
وزیر راه و شهرسازی:
 بیش از ۱.۵ میلیون واحد نهضت ملی مسکن 

در دست ساخت است
 وزیر راه و شهرســازی گفت: هم اکنــون عملیات اجرایــی بیش از یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار واحد طرح نهضت ملی مســکن شروع شده و اراضی 

بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دیگر نیز آماده بارگذاری است.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، »رســتم قاسمی« در حاشیه برگزاری 
نشست مشــترک مجلس شــورای اســامی و مســئوالن وزارت راه و 
شهرســازی در محل کمیســیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: برخی از 
نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نگرانی هایی در خصوص 
پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن، پیشرفت سامانه ملی اماک و اسکان 
و سایر بخش های مسئولیتی وزارتخانه در بخش های حمل و نقل هوایی، 
پروازها و سامانه های جاده ای داشــتند که در خصوص تمامی موضوعات 
بحث و تبادل نظر انجام شد.وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: دعوت کردیم 
تا به منظور در اختیار گذاشــتن اطاعات کامل تر از تمامی مسائل مربوط 
به وزارت راه و شهرســازی و دغدغه های موجود، اعضای کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس در جلسه ای در ساختمان دادمان حضور به هم برسانند. مقرر 
شد تا در نشســت آتی در وزارت راه و شهرســازی، اطاعات کامل تر در 
خصوص پیشرفت بخش های مختلف و مورد سوال در اختیار نمایندگان 
قرار بگیرد. همچنین مقرر شــد تا در خصوص رفع نواقــص احتمالی در 
زمان تعیین شــده در توافق با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 

اسامی اقدام الزم انجام گیرد.
عضو کابینه دولت ســیزدهم در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
نیز توضیح داد: هم اکنون عملیات اجرایی بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار 
واحد طرح نهضت ملی مسکن شروع شــده و اراضی بیش از یک میلیون و 

۵۰۰ هزار واحد دیگر نیز آماده بارگذاری است.
به گفته قاســمی، در خصوص تامیــن اراضی یک میلیــون و ۵۰۰ هزار 
واحد دیگر طرح نهضت ملی مسکن، جلسات کمیســیون ماده ۵ برگزار 
و جلسات شورای برنامه ریزی استان و شورای عالی شهرسازی و معماری 

نیز برگزاری و پشت سر گذاشته شده است.
وی با تاکید بر رفع مشکات مربوط به تامین زمین برای طرح نهضت ملی 
مسکن بخشی از مشکات تامین اراضی باقیمانده را مربوط به استان های 
شمالی و اراضی که کاربری کشــاورزی دارند عنوان کرد و بر تاش برای 

رفع موانع موجود در تامین اراضی اجرای طرح تاکید کرد.

وزیر سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری:

فرصت برای ازسرگیری اجرای برجام وجود دارد
محمد مهاجرانی  ســخنگوی وزارت امور 
خارجه گفــت: همچنان امــکان و فرصت 
برای توافق و ازسرگیری اجرای برجام وجود 
دارد. ناصر کنعانی ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در نشست خبری درباره سرنوشت 
مذاکرات، گفت: همچنــان امکان و فرصت 
برای توافق و ازسرگیری اجرای برجام وجود 
دارد و این امکان هست در صورتی که طرف 
مقابل مشــخصاً دولت آمریکا اراده سیاسی 
خود را بروز و ظهور دهد این توافق در زمان 
کوتاهی شــکل بگیرد و فرصت برای احیای 

توافق باقی است.
کنعانــی در خصــوص آخریــن وضعیت 
مذاکرات رفع تحریم ها گفــت: تبادل پیام 
از طریق هماهنگ کننــده اروپایی و برخی 
از وزرای خارجه کشــورهای همســایه در 

جریان است.

پیام هایی بین ایران و آمریکا در حاشیه 
مجمع عمومی سازمان ملل منتقل شد

ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی یادآور 
شــد: اجاس اخیر مجمع عمومی سازمان 
ملل، فرصــت خوبی برای انجــام مذاکرات 
جانبی بود و از طریق واســطه ها و مقامات 
عالی برخی کشــورها پیام هایی بین ایران 
و آمریکا تبادل شــد.وی افــزود: همچنان 
تاکید می کنیم برای دستیابی به یک توافق 

خوب، پایدار و قوی مصمم هستیم.
کنعانی تصریــح کرد: جمهوری اســامی 
ایران بــه متن جمــع بندی پیشــنهادی 
اروپایی، پاسخی شــفاف برای جمع بندی 
و شــکل گیری توافق داد.سخنگوی وزارت 
امور خارجه افزود: جمهوری اسامی ایران 
در آن پاسخ تاکید داشــت که نقاط ابهام در 
جمع بندی مذاکره کننده اتحادیه اروپایی 
برطرف شــود که در صورت توافق، شــاهد 
یک توافق پایدار باشیم و از تفسیرهایی که 

می تواند مخرب باشد پیشگیری شود.

منابع مالی بلوکه شده ایران در کره 
جنوبی باید آزاد شود

وی در پاســخ به ســوال مهــر در خصوص 
انتشــار اخباری در مورد آزادســازی منابع 
ارزی ایران در کره جنوبی گفت: آزادسازی 
منابع مالی بلوکه شــده کشورمان در برخی 
از کشــورها از جمله کره جنوبــی، همواره 
یکی از موضوعات مــورد مطالبه جمهوری 
اسامی ایران بوده است و آن را در روش های 
دیپلماتیــک از جمله در قالــب مذاکرات 

سیاسی، اقتصادی، بانکی و تجاری پیگیری 
کردیم و جزو اهداف مهم ما اســت.کنعانی 
افزود: معتقدم دولت هایی که سرمایه ملی 
جمهوری اسامی ایران در آنجا وجود دارد 
موظف هستند بر مبنای مناسبات دوستانه 
و همچنین قوانین و مقررات بین المللی، این 
منابع مالی و دارایی هــای ایران را آزاد کنند 
و بدون هیچ قید و شــرطی در اختیار طرف 
ایرانی قرار دهند و آزادســازی منابع مالی 
را مشــروط به هیچ رخــداد دیگری خارج 
از چارچوب مناســبات دوجانبــه نکنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: 
تماس ها با کره جنوبی ادامه دارد، مذاکرات 
دوجانبه در حاشیه اجاس مجمع عمومی 
صورت گرفت و گفتگوی خوبی بین مقامات 
دو کشور در سطح وزرای امور خارجه انجام 
شد.وی افزود: این مذاکرات در جریان است 
و پیشــرفت هایی را داشــتیم و امیدواریم 
شاهد اتفاقات خوبی باشیم و اخبار تکمیلی 
را بعد از پیشرفت گفتگوها در مراتب بعدی 

اطاع رسانی خواهیم کرد.

وزارت خارجه بر لزوم حفظ امنیت 
سفارتخانه ها تأکید کرد

کنعانی در واکنش بــه تعرض های صورت 
گرفته به تعــدادی از نمایندگی های ایران 
در خارج از کشــور گفت: در نتیجه تحوالت 
اخیــر در برخــی از کشــورها و مشــخصاً 
تعــدادی از کشــورهای اروپایــی بعضی 

از نمایندگی هــای مــا مورد تعــرض افراد 
منتسب به جریان های معاند، ضد انقاب و 

گروه های خشونت طلب قرار گرفت.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه افزود: در 
برخی از کشــورها مهاجمان موفق شــدند 
در نتیجه عدم وجــود حفاظت کافی و عدم 
توجه اولیه از ســوی نیروهای تأمین امنیت 
به برخــی از نمایندگی های ایران به ویژه در 
جدار بیرونی نمایندگی ها حماتی صورت 
دهند و بعضی از بخش های نمایندگی مورد 
تعرض قرار گیرد.وی تصریح کرد: بر مبنای 
کنوانسیون وین، کشورهای پذیرنده موظف 
هســتند همه امکانات و تدابیر الزم را برای 
فعالیــت امن نمایندگی هــای دیپلماتیک 
فراهــم کننــد و این جــزو وظایــف ذاتی 

کشورهای پذیرنده است.
کنعانی افزود: تعــدادی از نمایندگی های 
ایران مورد تعرض قــرار گرفت که بافاصله 
اطــاع رســانی الزم به کشــورهای مرکز 
صورت گرفت و در تهران نیز وزارت خارجه 
اقدامات فــوری از طریق ســفارتخانه های 
آن کشــورها انجام داد و مســئولیت آن ها 
یادآوری شد.سخنگوی وزارت امور خارجه 
تصریح کرد: بعــد از روزهای اولیه شــاهد 
تقویت تدابیر حفاظتی و امنیتی از ســوی 
کشورهای پذیرنده بودیم و نمایندگی های 

ایران اقدامات تکمیلی خود را انجام دادند.
وی افزود: نقطه تأســف این است که عده ای 
در این کشورها به عنوان اعتراض سیاسی به 

خشونت آمیزترین روش ها متوسل شدند و 
عاوه بر حمله به اماکن دیپلماتیک، نسبت 
به استفاده از روش های غیراخاقی، تهدید 
دیپلمات هــا و ایجاد فضــای ناامنی تاش 
کردند.کنعانی تصریح کــرد: دیپلمات های 
ایران به صــورت معمــول در نمایندگی ها 
حاضر و وظایف سیاســی خــود را پیگیری 
می کننــد و ارائه خدمــات کنســولی را با 
جدیت انجام دادند.ســخنگوی وزارت امور 
خارجه افزود: در برخی حوزه های نمایندگی 
جمهــوری اســامی ایــران، مهاجمان و 
کســانی که ادعای حمایت از حقوق بشــر 
و رویکرد سیاســی برای بیــان دیدگاه های 
خود دارند، حتی بــه مراجعان به بخش های 
کنســولی بی احترامی کرده و فضای رعب 
برای شــهروندان ایرانی ایجــاد کردند.وی 
تاکید کرد: االن شــرایط نسبتاً خوبی وجود 
دارد و ســفارتخانه ها در اروپا فعالیت خود 
را آغاز کرده اند.کنعانی همچنین با اشــاره 
به مذاکرات منطقه ای بــرای آزادی حاجی 
ایرانــی در عربســتان گفت: امروز شــاهد 
بازگشــت حاجی دربند ایرانی در سعودی 
هستیم. متأســفانه او با یک دلیل غیر قابل 

قبول در آنجا بازداشت شد.

رسانه های ضدانقالب خارج از کشور 
به کارخانه دروغ سازی و تشویق 

خشونت تبدیل شده اند
ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص 

اقدامات آشوب گرایانه برخی از رسانه های 
خارجی فارســی زبــان گفت: در شــرایط 
اخیر شــاهد اقدامات خارج از عرف برخی 
شــبکه هایی بودیم کــه مدعی هســتند 
رســانه بوده و وظیفه اطاع رسانی را انجام 
می دهنــد.وی افزود: در کمال تأســف این 
گونه رســانه های مدعی بــه کارخانه دروغ 
ســازی، اتاق عملیات رســانه ای و تحریک 
آمیز و تشــویق خشــونت و ترویــج قتل و 
تحریک برای حمله به امکان عمومی و مرکز 
آموزش درســت کردن کوکتــل مولوتف و 

ایجاد آشوب و بلوا تبدیل شده اند.
کنعانــی گفت: اســم این هــا را چــه باید 
بگذاریم؟ آیا این ها رســانه هستند؟ چگونه 
رسانه ای است که روزانه روش های مختلف 
غیراخاقــی را اعم از دروغ پــردازی ترویج 
می کند. این رســانه ها اتاق عملیات و مرکز 
ترویج خشــونت هســتند و با هیچ معیاری 
فعالیــت چنین رســانه هایی قابــل قبول 
نیست.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: 
ایران در این زمینه به مســئولیت خود عمل 
خواهد کرد و به کشــورهای پذیرنده تذکر 
جــدی داده شــده و از طریق کشــورهای 
مرتبط و دوســت تذکر جدی به آن هایی که 
از رسانه ها حمایت مالی می کنند، داده شده 
است و تاکید شده ایران از ظرفیت های خود 
در چارچوب های مختلف اعــم از حقوقی و 
سیاسی به صورت جدی اســتفاده و نسبت 
به این شــبکه هایی که کار تروریستی انجام 

می دهند اقدام خواهد کرد.
وی تصریــح کــرد: مقدماتی فراهم شــده 
است و در بازه زمانی کوتاه مدت آینده، این 

اقدامات را مورد پیگیری قرار خواهیم داد.
کنعانی دربــاره آزادی باقر نمــازی و آزاد 
شــدن پول ایران، گفت: در خصوص آزادی 
باقر نمازی شــما را به اظهارات دبیر ســتاد 
حقوق بشــر قوه قضائیه ارجاع می دهم که 
آزادی او در چارچوب انسان دوستانه صورت 
گرفته و در چهار سال گذشــته در خارج از 
زندان و ممنوع الخروج بوده است.سخنگوی 
وزارت امور خارجه بــا بیان اینکه االن اجازه 
خروج از کشــور به نمازی داده شده و اقدام 
انسان دوستانه بوده و مرتبط با هیچ موضوع 
دیگری هم نبوده اســت، افزود: دو شــب 
گذشــته از طریق کانال های کشــورهای 
دوست اطاع داده شده که می تواند از ایران 
خارج شــود. اقدام کامًا انسان دوســتانه و 
مبتنی بر اصول و ارزش هــای ایران بوده و 

ارتباط به موضوعات دیگر ندارد.
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در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی
وزارت صمت موظف به پذیرش گواهی اعتبار 

مولد شد
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت، شــرکت های دولتی، سازمان امور 
مالیاتی و وزارت صمت را موظف کــرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای 

از قبیل اوراق گواهی اعتبار مولد )گام( و برات الکترونیکی را بپذیرند.
 به نقل از پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری، ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت در جلسه یکشــنبه شــب، به منظور حمایت از تولید 
داخلی و حسب مورد، مهلت تعیین شــده برای واردات ماشین آالت و 

تجهیزات تولیدی را تمدید کرد.
همچنین بر اســاس مصوبه دیگر ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت به 
منظور حمایت از تأمین مالی ســرمایه در گــردش بنگاه های تولیدی 
کشور، مقرر شد شرکت های دولتی و نیز سازمان امور مالیاتی و وزارت 
صمت ابزارهای تأمین مالــی زنجیره ای از قبیــل اوراق گواهی اعتبار 

مولد )گام( و برات الکترونیکی را بپذیرند.
در ادامه این جلســه وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از اقدامات 
انجام شده در راســتای اجرای نقشه راه رشــد غیر تورمی فقر زدا ارائه 

کرد.
جهت دهــی برنامه های کان کشــور به ســمت ایجاد رشــد پایدار 
غیرتورمی از طریق طرح های پیشران و هم افزایی دستگاه های اجرایی 

و بخش خصوصی کشور از جمله اهداف اجرای این نقشه راه است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور:
تاکید وزارت کشور و دولت به نهادینه کردن

 حق اعتراض
مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشــان کرد: تاکید دولت و وزارت 
کشور به اجرایی سازی و نهادینه کردن حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 

قانون اساسی است.
عبداهلل مرادی مدیرکل سیاســی وزارت کشــور در نشستی با تشریح 
مصوبات جلسه کمیســیون ماده 1۰ احزاب اظهارکرد: یکی از مسائلی 
که با آن مواجه بودیم قانون جدید فعالیت احزاب اســت که در سال ۹۵ 
تصویب شده اســت. بر همین مبنا این جلسه اختصاص داشت به اینکه 
طبق این قانون برخــی از احزاب حدنصاب الزم را ندارند و ســه حزب 
مجمع زینب، ایثارگران و مجمع اســاتید دانشــگاه ها مجامع قانونی 
خود را بطور مشــخص برگزار نکردند.وی تصریح کرد: دومین مصوبه 
کمیســیون ماده 1۰ احزاب در ارتباط با توانمندســازی و مسئولیت 
پذیری است، زیرا ما در کشور با احزاب فصلی مواجه هستیم که در زمان 
انتخابات شــکل می گیرند و بعد از آن فعالیت چندانی ندارد. به همین 

منظور در برگزاری مجامع با حداکثر اعضاء تاکید جدی داریم.
مرادی افزود: حتی با این موضوع مواجه هســتیم کــه برخی از احزاب 
حدنصاب 3۰۰ نفــر را هم نداشــته و نمی توانند مجمع هــای خود را 
برگزار کنند و همین احزاب برای جامعه سیاســی کشــور مطالبی را 
مطرح می کنند.دبیر کمیســیون ماده 1۰ احزاب افزود: به عنوان مثال 
حزب اتحاد ملت مجمع عمومی خود را بر اســاس مصوبات کمیسیون 
مورخ ۹ /14۰۰/12 نداشــته و حدود 243 نفر عضــو دارد و به همین 
دلیل نتوانســته شــرط تعداد 3۰۰ نفر را رعایت کند. در واقع بر اساس 
ماده 18 احزاب ارکان حزب مشــروعیت قانونی را ندارد. لذا کمیسیون 
مصوب کرد در جلسه آینده نماینده حزب حضور یافته تا تصمیم گیری 
شود. همچنین مواضع حزب بررسی شد، شکاف در فضای ملی و ترویج 
خشــونت جزو این مواضع بود که قرار شــد در جلســه کمیسیون هم 
بررسی شود. ما انتظار داریم کســی که مطالبه قانون گرایی دارد خود و 
مجمع آن در چارچوب قانونی باشد که حزب اتحاد این مورد را نداشته 
است.مدیرکل سیاسی وزارت کشــور در ادامه خاطرنشان کرد: تاکید 
وزارت کشور و دولت به نشاط سیاسی و حق اعتراض مبتنی بر اصل 27 
قانون اساسی است که در اینجا به رسمیت شناخته شده است. رویکرد 

این است که این حق با دقت و درست اجرایی و نهادینه شود.

مرادی خاطرنشان کرد: مســئله اصلی در کشــور نهادینه کردن حق 
اعتراض است، اما در این مســئله با چالش هایی مواجه هستیم از جمله 
آسیب هایی که در فرهنگ سیاسی ما وجود دارد و متاسفانه مداخات 
خشــونت آمیزی که عناصر ضد انقاب دارند موجب می شــود که این 

اعتراض تبدیل به اغتشاش شود.
وی تصریح کــرد: ما بایــد نهادینه کــردن حق اعتــراض و فاصله آن 
با اغتشــاش را تعریف کنیم. آقای رئیس جمهــور در گفت وگوی ویژه 
خبری به ســه مولفه گفت وگو، انتقاد و اعتراض بــا هدف اصاح تاکید 
کردند. هدف اساســی در دولت هم به همین موضوع اســت و در یک 
سال گذشته سه اقدام مشخص از سوی دولت برای نهادینه کردن حق 

اعتراض و سامان دادن به این موضوع انجام شده است.
مرادی در ادامه اظهار داشــت: اقدام اولی که در یک سال گذشته انجام 
شــد برگزاری انتخابات خانه احزاب بود که برای ماه ها به تعویق افتاده 
بود و در شهریور ماه گذشــته با یک رقابت سیاسی سالم و با حضور ۹1 

حزب انتخابات خانه احزاب برگزار شد.
وی تصریح کرد: خانه احزاب از محل هایی اســت که گفت وگو و انتقاد 
سیاسی در آنجا صورت می گیرد. با توجه به انتخاب هیات رئیسه جدید 

انتظار می رود که گفت وگوهای مستمر مطرح و پیگیری شود.
دبیر کمیســیون ماده 1۰ احــزاب با بیان اینکه از ســه فراکســیون 
اصولگرایان، اصاح طلبان و مســتقلین در خانه احــزاب حضور دارند، 
گفت: خانه احزاب ظرفیت گفت وگوی سیاســی را دارد چون از این سه 
فراکســیون نمایندگانی در آن حضور دارند و به شکل ادواری ریاست 

خانه احزاب تغییر می کند.
مرادی همچنیــن اظهار کرد: نکتــه دیگری که دولت طی یک ســال 
گذشــته پیگیری کرده و انجام داده حق اعتراض ساماندهی مطالبات 
اجتماعی است. در واقع تشکل های صنفی و تخصصی در گذشته دچار 
خألهای قانونی بودند و علی رغم تصویب قانون احزاب این خألها وجود 
داشته، این تشکل ها عمدتا شــامل کانون های بازنشستگی می شوند و 
اگر نتوانند فعالیت خود را انجام دهنــد و تعیین تکلیفی صورت نگیرد 
باعث می شود که حجم گسترده مطالبات اجتماعی در تجمعاتی که در 

سطح شهرها برگزار می شود خود را نشان دهد.
مدیرکل سیاســی وزارت کشــور همچنین بیان کرد: دولت از ابتدای 
فعالیتش ایــن موضوع را در دســتور کار جدی قــرار داده تا مطالبات 
اجتماعی تشکل ها ســاماندهی شود، 48۰ تشــکل و انجمن صنفی و 
تخصصی داریم که از باتکلیفی بیرون آمدند و شورای مرکزی و اعضای 
هیات رئیسه باید بطور دقیق مشخص شوند تا بخش زیادی از مطالبات 
اجتماعی را پوشــش دهند.مرادی همچنین خاطرنشــان کرد: یکی 
دیگر از اقداماتی که از شش ماه پیش صورت گرفت تدوین پیش نویس 
آئین نامه تجمعات بود که در حال حاضر این پیش نویس ارائه شــده و 

امیدواریم که فرآیند تصویبش انجام شود. 

تریبون

معاون هماهنگ کننده ســتاد کل نیروهای مســلح 
گفت: در سال جاری 3۰۰ هزار نفر از سربازان در قالب 
مهارت آموزی، آموزش دیده اند که این می تواند زمینه 

اشتغال آن ها را فراهم کند.
ســردار علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ســتاد 
کل نیروهای مســلح در جشنواره ســرباز جوان که در 
محل این ستاد برگزار شــد، با اشاره به اهمیت خدمت 
ســربازی در تأمین امنیت کشور اظهار داشت: خدمت 
ســربازی امری مقدس است و ســرباز مهم ترین رکن 

تأمین امنیت کشور محسوب می شود.
ســردار عبداللهی افزود: در همه شــرفیابی هایی که 
فرماندهان ارتش، سپاه، ناجا و… خدمت رهبر معظم 
انقاب اســامی داشــتند، رهبری در امر سربازی بر 
تکریم ســربازان، با نشاط ســازی و آموزشــی کردن 

شرایط سربازی تأکید داشته اند.
معاون هماهنگ کننده ســتاد کل نیروهای مســلح با 

بیان اینکه تاش می کنیم تا محیط سربازی 
همچون یک دانشــگاه ســبب کسب دانش 
و معرفت باشد، گفت: در ســال جاری 3۰۰ 
هزار نفر از ســربازان در قالب مهارت آموزی، 
آموزش دیده اند و گواهینامه فنی و حرفه ای 
وزارت کار را دریافت کرده اند که این می تواند 

زمینه اشتغال آن ها را فراهم کند.
ســردار عبدالهی بــا تأکید بــر اینکه بایــد از فرصت 
سربازی اســتفاده کرد، عنوان کرد: ســربازانی که در 
طول خدمت شــان به کاری مشــغول هســتند، این 
کار و فعالیــت در واقع برای آن ها یــک حرفه و مهارت 
محســوب می شــود و در نهایت می توانند این سابقه 
را از یگان مربوطه کســب کنند و اگــر در همان حرفه 
می خواهند ادامه فعالیت دهند، از این سابقه بهره مند 

شوند.
وی با تأکید بــر اهمیت حفظ حقوق ســربازی، اظهار 

داشت: ســربازان فرزندان این ملت هستند 
و تمام تاش ما این اســت که شأن و جایگاه 
ســربازی رعایت شــود و شــرایط زیست و 
محیــط فعالیت ســربازان از نشــاط کافی 

برخوردار باشد.
سردار عبداللهی با بیان اینکه از سال گذشته 
حقوق سربازی نسبت به قبل مقداری اضافه 
شــده اســت، افزود: تاش ما بر این اســت که فضای 
خوشایندی برای سربازان ایجاد شود و امیدوار هستیم 
که این دوران خوب با خاطــره ای خوب و خوش همراه 
باشد و این فرصت سکوی پرشــی برای آینده سربازان 

عزیز قرار گیرد.
وی بیان کرد: افرادی که ســربازی را اجباری و اتاف 
وقت برمی شمرند، درکی از واژه و کارکرد امنیت و نقش 
سرباز در تأمین امنیت کشور ندارند. رسول خدا )ص( 
فرمودند که ارزش دو نعمت از نظر مردم پوشیده است؛ 

اول امنیت و دوم نعمت سامتی و تندرستی.
معاون هماهنگ کننده ســتاد کل نیروهای مســلح با 
بیان اینکه امروز کشــورها میلیاردها دالر، یورو و… 
هزینه می کنند تا امنیت کشور و شهروندانشان تأمین 
شود، گفت: مهم ترین دغدغه بشــر از دوره غارنشینی 
تاکنون تأمین امنیت بوده اســت و اهمیت این موضوع 
در دژها، قلعه ها و بناهای تاریخــی و آثار به جا مانده از 

هزاران سال پیش مشهود است.
ســردار عبداللهی اظهار کرد: کشــور ما در مقاطع 
مختلفی دستخوش ناامنی شــده و مردم آن دوران 
تبعات ناامنی را چشــیده اند که علت اصلی آن عدم 
برخورداری از نیروهای مســلح مقتدر بوده است؛ 
امروز به برکت انقاب اسامی و ســربازان جوان و 
دانشمندان عزیز، ایران اسامی مقتدر است و هیچ 
دشــمنی نمی تواند امنیت کشــور ما را خدشه دار 

کند.

