اشاره به تحریم مجدد آمریکا 
علیه نفت ایران، اظهار کرد: پــس از رفتن ترامپ و 
آمدن بایدن فضا تــا حدودی بــرای صنعت نفت 
ایران بازتر شد، چراکه سیاست های ترامپ در این 
بخش با بایدن متفاوت شــد، بنابراین در شــرایط 
فعلی راه های تنفس برای اقتصاد ایران نســبت به 
قبل بیشتر شده اما مســاله این است که اگر جامعه 
جهانی بخواهد می تواند موانعی در این بخش ایجاد 

کند.وی با بیان اینکه فــروش نفت نیازمند 
تمهیداتی اســت و در شــرایط تحریم 
حجم آن کاهش می یابــد، ادامه داد: با 
این حــال می توان بــا دور زدن تحریم و 
راه های دیگر، میزان فروش را افزایش و 
از ظرفیت صادراتی نفت ایران اســتفاده 
کرد اما باید درنظر داشت که هزینه انجام 

این کار باال خواهد بود، باید تخفیف بیشتری داده 
شود و پول آن نیز به راحتی قابل بازگشت به کشور 

نیست.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه اگر ایران 
امکان صادرات نفت را داشــته باشــد، قطعا وضعیت 
اقتصادی کشــور بهبود می یابد، گفت که در شــرایط 

فعلی نیــز می تــوان بــا دور زدن تحریم ها 
شرایط را بهبود بخشــید. در این بین مذاکره 
با کشــورهایی همچون ژاپن می تواند اثرات 
مثبتی داشته باشــد تا راه برای صنعت نفت 

ایران هموار شود.
وی ادامــه داد: انجام چنیــن مذاکراتی می 
تواند موجب شــود تا درصورت وقوع توافق 
برجام با وجود زیرســاخت های مناســب بــا حداکثر 
ظرفیــت کار آغاز شــود؛ همچنین می تــوان چنین 
مذاکراتی را با شــرکت های بزرگ دیگر کشــورها نیز 
برقرار کرد چراکه بی شک نتایج مثبت آن کم نخواهد 

بود.
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی با بیان اینکه انجام 

چنین مذاکراتی موجب فراهم شدن زیرساخت ها می 
شــود، اگر ژاپن نیز بتواند مجوزهایی را از آمریکا اخذ 
کند، اکنون نیز می توانیم کار را شروع کنیم، ادامه داد: 
در مجموع انجام اینگونه مذاکرات یک بازی دو سر برد 

برای هر دو کشور است.
بهروزی فر با اشــاره به وضعیت روسیه، اظهار کرد: این 
کشور اکنون با مشکالت اساســی مواجه است و رقیب 
ایران به حســاب می آید، حداقل ۱.۵ میلیون بشکه در 
روز به دلیل عدم بازاریابی میزان تولید آن کاهش یافته 
و این در شرایطی اســت که به هند و چین تخفیف نیز 
داده است، در این شــرایط این کشــور به فکر توسعه 
صنعت خود اســت و نمی تواند چندان روی کمک آن 

حساب کرد.

نفت

راهی هموار برای نفت ایران

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 وساختمان های فاقد سندرسمی

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای شماره   140160309068001415 مورخ 1401/6/6 پرونده کالسه 
1400114409068000258 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت آقای  جالل خســروی 
اقبال به شناسنامه شماره 657  کد ملی0045368767   صادره ازتهران  فرزند 
مرتضی   درششــدانگ یکباب ساختمان مســکونی   به مساحت 1200 متر مربع 
پالک شماره  32 اصلی  واقع در قزوین بخش 5   حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین  
خریداری ازحســین ذوالقدر و شعبان ذوالقدر و عزت ترکمن و زیاد بابایی و ذبیح 
اله یوسفی و محمد حسین بابایی و ولی اله بابایی و اکبر بابایی تایید و محرزگردیده 
است  . لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانندازتاریخ انتشــاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره 
تسلیم وپس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ  تسلیم اعتراض،دادخواست 
خودرابــه مراجع قضایــی تقدیم نمایند.بدیهی اســت درصــورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.
تاریخ انتشارنوبت اول: 1401/7/10تاریخ انتشارنوبت دوم:1401/7/25

علی شهسواری – رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی مفقودی 
ســند وبرگ ســبز وبرگ کمپانی پژو رنگ نقره ای متالیک مدل 1385به شماره موتور 
12485093360وشاســی 19364889وشهربانی ایران 54_952ص69به نام عبد 

اله کهدویی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد
یزد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای یادگار کرمی کریانی با ارائه وکالتنامه شــماره 166147 مورخ 20/6/1401 دفتر 3 با تقدیم 
دو برگ فرم استشهادیه محلی مصدق شده بشماره 637210 مورخ 14/6/1401 دفتر 4 کرمانشاه 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 4546 فرعی از 366_اصلی بخش یک حومه بنام جعفر 
احمدی صادر و تســلیم گردیده که بعلت سهل انگاری ســند مالکیت به شماره سریال 797071 
مفقود شــده اســت لذا مراتب طبق ماده 120_آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشود تا 
چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد آنان میباشد از تاریخ انتشار 
این اگهی به مدت 10 روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نســبت به صدور 
 ســند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد .

رونوشت :جهت اطالع و اقدام به ستاد اجرای فرمان امام
مهدی زارعی وش-سرپرست واحد ثبتی حوزه ملک کرمانشاه ناحیه یک
از طرف مهدی میهمی
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توصیه محققان استرالیایی
قهوه در افزایش طول عمر موثر است

تحقیقات جدید نشــان می دهد افــرادی که روزانه دو یا ســه فنجان 
قهوه می نوشند نسبت به افرادی که این نوشــیدنی را نمی نوشند عمر 

بیشتری دارند.
 به نقل از هلث الین، به گفته محققان، به نظر می رسد دوستداران قهوه 

قلب سالم تری دارند که ممکن است به افزایش طول عمر کمک کند.
دکتر »پیتر کیستلر«، نویسنده این مطالعه از مؤسسه تحقیقات قلب و 
دیابت بیکر در ملبورن استرالیا، گفت: »قهوه آسیاب شده، فوری و بدون 
کافئین با کاهش مشــابهی در بروز بیماری هــای قلبی عروقی و مرگ 

ناشی از بیماری قلبی عروقی یا هر علتی مرتبط بودند.«
در این مطالعــه، داده های حدود ۴۵۰ هزار نفر در رده ســنی ۴۰ تا ۶۹ 
سال مورد بررسی قرار گرفت و بر میزان مصرف روزانه قهوه و طول عمر 

آنها، بیماری قلبی، نارسایی قلبی و سکته مغزی در آنها تمرکز شد.
با توجه به مصرف روزانه قهوه، شــرکت کنندگان به شش گروه تقسیم 
شــدند: بدون مصرف قهوه؛ کمتر از یک فنجان در روز؛ یک فنجان در 
روز؛ دو تا ســه فنجان در روز؛ چهار تا پنج فنجان در روز؛ و بیش از پنج 
فنجان در روز.محققان دریافتند افرادی که ســطح متوســطی از قهوه 
مصرف می کنند )دو تا سه فنجان در روز( در مقایسه با افرادی که هرگز 

قهوه نمی نوشیدند، بیشترین بهره را در طول عمر خود می بردند.
به نظر می رسید که نوع قهوه کمی مهم باشــد: افرادی که قهوه آسیاب 
شــده می نوشــیدند، در طول دوره مطالعه ۲۷ درصد کمتر با احتمال 
مرگ روبرو بودند. کسانی که قهوه بدون کافئین مصرف می کردند ۱۴ 
درصد و کسانی که قهوه فوری می نوشیدند ۱۱ درصد کمتر با احتمال 

این خطر روبرو بودند.
فقط کمتر از ۱۰ درصد از شرکت کنندگان در طول مطالعه به بیماری 
قلبی مبتال شــدند. اما باز هم، احتمال وقوع این اتفــاق در بین افرادی 
که دو تا سه فنجان قهوه آسیاب شــده در روز می نوشیدند، ۲۰ درصد 
کمتر بود و در میان افرادی که مقدار مشابه قهوه فوری یا بدون کافئین 

مصرف می کردند، به ترتیب ۹ و ۶ درصد کمتر بود.
نوشــیدن قهوه نیز به طور قابل توجهی با کاهش خطر ابتالء به آریتمی 
قلبی در افراد مرتبــط بود.کیســتلر معتقد اســت: »می تواند دالیل 

بیولوژیکی عامل مفید بودن قهوه باشد.«
وی خاطرنشــان کرد: »کافئین شناخته شــده ترین ترکیب در قهوه 
است، اما این نوشــیدنی حاوی بیش از ۱۰۰ جز فعال بیولوژیکی است. 
این احتمال وجود دارد کــه ترکیبات بدون کافئین هــم عامل روابط 
مثبت مشاهده شــده بین نوشــیدن قهوه، بیماری های قلبی عروقی و 

زنده ماندن باشند.«

وخانه ها ۳ نوع واکسن آنفلوانزا در دار
نایب رئیس انجمن داروســازان ایران، گفت: در حال حاضر واکســن 
آنفلوانزا ســاخت داخل بــه همراه واکســن های وارداتی در ســطح 

داروخانه ها موجود است.

ســیدعلی فاطمی افزود: واکسن های هلندی و فرانســوی آنفلوانزا، به 
همراه واکسن ساخت داخل در سطح داروخانه های کشور توزیع شده و 

از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد.
وی در ارتباط با قیمت واکســن های هلندی و فرانسوی، گفت: قیمت 
واکسن های خارجی، ۲۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است و واکسن ایرانی هم 

۲۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.
فاطمی با اشاره به اینکه واکسن های خارجی با سه هفته فاصله نسبت به 
واکسن ایرانی در سطح داروخانه ها توزیع شده است، افزود: استفاده از 
واکسن ایرانی آنفلوانزا برای کودکان و خانم های باردار هنوز مورد تأیید 
وزارت بهداشــت قرار نگرفته و همین موضوع باعث شده در مقایسه با 

واکسن های هلندی و فرانسوی، کمتر مورد استقبال قرار بگیرند.
وی با اشــاره به تاریخ انقضای واکســن ها، گفت: شرکت های پخش به 
داروخانه ها گفته اند که واکسن های باقی مانده را پس می گیرند و از این 

جهت، مشکلی وجود ندارد.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به این موضوع که استفاده 
از واکسن ایرانی آنفلوانزا برای کودکان و خانم های باردار هنوز به تأیید 
وزارت بهداشت نرسیده است، افزود: البته استفاده از این واکسن منعی 

ندارد.

