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کمک های بالعوض بالی جان صندوق ملی مسکن
خریدار  در صورتی که منابــع صندوق ملی 
مســکن به صورت تســهیالت قرض الحســنه 
صرف فعالیت  توسعه ای نظیر تکمیل زیرساخت 
شهرهای جدید شــود، شاهد تشــکیل زنجیره 
تامین مالی مثبت بــدون نیاز به بودجه دولتی در 

حوزه مسکن خواهیم بود.
 صندوق ملی مسکن با اتکا به ماده ۳ قانون جهش 
تولید مسکن و به منظور ایجاد هم ا فزایی، تقویت 
توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش 
مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی 
موضوع این قانون، باید حداکثر تا ســه ماه پس از 

الزم االجرا شدن این قانون تشکیل شود.
بر این مبنا ســرانجام ۱۸ آبان پس از کش و قوس 
فراوان، اساســنامه صندوق ملی مسکن توسط 
شــورای نگهبان تایید شــد و این نهاد رسمیت 
یافت و تابلوی آن بر سر در محلی واقع در خیابان 

شهید کامران نجات الهی نصب شد.
به اتکا به مفــاد قانــون جهش تولیــد و تامین 
مســکن، تمام منابع مرتبط با زمین و مســکن و 
مالیات هــای مربــوط در این صنــدوق تجمیع 
شــود و منابع حاصل صــرف تامین مســکن و 

زیرساخت های آن خواهد شد.
با توجه به اهداف در نظر گرفته شده برای صندوق 
ملی مسکن، این صندوق می تواند تحول بزرگی 
در بخش مســکن، به ویژه بسترســازی تامین 
مالی مســکن به وجود بیاورد. همچنین  این نهاد 
با در اختیار داشــتن منابع مالی، تکمیل کننده  
اقدامات اجرایی معاونت مســکن در وزارت راه و 

شهرسازی خواهد بود.
در همین راستا، حمید احمدی، کارشناس حوزه 
مســکن در بیان مزایای تشــکیل صندوق ملی 
مســکن به خبرنگار فارس گفت: تجمیع منابع 
و وجــود صندوقی که مصــارف آن تنها به بخش 
ســاخت مســکن اختصاص می یابد، مسئله ای 
بســیار مهم در این حوزه اســت و می تواند خال 
تامین مالی در حوزه ســاخت مسکن را پوشش 

دهد.
وی افزود: هرچند معتقد هســتم که نظام بانکی 
متولی اصلی تامین مالی ساخت مسکن است، اما 
با توجه به بی مهــری بانک ها حضور یک صندوق 

در این بخش به وضوح حس می شد.
احمدی تاکیــد کــرد: تمامی منابــع مرتبط با 
حوزه مســکن بر اســاس قانون باید به صندوق 
ملی مســکن واریز شــد و از این منابع به صورت 
تســهیالت قرض الحســنه در ســاخت مسکن 

استفاده شود.

آسیب بزرگ صندوق ملی مسکن چیست؟
علی رغم نــکات فــوق، آســیب هایی نحوه ی 

مدیریت منابــع این صنــدوق را تهدید می کند. 
مهم ترین تهدیدی که صندوق ملی مسکن با آن 
مواجه اســت، هزینه کرد اصل منابع صندوق به 
صورت کمک های بالعوض به حساب می آید. در 
مقابل صندوق باید تا جایی کــه می تواند منابع 
خود را در طرح های توســعه ای بخش مســکن 
ســرمایه گذاری و با اهرم کردن این منابع، بدون 
هزینه کرد یک ریال، ساخت مسکن در کشور را 

پیگیری کند.
با توجه بــه مفاد قانــون جهش تولیــد و تامین 
مسکن، وجود صندوق ملی مســکن می تواند، با 
ایجاد زیرساخت و راه دسترسی مناسب، مشکل 
بسیاری از شهرهای جدید اطراف کالنشهرها را 
حل کند. در صورتی که شهرهای جدید را بتوان 
با جاده مناسب یا مســیر ریلی به شهر مادر وصل 
کرد، به خوبی امکان اســکان بار جمعیتی شهر 

مادر در این شهرها فراهم خواهد شد.

 منابع صندوق ملی مسکن صرف
 چه هزینه هایی شود؟

نقطه ی قابل توجه این اســت کــه در مواردی 
خط ریلــی در نزدیکی شــهر مــورد نظر نیز 
وجود دارد و با ســرمایه گذاری کمی می توان 
خط ریلی را به شــهر جدید متصل کرد.  بر این 
مبنا صنــدوق ملی مســکن می تواند هزینه  ی 
اتصال خط ریلی را بپردازد و در ازای آن از شهر 
جدید زمین دریافت نماید. بــا تکمیل پروژه، 
ارزش زمین های دریافتــی هم افزایش می یابد 
و صندوق می توانــد با فروش ایــن زمین ها یا 
مشارکت در ساخت ارزش افزوده ی بیش تری 

ایجاد نماید.
از ســوی دیگر، اهــرم منابــع صنــدوق برای 
پرداخت تســهیالت بیش تر می توانــد در بانک 
سپرده گذاری کند به شــرطی که بانک هم از این 
منابع به همراه منابع درونی خود، تسهیالت چند 

برابری برای موضوعات مدنظر صندوق پرداخت 
کند یا امتیاز وام متناسب با مدت سپرده گذاری 

پرداخت کند.
در این صورت در ازای یــک واحد منابع صندوق، 
چند واحــد تســهیالت پرداخت می  شــود و با 
بازپرداخــت تســهیالت، منابع به صنــدوق باز 

خواهد گشت.
همچنین پرداخت تســهیالت قرض الحسنه. در 
بعضی از طرح هــا با تزریق مبلغ کمــی به پروژه 
امکان اتمام آن وجود دارد امــا به هر دلیل مردم 
امکان تامین آن را در کوتــاه مدت ندارند. در این 
موارد می توان تسهیالت به صورت قرض الحسنه 

به مردم پرداخت کرد.
آخرین مزیــت ایجــاد صندوق ملی مســکن، 
تضمین پیش فروش واحدهای مســکونی اقدام 
دیگری اســت که صندوق ملی مسکن می تواند 

انجام دهد.
یکــی از دالیلی کــه پیش فــروش واحدهای 
مســکونی توســعه پیدا نمی کند، عدم اعتماد 
خریداران به اتمام کار توســط سازندگان از یک 
سو و عدم اعتماد سازندگان به واریز پول از طرف 
خریداران اســت. صندوق ملی مسکن می تواند 
به سازندگان خوشــنام این تضمین را بدهد که 
در صورت عــدم واریز وجه از طــرف متقاضی، 
صندوق منابــع الزم را تکمیل کند. همچنین به 
خریداران اطمینان می دهد که با نظارت دقیق 
بر پیشرفت پروژه، از هرگونه انحراف جلوگیری 

خواهد کرد.
به گزارش فارس، بر اســاس جزئیــات قانونی و 
همچنین نظر کارشناســان، بار دیگر باید تاکید 
کرد بــه هیچ وجــه نباید منابع صنــدوق صرف 
مخارج غیر قابل بازگشت شود و باید از این منابع 
به نحوی بهره برد که عالوه بر توســعه ســاخت 
مسکن و صنایع مرتبط، ارزش افزوده بیش تری 

ایجاد شود.
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چک

 بررســی تازه ترین گزارش بانک مرکزی حاکی 
از این است که مهرماه امســال ۶ میلیون و 4۰۰ 
هزار فقره چک مبادله شده که از این تعداد ۹۲.4 

درصد وصول شده است.
 بانک مرکزی وضعیت مبادله چک ها در مهرماه 
را منتشر کرد.بر اساس این گزارش در این دوره 
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزش حدود 
۲۸۳۲ هزار میلیارد ریال وصول شــد که نسبت 
به ماه قبل از نظــر تعداد 4.4 درصــد و از حیث 

مبلغ ۵.۵ درصد کاهش داشته است.
مهرماه امســال از کل تعداد چک هــای مبادله 

شــده ۹۲.4 درصــد وصول شــده اســت. در 
شهریورماه امســال ۹۱.۸ درصد و مهرماه سال 
گذشته نیز ۹۱.۲ درصد تعداد چک های مبادله 

شده وصول شده بود.
وضعیــت صدور چــک در اســتان تهــران نیز 
این گونه بوده که از یک میلیون و ۹۰۰ هزار فقره 
چک به ارزش ۱4۳4 هزار میلیارد ریال از حیث 
تعداد ۹۲.۹ درصد و از نظر ارزش ۸۹.۷ درصد از 
کل چک های مبادله ای وصول شد. همچنین در 
این دوره گیالن، کرمانشاه، خوزستان و گلستان 
بیشــترین تعداد چک های مبادله ای در سطح 

کشور را به نام خود ثبت کردند.
در مهرماه امســال بیش از 4۸4 هزار فقره چک 
به ارزش ۳۵۳ هزار میلیارد ریال چک برگشــت 
داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 
۱۲.۳ درصد کاهش داشته است؛ اما از نظر مبلغ 
تغییر چندانی مشــاهده نشده اســت.در دوره 
مذکور از کل تعداد چک های مبادله شــده ۷.۶ 
درصد چک وصول نشد و این برابر با ۱۱.۱ درصد 
مبلغ کل چک های مبادله ای بود.شــهریورماه 
امسال تعداد چک های مبادله نشده ۸.۲ درصد 

و در مهرماه سال گذشته ۸.۸ درصد بوده است.

بیش از ۹۲ درصد چک ها در مهرماه وصول شد
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صنفی گفت: این تعطیلی ها در راســتای حفظ منافع در خطر واحدهای 

صنفی و امنیت آنها در برابر صدمات احتمالی بوده است.
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 ارزیابی کیفی مناقصه گران

شركت آب و فاضالب استان گيالن

شماره فراخوان سامانه ستاد : 2001005117000084
1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضالب استان گيالن

2 -شــرح مختصر موضوع مناقصه : عمليات تکميلی خرید،بارگيری،حمل،نصب و راه اندازی تجهيزات واحداث ایستگاه های پمپاژ 
psc بندرانزلی و تکميل خطوط انتقال ایستگاه پمپاژ psc & ps9 فاضالب

3 -مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی از سایت ستاد : تا تاریخ 09/07/ 1401
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد تا ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 22 / 09 /1401

4- تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه: از مــورخ 1401/9/05 می باشــد . کليــه مراحل برگــزاری مناقصــه از دریافت 
 اســناد تــا ارائه پيشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکتها از طریق ســامانه تــدارکات الکترونيکی دولت )ســتاد( به آدرس 
)www.setadiran.ir ( انجام خواهد شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شــرکت در مناقصه محقق ســازند . اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار 
جهت دریافت اطالعات بيشــتر در خصوص اسناد ارزیابی – مهندسين مشاور پارس پياب 33241876-013 و برگزاری مناقصه 

–01333368482– اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 01333251136 تهران 1456
5 -قيمت اســناد و نحوه واریز وجه :قيمت اســناد ارزیابی 1000000 ریال )یک ميليون ریال( اســت که به حســاب شماره 
0108102328005 بانک ملی شعبه محتشم رشت کد شعبه 3720 شماره شبا IR 020170000000108102328005 به 