وهای مسلح نیر

۳۰۰ هزار سرباز در سال جاری آموزش مهارتی دیده اند

زهرا علیــدادی  رهبر انقــاب پیرامون 
حــوادث اخیــر فرمودند: واکنــش بدون 
تحقیق، ایجاد اغتشاش و ناامنی برای مردم 
و حمله به قرآن و مســجد و حجاب و بانک و 
ماشین مردم عادی نبود و برنامه ریزی شده 

بود.
 حضرت آیت اهلل خامنــه ای فرمانده معظم 
کل قوا در مراسم مشترک دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای 
مسلح در سخنان مهمی با اشاره به حوادث 
اخیر تأکید کردند: با صراحت می گویم این 
حوادث طراحی آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و دنباله روهای آنها است. مشکل اصلی آنها 
با ایران قوی و مســتقل و پیشــرفت کشور 
است. ملت ایران در این حوادث کامًا قوی 
ظاهر شد و در آینده نیز هر جا که الزم باشد، 

شجاعانه وارد میدان خواهد شد.
رهبر انقاب اســامی در ابتــدای ورود به 
میدان بــا حضور بر مزار شــهیدان گمنام و 
قرائت فاتحه، به دلیــران و قهرمانان دفاع از 

اسام و ایران درود فرستادند.
فرمانده کل قوا سپس از یگان های حاضر در 

میدان سان دیدند.
رهبر انقاب اســامی در این مراســم در 
ســخنان مهمی درباره حوادث اخیر کشور 
گفتنــد: در این حــوادث بیــش از همه به 
سازمان انتظامی کشور و به بسیج و به ملت 
ایــران ظلم شــد. البته ملت ایــران در این 
حادثه نیز همچون حوادث دیگر کامًا قوی 
ظاهر شــد و در آینده هم به همین صورت 

خواهد بود.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکید کردند: 
در آینده نیز هر جا که دشــمنان بخواهند 
اختالی ایجــاد کنند، آنکه بیــش از همه 
سینه سپر خواهد کرد، ملت شجاع و مؤمن 

ایران است.
ایشــان ملت ایران را همچون موالی خود 
حضرت امیرالمومنین علی )ع( ملتی مظلوم 
و در عین حال قوی خواندنــد و افزودند: در 
این حادثه ای که پیش آمــد، دختر جوانی 
درگذشت که دل ما هم سوخت اما واکنِش 
به این حادثه که بدون تحقیق و بدون اینکه 
امر مســلّمی وجود داشته باشــد، عده ای 
بیایند خیابان هــا را ناامن کنند، قرآن آتش 
بزنند، حجاب از ســر زن محجبه بکشــند، 
مســجد و حســینیه و خودروی مردم را به 
آتش بکشــند، یک واکنش عادی و طبیعی 
نبود.رهبر انقاب اسامی با تأکید بر اینکه 
ایــن اغتشــاش ها برنامه ریزی شــده بود، 
گفتند: اگر قضیه این دختر جوان هم نبود، 
بهانه دیگری به وجود می آوردند تا امســال 
در اول مهر، در کشــور نا امنی و اغتشــاش 

ایجاد کنند.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکید کردند: 
من به صراحت می گویم این اغتشــاش ها 
و ناامنی ها، طراحی آمریــکا و رژیم غاصب 
و جعلی صهیونیســتی بود و حقوق بگیران 
آنها و برخی از ایرانی های خائن در خارج به 

آنها کمک کردند.
ایشــان افزودند: برخی افراد نسبت به اینکه 
گفته شود فان حادثه طراحی و کار دشمن 
بوده اســت، حساس هســتند و سینه سپر 
می کنند برای دفاع از ســازمان جاسوسی 
آمریکا و صهیونیســت ها و انــواع تحلیل ها 
و لفاظی هــای مغالطه آمیــز را نیــز به کار 

می گیرند تا بگویند کار خارجی ها نیست.
رهبر انقاب اسامی خاطرنشان کردند: در 
دنیا، اغتشــاش های زیادی به وجود می آید 
و در اروپا و بــه خصوص فرانســه و پاریس 
هر چند وقــت یک بار اغتشــاش مفصلی 
به وجود می آید اما آیا تاکنون شده است که 
رئیس جمهور آمریکا مجلــس نمایندگان 
آمریــکا از اغتشاشــگران حمایــت کنند 
و بیانیه بدهند؟ آیــا ســابقه دارد که پیام 
بدهنــد و بگویند در کنار شــما هســتیم؟ 
آیا سابقه دارد رســانه های جمعی وابسته 
به ســرمایه داری آمریکا و مــزدوران آنها 

همانند برخی دولت هــای منطقه و از جمله 
سعودی ها از اغتشاشــگران در این کشورها 
حمایت کنند؟ و آیا سابقه دارد امریکایی ها 
اعام کنند که ما فان سخت افزار یا نرم افزار 
اینترنتــی را در اختیار اغتشاشــگران قرار 

می دهیم تا به راحتی ارتباط برقرار کنند؟
حضــرت آیت اهلل خامنــه ای افزودنــد: اما 
چنیــن حمایت هایی در ایــران بارها اتفاق 
افتاده اســت. پس چگونه است که برخی ها 
دست خارجی را نمی بینند و چگونه انسان 
هوشــمند احســاس نکند که در پشت این 

حوادث دستهای دیگری در کار است.
ایشــان با تأکید بــر اینکه اظهار تأســف 
امریکایی هــا برای از دنیــا رفتن یک دختر 
دروغ اســت و آنها برخاف ظاهــر، به علت 
به دســت آوردن ایــن بهانه بــرای حادثه 
آفرینی شادمان هستند، گفتند: در کشور، 
مسئوالن ســه قوه اظهار تأسف کردند و قوه 
قضائیه قول داده است که موضوع را تا نهایت 
دنبال کند تا مشــخص شود مقصری وجود 
دارد یا نــه و اینکه مقصر کیســت؟ تحقیق 
یعنی همیــن. حال، چگونه می شــود یک 
ســازمان و یک مجموعه عظیم خدمتگزار 
برای احتمال اینکه خطایی ســر زده باشد، 
مورد تهمت قرار گیرد. هیچ منطقی پشــت 
ســر این کار نیســت و این، کار عاملی جز 
دستگاه های جاسوســی و سیاست گذاران 
عنود خارجی ندارد.رهبر انقاب اســامی 
با طرح این ســوال که انگیــزه دولت های 
خارجی برای ایجاد اغتشــاش و ناامنی در 
کشــور چیســت؟ افزودند: آنها احســاس 
می کنند کشــور در حال پیشرفت به سوی 
قدرت همه جانبه اســت و ایــن موضوع را 

نمی توانند تحمل کنند.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای با اشــاره به 
شــتاب گرفتن پیشــرفت کشــور در همه 
بخش ها و تاش ها برای گشــوده شــدن 
برخی گره های قدیمی و فعال شدن بخش 
تولید و دانش بنیان ها و توانایی کشور برای 
خنثی کردن تحریم ها تأکیــد کردند: آنها 
نمی خواهند این پیشــرفت ها در کشــور 
شــکل بگیرد و به منظور متوقف کردن این 
حرکت، برای تعطیلی دانشــگاه ها و ناامنی 
خیابان ها و درگیر شدن مسئوالن به مسائل 
جدید در شمال غرب و جنوب شرق کشور، 

برنامه ریزی کرده اند.
ایشان با تأکید بر اینکه دشمن در محاسبات 
خود درباره شــمال غرب و جنوب شــرق 
کشــور دچار اشتباه اســت، گفتند: من در 
میان قوم بلوچ زندگی کــرده ام و آنها عمیقاً 
به جمهوری اســامی وفادار هســتند. قوم 
ُکرد نیز یکی از پیشــرفته ترین اقوام ایرانی 
و عاقمند به میهن، اســام و نظام هستند 

بنابراین نقشه آنها نخواهد گرفت.
رهبر انقاب اســامی خاطرنشان کردند: 
طراحی و اقدامات دشــمنان نشان دهنده 
باطــن آنها اســت. همان دشــمنی که در 

اظهــارات دیپلماســی می گویــد ما قصد 
تهاجم به ایران و تغییر نظام و قصد دشمنی 
نداریم، چنین باطنی دارد و به دنبال توطئه 
ایجاد اغتشــاش، نابود کردن امنیت کشور 
و تحریک هیجان کســانی است که ممکن 

است با برخی هیجان ها تحریک شوند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر اینکه 
آمریکا فقــط مخالف جمهوری اســامی 
نیســت و با ایران قوی و مستقل نیز مخالف 
اســت، افزودند: آنها به دنبــال ایران دوران 
پهلوی هســتند که همچون گاو شــیرده 
مطیع اوامر آنها بود.ایشــان گفتند: پشــت 
صحنــه قضایای اخیر، ایــن زورگویان قرار 
دارند و دعوا بر ســر از دنیا رفتن یک دختر 
جوان و یا بر ســر بــا حجــاب و بدحجاب 
نیست. خیلی از کســانی که حجاب کامل 
ندارند، جزو هــواداران جــدی جمهوری 
اسامی هستند و در مراسم مختلف شرکت 
می کنند. دعوا و بحث بر ســر اســتقال و 
ایســتادگی و تقویت و اقتدار ایران اسامی 

است.
رهبر انقاب اســامی در ادامــه چند نکته 
را بیان کردند و افزودند: این کســانی که در 
خیابان ها فســاد و تخریب می کنند، همه 
یک حکم ندارند برخی جوانان و نوجوانانی 
هســتند که بر اثر هیجان ناشی از ماحظه 
یک برنامــه اینترنتی به خیابــان می آیند. 
چنین افرادی را می توان با یک تنبیه متوجه 

کرد که اشتباه می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای با تأکید بر اینکه 
در مجمــوع همه کســانی که بــه خیابان 
آمده انــد در مقابــل ملت ایــران و جوانان 
مؤمن و غیور، عده بســیار کمی هســتند، 
گفتند: البته برخــی از این افــرادی که به 
خیابــان می آینــد، از بازمانده های عناصر 
ضربه خورده از جمهوری اسامی همچون 
منافقان، تجزیه طلبان، ســلطنت طلبان و 
خانواده های ســاواکی های منفور هستند 
که قوه قضائیه باید به تناســب مشــارکت 
در تخریب ها و ضربه بــه امنیت خیابان ها، 

مجازات تعیین، و آنها را محاکمه کند.
نکته دیگــری که رهبر انقاب اســامی به 
آن اشــاره کردند، مواضع برخی خواص در 

ابتدای این ماجرا بود.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای گفتند: در اول 
کار برخی خواص بــدون تحقیق و احتماالً 
ناشی از دلســوزی، اطاعیه و بیانیه دادند 
و اظهار نظر کردند. برخــی از آنها اتهام را به 
سمت ســازمان انتظامی بردند و برخی هم 
مجموعه نظــام را متهم کردنــد. اکنون که 
دیدنــد قضیه چیســت و نتیجه حرف های 
آنان با برنامه ریزی دشــمن چه اتفاقاتی را 
در خیابان ها رقم زده اســت، باید کار خود 
را جبران و صریحاً اعام کنند با آنچه اتفاق 

افتاده و با برنامه دشمن خارجی، مخالفند.
ایشــان افزودنــد: وقتی عنصر سیاســی 
امریکایی این قضایا را به دیوار برلین تشبیه 

می کنــد باید بفهمید قضیه چیســت و اگر 
نفهمیدید حــاال بفهمیــد و صریحاً موضع 

گیری کنید.
رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن به 
موضع گیری های برخی چهره های ورزشی 
و هنری اشاره و خاطرنشــان کردند: از نظر 
من این موضع گیری ها هیچ اهمیتی ندارد 

و نباید در مورد آنها حساسیت به خرج داد.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکید کردند: 
جامعه هنری و ورزشی ما ســالم است و در 
آن عناصر مؤمن و با شــرف کم نیســتند و 

موضع گیری چند نفر ارزشی ندارد.
ایشــان البتــه افزودنــد: تطبیــق اینکه 
موضع گیری آنها عناویــن مجرمانه دارد یا 
نه با قوه قضائیه است ولی از لحاظ عمومی، 
موضع گیــری این افراد ارزشــی نــدارد و 
جامعه هنری و ورزشی با این مواضع دشمن 

شادکن آلوده نخواهد شد.
رهبر انقاب اسامی در پایان این بحث یاد 
و خاطره همه شــهدای راه حق و شــهدای 
انتظامی و نیروهای مسلح و شهدای مدافع 
امنیــت و بویژه شــهدای اخیــر را گرامی 

داشتند.
ایشــان در بخش دیگری از سخنانشــان، 
ورود چنــد هزار جوان با نشــاط و پر انگیزه 
دانشــگاهی به مجموعه نیروهای مسلح در 
هر سال را قدرت و بشــارتی بزرگ و حامل 
پیام نوســازی و اســتحکام برای کشــور 
خواندنــد و گفتند: حضور جوانــان ایرانی 
در بخش های گوناگون علمــی، اقتصادی، 
سیاسی و نظامی کشور حقیقتاً امیدآفرین 

است.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای با اشــاره به 
تبلیغات گمراه کننده بدخواهان در نشــان 
دادن تصویــری ناامیــد، بی مســئولیت 
و گسســته از ارزشــها از جــواِن ایرانــی، 
خاطرنشان کردند: واقعیت در نقطه مقابل 
این تبلیغات اســت و حرکت نسل جوان ما 
در همــه عرصه ها یک حرکت درخشــنده 

است.
ایشان در این زمینه به نقش آفرینی جوانان 
در دفاع از میهن و امنیت کشــور، کمک به 
جبهه مقاومــت و حرکت مقــدس دفاع از 
حــرم، خدمــات اجتماعی، پیشــرفتهای 
علمی، تولید و ابتکار، حضــور میلیونی در 
آئین های مذهبی ماننــد راهپیمایی عظیم 
اربعیــن و راهپیمایی جامانــدگان، مقابله 
با بیمــاری همه گیر، نهضــت کمک های 
مؤمنانه، جهاد فرهنگــی و امداد در حوادث 
طبیعی اشاره کردند و افزودند: این جوانان 
خســتگی ناپذیر و فعال در میانــه میدان، 
هرگز ناامید و گسســته از ارزش ها نیستند 
و البته پیشتاز همه این عرصه ها و حرکت ها 

نیز جوانان با ایمان بوده اند.
فرمانــده کل قــوا، نیروهای مســلح را از 
جمله ستون های اســتحکام ملی خواندند 
و بــا تأکید بر ضــرورت تقویــت این عامل 

استحکام بخش، خاطرنشان کردند: تقویت 
نیروهای مسلح برای ایراِن ما که با دشمنان 
قلــدر و زورگویی همچون آمریــکا مواجه 
اســت، اهمیت مضاعف دارد و مســئوالن 
نظامی بایــد با بکارگیــری راهکارهای نو و 
روزآمد، هوشمندســازی همــه برنامه ها و 
ابزارهــا و تجهیزات، تقویــت پژوهش های 
علمی و طراحــی بازهــای پیچیده جنگ 
ترکیبی در مقابل جنگ ترکیبی دشــمن، 

قدرت دفاعی کشور را افزایش دهند.
ایشان مســئولیت اصلی نیروهای مسلح را 
حراســت از امنیت ملی به مثابه زیرساخت 
همه ابعاد زندگی اعم از امنیت در مســائل 
شخصی و امنیت در مسائل عمومی خواندند 
و افزودند: بدون امنیت پیشــرفت در هیچ 

عرصه ای امکان پذیر نیست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ایــن نکته را هم 
افزودند کــه ناامنی در کشــورهای بزرگ 
و از همه بدتــر در آمریــکا وجــود دارد و 
همواره شــاهد حمله به مدرسه، فروشگاه و 

رستوران های آن هستیم.
را  مســلح  نیروهــای  انقــاب،  رهبــر 
تأمین کنندگان امنیت کشــور خواندند و 
گفتند: بنابراین تضعیف نیروهای مســلح، 
تضعیف امنیت کشور اســت و کسی که به 
پاسگاه پلیس یا پایگاه بسیج حمله می کند 
یا در ســخنان خود به ارتش یا سپاه طعنه 

می زند، به امنیت کشور حمله می کند.
ایشان در این زمینه افزودند: پلیس موظف 
بــه ایســتادن در مقابــل مجــرم و تأمین 
امنیــت جامعه اســت، بنابرایــن تضعیف 
پلیس به معنــی تقویت مجرمین اســت و 
کســی به پلیس حمله می کند، مردم را در 
مقابل مجرمین، اراذل و اوباش، ســارقان و 

زورگیران بی دفاع می گذارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »امنیِت درون زا« 
را امتیازی بزرگ برای کشــور برشمردند و 
گفتند: امنیت ما کامــًا درون زا و بدون اتکا 
به دیگران اســت و این امنیت با امنیتی که 
دیگران از بیرون ایجاد کنند و به آن کشــور 
نگاه استفاده از گاو شــیرده داشته باشند، 

کامًا متفاوت است.
ایشــان، امنیت جمهوری اســامی ایران 
را منبعــث از اتــکاء به قدرت پــروردگار و 
پشتیبانی حضرت ولی عصر )عج( و اندیشه و 
ایستادگی و ملت و نیروهای مسلح خواندند 
و افزودند: آنکه به بیگانه متکی است، در روز 
مبادا همان نیروی خارجی او را تنها خواهد 
گذاشت چرا که نه می خواهد و نه می تواند از 

آن حراست و حفاظت کند.
در این مراسم سردار سرلشکر باقری رئیس 
ستاد کل نیروهای مســلح با تأکید بر اینکه 
تحرکات عده ای از افراد غافل یا وابســته در 
ایجاد ناامنی، تردیدی در حرکت پر افتخار 
ملت ســربلند ایران در جبهه حق نخواهد 
داشت، گفت: نیروهای مسلح در کنار مردم 
با وحــدت و یکپارچگی در اجــرای فرمان 
پیشــرو و راهبرد مقاومت فعال نقش آفرین 

خواهند بود.
همچنین در این مراســم امیردریادار دوم 
شفقت فرمانده منتخب دانشگاه های ارتش، 
سردار سرتیپ غامی فرمانده دانشگاه امام 
حسین و سردار ســرتیپ دوم آهی فرمانده 
دانشگاه امام حســن گزارشی از برنامه های 
اقدامــات و برنامه هــای تحصیلــی ایــن 

دانشگاه ها بیان کردند.
اجرای سرود مشترک دانشجویی و اجرای 
رژه یگان های منتخب بخش های دیگری از 

مراسم امروز بود.
مراسم مشترک دانش آموختگی نیروهای 
مسلح که امسال بر اساس نوبت در دانشگاه 
افســری و تربیت پلیس امام حسن برگزار 
شد، به صورت مســتقیم و از طریق ارتباط 
تصویــری در ۹ دانشــگاه دیگــر نیروهای 
مســلح نیز دریافت شد و دانشــجویان این 
دانشــگاه ها ســخنان فرمانــده کل قوا را 

استماع کردند.
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فعال بازار سرمایه:
التهابات سیاسی به ضرر بازار سرمایه است

کارشناس و فعال بازار ســرمایه گفت: اگر شــرایط سیاسی و التهابات 
اخیر نباشد، شرایط بنیادی بازار ســرمایه خوب بوده و قیمت سهام در 
نقاط جذابی قرار دارند.علی خوانپایه کارشــناس و فعال بازار سرمایه  با 
بیان اینکه اگر شرایط سیاســی و التهابات اخیر نباشد، شرایط بنیادی 

بازار سرمایه خوب بوده و قیمت سهام در نقاط جذابی قرار دارند.
این کارشناس بازار ســرمایه در ادامه گفت: گروه های دارویی، غذایی، 

سیمانی، گروه عرضه برق شرایط بسیار خوبی داشته است.
خوانپایه درباره این که آیا اغتشاشــات به بازار ســرمایه ضربه می زند، 
گفت: قطعاً شرایط سیاسی نامناســب وضعیت بازار سرمایه را ملتهب 
می کند و برای شرایط عادی بازار سرمایه نیاز به آرامش در جامعه است.

علی خوانپایه ادامه داد: البته اگر نــرخ ارز به صورت ناگهانی صعود کند 
پول زیادی نیز به بازار ســرمایه وارد خواهد شد. اگر دالر باالی 34 هزار 
تومان تثبیت شود یکی از بازارهای جذاب برای ســرمایه گذاری بازار 

سرمایه خواهد بود.

چرا قیمت طال باال رفت؟
کارشناس بازار سرمایه درباره علت افزایش قیمت طا در روز یکشنبه 
به مهر گفت: تا زمانی کــه بازارهای مولد مانند بــورس )به دلیل عدم 
اعتماد مردم که به علت ریزش بورس در دو سال اخیر روی داده( جذاب 
نباشد سیل نقدینگی راه خود را در بازارهای غیرمولد پیدا می کند، این 
روزها مردم به علت ریســک باالی بورس ترجیح می دهند پول خود در 
بازارهای نقدشونده مانند طا، ســکه و مسکن سرمایه گذاری کنند، به 
عنوان مثال ســکه در چند ســال اخیر همواره حباب دارد و این حباب 
شاید تنها در ماشین حساب باشــد زیرا پول هوشمند بوده و شاید دالر 
باالتری را پیش بینی می کند و شاید نرخ ارز، نرخ واقعی نیست، از زمانی 
که ترامپ رئیس جمهور آمریکا شــد قیمت ســکه بیش از 4۰۰ هزار 

تومان حباب گرفت، وقتی شرایط سیاسی به علت مسائل
بازار ســرمایه این روزها مرغ عروسی و عزا شــده و در هر شرایط فقط 
می ریزد اما این نکته را باید گفت که قیمت ســهم ها در این نقطه برای 
سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت بسیار جذاب است شاید سال ها 
باید بگذرد تا دوباره اعتماد عمومی به بورس بازگشــته و این بازار برای 

سرمایه گذاری عموم جذاب شود.

وزارت اقتصاد اعالم کرد
انسداد نقطه کور مالیات در دولت سیزدهم

 وزارت اقتصاد اعام کرد: نقطه کور مالیاتی، شناسایی فراریان مالیاتی 
و مقابله با کم اظهاری مالیاتی از طریق داده محوری نیست، بلکه همان 
رویه ای اســت که کارمندان، کارگران و بخش شــفاف و مولد اقتصاد 
مالیات می پرداختند، اما بخش غیرشــفاف و فعالیت هــای غیرمولد 

مسیرهای آسانی برای گریز از تور مالیاتی داشتند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه شرق با عنوان 
»نقطه کــور مالیات« و طرح این اســتدالل که درآمد ســرانه ایرانیان 
کاهش داشــت، اما دولت درصدد افزایش درآمدهای مالیاتی است، در 
در توضیحاتی اعام کرد: اصاح نظام مالیاتی یک ضرورت و امر حیاتی 
برای اقتصاد ایران بوده که البته ســال ها هیچ اقدامی در راستای تحقق 

آن صورت نگرفته بود.

این وزارتخانه در ادامه نوشــت: آنچه در دولت ســیزدهم مورد تأکید و 
تمرکز قرار گرفت نه فشــار مالیاتی بر مردم و بخــش مولد اقتصاد بلکه 
کاهش فشار بر بخش مولد با شناسایی فراریان مالیاتی و مؤدیان جدید 
و مقابله با فعاالن اقتصــادی که تا به حال با کم اظهــاری از تور مالیات 

گریخته بودند.
اجرای گام به گام قانون ســامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه فروشــگاهی، 
اتصال کارتخوان ها به پرونده مالیاتی و در یک کام استفاده حداکثری 
از داده ها و سامانه ها برای انجام راهبردهای نظام مالیاتی محور اقدامات 
دولت سیزدهم بوده اســت چرا که نقطه کور مالیاتی در واقع فقدان یا 

نواقص داده ها بوده که فرارهای مالیاتی را ممکن می کرد.
شناســایی فعاالن اقتصادی که تاکنون مؤدی نبوده اند، پیشگیری از 
کتمان درآمدها برای فعال اقتصادی، ثبت شرکت های صوری، فاکتور 
فروشی، سند سازی ها و... نتایجی اســت که تحول در نظام مالیاتی به 

همراه دارد و تا به حال نیز نشانه های آن ملموس است.
در نتیجه اقدامــات دولت در این زمینه، درآمدهای مالیاتی کشــور در 
نیمه اول امسال به 231 هزار میلیارد تومان رسیده که معادل 71 درصد 
کل درآمد مالیاتی محقق شده سال 14۰۰ اســت و مهم تر از آن اینکه 
این میزان درآمد مالیاتی در حالی محقق شــده که مالیات بخش تولید 
۵ درصد نسبت به سال های قبل کاهش یافته است. در کل سال 14۰۰ 
مجموع درآمد مالیاتی محقق شده کشور 32۵ هزار میلیارد تومان و در 

سال 13۹۹ حدود 2۰7 هزار میلیارد تومان بود.
این افزایش درآمد نه با فشــار مالیاتی بر مردم؛ بلکه بــا به تور انداختن 
فراریان مالیاتــی و مقابله با کم اظهاری مالیاتــی برخی مؤدیان محقق 
شــده اســت چرا که بخش شــفاف اقتصاد تا پیش از این نیز مالیات 

پرداخت می کردند و تغییری در وضعیت آنها صورت نگرفته است.