عضو شورایعالی سالمندان کشور :
چالش سالمندی به یک ابر بحران تبدیل می شود

 عضو شورایعالی سالمندان کشور گفت: پیش بینی می شود که در سال 
۱۴۱۰ بحث چالش سالمندی تبدیل به یک ابربحران در کشور شود.

احمد دلبــری در همایش روز جهانی ســالمند که در دانشــگاه علوم 
توانبخشی و سالمت اجتماعی برگزار شد، افزود: کشور ما طی ۴۰ سال 
گذشته خدمات بسیار شایســته ای در زمینه بهداشت، درمان و بیمه 
ای در جامعه داشته که باعث شــده تا امید به زندگی به میزان ۲۰ سال 
افزایش یابد و این میزان رشــد، از میانگین جهانی نیز بیشتر است. اما 
انتظار می رود، به تناســب افزایش امید به زندگــی در جامعه، کیفیت 
زندگی نیز افزایش یابد که نیاز به بســیج ملی برای رسیدگی به مسایل 

مختلف سالمندان داریم.
وی اظهار داشــت: انتظار می رود دولت به جایگاه دبیرخانه شورایعالی 
سالمندی توجه ویژه داشته باشد. سند ملی سالمندان که تصویب شده 
اســت، نیاز به برنامه اقدام و اجرا دارد، ضمن آنکــه نیازمند توجه ویژه 

مجلس محترم شورای اسالمی به قانون حمایت از سالمندان هستیم.
دلبری افزود: بحث معیشتی سالمندان، از جمله موضوعات اساسی این 
حوزه است، چرا که هم اکنون متاســفانه میزان فقر در میان سالمندان 
دو برابر دیگر رده های سنی است. تامین نیروی انسانی متخصص حوزه 
ســالمندی نیز از نیازهای جدی این قشــر از جامعه می باشد بطوری 
که کشور ما براساس اســتانداردهای جهانی به دو هزار و ۳۲ متخصص 
طب سالمندی نیازمند است، درصورتی که از سه پیش با توقف تربیت 
نیروی متخصص در این رشــته، به تعــداد ۲۳ فــارغ التحصیل طب 
سالمندی در کشــور، افزوده نشده اســت که این رقم با استانداردهای 

جهانی، فاصله زیادی دارد.
وی همچنین پوشش بیمه تکمیلی برای سالمندان را از دیگر نیازهای 
این قشر ذکر کرد و گفت: ۷۰ درصد ســالمندان کشور، بیمه تکمیلی 
ندارند و تقریبا ۵۵ درصد ســالمندان، مســتمری دریافت نمی کنند 
و اگر امروز به فکر رســیدگی به مسایل و مشــکالت  ۹ میلیون و ۳۰۰ 
هزار سالمند کشــور نباشیم، این جمعیت در ســال ۱۴۳۰ که به بیش 
از ۲۶ میلیون نفر می رســد، قطعا چالش امروز را بــه ابربحران تبدیل 
خواهد کرد. دلبری در پایان ســخنانش، از همه دســت اندرکاران در 
اداره سالمندی وزارت بهداشــت، در مرکز تحقیقات و دیگر بخش های 
دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی و ســازمان ها و نهادهای 

مختلف که در برگزاری این همایش همکاری  کردند، تشکر کرد.

شهر

زاکانی گفت: فرسودگی شــهر تهدیدات زیادی را برا 
شــهروندان ایجاد می کند و باید در این بافت فرسوده 

مسکن مقاوم ساخت.
 علیرضا زاکانی شــهردار تهران در آئین آغاز ســاخت 
بیش از ۱۰ هــزار واحد مســکونی کــه در مجموعه 
جنگ افزارســازی برگزار شــد با بیان اینکه ارتباط با 
وزارت دفاع خوب اســت، گفت: در بستر این ارتباطات 

گشایش هایی در تهران صورت گرفته است.
وی ادامــه داد: ۱۱ هکتــار از ۱۷ هکتار ایــن مرکز به 
فضاهای عمومــی و ســبز اختصاص میابــد و چهره 
جدیدی از شــهر را ایجاد می کند و ۲ هزار و ۶۰ واحد 
در ۶ هکتار با تأمین تمامی ســرانه ها ساخته می شود و 

گشایشی برای منطقه ۱۳ است.
زاکانی با اشاره به پادگان دوشان تپه بیان کرد: گشایش 
در این پروژه بن بســت های مرتبط با منطقه پیروزی و 

دماوند را باز می کند و اکنــون این پروژه در 
حال ورود به کمیسیون ماده ۵ است.

شهردار تهران با اشــاره به مسئولیت پذیری 
گفت: اســاس انقالب و آموزه هــای دینی بر 
پایه مسئولیت پذیری شــکل گرفته است و 
در شــنبه های امید و افتخار تمامی نیازهای 
اهالی تهران را هدف گذاری کرده ایم و تالش 

ما این است تا خدمات بیشتری ارائه دهیم.
وی اظهار کرد: قرارگاه جهادی مســکن و تالش های 
سازمان نوســازی در خصوص ایجاد مسکن و الگوهای 
جدید او دنبال می شــود یکــی از اجزای این بســته 

خدمتگزاری و مسئولیت پذیری است.
زاکانی با بیان اینکه برای هر منطقه در قرارگاه جهادی 
مســکن مابه ازایی تعریف شده است گفت: سایت های 
سابق هی بنای گره زدن بر مشــکالت مردم را داشت 

اما بنا شــد تا با کاهش زمان صــدور پروانه 
خدمتی جدیــد را تعریف کنیــم و هر ۶ ماه 
کاهش زمان ساخت برای سازنده ارزشمند 
است و بر همین اساس تالش شد تا این مدت 
کاهش یابد و در حداقل زمان بتوانیم پروانه 

صادر کنیم.
شــهردار تهران تصریح کرد: هم چین ین بنا 
شد تا با ارائه خدمات تشویقی نسبت به افزایش طبقات 
ساخت نیز توجه داشته باشیم و بر همین اساس امکانی 
فراهم شد تا ساخت بیش از ۱۰۰ متر دارای یک طبقه 
تشــویقی و ســاخت بیش از ۴۰۰ متر به شرط تأمین 

معبر دارای ۲ طبقه اضافه باشد.
وی تصریح کرد: امروز مســیر کار بسیار هموار و دقیق 
است و مشارکت در ســاخت از طریق صدور تسهیالت 
و پروانه و از طریق تأمین زمین، پروانه و مشــارکت در 

ســاخت توســط تمامی مجموعه های نظامی، اداری، 
اجرایی، بخش خصوصی و ســایر نهادها پیش می رود 
از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۰ شاهد سقوط در صدور پروانه 
بوده ایم و فرســودگی شــهر تهدیدات زیادی را برای 

شهروندان ایجاد می کند.
زاکانی با بیان اینکه توجه ما معطوف به ســاخت الگو 
اســت گفت: ایــن مجموعه هــا باید هویت اساســی 
شهرداری تهران را ایجاد کند و بر همین اساس شهرک 

سازی های الگو را در دستور کار قرارداده ایم.
شــهردار تهران تصریح کرد: به دنبال این هستیم تا به 
همت و عنایت مســئوالن آرزوی خرید مســکن را به 
واقعیت قابل دست یافتنی تبدیل کنیم و قیمت مسکن 
را کاهش دهیم.وی با اشاره به بافت فرسوده گفت: یک 
میلیون مسکن در تهران کم اســت و می توان در بافت 

فرسوده این مسکن ها را ساخت.

شهردار

علی قدمی  ســامانه یکپارچه ســرویس 
مدارس که امسال از سوی آموزش و پرورش 
راه اندازی شده است نقاط ابهام زیادی دارد 
که موجــب نارضایتی والدیــن و رانندگان 

شده است.
 بعد از دو ســال آمــوزش مجازی، ســال 
تحصیل جدید به صورت حضوری آغاز شد. 
طبیعی بود یکــی از موضوعاتی که برخی از 
خانواده ها برای تحصیل فرزندانشــان با آن 
مواجه شوند؛ گرفتن سرویس ایاب و ذهاب 

برای فرزندانشان باشد.
معاون سازمان تاکســیرانی تهران پیش از 
این گفته بود نرخ کرایه ســرویس مدرسه 
سه تا هشت میلیون تومان است. با این حال 
بررســی های مهر نشــان می دهد این رقم 

اصاًل رعایت نمی شود.
وزارت آموزش و پرورش پیش از آغاز ســال 
تحصیلی جدید ســامانه هوشمند سرویس 
مدارس را به نشانی sns.tehranedu.ir را 
راه اندازی کرد تا به نوعی موضوع ســرویس 

مدارس را مدیریت کند.
خانواده ها در ســامانه هوشــمند سرویس 
مدارس پــس از ثبــت اطالعــات اولیه و 
موقعیت منــزل خود، با انتخاب مدرســه، 
قیمت حدودی سرویس مدرسه فرزند خود 
را مشــاهده و پس از آن می توانند در سامانه 

برای سرویس درخواست دهند.
در ســامانه پس از ثبت و اعالم نرخ این پیام 

به والدین نشان داده می شود:
اولیا گرامی؛ قیمت هــای اعالمی بر مبنای 
پیشنهاد کارگروه ماده ۱۸ سرویس مدارس 
شهر تهران و تائید شورای شهر اسالمی شهر 
تهران اعالم می گردد؛ قیمت فوق حدودی 
بوده و نرخ نهایی توســط مدرسه از طریق 
همین ســامانه به شــما جهت تائید و سیر 
ادامه روند تخصیص سرویس مدرسه اعالم 

می گردد.
قیمت برای ۸ ماه ســرویس دهی، مدارس 
ابتدایی در صــورت ارائه ســرویس در ماه 
خرداد هزینه جداگانه محاســبه و دریافت 

می گردد.
علی رغم اینکه ســامانه قیمت اعالم شده را 

حدودی می داند با این حال به نظر می رسد 
نرخ های اعالم شده در ســامانه هم چندان 

منصفانه نیست.
پدر یک دانش آموز کــه از این قیمت های 
اعالم شــده ناراضی بود به خبرنــگار مهر 
گفت: فاصله منزل ما تا مدرســه با احتساب 
مســیر رفت و برگشــت مجموعاً با ماشین 
تنها ۱۵ دقیقه است چرا باید من فقط برای 
۸ ماه تحصیل فرزندم؛ بیــش از ۵ میلیون 

تومان هزینه بپردازم.
ولی ایــن دانش آمــوز به ما ایــن موضوع 
را هم اعــالم کرد که ســامانه چند روز قبل 
نرخ پیشــنهادی را بیش از ۸ میلیون تومان 
زده بــود و معلوم نیســت چرا ایــن رقم در 
این چند روز ۳ میلیــون تومان کاهش پیدا 
کرده است اما با این حال هم به دلیل فاصله 
خیلی نزدیک منزل ما تا مدرسه، بیش از ۵ 

میلیون تومان خیلی زیاد است.

