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شرکت آب منطقه ای تهران اعالم کرد

کاهش ۸۷ میلیون متر مکعبی 
مخازن سدهای آب شرب تهران

رئیسی در دیدار نخست وزیر عراق:

ایران همواره از ملت واحد و دولت 
قوی در عراق حمایت می کند

ناهماهنگی نهادها، کشاورزان را دچار دردسر کرد

۴ سال انتظار برای دریافت تراکتور

امروز ۹ آذر ماه

وسیه   شورای تجاری ایـران و ر
راه اندازی می شود
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معاون وزیر ارتباطات خبر داد
دستیابی به توان تعمیر فیبرهای دریایی دارای برق

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: 
در راســتای حمایت های راهبردی شــرکت 
ارتباطات زیرساخت از شــرکت های داخلی 
در حوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعات، برای 
نخستین بار یک شرکت ایرانی توانست تعمیر 
کابل های فیبرنــوری دریایــی دارای برق را 

انجام دهد.
بــه گــزارش وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات، در پی آســیب دیــدن کابل فیبر 
نوری دریایی )GBI( در بســتر دریای خلیج 
فارس که اوایل سال جاری رخ داد و منجر به اختالل و کاهش ظرفیت ارتباطات 
بین الملل در کشور شــد، یک شــرکت ایرانی با حمایت های شرکت ارتباطات 
زیرساخت؛ موفق شد کابل های آسیب دیده فیبر نوری دارای برق در اعماق دریا 
را ابتدا مکان یابی و سپس قسمت آســیب دیده را که طول آن به چهار کیلومتر 
می رســید را در عملیات دشــوار و پیچیده ترمیم و مرمت کند. این اقدام عالوه 
بر مقابله با تحریم هــای بین المللی در این حوزه، باعــث صرفه جویی در زمان و 

کاهش هزینه های ارزی شد.
»امیر الجوردی« مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرســاخت که برای بازدید از 
این فرآیند به جاســک ســفر کرده اســت با اعالم اینکه با تعمیر این ناحیه از 
کابل فیبر نوری عماًل ۷۲۰ گیگ به ظرفیت اینترنت کشــور اضافه شد، درباره 
پیچیدگی این فناوری گفت: از داخل این فیبر ولتاژ عبور می کند و برای تعمیر 
آن باید ابتدا نقطه آســیب دیده شناسایی شــود که ۴ نقطه به همین منظور 
شناســایی شــد و کابل در کف دریا از طریق ربات، برش خورد و به باال کشیده 
شد و از طریق دستگاه های خاص، تخلیه بار الکتریکی انجام شد تا عمل تعمیر 

انجام شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه کیفیت و دقت این تعمیر 
به تایید ناظران بین المللی رسیده اســت گفت: این شرکت دانش بنیان که این 
کار تعمیــر را انجام داد به عنــوان پیمانکار نگهداری کابل هــای دریایی خلیج 

فارس هم برای جام جهانی از سوی کشورهای خارجی انتخاب شد.
وی افزود: این فناوری که در حوزه کابل کشــی و تعمیر انجام شــد، ســاالنه 
۲۰ میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کشــور خواهد داشــت و می توانیم 
به کشــورهای منطقه هم خدمت دهیم که به نوعی درآمدزایی برای کشــور 

خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد

گذر بـورس از یک دوره 
ُپرچالش
توضیح عشقی در خصوص استعفای خود از سازمان بورس

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )یک مرحله ای( 

شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصه عمومی به شــماره 
2001001339000073  را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

تجدید نماید.
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه 2 کرمانشاه و ناحیه بیلوار.

شماره مناقصه:2001001339000095
شــرکتهای متقاضی دارای گواهــی نامه صالحیت معتبــر از وزارت کار و امور 
اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشــتن 
ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویــت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 188.563.000.000ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9.350.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/08/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت16:00روز شنبه 
مورخ1401/09/12.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1401/09/27.
زمــان بازگشــایی پاکــت ارزیابــی کیفی:ســاعت 9:30 روز دوشــنبه 

مورخ1401/09/28.
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس:کرمانشــاه، 
گازاســتان  شــرکت  بهشــتی  شــهید  بلــوار  ابتــدای  آزادی،  میــدان 
 کرمانشــاه طبقــه اول اتــاق 215 یــا پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکی 

)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/09

رشکت گاز استان رکمانشاه
)سهامی خاص(

رشکت ملی گاز اریان

 نوبت دوم

شناسه آگهی:1416109

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

آگهی مناقصه 
خرید سیم هادی هاوک و فیبر نوری

به شماره 1401/2113

شــرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اســاس اطالعات 
ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 

2001001071000014 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2-شرایط اولیه: مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مورد تایید قرار گرفته اند، 
مورد بررسی قرار می گیرند.

