
وزیر نفت خبر داد
ثبت باالترین رکورد صادرات نفت و محصوالت 

وشیمی ایران در آبان ماه پتر
 وزیر نفت از ثبت باالترین رکــورد صادرات نفت خــام، میعانات گازی و 
محصوالت پتروشــیمی ایران در آبان ماه امســال خبــر داد و گفت: این 
باالترین رکورد از ســال ۱۳۹۷ )شــروع تحریم های ظالمانه ترامپ علیه 
ایران( تاکنون اســت. جواد اوجی در آیین صبحگاه مشــترک بسیجیان 
صنعت نفت با سالم و درود به آســتان شهیدان دفاع مقدس، امام خمینی 
)ره(، شهید ســردار حاج قاسم سلیمانی و بســیجیان حاضر در این آیین 
اظهار کرد: خدا را شــاکرم به بنــده توفیق داد امروز در جمع بســیجیان 

بی ادعای صنعت نفت حاضر باشم.
وی بــا درود به روان پــاک امــام خمینی )ره( بــه دلیــل کار ابتکاری 
سامان دهی سازمان بسیج مســتضعفین بعد از انقالب اسالمی گفت: این 
کار با هدف اســتفاده حداکثری از ظرفیت مردمی برای پیشــبرد اهداف 
نظام به خوبی شــکل گرفت. همان طور که می دانیــد در جنگ تحمیلی 
۸ساله حضور پررنگ اقشار مختلف مردم در قالب همین بسیج سبب شد 

دشمن نتواند یک قدم از خاک کشور را تصرف کند.
وزیر نفت افزود: بعد از انقالب و جنگ تحمیلی در دوران ســازندگی تفکر 
بســیجی در ایران همچنان نقش آفریــن بود و در همه عرصه ها ســبب 
شکوفایی شــده، امروز این تفکر در میان کشــورهای آزاده نیز گسترش 
یافته اســت.اوجی با بیان اینکه رویکرد استفاده از ظرفیت مردمی و تفکر 
بســیجی در دولت ســیزدهم برای غلبه بر کینه و تحریم دشمنان ایران 
در دســتور کار قرار دارد، اظهار کرد: از بدو آغاز به کار این دولت، کشــور 
با مشکالتی همچون تأمین سوخت زمســتانی، کمبود سوخت مایع در 
نیروگاه ها، انجام نشدن تعمیرات اساســی در برخی پاالیشگاه های نفتی 
و گازی و تشدید تحریم های بین المللی و از همه مهم تر فروش و صادرات 
نفت، میعانات گازی و محصوالت پتروشــیمی مواجه بود که خوشبختانه 
با همت و تفکر بسیجی کارکنان صنعت نفت و تالش آنها توانستیم بر این 
مشــکالت غلبه کنیم.وی با تأکید بر اینکه پیش از دولت ســیزدهم رقم 
صادرات نفت و میعانات گازی کشور آن چنانی نبود، گفت: بنده پارسال در 
آیین صبحگاه مشترک بسیجیان صنعت نفت در حضور کارکنان صنعت 
نفت قول دادم که با تالش این کارکنان و نیروهای مســلح کشور افزایش 

صادرات نفت و میعانات گازی رقم خواهد خورد.

وزیر  بدون توجه به هشدارهای کارشناسی

آب نداریم اما می خواهیم باز هم اطراف تهران شهرک بسازیم!
خریــدار  مشــکل کم آبــی مجموعــه 
شــهرهای تهران و کرج بــا ۱۷ میلیون نفر 
جمعیت سال هاســت که مطرح می شــود 
امــا ظاهرا بــدون توجــه به هشــدارهای 
کارشناســی، قرار است شــاهد بارگذاری 
جمعیت بیشــتر از طریق احداث دست کم 
سه شهرک جدید در فاز اول باشیم. موضوع 
ساخت ۴۰ شهر و شهرک جدید در کشور از 
سال گذشته مطرح شد. این برنامه به عنوان 
یکی از راهکارها در تامین مسکن در دستور 
کار شــرکت عمران شــهرهای جدید قرار 
گرفت. اولین قدم شناسایی زمین های قابل 
ساخت اســت که باید از سوی سازمان ملی 
زمین و مسکن شناسایی و به تایید شورای 
عالی معماری و شهرســازی برســد. اما به 
نظر می رســد منابع آبی تهران پاسخگوی 

بارگذاری جمعیت جدید نیست.
طبق آخرین اخبر در برخی اســتان ها مثل 
البرز، مکان یابی شــهرهای اطــراف تهران 
انجــام و ۴۷ هزار و ۳۴۳ هکتــار زمین برای 
احداث شــهرک و بارگذاری شناسایی شده 
است. ساخت ۴ شهرک معادل ۱۷۱۵ هکتار 
زمین به دســتگاه های مربوطه ابالغ شده، ۸ 
شهرک در کارگروه ها در حال بررسی است و 
۲ شهرک نیز مورد مخالفت قرار گرفته است.

اوایل مهرماه، علیرضا جعفریـ  مدیرعامل 
شــرکت عمران شــهرهای جدید گفت که 
برای تهران سه شــهر جدید »خوارزمی«، 
»فردوس« و »اعتمادیه« را داریم که طرح 
خوارزمی و فردوس آماده شده و در دستور 

کار شورای برنامه ریزی اســتان قرار گرفته 
است. انشــاءاهلل بعد از تصویب برای شورای 
عالی شهرسازی و معماری ارسال می شود و 

عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
صحبت از ســاخت شــهرک های جدید در 
حالی توسط مســئوالن مطرح می شود که 
هم اکنون شهرهای پردیس، پرند، هشتگرد 
و ایوانکــی در اطــراف تهران قــرار دارند و 
حتی تناســبی بین افق جمعیتی پردیس 
که از آب و هوای بهتری در مقایســه با سه 
شهر دیگر برخوردار اســت با منابع آبی آن 

وجود ندارد. گفته می شــود پردیس برای 
حدود ۵۰ هــزار نفــر آب دارد در حالی که 
قرار اســت در آینده بیش از ۵۰۰ هزار نفر 
در آن جا ساکن شــوند. در شهر جدید پرند 
نیز همین امسال بســیاری از مردم نسبت 
به قطعی مکرر آب گالیه داشــتند.تأمین و 
انتقال آب استان تهران از طریق دو سامانه 
شــرق و غرب صورت می گیرد که ســامانه 
شرق شــامل ســدهای الر، لتیان و ماملو و 
سامانه غرب شــامل ســدهای امیرکبیر و 
طالقان می شود اما به نظر می رسد مساله ی 

آب تهران به تدریج به یکــی از چالش های 
پایتخت تبدیل شده اســت. این موضوع را 
به راحتــی می توان از هشــدارهای کم آبی 
در تابستان ۱۴۰۱ متوجه شــد و سرانجام 
به سختی از مشــکل کم آبی در فصل گرما 
گریختیم. عمــده کارشناســان معتقدند  
باید برنامه ای برای انتقال جمعیت از تهران 
داشته باشیم تا بتوانیم بخشی از فشاری آبی 
به پایتخت را کاهش دهیم. با این حال ظاهرا 

برنامه ریزی ها دارد برعکس طی می شود.
سیاســت احــداث شــهرهای جدیــد و 

شهرک ســازی از اواخر دهه ۶۰ مورد توجه 
قرار گرفت. ســال ۱۳۶۸ شــرکت عمران 
شهرهای جدید تاسیس شــد. اما برنامه ها 
بــه دالیلی همچــون نبود شــغل، کمبود 
امکانات، کمبود منابع آبی و مشــکل رفت 
و آمد شــهرهای جدید با شهر مادر، آن طور 
که باید و شاید به اهداف خود نرسید. هدف 
اولیه آن بود که تا ســال ۱۳۹۵ حدود شش 
میلیــون نفر در شــهرهای جدید ســاکن 
ساکن شــوند اما حاال در سال ۱۴۰۱ کمتر 
از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ۲۱ شــهر 

جدید زندگی می کنند.
جدا از بحث زیرســاخت ها و امکانات، یکی 
از مهم تریــن مســائل درخصــوص احداث 
شــهرک های جدید، جمعیت پذیری آن بر 
اســاس اســتعدادهای ایجاد زیرساخت ها 
بخصوص موضوع تامین آب اســت. با توجه 
به ســکونت ۱۷.۵ میلیون نفــر در مجموعه 
شــهری تهران و کرج، آیــا بارگذاری مجدد 
جمعیت در این استان ها منطقی است؟تورج 
کشاورز - کارشناس ارشــد حوزه منابع آبی 
می گوید: عمده کالن شهرهایی مثل تهران، 
اصفهان و شــیراز چندین ســال است که با 
معضل تامین آب شــرب مواجه هستند اما 
با توجه به شرایط خشکســالی اخیر و رشد 
جمعیت این موضوع هر ســال تشــدید می 
شود، هرچند اولویت تامین منابع آب در ابتدا 
شــرب، صنعت و بعد از آن کشاورزی است 
اما به دلیل رشــد جمعیت، اضافه برداشت و 

خشکسالی منابع آبی پاسخگو نیست.

فروش ۲۰۷ دستی در بـورس کاال
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خانه  هنر   میرا

 بانک مرکزی: 
خ تورم، نقدینگی و پایه پولی   رشد نر

در مهرماه کاهش یافت

جزئیات پاسخ ایران به قطعنامه آژانس

 آغاز غنی سازی ۶۰ درصد
 در فردو

مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته  
مطرح کرد

 اعطای تسهیالت ۱۵ میلیاردی
 به صنایع پیشرفته

مدیرعامل شرکت برق حرارتی:

وگاه های کشور  ۱۰ درصد نیر
وت دارند قابلیت استفاده از ماز
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و خودر

روند قیمت ها در بازار خودرو طی یک ماه اخیر 
نشــان می دهد که بازار با افزایــش قیمت قابل 

توجهی طی این مدت روبه رو بوده است.
 بررســی بازار خودرو در ماه آبان نشان می دهد 
که قیمت پرتیراژهای داخلی ۱۰ تا ۶۰ میلیون 
تومان ظرف این یک ماه افزایش یافته اســت؛ 
البته که هایمــا ۱۳۵ میلیون تومــان افزایش 
قیمت را تجربه کرده  اســت. این در حالیســت 
که فروشــندگان همچنان از عرضه خودروها 
امتناع کرده و قیمت هــا را باال می برند و بازار در 

باالترین حالت رکود قرار دارد.
در محصــوالت ایران خــودرو، کمترین میزان 
افزایــش قیمــت ۱۷ میلیون و بیشــترین ۶۰ 

میلیون تومان اســت. البته کــه همانطور که 
اشــاره شــد، هایما S۷ توربوپــالس تولیدی 
امسال ۱۳۵ میلیون تومان و هایما S۷ تولیدی 

پارسال ۱۰۵ میلیون تومان گران شده است.
در محصوالت سایپا اما شیب افزایش قیمت ها 
مالیم تر اســت و در این بازه یــک ماهه، قیمت 
خودروها بین ۴ تا ۳۰ میلیــون تومان افزایش 
یافته است.گفتنی است که در آخرین روز آبان 
ماه  تعداد یک هزار دستگاه پژو ۲۰۷ با میانگین 
قیمتی ۳۴۲ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان 
در حدود یک ســاعت رقابت، در بــورس کاال 
معامله شــد؛ این در حالی اســت کــه یک روز 
پیش از آن، پــژو ۲۰۷ با قیمتــی حدود ۴۴۰ 

میلیون تومان در بازار قیمت گذاری شــده بود. 
با احتســاب ۱۳ درصد مالیات و عــوارض و نیز 
چهار میلیون و ۳۷۱ هزار تومان هزینه ثابت که 
به مبلغ معامله اضافه می شــود، خرید پژو ۲۰۷ 
از بورس کاال به طور میانگیــن برای خریداران 
حدود ۳۹۲ میلیون تومان تمام شده است. البته 
باید توجه داشت که خودروهای عرضه شده در 
بورس کاال تحویل ســه ماهه بوده )۳۰ بهمن( 
که هزینه خــواب پول آن بر مبنای نرخ ســود 
ســپرده بانکی حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد 
می شود؛ با این حساب می توان گفت خرید این 
خودرو از بورس کاال حــدود ۲۸ میلیون تومان 

برای متقاضیان آن سود داشته است.

وها در بازار طی یک ماه صعود چند پله ای قیمت خودر

وزیـر اقتصاد اعالم کرد

 اجرای آزمایشی 
ونیکی ح کاالبرگ الکتر  طر
 در یکی از استان ها 

فراخوان مناقصه عمومی - یک مرحله ای - دو نوبته

مدت قرارداد :   365روز 
زمان توزیع اســناد مناقصه : توزیع اســناد مناقصه و کاربرگ استعالم ارزیابی کیفی 
بین مناقصه گران از تاریخ انتشــار آگهی نوبت اول در روزنامه کثیراالنتشار به مدت 

5 روز کاری خواهد بود.
زمان ارائه پیشنهاد : حداکثر تا ساعت 15:00    روز    سه شنبه       1401/09/22

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 10:00    روز     چهارشنبه     1401/09/23
شــرایط متقاضیان شرکت در مناقصه : ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته 
تأسیسات پایه 5 از سازمان برنامه بودجه یا کد 2 تعمیر و نگهداری ساختمانی و ماشین 

آالت از  اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد. 
ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی شرکت پیمانکاری از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 600،000،000 ریال ضمانت
نامــه بانکی  مطابــق با آیین نامه تضمیــن معامالت دولتی به شــماره 123402/ت 
50659هـ تاریخ 1394/09/22 )واریز وجه نقد به حساب سیبا بانک ملی به شماره 
حساب 4101090571214734 نزد بانک مرکزی و در وجه شرکت انتقال گازایران 

– منطقه یک انجام گیرد.(
مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد مناقصه گران و ضمانت نامه

 شرکت در فرآیند ارجاع کار به مدت 3 ماه از آخرین تاریخ بازگشت پاکات معتبر بوده 
و در صورت درخواست مناقصه گذار تا 3 ماه دیگر قابل تمدید باشد.

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس: 
41934 – 021 دفتر ثبت نام: 88969737 – 021 / 85193768 – 021 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در 
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ویکرد غرب در قبال تحوالت ایران، تغییر  ر
استراتژی یا تغییر تاکتیک؟

علی عیدی پور دولتهای غربی حمایت از اعتراضات مردمی و بازگشت به 
برجام را در یک سبد گذاشته اند و ســعی دارند از طریق حمایت از اعتراضات 
مردمی در ایران، جمهوری اسالمی را تحت فشــار قرار دهند تا در خصوص 

برنامه هسته ای خود با آژانس و کشورهای طرف برجام همکاری نماید.
به دنبال تداوم و گســترش اعتراضات مردمی در ایران، مواضع کشــورهای 
اروپایی و ایــاالت متحده آمریکا در قبال این اعتراضات، شــکلی جدی تر به 
خود گرفته تا جایــی که از این اعتراضات حمایت علنــی کرده و تحریمهای 
حقوق بشــری علیه ایران وضع نموده اند. اینجا این پرسش مطرح می شود 
که هدف کشــورهای غربی در حمایت از اعتراضات مردمی ایران چیست؟ 
آیا واقعا کشورهای غربی در قبال جمهوری اســالمی تغییر استراتژی داده 
اند،یعنی خواهان تغییر رژیم در ایران هستند یا حمایت از اعتراضات مردمی 

در ایران صرفا یک تغییر تاکتیک موقتی است برای رسیدن به هدفی دیگر؟
کشورهای غربی خود را ملزم به رعایت و حمایت از اصول جهانشمول حقوق 
بشــر می دانند. در واقع حقوق بشــر جزئی از ایدئولوژی سیاسی کشورهای 
غربی محسوب می شود، اما همیشه از این ایدئولوژی استفاده نمی کنند مگر 
در مواردی که این ایدئولوژی در جهت منافع خاصــی عمل کند. نمونه بارز 
عدم حمایت از حقوق بشــر را در جریان اعتراضات مردمی در بحرین شاهد 
بودیم که با سرکوب شدید مردم بحرین توســط حکومت آل خلیفه مواجه 
شد. در آن مورد اوج حمایت از حقوق بشر مردم بحرین را هیالری کلینتون، 
وزیر خارجه وقت آمریکا نشان داد که در تاریخ ۱۶ مارس ۲۰۱۱ ضمن انتقاد 
از خشونت دولت بحرین علیه معترضان گفت کشورهایی که نیروی سرکوب 

به بحرین اعزام کرده اند در مسیر اشتباهی گام گذاشته اند.
عمدتــاً گرایش سیاســتمداران به این اســت که سیاســتهای خــود را بر 
اســاس اصول اخالقی و حقوقی بیان کنند و نه بر حســب قدرت. به عبارت 
دیگر، درحالیکه سیاســت در تمامــی ابعاد، ضرورتاً در جســتجوی قدرت 
اســت، ایدئولوژیها در این مبارزه قدرت،عنصری وارد مــی کنند که از نظر 

روانشناختی و اخالقی برای بازیگران و تماشاگران مقبول باشد.
تحت این شرایط الزم است که سیاست های دولتها و مواضع سیاستمداران 
را از دیدی واقع بینانه بنگریم، یعنی بین حقیقت و عقیده تمائز قایل شــویم. 
به قول هانس جی.مورگنتا، نظریه پرداز رئالیســم کالسیک، می توان میان 
حقایق عینی و عقالنی که شــواهد نیز مُوید آن اســت و برهان آن را توضیح 
میدهد و آنچه صرفاً قضاوتی ذهنی است که از واقعیات عینی جدا می گردد، 

و تعصب یا افکار واهی آن را شکل می دهد، تمایز قائل شد.
واقعیت این است که اولویت دولتهای غربی جلوگیری از دستیابی جمهوری 
اسالمی ایران به سالح هسته ای است که شواهد زیادی برای آن وجود دارد و 
نه رعایت حقوق بشر توسط حکومت ایران که شواهد جدی برای آن در دست 
نیســت. در روزهای اخیر همزمان با حمایت از اعتراضات مردمی در ایران و 
تحریمهای حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی، سیاستمدارن غربی مدام 
از اعمال تحریمهای مرتبط با برنامه هســته ای جمهوری اســالمی صحبت 
کرده اند. در واقع به نوعی حمایت از اعتراضات مردمی و بازگشت به برجام را 
در یک سبد گذاشته اند و سعی دارند از طریق حمایت از اعتراضات مردمی در 
ایران، جمهوری اسالمی را تحت فشار قرار دهند تا در خصوص برنامه هسته 
ای خود با آژانس و کشــورهای طرف برجام همکاری نماید. تا قبل از شهریور 
۱۴۰۱ و شــروع اعتراضات، غرب تاکتیک امتیازدهــی و تطمیع جمهوری 
اســالمی را در پیش گرفته بود اما بعد از شــدت گرفتن اعتراضات، تاکتیک 
تحریم حقوق بشری به عنوان اهرم فشــاری بر روی جمهوری اسالمی مورد 

استفاده قرار گرفته است.
شواهد عدم تغییر اســتراتژی غرب و تغییر تاکتیک را می توان در اظهارات 
مقامات دولتهای غربی مشــاهده کرد. اوالف شــولتس، صدر اعظم آلمان 
در پیامی ویدئویــی در خصوص اعتراضــات ایران ضمن انتقــاد از برخورد 
جمهوری اســالمی با مردم معترض، به موضوع پهپادهای ایرانی که روسیه 
در جنگ علیه اوکراین استفاده می کند اشــاره کرد و بیان داشت باید جلوی 
این خشونت ها گرفته شود.جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا در سخنرانی 
در پایتخت بحرین گفت:در حالــی که مردم ایران علیــه چندین دهه ظلم 
و ســتم تظاهرات می کنند،حاکمان ایران خونریــزی و ویرانی را در منطقه 
گسترش می دهند و تا کی یف می برند. شــولتس دو موضوع کامال متفاوت 
اعتراضات مردمی در ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را با هم ترکیب کرده 
و کلورلی ســه موضوع جداگانه اعتراضات مردمــی، فعالیت های منطقه ای 

ایران و جنگ روسیه علیه اوکراین را به هم پیوند زده است.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانســه در دیدار با زنان ایرانی فعال سیاسی 
ضمن حمایت از اعتراضات مردمی، در پاســخ پرســش خبرنــگاران مبنی 
بر قرار گرفتن نام ســپاه پاســداران انقالب اسالمی در لیســت گروه های 
تروریستی اتحادیه اروپا، هیچ تضمینی نداد. اما جالبترین مواضع متعلق به 
سیاستمدارن آمریکایی است. از یک ســو جیک سالیوان،مشاور امنیت ملی 
آمریکا اعالم کرد چشــم های جامعه جهانی متوجه ایران اســت، جمهوری 
اســالمی نمی تواند معترضان را سرکوب کند و پاســخگو نباشد؛ و از سوی 
دیگر، رابرت مالــی، نماینده ویژه ایــاالت متحده آمریکا در امــور ایران، با 
اســتقبال از موفقیت ایاالت متحده و متحدانش در تصویب قطعنامه شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه برنامه هسته ای جمهوری اسالمی 
گفت: اجرای تعهدات پادمانی از ســوی ایران ضروری و فوری بوده و به عقب 
افتاده است. این دوقطبی مواضع از ســوی سیاستمداران غربی در خصوص 
جمهوری اسالمی،این فرض را تقویت می کند که کشورهای غربی حداقل تا 
کنون در قبال ایران تغییر استراتژی را در دستور کار خود قرار نداده اند بلکه 

تغییر تاکتیک را انتخاب کرده اند.
نکته مهم و حائز اهمیت اینکه ایاالت متحده آمریکا و کشورهای اروپایی بانی 
و پشتیبان نظم بین المللی موجود هستند و طبعا خواهان حفظ این نظم بین 
المللی هستند و جمهوری اســالمی خواهان تجدید نظر در نظم بین الملل 
کنونی است. این تقابل میان حفظ شــرایط موجود و تغییر شرایط موجود، 
موضوع اصلی و کلیدی برای کشــورهای غربی است و نه آنچه در درون ایران 
رخ می دهد. اما چون برای دولتها و سیاستمداران مطلوب نیست که اهداف 
سیاست خارجی خود را آشــکارا بیان کنند، ناگزیرند اهداف خود را در پشت 
نقاب ایدئولوژی های سیاســی مخفی کنند. در واقع ایدئولوژی نقش توجیه 
کننده را برای تصمیم گیــران بازی می کند، به این معنــا که ماهیت واقعی 

سیاست را توجیهات و معقول نمائی های ایدئولوژیک پنهان می سازد.
تازه ترین اقدام کشــورهای غربی در حمایت از اعتراضات مردمی در ایران، 
تشکیل جلسه شورای حقوق بشــر ســازمان ملل در ۳ آذر ۱۴۰۱ است که 
احتماال به تصویب قطعنامه ای علیه جمهوری اســالمی منجر شود. در این 
مورد نیز باید توجه داشت که حقوق بین الملل نیز می تواند نقش ایدئولوژیک 
برای سیاســت حفظ وضع موجود ایفا نماید. حقوق بین الملل به دلیل عدم 
پویایی الزم، اساساً و ماهیتاً نیرویی ایستا است. بنابراین توسل به حقوق بین 
الملل در دفاع از یک سیاســت خارجی خاص، همیشه پوششی ایدئولوژیک 
بر سیاســت حفظ وضع موجود اســت؛ باالخص در مواردی که یک سازمان 
بین المللی مثل جامعه ملل و یا سازمان ملل متحد، برای حفظ وضع موجود 
خاصی تاسیس می شود، حمایت از آن ســازمان،به مثابه حمایت از آن وضع 
موجود خاص است. از آنجا که دولتها گاهاً سیاستهای متناقضی را تعقیب می 
کنند،اشاره به سازمان ملل متحد و منشــور آن به ابزار ایدئولوژیکی تبدیل 
می شود که سیاست هریک از این دولتها را در پرتو اصول عام و مقبول توجیه 
می نماید و در عیــن حال ماهیت واقعــی آن را پنهان می ســازد. ابهام این 
ایدئولوژی، آن را به ســالحی تبدیل می کند که می توان با آن دشــمنان را 

سرگردان و دوستان را تقویت کرد.
اگر رویکرد غرب نســبت به جمهوری اسالمی، تغییر اســتراتژی بود که به 
معنی حمایت از تغییر رژیم در ایران است، باید ســفرای خود در ایران را فرا 
می خواندند و سفرای جمهوری اسالمی در کشورهایشان را اخراج می کردند 
و ســطح روابط را به کاردار کاهش می دادند یا در سطحی باالتر، قطع روابط 
سیاسی با جمهوری اسالمی را در دستور کار خود قرار می دادند. این در حالی 
اســت که هیچکدام از این اقدامات صورت نگرفته و همین موضوع شاهدی 
بر این مدعا اســت که حداقل تا زمان حاضر رویکرد غرب، تغییر اســتراتژی 
نیست بلکه تغییر تاکتیک اســت تا از این طریق جمهوری اسالمی را به پای 
میز مذاکزه احیای برجام بکشــاند. به عنوان آخرین شاهد که رویکرد غرب 
صرفا تغییر تاکتیک اســت همین بس که ایاالت متحده آمریکا و کشورهای 
اروپایی، تا کنون خــروج از مذاکرات احیای برجام را مطــرح نکرده اند.این 
ماهیت سیاست است که بازیگر عرصه سیاسی را مجبور می کند برای پنهان 

کردن هدف فوری سیاست و رفتار خود، از ایدئولوژی استفاده نماید.