مسئوالن سرویس مدارس به نرخ های 
اعالم شده در سامانه اهمیت نمی دهند

با وجود اینکه سامانه به خانواده ها هیچ نرخ 

قطعی را اعالم نمی کند و اعالم نرخ قطعی با 
پیمانکاران سرویس در هر مدرسه است؛ با 
این حال به نظر می رســد قیمت های اعالم 
شــده در ســایت در عمل با قیمت هایی که 
خانواده ها در نهایت ناچار بــه پرداخت آن 

می شوند اختالف فاحشی دارد.
پدر یک دانش آموز کــه فرزندش در مقطع 
ابتدایــی در حوالی میــدان پونک تحصیل 
می کند در گفت وگو بــا خبرنگار مهر گفت: 
قبل از اینکه ثبت نام کنیم به ما در مدرســه 
گفتنــد ۶ میلیون تومان هزینه ســرویس 
اســت. ما در ســامانه ثبت نــام کردیم که 
سامانه نرخ کرایه را حدود ۱۲ میلیون تومان 
اعالم کرد. چنــد روز پیش فردی که خود را 
مسئول سرویس مدرسه پسرم معرفی کرد 
با من تماس گرفت و گفت که نرخ سرویس 
فرزند شــما ۱۸ میلیون تومان است. وقتی 
از او بابت علت این اختــالف زیاد نرخ با نرخ 
ســامانه پرســیدیم، به ما گفت این نرخ ها 

ارتباطی با ما ندارد.
این پدر دانش آموز با بیان اینکه ۱۸ میلیون 
تومان بــرای ۸ مــاه تحصیل خیلــی زیاد 

است؛ گفت: ۱۸ میلیون یعنی نصف شهریه 
مدرســه فرزندم و این هزینه خیلی زیادی 
است. حتی اگر هر روز برای فرزندم تاکسی 

هم بگیرم این قیمت نمی شود.
مســئوالن مــدارس اعــالم می کنند که 
پیمانکاران سرویس مدرسه از سوی مناطق 
آموزش و پرورش به مدارس اعالم می شود 
و مدارس در انتخابات پیمانکاران و مسئول 

سرویس نقشی ندارد.
پیمانکاران هم اعــالم می کنند ۷۰ درصد 
پولــی کــه از خانواده ها گرفته می شــود 
مســتقیماً به راننده داده می شــود و مابقی 
به سازمان تاکسیرانی، راهنمایی رانندگی، 

مدرسه و آموزش و پرورش داده می شود.

نرخ های سرسام آور سرویس مدارس
ســیدعلی محتشــمی پور معــاون فنی و 
بهره برداری ســازمان تاکســیرانی شــهر 
تهران با بیان اینکــه عارضه اصلی در تعیین 
نرخ کرایه ســرویس مدرســه، اثرگذاری 
ســامانه های هوشمند مســافربری در این 
کسب و کار اســت، گفت: وقتی نرخ کرایه 

را برای به صرفه کردن سفر برای راننده باال 
می بریم، خانواده ها ناراضی می شوند و وقتی 
نرخ کرایه را برای رضایت خانواده ها کاهش 
می دهیــم، راننــده ای جذب نمی شــود؛ 
بگونه ای که ما برای ســرویس مدرســه در 
سال تحصیلی جاری ســه مرتبه فراخوان 
صادر کردیم که در مجمــوع حدود ۲۰۰۰ 

نفر راننده اعالم آمادگی کردند.
وی ادامه داد: این در حالی است که این رقم 
برای سال ۹۸، حدود ۱۸ هزار نفر بود. برای 
ســال تحصیلی جاری آمــوزش و پرورش 
شهر تهران اعالم کرد که به ۲۰ هزار راننده 
سرویس مدرسه نیاز دارد در حالی که فقط 
۲۰۰۰ نفر بــه فراخوان پاســخ دادند و ما با 
بحران مواجه هســتیم و این خالء و فاصله 
ناشــی از کســب و کارهای موازی است. با 
این وجود به نظر می رســد کسب وکارهای 
مــوازی نمی تواند دلیل و توجیه مناســبی 
برای رشد بسیار زیاد نرخ کرایه سرویس ها 

باشد.
محاسبات شان می دهد والدین در بسیاری 
از محالت شــهر تهران اگر هر روز هم برای 
فرزند خود تاکسی دربست بگیرند باز هم به 
حق الزحمه ای که ســرویس مدارس طلب 

می کنند نمی رسد.
معلوم نیســت که قیمــت گــذاری با چه 
فرمولی به دســت آمــده اســت و چگونه 
ــکاران می تواننــد تــا ایــن اندازه  ن ا م ی پ
قیمت های باالتری را بــه خانواده ها اعالم 

کنند.
از ســوی دیگر هنوز مشــخص نیست که 
مبالغ واریزی در ســامانه سرویس مدارس 
به چه حســابی می رود، چند درصد ســهم 
آمــوزش و پــرورش، چند درصد ســهم 
پیمانکار و چند درصد ســهم راننده است. 
به همین علت راننــدگان نیز نمی دانند باید 
در ازای دریافت چه مبلغی ۸ ماه از ســال را 
سرویس بگیرند. اینهمه نقاط ابهام موجب 
موج نارضایتی در میــان والدین و رانندگان 
شــده اســت و مدارس نیز از پاســخگویی 
روشــن و دقیق به دلیل عدم شفاف سازی 

آموزش و پرورش نیز طفره می روند.

وندان است فرسودگی تهران عامل، تهدید جان و زندگی شهر

مشکالت روحی و روانی ناشی از پاندمی

ونا چه تاثیری در افزایش آمار مرگ خود خواسته داشته است؟ کر
الهه جعفرزاده  طبق اطالعات منتشرشده 
از ســوی مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از 
بیماری های ایاالت متحده، نرخ خودکشی 
در ایاالت متحده، پس از دو ســال کاهش، 

اکنون افزایش یافته است.
 به گفته محققان مرکز ملی آمار بهداشــت، 
تعداد خودکشــی ها تا کنون بــه ۴۷ هزار و 
۶۴۶ مورد افزایش یافته است؛ در حالی که 
این آمار در ســال ۲۰۲۰ برابر با ۴۵ هزار و 
 ،CDC ۹۷۹ نفر بوده اســت. بر اساس آمار
نرخ خودکشــی در ایاالت متحــده نیز به 
تعداد ۱۴ مورد خودکشــی در میاِن هر صد 

هزار نفر افزایش یافته است.
نرخ خودکشــی در ایــاالت متحــده بین 
سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸، چیزی حدود ۳۰ 
درصد افزایش داشته است، در حالی که این 
آمار طی ســال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ با روند 

کاهشی مواجه بود.

   وزارت بهداشــت ایاالت متحده در 
راستای پیشــگیری از خودکشی و 
ارتقای سالمت روان چه اقدامی انجام 

داده است؟
در ماه ژوئیــه، وزارت بهداشــت و خدمات 
انســانی ایاالت متحده با توجــه به افزایش 
نرخ خودکشی در این کشور، یک خط تلفن 
اضطراری ملــی راه اندازی کــرد تا افرادی 
که به خودکشــی فکر می کنند یا از بحران 
سالمت روانی یا اعتیاد به مصرف مواد مخدر 

رنج می برند، بتوانند برای مشــاوره فوری با 
این شــماره )۹۸۸( تماس بگیرند؛ چیزی 
شبیه به تماسی که با ۹۱۱ با هدف گزارش 
وضعیت اضطراری فیزیکی حاصل می شود.

در طــی ایــن اقدام کــه با هــدف اهمیت 
بخشیدن به ســالمت روان صورت گرفت، 
گروه ویــژه خدمــات پیشــگیرانه ایاالت 
متحده هفته گذشــته توصیه کرد که طرح 
»غربالگــری اضطــراب«، جزئــی از روند 

ویزیت پزشکان باشد.

 آیا همه گیری کووید-1۹ در افزایش 
آمار خودکشی نقش داشته است؟

بــه گفتــه کارشناســان، همه گیــری 
کووید-۱۹ ممکن اســت تا حدودی در 
افزایش خودکشــی نقش داشــته باشد 
همانطور کــه این معضــل جهانی روی 
ســایر مشــکالت روحی و روانــی مانند 
افزایش خشــونت ها، انزوای اجتماعی، 
خشونت خانگی و خودکشی تأثیر داشته 

است.
ین کار، مدیر اتحادیه اقــدام ملی برای  ل کا
پیشگیری از خودکشی، در این راستا گفت: 
»مــا در طــول همه گیری شــاهد افزایش 
گزارش هایی با محوریت اختالل در سالمت 
روان بوده ایــم؛ هنگامی که افــراد از لحاظ 
روانی، احســاس ناراحتی کننــد و بیش از 
پیش تحت فشار باشند، احتمال خودکشی 

نیز افزایش می یابد«.

رین آمار خودکشی مربوط به  ت ش ی  ب
کدام گروه است؟

بیشــترین آمار خودکشــی متعلق به قشر 
مردان جوان ۱۵ تا ۲۴ ســاله است که این 
آمار نســبت به قبل ۸ درصد افزایش یافته 
است. بر اســاس مطالعات، این افزایش آمار 
حتی در میان مردان ۲۵ تــا ۴۴ و ۶۵ تا ۷۵ 

سال نیز رخ داده است.