3-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1401/09/09 لغایت 1401/09/15
4-نحوه دریافت اسناد: واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان 

از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.
5-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 5.099.100.000 ریال

6-آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادها: ســاعت 13 روز چهارشــنبه مورخ 
1401/09/30

7-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/10/03
8-تسلیم پیشنهادها: کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام 

خواهد شد.
9-نشانی و شــماره تماس دســتگاه مناقصه گزار: یزد، میدان امام حسین، 
بلوار دانشــجو، بعد از پارك شادي، شركت برق منطقه اي یزد، امور تداركات و 

قراردادها. 035-38250344
10-توضیحات: ســایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن 
به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر 

از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/10

امور تدارکات و قراردادها

نوبت اول
شناسه آگهی:1418917

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

شــركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار كاالموضوع مناقصهتعداد قلم

5 قلم
)اقالم 1 الي 5(

    CABLES. ELECTRIC. 600/1000 VOLT. AUXILIARY. PLAIN
       ANNEALED. STRANDED COPPER WIRE CONDUCTORS. PVC  

        INSULATED  LEAD ALLOY. SHEATHED. SINGLE STEEL  
         .WIRE ARMOURED. TO O.C.M.A. SPECIFICATION NO  
           THE ARMOUR BEDDING TO BE IN 1973 .4 .ELECT  

     ACCORDANCE WITH SPECIFICATION )II( B.SUPPLIED ON  
 NON-RETURNLE. WOODEN DRUMS WITH M. S. REINF. HUB PLT  
             METERS 100 TO BE ORDERED IN MULTIPLES OF  

    DIAMETER OVER LEAD SHEATH AND OVERALL DIAMETER
           OF CABLES INDICATED IN ITEM DESCRIPTION 
   )METRES 100 CORE   )TO BE ORDERED IN DRUMS OF 4 

 & 21.28MM      SQ MM     16   // MM 28.9 & MM 18.9     .SQ MM     10 
 & MM 25.3      SQ MM  16/35   //  MM   33 & MM   23      SQ MM     25   //  31.28MM

        MM 44.6 & MM   33      SQ MM  35/70     //MM      IMP6841176119 35.3

8000 متر 
000ر300ر114ر1 ریال2001092288000694كابل

 لــذا كلیــه شــركتهایي كــه فعالیت آنها مرتبط با شــرح كاالي مورد درخواســت میباشــد میبایســت ظــرف مــدت 14 روز از تاریخ درج آگهــي فراخوان نوبــت دوم با مراجعه به ســایت
 www.setadiran.ir، نســبت به چاپ و تكمیل »فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با اســتانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارك و مستندات، بر اساس 

موارد مندرج در جدول ارزیابي كیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصهگران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه 000ر300ر114ر1   ریال مي باشد.

واحد برق  وابزار دقیق تداركات خرید كاالي داخلي )تلفن 061-341-24018(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/12

 نوبت اول

DT20101319833014 مناقصه شماره
شناسه آگهی : 1415634تقاضاي شماره: 9833014-68-31-01 )5 قلم كابل برق(

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )یک مرحله ای( 

شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصه عمومی به شــماره 
2001001339000073  را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

تجدید نماید.
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه 2 کرمانشاه و ناحیه بیلوار.

شماره مناقصه:2001001339000095
شــرکتهای متقاضی دارای گواهــی نامه صالحیت معتبــر از وزارت کار و امور 
اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشــتن 
ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویــت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 188.563.000.000ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9.350.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/08/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت16:00روز شنبه 
مورخ1401/09/12.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1401/09/27.
زمــان بازگشــایی پاکــت ارزیابــی کیفی:ســاعت 9:30 روز دوشــنبه 

مورخ1401/09/28.
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس:کرمانشــاه، 
گازاســتان  شــرکت  بهشــتی  شــهید  بلــوار  ابتــدای  آزادی،  میــدان 
 کرمانشــاه طبقــه اول اتــاق 215 یــا پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکی 

)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/09

رشکت گاز استان رکمانشاه
)سهامی خاص(

رشکت ملی گاز اریان

 نوبت دوم

شناسه آگهی:1416109

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

آگهی مناقصه 
خرید سیم هادی هاوک و فیبر نوری

به شماره 1401/2113

شــرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اســاس اطالعات 
ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 

2001001071000014 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2-شرایط اولیه: مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مورد تایید قرار گرفته اند، 
مورد بررسی قرار می گیرند.

3-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1401/09/09 لغایت 1401/09/15
4-نحوه دریافت اسناد: واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان 

از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.
5-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 5.099.100.000 ریال

6-آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادها: ســاعت 13 روز چهارشــنبه مورخ 
1401/09/30

7-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/10/03
8-تسلیم پیشنهادها: کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام 

خواهد شد.
9-نشانی و شــماره تماس دســتگاه مناقصه گزار: یزد، میدان امام حسین، 
بلوار دانشــجو، بعد از پارك شادي، شركت برق منطقه اي یزد، امور تداركات و 

قراردادها. 035-38250344
10-توضیحات: ســایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن 
به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر 

از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/10

امور تدارکات و قراردادها

نوبت اول
شناسه آگهی:1418917

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

شــركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار كاالموضوع مناقصهتعداد قلم

5 قلم
)اقالم 1 الي 5(

    CABLES. ELECTRIC. 600/1000 VOLT. AUXILIARY. PLAIN
       ANNEALED. STRANDED COPPER WIRE CONDUCTORS. PVC  

        INSULATED  LEAD ALLOY. SHEATHED. SINGLE STEEL  
         .WIRE ARMOURED. TO O.C.M.A. SPECIFICATION NO  
           THE ARMOUR BEDDING TO BE IN 1973 .4 .ELECT  

     ACCORDANCE WITH SPECIFICATION )II( B.SUPPLIED ON  
 NON-RETURNLE. WOODEN DRUMS WITH M. S. REINF. HUB PLT  
             METERS 100 TO BE ORDERED IN MULTIPLES OF  

    DIAMETER OVER LEAD SHEATH AND OVERALL DIAMETER
           OF CABLES INDICATED IN ITEM DESCRIPTION 
   )METRES 100 CORE   )TO BE ORDERED IN DRUMS OF 4 

 & 21.28MM      SQ MM     16   // MM 28.9 & MM 18.9     .SQ MM     10 
 & MM 25.3      SQ MM  16/35   //  MM   33 & MM   23      SQ MM     25   //  31.28MM

        MM 44.6 & MM   33      SQ MM  35/70     //MM      IMP6841176119 35.3

8000 متر 
000ر300ر114ر1 ریال2001092288000694كابل

 لــذا كلیــه شــركتهایي كــه فعالیت آنها مرتبط با شــرح كاالي مورد درخواســت میباشــد میبایســت ظــرف مــدت 14 روز از تاریخ درج آگهــي فراخوان نوبــت دوم با مراجعه به ســایت
 www.setadiran.ir، نســبت به چاپ و تكمیل »فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با اســتانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارك و مستندات، بر اساس 

موارد مندرج در جدول ارزیابي كیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصهگران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه 000ر300ر114ر1   ریال مي باشد.