نام شرکت آب و فاضالب استان گيالن فقط بصورت الکترونيکی از درگاه سامانه ستاد واریز گردد.
6- مبلغ برآورد 400.194.174.330 ریال مبناي برآورد اوليه :فهرســت بها پایه سال 1401 نوع فهرست بها : ابنيه ،تاسيسات 
برقی،شــبکه توزیع آب،شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب،تجهيزات آب و فاضالب،پست های انتقال و فوق توزیع نيروی برق،توزیع 

نيروی برق
7 -رشته پيمانکار : حداقل پایه 5 رشته آب

8- محل تامين اعتبار : عمراني طرح شماره 1503002045 و سایر طرحهاي داراي اعتبار و پرداخت به صورت اسناد خزانه،اوراق 
مشارکت یا وجه نقد در صورت تخصيص

9 -دستگاه نظارت: مهندسين مشاور پارس پياب
www.abfa-guilan.ir سایت شركت آب و فاضالب استان گيالن http://iets.mporg.ir :10- سایت ملی مناقصات کشو ر

11- مهلت اعتبار پيشنهاد:سه ماه) برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد(
12- هزینه دو نوبت آگهي مندرج در روزنامه كثيراالنتشار کشوری به عهده برنده مناقصه مي باشد.
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 جهت : عمليات تکميلی خرید،بارگيری،حمل،نصب و راه اندازی تجهيزات واحداث ایستگاه های پمپاژ فاضالب psc & ps9 بندرانزلی و تکميل 
خطوط انتقال ایستگاه پمپاژ psc شماره 51 -1401 ق
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رئیسجمهور:
 با وجود تحریم پیشرفت های چشمگیری داشتیم

رئیس جمهور در دیدار با نخست وزیر بالروس با اشــاره به اینکه ایران 
با وجود تحریم ها، پیشرفت های چشــمگیری در همه عرصه ها داشته 
اســت، گفت: امروز ایران و بالروس ظرفیت های متنوع و چشمگیری 

برای توسعه تعامالت با یکدیگر دارند.
 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در دیدار با »رومن گالوچنکو« نخست 
وزیر بالروس، گفت: توســعه و تقویت ارتباط کشــورهایی که به دلیل 
تالش بــرای حفظ اســتقالل خود تحــت تحریم هــای ظالمانه قرار 
گرفته اند، از راهکارهــای موثر خنثی کردن و برون رفــت از تحریم ها 
است.رئیس جمهور با اشــاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران با وجود 
تحریم های ظالمانه و بی ســابقه پیشرفت های چشــمگیری در همه 
عرصه ها از جمله در زمینه اقتصادی داشــته اســت، افزود: امروز ایران 
و بالروس ظرفیت های متنوع و چشــمگیری برای توســعه تعامالت با 
یکدیگر دارند.رئیسی اظهار داشــت: اراده جدی سران دو کشور برای 
ارتقای ســطح روابط فیمابیــن می توانــد موانع احتمالی بر ســر راه 

گسترش تعامالت را برطرف کند.
»رومن گالوچنکو« نخست وزیر بالروس نیز در این دیدار با بیان اینکه 
رویکرد جمهوری اســالمی ایران بــرای تقویت تعامــالت منطقه ای، 
چشــم انداز جدیدی پیش روی ارتقای ســطح روابط دو کشور ایجاد 
کرده است، تصریح کرد: سفر بنده به ایران پیرو تاکیدات رئیس جمهور 
بالروس برای تســریع در اجرای توافقات صورت گرفتــه در دو دیدار 

ایشان با جنابعالی انجام شده است.
نخست وزیر بالروس با اشــاره به اینکه روابط دو کشور همواره دوستانه 
بوده اســت و تهران و مینســک در عرصه بین المللی نیز همکاری های 
سازنده ای داشته اند، افزود: امروز هماهنگی سیاسی میان دو کشور در 

باالترین سطح بوده و زمان گسترش روابط اقتصادی فرارسیده است.
گالوچنکو همچنین با اشاره به رشــد سه برابری تجارت میان دو کشور 
در یکسال گذشته خاطرنشان کرد: به دســتور رئیس جمهور بالروس 
ســابقه روابط دو کشــور را به دقت بررسی کرده و نقشــه راه گسترش 
همکاری ها و ســرفصل های ارتقای ســطح روابط فیمابین را به شکل 
دقیق تعیین کرده ایم تا بتوانیم با ســرعت آن هــا را اجرایی و عملیاتی 

کنیم.

رئیساتاقاصنافتهرانتوضیحداد

علت تعطیلی اصناف در اغتشاشات اخیر چه بود؟
رئیس اتــاق اصناف تهران با اشــاره به اغتشاشــات اخیــر و تعطیلی 
واحدهای صنفی گفت: این تعطیلی ها در راستای حفظ منافع در خطر 

واحدهای صنفی و امنیت آنها در برابر صدمات احتمالی بوده است.
علی توســطی در اجالس ماهانه این اتاق، با اشــاره بــه ناآرامی های 
اخیر و تعطیلی واحدهای صنفی اظهار کرد: خوشــبختانه با همکاری 
اتحادیه های صنفی توانســتیم ناآرامی ها را به نحو احســن مدیریت و 
کنترل کنیم. این تعطیلی ها در راستای حفظ منافع در خطر واحدهای 

صنفی و امنیت آنها در برابر صدمات احتمالی بوده است.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: این اتفاقات بدون شــک نیاز به 
تبیین، بررسی و تحلیل دارد تا بتوانیم با پیش بینی تدابیر الزم از وقوع 
برخی رویدادهای ناخوشایند برای واحدهای صنفی به ویژه واحدهای 

مستقر در بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: بدون شــک آرامش و امنیت، خواسته اصلی و نیاز تمام مردم 
و اصناف اســت که برای تحقق آن و تأمین امنیت کیان و آرامش مورد 
نیاز ضمن هم اندیشــی با مراکز مرتبط تدابیر الزم اتخاذ خواهد شــد؛ 
همانگونه که در اتفاقات اخیر کنترل و ســاماندهی اصناف با محوریت 

اتاق اصناف مد نظر مراکز ذیربط قرار گرفت.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشــاره به اهمیت کارکرد کمیســیون های 
تخصصی اتــاق گفت: دیدگاه هیئت رئیســه به کمیســیون ها، کاماًل 
تخصصی بوده و همفکری های الزم با رؤســای اتحادیه های صنفی به 
عنوان اعضای این کمیســیون ها بر اســاس حضور، عالیق، تجربیات و 

تحصیالت آنها انجام می گیرد.

۲۷ میلیون سهامدار 4700 میلیارد تومان سود 
سنواتی دریافت کردند

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه اعالم کرد: 
بیش از 4 هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان ســود ســنواتی از طریق سجام به 

حساب بیش از ۲۷ میلیون سهامدار واریز شد.
 تازه ترین آمار منتشر شده از سوی سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تسویه وجوه حاکی از آن است که از آغاز سال ۱4۰۱ تا پایان هفته سوم 
آبان ماه، ۲۲4 ناشر سود سنواتی ســهامداران خود را از طریق اطالعات 

سامانه جامع مشتریان »سجام« پرداخت کردند.
بر اســاس این گزارش، در این دوره زمانی ۲۲4 ناشــر، 4 هزار و ۷۰۵ 
میلیارد تومان مطالبــات ســنواتی ۲۷ میلیون و ۲۰۷ هــزار و ۲۰۱ 
سهامدار را پس از ســال ها با استفاده از سجام به حســاب سهامداران 
واریز کردند.افزون بر این، آمارهای منتشــر شــده نشان می دهد که از 
ابتدای امســال تا پایان هفته سوم آبان ماه، ســود جاری ۳۱۶ ناشر به 
مبلغ 4۶ هزار و 4۶۸ میلیارد تومان با اســتفاده از طریق سامانه سجام 
به حســاب 4۲ میلیون و ۵۰۵ هزار و 4۳۳ ســهامدار واریز شده است.

سجام یک ســامانه زیر ساختی برای شناسایی مشــتریان جهت ورود 
به باشگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعاالن این بازار اعم از 
سرمایه گذاران، مشــتریان و مدیران نهادها در این سامانه، فقط یک بار 
برای همیشــه اطالعات خود را در آن ثبت خواهند کرد و پس از احراز 
هویت حضوری و غیر حضوری قادر بــه دریافت خدمات مبتنی بر داده 

های تایید شده خواهند بود.
بر اساس این گزارش، از طریق این سامانه اطالعات هویتی، شماره حساب، 
شــماره موبایل، آدرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت می شود و از 
آن به بعد هیچ نهاد مالی نیازی به دریافت مجدد اطالعات آن ســهامدار را 
ندارد.سهامداران می توانند با مراجعه به سایت www.sejam.ir ثبت نام 

و احراز هویت سجام را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

تریبون

طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حین 
بازی ایــران و انگلیــس، ترافیک داخل کشــور بیش 
از ۱۵۰۰ گیــگا بیت بــر ثانیه افزایش یافــت و رکورد 

جدیدی در این حوزه ثبت شد.
 عیســی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- 
با انتشار پستی در یک پیام رســان داخلی اظهار کرد: 
امسال با تدبیر خوب ســازمان صدا و سیما پخش زنده 
بازی های جام جهانی غیر از تلویزیون و رادیو از طریق 
ســکوهای داخلی هم صورت گرفت. من هم به اتفاق 
تعدادی از معاونین از طریق تلوبیون بــازی را در اتاق 
جلســات وزارتخانه دیدیم، انصافا کیفیت تصویر هم 

خوب بود.
البته ارائــه این کیفیــت نتیجه زحمــات چند هفته 
اخیر همکارانم در بخش هــای مختلف وزارتخانه و نیز 

همکاری اپراتورهای مخابراتی بوده تا دیدن 
این تصاویر بــرای هموطنان عزیــز تجربه 
خوبی را رقــم بزند. افزایــش ظرفیت نقاط 
تبادل ترافیک اینترنت )IXps( در شهرهای 
تهران، شــیراز، اصفهان، تبریز و مشهد حل 
مشکل اشباع )congestion( بین اپراتورها، 
افزایش منابع پردازشی مورد نیاز سکوهای 

پخش زنده و چندین اقدام دیگر از جمله کارهایی بود 
که در این مدت انجام شــد. خوشــحالم که اعالم کنم 
در حین بازی ایران و انگلیس، ترافیک داخل کشــور 
بیش از ۱۵۰۰ گیگا بیت بر ثانیه افزایش یافت و رکورد 

جدیدی در این حوزه ثبت شد.
ما تا پایان بــازی های جام جهانــی در کنار هموطنان 
عزیز هســتیم و تالشمان این اســت با پایش و ارتقای 

مداوم زیر ساخت های ارتباطی کشور تجربه 
کاربری خوبــی را برای هموطنــان عزیز در 
طول مشــاهده بازی های جــام جهانی رقم 
بزنیم. خوشحال میشــوم همینجا تجربیات 
خودتون رو در این زمینه با من به اشــتراک 

بگذارید.
پیش از این هــم وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعات بــر حمایــت و تقویت پلتفرم هــای داخلی 
تأکید کرده و گفته بود آنچه که من احســاس وظیفه 
می کنم و درحال انجام اســت، تقویــت پلت فرم های 
داخلی و حمایت از آن هاســت تا کســانی که وارد این 
پلت فرم ها می شــوند، حتی مردم، ابزار کســب و کار 
برایشان فراهم شود؛ فارغ از اینکه چه اتفاقی می افتد، 
اگر تصمیم گیری هم بشود که پیام رسان های خارجی 

محدود شده باز شــوند، یک پلت فرم داخلی هم وجود 
دارد با ایــن همه حمایت و امکاناتی کــه دولت فراهم 
کرده است و پس از آن مردم انتخاب می کنند. پلتفرم 
های خارجی هم هســتند که هیچ کدام از موارد در آن 

نیست.
گفتنی اســت حمایت دولت برای ارتقــاء و حمایت از 
پلت فرم های داخلی ادامه طی سال های گذشته ادامه 
داشــت اما این روند در دو ماه گذشــته به دلیل ایجاد 
محدودیت برای دو پیام رسان خارجی از سوی مراجع 
ذی صالح شتاب بیشتری به خود گرفت به گونه ای که 
طرح حمایت از کســب و کارهای اینترنتی و سکوهای 
داخلی در تاریخ ۱۰ آبان ســال جاری با حضورعیسی 
زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- رونمایی 

شد.

ســخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
فهرســت کاالهای مشــمول کاهش حقــوق گمرکی 
حداکثر تا شنبه اعالم می شود، گفت: اگر واردکننده ای 
در سال جاری کاالهای مشمول این فهرست را با عوارض 
چهار درصد ترخیص کرده باشــند، مبالغ اضافی تا یک 
درصد به آن ها مسترد خواهد شــد.امید قالیباف اظهار 
کرد: در چارچوب حمایت از تولید داخل، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با بررسی زنجیره تامین و نقش هر کاال در 
تقویت تولید داخل، پس از دریافت نظر دفاتر تخصصی، 

فهرست ۳۶۰۰ کاالی مشمول کاهش حقوق گمرکی را 
حداکثر تا روز شــنبه به گمرک جمهوری اسالمی اعالم 
می کند.به گفته وی فهرســت کاالهای مشمول کاهش 
حقوق گمرکی شــامل ۸۵۰۰ ردیف تعرفه اســت که 
همه آن ها ماشین آالت و مواد اولیه هستند و در تکمیل 
زنجیره ارزش و تقویت تولید داخل نقش دارند.قالیباف با 
بیان اینکه این موضوع مربوط به بودجه سال جاری بوده 
و برای سال بعد هنوز تصمیمی گرفته نشده، در پاسخ به 
ســوالی درباره تکلیف واردکنندگانی که عوارض چهار 

درصدی دریافت کردند، گفت: اگر واردکننده ای در سال 
جاری کاالهای مشمول این فهرســت را با عوارض چهار 
درصد ترخیص کرده باشــند، مبالغ اضافی تا یک درصد 
به آن ها مسترد خواهد شد. اوایل تیرماه وزیرصمت طی 
نامه ای به رئیس جمهوری با بیــان اینکه افزایش نرخ 
مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش 
افزوده کاالهای وارداتی را در پی داشــته که در مجموع 
باعث افزایــش هزینه هــای تولید، افزایــش قاچاق، 
افزایش نیاز به نقدینگی، کاهــش تولید و افزایش تورم 

خواهد شــد، خواســتار کاهش حقــوق گمرکی برای 
مواد اولیه، واســطه ای، اجزا، قطعات، ماشــین آالت و 
تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی 
آنها حداکثر ۱۰ درصد بوده به یک درصد شد. در نهایت 
اواخــر مهرماه الیحــه کاهش »نرخ حقــوق گمرکی 
مواد اولیه، واســطه ای، اجزاء و قطعات و ماشین آالت 
و تجهیزات« به یــک درصد به تایید شــورای نگهبان 
رســید، اما گزارش ها در روزهای اخیر حاکی از این بود 

که قانون یاد شده هنوز اجرا نشده است.

وزیر

عوارض

خریدار  رئیس اداره آمریکای ســازمان 
توســعه تجارت خاطر نشــان کرد: توافق 
کردیم که بیش از صد هــزار خودرو از ایران 
به ونزوئال طی مدت پنج ســال صادر شود. 
در روزهــای گذشــته ۱۰۰۰ دســتگاه از 
خودروهای ســایپا به ونزوئال صادر شد و در 
حال برنامه ریزی برای ارسال ۲ هزار دستگاه 
دیگر هستیم. این محموله هزار دستگاهی 
خودرو، بعــد از دریافت بخش بیشــتری از 
مبلغ خودروها به کشــور ونزوئال صادر شده 

است.
زهرا عبیری، با اشــاره بــه آخرین جزییات 
تجارت ایران و ونزوئال، گفت: همکاری های 
دو جانبــه ایــران و ونزوئــال در بخش های 
انــرژی، علمــی و فنــاوری، بهداشــتی و 
دارویی، آموزش، کشــاورزی و گردشگری، 

پتروشیمی، صنعتی و تجاری است.
وی با اشاره به قراردادهای انرژی برای بهبود 
سیستم برق ونزوئال، اذهان کرد: ارسال دارو 
به ویژه در خصوص بهبود و درمان سرطان، 
تبادل همکاری های علمی، سرمایه گذاری 
بیــش از 4۰ شــرکت ایرانــی در ونزوئال، 
تصویب پروتکل هایی که به منظور پیشبرد 
فرآیند مبادله محصوالت با منشا حیوانی و 

گیاهی است.
این مقام مســئول ادامه داد: در سند توافق 
۲۰ ســاله که بین ایران و ونزوئال در خرداد 
سال جاری در ســفر مادورو به تهران امضا 

شــد؛ همکاری های پیــش  روی دو طرف 
برای ۲ سال آینده ترســیم شده است. این 
دو کشور نفتی تحت تحریم آمریکا هستند 
که هر دو نیز عضو اوپک هستند و می توانند 
همــکاری موثــری بــرای بی اثــر کردن 
تحریم ها داشته باشــند. ونزوئال بیش از ۳۳ 
میلیــون هکتار اراضی قابل کشــت و با آب 
فراوان دارد و با این حــال موانع مختلفی در 

این مسیر وجود دارد.
عبیری با اشــاره به موانع پیشروی تجارت 
بیــن دو کشــور، خاطر نشــان کــرد: بعد 
مسافت، ضعف تکنولوژیک، نبود ابزارآالت 
صنعتی ازجمله موانع شــناخته شده است. 
ضعف هایــی که باعث شــد بخــش قابل 
توجهی از زمین های کشــاورزی این کشور 

بکر و دست نخورده باقی بماند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه 
تهاتر کاال بــا ونزوئال اقــدام علمی صورت 
گرفته است؟ گفت: ظرفیت ها و قابلیت های 
منحصر به فردی در ایــن زمینه وجود دارد 
که بــا برنامه ریزی توســط دولــت امکان 
اســتفاده از این ظرفیت ها فراهم می شود 
و بایــد در این راســتا اقدامــات دوجانبه و 
هدفمند براساس سیاست ها و راهبردهای 
کالن انجام شــود. صــادرات خدمات فنی 
مهندسی، تکنولوژیکی و میعانات گازی به 
کشور ونزوئال و اســتفاده از خاک حاصلخیز 
و منابع قابــل توجه آب ونزوئــال در زمینه 

کشت محصوالت اســتراتژیک ذرت، سویا 
و دانه های روغنی دارای شــرایط مناسبی 
اســت که در این راســتا باید تدابیر الزم و 
تالش وافر در خصوص بهره گیری از شرایط 

این کشور فراهم شود.

رئیــس اداره آمریکای ســازمان توســعه 
تجارت با اشــاره به تجربیات در تولید انواع 
محصوالت کشــاورزی و کاالهای اساسی، 
افــزود: وجــود مزیــت رقابتــی کاالهای 
کشــاورزی نســبت به تولیدات کشورهای 
همسایه ونزوئال، باید زمینه حضور و عرضه 
توانمندی های ایران را، با ایجاد تســهیالت 
مناســب، در کشــور ونزوئال و نیــز منطقه 
آمریکا التین فراهم کرد. انجیر، کشــمش، 
پسته، زعفران و فرآورده های متعدد دیگری 
با کیفیت مناسب در ایران تولید می شود که 

به دلیل دارا بودن مزیت های رقابتی بسیار 
مناسب نسبت به سایر کشــورهای جهان، 
فرصت همکاری تجار و فعاالن اقتصادی دو 

کشور را فراهم خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که صحبت هایی 
در خصوص صــادرات خودرو بــه ونزوئال 
مطرح شــده اســت چه خودروهایی قرار 
اســت صادر شــود؟ گفــت: طــی نهمین 
اجالس کمیسیون مشترک همکاری های 
اقتصادی که ۲۲ تا ۲4 آبان در تهران برگزار 
شد توافق کردیم که بیش از صد هزار خودرو 
از ایران به ونزوئال طی مدت پنج سال صادر 
شود. در روزهای گذشته ۱۰۰۰ دستگاه از 
خودروهای ســایپا به ونزوئال صادر شد و در 
حال برنامه ریزی برای ارسال ۲ هزار دستگاه 
دیگر هستیم. این محموله هزار دستگاهی 
خودرو، بعــد از دریافت بخش بیشــتری از 
مبلغ خودروها به کشــور ونزوئال صادر شده 

است.
عبیری با اشــاره بــه قراردادهــای تنظیم 
شــده در بخش خدمات پــس از فروش و 
قطعات یدکــی، اذهان کرد: درخواســت 
۲۰۰ هزار دســتگاهی محصوالت سایپا از 
ســوی ونزوئال، دو طرف خواهان راه اندازی 
مجدد خط تولید خودروهای ســایپا در این 
کشور هستند و به زودی خط تولید خودرو 
ونیراتو، در این کشــور مجــددا راه اندازی 

خواهد شد.

این مقام مسئول حجم تجارت ما با ونزوئال 
را بالغ بر یک میلیارد دالر دانســت و افزود: 
پیش بینی می شــود تا پایان ســال تجارت 
بین این دو کشــور به ۲ میلیارد دالر برسد. 
نکته ای که در خصوص آمار مبادالت تجاری 
با ونزوال باید توجه داشت این است که عمده 
مبادالت در خصــوص صدورخدمات فنی 
ومهندســی به این کشــور و همکاری های 

نفتی و پتروشیمی است.
به گفته وی؛ در ســال های گذشــته بیشتر 
همکاری ها در قالب پروژ ه های ســاختمان 
سازی، آردســازی، ایجاد کارخانه لبنیات، 
کارخانه ســیمان، کارخانه شــن، کارخانه 
پالســتیک و .... از این دســت بوده و کمتر 

به صورت صادرات کاالیی بوده است.
عبیری با اشــاره به عمده مشــکالت تجار 
ایرانی برای تجارت با ونزوئال، خاطر نشــان 
کرد: یکی از عمده ترین مشکالت تجار نبود 
خط منظم کشــتیرانی اســت که چون در 
گذشــته تجارت ما با ونزوئال تجارت کاالیی 
نداتشتیم محسوس نبود و امروزه باتوجه به 
پتانسیل ها و ظرفیت هایی که در صدور کاال 
به ونزوئال و متقابال واردات مواد اولیه و مواد 
معدنی از آن کشــور وجود دارد، الزم است 
خط کشتیرانی منظم ایجاد شود؛ همچنین 
نباید از بعد مســافت و نبود شناخت کافی 
تجار از ظرفیت ها و پتانسیل های تجاری دو 

طرف غافل شد. 

