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مسکن

معاون وزیر تعاون با اشــاره به آمــار واحدهای 
مسکن مهر تحویل نشده، از هدف گذاری ایجاد 
۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ خبر 
داد.مهدی مســکنی درباره آمار اشتغال ایجاد 
شــده در بخش تعــاون اظهار کــرد: در بخش 
اشــتغال هدفگذاری ایجاد ۵۰ هــزار فرصت 
شــغلی برای ســال ۱۴۰۱ را پیش بینی کرده 
ایم که امیدواریم در یک کار جهشی این تعداد 

شغل محقق شود.
وی به فرایند ثبت نام مسکن کارگری در سایت 
وزارت راه و شهرســازی اشاره کرد و گفت: ثبت 
نام ها از طریــق مراجعه به ســایت وزارت راه و 

شهرسازی صورت می پذیرد که در حال حاضر 
ثبت نام ها انجام گرفتــه و اطالعات به معاونت 
رفاه وزارتخانه فرستاده شــده تا دهک بندی و 

وضعیت فرم )ج( افراد مشخص شود.
وی افزود: آن دســته از کســانی کــه فرم )ج( 
آنها ســبز و  دهک بندی شده باشــند به شرط 
تخصیص زمین کار آماده ســازی و ســاخت و 
ساز انجام می شود.معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در ادامه با تشــریح جزییات ساخت و 
تحویل واحدهای مسکن مهر توسط تعاونی ها 
اظهار کرد: در دوره مســکن مهــر دو میلیون 
و۲۰۰ هزار خانه ساخته شده اســت که از این 

تعداد، یک میلیون و ۱۱۰ هزار واحد به شــکل 
خودمالکــی و یک میلیون و ۹۰ هــزار واحد به 
صورت گروهی ســازی، انبوه ســازی و تعاونی 
سازی بوده است.مســکنی ادامه داد: از مجموع 
یک میلیون و ۹۰ هزار واحد مســکونی، ۸۴۰ 
هزار واحد توســط تعاونی ها ســاخته و از این 

تعداد نیز ۸۰۲ هزار واحد تحویل شده است.
وی تاکید کرد: مدل تعاونی ها علیرغم تصویری 
که نسبت به تعاونی های مسکن در کشور وجود 
دارد مدل موفقی بوده اســت به نحوی که طبق 
آمارهــا ۹۵ درصد منجر به تحقق هدف شــده 

است.

آمار واحدهای مسکن مهر تحویل نشده اعالم شد
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
شماره 29/م/1401              

 نوبت اول

 این شــرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو 
مرحله ای طراحی و ســاخت و نصب ترموکمپرسور آبشیرین کن 
و اورهال سیســتم خال نیروگاه بندرعباس به شــماره فراخوان 

2001001441000044 اقدام نماید.
لذا از شــرکتهای واجد شرایط در این مناقصه دعوت به عمل می 
آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز 
مبلغ 1.090.000ریال )یک میلیــون و نود هزار ریال( بصورت 
الکترونیکی از تاریــخ 1401/09/07 لغایــت 1401/09/14 
اقدام و یک نســخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه 
به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه 
پیشــنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می 
گردد، الزم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه 
فوق مراحل ثبت نام در ســایت مذکور انجام و نسبت به دریافت 
گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. ضمنًا شرکت کنندگان می 
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره : 076-33669855 

داخلی 834 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات :

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/28 ساعت 9 صبح
زمان بازگشایی پاکات: 1401/09/28 ساعت 10:30 صبح

مدت زمان اجراي كار :4 ماه شمسی
مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار یک میلیارد و نهصد و 
پنجاه میلیون ریال )1.950.000.000( ریال می باشــد كه باید 
به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي یا فیش واریزی به نفع كارفرما 
در روز برگزاري مناقصه تسلیم گردد. )فرمت ضمانتنامه شرکت 
در فرآیند ارجاع کار می بایســت عینًا مطابق با فرمت مندرج در 
پیوست اســناد مناقصه باشــد، بدیهی اســت در صورت عدم 
اســتفاده از فرمت مذکور مناقصه گــر از ادامه فرآیند مناقصه 

حذف می گردد.(
دستگاه نظارت دفترفنی تولید می باشد و شرکتهای متقاضی می 
توانند در خصوص ســواالت خود با داخلــی 833 آقای مهندس 

بهرامی و 824 آقای مهندس دیرباز تماس حاصل فرمایند.
هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

مناقصــات ملــی  پایــگاه  ســایتهای  در  مــا   آگهــی 
الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه   ،  www.iets.mporg.ir   
www.setadiran.ir دولــت و پایــگاه اطالع رســانی معامالت  
شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به آدرس قابل 

مشاهده می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/07
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/09

شناسه آگهی:1416162

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 
شناسه آگهی : 1416223شماره سامانه ستاد2001003702000050

نام کارفرما:اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
نشانی:بوشهر انتهای بزرگراه طالقانی- اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر- کد 

پستی 7517638480 
موضوع خدمات مشاور: مطالعات گازرسانی به مجتمع بندری نگین

گواهینامه صالحیت حسب مورد: گروه نفت و گاز
رشــته و یا زمینه تخصصی مشاور: حداقل پایه 3 شبکه توزیع و ایستگاههای کاهش 

فشار گاز
محــل، مهلت و نحوه دریافت اســناد: از تاریــخ درج آگهی )روز یکشــنبه مورخ 

1401/9/06( تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1401/9/12 با مراجعه به سایت 
Setadiran.ir  اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند. 

محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: مشــاوران باید پیشنهادهای خود را بصورت 
 Setadiran.ir الکترونیکی در سامانه ستاد به آدرس

تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1401/9/26 بارگذاری نمایند. 
محل و زمان بازگشایی پیشنهادها: پیشنهادهای مشاوران راس ساعت 9 روز یکشنبه 
مورخ 1401/9/27 محل ســاختمان مرکزی به آدرس دســتگاه مناقصه گزار مفتوح 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/07

 نوبت دوم

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

اداره کل بنارد و ردیانوردی 
استان بوشهر

آگهي مناقصه عمومي 
یک مرحله ای همزمان با ارزیابی)یکپارچه(

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژه هاي ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، 
اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق  مناقصه عمومي يک مرحله ای همزمان با ارزيابی)يکپارچه(  به پيمانكاران واجد صالحيت 

واگذار نمايد.
مدت اعتبار پیشنهاداتصالحیت موردنیازشماره مناقصاتمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(ردیف

سه ماهحداقل رتبه 5 ابنیه و ساختمان120.480.266.6021.024.013.3302001004224000053

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مناقصات عمومی مذکور را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار 
نمايد .کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه الکترونيکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ,مراحل ثبت نام در 
سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه عمومی  از 
سايت ساعت 8 صبح  روز يکشنبه  تاريخ  1401/08/29 لغايت ساعت14 مورخ   1401/09/03و  مهلت زمانی ارائه  پيشنهاد اسناد )پاکت 
ارزيابی کيفی و بارگذاری پاکات الف/ب/ج( تا ساعت14مورخ 1401/09/15 می باشد.زمان بازگشائي پاكات:ساعت 10:00صبح روز چهارشنبه 
  1401/09/16 می باشد . ) اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه : آدرس: کرج-آزاد 
راه کرج-قزوين- جنب امام زاده طاهر شماره تماس34184000 - 026 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و 
هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد : مرکز تماس 1456  و سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرايی www.bazresi.ir   )حضور 

يک نماينده شرکت  با داشتن معرفی نامه در  جلسه بالمانع است (
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/07

 نوبت دوم

اد     اره کل راهد     اری و حمل و نقل جاد     ه ای 
استان البرز

شناسه آگهی:1417382

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
شماره 29/م/1401              

 نوبت اول

 این شــرکت در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی دو 
مرحله ای طراحی و ســاخت و نصب ترموکمپرسور آبشیرین کن 
و اورهال سیســتم خال نیروگاه بندرعباس به شــماره فراخوان 

2001001441000044 اقدام نماید.
لذا از شــرکتهای واجد شرایط در این مناقصه دعوت به عمل می 
آید جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز 
مبلغ 1.090.000ریال )یک میلیــون و نود هزار ریال( بصورت 
الکترونیکی از تاریــخ 1401/09/07 لغایــت 1401/09/14 
اقدام و یک نســخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند. با توجه 
به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه 
پیشــنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می 
گردد، الزم است در صورت عدم عضویت قبلی شرکتها در سامانه 
فوق مراحل ثبت نام در ســایت مذکور انجام و نسبت به دریافت 
گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند. ضمنًا شرکت کنندگان می 
توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره : 076-33669855 

داخلی 834 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات :

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/28 ساعت 9 صبح
زمان بازگشایی پاکات: 1401/09/28 ساعت 10:30 صبح

مدت زمان اجراي كار :4 ماه شمسی
مبلغ تضمین شــرکت در فرایند ارجاع کار یک میلیارد و نهصد و 
پنجاه میلیون ریال )1.950.000.000( ریال می باشــد كه باید 
به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي یا فیش واریزی به نفع كارفرما 
در روز برگزاري مناقصه تسلیم گردد. )فرمت ضمانتنامه شرکت 
در فرآیند ارجاع کار می بایســت عینًا مطابق با فرمت مندرج در 
پیوست اســناد مناقصه باشــد، بدیهی اســت در صورت عدم 
اســتفاده از فرمت مذکور مناقصه گــر از ادامه فرآیند مناقصه 

حذف می گردد.(
دستگاه نظارت دفترفنی تولید می باشد و شرکتهای متقاضی می 
توانند در خصوص ســواالت خود با داخلــی 833 آقای مهندس 

بهرامی و 824 آقای مهندس دیرباز تماس حاصل فرمایند.
هزینه درج آگهي ها به عهده برنده مناقصه مي باشد.

مناقصــات ملــی  پایــگاه  ســایتهای  در  مــا   آگهــی 
الکترونیکــی  تــدارکات  ســامانه   ،  www.iets.mporg.ir   
www.setadiran.ir دولــت و پایــگاه اطالع رســانی معامالت  
شــرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به آدرس قابل 

مشاهده می باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/07
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/09

شناسه آگهی:1416162

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 
شناسه آگهی : 1416223شماره سامانه ستاد2001003702000050

نام کارفرما:اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
نشانی:بوشهر انتهای بزرگراه طالقانی- اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر- کد 

پستی 7517638480 
موضوع خدمات مشاور: مطالعات گازرسانی به مجتمع بندری نگین

گواهینامه صالحیت حسب مورد: گروه نفت و گاز
رشــته و یا زمینه تخصصی مشاور: حداقل پایه 3 شبکه توزیع و ایستگاههای کاهش 

فشار گاز
محــل، مهلت و نحوه دریافت اســناد: از تاریــخ درج آگهی )روز یکشــنبه مورخ 

1401/9/06( تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1401/9/12 با مراجعه به سایت 
Setadiran.ir  اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند. 

محل و مهلت تسلیم پاکت پیشنهادها: مشــاوران باید پیشنهادهای خود را بصورت 
 Setadiran.ir الکترونیکی در سامانه ستاد به آدرس

تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1401/9/26 بارگذاری نمایند. 
محل و زمان بازگشایی پیشنهادها: پیشنهادهای مشاوران راس ساعت 9 روز یکشنبه 
مورخ 1401/9/27 محل ســاختمان مرکزی به آدرس دســتگاه مناقصه گزار مفتوح 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/07

 نوبت دوم

اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر

اداره کل بنارد و ردیانوردی 
استان بوشهر

آگهي مناقصه عمومي 
یک مرحله ای همزمان با ارزیابی)یکپارچه(

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد پروژه هاي ذيل را بر اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، 
اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق  مناقصه عمومي يک مرحله ای همزمان با ارزيابی)يکپارچه(  به پيمانكاران واجد صالحيت 

واگذار نمايد.
مدت اعتبار پیشنهاداتصالحیت موردنیازشماره مناقصاتمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(ردیف

سه ماهحداقل رتبه 5 ابنیه و ساختمان120.480.266.6021.024.013.3302001004224000053

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز در نظر دارد مناقصات عمومی مذکور را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار 
نمايد .کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه الکترونيکی 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ,مراحل ثبت نام در 
سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه عمومی  از 
سايت ساعت 8 صبح  روز يکشنبه  تاريخ  1401/08/29 لغايت ساعت14 مورخ   1401/09/03و  مهلت زمانی ارائه  پيشنهاد اسناد )پاکت 
ارزيابی کيفی و بارگذاری پاکات الف/ب/ج( تا ساعت14مورخ 1401/09/15 می باشد.زمان بازگشائي پاكات:ساعت 10:00صبح روز چهارشنبه 
  1401/09/16 می باشد . ) اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه : آدرس: کرج-آزاد 
راه کرج-قزوين- جنب امام زاده طاهر شماره تماس34184000 - 026 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه و 
هرگونه مشکل در بارگذاری اسناد : مرکز تماس 1456  و سامانه کشوری نظارت بر معامالت دستگاه های اجرايی www.bazresi.ir   )حضور 

يک نماينده شرکت  با داشتن معرفی نامه در  جلسه بالمانع است (
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/06 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/07

 نوبت دوم

اد     اره کل راهد     اری و حمل و نقل جاد     ه ای 
استان البرز

شناسه آگهی:1417382

روابط عمومی شرکت تولید نیروی برق بندرعباس



قالیبافدرنطقپیشازدستور:

ون رفت کشور از مشکالت، نوسازی نظام حکمرانی است تنها راه بر

آیتاهللرئیسی:

۴۳ سال توطئه دشمنان، ما را از اهداف خود بازنداشته است

سیاست
روزنامهاقتصادیصبحایران

صفحه 2
شماره120۴ 7آذر1۴01 www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rدوشنبه

چرا کسی به ایران سفر نمی کند؟
سپهر هاشم زاده در روزهایی که بســیاری از کشورها به دنبال جذب 

گردشگر هستند، اما گردشگر زیادی به ایران سفر نمی کند.
این روزها که ایران نتوانســته حتی درصد کوچکی از سهم گردشگری 
جام جهانی قطر را نصیب خود کند، این پرسش مطرح می شود که چرا 
اساسا ایران نمی تواند از ظرفیت گردشــگران و مسافران خارجی که به 
ایران می آیند استفاده کند و چرا ســهم بازار ایران کم است؟ چند دلیل 

خیلی ساده دارد. 
در گردشــگری چند واژه مثــل امنیت و حس امنیت داریــم که ایران 
نتوانسته حس امنیت را برای گردشگر خارجی ایجاد کند. با این که در 
ایران خطر جدی گردشگران را تهدید نمی کند اما ایران نتوانسته حس 

امنیت را القا کند.
ایران چطور باید حس امنیت ایجاد کند؟ قدری با رسانه، فیلم و کارهای 
سیاسی و دیپلماسی اســت. خیلی از نقاط گردشگری معروف که مردم 
دوست دارند به آنجا ســفر کنند، به این دلیل اســت که در موردشان 

هزینه کردند و در فیلم ها و تصاویر آن ها را نشان دادند. 
در واقع ما طی ۵۰، ۶۰ سال گذشته در این حوزه کار تبلیغاتی نکرده ایم. 
موضوع بعدی تمرکز بی جایی اســت که بر روی گردشــگری تاریخی 
کردیم؛ یعنی اگر گردشگری را یک کیک در نظر بگیریم سهم کوچکی 
از گردشگران دنیا تاریخ را دوست دارند. به دلیل آزاد نبودن گردشگران 
در کشور ســهم زیادی از بازار در دیگر حوزه های گردشگری را از دست 

داده ایم.
تورلیدرهای ایران باید درباره همــه حوزه های تاریخی اطالعات کامل 
داشته باشــد، در حالی که در دنیا گردشــگری حوزه بندی می شود و 
گردشگری تاریخی تنها یک جز از چندین جز است و هر تورلیدری بنا 

به عالقه وارد حوزه ای خاص می شود. 
در نتیجه تا موضوع امنیت، برندینگ گردشــگری و عدم تمرکزگرایی 
بر روی گردشگر تاریخی را برطرف نکنیم کارهای دیگر بی فایده است. 
دولت باید احســاس امنیت ایجاد کند و تبلیغات زیــادی انجام دهد تا 
گردشــگران را جذب کند. خیلی چیزها در دنیا قدمت چندانی ندارند 
ولی به خاطر تبلیغــات زیادی که کردند برند شــدند و مــا این کار را 
نکردیم. در حوزه گردشگری طی دو سه ســال اخیر عربستان هم از ما 
جلو زده چون فهمیده اند که پول و درآمد در گردشگری است. به نظرم 
دولتمردان ما هم این را فهمیده اند اما در تعصبات مقررات و قوانینی که 

وضع کردند مانده اند.
دلیلی وجود ندارد که گردشــگر جام جهانی به ایران بیاید. کســی که 
برای جام جهانی می رود برای تفریح و خــوش گذرانی می رود و ایران 
اصال جای تفریح نیســت و از نظر خارجی ها ایران یک کشــور تاریخی 
است و اگر خوشــبینانه نگاه کنیم گردشــگران را می آوریم تا چند آثار 

تاریخی را ببینند. 
»گردشگری مسافران ترانزیت« یکی از کارهایی است که امارات و قطر 
می کنند، در واقع وقتی فرد می خواهد از فرانسه به چین برود، به شرکت 
هواپیمایی نیاز اســت که در خاورمیانه خدمات دهد. برای این موضوع 
لوکیشن ایران خیلی بهتر است اما به خاطر موضوعات فراوانی که وجود 
دارد گردشــگر یا کســی که می خواهد مســافر ترانزیت باشد به ایران 

نمی آیند و به امارات می روند.
اصال از همه این موارد هم که بگذریم ساده ترین چیزی که یک گردشگر 
می خواهد سیم کارت است. قانون کشــور این است گردشگرانی که بار 
دومشان اســت که به ایران می آیند می توانند سیمکارت بگیرند و یکی 

دو روز بعد فعال می شود. 
گردشگر خارجی که می خواهد فیس بوک یا یوتیوب اش را چک کند، 
نه خط دارد، نــه اینترنت، به اضافه اینکه تمام ایــن پلتفرم ها در ایران 
فیلتر هستند. ایران چه آپشنی برای گردشــگران دارد؟ موضوع پول 
نقد یک موضوع جدی است. گردشگران خارجی که می آیند حتما باید 
پول نقد داشته باشــند اما ایران کردیت کارت بین المللی ندارد. اینها 
موارد حاشیه ای که مانع ورود گردشــگر نمی شود اما مزاحم گردشگر 

است.

سرلشکرباقری:
وی دریایی ارتش پیام آور صلح برای  نیر

همسایگان ورعب برای دشمنان است
رئیس ستاد کل نیروهای مســلح گفت: حضور قدرتمند نیروی دریایی 
ارتش در آب های ملــی و بین المللی پیــام آور صلح و دوســتی برای 

کشورهای همسایه و رعب و وحشت برای دشمنان است.
سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با صدور پیامی 
فرارســیدن هفتم آذرماه روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 

ایران را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:
هفتم آذرماه یادآور حماسه غرورآفرین عملیات مروارید توسط نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با پشتیبانی جنگنده های نیروی 
هوایی ارتش اســت که منجر به انهدام ســکوهای نفتی البکر و االمیه 

عراق در ماه های آغازین جنگ تحمیلی شد.
این روز به یادماندنی در تقویم رسمی کشور به عنوان روز نیروی دریایی 
ارتش نامگذاری و یادآور مجاهدت هــا و فداکاری های رزمندگان این 
نیروی افتخارآفرین در نبردی نابرابر، مقابل دشمِن تا بُن دندان مسلّح 

رژیم بعث عراق است.
اینک در پنجمین دهــه عمر با برکت انقالب اســالمی، اقتدار دفاعی و 
قدرت بازدارندگی شگفت انگیز جمهوری اســالمی به پشتوانه نیروی 
انســانی متعهد و متخصص و با اتکال به ذات اقدس الهی، اجازه هرگونه 
تهدید و تعرض به ســرزمین ایران اسالمی را از دشــمنان سلب کرده 

است.
حضور قدرتمند و راهبــردی نیروی دریایی ارتــش در آب های ملی و 
بین المللی تحت تدابیــر و منویات فرماندهی معظــم کل قوا حضرت 
امام خامنه ای )مدظله العالی( و تحقق فرمان معظم له مبنی بر کســب 
ســیادت دریایی، همواره پیام آور صلح و دوســتی برای کشــورهای 

همسایه و رعب و وحشت برای دشمنان خواهد بود.
اینجانب با تکریم و تعظیم به مقام شامخ شهیدان همیشه جاوید انقالب 
اسالمی، دفاع مقدس و به ویژه شهدای ســرافراز ناوچه پیکان، این روز 
حماسی و غرورانگیز را به خانواده بزرگ نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران تبریک و تهنیت عرض کرده و عزت و سربلندی روزافزون 
آن ها در مســیر نورانی و خطیر ماموریت های فرارو را از درگاه خداوند 

متعال خواستارم.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
سرلشکر پاسدار محمد باقری

یادداشت

تریبون

 معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر پرداخت ۶۰ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت در قالب تبصــره ۱۸ قانون 
بودجه برای اشتغال زایی در اســتان ها، گفت: وزارت 
کشــور باید اســتانداران را مکلف کنــد از فرصت ها و 
ظرفیت هــای هر منطقــه در قالب این تبصــره برای 

اشتغال زایی استفاده کنند.
»محمد مخبر« روز یکشــنبه در جلســه ای با موضوع 
اشتغال اظهار داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
عملکرد همه دســتگاه های اجرایی و اســتان ها برای 
تحقق وعده اشــتغال دولت را ارزیابی کند و در صورت 
عقب بودن از برنامه، از آنهــا برنامه جبرانی زمان بندی 

شده بخواهد.
وی با اشــاره به عدم انطباق مهارت متقاضیان اشتغال 
با نیازهای بازار کار، از ســازمان فنی و حرفه ای کشور 

خواســت ضمن احصای نیازهای بازار کار، 
برنامه ریزی گســترده ای بــرای آموزش به 

متقاضیان اشتغال در کشور ارائه کند.
معــاون اول رئیس جمهــور همچنیــن بر 
لزوم تعیین رشــته های تولیدی متناسب با 
نیازهای کشور تأکید و خاطرنشان کرد: باید 
رشته های تولیدی منطبق بر نیازهای کشور 

احصا و به تناسب این رشته های شــغلی، منابع مالی و 
اعتبارات الزم به سمت مشاغل ُخرد، متوسط و خانگی 

هدایت شود.
مخبر با تأکید بــر پرداخــت ۶ هزار میلیــارد تومان 
تسهیالت در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه به استان ها 
طی یک هفته آینده، تصریح کرد: وزارت کشــور باید 
استانداران را مکلف کند از فرصت ها و ظرفیت های هر 

منطقه در قالب این تبصره برای اشتغال زایی 
اســتفاده کنند؛ همچنین بانک مرکزی نیز 
باید به صــورت مســتمر از بانک های عامل 
گزارش اشتغال ایجاد شده ناشی از پرداخت 
تســهیالت بانکی را دریافت و به دولت ارائه 

دهد.
در این جلســه که وزرای تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، جهاد کشــاورزی و معاونین دستگاه های 
ذیربط نیز حضور داشــتند، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گزارشی از ســامانه رصد ملی اشتغال ارائه 
و اعالم کرد تــا پایان آبــان ماه، ۶۶ درصــد از تعهد 
اشــتغال دولت سیزدهم در ســال ۱۴۰۱ در سامانه 
رصد ملی اشــتغال این وزارتخانه ثبت شده است که 
این میزان مطابق زمان بندی پیش بینی شده تا پایان 

سال بوده و همه موارد در سه مرحله پیامکی، تماس 
و به صورت حضوری تا پایان ســال نظــارت خواهند 

شد.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
نیز در این جلســه با تأکید بر افزایش آمار بیمه شدگان 
در دولت سیزدهم گفت: به دنبال طراحی سامانه ثبت 
بیکاران در کشور هســتیم تا با اطالعات و آمار دقیق تر 
بتوانیم برنامه ریزی مناسبی برای رفع معضل بیکاری 

انجام دهیم.
در ادامه این نشست ســازمان برنامه و بودجه گزارشی 
از نقشه راه اشــتغال زایی این ســازمان و چالش های 
پیِش رو ارائه کرد و اعضای حاضر در جلســه نظرات و 
دیدگاه هــای خــود را در خصوص این گــزارش ارائه 

کردند.

نماینــده مــردم کازرون در مجلس گفــت: ایران با 
بهره گیری از نظریــه مقاومت در حــال خنثی کردن 
تحریم هــای چند وجهی اســت کــه هر وجــه آن، 

کشورهای دیگر را در کوتاه مدت از پای درمی آورد.
 فریدون عباســی در نطق میان دســتور خود، گفت: 
امروز به برکــت اســتمرار انقالب اســالمی، ایران 
دیگری با جمعیت بیش از دو برابر سال ۱۳۵۷ درون 

مرزهای تثبیت شــده حاصل از دفاع مقدس شــکل 
گرفته است.