واحد برق  وابزار دقیق تداركات خرید كاالي داخلي )تلفن 061-341-24018(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/12

 نوبت اول

DT20101319833014 مناقصه شماره
شناسه آگهی : 1415634تقاضاي شماره: 9833014-68-31-01 )5 قلم كابل برق(

تجدید فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی )یک مرحله ای( 

شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد مناقصه عمومی به شــماره 
2001001339000073  را از طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت 

تجدید نماید.
موضوع مناقصه: واگذاری خدمات پشتیبانی منطقه 2 کرمانشاه و ناحیه بیلوار.

شماره مناقصه:2001001339000095
شــرکتهای متقاضی دارای گواهــی نامه صالحیت معتبــر از وزارت کار و امور 
اجتماعی و گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشــتن 
ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویــت قبلی، مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.

برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 188.563.000.000ریال.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 9.350.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1401/08/28 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اســناد مناقصه از ســایت: ســاعت16:00روز شنبه 
مورخ1401/09/12.

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1401/09/27.
زمــان بازگشــایی پاکــت ارزیابــی کیفی:ســاعت 9:30 روز دوشــنبه 

مورخ1401/09/28.
مناقصه گران می توانند جهت کســب اطالعات بیشــتر به آدرس:کرمانشــاه، 
گازاســتان  شــرکت  بهشــتی  شــهید  بلــوار  ابتــدای  آزادی،  میــدان 
 کرمانشــاه طبقــه اول اتــاق 215 یــا پایــگاه اطــالع رســانی الکترونیکی 

)WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/08 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/09

رشکت گاز استان رکمانشاه
)سهامی خاص(

رشکت ملی گاز اریان

 نوبت دوم

شناسه آگهی:1416109

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

آگهی مناقصه 
خرید سیم هادی هاوک و فیبر نوری

به شماره 1401/2113

شــرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اســاس اطالعات 
ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره فراخوان 

2001001071000014 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2-شرایط اولیه: مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی مورد تایید قرار گرفته اند، 
مورد بررسی قرار می گیرند.

3-زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1401/09/09 لغایت 1401/09/15
4-نحوه دریافت اسناد: واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان 

از سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir دریافت نمایند.
5-مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: 5.099.100.000 ریال

6-آخرین مهلت تســلیم پیشــنهادها: ســاعت 13 روز چهارشــنبه مورخ 
1401/09/30

7-زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/10/03
8-تسلیم پیشنهادها: کلیــه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارایه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام 

خواهد شد.
9-نشانی و شــماره تماس دســتگاه مناقصه گزار: یزد، میدان امام حسین، 
بلوار دانشــجو، بعد از پارك شادي، شركت برق منطقه اي یزد، امور تداركات و 

قراردادها. 035-38250344
10-توضیحات: ســایر مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است. در ضمن 
به پیشنهادهای مبهم، مشروط، مخدوش، فاقد تضمین و پیشنهادهایی که غیر 

از سامانه ستاد ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/09/09
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/09/10

امور تدارکات و قراردادها

نوبت اول
شناسه آگهی:1418917

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب

شــركت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد كاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( تأمین نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند.

مبلغ تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار كاالموضوع مناقصهتعداد قلم

5 قلم
)اقالم 1 الي 5(

    CABLES. ELECTRIC. 600/1000 VOLT. AUXILIARY. PLAIN
       ANNEALED. STRANDED COPPER WIRE CONDUCTORS. PVC  

        INSULATED  LEAD ALLOY. SHEATHED. SINGLE STEEL  
         .WIRE ARMOURED. TO O.C.M.A. SPECIFICATION NO  
           THE ARMOUR BEDDING TO BE IN 1973 .4 .ELECT  

     ACCORDANCE WITH SPECIFICATION )II( B.SUPPLIED ON  
 NON-RETURNLE. WOODEN DRUMS WITH M. S. REINF. HUB PLT  
             METERS 100 TO BE ORDERED IN MULTIPLES OF  

    DIAMETER OVER LEAD SHEATH AND OVERALL DIAMETER
           OF CABLES INDICATED IN ITEM DESCRIPTION 
   )METRES 100 CORE   )TO BE ORDERED IN DRUMS OF 4 

 & 21.28MM      SQ MM     16   // MM 28.9 & MM 18.9     .SQ MM     10 
 & MM 25.3      SQ MM  16/35   //  MM   33 & MM   23      SQ MM     25   //  31.28MM

        MM 44.6 & MM   33      SQ MM  35/70     //MM      IMP6841176119 35.3

8000 متر 
000ر300ر114ر1 ریال2001092288000694كابل

 لــذا كلیــه شــركتهایي كــه فعالیت آنها مرتبط با شــرح كاالي مورد درخواســت میباشــد میبایســت ظــرف مــدت 14 روز از تاریخ درج آگهــي فراخوان نوبــت دوم با مراجعه به ســایت
 www.setadiran.ir، نســبت به چاپ و تكمیل »فرم تعهد نامه ارائه كاال مطابق با اســتانداردهاي شركت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارك و مستندات، بر اساس 

موارد مندرج در جدول ارزیابي كیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
كسب حداقل نمره 60 در ارزیابي كیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصهگران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
ضمنًا مبلغ تضمین شركت در مناقصه 000ر300ر114ر1   ریال مي باشد.