وزیر ارتباطات :ترافیک داخل کشور در بازی های جام جهانی رکورد زد

فهرست کاالهای مشمول کاهش عوارض تا ۵ آذر ماه اعالم می شود

زهرا علیــدادی  وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت گفت: دولت هیچ مانعی برای واردات 
خودرو ندارد، امــا طبق قانون اگر کســی 
خودرو وارد می کند، باید انتقال فناوری هم 

انجام دهد.
سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در حاشیه نشست هیئت دولت در 
پاسخ به سوالی درباره ثبت سفارش خودرو 
و اینکــه تاکنون چه میزان ثبت ســفارش 
خودرو داشــتیم و برای چه میــزان خودرو 
تأمین ارز انجام شده اســت، اظهار داشت: 
بر اســاس آن آئین نامه ای که دولت مصوب 
کرد، یک میلیارد یــورو منابع برای واردات 

خودرو پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: در هفته اول شــهریور بود که 
آئین نامه واردات خــودرو در دولت تصویب 
شــد و االن همــه زیرســاخت ها فراهم و 
هماهنگی های الزم و ثبت سفارش هم آغاز 

شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت تصریح کرد: 
با توجــه به اینکــه فرآیند خــودرو حدود 
چهار ســال تعطیل بــود، الزم اســت که 
واردکنندگان بــا طرف های تجاری خود در 
خارج از کشور قرارداد ببندند. امیدواریم که 

به زودی شاهد واردات خودرو باشیم.
فاطمی امین تاکید کرد: از طرف دولت هیچ 
مانعی برای واردات خــودرو وجود ندارد و 
شــرکت های زیــادی درخواســت دادند. 
تعدادی از آنان شرایط را داشتند و این دفعه 
یک شرط جدید داریم که در قانون مجلس 
آمده است و در آئین نامه واردات خودرو هم 

به آن توجه شده که موضوع انتقال فناوری 
اســت؛ به این معنا که اگر کسی خودرو وارد 
می کند، بایــد انتقال فنــاوری را هم انجام 
دهد که مقــداری کار را زمان بر می کند اما 

برای اقتصاد کشور بسیار مؤثر است.

وضعیت تولید و قیمت لوازم خانگی 
مناسب است

وی درباره وضعیت بازار لوازم خانگی، گفت: 
وضعیت تولید و قیمت هــا در لوازم خانگی 
مناسب است و تولیدکنندگان تخفیف های 

ویژه ای عرضه کردند. طرح قســطی فروش 
لوازم خانگــی از هفته قبل تا ســقف ۱۰۰ 

میلیون تومان تسهیالت فراهم شد.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت تصریح کرد: 
بازار لوازم خانگــی ایران باکیفیت اســت 
و امســال این بازار ثبات داشــته است. در 
بســیاری از اقالم خانگی ۲۰ درصد رشــد 
تولید داریم و بنابراین باید به دنبال توسعه 
بازار باشــیم. اقدامات زیادی برای صادرات 
لوازم خانگی تولیدی در حال انجام اســت و 
برنامه ســرمایه گذاری ایران در کشورهای 

دیگر به صورت مشــارکتی و مســتقیم در 
حال پیگیری است.

فاطمی امین با اشاره به ســفر نخست وزیر 
بالروس به ایران، گفت: در چهار ماه گذشته 
چهار هیئت از بالروس به ایران سفر کرده و 
این هم پنجمین ســفر بود. همچنین چهار 

بار هیئت ایرانی به بالروس سفر کرد.

جزئیات تفاهم نامه ایران و بالروس
وزیر صنعت، معــدن و تجــارت ادامه داد: 
تفاهم نامه ای بین ایران و بالروس امضا شد 

و یکی از کارهای انجام شده این بود که خط 
اعتباری ۱۰۰ میلیون دالری برای کشــور 
بالروس تخصیص داده شــد تــا از ایران به 

بالروس کاال ببرند.
 بالروس عضو پیمان اوراسیاســت و ایران 
تاکنــون ۵ دور بــرای پیوســتن کامل به 
تجارت آزاد مذاکــره کــرد و امیدواریم به 
زودی موافقتنامه الحاق ما به تجارت آزاد در 

پیمان اوراسیا انجام شود.
وی ادامه داد: در بحــث حمل و نقل هم قرار 
شــد روابط پروازی با بالروس انجام شــود. 
بالروس به لحاظ صنعتی بــرای ما اهمیت 
دارد و ماشــین هایی که در این کشور تولید 
می شود، در بســیاری از کشــورها به ویژه 

روسیه مورد استفاده قرار می گیرد.
فاطمی امین با اشاره به خرید ۵۰۰ دستگاه 
دامپتــراک از بــالروس در بحــث دارو و 
تجهیزات پزشکی، گفت: جمهوری اسالمی 
ایران به لحــاظ دارو و تجهیزات پزشــکی 
بسیار پیشرفته است. جای خوشحالی است 
که شــرکت های دارویی ایرانی قرار است به 

بالروس صادرات داشته باشند.
وزیر صمــت درباره ســند جامــع ایران و 
بالروس، گفت: ســند جامع و نقشــه راهی 
با ۱۶ محور آماده شــد که همه موضوعات 
حمل و نقل، گمرکی، کنســولی، صنعتی، 
تجاری، کشاورزی و آموزشی را در برگرفته 
است. این نقشه راه یک ماه گذشته از طرف 
ما به وزارت خارجه بالروس فرســتاده شد 
و امیدواریم در سفر اســفند امسال رئیس 

جمهور بالروس به تهران نهایی شود.



شــرکت برق  اهواز - محمــد مجدم
منطقه ای خوزســتان رتبه نخست را در بین 
تمامی دستگاه های اجرایی استان در نهمین 

جشنواره شهید رجایی کسب کرد.
 این شــرکت بر اســاس ارزیابــی عملکرد 
ســال ۱۴۰۰ دســتگاه های اجرایی استان 
خوزســتان که توسط ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان انجام گرفت، رتبه نخست 
را در بین ۶۳ دستگاه اجرایی شرکت کننده 
در ارزیابی در مجموع شــاخص های عمومی 
و اختصاصــی با کســب بیشــترین امتیاز 
)۱۹۹۴.۲ از مجموع ۲۰۰۰ امتیاز( کســب 

کرد.
نهمین جشــنواره شــهید رجایی اســتان 
خوزستان در هشت شــاخص عمومی نحوه 
ارائه خدمات دســتگاه و ســهولت استفاده، 
شایسته ساالری در انتصاب نیروی انسانی، 

اجرا و ارشیابی دوره های آموزشی مدیران و 
کارکنان، ارتقاء سالمت اداری دستگاه، ارائه 
خدمت به شهروندان توانخواه، استقرار نظام 
رسیدگی به شکایات مردمی، استقرار نظام 
جامع توســعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و 
آسیب شناســی بهبود عملکرد برگزار شــد 
که شــرکت برق منطقه ای خوزستان در این 
بخش ۹۹۴.۲ امتیاز از مجموع ۱۰۰۰ امتیاز 

را کسب کرد.
در پنج شــاخص اختصاصی توسعه ظرفیت  
پســت های انتقــال و فوق توزیع، توســعه 
خطوط انتقال و فوق توزیع، پایداری شــبکه 
انتقال، پایداری شــبکه فوق توزیع و میزان 
تعامل موثر با شــرکت مادر تخصصی توانیر 
در خصــوص وضعیت پروژه های در دســت 
اقدام نیز شــرکت برق منطقه ای خوزستان 
امتیاز کامــل ۱۰۰۰ را کســب کــرد و در 

شاخص عمومی و اختصاصی و مجموع این 
دو شــاخص، موفق به کسب رتبه نخست در 
جشنواره شهید رجایی اســتان خوزستان 

شد.
شرکت برق منطقه ای خوزســتان در حالی 
رتبه نخست جشنوراه شهید رجایی را کسب 
کرده اســت که پیش از این امتیاز کســب 
شده در شــاخص های اختصاصی را ) توسعه 
ظرفیت پســت ها و خطوط و پایداری شبکه 
برق( به صورت عملی با پایداری شــبکه برق 
انتقال در اوج مصرف تابستان گرم نشان داد و 
توانسته بود هم برق مورد نیاز بخش خانگی و 
صنایع را پایدار سازد و هم اجازه نداد که چرخ 

دیگر مشاغل از حرکت بایستد.
قابل ذکر اســت شــرکت بــرق منطقه ای 
خوزســتان در ارزیابی عملکرد دستگاه های 
اجرایی اســتان در ســال ۱۳۹۱ در جایگاه 

۴۰ نشست و در این مدت )ســال ۱۴۰۰( با 
برنامه ریزی های انجام شده و ارتقای عملکرد 
خود در شــاخص های عمومی و اختصاصی 
موفق به کســب رتبه نخســت در جشنواره 
شهید رجایی در بین تمامی دستگاه  اجرایی 

خوزستان شد.

در جشنواره رجایی ســال قبل استان که 
به ارزیابی عملکرد دســتگاه های اجرایی 
استان در ســال ۹۹ پرداخته بود، شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان رتبه دوم را در 
بین دستگاه های اجرایی خوزستان کسب 

کرده بود.