وی بیان کرد: این ایران با همه مشــکالت قابل حل با 
بهره گیری از نظریــه مقاومت در حــال خنثی کردن 
تحریم هــای چند وجهی اســت کــه هر وجــه آن، 
کشــورهای دیگر را در کوتاه مدت از پای درمی آورد. 
امروز جمهوری اســالمی ایران اکثــر نیازهای خود را 

تأمین کرده و قدرت صادرات دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: امروز با بهره گیری از نظام آموزشــی قدرتمند و 
به روز معلمانی در مدارس و اســاتیدی در دانشگاه ها 
داریم که یاد می دهند توان خود را باور داشــته باشیم، 
پیشرفت علمی را رقم بزنیم و با پشتوانه علم و فناوری 
تولید ثــروت کنیم و در حوزه دفاعی عــالوه بر دفاع از 

کشــور، در خارج از مرزهــای تعریف شــده به جبهه 
مقاومت امید دهیم.

نماینده مردم کازرون در مجلس شــورای اســالمی 
ادامــه داد: مــا توانســته ایم بــا پشــتوانه اعتقادات 
اســالمی و هدایت فرمانــده معظم کل قــوا در مقابل 
برنامه بی دولت ســازی منطقه بایســتیم و نقشه های 

دیکتاتوران مستکبر را خنثی کنیم.

دولت

مجلس

زينب رجائــی  رئیس مجلس شــورای 
اســالمی گفت: تنها راه برون رفت کشور از 
مشکالت پیش رو، نوسازی نظام حکمرانی 
همراه با بازگشــت بــه مــردم و تاکید بر 
خداباوری به عنــوان دو رکن اصلی فرهنگ 

بسیجی است.
محمدباقــر قالیبــاف رئیــس مجلس 
شورای اسالمی در جلسه علنی مجلس 
در نطق پیش از دســتور گفت: در ابتدا 
به بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال 
که با نمایش اتحاد، غیرت و عشــق خود 
به ایران عزیز چشــم ملت ایران را روشن 
کردند تبریــک و خداقوت مــی گویم 
و بــرای آنهــا در ادامه بازی هــا آرزوی 
موفقیــت دارم و امید دارم مــردم ایران 
با لطــف خدا، هملت و تــالش بازیکنان 
تیم ملی برای اولیــن بار صعود به مرحله 

بعدی را جشن بگیرند.
قالیباف با اشــاره به فرا رســیدن ســالروز 
تشــکیل بســیج مســتضعفان بیان کرد: 
همچنین سالروز تشکیل بسیج مستضعفان 
به فرمان امام خمینی )ره( را به بســیجیان 
سراسر کشور تبریک می گویم. بسیج ستون 
فقرات دفاع از انقالب اســالمی است و این 
لشکر مخلص خدا در هر برهه ای ثابت کرده 
طوفان حوادث و دشــمنی ها علیه انقالب 
اسالمی، کوه مستحکم بســیج را ذره ای از 

جای خود تکان نمی دهد.
وی افزود: فداکاری و شهادت و مجروحیت 

جمعی از بســیجیان که برای حفظ امنیت 
مردم خود را در معرض خطر قرار می دهند 
افتخار دیگری بود که در کارنامه زرین بسیج 

به ثبت رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: 
مردم هنوز اقدامات مخلصانه و مجاهدانه 
بسیج و سپاه را در چالش های پیش آمده 
فراموش نکرده اند، بســیج اثبات کرده در 
هــر مقطع زمانــی و هر شــرایط ویژه که 
برای مــردم پیش می آیــد می تواند نقطه 
اتــکا و امید مردم برای عبــور از چالش ها 

باشد.
وی ادامه داد: زمانی کــه در فراگیری کرونا 
نیازمند فوری تجهیزات اولیه پزشکی بودیم 
یا زمانی که فاصلــه گذاری های اجتماعی، 
معیشت مردم را با مشکالت مواجه کرده بود 
یا زمانی که سیل گسترده مردم استان های 
مرکزی و جنوبی کشــور را با سختی مواجه 
کرده بود یا وقتی زلزله هموطنان را در سی 
ســخت و ورزقان و هرمزگان با چالش رو به 
رو ساخته بود مردم، بســیجیان را در کنار 
خود دیدند و آثار حضورشان در حل مسائل 

را مشاهده کردند.
وجــود  بــا  کــرد:  عنــوان  قالیبــاف 
ناکارآمدی های سالیان متمادی که سرعت 
پیشرفت کشــور را کند کرده است، حضور 
مؤثر و کارآمد بسیج و سپاه صرفاً یک دلیل 
دارد و آن فرهنگ بســیجی است که امام 
)ره( آن را در مردم ایــران دمید و در دفاع 

مقدس متبلور و بالنده شد.
قالیبــاف تاکید کرد: نســخه شــفابخش 
فرهنگ بســیجی تکیه بر مــردم و باور بر 
سنت های الهی بود و بر همین اساس است 
که تصریح می کنم تا زمانی که این دو باور در 
عرصه های اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگی 
و سیاســی مبنای برنامه ریزی و اقدام قرار 
نگیــرد نخواهیم توانســت چالش های این 
عرصه ها را حــل کنیم لــذا تاکید می کنم 
تنها راه برون رفت کشــور از مشکالت پیش 
رو مخصوصاً در حوزه اقتصاد، نوسازی نظام 
حکمرانی با بازگشــت به مــردم و تاکید بر 
خداباوری به عنــوان دو رکن اصلی فرهنگ 
بسیجی است که باید مورد توجه مسئوالن 

قرار بگیرد.
رئیس مجلس شــورای اســالمی در ادامه 
با اشاره به فرا رســیدن هفته مجلس گفت: 
الزم اســت فرا رســیدن هفته مجلس را به 
همکارانم تبریــک بگویم و ان شــاءاهلل در 
زمانــی نزدیک تر بــه روز مجلــس درباره 
کارنامه مجلس یازدهم سخن خواهم گفت 
امــا از نمایندگان می خواهــم مطابق آنچه 
رهبر انقالب از ما خواسته اند دستاوردهای 
مجلس یازدهم را با مــردم در میان بگذارند 
و موانع پیش روی خود را نیز برای آنها شرح 

دهند.
قالیباف بیــان کرد: همچنین از رســانه ها 
درخواست دارم عالوه بر زحمات همیشگی 
در این هفته به طور خاص در حدود وظایف 

و اختیارات مجلس، ما نمایندگان را نسبت 
بــه وظایف و وعده هــای داده شــده مورد 
مطالبه قرار دهنــد و دســتاوردها و نقاط 

ضعف مجلس را منصفانه منتشر کنند.
وی اظهــار کــرد: تردید نــدارم در صورت 
انعکاس کارشناســانه و منصفانه رسانه ها، 
مجلس در حدود وظایف و اختیارات خود از 
مردم نمره خوبی خواهد گرفت. ضمن آنکه 
نقدهای دلسوزانه شــما برای اصالح ادامه 
حرکت مجلس تبدیل بــه فرصتی گرانقدر 

می شود.
رئیس مجلس شورای اســالمی ادامه داد: 
همچنین پیشاپیش فرا رسیدن روز نیروی 

دریایی را به تمامی حافظــان غیور دریا در 
ارتش و سپاه تبریک می گویم و یاد و خاطر 
یوم اهلل هفتم آذر و شهدای پرافتخار ناوچه 
پیکان و تمامی شــهدای نیروی دریایی را 

گرامی می دارم.
قالیبــاف در پایان خاطرنشــان کــرد: در 
آستانه دومین سالروز شــهادت دانشمند 
سرافراز شهید محسن فخری زاده مهابادی 
یاد و خاطر او را گرامی مــی دارم و به ارواح 
پاک دانشمندان شهیدی که در راه اعتالی 
ایــران مجاهدت کردند درود می فرســتم. 
امید اســت بتوانیم ادامه دهنــده راه آنها 

باشیم.

پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان برای اشتغال زایی در استان ها تا هفته آینده

ایران در حال خنثی کردن تحریم های چند وجهی است

خريدار  رییس جمهور بــا بیان اینکه ۴۳ 
سال توطئه دشــمنان، ما را از اهداف خود 
بازنداشته است، گفت: نوکری برای مردمی 
که از مال، جــان و وجود خود گذشــتند و 
دشــمنان را ناامید کردند، بــرای ما افتخار 

است.
 آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی در اجتماع 
مردم شهرستان جاســک استان هرمزگان 
افــزود: مردم جاســک و همه ملــت ایران 
اسالمی بدانید امروز در این توطئه هایی که 
دشــمن می کند، مردم عزیزمان دشمن را 
ناکام گذاشتند و این ناکام گذاشتِن دشمن 
برای باِر اول نیست بلکه بارها و بارها در این 
۴۳ سال دشمن فتنه، فســاد و توطئه علیه 
ملت ایران کرد و هشت سال جنگ تحمیلی 
راه انداخت و هزاران نفر را در کوچه و خیابان 
به گلوله بست و ترور کرد، تحریم اقتصادی 
کرد اما نتوانســتند ما را از اهداف بلندی که 

داریم ناامید کنند.
وی بیان داشــت: امروز ملت ایران در مقابل 
تمامی دنیا مــی تواند که بگوید ۴۳ ســال 
توطئه و دشمنی دشمنان، تحریم و تهدید 
دشمنان، محاصره اقتصادی و جنگ نظامی 
نتوانســته اســت ما را از اهــداف بلندمان 
بازبدارد و ما همچنان بــر آرمان ها و اهداف 

بلندمدت تاکید می کنیم.

حل مشکالت شرق هرمزگان مورد 
تاکید دولت است

رییس جمهور با اشاره به مسائل و مشکالت 
شــرق هرمزگان اظهار داشــت: استاندار 
هرمزگان تیمی را به صــورت ویژه و خاص 

تشــکیل خواهد داد که نکات مــورد نظر 
مردان و زنان این منطقــه که در جهت رفع 
محرومیت های منطقه است، مورد پیگیری 

قرار بگیرد.
آیت اهلل رئیسی خطاب به مردم جاسک که 
در این هوای گرم و در این اجتماع باشــکوه 
شرکت کردند، گفت: برای من افتخار بود که 
در خدمت شــما عزیزان و بزرگواران باشم، 
پیشــرفت و آبادانی ســیریک و بشاگرد و 
مناطق مختلف شــرق هرمــزگان، همه در 

دستورکار ما است.
آیت اهلل رئیسی خطاب به مردم جاسک که 

در این هوای گرم و در این اجتماع باشــکوه 
شرکت کردند، گفت: برای من افتخار بود که 
در خدمت شــما عزیزان و بزرگواران باشم، 
پیشــرفت و آبادانی ســیریک و بشاگرد و 
مناطق مختلف شــرق هرمــزگان، همه در 

دستورکار ما است.
وی خطاب بــه مردمی که  می خواســتند 
سالمشــان به رهبر معظم انقالب برســد 
تصریح کرد: همه شــما مایه افتخار کشور 
و نظام هســتید و من از ســوی رهبر معظم 
انقالب نمایندگی دارم که ســالم ایشان را 
خدمت شــما تقدیم کنم و بگویم که ایشان 

دلشان برای شما می تپد.
آیت اهلل رئیســی ادامه داد: من باید زودتر از 
این توفیق پیدا می کردم که در جمع شــما 
مردم خونگرم و بزرگوار شهرستان جاسک 

می رسیدم که امروز این توفیق حاصل شد.

بسیج برای کشور افتخار آفريده است
رییس جمهــور در خصوص گرامیداشــت 
هفته بسیج گفت: فرمایشــات دیروز رهبر 
معظم انقالب کافی بود برای اینکه شــان و 
جایگاه بسیج را بیشــتر بدانیم و بدانیم که 
بسیج شجره طبیه ای است که برای کشور 

و مردم عزیز کشورمان افتخار آفریده است.
آیت اهلل رئیسی اظهار داشت: امروز خدمات 
بسیج و خدمات رسانی آنان و سختی هایی 
که در کنار مردم داشــتند، را همه دیده اند 
و همه شاهد حضور بســیج در مواقع بحران 
و ســختی ها از جمله زلزله، ســیل و کرونا 

بوده اند.
وی بیان داشــت: بســیجیان ما در مبارزه 
با ویــروس کرونا نیــز در کنــار محرومان، 
مستضعفان و شــهر و روستا خدمت کرده و 

می کنند.
رییس جمهــور گفــت: از ارتــش و همه 
نیروهای مسلح باید صمیمانه قدردانی کنم، 
شما مردان و زنان با بصیرت و با غیرت نشان 
دادید که مرزبانان با بصیرتی برای کشــور 

هستید.
جاســک یکــی از ۶ شهرســتان بنــدری 
هرمزگان اســت که به علت واقع شــدن در 
انحنــای جغرافیایی اســتان و مجاورت با 
دریایی مکران و تنگه هرمــز همواره دارای 
اهمیت بوده و در فاصلــه ۳۰۰ کیلومتری 

شرق بندرعباس واقع شده است.
َمُکران از نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در 
جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان 
اســت که در طول خلیج عمان از رأس الکوه 
در غرب جاســک تــا جنوب غربــی ایالت 

بلوچستان پاکستان گسترده است.
بارها در صحبت هــای رهبر معظم انقالب و 
همچنین برخی از فرماندهان نظامی ارشد 
در سالهای اخیر به توسعه سواحل مکران که 
نقطه اتصال کریدور شــمال- جنوب است، 

مورد تاکید قرار گرفته است.
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 بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی 
نهایی شد

 رئیس سازمان خصوصی ســازی با اعالم واریز بخش نقدی بزرگترین 
مزایده تاریخ خصوصی سازی یعنی بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج 

فارس، از نهایی شدن این معامله خبر داد.
به گــزارش وزارت امــور اقتصــادی و دارایی، »حســین قربان زاده« 
اظهار داشت: روز گذشــته ۳۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حصه نقدی 
بزرگترین معامله تاریخ خصوصی ســازی، توسط شــرکت خریدار به 
حساب ســپرده گذاری مرکزی واریز و بدین ترتیب معامله بلوک ۱۲ 

درصدی شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قطعی شد.
وی افزود: فروش این سهام در راســتای تکالیف بند الف تبصره ۲ قانون 

بودجه ۱۴۰۱ است که وظیفه سازمان خصوصی سازی است.
قربان زاده ادامه داد: البته همواره این دغدغه مورد توجه است که نباید 
در فروش ســهام شــرکت های دولتی نگاه درآمدی صرف داشت و به 
همین دلیل در این مزایده ابتدا اهلیت و صالحیت متقاضیان شــرکت 
در مزایده یعنی پاالیشــگاه نفت تهران و شــرکت اهداف در کارگروه 
پایش اهلیت بررســی و مورد تایید قرار گرفــت و در ضمن، مالحظات 
بازار سرمایه نیز در نظر گرفته شد چنانکه اتفاقا فروش بلوکی این سهام 

بیش از سه برابر قیمت تابلو، رونق را به بازار سرمایه برگرداند.
رئیس کل سازمان خصوصی ســازی تصریح کرد: این تامین مالی غیر 
تورمی فقط محدود به امســال نیســت و هر ۶ ماه یک بار تا چهار سال 
نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومان از محل اقســاط این معامله به حساب 

خزانه دولت واریز می شود.
بر اساس  این گزارش، دوشــنبه )۹ آبان ماه( بلوک ۱۲ درصدی شرکت 
هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس با قیمت پایه یک هزار و ۳۹۷ تومان 
به ازای هر ســهم، پس از ســه روز رقابت نفس گیر و ۲۷۰ مرتبه تغییر 
قیمت، در نهایت در قیمــت یک هزار و ۸۵۱ تومان به فروش رســید و 
ارزش کل شــرکت از حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۰۸ هزار 
و ۷۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۰۰ درصد اضافه ارزش بلوکی رســید و 
بدین ترتیب، بزرگترین معامله تاریخ خصوصی ســازی کشور به ثبت 
رسید. در همین راستا در مهلت ۲۰ روز کاری، حصه نقدی این معامله 

دیروز واریز و معامله قطعی شد.

رئیسگمرکخبرداد
افزایش ۹۰ درصدی ارزش صادرات شرکت های 

دانش بنیان
رئیــس کل گمرک ایران عملکرد شــرکت های دانش بنیــان در حوزه 
تجارت خارجی که در فهرســت فعاالن مجــاز اقتصادی گمرک قرار 
دارند را اعالم کرد که بر اســاس آن، ارزش صادرات این شــرکت ها ۹۰ 
درصد افزایش یافته است. علیرضا مقدسی در خصوص عملکرد تجارت 
خارجی شرکت های دانش بنیان در هفت ماهه سال جاری گفت: میزان 
تجارت خارجی شــرکت های دانش بنیان که در فهرست فعاالن مجاز 
اقتصادی گمــرک )AEO( قرار دارند، در این مــدت بیش از ۵۲ هزار و 

۹۳۹ تن و به ارزش بیش از ۲۴۹ میلیون و ۳۳۷ هزار دالر بوده است.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۶۴ شرکت 
دانش بنیان در فهرســت فعاالن مجاز اقتصادی گمرک )AEO( قرار 
دارند، که از این تعداد ۳۳ شــرکت در حوزه صــادرات غیرنفتی و ۵۴ 
شــرکت در رویه واردات دارای فعالیت تجاری بــوده اند، در خصوص 
میزان صادرات و واردات این شــرکت ها در هفت ماهــه اظهار کرد: در 
این  مدت از مجموع تجارت خارجی توسط شــرکت های دانش بنیان 
۱۴ هزار و ۹۷۵ تن و بــه ارزش حدود ۴۳ میلیــون و ۱۷۲ هزار دالر به 
صادرات غیرنفتی و ۳۷ هزار و ۹۶۴ تن بــه ارزش ۲۰۶ میلیون و ۱۶۵ 

هزار دالر به واردات اختصاص داشت.
طبق اعالم گمرک، مقدســی افزود: در این مدت میــزان صادرات این 
شرکت ها به لحاظ وزنی یک درصد کاهش داشته اما از حیث ارزش ۹۰ 
درصد افزایش یافته است و میزان واردات هم در این مدت به لحاظ وزن 

پنج درصد و از نظر ارزشی ۱۲.۵ درصد کاهش داشته است.
گفتنی است؛ هم اکنون گمرک ایران با هدف تسریع و تسهیل در انجام 
تشریفات گمرکی شرکت های دانش بنیان و حمایت حداکثری از این 
شرکت ها، تسهیالت ۱۸ گانه برای شــرکت های دانش بنیان در قالب 

فعاالن اقتصادی مجاز ارائه می کند.

برنامه هند و امارات برای استفاده از ارزهای ملی 
در مبادالت

سانجی سودیر، ســفیر هند در امارات، اعالم کرد که بانک های مرکزی 
دو کشــور در حال بررســی مکانیســم مبادالت تجاری با دو ارز ملی 
هستند. سانجی ســودیر در دهلی نو گفت که تجارت روپیه و درهم به 
کاهش هزینه های مبادالتی کمک می کند،  چون دو کشــور به دنبال 

تقویت تجارت تحت توافقنامه تجارت آزاد هستند.
در سال جاری، هند توافقنامه مشــارکت اقتصادی جامع با امارات امضا 
کرد تا به صادرکننــدگان هندی کمک کند و از مزیــت امارات متحده 
عربی، یک مرکز تجاری، برای افزایش دسترســی به بــازار در آفریقا و 
اروپا اســتفاده کنند.انتظار می رود که توافقنامه مشارکت با کاهش یا 
حذف عوارض گمرکی و بهبود دسترسی به بازار، منافع اقتصادی قابل 

توجهی برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.
این قرارداد فرصت هایی را در بخش های حیاتی مانند هوانوردی، محیط 
زیست، گردشگری، خدمات، سرمایه گذاری، ساختمان و ساخت و ساز، 
خدمات مالی و تجارت دیجیتال فراهــم می کند.این قرارداد همچنین 
مزایای زیادی برای شــرکت های کوچک و متوسط   در بخش خصوصی، 
هم در امارات و هم در هند به همراه خواهد داشت، و برای این شرکت ها 
آسان تر می شود تا تجارت خود را در ســطح جهانی گسترش و در عین 
حال دسترســی به منابع مالی و شبکه های مشــتریان جدید را افزایش 
دهند.تجارت غیرنفتی بین امارات و هند در پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۴۵ 
میلیارد دالر ثبت شد که نشــان دهنده رشد ۶۰ درصدی نسبت به سال 

۲۰۲۰ و رشد ۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ است. 

بازار

به گفته مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نقل کشور،  روس ها از مسیر ریلی رشت -آستارا 
بازدید کردند و قرار شده روی بخش های فنی این طرح 

اظهار نظر کرده و نحوه تامین مالی خود را اعالم کنند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل کشور در پاســخ به اینکه نحوه تامین مالی روسیه 
از راه آهن رشت- آســتارا به چه صــورت خواهد بود، 
بیان کرد: درباره نحــوه تامین مالی نامــه ای به دکتر 
افنــدی زاده دادند که قرار شــده دربــاره این موضوع 

بررسی شود و نتیجه نهایی اعالم شود.
 راه آهن رشت- آســتارا یک پروژه کلیدی و راهبردی 
است که شبکه ریلی کشور را تکمیل می کند و می تواند 
عواید زیادی از طریق ترانزیت برای آینده ایران داشته 
باشد. این خط ریلی ۱۶۴ کیلومتر طول دارد که حلقه 
مفقوده کریدور شــمال به جنوب اســت و در صورت 
تکمیل، ایــران را به ریل آذربایجان، روســیه و اروپای 
شــرقی متصل می کند و تحول بزرگی در حمل و نقل 

کاال در کل دنیا به ویــژه ارتباط خلیج فارس 
با روسیه، آســیای میانه و اروپا ایجاد خواهد 

کرد.
عباس خطیبی -معاون ســاخت و توســعه 
راه آهن شرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل کشــور- به ایســنا گفتــه بود: 
تخمین ما این است که حدود ۸۰۰ میلیون 

یورو برای احداث این پروژه هزینه نیاز است و مدت سه 
تا حداکثر چهار ساله را هم برای تکمیل آن پیش بینی 

کرده ایم.
تابستان امســال، هیاتی از راه آهن روســیه از راه آهن 
رشت-آستارا بازدیدی داشــتند و مقرر شد ظرف دو 
ماه در مورد نحوه ورودشــان به این پــروژه اعالم نظر 
کنند.  همچنین رستم قاســمی -وزیر مستعفی راه و 
شهرســازی- چندی پیش با اعالم اینکــه مذاکرات با 
هیات روسی مذاکرات مناسب، طوالنی و مثمرثمر بود، 
گفته بود: در خصوص تکمیل خط آهن رشت-آستارا، 

طرف روسی طرح مالی این طرح را ارایه کرد 
و مقرر شد تا ما آن را بررســی کرده و نتیجه 
را اعالم کنیم و در مجموع مذاکرات بســیار 

مناسب بود.
همچنیــن  شــهریار افنــدی زاده، معاون 
حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی که اکنون 
به عنوان سرپرســت این وزارتخانه انتخاب 
شــده، چندی پیش اظهار کرد که در خصوص راه های 
توســعه همکاری های حمل ونقلی فــی مابین ایران و 
روسیه با تمرکز بر پروژه ساخت راه آهن رشت-آستارا 
به عنوان حلقه مفقوده کریدور شمال - جنوب بحث و 
تبادل نظر شده و مقرر شــد تا پروژه های پیشنهادی 
از جمله شروع عملیات اجرایی راه آهن رشت-آستانه 

هرچه سریع تر به نتیجه برسد.
در این راســتا خیراهلل خادمی -مدیرعامل شــرکت 
ساخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل کشور- اظهار 
کرد: روس ها چندماه پیش به ایران آمدند و از مســیر 

ریلی رشت -آســتارا بازدیــد کردند و ما نقشــه ها و 
مستنداتی که داشتیم و اقداماتی که انجام شده بود را 
به آنها نشان دادیم که قرار شد که آنها روی بخش های 
فنی اظهار نظر کننــد و نحوه تامین مالــی خود را هم 

اعالم کنند.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل کشور در پاسخ به اینکه نحوه تامین مالی روسیه از 
راه آهن رشت- آســتارا به چه صورت خواهد بود، بیان 
کرد: درباره نحوه تامین مالی، روس ها نامه ای به دکتر 
افنــدی زاده دادند که قرار شــده دربــاره این موضوع 

بررسی شود و نتیجه نهایی اعالم شود.
در شرایطی که رستم قاســمی، وزیر راه و شهرسازی 
هفته گذشــته اســتعفای خود را به رئیس جمهوری 
تقدیم کــرده و با اســتعفای او موافقت شــد و اکنون 
وزارتخانه در انتظار معرفی وزیر جدید اســت، باید دید 
پروژه ریلی-رشت-آستارا که تاکید زیادی به آن شده 

بود، به کجا خواهد رسید.