یادداشت

 فرمانده نیروی دریایی ارتــش از رونمایی بالگردهای 
هجومی  دریایــی و پهپادهای دریایی با بــرد بیش از 
۲۰۰۰ کیلومتــر خبر داد. امیر دریادار شــهرام ایرانی 
فرمانده نیــروی دریایی ارتش در نشســت خبری در 
آســتانه ۷ آذر روز نیروی دریایی ارتش، اظهار داشت: 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران بر اساس 
آنچه در دوران هشت ســال دفاع مقدس آموخته است 
امروز در همه حوزه ها حرف های جدیدی در منطقه به 

ویژه حوزه بین المللی برای گفتن دارد.
وی با بیان اینکه امــروز تمام شــناورهای جمهوری 
اســالمی ایــران در تمام دنیــا تحت اســکورت قرار 
می گیرنــد و ناوگروه های رزمی مــا در همه پهنه های 
دریاهــا فعالیت دارند، افــزود: امروز ســه فرماندهی 

اقیانوسی ما شامل فرماندهی اقیانوس هند، 
فرماندهی اقیانــوس اطلــس و فرماندهی 
اقیانوســی آرام نیــروی دریایــی ارتــش 
جمهوری اسالمی ایران در حال انجام وظیفه 
هســتند و ناوگروه های رزمی ما برای امنیت 
کشــتیرانی و منافع نظام مقدس جمهوری 
اســالمی ایــران در حال اجــرای ماموریت 

محوله اند.فرمانده نیروی دریایــی ارتش در خصوص 
دســتاوردهای جدید این نیرو نیز، عنوان کرد: نیروی 
دریایی با توجه به توان علمی و تحقیقاتی که در حوزه 
ساخت انواع تســلیحات راهبردی در سطح، زیر سطح 
و اثر سطح دارد، امروز به دســتاوردهای مهمی دست 
یافته اســت.امیر ایرانی گفت: با تالش شــبانه روزی 

کارکنان خدوم نیروی دریایی دستاوردهای 
مختلفی به دســت آمده که به زودی از آن ها 
رونمایی می کنیــم. از آن جملــه می توان 
به رونمایی از بالگردهــای هجومی دریایی 
برای اولین بار و پهپادهای دریایی با شــعاع 
پروازی بیــش از دو هــزار کیلومتر اشــاره 
کرد. امروز نیــروی دریایی ارتــش در دوره 
سازندگی گام برمی دارد و در همه حوزه های منطقه و 
بین الملل فعالیت دارد؛ در حوزه ساخت انواع شناورها، 
تجهیزات و پرنده ها حرف داریــم و توان خود را در دریا 
به نمایش گذاشته ایم و امنیت شاهراه تجاری دریایی 
کشور را حفظ کرده ایم.امیر دریادار ایرانی عنوان کرد: 
این توان را داریم که صدها پهپــاد را همزمان به پرواز 

درآوریم. در چند ماه آینــده، اجرای رزمایش مرکب را 
در دستور کار داریم که در منطقه شمال اقیانوس هند 
با حضور بیشتر کشــورهای عضو تفاهم نامه های دو یا 
چندجانبه هســتند، اجرا خواهیم کرد.فرمانده نیروی 
دریایی ارتش دربــاره ماموریت ناوگــروه۸۶ این نیرو 
گفت: ناوگروه ما برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه 
ماالگا ماموریت دارد. ما اکنون در اقیانوس آرام حضور 
داشــته و آمادگی حضور در همــه اقیانوس ها را داریم.
وی خاطرنشان کرد: دشمن سعی داشت منطقه شمال 
اقیانوس هند و کانال سوئز را امنیتی کند و مرکز امنیتی 
منطقه در چابهار برای تامین امنیت دریایی ایجاد شــد 
تا کشورهای عضو آیونز و سایر کشورها که مایل باشند، 

برای تامین امنیت منطقه حضور داشته باشند.

ارتش

خریدار  عضو فراکســیون ورزش مجلس 
گفت: مجلــس اعتبــارات ویــژه ای برای 
حمایت از جام جهانی در بودجه امســال به 
فدراســیون فوتبال اختصاص داد تا عوامل 

مختلف به تقویت تیم ملی کمک کنند.
 سید احســان قاضی زاده هاشــمی، عضو 
فراکســیون ورزش در برنامــه تهران ۲۰ 
پیرامون شکســت تیم ملی کشــورمان در 
مقابل انگلستان، گفت: همه مسابقات برد و 
باخت دارد. اگر بتوانیم از باخت ها درس های 
الزم را بگیریم، می توانیم در مســابقات بعد 
رونــد را اصالح کنیم. در جلســات مجلس 
تالش بر این بود کــه همه نوع کمک صورت 
گیرد که تیم ملی در جام جهانی بدرخشد. 

عزم مجلس و دولت بر حمایت بوده و خواهد 
بود.عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای 
اســالمی افزود: یک مســابقه سپری شده، 
اما نتیجه برای همه مردم ایــران که انتظار 
بیشتری از بازیکنان داشتند، شوک آور بود. 
دو مســابقه بزرگ دیگر نیز پیش رو داریم و 
امیدواریــم بازیکنان از وحــدت تاکتیکی، 

روحی و روانی بیشتری برخوردار باشند.
قاضــی زاده هاشــمی دربــاره امکانــات 
زیرســاختی و ســطح مــا در ورزش و 
دیپلماسی ورزشــی، گفت: سرمایه گذاری 
قطری هــا در حــوزه ورزش را بایــد نمونه 
قرار دهیــم. رکورد بلیت فروشــی در ادوار 
جــام جهانی در این دوره شکســته شــد. 

نگاه قطر بیــش از اینکه جذب توریســت 
باشــد، معرفی و برندینگ قطــر بود. جزو 
گران ترین هزینه های جــام جهانی خرید 
حق پخــش اســت.این نماینــده مجلس 
ادامه داد: مســابقات جام جهانــی به طور 
متوســط ۳ میلیارد بیننده در ســطح دنیا 
دارد. جذابیت هــای مختلــف این ورزش 
برای کشــوری مثل قطر که هیچ جایگاهی 
در فوتبــال نداشــته، آن را دارای نــام و 
نشــانی می کند که آثار سیاسی، اقتصادی، 

منطقه ای و فرهنگی دارد.
وی افزود: رئیس فیفا در اجالس ســران ۲۰ 
اقتصاد دنیا آنهــا را در خالل جــام جهانی 
دعوت به صلــح جهانی می کنــد و همتای 
سران دنیا صحبت از توســعه امر فوتبال به 
عنوان منادی صلح می کند. از آنها می خواهد 
که اگر جنگی در دنیا در حال وقوع اســت، 
متوقف شــود. بعضی ها می گوینــد فوتبال 
در ساحت سیاســت و اقتصاد نقشی ندارد. 
چرا یک کشــوری مانند قطر سال ها انرژی 
می گذارد بــرای اینکه بتواند مســابقات را 
برگزار کند؟ ضمن اینکــه منافع اقتصادی 
هم در کنار برگــزاری مســابقات به وجود 
می آید.قاضــی زاده هاشــمی در خصوص 
پیامدهای میزبانی جام جهانی، گفت: حمل 
و نقل هوایی، رشد گردشگری، برخورداری 
از حامیان مالی، ورودشــان به باشگاهی که 
جزو فعاالن اقتصــادی در عرصــه جهانی 
هستند و شراکت با فیفایی ها از جمله فواید 

میزبانی جام جهانی برای قطر است. دعوت 
از مربیان نام آور و جذب پزشــکان ورزشی 
نیــز می تواند از دیگــر پیامدها باشــد. این 
یک ســرمایه گذاری بلند مدت است. ما در 
کشورمان نیازمند یک توجه ویژه حداقل در 
رشته هایی که نام و نشــانی داریم، هستیم. 
واقعاً اگر تالش های گســترده صورت گیرد، 
این می تواند مــا را تبدیل بــه مرکزیتی در 

رشته هایی که صاحب نام هستیم، کند.
وی در خصوص اینکه دولت و وزارت ورزش 
چگونه می توانند در ایفای نقش کرسی های 
ایرانی در فدراســیون ها تأثیرگذار باشــند، 
گفت: االن زمــان نقدهای جدی نیســت. 
هرچند حرف برای گفتن زیــاد داریم. اجازه 
دهید ایام جام جهانی عبور کند و تیم نتیجه 
گیرد. صحبت از وزارت ورزش بســیار است. 
فدراســیون ها در کرســی های بین المللی 
نمایندگی هایی دارند. طبق قوانین ما وزارت 
ورزش نمی تواند رئیس فدراسیون را انتخاب 

کند، مجامع این کار را می کنند.
عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی افزود: خیلی از فدراسیون ها االن 
با سرپرســت اداره می شــود. اینکه وزارت 
ورزش از دیپلماســی ورزشی استفاده کند، 
بخشی از آن مذاکره برای اخذ میزبانی است 
و بخشــی هم امضای قراردادهای اقتصادی 
است. در واقع، دیپلماســی ورزشی رنگین 
کمانی از پیوند حوزه های مختلف در ورزش 
است. ارتباطات بین المللی، تسلط بر حقوق 

ورزشــی، حقوق بین الملل و همچنین زبان 
دان بودن، یعنی اینکه شــما کرســی را به 

خوبی اداره می کنید.
وی گفت: ما همیشــه افراد خوب داشتیم، 
اما افرادی که به نفع خودشــان کار می کنند 
را هم داشتیم. ما می توانسیتم جایگاه خیلی 
رفیعی در کمیتــه المپیک بگیریــم. بعضاً 
اقدامات سیاسی متناقض داشتیم. بعضی از 
نمایندگان در کنفدراسیون آسیایی یا جهانی 
دنبال تقویت شخص خودشان بودند. من فکر 
می کنم قدرت های پولی تأثیرگذار است، اما 
باید از افراد شایسته، الیق، زبان شناس و آشنا 
به روابط بین المللی حمایت کنیم تا بتوانند 
در حوزه ورزش از مردم ایران حمایت کنند.
عضو فراکســیون ورزش مجلس شــورای 
اســالمی بیان کرد: باید کارهای پیرامونی 
به لحاظ روحی، روانی و انگیزشــی صورت 
گیرد. کارهای زیــادی هم صورت گرفته اما 
شاید جای ابهام زیاد باشــد. بعد از مسابقه 
دیدگاه های مختلفی را شــنیدم. دیدگاه ها 
متنوع اســت. اما االن بایــد حمایت کنیم. 
مجلــس اعتبــارات ویژه بــرای حمایت از 
جام جهانی در بودجه امسال به فدراسیون 
فوتبال اختصاص داده اســت و با حســاب 
پرپول راهــی جام جهانی شــدند. این پول 
برای این بود که عوامــل مختلف به تقویت 
تیم ملی کمک کنند که فردا نگویند خزانه 
خالی تحویل گرفتیم. در کنار آن دولت هم 

اقداماتی داشته است.

ونمایی می شود بالگردهای هجومی دریایی برای نخستین بار ر

محمد مهاجرانی  در پاســخ به قطعنامه 
خصمانه اخیر شــورای حــکام آژانس بین 
المللی انرژی اتمی، ایران اقدامات موثری را 
در سایت های شهید احمدی روشن و شهید 

علیمحمدی انجام داد.
پنجشــنبه هفته گذشته، شــورای حکام 
آژانس بین المللی انرژی اتمــی بار دیگر با 
صدور قطعنامه ای خصمانه علیه کشورمان، 
ایران را به عدم همــکاری کافی در خصوص 
وجود ذرات اورانیوم در ســه مــکان اعالم 
نشده ادعایی متهم کرد و عنوان می کند که 
ایران در راستای اجرای وظایف قانونی خود 
و بدون تأخیر بایســتی اقداماتی را صورت 

دهد.

عدم همراهی مردم جهان
 با قطعنامه های سیاسی آژانس

ایــن قطعنامه بــا ۲۶ رأی موافــق، ۲ رأی 
مخالــف و ۵ رأی ممتنــع بــه تصویب این 
شــورای ۳۵ عضوی رسیده اســت و اگر به 
لحاظ جمعیتی به کشــورهایی کــه با این 
قطعنامه همراهی نکردند نگاه کنیم، بخش 
قابل توجهی از جمعیت جهان به شــمول 
کشــورهای هند، چین، روســیه، آفریقای 
جنوبی و … مخالف سواســتفاده ی ابزاری 
کشورهای غربی از آژانس برای اعمال فشار 

حداکثری علیه ملت ایران هستند.
پیش از این اقدام غیرسازنده از طرف آمریکا 
و سه کشور اروپایی در شورای حکام آژانس، 
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
کشــورمان از برگزاری جلسات متعدد بین 
ســازمان انرژی اتمی ایــران و آژانس بین 
المللی انرژی اتمی در وین خبر داد و افزود: 
در حالی که طــی هفته هــای اخیر هیئت 
سازمان انرژی اتمی ایران با نگاهی رو به جلو 
در حال گفتگو و تعامل بــا مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برای یافتن راه حلی 
عملی جهت حل و فصل موضوعات پیچیده 
و فنی پادمانی بود، هیــچ دلیل موجه فنی 
یا فوریت پادمانی بــرای ارائه قطعنامه علیه 

ایران وجود ندارد.
البته پس از ایــن اقدام خصمانه شــورای 
حکام آژانــس بیــن المللی انــرژی اتمی 
که دومیــن قطعنامه علیه ایران در ســال 
میالدی جاری بود، حسین امیرعبداللهیان 
وزیــر امور خارجــه کشــورمان در جریان 

برگزاری نشســت خبری مشترک با »سید 
بدر البوســعیدی« وزیر امور خارجه عمان 
گفت: آژانــس بین المللی انــرژی اتمی در 
هفته گذشته اقدام غیرســازنده ای را انجام 
داد. در حالــی کــه دو هفته پیــش هیأتی 
متشــکل از مقامات وزارت امــور خارجه 
و ســازمان انرژی اتمی ایران به وین ســفر 
کرده و دربــاره همــکاری نیرومندتر ایران 
و آژانــس توافق کردند و دیدار ســازنده ای 
را با آقای رافائل گروســی مدیرکل آژانس 
انجام دادنــد، ولی به یک باره در راســتای 
تأثیرگذاری بر محیــط داخلی و همچنین 
اعمال فشار حداکثری و در تدوام سیاست به 
شدت ریاکارانه این روزهای ایاالت متحده 
آمریکا قطعنامه ای را علیه ایران بر روی میز 
گذاشــته و بار دیگر از آژانس ســو استفاده 

سیاسی کردند.

امیرعبداللهیان: پاسخ متقابل و مؤثر 
به قطعنامه شورای حکام خواهیم داد

وی تصریح کرد: اقــدام متقابــل و مؤثر را 
انجــام خواهیــم داد در عین حالــی که به 
حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی خود 

پایبند خواهیم بود.
در همیــن راســتا ســخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان )یکشنبه( ۲۹ آبان ماه در 

تشریح اقدامات ایران در واکنش به قطعنامه 
اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی عنوان کرد: ارائه قطعنامه به نشســت 
اخیر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمی، اقدامی بود که با اهداف سیاســی و به 
منظور افزایش فشــار به جمهوری اسالمی 
ایران در دســتورکار آمریکا و ســه کشــور 

اروپایی قرار گرفت.
کنعانی تاکید کرد: در پاســخ به اقدام اخیر 
ســه کشــور اروپایی و آمریــکا در تصویب 
قطعنامه علیه ایران، در نخستین گام، چند 
اقدام در دســتورکار ســازمان انرژی اتمی 
ایران قرار گرفت و اجرای آنها امروز با حضور 
بازرســان آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
مجتمع های غنی ســازی شــهید احمدی 
روشــن )نطنز( و دکتر مسعود علیمحمدی 

)فردو( انجام شد.
بر اســاس اطالعات خبرنگار مهر، سازمان 
انرژی اتمی کشــورمان در روزهای گذشته 
دو آبشــار IR۲m و IR4 را در ســایت 
هسته ای شــهید احمدی روشــن )نطنز( 
راه اندازی کــرد و فرآیندهای آغاز گازدهی 

دو آبشار دیگر را نیز در دستور کار قرار داد.
همچنین فرآینــد تولید اورانیــوم با غنای 
۶۰ درصد نیز در ســایت هســته ای شهید 
علیمحمدی )فوردو( از طریق ماشین های 

IR۶ آغــاز کرد. بــا توجه بــه جمع آوری 
ماشــین های IR۱و جایگزینــی آن هــا با 
 IR۶ ماشــین های قدرتمند و پیشرفته ی
عماًل ظرفیت ســایت هســته ای شــهید 

علیمحمدی به ۱۰ برابر رسید.
آمریکا و ســه کشــور اروپایی خــرداد ماه 
ســال جاری نیز بانی صدور قطعنامه ای در 
شورای حکام آژانس شدند. قطعنامه ای که 
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی 
چهارشنبه شــب ۱۸ خرداد سال جاری آن 
را تصویب کرد و ایران به عــدم همکاری با 

آژانس متهم شد.
قعطنامه ای کــه بــا ۳۰ رأی موافق، ۲ رأی 
مخالف )روســیه و چیــن( و ۳ رأی ممتنع 
)هنــد، لیبــی و پاکســتان( بــه تصویب 
رســید. البته ســازمان انرژی اتمی ایران 
پیش از صدور ایــن قطعنامه و در همان روز 
چهارشــنبه از قطع فعالیــت دوربین های 
فراپادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
ایران خبر داد که چنــد روز بعد این فعالیت 

این دوربین ها متوقف شد.
آژانس بین المللــی انرژی اتمــی بارها بر 
ماهیــت صلح آمیــز برنامه ی هســته ای 
کشــورمان و همچنین عدم وجود شواهد و 
اسناد در خصوص انحراف برنامه ی هسته ای 

کشورمان تاکید کرده است.

در آخریــن اظهار نظــر رافائل گروســی 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در 
پاســخ به این ســوال که آیا با ایران به نقطه 
بی بازگشت رســیده و آیا زمانش رسیده که 
آن را بــه عنوان قدرت هســته ای بپذیریم، 
گفت: نــه، به آن نقطه نرســیده ایم. اما باید 

خیلی سخت کار کنیم تا به آنجا نرسیم.

گروسی: ایران در حال حاضر برنامه 
تسلیحات اتمی ندارد

وی همچنین در ادامه تاکید کرد: در سطح 
کنونی تولید اورانیوم غنی شــده، ایران به 
اندازه کافی مواد برای داشــتن بیش از یک 
دستگاه را انباشته کرده، اگر تصمیم بگیرند 
ایــن کار را انجام دهند. امــا هیچ اطالعاتی 
نداریم که نشــان دهد ایران در حال حاضر 

برنامه تسلیحات اتمی دارد.
به نظر می رســد آمریکا و سه کشور اروپایی 
با طرح اتهام علیه جمهوری اسالمی ایران، 
اهدافی در بازه ی زمانــی کوتاه مدت و بلند 

مدت را دنبال می کنند. 
در بازه ی زمانی کوتاه مدت، به دنبال اعمال 
فشار حداکثری جهت اخذ امتیازات بیشتر 
از تهران در مذاکرات رفع تحریم ها هستند 
و از این طریق به دنبــال تغییر جایگاه خود 
از متهم بــه طلبکار هســتند. آمریکایی ها 
که خود با خروج از برجــام در زمان ترامپ، 
مسبب اصلی وضعیت اصلی هستند، اکنون 
به جای لغــو تحریم ها و توقف فشــار علیه 
ملت ایران بــه دنبال کاهــش هزینه های 
خود در صورت بازگشت احتمالی به برجام 

هستند.

 اهداف کوتاه مدت و بلندمدت غرب 
در طرح ادعا علیه ایران

در بازه ی زمانی بلند مدت نیز، اکنون که به 
دوره ی ده ساله از تاریخ انعقاد برجام نزدیک 
می شویم و بر اساس برجام بایستی کلبه ی 
تحریم ها علیه ایران منقضی گردد، آمریکا 
و ســه کشــور اروپایی با راه اندازی نمایش 
ادعایی مکان های آلــوده در ایران، به دنبال 
حفظ ابزار خود برای اعمال فشار علیه ملت 
ایران هســتند، لذا عدم همکاری با ایران در 
خصوص این پرونده ی ادعایــی، علی رغم 
توضیحات مبســوط ســازمان انرژی اتمی 

کشورمان، امری طبیعی است.
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سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد
 کاهش کسری بودجه با اتکا به شیوه های

 غیر تورمی
 ســازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه دولت با اتخاذ سیاســت های 
پایدار و علمی به دنبال تقلیل کســری بودجه با کمترین پیامد تورمی 
است، اعالم کرد: کاهش رشد نقدینگی، رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی و 
دیگر متغیرهای کالن از جمله ادامه روند کاهنده تورم از صحیح بودن 

جهت گیری های دولت حکایت دارد.
 ســازمان برنامه و بودجه در پاســخ به گزارش روزنامه تعادل با عنوان 
»ثبات در عصــر بی قراری اقتصــادی« اعالم کــرد: دولت بــا اتخاذ 
سیاســت های پایدار و علمی و ارایه راهکارهای مختلف به دنبال تقلیل 

کسری بودجه با کمترین پیامد تورمی است.
کســانی که در آخرین ســال دولت مورد حمایتشــان عملکرد منابع 
اشــتغال )تبصــره ۱۸( صفر بــوده و کشــور را با کســری ۴۸۰ هزار 
میلیاردتومانی؛ هزینه ۵۴ هزار میلیاردتومانــی تنخواه بانک مرکزی؛ 
هزینه ۶۰ میلیارد دالر از صندوق توســعه ملی تحویــل داده اند، حاال 

مدعی بی برنامگی و کسری شدید بودجه دولت شده اند.
دولت اســتقراض از بانک مرکزی را که در دولت قبل رویه شــده بود، 
همچنان خط قرمز خود می داند؛ صفر شــدن ســهم صندوق توسعه از 
هزینه های جاری، کاهش ۱۹.۶ درصدی تراز عملیاتی و کاهش ۱۰۱.۷ 
درصدی کسری تراز عملیاتی و ســرمایه ای )کسری بودجه دولت( در 
شش ماهه اول ۱۴۰۱ گواه رویکرد عقالیی دولت در تنظیم دخل وخرج 

کشور است.
از سوی دیگر بهبود تراز تجاری؛ کاهش رشد نقدینگی، رشد اقتصادی 
۴.۳ درصدی و دیگر متغیرهای کالن از جمله ادامه روند کاهنده تورم از 

صحیح بودن جهت گیری های دولت حکایت دارد.

کسری ۲۰۰ هزار میلیاردتومانی مورد اشــاره رییس سازمان برنامه و 
بودجه کشور در مجلس شورای اســالمی عمدتاً ناشی از افزایش منابع 
الیحه بودجه توســط نمایندگان مجلس شورای اســالمی به صورت 
موهومی است و چنان که در جلسه مجلس نیز ذکر شد، سازمان برنامه 
و بودجه با راهکارهای مختلف همانند کاهش ســهم صندوق توســعه 
ملی از منابع حاصــل از صادرات نفت، صرفه جویــی در هزینه ها و ... به 
دنبال تقلیل کســری بودجه از راه هایی اســت که حداقل پیامدهای 

تورمی را داشته باشند.
از ســوی دیگر بانک مرکزی نیز با اتخاذ سیاست های مختلف سعی در 
ثبات نرخ ارز و برقــراری انضباط پولی و بانکی به منظــور مقابله با تورم 
را دارد و اقدامات ســازمان برنامه و بودجه در تقلیل کســری بودجه در 
تعارض با سیاســت های مقابله با تورم و ثبــات ارزی بانک مرکزی قرار 

ندارد.

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
بازار سهام در نقطه ارزندگی

یک کارشــناس بــازار ســرمایه با بیــان اینکــه رونــد و تداوم 
سودآوری شــرکت ها معیاری برای ارزندگی ســهام است، گفت: 
ســرمایه گذاران با اســتراتژی بلندمدت و میان مدت گاهی تحت 
تاثیر جو روانی بازار ســرمایه، تصمیمات کوتاه مدت می گیرند که 
چنین رفتاری قطعاً بازدهی مطلوب برای ســرمایه گذاران به همراه 

نخواهد داشت.

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، »علیرضا قدرتی« در خصوص 
وضعیت فعلی و پیش بینی آینده بازار سرمایه بیان کرد: بر اساس داده ها 
و اطالعات و آمارهای تاریخی، قطعاً بازار سرمایه ما ارزنده است، چراکه 
معیار ارزندگی سهام، روند و تداوم ســودآوری شرکت ها است و نسبت 
P/E این بازار در کف تاریخی ۱۰ ساله خود قرار گرفته و همین موضوع 

خود گواه ارزندگی این بازار است.
وی تفاوت اصلی بازار ســهام با بازار پول را در میزان ریســک های این 
بازار عنوان کرد و گفت: فعاالن و ســرمایه گذاران در بازار سهام، میزان 
قابل قبولی از ریســک را پذیرفته اند و سال هاست که بازیگران این بازار 
با طیف مختلفی از ریســک های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه 
بوده اند و اتفاقاً همین ریسک هاســت که موجب جذابیت بازار سرمایه 

برای عده ای از سرمایه گذاران می شود.
قدرتی با بیــان اینکــه در مجموع تصــور می کنم بــا در نظر گرفتن 
ریســک های موجود در این بازار نیز قیمت ســهام ارزنده است، اظهار 
داشت: شــرایطی که اکنون در بازار ســرمایه ما حاکم است، شرایط 
خیلی نــادر و عجیبی نیســت، در ســال های قبل هم بازار ســرمایه 
با ریســک های مختلفی دســت و پنجه نرم کرده؛ ضمن اینکه در این 
سال ها همواره با نزدیک شــدن به فصل ارائه الیحه بودجه به مجلس، 
نگرانی هایی برای فعاالن بازار ســرمایه ایجاد شده و امسال هم همین 

شرایط حاکم است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشــان کرد: فعاالن این بازار در همه 
این سال ها از این شــرایط با موفقیت گذر کرده اند و امیدواریم این بار 
هم با اندکی صبر و بردباری از وضعیت فعلی گذر کنیم و بازار سرمایه به 

رشد و پویایی الزم برسد.
وی استراتژی مناسب برای ســرمایه گذاری در بورس گفت: نمی توان 
فعاالن بازار سرمایه را تشویق به سرمایه گذاری با یک استراتژی خاص 

مثاًل سرمایه گذاری بلندمدت و میان مدت در بورس کرد.
قدرتــی تاکید کــرد: به هرحال بازار ســرمایه بازیگــران کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت دارد و اینکه به همه فعاالن این بازار توصیه کنیم 
با یک اســتراتژی اقدام به خرید و فروش و انتخاب ســهم کنند، اشتباه 

است.
قدرتی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد غالب سرمایه گذاران 
در بازار سهام کشور ما، ســرمایه گذاران میان مدت و بلندمدت هستند، 
اما نکته اینجاست که سرمایه گذاران با استراتژی بلندمدت و میان مدت 
هم گاهی تحت تاثیر جــو روانی بازار ســرمایه، تصمیمات کوتاه مدت 
می گیرند و چنین رفتاری قطعاً بازدهی مطلوب برای ســرمایه گذاران 

به همراه نخواهد داشت.