 تخصیص شماره اقتصادی جدید
 به فعاالن اقتصادی

ســازمان امور مالیاتی کشــور در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مؤدیان از تخصیص شماره اقتصادی جدید به فعاالن اقتصادی 
خبر داد.به گزارش ســازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان در اجرای 
قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مؤدیان و با توجه به ضرورت 
تخصیص و بهره برداری از شماره اقتصادی و ماده )۶( آیین نامه اجرایی 
تبصره )3( مــاده 1۶۹ قانون مالیات های مســتقیم اقدام به تخصیص 
شماره اقتصادی جدید به فعاالن اقتصادی نموده است. مؤدیان مالیاتی 
مکلف اند از یکم مهرماه امســال برای صدور صورت حساب های فروش 
کاال و عرضه خدمات، قراردادها و سایر اسناد مشابه از شماره اقتصادی 

جدید استفاده کنند.
برای تمامی مؤدیانی که ثبت نام خــود را در نظام مالیاتی تکمیل کرده 

باشند شماره اقتصادی منحصربه فرد تخصیص می یابد.
شماره اقتصادی اشــخاص حقوقی همان شناســه ملی این اشخاص 
است که از اردیبهشــت ماه سال 13۹۹ به عنوان شــماره اقتصادی در 

نظر گرفته است.
برای اشــخاص حقیقی به ازاء هر ثبت نام و پرونده مالیاتی یک شماره 
اقتصادی صادر می شود.فعاالن اقتصادی می توانند با مراجعه به درگاه 
my.tax.gov. ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی

ir  شماره  اقتصادی صادره برای خود را مشاهده کنند.  

بازار

امیر هامونی مدیر بازار متشــکل معامــات ارز ایران با 
بیان اینکه طی مدت 2۰ روز تعیین شده برای دریافت 
ارز اربعیــن، یک میلیــون و 17۰ هزار نفر نســبت به 
دریافت ارز اربعین اقدام کردند.امیر هامونی مدیر بازار 
متشــکل معامات ارز ایران با بیان اینکه طی مدت 2۰ 
روز تعیین شده برای دریافت ارز اربعین، یک میلیون و 
17۰ هزار نفر نسبت به دریافت ارز اربعین اقدام کردند، 
از همکاری و همراهی شبکه صرافی ها و بانک ها در این 

باره قدردانی کرد.هامونی، در آئین رونمایی از ســامانه 
یکپارچه اعــام نرخ صرافی ها گفت: پیــش از این نرخ 
صرافی ها تنها بر روی ویترین های صرافی ها موجود بود 
و مردم باید با مراجعه حضــوری صرافی مدنظر خود را 
انتخاب می کردند.وی ادامــه داد: البته پیش از این نیز 
برخی نرم افزارها و سایت ها به صورت غیررسمی نسبت 
به اعام نرخ ها اقدام می کردند لــذا ضروری بود که این 
موارد به صورت متمرکز تجمیع شود. همچنین باتوجه 

به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، از امروز عاوه بر نمایش 
نرخ صرافی ها شاهد این نکته خواهیم بود که نرخ خرید 
و فروش بر روی سامانه بازار متشکل معامات ارز ایران 
قرار گیرد.این مقام مســئول درخصوص ســازوکار و 
نحوه انتشار نرخ اســعار عنوان کرد: بر روی وب سایت 
نام صرافی، نرخ خرید و فروش، اســتان و شهر مشخص 
شده است. از این رو تمام اسعار موجود در دست صرافی 
و آماده عرضه موجود اســت به همراه آدرس و لوگوی 

صرافی بر روی صفحه خاص هر صرافی درج شده است.
وی در خصوص محاســبه یکپارچه مالیــات بر ارزش 
افروده صرافی ها و حل مشــکل صرافی ها با هماهنگی 
بازار متشکل و ســازمان امور مالیاتی گفت: هم اکنون 
در صدد نهایی کردن موافقتنامه ای هستیم که مالیات 
برارزش افــزوده صرافی ها با تمرکز در بازار متشــکل 
محاسبه و به سازمان امور مالیاتی اعام شود که این امر 

نیز در حال پیگیری است.

ارز

خریدار  ســخنگوی اقتصــادی دولت 
گفت:کاهش قطعی برق و اقدامات حمایتی 
دولت از تولید موجب شد تا رشد اقتصادی 

در بهار سال 14۰1 به 4.3 درصد برسد.
 ســید احســان خاندوزی وزیــر اقتصاد و 
ســخنگوی اقتصــادی دولت در نشســت 
خبــری گفــت: در ابتدای ســال وضعیت 
تولید منفــی ۵.8 بوده که در شــهریور ماه 
ســال جاری به مثبت. ۶.7 رسید. همچنین 
کاهــش قطعی بــرق و اقدامــات حمایتی 
دولت از تولید موجب شد تا رشد اقتصادی 

در بهار سال 14۰1 به 4.3 درصد برسد.

کاهش 24 درصدی تورم تولید کننده
وی ادامــه داد: تــورم تولیدکننده وضعیت 
بهتری دارد بــه طوری که ایــن عدد از 73 
درصد تــورم تولیــد کننده در بهار ســال 
گذشته به 4۹ درصد در بهار امسال کاهش 

یافت.
ســخنگوی اقتصادی دولــت تصریح کرد: 
دولت در اصاحــات اقتصــادی ابتدا خود 
را مســئول می داند، به همین دلیل امسال 
از تنخواه کمتر از 1۰ هــزار میلیارد تومان 
استفاده شد که این رقم در سال گذشته ۵۰ 

هزار میلیارد تومان بود.

تسویه ۷0 هزار میلیارد تومان بدهی 
دولت قبل

خاندوزی خاطرنشان کرد: دولت موفق شد 
7۰ هزار میلیارد تومــان اصل بدهی دولت 
قبل را تســویه کند؛ همچنین مساله رشد 
۵3 درصدی خرید گندم و تســویه کامل با 
گندمــکاران در این مدت کوتاه بی ســابقه 

بود.
این عضو کابینه دولت ســیزدهم با اشــاره 
قرارداد 2۵ ســاله با چین گفت: در راهبرد 
دولت اقتصادهای مؤثر مانند چین بســیار 
مهم بوده و در موارد مختلف همکاری های 
مؤثــری در حال شــکل گیری اســت اما 

گزارش عملکرد را باید بعد از اجرا داد.
خاندوزی با تاکید براین موضوع که کنترل 
تورم اولویت اول اقتصاد کان دولت اســت 
و تصریح کرد: انتظــار اقتصادانان و فعاالن 
اقتصادی نیز همین اســت، در دیدار هشتم 
شــهریور طبق تاکید رهبر انقــاب باز هم 

کنترل تورم مورد تاکید قرار گرفت.

 پایش مستمر تورم توسط دولت
 و بانک مرکزی

ســخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: رصد 
هفتگی کمیته تورم توســط بانک مرکزی 
و پایش مســتمر و هفتگی انجام می شود و 
هدف این است که تا مسیر پایان سال تورم 
را رصد کنیم و گــزارش آن را یک هفته در 

میان به رئیس جمهور ارسال کنیم.
خاندوزی با اشــاره به وضعیت بورس گفت: 

ثبــات بازار ســرمایه همواره بــرای رئیس 
جمهور مهم است، بسته 1۰ بندی در دو ماه 
انتهایی سال گذشــته و دو ماه ابتدایی سال 
جاری مثبت بوده اما با شروع خرداد و ریزش 
کامودیتی ها بازار به ریزش و نوســان ادامه 
داد و شــایعه ها بر آن دامن زده و در روزهای 
اخیر هم اغتشاشــات باعث ریزش و نوسان 
بورس شده است اما بازار اکنون بسیار ارزنده 
بوده و واریــز اول صنــدوق تثبیت اجرایی 
شــد.وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع کسری 
بودجه گفت: دولتی که دارایی گران بهایی 
دارد نباید کســری بودجه داشــته باشد و 
مقاومت برخــی دســتگاه ها در ادامه روند 
کســری بودجه مؤثر بوده و دولت دیگر در 

این باره مماشات نمی کند.
این مقام مســئول با اشــاره به اغتشاشات 
روزهای اخیــر گفت: دیــروز مذاکره ای با 
وزیر ارتباطات داشتیم تا برای معافیت های 
مالیاتــی بــه کســب و کارهایــی کــه از 

اغتشاشات ضربه خوردند فکری شود.
خاندوزی بــا بیان اینکــه در بخش صنعت 
بیشترین افزایش مربوط به تولید در صنایع 
خودرو و ماشــین آالت بــا 22 درصد تعلق 
دارد، افزود: بخش ماشین آالت و تجهیزات 
با 1۹ درصد، منســجوات بــا 17 درصد و 
فلزات اساسی با 8.۵ درصد بیشترین سهم 

را در رشد تولید صنایع بزرگ داشته اند.
خانــدوزی یکــی از دالیل رشــد تولید در 
صنایع بزرگ را رشــد ۵.8 درصدی تشکیل 
سرمایه و بهبود ســرمایه گذاری اقتصادی 
دانست و خاطر نشان کرد که کاهش قطعی 
برق صنایع هــم به این رشــد کمک کرده 

است.
سخنگوی اقتصادی دولت به آمار مرکز آمار 
ایران اســتناد کرد و گفت: در بهار امســال 
رشــد اقتصادی 3.8 درصدی به ثبت رسید 

که این شاخص بدون نفت 4.3 درصد است.
وی با برشــمردن اجزای رشــد اقتصادی 
فصل بهار اظهار داشــت: میزان رشد بخش 
صنعت در مدت یاد شده ۵.1 درصد، معادن 
1.1 درصد، خدمات 3.۹ درصد و کشاورزی 

منفی هشت دهم درصد بوده است.
خانــدوزی دربــاره صفــر شــدن ســود 
بازپرداخــت وام قرض الحســنه تا ســقف 
1۰ میلیون تومــان در برخی بانک ها اظهار 
داشــت: این اقدام برای وام هــای زیر 1۰ 
میلیون تومان در دو بانک قرض الحســنه 
اســت که بانک مرکزی جزئیــات آن را این 

هفته اعام می کنند.
وی با تاکید بر اینکه بانک های دولتی سهم 
تسهیات خرد را افزایش دهند، افزود: این 
جزئی از برنامه دولت برای تأمین نیاز مردم 
در دسترسی به تسهیات خرد است. تاکید 
به بانک های دولتی این بود سهم تسهیات 
و تأمیــن مالی خــرد را افزایــش دهند تا 
دسترسی آسان تری برای عامه مردم داشته 
باشند.سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به 
دو برابر شدن افزایش ســرمایه بانک قرض 
الحســنه مهر، ابراز امیــدواری کرد که این 
بانک های قرض الحســنه قدرت ســرمایه 
بیشــتری بیابند تا مردم دسترسی بهتری 

داشته باشند.

۷5 درصد از تعهد درآمد بودجه امسال 
محقق شده است

وزیر امور اقتصادی و دارایــی درباره میزان 
درآمــد محقق شــده بودجه امســال نیز 
گفت: 7۵ درصد میزان تعهد درآمد مدنظر 
قانون بودجه محقق شــد و هم اینکه دولت 
به دنبال کاهش کســری بودجه اســت که 
برای جبران آن و عدم اســتقراض به دنبال 
مدیریت بودجه اســت به طوری که کمتر از 

1۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه اســتفاده 
کرد.وی ادامه داد: البتــه تخصیص هایی از 
قبل وجود دارد که امیدواریم تا مهر بتوانیم 
پرداخت کنیــم تا مطالبــات عمرانی قبل 
از زمستان پرداخت شــود.خاندوزی بیان 
کرد: در چشــم انداز نیمه دوم سال سهم هر 
وزارتخانه در میزان کســب درآمد مشخص 
است و تاش این اســت وزارتخانه هایی که 
می توانند کســب درآمد داشــته باشــند، 
1۰۰ درصد تعهد خــود را محقق کنند.وی 
ادامه داد: در دولت تصمیم داریم در شــش 
ماهه دوم سال، مجموع دارایی هایی که در 
اختیار دولت اســت از طریق مولدسازی و 
یا واگذاری دارایی ها بــه بخش خصوصی، 

کسری بودجه دولت جبران شود.

پرداخت ۷۹3 هزار فقره وام خرد 
تا 15 شهریور

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی درباره 
پرداخت وام خــرد بدون ضامــن در نیمه 
نخست اماسل گفت: تا نیمه شهریور ماه در 
مجموع 7۹3 هزار فقره وام خرد تا ســقف 
1۰۰ میلیون تومان به افراد واجد شــرایط 
پرداخت شده اســت و متقاضیان بسیاری 
هم هنوز نتوانســته اند وام دریافت کنند که 
به بانک های دولتــی تاکید کردیم پرداخت 
را ســرعت ببخشــند.وی بانک های سپه، 
رفاه کارگــران و مهر ایران را ســه بانک در 
رتبه نخست پرداخت تسهیات خرد بدون 
ضامن عنوان کــرد و درباره مســاله بهبود 
کیفیت ترارنامه بانک ها گفــت: با توجه به 
ســرریز تقاضاها به بانک ها و اضافه برداشت 
آنها از بانک مرکزی، تاش شــد این مساله 
را با افزایش ســرمایه بــه بانک های دولتی 
کاهش دهیم و بنابراین مقرر شــد 3۵ هزار 
میلیارد تومان برای ایــن منظور اختصاص 

یابد.خاندوزی درباره زیان انباشــته بانک 
ملی ایران نیز گفــت: بانک ملی در ســال 
13۹۹ حدود ۶.7 هزار میلیارد تومان زیان 
داشــت که در 14۰۰ بــه 2,4۰۰ میلیارد 

تومان کاهش یافت.
وی در عین حال خاطرنشــان کرد: با وجود 
زیان منفــی بانک ملی، فعالیــت این بانک 
مثبت شد و در تاشیم مشــکل بانک های 
دولتی که در شــرایط بدی آنهــا را تحویل 

گرفتیم، سریع تر بهبود ببخشیم.

حضور رئیس جمهور در جلسات 
خصوصی سازی بعد از 14 سال

خانــدوزی در موضوع واگــذاری به بخش 
خصوصی و نواقص آن در سال های گذشته 
به خبرنــگار مهر گفت: در یک ســال اخیر 
دولت به آسیب شناســی خصوصی سازی 
های گذشــته پرداخته و بعد از 14 ســال 
رئیــس جمهور شــخصاً در این جلســات 
شــرکت کرده و با حضــور وی معضات و 
راهکارهای خصوصی ســازی بررسی شده 
و پیشــرفت های خوبی نیــز در این زمینه 
حاصل شــده اســت در ماه هــای اخیر نیز 
اجاس بین المللی بــا حضور صاحبنظران 
داخلی و خارجی و فعاالن اقتصادی برگزار 
شــد.خاندوزی در ادامه گفت: بازگرداندن 
اعتماد باید اصل واگــذاری دولت به بخش 
خصوصی باشد و فســخ قرارداد باید آخرین 

مرحله اجرایی انجام گیرد.

ایرادات سازمان خصوصی سازی
 در مورد پاالیشگاه کرمانشاه

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در 
مورد واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه گفت: در 
بحث واگذاری پاالیشگاه کرمانشاه سازمان 
خصوصی ســازی ایراداتی به ارزش گذاری 
آن داشته و قرار اســت هیئت داوری بعد از 
بررسی مجدد نظر خود را به وزارت اقتصاد و 

سازمان خصوصی سازی اعام نماید.
وی ادامه داد اخیراً نیز قانون اجرای اصل 44 
قانون اساسی با بازنگری مجدد مورد اصاح 
قرار گرفت.در بحث تفاهم نامه شــانگهای 
همیشه حضور در سازمان های بین المللی 
ظرفیتی را برای اقتصاد هر کشــور تعیین 
می کند و باید از این ظرفیت ها به درســت 
ترین وجه ممکن استفاده شده تا بهره های 
اقتصــادی برای مــردم حاصل شــود. این 
موضوع نیاز به اتحاد ملی داشــته و نباید به 

آن به عنوان موضوعی سیاسی نگریست.
در بحث اقتصــادی شــانگهای می توان به 
دو موضــوع باشــگاه انرژی شــانگهای که 
بزرگترین تولید کننــدگان انرژی و مصرف 
کننــدگان در آن حضــور دارند و باشــگاه 
تجارت شــانگهای بــا حضــور قطب های 
تجارت دنیا در آن اشــاره کرد که می تواند 

ظرفیت انرژی و تجارت کشور را بی افزاید.

مدیر بازار متشکل معامالت ارز ایران؛به چند نفر ارز اربعین داده شد؟

کارشناسان بازار سهام بررسی کردند

ونق در معامالت با انتشار اوراق تبعی حمایت از بورس و ایجاد ر
خریــدار  کارشناســان بازار ســرمایه 
معتقدند که انتشــار اوراق تبعی در شرایط 
فعلی بازار ســرمایه می تواند تــا حد زیادی 
به رونق معامات و بهتر شــدن شرایط بازار 
ســهام کمک کند و این اطمینان را در مورد 

ارزندگی سهام به سهامداران بدهد.
 از هلدینگ هــای بزرگ ســرمایه گذاری 
خبر می رســد که ظرف همیــن چند روز 
آینده حمایت ایــن هلدینگ ها از ســهام 
زیرمجموعه خودشــان به طور جدی آغاز 
می شــود که یکی از مســیرهای اصلی این 
حمایت، انتشار اوراق اختیار فروش تبعی به 
معنای تضمین سود برای سهامداران است 
تا هلدینگ ها نشان دهند به ارزندگی سهام 

خود اطمینان دارند.

وضعیت سهام بسیاری از شرکت ها 
در شرایط ارزندگی قرار دارد

در همیــن زمینه »جــواد عشــقی نژاد«، 
کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: امروز با توجه 
به شرایط بازار ســهام، این بازار به حمایت 
نیاز نــدارد، بلکه به واقعیت نیــاز دارد تا در 

مسیر اصلی خود قرار گیرد.
وی ادامه داد: واقعیت آن است که وضعیت 
سهام بسیاری از شــرکت ها و پیش بینی ها 
از آینده در شــرایط ارزندگی مطلوبی قرار 
دارد و در این صورت، قطعــاً هلدینگ های 
ســرمایه گذاری نســبت به حمایت ویژه از 

سهام خود اقدام خواهند کرد.
عشــقی نژاد افزود: نیاز امروز بازار ســهام، 
آرامش و پیش بینی پذیری است که انتشار 
اوراق اختیار فروش تبعی در این موضوع اثر 
گذار اســت. به عبارت ساده تر، اوراق اختیار 
فروش تبعی، حاوی پیامــی اعتمادآفرین 
به سهامداران است؛ به این صورت که ناشر 
معتقد است دارایی پایه، ارزنده بوده و حتی 
باوجود ریسک سیســتماتیک بازار، حاضر 
اســت یک کف قیمتی برای بازدهی سهم 

طی یک دوره مشخص را تضمین کند. 
به گفته این فعال بازار ســرمایه، یک زمان 
ناشــر از ســهام خود برای آنکــه کاهش 
بیشــتری نیابد حمایت می کند، اما امروز 
شرایط بسیاری ســهام ایده آل است و باید 
بدانیــم که قطعــاً اوضاع فعلــی بلندمدت 
نیست و شــرایط متفاوت خواهد بود. از این 

رو حمایت هلدینگ ها از سهام زیرمجموعه 
خود و انتشــار اوراق تبعی امری منطقی و 

جذاب برای ثبات بخشی به بازار است.

نقش انتشار اوراق تبعی در رونق 
معامالت بازار سهام

همچنین در ادامه »مصطفی امید قائمی« 
کارشناس ارشد بازار ســرمایه به خبرنگار 
ایرنا گفت: انتشــار اوراق تبعی در شــرایط 
فعلی بازار ســرمایه می تواند تــا حد زیادی 
به رونــق معامات و بهتر شــدن شــرایط 
بازار کمک کنــد و اطمینــان را بــه بازار 

ســرمایه برگرداند.وی در خصوص برنامه 
هلدینگ های سرمایه گذاری برای حمایت 
از بازار سرمایه با انتشــار اوراق تبعی گفت: 
با توجه به شــرایط بــازار ســرمایه اکنون 
فرصــت خوبی اســت کــه هلدینگ های 
ســرمایه گذاری وارد بازار شــوند و سهام 
خریــداری کنند. بــرای همیــن منظور 
می توانند برای تامین منابع خود از انتشــار 
اوراق تبعی استفاده کنند، زیرا اوراق تبعی 
در قیمت هــای خوبی منتشــر می شــود 
و فرصــت خوبی برای کســانی اســت که 
بخواهند این اوراق را بفروشند و تامین مالی 

کنند و وارد بازار شوند.
امید قائمی بــا بیــان اینکــه اوراق تبعی 
راهکاری اســت که برای کاهش ریســک 
ســرمایه گذاری افراد مختلف در شــرایط 
ریزشــی بازار ســهام و توسط ســهامدار 
عمده شرکت ها منتشر می شــود، تصریح 
کرد: شــرکت ها با توجه به پتانســیل سهم 
می توانند دست به انتشــار این اوراق بزنند 
و به خریــداران تضمین دهند که در صورت 
عدم فروش ســهام در تاریخ اعمال، قیمت 
ســهم از قیمت اعمال کمتر نباشد؛ در غیر 

این صورت شرکت، ســهام فردی که اوراق 
تبعی را خریــداری کرده اســت به قیمت 
اعمال از وی خریداری کرده و بدین صورت 

ضرر فرد را جبران می کند.
به گفته این کارشــناس بازار سرمایه، این 
رویه کمــک می کند به اینکــه هم تقاضای 
فروش کم شــود و هــم منابع در دســت 
فروشــندگان سهم به ســمت شرکت های 
ســرمایه گذاری و هلدینگ که ناشر اوراق 
تبعی هستند بیاید که شــرکت ها از محل 
این منابع برخوردار شــده و از فرصت های 

بازار استفاده کنند.
وی با بیان اینکه انتشار این اوراق می تواند تا 
حد زیادی به رونق بازار و بهتر شدن شرایط 
بازار ســرمایه کمک کنــد و اطمینان را به 
بازار ســرمایه برگرداند و موثر باشد، تاکید 
کرد: انتشــار اوراق تبعی روی ســهم هایی 
که قیمتشــان برای خرید مناســب است و 
ســهامداران عمده از بازدهی آنها اطمینان 
دارد، می تواند موثر باشد و اعتماد را به بازار 
ســرمایه برگرداند و موجب افزایش حجم 
معامات شــده و از خروج حقیقی ها از بازار 

جلوگیری کند.



دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی خبر داد

صادرات ۱۷۵ میلیون دالری لوازم خانگی تا پایان مردادماه

جزئیات شیوه جدید فروش خودرو

و حذف شد قرعه کشی در سامانه خودر
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سقف حمایت از صنایع کوچک چقدر است؟
معاون فنــی و برنامه ریزی صنــدوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچک از امضای تفاهم نامه مشترک با بانک تجارت برای تامین وثایق 
صنایع خبر داد و گفت: در حال حاضر مبلغ ضمانت نامه های اعتباری، 

غیر اعتباری پنج میلیارد تومان و پیمانکاری 1۰ میلیارد تومان است.  

محبوب پناهی با بیان اینکه صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچک با هدف تامین وثیقه برای صنایع کوچک تاسیس شده، تصریح 
کرد: بر اساس اساســنامه صنایع کوچک شــامل واحدهایی تا ۵۰ نفر 

اشتغال است و بیشتر از آن جزو صنایع کوچک محسوب نمی شود.
وی با بیان اینکــه رویکرد بانک ها اقتصادی اســت، اظهار کرد: رویکرد 
صندوق ســرمایه گذاری که زیــر مجموعه وزارت صمت اســت، یک 
رویکرد حمایتی تعریف شــده اســت. در اصل صندوق خاءهای بین 
متقاضی، یعنی تولیدکننده، با بانک در بحث تامین وثیقه را پر می کند. 
۹۹ درصد بانک ها محل اجرای طرح و ماشــین آالت را به عنوان وثیقه 
از صاحبان صنایع نمی پذیرند. بنابراین صندوق برای پر کردن این خا 
محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه می پذیرد و با صدور ضمانت نامه به 

ذی نفعی بانک ها و موسسات اعتباری این مشکل را رفع می کند.
این مقام مســئول با بیان اینکه صنایع کوچک به دلیل داشتن سرمایه 
کمتر، تمام ســرمایه خــود را به عنوان ســرمایه در گردش اســتفاده 
می کنند و برای ارائه وثیقه عموما مشــکل دارند، تصریح کرد: صندوق 
ضمانت با اعتبارســنجی تولیدکننــدگان، برای ضمانــت از صندوق 
اســتفاده و ضمانت نامه صادر می کند. در این شــرایط ریســک بانک 
به صفر می رســد و ضمانت نامه دولتی به جــای متقاضی به ذی نفعی 
بانک صادر می شــود.به گفته وی در حال حاضر مبلغ ضمانت نامه های 
اعتباری، غیر اعتباری پنــج میلیارد تومان و پیمانــکاری 1۰ میلیارد 

تومان است. مبلغ این ضمانت نامه ها قبا سه میلیارد تومان بود.
پناهی با بیان اینکه ۹2 درصد صنعت کشــور را صنایع کوچک تشکیل 
می دهد، گفت: صندوق ضمانت صنایع کوچک اخیــراً با بانک تجارت 
تفاهم نامه برای تامین منابع مالی صنایع داشــته است. این تفاهم نامه 
سقف ندارد، اما بر اســاس آن، صندوق می تواند تا شــش برابر سرمایه 

ثبتی خود، ضمانت نامه صادر کند. 