داوود منظــور رئیــس ســازمان امــور مالیاتی طی 
بخشــنامه ای به مدیران کل امور مالیاتی بخشودگی 
جرایم مالیاتی مشــاغل، اصنــاف و واحدهای صنفی 

وهمچنین کسب و کارهای آسیب دیده از اغتشاشات 
اخیر را ابالغ کرد.

 داوود منظــور رئیــس ســازمان امــور مالیاتی طی 

بخشــنامه ای به مدیران کل امور مالیاتی بخشودگی 
جرایم مالیاتی مشــاغل، اصنــاف و واحدهای صنفی 
وهمچنین کسب و کارهای آسیب دیده از اغتشاشات 

اخیر را ابالغ کرد.
در این بخشنامه شــرایط تفویض اختیار بخشودگی تا 

پایان سال تمدید شده است.

راه آهن

مالیات

خريدار  هزینه هــای اولویــت دار برای 
خانوارهــای ایرانــی در بخــش خوراکی و 
غیرخوراکی که شــامل گوشــت، مسکن 
و ســوخت می شــود، در آبان ماه ۱۴۰۰ به 
ترتیب با تورم ۴۷.۷، ۳۱.۵ و ۲۱.۵ درصدی 

مواجه بوده اند.
بررســی تغییر قیمــت کاالهــا و خدمات 
در آبان ماه سال جاری نشــان می دهد که 
شــاخص کل تــورم روی عــدد ۴۴ درصد 
ثبت شده که نسبت به مهر ماه ۲.۱ درصد و 
نسبت به آبان ماه سال گذشته ۴۸.۱ درصد 

افزایش یافته است.
مطابق بــا آنچه که پیش از ایــن مرکز آمار 
ایران از نحوه هزینه کرد خانوارهای ایرانی 
گــزارش داده بــود، از هزینه کل ســاالنه 
خانوار شهری، بیشترین سهم با ۲۱ درصد 
مربوط به گوشــت و در بیــن هزینه های 
غیرخوراکی بیشترین ســهم با ۴۵ درصد 
مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده 

است.
اگر این آمار را برای ســال جاری هم مدنظر 
قرار دهیم و گوشــت، مســکن، سوخت و 
روشــنایی را در صدر اولویت هــای مردم 
برای هزینه کرد در نظر بگیریم، خانوارها در 
آبان ماه امســال برای خرید کاالی خوراکی 
اولویت دار خود یعنی گوشت قرمز و سفید، 
۶۲.۸ درصد بیشتر از آبان ماه سال گذشته 
هزینــه کرده اند. این عدد در تــورم ۱۲ ماه 
منتهی به آبــان، ۴۷.۷ درصد بوده اســت؛ 
البته در مقایسه با مهر ماه سال جاری، نرخ 

این کاال یک درصد افزایش داشته است.
همچنین خانوارها برای مســکن به عنوان 

کاالی غیرخوراکی اولویت دار، نســبت به 
آبان پارســال ۳۹.۲ درصد بیشــتر هزینه 
کرده اند؛ این عدد برای آب، برق و ســوخت 
۱۰.۳ درصد بوده؛ ضمن اینکه در مقایســه 
با مهر ماه ســال جاری نیز نــرخ این کاالها 
به ترتیب برای مســکن ۳.۷ درصد افزایش 
و برای آب، برق و سوخت ۱.۶ درصد افزایش 

را نشان می دهد.
تورم ۱۲ مــاه منتهی به آبان بــرای این دو 
هزینــه اولویت دار مردم، بــه ترتیب ۳۱.۵ 

درصد و ۲۱.۵ درصد بوده است.
بررســی اولویت های دوم و ســوم خانوارها 

در بخش خوراکی ها یعنی »نان و غالت« و 
»میوه و سبزی ها« نشان می دهد که مردم 
برای نان و غالت نســبت به آبان پارســال 
۷۷.۴ درصد بیشتر هزینه کرده اند. تورم ۱۲ 
ماه منتهی به آبان برای این خوراکی ۷۲.۴ 
درصد بوده است. نرخ نان و غالت نسبت به 
مهرماه ســال جاری ۰.۹ درصد رشد داشته 

است.
برای قیمت میوه نیز شــاهد افزایش ۳۹.۱ 
درصدی نســبت به آبان پارســال بوده ایم؛ 
البته تــورم ۱۲ ماه ایــن کاال ۴۰.۵ درصد 
بوده است. بخش ســبزیجات )سبزی ها و 

حبوبات( نیز رشد ۴۶.۲ درصدی را در آبان 
نسبت به ماه مشابه ســال قبل تجربه کرده 
اســت. البته تورم ۱۲ ماه منتهــی به آبان 

سبزیجات ۶۰.۲ درصد بوده است.
در عین حال، قیمت این دو کاال نســبت به 
مهر ماه سال جاری به ترتیب برای میوه ۳.۹ 
درصد رشد و برای ســبزیجات ۲.۱ درصد 

کاهش را نشان می دهد.
مردم بــرای »حمــل و نقــل و ارتباطات« 
به عنــوان اولویــت دوم در بخش خدمات، 
نســبت به آبان پارســال بــه ترتیب ۳۲.۱ 
درصــد )حمــل و نقــل( و ۱۰.۲ درصــد 

)ارتباطات( بیشتر هزینه پرداخت کرده اند. 
تورم ۱۲ ماهه برای ایــن خدمات به ترتیب 
۳۶.۶ درصد و ۷.۲ درصد بوده اســت. نرخ 
این دو خدمات در مقایســه با ماه قبل یعنی 
مهر ماه به ترتیب با رشد ۲.۱ و ۰.۹ درصدی 

مواجه بوده است.
»بهداشــت و درمان« نیز به عنوان اولویت 
سوم مردم در بخش خدمات در آبان امسال 
با رشــد تورم ۸۱.۷ درصــدی مواجه بوده 
است. تورم ۱۲ ماهه در این بخش ۳۶ درصد 
و تورم یک ماهه )نســبت به مهر ماه ســال 

جاری( ۴ درصد بوده است.
اولویــت چهــارم خوراکی یعنی شــیر و 
فرآورده هــای آن و تخم مــرغ در آبان ماه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۴.۶ درصد 
رشد تورم را تجربه کرده است. این عدد برای 
تورم ۱۲ مــاه منتهی به آبــان ۷۴.۶ درصد 
بوده اســت. درصد افزایش تورم این گروه 
کاالیی نســبت به ماه قبــل )مهرماه( ۰.۵ 

درصد بوده است.
تورم در بخش روغن ها و چربی ها نیز نسبت 
به آبان پارســال رشــد ۲۵۲.۸ درصدی را 
نشــان می دهد؛ همچنین تورم ۱۲ ماهه در 
این بخش ۱۵۷.۴ درصد بوده اســت. البته 
تورم ماهانه )نسبت به مهر ماه سال جاری( 

۰.۷ درصد کاهش را نشان می دهد.
مردم بــرای خریــد پوشــاک و کفش نیز 
در آبان امســال نســبت به آبان پارســال 
۴۶.۷ درصد تورم را تجربه کــرده اند؛ تورم 
۱۲ ماهه در این بخــش ۴۷.۶ درصد و تورم 
ماهانه )نســبت به مهر ماه سال جاری( ۲.۶ 

درصد بوده است.

وس ها تکمیل می شود؟ راه آهن رشت -آستارا با تامین  مالی ر

بخشودگی مالیاتی برای اصناف آسیب دیده از اغتشاشات اخیر

نتیجهکنترلپایهپولیبایدمهارتورمباشد

موتور رشد نقدینگی خاموش نشده است
خريدار  یک استاد اقتصاد دانشگاه اظهار 
داشت: در واقع َدررفتن فنر ارزی دیر یا زود 
اتفاق می افتــاد و امکان کنترل بیشــتر از 
این هم وجــود ندارد و قیمــت ارز خود را با 
قیمت های جدید تعدیل می کند. اما درباره 
اینکه این افزایش قیمت ارز اثر تورمی دارد 
یا خیر؟ باید توجه داشــته باشیم که تقریبا 
هزینه تمام شــده کلیــه کاال و خدمات به 
صورت مستقیم و غیر مســتقیم به نرخ ارز 

بستگی دارد.
محمدعلی دهقان  دهنوی، استاد دانشگاه و 
کارشناس اقتصادی، درباره تبعات افزایش 
نرخ ارز در سیاســت های مهار تورم و رشد 
تورم ناشی از افزایش نرخ دالر اظهار داشت: 
درباره اثرات افزایش نرخ ارز موضوع مهمی 
که باید به آن توجه داشــته باشیم این است 
که ریشه ایجاد تورم رشد بی رویه نقدینگی 
بوده و رشــد بی رویه نقدینگی خــود را در 
افزایش قیمت ها نشــان می دهــد. در کنار 
آن باید توجهی به شــرایط کشــورمان هم 
داشته باشیم، از آنجایی که دولت به صورت 
تاریخی، بزرگترین عرضه کننده ارز در بازار 
است، می تواند نرخ ارز را که به نوعی یکی از 
قیمت های اقتصاد است، کنترل و سرکوب 
کند. لیکن طی ســال های اخیــر این رویه 

تاریخی مخدوش شده است.
وی گفــت: وقتــی گفته می شــود رشــد 
نقدینگی باعث افزایش قیمت ها می   شــود 
در واقع  کاهش ارزش پــول ملی هم یکی از 
نرخ های است که این رشد بی رویه نقدینگی 

آن را متاثر می ســازد ولی تا زمانی که دولت  
به معنــای بانک مرکزی- بتوانــد از طریق 
مدیریت انتظــارات و عرضــه ارز کافی به 
بازار از افزایش نــرخ ارز جلوگیری کند، این 

تاثیرگذاری به طور کامل رخ نمی دهد.
معــاون اســبق وزارت اقتصاد ادامــه داد: 
در چنین شــرایطی می توان با اســتفاده از 
کنتــرل نرخ ارز، بخشــی از اثــر تورم زایی 
رشد نقدینگی را خنثی کرد یعنی اگر  مثال 
نقدینگی رشد ۴۰ درصدی را داشت، میزان 
افزایش نرخ تــورم ۲۰ درصد باشــد. البته 
اینکه نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم افزایش 
یک به یک نداشــته باشند، دالیل متعددی 
دارد کــه یکــی از دالیــل می تواند جذب 
بخشــی از نقدینگی در بازار دارایی ها باشد 
اما در کشــورمان یکی از مهم ترین دالیل، 

موضوع کنترل قیمت ارز است.
وی تاکید کرد: کنتــرل قیمت ارز متغیری 
نیســت که بانک مرکزی همیشــه امکان 
اجرای آن را داشته باشــد چراکه به دالیلی 
از جمله اعمــال تحریم ها، تــوان ارزآوری 
کشــور محدود شده و دسترســی به همان 
مقدار ارزی که تحصیل شــده، نیز ســخت 
اســت از این رو قــدرت ارزی بانک مرکزی 
مانند گذشته نیســت. عالوه بر این، ممکن 
است براساس تحوالت سیاسی و اقتصادی 
انتظارات مردم نسبت به نرخ های آینده ارز 
تغییر کند. در این صــورت از یک جایی به 
بعد، امکان مهار رشــد نرخ ها وجود نخواهد 
داشت و دیدیم که در یک ماه گذشته قیمت 

ارز رشــد ۱۵ تا ۲۰ درصدی را تجربه کرد و 
این میزان افزایش نسبت به ابتدای سال به 

بیش از ۳۰ درصد هم می رسد.
دهقان دهنوی گفــت: در واقع َدررفتن فنر 
ارزی دیر یــا زود اتفاق می افتــاد و امکان 
کنترل بیشــتر از ایــن هم وجود نــدارد و 
قیمت ارز خود را با قیمت های جدید تعدیل 
می کند. اما درباره اینکه این افزایش قیمت 
ارز اثر تورمی دارد یا خیر؟ باید توجه داشته 
باشیم که تقریبا هزینه تمام شده کلیه کاال 
و خدمات به صورت مستقیم و غیر مستقیم 

به نرخ ارز بستگی دارد.
این اســتاد  دانشــگاه افزود: بــرای مثال 
کاالهای وارداتی مصرفی به صورت صد در 
صد به نرخ ارز وابستگی دارند. از سوی دیگر 
کاالهایی که در داخل هم تولید می شــوند 
بســته به اینکه چقدر از مواد اولیــه آنها از 
طریق واردات تامین می شــود بــه نرخ ارز 
وابســتگی دارند اما مابقی کاالها و خدمات 

به دلیل اثر افزایش هزینــه ای که نرخ ارز بر 
روی قیمت های عمومــی و هزینه زندگی و 
دســتمزدها دارد، به صورت غیر مستفیم از 
نوسانات نرخ ارز متاثر می شوند. بنابراین با 
در رفتن فنر ارزی، تورم باز هم افزایش پیدا 
می کند و بخشی از فاصله یک به یک با رشد 

نقدینگی جبران می شود.
وی درباره اثر بازگشــت نرخ دالر بر اقتصاد 
اینکه آیا اثر تورمی آن خنثی خواهد شــد، 
اظهار داشــت: در طول زمان ممکن است با 
نوسانات نرخ ارز مواجه باشیم و اگر اقتصاد 
قوی تر و پول ملی تقویت شــود که البته در 
سال های گذشته این اتفاق به ندرت افتاده 
یا اینکه انتظارات به طــور خوش بینانه ای 
تغییر پیدا کند و از ســوی دیگــر انتظارات 
نســبت به نرخ ارز فروکش کنــد و یا اینکه 
دسترسی بانک مرکزی به ارز تسهیل شود 
که بتواند ارز بیشتری را تزریق کند، مجموع 
این عوامل می توانند منجــر به تقویت پول 

ملی کشورمان و کاهش نرخ ارز شوند.
رییس سابق ســازمان بورس گفت: در این 
شــرایط کاهــش قیمــت ارز همانطور که 
گفته شــد می تواند به طور مســتقیم و غیر 
مستقیم بر روی هزینه های تمام شده کلیه 
کاال و خدمات اثر بگــذارد و به طور قطع این 
بازگشــت بر قیمت ها تاثیر گــذار خواهد 
بود اما باید توجه داشــت کــه در اقتصاد و 
به طور معمــول قیمت ها به ســمت پایین 
چســبندگی دارند به این معنا که به راحتی 
به همان اندازه و همان ســرعتی که افزایش 

پیدا کرده کاهش پیدا نمی کنند اما رشــد 
نرخ متوقف می شود. 

دهقان دهنــوی تاکید کــرد: از آنجایی که 
موتور رشــد نقدینگــی خاموش نشــده، 
ممکن است رشــدهای بعدی نقدینگی اثر 
کمتری بــر روی افزایش قیمت ها داشــته 
باشــد و تا مدتی می توان با قیمت هایی که 
کمی کاهشی شده اند یا نسبتا ثابت شده اند 
مواجه باشیم تا اینکه تحوالت بعدی نتیجه 

را معلوم کند.
وی درباره ادعای مهار تــورم درحالی که از 
ابتدای دولت نــرخ دالر از ۲۶ تومان به ۳۵ 
تومان رســید، گفت : گمان نمی کنم دولت 
چنین ادعایی داشــته باشــد چراکه مردم 
تورم در زندگی خودشــان لمس می کنند 
و گزارش هایی  رســمی کــه از مرکز آمار و 
بانک مرکزی دربــاره تورم می دهند به ویژه 
درباره برخی از اقالم که مصرف روزانه مردم 
هستند نشان دهنده تورم است و تورم خود 
را در این اقالم نشان می دهد. این گزارش ها 
بیانگر این است که تورم به شدت وجود دارد 
و در زندگی مردم تاثیرگذار بوده و اساســا 
چنین ادعایی مبنی بــر اینکه تورم کنترل 
شــده به نظر نمی رســد که ادعای درستی 
باشد. این ادعاها بیشــتر درباره کنترل پایه 
پولی بوده و اعالم می شود که بانک مرکزی 
در کنترل پایه پولی موفــق عمل کرده که 
معتقدم اگر در این زمینه موفق بوده باشــه 
باید نتیجه آن در مهــار تورم ببینیم که تا به 

امروز چنین چیزی دیده  نشده است.
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وزیرجهادکشاورزی:
 شاهد تحول در بسیج وزارت جهاد 

کشاورزی هستیم
 وزیر جهاد کشاورزی گفت: بســیج وزارت جهاد کشاورزی در این دوره 
اتفاقات خوبی را در بخش کشاورزی کشور رقم زده است و تفکر جهادی 
و بسیجی که رهبر معظم انقالب به عنوان یک سرمایه از آن نام برده اند، 

در بسیج این وزارتخانه وجود دارد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، »سیدجواد ساداتی نژاد« در بازدید 
از مرکز مقاومت بسیج وزارتخانه با تبریک هفته بسیج به بسیجیان این 
وزارتخانه، افزود: در این دوره با وجود نیروهای جوان و خالق و با نوآوری 
تیمی در بسیج وزارت جهاد کشاورزی، شاهد یک تحول هستیم، بسیج 
بخش کشاورزی در این دوره هشــت ماهه اتفاقات خوبی را رقم زده، به 
طوری که شور، شعف و نشاط را در حوزه های مختلف کشاورزی ایجاد 

کرده است.
وی به عملکرد بســیج وزارت جهاد کشــاورزی در بحــث هدفمندی 
یارانه ها و ساماندهی مازاد جوجه یک روزه اشــاره کرد و گفت: تاکنون 
در جاهایی که وزارتخانه دچار کمبود شد، بسیج به خوبی پای کار آمده 
اســت، به طوری که در بحث مربوط به هدفمنــدی خیلی خوب ظاهر 
شد، در ساماندهی مازاد جوجه یک روزه نیز همکاری و عملکرد خیلی 
خوبی داشــت و با تالش و کوشــش در حوزه های بازرسی نیز به بخش 

کشاورزی کمک کرد.
به گفته ساداتی نژاد، بسیج در این مدت هم حمایت خوبی از حوزه های 
روستایی انجام داده و هم در حوادثی همچون سیل و بحث های مختلف 

عملکرد قابل تحسینی داشته است.
وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: بســیج در حوزه های تخصصی 
بخش کشــاورزی همچون مبارزه بــا آفات و بیماری هــا، بحث منابع 
طبیعی در زاگرس و بحث نخیالت نیز عملکرد خوبی داشته است و این 
امر نشان می دهد که بســیج خود را در کنار وزارت جهاد کشاورزی و در 
همه بخش ها می بیند و تفکر جهادی و بسیجی که رهبر معظم انقالب 

به عنوان یک سرمایه از آن نام برده اند، در بسیج وزارتخانه وجود دارد.
به گفته وی، ســبقه بلندی که از حرکت جهادی در زمان دفاع مقدس 
وجود داشــت، امروز نیز با یک تفکر نــو، پویا و با یک نشــاط خاص و 
دلســوزی فراوان برای این که بتواند به حوزه های روستایی کمک کند، 

در رگ های وزارت جهاد کشاورزی ساری و جاری است.
ساداتی نژاد با بیان این که جهاد سازندگی یک معجزه از سوی حضرت 
امام )ره( بود و طعم شیرین خدمات این نهاد هیچ وقت از دل روستاییان 
ما بیرون نخواهد رفــت، تصریح کرد: در حال حاضر هدفی که بســیج 
وزارت جهاد کشــاورزی دنبال می کند، حرکت در این مســیر است؛ 
یعنی یک نگاه بلند و یک صدای رســا برای این که بتواند به کشاورزان و 

حوزه های روستایی و عشایری کمک کند.

دبیرانجمنواردکنندگانخودرو:
و از فرانسه   ممنوعیت واردات خودر

گل به خودی بود
دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو خاطر نشــان کــرد: صنایع 
خودروســازی در به دســت آوردن بازار موفق بودند اما در نگه داشــت 
آن نتوانســتند کاری از پیــش ببرند. بحث خدمات پــس از فروش در 
کشورهای هدف صادارتی ما به فاجعه نزدیک است به عنوان مثال بعد 
از فروش خودرو دوگانه ســوز به روســیه چه اتفاقی رخ داد؟ خریداران 
روسی خودروها را مقابل ســفارتخانه ایران پارک کردند و شعار دادند 
چراکه نتوانســیم به تعهد خود در زمینه ۳ سال فروش گاز مجانی عمل 

کنیم.
مهدی دادفر، با بیان اینکه از ابتدای ســال بحث واردات خودرو از سوی 
وزارت صمت مطرح شــد، گفت: بانک مرکزی اعالم کرد به محض آغاز 
ثبت ســفارش خودرو، ارز آن را تامین خواهد کرد این در حالیست که 
وزارت صمت از آغاز ثبت ســفارش ها خبر داده است؛ بین این دو گفته 

فاصله وجود دارد و باید منتظر بمانیم که چه پیش خواهد آمد.
وی با طرح دیدگاه خــود در زمینه واردات خــودرو، اضافه کرد: فضای 
کلی کشور از جمله ارز و نحوه واردات دارو، به گونه ای است که نمی توان 
چندان به آغاز روند واردات خودرو تا پایان ســال امیــدوار بود و به نظر 
می رســد که مســئوالن وزارت صمت نتوانند موفق به این مهم شود. 
اما اینکه آقایان می خواهد ثابت کنند که امثال من اشــتباه می کنیم و 
آگاهی چندانی از موضوع ندارم بحث دیگری است و امیدواریم که امثال 

بنده اشتباه کنیم و در نهایت واردات خودرو به نفع مردم تمام شود.

این فعال حوزه واردات خودرو ادامه داد: فعــاالن حوزه واردات اینگونه 
سخن می گویند تا شاید مســئوالن مربوط به خود بیایند و کاری انجام 
دهند اما به نظر می رســد که مســئوالن وزارت صمت چندان در این 
زمینه دغدغه ای ندارند و در نهایت موفق بــه واردات خودرو نخواهند 

شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه واردات باید در دسترس 
همگان باشد، گفت: واردات خودروی موثر اســت زمانیکه که منجر به 
کاهش قیمت و تعادل در عرضه شــود؛ واردات ۵ تــا ۱۰ هزار خودرو و 
عرضه آنها در بورس باعث خواهد شــد قیمت آن از خــودرو داخلی و 
خودروهای موجود در بازار باالتــر برود و در نهایــت منجر به افزایش 
قیمت خودرو در کشور شــود، با این شــرایط چه مطلوبیتی می تواند 

داشته باشد؟
این کارشناس حوزه واردات ادامه داد: وارداتی موثر است که انحصاری 
و برای چند شــرکت خاص نباشــد و در نهایت بتوانــد کاهنده قیمت 

خودرو در کشور را کاهش بدهد.
وی از پیوند زدن فضای سیاســی با فضای اقتصادی انتقاد کرد و افزود: 
در شــرایط فعلی اقتصاد و سیاســت در ایران بایکدیگر آمیخته شده 
است. خودروسازان فرانسوی رنو و پژو در روســیه جای پای خوبی باز 
کرده بودند اما بعد از تحریم های اروپا علیه روســیه این خودروسازان 
مجبور شدند که از این کشــور خارج شوند همین شرایط نیز برای ایران 
تکرار شده بود این در حالیســت که مجموعه ســاختار و خط تولید و 
برنامه ریزی ایران خودرو مانند شــرکت های فرانســوی است و آنها در 
پلتفرم رنو کوئیــک کار می کنند و به نظر می رســد ممنوعیت واردات 
خودرو از فرانسه بیشتر غلظت سیاسی داشته باشد تا غلظت اقتصادی. 
اما با این ممنوعیت بیشــتر دســت و پای خودروســاز داخلی بســته 
می شــود، وقتی افراد صنعتی وارد فضای سیاسی می شوند کار به بیراه 
می رود. باید سیاست به سیاســت مداران واگذار شود و آنها خود در این 
زمینه تصمیم بگیرند به نظر من ایــن ممنوعیت به نوعی گل به خودی 

است.
دادفر تصریح کــرد: بدعهدی هــا و بدقولی صنعتی تمــام قد برعهده 
فرانسوی ها نبوده است و در این میان ما نیز مقصر هستیم و عدم توجه و 

اهمال مدیران در زمان گذشته باعث سوجریانات و انحرافات شد.