بازار

درحالی که برخی فعاالن اقتصادی از اجرایی نشــدن 
کاهش حقوق گمرکی گالیه دارند، گمرک اعالم کرد 
که اجرایی شــدن این موضوع در گروی ارائه فهرست 

کاالها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
 اواخر مهرماه بود الیحه کاهــش »نرخ حقوق گمرکی 
مواد اولیه، واســطه ای، اجزاء و قطعات و ماشین آالت 
و تجهیزات« به یــک درصد به تایید شــورای نگهبان 
رســید.این الیحه به این دلیل تصویب شد که افزایش 
نرخ مبنای محاســبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات 
بر ارزش افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشــته که 
در مجموع باعث افزایش هزینه هــای تولید، افزایش 

قاچاق، افزایــش نیاز بــه نقدینگی، کاهش 
تولید و افزایش تورم می شد. به همین دلیل 
وزیر صمــت در نامه ای به رییــس جمهور، 
خواســتار کاهش حقوق گمرکی برای مواد 
اولیه، واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت 
و تجهیزات که با احتســاب ســود بازرگانی، 
حقوق ورودی آنها حداکثــر ۱۰ درصد بوده 

به یک درصد شد.
با این حال و درحالی که از ســوم آبان نــرخ مالیات بر 
ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارو، شیرخشک اطفال 
و تجهیزات و ملزومات پزشکی و توانبخشی به یک و دو 

درصد کاهش یافته اســت، همچنان فعاالن 
اقتصادی از عدم اجرایی شــدن این موضوع 

گالیه دارند.
در این راستا و بر اساس اطالعاتی که گمرک 
در اختیار ایسنا قرار داده است، وزارت صمت 
هنوز فهرست کاالهایی که مشمول کاهش 
حقوق گمرکی می شوند را در اختیار گمرک 
قرار نداده است. درحالی که وزارت بهداشت لیست این 
کاالها را اعالم کــرد و در پی آن نــرخ مالیات بر ارزش 
افزوده واردات مــواد اولیه دارو، شیرخشــک اطفال و 
تجهیزات و ملزومات پزشــکی و توانبخشی به یک و دو 

درصد کاهش یافت. گمرک مجری بخشنامه ها است و 
هر زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت گروه های 

کاالیی را اعالم کند، گمرک آن را اجرایی خواهد کرد.
بر اساس این اطالعات، گمرک تا کنون دو نامه در راستای 
موضوع مذکور بــه اداره کل مقررات صــادرات و واردات 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارسال کرده و خواهان 
اعالم فهرست کاالها از ســوی این وزارت خانه شده اما تا 
کنون نتیجه ای نداشــته اســت.بنابراین و درحالی که 
مجلس این قانون را تصویب و به دولت ابالغ کرده اســت، 
تا زمانــی که فهرســت کاالها از ســوی وزارت صمت به 

گمرک اعالم نشود قانون مجلس قابل اجرا شدن نیست.

گمرک

خریدار   سخنگوی اقتصادی دولت اعالم 
کرد: اجرای طرح کاالبرگ الکترونیکی طی 
روزهای آینده به طور آزمایشــی در یکی از 

استان های جنوبی کشور آغاز می شود.
 ســید احســان خاندوزی روز سه شنبه در 
نشست خبری ماهانه افزود: به محض اینکه 
این طرح به طور آزمایشــی برای کل مردم 
این اســتان با موفقیت اجرا شود، می توان 

برای کل کشور نیز آن را تعمیم داد.
خاندوزی بــا تاکید بــر اینکــه این طرح 
مشــکلی از نظر تامین منابع نــدارد، خاطر 
نشان کرد: منابع آن از طریق نظام یارانه که 
ماهانه ۲۸ هزار میلیارد تومان است، تامین 

مالی می شود.
وی ادامه داد: نظام کاالبــرگ الکترونیکی 
مشکلی در زمینه تامین مالی ندارد اما چون 
نظام پرداخت یارانه برای جمعیت زیادی از 
مردم متاثر می کنــد، الزم بود دولت درباره 
آمده بودن زیرساخت فنی آن مطمئن شود 
که تغییر مدیریــت در وزارت کار قدری در 

بهره برداری این پروژه تاخیر انداخت.

تخصیص سه میلیارد دالر ارز برای 
واردات دارو

ســخنگوی اقتصادی دولــت از تخصیص 
بیش از ســه میلیارد دالر ارز بــرای واردات 
مواد اولیــه دارو و برخی داروهــا خبر داد و 
گفت: عالوه بر تخصیص ارز برای رفع فوری 
مشــکالت صنعت دارو، ثبت سفارش اقالم 
مرتبط با آن نیز با فوریت و ظرف ۲۴ ساعت 
انجام و تعیین تکلیف می شــود.وی با اشاره 
با مشکالت اخیر در حوزه تخصیص ارز برای 
دارو گفــت: اقدامات خوبــی در این زمینه 
انجام شــد و رییس بانک مرکزی اعالم کرد 
که بیش از ســه میلیارد دالر بــرای واردات 

مواد اولیه دارو تامین شده است.

 کاهش تورم تولید در بخش صنعت
 و افزایش تولیدات صنعتی و معدنی

وی در ادامه با ارایه گزارشی از شاخص های 
اقتصادی کشــور اظهار داشت: تورم فصلی 
بخش صنعــت در تابســتان ۱۴.۸ درصد 
کاهش یافته و به منفی ۲.۳ درصد رســیده 
اســت که نشــان دهنده نه تنها ثبات بلکه 

کاهش در قیمت کاالهای صنعتی است.
خاندوزی با یــادآوری اینکه تــورم تولید 
کننــده در حوزه صنعت و معــدن در فصل 
تابستان نسبت به بهار امســال بهبود یافته 
اســت، ادامه داد: تورم نقطه به نقطه بخش 
صنعت تابســتان نیز نســبت به تابســتان 
پارســال ۱۶.۲ درصد و تورم ساالنه بخش 
صنعت در تابستان ۷.۶ درصد کاهش یافته 
اســت.وزیر اقتصاد تاکید کــرد: در حوزه 
معدن نیز تورم فصلــی تولیدکنندگان در 
بخش معدن ۹.۴ درصد کاهش یافته و تورم 
نقطه به نقطه این بخــش ۱۴ درصد و تورم 

ساالنه ۲۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: این امر نشــان می دهد در سمت 

تولیدکنندگان حوزه صنعت و معدن شاهد 
کاهش هستیم که امیدبخش هست که در 
فصول پاییز و زمستان شاهد کاهش قیمت 
ها خواهیم بود.خاندوزی در عین حال تورم 
فصلی در بخش خدمات را افزایشی دانست 
و اظهار داشت: این شاخص از ۲.۴ درصد در 
بهار به ۱۶.۲ درصد در تابستان افزایش پیدا 

کرده است.
وی خاطر نشان کرد: زمانی که این شاخص 
ها منتشــر شــد برخی صاحب نظران آن 
را نوعی رکــود در بخش صنعــت و معدن 
دانســتند اما شــاخص های رکود و رونق با 
کاهش تورم متفاوت اســت و گزارش های 
تولید کاالهای صنعتی و معدنی نشــان می 
دهد که در نیمه نخست امسال شرکت های 
معدنی بزرگ ۱۲.۷ درصد و شــرکت های 
صنعتی بــزرگ ۵.۳ درصــد افزایش تولید 
داشــته اند و میزان فروش آنها نیز در هفت 

ماهه امسال ۹.۹ درصد بیشتر شده است.
وی در عین حال یادآور شد: کنترل تورمی 
روند تدریجــی دارد و اگر بخواهیم در مدت 
کوتاهــی تورم را بــه میزان قابــل توجهی 
کاهش دهیم و تک رقمی کنیــم ، تولید با 

چالش و رکود مواجه خواهد شد.
ســخنگوی اقتصــادی دولت با اشــاره به 
اینکه تــورم تولیدکننده بخــش صنعت از 
۴۶.۳ درصد در فصل بهار به ۳۰.۱ درصد در 
تابستان رسیده است، اظهار داشت: درصد 
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش 
صنعت در چهار فصل منتهــی به این فصل 
تابستان نســبت به دوره مشــابه سال قبل 
۴۰.۴ درصد اســت که ۷.۶ درصد نســبت 

کاهش نشان می دهد.

رشد ۶80 درصدی فروش کاالهای 
متروکه

خاندوزی درباره اقدامات انجام شده تعیین 
تکلیف امــوال تملیکی اظهار داشــت: در 

هفت ماهه امسال انهدام کاالی قاچاق ۴۷۰ 
درصد و فروش کاالهای متروکه ۶۸۰ درصد 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل افزایش 
داشــته است.ســخنگوی اقتصادی دولت  
گفت: تــالش ویژه ای که امــوال تملیکی و 
ســایر دســتگاه های مرتبط در حوزه های 
قضایی انجام دادند موجب شده است که در 
هفت ماه اول امســال نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته ۴۷۰ درصد افزایش انهدام 
رشد کاالهای قاچاق داشــته باشیم ضمن 
آنکــه در حــوزه افزایش فــروش کاالهای 
متروکه و اموال تملیکی با رشــد مواجه ایم 

که  رشد ۶۸۰ درصدی را شاهدیم.
وی این رشد را جهش خیلی بزرگ توصیف 
کرد و بیان داشت: این رشد و فعالیت پس از 
بازدید رئیس جمهــور از انبارهای تملیکی 
در مهر سال ۱۴۰۰ و دستور ایشان مبنی بر 
تغییر ساختار سازمان جمع آوری و فروش 

اموال تملیکی رخ داد.
خاندوزی تغییر ســاختار در حــوزه انبارها 
و اموال تملیکی را موجــب چاالکی و خالی 
شــدن انبارها در راســتای تعیین تکلیف 
کاالها برشــمرد و گفت: تولیدکنندگان و 
افرادی که در مســیر کاالهــای متروکه و 
رسوبی قرار داشتند؛ سریعتر تعیین تکلیف 
شدند که این حرکت با ســرعت باال، در این 

حوزه کم سابقه است.

بودجه عمرانی صرف هزینه های 
جاری نمی شود

وزیر اقتصــاد با بیان اینکــه از محل بودجه 
عمرانی بــرای هزینه های جاری اســتفاده 
نمی شود، ادعای اختصاص بودجه عمرانی 
برای افزایش حقوق کارکنــان دولت را رد 
کرد و گفــت: ۲۶۰ هــزار میلیــارد تومان 
کل بودجــه عمرانی ۱۴۰۱ اســت که ۴۰ 
هزارمیلیــارد تومــان در ۶ ماه نخســت و 
۴۰ هزار میلیارد تومان هــم در دوماه اخیر 

اختصــاص یافــت . تفکیک حســاب های 
شخصی از غیرشخصی هم از شهریور شروع 

شد و قدم به قدم ادامه دارد.
وی درباره گالیه هــای پیمانکاران و فعاالن 
اقتصادی در خصوص تخصیص پروژه های 
عمرانی، اظهار داشــت: ۴۰هــزار میلیارد 
تومــان کل تخصیص بــود کــه در دو ماه 
گذشــته ۴۰ هزار میلیارد تومــان دیگر هم 
اختصــاص یافت.خاندوزی دربــاره صدور 
مجــوز الکترونیکی و چگونگــی برخورد با 
متخلفان گفت: این قانــون مصوب مجلس 
است اگر دســتگاهها در ثبت صدور مجوزها 
کوتاهی کنند خود درگاه ملی باید این اقدام 
را انجام دهند و آذر ماه یعنی در همین درماه 

درگاه ملی این کار را انجام خواهد داد.

افزایش بودجه اشتغال به 4۶ هزار 
میلیارد تومان در سال 1401

به گفته خاندوزی، بودجه اشــتغال از یک 
هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه اشــتغال 
در سال ۱۳۹۹ به ۴۶هزار میلیارد تومان در 

سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشــور درباره 
اینکه آیا قرار اســت اصالحات اقتصادی و 
سیاسی در جامعه انجام شود، گفت: درباره 
تحوالت سیاسی ســخنگوی دولت توضیح 
خواهــد داد اما در حوزه اقتصادی، اساســا 
ســند تحول دولت را با فصل چرخش های 
تحول آفرین آغاز کردیم کــه این اقدامات 
مشــخص نفطه عطفی اســت که دولت بر 
اســاس آن می گوید در ۴ سال خدمت چه 

اقداماتی انجام داده است.
وی با اشــاره به تدوین ســند برنامه هفتم 
توســعه، اعــالم کرد کــه ابعــاد تحوالت 
اقتصــادی با تدویــن این برنامــه و الیحه 

بودجه ۱۴۰۲ تشریح خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اینکه 
چرا مالیات بــر عایدی ســرمایه و مجموع 

درآمد انجام نمی شــود و چگونگی پیگیری 
دولت و مجلس در ایــن زمینه تصریح کرد: 
طرح مالیات بر عایدی ســرمایه که مالیات 
بر ســوداگری و داللی اســت، جــزو طرح 
هایی اســت که موجب کاهش انگیزه برای 
نقدینگی هــای غیرمولد و ســفته بازی در 

کشور می شود.
وی با یــادآوری اینکــه ۱۶۰ کشــور دنیا 
این قانون را مصوب کردند و مــا هم باید از 
تولیدکنندگان حمایت کنیم، اظهار داشت: 
جزئیات این طرح امســال در کمیســیون 
اقتصادی دولت نهایی شــد و در دستور کار 
مجلس نیز قرار دارد و بــه محض تصویب، 

دولت آن را اجرایی خواهد کرد.
خاندوزی ادامه داد: خرداد امســال طرحی 
به نام قانــون مالیــات های مســتقیم در 
وزارت اقتصاد تهیه شــده و آماده ارسال به 

کمیسیون اقتصادی دولت است.
وزیر اقتصاد اظهار داشــت: درباره اینماد و 
وجود تعارض در آن گفــت: اختالف نظر یا 

تعارضی در این زمینه وجود ندارد.

برنامه دولت برای پایش نقدینگی
 و کنترل تورم

ســخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه با 
توجه به اینکه پرداختهــا در ماههای پایانی 
سال بیشــتر می شــود، برنامه دولت برای 
جلوگیری از افزایش تورم در ماههای پایانی 
سال چیست، گفت: کمیته و کارگروهی که 
با دستور رییس جمهور در پایش تورم ایجاد 
شــد با حضور معاون اول جلساتی تشکیل 
می شود و دستگاهها گزارش عملکرد خود 

را ارائه می دهند.
وی ادامه داد: بانک مرکــزی هدف گذاری 
رشــد نقدینگی خود را مشــخص کرده که 
به بانکها ابالغ می شــود و بانک مرکزی در 
این جلسات از پایش نقدینگی گزارش می 
دهد. برخی دســتگاهها در زمینه مصوبات 
عقب ماندگی داشتند و این انحراف به آنان 
تذکر اده شده که ۱۵ روز بعد در جلسه باید 
انحرافات و عقب ماندگی را جبران کنند که 
این اقدامات در ماههای آینــده تاثیر خود 

نشان می دهد.

درخواست از مجلس درباره اصالح 
روند بررسی بودجه

خاندوزی در پاسخ به این سوال ایرنا که نظر 
دولت نسبت به طرح تفکیک بررسی احکام 
و بودجه الیحه بودجه و دومرحله ای شدن 
آن، اظهار داشت: ســازمان برنامه و بودجه 
در ســاختار بودجه اصالحاتــی وارد کرد و 
درخواستم این اســت آنانی که در طراحی 
این طــرح نقــش دارند، در مســیر همین 

کمیسیون و سازمان برنامه و بودجه باشد.
وی در عیــن حال خاطرنشــان کــرد: اما 
درمجموع از هر اقدامی که باعث شــفافیت 
مالی باشد و به واقعی تر شدن بودجه کمک 

کند حمایت می کنیم.

برای کاهش حقوق گمرکی؛ قانون و مجری آماده اند، فهرست کاالها اعالم نشده است!

ایـران در جست وجوی توسعه  سواحل مکـران
خریدار  در شــرایطی که رقبای ایران به 
دنبال افزایش سهم خود از ترانزیت منطقه 
هســتند و هر روز تاخیر در اجــرای کارها 
می تواند رسیدن به اهداف را با کندی مواجه 
کند، دولت باید با مشارکت بخش خصوصی 
توسعه ســواحل مکران را در دســتور کار 
خود قــرار دهد و تحقق آن را تســریع کند.

توســعه ســواحل مکران از منویــات مقام 
معظم رهبری و از موضوعــات مورد تاکید 
رییس جمهور است، زیرا سواحل مکران از 
مهم ترین محورهای پیشران توسعه کشور 
اســت و می تواند به عنــوان موتور محرک 
برای پیشرفت کشــور مطرح باشد.  توسعه 
سواحل مکران مقوله ای راهبردی و اساسی 
برای اقتصاد کشور است. توســعه ای که با 
توجه به مدل اقتصادی کالن تعریف شــده 
برای اقتصاد ایران، از اهمیت بســیار باالیی 

برخوردار است و باید عملیاتی شود.
محمد مخبر، معــاون اول رییس جمهوری 
اخیرا بــا بیان اینکــه ظرفیت هــا و ذخایر 
گسترده ای برای توسعه کشــور در منطقه 

مکران وجــود دارد، گفته بود که نخســت 
وزیران کشورهای ســاحلی خزر بر موضوع 
ســواحل مکران و ظرفیت های این منطقه 
برای ترانزیت کاال تاکیدات فراوانی داشتند.

وی با تاکید بر لزوم جذب ســرمایه خارجی 
بــرای اجرای طرح های توســعه ســواحل 
مکران گفت: نحــوه تامین منابــع مالی از 
عوامل اصلی در موفقیت این برنامه به شمار 
می آید و الزم اســت مــدل و طرحی جامع 
برای مباحث مالی اجــرای طرح ها در نظر 

گرفته شود.
معاون اول رییــس جمهــور همچنین بر 
اهمیت تسریع در اجرای طرح های توسعه 
ســواحل مکران و به خصــوص طرح های 
مرتبط با حوزه ترانزیت تاکید کرده و افزود: 
در شرایطی که رقبای ایران به دنبال افزایش 
سهم خود از ترانزیت منطقه هستند، هر روز 
تاخیر در اجرای کارها می تواند رســیدن به 
اهداف را بــا کندی مواجه کنــد. در اجرای 
طرح ها و برنامه های مصوب، حتی یک روز 

تاخیر مجاز نیست.

برخی پروژه ها به عنوان فوریت های اقدامی 
جهت توسعه ســواحل مکران مورد بحث و 
تبادل نظر قــرار گرفت که احــداث پروژه 
راه آهن چابهار-زاهــدان، احداث فرودگاه 
چابهار، رفــع موانع اجرایی فوالد ســترگ 
مکــران، گازرســانی بــه چابهــار از مبدا 
ایرانشــهر و تســریع در پروژه های انرژی، 

شیمیایی و نفتی جاسک از جمله آنهاست.
در این راســتا به تازگــی فــاز اول راه آهن 
چابهار-زاهــدان تکمیل شــد که یکی از 

پروژه های اســتراتژیک و اولویت دار ریلی 
کشور است و سبب توســعه سواحل مکران 
و اتصال کشورهای آسیای میانه، افغانستان 
و پاکســتان و همسایه های شــمالی ایران 
به آب های آزاد اقیانوســی خواهد شد و در 
توســعه کریدورهای بین المللی عبوری از 
ایران و افزایش درآمدهــای ترانزیتی برای 

کشور نقش چشمگیری خواهد داشت.
با وجــود ایــن، علیرضــا صلواتی مجری 
طرح های آزادراهی مرکز و جنوب کشــور 
اخیــرا معتقد اســت که علی رغــم وجود 
ســواحل مکران، بندر چابهار و دسترســی 
به آب های آزاد، در شــرق کشــور توسعه 
مطلوب را شــاهد نبوده ایم. این نقاط بسیار 
اســتراتژیک اســت و تمرکزسیاست های 
کلی نظام نیز بر توسعه شرق و جنوب شرق 
کشور است؛ به گونه ای که اعتبارات صندوق 
توســعه ملی نیز به این ســمت و سو جذب 
شده اســت.رضا تقی پور، عضو کمیسیون 
صنایع مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
توسعه ســواحل مکران مقوله ای راهبردی 

و اساسی برای اقتصاد کشــور است، گفت: 
دولت باید با مشــارکت بخــش خصوصی، 
توسعه سواحل مکران را در دستور کار خود 

قرار دهد و تحقق آن را تسریع کند.
طبق اعــالم وزارت راه و شهرســازی، وی 
درباره ضرورت توســعه ســواحل مکران و 
جایگاه ویژه این ســواحل در رشد و تحول 
اقتصادی کشــور، بیان کرد: سواحل مکران 
منطقه ای استراتژیک و از نظر ژئوپولتیکی 
بــرای کشــور از اهمیــت بســیار باالیی 
برخوردار اســت، در عین حال مقام معظم 
رهبری تاکیــد کرده اند که این ســواحل 
باید به عنوان دروازه و درگاه اقتصاد کشور، 
توســعه پیدا کند. برای توســعه ســواحل 
مکران نیازمند قوانین چنــدان و جدیدی 
نیســتیم و قوانیــن موجــود از بالندگی و 
پویایی کافی برخــوردار هســتند اما باید 
چارچــوب وظایــف به طور تفکیک شــده 
مشخص باشد و هر بخش، سازمان و نهادی 
به وظایف خود عمل کند و عملکردش مورد 

ارزیابی قرار گیرد.
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رئیس هیات کامرون در حاشیه نشست هیات مدیره اسمیک:
ون با سازمان  گسترش همکاری های فنی کامر
استاندارد ایران به نفع قاره آفریقا خواهد بود

رئیس هیات کامرون در حاشیه نشســت هیات مدیره اسمیک گفت: 
بسط و گســترش همکاری های فنی کامرون با سازمان ملی استاندارد 
ایران )INSO( بــه نفع قاره آفریقــا خواهد بود و کشــورهای زیادی 

می توانند از تجارب فنی ایران بهره مند شوند.
 هفدهمین نشســت مجمع عمومی موسســه بین المللی اســمیک با 
حضور۴۳ عضو، با دســتور کار گزارش مالی اســمیک، تصویب کمک 
 ،SMIIC ۲۰۲۳ های الزامی ســالیانه کشــورهای عضو به بودجــه
خروجی های فعالیت های شورا توسط روسای شــورا/کمیته ها و سایر 

موارد اولویت دار آغاز به کار کرد.
اسمیک، تنها موسســه بین المللی مورد قبول ۵۷ کشور عضو سازمان 
همکاری های اســالمی )OIC( درباره تدوین استانداردهای مرتبط با 
موضوعات حالل و ایجاد زیر ســاخت کیفی حالل کشورهای اسالمی 
است و ســایر فعالیت های این موسســه نیز با هدف ارتقای توان فنی و 
تسهیل تجارت اعضا، دنبال می شود.ســازمان ملی استاندارد ایران نیز 
پس از تصویب قانون عضویت ایران در اســمیک توسط مجلس شورای 
اسالمی در سال ۱۳۹۴، به طور رسمی در همه ارکان و فعالیت های این 

موسسه عضو بوده و فعاالنه مشارکت داشته است.
به سازمان ملی استاندارد ایران، »مهدی اســالم پناه« رئیس سازمان 
ملی اســتاندارد ایران با آقای »بوتو« رئیس هیات کامرون که ریاست 

کمیته راهبردی اسمیک را نیز به عهده دارد دیدار و مذاکره کرد.
در این دیدار نماینده نخســت وزیر کامرون نیز حضور داشت. کامرون 
نقطه تماس کشورهای آفریقایی با سازمان های بین المللی و منطقه ای 

در حوزه استانداردسازی است.
هیات کامرونی درخواســت تکمیل آزمایشگاه مرجع کامرون در حوزه 
حالل را داشــت که در این زمینه رییس ســازمان ملی استاندارد ایران 

قول مساعدت داد.
هیات کامرونی همچنین خواســتار برگزاری دوره های آموزشی حالل 

از سوی ایران شد که قرار شد مورد بررسی قرار گیرد.
 INSO در این دیدار مقرر شد، پیش نویس تفاهم نامه همکاری توسط

برای نهایی سازی و امضا برای طرف کامرونی ارسال شود.

وزیـر کار: 
دولت سیزدهم مدافع جامعه کارگری است

وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکه اتحــاد و بصیرت جامعه 
کارگری در حوادث اخیر قابل تقدیر است، گفت: دولت سیزدهم مدافع 

جامعه کارگری کشور است.

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، »ســیدصولت مرتضوی« 
در همایش ملی  »اندیشــه ورزی شــرکای اجتماعی بســیج کارگران 
و کارخانجــات«، رمز تداوم انقالب اســالمی را انســجام و اتحاد ملت 
ایران عنوان کرد و گفــت: کارگران از ابتدای انقالب  اســالمی در همه 

عرصه های اقتصادی و اجتماعی حضور مستمر و فعال داشته اند.
رییس شــورای عالی کار با بیان اینکه اتحاد و بصیرت جامعه کارگری 
در حوادث اخیر قابل تقدیر اســت، تأکید کرد: دولت ســیزدهم مدافع 

جامعه کارگری کشور است.
مرتضوی بیان کرد: با اقدمات اقتصادی دولت ســیزدهم شاهد بهبود 
رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری در کشور بوده ایم که این امر موجب 

افزایش قدرت خرید و توان اقتصادی جامعه کارگری می شود.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، کارگران را ســرداران میدان جنگ 
اقتصادی دانســت و گفت: راهبرد اقتصادی دولت مردمی ســیزدهم، 

کنترل تورم است.
در این همایش با حضور وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی از خانواده 

شهدای کارگری و مدافع امنیت تجلیل شد.

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد
وج  وش برای خر کشاورزی قراردادی مفیدترین ر

دولت از بازار کشاورزی
 

وزیر جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی مفیدترین روش برای 
خروج دولت از بازار کشاورزی و سپردن این موضوع به بخش خصوصی 
است.به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، »سید جواد ساداتی نژاد« در 
دیدار با اعضای اتاق بازرگانی تهران بــا بیان این که نگاه دولت به بخش 
کشاورزی مثبت است، افزود: دغدغه های شما در حوزه تولید در بخش 
کشــاورزی همان دغدغه های ما و دولت اســت، بنابرایــن باید میزان 
اعتماد متقابل افزایش یابد تا منجر بــه واگذاری فعالیت های دولتی به 

بخش خصوصی شود.
وزیر جهاد کشــاورزی اظهار داشت: کشــاورزی قراردادی مفیدترین 
روش برای خروج دولت از بازار کشــاورزی و ســپردن این موضوع به 

بخش خصوصی است.
ســاداتی نژاد، به رفع تعهدات ارزی نیز اشــاره کــرد و گفت: در تالش 
هستیم به نفع صادرکنندگان این مهم حل شود و برای شیرخشک رفع 

تعهدات ارزی انجام شد.
وزیر جهاد کشــاورزی با تاکید بر وجود یک انجمــن قدرتمند تجمیع 
شده در بخش کشاورزی و دام و طیور، تصریح کرد: این انجمن قدرتمند 

می تواند برای تصمیم سازی و تصمیم گیری حضور فعال داشته باشد.
وی همچنین به رایزنی انجام شــده با بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار 
داشــت: با بانک مرکــزی رایزنی هایی انجام شــده تا قرارداد کشــت 
قراردادی کشــاورزان به عنوان تضمین در بانک ها مورد استفاده قرار 
گیرد.ســاداتی نژاد، همچنین از تســهیل واردات و صادرات در کشور 
خبر داد و گفت: با همکاری ســازمان غذا و دارو ایران و ســازمان ملی 
 )MRL( اســتاندارد، ۱۸ هزار میزان حد مجاز باقیمانــده آفت کش ها

بازنگری شده است.