رشد تولید انواع خودرو در 4 ماهه امسال
سواری ها در فرش، سنگین های تجاری در عرش!

طبق آمار اعام شــده توســط وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت( 
در چهار ماهه ابتدایی امســال نسبت به مدت مشــابه سال گذشته، در 
مجموع تولید انواع سواری 1.7 درصد رشــد داشته که کمترین میزان 
رشد خودروهاست و تجاری های باری )کامیون، کامیونت و کشنده( با 
رشد 148 درصدی بیشترین رشــد را به خود اختصاص داده است؛ این 
در حالیست که تولید ســواری در تیر ماه 1۹ درصد کمتر از خرداد بوده 

است.
 

براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جزئیات عملکرد چهار 
ماهه در حوزه تولید انواع خودروها، تولید سواری کمترین میزان رشد 
و تولید کامیون، کامیونت و کشــنده بیشرین رشــد تولید را نسبت به 

چهار ماهه ابتدایی سال گذشته داشته اند.
در حالیکه تولید انواع خودروها در مقایســه چهار ماه نخست 14۰۰ و 
14۰1 صعودی ثبت شــده اســت اما تولید در تیر ماه برای سواری 1۹ 
درصد و برای وانت و ســنگین های مســافربری )اتوبوس، مینی بوس و 
ون( حدود 12 درصد نســبت به خرداد ماه کمتر شــده است؛ اما تولید 

تراکتور و کامیون، کامیونت و کشنده افزایشی ثبت شده است.
طبق آمارهــای وزارت صمــت، در چهار ماه نخســت ســال جاری، 
خودروسازان داخلی 2۹7 هزار و 4۰۰ دستگاه خودرو از انواع سواری ها 
تولید کرده اند که در مقایســه بــا 2۹۵ هزار و ۵۰۰ دســتگاه تولیدی 
در چهار ماه ابتدایی ســال گذشــته، تنها 1.7 درصد افزایش یافته که 
کمترین میزان افزایش تولیــد انواع خودروها در این مقایســه آماری 
است.تولید در تیر ماه نسبت به خرداد ماه 1۹ درصد کمتر شده و از 1۰1 

هزار و 4۰۰ دستگاه به 82 هزار و 2۰۰ دستگاه رسیده است.
در مقابل طی مدت مذکور ســال جاری )چهار ماهه 14۰1( بیشترین 
درصد افزایش تولید متعلق به سنگین های تجاری ) کامیون، کامیونت 
و کشنده( است که از287 هزار دســتگاه در چهار ماهه 14۰۰ به 712 
دستگاه در مدت مشابه سال جاری رســیده و رشد 148.1 درصدی را 
ثبت کرده اســت. تولید این خودروها در تیر ماه نیز نســبت به خرداد 
ماه 12 درصد افزایش داشــته و از 2۰۰۰ دســتگاه به 224۰ دستگاه 
رســیده اســت.پس از آن، تولید اتوبوس، مینی بوس و ون با رشد 127 
درصدی نسبت به چهار ماهه 14۰۰ به 1337 دستگاه رسیده است. در 
مجموع چهار ماه نخست سال گذشته ۵8۹ دستگاه خودروی سنگین 
مسافربری در داخل تولید شــده بود. تولید این خودروها درحالیکه در 
خرداد ماه ۵48 دســتگاه بوده در تیر ماه به 481 دستگاه رسیده و افت 
12.2 درصدی را تجربه کرده اســت. تولید وانت ها نیــز در چهار ماهه 
ابتدایی ســال جاری به 33 هزار و 112 دستگاه رســیده که نسبت به 
22 هزار و 41۵ دســتگاه تولیدی در چهار ماهه ســال گذشته، 47.7 
درصدی بیشتر اســت. اما تولید آن از 1۰ هزار و 384 دستگاه در خردا 
ماه به ۹13۹ دســتگاه در تیر ماه رسیده که نشــان از افت 12 درصدی 
تولید دارد.تعداد تراکتور تولیدی در چهار ماهه امســال با رشد ۵8.7 
درصدی نســبت به آمار تولید آن در مدت مشابه ســال گذشته به 1۰ 
هزار و ۶4۰ دســتگاه رسیده است. این در حالیســت که در چهار ماهه 
14۰۰  ۶7۰ هزار و 3۰۰ دســتگاه تراکتور به تولید رســیده بود. تولید 
این خودروها در تیر ماه نیز نســبت به خرداد ماه ۶.۵ درصد بیشتر شده 
و به 2۹7 هزار و 8۰۰ دستگاه رسیده اســت. در خرداد ماه امسال 27۹ 
هزار و ۵۰۰ دستگاه تراکتور در کشــور تولید شده بود.گفتنی است که 
بر اساس آمار وزارت صمت، در چهار ماهه امســال 8۵ هزار و 8۰۰ تن 
الستیک خودرو در کشور تولید شده که نســبت به 87 هزار و 1۰۰ تن 
تولیدی در چهار ماهه سال گذشته، 1.۵ درصد کمتر است. البته تولید 
آن در تیر ماه ۰.7 درصد معادل ۵۰۰ تن بیشتر از خرداد ماه )23 هزار و 

7۰۰ تن تولید در خرداد ماه و 23 هزار و ۵۰۰ تن( ثبت شده است.

تولید

 سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعام کرد: 
امروز سه شــنبه دوازدهم مهــر14۰1 آخرین مهلت 
بازدید و ثبت قیمت پیشنهادی برای شرکت در مزایده 
خودروهای ســواری خارجی ســازمان جمع آوری و 

فروش اموال تملیکی است.
به گزارش ســازمان جمــع آوری و فــروش اموال 
تملیکی، ســید عبدالمجید اجتهادی رییس هیات 
مدیره و مدیرعامل ســازمان جمــع آوری و فروش 
اموال تملیکی بــا بیان روند برگــزاری مزایده فوق 
العــاده ۵۶۵ فروش یکهزار و ۶2 خودروی ســواری 
خارجی رسوبی در گمرکات، بنادر و اموال تملیکی 

اظهارداشــت:  امروز آخرین مهلت بازدید 
متقاضیــان و ثبــت قیمت پیشــنهادی 
برای شــرکت در مزایده فوق العاده شماره 
۵۶۵ با عرضــه 1۰4۰ خــودرو به ارزش 
کارشناســی بالغ بر 2۰37 میلیارد تومان 

است.
مدیرعامل ســازمان جمــع آوری و فروش 

اموال تملیکی تاکید کرد: پاکات قیمت پیشــنهادی 
متقاضیان، روز شــنبه مــورخ 1۶ مهرمــاه با حضور 
نمایندگان دســتگاه های نظارتی و قضایی بازگشایی 

و نتایج اعام خواهد شد.

وی با رد برخی ابهامات و شــایعات پیرامون 
شماره گذاری خودروها بیان داشت: فروش 
این خودروها به شــرط شــماره گذاری در 
داخل کشور بوده است و با هماهنگی صورت 
گرفته، این امکان نیز فراهم شده تا برندگان 
بتوانند پاک خــودرو را در محل نگهداری 

این خودروها تحویل بگیرند.
اجتهادی با اشــاره به اســتقبال و مشــارکت مردم 
برای شــرکت در مزایده فوق العاده ۵۶۵ خودروهای 
ســواری خارجی گفت: در روزهــای اخیر حدود 2۰ 
هزار ثبت نام جدید در ســامانه تدارکات الکترونیک 

دولت وجود داشته که ناشی از استقبال و سطح رقابت 
برای شــرکت در مزایده فوق العاده خودروها اســت؛ 
همچنیــن روزانه چندین هــزار بازدیــد از تارنمای 
ســازمان اموال تملیکی بــرای مشــاهده جزئیات و 
دریافت اطاعات مزایده فوق العاده ۵۶۵ ثبت شــده 

است.
براین اســاس، افرادی که دارای امضای الکترونیکی 
هســتند فقط  امروز )سه شــنبه( فرصت دارند تا با 
مراجعه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیک دولت 
)ســتاد( نســبت به ارائه قیمت پیشــنهادی اقدام 

کنند.

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی منطقه 
جنوب شــرق رگوالتــوری اعام کــرد: بــا توجه به 
پیش بینی میزبانی جزیره کیش از مســافران خارجی 
در مراســم جام جهانی فوتبال قطر، شبکه نسل پنجم 

تلفن همراه )۵G( در این جزیره راه اندازی شده است.

 »علی اصغر« ترحم با اشاره به راه اندازی ۵G در جزیره 
کیش گفت: تاکنون ۶ ســایت توسط شرکت خدمات 
ارتباطی ایرانسل و ۵ ســایت توسط شرکت ارتباطات 
ســیار ایران در جزیره کیش نصب شــده و در مرحله 
بهره برداری اســت.وی افزود: عاوه بر این، 8 ایستگاه 

تلفن همــراه نســل های 3 و 4 اپراتورهای ســیار به 
شــبکه فیبر نوری متصل و در حال حاضر 1۵ ســایت 
BTS نیز در مرحله اتصال به فیبر نوری است، با اتصال 
سایت های تلفن همراه به فیبر نوری، پهنای باند شبکه 
تلفن همراه افزایــش پیدا می کند.مدیــرکل تنظیم 

مقررات و ارتباطــات رادیویی منطقه جنوب شــرق 
رگوالتوری عنوان کرد: در بحث توسعه زیرساخت های 
فیبر نــوری نیز دو شــرکت مخابرات ایران و توســعه 
فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان )فناپ تلکام(، 284 

کیلومتر فیبر نوری نصب و راه اندازی کرده اند.

و خودر

نت

سمیه رسولی  اخیــرا وزارت صمت اعام 
کرده که ســامانه یکپارچه فروش خودرو به 
دلیل اینکه فقط تعدادی از محصوالت یک 
خودروساز مشــمول قرعه کشی هستند از 
موضوعیت خارج شــده و این سامانه دیگر 

مثب قبل فعالیت نخواهد کرد.
 یکی از مشــکات حوزه خــودرو مربوط به 
نحوه عرضه این محصول می شود؛ از حدود 
دو ســال پیش که بازار خودرو بیش از پیش 
دچار آشــفتگی و گرانی شــده بود دولت 
تصمیم گرفت با شیوه ای تحت عنوان قرعه 
کشی، با ثبت نام از متقاضیان خرید خودرو 
و قرعه کشــی میان آنها، هــرج و مرج را در 

بازار خودرو کاهش دهد.
اما این شــیوه خاف آنچه که مســئوالن 
تصور می کردند عمل کــرد؛ یعنی با جوالن 
دالالن عاوه بر مشــکات عدیــده ای که 
در خصــوص خرید و فروش کــد ملی برای 
ثبت نام در قرعه کشــی ها پیش آمد، فاصله 
قیمتی بین کارخانه و بازار روز به روز بیشتر 
شــد و مصرف کنندگان واقعی از بازار خارج 
شدند، تا جایی که امروز خودرو کامًا از یک 
محصول مصرفی تبدیل بــه یک محصول 
سرمایه ای و شیوه فروش نیز مشابه شرکت 

در یک بخت آزمایی شده است.
از زمان خلق شــیوه قرعه کشی، مسئوالن 
متعددی زبان بــه انتقاد از آن گشــودند و 
این انتقادات در ســطح وزرا نیز مشاهد شد 
اما هرگــز اقدام مؤثری بــرای بهبود اوضاع 
انجام نشــد که همین موضوع بــه افرایش 
نارضایتی هــا و بهم ریختگی بیشــتر بازار 
منجر شد؛ تا اینکه فاطمی امین وزیر صمت 
از همان روزهای نخســت سکانداری ضمن 

اعام نارضایتــی از وضعیت صنعت خودرو 
اعام کــرد که برنامه های مشــخصی برای 
بهبود فرایند عرضه خــودرو به بازار و حذف 
شــیوه قرعه کشی از ســال 14۰1 از طریق 

افزایش تیراژ تولید دارد.
در گام نخســت برای حذف قرعه کشــی 
اردیبهشــت ماه ســال جاری اعام شد که 
ســامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف 
تجمیع برنامه های فــروش و جلوگیری از 
عرضه قطره چکانی خودروهــا، راه اندازی 
شده اســت. مســئوالن وزارت صمت امید 
داشــتند که با تجمیع فرایند قرعه کشی در 
یک سامانه هم شفافیت فروش افزایش یابد 

و هم به تدریج بســاط قرعه کشی برچیده 
شــود.در همین رابطه وزارت صمت چندی 
پیش اعام کرد کــه تاکنون بیــش از 7۰ 
درصد خودروهایی که پیش از این مشمول 
قرعه کشــی بودند از فرایند قرعه کشــی 
خارج شــده و در قالب طرح هــای خارج از 

قرعه کشی، به فروش می رسند.

جزئیات شیوه جدید فروش خودرو
اخیراً نیــز منوچهر منطقی معــاون صنایع 
حمــل و نقل وزیــر صمت گفته اســت که 
»در نیمه دوم امســال قرعه کشی بر مبنای 
ثبت نام در ســامانه یکپارچه فروش خودرو 

نخواهد بود. در واقع از این پس، این ســامانه 
به منظور نظارت ســازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکننــدگان بر تعداد فروش 
مجاز خودرو، تحویل به موقع خودرو توسط 
خودروســازان و همچنین اجرای مصوبات 
مجلس شــورای اســامی بهره بــرداری 
خواهد شد.«در همین راســتا امید قالیباف 
ســخنگوی وزارت صمت توضیح داد: پیش 
از این حــدود 1۰ خودروســاز، محصوالت 
خود را در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
عرضه می کردند اما در ادامه با توجه به خروج 
اغلب خودروها از فرایند قرعه کشــی، دیگر 
ســامانه یکپارچــه موضوعیت خــود را از 

دست داده اســت.وی افزود: در حال حاضر 
صرفاً تعدادی از محصوالت شــرکت ایران 
خودرو در این ســامانه در قالب قرعه کشی 
عرضه می شــود کــه از این پــس این قرعه 
کشی توسط همین شــرکت انجام خواهد 
شــد. خودروســازهای دیگر هــم از طریق 
سایت های خود اقدام به فروش خواهند کرد.

قالیباف تصریح کرد: البته تاش بر این است 
که تا پایان ســال همین چند خــودرو نیز با 
افزایش تیراژ تولید، از شــمول قرعه کشی 
خارج شوند که در گام نخست خودروی تارا 

از این وضعیت خارج خواهد شد.

بازار همچنان نابسامان
به گزارش مهر، نکته قابل توجه آنکه هدف 
از تجمیع قرعه کشی خودروها همانطور که 
گفته شــد، افزایش و بهبود عرضه و کنترل 
نســبی بازار خودرو بود با ایــن حال آنطور 
که فعاالن بــازار می گویند، بــازار خودرو 
همچنان از کمبــود خودرو رنــج می برد و 
میزان خودروهای تزریق شــده به این بازار 

متناسب با انتظارات نیست.
قیمت ها نیز در این بازار اگرچه طی 2 3 ماه 
اخیر افزایش محسوســی نیافته اما کاهش 
قابل لمسی هم نیافته اســت؛ بنابراین باید 
منتظر ماند و دید که با حــذف کامل قرعه 
کشــی آرامشــی که مدنظر وزارت صمت 
است بر بازار حاکم می شود یا خیر؛ البته باید 
تاکید شــود که آرامش به وضعیتی اطاق 
می شود که هم فاصله قیمتی بین کارخانه و 
بازار کنترل شده باشد و هم میزان تزریق به 
حدی باشــد که نتوان از کلمه »کمبود« در 

مورد آن استفاده کرد.

خریدار  دبیــرکل انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگــی از صــادرات 17۵ میلیــون 
دالری لوازم خانگی تا پایان مردادماه امسال 
خبر داد و گفت:  روســیه بازار جدیدی برای 
فعاالن صنعتی کشورمان است که می تواند 

به ارتقای صادراتی شرکت ها کمک کند.
»عبــاس هاشــمی« در تشــریح علــل و 
عوامل اصلی محقق شــدن رشــد تولید در 
فعالیت هــای صنعتی به خصــوص بخش 
لوازم خانگی، توجه به صــادرات و بازارهای 
منطقــه و همســایگان را یکــی از دیگــر 
رویکردهای مثبت دولــت و وزارت صمت 
عنوان کرد.وی افزود: این مهم سبب شد تا 
در پنج ماهه نخست امسال شاهد صادرات 
17۵ میلیون دالری لوازم خانگی باشــیم، 
در حالی که در کل ســال ۹۹ این رقم 3۵4 
میلیون دالر و در ســال گذشــته این رقم 
37۶ میلیون دالر بود و به نظر می رســد تا 
پایان ســال جاری از صادرات سال گذشته 
پیشــی بگیریم.این مقام صنفی تاکید کرد: 
امروز مناقشــه نظامی روســیه و اوکراین و 
تحریم روس ها، این کشــور را به شدت در 
عرصه های مختلف نیازمند واردات کرده و 
بازار جدیدی برای صنعتگران لوازم خانگی 

کشورمان ایجاد کرده است.
وی خاطرنشــان کــرد:  تاکنــون تیم ها و 
گروه های مختلفی از روســیه برای توسعه 
مراودات و همچنیــن واردات لوازم خانگی 
از ایران به کشورمان ســفر کرده اند و باید از 

فرصت پیش آمده استفاده بهینه کنیم.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی 

بیان داشت: روسیه با توجه به جمعیت باال و 
همچنین شرایط خاص سیاسی آن می تواند 
برای دو تا سه ســال آینده بازار خوبی برای 

صنعتگران ایرانی مهیا کند.
وی، برگــزاری نمایشــگاه ها و همچنیــن 
حضور در رویدادهای نمایشــگاهی روسیه 
را فرصتی بــرای معرفی و عرضه محصوالت 
ایرانی عنوان کرد و گفت: به سازمان توسعه 
تجارت و همچنین نمایشــگاه بین المللی 
شهر آفتاب پیشــنهاد کرده ایم تا با موافقت 
روس ها، به تهاتر مکان نمایشگاهی در ایران 
و روســیه به منظور برپایی نمایشگاه دائمی 
بپردازیم. در این نمایشگاه دائمی همچنین 
روس ها می تواننــد نیازها و نداشــته های 
خود در عرصه کاال و قطعه را در معرض دید 

صنعتگران ایرانی قرار دهند.

پرداخت ارز 4200 تومانی فسادزا بود
هاشــمی همچنین از پرداخــت ارز 42۰۰ 
تومانی در ســال های گذشــته انتقاد کرد 
و گفت: پرداخــت ارز 42۰۰ تومانی از ابتدا 
اشتباه بود، زیرا سبب دونرخی شدن ارز شد 
که در عمل فســادزا بود و ســبب شد منابع 
ارزی کشور به طور بهینه اســتفاده نشده و 

مصرف کننده واقعی از آن منتفع نشود.
وی با بیان  اینکه پرداخت این ارز همچنین 
بــه ورود کاالی قاچاق به کشــور دامن زد، 
ادامه داد: باید بر افــراد و واحدهایی که ارز 
42۰۰ تومانی دریافــت می کردند نظارت 
می شــد، در حالی که محصــوالت تولیدی 
به اشــکال مختلف به دیگر کشورها قاچاق 

می شد و از طرفی کاالهای قاچاق دیگر وارد 
کشور می کردند؛ این به معنای بازی دو سر 

سود برای قاچاقچیان بود.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی 
اظهار داشــت: وقتــی نرخ ارز بــرای همه 
یکسان باشد هزینه های قاچاق باال خواهد 
رفت و دیگــر انگیزه ای بــرای قاچاقچیان 
باقی نمی مانــد.وی، کاهــش قطعی های 
بــرق صنایــع و همچنین قطعــی  از پیش 
برنامه ریزی شــده را عامل دیگری در بهبود 
وضعیت تولید عنوان کرد و گفت: از آنجایی 
که زیرساخت های برق و انرژی کشور نیاز به 
بازسازی اساسی دارد، این قطعی ها اجتناب 
ناپذیر بود، با این حال مدیریت بسیار خوبی 

را در تابستان سال جاری شاهد بودیم.

انگیزه باالی مسووالن بری رفع 
مشکالت صنعت

»محمدرضــا شــهیدی« دبیــر انجمــن 
تولیدکننــدگان لوازم صوتــی و تصویری 
کشــور نیز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: 
رشــد تولید تلویزیون در پنج ماهه امسال 
ناشــی از افزایش تقاضای جامعه برای این 
کاال بــوده و در نتیجــه کارخانجات داخلی 
برای پوشش این تقاضا اقدام به تولید بیشتر 

کردند.
این مقام صنفی خاطرنشــان کرد: بخشی 
از این تقاضا در حقیقت تقاضاهای انباشته 

شده از سال های قبل بوده است.
وی افــزود: در پنج ماهه ابتدایی پارســال 
مشکات ارزی و همچنین نقل و انتقال ارز 

وجود داشت، اما با استقرار دولت سیزدهم 
به تدریج این مشکات کاهش یافت.

شهیدی، همچنین تامین بیشتر برق برای 
صنایع در فصل تابســتان نســبت به سال 
گذشته را یکی دیگر از عوامل رشد تولید در 

پنج ماهه امسال عنوان کرد.
وی به نقش موثر توســعه ارتباطات تجاری 
با همسایگان و دیگر کشورها به عنوان یکی 
از رویکردهــای اصلی دولــت و تاثیرگذار 
در رشد تولید اشــاره کرد، اما گفت: در این 
زمینه ســازمان توســعه تجارت و به ویژه 
شرکت سهامی نمایشــگاه های بین المللی 
ایران می توانــد نقش موثرتــری ایفا کند 
و جا دارد بــه معرفی و بیان هرچه بیشــتر 
ظرفیت های تولیــد لوازم خانگی و صنعت 
قطعه سازی کشــورمان به خارجی ها اقدام 

کنند.دبیــر انجمن تولیدکننــدگان لوازم 
صوتــی و تصویری کشــور معتقد اســت: 
مسووالن دولت ســیزدهم انگیزه و تاش 
بســیار خوبی برای حل و فصل مشــکات 
این صنعت و همچنین گشودن دروازه های 
جدیــد صادراتی دارند و تاکنون جلســات 
متعددی بــا تولیدکننــدگان و فعاالن این 

بخش برگزار کرده اند.
 بررســی آمارهای رســمی منتشره وزارت 
صمت حاکی اســت: در بخش لوازم خانگی 
کارخانجات داخلی تا پایان مردادماه امسال 
۵۹8 هزار و 7۰۰ دســتگاه تلویزیون و سه 
میلیون و ۹۰4 هزار دســتگاه الکتروموتور 
تولیــد کردند که بــه ترتیب رشــد 2۰.7 
درصدی و افزایــش 3.8 درصدی نشــان 

می دهد.

وهای خارجی وز آخرین مهلت بازدید و ثبت قیمت در مزایده خودر  امر

راه اندازی نسل پنجم شبکه تلفن همراه برای مراسم جام جهانی فوتبال قطر
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باحضور وزیر نیرو انجام شد
افتتاح نخستین نمایشگاه تخصصی محصوالت 

نوآورانه و فناورانه صنعت برق
نخســتین نمایشــگاه تخصصی محصوالت نوآورانه و فناورانه صنعت 
برق با اولویت هوشمندسازی صنعت برق صبح امروز با حضور علی اکبر 
محرابیان وزیر نیرو افتتاح شد. نخستین نمایشگاه تخصصی محصوالت 
نوآورانــه و فناورانه صنعت برق با اولویت هوشمندســازی صنعت برق 

صبح امروز با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو افتتاح شد.
در این نمایشــگاه تاش برای روئیت پذیری مشــترکان محوراصلی 
برگزاری نمایشگاه است.شــرکت های توانمند داخلی در این نمایشگاه 
تازه ترین دســتاوردهای خود در زمینه هوشمندسازی کنتورهای برق 

را در محل پژوهشگاه نیرو به نمایش درآورده اند.
در این نمایشگاه 3۹ شــرکت 11۵ محصول فناورانه خود را به نمایش 

درآورده اند.

توقف صادرات گاز ایران به ترکیه برای تعمیرات 
خط لوله

 شــرکت بوتاش ترکیه اعام کرد صادرات گاز ایران به این کشور برای 
تعمیرات برنامه ریزی شده از 2 تا ۹ اکتبر متوقف می شود.

 به نقل از دیلی صباح، شــرکت خطوط نفت ترکیه )بوتاش( با انتشــار 
اطاعیه ای اعام کرد صــادرات گاز ایران به ترکیــه در روزهای 2 تا ۹ 

اکتبر برای انجام تعمیرات برنامه ریزی شده متوقف می شود.
در این اطاعیه آمده اســت: به دلیل انجام کارهای بازرسی و نگهداری 
بر روی خط لوله انتقال گاز ایران - ترکیه طی روزهای دوم تا نهم اکتبر 
2۰22 که از قبل برنامه ریزی شــده اســت امکان دریافت گاز از نقطه 
ورودی گوربوالک به شبکه انتقال ما در طی 8 روز آینده وجود نخواهد 
داشــت.در این اطاعیه تاکید شده اســت در جریان عملیات تعمیر و 
نگهداری این خط لوله هیچ مشکلی در زمینه تراز عرضه و تقاضای گاز 

ترکیه ایجاد نمی شود.
ترکیه برای تامیــن گاز مورد نیاز خود بــه واردات از ایران، روســیه و 

جمهوری آذربایجان وابسته است.
قیمــت حامل های انرژی در این کشــور به دلیــل افزایش قیمت های 

جهانی و کاهش شدید ارزش لیر افزایش قابل ماحظه ای داشته است.