تولید

 وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفــت: به دلیل عدم 
واردات خودرو در ســال های گذشــته، اگر خودرو در 
شــرایط غیرحرفه ای و بدون برنامه عرضه شود شاهد 
افزایش قیمت ها خواهیم بود و به همین دلیل با عرضه 
اتومبیل های وارداتی در بورس، به دنبال شــفافیت در 
معامالت هستیم.به گزارش پایگاه خبری بورس کاال، 
»سید رضا فاطمی امین« در گفت و گویی با بیان اینکه 
در بحث واردات خودرو تدابیری اندیشــیده شده که از 
رانت احتمالی جلوگیری شــود، افزود: به واسطه عدم 
واردات خودرو در ســال های گذشــته، اگر خودرو در 
شــرایط غیرحرفه ای و بدون برنامه عرضه شود شاهد 

افزایش قیمت ها خواهیم بود.
وی بیان داشــت: وزارت صمت برای از بین 
رفتن این رانت احتمالی دو تدبیر اندیشیده 
است، نخســت آنکه خودروهای وارداتی در 
بورس کاال کــه قیمت ها به صورت شــفاف 
کشف شده و قابل رصد است، عرضه شوند و 
دوم، اینکه سود بازرگانی حالت متغیر داشته 

باشــد و به خزانه دولت بازگردد؛ با دو تدبیر فوق، رانتی 
که ممکن بود برای واردکنندگان ایجاد شــده و باعث 

ایجاد تقاضای کاذب شود کامال از بین خواهد رفت.
فاطمی امین با تاکید بر اینکه یکی از دو اصل اساســی 

در رهایی از رانــت احتمالی واردات خودرو و 
شــفافیت بازار، عرضه خودروهــا در بورس 
کاالســت، ادامه داد: تجربه گذشــته نشان 
می دهد همــه کاالهایی کــه در بورس کاال 
عرضــه شــده اند از وضعیت مطلــوب تری 
برخوردارند که برای مثــال می توان فوالد یا 

سیمان را در این حوزه نام برد.
وزیر صمت تصریح کــرد: عرضه در بــورس کاال چند 
ویژگی دارد، یکی از این ویژگی ها فضای کامال شــفاف 
بورس و کشف نرخ ها براســاس مکانیزم عرضه و تقاضا 
اســت. این شــفافیت در اعالم میزان عرضه، تقاضا و 

قیمت پایانی فروش کمــک می کند که بتوان وضعیت 
را به صــورت دقیق تر رصد و برای بهبود شــرایط بازار 
برنامه ریزی و اقدام کرد.وی خاطرنشان کرد: همچنین 
در بــورس کاال می توان از ابزارهایی اســتفاده کرد که 
بازار را متعادل کند. برای مثــال در حوزه مس یا فوالد 
مشــاهده کردیم که با اســتفاده از ابزارهای بورس در 
کوتاه ترین زمان، التهاب بازار رفع شد.به گفته فاطمی 
امین، بورس کاال هم به لحاظ شفافیت برای خریداران 
و فروشــندگان، هم از نظر تولید داده برای حاکمیت و 
هم به دلیل ابزارهایی کــه در آن وجود دارد، برای بازار 

موثر است.

 ســخنگوی وزارت صنعــت، معدن و تجــارت گفت: 
صادرات به قطر در مهرماه امســال در هم ســنجی با 

پارسال ۳۰ درصد رشد داشت.
»امید قالیباف«  در تشــریح اقدامــات تجاری وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با قطر افــزود: روند تجاری دو 
کشور مسیر رو به رشــدی را طی می کند، به طوری که 
در هفت ماهه امسال صادرات اقالمی نظیرمحصوالت 
نیمه تمام فوالدی، انواع شیشــه، میگو و ماهیان زنده، 
گوجه فرنگی گلخانه ای، ســیمان ســفید، شیرینی و 

شــکالت و انواع فراورده های غالت از رشد 
۱۰۰ درصدی نســبت به مدت مشابه سال 

قبل برخوردار شده است.
ســخنگوی وزارت صمت گفت: ســازمان 
توسعه تجارت به عنوان بازوی این وزارتخانه 
در حوزه تجارت خارجی عالوه بر اســتفاده 
حداکثری از ظرفیت تجاری جام جهانی، در 

بلندمدت نیز با ایجاد بستر و ساختار الزم برای توسعه 
تجارت با قطر برنامه ریزی کرده است.

وی خاطرنشــان کرد: طبق توافق دو کشور 
قرار اســت حجم تجارت از رقم اندک ۲۰۰ 
میلیون دالر در سال به ســه میلیارد دالر در 

چهار سال آینده افزایش یابد.
مشــاور وزیر صمــت از اعزام رایــزن جدید 
بازرگانی به دوحه، تاسیس مرکز تجاری در 
پایتخت قطر، برگزاری نمایشگاه اختصاصی 
و توافق بر سر سازوکار تسویه مالی به عنوان مهمترین 
اقدامات ســاختاری برای توسعه مناســبات بازرگانی 

ایران و قطر نام برد.
وی گفت: در نمایشــگاه اخیر جمهوری اسالمی ایران 
در دوحه توافق شــد ماهانه ۲۵۰ تن انواغ مواد غذایی 
به قطر صادر شود و با تجهیز »بندر دیر« به ایکس ری، 
صادرات از این بندر از روزی ۳۰ کانتینر به ۸۰ کانتینر 

افزایش یافت.
قالیباف، همچنین از معافیــت ۷۰ درصدی کاالهای 
صادراتی به قطر از تعهد ارزی به عنوان مشــوقی برای 

صادرکنندگان خبر داد.

وزیر

صادرات

سمیه رسولی بررســی صورت های مالی 
خودروســازان در نیمه نخست سال جاری 
نشــان می دهد که قیمت گذاری دستوری 
صرفــا از محل فــروش توانســته زیانی در 
حــدود ۵.۵ هزار میلیــارد تومــان به این 

صنعت زیان وارد کند.
 صنعت خودروسازی کشــور از مشکالت 
عدیــده ای از جملــه بهــره وری پایین، 
ســاختار معیوب، مدیریت نادرست و… 
رنج می بــرد اما عــالوه بر اینهــا با قیمت 
گذاری دســتوری نیز دســت و پنجه نرم 
می کند؛ مســأله ای که به گفتــه متولیان 
یکی از عوامل اصلی در ایجاد زیان انباشته 
بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی این 

صنعت بوده است.
بر همین اساس، بررســی آخرین وضعیت 
صورت هــای مالی خودروســازان در نیمه 
نخست ســال جاری نشــان می دهد که در 
این بازه زمانی، بهای تولید خودرو در ســه 
خودروســاز بزرگ کشــور )ایران خودرو، 
ســایپا، پارس خودرو( بالغ بــر ۱۲۰ هزار 
میلیــارد تومان بــوده در حالی کــه بهای 
فروش ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده 

است.
در واقع خودروســازان صرفاً از ناحیه قیمت 
گذاری دستوری در ۶ ماه اول امسال بالغ بر 

۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان دیده اند.
به صــورت جزئی تر، یعنی خودروســازان 
اگرچه بــرای تولید هر خــودرو مبلغی در 
حدود ۲۵۲ میلیون تومــان هزینه کرده اند 
اما به دلیــل قیمت گذاری دســتوری، هر 

خودرو را با ۳۸ میلیون تومان زیر قیمت و به 
نرخ ۲۱۴ میلیون تومان فروخته اند.

جزئیات هزينه تولید و فروش سه 
خودروساز

 بررســی جزئیات مربوط به هزینه تولید و 
بهای فروش شــرکت های خودروسازی به 
صورت مجزا نشــان می دهد که بهای تولید 
در شــرکت ایران خودرو طی نیمه نخست 
امســال ۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده 
اســت در حالی که بهای فــروش ۷۸ هزار 

میلیارد تومان ثبت شده اســت؛ یعنی این 
شــرکت محصوالت خود را حدود ۴ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان زیر قیمت تمام شــده، 

فروخته است.
همچنین پیش بینی این شرکت از وضعیت 
هزینه و فــروش در نیمه دوم ســال جاری 
حکایت از زیان ۶ هزار میلیــاردی دارد، به 
شــکلی که بهای تولید ۱۰۲ هزار میلیارد 
تومان و بهای فروش ۹۶ هزار میلیارد تومان 

پیش بینی شده است.
این شرکت ســال گذشــته نیز ۱۱۵ هزار 

میلیــارد تومان برای تولید خــرج کرده اما 
بهــای فروش ۱۰۹ هــزار میلیــارد تومان 
ثبت شده است؛ یعنی سال گذشته تقریباً ۶ 
هزار میلیارد تومــان از ناحیه قیمت گذاری 

دستوری ضرر دیده است.
البته وضعیت شــرکت ســایپا بهتر از ایران 
خــودرو اســت؛ این شــرکت طــی ۶ ماه 
نخست امسال برای تولید محصوالت خود 
هزینــه ای بالغ بر ۲۵ هــزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان خرج کــرده و در مقابــل حدود ۲۶ 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومــان از ناحیه فروش 

به دست آورده است؛ یعنی تقریباً یک هزار 
میلیارد تومان سود داشته است.

همچنین پیش بینی این شرکت از وضعیت 
هزینه ها در نیمه دوم سال جاری نیز بیانگر 
این است که بهای هزینه به ۳۳ هزار و ۱۰۰ 
میلیارد تومان و بهای فــروش به ۳۴ هزار و 

۳۰۰ میلیارد تومان برسد.
این شرکت در سال گذشته نیز برای تولید، 
رقمی در حــدود ۴۷ هــزار و ۵۰۰ میلیارد 
تومان هزینه کرده امــا بهای فروش نزدیک 
به ۴۴ هــزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اســت؛ 
یعنی ســال گذشــته حدود ۳ هزار و ۴۰۰ 

میلیارد تومان زیان دیده است.
بررسی وضعیت شــرکت پارس خودرو نیز 
در نیمه نخست ســال جاری حکایت از آن 
دارد که بهای تولید در این شرکت ۱۲ هزار 
میلیارد تومان و بهای فــروش نزدیک به ۹ 

هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
پیش بینی این شرکت برای نیمه دوم سال 
جاری نیز بیانگر آن اســت که هزینه تولید 
به ۱۲ هــزار و ۹۰۰ میلیــارد تومان و بهای 
فروش بــه ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیــارد تومان 
برسد؛ در واقع زیان این شرکت تا پایان سال 
ادامه خواهد داشــت و به حدود یک هزار و 

۶۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید.
وضعیــت عملکرد این شــرکت در ســال 
گذشــته نیز به این صورت بــوده که برای 
تولید محصوالت ۱۰ هــزار و ۹۰۰ میلیارد 
تومان هزینه کــرده اما در مقابــل از محل 
فروش ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کسب 

کرده است.

خريدار  مدیرعامل کشــتیرانی دریای 
خزر گفــت: باتوجه به شــرایط روســیه و 
مجموعه تحوالتی که در حوزه مســیرهای 
حمل بار رخ داد، حجم تقاضا برای صادرات 
به این کشــور با رشــد مواجه و کشتیرانی 
دریای خزر در هفت ماهه امســال در بخش 
حمــل کاالهای مربــوط بــه کریدورهای 
شــمال- جنوب نســبت به ســال گذشته 

افزایش ۳۵۰ درصدی را تجربه کرده است.
»کامبیــز جهانبانی« بــا تاکید بــر اینکه 
ناوگان کشتیرانی دریای خزر با ۱۰۰ درصد 
ظرفیت و بارگیری کامل بارهای صادراتی و 
بارهای کریدور شمال-جنوب از اسکله های 
بنادر شمال کشور مشغول به فعالیت است، 
خاطرنشــان کرد: کشــتیرانی دریای خزر 
به عنوان یکی از شــرکت های گروه، تالش 
دارد تا نقش، سهم و وظیفه خود را در زمینه 
حمــل کاالی صادراتی به ویژه در مســیر 
کریدور شمال- جنوب به صورت کامل ایفا 
کند.وی با بیان اینکــه نزدیک به ۳۸ درصد 
از بارهای صادراتی کشور توسط کشتیرانی 
دریای خزر حمل می شود، تصریح کرد: این 
در حالی اســت که فقط ۲۰ درصد از ناوگان 
در حال تردد بــه بنادر شــمالی، متعلق به 
کشــتیرانی دریای خزر بوده و بقیه مربوط 
به کشتی های خارجی و ناوگان کشتیرانی 

بخش خصوصی ایران است.
مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر ادامه داد: 
کشتیرانی دریای خزر در ســال های اخیر 
با توســعه حمل ونقل کانتینری که پیش از 
این در دریای خزر متداول نبود، ۸۳ درصد 

حمل کاالهای کانتینری از بنادر شــمالی 
کشور به بنادر روســیه و قزاقستان را انجام 
می دهد و امسال نیز در این زمینه نسبت به 
مدت مشابه ســال قبل، در بخش حمل بار 
صادراتی کانتینری ۱۲۵ درصد رشــد را به 

ثبت رسانده است.
وی تاکید کرد: در بخش واردات نیز ســهم 
کشتیرانی دریای خزر نســبت به صادرات 
متناســب اســت؛ این در حالی اســت که 
کشــتیرانی های بخش خصوصی و خارجی 
متمایل به حمل کاالهای وارداتی هســتند 

و سهم بیشتری در حمل بار وارداتی دارند.
جهانبانی تمرکز کشــتیرانی دریای خزر را 
صادرات و حمایت از صادرکنندگان ایرانی 
اعالم کرد و گفت: اگرچه با توجه به شرایط 
روســیه و مجموعه تحوالتی کــه در حوزه 
مســیرهای حمل بار این کشــور به دلیل 
مناقشات با اوکراین انجام شده، حجم تقاضا 
برای صادرات به روســیه با رشد فزاینده ای 
مواجه اســت، اما کشــتیرانی دریای خزر 
در هفت ماهه ســال جاری در بخش حمل 
کاالهــای مربوط به کریدورهای شــمال-

جنوب نسبت به سال گذشته افزایش ۳۵۰ 
درصدی را تجربه کرده اســت؛ بنابراین به 
طور تقریبی غالب سهم حمل کاال از کریدور 
شمال-جنوب به عنوان یک مأموریت ملی، 
در اختیار کشــتیرانی دریای خزر اســت؛ 
ضمن اینکه در حال تکمیل زیرساخت ها و 

توسعه ناوگان در این مسیر هستیم.
وی با اشــاره به ســفارش ســاخت کشتی 
با تولیدکننــدگان داخلی از ســوی گروه 

کشــتیرانی دریای خــزر، افــزود: بر این 
اســاس تالش داریم تا با توســعه ناوگان، 
ســهم حمل دریایی بارهــای صادراتی از 
ایران به کشورهای حاشــیه دریای خزر را 
افزایش دهیم؛ این در حالی اســت که این 
حرکت توســعه ای هم اکنون آغاز شده و در 
حوزه های مختلف مشــهود است، به نحوی 
که کشتیرانی دریای خزر در بحث ترانزیت 
خودرو نیز بــا ثبت رکوردی تازه در ســال 
جاری نسبت به سال گذشــته ۲۷۰ درصد 

رشد را شاهد بوده است.

کمبود زيرساخت در بنادر شمالی
 و مشکل نبود شرکت های لجستیکی

جهانبانی گفت: با وجود افزایش تقاضا برای 
صادرات از بنادر شــمال کشــور، این بنادر 
به لحاظ زیرســاخت هایی که باید از سوی 
نهادهــای ذی ربط و دســتگاه های دولتی 
مهیا گردد، به روزرسانی نشــده و نیازمند 
تکمیل و توســعه تجهیــزات جدید در این 

بنادر هستیم؛ به همین علت در برخی بنادر، 
شاهد انباشــت کاالهای صادراتی هستیم 
که امیدواریم با تدبیر عاجل ســازمان بنادر 
و دریانوردی ایــن محدویت ها نیز به زودی 

رفع شوند.
وی تجهیــزات بنــدری و شــیوه تخلیه و 
بارگیری در بنادر یاد شــده را سنتی خواند 
و ادامــه داد: امید ما این اســت که این روند 
و نگرش از سوی دســت اندرکاران متحول 
شــود؛ ضمــن اینکــه فقدان شــرکتهای 
لجســتیکی قوی در ســامان دادن به نوع و 
شــکل بارهای صادراتی برای صــادرات از 
طریق دریا و به خصوص بــه صورت حمل 
کانتینری معضــل دیگری اســت که باید 

مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مدیرعامل کشــتیرانی دریایــی خزر یکی 
از ضرورت های توســعه صــادرات از بنادر 
شمال کشــور را کانتینری شدن این کاالها 
ارزیابی کرد و در رابطه با تدابیر اتخاذ شــده 
کشــتیرانی دریای خزر نیــز تصریح کرد: 
کشــتیرانی دریای خزر افزایش بهره وری 
ناوگان را از طریق برنامه ریزی دقیق سفرها، 
تســریع در عملیات بندری، دریایی، پایش 
ســفرها و ... به صورت جزء به جزء را دستور 

کار قرار داده است.
همچنین توســعه ناوگان در کشــتیرانی 
دریــای خــزر بــا ســفارش ســاخت به 
کشتی ســازی های داخلی آغاز شده است 
ضمن اینکــه در راســتای افزایش ظرفیت 
ناوگان و همگام با توســعه تجارت به دنبال 
خرید کشــتی دســت دوم با رعایت منافع 

ملی و بهره وری این کشتی ها نیز هستیم.
جهانبانی عرضه شــناور نو یا با ســن کم در 
دریای خزر و منطقه برای فروش را بســیار 
پایین دانست و افزود: همین امر، موانعی را 
بر سر راه خرید کشتی های دست دوم ایجاد 
کرده؛ به خصوص اینکه کشــتیرانی دریای 
خزر اســتانداردهای باالیــی را برای خرید 

شناور در نظر دارد.
وی با اشاره به مناقشــات روسیه و اوکراین 
در منطقه، به توســعه روابط تجاری ایران و 
روســیه ظرف ماه های گذشــته پرداخت و 
خاطرنشــان کرد: در راســتای تقویت این 
روابط همزمان با توســعه ناوگان از ســوی 
کشــتیرانی ها، بنادر نیز نیاز بــه بازنگری 
دارند تا قادر باشــند به وظایف خود در قالب 
کاالهای صادارتی و کریدور شمال-جنوب 
به خوبی عمــل کنند که بــه همین منظور 
بنادر باید نیازســنجی بازارهای هدف را از 

هم اکنون در دستورکار قرار دهند.
مدیرعامل کشــتیرانی دریای خــزر ادامه 
داد: ۷۰ درصــد از مدت زمــان حمل ونقل 
کاال در بنــادر می گذرد؛ بنابراین تســریع 
در عملیات بنــدری و افزایــش بهره وری 
در کنار اســتفاده بهینه از ناوگان است که 
به توســعه صادرات کشــور و رونــق بنادر 
در شــمال کشــور می انجامد.وی گفت: به 
علت مشــکالت لجســتیکی و روان نبودن 
تشــریفات صادراتی و ُکند بودن بارگیری 
آنها، ناوگان بخش خصوصی در بســیاری از 
مواقع کشتی ها را با نیمی از ظرفیت یا حتی 

به صورت خالی حرکت می دهند.

وهای وارداتی با کمک بورس کاال وزیر صمت اعالم کرد؛ ایجاد شفافیت در معامالت خودر

سخنگوی وزارت صمت خبر داد؛ رشد ۳۰ درصدی صادرات به قطر در مهر ماه
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ازابتدایسالآبیتا۵آذرماه
ورودی آب به مخازن سدهای کشور ۱۳ درصد 

رشد کرد
حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای ســال آبی جاری )ابتدای 
مهرماه( تاکنون با رشد ۱۳ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال آبی 

پارسال همراه شد.
 گرچه امسال ســومین پاییز همراه با خشکســالی را سپری می کنیم و 
میزان بارش های آن با کاهش همراه است، اما از ابتدای سال آبی جاری 
و با بارش های نه چندان مناســب وضعیت ســدهای مهم کشور بهبود 

اندکی یافته است.
بر اســاس تازه ترین گزارش دفتر اطالعــات و داده های آب کشــور، 
حجم آب موجود در سدهای کشور از ابتدای ســال آبی جاری تا پنجم 
آذرماه در حالی به رقم ۱۸ میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب رســیده که 
نسبت به مدت مشابه پارســال که این رقم ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 

مترمکعب بوده، از رشد ۲ درصدی برخوردار شده است.
این میــزان در ۲۸ آبان ماه رقم ۱۷ میلیــارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب 

بوده است که از رشد برخوردار شده است.
کل آب ورودی به مخازن سدهای کشــور نیز از ابتدای سال آبی جاری 
تا پنجم آذرماه به رقم ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسیده که در 
مقایسه با مدت مشابه در سال آبی پارسال که ۲ میلیارد و ۳۹۰ میلیون 

مترمکعب بوده رشد ۱۳ درصدی را نشان می دهد.
وضعیت خروجی آب از ســدها هم به این گونه است که در این مدت سه 

میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب از سدها خارج شده است.
ســال آبی گذشــته رقم خروج آب از سدها ســه میلیارد و ۹۹ میلیون 
مترمکعب بود که در مقایســه با میــزان خروجی امســال پنج درصد 

کاهش را نشان می دهد.

سدهای هرمزگان همچنان در وضعیت خوب
در این  بین وضعیت ســدهای اســتان هرمزگان از بقیه سدهای کشور 
بهتر است، به گونه ای که سد اســتقالل با ۱۴۵ میلیون مترمکعب آب با 
رشد ۱۴۶ درصدی نسبت به پارسال همراه شده است. میزان پُرشدگی 

این سد اکنون ۶۱ درصد است.
سد شــمیل و نیان هم با ۴۱ میلیون مترمکعب آب رشد ۱۸۲ درصدی 
نسبت به سال آبی پارســال دارد و میزان پرشــدگی آن به ۴۱ درصد 

رسیده است.
درصد پرشدگی سدهای کشور هم که هفته گذشــته ۳۶ درصد بود با 

رشد یک درصدی به ۳۷ درصد رسیده است.

مدیرمرکزملیمطالعاتوتحقیقاتدریایخزر:
 عملیات پایش دریای خزر تا پایان امسال 

انجام می شود
مدیر مرکز ملی مطالعات و تحقیقــات دریای خزر گفت: انجام عملیات 
پایش دریای خزر به منظور دیده بانی شرایط آن به  ویژه تغییرات دوره ه ا، 
آثار ناشی از شرایط تغییر اقلیم و فعالیت  های انسانی تا پایان امسال در 

دستور کار است.

»سیده معصومه بنی هاشــمی« افزود: برنامه  ریزی انجام پایش فصل 
زمســتان در کل ســواحل جنوبی دریای خزر شــامل پایش و مطالعه 
کیفیت آب در دریــا و مصب رودخانه  ها، مطالعات رسوب  شــناختی و 
بررسی تغییرات ســواحل و تعیین میزان پس روی دریا در ۱۴ ایستگاه 
شاخص دریایی و مصب ۱۰ رودخانه اصلی، تاالب انزلی و خلیج گرگان 

تا پایان سال در حال انجام است.
وی ادامه داد: سال گذشــته نیز این پایش در کل سواحل جنوبی خزر 
انجام شــد.مدیر مرکز ملی مطالعــات و تحقیقات دریــای خزر ابراز 
امیدواری کرد: بــا حمایت از این اقــدام و مطالعات میدانــی که تنها 
پایش دوره ه ای منظــم ملی دربــاره منابع دریا و بخش ســاحل خزر 
اســت و ارائه گزارش  های تحلیلی از وضعیت منابع آب دریا که در ادامه 
تهیه می شود، بتوان در راستای شــناخت این ظرفیت منحصربه فرد و 
دیده بانی شرایط آن به  ویژه تغییرات دوره ه ا و آثار ناشی از شرایط تغییر 
اقلیم و فعالیت  های انسانی، مستندات علمی و تخصصی مناسب و قابل 
قبولی برای مدیریت و برنامه  ریزی پایدار سواحل شمالی کشور و منابع 

آب دریایی ارائه کرد.
بنی هاشمی اضافه کرد: این مرکز گزارش های مستمر در خصوص منابع 
آب خزر و رصد نوسان های سطح آب دریا و ارائه پیش  بینی شرایط آتی و 

آثار کاهش سطح آب مرتبط ارائه می دهد.
وی افزود: دو گزارش ســال ۱۴۰۱ در فصل بهار و تابســتان، توســط 
وزیر نیرو به دفتر ریاست جمهوری ارســال و بر اساس دستور وی همه 
دستگاه  ها و وزارتخانه  ها مکلف به ارائه برنامه اقدام درباره مسائل مبتال 
به کاهش سطح آب خزر و تداوم این روند شــدند و این اقدام ها در حال 

پیگیری است.