تولید

برخی مشتریان شــرکت فرداموتور از بدقولی شرکت 
در تحویل خودروهــای فروخته شــده در طرح ویژه 
نوروزی که قرار بود ۹۰ روز کاری تحویل شود خبر داده 
و نسبت به دریافت اقســاط و به اجرا گذاشتن چک ها 

پیش از تحویل خودرو گله مندی کرده اند.
 تعــدای از مشــتریان گــروه صنعتــی فرداموتــور 
)خودروســازی فردا( در تمــاس با ایــن خبرگزاری 
نســبت به بدقولی شــرکت در تحویــل خودروهای 
ثبت نامی در طرح نوروزی این شــرکت کــه قرار بوده 
طی ۹۰ روز )کاری( تحویل داده شــود و همچنین به 
اجرا گذاشتن چک هایی که مشــتریان بابت پرداخت 

اقساط به شــرکت داده اند، پیش از تحویل 
خودروهایشــان گالیه کردند.یکــی از این 
مشتریان گفت: نوروز امســال در طرح ویژه 
نوروزی شرکت فرداموتور که توسط یکی از 
نمایندگی های شهر بابلسر که عاملیت مجاز 
این شرکت است، برگزار شــده بود، شرکت 
کردم و پس از بررســی های برای مجاز بودن 

نمایندگی و تایید اینکه نماینده مجاز شــرکت است، 
یک دســتگاه خودرو SX۵  پیش خرید کردم. بخشی 
از مبلغ را به صورت نقدی در نمایندگی با کارت بانکی 
پرداخت کردم و قرار شــد باقی مانده مبلغ را به صورت 

اقساط در قالب چک به تاریخ پس از تحویل 
خودرو پرداخــت کنم.  وی افــزود: عالوه بر 
اینکه پس از گذشــت بالغ بر چهار ماه هنوز 
خودرو را تحویل نگرفته ام، شرکت فرداموتور 
چک های بنده که تاریخ آن ها از مرداد ماه به  
بعد بوده را به اجرا گذاشــته و همین موضوع 
سبب مسدود شدن حســابم شده است. این 
در حالیســت  که طبق قرارداد مقرر شده بود اقساط را 
پس از تحویل خودرو پرداخت کنم.  ایســنا، موضوع را 
عالوه بــر نمایندگی مربوطه از شــرکت فرداموتور نیز 
پیگیری کرد. نمایندگی مربوطه در پاســخ اعالم کرد 

که ما تولیدکننده خودرو نیستیم و تنها فروشنده ایم؛ 
بنابراین اطالعی هم نداریم که چرا خودرو به مشتریان 
تحویل داده نشده است. ضمن اینکه چک ها نیز تحویل 
شــرکت فرداموتور شــده و شــرکت، آن ها را به اجرا 
گذاشته است که در این رابطه نیز اطالعاتی در اختیار 
ما نیســت.پیگری های مستقیم از شــرکت فراموتور 
به نتیجه ای نرسید و شرکت پاسخگو نبود؛ اما در یکی 
از پیگیری ها به نقل از مدیر فروش فرداموتور اعالم شد 
که موضوع تاخیر در تحویل خودرو صحت داشــته که 
به  سبب برخی مشکالت در کسری تعدادی از قطعات 

به وجود آمده و در حال رفع است. 

و خودر

سمیه رسولی   قیمت دستوری پژو ۲۰۷ 
دســتی در کارخانه حــدود ۲۱۰ میلیون 
تومان اســت اما دیــروز در بــورس حدود 
۳۴۳ میلون تومان فروخته شــد که یعنی 
خودروساز حدود ۱۳۳ میلیون تومان روی 

هر دستگاه سود کرد.
 ۱۵ آبــان ماه ســال جاری اعالم شــد که 
خودروی پژو ۲۰۷ دســتی به عنوان اولین 
خودروی پرتیراژ برای عرضه از طریق ساز و 
کار بازار سرمایه، در بورس کاال پذیرش شده 
است.در همین راســتا عرضه هزار دستگاه 
از این خودرو با قیمت پایــه ۱۸۷ میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان آغاز شــد کــه در نهایت با 
ثبت ۵ هزار و ۹۳۳ درخواست و قیمت ۳۴۲ 
میلیون و ۸۴۲ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش 

رسید.
نکته مهم در عرضــه این خــودرو این بود 
کــه قیمت پــژو ۲۰۷ دســتی در کارخانه 
۲۰۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان اســت که 
این نرخ به صورت دســتوری از سوی ستاد 
تنظیم بازار )در ســال ۱۴۰۰( تعیین شده 
بود که امروز با فروش هر دســتگاه به قیمت 
حدود ۳۴۳ میلیون تومان، به نوعی قیمت 
گذاری دستوری از روی این خودرو برداشته 
و خودروی مذکــور با ۸۳ درصــد افزایش 
قیمت نســبت به قیمــت کارخانه فروخته 

شد.
از ســویی دیگر نیز با توجه به اینکه فاصله 
قیمتی کارخانه و بازار خودروهای تولیدی 
در اغلب محصــوالت بــاالی ۱۰۰ درصد 
اســت، این خودرو در بــازار میانگین ۴۴۰ 
میلیون تومان به فروش می رســد؛ بنابراین 
با عرضه ای که امروز صورت گرفت پژو ۲۰۷ 
دســتی تقریباً ۱۰۰ میلیون تومان کمتر از 
قیمت بازار و ۱۳۰ میلیون تومان بیشــتر از 

قیمت کارخانه به فروش رسید.
البته روی قیمت خرید، هزینه های مربوط 
به بیمه و شــماره گــذاری و هزینــه ثابت 
جمعاً به مبلغ ۴ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۳۱۰ 
تومان اضافه می شود؛ همچنین ۱۳ درصد 
بابت مالیات و عوارض قانونی که بر اســاس 
مبلغ معامله محاســبه و توسط خریدار باید 
پرداخت شــود که این مبلــغ ۴۴ میلیون و 

۵۹۰ هزار تومان می شود.
به ایــن ترتیب، مشــتری بــرای دریافت 
خودروی پژو ۲۰۷ دســتی خریداری شده 
از بورس کاال بایــد مبلغ ۳۹۱ ملیون و ۷۸۳ 

هزار تومان بپردازد.
بنابراین، شــرکت ایران خــودرو با فروش 
خودروی مذکور در بورس )بر اساس قیمت 
کشــف شــده حدود ۳۴۳ ملیون تومان( 
توانست به جای کسب درآمد ۲۱۰ میلیارد 
تومانــی، ۳۴۳ میلیارد تومــان نقدینگی 
جذب کند؛ یعنی با دور زدن قیمت گذاری 
دستوری ۱۳۳ میلیارد تومان سود به دست 

آورد.

پیشینه قیمت گذاری خودرو
به گزارش مهر، آنطور که کارشناسان تاکید 
می کنند، عمده دلیل بــروز چالش هایی از 
جمله زیان خودروســازی و ایجــاد فاصله 
قیمتی بین کارخانه و بــازار، قیمت گذاری 
دســتوری خودرو اســت. عاملی که نه تنها 
ســبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی 
مصرف کننده نهایی نشــده بلکــه با انتقال 
منافع از شــرکت های خودروساز به جیب 
واسطه گران ســبب ایجاد کمبود نقدینگی 
در شــرکت های خودروساز شــده و فضای 

افزایش تیراژ تولید را مخدوش کرده است.
در حال حاضر قیمت خودرو از ســوی ستاد 
تنظیم بازار تعیین می شود که البته آخرین 
بار پاییز سال ۱۴۰۰ تعیین شد و از آن زمان 
تاکنون قیمت های جدید بــرای خودروها 

اعالم نشده است.

دهه ۷0؛ قیمت گذاری بر اساس 
حاشیه بازار

بررســی ها نشــان می دهد که از اوایل دهه 
۷۰ تا دهه ۸۰ به دلیل نزدیک بودن قیمت 
خودرو بــه هزینــه تولید، خودروســازان 
درگیــر زیــان زیــادی نبودند و شــرایط 
متعادلــی را طی می کردند.در آن ســال ها 
کمیته خودرو متشکل از سازمان حمایت، 
نماینده ای از وزارت صنایع، نماینده وزارت 
بازرگانی و نمایندگان خودروسازان مرجع 
قیمت گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار 

بود.

دهه 80؛ حرکت به سمت 
تثبیت قیمت ها

اواسط دهه هشتاد و با روی کار آمدن دولت 
نهم که سیاســت تثبیت قیمت ها به جای 
حاشیه بازار را دنبال می کرد، کمیته خودرو 
منحل و سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان متولی جدید قیمت گذاری 

خودرو تعیین شد.
پس از اینکه ســازمان حمایت افسار قیمت 
گذاری را در دســت گرفت، استارت ایجاد 
فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار زده شــد 
و خودروســازان به تدریج درگیــر زیان و 
کاهش تیراژ تولید شدند؛ که همین مساله 
موجب شــد در دولت دهــم کمیته خودرو 

مجدداً تشکیل شود که البته اجازه بازگشت 
به قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار داده 

نشد.

دهه ۹0؛ تکیه شورای رقابت بر کرسی 
قیمت گذاری

در اواخر دولت دهــم و از ســال ۹۱ با این 
اســتدالل کــه ۹۰ درصد بــازار خودروی 
داخلــی در انحصــار دو تولیدکننده بزرگ 
کشــور قرار دارد به دســتور شخص رئیس 
جمهور وقت، شــورای رقابت به عنوان یک 
نهاد تنظیم گــر در بازارهــای انحصاری، 
مســئول قیمت گذاری خودرو شد و قیمت 
خودروهای زیــر ۴۵ میلیون تومــان را بر 
اساس ســه متغیر تورم بخشــی، کیفیت 
و بهــره وری حداکثــر یــک یا دو بــار در 
ســال تعیین می کرد و خودروســازان نیز 
قیمت گذاری محصوالت باالی ۴۵ میلیون 

تومان را بر عهده داشتند.
با توجه به زیان های انباشته و روزافزونی که 
گریبانگیر صنعت خودروی کشــور شد و به 
همان تناســب نیز کیفیــت و کمیت تولید 
افت کرد، محمدرضا نعمت زاده وزیر صمت 
دولت یازدهم، دو بار تــالش کرد خودرو را 
از لیســت کاالهای انحصاری خــارج کند، 
تا قیمت گذاری خودرو نیز از قید شــورای 

رقابت رها شود.

در دولت دوازدهم نیز محمد شریعتمداری، 
وزیر صمت برای خروج نام خودرو از لیست 
کاالهای انحصاری تالش کرد که در نهایت 
پس از خــروج آمریکا از برجام و بازگشــت 
تحریم ها، در شــهریور ماه سال ۹۷، شورای 
رقابت از فرآیند قیمت گذاری خودرو خارج 
شد و ســتاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، 
مسئولیت نظارت بر بازار خودرو را بر عهده 
گرفتند که البته در ایــن دوره نیز همچنان 
قیمت گذاری دســتوری بر صنعت خودرو 
حاکم بود؛ بــه گونه ای کــه اگرچه وزارت 
صمت مدعــی بود که قیمــت ۵ درصد زیر 
حاشــیه بازار تعیین می شــود، اما در عمل 
قیمت خودرو در حاشــیه بازار بسیار باالتر 
از نرخ هــای اعالمی بود و همزمــان فرایند 
ثبت نام خودرو کارخانه ای نیز رانت زیادی 

نصیب دالالن می کرد.
با عدم تغییر در شرایط بازار، شورای رقابت 
با شــکایت بردن به ســازمان بازرسی کل 
کشــور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
و همچنین دیگــر نهادهای قضائی خواهان 
بازگشــت حقوقی به قیمت گذاری خودرو 
شــد که در نهایت با توجه به آشــفته شدن 
بازار خودرو، پس از حدود ۱۹ ماه و از خرداد 
ســال ۹۹ این نهاد مجدد اختیــار تعیین 
قیمت تمامی محصوالت تولیدکنندگان را 
در قالب یک فرمول جدید و با حذف کیفیت 
و بهره وری و تغییر ســال پایه برای تعیین 

قیمت ها، در دست گرفت.
همچنین مقرر شــد برخالف گذشــته که 
سالی یک یا دو بار شورای رقابت به بازنگری 
در قیمت خودرو اقدام می کــرد این بار هر 
فصل متناسب با نرخ تورم بخشی قیمت ها 

را مورد بازبینی قرار دهد.

سال 1400؛ حذف مجدد شورای رقابت 
از گردونه قیمت گذاری خودرو

سال گذشــته هر ۶ ماه یک بار )سال ۹۹ هر 
۳ ماه یک بار( بر اســاس نرخ تورم بخشــی 
اعالمــی از ســوی بانک مرکــزی، قیمت 
خودرو توسط شــورای رقابت به عنوان یک 
نهاد تنظیم گــر بازارهای انحصاری، تعیین 
می شــد که در نهایت با دســتور شــورای 
هماهنگی اقتصادی ســران قــوا این نهاد 
از گردونــه قیمت گذاری خــودرو خارج و 
مســئولیت قیمت گذاری این محصول به 

ستاد تنظیم بازار محول شد.

خریــدار  مدیرعامل صنــدوق حمایت 
از تحقیقات و توســعه صنایع پیشرفته در 
گفت وگوی تفصیلی با ایسنا درباره عملکرد 
و افزایش سرمایه این صندوق، چالش های 
صنایع پیشــرفته و امکان انتقال فناوری از 

کشورهای پیشرفته صحبت کرد.
صنــدوق حمایــت از تحقیقات و توســعه 
صنایع پیشــرفته، شــرکتی دولتی و مادر 
تخصصی وابسته به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت است که از تحقیقات و توسعه صنایع 
پیشرفته در بخش های خصوصی و تعاونی 
حمایــت می کند.قانون تأســیس صندوق 
در ســال ۱۳۷۵ با عنوان صندوق حمایت 
از تحقیقات و توســعه صنایــع الکترونیک 
به تصویب مجلس شــورای اسالمی رسید 
و اساســنامه آن در ســال ۱۳۷۶ مــورد 
موافقت هیأت  وزیران قــرار گرفت. مجمع 
عمومی صندوق متشــکل از وزرای صنعت، 
معــدن و تجارت )رییس مجمــع عمومی( 
- ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات - امور 
اقتصــادی و دارایــی- علــوم، تحقیقات و 
فناوری - دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
- نیرو - بهداشت و درمان و رییس سازمان 
برنامه و بودجه است.محسن نادری منش، 
مدیرعامل صندوق حمایــت از تحقیقات و 
توسعه صنایع پیشــرفته، درباره عملکرد و 
افزایش ســرمایه این صندوق، چالش های 
صنایع پیشــرفته و امکان انتقال فناوری از 

کشورهای پیشرفته صحبت کرد.

 چه معیارهایی بــرای انتخاب یک 
صنعت به عنوان صنعت پیشــرفته 

وجود دارد؟
اساســنامه صنــدوق حمایــت از صنایع 
پیشــرفته این صنایع را تعریف کرده است . 
بر این اســاس صنایع پیشــرفته شــامل 
۱۱ بخــش، یعنــی صنایــع الکترونیک و 
میکروالکترونیــک، رباتیــک، نــرم افزار، 
مخابراتی، زیســت فناوری، بایوتکنولوژی، 
نانو تکنولوژی، ریزفنــاوری، هوافضا، مواد 
پیشــرفته، انرژی هــای نو و ســایر صنایع 
پیشرفته است که ممکن است در سال های 
آینده نیاز باشد تعریف شوند. در این صورت 
برای صنایع جدید مصوبه گرفته می شــود 
و ذیــل فعالیت هایی که مشــمول حمایت 

صندوق هستند، قرار می گیرند.

 عملکرد ســال گذشــته صندوق 
چگونه بود؟

صندوق ســال گذشــته حدود ۷۳ مصوبه 
در حوزه تســهیالت داشــته و حدود ۱۲۰ 
میلیــارد تومــان تســهیالت بــه صنایع 
پیشرفته پرداخت کرده اســت . همچنین 
در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۵ مصوبه در حوزه 
ضمانت نامه صادر شــده که مبلغ آن حدود 
۱۲۳ میلیارد تومان بوده است . این موارد با 
عقد قرارداد متفاوت اســت و بخشی از عقد 

قراردادها به امسال منتقل شده است.
این صندوق در ســال ۱۳۷۶ به واسطه ماده 

واحده مجلس و قانون تاســیس شد که آن 
زمان تحت عنوان صندوق حمایت از صنایع 
الکترونیــک تعریف شــده بــود. بنابراین 
تاریخچه صندوق در این حوزه بوده و هنوز 
هم بیشترین مصوبات در حوزه صنایع برق 
و الکترونیک اســت  که آی تی را هم شامل 
می شود. از سال ۱۳۹۷ اساسنامه اجازه داد 

از سایر صنایع پیشرفته هم حمایت شود.

 سرمایه صندوق برای سال جاری چه 
مبلغی پیش بینی شده است؟

سرمایه سال گذشــته صندوق ۱۲۵ میلیارد 
تومان بود. اما طبــق قوانین بودجه، صندوق 
امســال تا ۳۰۰۰ میلیــارد تومــان تامین 
سرمایه دارد. براســاس تبصره ۱۸ نیز پیش 
بینی می شود تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان دیگر 
به صنــدوق حمایت از تحقیقات و توســعه 
صنایع پیشرفته اختصاص پیدا کند. بخشی 

از منابع مهم مربوط به ســایر مجاری تامین 
مالی صندوق اســت که تــا ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان دیده شده اســت. به طور کلی در سال 
۱۴۰۱ تا سقف ۵۰۰۰ میلیارد تومان افزایش 
ســرمایه صندوق به لحاظ قانونی دیده شده 
اســت.با توجه به رقم کل سرمایه پیش بینی 
شــده برای صندوق، امسال سقف تسهیالت 
۱۵ میلیارد تومان و سقف ضمانت نامه ها ۸۰ 

میلیارد تومان دیده شده است.

  برنامه ریزی شــما بــرای مصارف 
سرمایه های جدید صندوق چیست؟

بخشــی از ایــن افزایــش ســرمایه برای 
ارائه تســهیالت و ضمانت نامــه به صنایع 
جدیدی که تعریف شــده صــرف خواهد 
شــد، فعالیــت صنــدوق در حــوزه قبلی 
توســعه پیدا می کند و بخشــی هــم وارد 
تامین ســرمایه به صورت ســرمایه گذاری 
خطرپذیر غیرمســتقیم خواهد شد. مورد 
آخر از طریق تامین سرمایه در صندوق های 
فرابورســی جســورانه، صندوق های پی/ 
ای و صنــدوق  پروژه ها در اختیــار فعاالن 
حوزه صنایــع پیشــرفته قــرار می گیرد. 
در اصــل صندوق های خطر پذیر واســطه 
تامین سرمایه هســتند که آیین نامه هایی 
در بــورس دارند و بــا همــکاری صندوق 
نوآوری و شکوفایی در حال انجام است. راه 
اندازی صندوق های تخصصــی برای مثال 
در حــوزه الکترونیک و آی تــی و صندوق 

هوشمندسازی معادن با همکاری ایمیدرو 
و فعاالن بخش خصوصی از برنامه های دیگر 
صندوق است. برای ســال بعد هم در حوزه 
زیســت فناوری، هوافضــا و انرژی های نو 

برنامه ریزی هایی انجام شده است.

 مهم ترین مشکالت صنایع پیشرفته 
در شرایط کنونی چیست؟

اســاس صنایــع پیشــرفته، فنــاوری و 
تکنولوژی اســت، اما ایران به دلیل شرایط 
تحریم، دسترســی راحتی به منابع فناوری 
و تکنولــوژی ندارد. بحــث دوم ورود به بازار 
و فروش اســت؛ چراکه خیلی از صنایع دیگر 
که می توانند مشــتری صنایع پیشــرفته و 
فناوری های جدید و نو باشــند، برای تغییر 
تکنولوژی باید ریســک کننــد و به همین 
دلیل برای خرید از صنایع پیشرفته محتاط 
هســتند. همچنین با توجه به اینکه صنایع 
پیشــرفته عموما صاحب ملک نیســتند و 
تراکنش هــای باال ندارند، بــرای ارائه وثایق 
به بانک ها برای دریافت تسهیالت هم دچار 
مشــکل هســتند. به همین دلیل در همه 
جای دنیا صندوق ها تخصصی برای حمایت 
از صنایــع پیشــرفته ایجاد می شــود. اما با 
توجه به اینکه در ایران به واســطه تحریم ها، 
صنایع پیشرفته با مشکالت بیشتری مواجه 
هستند، برای رسیدن به رشد اقتصاد پایدار 
و اقتصاد دانــش بنیان بایــد حمایت های 

بیشتری از صنایع پیشرفته صورت بگیرد. 

و خبری نیست اقساط دریافت شد اما از تحویل خودر
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سازمان برنامه و بودجه:
دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد

 ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: دولت به صــورت متداوم هرگونه 
افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده اســت و برنامــه ای برای اصالح 
قیمت بنزین ندارد.سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش روزنامه 
تعادل با عنــوان »اکران نمایــش افزایش قیمت بنزیــن« اعالم کرد: 
به اســتناد ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توســعه، قانون هدفمند کردن 
یارانه ها، تبصره )۱۴( قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل کشــور و قوانین 
بودجه ســنواتی، منابع حاصل از فروش داخلــی فرآورده های نفتی از 
جمله بنزین جزو منابع سازمان هدفمندسازی یارانه ها بوده و ارتباطی 
با بودجه عمومی دولت ندارد.در این راســتا تمامــی منابع حاصل از 
فروش داخلی فرآورده های نفتی به حســاب سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها نزد خزانه واریز و بر اساس ردیف های مصوب مصارف جدول 
تبصره )۱۴( قوانین بودجه سنواتی توسط ســازمان برنامه و بودجه 
کشور برای پرداخت یارانه نقدی و ســایر ردیف های قانونی تبصره 
مذکور تخصیص داده می شــود.با توجه به موارد یاد شــده دولت در 
صورت وجود کســری بودجه، برای تأمین آن در بودجه عمومی خود 
قانوناً اختیاری برای اختصاص منابع ناشــی از فــروش فرآورده های 
نفتی به درآمدهــای عمومی دولــت را ندارد. از طــرف دیگر دولت 
به صورت متداوم هرگونه افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده است و 

برنامه نیز برای اصالح قیمت بنزین ندارد. 
معلوم نیست چرا برخی جریان های سیاسی به هر بهانه و بدون داشتن 
اطالعات دائم از قصد دولت برای افزایش قیمت بنزین می گویند، آیا در 
شــرایط فعلی دامن زدن به التهابات افکار عمومی در جهت منافع ملی 

است؟

صعود نفت در پی تکذیب خبر افزایش تولید 
اوپک پالس

قیمت نفت پس از این که عربستان ســعودی گزارش رسانه ای مبنی بر 
مذاکرات اوپک پالس برای افزایش عرضه را تکذیب کرد، اوایل معامالت 
روز سه شــنبه بازار آســیا افزایش یافت. بهای معامالت نفت برنت ۱۷ 
ســنت معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۸۷ دالر و ۶۲ ســنت در هر 
بشکه رسید. بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت آمریکا با هفت 
ســنت معادل ۰.۱ درصد افزایش، به ۸۰ دالر و ۱۱ ســنت در هر بشکه 
رسید.هر دو شاخص در معامالت روز گذشته پس از این که روزنامه وال 
اســتریت ژورنال گزارش کرد در نشست چهارم دســامبر اوپک پالس 
افزایش تولید این گروه به میزان حداکثر ۵۰۰ هزار بشــکه در روز مورد 

بررسی قرار می گیرد، بیش از پنج درصد ریزش کرده بودند.

اما بالفاصله قیمتهای نفت پس از این که شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، 
وزیر انرژی عربستان ســعودی اعالم کرد کشــورش به کاهش تولید 
پایبند است و درباره افزایش تولید با سایر اعضای اوپک گفت و گو نکرده 
اســت و گزارش وال اســتریت ژورنال را تکذیب کرد، به سرعت بهبود 
کامل یافتند.اوپک و متحدانش اخیرا اهــداف کاهش تولید را کاهش 
داده اند و وزیر انرژی عربستان سعودی ماه جاری اظهار کرد این گروه به 
دلیل ابهاماتی که پیرامون اقتصاد جهانی وجود دارد، درباره تولید نفت 
محتاط می ماند.در این بین، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه 
روز دوشنبه گفت: روسیه به کشورهایی که سقف قیمت برای صادرات 
نفت این کشــور اعمال می کنند، نفــت یا فرآورده هــای نفتی عرضه 
نخواهد کرد. وی تاکید کرد روســیه تامین کننده نفت قابل اطمینانی 
مانده است و معرفی سقف قیمت برای نفت روســیه، عرضه کمتر را به 

دنبال خواهد داشت.
بر اســاس گزارش رویترز، افزایش آمار ابتال به کووید در چین، رشــد 
قیمت نفت را محدود کرد. این کشور با موج جدید شیوع بیماری روبرو 

شده که نزدیک به پیک مشاهده شده در آوریل است.

گلدمن ساکس:
 قیمت نفت سال آینده به ۱۱۰ دالر در هر

 بشکه می رسد
گلدمن ســاکس پیش بینی خود از میانگین قیمت نفــت برنت در هر 
بشکه ۱۰ دالر برای سه ماهه چهارم سال جاری کاهش داد و اعالم کرد 

قیمت نفت در سال ۲۰۲۳ به ۱۱۰ دالر در هر بشکه می رسد.
گلدمن ســاکس پیش بینی خود از میانگین قیمت نفــت برنت در هر 

بشکه ۱۰ دالر برای سه ماهه چهارم سال جاری کاهش داد.
گلدمن ساکس این کاهش را ناشــی از کاهش تقاضا به دلیل تعطیلی 
در چین ناشــی از همه گیری کرونا دانســت.این بانک پیش بینی خود 
را برای میانگین نفت برنت برای ســال ۲۰۲۳ در ۱۱۰ دالر در هر بشکه 
حفظ کرد.گلدمن ساکس انتظار داشت تولید روسیه حدود ۶۰۰ هزار 
بشکه در روز کاهش یابد و هشــدار داد که اگر اوپک پالس سهمیه های 
تولید فعلی خود را حفظ کند، ممکن اســت در نیمه اول ســال ۲۰۲۳ 
دوباره ذخایر تمام شــود.فیچ سولوشــن انتظار داشت میانگین قیمت 
نفت برنت در سال جاری به ۱۰۲ دالر برســد، سپس در سال ۲۰۲۳ به 

۹۵ دالر و سپس در سال ۲۰۲۶ به ۸۵ دالر کاهش یابد.
این آژانس اضافــه کرد که تجدید نظر نزولی در پیــش بینی خود برای 
میانگین قیمت نفت خام برنت در سال جاری به جای برآورد قبلی ۱۰۵ 
دالر در هر بشــکه منعکس کننده کاهش قیمت هــا در ماه های اخیر، 

کاهش جو بازار و بدتر شدن فضای اقتصاد کالن است.