صعود ۳ درصدی قیمت نفت با احتمال کاهش 
تولید اوپک پالس

قیمت نفــت در ابتدای معامات روز دوشــنبه بازار آســیا تحت تاثیر 
احتمال موافقت تولیدکننــدگان اوپک پاس با کاهــش بیش از یک 

میلیون بشکه در روز تولیدشان، بیش از سه درصد بهبود پیدا کرد.

بهای معامات نفت برنت دو دالر و ۵1 سنت معادل سه درصد افزایش 
یافت و به 87 دالر و ۶۵ سنت در هر بشــکه رسید. نفت برنت روز جمعه 
با ۰.۶ درصد کاهش بســته شــده بود. بهای معامات وســت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا با دو دالر و 3۹ ســنت معادل سه درصد افزایش، به 
81 دالر و 88 سنت در هر بشــکه رسید. شاخص نفت آمریکا روز جمعه 
2.1 درصد نزول کرده بود.قیمتهــای نفت برای چهارمین ماه متوالی از 
ژوئن، کاهش ماهانه پیدا کردند که ناشی از قرنطینه های کووید 1۹ در 

چین، افزایش نرخهای بهره و رشد ارزش دالر آمریکا بود.
منابع آگاه به رویترز اظهار کردند: اوپک پاس برای حمایت از قیمتها، 
در آستانه دیدار روز چهارشنبه وزیران این گروه، در حال بررسی کاهش 

تولید به میزان بیش از یک میلیون بشکه در روز است.
اگر توافق شــود، این دومین کاهش ماهانه متوالــی تولید نفت اوپک 
پاس پــس از تصویب کاهش 1۰۰ هــزار بشــکه در روز تولید در ماه 
گذشــته خواهد بود. با این حــال دو منبع آگاه در اوپــک پاس اظهار 
کردند: این گروه به دلیل تحریمهایی که علیه بعضی از اعضایش وجود 
دارد و ســرمایه گذاری اندک اعضای دیگر در ظرفیت تولید، حدود سه 

میلیون بشکه در روز کمتر از هدف تعیین شده، نفت تولید کرده است.
تحلیلگران گروه تحقیقاتی ANZ در یادداشــتی نوشتند: بازار کاهش 
تولید کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز را نادیده خواهد گرفت. بنابراین، 
احتمال این وجود دارد که کاهش تولید به میزان یک میلیون بشکه در 

روز را مشاهده کنیم.
بر اســاس گزارش رویترز، شــرکت تحقیقاتی FGE پیش بینی کرد 
اگرچه قیمت نفت برنت برای تحویل فوری ممکن است در کوتاه مدت 
تقویت شود اما نگرانیها نســبت به رکود جهانی، احتماال روند صعودی 
قیمتها را محدود می کند. اگر اوپک پاس تصمیــم بگیرد تولیدش را 
در کوتاه مدت کاهش دهد، ظرفیت مــازاد تولید این گروه افزایش پیدا 
کرده و احتماال قیمت معامات آتی را تحت فشار کاهشی قرار می دهد.

وشیمی با تکمیل  وده پتر افزایش ارزش افز
زنجیره ارزش پلیمرها

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و توســعه صنایع تکمیلی پتروشیمی 
خلیج فارس با اشــاره به اینکه در حال حاضر اغلب پلیمرهای کشور با 
ارزش افزوده پایین تولید و صادر می شــود، گفت: از همین رو با وجود 
ســرمایه گذاری های بزرگ اما خوراک به دســت تولیدکننده واقعی 

نمی رسد و ظرفیت خالی می ماند.
 رشــید قانعی، در مراســم امضای تفاهم نامه همکاری گروه ســرمایه 
گذاری و توســعه صنایع تکمیلی پتروشــیمی خلیج فارس با انجمن 
مســتربچ و آمیزه های پلیمری ایران با اشاره به اینکه برنامه جدی برای 
تکمیل زنجیره ارزش و باالبردن ارزش افزوده در صنعت پتروشــیمی 
وجود دارد، افزود: اغلب بنگاه های بزرگ کشور، تمام کارها را خودشان 
انجام می دهند و این در حالی است که بســیاری از نهادها و انجمن ها از 

لحاظ تخصصی حرفه ای تر و چابک تر هستند.
وی ادامه داد: از همین رو به دنبال اســتفاده از این ظرفیت ها هســتیم 
تا با تامین ســرمایه موردنیاز، از ظرفیت بخــش خصوصی در صنعت 
پتروشــیمی اســتفاده کنیم.قانعی با تاکید بر اینکه عمده محصوالت 
تولیدی در پتروشیمی های کشور به صورت پودر است، گفت: در اغلب 

پلیمرها و حتی پی وی سی، می توان ارزش افزوده باالتری ایجاد کرد.
وی یکی از این زمینه ها را حوزه مســتربچ و کامپاند دانســت و افزود: با 
وجود ســرمایه گذاری های بزرگ اما محصول نهایی به عنوان خوراک 
پایین دستی به دســت مصرف کننده نمی رسد و عده ای با سوءاستفاده 
اجازه نمی دهند خوراک به تولیدکننده واقعی برسد و ظرفیت در کشور 
خالی می ماند.  مدیرعامل گروه سرمایه گذاری و توسعه صنایع تکمیلی 
پتروشــیمی خلیج فارس تاکید کــرد: طراحی محصــوالت جدید با 

همکاری انجمن های فعال انجام می شود.

و نیر

محمدحسین ســیف اللهی مقدم  وزیر 
نیرو گفت: میریت مصــرف انرژی و افزایش 
راندمــان تولید مــورد تاکیــد وزارت نیرو 
اســت به همین دلیل دنبال استفاده از ابزار 

روزآمد و جدیدترین فناوری ها هستیم.
وزیــر نیــرو در حاشــیه بازدیــد و افتتاح 
نمایشــگاه محصوالت نوآورانــه و فناورانه 
گفت: امیدواریم این نمایشــگاه مقدمه ای 
باشــد برای معرفی آخریــن فناوری های 
صنعت بــرق به ویــژه در حوزه هوشــمند 
ســازی برق، سیاســت حاکم بر برق کشور 
برای رفع نا ترازی در دو بخش تقسیم بندی 
می شود، بخش اول اجرای طرح های توسعه 
صنعت بــرق و ارتقا نیروگاه هــای موجود 
بــرای حداکثر اســتفاده از ظرفیت تولید و 
همچنین طرح های توسعه در نیروگاه های 
حرارتی و نیروگاه های تجدیــد پذیر که از 
سیاســت های مهم و راهبردی وزارت نیرو 

محسوب می شود.
وی افزود: سیاســتی که همواره مورد توجه 
باید قرار گیرد مدیریت مصرف برای افزایش 
راندمــان و افزایش بهــره وری صنعت برق 
است که در این رابطه ما باید از ابزارهای روز 
آمد و آخرین فناوری هــای موجود در دنیا و 

کشور استفاده کنیم.
وزیر نیرو در پاســخ به مهر با اشــاره به سفر 
اخیرش به ترکیه گفت: در ســفر ترکیه دو 
مساله در دستور کار قرار داشت یکی مذاکره 
با وزارت انرژی ترکیه برای مبادالت برق که 
اخیراً در مرز ترکیه سیستم بک تو بک نصب 
شــده اســت و از طریق این سیستم امکان 
مبادله برق را فراهم شــده است. این مبادله 
از روزهای گذشــته شروع شــده و تا ۶۰۰ 
مگاوات مبادله برق انجام شده یعنی مبادله 

برق ظرفیت ۶۰۰ مگاواتی دارد.
وی افزود در این سفر با وزیر انرژی ترکیه 
مذاکرات و گفت و گو هایی انجام شــده 
و به توافق رســیده ایم که مبادالت برق 
را بین ایران و ترکیه از ســر بگیریم. زیرا 
متأسفانه ســالیان زیادی اســت که این 
مبادله قطع شــده بــود و از ایــن طریق 
بتوانیم زمان هایی که بــرق مازاد داریم، 

برق را صادر کینم.
این عضو کابینه دولت سیزدهم اضافه کرد: 
از طریق ترکیه و به کشــورهای همســایه 
صادرات برق خواهیم داشت و در زمان هایی 

که نیاز به مصرف بیشــتری داشــته باشیم 
امــکان دریافت بــرق از آن مســیر برقرار 
خواهد بود. این موارد از جمله توافقاتی بوده 

که با وزارت انرژی ترکیه داشته ایم.
محرابیان با اشــاره به اینکه نــا ترازی برق 
دلیل بر عدم صــادرات نمی شــود در این 
زمینه توضیــح داد: در 2۰ درصد اوقات نیاز 
بــه واردات مضاعف داریم. که ایــن نیاز در 
تابستان و فصل گرما که اوج مصرف است تا 
بتوانیم اوج مصرف را مدیریت کنیم در غیر 
این ایام به دلیل برق مازادی که وجود دارد 

می توانیم برق را صادر کنیم.
وزیر نیرو خاطرنشــان کرد؛ در تمامی سال 
به یک میزان مصــرف نداریــم. در چنین 
شــرایطی تنها راه موجود یا خاموش کردن 
نیروگاه اســت که صرف اقتصــادی ندارد 
و یا باید کار کند و برق را به ســایر کشورها 
بفروشیم. بنابر این این سیاست را به صورت 
جدی دنبــال می کنیــم و با کشــورهای 
همسایه مانند روسیه، قطر، ترکیه و از طریق 
کشور ترکیه با اتحادیه اروپا این عملیات در 
حال انجام است و شــبکه ها در حال اتصال 
است که خوشبختانه با روش بک تو بک این 
اتصال انجام شده است. که در روزهای اخیر 
آزمایش هایی را انجــام داده ایم. البته برای 
ارســال برق به ترکیه روش هــای دیگری 

وجود دارد که در دستور کار قرار دارد.
محرابیان افــزود: در کنار ایــن موارد طی 
سفر رئیس جمهور ترکیه با هیأت همراه به 
ایران در اجاســی که در تهران برگزار شده 
اســت مذاکراتی بین هیأت ها در خصوص 
اقدامات ترکیه در حوزه ارس انجام شــد و 
ما نگرانی های خــود را به طرف ترکیه ای در 
رابطه با اقداماتی که صورت می گیرد مانند، 
ســد ســازی و دیگر اقدامات اعام کردیم 
در بین روئســای جمهور توافقــی مبنی بر 
مذاکرات در ایــن زمینه صورت گرفت که از 
طرف جمهوری اسام بنده و از طرف کشور 
ترکیه وزیر کشاورزی و جنگلبانی و امور آب 

انتخاب شد.
وی افزود: در این سفر بخش مهمی مذاکره 
با وزیر مربوطه بود که هر دو هیأت به صورت 
کامًا تفضیلی و مشروح مسائل، نگرانی ها، 
اقدامات و سیاست های خود را با یکدیگر به 

اشتراک گذاشتند. 
البته طــرف تــرک اظهاراتــی در رابطه با 
اقدامات داشت و ما هم نگرانی هایی داشتیم 
و در این چهار چوب مــا توافق کردیم که به 
یک کمیته دائمی برســی طرح های آبی و 
امور آبی بین دو کشور تشــکیل شود که از 
طرف ما معاون وزیر نیــرو و از طرف ترکیه 
معاون وزیر مســئولیت این کار را بر عهده 

گرفتنــد. برای مــاه آینــده اولین اجاس 
پیش بینی شــد که در تهران برگزار شــود 
تا کمیته های مربوطه طرح های دو کشــور 
را برســی کنند که پنج وظیفه بــرای این 
کمیته سیاست گذاری شده است. که پس 
از جلسه در تهران با بررســی این نگرانی ها 
به یک نقطه مشــترک دست پیدا می کنیم. 
که می توانیم هم برای تأمین آب و هم برای 
طرح هایی که در پایین دســت داریم شاهد 

رفع نگرانی ها باشیم.
وزیر نیرو در رابطه با اهــداف برگزاری این 
نمایشــگاه گفت: با توجه بــه تجربه ای که 
در ســال گذشــته داشــتیم و توانستیم از 
ظرفیت هــای مدیریت مصرف اســتفاده 
کنیم، تصمیم گرفتیم آخرین فناوری های 
موجود را در یک نمایشــگاه گرد هم آوریم 
و این فناوری ها را به مدیران و کارشناســان 
صنعت برق کشور معرفی کنیم و همینطور 
سیاســت های وزارت نیرو را بــه فناوران و 
کارشناسان که در این حوزه فعال هستند را 
معرفی کنیم. نمایشگاه فعلی کوچک است، 

اما بسیار پرمحتواست.
به گفته محرابیان نزدیک به ۶۵ فناوری روز 
جهان و کشــور در این نمایشگاه جمع شده 
اند و تمامی مدیران، فعاالن و کارشناســان 
صنعت بــرق را بــه این نمایشــگاه دعوت 

کردیــم. البتــه محرابیان متذکر شــد که 
نمایشگاه عمومی نبوده و اختصاصی است، 
اما با استفاده از فناوری های این نمایشگاه ها 
هدف مدیریت مصرف هوشــمند را دنبال 

می شود.
محرابیــان می گوید: هوشمندســازی هم 
در بخش تولید، هم در بخــش توزیع و هم 
در بخــش انتقــال و به خصــوص در حوزه 
مشــترکان و مصــرف کننــدگان اعمال 

می شود. 
محصــوالت معرفی شــده در نمایشــگاه 
هرکدام کارکردی دارد کــه در بخش های 
مختلف استفاده می شود. برای سال 14۰2 
همکاران مــا برنامه ای تدویــن کردند در 
چهارچــوب 14۰ برنامه سیاســت گذاری 
و اقدامــی که بخشــی از ایــن اقدامات در 
مدیریت مصرف پروژه هایی را تعریف کرده 
که بخش قابل توجهی از این پروژها باید در 
روزها و ماه های آتی آغاز شــود که به دوران 

اوج مصرف سال آینده برسیم.
وزیر نیــرو ادامــه داد: سیاســت گذاری 
کردیم در ســال آینده 1۰ هــزار مگاوات 
مدیریــت مصــرف در صنعت برق کشــور 
حاکم شــود. امســال در اوج مصرف حدود 
7۰ هزار مگاوات مصرف داشتیم طبیعتاً در 
سال 14۰2 باید بپیشــبینی رشد را داشته 
باشــیم، اما 1۰ هزارمگاوات در چهارچوب 
مدیریت مصرف و به بخشــی هــم باید در 

زمینه مدیریت مصرف برسیم.
محرابیــان ضمــن اشــاره بــه فــاز اول 
هوشمندســازی در مــورد افــق پــروژه 
هوشمندسازی برق تا پایان دولت گفت: هم 
در رؤیت پذیری و هــم در کنترل پذیری در 
مشترکین صنعتی تقریباً به طول کامل این 

کار انجام شده است. 
در بخش چاه هــای کشــاورزی و مصارف 
عمومی مثل تجاری و اداری این سیاســت 
را ادامــه می دهیم و در کنــار این بخش ها 
امســال عملیات نصب کنتورهای هوشمند 
مشــترکین پرمصــرف خانگی هــم آغاز 
می شــود. با مصوبه مجلس که در روزهای 
آتی وضعیت آن مشــخص می شود، نصب 
کنتورهای هوشــمند بــرای بخش خانگی 
هم در تکلیف های ما خواهــد بود و با نصب 
کنتورها ظرفیــت خوبی بــرای مدیریت 

مصرف فراهم می شود.

آژانس بیــن المللی انــرژی )IEA( پیــش بینی کرد 
بازارهای جهانی گاز ســال میادی آینــده با کاهش 
عرضه گاز روســیه از طریق خط لولــه و کاهش تقاضا 
بــرای گاز در اروپا در واکنــش به قیمتهــای باال، در 

وضعیت محدودیت عرضه باقی می مانند.
 آژانس بین المللــی انرژی در گزارش ســه ماهه بازار 
گاز اعام کــرد: بازارهای جهانی گاز طبیعی از ســال 
2۰21 با محدودیت عرضه روبرو شــده اند و انتظار می 
رود مصرف جهانی گاز، امســال در نتیجه کاهش 1۰ 
درصدی تقاضا در اروپا و ثابــت ماندن تقاضا در منطقه 
آسیا اقیانوسیه، به میزان ۰.8 درصد کاهش پیدا کند. 
پیش بینی می شــود مصرف جهانی گاز سال میادی 
آینده تنها ۰.4 درصد رشــد کند.در اروپا، مصرف گاز 

در هشت ماه نخست سال 2۰22 در مقایسه 
با مدت مشــابه ســال میادی گذشته، 1۰ 
درصد کاهش یافت که تحــت تاثیر کاهش 
1۵ درصدی تقاضا در بخش صنعتی به دلیل 
کاهش تولید در واکنش بــه افزایش قیمت 
گاز بود.عرضه گاز روســیه به اروپا از طریق 
خط لوله، امســال کاهش پیدا کرده و پس از 

تعطیلی خط لوله نورد استریم 1 از روسیه به آلمان در 
اوایل سپتامبر و نشــت گاز از خطوط لوله نورد استریم 

در هفته گذشته، به مقدار ناچیزی رسیده است.
اگر مســکو به تهدید خود برای تحریم کردن شرکت 
انرژی نفتــوگاز اوکرایــن عمل کند، یکــی از آخرین 
مسیرهای عرضه گاز روسیه به اروپا ممکن است بسته 

شــود و بحران انرژی این منطقه درســت با 
فرا رسیدن فصل ســرما، تشدید خواهد شد. 
اروپا سعی کرده اســت با افزایش واردات گاز 
طبیعی مایع )ال ان جی(، شــکاف ناشــی از 
کاهش عرضه گاز روســیه را جبــران کند.

آژانس بیــن المللی انرژی پیــش بینی می 
کند کــه واردات ال ان جی به اروپا، امســال 
بیش از ۶۰ میلیارد متر مکعب افزایــش پیدا می کند 
که بیــش از دو برابر میزان رشــد ظرفیــت صادرات 
ال ان جی جهانی اســت. ایــن به معنای آن اســت که 
واردات ال ان جی به آســیا ممکن اســت تا پایان سال 
2۰22 به دلیل قیمتهــای باالتــر گاز در اروپا، پایین 
بماند و محموله های بیشــتری به اروپــا بروند.با این 

حال واردات ال ان جی به چین ممکن است سال آینده 
تحت مجموعه قراردادهایی که از ســال 2۰21 منعقد 
شده اند، افزایش پیدا کند. همزمان زمستان سردتر از 
حد معمول ممکن است باعث افزایش تقاضا در شمال 
شرقی آسیا شده و محدودیت عرضه در بازار را تشدید 
کند.آژانس بین المللی انرژی اعام کرد اگر عرضه گاز 
روسیه به اروپا از اول نوامبر به طور کامل متوقف شود، 
در صورت قوی مانــدن واردات ال ان جی، مخازن گاز 
اتحادیه اروپا در فوریه، کمتر از 2۰ درصد پر خواهد بود 
اما اگر عرضه ال ان جی کاهش پیــدا کند، مخازن گاز 
در فوریه کمتر از پنج درصد پر خواهند بود.بر اســاس 
گزارش رویترز، سطح مخازن گاز اتحادیه اروپا در حال 

حاضر بیش از 88 درصد پر است.

گاز

ادامه محدودیت عرضه جهانی گاز در سال آینده

صادرات گاز در مدار افـزایش
خریدار  طی چهار ماه اخیر چهار میلیارد 
دالر وصول از صــادرات گاز صورت گرفته 
که به طور تقریبی معــادل کل وصولی های 
ایران از صادرات گاز در ســال 14۰۰ بوده 
و آن طــور که مســووالن اعــام کرده اند 
صادرات گاز ایران در نیمه نخســت امسال 
نســبت به مدت مشابه ســال گذشته 22 

درصد افزایش یافته است.
 ایران با در اختیار داشــتن 18 درصد ذخایر 
گازی جهــان، دومین کشــور دارنده این 
منبع انرژی ارزشــمند  به شــمار می آید. 
ذخایر گازی ایران حــدود 32 هزار میلیارد 
مترمکعب برآورد شده که فاصله ای ۵۰۰۰ 
میلیــارد مترمکعبــی با روســیه به عنوان 
اولین کشــور دارنده ذخایر گاز جهان دارد. 
به لحاظ تولید، ایران بعــد از آمریکا با ۹14 
میلیــارد مترمکعــب در ســال )2۰2۰( و 
روســیه با ۶38 میلیارد مترمکعب، سومین 
کشور تولیدکننده گاز جهان با 2۵۰ میلیارد 

مترمکعب به شمار می آید.
صــادرات گاز طبیعی ســال گذشــته 17 
میلیــارد مترمکعب بود و به طــور میانگین 
روزانه 2۰ میلیون مترمکعــب گاز به عراق 
صادر شــده و اکنون نیز روزانــه حدود 3۵ 
میلیون مترمکعب صادر می شــود؛ مقدار 
صادرات به ترکیه نیز ســال 14۰۰ حدود ۹ 

میلیارد متر مکعب در روز اعام شده است.
 ایران بارهــا اعام کــرده که بــا توجه به 
گســترش هزاران کیلومتر شــبکه انتقال 

گاز در ســطح کشــور، آماده اســت افزون 
بر صادرات گاز، ســوآپ گاز را نیز به ویژه از 
شــمال به جنوب و برعکس به کشــورهای 
همســایه از طریق خط لولــه و دیگر نقاط 
جهان از طریق احداث تأسیسات ال ان جی 
عملیاتــی کند. درواقــع ایران بــا توجه به 
موقعیــت جغرافیایــی و زیرســاخت های 
موجود می توانــد مطلوب ترین گزینه برای 

تجارت گاز باشد.
با توجه بــه روند افت طبیعــی تولید گاز از 
میدان هــای قدیمی تر در کشــور از جمله 
میــدان گازی پــارس جنوبی و براســاس 
نتایج مطالعه »نحوه بهره گیری حداکثری 
از ظرفیت پاالیشــگاه های منطقه عمومی 
غرب خلیج فارس« که از ســوی شــرکت 
ملی نفت ایران انجام شــده اســت، افزون 
بر تکمیــل فاز 11 پارس جنوبــی به عنوان 
آخرین فاز در حال توســعه در میدان گازی 
پــارس جنوبی، احــداث کمپرســورهای 
تقویت فشار سرچاهی و توسعه میدان های 
گازی جدید شــامل پارس شمالی، کیش، 
بال، یلدا، گلشــن، فردوســی، فرزاد A و 
B، الوان، ســلمان، فروز B و مــدار با هدف 
تخصیــص بهینــه منابــع گازی جدیــد 
پیش گفته به پاالیشگاه های پارس جنوبی 
)به نحوی که انتقال، توزیــع و فرآورش گاز 
در پاالیشــگاه های فوق بــا حداقل هزینه 

انجام می شود(، در برنامه وزارت نفت است.
تحقــق برنامه های بــاال در کنار توســعه 

میدان هــای جدیــد اختصاص یافتــه به 
پاالیشــگاه های پارس جنوبی، سبب حفظ 
و نگهداشــت تولیــد گاز در منطقه پارس 
جنوبی و اســتفاده حداکثــری از ظرفیت 
پاالیشی ایجاد شــده در آن منطقه خواهد 
شد. در ضمن برآورد ســرمایه گذاری مورد 
نیاز برای انجام اقدام های مزبور که سرانجام 
ســبب افزایش تولید گاز در منطقه پارس 
جنوبی تا ســقف 83۰ میلیــون مترمکعب 
در روز تا افق 141۵ خواهد شــد، حدود 4۰ 

میلیارد دالر است.
در این بین میــزان تولید نیــز  4۵ میلیون 
مترمکعب در ســال 14۰1 به طــور روزانه 
افزایش یافت کــه بهره مندی شــهرهای 
ایران از گاز طبیعــی به۹۹ و روســتاها به 
8۹ می رســد.  تاکنون حدود 1۰22 شهر با 
۹8.4 درصد و 3۵ هزار و ۵7۵ روستا با 8۵.4 
درصــد از گاز طبیعی بهره مند هســتند؛ 
پروژه گازرسانی به 2۹ شهر و 2۹۵2 روستا 
هم در حال اجراســت. با بهره برداری از این 
پروژه هــا بهره مندی شــهرهای ایــران از 
گاز طبیعی به ۹۹ درصد و روســتاها به 8۹ 

درصد می رسد.
اکنــون نیــز 24.۵ میلیون مشــترک گاز 
در کشــور وجــود دارد که معــادل 28.۵ 
میلیون خانوار در بخــش خانگی، ۹۰ هزار 
واحد صنعتی، ۶۰ هزار واحد کشــاورزی، 
2 هــزار و 28۰ واحد گاز طبیعی فشــرده 
)ســی ان جی(، 33۰ واحد نیروگاهی بزرگ 

و مولد مقیاس کوچک، حــدود 2 میلیون 
واحد عمومی، دولتی، تجاری، ورزشگاهی 
و خیریه است. در سال 14۰۰ گازرسانی به 
۶ شــهر، حدود 142۶ روستا و 13۰۰ واحد 
صنعتی و۶2۰۰ واحد جــزء صنعتی انجام 
شــد.اما جواد اوجی - وزیر نفت - به تازگی 
درباره وضعیــت صــادرات گاز اعام کرد: 
ما در طی همین چهار مــاه نزدیک به چهار 
میلیارد دالر وصول از صادرات گاز را داشتیم 
که تقریباً می شــود گفت معادل کل وصول 
صادرات گاز در ســال 14۰۰ بوده است. ما 
در موضــوع قراردادهای توســعه میادین 
نفتی و گازی مصوبه ای در دولت داشــتیم 
و آن میادینی که ضریب بازیافتی شــان زیر 
2۰ درصد بود، افزایش پیــدا کرد تا ضریب 
33 - 34 درصــد دولــت اجــازه داد که از 
ســرمایه گذاران داخلی و خارجی استفاده 

شود و این نوید خوبی است.
به گفتــه وی، ما تــا امروز نزدیــک به 14 

میلیارد دالر قرارداد و تفاهم نامه در موضوع 
توســعه میادین نفتی و گازی امضا کردیم 
و بخشــی از این قراردادها که امضا شــده با 
روســیه بوده و در موضوع توســعه میادین 
نفتی و به ویــژه میادین مشــترک نفتی و 
گازی.از ســوی دیگر، محمدرضا جوالیی 
- مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران 
- نیز اعام کرد مجمــوع صادرات گاز ایران 
به کشورهای همسایه هم در این بازه زمانی 
نســبت به مدت مشابه پارســال 22 درصد 

افزایش یافته است.
موضوع صــادرات گاز ایران به اروپــا نیز  از 
اوایل دهه 8۰ شمســی به تدریــج در ایران 
مطرح شــد و در دولت های مختلف همواره 
یکی از مــوارد مورد مذاکره با کشــورهای 
اروپایی بود. سوئیس، فرانسه، ایتالیا، آلمان 
و... همواره خواهان گاز ایران بودند، اما  این 
مذاکرات هیچ گاه به قرارداد منجر نشــد و 

گاز ایران به اروپا نرسید.
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رییس دانشگاه تربیت مدرس:
برخی سخنان دانشجویان و مطالبات آنها قابل 

شنیدن است
 رییس دانشــگاه تربیت مدرس گفت: برخی ســخنان دانشــجویان و 
مطالبات آنها قابل شنیدن اســت و می توان در برخی امور تجدید نظر 
کرد، از طرفی افراد مطالبه گر باید این ســوال را از خود بپرسند که آنها 
در راســتای مطالبات خود چه کرده اند.به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
دانشــگاه تربیت مدرس، فرهاد دانشجو در نشســت هیأت رییسه این 
دانشــگاه در خصوص اعتراض اخیر دانشــجویان این دانشگاه اظهار 
داشت: اعتراض دانشجویان مسالمت آمیز بود و حرمت شکنی نکردند 

که از نخبگان دانشجو همین انتظار می رود.
وی خاطرنشان کرد: برخی سخنان دانشــجویان و مطالبات آنها قابل 
شنیدن اســت و می توان در برخی امور تجدید نظر کرد. از طرفی افراد 
مطالبه گر باید این سوال را از خود بپرسند که آنها در راستای مطالبات 

خود چه کرده اند و از چه طریقی می توانند کمک کنند.
رییس دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشــان کرد: فضای دانشگاه را باید 
مانند کشور کوچکی فرض کنیم و مسایل را در خود دانشگاه حل کنیم 
و به ســمت بهبود فضای آموزشی و پژوهشــی پیش برویم. ان شاءاهلل 
خداوند توفیق برنامه ریزی و شــتاب بیشــتر برای پیشــبرد اهداف 

دانشگاه را به ما عنایت کند.