آمار خودکشی در مردان نسبت 
به زنان بیشتر است

به طور کلی، افزایش میزان خودکشی برای 
مردان ۴ درصد و برای زنــان ۲ درصد بوده 
اســت. آمار کنونی نشــان می دهد که نرخ 
خودکشی در مردان ۳ درصد و در زنان تنها 
۲ درصد نسبت به گذشــته افزایش داشته 

است.
کالین کار اظهار داشــت: آمار خودکشی در 
مردان نسبت به زنان معموالً باالتر است زیرا 
ممکن است مردان دسترســی بیشتری به 
وسایل کشنده و راه های مختلف خودکشی 

داشته باشند.
جیل هارکاوی فریدمن، معاون پژوهشــی 
بنیاد پیشگیری از خودکشــی، در رابطه با 
این مســئله گفت: »از زمانی که ما اقدام به 
ثبت داده ها کردیم، شــاهد ایــن اختالف 
چشــمگیر بین خودکشــی مردان و زنان 

بوده ایم«.
روش هــای خودکشــی مــردان اغلــب 

خشونت آمیزتر اســت و احتمال بیشتری 
دارد که منجر به مرگ قطعی فرد شــود. در 
دســترس بودن آالت قتل نیز در این زمینه 
عامل مهمی محســوب می شود؛ برای مثال 
در ایاالت متحده مــردان به ۶ تــا ۱۰ نوع 

اسلحه به راحتی دسترسی دارند.
نظرســنجی های اخیر نشــان می دهد که 
۹۴ درصــد از مــردم، خودکشــی را یک 
مسئله بهداشــت عمومِی قابل پیشگیری 
می دانند. عالوه بر این، ۸۳ درصد می گویند 
که عالقه مند به یادگیــری راه های مقابله 
با خودکشــی هســتند تا از این طریق به 
افرادی کــه قصد خودکشــی دارد، کمک 

کنند.
طبق اطالعات منتشرشده از سوی موسسه 

ملی ســالمت روان ایاالت متحــده، عالئم 
هشداردهنده خودکشی عبارتند از:

   صحبت درمورد خودکشی.
  احساس گناه یا شرم.
  احساس سربار بودن.

  برنامه ریــزی یا مطالعه دربــاره راه های 
خودکشی.

  انزوا، گوشــه گیری و دوری از دوستان و 
خانواده.

  بخشــیدن وســایل مهم و شــخصی به 
اطرافیان.

  نوشتن و اعطای وصیت نامه به افراد.
  نوسانات خلقی شدید.

  تغییر در الگوی تغذیه و خواب.
  افزایش مصرف مواد مخدر یا الکل.



بهره برداری از فاز نخست شهربازی »کیو« خرم آباد که با ۲۰ میلیارد تومان اعتبار پس از ۱۰ سال  خرم آباد -طوالبی
بازسازی و نوسازی شده است جمعه شب آغاز شد.

شهردار خرم آباد در آیین افتتاح شــهربازی کیو اظهار داشت: ســرمایه گذار بخش خصوصی برای اتمام این پروژه ۳۰ 
میلیارد تومان اعتبار اولیه در نظر گرفته که برای بهره برداری از فاز نخست آن ۲۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

»سعید فتوحی« افزود: شهربازی کیو اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بسیاری از وسایل و تجهیزات آن پس از 
تأیید اداره کل استاندارد مورد استفاده شهروندان قرار گرفته اســت و ۲۰ درصد باقیمانده پروژه  پس از خریداری برخی 

وسایل تا پایان امسال نصب و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
وی افزود: علی رغم اینکه راه اندازی شــهربازی کیو یکی از نیازها و دغدغه های شــهروندان خرم آبــادی بوده اما این 
مجموعه از ۱۰ سال گذشــته تابحال تعطیل بوده است و شهرداری بصورت مشارکتی با ســرمایه گذار توافق نمود که 

شهربازی راه اندازی گردد که خوشبختانه امروز افتتاح شد.
فتوحی بیان کرد: عالوه بر نصب دستگاهها و تجهیزات داخل محوطه ، سالن سرپوشیده مجزا با ۲۳ وسیله بازی همچنین 

سالن دیگری بنام سالن وحشت نیز ایجاد شده تجهیزات مورد نیاز آنها نصب و آماده بهره برداری هستند.

لرستان

شهربازی »کیو« خرم آباد افتتاح شد

علیرضــا  اصفهــان -مریــم مومنی
مولــوی زاده، مدیر متالــورژی و روش های 
تولید شــرکت فوالد مبارکــه، از طراحی و 
تولید گرید ۳۴۰YC به ســفارش شــرکت 
ســایپا و برای تولید خودروی شاهین خبر 
داد و گفــت: طراحــی و تولیــد محصوالت 
جدید در حوزه های مختلف ازجمله صنایع 
خودروسازی، با تعامل گسترده با مشتریان 
و در نظر گرفتــن توانمندی هــای خطوط 
مختلف و خبرگی کارشناسان فوالد مبارکه 

محقق می شود.
وی با بیان اینکه این گریــد از رده فوالدهای 

HSLA (High- مســتحکم  کم آلیــاژ 
بــه شــمار   (Strength Low-Alloy
می رود، افزود: این گرید براســاس استاندارد 
شــرکت پوســکوی کره جنوبی و با الزامات 
خاص مشتری برای نخستین بار در کشور، با 
موفقیت طراحی و تولید شد تا فوالد مبارکه 
در تولید خودروهــای جدید و باکیفیت روز، 

نقشی اساسی ایفا کند.
مدیر متالورژی و روش های تولید شــرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: فوالدهای 
کم آلیاژ مســتحکم نســبت بــه فوالدهای 
آلیــاژی کربن، خــواص مکانیکــی بهتر و 

مقاومت بیشــتر در برابر خوردگــی دارند و 
با ســایر فوالدها متفاوت انــد؛ بدین صورت 
که آن هــا صرفا جهــت دارا بــودن ترکیب 
شیمیایی خاصی تولید نمی شوند، بلکه برای 
برخــورداری از خاصیــت مکانیکی بهتری 

ساخته می شوند.
مولوی زاده از حمایت های معاون بهره برداری 
و واحدهای فوالدسازی، نورد گرم، نورد سرد، 
برنامه ریزی فــروش، آزمایشــگاه و کنترل 
کیفی و کلیه واحدهای پشــتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه در زمینه کســب این موفقیت 

ارزشمند تشکر و قدردانی کرد

سنندج- فاطمه مالیی مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق کردســتان با بیان اینکه طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته، امسال طرح بهارستان در ۲۶۴ روستای 
استان انجام می شود گفت که این طرح نیمه اول امسال 

در ۴۵ روستا اجرا شده است.
هیوا لهونیان اظهار داشــت: قرار اســت طی یک برنامه 
ریزی پنــج ســاله )۱۴۰۰ تــا ۱۴۰۵) و در قالب طرح 
بهارستان شبکه برق روستاهای کردستان به طور کامل 

اصالح و بهسازی شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته از مجموع ۴۲۰ روستای 
مورد هدف، طرح بهارستان در ۳۵۳ روستا اجرا شد، اضافه 
کرد: برای امسال نیز مقرر شــده این طرح در ۲۶۴ روستا با 
بیش از ۸۶۰ میلیارد ریال اعتبار، اجرایی شود که تالش ما 

انجام کامل آن در روستاهای هدف است.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق کردستان میزان 
پیشرفت طرح بهارستان در استان را بیش از ۲۰ درصد 

عنوان کرد و افزود: تا پایان سال جاری با بهسازی شبکه 
برق روســتاهای مورد نظر، در مجموع تجهیزات شبکه 

توزیع برق ۶۱۷ روستای استان اصالح خواهد شد.
لهونیان ادامــه داد: جابجایی و مقاوم ســازی پایه های 
برق در معابر روستایی، تامین ولتاژ مطمئن مشترکین 
روســتایی، اصالح روشــنایی معابر عمومی روستاها، 
اصالح فرسودگی شــبکه برق روستاهای مشمول طرح 
و توسعه شبکه و تامین برق متقاضیان جدید انشعاب از 

مهمترین اهداف اجرای طرح بهارستان است.
وی ابراز امیدواری کــرد تا پایان ســال ۱۴۰۵ با تداوم 
اجرای طرح بهارستان در کل روستاهای استان، شبکه 
توزیع برق روســتایی اصالح و به طور کامل بهسازی و 

بازمهندسی شود.
در حال حاضر ۷۲۰ هزار مشترک در بخش های خانگی، 
اداری، صنعتی و عمومی از خدمات شــرکت توزیع برق 

کردستان بهره مند است.

همدان-ذلیخــا کرمی  مدیرکل گمرک اســتان 
همدان از افزایش ۷۰ درصدی صادرات در شــش ماهه 
امسال خبر داد و گفت: در شش ماهه امسال ۵۷ میلیون 
و ۸۱۸ هزار تن کاال به ارزش ۵۴ میلیــون و ۵۶۳ هزار و 
۴۹۰ دالر از گمرک اســتان صادر شده است که نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۷۰ درصدی دارد.
جواد محمــدی با بیــان اینکه در شــش ماهه اول 
ســال گذشــته ۶۸ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۷۱۹ تن 
کاال از گمرکات اســتان همدان صادر شــده است، 
اظهار کرد: صادرات شــش ماهه امسال در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال گذشــته از لحاظ وزنی ۱۶ 

درصد کاهش داشته است.
وی با اشــاره به اینکه در شش ماهه اول سال گذشته ۳۲ 
میلیون و ۱۶۵ هزار و ۲۳۰ دالر کاال از گمرکات اســتان 
همدان صادر شــده اســت، تصریح کرد: صادرات شش 

ماهه امسال به لحاظ دالری افزایش ۷۰ درصدی دارد.
محمدی با بیان اینکه ۸۰ قلم کاال از گمرکات همدان 
صادر شــده اســت، افزود: فروســیلیس دانه بندی، 
انواع کشــمش، کامپاندپلی وینیــل کلراید پی وی 
ســی اس، میلگرد آجدار، وازلین، الکتروموتور، سیم 
آلومینیوم بدون روکــش، واترپمپ کولــر آبی، جار 
شیشه ای، سیمان ســفید، موتور کولر آبی، انوع شور 

و ترشیجات، پودر شیرخشــک بدون چربی و چینی 
آالت بهداشــتی از جمله کاالهای صادراتی اســتان 
بــوده که به کشــورهای عــراق، ترکیه، پاکســتان، 
روسیه، بلغارستان، ارمنســتان، ایتالیا و بلژیک صادر 

شده است.
مدیرکل گمرک اســتان همدان از کاهش ۴۲ درصدی 
واردات کاال در شش ماهه امسال خبر داد و خاطرنشان 
کرد: در شش ماهه امسال ۱۶ میلیون و ۶۷ هزار دالر کاال 
از گمرکات استان وارد شده که نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته کاهش ۴۲ درصدی دارد.
وی با بیان اینکه در شش ماهه امسال بیش از سه میلیون 

و ۲۸۱ هزار تن کاال از طریق گمرک وارد اســتان شــده 
اســت، یادآور شد: در شــش ماهه امســال بیش از سه 
میلیون و ۲۸۱ هزار تن کاال وارد شده که نسبت به مدت 

مشابه سال گذشته ۳۴ درصد کاهش داشته است.