و نیر

ســمیرا ربیع  مدیرعامل شــرکت مادر 
تخصصی نیروگاه های بــرق حرارتی اظهار 
کرد: از ۱۳۲ نیــروگاه موجود در کشــور، 
ســوخت دوم ۱۴ نیروگاه مازوت اســت و 
مابقی نیروگاه ها از ســوخت دوم گازوئیل 
استفاده می کنند و باید گفت که کمتر از ۱۰ 
درصد نیروگاه های کشور قابلیت استفاده از 

مازوت را دارند.
 عبدالرســول پیش آهنــگ در حاشــیه 
بیست ودومین نمایشــگاه برق در نشستی 
خبری در خصوص میزان مصرف ســوخت 
نیروگاه هــا گفت: براســاس آمــار روزانه 
۷۷ میلیــون متر مکعــب گاز در نیروگاه ها 
مصرف شــده، هفت میلیون لیتر گازوئیل و 
۲۰ میلیون لیتر مازوت مورد اســتفاده قرار 
گرفته اســت و در تهران از سال ۸۸ تاکنون 
در هیچ کدام از نیروگاه ها از مازوت استفاده 

نشده است.
وی با بیــان این کــه در این منطقــه، تنها 
نیروگاه  بعث قابلیت اســتفاده از مازوت را 
دارد که آن هم از ســال ۱۳۸۸ تاکنون هیچ 
گونه مازوتی را استفاده نکرده است تصریح 
کرد: زمانی کــه نیروگاه ها از گاز اســتفاده 
می کنند ضمن این که مشــکل آلودگی آنها 
کمتر می شــود هزینه تعمیــر و نگهداری 
نیروگاه کاهــش می یابد بــه همین دلیل 

تمایل بخش برق استفاده از گاز است.
مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی برق 
حرارتی بــا تاکید بر این که اکنون نســبت 
به ســال گذشــته مقدار گازی که تحویل 
نیروگاه  می شــود بیشتر اســت، ادامه داد: 
در ســال ۹۰ درصد گاز و حدود ۱۰ درصد 
ســوخت مایع به نیروگاه ها به طور میانگین 

تحویل داده می شود.

تعمیرات نیروگاه ها تا اردیبهشت
 به پایان می رسد

مدیر عامل شــرکت برق حرارتی گفت: در 
کشور ۱۳۲ نیروگاه و ۶۴۰ واحد نیروگاهی 
داریم که ۶۸ درصد مالــک خصوصی و ۳۲ 
درصد مالک دولتی دارند، در ســال جاری 
۱۰۷ هــزار مــگاوات در دســت تعمیرات 
است که از این میزان ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد 
به تعمیرات رفتــه و تا پایان اردیبهشــت 
تعمیــرات آن تمام می شــود و واحدها در 

تابستان در مدار خواهند بود.
عبدالرسول پیشــاهنگ با بیان اینکه سال 
گذشــته چهار رکورد در صنعت برق ثبت 
شده است، اظهار کرد: نیروگاه ها ۹۸ درصد 
آمادگی را با تعمیرات ۹۴ هزار مگاوات ثبت 
کردند که در این راســتا ۷۲ پارامتر پایشی 

وجود دارد.
وی با بیان اینکه برای اولین بار توانســتیم 
یک واحد را ظرف ۸ ماه نصــب و راه اندازی 
کنیم و این در حالی اســت که این زمان در 

گذشته ۳۶ تا ۴۰ ماه بوده است.
مدیر عامل شــرکت برق حرارتی ادامه داد: 
رکــورد دیگر اضافه شــدن ۴۴۰۰ مگاوات 
به ظرفیت تولید برق کشــور بوده و عالوه بر 
آن ۱۰۳۵ مگاوات واحدهای جدید را ارتقا 
دادیم در نتیجــه ۵۵۰۰ مگاوات به ظرفیت 
اضافه شد که با تولید پراکنده و تجدیدپذیر 

به ۶۰۰۰ مگاوات رسید.

راه اندازی یک نیروگاه  زمین گرمایی 
تا پایان سال

پیش آهنگ در خصــوص آخرین وضعیت 
نیروگاه هــای زمین گرمایی اظهــار کرد: تا 
پایان امســال یک نیروگاه زمین گرمایی در 
مشکین شهر به ظرفیت پنج مگاوات نصب و 

راه اندازی می شود.
مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی برق 
حرارتــی در خصوص از رده خــارج کردن 
۳۰۰۰ مــگاوات نیروگاه در کشــور اظهار 
کرد: نیاز مصرف با تولیــد همخوانی ندارد 
و ما همیشــه دنبال نیاز مصرف هســتیم. 
زمانی رشــد نیاز مصرف پنج درصد بود اما 
در ســالی که خاموشــی اتفاق افتاد شاهد 
ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی در کشــور بودیم. 
با توجه به این که قیمــت برق در دنیا حدود 
هفت ســنت اســت و خاموشــی ۱.۵ دالر 
خســارت را تحمیل می کند در این شرایط 
برای عبور بحران تابســتان که ۳۰۰ ساعت 
است باید تمام واحدهای فرسوده و راندمان 
پایین را وارد مــدار کنیم و برای این موضوع 
برنامه  ریزی کرده ایم که بودجه ســاالنه آن 
نیز تخصیص می یابد تا به مرور این مســاله 

انجام شود.

احداث یک نیروگاه 500 مگاواتی 
در کنار نیروگاه ری

پیش آهنگ بــا بیان این که مقرر شــده که 
کنار نیروگاه ری یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی 
نصب شود و این نیروگاه از مدار تولید خارج 
شــود، ادامه داد: ظرفیت کنونــی نیروگاه 

ری ۴۸۰ مگاوات اســت و این طرح را برای 
نیروگاه بعثت نیز در دستور کار داریم.

وی در خصــوص راندمان ایــن نیروگاه ها 
گفت: در حال حاضــر راندمان نیروگاه های 
کشور ۳۹.۶ درصد است که با به مدار آمدن 
بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی این 

عدد به باالی ۴۰ درصد افزایش می یابد.
به گفته مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی 
برق حرارتی برای افزایش راندمان نیروگاه 
برنامه  ریزی های متعددی صورت گرفته و 
مقرر شده که ساالنه ۰.۷ درصد افزایش پیدا 

کند.
مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی برق 
حرارتی با بیان این که ســال گذشته موفق 
شــدیم ۱۰۳۵ مگاوات واحدهای موجود را 
ارتقاء دهیم تصریح کــرد: از ۱۳۲ نیروگاه و 
۶۴۰ واحد نیروگاهی در کشــور ۶۸ درصد 
مالکیت خصوصــی و ۳۲ درصــد مالکیت 
دولتی دارنــد که بــا همکاری های صورت 
گرفته موفق شــدیم تابســتان را به خوبی 

پشت سر بگذاریم.
پیش آهنگ بــا بیان این که ســال قبل ۹۴ 
هزار مگاوات تعمیرات در کشور انجام شد، 
ادامه داد: ســال جاری ۱۰۷ هــزار مگاوات 
تعمیرات صورت خواهد گرفت که اکنون در 

حال اجرا است و براساس برنامه  ریزی های 
صورت گرفته تا پایان اردیبهشــت ماه این 

تعمیرات به اتمام می رسد.
مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی برق 
حرارتی اضافه کرد: تاکنون ۳۳ هزار مگاوات 
را وارد دوره تعمیرات کرده ایم و امیدواریم 
بتوانیم این واحدها را برای ســال آینده در 
مدار داشته باشــیم. همچنین برنامه  ریزی 
برای احــداث نیروگاه هــای جدید صورت 
گرفتــه و در ســال آینــده ۳۰۲۵ مگاوات 
نیروگاه  جدید وارد مدار می شــود. ۱۴۰۰ 
واحد نیروگاهی نیز براســاس تفاهم نامه ای 
که با بخش صنعت داریم وارد مدار خواهیم 
کرد و مابقی ۶۰۰۰ مــگاوات را انرژی های 
تجدید پذیر، تولیــد پراکنده و نیروگاه های 

DG به خود اختصاص می دهند.
وی با بیان این که در حال حاضر عمر برخی 
از نیروگاه ها به ۶۶ ســال می رسد، گفت: اما 
تمام این نیروگاه ها بــا ظرفیت نامی همان 

ابتدا کار می کنند.
پیش آهنــگ با بیــان این که یــک برنامه 
برای جایگزینی نیروگاه ها بــا راندمان کم 
با نیروگاه های راندمان های باال در دســتور 
کار داریم، گفــت: در بندرعباس نیروگاه دو 
کوهه و زرنــد کرمان و نیروگاه ســهند این 

طرح را در دستور کار داریم.

دریافت تکنولوژی از کشور خارجی 
برای نیروگاه زغال سنگ

مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی برق 
حرارتــی با بیــان این که براســاس برنامه 
 ریزی های صورت گرفته احــداث نیروگاه 
زغال سنگ ســوز طبس در دستور کار قرار 
گرفته و مطالعات روی بحث های تکنولوژی 
در دستور کار اســت و در حال حاضر بویلر 
این نیروگاه را به یک کشور خارجی سفارش 
داده ایم تا بتوانیم بــا تکنولوژی باالتری کار 
را پیش ببریم و از این طریــق آلودگی این 

نیروگاه نیز کاهش می یابد.
وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته برای 
صادرات تجهیزات به کشورهای دیگر اظهار 
کرد: تاکنون به کشور عراق، سوریه، مالزی 
و اخیرا روســیه تجهیزاتی را صادر کرده ایم 
و در این زمینه نیز شــرکت مپنــا اقدامات 

خوبی را انجام داده است.

وت ملی وگاهی هدر رفت ثر راندمان پایین نیر

خریــدار  راندمــان نیروگاه هــای برق 
ایران۳۴ تــا ۳۹ درصــد اســت،این عدد 
درکشــورهای پیشــرفته حدود ۶۰ درصد 
اســت که بــا بهبود،نیم درصــد راندمان 
نیروگاهی کشــور، می توان ســاالنه ۸۴۶ 
میلیــون مترمکعب ســوخت صرفه جویی 
کرد.نــا تــرازی گاز در کشــور ما مســاله 
جدیدی نیســت برای اولین بار در ماه های 
سرد ســال ۱۳۹۹ با قطعی گسترده و مکرر 
برق ناشی از کمبود ســوخت مواجه بودیم 
برای همین اســت انتقاداتی را بــه دنبال 
داشته است، البته با چنین معضلی صادرات 

برق همچنان پا برجاست.
آرش کردی مدیــر عامل توانیــر در رابطه 
با این موضــوع به خبر نگار مهــر می گوید: 
»صــادرات و واردات مطابــق یکســری از 
قراردادها کــه حداقل ها و حــد اکثر هایی 
دارد که بــرای آن تدابیــری در نظر گرفته 
شده است و چنین مسأله ای از دید ما پنهان 

نمانده و آن را رعایت می کنیم.
به عبارتی تعادلی ایجاد می شــود تا متضرر 
نشویم و تعادل اقتصادی ایجاد کرده باشیم. 
صادرات برق بر اســاس نیاز کشورها شکل 
می گیرد و منطق اقتصــادی برای آن وجود 
دارد که بین دو کشــور شــکل می گیرد و 
کشــورهای دریافت کننده برق این منطق 

را رعایت می کنند.

 نا ترازی گاز پتروشیمی ها 
را به تعطیلی می کشاند؟

با این وجود به نظر نمی رســد کــه ناترازی 
گاز از بین رفته باشــد چرا که چندی پیش 
وزیر نفت در ۲۶ مهر ماه به مجلس شــورای 
اســالمی فراخوانده شد تا به تشــریح ابعاد 
مختلف وضعیت تراز گازی کشــور بپردازد. 
جواد اوجی، وزیر نفت اعــالم کرد »بیش از 

۷۰ درصد انرژی کشور با گاز طبیعی تأمین 
می شــود.مصرف انرژی در ایــران بیش از 
میانگین جهانی اســت. همچنین در فصل 
سرد سال حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب در 
روز ناترازی گاز طبیعی داریم. طی ۸ ســال 
آینده ۸۰ میلیارد دالر ســرمایه گذاری در 
باالدســت و پایین دســت نیاز است که اگر 
ســرمایه گذاری های الزم صــورت پذیرد، 
به تدریج ظرف ۳ تا ۴ ســال آینده ناترازی 
گاز نخواهیــم داشــت.« البتــه موضوع به 
همین جا ختم نمی شــود و و نا ترازی تولید 
و مصرف گاز گمانه زنی هایی مبنی بر قطع 
گاز پتروشــیمی ها را به دنبال داشــته به 
طوری که به تازگــی دبیرکل انجمن صنفی 
کارفرمایی صنعت پتروشــیمی اعالم کرد 
که گاز صرفه جویی شــده مشــترکان را با 
قیمت خوب از طریق وزارت نفت خریداری 

می کنیم.
البتــه نباید از ایــن موضوع غافل شــد که 
روزهــای گذشــته میزان مصــرف بخش 
خانگــی و تجــاری افزایــش ۱.۵ برابری 
داشــته اســت و محمد رضا جوالیی، مدیر 
دیســپچینگ شــرکت ملی گاز ایــران در 
رابطه با ایــن موضوع گفته بــود: »درحال 
حاضر اعمال محدودیت برای صنایع فوالد 
و پتروشــیمی در اولویت اســت و به غیر از 
این دو مــواردی نیز وجــود دارد که پس از 
هماهنگی بــا وزارت صمت اگر الزم باشــد 

اعمال خواهد شد.«
به گفته جوالیی، میــزان اعمال محدودیت 
بستگی به افزایش مصرف خانگی و تجاری 
دارد، پیش بینــی هــا نیز حکایــت از این 
دارد که طــی یک هفته آینده هوا ســردتر 
شــود در قبال این سرد شــدن اگر مصرف 
افزایشی باشد شروع محدودیت ها استارت 

می خورد.

صادرات گاز سودآوری بیشتری دارد؟
با وجود تمامی مقوالتی که گفته شد برخی 
از کارشناسان بر این باورند که صادرات برق 
سود دهی چندانی ندارد، و عده ای دیگر آن 
را الزمه بقای روابط بیــن المللی می دانند 
اکنون این سوال وجود دارد که چرا با تاکید 
هایی که از سوی مجلس و نهادهای مربوطه 
برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد 

صادرات گاز جایگزین برق نمی شود؟
نرسی قربان کارشــناس انرژی در رابطه با 
این موضوع می گوید: این موضوع مســاله 
جدیدی نیســت و از دیرباز تا کنون دو گروه 
در رابطه با ایــن موضوع بحــث می کنند. 
عده ای معتقدند به جــای لوله های گاز که 
بسیار پر خرج است انتقال برق امری مقرون 

به صرفه است.
وی ادامه داد: گروه دیگر هــم بر این باورند 
با وجود سیســتم انتقال لوله هــای گاز در 
سراسر کشــور پخش هســتند و می توانیم 

انتقال گاز داشته باشیم.
این کارشــناس انــرژی افــزود: البته باید 
در نظر داشــت که این بحث مرتباً در حال 
تغییر اســت. زیرا نه قیمت برق را بر مبنای 
معیارهای تولیدو مصرف اســت و نه قیمت 
گاز. اما اینکه کدام یک بهتر است، کسی به 

درستی از آن اطالع ندارد.
نرســی قربــان اضافه کــرد: ایــن نکته را 
نباید فرامــوش کرد که بــه ازای چه میزان 
صادرات گاز چه مبلغی دریافت می شــود و 
از چند کیلو متر مکعب چه میزان برق تولید 
می شود و برق تولید شده نسبت به متراژی 

که گاز مصرف می شود ارزان تر می شود.
وی ادامــه داد: اگر در شــرایطی فعلی گاز 
گران تر است به دلیل شــرایط جهانی است 
که روسیه و اروپا شدیداً قیمت گاز را تغییر 
داده اند در حالی که همیشــه شرایط به این 

منوال نبوده و نخواهد بود.

سرمایه گذاری شرط اول صادرات گاز
وی در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نیست 
به جای صادرات برق صادرات گاز داشــته 
باشیم گفت: چه کسی می گوید ما ظرفیت 

صادرات گاز را دارا هستیم!
اکنون مــا با کمبــود و نا تــرازی گاز روبرو 
هســتیم زیرا افت تولید داشــته ایم، اما از 
لحاظ ذخایر گازی ذخایــر عظیمی را دارا 
هســتیم و در صورتی که سرمایه گذاری در 
این زمینه صورت بگیرد می توانیم از طریق 

صادرات گاز سود بیشتری به دست آوریم.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: گاز از دو 

طریق صادر می شــود؛ یکی خطوط لوله و 
دیگری LNG که هر دو مســتلزم سرمایه 
گذاری هــای ســنگین و چندیــن و چند 
سال زمان برای توســعه آنها. به عبارتی اگر 
بخواهیم انرژی را جلو ببریم و در این زمینه 
اقدامــی در خور انجام دهیم به ۴-۵ ســال 

زمان نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه ســابقه سرمایه گذاری 
در صنعت گاز مربوط به ۵۰ ســال گذشته 
اســت در این زمینه توضیح داد: در صورتی 
که شــر کت های بزرگی ســرمایه گذاری 
نکنند، ممکن اســت ما با مشکل تکنولوژی 
نیز مواجه شویم، زیرا ما در ۲۰ سال گذشته 
ســعی بر به دســت آوردن LNG بوده ایم . 
۵۰ سال گذشــته و حتی قبل از انقالب در 
رابطه با LNG فکر شده بود و شرکتی با نام 
کارینگاس قرار بــود گاز مایع تولید کند که 

چنین اتفاقی محقق نشد.
نرســی قربان در خاتمه اضافه کرد: پس از 
انقالب هم چندین شــرکت از جمله شل بر 
روی چندین گروژه ال ان جی کار کردند که 
باز هم هیچیک از آنها به نتیجه نرسید. بنابر 
این چنین پروژه هایی از قبل راجع آنها فکر 

شده است.
البته نباید از شــرایط زمانــی و مکانی نیز 
غافل شــد زیرا ممکن اســت در آن بازه از 
زمان مــا حاضر به فــروش گاز بــه قیمت 
گایین نبوده ایم و برخی از شرکت ها حاضر 
به خریــد با قیمت بــاال و ســرمایه گذاری 

نبوده اند.
اکنون ممکن اســت شــرایط دستخوش 
تغییر قــرار گرفته باشــد و باید ســرمایه 
گذاری هــای بســیار و از ســمت بخــش 
خصوصــی بــه خصوصی بخــش خارجی 
انجام پذیرد مانند قطر که مســتلزم آن رفع 
تحریم ها و بازگشــت ایران به بازار جهانی 

است.

راندمان نیروگاهی در جهان
 1.5 برابر ایران

آمار و ارقام حاکی از آن اســت که میانگین 
راندمان نیروگاه های بــرق ایران بین ۳۴ تا 
۳۹ درصد بــرآورد می شــود، درحالی که 
این عدد برای کشــورهای پیشرفته حدود 
۶۰ درصد اســت که با بهبود هر نیم درصد 
راندمــان نیروگاهــی کشــور، می تــوان 
ســاالنه ۸۴۶ میلیون مترمکعب ســوخت 

صرفه جویی کرد.
درکنار راندمان پاییــن نیروگاهی اتالف در 
شــبکه توزیع نیز یکی از مخاطرات جدی 

حوزه انرژی کشــور اســت. آنچه برای حل 
اساسی مشــکل انرژی در کشــور به ویژه 
در حوزه برق ضــرورت دارد، ابتدا افزایش 
راندمان نیروگاه های کشور است. بر همین 
اساس تنوع بخشی به ســبد انرژی کشور، 
کاهش اتــالف انــرژی و ســرمایه گذاری 
مناســب در بخش تولید از یک سو، نوسازی 
صنایــع کشــور و افزایش راندمــان آنها از 
ســوی دیگر باید مدنظر قرار گیرد. چرا که 
در غیر این صورت اتالف انرژی یا به عبارت 
بهتر هدر رفت ســرمایه های ملی را شاهد 

خواهیم.
زمانی که گاز به صورت رایــگان در اختیار 
نیروگاه هــای دولتــی و خصوصــی قرار 
می گیــرد، هیچ یــک از ایــن نیروگاه هــا 
کوچک ترین عالقه ای بــه افزایش راندمان 
نداشــته و نیروگاه هــا با مصرف متوســط 
روزانه ۲۰۷ میلیــون مترمکعب گاز در روز، 
مهم تریــن مصرف کننــده گاز محســوب 
می شوند که البته بخش اعظم برق تولیدی 
آنها نیز در بخش خانگی مصرف می شــود. 
بازده نیروگاه ها به طور متوســط ۳۴ درصد 
برآورد می شود، در حالی که مطابق با قانون 
هدفمندی یارانه ها این صنعت مکلف بوده 
در انتهای برنامه پنجم توســعه، به بازدهی 
۴۵ درصدی دســت یابد. از سویی دیگر در 
طــول برنامه ششــم توســعه، وزارت نیرو 
صرفاً مجاز به احــداث نیروگاه های جدید با 

بازدهی بیش از ۵۵ درصد است.
هر دو تکلیف قانونی به یک دلیل ســاده بر 
زمین مانده اند. تا وقتــی گاز رایگان وجود 
دارد، هیــچ دلیلی برای ســرمایه گذاری و 
افزایش راندمان وجود ندارد و حجم زیادی 
از گاز کشــور از ایــن طریق هــدر می رود. 
بخش خانگی با ســهم ۲۷ درصدی از سبد 
مصرف گاز طبیعی کشور و متوسط مصرف 
۱۷۱ میلیون مترمکعــب در روز یکی دیگر 
از منابع مهم اتالف گاز طبیعی است. شیوه 
احداث ســاختمان ها و نظــارت بر طراحی 
آن، تجهیــزات و مصالح مورد اســتفاده در 
ســاختمان نظیر تجهیزات گرمایشــی و 
سرمایشــی، درب، پنجــره و عایق بنــدی 
آن از مهم تریــن مؤلفه هــای تأثیرگذار در 
اتالف انرژی در بخش خانگی اســت که به 
دلیل عدم اجرای مبحــث ۱۹ مقررات ملی 
ســاختمان، هیچ اقدامی برای اجرای آنها 
انجام نشده اســت. دلیل آن نیز ساده است. 
هدررفت انرژی رایگان بســیار به صرفه تر از 
ســرمایه گذاری برای کاهش اتالف انرژی 

است.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

شناسه آگهی1406576
بخش2 شاهرود

باغزندان یک اصلی
برابر رای شــماره 140160329010002553 مورخ 1401/8/5 هیات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شــاهرود تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای/ 
خانم وحید عامری فرزند محمد علی به شــماره شناســنامه 28 صادره از شاهرود در 
ششــدانگ یک باب انبار به مساحت 354/85 متر مربع قسمتی از پالک 46 فرعی از 
یک اصلی واقع در باغزندان بخش 2 شاهرود خریداری از محمد حسین بخشیان محرز 

گردیده است. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در 
 صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند

 می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد . 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/8/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/2 

حميد رضا حسين پور- سرپرست ثبت اسناد وامالک شهرستان شاهرود
 از طرف محمد علی یار محمدی
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۴۰ نفر از اتباع خارجی دخیل در اغتشاشات بازداشت شدند
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رئیس شورای شهر تهران مطرح کرد
۵۰۰ اتوبوس جدید برای تهران تا پایان سال

رئیس شورای شــهر تهران گفت: شرکت های ســازنده اتوبوس اعالم 
کرده اند ۵۰۰ دستگاه اتوبوس تا پایان سال تحویل داده خواهد شد.

مهدی چمران در حاشیه یکصد و هشتمین جلسه شورای اسالمی شهر 
تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به آلودگی هوای تهران گفت: به طور 

قطع دغدغه شورای شهر، شهرداری و تمام مسئولین آلودگی هوا است.
وی ادامه داد: دولت نیز نسبت به این موضوع توجه خاصی دارد و تا آنجا 
که توانستند تالش کردند برای حل این مشکل همکاری داشته باشند 
در دولت های پیشــین چنین چیزی وجود نداشت که تمام دستگاه ها 
در جلسه ای اقدامات خود را شــرح دهند اما در این دولت این کار انجام 

و مشخص شد که کدام دستگاه ها اقدامات خود را پیگیری نکرده اند.
رئیس شورای شــهر تهران تصریح کرد: موتورســیکلت ها ۲۰ درصد 
آلودگی دارند و البته مهمترین بخش در مقابله با آلودگی هوا وســایل 
حمل و نقل عمومی اســت.چمران ادامه داد: مترو و اتوبوس در تهران 
جایگاه باالیی دارند و شــورای شهر در این موضوع فشــار الزم را وارد 

می کند کارهایی انجام شده و کارهای زیادی نیز در پیش است.
وی با تاکید بر اینکه اختصاص اعتبار برای مترو رقم کمی نیســت بیان 
کرد: هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم که خرید و عقد قرارداد با شرکت 
سازنده خارجی انجام شود بخش عمده ای از واگن مترو در داخل کشور 
ساخته می شــود و ســازمان برنامه و بودجه و هم در بانک مرکزی باید 
تالش بیشــتری برای این قراردادها انجام دهند چرا که مترو و واگن به 
موضوع آلودگی هوا باز می گردد.رئیس شــورای شهر تهران با اشاره به 
تحویل اتوبوس به تهران گفت: شــرکت های سازنده در جلساتی که در 
مجلس برگزار شد اعالم کردند تا چه میزان اتوبوس تحویل خواهند داد 

که به نظر ۵۰۰ دستگاه تا پایان سال تحویل داده خواهد شد.
چمران درخصوص تغییر مدیر مترو بیان اظهار کرد: مدیرعامل جدید 
مترو یکی از کارکشته ترین مســئوالن است و صالح دیده شد که تغییر 

مدیریتی انجام شود و امیدواریم شرایط بهتر از قبل را شاهد باشیم.