جلسه کمیته مدیریت شرکت  اصفهان-مریم مومنی
فوالد مبارکه روز شنبه ۲۱ آبان ماه با حضور مدیرعامل، 
معاونان و مدیران شرکت در ســالن همایش های مرکز 
تحقیقات فــوالد مبارکــه و با هدف بررســی عملکرد 
شرکت در ماه اخیر و نیمه نخست آبان و تجزیه وتحلیل 
نقاط قــوت و قابل بهبود در حوزه های تولید، توســعه و 

برنامه های آتی شرکت برگزار شد.
در این جلســه، مدیرعامل فوالد مبارکه پس از استماع 
گزارش هــای معاونــان و مدیــران شــرکت، تصریح 
کرد: بــا توجه به اهمیــت موضوع ایمنــی، توجه همه 
کارکنان و پیمانکاران شــرکت را به رعایت حداکثری 
دستورالعمل های این حوزه جلب می کنیم و همچنان 
تأکید داریم که ســالمت کارکنان به عنوان اصلی ترین 
سرمایه شــرکت از اولویت های فوالد مبارکه است. در 
این خصوص اگرچه عملکردها نشــان می دهد فرایند 
به درســتی در حال انجام اســت، اما باید پیش بینی ها، 
بازرسی ها و برنامه های جامع تری برای ارتقای عملکرد 

ایمنی داشته باشیم.
محمدیاســر طیب نیا در بخــش دیگری از ســخنان 
خود، ضمن ابراز خرســندی از روند روبه رشــد کیفیت 
محصوالت و همچنین تولید محصوالت کیفی و خاص 
در شرکت اظهار داشــت: این روند نشان می دهد همه 
همکاران به ضرورت و مزایــای تولید محصوالت متنوع 
کیفی آگاهی پیــدا کرده اند؛ ازاین رو به خاطر داشــته 
باشــیم هر محصولی که تولید می کنیم باید همچنان 
منطبق با سفارش و درخواست مشــتری و نیاز روز بازار 

باشد.
وی در همین زمینــه تصریح کرد: آغــاز نهضت تولید 
فوالدهای خــاص و پرآلیــاژ در فوالد مبارکه بســیار 
ارزشمند اســت و گام بلندی در صنعت فوالد کشور به 

شمار می آید.
مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: در حوزه مصارف، آمارها 
بیانگر این اســت که میزان مصرف برق شرکت در 7 ماه 
نخست ســال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
علی رغم تولید بیشتر، روند کاهشــی داشته است. این 
امر می تواند در کاهش قیمت تمام شده و مصرف بهینه 

نقش قابل توجهی داشته باشد.
طیب نیا تأمین مــواد اولیه را یکــی از بزرگ ترین 

چالش های پیش روی فوالدســازان کشور و حتی 
بزرگ تریــن فوالدســازان جهان دانســت و اظهار 
داشــت: باید در کنار اقدامات در حال انجام توسط 
دولــت، همــکاران معاونــت معدن نیــز درزمینه 
پروژه هــای تحقیقاتــی و اکتشــافات و تأمیــن 
تجهیزات حوزه معدن، برنامه ریــزی بهتر و فعالیت 

بیشتری داشته باشند.
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از ســخنان 
خود بر اهمیت احداث هرچه سریع تر پروژه نورد گرم 
شــماره ۲ فوالد مبارکه تأکید و تصریح کرد: تا زمانی 
که این واحد احداث و وارد مدار تولید شود، باید برای 
فروش همه محصوالت باألخص تختال های تولیدی 

مــازاد، برنامه ریــزی و بازاریابی داخلــی و صادراتی 
هدفمندتری داشــته باشیم. در شــرایطی که رکود 
در بازارهای جهانی و کشــور وجود دارد، باید با تمام 
توان، تمرکــز خود را بر تولیــد تختال های کیفی تر و 

محصوالت با ارزش افزوده بیشتر بگذاریم.
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمــن قدردانی از پروژه هایی 
که در راســتای کاهش مصارف انرژی، آب و مواد نسوز و 
همچنین افزایش تولید محصول منطبق با سفارش در 
بخش های مختلف شرکت اجرا شده است تصریح کرد: 
عالوه بر تنوع و کیفیت محصول، یکی دیگر از مؤلفه های 
اثرگذار بر حضور موفــق در بازارهای جهانی و تاب آوری 
شرکت در شــرایط ســخت، کاهش قیمت تمام شده 
محصول است که شایسته است با جدیت بیشتری بر آن 

تمرکز داشته باشیم.
طیب نیا پیش بینی و تأمین به موقــع تجهیزات و مواد 
اولیه موردنیاز خطــوط تولید را از ضروریات شــرکت 
دانست و گفت: همکاران حوزه های بومی سازی و خرید 
شــرکت باید در کوتاه ترین زمان ممکن اقالم موردنیاز 
خطوط تولید و تعمیــرات را تأمین کننــد تا کارکنان 
خطوط تولید بدون دغدغه بتواننــد به کار تولید همت 

گمارند.
وی با اشاره به این موضوع که ممکن است در فصول سرد 
ســال مجددا با محدودیت گاز مواجه شویم خاطرنشان 
کرد: در فرصت های مقتضی باید بــرای تأمین و تولید 
آهن اسفنجی باکیفیت موردنیاز، اقدامات الزم و کافی 

را انجام دهیم.

شــهردار کمالشــهر در دیدار  البرز -مظفری 
با مدیران شــهری چهارباغ ضمن تاکیــد بر ایجاد 
تعامــل و همکاری بیشــتر در مســیر پیشــرفت و 
پویایی چهارباغ و کمالشــهر گفت: همکاری میان 
دســتگاهی و اجرای طرح های جهــادی بویژه در 
حــوزه ترافیــک و راهســازی ، جهت بهســازی 
و پاکســازی مســیرهای مواصالتــی اصلــی بین 
کمالشــهر و چهارباغ میتواند بســیار موثر در روند 

خدمت باشد.
دکتر بهمنی در ادامه ضمن اشــاره بــه تمایل این 
شــهرداری جهت گســترش همکاری با مدیریت 
شــهری چهارباغ جهت پیشــرفت و توسعه شهری 
، گفــت: قطعــا تعامــالت بــا رویکرد ســازندگی 
و بالندگی شــهرها بــا جلب مشــارکت مردمی و با 

محوریــت تامین رفاه شــهری و نیز بــا بکارگیری 
پتانســیل های بالقوه فرهنگــی و اجتماعی ، قطعا 

در پیشرفت شهر ها بسیار کارساز و راهگشا است.
وی باشــاره به مصوبــات این نشســت گفت: طرح 

چهارشــنبه های جهادی کــه برای پاکســازی و 
تنظیف مراکــز و معابر شــهری آلوده به پســماند 
با همکاری ادراه راهــداری، پلیــس راه چهارباغ، 
محیط زیســت شهرســتان چهارباغ و با ادواتی از 

ادارات مذکور اجرا خواهد شــد یکــی از طرح های 
پیشــنهادی اســت که با هدف حذف آلودگی های 

بصری انجام خواهد پذیرفت.
دکتر بهمنی افــزود: بنا بــه صحبتهــای نماینده 
ســازمان محیط زیســت ، این طرح برای نخستین 
بار در کشــور در حال شــکل گیری اســت که بین 
شهرهای کمالشــهر و چهارباغ بصورت آزمایشی و 
پایلوت در روز چهارشــنبه هفته جاری)۲آذرماه(

اجرا می گردد.
وی در خاتمه خاطر نشــان کرد :مدیریت شــهری 
کمالشهر در راســتای نیل به هدف عالی سازندگی 
شــهر و با چشــم اندازی در ســایه خدمت و جلب 
رضایت شــهروندان ، با بکارگیری امکانات موجود 

،آماده تعامل با شهرهای موفق می باشد.

اصفهان

طیب نیا خبر داد؛
آغاز نهضت تولید فوالدهای خاص و پرآلیاژ در فوالد مباركه

دکتربهمنی مطرح کرد ؛

وی ریل همکاری و همدلی  كمالشهر و چهارباغ ر

مدیرکل منابع طبیعی و  ایالم -حســن بیگی 
آبخیزداری ایالم گفت: طرح ممیزی اراضی به منظور 
تفکیک منابع ملی از مســتثنیات قانونی اشــخاص 
توسط این اداره کل و در راستای تثبیت مالکیت دولت 

بر منابع ملی اجرا شده است
مدیــرکل منابع طبیعی و آبخیــزداری ایالم گفت: 
طرح ممیزی اراضی به منظــور تفکیک منابع ملی 
از مستثنیات قانونی اشخاص توسط این اداره کل و 
در راستای تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی اجرا 
شده اســت.ابراهیم پیرزادیان اظهار داشت: طرح 
کاداستر با هدف مســاحی و نقشه برداری و لحاظ 
حدودات ثبتی و تدقیق با حــدودات پالک های 

همجوار انجام می شود.
وی افزود: خوشبختانه بالغ بر ۹۹ درصد سطح استان 
پالک های ثبتی مشــمول اجرای این طرح واقع شده 
و از میزان ســطوح منابع ملی استان که بالغ بر ۱7۰۰ 

هکتار می باشــد تا کنون ۸/۹۵ درصد سند تک برگ 
به نام دولت بــه نمایندگــی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان ایالم صادر شــده است.مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری ایالم گفت: تا پایان ســال 
جاری پروژه حدنگاری و کاداســتر در استان ایالم به 

اتمام می رسد.

فرمانده انتظامی شهرستان  ایالم -حسن بیگی 
ایالم از اجرای طرح مبارزه با ســرقت وسایل نقلیه در 
ایالم خبــر داد و گفت: در این طرح بیــش از ۱۵ فقره 

سرقت قطعات خودرو کشف شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان ایالم از اجرای طرح مبارزه 
با سرقت وســایل نقلیه در ایالم خبر داد و گفت: در این 
طرح بیش از ۱۵ فقره سرقت قطعات خودرو کشف شده 
است.سرهنگ قدرت حیدری زاد اظهار داشت: ماموران 
انتظامی رده های اجرایی شــهر ایالم با توجه به افزایش 
سرقت محتویات و قطعات خودرو در سطح شهرستان، 
طرح مبارزه با سارقان قطعات و محتویات داخل خودرو را 

به مرحله اجراء گذاشتند.
وی افزود: ماموران تجســس کالنتری در اجرای این 
طرح ۵ ســارق را دســتگیر و ۱۵ فقره سرقت قطعات 

داخل خودرو را کشف کردند.
رئیس پلیس شهرســتان ایالم بیان داشت: متهمان 

دســتگیر شــده به همراه پرونده جهت سیر مراحل 
قانونــی به مراجع قضائی معرفی شــدند. ســرهنگ 
حیدری زاد اضافه کرد: پیشــگیری از ســرقت و مبارزه 
با ســارقان، یکی از ماموریت های اصلی پلیس اســت و 
ماموران انتظامی این شهرســتان همانند قبل با تمامی 

توان با سارقان اموال مردم برخورد خواهند کرد.

ایالم ایالم
 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:

ح ممیزی اراضی و حدنگاری )كاداستر( ایالم طر
 در آستانه به اتمام رسیدن است

فرمانده انتظامی شهرستان ایالم خبر داد؛
ح مبارزه با سرقت وسایل نقلیه  اجرای طر

در ایالم

در ارزیابی تمامی دستگاه های اجرایی و ادارات استان کسب شد؛

مقام اول شركت برق منطقه ای خوزستان در جشنواره شهید رجایی 
سرپرست شرکت گاز مازندران؛

میزان مصرف گاز ادارات و سازمان های دولتی 
كنترل می شود

ساری -امیری فر سرپرست شرکت گاز مازندران از اهمیت مصرف 
بهینه و بازرسی از ســازمانهای دولتی در فصل سرد سال خبر داد و گفت: 

میزان مصرف گاز در سازمانها و ادارات دولتی کنترل می شود.
قاسم مایلی رستمی تصریح داشــت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرد 
ســال و افزایش مصرف گاز و الزام به رعایت مصرف استاندارد توسط 
ادارات، سازمان ها و ســاختمان های دولتی پر مصرف و صرفه جویی 
در مصرف گاز، نیاز اســت ســال جاری نیز مانند گذشته، بازدیدهای 
دوره ای و مســتمر از ادارات و ســاختمان های دولتی در دستور کار 

کلیه ادارات گازرسانی قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: رعایت دمای رفــاه ۱۸ تا ۲۲ درجه و الزام ادارات و 
سازمان ها به خاموش کردن سیستم گرمایشــی پس از اتمام ساعت 
کار اداری و بهینه کردن  سیســتم موتورخانه ها امری ضروری است و 
بازدید ســر زده و بدون اطالع قبلی، پس از اتمام ساعت کار، از ادارات 
و ســاختمان های دولتی انجام می شــود و خاموش بودن سیســتم 
گرمایشــی کنترل و در صورت خاموش نبودن سیســتم گرمایشی و 

تکرار این کار، اخطار قطع جریان گاز صادر می شود.