کردستان

همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان : 

وستای کردستان اجرا شد ح بهارستان در ۴۵ ر طر

در 6ماه نخست سال جاری  ثبت شد؛

افزایش ۷۰ درصدی صادرات از گمرک همدان

مدیــرکل صنعت،  ارومیه - رحیم جباردخت
معدن و تجــارت آذربایجان غربی اظهــار کرد: طی ۶ 
ماهه نخست ســال جاری ۲۴ محدوده معدنی پس از 
پایان عملیات اکتشافی و اخذ پروانه بهره برداری وارد 

چرخه تولید شدند.
عبدالحمیــد ســرتیپی  گفت: طی ۶ ماهه نخســت 
سال جاری ۲۴ محدوده معدنی پس از پایان عملیات 
اکتشــافی و اخذ پروانه بهره برداری برای اســتخراج 
ســاالنه بیش از یک میلیون و ۲۵۹ هزار تن انواع مواد 

معدنی وارد چرخه تولید شدند.
وی افزود: برای بهــره برداری از این معــادن بیش از 
۷۴۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است که 
زمینه اشتغال مســتقیم برای ۱۵۷ نفر در این معادن 

فراهم شده است.
ســرتیپی تصریح کرد: در بــازه زمانی یاد شــده در 
راستای افزایش مطالعات اکتشافی در استان ۲۰ فقره 
پروانه اکتشــافی برای محدوده های جدید در استان 
صادر شــد، همچنین از ابتدای ســال جاری تا پایان 
شــهریورماه ۱۳ محدوده معدنی با اخذ گواهی کشف 

در شرف بهره برداری قرار گرفتند.
مدیر کل صمت اســتان خاطرنشــان کرد: در حال 

حاضر ۵۳۰ معدن دارای پروانه بهــره برداری معتبر 
با استخراج ســاالنه ۱۷ میلیون و ۸۷۱ هزارتن انواع 
مواد معدنی بــا ذخیره قطعی بیش از یــک میلیارد و 
۱۷۳ میلیــون تن انواع مواد معدنی در اســتان وجود 
دارد که برای راه اندازی این معادن بیــش از ۶ هزار و 
۱۱۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده و زمینه 

اشتغال را برای ۵ هزار و ۳۱۳ نفر فراهم ساخته اند.
ســرتیپی اضافه کرد: در حال حاضــر ۲۵۴ محدوده 
معدنی دارای پروانه اکتشــافی معتبر و ۳۲ محدوده 
معدنــی دارای گواهــی کشــف معتبــر بــوده که 
محدوده های دارای گواهی کشــف در شــرف بهره 

برداری و تولید هستند.

ایالم - حسن بیگی مدیــرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای ایالم گفت: میزان جابجایی مسافر نیمه 
نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

در این استان ۷۴ درصد افزایش داشته است.
سید زاهدین چشمه خاور با اشاره به آمار سفر و مسافر 
بوســیله ناوگان حمل و نقل عمومی از مبدا استان به 
سایر نقاط کشــور در بازه زمانی یاد شــده )نیمه اول 
سال جاری)، اظهار داشــت: این مدت یک میلیون و 
۹۶ هزار و ۸۷۵ مســافر با تعداد ۹۵ هزار و ۷۲۰ سفر 

جاجا شده اند.
وی تاکید کرد: این  میزان جابجایی مســافر نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل ۷۴ درصد و تعداد سفر نیز ۲۹ 

درصد افزایش افزایش داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جــاده ای ایالم به تردد 
وسایل نقلیه اشاره کرد و یادآور شد: تردد وسایل نقلیه در 
جاده های این استان در بازه زمانی شهریورماه نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته ۱۲۲ درصد افزایش یافت.
چشــمه خاور تاکید کــرد: از آغاز ســفرهای اربعین 
حسینی در شهریورماه، تردد تعداد هفت میلیون و ۷۳ 
هزار و ۲۹۹ وســیله نقلیه در جاده های استان به ثبت 
رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۲ 

درصد افزایش نشان می دهد.
وی بیان کرد: بیشــترین تــردد به ترتیب ســهم 
محور ســرابله - ایالم بــا ۳۷۷ هــزار و ۵۹۳ ، ایالم 
- مهــران ۳۲۷ هــزار و ۴۷۹ تردد و محور شــباب 
- ســرابله با ۳۲۱ هــزار و ۶۸۲ تردد بوده اســت.

مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جــاده ای ایالم با 
اشــاره به میزان تردد زائران در بازه زمانی یاد شده 
)شــهریورماه) یادآور شد: این مدت ســه میلیون 
و ۱۳۰ هــزار و ۷۹۴ نفــر از این مرز تــردد )ورود و 

خروج) کردند.

آذربایجان غربی ایالم
 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان :

۲۴ محدوده معدنی در آذربایجان غربی وارد چرخه تولید شد
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان : 

جابجایی  مسافر در ایالم ۷۴ درصد افزایش یافت

وآلیاژی  وسازی کشور با طراحی و تولید گرید میکر تأمین نیاز صنعت خودر
و مستحکم ۳۴۰YC در فوالد مبارکه

 مدیرکل اوقاف استان :

تعداد موقوفات  بوشهر به ۵۲۵ مورد رسید

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر با اشاره  بوشهر-رضاحیدری
به افزایش تعداد موقوفات اســتان گفت: تعداد موقوفات استان به ۵۲۵ 
مورد رسیده است.حجت االسالم محمدرضا اسماعیل پور اظهار داشت: 
مردم خیر و نیک اندیش اســتان بوشــهر در انجام وقف دارای سابقه ای 
درخشان هستند.وی با اشــاره به افزایش تعداد موقوفات استان بوشهر 
طی سال های اخیر بیان کرد: تعداد موقوفات استان بوشهر به ۵۲۵ مورد 
رسیده است که بیانگر نیت خیر مردم استان است.مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان بوشهر از توزیع ۵۰۰ بسته نوشــت افزار بین دانش آموزان 
نیازمند اســتان خبر داد و خاطرنشان کرد: این بســته ها به ارزش ۱.۵ 
میلیارد تومان بیــن دانش آموزان نیازمند در نقاط محــروم و دور افتاده 

توزیع می شود.

 با دستور وزیر میراث فرهنگی؛

وی مردم  وارید به ر در های کاخ مر
گشوده می شود

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی  البرز-مظفری
البرز گفت: کاخ مروارید با دستور وزیر میراث فرهنگی در معرض بازدید 
عموم قــرار می گیرد.محمدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی البرز گفت: چند روز گذشــته وزیر میــراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی بازدید ســرزده ای از کاخ مروارید داشتند و 
دســتور دادند که درهای این کاخ به روی مردم گشوده شود.او می گوید: 
اکنون مشــغول آماده ســازی کامل کاخ و بازگرداندن ادوات آن از انبار 
هســتیم.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی البرز 
گفت: به محض بازگشــایی کاخ مروارید، چند راهنمای گردشگر نیز در 
آن مستقر می شوند.او می گوید: دلیل ممانعت از ورود بازدید کنندگان 
صدمه دیدن کاخ و آســیب دیدگی ســقفش بود که البته از نظر ایمنی 
خطری برای مراجعه کنندگان ندارد.محمــدی درخصوص پل خاتون، 
گفت: برای مرمت این پل یک متخصص از آذربایجان به البرز دعوت کرده 

ایم.

برگزاری جشن عاطفه ها در مدارس گیالن

رشت جشن عاطفه ها یکشنبه ۱۰ مهر، با برپایی مراسمی در مدارس 
گیالن برگزار می شود.

مدیرکل کمیتــه امداد گیالن گفت: جشــن عاطفه ها بــرای کمک به 
تامین وســایل مورد نیاز دانش آموزان کم برخوردار گیالن، یکشنبه ۱۰ 
مهر ۱۴۰۱، با جمع آوری کمک های نقــدی و غیرنقدی دانش آموزان و 
خانواده هایشان در مدارس اســتان برگزار می شود.عباس اهرابی با اشاره 
به توزیع حدود ۳۰۰ هزار پاکت روز اول مهر میان دانش آموزان استان، افزود: 
پیش بینی می شود امسال ۱۵ میلیاردتومان کمک نقدی و غیرنقدی برای 
تهیه وسایل مورد نیاز دانش آموزان کم برخوردار استان جمع آوری شود که 
تاکنون نیمی از این مبلغ جمع آوری شده است.وی با قدردانی از مردم خیر 
گیالن برای مشارکت در این کار خداپســندانه، گفت: همچنین فردا در 
محل برگزاری نماز جمعه در شهرســتان های مختلف استان پایگاه های 
جمع آوری کمک های نمازگزاران و مردم خیر اســتان مســتقر خواهد 
شد.مدیرکل کمیته امداد گیالن با اشاره به فعالیت ۳۱ دفتر کمیته امداد 
و ۲۳۵ مرکز نیکوکاری در گیالن برای جمــع آوری کمک های مردمی، 
افزود: مردم خیر اســتان برای شرکت در جشــن عاطفه ها می توانند به 
دفاتر این نهاد مردمی در شهرستان ها مراجعه کرده و یا کمک های نقدی 
خود را به کارت شــماره ۷۶۷۸-۹۹۹۵-۹۹۱۸-۶۰۳۷، شماره حساب 
۰۱۰۹۳۵۲۱۷۶۰۰۴ و یــا از طریق کد دســتوری #۰۱۳*۸۸۷۷* به 
دانش آموزان نیازمند استان اهدا کنند.پارسال مردم نیکوکار گیالن ۱۰ 

میلیاردتومان در جشن عاطفه ها کمک کردند.