وی با اشــاره به اختصاص بن به اعضای شــورا گفت: چنین رســمی از 
ابتدا وجود داشته و از جمله مواردی که شــهرداری می تواند به مردم و 
سازمان ها کمک کند، بن در اختیار اعضا نیز قرار گرفته تا در مراجعات 
مردمی این کمک صورت بگیرد. در شــب عید مراجعات زیاد است و در 

پاییز نیز این بن اختصاص پیدا می کند.

رئیس کنگره بین المللی بیماری های شایع کودکان:
 تزریق واکسن پنوموکوک در کودکان

وری است  ضر
 رئیس هجدهمین کنگره بین المللی بیماریهای شــایع کودکان گفت: 
تزریق واکســن پنوموکوک )عفونت ریه( که یک بیماری ویروســی و 

اخیرا شایع شده در کودکان ضروری است.
محمد مهدی ناصحی در حاشیه برگزاری مراسم افتتاحیه هجدهمین 
کنگره بیــن اللملی بیماریهای شــایع کــودکان که در بیمارســتان 
مفید برگزار شــد، در گفت و گو با خبرنگار حوزه ســالمت ایرنا افزود: 
پنوموکوک یا عفونت ریه یک بیماری ویروســی است که این روزها بار 
مراجعه کودکانی که به آنفلوآنزا یا ســایر بیماریهای ویروسی و تنفسی 

مبتال شده و خوب درمان نشده اند، را افزایش داده است.
وی اظهار داشــت: کودکان می توانند با مراجعه به مراکز بهداشــتی و 

درمانی واکسن پنوموموک را تزریق کنند.
ناصحی تصریح کرد: فرد مبتال به آنفلوآنزا باید بر اســاس تجویز پزشک 
داروهای آنتی بیوتیک را بر اســاس نیاز و مقدار تعیین شــده مصرف 
کنند، زیاده روی در استفاده از این داروها باعث مقاوم شدن ویروس در 

سیستم ایمنی بدن شده و منجر به عفونت ریه می شود.

ارائه خدمات به کودکان و زنان باردار در مراکز جامع سالمت
وی تصریح کرد: بیماری های ویروســی رو به افزایش و ناشناخته است، 
مانند کرونا که همه گیری آن در ســطح دنیا و کشور مشکالت زیادی را 

برای افراد به خصوص کودکان ایجاد کرد.

ناصحی ادامه داد: به همین دلیل بحث واکسیناســیون و نگاه جامع تر 
به بیماری های ویروسی در طب کودکان حائز اهمیت بوده و باید مورد 
بررسی و توجه قرار گیرند.به گفته وی، این کنگره یکی از برجسته ترین 
و جامع ترین برنامه های علمی کشــور است که توسط اساتید برجسته 
ای از گروه کودکان کشــور در حــال برگزاری اســت، از ویژگی های 
شاخص و متمایز کننده امســال کنگره بحث پیرامون تکنولوژی های 
دانش بنیان و ارائه گایدالین های نوین بیماری های کودکان اســت که 

پزشکان بهترین بهره را می توانند از این کنگره ببرند.
خســرو رحمانی فوق تخصص روماتولوژی کودکان نیز در حاشیه این 
کنگره به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به همــه گیری بیماری آنفلوآنزا، 
تزریق واکسن بســیار موثر اســت و کودکانی که به این بیماری مبتال 
نشده و در صورت دسترســی واکســن آنفلوانزا را دریافت نکردند و یا 
کودکانی که مبتال شــدند بعد از بهبودی حتما این واکســن را تزریق 
کنند.وی افزود: واکســن آنفلوآنزا از ۴ نوع ویروس شایع جلوگیری می 
کند، این بیماری دارای عوارض کوتاه مــدت و بلند مدت بوده و دارای 
یک دوره ۷ تا ۱۰ روزه اســت که تب، درد عضالت و عالیم تنفسی مثل 

آبریزش تنفسی و سرفه ایجاد می کند.
دبیر اجرایــی کنگره تصریح کــرد: در صورت عدم درمان اســتراحت 
و مصرف مایعات کافی امکان اضافه شــدن عفونت هــای دیگر به این 
بیماری هســت که منجر به عوارضی مانند سینوزیســت و ذات الریه 
در کودکان می شود.وی اظهار داشــت: با توجه به نامگذاری امسال به 
ســال حمایت از شــرکت های دانش بنیان در کنار پنل های مختلف 
تخصصی و فوق تخصصی کودکان در این کنگره، پنلی نیز با موضوعات 
دانش بنیان قرار داده شــده که مورد بحث و تبادل و نظر در کنگره قرار 
می گیرد.هجدهمین کنگره بین المللی بیماریهای شــایع کودکان و 
همایش پرستاری تا چهارم آذر در بیمارســتان کودکان مفید دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی در حال برگزاری است.

شهر

رئیس ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: دوره 
پیش از دبستان اجبار نیست، اما ضروری است.

به گزارش مرکز اطالع رســانی و روابط عمومی وزارت 
آموزش و پرورش، مجتبی همتی فر در نشست شورای 
برنامه ریزی و نظارت پیش دبستان و کودکستان های 
شــهر تهران ماموریت اصلی ســازمان ملــی تعلیم و 
تربیت کودک را »سازماندهی مراکز تربیت کودک به 
خصوص در سه ســال دوم کودکی«، »توانمندسازی 

خانواده ها« و »ارتقای زیســت بوم کودکی در ایران« 
برشــمرد و اظهار کرد: آینده کشور وابســته به شیوه 
تربیت امروز کودکان است، اگر براساس منویات مقام 
معظم رهبری)مدظله العالی( بــه این امر توجه کنیم، 
می توانیم امید داشته باشــیم که دانش آموزان و نسل 

فردای ما پیشرفتی که مدنظر است را محقق کنند.
وی افــزود: دوره پیش از دبســتان، جزیــی از حوزه 
دبستان نیســت، بلکه خود یک دوره تربیتی مستقل 

اســت و خدمت به کودکان قبل از ورود به دبستان جدا 
از ماموریت و رسالت این ســازمان، یک وظیفه شرعی 
محسوب می شــود.همه ما در کنار وظایف اداری خود 

باید برای کودکان برنامه داشته باشیم.
همتی فر با اشــاره به ضرورت تشکیل ســازمان ملی 
تعلیم و تربیت کودک در راســتای مدیریت یکپارچه 
ســازی تصمیم ها و برنام ریزی هــا در عرصه کودکی 
تاکید کرد: در کنار تشکیل ســازمان، مطالعاتی بومی 

در رابطه با دوره کودکی انجام می شود تا منجر به شکل 
گیری الگــوی نظری و عملی تربیت کــودک در ایران 
شود.وی با تأکید بر این که مربی باید نحوه کار با کودک 
را به صورت تخصصی بدانــد و موقعیت های تربیتی را 
فراهم کند، اظهــار کرد: در این خصوص رشــته های 
مختلفی داریم که مربیان نه تنها خــود فرا می گیرند 
بلکه به خانواده برای مهــارت کار با کودک در خانه یاد 

می دهند.

آموزش

خریدار   ســخنگوی قــوه قضاییه ضمن 
اعالم دســتگیری ۴۰ تن از مخالن بازار ارز 
و سکه، گفت: در اغتشاشــات اخیر ۴۰ تن 
از اتبــاع خارجی که نقــش آفرینی کردند 
و حتــی در میدان هــم حضور داشــتند، 

بازداشت شدند.
 مسعود ستایشــی در نشست خبری اظهار 
داشت:  روشن است که ایراِن فرداِی مدنظر 
تروریســت ها چگونه است؛ ســیاه و تلخ، 
پراز آشــوب و ناامنی و درگیــری همچون 
برخی کشــورها که البته این آرزوی خام با 
هوشــیاری مردم و مسئوالن بی شک موفق 

نبوده و محکوم به ابطال است
به گفته او، صحنه هایــی که در خیابان های 
برخی از شهرها مشــاهده شد، خواب های 
آشــفته تروریســت ها برای آینــده ایران 
یکپارچه و ســربلند را آشکار کرد که به زعم 
خود امنیت عمومی را مخدوش و خشــونت 
را تئوریزه کرده و تروریســت ها را تجهیز، 

اغوا و تشویق می کنند.
ستایشی افزود: برنامه دشــمن این بود که 
از ظرفیت مردم به نــام اعتراض علیه برخی 
دستگاه ها اســتفاده کند که موفق نشد و به 
رگبار بستن مردم بی دفاع، حافظان امنیت 
و جوانان با سالح سرد و گرم و کشته سازی 
مقتوالنی که خود به قتل رساندند، نشان از 

نقشه شومی می دهد که دفع خواهد شد.
ســخنگوی قوه قضاییه، گفت: تروریســت 
ها از ابتدا ســناریو داشــتند و صحنه آرایی 
کردند و کســانی را در کف خیابان را تهییج 
می کنند و زنان و کودکان و مدافعان امنیت 
را هدف قرار می دهند؛ قاتالنی که در محفل 
و رسانه های خود با تغییر چهره این عملیات 
آلوده را درپیش گرفته اند و حافظان امنیت 
را مقصر جلوه می دهند؛ اینها بدانند مقابله 
ای سخت و پشــیمان کننده در انتظارشان 

خواهد بود.
وی ادامــه داد: تروریســت ها با ایــن رفتار 
نشــان می دهند که حتی حاضر نیســتند 
هزینه اقدامات کور خود را بپذیرند و دست 

خون آلود خود را مخفی می کنند.
ستایشی یادآور شد: ملت ایران سابقه سیاه 
منافقان دهه ۶۰ را فراموش نخواهند کرد و 
خوب اســت آنها طعم نقره داغ شدن و طرد 
همیشــگی خود نزد ملت ایران را بچشــند 
زیرا ایرانیان در مقابل دشــمن آماده و مهیا، 
مردمــی آگاه و یکپارچــه هســتند؛ از این 
رو دشــمن که تا قبل ســعی می کرد وجهه 
دیپلماتیک خــود را حفظ کنــد اما اکنون 
از ســِر ناچاری چهره واقعی خود را نمایان 
کرده است که البته این آشکارسازی زمینه 
همبستگی بیشتر ملت ایران را فراهم کرده 
است تا جایی که امروز ملت ایران به صورت 
یکپارچه توقــع برخورد بدون مســامحه و 
ســخت با این تروریست ها و دشــمنان را 

دارند.
ستایشــی اضافه کرد: تروریست های مخل 
امنیت کف خیابان همان تروریســت های 
اقتصادی هســتند که مانع فعالیت ســالم 
و کســب و کار مــردم می شــوند و همان 
تروریســت های رســانه ای هســتند که با 
جنگ طلبی و هم قسم شدن با دشمن قسم 
خورده ملت ایــران درصدد ایجــاد ناامنی 

هستند.
ســخنگوی قوه قضاییه تصریح کــرد: قوه 
قضاییه َعلَم خونخواهی زنــان و کودکان و 
حافظان امنیت را در دســت گرفته اســت 
و براســاس تدابیر با ســرعت، دقت و بدون 
چشم پوشی به وظیفه خود را عمل می کند 
و تروریســت ها را در هر موقعیتی که باشند 
به سزای اعمالشان خواهد رساند و بی شک 
این بســاط شــرارت بــه زودی زود جمع 

خواهد شد.
ستایشــی افزود: بار دیگر به ملت سربلند و 
ســرافراز ایران، خانواده معزز شهدا به ویژه 
شــهدای حوادث اخیر، شــهدای بسیجی، 
ســپاهی، فراجا و خانواده های داغدار آنان 
عرض تسلیت دارم و اطمینان می دهم قوه 
قضاییه از خون این عزیزان نخواهد گذشت 

و نمی گذارد که پایمال شود.

40 نفر از اتباع خارجی در اغتشاشات 
اخیر بازداشت شدند

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی 
درباره نقش اتباع خارجی در اغتشاشــات 
اخیر، گفــت: ۴۰ نفر از اتبــاع خارجی که 

در اغتشاشــات اخیر نقــش آفرینی کردند 
و حتی در میدان حضور داشــتند، بازداشت 
شــدند.وی ادامــه داد: تحقیقــات واجد 
محرمانگی اســت و مطابق قوانین داخلی 
کشــور ما طبق شــرایط قانــون مجازات 

اسالمی محاکمه خواهند شد.

دستگیری 35 نفر از مخالن بازار ارز 
و سکه

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی 
درباره التهاب ها در بازار ارز و ســکه و طال، 
اظهار داشــت: اخیرا ۲۱ نفر به اتهام اخالل 
در نظام اقتصــادی از طریق معامالت بدون 

مجوز دستگیر و تفهیم اتهام شدند.
وی ادامه داد: بــرای این افراد قــرار تأمین 
مناسب صادر شده اســت؛ همچنین دقت 
شــده اســت افرادی که اعمــال مجرمانه 
نداشته و مرتکب جرم نشــده اند، بی درنگ 

آزاد شوند.
ستایشی اظهارداشــت: هشت نفر از ۲۱ نفر 
از افراد بازداشت  شــده به دلیل بی گناهی 
بی درنگ آزاد شــدند اما ۱۳ نفــر دیگر که 
مرتکــب اعمــال مجرمانه شــده بودند با 
صدور قرار بازداشــت موقت در زندان به سر 

می برند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره ارز فردایی نیز 
گفت: ۱۴ نفر هم در مــاه اخیر در این رابطه 

دستگیر و تفهیم اتهام شدند.
وی ادامه داد: این پرونده ها اکنون در شعبه 
۱۰ بازپرسی ناحیه مســتقر در شعبه ویژه 
رسیدگی به پرونده های جرایم اقتصادی در 

جریان رسیدگی قرار دارد.
ستایشی توضیح داد: پرونده های این افراد 
توســط بازپرس آن در مرحلــه تحقیقات 
مقدماتی قــرار دارد و برای یــک نفر از این 
افراد قرار وثیقه، ۱۰ نفر قرار کفالت و سه نفر 

هم قرار التزام صادر شده است.

صدور 2 هزار و 432 رأی بدوی 
در پرونده های اغتشاشات اخیر

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی 
درباره آخرین وضعیت پرونده های قضایی 
مربوط بــه اغتشاشــات اخیــر، گفت: در 
دادســرای عمومی و انقالب تهران تاکنون 
یکهــزار و ۱۱۸ فقــره پرونــده بــه صدور 
کیفرخواســت منتــج شــده و در جریان 

رسیدگی قرار دارد.
وی افزود: تاکنون در کل کشور نیز تعداد ۲ 
هزار و ۴۳۲ فقــره پرونده نیز منتج به صدور 
رأی بدوی اعم از محکومیت و برائت شــده 

است.

آخرین وضعیت پرونده حادثه 
آتش سوزی زندان اوین

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی 
دربــاره آخریــن وضعیت پرونــده حادثه 
آتش ســوزی زندان اوین، گفــت: برای ۴۲ 
نفر پرونده تشکیل شده است که در مرحله 
تحقیقات قــرار دارد اما واجــد محرمانگی 
است و با توجه به تراکم در رسیدگی ها، کار 

با جدیت در حال انجام است.
وی تاکیــد کــرد: صــرف وقت بــه دلیل 
حساسیت برای رســیدگی و تعیین ابعاد و 
زوایای مختلف حادثــه در جریان قرار دارد 
و به محض اتمــام نتیجه به اطــالع عموم 

خواهد رسید.

توضیح سخنگوی قوه قضاییه درباره 
پرونده الهام افکاری

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی 
دربــاره پرونده الهام افــکاری )خواهر نوید 
افکاری(، گفــت: این فرد از نــام برادر خود 
اســتفاده کرد و به تحریک عــده ای از افراد 
مســتعد و همراهی با آنــان، در تجمعات 

دست داشته است.
وی افزود: عالوه بــر اینها، وی قصد خروج از 
کشور را هم داشــت که با حکم جلب و پس 
از تشــریفات قانونی که برای او صادر شــد، 
هنگام خروج از کشــور در یــک موقعیت 

بازداشت شد.
ستایشــی اظهارداشــت: اجتماع و تبانی 
به قصد اقدام علیه امنیت کشــور از طریق 
همراهی بــا فراخوان هــای معاندین نظام، 
اتهام این فرد اســت که به او تفهیم شــده و 
براساس آن قرار بازداشــت موقت برای وی 
صادر شــده اســت و اکنون در زندان به سر 

می برد.
ســخنگوی قوه قضاییه افزود: مشــارالیه 
ارتباط گســترده با عناصر فعال رسانه ای و 
شــاخص برانداز در داخل و خارج از کشور 
داشته است و در این زمینه ادله دقیق وجود 

دارد.
وی ادامــه داد:  نامبرده در تعامل با شــبکه 
تروریســتی ایران اینترنشــنال اقــدام به 
انتشــار اخبار کذب نمود و در آشــوب های 
اخیر اســتان فارس هم نقش آفرینی فعال 
داشته است و همین قبیل اقدامات موجب 
می شــود که داعش جرات را پیــدا کند که 
حوادث تلخــی مانند حادثه تروریســتی 
شــاهچراغ را رقم بزند و امنیت مردم تحت 

تاثیر قرار گیرد.

آزادی 100 نفر از بازداشت شدگان 
حوادث اخیر در سیستان و بلوچستان

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حوادث 
خاش و زاهدان و پرونده های تشــکیل شده 
و اینکه آیا اطالع رســانی ایــن موضوع هم 
مثل دادگاه های اخیر خواهــد بود یا خیر؟ 
گفت: نماینده رهبر معظــم انقالب،  موفق 
ارزیابی شــد و اثرگذار بود که برای بررسی 
اوضاع و احوال منطقــه مورد بحث و تدقیق 
در مســائل منطقه و دیدار چهره به چهره با 
خانواده شهدا و جانباختگان اخیر و شنیدن 

دغدغه های آنان صورت گرفت.
وی اظهارداشــت: این ســفر با اســتقبال 
گسترده مردم منطقه و سران طوایف و علما 
مواجه شد و با تاســی به این توجه، براساس 
مصوبات ســفر نماینده رهبر معظم انقالب 
و مصوبات شورای تأمین استان سیستان و 
بلوچستان و با تأکیدهای مستمر رئیس قوه 
قضاییه که نســبت به تعیین تکلیف قانونی 
و عاجل پرونده ها داشتند، اقداماتی صورت 

گرفته است.
وی ادامه داد: ۴۲ نفــر از متهمان با توجه به 
اظهار پشیمانی، آزاد شــدند و قرار بود سایر 
افراد هم تعیین تکلیف شــوند کــه امروز 

محقق شد و ۱۰۰ نفر دیگر هم آزاد شدند.
ستایشــی اضافــه کــرد: آزادی برخی از 
متهمان داللت بر اینکه پرونده بســته شده 
و تمام است؛ نیســت بلکه برخی  افراد با قرار 
تأمین صادره آزاد شــدند و ایــن افراد باید 
نشــان دهند که از اعمال خــود و اقداماتی 
که مرتکب شــدند به خصــوص حضور در 

اغتشاشات، پشیمان هستند.
ستایشــی تصریح کــرد: مطالبــه عموم 
برخورد قاطع با متهمان و مجرمان اســت و 

همه در برابر قانون یکسان هستند.
وی ادامه داد: نســبت به مســائلی که آنجا 
مطرح شــده و اینکه ممکن اســت کسی از 
مأموران خســارتی وارد کرده باشــد، نیز 
باید گفت که دســتگاه قضایی ملجا آسیب 
دیدگان است و نســبت به تخلفات و جرایم 
اعالمی در ســازمان قضائی نیروهای مسلح 

استان پرونده تشکیل شده است.

نیازمند اقدامات بسیج برای گره 
گشایی مشکالت کشور هستیم

ســخنگوی قوه قضاییه با اشــاره به ششم 
آذر، سالروز تشکیل ارتش بیست میلیونی، 
افزود: در آستانه فرارسیدن هفته بسیج قرار 

داریم که این ایام را گرامی می داریم.
وی ادامــه داد: نهال نوپایی کــه امام راحل 
در آغازین روزهــای پیروزی انقالب بنا نهاد 
امروز تبدیل به شجره مبارکه ای شده است 
که حافظ اســتقالل، ایمان، امنیت عمومی 
ایران اســالمی اســت و هر روز کارآمدی و 

نیازمندی به بسیج بیشتر خواهد شد.
ستایشی گفت: بسیج نه تنها در بعد امنیتی 
و دفاعی بلکه در ابعــاد مختلف اجتماعی، 
فرهنگی، اقتصادی و علمی امتحان خود را 
پس داده اســت و همواره نیازمند اقدامات 
آن برای گره گشــایی مشــکالت کشــور 

هستیم.

تشکیل قرارگاه پیگیری و اجرای 
فرامین و سیاست های ابالغی رهبری

سخنگوی قوه قضاییه از تشــکیل قرارگاه 
پیگیری و اجرای فرامین و سیاســت های 
ابالغی رهبری خبر داد و گفت: برای اجرای 
این فرامیــن قرارگاهی منســجم و پیگیر 
مستقر کردیم تا منویات و نگاه ایشان به قوه 

قضاییه اجرایی شود.  
وی ادامه داد: رهبر انقالب در فرمایش های 
خــود در هفتم تیر امســال دســتورهایی 
را بــرای پیگیــری و اجــرا به مســئوالن 
قضایی ابالع فرمودند همچنین بر اســاس 
قانــون تکالیفی متوجه قوه قضاییه اســت 
و در دســتگاه قضایــی به منظور اجرای 
این دســتورها قرارگاهی به ریاست معاون 
اول قوه قضاییه تشــکیل و هفته گذشــته 
دستورالعمل این قرارگاه از سوی رئیس قوه 

قضاییه تصویب شد.

ارجاع هوشمند پرونده ها
 به کارشناسی تا سه ماه آینده 

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی 
در خصــوص اینکه چرا ســامانه ارســال 
پرونده ها به کارشناســان رســمی هنوز به 
نتیجه نرســیده اســت، گفت: این سامانه 
یک نسخه آزمایشــی دارد که نام آن ارجاع 
هوشــمند اســت که در ســامانه مدیریت 
قضایی قــرار دارد؛ این اقدام بــرای ارجاع 
عادالنه کارشناســی به کارشناسان رسمی 

دادگستری از ناحیه قضات است.
وی افزود: ســامانه دیگری به نام ۱۵۱۵ در 
مرکز وکال و کارشناســان دادگســتری و 
سامانه ۲۰۲۰ در کانون وکالی دادگستری 
راه انــدازی شــده اســت و براســاس نیاز 
ارجاعاتی صورت می پذیــرد و تالش ما این 

است که ســامانه موجود با ظرفیت های ۲ 
سامانه یادشده ارتباط برقرار کرده تا توزیع 
عادالنه به بهتریــن نحو و به صورت خودکار 
انجام شود.وی افزود: ســه ماه برای قطعی 
شدن این ســامانه زمان نیاز است، سامانه 
ارجاع هوشــمند وظیفه ارجــاع پرونده به 
شــعب را هم دارد تا عدالت در ارجاع در نظر 

گرفته شود.

اقدام قانونی دستگاه قضایی برای حل 
مسئله دارو

ســخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی 
درباره تمهیــدات قوه قضاییــه برای حل 
مسئله دارو در کشور، گفت: موضوع فرایند 
دارو و مــوارد مرتبــط و اقدام بــرای تولید 
و توزیع از نظــر فرایندی، اجرایی اســت و 
ارتباط مستقیمی با دستگاه قضایی ندارد اما 
همواره تاکید رئیس قوه قضاییه بر این بوده 
که مالک برای ما رفع مشکالت مردم است 
و هر اقدام و کمکی از ناحیــه قوه قضاییه بر 

بیاید، دریغ نشود.
وی اظهارداشــت: آمادگی داریم در حیطه 
قانونی و کاری دســتگاه قضایی مشکالت 

این حوزه را رفع کنیم.

 دستگاه قضایی با سخنان بیهوده
 و غیر مستند برخورد می کند 

سخنگوی قوه قضاییه درباره ادعاها و دروغ 
پراکنــی برخی افراد شــاخص در جریان 
حادثه تروریســتی ایذه، گفت: بارها سئوال 
شــده بود که چرا با این افــراد به اصطالح 
شــاخص در مجموعه های مختلف برخورد 
نمی شود؛ نگاه دســتگاه قضایی این نبود 
که افــرادی که واجد شــرایطی هســتند، 
برخورد شــود اما ما تاکید می کنیم که همه 
در برابر قانون یکسان هستند و تذکر و ارشاد 
میزان و حدی دارد و کســانی که این افراد 
در ذهنشان مقبول بودند این را بر نمی تابند 
و برخــورد قاطع می خواهنــد؛ بنابراین در 
این راستا کســانی احضار شــده و به دلیل 

عدم حضور، جلب شدند.
وی ادامــه داد: این افراد به ظاهر شــاخص 
صحبت هایــی می کننــد کــه جامعــه را 
تحریــک می کنند تــا عده ای کــه غفلت 
دارند به کــف خیابان بیایند. کســانی که 
سخن بیهوده و غیر مســتند بگویند، قطعاً 

دستگاه قضایی با آنها برخورد می کند.
ستایشی اظهارداشت: قوه قضاییه براساس 
وظیفه قانونی خود در این رابطه حساسیت 
به خرج داده و جلوی شایعه سازی، تهمت و 

دروغ پراکنی را خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: از ابتدا هم اعالم کرده بودیم 
که فضــای عمومــی فضای بیــان مطالب 
غیرواقع و ایجاد تنش و تشــنج نیســت و 
همگان نســبت به اظهارنظر آزاد هستند و 
مطابق با قانون اساســی آزادی بیان دارند 
اما نه آن چیزی که هنجار شکنی باشــد و 

مطالب خالف واقع بیان شود.
ایــن  کــرد:  تاکیــد  ستایشــی 
هنجارشــکنی ها قابل بررســی است و بر 
اســاس یافته های متعدد،  متأسفانه برخی 
از حوادث اخیر نشأت گرفته از این حوادث 
است.ســخنگوی قوه قضاییه در پاســخ به 
سئوالی درباره اجرای قانون هوای پاک نیز، 
گفت: این موضوع در دادســتانی کل کشور 
و با نظارت دادســتان و در حوزه امور حقوق 
عامه در دســتورکار قرار گرفته و به صورت 
ویژه پیگیری شــده و جلســات متعددی 

تشکیل شده است.  
فعل هــا  تــرک  داد:  ادامــه  وی 
به هیأت های بازرســی مربوطــه ارجــاع 
داده شــده و کمیســیون اصل ۹۰ مجلس 
و ســازمان بازرسی گزارشــی دادند که در 
شعبه ۲ دادســرای ویژه کارکنان پرونده ای 
تشــکیل و افرادی از مسئوالن دستگاه های 
اجرایی در راستای عدم اجرای قانون هوای 
پاک، احضار شدند و امید داریم به زودی این 

موضوعات تعیین تکلیف شود.
ستایشی اظهارداشت: نتیجه ای هم سازمان 
بازرســی از پیگیری ها داشــته و اقدامات 
خوبی انجام و دستگاه های ضعیف در اجرای 
قانون اعالم شدند.نشست خبری سخنگوی 
قــوه قضاییه هــر دو هفته یکبــار روزهای 
سه شــنبه برگزار می شــود و این نشست از 
طریق تلویزیون اینترنتی ســیمای عدالت 

در حال پخش زنده است.