وابط عمومی های ادارات استان بوشهر  بازدید ر
وگاه برق سیکل تركیبی گناوه از نیر

بوشهر -رضا حیدری مدیران و کارشناســان و تعــدادی از اصحاب 
رسانه با همکاری روابط عمومی اســتانداری بوشهر و به میزبانی شرکت 

برق استان از نیروگاه برق سیکل ترکیبی گناوه بازدید نمودند
 غالمرضا حشــمتی گفت هــدف از راه اندازی چنیــن بازدیدهایی 
آشنایی با چگونگی تولید برق و شــناخت چرخه صنعت برق استان ، 
هم آفزایی و جلب همکاری مدیران روابط عمومی در راســتای اعمال 
و ترویج فرهنگ مدیریت مصــرف ، انتقال تجارب در بین آحاد جامعه 
و خانواده می باشــد که در تحقق این مهم شــرکت توزیع نیروی برق 

استان از هیچ کوششی دریغ نمی ورزد .
حشمتی افزود : بدون شــک در گذر موفق و بدون اعمال خاموشی برق 
مشترکان در پیک تابستان ۱۴۰۱ روابط عمومی های ادارات استان نقش 
تاثیر گذاری را ایفاء نمودند. همچنین حمایتهای مسولین استانی بویژه 
استاندارمحترم ، معاونین و مدیران استانداری بوشهر ، فرمانداران محترم 
شهرستانها، ائمه جمعه و جماعات، فرماندهی محترم سپاه استان و همه 
مشترکین فهیم استان در تحقق این دستاورد عظیم دولت مردمی آیت 

اهلل رییسی نقش اساسی داشته است.
ســید حســن موســوی مدیرکل حوزه اســتاندار و روابط عمومی 
اســتانداری بوشــهر با تقدیر از مدیرعامل و کارکنان شرکت برق به 
جهت گــذر موفق از پیک بار تابســتان و برگزاری تــور بازدید روابط 
عمومی های استان از نیروگاه ســیکل ترکیبی گناوه گفت: هدف این 
بازدید دانش آفزایی و آشنایی با فرآیندهای صنعت برق است و تالش 
های کارکنان را در تامین برق پایدار ســتودنی دانستند و لزوم توسعه 

نیروگاه به ۱۰۰۰ مگاوات برای توسعه استان را خواستار شدند .
مهندس بردبار مدیر نیروگاه برق گناوه نیز با تاکیــد و توصیه به رعایت 
مصرف برق و گاز در فصل زمستان این مهم را کمک به تامین برق پایدار 
برای مشــترکان و هم وطنان بویژه در نقاط سردســیر در فصل زمستان 

برشمردند و لزوم اشاعه فرهنگ بهینه مصرف را یاد آور شدند .
گفتنی است در طی بازدید از نقاط مختلف نیروگاه ، معاون بهره برداری 
شــرکت توزیع نیروی برق و معاون روابط عمومی استانداری بوشهر نیز 

مطالبی را در باب صرفه جویی در مصرف برق و گاز عنوان نمودند.

مدیرعامل آبفا خبر داد؛
افزایش برخورداری بخش فین از خط انتقال 

آب شیرین كن خلیج فارس

بندرعباس-کمالی   مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب هرمزگان 
به همراه نماینده ولی فقیه در اســتان در دیدار با مــردم بخش فین 

خواسته های مردمی در حوزه آب را بررسی کرد.
عبدالحمید حمــزه پور در این دیدار ضمن بررســی خواســته های 

مردمی دستورات الزم برای پیشبرد آن را داد.
وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آب این بخش به 
تامین آب رضوان از طریق خط انتقال آب شــیرین کن خلیج فارس، 
افزود: این طرح به عنوان یک اقدام جهادی با حمایت ویژه اســتاندار 
محقق شــد و مردم رضوان با این طرح گذر بدون تنشــی از تابستان 

امسال تجربه کردند.
مدیرعامل آبفــا در عین حــال از پیش بینی تامین آب شــهر فین و 
روســتاهای همجوار از این خط انتقال خبر داد و گفــت: برای تامین 
نیاز آبی این مناطق باید خــط انتقال جدید احداث شــود که پس از 
تامین اعتبار، در آینده شــاهد بهره مندی بیشــتر مردم بخش فین از 

آِب آب شیرین کن خلیج فارس باشیم.
حمزه پور همچنین به احداث یک باب مخزن جدید در شهر فین خبر 
داد و گفت: این مخــزن ۲۰۰۰ متر مکعب ظرفیــت دارد که در حال 

حاضر ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 7
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rپنجشنبه       3 آذر     1401    شماره 1201

البرز

صفحه 3
شماره1201 3آذر1401 پنجشنبه



 نگاهی به بهبود شاخص های بانکی 
در بانک سینا

گزارش عملکرد شــش ماهه نخست ســال جاری بیانگر رشد مطلوب 
شاخص های مهم بانکداری در بانک سیناست.

در شرایطی که مبلغ سپرده های بانک ســینا طی این مدت در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشــته با رشــد ۱۱ درصدی مواجه بوده، جذب 
ســپرده های بدون هزینه این بانک حدود ۲۸ درصد رشد داشته است. 
این موضوع از آن جهت مهم اســت که جذب سپرده بدون هزینه، نقش 

بسزایی در کاهش قیمت تمام شده پول در بانک دارد.
این بانک همچنین در وصول مطالبات خود از سایر بانک ها و موسسات 
اعتباری، موفقیت چشمگیری داشته اســت. در حالی که مجموع این 
مطالبات در پایان ســال گذشته ســه هزار و ۹۶۱ میلیارد ریال برآورد 
شده بود، این رقم در پایان شهریورماه سال جاری به عدد ۸۳۸ میلیارد 
ریال رســیده و کاهش ۷۹ درصدی را تجربه کرده است که این موضوع 
تزریــق نقدینگی به بانــک و در نتیجــه افزایش قدرت تســهیالت و 

خدمات دهی را به همراه دارد.
بانک سینا طبق بودجه ســال ۱4۰۱ برای هر ســهم ۲۹۵ ریال سود 
پیش بینی کرده و طبق بودجه فصلی تا پایان شــهریورماه می بایست 
۱4۷ ریال آن تحقق پیدا می کرد، اما گزارش ها نشــان می دهد که این 
بانک در پایان شهریورماه بابت هر ســهم ۱۵۰ ریال سود محقق کرده 
اســت. به عبارت دیگر، حدود ۵۱ درصد ســود پیش بینی شده ساالنه 

بانک در شش ماهه ابتدای سال تحقق یافته است.
مجموع درآمدهــای کارمزدی این بانک نیز نســبت به مدت مشــابه 
ســال قبل ۹۹ درصد رشــد داشــته که بیانگر اهتمام بانک به افزایش 
سهم درآمدهای غیرمشاع است. از مبلغ ســه هزار و ۸۱۵ میلیارد ریال 
درآمدهای کارمــزدی، مبلغ یک هزار و ۱۸4 میلیــارد ریال مربوط به 
صدور و تمدید ضمانتنامه ها بوده که نســبت به مدت مشابه سال قبل 
4۹ درصد رشد داشته است و این بخش از فعالیت های بانک را می توان 

یکی از وجوه تمایز آن برشمرد.
درآمدهای مشــاع این بانک نیز در پایان شــهریورماه نسبت به مدت 
مشــابه ســال قبل ۲۸ درصد افزایش داشته اســت که ۸4 درصد این 

درآمدها را سود تسهیالت اعطایی تشکیل می دهد.

به دنبال بازدیدهای میدانی مدیرعامل بانك 
صنعت و معدن به استان گلستان سفر می کند

دکتر علــی خورســندیان به منظــور بازدید 
میدانی و نظارت بر طرح های تأمین مالی شده 
توسط بانک صنعت و معدن به همراه هیأتی از 
اعضای هیأت مدیره و هیــأت عامل این بانک 
فردا چهارشنبه دوم آذر به استان گلستان سفر 

می کند.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، 
دکتر خورســندیان به اتفاق هیأت همراه در این ســفر با کارآفرینان و 
تولیدکنندگان صنایع مختلف درخصوص مسایل و چالش های آنان در 
امر تولید و اشــتغال و در مورد لزوم توجه و استفاده از ظرفیت های این 
استان در راستای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به بحث و تبادل نظر 

می پردازد. 
دکتر خورسندیان و هیأت همراه در این سفر از چندین طرح صنعتی که 
از سوی این بانک تأمین مالی شده اند، بازدید خواهند کرد و در خصوص 
نحوه مساعدت بانک و روش های مناســب تأمین مالی این طرح ها به 

گفتگو می نشینند.

ح ملی ایران جوان با حضور بانک صادرات  طر
ایران آغاز شد

طرح ملی »ایران جوان« توســط بنیاد پانزده 
خرداد و با حضور بانک صادرات ایران و با هدف 
ترغیب و تشویق زوج های جوان به فرزندآوری 

و جوانی جمعیت آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
طرح ملی »ایــران جوان« با شــعار »طرحی 
برای فرزنــدان ســرزمینم«، توســط بنیاد 
پانزده خرداد و با عاملیت بانــک صادرات ایران یکشــنبه ۲۹ آبان ماه 
در ســالن همایش های »سالم« آغاز شــد و بنیاد پانزده خرداد و ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام خمینــی)ره( برنامه های خود را برای برای 

جوان سازی جمعیت اعالم کردند.
در این رویداد کــه معاون هماهنگی ســتاد اجرایــی فرمان حضرت 
امام خمینــی)ره(، رئیــس نهاد نمایندگــی مقام معظــم رهبری در 
دانشــگاه ها، معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس و مسئوالن 
بنیاد پانزده خرداد و حضور ویژه زوج های جوان دانشــجو دارای فرزند 
و خانواده های آنها حضور داشــتند، بر حمایــت از فرزندآوری و جوانی 

جمعیت تاکید شد.
بانک صادرات ایران به منظور تحقق سیاســت های دولت برای حمایت 
از طرح جوانی جمعیت، در نیمه اول ســال جاری بیش از ۵۲ هزار فقره 

وام قرض الحسنه فرزندآوری پرداخت کرده است.