در 6 ماه نخست سالجاری صورت گرفت؛

تولید بیش از4میلیون مگاوات ساعت برق
وگاه رامین اهواز  در نیر

مدیرعامل نیروگاه رامین اهــواز گفت: چهار  اهواز - محمدمجدم
میلیون و ۴۸۳ هزار و ۷۳۶ مگاوات ســاعت برق در ۶ ماه نخست امسال 
در این نیروگاه تولید شــد.خلیل محمدی بیان کرد:  امسال، خوزستان 
گرم تریــن روزهای تاریخ خود را ســپری کرد، به طوریکه شــهر اهواز و 
تعدادی از مناطق اســتان دمای باالی ۵۴ درجه را تجربه کردند که این 
موضوع بر اهمیت تولید پایدار انرژی برق افــزود.وی افزود: قدمت باالی 
واحدهای تولید برق نیروگاه رامین، فرســودگی بســیاری از قطعات و 
تجهیزات آن، اســتفاده بهینه از تجهیزات و کنترل شرایط فنی واحدها 
یکی از چالش های مهم این نیروگاه در ســال های اخیر اســت.محمدی 
ادامه داد: عزم و همت تالشگران نیروگاه رامین در گرمای باالی ۷۰ درجه 
محیط کاری و شــرجی های خوزستان نتوانســت مانع تولید این انرژی 
حیاتی و خدمت رسانی به مردم شــود و با وجود همه این چالش ها در ۶ 
ماه نخست امسال، چهار میلیون و ۴۸۳ هزار و ۷۳۶ مگاوات ساعت برق را 

تولید و به شبکه سراسری برق کشور تحویل دادیم.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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با حضور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد
پرست جدید بانک مسکن  عسکری به عنوان سر

معرفی شد
مراسم معارفه علی عســکری سرپرست بانک مســکن با حضور سید 
عباس حسینی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی،اعضای هیات مدیره،هیات عامل و مدیران ســتادی 

بانک مسکن در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد
به گــزارش پایگاه خبری بانک مســکن – هیبنا ، مراســم معارفه علی 
عســکری سرپرســت بانک مســکن با حضور ســید عباس حسینی 
معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتــی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی،اعضای هیات مدیره،هیات عامل و مدیران ستادی بانک مسکن 

در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.

 حسینی: بانک مسکن به عنوان یک بانک خوشنام 
شناخته می شود

در این مراسم، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور 
اقتصادی و دارایی با تشــکر از زحمات محمود شایان مدیرعامل سابق 
بانک مســکن و اعضای هیات مدیره و عامل بانــک گفت: از فرصتی که 
در اختیار ما قرارگرفته تا مشــکالتی را از ســر راه  مــردم برداریم باید 
قدردان خداوند متعال باشیم و در این راه تالش مضاعفی از خود نشان 
دهیم. کار بزرگی در شــبکه بانکی کشــور در حال انجام است و شبکه 
بانکی کشــور علی رغم مشــکالت و محدودیت هایی که وجود دارد در 

حال تالش است تا وظایف خود را مسووالنه به بهترین نحو انجام دهد.
وی با قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان بانک مسکن اظهار داشت: 
ازمجموعه تالش هایی که انجام می دهید قدردانی می کنم و درخواست 
دارم که در دورانی که سرپرســت جدید برای بانک تعیین شــده است، 
بانک مســکن با همان درایت و انضباط مالی که خاص خودش اســت، 
مســوولیت های خود را به خوبی انجام دهد و بــا همدلی و همراهی که 

در تمامی ارکان بانک مسکن وجود دارد، اهداف به خوبی محقق شود.
حســینی بابیان اینکه بانک مســکن به عنوان یک بانک خوشــنام در 
سیستم بانکی کشور شناخته می شــود، افزود: از قدیم االیام در شبکه 
بانکی از بانک مسکن با احترام یاد می شده اســت و این بانک باانضباط 
مالی صحیح بدون حواشــی تالش کرده تا کار حرفــه ای خود را انجام 
دهــد. امیدواریم ضمن پاســداری از این رویه بانک مســکن در آینده 
شاهد آن باشــیم که این بانک خدمات و تســهیالت بهتر و بیشتری را 
به مردم عزیز ارایه دهد. وی در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد 
با مدیریت جدیــد و همکاری و همراهی کارکنان بانــک در این دوران 
شاهد توفیقات روزافزون بانک مسکن باشیم و نام و آوازه نیک این بانک 

بیشتر از گذشته بر زبان ها جاری شود.

عسکری: تمام دغدغه بانک مسکن انجام برنامه های 
تعیین شده است

علی عسکری با تشکر از وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون امور بانکی 
و بیمــه ای وزارت اقتصاد که مســوولیت این بانــک را در این مقطع بر 
عهــده وی قراردادند، گفت: امیدوارم در کنار همکاران بانک مســکن، 
در ادامه مسیر منشاء اثر باشــیم و اهداف بانک را در راهی که برای بانک 

برنامه ریزی شده به درستی پیش برده و محقق کنیم.
وی افزود: مسوولیت بانک در دوره اخیر به ویژه با ماموریت طرح نهضت 
ملی مســکن و وظیفه ای که این بانک تخصصــی در این حوزه بر عهده 
دارد، بسیار سنگین اســت و این موضوع نیاز به حمایت وزارت اقتصاد 
و مجموعه دولت دارد تا این هــدف با توجه به تقســیم کاری که  بین 
بانک مســکن و دیگر بانک ها صورت گرفته در یــک چارچوب کالن به 
نتیجه برسد.سرپرست جدید بانک مسکن با اشاره به عملکرد این بانک 
در تامین مالی طرح نهضت ملی مســکن افزود: بانک مســکن درحد 
بضاعت و تکالیفی که به عهده آن سپرده شــده است، یقینا از عهده این 
مســوولیت برمی آید و اجرای کلی این طرح نیازمند همکاری دولت و 

بانک ها در این خصوص است.
عسکری بابیان اینکه نهایت تالش خود را صرف پیشبرد اهداف بانک به 
خدمت خواهد گرفت، گفت: با هماهنگی های الزم و تقسیم وظایفی که 
میان همکاران مختلف بانک انجام می دهیم، امیدواریم بتوانیم فضای 

مناسبی را برای کار و فعالیت در بانک فراهم کنیم.
وی افزود: تمام انگیزه و دغدغه همکاران بانک مسکن این خواهد بود که 
برنامه هایی که برای بانک تعیین شــده را محقق کنیم و اگر فرصت پیدا 

کنیم تالش بیشتر و مضاعفی را در این عرصه از خود نشان می دهیم.
سرپرســت جدید بانک مســکن با قدردانــی از زحمــات مدیرعامل 
سابق بانک مســکن بیان داشت: دکتر شــایان در دوره دو سال اخیری 
که در بانک مســکن بودند زحمات بسیاری کشــیدند و به سهم خودم 
بابت زحماتی که برای بانک کشــیدند جا دارد از ایشان تقدیر و تشکر 
صورت گیرد و برایشان ســالمتی و توفیق روزافزون را از خداوند متعال 
خواســتاریم.در پایان این مراســم، سید عباس حســینی معاون امور 
بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی حکم 

سرپرستی بانک مسکن را به علی عسکری اعطا کرد.

بانک جهانی:
وی کار آمدن رئیسی  دولت ایران با ر

مسئولیت پذیرتر شد

بانک جهانی از افزایش پاسخگویی و مســئولیت پذیری دولت در ایران 
طی سال ۲۰۲۱ با روی کار آمدن دولت سیزدهم خبر داد.

بانک جهانــی جدیدترین برآورد خــود از نمره دولت هــای جهان در 
شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری که مربوط به سال ۲۰۲۱ است 
را منتشر کرده است.شــاخص پاسخگویی و مســئولیت پذیری برای 
بررســی میزان پاســخگو بودن دولت های جهان در برابر خواسته های 
مردم و توجه به وظایف و مسئولیت هایشــان در قبال آنان تعریف شده 
است و به هر دولتی در این شاخص نمره ای از ۲.۵- تا ۲.۵+ داده می شود 
که هر چه این نمره بیشتر باشد داللت بر پاسخگویی و مسئولیت پذیری 
بیشــتر آن دولت دارد.این نهاد بین المللی نمره دولت ایران در شاخص 
پاسخگویی و مســئولیت پذیری در ســال ۲۰۲۱ را که سال روی کار 
آمدن دولت سیزدهم اســت ۱.۴۷- اعالم کرده، نمره ایران در این سال 
نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. این در حالی است که طی 
سه ســال قبل از آن یعنی در ســال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ نمره ایران در 
شاخص پاسخگویی و مســئولیت پذیری دولت به طور متوالی روندی 
نزولی را طی کرده بود.ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری 
دولت در ســال ۲۰۱۷ نمره ۱.۳- را به دســت آورده بود که این رقم در 
ســال ۲۰۱۸ به ۱.۳۳- ، در ســال ۲۰۱۹ به ۱.۳۹- و در ســال ۲۰۲۰ 
به ۱.۴۸- کاهش می یابد. در ســال ۲۰۲۱ این رونــد نزولی معکوس 

می شود و نمره ایران در این شاخص به ۱.۴۷- افزایش پیدا می کند.

 رتبه دوم بانک تجارت در پرداخت وام
 بدون ضامن

بانک تجارت از ابتــدای بهمن ۱۴۰۰ تــا پایان مرداد ماه امســال در 
شاخص »پرداخت وام بدون ضامن« با پرداخت ۶۱ هزار و دوازده فقره 
به مبلغ جمعا بیش از چهار هزار و ۱۴۵ میلیــارد ریال در رتبه دوم بین 

بانک های کشور قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، وزیر امــور اقتصادی و دارایی از 
اواخر دی مــاه بانک های دولتی را موظف کرد در پرداخت تســهیالت 
کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان صرفا اعتبارســنجی را مالک پرداخت قرار 

دهند.
به دنبال این رویکرد، وزارت امــور اقتصادی و دارایــی اقتصاد در ۲۹ 
دی ماه سال گذشته طی بخشــنامه ای بانک های دولتی را به پرداخت 
تســهیالت خرد بدون ضامن مکلف کرد و در همین راســتا از ابتدای 
بهمن ماه سال گذشته تا پایان تیر ماه امســال ۱۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد 
و ۶۳۲ میلیــون تومان تســهیالت در قالــب ۴۷۵ هــزار و ۴۴۸ فقره 
تسهیالت توسط بانک های دولتی پرداخت شــده است که این آمار در 
پایان مرداد ماه با جهشــی قابل توجه به ۲۳ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۳۵۶ 
میلیون تومان تســهیالت به ۷۰۳هزار و ۴۶۰ نفر رسید که تنها در یک 

ماه ۷ هزار و ۷۴۱ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان رشد داشته است.
مطابق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک تجارت با پرداخت 
۶۱ هزار و دوازده فقره به مبلغ جمعا بیــش از چهار هزار و ۱۴۵ میلیارد 
ریال و ســهم ۱۸ درصدی از مجموع پرداختی تمامی بانک های کشور 

رتبه دوم را در پرداخت وام بدون ضامن دارد.