واحد برق  وابزار دقیق تداركات خرید كاالي داخلي )تلفن 061-341-24018(
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/9/9 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/9/12

 نوبت اول

DT20101319833014 مناقصه شماره
شناسه آگهی : 1415634تقاضاي شماره: 9833014-68-31-01 )5 قلم كابل برق(



سخنگوی دولت:

۸۳ درصد دستگاه ها به پنجره واحد دولت هوشند متصل شده اند

سیاست
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 2
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rچهار شنبه      ۹ آذر 1401    شماره 1206

گوش شنوا و چشم بینای رئیس دستگاه قضا
مهدی عرب صادق دستور اخیر آقای اژه ای در آزادی بخشی از زندان 
در جشــن ملی نشــانگر درک صحیح از گفتمان ناب انقالب اسالمی 
در حکمرانی دینی اســت، رئیس محترم دســتگاه قضا، گوش شنوا و 
چشــم بینایی داشــت و آنچه را دشمنان در پی اش هســتند، شنید و 
دید؛ احسنت به آقای اژه ای که آب به آسیاب دشمن نریخت، همه می 
دانیم که شــکاف بین حاکمیت و مردم خواسته اصلی کسانی است که 
فتنه اخیر را کلید زدند.خدا رحمت کند شــهید سید اسداهلل الجوردی 
را. وقتی ریاست ســازمان زندان ها را برعهده گرفت، فهمید که خیلی از 
زندانیانی که در آن جا هستند، برخالف تصور مرسوم، انسان های خوب 
و شــریفی اند که به دلیل خطاها و جرائمی ســهو یا غیرعمد، بازداشت 
شده اند. الجوردی حتی در مورد برخی از اعضای سازمان منافقین هم 
همین نظر را داشــت. می گفت خیلی از این ها گول خورده اند، آن ها را 

شست وشوی مغزی داده اند.
ماجرای شــهید الجوردی تنها یک مصداق برای این اســت که بدانیم 
اساســاً نوع نگاه اســالم و شــارع مقدس به مقوالتی چــون »جرم«، 
»مجرم«، »عفو« و »زندان« متفاوت از ســایر مکاتب غربی و شــرقی 
است. در آموزه های اســالمی، اساساً یکی از اســمای خداوند، »عفو« 
است: »کان اهلل عفّواً غفوراً« )سوره ی نساء، آیه ی ۹۹(. خداوند به پیامبر 
اکرم صلی اهلل علیه وآله وســلم نیز به عنوان »رهبر« جامعه ی اسالمی، 
همین را توصیه می کند: »َفاْعُف َعْنُهْم َو اْســَتْغِفْر لَُهْم َو َشــاِوْرُهْم فِی 
األَْمِر« )ســوره ی آل عمران، آیه ی ۱۵۹(. به تبــع، خداوند به »مردم« 
جامعه ی اسالمی هم ســفارش به عفو و بخشــش می کند: »َو لْیْعُفوا َو 
ُ َغُفــوٌر رَِّحیٌم« : »مردم باید  ُ لَکْم َو اهللَّ لْیْصَفُحوا أاََل تُِحبُّــوَن أَن یْغِفَر اهللَّ
عفو کنند و گذشت نمایند. آیا دوســت ندارید که خدا شما را ببخشد؟ و 

خداوند بخشنده و مهربان است« )سوره ی نور، آیه ی ۲۲(
عفو و گذشــت ، ماهیت نظام اســالمی اســت و قهر و مجازت بدخواهان 
مغرض هم، هویت و اقتدار و روی دیگر آن اســت. عــده ای برای مخالفت 
خود امنیت ملی را بهانه قرار می دهند و درکی از نیاز جامعه به افزایش تاب 
آوری برای رســیدن به تمدن نوین اســالمی ندارند. بهر حال این فرصتی 
است برای فرزندان ما به ویژه دهه ی هشــتادی ها و نسل جوان و نوجوان 
که در این غبار و سایه ای که دشمن بر جامعه انداخت فرق بین قهر دشمن 

و مهر نظام را درک نمایند و ان شااهلل نقطه عطفی است در رشد و تعالی.
البته تصمیم های درســت گاهی با هجمه خودی هایی که مهر پدرانه 
را درک نمی کنند نیز مواجه می شــود، بار اصلی نظام بر دوش کسانی 
است که باید خوب ببینند و بشنوند و مقابل هجمه ها بایستند. هدف از 
زندان نیز »اصالح« شخص مجرم اســت. بنابراین اگر مجرمی پشیمان 
شــد و رفتار خود را اصالح کرد، حتی اگر دوره ی محکومیت وی تمام 
نشده باشد، ممکن اســت مورد عفو نظام قرار بگیرد. بر همین اساس، 
یکی از هیئت هایی که در همان ســال های اول پیروزی انقالب اسالمی 
با دســتور امام خمینی رحمه اهلل علیه راه افتاد، »هیئت عفو زندانیان و 
محکومین« بود. گرچه برخی جریان ها درصــدد بودند که این هیئت 
را منحل کنند، اما حمایت صریح و قاطع امــام، از این اقدام جلوگیری 
کرد. در نامه ای که امام خمینی رحمه اهلل علیه در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۶۵ 
خطاب به اعضای هیئت عفو زندانیان نوشــتند، حمایت قاطع ایشــان 