بانک قرض الحسنه مهر ایران از تولیدات داخلی 
حمایت می کند

مدیر شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در 
استان مازندران در دیدار با مدیرعامل شرکت 
تعاونی مرغ اجــداد بابل، بر حمایــت بانک از 

شرکت های تولیدی تأکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه 
مهر ایران، »اســحق طاهــری خنکدار« مدیر 
شــعب بانک در اســتان مازندران با »حسین 
سرهنگ پور« مدیرعامل شرکت تعاونی تولیدی مرغ اجداد بابل دیدار 

کرد.
در ابتدای این دیدار »ســرهنگ پور« ضمن بیان مختصری از ســابقه 
شــرکت و فعالیت های تولیدی آن، نیازهای شــرکت را برای فعالیت 
قوی تر شــرکت در بازار و رفــع نیازهای ضروری کارکنــان مجموعه 
برشمرد و برای همکاری با بانک قرض الحسنه مهر ایران اعالم آمادگی 

کرد.
وی افزود: انتظار می رود در ســال جاری شاهد توسعه و تعامالت بیشتر 
این شرکت برای اشــاعه فرهنگ پســندیده قرض الحســنه و بهبود 

وضعیت معیشت پرسنل زیرمجموعه خود و جامعه هدف باشیم.
در ادامه این دیدار »طاهری خنکدار« ضمن تشریح جزئیات طرح های 
وام بانک قرض الحســنه مهر ایران برای شــرکت های تولیدی و مادر، 
خواهان تقویت حساب جاری حقوقی شــرکت نزد بانک قرض الحسنه 
مهر ایران و انتقال حساب حقوق و دستمزد پرسنل شرکت به این بانک 

و استفاده از طرح مهریار شد.
مدیر شعب بانک در اســتان مازندران طرح های کاالکارت سازمانی و 
حمایتی حقوقی را نیز جهت کمک به بهبود معیشــت پرسنل شرکت 

تشریح کرد.
وی در پایان، مزایــای انعقاد تفاهم نامه پذیرندگــی کاالکارت را برای 
فروش محصوالت شــرکت با وام قرض الحسنه کاالکارت برشمرد که با 

استقبال مسئوالن شرکت مرغ اجداد بابل روبه رو شد.

شرکتملینفتتاکیدکرد
وش های نوین بازیابی  ورت استفاده از ر  ضر

در تجارت نفت ایران
 

شــرکت ملی نفت ایران اعالم کرد: در شــرایط حســاس کنونی، بهره 
جســتن از روش های نویــن بازاریابی و پیشــنهادی بــا ارزیابی های 
کارشناســی برای فروش نفت از جمله عرضه در بــورس، همواره مورد 
استقبال بوده است.شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارش مهر با 
عنوان »ســاز و کار پر ابهام فروش نفت به اشخاص / »ب ز«های جدید 
در راه؟« در توضیحاتی اعالم کرد: شرکت ملی نفت ایران تابع و مجری 

قوانین تصویبی و ابالغ شده است.
فروش نفت در عرصــه بین المللی بــه عنوان یک امر کامــاًل حرفه ای 
و تخصصی اســت که به عنوان یکی از مهم ترین وظایف ســازمانی، به 

مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران محول شده است.
مجلس شورای اسالمی جمهوری اســالمی ایران نیز به منظور انتفاع 
همه دســتگاه ها و افراد توانمند از ظرفیت های خود جهت فروش نفت، 
نســبت به تصویب قانون بودجه ۱4۰۱ با شــرایط تحویل نفت خام و 
میعانات گازی صادراتی به اشــخاص معرفی شده توسط دستگاه های 

اجرایی اقدام کرد.
پیش از تصویب و اجــرای قانون بودجه ۱4۰۱، فــروش نفت از طریق 
کانال های پیش بینی شده میسر بوده و روشن است که در دوره تحریم 
به واسطه ذات تحریم، بخش عمده ای از کانال های فروش قبلی، حذف 
شده اســت. بدیهی است شــرکت ملی نفت ایران تابع و مجری قوانین 

تصویبی و ابالغ شده است.
در عین حال با توجه به تجربیات اخیر، فروش نفت از مجاری مشــخص 
همراه با نظارت و کنترل شــرکت ملی نفت ایران می تواند ایجاد نظم و 

شفافیت باالتری برای کشور به ارمغان آورد.
همچنین با توجه به شرایط موجود استفاده از روش های نوین بازاریابی 

ضروری است.
در شرایط حساس کنونی، بهره جســتن از روش های نوین بازاریابی و 
پیشنهادی با ارزیابی های کارشناسی برای فروش نفت از جمله عرضه 

در بورس، همواره مورد استقبال بوده است.
بدیهی است به دلیل شفافیت های موجود در ســاختار بورس و امتناع 
خریداران از آشکار شدن هویت شرکت های خریدار در شرایط کنونی و 
تحریمی، بهره جستن از این روش سبب به مخاطره افتادن شرکت های 
فعال در این حوزه می شود. ضمن آنکه وجود فســاد و کشف آن در هر 
حوزه و سطح مســئولیتی قابل پذیرش نبوده و برابر مقررات و قانون با 

خاطیان برخورد خواهد شد.

مدیرعاملشرکتمادرتخصصیبرقحرارتی:
زمستان، خاموشی درکار نیست

مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی بــرق حرارتی گفــت: تامین برق 
مشــترکان در الویت قرار دارد، بنابراین باهرســوختی کــه در اختیار 
وزارت نیرو قــرار بگیرد، هیــچ نیروگاهی به دلیل نوع ســوخت خود 

خاموش نخواهد شد.
عبدالرسول پیشــاهنگ، با بیان اینکه نیروگاهی به دلیل عدم دریافت 
گاز خاموش نخواهد شد چراکه تامین برق در الویت ما قرار دارد، اظهار 
کرد: تاکنون تعامالت خوبی با وزارت نفت برای تامین ســوخت صورت 

گرفته است و این مذاکرات نیز ادامه خواهد داشت.
به گفته وی هیچ خاموشــی برای زمستان تعریف نشــده است و تمام 

تمهیدات برای تامین برق در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروگاه های برق حرارتی روز گذشته 
در نشستی خبری در پاسخ به سوال ایســنا در خصوص میزان مصرف 
ســوخت نیروگاه ها نیز گفت: از ۱۳۲ نیروگاه موجود در کشور، سوخت 
دوم ۱4 نیروگاه مازوت است و مابقی نیروگاه ها از سوخت دوم گازوئیل 
استفاده می کنند و باید گفت که کمتر از ۱۰ درصد نیروگاه های کشور 
قابلیت اســتفاده از مازوت را دارند. بر اساس آمار روزانه ۷۷ میلیون متر 
مکعب گاز در نیروگاه ها مصرف شده، هفت میلیون لیتر گازوئیل و ۲۰ 

میلیون لیتر مازوت مورد استفاده قرار گرفته است.
پیشــاهنگ با تاکید بر این که اکنون نسبت به سال گذشته مقدار گازی 
که تحویل نیروگاه  می شود بیشتر است، اظهار کرد: در سال ۹۰ درصد 
گاز و حدود ۱۰ درصد ســوخت مایع بــه نیروگاه ها به طــور میانگین 

تحویل داده می شود.
به تازگــی،  محمدرضا جوالیی مدیر دیســپچینگ ملــی گاز ایران در 
خصوص آخرین وضعیت تخصیص ســوخت به نیروگاه های کشــور 
گفت: دو ســوم نیاز نیروگاه ها از طریق گاز و یک سوم از طریق سوخت 
مایع تامین می شود، باتوجه به ذخایری که داریم میزان سوخت مایع را 

برای نیروگاه ها کنترل می کنیم.
وی با بیان اینکــه این احتمال وجــود دارد که مصرف ســوخت مایع 
نیروگاه هــا افزایش یابد، اظهــار کرد: باتوجه به میــزان مصرف بخش 
خانگی برای این مســاله نیــز تصمیم گیری می شــود، درحال حاضر 
مصرف خانگی حدود 4۶۰ میلیون مترمکعب اســت یعنی بیش از ۵۰ 
درصد به بخش خانگی و تجاری اختصــاص می یابد، طبیعتا اگر میزان 

مصرف از این رقم فراتر رود محدودیت اعمال می شود.

به گفته مدیر دیســپچینگ ملی گاز ایــران، اینکه چقــدر مازوت در 
نیروگاه ها مصرف شود را شــرکت گاز تعیین نمی کند، بلکه وزارت نیرو 
بر حســب نیاز خود به برق می تواند یا از نیروگاه های دیگر برای جبران 
کاهش گاز استفاده کند و یا اینکه گازوئیل و مازوت را به عنوان سوخت 

نیروگاه در نظر بگیرد. 
شــرکت ملی گاز تاکیدی ندارد که حتما نیروگاه ها از مازوت استفاده 
کنند، وزارت نیــرو باید حســب نیاز خــود تصمیم بگیــرد، ما فقط 
محدودیت گاز اعمال می کنیــم و هیچ محدودیتی در شــرایط فعلی 
برای تخصیص گازوییل وجود ندارد. برای مازوت هم ما نگرانی نداریم 
خودشــان باید تصمیم بگیرند که می خواهند از مازوت استفاده کنند و 
یا خیر، ممکن است وزارت نیرو به سوخت دیگری به جز  گاز که وزارت 
نفت اختصاص می دهد نیاز نداشته باشــد و نیروگاه را تعطیل کند اگر 

الزم داشته باشد نیز باید از فراورده مصرف کند.
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سخنگویصنعتبرقاعالمکرد

و و شرکت پاالیش و پخش  همکاری وزارت نیر
برای تامین سوخت زمستانی

خریدار  رجبی مشهدی گفت: در حوزه تشویق 
از ۵۶ میلیون قبض ۲۲ میلیون قبض مشــمول 

تشویق شدند.
 مصطفی رجبی مشــهدی در نشست حاشیه ای 
بیســت و دومین نمایشــگاه صنعت برق اظهار 
داشــت: ناترازی مالی باعث شده سراغ روش های 
مدیریت مصرف جدید و راهکارهایی برای توسعه 

سرمایه گذاری دنبال کنیم و نیروگاه بسازیم.
وی در ادامــه گفت: اکنون همــکاری خوبی بین 
وزارت نیرو، نفت و پاالیش و پخش فرآورده برای 

تأمین انرژی زمستان صورت می گیرد،
ســخنگوی صنعت برق تصریح کــرد: در حوزه 
تشــویق از ۵۶ میلیون قبــض ۲۲ میلیون قبض 
مشمول تشــویق شــدند یعنی 4۰ درصد شامل 
پاداش صرفه جویی شدند.وی ادامه داد: در سال 
جاری ۸ میلیون مشــترک برق رایــگان دریافت 
کرده و بستانکار شدند، ۱.۱۰۰ میلیون مشترک 

نیز با کاهش مصرف خود را به زیر الگو رساندند.
رجبی مشــهدی با بیــان اینکه امســال ۱۵۰۰ 
مگاوات صرفه جویــی را در صنعت برق شــاهد 
بودیــم، تاکید کرد: ایــن در حالی اســت که هر 
ســال ۱۰۰۰ مگاوات افزایش مصرف را شاهدیم، 
صرفه جویی انجام شده ناشــی از همکاری مردم 
در همه بخش ها بوده است.وی درخصوص اخرین 
وضعیت صادرات برق به ترکیه، اظهار کرد: اکنون 
ســنکرون انجام شــده، ۶۰۰ مگاوات را به طور 
ازمایشــی وارد تبادل کردیم و با اخرین فناوری 
روز دنیا به صورت یک پســت بک تــو بک کار را 