نوری مطرح کرد
ویس مدارس با شورای شهر است خ سر تعیین نر

وزیر آموزش و پرورش گفت: نرخ گذاری به عهده شــورای شهر است و 
حقیقتاً کار مدرسه تعلیم و تربیت است.

یوســف نوری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قدرت علمی کشــور و 
موفقیت های دانش آموزان ایرانی در جهان شــناخته شده است گفت: 
ما می توانیم به کشــورهای دیگــر که تحت تحریم و ظلم کشــورهای 
اســتعمارگر هســتند کمک و یاری کنیم. مــا می توانیــم صادرات 

محصوالت علمی خود را هم در این طرح در نظر بگیریم.

زمان برگزاری آزمون مهر آفرینان
وی در خصــوص زمــان آزمــون مهرآفرینان گفــت: بــرای بازدید 
زیرســاخت ها امروز همکاران اقدام کردند و اگر موفق شــوند تا پایان 
مهرماه آزمون برگزار می شود.وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد پاداش 

پایان خدمت را به همکارانم گفتم که تمام آن را پرداخت کنید.

تعیین نرخ سرویس مدارس با شورای شهر است
وی با اشــاره به اختــاف قیمت نرخ ســرویس های مــدارس گفت 
متأســفانه پیمانکاران از قیمت های اعامی در سامانه تمکین نکردند 
البته این مشکل فقط در شهر تهران وجود دارد تاکسیرانی شهر تهران 
چهار هزار خودرو را برای ســرویس مدارس اختصاص دادند که امید 
داریم با این اقدام نرخ های اعامی کاهش پیدا کند و مشکل رانندگان 

هم حل شود.
وی در خصوص اعتراض والدین به قیمت های ســرویس مدارس گفت: 
در سامانه یک بار قیمت ها کاهش داده شــد. با این حال نرخ گذاری به 
عهده شورای شهر است و حقیقتاً کار مدرسه تعلیم و تربیت است و نرخ 

گذاری به عهده آموزش و پرورش نیست.

نوری ابراز امیدواری کرد پیمانکاران هم آن قیمتی که منصفانه است از 
مردم دریافت کنند.وزیر آموزش و پرورش افزود: در بعضی استان ها به 
دلیل حضور نیروهای بیش از اندازه خرید خدماتی و ایثارگران، تعدادی 
از نیروهای خرید خدماتی آنان مازاد شد. ما نیاز به نیرو داشته باشیم از 
هر طریق آن را تأمین می کنیم اما تعهــدی بابت به کارگیری نیروهای 

مازاد نداریم.
وی با بیان اینکه هر جا معلــم نداریم باید از هر طریــق کمبود معلم را 
جبران کنیم گفت: نیروهای مــازاد اگر به اســتان هایی بروند که ما با 
کمبود نیرو در آنها مواجه هستیم حتماً برای جذب آنان اقدام خواهیم 

کرد.

سرهنگ گودرزی خبر داد
کالهبردار ۵۰۰ میلیونی به دام افتاد

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطاعات پایتخت از شناســایی و 
دســتگیری عامل ایجاد سایت فروش پوشــاک با جعل ای نماد خبر 
داد.ســرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: تعدادی از شــهروندان به 
پلیس فتا تهران بزرگ مراجعه و مدعی شــدند پس از خرید در یکی از 

سایت های فروش پوشاک مورد کاهبرداری قرار گرفته اند.
این مقام انتظامی بیــان کــرد: مالباختگان این پرونــده در ادامه 
اظهارات خود گفتند قصد خرید پوشاک در فضای مجازی را داشته 
که با یک سایت فروش آناین این کاالها با قیمت های ارزان که نماد 
اعتماد الکترونیک نیز داشته است مواجه شده و پس از انجام فرآیند 
خرید و واریز وجه کاالیــی دریافت نکرده و متوجــه کاهبرداری 
شدند.وی افزود: پس از اخذ اظهارات شــکات رسیدگی به موضوع در 
دستور کار قرار گرفت و کارشناســان پلیس فتا تهران بزرگ تحقیقات 
اولیه پرونده را آغاز کردند و در اقدامات اولیه متوجه شــدند کاهبردار 
با ایجاد یک ســایت خرید آناین و جعل ای نماد اقدام به جلب اعتماد 

شهروندان و کاهبرداری از آنها می کند.
سرهنگ گودرزی بیان داشت: افسران ســایبری پلیس فتا پایتخت با 
بکارگیری اقدامات فنی و تحقیقات گسترده در فضای مجازی موفق به 
شناسایی گرداننده این سایت شدند و پس از به دست آوردن اطاعات 
هویتی مجرم و تشــریفات قضائی متهم را در یکی از مناطق شــمالی 

تهران بزرگ دستگیر و به پلیس فتا منتقل کردند.
وی خاطرنشــان کرد: متهم پس از حضور در پلیس فتا هرگونه جرمی 
را انکار کردند اما پس از مشــاهده مســتندات موجود در پرونده ضمن 
پذیرش جرم خود به کاهبــرداری از بیش از 21 نفر از شــهروندان به 

ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال اقرار کردند.
این مقام انتظامی با اشــاره به اینکه مشــخصات فروشگاه های معتبر 
در سایت Enamad.ir قابل مشاهده اســت اظهار داشت: شهروندان 
حتماً از ســایت هایی که دارای نمــاد اعتماد الکترونیکی هســتند 
خریدهای اینترنتی خود را انجام دهنــد و از واریز هرگونه وجه تحت 
عنوان بیعانــه و…، قبل از تحویــل و تأیید صحت و ســقم کاال جدا 

خودداری کنند.

شهر

رئیس سازمان ثبت اسناد و اماک کشور از رؤسای کل 
دادگستری استان ها خواســت تا یک قاضی مجرب و 
برجسته را به عنوان قاضی ویژه حدنگاری تعیین کنند. 
حسن بابایی در سی و سومین نشست شورای تحول و 
تعالی این ســازمان، از پیگیری جدی رئیس و اعضای 
شوراهای قضائی و حفظ حقوق بیت المال استان ها در 

توجه ویژه به اجرای کامل حدنگاری تقدیر کرد.
وی از رؤســای کل دادگستری اســتان ها خواست تا 
یک قاضی مجرب و برجســته را به عنــوان قاضی ویژه 

حدنگاری تعیین کنند.
حجت االســام والمســلمین صادقی نیارکی رئیس 
کل دادگســتری اســتان زنجان در این نشست گفت: 

بررسی ها نشــان می دهد دریکســال اخیر 
با اجرای جــدی کاداســتر و افزایش صدور 
اسناد به نسبت ســال های گذشته، حداقل 
1۵ درصــد از ورودی پرونده هــای حقوقی 
در حوزه اراضــی و امالک در اســتان زنجان 

کاهش یافته است.
وی افزود: اقدامات تحسین برانگیز سازمان 

ثبــت در این یکســال باعــث افزایش صدور اســناد 
حدنگاری در الیه هــای مختلف شــده و باید نهضت 
ایجاد شــده با مدیریت دکتر بابایی در سازمان ثبت در 
پیشبرد جهادی کاداستر و تأثیر آن در کاهش ورودی 

پرونده ها را یک فرصت قلمداد کنیم.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگســتری استان 
آذربایجان غربی نیز در این نشســت گفت: 
دســتگاه هایی کــه در اجــرای حدنگاری 
همکاری الزم را به عمــل نمی آورند از حیث 
ترک فعل به دســتگاه های نظارتی معرفی 

می شوند.
وی اظهــار کرد: در یکســال اخیــر یکی از 
دستورات ثابت و ویژه شــورای قضائی و شورای حفظ 
حقوق بیت المال در اســتان آذربایجان غربی، اجرای 
کامل کاداســتر بویژه اتمام حدنگاری و صدور اســناد 
اراضی ملی، منابــع طبیعی و اراضی کشــاورزی بوده 
است.سرپرست معاونت امور امالک و کاداستر سازمان 

ثبت نیز در نشست شــورای تحول و تعالی این سازمان 
به رشد سه و نیم برابری صدور اسناد اراضی کشاورزی 
در شش ماهه امسال در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشــته اشــاره کرد و گفت: در نیمه اول سال 14۰۰ 
برای 2 هزار و 2۰۰ هکتار از اراضی کشــاورزی ســند 
مالکیت حدنگاری صادر شــده که این آمار در شــش 

ماهه امسال به 7 هزار و 482 هکتار رسیده است.
پیگیــری افزایش ظرفیت هیئت هــای موضوع قانون 
تعیین، تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و امالک فاقد سند 
رســمی و لزوم همکاری بیشــتر ادارات منابع طبیعی 
بویژه در پاسخ به اســتعالمات، از موارد دیگری بود که 

در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اسناد

خریدار  رییــس قوه قضاییــه گفت: اگر 
اعتراض با فحاشــی، آتش زدن اموال مردم، 
ایجاد ناامنی و کشــتار مردم همراه شــد، 
دیگر اعتراض نیســت و با چنین رفتارهایی 
هنجارشکنانه ای برخورد جدی خواهد شد.

 بــه نقــل از مرکز رســانه قــوه قضاییه ، 
حجت االسام والمسلمین محسنی اژه ای 
طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه 
قضاییه، پیشــاپیش شهادت حضرت امام 
حســن عســکری و آغاز امامت حضرت 
ولی عصر)عج( را تســلیت و تبریک گفت 
ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، 
اظهار کرد: فراجا با مجموعه ای از نیروهای 
جــان برکــف  در زمــره دســتگاه هایی 
اســت که در طول شــبانه روز بیشترین 
ارتبــاط را بــا مــردم دارد و بیشــترین 
مأموریت های فراجــا از مرزهــا تا عمق 
کشور، مأموریت هایی هستند که مرتبط 
با اقشــار مختلف جامعه و در معرض دید 

مردم است.
رئیس قوه قضاییــه با بیــان اینکه نیروی 
انتظامی در همه ســنوات گذشــته روبه 
ارتقاء و پیشرفت بوده اســت، گفت: فراجا 
از حیــث جنبه هــای مختلف آموزشــی، 
تربیتی و تجهیزاتی با هــدف ارائه خدمت 
به مردم و حفظ امنیــت و آرامش آنها، نیرو 
و دســتگاهی ارتقاء یافته است؛ نیروهای 
فراجا در راســتای حفظ و تحکیم امنیت و 
آرامش شهروندان، مجاهدت های فراوانی 
می کنند و متحمل صدماتی نیز می شوند؛ 
این جان برکفان شــهدا و جانبازان زیادی 
را تقدیم کشــور کرده اند و از سویی دیگر 
از اعــداء و دشــمنان نیز شــماتت هایی 
شنیده اند که این شــماتت ها کوچکترین 
سســتی و توقفی در مجاهدت آنها بوجود 

نیاورده است.
رئیس دســتگاه قضا با تصریــح بر اینکه 
مــردم ایــران اســامی نیز قــدردان 
مجاهدت های نیروهای فراجا هســتند، 
گفت: بدیهی اســت فراجــا باید کماکان 
بر نقــاط قوت خــود بیفزایــد و چنانچه 
کمبودهــا و کاســتی هایی نیــز دارد در 

جهت رفع آنها اقدام کند.
رئیس قــوه قضاییه در ادامه بــا تبریک و 
تســلیت شــهادت تعدادی از نیروهای 
حافــظ امنیــت مــردم در بخش هــای 
مختلــف نظامــی، انتظامــی، امنیتــی 

و نیروهــای بســیجی طی اغتشاشــات 
اخیــر در مقابله بــا عناصر تروریســت، 
تجزیه طلــب، آشــوبگر و عوامــل بیگانه 
اظهار کرد: این قــول را می دهیم که تمام 
ســعی خود را به کار خواهیم بســت تا به 
پرونده های قاتلین، ضاربین و مســببین 
شــهادت و مجروحیت نیروهای نظامی، 
انتظامی، امنیتی و بســیجی اغتشاشات 
اخیر هــر چه زودتــر رســیدگی کنیم و 
آنها را متناســب با قانون و شرع به سزای 

اعمال شان برسانیم. 
محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز ضمن 
تبیین و تشــریح جهات مختلف یک کنش 
اعتراضی، »اعتراض« را امــری پذیرفتنی 
دانســت که در اصولی از قانون اساسی نیز 
بدان تصریح شــده اســت و بر همین مبنا 
گفت: ممکن اســت برخی با یــک فعل یا 
تصمیم مخالف باشــند، اِعمــال مخالفت 
از جانب آنهــا امری پذیرفتنی اســت و در 
نظامات مدنی نیز به این امر صحه گذاشــته 
شده است؛ در اسام نیز تضارب آراء و افکار 
برای پرورش و افزایش استعدادها و دانش، 

مورد پذیرش است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تفکیک مقوله 
اعتراض از آشوب افکنی و اغتشاش آفرینی، 
گفت: چنانچه یــک اعتراض به آشــوب، 
اغتشــاش، غــارت امــوال عمومــی و 

مردمی، آتــش زدن ، تخریب، فحاشــی و 
کشت وکشــتار تبدیل شــد، بدیهی است 
که هیچ قوه عاقله ای و هیچ نظامی در دنیا، 
آن را تحمل نمی کند؛ جمهوری اســامی 
ایران نیــز تهدید و تحدیــد امنیت مردم و 
ایجاد خــوف و هراس در آنهــا، ترور کردن 
و همدســتی با اجانب را تحمل نمی کند و 
با این قبیل مســائل برخورد جدی خواهد 

کرد. 
رئیس دســتگاه قضا با اشــاره به خطای 
محاسباتی مجدد دشمن در قبال قضایای 
اخیر، بیان داشــت: دشــمن این بار نیز 
همچون دفعات قبلی با آدرس غلط هایی 
که دریافت کــرد دچار توهم گشــت و بر 
آن شــد تا با فراهــم کــردن تمهیدات و 
مقدماتی، امنیــت و آرامش مــردم ما را 
مخدوش کند؛ برخی افراد نیز به اشــتباه 

همراهی کردند.
 از سویی دیگر برخی عناصر مزدور و منافق 
که در پشــت نقاب ها بودند هــم همراهی 
داشتند؛ علی ایحال دشمن بداند که این بار 
هم در برداشتی که از مردم و نظام ما داشته 
اشــتباه کرده و مردم ما همچنان پشتیبان 
نظام و انقاب و دین شــان هستند و نهادها 
و دستگاه های مسئول از جمله قوه قضاییه 
و بخش هــای امنیتی و انتظامــی نیز با این 
جریانات اخیر برخوردی مناســب و درخور 

خواهند داشــت و بار دیگر دشــمن رسوا 
می شود.   

رئیس قــوه قضاییــه در ادامه با اشــاره به 
رســوایی هایی کــه دشــمنان جمهوری 
اســامی ایران در مقوالت حقوق بشــری 
دارنــد و تضییــع و جنایاتی کــه در حق 
انســان ها در جوامع غربی و از ســوی دّول 
اســتکباری و استعماری می شــود، گفت: 
نگاهی به اتفاقاتی که بعضــاً اخیراً در نقاط 
مختلف دنیا از ناحیه رژیم های اســتکباری 
و اذنــاب آنهــا رخ داده، عمق ظلم و ســتم 
و تعّدی ایــن رژیم ها به حقوق انســان ها و 
حقوق زن ها را عّیان و آشــکار می سازد؛ در 
همین همســایگی خودمان، دانش آموزان 
را قتل عام کردند و مدعیان دروغین حقوق 
بشــر، دم فروبســتند! اما همین مدعیان 
دروغین، یــک مســئله در ایــران را بهانه 
می کنند و می خواهند کشــور مــا را به هم 

بریزند.   
محسنی اژه ای با بیان اینکه از دشمن توقع 
و انتظــاری جــز دشــمنی و توطئه چینی 
برای تهدیــد امنیت مردم ما نمــی رود، به 
آن دســته از افرادی در داخل که بخواهند 
با فعل و قــول و از طریــق صفحات مجازی 
خود بر تحریــکات بیفزایند گوشــزد کرد 
که با آشــکار شــدن صحنه و عیان شــدن 
توطئه آمریکا و صهیونیست ها برای تهدید 

امنیت مردم ایــران، دیگر هیــچ عذری از 
آنها پذیرفته نیســت.وی در همین راســتا 
گفت: امروز دیگر آشکار شــده که شیطان 
بــزرگ و صهیونیســت ها چگونــه صحنه 
را هدایــت می کننــد و بــه تروریســت ها 
برای تهدید امنیت مردم ایــران آموزش و 
تجهیزات می دهند و آنها را به داخل کشور 
می فرســتند؛ لذا دیگر هیچ عذر و بهانه ای 
باقــی نمی ماند وچنانچه کســی بخواهد با 
فعل و قول و فعالیت های مجــازی خود بر 
تحریکات بیفزایــد و اقداماتی بر ضدامنیت 
مردم داشته باشــد، باید پاســخگو باشد و 
با چنین فــردی برخورد قانونــی به عمل 
خواهد آمد.رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین 
و تشریح اهداف و توطئه های دشمنان برای 
ضربه زدن به کشــور، تاکید کرد: همه باید 
مواظب باشــیم تا کوچکترین خدشه ای بر 
وحدت و یکپارچگی کشــور و مــردم وارد 

نشود.
ادامــه  در  همچنیــن  اژه ای  محســنی 
نشست امروز از مســئوالن دادسراها اعم از 
دادســتان ها، دادیاران و بازپرس ها در نقاط 
مختلف کشــور که طــی روزهــای اخیر با 
تاش مضاعف و بعضاً شــبانه روزی به امور 
و پرونده ها رســیدگی کردنــد، به معاونت 
مالی و پشــتیبانی قوه قضاییه دســتور داد 
تا مســاعدت هــای بیشــتری را به بخش 

دادسراها داشته باشد.
رئیــس دســتگاه قضا با اشــاره بــه اباغ 
بخشنامه دادســتان کل کشور درباره نحوه 
رســیدگی به پرونده  متهمان اغتشاشــات 
اخیر، گفت: پرونده افراد دستگیرشــده در 
اغتشاشــات اخیر بویژه آن دسته از افرادی 
که مبادرت بــه آتش زدن امــوال عمومی 
و مردمی کردند و در قتــل و مجروح کردن 
افراد مباشــرت و معاونت داشــتند، هرچه 
زودتر در دادسراها تکمیل گردد و به دادگاه 
ارسال شــود؛ مقامات قضایی در محاکم و 
دادگاه هــای ذیربط نیز بــه محض وصول 
پرونده دستگیرشــدگان اغتشاشات اخیر، 
ســریعاً در راستای رســیدگی به آنها اقدام 
کنند.رئیس قوه قضاییه همچنین بر اعمال 
نهایت دقت و سرعت در تکمیل پرونده های 
ناظر بر افراد جان باخته اغتشاشــات اخیر 
به صورت مــوردی و همچنین شناســایی 
قاتلین، ضاربین و مسببین جان باختن آنها 

نیز تاکید کرد.   

قاضی ویژه حدنگاری در دادگستری استان ها تعیین شود

 چه کسانی عجله نداشتند

ونا در ایران دیر تولید شد چرا واکسن کـر
خریدار  رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
بقیــه اهلل، در ارتباط با اینکه چرا واکســن 
کرونا در کشــور دیر به مرحله تولید رسید، 

نکاتی را متذکر شد.
 با شــیوع پاندمی کرونا در دنیــا، برخی 
کمپانی های بــزرگ دارویــی در جهان، 
شــروع به تحقیقات برای ساخت واکسن 
این ویــروس کردند. در همــان زمان، در 
داخل کشــور نیــز برخی شــرکت های 
دارویــی و نهادهای دولتــی، کار تحقیق 
برای ساخت واکســن کرونا را آغاز کردند. 
اما، ســوالی که آن روزها در ذهن خیلی ها 
نقش بســته بود، این بود که چــرا تولید 
واکسن کرونا در کشــور، به کندی پیش 

رفت.
حســن ابوالقاسمی رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی بقیه اهلل، در بخــش دوم گفتگو با 
خبرنگار مهر، به روند تولید واکســن کرونا 
در کشور اشاره کرد و در خصوص اینکه چرا 
پروژه های تولید واکســن کرونا در ایران، با 
تأخیر با مرحله تولید رسیدند، توضیحاتی 

ارائه داد.
وی در ابتدا با اظهار تأسف از اینکه در کشور 
ما هنوز بــه تحقیقــات و محققین، آن طور 
که باید بهــا نمی دهند، گفــت: وقتی یک 
پروژه تحقیقاتی به ســرانجام نمی رســد، 
نباید محققین را مامت کــرد. بلکه باید به 

تحقیقات احترام گذاشت.
ابوالقاسمی افزود: یکی از انتقادات دوران 
کرونــا، این بود که چرا واکســن ســازان 
داخلی با هم متحد نشــدند تــا یک یا دو 
واکســن تولید کنند و چرا چند پلتفرم را 

انتخاب کردند
وی ادامــه داد: مــا مثل آمریــکا دارای 
کمپانی های بزرگ نیســتیم که بتوانند 
از پروژه هــا در مرحلــه تولیــد حمایت 
کننــد. در آمریکا، بــر روی دو یا ســه 
پروژه ســرمایه گــذاری کردنــد، چون 
کمپانی های بزرگ با ســرمایه های عظیم 
دارند. اما در ایران، چنیــن کمپانی هایی 

وجود ندارد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی بقیه اهلل به 
روند تولید واکسن نورا اشاره کرد و گفت: اگر 
مرکز تحقیقات صنعتی ســپاه از ما حمایت 
نکرده بود، پول نداشــتیم که واکسن نورا را 

تولید کنیم.
وی افــزود: به نظر مــن در شــرایط فعلی 
کشــور ما، خوب بود که چند مجموعه برای 
تولید واکســن کرونــا اقدام کردنــد. زیرا، 
نمی توانســتیم حول محور یک پروژه جمع 

شویم.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی بقیه اهلل با 
عنوان این مطلــب که ممکن بود دو ســه 
تــا از پروژه ها به بن بســت بخــورد، گفت: 

زیرساخت ها در کشــور ما آماده نیست که 
بتوان یک یا دو پــروژه تحقیقاتی را حمایت 

کرد.
ابوالقاســمی تاکید کرد: در آینده با داشتن 
کمپانی های بزرگ قدرتمنــد، می توان به 
این موضوع ورود کرد که یک یا دو پروژه به 

مرحله تولید برسد.
وی افزود: ما ســرعت الزم را که بایستی در 
سیستم نظارتی داشته باشــیم، نداریم که 

حمایت شود. 
در مســیر تولید واکســن، ســازمان غذا و 
دارو نظارت های ســختگیرانه داشــت، اما 
ظاهراً آنها عجله ای نداشــتند که واکســن 
کرونا زودتر تولید شــود. ما بودیم که عجله 

داشتیم زودتر به تولید برسیم.
ابوالقاسمی با عنوان این مطلب که سیستم 
حمایتی در کشور ما وجود ندارد، گفت: این 
سیســتم باید بیرون از ســازمان غذا و دارو 
باشــد که از تولید حمایت کنــد. در حالی 
که مطلقاً چنین جایــی برای حمایت وجود 
نــدارد و این تولیــد کننده اســت که باید 

التماس کند.
وی افزود: در دو سال گذشــته که مشغول 
واکسن نورا بودیم، حتی یکبار هم حمایت 
ندیدیم. بایــد یک جایی به عنــوان حامی 

تولید کننده وجود داشته باشد.
ابوالقاسمی ادامه داد: سازمان غذا و داروی 

آمریــکا )FdA(، برای تولید واکســن که 
حداقل 8 ســال زمان نیاز دارد، یک ســاله 
مجوز داد و باعث شــد اولین واکسن کرونا 
را تولیــد کنند. همین اتفاق بایــد در ایران 

می افتاد.
وی افــزود: یکی از دالیل دیر آماده شــدن 
واکسن کرونا در کشور، همین عدم حمایت 
بود. بایســتی، یک توازن و تعادل در مسیر 
تولید وجود داشته باشد. سازمان غذا و دارو 
باید نقش نظارتی خودش را ایفا کند و ســاز 
وکارهای حمایتــی نیز در جــای دیگری 

وجود داشته باشد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی بقیه اهلل با 
عنــوان این مطلب کــه در تولید واکســن 
نورا حتی از ســوی معاونت علمی ریاســت 
جمهوری هم حمایت نشــدیم و کســی با 
ما تماس نگرفــت، گفت: فــرض کنید اگر 

ما یک شــرکت خصوصی بودیــم، چگونه 
می توانستیم واکسن را تولید کنیم.