درخصوص ادامه ی فعالیت این هیئت، به خوبی نشان داده شده است.
کشور ما امروز به وحدت و وفاق ملی نیاز دارد، امروز وظیفه ی مسئولین 
ایجاد نشاط در کشور است، وظیفه ی دستگه های امنیتی و اطالعاتی 
آرامش و اقتدار اســت،  باید با اصالحات ســاختاری و کارکردی ثبات 
اقتصادی و امنیت معیشت حاصل شود، امنیت، رفاه، پیشرفت، رونق، 

ثروت عدالت و عزت نیاز جامعه است.

رئیسی در دیدار نخست وزیر عراق:
ایران همواره از ملت واحد و دولت قوی در عراق 

حمایت می کند

رئیس جمهور گفت: جمهوری اســالمی ایران همــواره از ملت واحد و 
دولت قوی در عراق استقبال و حمایت می کند.

حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســی در دیــدار با »محمد شــیاع 
الســودانی« نخســت وزیر عراق با ابراز خرســندی از ثبات سیاسی و 
تشکیل دولت جدید عراق گفت: جمهوری اسالمی ایران همواره از ملت 
واحد و دولت قوی در عراق اســتقبال و حمایت می کند.رئیس جمهور 
با تاکید بر عزم کشــورمان برای گســترش همکاری ها و ارتقای سطح 
روابط با عــراق در عرصه های اقتصادی، تجاری، سیاســی، فرهنگی و 
امنیتی افزود: ایران به دنبال توســعه تبادالت با عــراق در عرصه های 
مختلف تجاری و نیز انرژی اســت و برگزاری جلسات منظم کمیسیون 
همکاری های مشترک دو کشــور می تواند نقش موثری در تحقق این 
هدف داشته باشد.رئیسی اظهار داشت: روابط جمهوری اسالمی ایران 
با عراق، روابطی متفاوت و ممتاز است و تقویت و تعمیق روابط دوجانبه 
باید به گســترش و ارتقای ســطح تعامالت منطقه ای و بین المللی در 

راستای استقرار هر چه بیشتر صلح و ثبات در منطقه و جهان بیانجامد.
»محمد شیاع الســودانی« نخســت وزیر عراق نیز در این دیدار با ابراز 
خرسندی از سفر به کشورمان، یک ماه پس از تشکیل دولت جدید این 
کشــور، تصریح کرد: ایران در عرصه تعامالت خارجی عراق جایگاهی 
ممتاز و عالی دارد و روابط دو کشور به شــکل مطلوب و رضایت بخشی 
در حال گسترش است.نخســت وزیر عراق خاطرنشــان کرد: تقویت 
کمیســیون مشــترک همکاری های دو کشور در راســتای گسترش 
همکاری ها و مناســبات بغداد و تهران بســیار موثر بــوده و برگزاری 

مستمر و منظم جلسات آن ضروری است.

باید صدای معترضان شنیده شود
نماینده مردم ســمیرم در مجلس گفت: ما همیشــه گفتــه ایم که با 
معترضین برخورد قانونی داشته باشــید و فضا را در اختیار معترضین 

قرار دهید و مکانی را ایجاد کنید که صدای آنها شنیده شود.
اصغر سلیمی در جلســه علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی 
خود، گفت: از دادســتان کشــور می خواهم در موضوع تعیین تکلیف 

بازداشت شدگان حوادث اخیر با حداکثر رأفت اسالمی برخورد شود.
نماینده مردم ســمیرم در مجلس شورای اســالمی ادامه داد: از وزرای 
کشــور، اطالعات و همچنین قوه قضائیه هم درخواست دارم به سرعت 

کمیته ای تشکیل دهند و نگذارند حقی ضایع شود.
وی متذکر شد: برخی شایعه پراکنی کردند، دروغ گفتند و تهمت زدند 
و بیان کردند که بنده بیانیه ای را امضا کردم که معترضان اعدام شــوند. 

تاکید می کنم هیچ نماینده ای این بیانیه و خواسته را امضا نکرده است.
ســلیمی تصریح کرد: درباره بنده گفتند که نماینده، یگان ویژه به شهر 
فرستاده اســت. در هیچ قانونی و در هیچ جای دنیا نماینده در مسائل 

امنیتی و نظامی دخالت نمی کند. 

یادداشت

تریبون

رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح گفت: بناداریم تا از 
شــرکت های دانش بنیان در نیروهای مسلح استفاده 
بیشتری شــود تا گام اولیه برای اعتماد بقیه برداشته 
شود. سرلشگر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای 
مسلح، در حاشــیه بازدید از نمایشــگاه ملی فناورانه 
دانش بنیان بسیج، در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک 
ســالروز میالد حضرت زینب )س(، هفته بسیج و روز 
نیروی دریایی ارتش، بسیج را ابتکار راهبردی حضرت 
امام خمینی )ره( دانســت و اظهار داشــت: بسیج در 
دفاع مقدس عیار خود را نشــان داد و پس از آن دوران 

نیز در امنیت و توســعه و پیشــرفت کشور 
می درخشد و پیش می رود.