 ارزآوری ۴۰ میلیون دالری از صدور خدمات 
وگاهی وش قطعات نیر و فر

مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت: سالیانه حدود ۲۰ تا 
۳۰ میلیون دالر از صدور خدمات دانش فنی و مهندســی و حدود ۷ تا 
۱۰ میلیون دالر نیز بابت فروش قطعات به کشــورهای دیگر به دست 

می آوریم.
مســعود مرادی با بیان اینکه درحال حاضر در سوریه و عراق تعمیرات 
نیروگاهی از سوی ایران انجام می شــود، اظهار کرد: در برهه ای از زمان 
انجام این تعمیرات در ترکیه نیز انجام می شــد و اکنون نیز برنامه هایی 
را برای ورود به بخش تعمیرات نیروگاهی کشــور ونزوئال در دســتور 
کار داریم.وی با اشــاره به برنامه ریزی های صــورت گرفته برای انجام 
تعمیرات نیروگاهی در ونزوئال گفت: باتوجه به پتانســیل های ایران در 
حوزه تعمیرات نیروگاهی این توانایی وجــود دارد که ۱۰ هزار مگاوات 

نیاز تعمیرات ونزوئال را به طور کامل انجام دهیم.
مدیرعامل شــرکت تعمیــرات نیروگاهی ایران با بیــان اینکه تاکنون 
پیشــنهادی برای حضــور در کشــورهای اروپایی نداشــتیم، گفت: 
در کشــورهای اروپایی به دلیل اینکه این دانش وجــود دارد، تا کنون 
تقاضایی برای حضور نداشــته ایم اما اکنون تعمیرات نیروگاهی توسط 
متخصصان در داخل کشــور انجام می شود و در کشــورهای دیگر نیز 
توانسته ایم موفقیت های متعددی را بدست آوریم.مرادی با بیان اینکه 
در حال حاضر ۹۵ درصد قطعات صنعت برق ســاخت داخل هســتند، 
گفت:  توانایی تعمیر ۹۵ درصد قطعــات در نیروگاه ها  وجود دارد، پنج 
درصد باقی مانده بعضــا قطعات اصلی محصول به حســاب می آیند و 
نیازی به ساخت داخل آن ها نیست چراکه این قطعه خرابی ندارد، مگر 

اینکه حوادث خاصی برای نیروگاه ایجاد شود.

و نیر

سمیرا ربیع  در حال حاضر ناترازی تولید 
و مصــرف گاز ۲۰۰ میلیــون مترمکعــب 
تخمین زده می شود و آن طور که وزیر نفت 
اعالم کرده، مذاکرات خوبی با کشــورهایی 
مانند روسیه برای واردات گاز انجام شده که 
امیدواریم بتوانیم خبرهــای خوبی در این 

زمینه به مردم بدهیم.
 بیش از ۷۰ درصد انرژی کشــور به وسیله 
گاز تامین می شــود و از ســوی دیگر روند 
شــدت مصرف انرژی بیشــتر از میانگین 
شدت مصرف انرژی در سطح جهانی است. 
این روند نیز با رشــد اقتصــادی همخوانی 
ندارد. در حوزه تامین امنیت انرژی کشــور، 
تراز بین عرضه و تقاضــای گاز طبیعی یکی 
از مولفه های کلیدی به شــمار می رود، در 
بحث تولیــد گاز بیــش از ۷۵ درصد تولید 
گاز خام از میدان پــارس جنوبی و نزدیک 
به ۲۵ درصد آن از میادین مســتقل صورت 

می گیرد.
طبق آمار در فصل تابســتان پیک مصرف 
در بخش خانگی ۱۶۰ تــا ۱۷۰ میلیون متر 
مکعب بوده اما در فصل زمســتان این رقم 
به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون متر مکعب می رسد 
یعنی چهار برابر مصرف در فصل گرم سال؛ 
از ســوی دیگر بیش از ۸۳ درصد ســوخت 
مورد نیاز نیروگاه ها از گاز تامین می شــود. 
در بخش خانگی شاهد رشد شش درصدی 
مصرف گاز هستیم و در حوزه صنایع ساالنه 
پنج درصــد و در بخش نیروگاهی شــش 
درصد رشــد مصرف گاز داریم. رشد شدت 
مصرف انرژی نســبت به نرم جهانی آن نیز 

بیش از دو برابر است.
 با توجــه به عرضــه و تولیــد گاز در فصل 
سرد ســال حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب 
ناترازی در حوزه گاز وجــود دارد. آنطور که 
وزیر نفت اعالم کرده در ســال ۱۴۰۰ این 
ناترازی حــدود ۲۴۰ میلیــون مترمکعب 
بود و به دلیل موضوعات پیش آمده واردات 
گاز از ترکمنستان نداشــتیم. همچنین در 
شــروع کار دولت ســیزدهم حدود ۴۰۰۰ 
تانکــر از چرخه حمل تانکر ســوخت برای 
نیروگاه ها خارج شــده بود، در سال گذشته 
و در بدو شــروع فعالیت وزارت نفت دولت 
جدید، توانســتیم بــا تعمیــرات و تامین 
تجهیزات موردنیاز پاالیشــگاه ها، خطوط 
انتقال گاز، تولیــد حداکثــری گاز را رقم 
بزنیم بــه گونه ای که حــدود ۷۰۵ میلیون 
مترمکعب گاز از میدان پارس جنوبی برای 
نخستین بار برداشت شــد. در سال گذشته 
و با افزایــش تولید گاز حــدود ۲۵ میلیون 
مترمکعب به تولید گاز کشور افزوده شد. در 
حوزه تقاضا نیز مدیریت و بهینه ســازی را 
در دستورکار قرار دادیم، همچنین مبحث 
۱۹ مصوب شــد و موضوع تعرفه مشترکین 

پرمصرف در دولت تصویب و اجرا شد.

مذاکره با روسیه برای واردات گاز
به گفته وی، از آنجا که در فصل ســرد سال 
به دلیل تامین نیاز بخــش خانگی ناچار به 

کاهش تامین سوخت نیروگاه ها و استفاده 
از سوخت مایع هستیم، در ماه های ابتدای 
شروع کار دولت ظرفیت مخازن نیروگاهی 
را نسبت به سال گذشــته ۲۰ تا ۳۰ درصد 
افزایش دادیم. در ماه هــای ابتدایی دولت 
ســیزدهم مذاکراتی با ترکمنســتان انجام 
گرفت و موفق شدیم سوآپ گاز را به میزان 
۱.۵ تــا ۲ میلیون مترمکعب انجــام داده و 
واردات گاز را از این کشــور انجــام دهیم. 
امســال نیز برنامه های کوتاه مدت مناسبی 
برای تامین گاز موردنیاز کشــور در فصول 
ســال داریم تا بتوانیم با کمک مردم از این 

فصل بدون قطعی عبور کنیم.
وزیر نفت تاکیــد کرد: مذاکــرات خوبی با 
کشورهایی مانند روســیه برای واردات گاز 
انجام گرفته که امیدواریم بتوانیم خبرهای 
خوبی در ایــن زمینه بــه مــردم بدهیم. 
اگر حداقــل ۱۰ درصد از ســقف صندوق 
توسعه ملی برای توســعه میدان های گازی 
تخصیص داده شود و همچنین ۱۰۰ درصد 
منابع ماده ۱۲ اختصــاص یابد، می توان به 
رفع مشکالت این حوزه کمک چشمگیری 

کرد. 
طبق برنامه ششــم توســعه بایــد میزان 
تولید گاز در برنامه ششــم یــک میلیارد و 
۳۰۰ میلیــون مترمکعب باشــد که امروز 
۹۷۰ میلیــون مترمکعــب آن رقم خورده 
که علــت آن عدم ســرمایه  گــذاری برای 
افزایش تولید، توسعه معادن و پاالیشگاه ها 
است، به سمت اســتفاده از ظرفیت تامین 
منابع مالی براســاس منابع کشور حرکت 
کرده ایــم، از هلدینگ های بزرگ اقتصادی 
مثل خلیج فــارس و بانک ها بــرای انجام 
پروژه های میادین نفتــی و گازی و احداث 
پتروپاالیشــگاه ها و اســتفاده از ســرمایه  
گــذاری خارجی اســتفاده کردیم. ســال 
گذشــته هفت میلیارد دالر برای توســعه 
میدان بزرگ آزادگان نیاز بود که برای آن از 
شش هلدینگ بزرگ اقتصادی و مشارکت 

شش بانک استفاده کردیم چون اولویت ما 
تامین انرژی کشور است.

به گفتــه اوجــی، ۸۰ میلیــارد دالر برای 
ســرمایه  گذاری و توســعه میادین و سایر 
میادین نیاز است. ما از پتانسیل های منابع 
مالی اســتفاده می کنیم، منتها درخواست 
ما این اســت که درصدی از ســهم صندوق 
توســعه ملی به ناترازی گاز جهت توســعه 
میادین گازی باالدســت میادین مشترک 
و احــداث خطــوط ایســتگاه های تقویت 
فشار و بهینه ســازی مصرف گاز اختصاص 
داده شــود. امیدواریم ۲۲ میلیــارد دالر از 
طریق منابع داخلی و مشــارکت بانک ها و 
هلدینگ ها جذب کنیم اما برای مابقی آنها 
به همکاری مجلس شــورای اســالمی نیاز 

داریم.

با ادامه اين روند بازگشت به دهه 
ماقبل 70 شمسی اجتناب ناپذير است

آنطــور که کمیســیون انــرژی مجلس در 
گزارش خود اعالم کرده اســت، سال جاری 
علیرغــم کاهــش و بعضا قطــع گاز بخش 
های مختلف صنعــت و در مواقعی کاهش 
صادرات و مصرف مقادیر بیشــتر نفت کوره 
در مقایســه با گذشــته، اعمال خاموشی 
در صنایــع و بخش های خانگــی و تجاری 
محتمل است. این آمار نشــان می دهد در 
صورت بی توجهــی و عــدم برنامه ریزی و 
اقدام ســریع، کشــور با بحران جدی برای 
امنیت انرژی روبرو خواهد شد؛ به نحوی که 
واردات این حامل انرژی یا بازگشت به دهه 
ماقبل ۷۰ شمســی و خریدو توزیع وسایل 
گرمایشی نفتی و ذغالی بین مردم اجتناب 

ناپذیر خواهد بود.
طبق این گزارش، علی رغم آنکه ایران رتبه 
ســوم بزرگترین تولید کننــده گاز طبیعی 
در جهان را دارد؛ اما با توجه به شــروع افت 
فشــار  مخازن گازی میدان پارس جنوبی و 
ادامه روند افزایشــی مصرف، چالش جدی 

برای تامیــن گاز طبیعی در آینده بســیار 
نزدیک وجود خواهد داشــت. این موضوع 
در سالهای اخیر به خصوص در فصول سرد 
سال با افزایش تقاضای بخش خانگی برای 
گرمایش تشدید شده اســت؛ به نحوی که 
تنها در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۲ میلیارد لیتر 
گازوئیل و نفت کوره بــا ارزش بیش از پنج 
میلیارد دالر برای جبران کمبود گاز توسط 

نیروگاه ها سوزانده شده است.

افزايش ۶ درصدی مصرف گاز
آنطور که پیش بینی شــده امســال میزان 
مصرف گاز نســبت به ســال گذشــته نیز 
۶ درصد افزایش می یابد، مســلم رحمان، 
سرپرســت مدیریــت هماهنگــی امــور 
گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران به تازگی 
اعالم کرد: امســال هــم شــاهد ناترازی 
بین تولید و مصــرف گاز هســتیم، افزود: 
بی شــک امســال نیز بعضــی واحدهای 
صنعتی بزرگ کشــور به جمع مشــترکان 
پیوســتند و به تعداد مشــترکان خانگی 
هم افزوده شــده که مجموعــاً حدود ۴ تا 
۶ درصد افزایش مصــرف گاز خواهیــم 
داشــت، بــه همیــن دلیــل تمهیدها و 
اقدام هایــی برای کنتــرل ایــن ناترازی 

پیش بینی شده است.
بــه گفتــه وی، همســو بــا ایــن موضوع  
نشست هایی به منظور افزایش بهینه سازی 
و کنترل مدیریت مصرف گاز با شرکت های 
تابــع و نهادهــای مربوطــه برگــزار و 
دســتورعمل هایی را به شــرکت های گاز 
اســتانی ابالغ کردیم و پیگیری ها همچنان 
تــداوم دارد. همچنیــن از ذخیره ســازی 
سوخت مایع در فصل تابستان برای تأمین 
مصــرف بعضــی صنایــع و نیروگاه ها در 

ماه های سرد سال خبر داد.

اولويت تامین گاز بخش خانگی است
امســال با وجود کنترل های الزم، به دلیل 

نبود موازنه تولیــد و مصرف، احتمال افت 
فشــار گاز طبیعی اســت، اکنون حدود 
۹۰ درصد گاز مصرفــی از مناطق جنوبی 
کشــور تأمین و از طریق خطــوط انتقال 
قوی در اقصی نقاط کشور توزیع می شود، 
بنابرایــن نداشــتن اعتــدال در مصرف، 
شهرهای شمالی کشور را با مشکل روبه رو 
خواهد کرد. جوالیی، مدیر دیســپچینگ 
شــرکت ملی گاز ایران دربــاره احتمال 
قطعــی گاز در صورت افزایــش مصرف 
اعالم کــرد: درباره قطعــی گاز نمی توان 
رقمی ارائه کرد؛ هر زمان که شبکه کشش 
نداشته باشــد و در واقع هر وقت مصرف از 
تولید جلــو بیفتد آن زمان دچار مشــکل 
می شــویم و باید با توجه به  اولویت تأمین 
گاز بخش خانگــی، بــا مدیریت مصرف 
بخش صنایــع برای تأمیــن پایدار بخش 

خانگی اقدام کنیم.
وی دربــاره اولویــت تأمیــن گاز در بخش 
نیروگاهی نیز تصریح کــرد: درباره مصرف 
بخش نیروگاهــی نیز اگــر نیروگاه ها را در 
مصرف محدود کنیــم، باید فرآورده را برای 
خوراک جایگزین کــرد بنابراین نمی توان 
مصرف گاز نیروگاه ها را به صفر رساند از این 
رو اگر مصرف از پیش بینی فراتر رود، ممکن 
است در نقاط انتهایی شبکه دچار افت فشار 

و قطعی گاز شویم.
 مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران 
درباره تصمیم بــرای واردات گاز نیز گفت: 
بــرای واردات مذاکراتی در حــال انجام و 
وزیر نفت با طرف های دیگر در حال مذاکره 
اســت که به محــض نتیجــه بخش بودن، 
اطالع رسانی می شود و با توجه به مذاکرات 
خوب امیدواریــم اتفاق هــای خوبی برای 

واردات بیفتد.
باید توجه داشت که مصرف به شدت تابع 
بخش خانگی و تجاری است. برای نمونه 
سال گذشته در این بخش رکورد مصرف 
۷۲۰ میلیــون مترمکعب در روز هم ثبت 
شد. شــاخص های مختلفی درباره بهینه 
مصرف وجود دارد، مهم ترین شــاخص 
شــدت مصرف انرژی اســت کــه مقدار 
انرژی بــرای تولید یک واحــد ثروت را 
نشــان می دهد. بررســی روند ۲۰ ساله 
کشــورها نشــان می دهد این شاخص 
همواره نزولی بوده اســت، اما در کشــور 
ما با توجه به اینکه همه نگاه ها به ســمت 
افزایش عرضــه بوده، همچنــان به فکر 
افزایش تولید انرژی هســتیم و بر همین 
اساس شدت مصرف انرژی باال رفته است 
که جز ایران تنها عربســتان در این دسته 

قرار می گیرد.
هرچند در حال حاضر بیــش از ۲۰۰ پروژه 
مهم و اساســی صنعــت گاز در کشــور در 
حال اجراست اما به دلیل شــرایط ناترازی 
۲۰۰ میلیون مترمکعبــی تولید و مصرف 
گاز کشور در زمســتان امسال، صرفه جویی 
در مصــرف گاز یــک ضرورت بــرای همه 

مشترکان به حساب می آید.

مدیرعاملسازمانمنطقهویژهاقتصادیپتروشیمی:

وشیمی ایجاد می شود کارخانه نوآوری در منطقه ویژه اقتصادی پتر
خريدار  مدیرعامــل ســازمان منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشــیمی گفت: کارخانه 
نوآوری را به منظور رفــع نیازهای فناورانه 
منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی از سوی 
شــتاب دهنده ها و دانش بنیان هــا ایجاد 

خواهیم کرد.
 به نقل از ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
توانمندی ها  پتروشــیمی، فرصت هــا، 
و چالش هــای علمــی و فناورانه صنعت 
پتروشیمی با رویکرد استفاده از ظرفیت 
شــرکت های دانش بنیــان در نشســت 
مشــترک پیام برزگر، مدیرعامل سازمان 
منطقــه ویــژه اقتصادی پتروشــیمی با 
مهــدی صفری، معــاون مرکز توســعه 
فنــاوری راهبــردی معاونــت علمی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری، یحیــی 
میرزایی، معاون فنــاوری و نوآوری پارک 
علم و فناوری خوزســتان و شرکت های 

دانش بنیان بررسی شد.
پیام برزگــر، مدیرعامل ســازمان منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشــیمی در این نشست 
با اشــاره بــه ویژگی هــای منحصربه فرد 
نخســتین قطب پتروشــیمی ایران بیان 
کــرد: منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی 
با مســاحت ۲ هزار و ۸۵۰ هکتــار امروز 
ظرفیت بیــش از ۲۶ میلیون تنــی دارد، 
پارســال بیش از ۱۸ میلیون تن تولیدات 
پتروشــیمی داشــتیم و حدود ۴ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تن از تولیــدات این منطقه به 

خارج از کشور صادرات شد.
وی با بیان اینکه در ۶ ماه نخســت امسال 
نزدیک به ۲ میلیارد دالر ارزش صادرات 
منطقه بوده اســت، اظهار کرد: پارســال 

بیش از ۳ میلیارد دالر صادرات داشتیم و 
۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن هم به بازارهای 
داخلی محصول ارائــه دادیم که از طریق 
بورس کاال و دیگر مســیرهای فروش به 
دســت تولیدکنندگان کشــور رسیده 

است.

 منطقه ويژه اقتصادی پتروشیمی
 از مبادی اصلی ارزآوری کشور

مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی اضافه کرد: این منطقه، قطب 
صنعت پتروشــیمی و یکی از مبادی اصلی 
ارزآوری و رفــع نیازهای داخــل در عرصه 
صنعت پتروشیمی اســت؛ ظرفیت بسیار 
باالیی که به همت جوانان غیــور، توانمند 
و جســور میهن اســالمی در سراسر کشور 
و به ویژه جوانان شــریف و توانمند اســتان 
خوزستان و شهرســتان های بندرماهشهر، 
بنــدر امام خمینــی )ره( و چمران شــکل 

گرفته است.
برزگــر افــزود: منطقــه ویــژه اقتصادی 
پتروشیمی امروز در مســیر اقتدار صنعتی 
قــرار دارد؛ مدیریت آن در همــه زمینه ها 
به طور کامل درون زا و بدون وابســتگی به 
خارج از کشور، با همت جوانان غیور ایرانی 

رو به پیشرفت حرکت می کند.
وی با بیان اینکه می خواهیم مسیر پیشرفت 
را با ســرعت و جهش بیشــتر ادامه دهیم، 
بیان کــرد: در ایــن مســیر نیازمند دانش 
روزآمدتر و روش های مناسب تری هستیم 
که همه اینها در ابــزار دانش بنیان و اقتصاد 

دانش بنیان متبلور می شود.
مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 

پتروشیمی افزود: آبروی کشور در بسیاری 
از عرصه ها به علم و دانش درون زا وابســته 
اســت و علــم یکــی از مهم تریــن عوامل 
تمدن سازی است که اگر با اخالق و فرهنگ 
همراه باشد می تواند سبب سرافرازی کشور 

شود.

پتروپااليشگاه می تواند تحريم فروش 
نفت را بشکند

برزگــر بــا اشــاره بــه ظرفیــت عظیم 
پتروپاالیشــگاه بــرای عبــور از تحریــم 
ظالمانه و ایجــاد ارزش افــزوده بیان کرد: 
پتروپاالیشــگاه ها با توجه بــه منابع نفتی، 
همچنین تحریم های ظالمانه ای که فروش 
نفت را با دشواری روبه رو می کند، می توانند 
فضای مناســبی بــرای پیشــرفت اقتصاد 

کشور باشند. 
پتروپاالیشــگاه با انعطاف پذیــری و ارزش 
افزوده ای که برای کشــور ایجــاد می کند 
فرصت خوبی برای تأثیرگذاری کشــور بر 
بازارهای جهانــی فراهم می ســازد، از این 
رو ورود دانش بنیان هــا بــه عرصه طراحی 
پتروپاالیشــگاه در شــرایط کنونــی یک 

ضرورت است.
وی ادامــه داد: تولیــد مــواد وارداتی که 
در مقیاس کوچــک و حجم کم اســتفاده 
می شــوند، می تواند یکــی از رویکردهای 
شرکت های دانش بنیان باشــد، زیرا تولید 
کردن و ایجــاد کارخانه بــرای این حجم از 
واردات از سوی شــرکت های پایین دستی 
به صرفه نیست و شــرکت های دانش بنیان 
می توانند با بومی ســازی و تولید این گونه 
مواد وارداتی بــه کشــور و اقتصاد خدمت 

کنند.
مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی با بیــان اینکه شــرکت های 
دانش بنیــان افــزون بــر حل مشــکالت 
می توانند نقش های دیگــری نیز ایفا کنند، 
اظهار کرد: دانش بنیان ها نباید تنها رویکرد 
ارائه راه حل مشــکل داشته باشــند، بلکه 
می توانند نقش هــای دیگری نیز در صنعت 
و اقتصــاد ایفــا کننــد. دانش بنیان ها باید 
قالب های رایج حوزه فعالیــت خود را کنار 
گذارند و جسورانه رویکرد جهادی و مواضع 
انقالبی در ورود به عرصه های مختلف اتخاذ 

کنند.
برزگر گفت: بازرگانی یکی دیگر از مواردی 
است که ورود تفکر خالق و مرزشکن در آن 
ضرورت دارد و اگر جسارت توأم با دانش در 
صادرات وجود داشــته باشد، شاهد جهش 

در اقتصاد خواهیم بود.

وی افــزود: به دنبــال ایجــاد پیونــد 
دانش بنیــان با پتروشــیمی با اســتفاده 
از ظرفیــت عظیــم صنعت پتروشــیمی 
هستیم. کارخانه نوآوری را ایجاد خواهیم 
کرد که شــتاب دهنده ها و دانش بنیان ها 
برای حل مشکالت و نیازهای فناورانه در 
کنار منطقه ویژه اقتصادی پتروشــیمی 

باشند.
مدیرعامل ســازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشــیمی در پایــان گفــت: در آینده 
نزدیک دانــش بنیان ها به عنــوان یکی از 
اجزا و ســاختارهای جدانشــدنی صنعت 
پتروشــیمی در بخش هایــی همچــون 
اچ اس ئی و پدافند غیرعامل، زیرساخت ها، 
طراحی، دانش فنــی، کارآفرینی، افزایش 
ظرفیت و ســرمایه گذاری و صــادرات در 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

به شمار خواهند رفت.
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ویار   پرداخت نصف و نیمه بودجه دار
به تامین اجتماعی

مدیر کل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه 
بزرگترین طلبکار از دولت هســتیم ، گفت: اعتباری کــه قرار بود برای 

اجرای طرح دارویار به تامین اجتماعی بدهند به درستی محقق نشد.
شهرام غفاری با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی بیش از سه هزار 
میلیارد تومان از شــرکت های دارویی طلب دارد، گفت: تفاهم نامه ای 
میان سازمان غذا و دارو و همچنین بیماران خاص از سوی بیمه سالمت 
منعقد شده که براساس آن باید مبلغی را به ســازمان تأمین اجتماعی 
پرداخت کند. البته طلب ما از ســازمان برنامه و بودجه است که قرار بود 
بودجه ای از طرح دارویاری هم برای تسویه مطالبات و هم اجرایی شدن 

طرح دارویار به ما پرداخت کند که متأسفانه درست انجام نشد.
وی افزود: بخشی از مطالبات ســازمان تأمین اجتماعی به دلیل بدهی 
دولت اســت و همچنین بخشــی نیز بدهی کارفرمایان به این سازمان 
اســت که مبلغ زیادی را رقم زده اســت. چنانچه دولــت و همچنین 
کارفرمایان و ســازمان برنامه و بودجه اعتبار مورد نیاز را به ما پرداخت 
کنند، ما نیــز می توانیم طلب مراکــز طرف قرارداد را بــه موقع به آنها 
بدهیم و هم در راســتای اجرای درســت طرح دارویار اقدام کنیم که 

تمامی آنها مستلزم داشتن نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی است.
مدیر کل درمان غیر مســتقیم ســازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: 
قرار بود سازمان برنامه و بودجه از بدهی های دولت و نه خیریه و اعانه به 
سازمان اعتباری را پرداخت کند و ما نیز برای مراکز دانشگاهی و اجرای 

طرح دارویار هزینه کنیم که به طور دقیق محقق نشد.