پیش می بریم.
وی با بیــان اینکه با این تکنولــوژی از اختالالت 
فرکانسی جلوکیری می شود، گفت: ۶۰۰ مگاوات 
در این مرحله اقدام شــده و امیدواریــم بتوانیم 

تبادالت را گسترده تر کنیم.
ســخنگوی صنعت برق درخصوص هدفگذاری 
صنعت برق برای صادرات برق به اروپا، گفت: یکی 
از اهداف صادراتی ما اروپاست که از طریق ترکیه 

می توانیم به آن راه پیدا کنیم.
رجبــی مشــهدی در خصوص تأمین ســوخت 
زمستان نیروگاه ها، با تاکید بر اینکه اکنون تأمین 
گاز نیروگاه ها در الویت وزارت نفت اســت، گفت: 
برنامه ریزی این اســت که هیچ گونه خاموشی به 

نیروگاه ها از بابت عدم سوخت تحمیل نشود.
وی با بیان اینکه در روزهای ســرد ســال ممکن 
اســت درصد گاز به ســوخت مایع به ۵۰ درصد 
برســد، گفت: اکنون بیش از ۷۰ درصد سوخت 

نیروگاه ها از طریق گاز تأمین می شود.
سخنگوی صنعت برق اظهار کرد: اگر یک مقایسه 
در طول چند روز گذشــته نســبت به سال قبل 
داشته باشــیم، گاز تحویلی به نیروگاه ها دوبرابر 
افزایش یافته و اکنون از سوخت جایگزین کمتری 
اســتفاده می کنیم و با تالش هایی که در وزارت 
نفت می شود، مشکلی برای تأمین برق نخواهیم 
داشــت.رجبی مشــهدی، اضافه کرد: خواسته 
وزارت نفت و وزارت نیرو از مشترکان کاهش ۱۰ 
درصدی مصرف اســت و اگر این اتفــاق بیافتد با 

مشکل کمتری مواجه می شویم.
وی با بیان اینکه برای گاز تحویلی به نیروگاه یک 
برنامه مشخص می شــود، افزود: تاکنون از آنچه 
مشخص شده گاز بیشــتری به نیروگاه هاتحویل 

داده شده است.
وی در پاســخ به این ســوال مهر مبنی بر اینکه با 
وجود نرخ پایین برق در معامــالت بین المالکی 
آیا چنین اقدامی منطقی اســت گفت: در شرایط 
فعلی با کشــور ترکیه مبادله برق وجود دارد، به 
طوری که ۳.۵ روز ما به این کشور صادرات انجام 
می دهیم و ۳.۵ روز دریافت کننده برق هســتیم. 
ضمن آنکه تعرفه صادرات بنا بــه موقعیت هایی 
که وجود دارد متفاوت اســت و بــر مبنای فوب 
خلیج فارس انجام می شــود قیمت گذاری انجام 

می شود.
وی با اشاره به اینکه ساالنه یک میلیون مشترک 
در بخــش خانگی اضافه می شــود بــا این حال 

کاهش مصرف برق داشــته ایم، گفت: امســال 
همکاری هایی با بخــش گاز داریم تا بتوانیم همه 

انرژی زمستان را تأمین کنیم.
مصطفی رجبی مشــهدی با بیــان اینکه اصالح 
تعرفه در ســال جاری نداشــته ایم، اضافه کرد: 
مشــترکاتی که مصرفشــان زیر الگو باشد یارانه 
دریافت می کنند و مشترکاتی که باالی الگو برق 
مصرف کرده اند، به صورت پلکانی تعرفه برق آنها 
افزایش یافته و یک میلیون و ۱۰۰ هزار مشترک 
مصرف خود را به زیر الگوی مصرف رســانده اند 
به همین دلیل ۱۵۰۰ مــگاوات صرفه جویی در 

مصرف برق ایجاد شده است.
وی افزود: تنها سه تا چهار درصد مشترکان باالی 
الگو برق مصرف می کنند، حدود هشــت میلیون 
مشــترک مشــمول تخفیف ناشــی از مدیریت 

مصرف داشته اند.
رجبی مشــهدی با بیان اینکه ده هــزار مگاوات 
نیروگاه برق توســط صنایع انرژی بر برنامه ریزی 
ساخته شده است، اظهار کرد: صنایع انرژی بر در 
آینده سهم کمتری از برق مصرفی شبکه خواهند 
داشــت و ســال آینده بیش از هزار مگاوات برق 
تولیدی نیروگاه های ســاخت صنایع وارد شبکه 

می شود.
او با تاکید بر اینکه امسال ســه درصد ذخایر گاز 
مایع به عنوان ســوخت نیروگاه بیشــتر از سال 
گذشــته داریم، اظهار کــرد: با این حــال صرفه 
جویی در مصرف برق وجود داشته باشد تا بتوانیم 

زمستان را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم.
رجبی مشــهدی با بیان اینکه ایران با کشورهای 
زیادی ارتباط مرزی دارد که بــا برخی از آنها برق 
واردات و از برخــی صادرات می کنــد، گفت: در 
حال حاضر برنامه بلندمدت برای صادرات برق به 
کشورهای حاشیه خلیج فارس داریم و همچنین 
در راستای پیمان برقی که با روسیه، آذربایجان و 
ارمنســتان داریم به دنبال توسعه همکاری با این 

کشور هستیم.

خریدار  در شرایطی که بانک مرکزی بر تسهیل 
و تسریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید دارد، 
همچنان برخــی بانک ها بــرای دریافت ضامن، 
ســخت گیری دارند و فقــط کارمند رســمی را 

به عنوان ضامن قبول می کنند.
بانک مرکزی طی ماه اخیر مجددا در بخشنامه ای 
به بانک ها بر تســریع در روند پرداخت وام ازدواج 
تاکید و اعــالم کرد کــه بانک ها بایــد مبتنی بر 
اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از 
متقاضی یا یک ضامن معتبر نســبت به پرداخت 
تسهیالت اقدام کنند.همچنین، در این بخشنامه 
آمده اســت که عدم اجرا یا تأخیــر در پرداخت 
تســهیالت تخلف محســوب می شــود و قابل 

پیگیری در مراجع ذی صالح است.
البته، پیش از این در اوایل تابســتان سال جاری 

رئیس جمهور به بانک مرکزی درباره تســریع و 
تسهیل پرداخت تسهیالت ازدواج دستور داد که 
بدین منظــور بانک مرکــزی آیین نامه ای درباره 
»وثایق و تضامین« و تعیین »سقف زمان انتظار« 

این تسهیالت تهیه و به بانک ها ابالغ کرد.
طبق این آیین نامــه، بانک ها بایــد ظرف مدت 
حداکثــر ۱۰ روز کاری نســبت بــه پرداخــت 

تسهیالت یاد شده اقدام کنند.
اما در ایــن بین، با وجــود تاکیدهای بســیار بر 
تسهیل و تســریع در پرداخت تسهیالت ازدواج، 
اعالم برخی از متقاضیــان وام ازدواج به ایســنا 
حاکی از آن اســت که برخی از بانک ها همچنان 
ســخت گیری هایی برای پرداخت این وام دارند 
و در زمینه اخذ ضامــن از زوج ها فقــط کارمند 
رســمی را قبول می کنند.این در حالی است که 

فراهم کردن ضامن رســمی برای همه متقاضیان 
امکانپذیر نیست و این شــرط جزو شرایط بانک 
مرکزی هم نیست. حتی پیش از این ارائه سفته به 
تنهایی، ارائه سهام عدالت، یارانه و ... جزو شرایط 
پرداخت وام ازدواج عنوان شده بود که البته بانک 
ها هیچ کدام این ضمانت ها را قبول نداشــتند و 
فقط ضمانت کارمند رســمی آن هم با شــرایط 
خاص خــود از قبیل داشــتن حقــوق باالی ۱۰ 
میلیون تومان یا قبول فرد بازنشســته با داشتن 
حقوق بازنشســتگی ماهانه بــاالی ۱۰ میلیون 
تومان و داشــتن ســن زیر ۶۵ ســال را به عنوان 
ضمانت قبول مــی کنند که در ایــن میان جای 
سوال است متقاضیانی که داشتن چنین ضمانتی 
برایشــان مقدور نیســت، چگونه باید تسهیالت 

ازدواج شان را دریافت کنند؟

توسعه تعاون

۷۰۰۰ فقــره تســهیالت قرض 
الحســنه فرزندآوری در شــعب 
بانک توســعه تعــاون پرداخت 
شده اســت.محمد جعفر ایرانی 
عضو هیات مدیره بانک توســعه 
تعاون در جلســه کمیته اجرای 
مواد قانون حمایــت از خانواده و 
جوانی جمعیت اظهار داشــت: 
رشــد متوازن جمعیــت و تاکید 
بر حفظ نســبت جوانی کشور از 
ضروریات و مبانی رشد و توسعه 

فراگیر جامعه است.
رییس کمیته حمایــت از خانواده 
و جوانــی جمعیت بانک توســعه 

تعــاون افــزود: توجه 
ویژه کشــور به تثبیت 
جمعیت جــوان و ورود 
آن به بــازار کار و تولید 
مــی توانــد بســیاری 
از مشــکالت جامعــه 
از جملــه اقتصــادی، 

اجتماعــی و فرهنگــی را مرتفع 
سازد.ایرانی گفت: مستند به آمار 
و تقاضای مشتریان بانک متبوع، 
توانســته ایم در برخی استانها از 
جمله بوشــهر، کهگیلویــه و بویر 
احمــد و ایالم بالغ بــر صد در صد 
تســهیالت ودیعه و خرید مسکن 

و فرزندآوری مســتند 
به جــزء الــف تبصره 
۱۶ قانون بودجه ســال 
پرداخــت  را   ۱4۰۱
نماییم.بالــغ بر ۷۰۰۰ 
فقره تســهیالت قرض 
الحسنه فرزندآوری در 
شعب بانک توسعه تعاون پرداخت 
گردیده اســت که قابــل توجه و 
تامل اســت و از کلیــه همکاران 
خدوم، ساعی و فهیم کشور تقدیر 
و تشکر می نمایم.وی افزود: بر این 
اساس نسبت تسهیالت پرداختی 
به سهمیه مصوب سال جاری بالغ 

بر ۸4 درصد می باشــد که نشان 
از رشد چشــمگیر این تسهیالت 
و ســرعت واگذاری تســهیالت 
به مشــتریان هدف اســت.ایرانی 
گفــت: بانک توســعه تعــاون در 
چارچوب سیاســت های ابالغی 
و استراتژی ســاالنه و با امعان نظر 
به اسناد باالدســتی ضمنی تاکید 
و توجــه ویژه بــر فعالیــت های 
اقتصــادی بخش تعاونی کشــور 
تمامی مساعی و تالش خویش را 
در جهت بهبود اوضــاع اقتصادی 
اتمسفر کســب و کار و مسئولیت 

های اجتماعی معطوف می دارد.

پرداخت 7000 فقره تسهیالت قرض الحسنه فرزندآوری در شعب بانک توسعه تعاون

وبانک نیر

باوجود تاکیدهای پرداخت؛ سخت گیری ها برای وام ازدواج ادامه دارد