سرلشــکر باقری با اشــاره بــه بازدید خود 
از نمایشــگاه ملــی فناورانــه دانش بنیان 
بســیج، تصریح کــرد: همــه غرفه های این 
نمایشگاه متعلق به مردم، جوانان دانشمند، 
شرکت های دانش بنیان و همه کسانی است 

که با ریل گذاری بسیج وارد صحنه ای شدند که بتوانند 
علم و فنــاوری را وارد اقتصاد کشــور کــرده و اقتصاد 
دانش بنیان را شــکل بدهند.رئیس ستاد کل نیروهای 

مســلح با اشــاره به فناوری های به نمایش 
گذاشته شده در این نمایشــگاه عنوان کرد: 
فناوری ها و نوآوری های بســیار ارزشمندی 
در این نمایشــگاه، به نمایش گذاشته شده 
اســت و بســیاری از کاالهایی که به کشور 
وارد می شــود، بهتر از آن و با قیمت کمتر و 
فناوری به روزتــر تولیدشــده و در آن ها به 
جنبه های زیســت محیطی و کاهش مصرف انرژی نیز 
توجه شده اســت.وی با بیان اینکه نقاط مثبت و قوت 
زیادی در نمایشــگاه ملی فناوران دانش بنیان بســیج 

وجود داشــت، گفت: بعضی از بخش ها، دستگاه های 
دولتــی، کارخانجات و مجموعه هــای تولیدی، از این 
امکانات بهره مند شده اند؛ اما بسیاری از بخش ها وجود 
دارند که قابل بهره برداری هستند؛ ولی مورد استفاده 
چندانی قرار نگرفته اند.من به تولیدکنندگان سراســر 
کشور، شــرکت های خصوصی و دولتی که در فرایند 
تولید در کشــور مشــارکت دارند، توصیه می کنم که 
از نمایشــگاه ملی فناورانه دانش بنیان بســیج بازدید 
کرده و با شــرکت های دانش بنیان وارد قرارداد شوند و 

سازمان بسیج مستضعفین تسهیل گر این کار خواهد.

مسلح

وهای مسلح از دستاوردهای شرکت های دانش بنیان بهره گیری نیر

خریدار  ســخنگوی دولت بــا تاکید بر 
اینکــه هرگونه همــکاری با رســانه های 
حامی تروریسم در حکم مشارکت در اقدام 
تروریستی اســت، گفت: مرکز امور حقوقی 
بین المللی ریاســت جمهوری مستندات 
الزم را درباره اقدامات تروریستی این رسانه 
ها گــردآوری کرده و اقدامــات حقوقی در 

مراجع بین المللی آغاز شده است.
 علی بهادری جهرمی روز ســه شــنبه در 
نشست خبری هفتگی اظهار داشت : با توجه 
به ترویج آشــکار تروریسم، خشونت و نقض 
تمامیت ارضی کشور از ســوی رسانه های 
معاند، هرگونــه همکاری با آنهــا در حکم 

مشارکت در اقدام تروریستی است.
وی اظهــار داشــت: مرکز امــور حقوقی 
بین المللی ریاســت جمهوری با همکاری 
دســتگاه های ذیربط، مســتندات الزم را 
راجع به اقدامات تروریســتی این رسانه ها 
گــردآوری کرده و مــوارد نقــض قوانین و 

مقررات بین المللی مشخص شده است.
ســخنگوی دولت تصریح کــرد: اقدامات 
حقوقی و پیگیری با مســئولیت دبیرخانه 
شــورای عالــی امنیــت ملــی در مراجع 

بین المللی آغاز شده است.

رژیم نژادپرست آلمان بابت جنایت 
علیه ایرانیان عذرخواهی کند

ســخنگوی دولت در ادامه با اشاره به اقدام 
ضدایرانی آلمــان در صدور قطعنامه حقوق 
بشــری علیه کشــورمان اظهار داشت: این 
کشــور یکی از بانیــان ایــن قطعنامه بود، 
ید طوالیــی در اقدامات ضدبشــری دارد. 
زنان، کودکان، شــهروندان اهل ســنت و 
کرد سردشــت و ســایر شــهرهایی که در 
جنگ تحمیلی مورد حمله شــیمیایی قرار 
گرفتند، گواه زنده و شاهد نقض حقوق بشر 
کشــورهای غربی از جمله رژیم نژادپرست 
آلمان علیــه مردم ایران هســتند.بهادری 
جهرمی افزود: مقامات این کشــور به جای 
استمرار حرکت بر مســیر معیوب گذشته 
خود، باید پاسخگوی ۶ هزار بمب شیمیایی 
باشند که در بیش از ۲۴۰ نوبت بر سر مردم 
کشور ما فروریخته شــد.وی ادامه داد: بعد 
از گذشت بیش از ۳۰ ســال باید از گذشته 
ابراز پشیمانی کنند و به جای استمرار نقض 
حقوق بشر و حمایت از تروریسم رسانه ای و 
افزایش تحریم ها علیه ملت ایران، جنایات 

گذشته و حال خود را جبران کنند

 معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
 از آلمان بابت نقض حقوق بشر

 شکایت می کند
سخنگوی دولت ادامه داد: اگر بنا بر تشکیل 
کمیته حقیقت یاب باشد، باید برای عامالن 
و حامیــان و تامیــن کننــدگان بیماران 
شیمیایی مردم ایران تشکیل شود که بیش 
از ۶۷ هــزار نفر آســیب زدند یــا باید برای 
دخالت ها و حمایت های کشــورهای غربی 

از گروه های تروریستی تشکیل شود.
بهادری جهرمی افزود: اگر بنا بر تشــکیل 
کمیته حقیقت یاب باشد باید برای اظهارات 
غیرمستند و دروغ مقامات غربی علیه مردم 
ایران و همچنین برای تحقیق در خصوص 
چگونگی شکل گیری و حمایت از تروریسم 

رسانه ای داعش پرور تشکیل شود.
وی با تاکید بر اینکه معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری از آلمان بابت نقض حقوق بشــر 
شــکایت می کند، اظهار داشت: متاسفانه 
حقوق بشر از کارکرد اصلی خود خارج شده 
و به ابزاری سیاســی برای دولت های غربی 

تبدیل شده است.