وی ادامه داد: ما که هیچ وابستگی خارجی 
نداشتیم، حمایت نشدیم اما کسانی که ارز 
گرفتند، بیشتر حمایت شــدند. حتی یک 
ماه و نیم طول کشید تا واکســن نورا را از ما 

تحویل بگیرند.
ابوالقاســمی با بیان این موضوع که چنین 
تفکری از قدیم در وزارت بهداشــت وجود 
نداشته که بخواهند از تولید داخلی حمایت 
کنند، افزود: متأســفانه نــگاه درآمدزا به 
صورت ملی در وزارت بهداشت نبوده و برای 
کســب درآمد ارزی، مدیریت وجود ندارد و 

افراد این کاره نداریم.
وی گفت: وزارت بهداشت حداقل می تواند 
به اندازه هزینه های ارزی کــه دارد، درآمد 

ارزی داشته باشد.

آگهی مفقودی
برگ ســبز وســند ســواری پژو پارس مــدل ۱۳۹۶رنگ ســفید روغنی به شــماره موتور 
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نام شهزاد محقق ده ابادی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد
یزد



یزد-دره شیری   رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای 
اسالمی شــهر یزد از آغاز اجرای طرح گذر فرهنگی مذهبی در منطقه بلوار 

پاسداران این شهر خبر داد.
»محمدعلی اعتباری« در نشست کمیســیون شهرسازی، معماری و عمران 
شورای اســالمی شــهر یزد در این باره تصریح کرد: با توجه به این که کوچه 
۱۹ بلوار پاسداران عرض مناســبی دارد و همچنین دو طرف کوچه مسکونی 
نیست، با تصویب شورای اسالمی شــهر یزد، در حال تبدیل به گذر فرهنگی 
و مذهبی شــهر یزد اســت.وی ادامه داد: گذر فرهنگی مذهبی در وهله اول، 
یک گذر است به معنای این که پیاده راه اســت و در مرحله دوم، محلی است 

که در آن فعالیت های فرهنگی، هنری، سنتی و مذهبی مربوط به شهر انجام 
می شــود و عالوه بر این نیز محلی برای ایجاد مجموعه ای از کسب و کارهای 
فرهنگی و هنری است.به گفته این عضو شورای شهر یزد، با اجرای این طرح 
شهروندان می توانند برای پیاده روی، تفریح و بازدید و استفاده از فعالیت های 

فرهنگی و مذهبی از این گذر استفاده کنند.
رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شــهر افزود: عالوه بر اجرای 
جشن های مردمی و برپایی بازار های محلی، نمایشــگاه ها و گردهمایی ها، 
باتوجه به سابقه ۳۰ ســاله پخت آش مبنی بر طبخ آش امام حسینی در این 

محل، این مراسم با توجه به مناسبت های مذهبی ادامه خواهد داشت.

یزد

ح گذر فرهنگی مذهبی در منطقه پاسداران یزد  اجرای طر

مددجویــان  اصفهان-مریــم مومنی
اصفهانی با حضور در برنامه های آموزشــی 
کمیته امداد اســتان می توانند به اشــتغال 

مناسب دست یابند.
احمد رضایی معاون اشــتغال و خودکفایی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
با بیــان اینکــه دوره های آموزشــی برای 
مددجویان با هدف توانمندسازی مهارتی و 
با رویکرد کارآفرینی و اشتغال پایدار برگزار 
می شود، اظهار داشــت: در 6 ماهه نخست 
امسال 4 هزار و 45۳ نفر از مددجویان مستعد 
کار، از دوره های آموزشی مقدماتی، مهارتی 

و پایدارسازی بهره مند شدند.
احمد رضایی با اشــاره به اینکه این دوره ها 
با همکاری آموزش فنــی و حرفه ای، جهاد 
دانشگاهی، جهاد کشاورزی و دیگر سازمان 
های مرتبــط برنامه ریزی می شــود، ادامه 
داد: امســال تاکنون، هزار و ۹55 مددجوی 
مستعد اشتغال در دوره مقدماتی، ۹۹۹ نفر 
در دوره های مهارتی و هزار و 4۹۹ مددجوی 
شــاغل در طرح های مختلف، در دوره های 

پایدارسازی شرکت کردند.
وی برگــزاری ایــن دوره های آموزشــی را 
براساس نیازسنجی انجام شــده بین گروه 

های سنی مختلف تحت حمایت اعالم کرد 
و افزود: در این مدت اعتبــاری بیش از 525 
میلیون تومان برای آمــوزش مددجویان در 
رشته های کامپیوتر، صنایع دستی، خیاطی، 
آرایشگری، آشپزی و... پرداخت شده است.

معاون اشــتغال و خودکفایی کمیته امداد 
اســتان، با تاکید به برنامه ریزی انجام شده 
در برگــزاری دوره های آموزشــی برای ۱۰ 
هزار و 7۳5 مددجو تا پایان امســال، گفت: 
آموزش مددجویان در رشــته های مختلف 
فنی و حرفه ای می تواند در توانمندسازی و 

پایداری اشتغال آنها موثر باشد.  

اردبیل-افســون جبارزاده مدیرعامل شــرکت 
شهرک های صنعتی اســتان اردبیل از ممیزی و بازدید 
میدانی از 5۳۰ واحد تولیدی و صنعتی استان در راستای 
شناســایی واحدهای پرخطر و کاهش وقوع حوادث در 
این واحدها خبر داد.محمد اهلی با بیان اینکه اظهار کرد: 
در سال های اخیر6 ایستگاه آتش نشانی در شهرک های 
صنعتی اســتان با هدف افزایش سطح ایمنی واحدهای 

تولیدی و صنعتی احداث شده است.
وی با بیان اینکه احداث ایســتگاه های آتش نشانی در 
شــهرک ها برای صیانت از اموال واحدهــای تولیدی 
مورد توجه قرار گرفته اســت، اظهار کرد: رعایت پدافند 
غیرعامــل در شــهرک های صنعتی به عنــوان مراکز 
حساس و حیاتی امری ضروری است که تالش می شود 
با اقدامات پیشگیرانه، خسارات حاصل از وقوع حوادث 

احتمالی به کمترین میزان ممکن کاهش یابد.
مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان اردبیل 

گفت: شهرک های صنعتی به لحاظ حجم عظیم سرمایه 
گذاری های صورت گرفتــه و وجود صنایع تاثیرگذار در 

آن اهمیت بسزایی در حفظ تولید و اشتغال کشور دارند 
که صیانت از این ســرمایه های ملی و آمادگی در مقابل 

حوادث امری الزم و ضروری است.
وی بــا بیان اینکــه اقدامــات الزم برای ایمن ســازی 
واحدهای تولیدی در مقابل حوادث، با جدیت در شرکت 
شهرک های صنعتی پیگیری و عملیاتی می شود، افزود: 
شناســایی واحدهای پرخطر یکی از اقدامات اساســی 
این شــرکت در حوزه صیانت از اموال و جان واحدهای 
تولیدی اســت که تاکنون 5۳۰ واحد تولیدی در سطح 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان مورد ممیزی و بازدید 
میدانی قرار گرفته و برنامــه ریزی ها برای کاهش وقوع 
حوادث و همچنین پیشــنهادهای اصالحی و برگزاری 
دوره های آموزشــی بــرای دفع خطــرات احتمالی به 

واحدهای پرخطر ارائه شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن  قزوین-مریم نقدی 
و تجارت اســتان قزوین گفت: با توجه به دستور رئیس 
جمهور در رابطه با شرکت کنتورسازی به دنبال احیای 

این واحد صنعتی هستیم.
عزیز اهلل افضلی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
استان قزوین در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری 
قزوین برگزار شــد اظهار کرد: حل مشــکالت شــرکت 
کنتورســازی از نکاتی بود که مورد تاکید ریاست محترم 
جمهوری اســت و با توجه به تدابیری که در سفر ایشان به 

استان اندیشیده شده برای احیای آن در تالش هستیم.

وی افــزود: یکــی از اصلی ترین مشــکالت این واحد 
صنعتی تعطیل، تکنولوژی قدیمی آن اســت که باید 
به روز شــود و در تالش هســتیم با مشــارکت بخش 

خصوصی این اقدام انجام شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین بیان کرد: 
همچنین از این پس محصوالت جانبــی صنعت برق و 
کنتورسازی نیز قرار است توسط این واحد صنعتی تولید 
شود که کارهای اولیه آن انجام شده و خط تولید هم راه 

اندازی شده است.
وی با بیان اینکه این واحد صنعتی یک واحد تولیدی 

با برند ملی اســت، اضافه کرد: بخشی از مشکالت این 
واحد نیز مرتبط با ســایر ادارات و دستگاه ها است که 
اســتاندار محترم در صدد رفع آن هســتند تا شاهد 
آن باشــیم که این واحد نیز به زودی به چرخه تولید 

بازگردد.
افضلی در پایــان یکی از مشــکالت واحدهای صنعتی 
در استان قزوین را مالیات دانســته و یادآور شد: برخی 
اعتراض هــا در زمینه مشــکل در محاســبه و یا حتی 
پرداخــت مالیات وجــود دارد که تــالش می کنیم در 
کارگروه های ذیل ستاد تســهیل آن را بررسی و موانع را 

رفع کنیم.

اردبیل

وین قز

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

۵۳۰ واحد تولیدی و صنعتی اردبیل مورد بازدید و ممیزی قرار گرفتند

وین تالش برای احیای شرکت کنتورسازی قز

مدیرکل اوقــاف و امور  بوشــهر - رضا حیدری 
خیریه اســتان بوشــهر گفت: این اداره کل امسال با 
مشــارکت بخش خصوصی در پنج طــرح تولیدی و 
اقتصادی به ارزش ۳7۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری 

کرده است.
حجت االســالم محمدرضا اســماعیل پور بیان کرد: 
سرمایه گذاری اوقاف در طرح های اقتصادی به صورت 
مشارکت در تامین زمین و یا از محل درآمد موقوفات 

صورت می گیرد.
وی عنوان کــرد: در یکی از این ســرمایه گذاری ها با 
یک تعاونی مسکن مشارکت شــده است که در قالب 
آن ۳۰۰ واحد مســکونی و 5۰ واحــد تجاری احداث 

می شود.
اسماعیل پور اضافه کرد: ســرمایه گذاری در احداث 
پمپ بنزین در عسلویه یکی دیگر از این موارد است که 
با تامین زمین از وقفیات این شهرستان اجرایی شده 

است.
وی یادآور شد: یکی دیگر از سرمایه گذاری های بزرگ 
سازمان اوقاف و امور خیریه که از محل وقفیات مبین 
انجام شــده راه اندازی ۱۰ قفس تولید ماهی در قفس 
در آب های استان بوشهر اســت که توان تولید یکهزار 
و 25۰ تن ماهی ســی باس را دارد و با سرمایه گذاری 

۱۳۰ میلیارد تومان انجام شده است.
اســماعیل پور اضافه کرد: این میزان ظرفیت پرورش 
ماهی در قفس در استان بوشــهر بی سابقه است و این 

مجموعه قابلیت افزایش نیز دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان بوشهر ادامه داد: 
سازمان برنامه و بودجه امسال هفت میلیارد تومان به 
انجام عملیات عمرانی مســاجد این استان اختصاص 
داد که این کمک مالی از ســوی دولت در ســال های 
اخیر بی سابقه بوده و حمایت بزرگی به مساجد استان 

بوشهر است.
اسماعیل پور در ارتباط با بهره وری از موقوفات استان 
بوشــهر  گفت: بهره وری از نیات واقفان و بقاع متبرکه 
از وظایف اوقاف و امور خیریه اســت که در این راستا 
امســال یکهزار بازدید میدانی از موقوفات سراســر 
اســتان بوشــهر صورت گرفته که حاصل آن اجرای 

هشت هزار متر مربع کار عمرانی بوده است.
وی افزود: در 6 ماه نخست امسال با بازدیدهای مداوم 
از بقاع متبرکه در همه شهرستان های استان بوشهر، 
نیازمندی ها شناسایی شــده و ۱6 بقعه متبرکه این 

استان مقاوم سازی شده است.

ساری -امیری فر  مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق مازندران از احداث یکهزار پنل خورشــیدی پنج 
کیلواتی بویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته 

این استان خبر داد.
ســیدکاظم حســینی کارنامی اظهار داشت: طرح 
احداث ســامانه خورشــیدی با هدف توانمندسازی 
اقشــار کم برخوردار جامعه از طریق توسعه نیروگاه 
های تجدید پذیر مقیاس کوچک و در راستای انعقاد 
تفاهم نامه  بین وزارت نیرو، معاونت توسعه روستایی 
مناطق محروم کشور، کمیته امداد امام خمینی )ره(، 
سازمان بهزیستی کشور و سازمان جهاد سازندگی در 

آینده نزدیک در  مازندران عملیاتی می شود.
وی افزایش ســطح درآمــد خانوارها و رفــع فقر در 
روستاها و مناطق محروم حاشیه شهرها ، تنوع بخشی 
به سبد تامین انرژی کشور، تقویت پدافند غیرعامل در 
پایدار سازی تامین برق، افزایش بهره مندی کشور از 
مزایای اقتصادی پهنه ســرزمینی با توجه به شرایط 
مطلوب تابش خورشید، کاهش مصرف سوخت های 
فسیلی و کمک به بهبود شرایط زیست محیطی کشور 

را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان 
اینکه همسو با اجرای این طرح، هزینه احداث نیروگاه 
در قالب تسهیالت قرض الحسنه و بلند مدت در اختیار 
خانواده های متقاضی قرار می گیرد، گفت: خانواده ها 

در ابتدا مشارکت مالی نخواهند داشــت و در ادامه از 
محل درآمدی که از فروش برق تولیدی به وزارت نیرو 
با قرارداد 2۰ ساله کسب می کنند، ضمن بازپرداخت 

اقساط، کسب درآمد نیز خواهند داشت.
حسینی کارنامی با اشــاره به افزایش سطح درآمدی 
خانواده ها در ســال های بعد، افزود: برق تولید شده با 
قراردادی 2۰ ســاله با قیمت 22 هزار ریال یعنی 2۰ 
برابر قیمت برق مصرفــی خانواده ها، از آنها خریداری 
می شود و متقاضیان مشــارکت در این طرح در مدت 

کمتر از چهار سال بازگشت سرمایه خواهند داشت.
وی ابــراز امیدواری کرد با توســعه و راه انــدازی این 
نیروگاه ها، گام های موثری در کاهش پیک بار مصرف 

در تابستان برداشته شود.

بوشهر مازندران
مدیرکل اوقاف بوشهر:

ح تولیدی مشارکت کرد اوقاف بوشهر در اجرای 5 طر
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

 هزار پنل خورشیدی پنج کیلوواتی در مازندران احداث می شود

در 6ماه نخست سال 1401 محقق شد؛

بهره مندی 4هزار و 435 مددجوی اصفهانی از دوره های آموزشی
هشدار  در مورد تامین آب نصف جهان

اصفهان-مریم مومنی  روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان طی اطالعیه ای اعالم کرد؛

 با توجه به کاهــش بارندگی ها و افت منابع تامین آب، از مردم همیشــه 
همراه استان اصفهان تقاضا داریم با مدیریت بهینه مصرف، شرکت آبفای 

استان اصفهان را در تامین آب پایدار برای همگان، یاری رسانند.
 هم اکنون ذخیره ســد زاینده رود به کمتــر از ۱۸۰ میلیون متر مکعب 
رســیده و بیش از۸5 درصد ظرفیت سد خالی اســت و بر اساس گزارش 
هواشناسی استان، کم بارشــی ها در پاییز ۱4۰۱ به طور محسوس ادامه 
داشته واحتماال بارندگی ها از اواسط آذرماه آغاز خواهد شد که در صورت 
تداوم مصرف فعلی، نگرانی هایی در تامین آب شــرب اســتان به وجود 

خواهد آمد. 
سقایان شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان همچون گذشته با تالش 
شبانه روزی، تمام توان خود را به کار خواهند بست تا در تامین آب پایدار 
مردم خللی ایجاد نگردد اما با توجه به شرایط منابع ذخیره، به طور قطع 

این امر فقط با همکاری مردم در مدیریت مصرف آب محقق خواهد شد.

مدیرکل کار استان :

 ۷۰ کارگزار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
وستائیان و عشایر  درکردستان وجود دارد  ر

سنندج –فاطمه مالیی در راستای اجرای تفاهم نامه کشوری معاونت 
امور تعاون و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، اولین 
جلسه کارگروه استانی این تفاهم نامه به ریاســت مدیر کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و با حضور مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، در محل 

دفتر مدیریت اداره کل کار کردستان برگزار شد.
فرزاد پیشکاری مدیرکل کار استان ضمن تبریک حلول ماه مبارک ربیع 
االول، به تشریح اهداف و سیاست های تفاهم نامه پرداخت و بحث بیمه 
را در رفاه، آسایش، آسودگی خاطر و امید به زندگی خانواده ها بسیار تاثیر 
گذار و مهم خواند و اظهار داشت: حوزه تعاون با توانمندی هایی که دارد 
می تواند در شناخت بیشتر و اطمینان بخش به تعاونگران و روستائیان، 

کمک حال صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر باشد.
پیشکاری گفت: دولت با پرداخت 7۰ درصد مبلغ بیمه فرصت مناسبی 
را برای تحت پوشــش قرار گرفتن کارگران، تعاونی های مرزنشــین و 
روستایی، انجمن های صنفی، اقشار آسیب پذیر، فعالین بخش مشاغل 

خانگی و… فراهم نموده است.
گفتنی است در استان کردســتان 7۰ کارگزار صندوق بیمه اجتماعی 
کشاورزان، روستائیان و عشــایر وجود دارد که از این تعداد 7 کارگزار از 

تعاونی های فعال استان هستند.

رکورد تولید تختال در شرکت فوالد هرمزگان 
شکسته شد

بندرعباس-کمالی مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان گفت: ماه 
گذشته )شهریور( ۱5۱ هزار و 742 تن تختال در شرکت فوالد هرمزگان 

تولید شد.
عطااهلل معروفخانی گفت: با تولید ۱5۱ هزار و 742 تن تختال طی یک ماه 

)شهریور(، رکورد تولید تختال در شرکت فوالد هرمزگان شکسته شد.
او گفت: این رکورد نســبت به رکورد قبلی در فروردیــن، هزار و 24۸ تن 
بیشتر است.معروفخانی گفت:ظرفیت اسمی تولید تختال در این شرکت 
ماهانه ۱25 هزار تن است.مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان، افزایش 
عمق کوره از ۱75 به ۱۹۰ ســانتی متر را مهمترین دلیل افزایش تولید 
تختال عنــوان کرد.معروفخانی گفت:از تختال های تولید شــده در این 
شرکت برای ساخت بدنه کشتی، لوله خط انتقال نفت و گاز، بدنه خودرو و 

کپسول CNG استفاده می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان:

۸۰ درصد مخازن سدهای لرستان خالی است

خرم آباد - طوالبی  مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: 
حجم مخزن 6 سد فعال استان 2۰۸.7۱ میلیون مترمکعب می باشد که 

در حال حاضر ۸۰ درصد این ظرفیت خالی است.
 داریوش حسن نژاد اظهار داشت: هم اکنون 2۰ درصد از مخازن سدهای 
لرستان پُر است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱2 درصد کاهش 
نشــان می دهد.وی حجم آب موجود پشت سدهای اســتان را در حال 
حاضر 4۰.۹۹ میلیون متر مکعب اعالم کــرد و و گفت: حجم کل مخزن 
ســدهای »مروک«، »ایوشــان«، »تنگ هاله«، »خان آباد«، »کزنار« و 

»حوضیان« 2۰۸.7۱ میلیون متر مکعب است.
حســن نژاد افزود: در حــال حاضر مجموع آب ورودی شــش ســد 
اســتان ۰.۱2 متر مکعب بر ثانیه و میزان آب خروجی از سدها ۱.66 
متر مکعب بر ثانیه اســت.وی تاکید کرد: با توجه بــه میزان نزوالت 
جوی، کاهش قابل مالحظه حجم آب موجود پشــت ســدها و بحران 
خشکسالی، الزم است همه کشــاورزان و بهره برداران رعایت الگوی 
کشت و میزان برداشــت از منابع آبی را مدیریت کنند تا با بحران کم 

آبی مواجه نشویم.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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وستای نائب کندی  مدرسه بانک اقتصادنوین در ر
ماکـو افتتاح شد

 مدرسه بانک اقتصادنوین در روســتای نائب کندی از توابع شهرستان 
ماکو، در مراسمی با حضور دانش آموزان، معلمان اهالی روستا و جمعی 

از مسئوالن استان آذربایجان غربی افتتاح شد.
به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین، مدرســه سه 
کاسه روستای نائب کندی در زمینی به مســاحت یک هزار مترمربع 
و زیربنای 1۹۵ مترمربع و با اعتباری بالغ بــر 3۰ میلیارد ریال تکمیل 
و تقدیم کودکان و نوجوانان این روستا شــد. گفتنی است، همزمان با 
آغاز سال تحصیلی جدید پنج مدرسه بانک اقتصادنوین در استان های 
مرکزی، کرمانشــاه، قم، مازندران و آذربایجان غربی بــه بهره برداری 

رسید.

 مساعدت بانک کشاورزی با ۲۱۴ هزار 
و ۷۶۱ کشاورز در ۶ ماهه نخست سال جاری

بانک کشاورزی، در شــش ماهه ابتدای ســال 14۰1 تعداد 214 هزار 
و 7۶1 فقره از تسهیات سررسید گذشــته، معوق و مشکوک الوصول 

کشاورزان را با بخشودگی سود و امهال بدهی مورد مساعدت قرار داد.
به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی بانک کشــاورزی، شــعب این 
بانک در قالب دســتورالعمل بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه 
از ابتدای سال جاری تا هشــتم مهرماه، قریب به 88 هزار میلیارد ریال 
از تسهیات معوقه کشــاورزان را امهال کرده و بالغ بر 2۹ هزار میلیارد 
ریال از بدهی کشاورزان شامل سود تا سررسید، سود پس از سررسید و 

جریمه وجه التزام را مورد بخشودگی قرار داده اند.
شایان ذکر است بانک کشاورزی در ســال جاری عاوه بر دستورالعمل 
بند خ ماده 33، در اجرای مفاد خط مشــی پیگیــری وصول مطالبات 
و مصوبات هیات مدیره بانک نیز مساعدت های شــایان توجهی برای 

بخشودگی جرائم دیرکرد و امهال بدهی کشاورزان انجام داده است.