وری است پیش دبستانی اجبار نیست، اما ضر



جلســه کمیته  اصفهان-مریم مومنی
مدیریت شــرکت فوالد مبارکه روز شــنبه 
21 آبان ماه با حضــور مدیرعامل، معاونان و 
مدیران شرکت در سالن همایش های مرکز 
تحقیقات فــوالد مبارکه و با هدف بررســی 
عملکرد شــرکت در ماه اخیر و نیمه نخست 
آبان و تجزیه وتحلیل نقاط قوت و قابل بهبود 
در حوزه های تولید، توسعه و برنامه های آتی 

شرکت برگزار شد.
در این جلسه، مدیرعامل فوالد مبارکه پس 
از اســتماع گزارش های معاونــان و مدیران 
شــرکت، تصریح کرد: با توجه بــه اهمیت 
موضــوع ایمنی، توجــه همــه کارکنان و 
پیمانکاران شــرکت را به رعایت حداکثری 
دستورالعمل های این حوزه جلب می کنیم 
و همچنان تأکید داریم که سالمت کارکنان 
به عنــوان اصلی ترین ســرمایه شــرکت از 
اولویت هــای فــوالد مبارکه اســت. در این 
خصوص اگرچه عملکردها نشــان می دهد 
فرایند به درســتی در حال انجام اســت، اما 
باید پیش بینی ها، بازرســی ها و برنامه های 
جامع تری برای ارتقای عملکرد ایمنی داشته 

باشیم.
محمدیاســر طیب نیا در بخــش دیگری از 
ســخنان خود، ضمن ابراز خرسندی از روند 
روبه رشــد کیفیت محصــوالت و همچنین 
تولید محصوالت کیفی و خاص در شــرکت 
اظهار داشــت: ایــن روند نشــان می دهد 

همه همــکاران به ضــرورت و مزایای تولید 
محصــوالت متنوع کیفــی آگاهــی پیدا 
کرده اند؛ ازاین رو به خاطر داشــته باشیم هر 
محصولی که تولیــد می کنیم باید همچنان 
منطبق با ســفارش و درخواست مشتری و 

نیاز روز بازار باشد.
وی در همین زمینه تصریح کرد: آغاز نهضت 
تولید فوالدهــای خاص و پرآلیــاژ در فوالد 
مبارکه بسیار ارزشمند است و گام بلندی در 

صنعت فوالد کشور به شمار می آید.
مدیرعامل فــوالد مبارکه گفــت: در حوزه 
مصارف، آمارها بیانگر این اســت که میزان 
مصرف برق شــرکت در 7 ماه نخست سال 
1401 نســبت به مدت مشابه ســال قبل 
علی رغم تولید بیشــتر، روند کاهشی داشته 
اســت. این امر می توانــد در کاهش قیمت 
تمام شده و مصرف بهینه نقش قابل توجهی 

داشته باشد.
طیب نیا تأمین مواد اولیه را یکی از بزرگ ترین 
چالش های پیش روی فوالدســازان کشور و 
حتی بزرگ ترین فوالدسازان جهان دانست 
و اظهار داشــت: بایــد در کنــار اقدامات در 
حال انجام توســط دولت، همکاران معاونت 
معدن نیز درزمینــه پروژه های تحقیقاتی و 
اکتشــافات و تأمین تجهیزات حوزه معدن، 
برنامه ریزی بهتر و فعالیت بیشــتری داشته 

باشند.
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری 

از ســخنان خود بر اهمیت احداث هرچه 
ســریع تر پروژه نورد گرم شــماره 2 فوالد 
مبارکه تأکید و تصریح کــرد: تا زمانی که 
این واحد احداث و وارد مدار تولید شــود، 
باید برای فروش همه محصوالت باألخص 
تختال های تولیدی مــازاد، برنامه ریزی و 
بازاریابی داخلــی و صادراتی هدفمندتری 
داشته باشــیم. در شــرایطی که رکود در 
بازارهــای جهانی و کشــور وجــود دارد، 
باید با تمــام توان، تمرکز خــود را بر تولید 
تختال های کیفی تــر و محصوالت با ارزش 

افزوده بیشتر بگذاریم.
مدیرعامل فوالد مبارکــه ضمن قدردانی 
از پروژه هایــی کــه در راســتای کاهش 
مصارف انرژی، آب و مواد نسوز و همچنین 
افزایش تولید محصول منطبق با ســفارش 
در بخش های مختلف شــرکت اجرا شده 
اســت تصریح کرد: عالوه بر تنوع و کیفیت 
محصول، یکی دیگــر از مؤلفه های اثرگذار 
بر حضــور موفــق در بازارهــای جهانی و 
تاب آوری شــرکت در شــرایط ســخت، 
کاهش قیمت تمام شــده محصول اســت 
که شایسته اســت با جدیت بیشتری بر آن 

تمرکز داشته باشیم.
طیب نیــا پیش بینــی و تأمیــن به موقــع 
تجهیزات و مــواد اولیه موردنیــاز خطوط 
تولید را از ضروریات شرکت دانست و گفت: 
همــکاران حوزه های بومی ســازی و خرید 

شرکت باید در کوتاه ترین زمان ممکن اقالم 
موردنیاز خطوط تولیــد و تعمیرات را تأمین 
کنند تا کارکنان خطوط تولید بدون دغدغه 

بتوانند به کار تولید همت گمارند.
وی با اشــاره به این موضوع که ممکن است 
در فصول سرد سال مجددا با محدودیت گاز 
مواجه شویم خاطرنشان کرد: در فرصت های 
مقتضی بایــد بــرای تأمیــن و تولید آهن 
اسفنجی باکیفیت موردنیاز، اقدامات الزم و 

کافی را انجام دهیم.
گفتنــی اســت در ایــن جلســه معاونان 
و مدیــران ذی ربــط گزارش هایــی در 

حوزه های عملکرد ایمنی شرکت، شرایط و 
وضعیت کیفی محصوالت، عملکرد نواحی 
زیرمجموعه معاونــت بهره برداری ازجمله 
آهن ســازی، فوالدســازی و ریخته گری 
مداوم، نورد گرم، نورد سرد و مجتمع فوالد 
سبا، برنامه ها و دســتاوردهای شرکت در 
حوزه های مدیریت سیســتم ها و فناوری 
اطالعــات در نواحی ازجمله نورد ســرد و 
معاونت های اقتصادی و مالی و معدن ارائه 
کردند کــه موردتوجه مدیرعامل و ســایر 
معاونــان و مدیران حاضر در جلســه قرار 

گرفت.

رشــت مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن، با بیان اینکه 
امسال رفع 17 نقطه حادثه خیز محورهای اســتان در دست اقدام است، 

خاطرنشان کرد: تاکنون 10 نقطه حادثه خیز را رفع کردیم.
غالمعلــی نیک فهم  بــا تاکید بــر لزوم شناســایی نقــاط حادثه خیز 
در ســطح محورهای اصلی و شــریانی، اظهــار کــرد: مطالعات الزم 
درخصوص نقــاط حادثه خیز اســتان گیالن با همــکاری پلیس راه و 

سایر دست اندرکاران و کارشناسان حوزه راهداری انجام شده است.
وی با بیان اینکه نقاط دارای بیشــترین تصادف راهنمایی و رانندگی را به 
عنوان نقاط پر حادثه معرفی کردیم، افزود: در حال حاضر ۹۸ نقطه حادثه 

خیز در سطح محورهای استان گیالن شناسایی شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن از عملیاتی شــدن رفع 
نقاط حادثه خیز از ســال ۹۶ خبر داد و گفــت: در بازه 1۳۹۶-1400 

موفق به رفع 40 نقطه حادثه خیز استان شــدیم که اغلب این محورها 
شــریانی بودند؛ البته تعدادی نیز شــامل محورهای فرعی و روستایی  

می شود.
نیک فهم بــا بیان اینکه امســال رفع 17 نقطه حادثــه خیز محورهای 
استان در دست اقدام است، خاطرنشــان کرد: تاکنون 10 نقطه حادثه 
خیــز را رفع کردیــم و هفــت نقطه دیگر در غرب اســتان در دســت 

اجراست که باید رفع شود.
وی از آشکارســازی کلیه ۹۸ نقطه حادثه خیز استان خبر داد و متذکر 
شــد: عملیات تکمیلی این محورها ادامــه دارد و همچنان در حال رفع 

نقاط پر حادثه استان هستیم.

قزوین-مریم نقدی   فرمانده انتظامی استان قزوین 
گفت: 2 سارق زن که با پرسه زدن در شهرهای محمدیه 
و مهرگان 40 دستگاه خودرو را به ســرقت برده بودند، 

دستگیر شدند.
سردار علی ابراهیمی اظهار کرد: در پی وقوع چندین 
فقره سرقت خودرو در شهرهای محمدیه و مهرگان و 
ایجاد جو ناامنی در بین شــهروندان، بررسی موضوع 
در دســتور کار پلیس قرارگرفتــه و بالفاصله تیمی 
زبده از کارآگاهــان پلیس آگاهی شهرســتان البرز، 
بررســی شــواهد و آثار باقیمانده در محل های وقوع 

سرقت را آغاز کردند.

وی افزود: با بررســی فیلــم دوربین های مداربســته و 
همچنین استفاده از شــگردهای پلیسی مشخص شد 
ســارقان مورد تعقیب 2 نفر زن هستند که با پرسه زدن 
در محل های خلوت شهرهای مهرگان و محمدیه اقدام 

به سرقت خودرو می کنند.
بنا بر اعالم روابط عمومی نیروی انتظامی استان قزوین، 
ســردار ابراهیمی عنوان کرد: مأموران پس از شناسایی 
سارقان با هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی آن ها را 

در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند.
وی تصریح کرد: متهمان در تحقیقات انجام شده به 40 

فقره سرقت خودرو در شهرهای یادشده اعتراف کردند.

گیالن
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خبر داد؛

رفع ۱۰ نقطه حادثه خیز در محورهای گیالن طی سال جاری

وین توسط ۲ زن و در قز سرقت ۴۰ خودر

بوشهر - رضا حیدری معاون آموزش قرارگاه 
مهارت آمــوزی نیروهای مســلح کشــور گفت: با 
برنامه ریزی انجام شده در ســال جاری 500 هزار 
ســرباز در بیش از دو هزار کارگاه آموزشی مهارت 

های فنی و حرفه ای را فرا خواهند گرفت.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان بوشــهر، ســردار فرامرز معظمی 
گودرزی در نشســت بــا مدیر کل آمــوزش فنی و 
حرفه ای استان بوشهر ،اظهار داشت: در سالجاری 
تاکنون ۳00 هزار نفــر از ســربازان در قالب طرح 
هایمهارت آموزی، آمــوزش دیده اند، که این تعداد 

تا پایان سال به 500 هزار نفر خواهد رسید.
وی با شــاره به اینکه مهارت های فنــی و حرفه 
ای در 500 حرفــه مهارتــی به ســربازان ارایه 
می شــود، افزود: از ایــن به بعد بهســربازانی که 
وارد نیرو های مسلح می شــوند رزومه کاری می 
دهیمو آن ها دارای گواهی کار می شــوند و وقتی 
از ســربازی خــارج ووارد جامعه شــدند دارایی 
ســابقه کار باشــند، بــر همین اســاس درپایان 
خدمت گواهــی مهارتی و کار به ســربازان داده 
می شود که درآن گفته می شــود سربازان دارای 

سابقه کار هستند.
ســردار معظمی گودرزی تصریح کرد: در بسیاری از 
محیط های کاراین گواهی ها مورد قبول اســت البته 
باید رســانه های گروهی کمککنند تا این موضوع جا 
بیفتد و جامعه بپذیرد فردی که به ســربازیرفته کار 

تخصصی انجام داده است.
معاون آموزش قــرارگاه مهارت آمــوزی نیروهای 
مسلح کشور اضافه کرد: در مدت چهار سال گذشته 
یک میلیون نفر از سربازان تحتپوشش مهارت های 
عمومی و تخصصــی قرار گرفته کــه 700 هزارنفر 

مدرک مهارت آموزی دریافت کردند.
وی با بیان اینکه تالش می کنیم تا محیط ســربازی 
همچون یکدانشگاه سبب کســب دانش و معرفت 
باشــد،افزود: یش از چهارسال از تشــکیل قرارگاه 
مهارت آمــوزی می گذرد و خداوند راشــاکریم که 
با تدوین اســناد راهبردی و هــم افزایی ظرفیت ها 
درراســتای تحقق یکی از تدابیر مهم رهبر انقالب 
در موضوع مهارتآموزی اقدامات اساســی داشــته 

باشیم.
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر گفت: 
در ســال جاری تاکنون 4700 ســرباز در یگان های 
نظامی و محیط کار واقعی مهارت های فنی و حرفه ای 
را فرا گرفته اند که این تعداد تا پایان سال به 7500 نفر 

خواهد رسید.
عبدالمجید دراهکی با بیان اینکه این آموزش های 
در 2۶0 دوره و تنوع 100 حرفه آموزشــی اجرایی 
شــده اســت، افزود: تالش داریم حرفه های حرفه 
های ارایه شــده در یگان های نظامی اســتان را تا 

پایان سال ب 120 حرفه آموزشی افزایش دهیم.

مدیر باغبانی ســازمان  خــرم آباد-طوالبی
جهاد کشــاورزی لرســتان گفت: از یــک هزار 
هکتار اراضی کشــاورزی که به کشــت زعفران 
اختصــاص پیدا کــرده حــدود 2 تــن زعفران 

برداشت می شود. 
محمد حســن کیانی فر با اشاره به اینکه یک هزار 
از اراضی کشــاورزی استان زیر کشــت زعفران 
اســت، عنوان کرد : بیشترین ســطح زعفران در 
شهرســتان کوهدشت کشت می شــود، نیاز آبی 
کم همچنین ســازگاری این محصول باعث شده 
ما بیشترین سطح کشــت را در شهرستان داشته 

باشیم.
 وی افزود: از یک هزار هکتار اراضی کشــاورزی 
که به کشــت زعفران اختصاص پیدا کرده حدود 

2 تن زعفران برداشت می شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی لرستان 
با بیان اینکه نســبت به سال گذشــته ده درصد 
افزایش برداشت زعفران داشــته ایم، عنوان کرد: 
ســال گذشــته حدود 1۹00 تن برداشت شد در 
حالی که این میزان در ســال زراعی جدید 2 تن 

است.
کیانــی فر افزود: در خصوص ســطح زیر کشــت 
زعفران نیز ده درصد افزایش داشــته ایم، ســال 
گذشته ۸72 هکتار به کشــت زعفران اختصاص 
پیدا کرد اما امســال به یک هــزار هکتار افزایش 

پیدا کرد.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خود با 
اشــاره به اینکــه چندیــن کارگاه بســته بندی 
زعفــران در اســتان داریــم، عنــوان کــرد: اما 
متاسفانه شــاهد خارج شــدن زعفران استان به 

صــورت فله ای و صــادرات آن با برند شــهرهای 
دیگر انجام می شود.

مدیرباغبانی ســازمان جهاد کشاورزی لرستان با 
اشــاره به اینکه تولید زعفران در استان خیلی باال 
نیســت، گفت: دنبال این هســتیم که در آینده 
نزدیک تشــکل یا تعاونی زعفران ایجاد کنیم که 
هم باعث حذف دالالن از بازار زعفران شــود هم 

بهره برداران متحمل ضرر نشوند.
کیانــی فر با بیان اینکه به دنبال توســعه کشــت 
زعفران در اســتان هســتیم، گفت: با پیش بینی 
تســهیالت از صنــدوق کارآفرینــی شــرایط را 
برای افزایش ســطح زیر کشــت زعفــران فراهم 
کرده ایم، البتــه یکی از چالش هــای پیش روی 

ما عدم تناسب تسهیالت با نیاز متقاضیان است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشــاورزی لرستان 
در پایان با بیان اینکه نســبت به ســال گذشــته 
ده درصد افزایش برداشــت زعفران داشــته ایم، 
عنــوان کرد: ســال گذشــته حــدود 1۹00 تن 
برداشــت شــد در حالی که این میزان در ســال 

زراعی جدید 2 تن است

بوشهر لرستان

۵۰۰ هزار سرباز  آموزش های فنی و حرفه ای را فرا می گیرند برداشت ۲ تن زعفران از اراضی لرستان 

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد؛

آغاز نهضت تولید فوالدهای خاص و پرآلیاژ در فوالد مباركه
وندان پیام مدیرعامل شركت نفت و گاز ار

 به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

اهواز - محمد مجدم   مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز اروندان با صدور پیامی فرا رسیدن هفته بسیج و سالروز صدور فرمان 
تاریخی حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین را 

گرامی داشت.
در متن این پیام امده است

تا وقتی که این کشور و این ملت به امنیت احتیاج دارد، به نیروهای بسیج، 
به انگیزة بسیج، به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج 

است.
»مقام معظم رهبری«

سالم و صلوات خدا بر شهیدان بسیجی و درود و برکات او بر زنان و مردان 
بلند همتی که در قامت یک عنصر فرهنگی موثــر و در جهت صیانت از 

انقالب اسالمی از هیچ کوششی دریغ نکردند.
دفاع مقدس، تصویری شــفاف و روشن از تفکر بســیجی است و تکریم 
بسیج، پاسداشــت مروت و جوانمردی و تضمینی بر آینده سرافراز این 

مرز و بوم می باشد.
آنچه مسلم است اینکه؛ همت و تفکر بسیجی تنها مختص به دوران جنگ 
نبوده و در همه عرصه ها شاهد حضور موفق و نقش بی بدیل بسیجیان در 

وقایع مختلف کشور بوده ایم.
لذا هفته بسیج فرصتی مغتنم برای تجلیل از این حماسه آفرینان خواهد 

بود.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بسیجیانی که برای حفظ کیان 
نظام مقدس جمهوری اســالمی و امنیت ملت شریف ایران جان فشانی 
ها کردند، فرارسیدن سالروز تشــکیل بسیج مستضعفان را به بسیجیان 
همیشه سرافراز به ویژه بســیجیان و کارکنان خدوم شرکت نفت و گاز 
ارونــدان تبریک عرض نمــوده، توفیقــات روز افزونتــان را در خدمت 
شایسته تر و حفاظت و حراســت از ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی 

از خداوند متعال مسألت دارم.

 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد؛
حذف شبکه سیمی برق در نقاط شهری ایالم

ایالم-حسن آبی  مدیرعامل شــرکت توزیع برق ایالم گفت: شبکه 
سیمی برق در نقاط شهری این استان با اجرای کامل شبکه خودنگهدار تا 

پایان امسال حذف می شود.
ولی اهلل ناصری مدیرعامل شــرکت توزیع برق ایالم گفت:شبکه سیمی 
برق در نقاط شهری این استان با اجرای کامل شبکه خودنگهدار تا پایان 

امسال حذف می شود.
وی بیان کرد: این شــرکت فرسودگی شــبکه برق را در قالب طرح های 
اصالح و بهینه ســازی مناطق شهری و روســتایی بطور مستمر دنبال 

می کند.
وی افزود: امسال اصالح و بهینه شبکه توزیع برق 100 روستای استان در 
دستور کار است که در قالب این طرح کابل های خودنگهدار اجرا و شبکه 
بهسازی می شود و با بازســازی این خطوط می توان خدمات بهتری را به 

مشترکان ارائه کرد.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق ایالم یکی از برنامه های این شــرکت در 
حوزه بهینه سازی شبکه توزیع را تقویت فیدر ها عنوان کرد و مطرح کرد: 
پایه های فرسوده این فیدر ها که در نقاط شــهری و روستایی قرار دارند، 

تعویض می شوند.
ناصری بیان کرد: 250 کیلومتر شبکه توزیع ســیمی تا پایان امسال به 
کابل های خودنگهدار تبدیل خواهد شــد که در نتیجه آن تلفات و پرت 

انرژی به حداقل رسیده و ضعف ولتاژ های احتمالی نیز کاهش می یابد.
وی اظهار کرد: 100 درصد نقاط شهری این اســتان با تکمیل این 250 
کیلومتر به کابل های خودنگهدار تبدیل خواهد شــد و بر اســاس برنامه 
ریزی ها این پروژه تا حدود 2 ســال آینده در نقاط روستایی نیز عملیاتی 

می شود.

 جلسه شورای معاونین شهرداری چهارباغ 
برگزارشد

جلسه شورای معاونین شهرداری چهارباغ به ریاست  البرز-مظفری 
مهندس موسوی شهردار و با حضور معاونین و روسای ادارات شهرداری  

در دفتر شهردار برگزار شد.
در این جلسه که یکشــنبه هر هفته برگزار می شود به موضوعات اساسی 
شهرداری در بخش های شهرسازی، خدماتی، فرهنگی، عمرانی، فضای 

سبز، مالی، اداری،اجراییات،درآمد و… رسیدگی شد.
مهندس موسوی شهردار چهارباغ در این جلسه بار دیگر خواستار تالش 
مضاعف و هم افزایی کارکنان شهرداری برای افزایش درآمد،خدمت بی 

منت و تکریم ارباب رجوع شد.
مهندس موسوی افزود: مردم با امید به شــهرداری می ایند تا مشکالت 
شان حل شود و ما باید طوری خدمت رسانی کنیم که امید مردم بیشتر 

شود.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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سامانه چک امن دیجیتال )چکاد( با مشارکت بانک تجارت رونمایی شد
بانک تجارت پیشتاز در ارائه خدمات چک دیجیتال

بانک تجارت به عنوان یکی از سه بانک نخست 
حاضر در رونمایی از ســامانه چک دیجیتال و 
به عنوان بانک برتر در ارائه ســرویس نسبت به 
ســایر بانک های حاضر در طــرح، این خدمت 

نوین را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، سامانه 
چک امن دیجیتال )چکاد( با حضور احســان 
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا فاطمی امین وزیر صنعت، 
معدن و تجــارت، علی صالح آبــادی رییس کل بانــک مرکزی، هادی 
اخالقی فیض آثــار مدیرعامل بانــک تجارت و جمعــی از نمایندگان 
مجلس رونمایی شد؛ ســامانه ای که بانک تجارت به عنوان یکی از سه 
بانک نخســت حاضر در ارائه این خدمت جدید از طریــق همراه بانک 

تجارت آن را در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

چک دیجیتال چیست؟
چک دیجیتال نوع جدیدی از چک اســت که ســرعت، دقت و امنیت 
بیشــتری در عملکرد و نقدشوندگی نســبت به چک های کاغذی دارد 
و تمام قوانیــن چک کاغذی برای آن قابل اجراســت و بــا یک امضای 
الکترونیکی اعتبار پیدا می کند؛ این سامانه با هدف ایجاد بستری برای 
ارائه چک امن دیجیتال و رفع مخاطــرات احتمالی چک های کاغذی 
راه اندازی شده اســت و امکان مدیریت و نظارت آنالین مبادله چک را 

برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می کند.

مزایای چک الکترونیک
از مزایای چک دیجیتال می توان به سرعت زیاد در ثبت و پردازش، 
عدم نیاز به ارســال نســخه فیزیکی چک، امنیت باال و عدم امکان 
سرقت یا تحریف چک، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، 
صرفه جویی در مصــرف کاغــذ، اطالع رســانی از وضعیت نقل و 
انتقاالت چک و مطلع شــدن صاحب چک بعــد از پرداخت وجه، 
حذف مراحل زمان گیر مثل جابه جایی، دســته بندی و حسابداری 
چک ها، هزینــه عملیاتی پاییــن و امکان جایگزینــی در تمامی 

معامالت اشاره کرد.
سامانه چکاد با هدف ایجاد بســتری برای ارائه چک امن دیجیتال و 
رفع مخاطــرات احتمالی چک های کاغذی راه اندازی شــده اســت 
که امــکان مدیریــت و نظارت آنالیــن مبادله چک را برای شــبکه 
بانکی و بانک مرکزی فراهم می کند. از دیگر ســو، یکی از مهمترین 
ویژگی های چک الکترونیک امکان نقدشوندگی آن توسط تمام افراد 
جامعه، حتی آن هایی است که امکان اســتفاده از ابزارهای دیجیتال 

را ندارند.
ســامانه چکاد با هدف ایجاد بســتر امن بین بانکی جهــت ارائه چک 
دیجیتال و برطرف کردن مشکالت چک فیزیکی ایجاد شده و بانک ها 
با بهره گیری از ســرویس های ارائه شده توسط این ســامانه می توانند 
ســرویس های چک دیجیتال را برای مشتریان خود عرضه کنند. توجه 
به این نکته هم حائز اهمیت است که چک دیجیتال موجودیتی مشابه 
چک کاغذی دارد؛ با این تفاوت که در ایــن نوع چک، امضای دیجیتال 

معتبر خواهد بود.

روش صدور چک الکترونیکی
با نصب همراه بانک تجارت، نصب و فعالســازی برنامه »هامون« جهت 
ثبت امضای الکترونیکی و همچنین داشتن یک حساب جاری با امکان 
صدور دسته چک امکان اســتفاده از خدمات ســامانه چکاد به منظور 
دریافت و صدور چــک دیجیتال برای کاربران فراهم می شــود. پس از 
فعال ســازی خدمت چک دیجیتال در منوی مربوطــه در همراه بانک 
تجارت، خدمات مربوط به چک دیجیتال اعم از درخواست صدور دسته 
چک، صدور چک، امکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، مشاهده 
دسته چک صادر شــده و برگه های چک دیجیتال، مشاهده چک های 
دریافتی، انتقــال چک دیجیتال، ضمانت چک، مسدودســازی چک، 
ابطال چک و نقد کردن چک بدون مراجعه به شــعبه قابل انجام خواهد 

بود.