به گفته وی تاکنون دو هزار و ۴۰۰ میلیــون تومان از طرح دارویار به ما 
پرداخت شده است قرار بود دو مبلغ جداگانه برای تسویه به ما پرداخت 
کنند که یکی ۵ هزار میلیارد تومان برای خــود تأمین اجتماعی بود و 
مبلغ دیگر ۷ هزار میلیارد تومان در قالب تفاهم نامه ای به ســه سازمان 
بیمه ای بود. در مجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان باید پرداخت می شــد 

اما فقط دو هزار و ۴۰۰ میلیون تومان به تأمین اجتماعی پرداخت شد.

رییسسازمانپژوهشهایعلمیوصنعتیایران:

ساخت دستگاه دیالیز متحرک در سازمان 
وهش های علمی صنعتی ایران پژ

رییس ســازمان پژوهش های علمــی و صنعتی ایران گفت: دســتگاه 
دیالیز متحرک )پرتابل( را تا مرحله صنعتی شــدن پیش برده ایم و ۲۳ 
طرح کالن ملی مساله محور نیز در شــورای تخصصی سازمان تصویب 

شده است که دنبال تامین اعتبار آن هستیم.
حســن زمانیان در آیین نکوداشت سالروز تاســیس معاونت فناوری و 
نوآوری وزارت علوم اظهار داشت: توجه به مساله فناوری همواره مورد 
تاکید وزیر علوم بوده است و همین امر در شعار سال ۱۴۰۱ توسط مقام 

معظم رهبری نیز بیان شد.
وی با اشــاره به وجود هفت پژوهشــکده و ۱۴۸ شــرکت فناور در این 
سازمان افزود: پژوهشکده ها مســئول خلق ایده و پرورش آن تا تولید 
دانش فنی هســتند و بعد از آن شــرکت های دانش بنیان و واحدهای 

فناور محصوالت صنعتی را می سازند.

زمانیان در این مراسم در ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 
ادامه داد: پژوهشــکده ها مغزافزار شــرکت های فناور و این شرکت ها 
بازوی اجرایی پژوهشکده ها هستند.وی با اشاره به مخالفت وزیر علوم با 
خام فروشی گفت: خام فروشی متاسفانه فقط در حوزه نفت وجود ندارد 
و برای نمونه حتی کنسانتره روی )zns( در کارخانه ها تولید و صادر می 
شود؛ در حالی که عناصر راهبردی بســیاری در این کنسانتره موجود 
است که توانایی استحصال آن را نداریم. از این رو راه اندازی پژوهشکده 
اســتحصال عناصر راهبردی )استراتژیک( در دســتور کار قرار گرفته 
اســت که به تصویب رســیده و به زودی راه اندازی می شود. همچنین 
طرح راه اندازی پژوهشکده ه شیمی دارویی را ارایه دادیم که اساسنامه 

آن در شورای سازمان تایید شده است.

ماهواره پیش بینی زلزله آيات در دست طراحی است
رییس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران با اشاره به مطالعه و 
طراحی اولین ماهواره در این سازمان، گفت: اکنون ماهواره پیش بینی 

زلزله آیات در دست طراحی است.
به گفته وی دستگاه دیالیز بومی اولین بار در این سازمان طراحی شده و 
طراحی و تولید دستگاه دیالیز پرتابل )متحرک( یا دستگاه دیالیز کوله 

پشتی در مرحله طراحی صنعتی است.
وی ادامه داد: همچنین ۲۳ طرح کالن ملی مســاله محور در شــورای 
تخصصی ســازمان در حال بررسی اســت که امید اســت با رایزنی با 
ســازمان برنامه و بودجه و کمیســیون آموزش عالی مجلس شــورای 

اسالمی بتوانیم اعتبار آن را تامین کنیم.
محمدعلی زلفی گل وزیــر علوم، تحقیقــات و فنــاوری از ابتدا یکی 
از برنامه های خــود را برای وزارت علوم تاســیس معاونتــی جدید به 
نام معاونت فناوری و نوآوری برای رســیدگی به امــور پارک های علم 
و فناوری، شــرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مســتقر در این 

پارک ها اعالم کرده بود.
وی آذر سال گذشــته از موافقت ســازمان اداری و استخدامی کشور با 
ایجاد معاونت فناوری و نوآوری در نمودار ســازمانی جدید پیشنهادی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خبــر داد و در پی آن علی  خیرالدین، 
رییس پیشــین دانشگاه ســمنان ششــم آذر ۱۴۰۰ معاون فناوری و 
نوآوری وزارت علوم شد. تاسیس نظام ایده ها و نیازها )نان(، طرح های 
توسعه اکوسیستم نوآوری )تانا(، تعامل با کشورهای دیگر برای تاسیس 
میز بین المللی همکاری های علمی بخشی از فعالیت های این معاونت 
طی یک سال گذشــته بوده اســت.آیین نکوداشت ســالروز تاسیس 
معاونت فناوری و نــوآوری وزارت علــوم با حضور وزیر علوم، ســورنا 
ستاری معاون پیشــین علمی و فناوری ریاست جمهوری و استانداران 
فارس، یزد، آذربایجان شرقی و روسای پارک های علم و فناوری کشور 

در سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران برگزار شد.

شهر

رئیس گروه هوایی ستاد توســعه فناوریهای فضایی و 
حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی گفت: چالش های 
زیادی در راستای توسعه هوانوردی عمومی و استفاده 
از ایرتاکسی ها وجود دارد که در صدد رفع آنها هستیم.

امیر رضوی درباره آخرین وضعیت ایرتاکسی ها اظهار 
کرد: معاونت علمی و ستاد توسعه فناوری های فضایی 
و حمل و نقل پیشــرفته در ســال های گذشته از چند 
پروژه طراحی و ســاخت هواپیمای سبک و فوق سبک 
حمایت کرده که پیشرفت های بسیار خوبی نیز حاصل 

شده است.
رئیس گروه هوایی ستاد توسعه فناوری های فضایی و 
حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی با بیان اینکه برای 
توسعه این ایرتاکســی ها از بعد فنی در زمینه ساخت 
بدنه و سیســتم های پروازی مانند اویونیک، مدیریت 

پرواز، حسگرها و … مشــکلی وجود ندارد، 
گفت: اما مســئله اصلی طراحی و ســاخت 

موتور هواپیما است.
به گفتــه وی، تا کنــون تمام نیــاز از طریق 

واردات این نوع موتورها تأمین شده است.
رضوی درباره چالش دیگر توسعه ایرتاکسی 
ها گفــت: با همکاری ســتاد پیــش نویس 

آئین نامه تأســیس شــرکت های هوانوردی عمومی 
نوشته شــده و در انتظار تصویب یا رد در شورای عالی 

هواپیمایی هستیم.
رئیس گروه هوایی ستاد توســعه فناوری های فضایی 
و حمل و نقل پیشــرفته معاونت علمــی درباره تأمین 
ســوخت ایرتاکســی ها که یک مســئله چالشی در 
راستای توســعه این نوع هواپیما اســت، گفت: تأمین 

ســوخت مورد نیاز ایرتاکســی ها )۱۰۰ ال 
ال( به دلیل تعداد بسیار کم پرواز روند ثابت 
و مشخصی نداشــته و تولید سوخت توسط 
پاالیشگاه های تولید کننده به صرفه نیست 
در این خصوص ســتاد اقداماتی انجام داده 
اســت.وی گفت: امیدواریم مسئله سوخت 
با افزایش تعــداد پروازهــای هواپیماهای 
هوانــوردی عمومی و همکاری وزارت نفت و شــرکت 

پخش فرآورده های نفتی با همکاری ستاد حل شود.
رضوی خاطر نشــان کرد: آئین نامه تــردد هوایی بین 
فرودگاه هــای کوچک و عبور از فضای هوایی کشــور، 
شناسایی این نوع پروازها توسط مرکز کنترل ترافیک 
کشور و برج های مراقبت از چالش های حوزه هوانوردی 
عمومی به شــمار می رود، چرا که متأسفانه این تصور 

اشــتباه در عدم ایمنی پرواز بــا هواپیماهای کوچک 
سبب عدم رغبت استفاده از این پروازها شده است.

رئیس گروه هوایی ستاد توســعه فناوری های فضایی 
و حمل و نقل پیشــرفته معاونت علمی خاطر نشــان 
کرد: همچنین اشــاعه فرهنگ هوانــوردی در قالب 
هواپیماهــای کوچک با موتورهــای توربینی و ملخی 
نیز از ضروریات در راســتای توسعه هوانوردی عمومی 

است.
وی تاکید کرد: تاکســی هوایی زمانی کارآمدی خود 
را نشــان خواهد داد که اجــازه جابجایی مســافر در 

فرودگاه های اصلی کشور را هم پیدا کند.
وی گفت: باید با گذشــت زمان حلقه تجاری و توسعه 
هوانوردی عمومی در کشــور ایجاد شــود که در صدد 

رفع موانع آن هستیم.

ایرتاکسی

خريدار  کرونــا کــه از ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ 
تاکنون در کشــور همه را اســیر خود کرده 
اســت، این روزها به عنوان روزهای پایانی 
زنده ماندن این ویروس تلقی می شــود زیرا 
به نوعی زور آخر خود را بــرای ابتال و مرگ 
انســان ها بکار گرفته اســت اما مردم دیگر 

اجازه خودنمایی به آن نخواهند داد.
 کرونا که روزهای اولیه سال ۱۳۹۸ پرتوان و 
پرقدرت خود را نمایان کرد، این روزها برای 
زنده ماندن تالش می کند امــا زور آنفلوانزا 
از این ویروس تاجدار و غول بزرگ سالمت 
بیشتر شده و آمار مرگ ناشــی از کرونا هر 

روز به صفر نزدیک تر شده است.
کرونا در ایران حتی مــرگ روزانه ۷۰۰ نفر 
را هم در پی داشــت؛ روزهای ســیاه مرگ 
کرونایی در برخی ماه های ســال ما را مانند 
گذشــته که بیماری های بی درمان وجود 
داشــت، غافلگیر کرد. راه مقابله و درمان با 
ویروس کرونا نه تنها در ایــران بلکه در دنیا 
ناشناخته بود و هرکس به این ویروس مبتال 
می شــد اگر حتی بیماری زمینه ای داشت 
پس از چندین روز مقابلــه دار فانی را وداع 

می گفت.
    زندگی با شرایط بسیار سخت در سال های 
۹۸، ۹۹ و حتــی ۱۴۰۰ برای مردم کشــور 
تجربه تلخی بود. کرونا چنان ســاز تاختن 
خود را کوک کرده بود کــه فکر نمی کردیم 
امروز کــه در آذر ۱۴۰۱، دوبــاره روزهای 
بدون کرونا با مرگ صفر را نظاره گر باشــیم 
زیرا کرونا انگار همــان مثال »کنگر خورده 
بود و لنگر انداخته بود« را برای خود تعریف 

کرده بود.

اولین روزهای صفر شدن مرگ کرونا 
پس از 281 روز

۱۲ خــرداد ۱۴۰۱ اولین روز صفر شــدن 
مرگ کرونایــی در ایران پــس از ۲۸۱ روز 
مردم کشور را چنان خوشحال کرد که همه 
تصور مرگ کامل این ویروس را داشتند اما 
اینگونه نبــود و چند روز بعــد از آن دوباره 
مرگ یک رقمی کرونا را در کشــور شــاهد 

بودیم.
البته این ویروس از آن زمان به دلیل تسریع 
در واکسیناســیون در دزهای اول تا سوم به 
نوعی ضعیف تر شــد و اکنون کــه در فصل 
پاییز ســال ۱۴۰۱ قرار داریم، این ویروس 
شــاید می توان گفت تحت الشعاع ویروس 
آنفلوانزا قرار گرفته است و دیگر رنگ و بویی 

در برابر ویروس آنفلوانزا ندارد.
در خرداد امسال که ویروس کرونا همچنان 

به عنوان بیماری غالب در کشور بود، میزان 
اســتفاده از ماســک در میان مردم به ۵۰ 
درصد کاهش یافت و اکنون با وجود ویروس 
کرونا و شــیوع آنفلوآنزا، میزان استفاده از 
ماســک به ویژه در اماکن عمومی به زیر ۲۰ 

درصد رسیده است.

1۵0 روز پس از خرداد 1401 دوباره 
مرگ مبتاليان کرونا صفر شد

کرونا خیال رفتــن ندارند امــا این روزها 
به نوعی زور آخر این ویروس غول آســا در 
کشــور را می بینیم چون دوبــاره روزهای 
هشــتم، یازدهم و بیســت و چهارم آبان و 
روزهای چهــارم و پنجم آذر هــم مردم با 
مقابله با ویروس کرونا به مــرگ کرونایی 
نه گفتند و در این روزهــا مرگ بر اثر کرونا 

صفر شد.
  پس از خرداد ۱۴۰۱ کــه ۲۸۱ روز از کرونا 
گذشــته بود، روزهای بدون فوتی را شاهد 
بودند و در روز ۱۱ آبــان نیز پس از ۱۵۰ روز 
از خرداد دوباره فوت براثر کرونا صفر شــد و 
شعاری که روزهای اول همه گیری کرونا با 
عنوان »کرونا را شکست می دهیم« در حال 

تحقق است.

بیش از 32 ماه پس از کرونا
در آذر ۱۴۰۱ کــه بیش از یک هــزار روز و 
حدود ۳۲ ماه پس از شــیوع کرونا در کشور 
است، این ویروس همچنان زنده است و در 

حال ابتال و مرگ مردم جهان و ایران است.

اکنــون مجمــوع بیمــاران مبتــال به 
کوویــد۱۹ در کشــور به بیــش از هفت 
میلیــون و ۵۵۹ هــزار نفــر و مجمــوع 
جانباختگان ناشــی از کرونا ۱۴۴ هزار و 

۶۳۳ نفر رسیده است.
در شرایط ویروس کرونا که زندگی بسیاری 
از مردم از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگی تحــت تاثیر این ویــروس قرار 
گرفت اما مردم بــه مبارزه با ایــن بیماری 
پرداختنــد و همــت دولت بــرای افزایش 
شمار واکسیناســیون یکی از موفقیت های 
بزرگ در مهار این ویروس بــود که تا امروز 
مجموع واکســن های تزریقــی نیز بیش از 
۱۵۵ میلیون واکسن در دزهای اول تا سوم 

رسیده است.
تالش مســئوالن حوزه سالمت برای نجات 
جان مردم و واکسیناســیون سراسری یکی 
دیگــر از بزرگترین اقدامــات برای کاهش 
موارد ابتــال و مقابله با این ویــروس بود که 
تاکنون حــدود هفت میلیــون و ۳۳۵ هزار 
نفر از بیماران، بهبودیافته یا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند، این آمارها نشان از تالش 
وضاعف کادر درمــان به ویژه پزشــکان و 
پرســتاران به عنوان مدافعان ســالمت در 

بخش بهداشت و درمان بوده است.
ایــن اقدامــات موثر بــا همت مــردم و 
مســئوالن حوزه ســالمت باعث شد که 
اکنون طبــق آخرین نقشــه رنگ بندی 
کشور هیچ شهرســتانی در وضعیت قرمز 
کرونا نیست اما سه شهرستان در وضعیت 

نارنجی، ۱۱۴ شهرستان در وضعیت زرد 
و ۳۳۱ شهرســتان در وضعیــت آبی قرار 

دارند.
اما با ایــن وجــود، اکنون به دلیــل وجود 
۲ ویروس کرونا و آنفلوانــزا مردم همچنان 
برای جلوگیــری از ابتال به ایــن ویروس ها 
چند اقدام اساســی باید انجام دهند؛ یکی 
اســتفاده از ماســک در محیط های بسته 
و شست و شوی دســت ها به عنوان رعایت 
شیوه نامه های بهداشــتی و دیگری اینکه 
افراد بــا بیماری زمینه ای حتما نســبت به 
تزریق واکســن کرونا و آنفلوانــزا به صورت 
همزمان اما با فاصله زمانی مناســب اقدام 

کنند.
کاهش آمار کرونا از آذر ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱

بهــرام عین اللهی وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی درباره وضعیت کرونا در 
کشور اظهار داشت: دولت سیزدهم در مهار 
و کنتــرل کرونا و واکسیناســیون عمومی 
اقدامات موثــری انجام داده اســت و اوایل 
شروع بکار دولت سیزدهم روزانه ۷۰۰ مرگ 
و میر ناشــی از کرونا در کشور وجود داشت 
و آمار مراجعه کنندگان به بیمارســتان ها 

باالی ۵۰ هزار نفر بود.
وی ادامه داد: واکسیناســیون عمومی یکی 
از اقداماتی بود که دولت سیزدهم به صورت 
جدی آن را اجرا کرد و تا امروز با کمک مردم 
نزدیک به ۱۵۵ میلیون دز واکســن تزریق 
کرده ایم و این اقدام ســبب کاهش ابتال به 

کرونا شد.

 از ابتــدای شــیوع کرونا در کشــور تا آذر 
۱۴۰۰ نزدیــک بــه ۱۲۲ هــزار نفــر از 
هموطنان بــه دلیل ابتال بــه این ویروس 
جان باختند امــا از آذر ۱۴۰۰ تا امروز آمار 
جانباختگان کرونا ۱۲ هزار نفر بوده اســت 
که این نشــان از روند کاهــش مرگ ومیر 

ناشی از کرونا است.

کرونا هنوز هست
عین اللهــی ادامــه داد: ایــران یکــی از 
کشــورهای موفــق در مهار کرونا اســت و 
حدود ۲ ماه است که آمار مبتالیان کرونا به 
شدت کاهش یافته و آمار مرگ و میر ناشی 
از کرونا به زیر ۱۰ نفر در روز رســیده است 
در حالی که آمــار فوتی های کرونا در برخی 
از کشــورهای اروپایی همچنان باالی ۱۰۰ 

نفر است.
وزیر بهداشــت اضافه کرد: کرونا هنوز تمام 
نشده اســت و باید مراقبت ها و شیوه نامه ها 
همچنان رعایت شود و تاکید ما این است که 
باید واکسن کرونا ســالی یکبار حتما تزریق 

شود.
وی درباره شــیوع آنفلوانزا در کشــور نیز 
گفت: از ســال ۹۸ به بعد آنفلوانزا در ایران 
به دلیل اســتفاده حداکثری از ماســک و 
تعطیلی مراکز آموزشــی در کشور وجود 
نداشــت و امســال مجدد شــیوع یافت و 
بهترین زمان تزریق واکســن نیز شهریور 

و مهر است.
این روزها آمار فوتی های کرونا به شــدت 
کاهش یافته است؛ بنابراین نباید این آمار 
و ارقام کاهشــی و برخی موضوعات مربوط 
به رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی 
باعث افزایش شــمار مبتالیان به ویروس 
کرونا و آنفلوانزا شــود تا جامعــه دوباره به 
چالــش بزرگــی در حوزه ســالمت دچار 

نشود.
به نظر می رســد مردم به عنوان پرچمداران 
این عرصــه در رعایت نکات بهداشــتی و 
شیوه نامه ها همچنان باید پیشقدم باشند تا 
دیگر کادر درمان در حوزه سالمت روزهای 
سخت آن دوران تلخ را مشــاهده نکند زیرا 
تکرار آن روزهای ســخت هم بــرای افراد 
مبتال هم برای مدافعان ســالمت بســیار 

طاقت فرسا و سنگین بوده است.
کشــور ما بــه واســطه انجــام بــه موقع 
واکسیناســیون سراســری، ایــن روزها، 
روزهای بــدون کرونــا را به نوعــی تجربه 
می کند اما نباید از ایــن ویروس قدرتمند و 

آنفلوانزا هم غافل شویم.

دالیل عدم توسعه ایرتاکسی

سرپرستمعاونتآموزشابتدایی:

ح جبران و تثبیت یادگیری دانش آموزان اجرا می شود مرحله دوم طر
خريدار  سرپرســت معاونــت آموزش 
ابتدایی، پایین آمــدن کیفیت آموزش را از 
پیامدهای آموزش غیرحضوری در ۲ ســال 
اخیر دانســت و گفت: طرح جبران و تثبیت 
یادگیری در تابســتان ۱۴۰۱ بــه منظور 
جبران این افت اجرا و مقرر شد مرحله دوم 
آن در ســال جاری پس از شناسایی دوباره 
دانش آموزان نیازمند توجه، به مرحله اجرا 

درآید.
به گزارش وزارت آموزش وپرورش، معصومه 
نجفــی در گفت و گویی درباره افت ســطح 
ســواد کودکان اظهار داشــت: ســنجش 
دانش آمــوزان در دوره ابتدایی به شــکل 
کیفی و توصیفــی انجام می شــود و احراز 
شایســتگی های عمومــی دانش آموزان از 
طریق آزمون های مــداد - کاغذی و در یک 
فضای اســترس زای امتحانی ممکن نیست 
و الزمه ایــن دریافت، رصــد دانش آموزان 

توسط معلمان در یک بازه زمانی است.
نجفی تصریح کرد: معلمان از مهر تا اواسط 
آذر فرصت خواهند داشــت کــه در فرایند 
تدریس، مرحله شناســایی دانش آموزان 
را طی کرده و آن دســته از دانش آموزان که 
در هر درس نیازمند توجه بیشــتر هستند، 

شناسایی کنند.
سرپرســت معاونت آموزش ابتدایی، لزوم 
ایجاد یک نگاه کالن به مسئله ارتقای سطح 
سواد و شایستگی های عمومی دانش آموزان 
را مهم دانســت و با اشــاره به فرمایش های 
رهبر معظم انقالب در ۱۰ ســال گذشته، از 
چهار کلیدواژه سیاســت گذاری آموزشی، 
فضا و تجهیــزات، معلم و محتــوا به عنوان 
ارکانی که می توانند یک نظام آموزشــی را 

مورد حمایت قرار دهند، نام برد.
نجفی، توجه به معلم را یکــی از مهم ترین 
ارکان این اصول چهارگانه دانســت و گفت: 
توانمندســازی معلم به معنای واقعی مورد 

تاکید است.
وی افــزود: معاونــت ابتدایــی بخــش 
عمــده ای از برنامه های خــود را متمرکز بر 
توانمندســازی معلمان و ارتقــای کیفیت 
آموزش درنظر گرفته اســت کــه طراحی 
بسته آموزشــی ویژه کالس اولی ها و برنامه 

توانمندسازی معلمان از آن جمله است.
سرپرســت معاونت آموزش ابتدایی، باال 
بودن شــاخص تکرار پایه در اول ابتدایی 
نسبت به سایر دوره ها را دلیل توجه بیشتر 
به تغییر رویکرد در فرایند آموزشــی این 

دانش آموزان اعالم کرد و گفت: در بســته 
آموزشی طراحی شده که به طور آزمایشی 
برای هشــت هزار و ۳۰۰ کالس روستایی 
در سراسر کشــور به صورت هفتگی تهیه 
و ارسال می شــود؛ همه اجزای مورد نیاز 
معلم برای تدریس که شــامل فیلم، فلش 
کارت، کتاب داســتان و بازی های مرتبط 
با عنوان درس اســت در نظر گرفته شده و 
هدف آن تغییر رویکرد معلمان از شــیوه 
ســنتی به روش های نوین آموزشی و با در 
نظرگرفتن ساحت های شش گانه تربیتی 

است.
نجفــی، شــناخت عوامــل اصلی افت 
تحصیلــی دانش آمــوزان و بکارگیری 
سیاست های درست و اثربخش در برون 
رفت از این چالش را ضروری دانست و از 
برگزاری دوره هایی ویژه سر گروه های 
اصلی معلمان از همه استان های کشور 
به عنوان برنامه دیگــر معاونت ابتدایی 
در مسیر توانمندســازی معلمان خبر 

داد.
وی شبکه ســازی قوی و گفتمان ســازی 
آموزشــی را پشــتوانه این طرح دانســت 
و تصریح کــرد: با این کار در یک دوره ســه 

ســاله همه معلمان آموزش هــای الزم را 
حداقل در یک درس دریافت خواهند کرد 
و آماده ارائه طراحی های آموزشی خالقانه 

خواهند بود.
سرپرســت آموزش ابتدایــی گفت: طرح 
»یارمهربــان« و تجهیــز کتابخانه هــای 
کالســی با کتاب های منتخب که شــامل 
همه ساحت های تربیتی است؛ با تعیین سه 
زمان ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ای بــرای کتابخوانی 

از فعالیت هایی اســت که در سال تحصیلی 
جدیــد در همــه مــدارس ابتدایــی اجرا 

می شود.
نجفی تصریح کرد: با وجود برنامه »شــاد«، 
دیگر شاهد تعطیلی مدارس نخواهیم بود و 
هرگاه بنا به دلیلی شرایط برگزاری کالس به 
شکل حضوری مهیا نباشد؛ حتما این امکان 
وجود دارد که از طریق نرم افزار »شــاد« به 

شکل مجازی برگزار شود.