 پرداخت ۱۰۴۸ میلیارد تومان تسهیالت
 قرض الحسنه به زائران اربعین

 وزارت اقتصاد اعام کرد؛ اســامی 31۶ هزار و 1۰2 نفر از زائران اربعین 
که متقاضی دریافت تسهیات قرض الحسنه بودند، به بانک های عامل 
ارسال شده است و تا تاریخ ۶ مهرماه سال جاری به حدود 224 هزار نفر 

بالغ بر مبلغ یک هزار و 48 میلیارد تومان تسهیات پرداخت شد.
به گزارش وزارت امــور اقتصادی و دارایی، دفتر امــور بانکی و بیمه ای 
وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه گزارشی درباره پرداخت تسهیات 
قرض الحســنه اربعین اعام کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده از 
تاریخ شــروع ثبت نام )14 شهریورماه ســال جاری( تا 2۶ شهریورماه، 
تعداد 7۶۰ هزار و 82 نفر در ســامانه حج و زیارت )ســماح( برای اخذ 
تســهیات ثبت نام کردند که از این تعداد بر اســاس اعام ســازمان 
هدفمندی یارانه هــا 478 هــزار و 77۶ به عنوان سرپرســت خانوار 
مشــخص و از مجموعه سرپرســتان خانوار نیز طبق فهرست اعامی 

نیروی انتظامی تعداد 31۶ هزار و 1۰2 نفر از مرز زمینی خارج شده اند.
فهرســت این افراد به بانک های عامل ارسال شــد و تا تاریخ ۶ مهرماه 
سال جاری به حدود 224 هزار نفر بیش از مبلغ یک هزار و 48 میلیارد 
تومان تسهیات پرداخت شــد. همچنین فرایند پرداخت برای مابقی 

متقاضیان واجد شرایط نیز در دست اقدام است.

اسامی برندگان قرعه کشی دوره های چهارم و 
ح همرفاه بانک رفاه کارگران اعالم شد پنجم طر

قرعه کشــی دوره های چهــارم و پنجم طرح 
همرفاه باشگاه مشــتریان بانک رفاه کارگران 
برگزار و برنــدگان خوش شــانس این دوره ها 

انتخاب شدند.
به گزارش بازار به نقــل از روابط عمومی بانک 
رفــاه کارگران، در هــر دوره از طــرح همرفاه 
باشگاه مشــتریان بانک رفاه کارگران، اعضای 
باشــگاه می توانند با انجام فعالیت های باشگاهی و تراکنش های دارای 
امتیاز در قرعه کشــی ماهانه شــرکت کنند و از شــانس برنده شدن 

بهره مند شوند.  
بر اســاس این گزارش، مدل امتیازی در منوی طرح ها در سایت باشگاه 

به نشانی: ir.https://club.rb۲۴ قابل مشاهده است.  
الزم به ذکر اســت، جوایز قرعه کشــی ماهانه طرح همرفاه باشــگاه 
مشتریان بانک رفاه کارگران شــامل کمک هزینه خرید لوازم منزل به 
ارزش ۵۰ میلیون ریال، کمک هزینه ســفر به ارزش 2۵ میلیون ریال، 
کمک هزینه خرید لوازم ورزشــی به ارزش 1۰ میلیــون ریال، کمک 
هزینه چکاپ پزشــکی به ارزش ۵ میلیون ریال و ۵۰۰ جایزه 1 میلیون 

ریالی است.  

مدیرعامل بانک دی در جلسه کمیته سرمایه گذاری:
وند حرکت مثبت بانک دی نباید متوقف شود ر

هجدهمین جلسه کمیته سرمایه گذاری بانک دی با حضور مدیرعامل 
بانک و اعضای این کمیته برگزار شــد.به گزارش بــازار به نقل از روابط 
عمومی بانک دی، در ابتدای این جلســه گزارشی از فعالیت های انجام 
شــده در حوزه ســرمایه گذاری و اقدامات مالی بانک توسط مدیران 

مربوطه ارائه شد.
مدیرعامل بانک دی در این جلســه با بیان این که بــرای تجهیز منابع 
ارزان قیمت بانک برنامه ریزی جدی انجام شده است، بر لزوم پرستاری 
از مشــتریان ارزنده بانک تاکید کرد و گفت: تمام توان ما تا پایان سال 

بر کاهش زیان انباشته و بهبود شرایط مالی بانک متمرکز خواهد بود.
علیرضا قیطاســی بر لزوم اســتفاده از همه ابزارهای مالی قانونی مانند 
اوراق گواهی ســپرده، صندوق اماک و مســتغات، اوراق صکوک و 
تبدیل اماک بزرگ بــه اماک کوچک برای تامیــن مالی بانک تاکید 
و خاطرنشان کرد: حرکت شــکل گرفته در بانک دی به منظور تحقق 
شــاخص های مثبت و کلیدی بانکداری نتایج خوبی به همراه داشته و 
این روند نباید کند شود. در ادامه این جلسه، ضمن طرح دستور جلسه 

کمیته، پیرامون بندهای آن بحث و تبادل نظر شد.

 تراز مثبت 4 هزار میلیارد تومانی بانک ملت
 در شهریور ماه

بانک ملت در عملکرد شهریور و ۶ ماه ســال، قادر به ثبت تراز عملیاتی 
مثبت 4 و 1۶.۶ هزار میلیارد تومانی شــد. به گزارش اخباربانک، بانک 
ملت با ســرمایه اســمی 2۶,2 هزار میلیارد تومانی، گــزارش فعالیت 

ششمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند 14۰1 را منتشر کرد.
براین اساس، وبملت در دوره شــهریور 7,۶ هزار میلیارد تومان درآمد 
حاصل از تسهیات اعطایی شناســایی و 3,۶ هزار میلیارد تومان سود 
ســپرده گذاری پرداخت کرده که با این حســاب در ششمین ماه سال 
14۰1 تراز عملیاتی مثبت 4 هزار میلیارد تومانی را ثبت کرد.این بانک 
طی ۶ ماه ســال جاری نیز با کســب 3۹,1 هزار میلیارد تومان درآمد 
حاصل از تســهیات اعطایی و پرداخت 22,۵ هزار میلیارد تومان سود 
ســپرده گذاری ، قادر به ثبت تراز عملیاتی مثبــت 1۶,۶ هزار میلیارد 

تومانی شد که نسبت به دوره مشابه قبل 34 و 3۵ درصد افزایش داشته اند.

قدردانی کمیته امداد از حمایت بانک صادرات 
ایران در کمک به اشتغالزایی مددجویان

 رئیس کمیته امــداد امام خمینی )ره( از بانک صــادرات ایران به پاس 
حمایت و تاش چشــمگیر این بانک بــرای کمک به ایجاد اشــتغال 

مددجویان و رفع محرومیت از جامعه قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســید مرتضی بختیاری 
گفت: مســاعدت های بانک صادرات ایران برای جــذب مطلوب منابع 
قرض الحسنه نقش مهمی در ایجاد اشــتغال مولد و استقال اقتصادی 

خانواده های نیازمند ایفا کرده و این تاش ها شایسته قدردانی است.
وی افزود: توانمندســازی محرومین مورد حمایــت کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، تقویت خودباوری در خانواده هــای نیازمند و همچنین 
توسعه اشــتغال برای جامعه هدف در اولویت برنامه های این نهاد است 
که مســاعدت بانک صادرات ایران و جذب مطلوب منابع قرض الحسنه 
موجب ایجاد اشتغال مولد و اســتقال اقتصادی خانواده های نیازمند 

شده است.
بختیاری بــا بیان اینکه خدمت بــه محرومین و نیازمنــدان و احیای 
امید و شــوق زندگی در جان های رنجدیده، توفیــق بزرگی از جانب 
خداوند رحمــان به بندگان اســت، افزود: به مصداق حدیث شــریف 
»من لم یشکرالمنعم من المخلوقین لم یشــکر اهلل عزوجل«، از بانک 
صادرات ایران به پاس حمایت های شــایان توجه و تاش چشــمگیر 
برای جذب تسهیات بانکی و ایجاد اشــتغال مددجویان، نیازمندان و 
رفع محرومیت از جامعه هدف کمیته امــداد امام خمینی )ره( از بانک 

صادرات ایران قدردانی می کنم.

 نمایش دستاوردها و نوآوری های بانک پارسیان
در نمایشگاه صنعت تهران

بانک پارسیان باهدف همراهی، حمایت و نقش آفرینی مؤثرتر در حوزه 
صنعت و تأمین نیازهای شرکت های صنعتی، به صورت فعال در بیست 

و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت حضور یافت.
به گزارش بازار به نقل از بانک پارســیان، بانک پارسیان با برپایی غرفه 
در این نمایشگاه، آخرین دســتاوردها، خدمات و محصوالت خود را در 
معرض دید بازدیدکننــدگان قرار می دهد و کارشناســان حوزه های 
مختلف بانک با استقرار در محل غرفه )سالن 38 غرفه شماره ۵۰( آماده 

پاسخگویی به سؤاالت بازدیدکنندگان هستند.
همچنین گــروه بازاریابی بانک متشــکل از کارشناســان بانکداری 
شــرکتی، امور شــعب، بازاریابی و توسعه کســب وکار و ارزی با هدف 
شناســایی بازارهای جدید جهت تأمین مالی شــرکت های حاضر در 
نمایشگاه، توسعه برندینگ و معرفی خدمات در غرفه های شرکت های 
حاضر در نمایشگاه حضورداشته و ضمن مذاکره با مدیران و نمایندگان 
شرکت ها نســبت به نیازسنجی مشــتریان جدید جهت ارائه خدمات 
متنوع به ایشان اقدام و آخرین برنامه های این بانک در زمینه حمایت از 

بخش های مختلف حوزه صنعت را ارائه می کنند.

گفتنی است؛ بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی صنعت با حضور 
بیش از 3۰۰ شــرکت ایرانی و خارجی از ۹ لغایت 12 مهرماه در محل 

دائمی نمایشگاه های تهران در حال برگزاری است. 
در این نمایشــگاه تخصصی که به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای 
صنعتی در کشورمان محسوب شده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 
انواع ماشــین آالت صنعتی، تجهیزات ســاخت و تولید، اتوماسیون یا 
خودکارســازی صنعتی، خدمات فنی و مهندسی، ابزارآالت تولیدی و 
صنعتی، قطعات مصرفی، مواد اولیه صنعتی، دســتگاه های ابزار دقیق، 
وســایل آزمایشــگاهی و تســت محصول و … جهت بازدید و خرید 

عاقه مندان به نمایش گذاشته می شود.

آیین نامه اجرایی در خصوص قانون مقررات 
 صادرات و واردات به شعب پست بانک ایران

 ابالغ شد
اداره کل امور بین الملل پســت بانک ایران، آیین نامــه اجرایی قانون 
مقررات صــادرات و واردات مصوب 1۹ مردادماه ســال جاری، هیات 
وزیران را به شعب بانک در سراسر کشــور اباغ کرد.به گزارش بازار به 
نقل از روابط عمومی پســت بانک ایران، بر اســاس این آیین نامه، متن 
»ســقف ارزشــی صادرات برای دریافت کننــدگان کارت بازرگانی بر 
اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی 
اعتباری، تعیین می شود و در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف 
در ســال اول۵۰۰ هزار دالر تعیین می شــود و با ارائه گواهی مبنی بر 
نداشــتن تعهد ارزی، ســقف تعیین شــده، به میزان مبلغ رفع تعهد و 
به صورت مجدد قابل اســتفاده خواهد بود و واحدهای تولیدی دارای 
پروانه بهره برداری از سقف ارزش کاالهای صادراتی، مستثنی هستند« 
به عنوان تبصــره )4( به بند )2( الحاق شــده و عبارت »ســقف ارزش 
کاالی صادراتی برای دریافــت کنندگان کارت بازرگانی برای ســال 
اول، ۵۰۰ هزار دالر و برای ســال دوم، دو میلیون دالر تعیین می شود 
و واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از ســقف ارزش کاالهای 
صادراتی، مستثنی هســتند« به عنوان تبصره )3( بند )2( ماده )1۰( 

حذف می شود.

همچنین، در تبصــره )۵( ماده )11(، بعد از عبــارت »ویژه اقتصادی« 
عبارت »حتی با رویه مرزنشــینی و پیلــه وری با رعایــت مفاد قانون 
ســاماندهی مبادالت مــرزی« الحاق و مــاده )2۰( عبــارت »وزارت 
بازرگانی« به عبارت »وزارت صنعت، معــدن و تجارت« اصاح و بعد از 
عبارت حراست شــده گمرکی عبارت »پس از اخذ ثبت آماری معتبر از 
سامانه جامع تجارت« الحاق می شود.بر اســاس این آیین نامه اجرایی، 
تبصره )4( ماده )27( عبارت »بر طبق برگ سبز گمرکی« به عبارت »بر 
طبق ســند ترخیص گمرکی« اصاح و متن »چنانچه ثبت سفارش در 
زمان اظهار کاال معتبر باشد، ترخیص بدون تمدید اعتبار ثبت سفارش، 

مجاز است.« به عنوان تبصره )3( به ماده )4۰( الحاق می شود.
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رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

وز های آینده آزادسازی منابع ارزی ایران طی ر

خریدار  رئیــس کل بانــک مرکــزی گفت: 
با هماهنگــی و همــکاری خوبی که بــا وزرات 
امورخارجه انجام شــده اســت در روزهای آینده 
خبرهای خوبی از آزادســازی منابــع ارزی ایران 

اعام می شود.
به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رئیس کل 
بانک مرکزی در آئین رونمایی از درگاه یکپارچه 
اعام نرخ ارز صرافی ها با تشــریح اقدامات انجام 
شده در راستای افزایش شــفافیت و تعمیق بازار 
ارز طــی ماه های اخیر در گفــت: بانک مرکزی از 

هر اقدامی برای تعمیق بازار ارز استقبال می کند.
وی تصریح کــرد: اولین اقدام در ایــن زمینه راه 
اندازی بازار توافقــی ارز بود که ابتــدا به صورت 
محدود انجام شــد و پس از آن گسترش پیدا کرد 
و در حال حاضر تابلو مشــخصی در بازار متشکل 

ارزی برای این اختصاص یافته است.
دکتر صالح آبادی دومین اقدام در این خصوص را 
انتشــار لحظه ای نرخ و حجم معامات و تقاضاها 
در بازار ارز توافقی از طریق ســامانه بازار متشکل 
برای عموم مردم و فعاالن بازار دانســت و گفت: 
این اقدام نقش مهمی در افزایش شــفافیت بازار 
ارز داشته و عموم مردم می توانند جزئیات نرخ ها 
و معامات و تقاضاها را بازار ارز توافقی مشــاهده 

کنند و در جریان آخرین تغییرات قرار گیرند.
وی با اشــاره به رونمایی از درگاه یکپارچه اعام 
نرخ ارز صرافی هــا از امروز گفت: ســومین اقدام 
ارزنده ای کــه از امروز و در راســتای تعمیق بازار 
ارز عملیاتی شده اســت اعام نرخ خرید و فروش 
ارز توســط هر صرافی به صورت برخط از طریق 

سامانه بازار متشکل است.
صالح آبادی ادامــه داد: پیش از ایــن هر صرافی 
نرخ های خرید و فروش خــود را از طریق ویترین 
صرافی اعام می کرد و عموم مــردم برای اطاع 
از نرخ ها باید به صرافی مراجعــه می کردند اما از 
امروز ایــن نرخ ها عاوه بر ویتریــن صرافی ها در 
سامانه بازار متشــکل ارزی به تفکیک هر صرافی 

اعام می شود.
وی با بیان اینکــه این اقدام به شــفافیت و عمق 
بخشــی بازار ارز کمک می کند ادامــه داد: البته 
در حال حاضر تعدادی از صرافی هــا نرخ خود را 
در این ســامانه اعام می کنند اما به تدریج کلیه 
صرافی های عضو بازار متشــکل نرخ های اعامی 

خود را در این سامانه اعام خواهد کرد.
صالــح آبــادی افــزود: همچنیــن در روزهای 
آینده امکانی ایجاد می شــود که مــردم عاوه بر 
روش های موجود بتوانند خریــد ارز خود از بازار 
توافقی را به صورت آناین از طریق صرافی انجام 
دهند و وجه ان را در حســاب خود و یا به صورت 

صورت فیزیکی دریافت کنند.

رشد 80 درصدی تأمین ارز در سامانه نیما
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به افزایش قابل 
ماحظه معامات در ســامانه نیما گفت: در شش 
ماهه ابتدایی ســال جاری معــادل 22 میلیارد و 
43۰ میلیون دالر در سامانه نیما معامله ارز انجام 
شــده در حالی که این میزان در مدت مشابه سال 
گذشــته معادل 12 میلیارد و 3۶2 میلیون دالر 
بود که این آمار بیانگر رشد 8۰ درصدی معامات 

در نیما در سال جاری است.
وی ادامه داد: همچنین طی شــش ماهه ســال 
جاری حجم معامات در بازار متشــکل ارزی به 
صورت اسکناس و برای تأمین نیازهای خدماتی، 

۶۰۰ میلیون دالر بوده است.
دکتر صالح آبــادی همچنین با اشــاره به اثرات 
مثبت سیاســت حــذف ارز ترجیحــی گفت با 
اجرای این سیاســت تقاضاهای کاذب در بازار ارز 
کاهش پیدا کرده و نیازها واقعی شــده است؛ در 
واقع نیاز ارزی کاذب بــرای ارز 42۰۰ باال بود و با 
حذف این موضوع ارز قابــل ماحظه برای فروش 
در سامانه نیما وجود دارد و صرافی ها توانند از این 
ارزها برای تأمین کاالهای اساســی و غیر اساسی 

استفاده کنند.
دکتر صالح آبادی با بیان اینکه ضروری اســت به 
سمت تأمین نیازهای ارزی از طریق بازار متشکل 
ارزی گام برداریم تأکید کرد: این بخش به صورت 
اسکناس است و عمدتاً نیازهای خدماتی کشور را 
تأمین می کند و لذا هر چــه بتوانیم امکان تأمین 
ارز را از طریق بازار توافقی و متشکل بیشتر فراهم 
کنیم، آنگاه نیازی به ســایر بازارهــا برای تأمین 
ارز مورد نظر افراد نخواهد بــود و این امر از طریق 
تعمیق این بازار و شــفافیت معامات امکان پذیر 

است.
رئیــس کل بانــک مرکــزی بــه فعالیت های 
صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان 
فعالیت های درخور توجهی در زمینه بازگشــت 
ارز داشــتند و در شــکل حوالــه و اســکناس 
عرضه های خوبــی داشــتند. امیدواریم با عمق 
بخشــی به این بازار به افزایــش حجم عرضه ها 

کمک کنیم.
عالی ترین مقام بانک مرکزی بــا بیان اینکه بعضاً 
صرافی های خارج کشور تمایل به حضور و فعالیت 
در داخل کشــور دارند، افزود: لذا در حال حاضر 
بازار متشــکل ارز ایران در حــال مطالعه بر روی 
این موضوع است و کانون صرافان نیز می تواند در 
این باره کمــک الزم را به ما ارائــه دهند. در حال 
حاضر صرافی خارجی در کشورمان حضور ندارند 
و امیدواریم بتوانیم شــاهد حضور آنهــا در بازار 

متشکل ارزی و توافقی باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به برخی اخبار 

انتشــاریافته مبنی بــر تحریم شــرکت ها، طی 
روزهای گذشــته افزود: ما مشــکل عرضه ارز در 
بازار نداریم. در جلســاتی که با وزیر نفت داشتیم 
خوشبختانه سازوکار الزم به گونه ای تعبیه شده 
است که فارغ از شرایط، می توانیم نیازهای ارزی 
کشور را تأمین کنیم. خوشبختانه همکاران ما در 
شــبکه بانکی و نیز نفت کشور علی رغم تحریم ها 
می توانند تحت هر شرایطی به فعالیت خود ادامه 

دهند.
وی یادآور شــد: ما خوشــبختانه ما عرضه های 
خوبی را در بازار داریــم و حضور پررنگی را به ویژه 

بازار حواله را با همکاری صادرکنندگان داریم.

اقدامات عملی برای آزادسازی منابع
 بلوکه شده

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اخبار منتشر 
شده در مورد آزادســازی قریب الوقوع 7 میلیارد 
دالر ارزهای بلوکه شــده ایران در کــره جنوبی 
تصریح کرد: خوشبختانه با هماهنگی و همکاری 
خوبی که با وزرات امورخارجه انجام شــده است 
پیشــرفت های خیلی خوبی در این زمینه انجام 
شــد که فعًا به جزئیات آن اشــاره نمی کنم و در 
روزهای آینده خبرهای خوبــی در این زمینه در 

حوزه عمل اطاع رسانی خواهد شد.
وی افزود: منابــع ارزی، جزئی از دارایی های ملت 
ایران است و باید در راســتای منافع کشور مورد 
اســتفاده قرار بگیرد. در همین راســتا هم بانک 
مرکزی با همکاری دستگاه دیپلماسی از ابتدای 
اســتقرار دولت، پیگیــری این موضــوع را بطور 
جدی در دســتور کار قرار داد که در یک مرحله، 
خوشبختانه منجر به آزادســازی بخشی از منابع 
مســدودی در انگلیس پس از بیش از 4۰ ســال 
گردید که رسماً هم در این خصوص اطاع رسانی 

شد.
صالح آبــادی ادامه داد: در خصوص ســایر منابع 
مســدودی هم مذاکرات فشــرده و مستمری در 
راستای استیفای حقوق قانونی ملت ایران انجام 
و طی هفته های اخیر هم پیشــرفت خوبی در این 
خصوص حاصل شــده، البته برخــی ماحظات 
بانکی در این زمینه باقی اســت که به طرف های 
مقابل اعام شــده و نمایندگان طرفین در حال 

پیگیری این موضوع هستند.
رئیس کل بانــک مرکزی در ادامــه همچنین در 
پاسخ به این سوال که معادل ریالی 7 میلیارد دالر 
مسدود شده توسط دولت قبل استفاده شده و در 
صورت آزادسازی این منابع در اختیار دولت قرار 
نخواهد گرفــت و متعلق به بانک مرکزی اســت، 
گفت: منابع ارزی مسدود شــده جزو منابع بانک 

مرکزی است.

صادرات

مدیرعامل بانک صــادرات ایران 
در دیدار بــا فعــاالن اقتصادی 
استان همدان گفت: ظرفیت های 
کشــاورزی، صنعتی، جاذبه های 
گردشگری و واقع شدن در مسیر 
ترانزیتی غرب کشور، قابلیت های 
فراوانی برای افزایش سهم استان 
همدان از تولیــد ناخالص ایجاد 
کــرده و بانک صــادرات ایران با 
اســتفاده از طرح ها و محصوالت 
نویــن و توانمندی هــای بالقوه 
خــود، از برنامه های توســعه ای 
واحدهای تولیــدی و اقتصادی 
این استان بیش از پیش حمایت 

خواهد کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانک 
صادرات ایران، سید ضیاء ایمانی 
در این ســفر که با همراهی ایرج 
نیک اختر، مشــاور مدیرعامل و 
معــاون اعتبارات و ســیدکاظم 

مرتضــوی اســکویی، 
معــاون شــعب بانک 
صادرات ایــران انجام 
شــد، رویکــرد جدی 
بــر  مبتنــی  بانــک 
محصوالت  طراحــی 
و خدمــات متناســب 

با نیاز مشــتریان را خاطرنشــان 
کرد و افزود: بانک صادرات ایران 
بر پاســخگویی حداکثــری به 
نیازهای مشــتریان تاکید دارد 
و به همین منظــور محصوالت و 
خدمات متنوعی را با هدف ایجاد 
ارزش افــزوده حداکثــری برای 
متقاضیان طراحــی و روانه بازار 

کرده است.
ایمانــی در دیــدار بــا فعــاالن 
اقتصادی و مدیــران واحدهای 
تولیدیی با اشــاره به همجواری 
ایــن اســتان بــا اســتان های 

کرمانشــاه، کردستان، 
قزویــن،  لرســتان، 
زنجــان  و  مرکــزی 
زیرســاخت های  و 
فرهنگی و گردشگری 
و همچنیــن صنایــع 
دســتی، برای افزایش 
بانــک  خدمت رســانی  تــوان 
صادرات ایران بــه اقتصاد و رونق 
بیشتر کسب و کار در این استان 

اعام آمادگی کرد.
وی با اشــاره به این که این استان 
در تولیــد برخــی محصــوالت 
کشــاورزی دارای رتبــه اول در 
کشــور اســت، حجــم تولید و 
صادرات ســایر تولیدات زراعی و 
باغی این استان را نیز مورد اشاره 
قرار داد و یکــی از ماموریت های 
نظام بانکــی را حمایت از بخش 
کشــاورزی عنــوان و افزایــش 

توان تســهیات دهی و استفاده 
از محصــوالت و خدمــات نوین 
بانک صادرات ایران بــرای ارتقا 
و توانمندســازی اقتصــاد مردم 
استان همدان را مورد تاکید قرار 

داد.
وی همچنیــن در این ســفر از 
مجتمع صنایــع تبدیلی غذایی 
»بهفــام بهار« همــدان بازدید و 
با مدیــران این شــرکت دیدار و 
راهکارهای بانــک صادرات ایران 
برای کمک به ارتقــای تولیدات 

آن را متذکر شد. 
مدیرعامل بانک صــادرات ایران 
در این ســفر از شــعب این بانک 
در شهرستان های فامنین، رزن، 
کبودرآهنــگ، اللجیــن و بهار  
بازدید کــرد و بر ارائــه خدمات 
مطلوب متناسب با خواسته و نیاز 

مشتریان تاکید کرد.

بانک صادرات برای تقویت ظرفیت های اقتصادی استان همدان همکاری خواهد کرد

شعبهبانک