56 هزار میلیارد ریال تسهیالت حمایتی بانک 
وه های هدف توسعه تعاون به گر

عضو هیــات مدیره بانک توســعه تعــاون از  
پرداخت ۵۶ هــزار میلیارد ریال تســهیالت 

حمایتی بانک به گروه های هدف خبر داد
محمدجعفــر ایرانی عضو هیــات مدیره بانک 
توسعه تعاون در جلســه کمیته تطبیق بانک 
اظهار داشت: این بانک ۲۱۰ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت در ســال ۱۴۰۱ پرداخت نموده و 

رشد ۶۰ درصدی در این بخش رقم خورده است.
وی افزود: تکالیف بانک توســعه تعاون در حوزه پرداخت تســهیالت 
حمایتی قرض الحســنه ازدواج جوانان، فرزندآوری، مشــاغل خانگی، 
معرفی شــدگان کمیته امداد، سازمان بهزیســتی و بنیاد شهید از ۵۶ 
هزار میلیارد ریال در ســال جــاری فراتر رفته اســت و بانک ۴۳ هزار 
میلیارد ریال نیــز در پرداخت تســهیالت بند الف تبصــره ۱۸ قانون 
بودجه تکلیف بر عهده دارد و بانک به زودی بخشی از عاملیت طرح ملی 

مسکن را نیز پذیرا خواهد شد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون گفت: در بانکداری انواع فرآیندها 
بــرای تجهیز منابــع، تخصیص منابــع، پرداخت تســهیالت، صدور 
ضمانت نامه، صدور اعتبار اسنادی، عملیات ارزی و سایر عملیات بانکی 

تعریف گردیده است.
وی افزود: بسیاری از فرآیندها و سازوکارها مترتب آثار حقوقی هستند 

که حقوق مشتریان و ذینفعان به نحو مناسبی باید رعایت گردد.
ایرانی افــزود: »تطبیق« نقــش ســازنده و راهبردی بــرای نظارت 
فرآیندهای بانکی بر عهده دارد و نقــش ارکان تطبیق بانک را نظارت بر 

فرآیندهای بانکی حائز اهمیت است.
عضو هیات مدیــره تأکید کرد: کمیتــه تطبیق بانک توســعه تعاون 
متشکل از نخبگان حقوقی و صاحب نظران برجســته کشور در زمینه 
حقــوق و فرآیندهای بانکــی دارای این ظرفیت اســت کــه با اعمال 
نظارت عالیه بر فرآیندها و مکانیزم های بانکی، شــرایط بهتری را برای 

بانکداری توسعه ای ایجاد نماید.
وی تصریح کــرد: تطبیق عملیــات بانکی با اســتانداردهای متعارف 
ملی و بین المللی می تواند در گســترش بانکداری توســعه ای و توسعه 

همکاری ها در سطوح بانکداری داخلی و عملیات ارزی چاره ساز باشد.
رییس کمیته تطبیق بانک توسعه تعاون گفت: در جمع خبرگان حاضر 
در کمیته، یکی از خبرگان فقهی نیز حضور دارد که در نظارت شــرعی 
و نیز توســعه محصوالت نوین و فعالیت در اوراق تأمین مالی اســالمی 

اثرات مثبتی خواهد داشت
. ایرانی خاطر نشــان کرد: یکی از اهداف سیســتم بانکــی حمایت از 
فعالیت های تولیدی و بخش واقعی اقتصاد و جلوگیری از فعالیت های 

ناسالم و غیر رسمی است
در این جلسه ربیعا اســکینی، خلیل حیات مقدم، مســعود کاکاوند و 
ایرانشــاهی به عنوان اعضای کمیته تطبیق مطالب تخصصی را مطرح 
نمودند. شــایان ذکر اســت مهدیه ابراهیمی رییس اداره کل تطبیق 
قوانین و مقررات بانــک و مجتبــی زارع معاون ایــن اداره نیز حضور 

داشتند.

گذر سرمایه بیمه اتکایی ایران معین از مرز 
12هزار میلیارد ریال

پس از ارائه گــزارش توجیهی افزایش ســرمایه از ســوی مدیرعامل و 
اظهار نظر حسابرس شــرکت در این خصوص، با موافقت صددرصدی 
سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق العاده بیمه اتکایی ایران معین، 
سرمایه شرکت از۸،۰۹۰ میلیارد ریال به ۱۲،۵۰۰ میلیارد ریال افزایش 
یافت.به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی ایران معین، در این جلسه که 
با حضور کلیه سهامداران، اعضای هیأت مدیره، نمایندگان بیمه مرکزی 
ج.ا.ایران و حسابرس و بازرس قانونی شــرکت )سازمان حسابرسی( در 
محل دفتر ارتباطی تهران به ریاســت حمید دیانت پــی رئیس هیأت 
مدیره، تشکیل شــد، افزایش ۵۴ درصدی ســرمایه در دستور کار قرار 
گرفته و به تایید ســهامداران رســید. در ادامه مجمع فوق، مدیر عامل 
شرکت بیمه اتکایی ایران معین ضمن قدردانی از حمایت سهامدار عمده 
مبنی بر اصالح ساختار مالی شرکت، افزایش سرمایه صورت گرفته را از 
جهات مختلفی حائز اهمیت دانست.مجتبی حیدری در این باره اظهار 
داشــت: به دنبال تحقق تصمیم مهم افزایش سرمایه، عنوان بزرگترین 
شرکت اتکایی از منظر سرمایه ثبتی به نام بیمه اتکایی ایران معین رقم 
خورد که این امر می تواند مزیت های متعددی از جمله افزایش ظرفیت 
نگهداری اتکایی و افزایش پرتفوی ســرمایه گذاری بر اساس حد نصاب 

های آئین نامه سرمایه گذاری بیمه مرکزی را ایجاد کند.   
ی با تاکید بر اینکه برای توسعه کســب و کار این شرکت به ویژه ورود به 
بازار تکافل اتکایی افزایش ســرمایه ضروری بوده افزود: عالوه بر موارد 
یاد شده، شرکت های اتکایی برای پساتحریم و اخذمجوز قبولی اتکایی 

خارج از کشور به سرمایه قابل قبول نیاز دارند.

پیشنهاد بیمه  سرمد برای سومین کشور 
زلزله خیز جهان

شاید یکی از ضروری ترین بیمه ها برای ســرزمینی که در برخی آمارها، 
سومین کشور زلزله خیز جهان است، بیمه آتش سوزی باشد.به گزارش 
روابط عمومی بیمه سرمد، ایران یکی از زلزله خیزترین کشورهای جهان 
اســت و حتی در برخی آمارها، جایگاه ســوم را در میان زلزله خیزترین 
کشورها دارد. آمار ســایت استاتیســتا، از زلزله های ۱۰۰ سال اخیر در 
دنیا، نشان می دهد که ایران در در کنار کشورهای چین، اندونزی و ژاپن 
از زلزله خیزترین کشــورهای دنیا است. بررســی موقعیت جغرافیایی 
زلزله ها در ایران نیز نشــان می دهد که اکثر نقاط ایران از گزند زلزله در 
امان نیســتند و تقریبا تمامی نقاط ایران در معرض وقوع زلزله هستند. 
بیمه آتش سوزی بر خالف اسمش، پوشش های متنوعی مانند سرقت، 
صاعقه و حتی زلزله را نیز دارد که می تواند یک پوشــش کامل بیمه ای 
برای منازل مسکونی شــهروندان و تکیه گاهی برای آنان در زمان وقوع 
خطراتی چون زلزله، آتش سوزی، سرقت و ... باشد. هموطنان می توانند 
از طریق شبکه نمایندگی بیمه سرمد در سراسر کشور، از خدمات بیمه 

آتش سوزی بیمه سرمد با پوشش زلزله و سرقت استفاده نمایند. 
webapp. شما می توانید از طریق وب اپلیکیشن بیمه سرمد به آدرس
sarmadins.ir و در بخش مراکز صــدور، نزدیکترین نمایندگی های 
بیمه سرمد را جســتجو و مســیریابی کنید و با مراجعه به نمایندگان 

سرمد در سراسر کشور این بیمه نامه را تهیه کنید.

معاون فنی بیمه های اشخاص نوین
اطمینان از درآمدی مطمئن، تضمینی و بلند 
مدت مهم ترین شاخصه بیمه مستمری است

معاون فنی بیمه های اشــخاص بیمه نوین: مهم ترین شــاخصه ای که 
می توان برای محصوالت مستمری علی الخصوص مستمری بیمه نوین 
در نظر گرفت، اطمینــان از ایجاد درآمدی مطمئــن، تضمینی و بلند 

مدت، تا زمان حیات خود، در دوران بازنشستگی است.
به گــزارش روابط عمومی و تبلیغــات بیمه نویــن؛ وحیدرضا جمالی 
معاون فنــی بیمه های اشــخاص بیمه نوین با اشــاره بــه مزیت های 
بیمه نامه مســتمری این شــرکت که به تازگی روانه بازار شــده است، 
توضیح داد: با توجه به مشتری پســند بودن ارائه خدمت مســتمری و 
پرداخت حقوق بازنشستگی، بســیاری از شرکت های بیمه و همچنین 
شــبکه فروش از آن به عنوان یک خدمت قابل ارائه در فروش بیمه های 
زندگی علــی الخصوص بیمه هــای اندوخته دار مثــل بیمه های عمر 
و ســرمایه گذاری اســتفاده می کردند. اما نکته ای که در این نوع روش 
فروش وجود داشــت، دریافت مســتمری بــه اتمام قــراداد این نوع 
بیمه نامه ها و تشــکیل اندوخته به عنــوان منبع تأمیــن مالی جهت 
پرداخت مستمری بعد از گذشت مثال ۳۰ سال وابسته بود. به بیان دیگر 
مشتری با شرکت بیمه قرارداد مستمری منعقد نمی کرد بلکه منظور، 
انعقاد قرارداد جهت بهره مندی از یک ســری خدمات بیمه ای از جمله 
در صورت فوت، حادثه و ازکارافتادگی و در کنار آن تشکیل اندوخته از 

محل مبالغ خرد پرداختی توسط ایشان بود.
وی در ادامه افزود: امــا در بیمه نوین این فاصله طوالنی حذف شــده و 
مشــتری می تواند با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه به صورت یکجا 
در ابتدای قرارداد بالفاصله از مزایای بیمه نامه مســتمری استفاده کند. 
بیمه نامه مســتمری بیمه نوین بیمه نامه ای مجزا با سیســتم بیمه ای 
مخصوص به خود بوده که مشــتری در صورت تمایل به خرید، با تکمیل 
فرم پیشنهاد و تعیین شــرایط مرتبط با بیمه های مستمری، با پرداخت 
حق بیمه در ابتدای قرارداد، می تواند نسبت به دریافت مستمری اقدام 
کند. پرداخت مســتمری در بیمه نوین تا زمان حیات شخص مستمری 
بگیر ادامه پیدا کرده و طی این مدت می تواند با خریداری پوشــش فوت 
نســبت به رفع دغدغه در خصوص بازماندگان خود در صورت فوت )به 
هر علت یا حادثــه( نیز اقدام کند.جمالی همچنیــن دیگر مزایای بیمه 
مســتمری را این چنین عنوان کرد: حسب درخواســت مشتری، مبالغ 
مستمری می تواند هر ساله با نرخی ثابت افزایش پیدا کرده و در بازه های 
ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا ســاالنه پرداخت شود. با توجه به اینکه 
در مســتمری مادام العمر، در صورت فوت مســتمری بگیر، پرداخت 
مستمری قطع خواهد شد، در بیمه نامه مســتمری بیمه نوین مشتری 
می تواند با انتخاب دوره تضمین پرداخــت در ابتدای قرارداد، به صورت 

تضمینی نسبت به دریافت مستمری در دوره اطمینان حاصل کند.
معاون فنی بیمه های اشــخاص بیمه نوین همچنین مهم ترین مزیت 
بیمه نامه مســتری را ایجاد درآمدی مطمئن عنوان کرد و توضیح داد: 
طبق مطالعات صورت گرفته در کشــور ما افرادی وجــود دارند که به 
دلیل عدم توانایی در پرداخت حق بیمه به صندوق های بازنشســتگی 
فاقد هرگونه درآمد در دوران بازنشســتگی هســتند. به عالوه افرادی 
نیز هســتند که به دلیل کوتاه بودن طول دوره ردازی به صندوق های 
بازنشســتگی، از مســتمری مکفی جهت تأمین هزینه هــای دوران 
بازنشســتگی برخوردار نیســتند. این افراد به دنبــال منبع درآمدی 
جایگزین و یا مکمل و جبران کننده مستمری دریافتی از صندوق های 
بازنشستگی هستند. بنابراین مهم ترین شــاخصه ای که می توان برای 
محصوالت مســتمری علی الخصوص مســتمری بیمه نویــن در نظر 
گرفت، اطمینان از ایجاد درآمدی مطمئــن، تضمینی و بلند مدت )تا 
زمان حیات خود( در دوران بازنشســتگی اســت.  جمالی همچنین در 
خصوص مزیت بیمه نامه مســتمری نسبت به ســپرده بانکی توضیح 
داد: در ارتباط با بیمه های مســتمری، با توجه به مشابهت ساختار این 
بیمه نامه در پرداخت های منظم و دوره ای به مشتری، ممکن است این 
ذهنیت وجود داشته باشد که بایستی این محصول با محصوالت مشابه 
در حوزه مالی و بانکی مقایسه شــده و تمامی مزیت های آنها بلکه بعضاً 

بیشتر را از این محصول انتظار داشت. 
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 بانک مرکزی: 

خ تورم، نقدینگی و پایه پولی در مهرماه   رشد نر
کاهش یافت

خریدار  بانک مرکزی با انتشــار گزارش تحلیل 
تحوالت اقتصــاد کالن و اقدامات ایــن بانک در 
مهرماه ۱۴۰۱، اعالم کرد: رشد ساالنه نقدینگی 
از ۴۲٫۸ درصد در پایــان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۴٫۳ 

درصد در مهرماه ۱۴۰۱ کاهش یافت
به گزارش روابط عمومی بانــک مرکزی، اجرای 
رویکرد جدید سیاســت گذاری پولی و مدیریت 
انتظارات تورمی از ســوی بانک مرکزی، مستلزم 
ارائه اطالعات درســت و به هنــگام از مجموعه 
تحوالت اقتصاد کالن اســت؛ چراکــه در عمل، 
شکل گیری صحیح انتظارات در فعاالن اقتصادی 
و ایجاد شــرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت 
نیل به اهداف حفــظ ارزش پول ملــی )کنترل 
تورم( و مساعدت به رشــد اقتصادی، در گرو ارائه 
و اســتفاده به هنگام از اطالعات وضعیت موجود 

اقتصاد خواهد بود.
بر این اســاس، خالصــه ای از مجموعه تحوالت 
اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی در راستای 
دســتیابی به اهداف و ماموریت های خود در مهر 

ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل ارائه می شود.

تحوالت اقتصاد کالن
بررســی تحوالت تورم ماهانه شاخص کل کاالها 
و خدمات مصرفی در ســال جاری نشان می دهد 
تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده در مهرماه 
ســال جاری با ۰.۳ واحد درصد افزایش نســبت 
به ماه قبــل )۲.۶ درصد( به ۲.۹ درصد رســید. 
تورم های نقطه به نقطه و دوازده ماهه شاخص کل 
بهای کاالها و خدمات مصرفی در مهرماه ســال 
جاری نیز بــه ترتیب ارقــام ۴۴.۷ و ۳۹.۶ درصد 
را ثبت کرد که نسبت به شــهریورماه سال جاری 
به ترتیب معــادل ۰.۲ و ۰.۱ واحد درصد کاهش 

نشان می دهد.
بررســی تورم ماهانه شــاخص بهــای کاالها و 
خدمات مصرفی به تفکیک گروه های اختصاصی 
کاال و خدمــت در مهرمــاه نشــان می دهد تورم 
ماهانه گروه اختصاصی کاال بــا ۰.۳ واحد درصد 
کاهش نسبت به ماه گذشته به ۱.۶ درصد رسید. 
در مقابل تورم ماهانه گروه اختصاصی خدمت در 
این مقطع با ۱.۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه 

گذشته به رقم ۵.۲ درصد رسید.
بررسی تحوالت تورم ماهانه گروه کاال به تفکیک 
خوراکی ها و غیرخوراکی ها مویــد کاهش تورم 
ماهانه اقالم خوراکی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به 

ماه قبل از آن است.
به طــوری کــه شــاخص بهــای خوراکی ها و 
آشــامیدنی ها )با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد( با 
۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به شهریور و ثبت 
تورم ماهانــه ۱.۲ درصدی، ســهمی معادل ۰.۴ 
واحد درصد را از تورم ماهانه شــاخص کل )۲.۹ 
درصد( در مهرماه ســال جاری به خود اختصاص 

داده است.
بررسی بیشتر تحوالت شاخص خدمت نیز حاکی 
از آن است که افزایش تورم ماهانه این گروه عمدتاً 

متاثــر از تحوالت شــاخص های خدمت در گروه 
مسکن و خدمات ساختمانی و تحصیل بوده است؛ 
به طوری که ســهم این دو گروه از تــورم ماهیانه 
خدمت در مهرماه ســال جــاری )۵.۲ درصد( به 

ترتیب ۴.۴ و ۰.۶ واحد درصد بوده است.
در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشره 
از ســوی گمرک ج.ا.ایران، طی هفت ماهه سال 
۱۴۰۱ ارزش صــادرات گمرکی برابــر با ۲۸.۴ 
میلیارد دالر بود که حاکــی از افزایش حدوداً ۵.۶ 
درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ 
اســت. ارزش واردات گمرکی نیــز در این دوره 
معادل ۳۱.۷ میلیارد دالر گزارش شــده است که 
موید افزایش حدوداً ۱۴.۴ درصدی آن نسبت به 

دوره مشابه سال قبل است.
مطابق بــا اطالعات مندرج در ســامانه معامالت 
الکترونیکی ارز، بررســی تحوالت بازار ارز حاکی 
از آن است که در مهر ماه متوسط نرخ فروش دالر 
در بازار حوالــه حدود ۲۷۱.۹ هــزار ریال بود که 
نسبت به شــهریور ماه معادل ۱.۳ درصد افزایش 
نشــان می دهد. در بخش اســکناس نیز متوسط 
نرخ فــروش دالر در این ماه حــدود ۲۸۷.۳ هزار 
ریال بود که حاکی از افزایش ۱.۳ درصدی آن در 

مقایسه با شهریور ماه است.
در بازار مســکن و بر اســاس اطالعات اخذ شده 
از ســامانه ثبــت معامالت امالک و مســتغالت 
کشــور، متوســط قیمت خرید و فروش یک متر 
مربع زیربنای واحد مســکونی معامله شــده در 
شهر تهران طی مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل 
۱.۲درصد و نســبت به ماه مشابه ســال قبل نیز 
۳۸.۲ درصد افزایش را تجربه کرد. در بازار ســهام 
نیز شــاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی 
مهرماه ۳.۴ درصد نســبت به روز پایانی ماه قبل 
کاهش یافت. الزم به ذکر است سیاست گذار پولی 
با رصد مستمر تحوالت قیمت دارایی ها و توجه به 
داللت های آن بر تغییر ســطح انتظارات تورمی، 
عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور 

کار قرار خواهد داد.
بررسی تحوالت بازار بین بانکی در مهرماه نشانگر 
کاهشی نسبی در حجم معامالت به دلیل کاهش 
وجوه در دســترس بانک ها بود که از جمله دالیل 
آن می توان به تداوم فروش اوراق دولتی به بانک ها 
اشاره کرد. این در حالی است که بررسی تغییرات 
نرخ ســود بازار بین بانکی گویای تداوم ثبات نرخ 
مذکور و قرار داشتن آن در محدوده داالن از پیش 

تعیین شده است.
در مهرماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده 
اوراق مالی اســالمی دولتی با سررسید یک، دو و 
سه ســاله به ترتیب با ۱.۰۷ ، ۰.۷۵ و ۱.۱۳ واحد 
درصد افزایش نســبت بــه ماه قبل بــه ۲۲.۶۳ ، 

۲۳.۲۵ و ۲۳.۵۰ درصد رسیده است.
در مهرماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده 
اوراق مالی اســالمی دولتی با سررسید یک، دو و 
سه ســاله به ترتیب با ۱.۰۷ ، ۰.۷۵ و ۱.۱۳ واحد 
درصد افزایش نســبت بــه ماه قبل بــه ۲۲.۶۳ ، 

۲۳.۲۵ و ۲۳.۵۰ درصد رســیده است. همچنین 
شــیب منحنی بــازده اوراق خزانــه در مهرماه 
نسبت به شهریورماه و مرداد ماه تندتر شده و این 
منحنی نسبت به دو ماه گذشته در سطح باالتری 

قرار گرفته است.
حجم نقدینگــی در پایان مهرماه ســال ۱۴۰۱ 
معادل ۵۶۷۶۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده اســت 
که به ترتیب ۱۷.۵ و ۳۴.۳ درصد نسبت به پایان 
سال و پایان مهر ماه ســال ۱۴۰۰ افزایش یافته 
است. رشــد متغیر مذکور در هفت ماهه نخست 
ســال قبل و دوازده ماهه منتهی به مهر ماه سال 
۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۲۱.۶ و ۴۲.۸ درصد بوده 

است.
الزم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در 
مهر ماه سال ۱۴۰۰ )معادل ۲.۳ واحد درصد از 
رشد هفت ماهه و ۲.۷ واحد درصد از رشد دوازده 
ماهه( مربوط به اضافه شــدن اطالعات خالصه 
دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک مهراقتصاد 
بــه اطالعــات خالصــه دفتــر کل دارایی ها و 
بدهی های بانک ســپه )بواســطه ادغام( بوده 

است.
حجم پایه پولــی در پایان مهرماه ســال ۱۴۰۱ 
)معادل ۷۱۲۹.۳ هزار میلیارد ریال( نســبت به 
پایان سال ۱۴۰۰، رشــدی معادل ۱۸.۰ درصد 
داشته اســت. همچنین، نرخ رشــد دوازده ماهه 
پایه پولی بــا ۱.۹ واحد درصد کاهش نســبت به 
رشد دوره مشابه سال قبل )۳۶.۴ درصد( به ۳۴.۵ 

درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ رسید.

اقدامات بانک مرکزی
در مهرمــاه ۱۴۰۱ با هدف مدیریــت نقدینگی 
بازار بین بانکی ریالی، بانــک مرکزی در تعامل با 

بانک ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد:
انجام عملیــات بازار باز با موضــع توافق بازخرید 
طی چهــار مرتبــه حــراج به ترتیب بــه ارزش 
۶۷۳.۷، ۶۷۴.۰، ۶۸۵ و ۶۸۴.۹ هــزار میلیــارد 
ریال مجموعاً بــه ارزش معامالتی ۲۷۱۷.۶ هزار 
میلیارد ریال در قالب توافق بازخرید با سررسید ۷ 
روزه )مانده توافــق بازخرید از محل عملیات بازار 
باز در پایان مهرماه معــادل ۶۸۴.۹ هزار میلیارد 

ریال بوده است(.
استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ 
سقف داالن برای رفع نیازهای نقدینگی طی ۱۷ 
روز کاری جمعاً بــه ارزش معامالتی ۳۲۵.۲ هزار 
میلیارد ریال )مانده اعتبارگیــری قاعده مند در 

پایان مهرماه ۵۹.۳ هزار میلیارد ریال بوده است(.
در مهرماه ســال جــاری، طی برگــزاری چهار 
مرحله حــراج و یک مرحله پذیره نویســی اوراق 
مالی اســالمی دولتــی، جمعاً مبلــغ ۲۷.۶ هزار 
میلیارد ریال اوراق توســط ایســتگاه معامالتی 
بانک مرکزی به فروش رســید کــه از این مبلغ، 
۲۳ هــزار میلیارد ریــال آن در پذیره نویســی و 
۴.۶ هزار میلیارد آن در حراج تماماً توســط سایر 

سرمایه گذاران خریداری شد.

میهن

بیمه میهــن در راســتای تداوم 
توسعه فرهنگ بیمه در مدارس، 
زنگ بیمه را به صورت نمادین در 
یکی از مدارس اســتان زنجان به 

صدا درآورد.
به گزارش روابــط عمومی بیمه 
میهــن؛ در این برنامــه فرهنگی 
که با هدف ترویــج فرهنگ بیمه 
و آشناسازی دانش آموزان پایه با 
مفاهیم بیمه ای در سالن ورزشی 
مدرســه ابتدایی دکتر امیر اعلم 
غضنفریان زنجان با حضور رئیس 
شعبه بیمه میهن و هیات رییسه 
شــورای هماهنگی شرکت های 
بیمه اجــرا گردید، کارشــناس 

بیمه میهــن در جمع 
دانش آمــوزان به بیان 
اهمیت و نقــش بیمه 
در زندگی انســان ها و 
توسعه کشور پرداخت 
و گفــت: دانش آموزان 
ســفیران  واقــع  در 

اثرگــذار در جمــع خانــواده ها 
هستند و تبیین بیمه در مدارس 
فرصتی مناسب برای آشناسازی 
خانواده ها با مقوله بیمه اســت و 
آینده دانش آمــوزان نیز در گرو 
ســرمایه گذاری والدین در این 

عرصه است.
وی با اشــاره بــه اینکــه اولیاء و 

مربیــان در نهادینــه 
کردن فرهنــگ بیمه 
در جامعه نقش موثری 
خاطرنشــان  دارنــد، 
برنامــه  در  ســاخت: 
نمادین زنــگ بیمه در 
مدارس که برای دانش 
آموزان پایــه ابتدایــی اجرا می 
شود، دانش آموزان بنحو مقتضی 
مفاهیم بیمه ای را به زبان ســاده 
فرا می گیرند و بیمه در اذهان آنها 
و خانوده هایشان نقش می بندد 
و به این ترتیب افزایش نفوذ بیمه 

در کشور رقم می خورد.
شــایان ذکر اســت که طی این 

برنامــه؛ ضمن تشــریح مفاهیم 
بیمــه ای به زبــان ســاده برای 
دانش آموزان، یــک گروه هنری 
نیز به اجــرای نمایش بیمه ای به 
صورت شاد و موزیکال پرداختند 
و در پایان مراسم ضمن پذیرایی 
از مهمانــان و دانش آموزان، پک 
آموزشــی از جمله کتــاب و لوح 
فشــرده پویانمایی بیمــه ای به 
دانــش آمــوزان اهداء شــد. در 
ایــن برنامه همچنیــن با اجرای 
مسابقه و طرح ســوال بیمه ای، 
به قید قرعه بــه تعدادی از دانش 
آمــوزان نیــز جوایــزی اعطاء 

گردید.

میهن زنگ بیمه را در زنجان به صدا درآورد

بیمهبانک