برخی رسانه ها از بیان موفقیت ها و 
خبرهای امیدبخش اِبا دارند

ســخنگوی دولت در ادامه گفت: دولت در 
سخت ترین شرایط اقتصادی کار را تحویل 
گرفت و بصورت شبانه روزی تالش می کند 

اوضاع را بهبود بخشد.
وی خط قرمز دولت را تعطیلی دانشــگاه ها 
و وقفه در جریــان تولید علم و پیشــرفت 
داشــت: معتقدیم  اظهــار  و  دانســت 
سازوکارهای درون دانشــگاهی برای پیش 
برد فضای علمی و نظــم و انضباط الزم در 

این حوزه کفایت می کند.

 دولت استقالل دانشگاه ها
 را محترم می شمارد

سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه با توجه به 
حضورتان در دانشگاهها، وضعیت برخورد 
با دانشجویان معترض و عدم حضور آنها در 
کالس درس دانشــگاه گفت: دشمنی تمام 
قد دشمنان که میخواســتند تولید علم در 
کشور که باعث سرعت بخشیدن به تولید و 
حل مشکالت در سایر بخش ها می شود و با 
تمام قدرت دشمنان می خواستند متوقف 
کنند ولی بر خالف آنها دانشــگاه همچنان 
فعال پیشرو و زنده است و مسیر علمی خود 
را طی می کند.بهادری جهرمی اضافه کرد: 
در دوره کرونا شــاهد تعطیلی چه در سطح 
مدارس چه در سطح دانشــگاه بوده ایم اما 
امسال دانشگاه ها و مدارس کشور باز و فعال 
و پویا بودنــد و تقریباً تمامــی کالس ها به 

صورت منظم برگزار شده است.
وی ادامه داد: همین مسیر هم انشاهلل پیش 
خواهد رفــت و دولت هم حامی اســتمرار 
همین فضای علمی باز ،رونده و حل کننده 

مشکالت در کشور خواهد بود.
رییس شورای اطالع رســانی دولت تاکید 
کرد: خط قرمز دولت وقفه در جریان تولید 
علم کشور است و هر عاملی که مانع جریان 
تولید در کشور می شود اجازه آن را نخواهد 
داد.وی دربــاره برخورد درون دانشــگاهی 
با برخی دانشــجویان ادامه داد: فرایندها و 
سازوکارهای درون دانشگاهی ظرفیت های 
کافی را برای پیشبرد علمی و نظم و انضباط 
دارد و باید اجاره داد ایــن موضوعات درون 
دانشگاهی انجام شود و دولت هم استقالل 

دانشگاهها را محترم می شمارد.

آماده سازی زیرساخت های کاالبرگ 
الکترونیکی در حال انجام است

ســخنگوی دولت دربــاره آخرین وضعیت 
اجرای کاالبــرگ الکترونیکی در کشــور 
اظهار داشــت: از ابتدا مجلــس در بودجه 
مقرر شده بود که یارانه به شیوه کاالبرگ یا 
سایر طرق ممکن باشد؛ دولت همین مسیر 
را طی کرد و اصل را بر این گذاشــت که اگر 
زیرساخت ها مهیا شــد، از این طریق انجام 
داد و وقتی زیرساخت ها و شرایط آن فراهم 
نیســت، پرداخت یارانه را متوقف نکند و به 

طور مستقیم پرداخت کند.
بهادری جهرمی اظهار داشت: مراحل آماده 
سازی زیرساخت های کاالبرگر الکترونیکی 
به دلیل مســتمر در حال پیگیــری و انجام 
اســت و در جلســات دولت از جمله ستاد 
تنظیم بازار و ســتادهماهنگی اقتصادی به 

صورت هفتگی رصد می شود.
وی ادامه داد: دولت اصرار دارد در تخصیص 
یارانه به مــردم و تامین کاالهای اساســی 
مــردم و منابع غذایی آنها ریســک نکند به 
روش هایی پیش بــرود کــه فرایند دچار 

حاشیه و وقفه نشود.

دولت برای نخستین بار با افزایش 
۵0درصدی یارانه مراکز نگهداری 
شبانه روزی معلوالن موافقت کرد

ســخنگوی دولــت در ادامــه به تشــریح 
برخی مصوبــات دولت پرداخــت و اظهار 
داشت: دولت برای نخســتین بار با افزایش 

۵۰درصدی یارانه مراکز نگهداری شــبانه 
روزی معلوالن موافقت کــرد و یارانه مراکز 
نگهــداری روزانــه معلــوالن ۳۵ و یارانه 
پرســتاران و مادرانی که در منزل از معلول 

مراقبت می کنند، ۲۰ درصد افزایش یافت.
وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با افزایش میزان 
کمک هزینــه )یارانه( پرداختی ســازمان 
بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی )روزانه 
و شــبانه روزی( بابت نگهداری، مراقبت و 
خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفهآموزی 
معلوالن و حق پرستاری افراد دارای آسیب 
نخاعی و معلوالن شــدید و خیلی شدید از 
محل اعتبارات تخصیصی ســازمان مذکور 
منــدرج در قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل 