مدیر شرکت ملی  مشهد-تکتم نظرپور
پخش فرآورده های نفتی منطقه خراســان 
رضوی گفت: طی هشــت ماه ابتدایی سال 
 CNG جاری، ۴۱۴ میلیــون متر مکعب گاز
در اســتان مصرف شــده اســت که رشد ۶ 

درصدی را نشان می دهد.
علی اصغــر اصغری در گفت وگو با ایســنا از 
ساخت ۱۵ جایگاه در سطح منطقه خبر داد 
و اظهار کرد: از ایــن ۱۵ جایگاه، پنج جایگاه 
عرضه گاز CNG و ۱۰ جایگاه نیز مخصوص 
عرضه ســوخت مایع اســت. عــاوه بر این 
۱۴۶ جایگاه عرضه ســوخت مایــع و ۱۳۹ 
جایگاه عرضه گاز CNG فعال نیز به صورت 
شــبانه روز در حال خدمات رســانی است. 
متقاضیان برای احداث جایگاه باید به سامانه 
درگاه ملی درخواست مجوز جایگاه سوخت 

مراجعه کنند.
وی ســهم گاز CNG در سبد سوخت بخش 
حمل و نقل در منطقــه را ۳۰ درصد عنوان 
کرد و با بیــان اینکه تمام تاش این اســت 

این سهم اضافه شود، افزود: وضعیت کنونی 
مصرف CNG در منطقه موجب شــده که از 
نظر زیست محیطی و استفاده از سوخت پاک 

منطقه خراسان رضوی پیشتاز باشد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراســان رضوی بیان کرد: در حال 
حاضر نیاز اســت که ســرمایه گذاری برای 
افزایش زیرســاخت عرضــه گاز CNG در 
استان انجام شــود. هم اکنون و همین راستا 
پنج جایگاه در دســت احداث اســت. از این 
تعداد ۲ جایگاه گاز CNG تا پایان امسال در 

شهر مشهد به بهره برداری می رسد.  
اصغری با اشــاره به اینکه همچنین امسال 
 CNG در شهر مشهد ســه جایگاه عرضه گاز
و در ســطح منطقه در مجمــوع ۶ جایگاه به 
بهره برداری رســیده، تصریح کــرد: احداث 
جایگاه در مشهد در اولویت نخست مدیریت 
منطقه بعد از تهران اســت و تاش می شود 
جهت تامین رفاه حال شهروندان، مسافران 
و زائران ظرفیت جایگاه ها به تناسب موقعیت 

و جمعیت افزایش پیدا کند. خوشــبختانه 
ظرف چند سال گذشته شــمار جایگاه ها رو 

به افزایش بوده است.
وی درباره اجرای طرح دوگانه ســوز کردن 
خودروها نیز گفت: از ابتدای اجرای این طرح 
حدودا ۱۵ هزار خودرو در خراســان رضوی 
دوگانه سوز شده اســت؛ ضمن اینکه نسبت 
به سهمی که اعام شــده بود، نسبتا پیشرو 

هستیم.
 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراســان رضوی با اشــاره به اینکه 
۲۰۰۰ خودرو در استان در نوبت دوگانه سوز 
شدن قرار دارد، اظهار کرد: تعداد کارگاه های 
فعال در منطقه برای تبدیــل خودروها ۲۰ 
کارگاه است که حداقل ۶۰ درصد آن  در شهر 

مشهد و بقیه در سطح منطقه فعالیت دارد.
اصغری مصرف انواع فرآورده های نفتی را در 
هشت ماه اول سال جاری در منطقه خراسان 
رضوی را حدود ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون لیتر 
اعام کرد و افــزود: تاش مجموعه کارکنان 

منطقه برنامه ریزی جهــت کاهش مصرف 
سوخت و بهینه مصرف کردن آن است.

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه خراســان رضوی در رابطه با تامین 
سوخت نیروگاه ها بیان کرد: در شرکت ملی 
پخش به تناسب فصل ها ماموریت ها تعریف 

می شــود که پس از تامین و توزیع سوخت 
نوروزی و تابستانه، تامین سوخت نیروگاه ها 
در دســتور کار قــرار می گیرد. بــا توجه به 
فعالیت پنج نیروگاه بزرگ در سطح منطقه 
تاش این اســت که ســوخت نیروگاه ها به 

موقع تامین شود.

البرز-مظفری به همت شــورای فرهنگ عمومی 
شهرستان،شهرداری و شورای اسامی شهر چهارباغ و 
اداره کتابخانه های عمومی آیین رونمایی از کتاب عباس 

حرم برگزار می شود
ده ها نسخه از کتاب عباس حرم پس از مراسم رونمایی 
توسط اداره فرهنگی اجتماعی شــهرداری چهارباغ به 

رایگان در اختیار عاقمندان قرار می گیرد
آیین رونمایی از کتاب عباس حرم ویژه خاطرات شهید مدافع 
حرم پاسدار اصغر الیاسی روز یک شنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ به همت 
شورای فرهنگ عمومی، شــهرداری و شورای اسامی 
شــهر چهارباغ و اداره کتابخانه های عمومی شهرستان 

در سالن جلسات فرمانداری چهارباغ برگزار می شود.
کتاب عباس حرم در ۱۳۰ صفحه شــامل ۳۶ روایت از 

زندگی و وصیت نامه شــهید و ۲۳ صفحه از عکس های 
شهید اصغر الیاســی توســط خانم لیا گودرزیان فرد 

تالیف و تعدادی از این کتاب وزین پــس از گفت و گو با 
نویســنده و هماهنگی با ناشر، توســط اداره فرهنگی 
اجتماعی شهرداری چهارباغ خریداری شد و روز شنبه 
۶ آذر ۱۴۰۱ بعد از برگزاری مراسم رونمایی، در اختیار 

عاقمندان قرار خواهد گرفت.
رونمایی از کتاب عباس حرم و تهیه و توزیع رایگان این 
کتاب وزین یکی از برنامه های اداره فرهنگی اجتماعی 
و کمیسیون فرهنگی شورای اسامی شهر چهارباغ در 
راستای جشنواره . البرزقوی، گرامیداشت هفته بسیج 
و تجلیل از مقام شامخ شــهدا به ویژه شهید مدافع حرم 

پاسدار اصغر الیاسی بود.

کرمانشاه  -حسنافخارزاده وزیر نیرو درنشستی 
مشــترک که بــه صــورت ویدئوکنفرانــس باحضور 
مدیرعامل شــرکت مهندســی آب وفاضاب کشور و 
معاونیــن و مدیران وزارت نیرو و شــرکت مهندســی 
آبفای کشور با مدیران عامل شرکت های آب وفاضاب 
و آب منطقه ای استان کرمانشاه برگزار شد، از اقدامات 
وعملکــرد این شــرکت ها درپیشــرفت پــروژه های 

اضطراری آبرسانی اظهار رضایت کرد.
در این نشســت مشــترک که به منظور بررسی پروژه 

های اضطراری مصوب ســفر وزیر به اســتان به صورت 
ویدئوکنفرانس، برگزار شد، دکتر رضا داودی مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضاب و مهندس محمودرضاشهایی 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، با ارائه گزارش 
ازوضعیــت منابــع آبی و میــزان بارش ها ی اســتان، 
پیشــرفت فیزیکی پروژه های اضطراری مصوب ســفر 
وزیر وچالشــها ومســائل موجود دربخش آب اســتان 

راتشریح کردند.
در این جلســه، مهندس علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، 

ضمن بررسی موضوعات و مسائل مطرح شده، راهکارها 
و رهنمودهای الزم را درجهت تســریع روند پیشرفت 

پروژه ها و رفع چالشها ومسائل مبتابه بخش آب استان 
ارائه نمود.

البرز
به همت شورای فرهنگ عمومی شهرستان،شهرداری و شورای اسالمی شهر چهارباغ

ونمایی از کتاب عباس حرم برگزار می شود  آیین ر

و از اقدامات آبفا  ابراز رضایت وزیر نیر
و آب منطقه ای کرمانشاه

البرز-مظفــری مســوولین شهرســتان و 
مدیریت شــهری چهارباغ با بســیجیان چهارباغ 
دیــدار کردند.حجــت االســام والمســلمین 
محمدی امام جمعه، مهنــدس جعفری فرماندار، 
مهندس موسوی شــهردار چهارباغ و بخشداران 
رامجیــن و مرکزی و دبیــر شــورای هماهنگی 
تبلیغــات اســامی شهرســتان دقایقــی پیش 
با حضــور در منزل بســیجی فداکار یوســفعلی 
ســهرابی در ملک آباد، با این بســیجی پرتاش و 

خانواده وی دیدار کردند.
مجموعــه دیدارهــای مســوولین شهرســتان 
و مدیریــت شــهری چهاربــاغ بــا بســیجیان 
شهرستان به مناسبت گرامیداشــت هفته بسیج 
و در راســتای قدردانی از تاش هــای خالصانه 

بســیجیان عزیــز در صحنــه هــای اجتماعی و 
فرهنگی، شب ۵ آذر۱۴۰۱ همچنان ادامه دارد.

آموزشــی  کاس  یی  اسالمشهر-شــیدا
درخصوص بازگشایی درب های مسکونی و ضد سرقت ویژه 

پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برگزار شد.
به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسامشهر، با هدف 
ارتقاء ســطح علمی و افزایش توانمندی آتشنشــانان 
در مواجهه با حــوادث، کاس آموزشــی و بازآموزی در 
خصوص چگونگی بازگشایی درب های مسکونی و ضد 
سرقت درزمان وقوع آتش ســوزی در واحد آموزش 
برگزار گردید.گفتنی است کاس آموزشی درخصوص 
بازگشایی درب های مسکونی و ضد سرقت ویژه پرسنل 
سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی برگزار شد.این 
کاس ها با هــدف ارتقاء ســطح علمــی و افزایش 
توانمنــدی آتشنشــانان در مواجهه بــا حوادث، 
کاس آموزشــی و بازآموزی در خصوص چگونگی 

بازگشایی درب های مسکونی و ضد سرقت درزمان 
وقوع آتش سوزی در واحد آموزش برگزار شد.

البرز اسالمشهر

دیدار مسوولین شهرستان و مدیریت شهری چهارباغ
 با بسیجیان چهارباغ

برگزاری کالس آموزشی ویژه پرسنل 
آتش نشانی اسالمشهر

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان خبر داد؛

رشد ۶ درصدی مصرف گاز CNG در خراسان رضوی
رئیس شورای شهر بوشهر؛

تکنولوژی ۵G در بوشهر راه اندازی شد

بوشهر-رضا حیدری  رئیس شورای شهر بوشهر از راه اندازی اولین 
سایت ۵G در شهر بوشهر از سوی یک شرکت اپراتور خبر داد .

وحید نیک روش در دیدار با نماینده این شــرکت اپرانــور گفت: بعد از 
نشست شورای اسامی شــهر بوشــهر با مدیر کل ارتباطات و فناوری 
اطاعات استان بوشهر و مدیر شــرکت مخابرات منطقه بوشهر و وعده 
آن ها مبنی بر راه اندازی نســل پنجم شــبکه تلفن همراه )G ۵( در شهر 
بوشهر خوشــبختانه این امر محقق شد و یک ســایت آن در شهر بوشهر 
به همت این شرکت راه اندازی و ســایت دوم آن نیز به زودی در محات 

جنوبی راه اندازی می شود.
وی با بیان اینکه شــورا و شــهرداری بوشهر از توســعه زیر ساخت های 
ارتباطی حمایت می کند، اضافه کرد: اگر قرار است به سمت توسعه برویم 

باید زیرساخت ها را تقویت کنیم.
نیک روش تصریح کرد نگاه شــورای ششم شهر بوشــهر به الکترونیکی 
شــدن خدمات اســت و تکنولوژی جدید ارتباطی در ایجاد شــهرهای 

هوشمند نقش مهمی دارد.

 با حضور رئیس کمیته امداد انجام شد؛
امضای تفاهم نامه ارتقای همکاری میان کمیته 

امداد و شرکت فوالد مبارکه

اصفهان-مریم مومنی  تفاهم نامه ارتقای همــکاری میان کمیته 
امداد و شــرکت فوالد مبارکه به منظور مشــارکت برای تامین مسکن، 
جهیزیه و لوازم ضروری زندگی مددجویان با حضور رئیس کمیته امداد 

به امضا رسید.
 ســیدمرتضی بختیــاری، رئیس کمیته امــداد در این مراســم ضمن 
گرامیداشت فرا رسیدن هفته بســیج، گفت: توسعه همکاری با شرکت 
فوالد مبارکه با هدف گســترش فرهنگ خیر و احســان و هم افزایی در 
ساماندهی خدمت رســانی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در 

استان اصفهان انجام شد.
وی با قدردانــی از حمایتهای شــرکت فــوالد مبارکه افــزود: تامین 
مســکن یکی از پرهزینه ترین و موثرترین اقدامات در توانمندســازی 
نیازمندان است که با مشارکت شــرکت های بزرگ اقتصادی و عمل به 

مسئولیت های اجتماعی قابل رفع و رجوع است.
رئیس کمیته امداد اظهار کــرد: فوالد مبارکه در ایــن تفاهم نامه برای 
تکمیل یکصد واحد مســکونی نیمه تمام به ارزش پنــج میلیارد تومان، 
تامین ۵۰۰ سری لوازم ضروری زندگی با اعتبار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان و همچنین تهیه ۲۰۰ ســری جهیزیه بالغ بــر۲ میلیارد و ۴۰۰ 

میلیون تومان مشارکت می کند.
بختیاری با بیان اینکه خیران در مســیر خودکفایــی مددجویان تحت 
حمایت، بازوان توانمند کمیته امداد هســتند، گفت: بــا حمایت مالی 
شــرکت فوالد مبارکه اصفهان، منازل مســکونی تا دهه فجر امســال و 
جهیزیه و کاالی خانگی ضروری مددجویان نیز حداکثر تا ۱۴ اسفندماه 
همزمان با سالروز تاسیس کمیته امداد، تهیه و در اختیار مددجویان قرار 

می گیرد.

عملیات اجرایی شدن کشت گلرنگ
 درمنطقه ریمله خرم آباد

 خرم آباد-طوالبی  با حضور ســید عماد شــاهرخی رییس سازمان 
جهاد کشــاورزی لرســتان ، حســن بهنیا معاون دفتر مدیرکل غات 
وکاالهای اساســی وخانم خرســندی معاون طرح گندم وزارت جهاد 
کشــاورزی ومجتبی میر معاون بهبود تولیدات گیاهــی در دو قطعه ده 

هکتاری وسیزده هکتاری منطقه ریمله کشت گلرنگ  انجام شد.
 درحاشیه این کشت سیدعماد شاهرخی اظهار کرد:ازبرنامه های اصلی 
ما درجهاد کشــاورزی توســعه کشــت دانه های روغنی است که نقش  
مهمی در تناوب کشــت دارند ومی تواند بیماریها و گیاهان هرز روازبین 
ببرد وشرایط مطلوب رابرای کشت گندم درســالهای بعد را فراهم کند 

وهمچنین درافزایش تولید وکیفیت محصول بسیار وموثراست. 
شاهرخی درادامه افزود: مادرسال گذشته حدود ۲۳۰۰هکتار کل کشت 
دانه های روغنی داشــتم وامسال سعی میکنیم ســطح کشت را باالی 

۸هزارهکتار افزایش دهیم. 
سید عماد شاهرخی بابیان اینکه کشــاورزان در توسعه کشت دانه های 
روغنی نقش مهمی دارند گفت:به دلیل اینکه حضور کشاورزی دربخش 
تولید نقش بسیار مهم واثرگذاری دارند؛ بنابراین می طلبد که درتوسعه 
کشت دانه های روغنی مشارکت جدی داشته باشــند وما نیز ازهرگونه 

حمایتی نسبت به کشاورزان کوتاهی نخواهیم کرد. 
سید عمادشــاهرخی بابیان اینکه درزمینه طرح جهش تولید دردیمزارها 
حمایتهای خوبی برای کشاورزان درنظرگرفته شده گفت: مادرطرح جهش 
تولید دردیمزارها تسهیات خوبی برای کشاورزان درنظر گرفته ایم ودرزمینه 
بذرمال باهماهنگی ستاد فرمان امام»ره«به صورت رایگان برای کشاورزان  
لحاظ شده وکشاورزان می تواند ازتخفیف بیمه بهره مند شودندوازتسهیات 

۴درصدی برای تهیه  ادوات کشاورزی بهره مند شوند.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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کرمانشاه

اصفهان
در بازدید فرمانده پدافند غیر عامل کشور عنوان شد:

تجربه و دانش ذوب آهن اصفهان در پدافند غیرعامل ارزشمند است
اصفهان - مریم مومنی ســردار غامرضا جالی فرمانده پدافند غیرعامل 
کل کشور و تعدادی از مسئولین این سازمان، با حضور در ذوب آهن اصفهان در 
جلســه ای با مدیر عامل و جمعی از معاونین و مدیران شرکت به گفتگو و تبادل 

نظر پرداخت و از پروژه احداث تصفیه خانه پساب بازدید نمود .
ســردار غامرضا جالی فرمانــده پدافندغیرعامل کل کشــور در این دیدار به 

تشریح موارد مهمی از سیاست ها و برنامه های این سازمان در کشور پرداخت.
وی با بیان اینکه تهدیدات و حمات دشمن پیچیده بوده و مبارزه با آن هم باید 
پیچیده و فنی باشد، یادآور شد: پدافند غیر عامل در محدوده و قلمرو موضوعات 
اصلی تهدیدات دشمن و آسیب پذیری ما در برابر این تهدیدات و سیاست های 

خنثی سازی آن ها بحث می کند.
فرمانده پدافند غیرعامل کل کشور با اشاره به اینکه حمات سایبری دشمن به 
مراکز تولیدی و از جمله صنعت فوالد نشان دهنده اهمیت این بخش در اقتصاد و 
زندگی مردم است ، افزود : دشمن برای مقابله با تولید و تضعیف آن از شیوه های 
مختلف اســتفاده می کند و از این رو ضروری است که سیاست های الزم جهت 

جلوگیری از آسیب به تولید در مراکز صنعتی به کار گرفته شود.

وی افزود: ذوب آهن اصفهان با دانش و تجربه ارزشــمند در عرصه های تولید و زیر 
ساخت های مناسب در زمینه پدافند غیر عامل، موفقیت های خود را ادامه می دهد.

غامرضا جالی فرمانده پدافند کل کشور اظهار داشت: امروز شاهد یک جبهه 
و جنگ ترکیبی علیه انقاب اسامی و مردم هســتیم . بنابر این الزم است با به 
کارگیری طرح هــای اضطراری و ضد تهدید، حفظ تــدارک و تامین مواد اولیه 
،تقویت برگشت پذیری سیستم ها بعد از حوادث ، برگزاری دوره های آموزشی و 

اجرای مانورهای آزمایشی در مقابل دشمن و بحران ها ایستادگی کنیم.
مهندس رخصتی در این بازدید با اشــاره به اهمیت پدافند غیر عامل در کشور 
گفت: در شــرایط بروز هرگونه بحران در جامعه و در سطح شــرکت ها و مراکز 
تولیدی، پدافند غیر عامل و اقدام به موقع نیروهای مربوطه، نجات دهنده جوامع 
درگیر بحران خواهد بود. وی افزود : در حمله ســایبری اخیر دشمن به بعضی از 
مراکز صنعتی کشــور ، ذوب آهن اصفهان به دلیل داشتن زیر ساخت های قوی 
و به کارگیری دقیق دســتورالعمل های پدافند غیر عامل ، از این حمله سایبری 
آســیب ندید. مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود: در شــرایط کنونی آمادگی 
همکاران و به کارگیری ایده های منطقی و کارشناســی شده پدافند غیر عامل، 

خرابکاری ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی را خنثی می کند.
همایش پدافند غیر عامل مدیران ذوب آهن اصفهان و فوالد مبارکه

در ادامه این بازدید ، همایــش پدافند غیر عامل مدیــران ذوب آهن اصفهان و 
فوالد مبارکه در سالن همایش های مرکز تحقیق و توسعه فوالد مبارکه با حضور 
ســردار غامرضا جالی فرمانده پدافند غیرعامل کل کشور ، مهندس رخصتی 
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ، دکتر محمدیاســر طیب نیــا مدیرعامل فوالد 

مبارکه و جمعی از مسئولین این دوشرکت برگزار شد .
سردار جالی در این همایش گفت : اســتراتژی دشمن علیه جمهوری اسامی 

ایران ، فشارهمه جانبه و حداکثری تا آستانه جنگ است .
وی افزود : این امر نشــان می دهد که قدرت نظامی و دفاعی کشور ما توان ایجاد 

بازدارندگی در مقابل جنگ را دارد .
فرمانده پدافند غیرعامل کل کشــور اظهار داشــت : اراده و قدرت پاسخگویی 
ســازماندهی شده نســبت به حمات دشــمن در جمهوری اســامی وجود 
دارد،دشــمن با اســتفاده از ظرفیت های نفوذ از درون و توسعه نفوذ درصدد به 

وجود آوردن یک جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسامی است .



عضوهیئتمدیرهبانکخبرداد
 احیای بزرگترین واحد تولیدی واگن کشور 

با مشارکت بانک صادرات ایران
عضو هیئت مدیره بانک صــادرات ایران گفت: 
شــرکت واگن پارس به عنوان بزرگترین واحد 
تولید واگن کشور با مســاعدت بانک صادرات 
ایران دوباره در ریل ســودآوری قــرار گرفت و 
موفق به افزایــش ۱۰۰ درصدی حجم فروش 

شد.
به گزارش روابط عمومــی بانک صادرات ایران، 
امیر یوسفیان در بازدید از کارخانه واگن پارس با بیان این مطلب تاکید 
کرد: شــرکت واگن پارس با توجه به ظرفیت های مطلــوب تولیدی، 
سال ها در شــرایط نامناســبی از نظر حجم تولید، اشتغال و سودآوری 
قرار داشــت که بانک صادرات ایران پس از انتقال سهام این شرکت به 
گروه مپنا و انتصاب مدیران جدید، بــا پرداخت بیش از دو هزار میلیارد 
ریال تسهیالت ریالی برای احیای این واحد تولیدی کمک شایانی کرد.

وی با تاکید بر اینکه حمایت بانک صادرات ایــران از این واحد تولیدی 
در صنعت ریلی کشور با توجه به برنامه های توســعه ای آن انجام شده 
است، افزود: با وجود مشکالت متعدد شرکت ها در شرایط کنونی، بانک 
صادرات ایران همچنان حمایت از تولید داخلی را در دســتور کار دارد. 
در همین راستا حمایت بانک موجب شد تا شرایط شرکت واگن پارس 
در سال گذشته بهبود یافته و با رشد تقریباً ۱۰۰ درصدی حجم تولید، 
میزان فروش ساالنه این شرکت از ۱۰ هزار میلیارد ریال فراتر رفته و از 

یک واحد زیان ده به یک واحد سودآور و فعال تبدیل شود.
همچنین در جریان این دیــدار مرتضی مالنژاد، مدیرعامل شــرکت 
واگن پارس نیز بانک صــادرات ایران را به عنوان یار دوازدهم شــرکت 
معرفی کرد و احیای این شرکت را مدیون مساعدت و مسئولیت پذیری 

مدیران بانک صادرات ایران دانست. 
شــرکت واگن پارس مپنا اولین و بزرگتریــن تولیدکننده خودرو های 
ریلی شامل انواع واگن های باری، مســافری، مترو، لکوموتیو در ایران 
اســت که با داشــتن بیش از هزار نفر پرسنل پیشــتاز  این صنعت در 

خاورمیانه است.

 قریب به 31 هزار نفر تا پایان آبان
 از تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بانک 

کشاورزی بهره مند شدند 
بانک کشاورزی از ابتدای ســال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه، نزدیک به ۳۱ 
هزار فقره تسهیالت قرض الحســنه ازدواج به واجدان شرایط پرداخت 

کرده است .
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک درراستای تسهیل 
ازدواج و تحکیم بنیان خانواده در هشــت ماهه ابتدای سال جاری  ۴۲ 
هزار و ۸۶۲ میلیارد ریال تســهیالت قرض الحسنه ازدواج به ۳۰ هزار و 

۹۲۱ نفر از متقاضیان واجد شرایط پرداخت کرده است.
این گزارش می افزاید: در حال حاضر حدود ۱۴ هزار نفر در صف انتظار 
دریافت تسهیالت قرض الحســنه ازدواج از بانک کشاورزی قرار دارند 
که بر اســاس نوبت و با تخصیص ماهانه اعتبار، پرداخت تسهیالت در 

حال انجام است.