 بانک دی پویش »نامه ای به امام مهربان«
 را برگزار می کند

بانک دی با هدف معرفی دلنوشته های برگزیده کودکان و نوجوانان به 
امام رضا )ع(، پویش »نامه ای به امام مهربان« را برگزار می کند.

 به گزارش روابط عمومی بانک دی، این پویش که ویژه فرزندان ۷ تا ۱۵ 
سال خانواده بزرگ دی شامل مشتریان، صاحبان حساب، کارمندان و 

همکاران است، تا ۲۰ مهرماه ادامه خواهد یافت.
به ۸ نفر از برگزیدگان این پویش، کمک هزینه ســفر زیارتی به مشهد 

مقدس هدیه داده خواهد شد.
عالقه مندان می توانند آثــار خود را از طریق شــبکه های اجتماعی به 
شماره ۰۹۲۱۱۹۴۸۹۳۷ و یا از طریق سایت بانک به نشانی زیر ارسال 

کنند.ir.https://day24/پویش-نامه-ای-به-امام-رضا

 بانک پاسارگاد احیای نام مدارس دارالفنون 
وع کرد را از دزفول شر

بانک پاســارگاد با افتتاح مدرســه ۱۲ کالســه دارالفنون در منطقه 
مهرشهر شهرســتان دزفول، برگ زرینی از مســئولیت های اجتماعی 

خود را در این شهر رقم زد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، آیین افتتاح مدرسه دارالفنون 
شهر دزفول در روز چهارشنبه مورخ ۶مهر۱۴۰۱ با حضور دکتر مجید 
قاسمی مدیرعامل بانک پاســارگاد و جمعی از مدیران این بانک، علی 
فرهمندپور فرماندار دزفول، سید احمد آوایی نماینده مردم شهرستان 
دزفول در مجلس شــورای اســالمی، مســعود حمیدی نژاد مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان خوزســتان، حجت االســالم والمسلمین 
ســیدمحمدعلی قاضی دزفولی امام جمعه شهرستان دزفول و جمعی 

از مقامات استانی و محلی برگزار شد.
این مدرســه ۱۲ کالســه، در زمینی به مســاحت ۳۳۰۰ مترمربع در 
دو طبقه بنا شــده و بدین ترتیب ۱۳۰۰ متر به فضای آموزشی منطقه 
افزوده است. با افتتاح مدرســه دارالفنون توسط بانک پاسارگاد، بخش 
قابل توجهی از مشــکالت دانش آموزان مقطع متوسطه و خانواده های 
آن ها در منطقه مهرشــهر و بخش های حومه آن که برای ادامه تحصیل 
مجبور به طی مسافت زیادی بودند رفع شده و فضای آموزشی متناسب 
با مردم پرافتخــار و غیور این منطقه در اختیار فرزنــدان عزیزمان قرار 

گرفته است.
گفتنی اســت دارالفنون نام مؤسســه ای اســت که در ســال ۱۲۳۰ 
خورشــیدی )۱۸۵۱ میالدی( به ابتکار میرزا تقی خان امیرکبیر برای 
آموزش علوم و فنون جدید در تهران تأســیس شــد و آن را نخستین 
دانشــگاه تاریخ مدرن ایران می داننــد، که با ابتــکار مدیرعامل بانک 
پاســارگاد به منظور احیــای این نام ارزشــمند، هم راســتا با اهداف 
مســئولیت های اجتماعی این بانک در نقاط مختلف کشــور عزیزمان 

مدارسی با این نام بنا خواهد شد.

 برگزاری هشتمین همایش بین المللی شمس
 و موالنا با حمایت بیمه سرمد

هشتمین همایش بین المللی شــمس و موالنا، با حمایت بیمه سرمد و 
با حضور جمعی از مسئوالن فرهنگی ایرانی و خارجی در بارگاه شمس 
تبریزی در شهرستان خوی برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بیمه 
سرمد، هشتمین همایش بین المللی شــمس و موالنا با حضور علیرضا 
دلخوش، معــاون وزارت امور خارجه، مســئوالن فرهنگــی ایرانی و 
خارجی و اندیشمندان و شــمس پژوهان داخلی و خارجی، با حمایت 

شرکت بیمه سرمد در شهرستان خوی برگزار شد. 
علیرضا دلخوش، معــاون همکاری های فرهنگی و ســمن های مرکز 
دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه کشورمان در مراسم افتتاح این 
همایش، چهره های فرهنگی و ادبی ایران را از جمله شــمس تبریزی و 

موالنا، موجب پیوستگی فرهنگی ایران با سایر کشورها و ملل دانست.
وی با بیان اینکه شــمس و موالنا از ذخایر ارزشــمند فرهنگی جهان 
هســتند، گفت: ما نگاه ویژه ای به پاسداشت مفاخر فرهنگی کشورمان 
داریم و درصددیم تا ظرفیت های باال و با ارزش فرهنگی کشور را در دنیا 

معرفی کنیم.
معاون همکاری های فرهنگی و ســمن های مرکز دیپلماسی عمومی 
وزارت امور خارجه خاطر نشان کرد: از این طریق، تمدن ایرانی اسالمی 

به صورت مطلوب و مناسب به همه مردم دنیا معرفی خواهد شد. 
دلخوش، شــمس و موالنــا را از گنجینه های معنوی ایران اســالمی 
دانســت و گفت: باید از ظرفیــت این شــخصیت های فرهنگی، برای 
پویایی فرهنگی و اشتراکات ملت ها استفاده کرد و با اجرای پروژه های 

فرهنگی، می توان ظرفیت فرهنگی کشور را در دنیا گسترش داد.
معاون فرهنگــی وزارت امور خارجه کشــورمان با اشــاره بــه اینکه 
شهرستان خوی، مدفن و خاستگاه علما و عرفای بزرگ ایرانی و اسالمی 
است، گفت: نیاز است زیرســاخت گردشــگری این شهرستان، برای 

پذیرش بیشتر گردشگران و مهمانان تقویت شود.
هشــتمین همایش بین المللی شــمس و موالنا، همزمان با ســالروز 
بزرگداشت این دو ادیب و شاعر کشــورمان با همکاری موسسه تولیت 
شمس تبریزی، پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی، موسسه 
پژوهشی حکمت و فلسفه و با حمایت شــرکت بیمه سرمد، در درالقرار 
شمس خوی به مدت ۲ روز )پنجشــنبه و جمعه هفتم و هشتم( برگزار 

شد.
در ایــن همایش، ۶ مقاله برتــر از میان ۵۰ مقاله ارســالی به دبیرخانه 

علمی، در روزهای برگزاری این همایش ارائه شد.
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 آیا بانک مرکزی توان نظارت بر بانک ها را دارد؟

تبعیض در تسهیالت دهی بانک ها بیداد می کند

خریدار   بانــک صادرات طی ســال های اخیر 
وام هایی قرض الحســنه با دوره بازپرداخت ۱۸۰ 
ماهه و تســهیالتی با نرخ ســود ۴ تا ۱۰ درصد با 
دوره بازپرداخــت تا ۲۵۰ ماهه بــه مدیران خود 

پرداخت کرده است.
 همواره تســهیالت دهی بی حد و حساب بانک ها 
به کارمندان خــود، یکی از موضوعات حســاس 
اقتصادی جامعه بوده که علت آن نیز در ســاختار 
تبعیض آمیز پرداخت تســهیالت نهفته اســت. 
یکــی از نقش های بانک ها به عنوان واســطه بین 
ســپرده گذار و تسهیالت گیرنده اســت که بنابر 
این نقش، باید شــرایطی را ایجاد کنند که زمینه 
برای دسترسی عادالنه همه ی مردم به تسهیالت 
بانکی فراهم باشــد؛ اما نگاهی به عملکرد بانک ها 
نشــان می دهد که همیشــه تنها عده ای خاص 
به راحتی به این تســهیالت دسترسی داشته اند، 
بدون آنکه موانع سختی همچون بروکراسی های 

بی مورد اداری پیش روی آن ها قرار داشته باشد.
مدیران بانک ها ازجمله معدود گروه هایی هستند 
که وام گرفتن برای آن ها از آب خوردن آســان تر 
اســت. این افراد به دلیل امتیــازات ویژه ای که 
بانک های محل خدمتشــان بــرای آن ها در نظر 
گرفته اند، وام های با سود بســیار اندک و با دوره 

بازپرداخت چند صد ماهه دریافت می کنند.

وام هایی که به ما نمی رسد
طبق بررســی های انجام شــده در صورت مالی 
بانک صــادرات، مدیران این بانک در ســال های 
۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ تسهیالت بلندمدت ۱۸۰ تا ۲۵۰ 
ماهه! با نــرخ ســود ۱، ۴، ۷ و ۱۰ درصد دریافت 

کرده اند!
در بین این تسهیالت گیرندگان، اطالعات برخی 
از آنان جالب توجه اســت. مثــاًل مدیری دو فقره 
تســهیالت جمعاً بــه ارزش ۶۰۰ میلیون تومان 
دریافت کرده کــه دوره بازپرداخــت آن ها ۱۱۸ 
و ۲۴۰ ماهــه اســت! درواقع این مدیــر باید این 
میزان تســهیالت را در ۳۵۸ ماه بپردازد که برای 
یک شخص عادی آرزویی دست نیافتنی است. یا 
اینکه مد یر د یگری ۱۶۵ م یلیون تومان تســهی 

الت با نرخ ســود یک درصد و با دوره بازپرداخت 
۱۸۰ ماهه در یافت کرده است که مزا یای آن حت 
ی از وام ازدواج با سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت 

۱۲۰ ماهه نیز ب یشتر است.
امــا عجیب تر از آن تســهیالت یــک مدیر دیگر 
اســت که دو فقره از وام های آن بــه ارزش ۲۰ و 
۵۰ میلیون تومان هرکدام دوره بازپرداخت ۲۵۰ 
ماهه دارند؛ یعنی این شــخص باید ماهانه ۲۸۰ 
هزار تومان برای اصل تسهیالتش بپردازد که این 
میزان حدود یک چهارم وام ازدواجی اســت که 
مثاًل شــرایط اخذ آن را بسیار سهل و آسان عنوان 

کرده اند.