درراستایتسهیلدررسیدگیبهپروندههایمطالباتی
سامانه جامع حقوقی و وصول مطالبات بانک 

سینا راه اندازی شد
سرپرســت معاونت حقوقــی و مطالبات بانک 
ســینا از راه اندازی »ســامانه جامــع حقوقی 
و وصــول مطالبات« ایــن بانک در راســتای 
روان سازی، تســهیل و تســریع فرایند ثبت، 
رســیدگی و پیگیری پرونده های حقوقی خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، ابوالفضل 
انوری گفت: این ســامانه که مبتنی بر وب و براســاس سطح دسترسی 
شعب و مناطق است، اقدامات مدیریت های مناطق و واحدهای حقوقی 
را در فرایند ثبت، پیگیری و وصول مطالبات تسهیل می سازد و طی آن 
فرایند وصول اقســاط تا نهایتاً بازپرداخت و تســویه تسهیالت را تحت 

نظارت خواهد داشت.
وی اظهار داشــت: این سامانه دارای قابلیت های بســیاری از جمله دو 
پنل مجزا جهت ثبت و مدیریــت پرونده های وصول مطالبات و حقوقی 
است که عالوه بر سهولت دسترســی به پرونده های حقوقی، تسریع در 
پیگیری پرونده ها، امکان اخذ گزارشــات متعدد و ارائه اطالعات و آمار 

جامع و تحلیلی از پرونده ها را فراهم می آورد.
انوری از دیگر قابلیت های این ســامانه را اتصــال و فراخوانی جزئیات 
پرونده ها و تســهیالت از سیســتم فرانگین و تهیه بایگانــی از تمامی 
پرونده های بانک و مســتندات آن به صورت الکترونیک، امکان ارسال 
پیامک و اخطاریه به کاربران جهت اعالم موعد قانونی و قضایی و تحلیل 
داده های حقوقی به منظور شناســایی و آسیب سنجی در قراردادهای 

مختلف بانکی برشمرد.
طبق گفته سرپرســت معاونت حقوقــی و مطالبات بانک ســینا، این 
ســامانه در فازهای بعدی قابلیت اتصال به سایر سامانه ها از جمله اداره 

ثبت احوال، قوه قضاییه و موارد مشابه را خواهد داشت.

برندگان جشنواره تابان در بخش بیمه گذاران 
مشخص شدند

مراسم قرعه کشی جوایز جشنواره فروش ویژه 
تابان بیمه نوین برای بیمه گذاران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و تبلیغات بیمه نوین، 
طی مراســم قرعه کشــی که با حضور برخی 
مدیــران و معاونان این شــرکت برگزار شــد، 
جشــنواره تابان برندگان ویــژه خود در بخش 

بیمه گذاران را شناخت.
بر اساس این گزارش، در جشــنواره فروش ویژه تابان بیمه نوین که در 
مرداد ۱۴۰۱ برگزار شد، برای نخســتین بار با هدف تشویق مشتریان 
به ضرورت بیمه و افزایش آگاهی در خصــوص محصوالت بیمه ای  و از 
سوی دیگر ایجاد انگیزه و افزایش توانمندی شبکه فروش، جوایزی در 
قالب کمک هزینه سفر برای دو گروه نماینده فروش و بیمه گذار در نظر 

گرفته شد.
مشتریان واجد شــرایط در جشــنواره تابان بر اســاس شاخص هایی 
همچون میزان خرید، خوش حســابی و حق بیمه پرداختی در دو گروه 
بیمه های عمر و ســایر محصوالت بیمه ای ارائه شــده در این جشنواره 
مورد ارزیابی قرار گرفتند که در هر گروه از مشــتریان به قید قرعه یک 
برنده خوش شانس انتخاب شد و هدایای آنان در شعبه های قم و مشهد 
به آنان اهدا شــد.همچنین پیشــتر ۶ نماینده برتر جشنواره تابان طی 

هفته های گذشته تعیین و جوایز آنان اهدا شد.
گفتنی است؛ شــرکت بیمه نوین با هدف خلق ارزش برای مشتریان و 
ایجاد شرایط مناسب برای خرید محصوالت ضروری بیمه ای با شرایط 
ویژه، تا پایان سال جاری جشنواره های فروش دیگری مانند جشنواره 
باران و... را نیز برنامه ریزی کرده اســت که در زمــان مقتضی به اطالع 

عالقه مندان خواهد رسید.

باراهاندازیکریدورریلیکاشغر-نارینواوش-سرخس
وز  فاصله حمل کاال بین ایران و چین به 5 ر

کاهش می یابد
  تورکان صدیکف سفیر تام االختیار قرقیزســتان در تهران در دیدار با 
محســن احمدی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هلدینگ سبا اظهار 
امیدواری کرد؛ با راه اندازی کریدور ریلی کاشغر-نارینو اوش-سرخس 
فاصله حمل بار، صادرات و واردات کاال بین ایران و چین در ســال های 
آتی به ۵ روز کاهــش یافته و راه دسترســی چین و آســیای میانه به 

کشورهای عربی، هند و آسیای شرقی هموار گردد. 
به گزارش روابــط عمومی بیمه اتکایی ایران معیــن به نقل از هلدینگ 
ســبا؛ در جریان این نشســت طرفین در خصوص راهکارهای توسعه 
روابط تجاری و ســرمایه گذاری های مشــترک در ایران و قرقیزستان 
با توجه به زمینه ها و حوزه های کســب و کار شــرکت هــای تابعه این 
هلدینگ و فرصت های ســرمایه گذاری در آن کشــور به تبادل نظر و 

گفتگو پرداختند.
در ابتدای این دیدار، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره هلدینگ ســبا با 
اشاره به عالقه مندی و اشــتراکات فرهنگی، دینی و تاریخی دو کشور 
و همچنین عضویت ایــران در پیمان شــانگ های و اتحادیه اقتصادی 

اورسیا بر لزوم گسترش تعامالت اقتصادی فی مابین تاکید کرد.

زنجیره ظرفیت های مجموعه هلدينگ سبا 
محســن احمدی ضمن اشــاره به ظرفیت های موجود در شرکت های 
بیمه اتکایی وابسته به این هلدینگ از امکان ارائه پوشش های بیمه ای 
به ســرمایه گذاران، صادرکنندگان و تولیدکننــدگان ایرانی و قبولی 
ریســک های صادره از ســوی شــرکت های بیمه قرقیزی و پذیرش 
ریســک و امکان بیمــه اتکایی مجدد آنهــا بعنوان بخشــی از راهبرد 
توســعه همکاری های فی مابین یاد کرد.مدیرعامل هلدینگ ســبا در 
ادامه با اشاره به ظرفیت های موجود در شــرکت ساختمانی وابسته به 
هلدینگ ســبا از امکان ارائه انواع خدمات مهندســی، تامین مصالح و 
کاالهای ساختمان، و آمادگی برای قبولی پیمان مدیریت و پیمانکاری 
ســاختمان ها و مجتمع های بزرگ تجاری آماده ساخت در بیشکک و 
اوش خبر داد. وی همچنین از آمادگــی این هلدینگ برای همکاری در 
ایجاد زیر ساخت های IT و ICT مورد نیاز شرکت ها، سازمان ها و سایر 

پروژه های حوزه فناوری قرقیزستان خبر داد.
وی با اشــاره به ایجاد موفق  ســامانه یکپارچه بیمه گری در شــرکت 
ســهامی بیمه ایران توسط شرکت وابســته به این هلدینگ از آمادگی 
برای اجرای مشابه این سامانه و ارائه انواع خدمات  نوین بیمه ای و تولید 
انواع اپلیکیشــن های تلفن همراه برای بازار قرقیزستان بعنوان یکی از 

فعالیت های مشترک آتی نام برد.
 احمدی با اشــاره به اســتراتژی این هلدینگ برای حضور در بازارهای 
هدف و توســعه روابط تجاری، از جمله:  واردات  اقالم دامی و کشاورزی 
از قرقیزســتان همچنین امکان صادرات تجهیزات و تولیدات صنعتی 
و پلیمری ایــران به آن کشــور، از آمادگی برای بررســی ایجاد صنایع 
مرتبط با کشــاورزی و دامداری و امکان کشت فرا سرزمینی و صادرات 
محصوالت آن به سایرکشــورها خبر داد. وی از عزم این هلدینگ برای 
اســتفاده از ظرفیت های موجود اقتصادی درکریدور مشترک حمل و 

نقل چین و قرقیزستان  با هدف تجارت با چین خبر داد.

مدیرعامل هلدینگ سبا خاطر نشان کرد هرگونه تولید و تجارت در جهان 
بدون نگاه به ظرفیت و پتانســیل های چین غیرممکن به نظر می رســد و 
بازار مصرف ۵ میلیارد نفری این کشــور و همچنین امکان تولید ارزان در 
آن کشــور از فرصت های بی بدیل  اقتصاد در عرصه بیــن المللی را فراهم 
آورده است.احمدی یادآور شد با توجه به بازسازی راه های مواصالتی بین 
کاشغر، چین و نارین - اوش در قرقیزستان و در صورت فراهم شدن امکان 
استفاده برای تردد کامیونی و حمل و نقل جاده ای توسط تجار و بازرگانان 
ایرانی می توان با اســتفاده از پناسیل کشور قرقیزســتان و بهره مندی از 
تســهیالت حمایتی در مناطق آزاد نارین و اوش، می تــوان مرکز تجاری 
مشترک ایران، قرقیزستان را برای رونق فعالیت های بازرگانی آتی با چین 

و کشورهای همجوار در آسیای میانه راه اندازی کرد.

فرش قرمز قرقیزستان برای سرمايه گذاری هلدينگ سبا
در ادامه سفیر قرقیزســتان در تهران با اشاره به ظرفیت های موجود در 
قرقیزســتان و امکان صادرات محصوالت و تولیدات ایران از طریق آن 
کشور به حوزه کشور های اوراسیا و اتحادیه شانگ های بدون پرداخت 
عوارض گمرکی اعالم کرد؛ توافق نامه ی گمرکی GSP با اتحادیه اروپا 
این امکان را برای صادرات و واردات کاال بــدون تعرفه برای ۶ هزار قلم 

کاال به مقصد اتحادیه اروپا فراهم آورده است.
تورکان صدیکف خاطر نشــان کرد با راه اندازی کریــدور جاده ای بین 
کاشــغر - ناریــن و اوش امکان حمــل کاال با کامیون هــای باری بین 
قرقیزســتان و چین فراهم شده اســت. از این کریدور راه چین به اروپا 
از طریق ایران و ترکیــه و همچنین چین به منطقه کشــور های عربی 
حاشیه خلیج فارس از طریق ایران تســهیل می شود، این مسیر مدت 

زمان ارسال کاال را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.
وی با اشاره به تمایل و عزم قرقیزستان برای فراهم کردن امکان حضور 
هلدینگ توسعه کسب و کار سبا در حوزه ســرمایه گذاری و تجارت با 
قرقیزستان از مشــارکت در تجارت مکمل با چین و روسیه، استقبال و 
بر تمایل دولت این کشور برای اســتفاده از کریدور اوش - بندر چابهار 
و بندرعباس با هدف حمل کاال و دسترســی به دریا های آزاد خبر داد. 
وی خاطر نشــان کرد راه اندازی کریدور راه آهن کاشغر -نارین و اوش 
-ســرخس فاصله حمل کاال را از چین به ایران را بــه ۵ روز کاهش می 
دهند.ســفیر قرقیزســتان با بیان این مطلب که در حــال تالش برای 
توســعه انواع روش های حمل و نقل از جمله جاده ای و ریلی با کشــور 
چین و به ویژه با شهرهای کاشغر و ارومجی هستیم، یادآور شد با اتصال 
کریدور ریلی بین دو کشــور بزودی آســیای میانه و چین از طریق این 

کریدور به ایران و آب های آزاد متصل می شوند.
صدیکف با اشــاره به اقدامات و تفاهم نامه های منعقد بین کشــورهای 
پیمان شــانگ های و اتحادیه اوراســیا و عزم جدی دولت قرقیزستان 
برای راه انــدازی این کریــدور در کنارکریدور جــاده ای موجود بین 
چین و قرقیزستان تاکید کرد.سفیر قرقیزســتان خاطر نشان ساخت 
هدفگذاری و برنامه ریزی الزم برای تبدیل شدن به  هاب صادرات چین 
به آســیای میانه و جا به جایی نزدیک به ۲۰ میلیون تن کاال در ســال 
به ایران و کشورهای عربی در دستور کار بیشــکک قرار دارد. صدیکف 
ضمن دعوت مجدد از مدیرعامل هلدینگ ســبا و هیات تجاری همراه 
برای حضور در بیشــکک و مذاکره با مقامات و تجار کشور قرقیزستان، 
ابراز امیدواری کرد با حضور این هیات و بازدید از ظرفیت های اقتصادی 
قرقیزســتان خصوصاً در مناطق آزاد تجــاری اوش و ناریــن، زمینه 
سرمایه گذاری های مشــترک و فعالیت های اقتصادی دو جانبه و چند 

جانبه با کشورهای حوزه اوراسیا و چین فراهم گردد.

 روزنامه سراسری صبح ایران
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بانکمرکزیاعالمکرد

 تضمین پرداخت اسکناس در قبال اوراق ارزی

خريدار   بانــک مرکزی اعالم کــرد: باتوجه به 
ســطح مطلوب ذخایــر اســکناس ارز در داخل 
کشور، انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی با سررسید 
کوتاه مدت )سه ماهه( در دستور کار قرار گرفت و 
در زمان سررســید و بنا به درخواست دارندگان 

اوراق، اسکناس آن به سهولت پرداخت می شود.
به گــزارش بانک مرکــزی، این بانک در پاســخ 
به برخی انتقــادات درباره سیاســت های اتخاذ 
شــده در قبال مدیریت بازار ارز اعــالم کرد: در 
ســال های اخیر تحوالت نــرخ ارز به طور عمده 
متاثر از عوامل غیراقتصــادی و برون زا بوده که در 
عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با 
بنیان های اقتصادی منجر شده است. با این حال 
در چنین شرایطی سیاستگذار تالش کرده است 
تا با به کارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال 
با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات 
منفی بروز عوامل فوق را در سطح کالن به حداقل 

برساند.

اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق 
بازار رسمی ارز

رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در 
حال حاضر بر آن اســت تا ضمن توجه به ضرورت 
صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل سازی عرضه 
و تقاضا و به تبع آن ثبات بخشــی به بــازار ارز را 

فراهم کند.
براساس مســوولیت محوله به این بانک در حفظ 
ارزش پول ملی مطابق با قوانین باالدســتی و نیز 
حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت 
شــده )موضوع بند ت تبصره ۲ مــاده ۲۰ قانون 
احکام دائمی برنامه های توســعه کشور(، توجه 
بانک مرکزی به این مســاله معطوف بوده اســت 
که به جای تاکیــد و اصرار بر حفظ یــک نرخ ارز 
مشخص، زمینه ای را فراهم سازد تا این مولفه در 
مسیر تعادلی و سازگار با تحوالت عوامل بنیادین 

اقتصاد کالن حرکت کند.
البته باید توجه داشــت که در قالب نظام شــناور 
مدیریت شــده، بانک مرکــزی با هــدف کاهش 
نوسانات کوتاه مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد 
کالن می تواند در بــازار ارز مداخله کند؛ از این رو 
برخی منتقدان الزم است به این نکته توجه داشته 
باشــند که سیاســت مداخله در بازار ارز یکی از 

ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار 
را نمی توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد.

خردادماه امســال و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز 
در بازار غیررســمی که تحت تاثیر عوامل روانی و 
انتظاری حادث شــده بود، شــورای عالی سران 
قوا اختیــارات ویژه ای برای مدیریــت بازار ارز به 
بانک مرکزی تفویــض کرد و متعاقبــاً این بانک 
مجموعه اقداماتی را در دســتور کار خود قرار داد. 
در گام نخست، بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای، 
مجوز معامله ارز صادرکنندگان بــه نرخ توافقی 
در صرافی ها را صادر کرد و همین اقدام توانســت 
آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار داشته 
باشد. در ادامه این بانک خرید ارز تمامی اشخاص 
حقیقی و حقوقی را توســط صرافی ها مجاز اعالم 
کرد و بدین ترتیب به فعالین این بخش اجازه داد 
تا عالوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز 
از کلیه اشــخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی 

اقدام کنند.
با ایجاد ســازوکار معامالت با نــرخ توافقی، روند 
عرضه ارز توســط صادرکنندگان بهبود یافت که 
این امر با تعمیق بازار و افزایــش منابع در اختیار 
صرافی هــا، زمینه مناســبی را برای پوشــش و 
پاسخ دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از 
متقاضیان واقعی ارز در ســطح بازار فراهم آورد. 
در این چارچــوب، افراد می توانند بــا مراجعه به 
صرافی ها و شــعب منتخب بانک ها ارز مورد نیاز 
خود را )در سرفصل خدماتی سایر( با نرخ توافقی 
تهیه کنند که این مهم به نوبه خود تاثیر بســزایی 
بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به 

مجاری رسمی در پی داشت.

مازاد 11.1 میلیارد دالری تراز پرداخت های 
خارجی کشور

درباره سیاست انتشــار اوراق ارزی بانک مرکزی 
و تبیین دالیل اجرای سیاســت مذکور از ســوی 
بانک مرکزی الزم اســت به این نکته اشاره شود 
که یکی از عوامل بنیادین موثــر بر روند حرکتی 
نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته 
این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه های سپری شده از 

سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است.
به عنوان نمونه در ســال ۱۴۰۰، ارزش صادرات 
نفتی و غیرنفتی به ترتیب معــادل ۳۸.۷ و ۴۰.۷ 

میلیارد دالر بود که در مقایســه با ســال قبل از 
آن حــدود ۸۴.۰ و ۴۱.۵ درصد افزایش نشــان 

می دهد.
برآینــد تحــوالت تجــارت خارجی کشــور در 
ســال ۱۴۰۰ ســبب گردید تا حســاب جاری 
تراز پرداخت های خارجی کشــور با مازاد ۱۱.۱ 

میلیارد دالری همراه شود.
این روند در ســال جاری نیز تداوم یافت و ارزش 
صادرات نفتی و غیرنفتی رونــد مثبتی را تجربه 
نموده اســت. با اســتناد به این مباحث و نظر به 
وضعیت مطلوب مولفه های بنیادین موثر بر بازار 
ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در 
خصوص تحوالت اقتصادی و سیاســی می تواند 
آثار و تبعاتی در قالب بــروز هیجانات کاذب و به 
تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، 
رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده اســت که 
با بهره گیری از ابزارهای در اختیــار و نیز معرفی 
ابزارهای جدید، از شــکل گیری نوسانات در بازار 
جلوگیری نماید و زمینه های ظهــور و بروز آن را 

محدود سازد.

اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی از تقاضای 
موجود در بازار ارز

در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از 
طریق انتشــار اوراق ارزی با سررسید کوتاه مدت 
)ســه ماهه(، بخشــی از تقاضای موجود در بازار 
ارز را پاسخ دهد. یکی از نکات اساسی در طراحی 
این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق 
مورد پذیرش ســرمایه گذاران قرار گیــرد و بازار 
نقدی آن نیز در کشــور از عمق کافــی برخوردار 
باشــد؛ عالوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت 
امکان تامین اســکناس آن را در سررســید )در 

صورت درخواست دارنده اوراق( دارد.
در همیــن خصــوص از آنجایی که کشــورهای 
مقصد صادرات کاالهای ایرانــی عمدتاً مبادالت 
خود با صادرکننــدگان ایرانــی را از طریق دالر 
آمریکا تســویه می کنند و همچنین بــا توجه به 
ســطح مطلوب ذخایر اســکناس دالر در داخل 
کشور، انتخاب این ارز به عنوان دارایی پایه اوراق 
موجب می شــود تا در زمان سررسید و در صورت 
درخواست دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس 

آن تامین و پرداخت شود.

خريدار   طرح نهضت ملی مسکن 
در اولین ســال درگیر موضوعاتی 
همچون مکان یابــی، تامین زمین، 
طراحــی و هماهنگــی با ســایر 
دستگاه ها بود که انتظار می رود در 
سال دوم و آمدن وزیر جدید کارها 

مقداری روی غلتک بیفتد.
اولین سال برای پروژه نهضت ملی 
مســکن با توفیق چندانــی همراه 
نبود اما شاید در سال دوم به تدریج 
موانع از میان برداشته شود. آنطور 
که رییس بنیاد مسکن گفته است 
در سال نخست به دلیل مکان یابی، 
تامین زمین، طراحی و هماهنگی 
با سایر دســتگاه ها روند پروژه ها به 
تاخیر افتاد اما در ســال دوم و سوم 
بــا شــتاب بیشــتری کار را ادامه 
می دهیم و تالش داریم به تعهدات 

خود عمل کنیم.
تجربه حدود ۱۵ ماه گذشته نشان 
می دهد پروژه نهضت ملی مسکن، 
دســت کم با چهار کاستی شامل 
زمیــن مرغــوب و قابل ســاخت، 
تسهیالت بانکی، آورده متقاضیان 
و اشتباهات در برنامه ریزی مواجه 
بوده است. تورم مصالح ساختمانی 
نیز دائما برآوردهــا از قیمت تمام 

شده را تغییر می داد.
طــی بیش از یک ســال گذشــته 
وزارت راه و شهرسازی عمدتا نقش 
پیمانکاری به خــود گرفته بود؛ در 

حالی که بنا به گفته کارشناســان 
برای تســریع در اجــرای پروژه ها 
بایــد کارها را بــه بخش خصوصی 
واگــذار و بر نحــوه فعالیــت آنها 
نظــارت می کــرد. در آن صورت 
شــاید تســریع در اجرای طرح ها 
بار تورمی آن را ســبک تر می کرد. 
طبق آخرین محاســبات شورای 
عالی مســکن، میانگیــن قیمت 
ســاخت هر متر مربع از واحدهای 
نهضت ملــی مســکن ۸ میلیون 
تومان برآورد شــده اســت.اگرچه 
صحبت اکبر نیکزادـ  رییس بنیاد 
مسکن درخصوص مشکالت سال 
اول پروژه مربوط بــه حوزه کاری 
بنیاد اســت اما می تواند بخشــی 
از چالشــهایی باشــد که کل طرح 
نهضت ملی مســکن در یک سال 
اخیر با آن مواجه بود؛ چالشــهایی 
که انتظــار می رود وزیــر آینده راه 
و شهرســازی در جهت رفــع آنها 
تالش کند.شوربختانه اصلی ترین 
مشــکل پروژه نهضت ملی مسکن 
درخصوص تامین منابــع هنوز به 
قوت خود باقی است. این معضل از 
خشکی منابع بانکی و عدم توانایی 
متقاضیان در تامین آورده نشــأت 
می گیرد؛ دو مشکلی که باعث رکود 
پروژه هــا و انتقاداتی به وزارت راه و 
شهرسازی شده بود؛ تا اینکه نهایتا 
رییس جمهور با اســتعفای رستم 

قاســمیـ  وزیر راه و شهرســازی 
تکلیفی  موافقت کرد.تســهیالت 
طرح نهضت ملی مســکن در سال 
اول ۳۶۰ هزار میلیــارد تومان بود 
که طبیعتا بایــد ۳۶۰ هزار میلیارد 
تومان دیگــر نیز در ســال دوم به 
آن افزوده می شــد. اما آنچه عمال 
طی یک ســال گذشــته پرداخت 
شــده کمتر از ۶۰ هــزار میلیارد 
تومان بوده که فقط توســط بانک 
مســکن پرداخت شــده و ســایر 
بانکها عملکــردی در این خصوص 

نداشتند.
عضــو هیــات مدیــره انجمــن 
انبوه ســازن اســتان تهران درباره 
چگونگــی تامیــن منابــع طرح 
نهضت ملی مسکن به ایسنا گفت: 
وزیر آینــده راه و شهرســازی اگر 
می خواهد بــرای خانه دار شــدن 
مــردم اقدامــی انجام دهــد باید 
ارتباط مســتقیم و مستمر با بخش 

خصوصی برقــرار کند. برای تامین 
اعتبارات طرح نهضت ملی مسکن 
نیــز بایــد بانک ها را بــه پرداخت 
تســهیالت تکلیفــی موظف کرد، 
بخش مهمی از منابع هم می تواند 
در قالــب قراردادهای مشــارکتی 

تامین شود.
به گفته وی، کســی که قرار است 
در راس وزارت راه و شهرســازی 
قرار گیرد بــه نظرم اولیــن گام و 
مهم ترین گام او باید این باشــد که 
برنامه اش را بر همکاری مســتقیم 
و مســتمر بــا بخــش خصوصی 
تنظیم کند؛ چیــزی که در ۱۵ ماه 
گذشته شــاهدش نبودیم. در واقع 
ایــن مجموعــه می خواســت هم 
طرح بدهد، هم زمیــن تهیه کند، 
هم قــرارداد ببندد و هــم نظارت 
کند. نتیجه این شــد که پیشرفت 
چندانی در پــروژه نهضــت ملی 

مسکن به دست نیامد.

هلدینگشعبه

ونق می دهد؟ وزیر تازه نفس به خانه سازی ر