رانت کارکنان دولت از جیب مردم
اهمیت این تسهیالت در این اســت که دریافت 
وام های چند ده و چند صد میلیونی با نرخ ســود 
اندک یکی از آرزوهای افرادی بوده که ماه ها برای 
یــک وام ۵۰ میلیونی در شــعب مختلف بانک ها 
ســرگردان شــده اند اما مدیران بانک صادرات 
به دلیل مزیت وابســتگی به بانک از آن بهره مند 

بوده اند.
البتــه وضعیت ســایر بانک ها نیز بهتــر از بانک 
صادرات نیســت چنانکــه بانک ملــی ۲,۲۰۰ 
میلیارد تومــان و بانک تجــارت ۱,۱۷۰ میلیارد 
تومــان از منابع تســهیالت قرض الحســنه را با 
دوره های بازپرداخت طوالنی بــه کارکنان خود 
اختصــاص داده اند؛ حال آنکه این تســهیالت به 
دلیــل ماهیت سپرده هایشــان بایــد در اختیار 
همه کســانی قرار می گرفت که به آن نیاز داشته 
و می توانســتند با آن مشــکلی از کســب وکار یا 

زندگی شان را برطرف کنند.

تالش های ناموفق بانک مرکز ی برا ی 
جلوگ یری از و یژه خواری کارکنان بانک ها

در چند ســال اخیر دسترسی نداشــتن مردم به 
تسهیالت بانکی در کنار دیگر مشکالتی همچون 
تورم و بیــکاری به نارضایتی بیشــتر آن ها دامن 
زده اســت و در برخی موارد باعث کاهش اعتماد 

عمومی نسبت به دولت های مختلف شده است.

گزارشی در سال ۱۳۹۸ نشان می دهد حدود ۵۵ 
درصد از مردم هرگز تســهیالتی از بانک دریافت 
نکرده اند که این مقدار، عدد بســیار قابل توجهی 
است که نشــان دهنده بی عدالتی در دسترسی به 

منابع بانکی است.
البته بانــک مرکزی در بخشــنامه های متعدد به 
تســهیل پرداخت وام به اقشــار مختلف مردم و 
محدودیت پرداخت تسهیالت خاص به کارکنان 
و اشــخاص مرتبط به بانک ها تأکید کرده اســت 
امــا تخلفــات متعــدد بانک ها نشــان می دهد 
این بخشــنامه ها هم نتوانســته اند عدالت را در 

دسترسی به منابع بانکی برقرار کنند.

بانک، منبع تأمین مالی خودی ها!
اینگونــه تســهیالت دهی بانک ها بــه کارکنان 
و مدیران خود و مصرف در مســیرهای نامولد به 
همراه پول پاشــی در شــرکت های زیرمجموعه 
بانک ها، باعث تورم می شــود و از این طریق ضرر 

دیگری متوجه عموم مردم می کند.
سال گذشته در شــرایطی که نرخ رشد اقتصادی 
کشور با احتســاب نفت ۴.۳ درصد بوده نرخ رشد 
تســهیالت دهی بانک ها ۴۳ درصد بوده است که 
همین مسئله نیز بر رشد ۳۹ درصدی نقدینگی و 
ایجاد تورم ۴۰ درصدی در کشور تأثیرگذار بوده 

است.
با شــروع به کار دولت ســیزدهم و عزم آن برای 
شــفاف کردن عملکرد بانک ها اطالعاتی منتشر 
شد که بسیاری مســائل را روشــن کرد. یکی از 
این مســائل این اســت که بانک ها در کشــور ما 
بــه بنگاه هایی بــرای تأمین مالی شــرکت های 
زیرمجموعــه و مدیــران وابســته بــه بانک ها 
تبدیل شده اند. در این بین مردم نه تنها از مزایای 
وجود بانــک بی بهره اند بلکــه با تورم ناشــی از 
عملکرد مخرب بانک ها بخشی از دارایی هایشان 

را نیز از دست می دهند.
به همین دلیل انتظار می رود دولت سیزدهم این 
مسیر مخرب بانک ها را تغییر داده و عالوه بر ایجاد 
عدالت در دسترسی به تســهیالت بانکی جلوی 

رشد بی حدوحصر خلق پول بانک ها را نیز بگیرد.

کارآفرین

بانک کارآفرین در نیمه نخســت 
ســال ۱۴۰۱ ، ۶۴۵میلیاردریال 
تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 

پرداخت کرد.
به گزارش روابــط عمومی بانک 
کارآفرین،ایــن بانــک به منظور 
ترویج ســنت حســنه ازدواج، از 
ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ششم مهر 
ماه ۱۴۰۱ ،۴۸۹ فقره تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج معــادل 
۶۴۵میلیارد ریــال به متقاضیان 
پرداخت کرد. این در شــرایطی 
اســت که تا پایان مرداد ماه سال 
جاری ۳۷۰ فقره تسهیالت قرض 
الحســنه ازدواج پرداخت شــده 
بود. از نظر حجم تسهیالت پیش 
از این و تا پایان مــرداد در بانک 
کارآفرین معــادل ۳۷۰میلیارد 
ریال به متقاضیان پرداخت شده 
بود.بر اســاس این گــزارش، تا 
کنون کلیه متقاضیان تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج، جهت اخذ 
تسهیالت به شــعب عامل بانک 
معرفی  شــدند و در حــال حاضر 
تعداد ۱۹۱فرد متقاضی در حال 
طی کــردن مراحــل جهت اخذ 

تسهیالت هستند.
فرآینــد دریافــت تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج در بانک 
کارآفرین به این شــرح اســت؛ 
هــر یــک از زوجین بــه صورت 

جداگانه باید در سامانه 
تســهیالت وام ازدواج 
بانک مرکزی، ثبت نام 
و کد رهگیری دریافت 
کنند. ســپس توسط 
سرپرستی بانکی که در 
سامانه از طرف شخص 

متقاضی مشخص شــده است، 
شعبه پرداخت کننده تسهیالت 
مشــخص و برای فــرد ثبت نام 
کننــده، پیامک ثبــت اطالعات 
و شــروع مرحله بعدی دریافت 

تسهیالت ارسال می شود.
در مرحلــه آخــر فردمتقاضی 
باید به شــعبه مراجعــه کرده با 
ارائــه مــدارک الزم پرونده خود 
را تکمیــل و وام ازدواج خــود را 
دریافت کند.شــایان ذکر است 
این فرآیند نباید بیشــتر از یک 
ماه زمان ببرد، در غیر این صورت 
فرد متقاضی باید مجددا ثبت نام 
کند.همچنین بانــک کارآفرین 
با ابالغ بخشــنامه بانک مرکزی 
در خصــوص ارائــه تســهیالت 
فرزندآوری، درنیمه نخست سال 
۱۴۰۱ ،۳۴۰فقــره تســهیالت 

پرداخت کرد.
بــر ایــن اســاس و به منظــور 
ترویــج فرهنگ فرزنــدآوری، از 
ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا ششــم 
 مهر ماه ســال جاری، ۳۴۰فقره 

 تسهیالت فرزندآوری 
معادل ۱۲۱ میلیارد و 
۴۰۰میلیــون ریال به 
متقاضیان توسط بانک 
کارآفریــن پرداخــت 

شده است.
بر اســاس این گزارش، 
در حال حاضر ۱۶۵نفر متقاضی 
در صــف انتظار جهــت معرفی 
به شــعب عامل بانک و۵۲۴نفر 
متقاضــی در حال طــی کردن 
مراحــل جهت اخذ تســهیالت 
قرض الحســنه فرزنــدآوری در 
شعب عامل هســتند.  بر اساس 
بخشــنامه ابالغی بانک مرکزی 
به بانکها، ارائه تســهیالت قرض 
الحسنه فرزندآوری در دستور کار 

بانک کارآفرین قرار گرفته است.
به این ترتیــب ،بانک ها مکلفند 
مبتنــی بــر اعتبارســنجی 
متقاضیان،بــا أخــذ ســفته از 
متقاضی و یا یــک ضامن معتبر، 
اقدام بــه پرداخت تســهیالت 
موصوف بــه شــرح توضیحات 
ذیــل کنند.بــر اســاس قانون، 
بــرای فرزندانــی کــه از ســال 
۱۴۰۰ بــه بعد در خاک کشــور 
ایران به دنیا آمده اند و پدرانشان 
نیزدارای تابعیت کشور جمهوری 
اســالمی ایران دارند، تسهیالت 
قرض الحســنه فرزنــدآوری، به 

ازای فرزنــد اول  ۲۰ میلیــون 
تومان، بــه ازای فرزنــد دوم ۴۰ 
میلیــون تومان، بــه ازای فرزند 
ســوم ۶۰ میلیون تومان، به ازای 
فرزند چهــارم ۸۰ میلیون تومان 
و به ازای فرزند پنجم به بعد ۱۰۰ 
میلیون تومان پرداخت می شود. 
همچنین تسهیالت فرزندآوری 
به افرادی تعلق می گیرد که نرخ 
باروری شهرســتان محل زادگاه 

پدر یا فرزند باالی ۲.۵ نباشد.
تسهیالت فرزندآوری بدون الزام 
به ســپرده گذاری و با شــش ماه 
دوره تنفس برای شــروع اقساط 
پرداخت مــی شــود. ولیکن در 
صورت توثیق ســپرده ســرمایه 
گــذاری مــدت دار، متقاضی از 
معرفی ضامــن و یا ارائه ســفته 
معاف خواهد بود.وام فرزندآوری 
صرفــا بــرای اشــخاصی که در 
سامانه تسهیالت قرض الحسنه 
فرزنــدآوری بانــک مرکزی که 
همان سامانه مربوط به تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج است، ثبت 
نام می کننــد، تخصیص می یابد 
و روال آن همانند وام ازدواج، بعد 
از ثبت نام و تأییــد بانک مرکزی 
به طور مســتقیم به یکی از شعب 
بانــک کارآفرین ابالغ می شــود 
و قابل پرداخت توســط شــعبه 

مذکور خواهد بود.

کارآفرین، نیمه نخست سال ۶۴۵میلیارد ریال تسهیالت ازدواج داد

شعبهبانک

سرمد