کشور موافقت کرد.
ســخنگوی دولت در مــورد موافقت دولت 
با الیحه دو فوریتی ســاماندهی و نظارت بر 
تجارت مرزی ســخنگوی دولت با اشاره به 
مصوبات هیات دولت گفــت: پیرو مصوبات 
سفرهای استانی و وعده های رئیس جمهور 
در خصوص ســاماندهی فعالیت کولبران و 
ملوانان، دولت در راســتای تقویت اقتصاد 
مرز، تأمین معیشــت مرزنشینان، مدیریت 
واردات کاال، کاهش قاچاق کاال و ارز، رونق 
گردشــگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال 
پایدار مرزنشــینان با پیشــنهاد الیحه دو 
فوریتی »ســاماندهی و نظــارت بر تجارت 
مرزی )کولبری و ملوانی( و ایجاد اشــتغال 

پایدار مرزنشینان« موافقت کرد.
وی افزود: براســاس این الیحه و به منظور 
تقویت و رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد 
شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع 
و عرضه کاالهای مبادله مرزنشینی، تقویت 
معیشــت مرزنشــینان و کاهش مبادالت 
غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات 
کاال از طریق شــناورهای ســنتی و فلزی 
با ســاختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از 
۵۰۰ تن، ملوانی )تهلنجی( و فعاالن مرتبط 
با مبادالت مرزی )کولبران( به مدت ۵ سال 
مطابق با ترتیبات ایــن قانون مجاز و پس از 
آن کاالهــای وارداتی به اســتثنای میزان 
مورد نیاز مرزنشــینان و اصناف مستقر در 
مناطق مرزی، تابع قوانین و مقررات تجارت 
خارجی اســت.به گفته ســخنگوی دولت، 
محــدوده جغرافیایــی اجرای ایــن قانون 
شامل مناطق مرزی مشمول در استان های 
آذربایجان غربی، کردســتان، کرمانشــاه، 
خوزستان، بوشــهر، هرمزگان و سیستان و 
بلوچستان به موجب آیین نامه های هیئت 

وزیران تعیین می شود.
رییــس شــورای اطــالع رســانی دولت 
خاطرنشان کرد: سقف و ارزش کل واردات 
کاال از طریق رویه های فوق الذکر، به میزان 
حداکثر ۱۰ درصد حجم واردات ســال قبل 
تعیین و انجام آن منوط بــه ثبت آماری در 
ســامانه جامع تجارت، اخذ شناســه کاال و 
رهگیری، ثبت اطالعات در ســامانه جامع 
انبارها و تعیین منشاء ارز کاالهای وارداتی 

است.

9۵درصد متقاضیان طرح ملی مسکن 
تعیین تکلیف شدند

بهادری جهرمی درباره طرح ملی مســکن 

گفــت: ۹۵درصــد متقاضیان طــرح ملی 
مسکن تعیین تکلیف شــدند که برخی در 
مراحل ابتدایی اجرایی قرار دارند و یک و نیم 

میلیون نفر هم زمین تعیین شد.
وی ادامــه داد: در خصــوص تامین مصالح 
وزارت صمــت برنامــه ریزی کامــل برای 
تامین مصالــح ۴ میلیون و نیم مســکن در 
این ۴ ســال صورت گرفت و حدود ۴۰ هزار 
میلیارد تومان منابع دولتی برای ســاخت 

این واحدهای سازندگان قرار گرفته است.

پایان هفته، طرح آبرسانی سنندج
 افتتاح می شود

ســخنگوی دولت همچنین خبری خوش 
برای اهالی ســنندج داشــت و گفت: چند 
ســالی می شــود که آب مخزن سد قشالق 
ســنندج به دلیل تغذیه گرایی دچار تغییر 
در طعم و بو شــده و این موضوع، نارضایتی 
مردم را به دنبال داشــته اســت، تــا اینکه 
تصمیم بر این شــد برای رفع این مشکل، از 
سد آزاد بطور مســتقیم، آب به سنندج می 

رسد.
وی اظهار داشــت:طرح آبرســانی سنندج 
از بهمــن ســال ۱۳۹۹ آغــاز شــد و از 
اولویت دارترین پروژه های کشــور در دولت 
ســیزدهم قرار گرفت که اکنون با یک کار 

جهادی و شبانه روزی آماده افتتاح است.
به گفتــه بهادری جهرمی، بــا بهره برداری 
از این طرح، ســاالنه امکان آبرســانی ۵۷ 
میلیون مترمکعب آب به شــهر ســنندج 
ایجاد شــده اســت تا مردم از آب شــرب با 
کیفیت و پایدار بهره مند شوند که طراحی، 
ســاخت، نصب، راه اندازی آن به طور کامل 
توســط متخصصان، کارشناســان ایرانی و 

تولیدکنندگان داخلی انجام شده است.
ســخنگوی دولت بــا تبریک به مناســبت 
هفته بســیج گفت: بســیجیان بدون چشم 
داشــتی در شــرایط ســخت، بحران های 
کرونایی، مشــکل های معیشتی، کمک کار 
مردم بودند و در بیمارســتان ها و با فعالیت 
در مناطق محروم و روســتاها فعالیت های 
جهادی، امدادرســانی ها به حادثه دیدگان 
و بازســازی مناطق زلزله زده و ســیل زده 
پیشگام خدمت رسانی به مردم عزیز بوده اند.
بهادری جهرمی همچنین با تبریک ویژه به 
مناســبت میالد حضرت زینب و روز پرستار 
به جامعه پرســتاری اظهار داشت: مردم ما 
مجاهدت و تالش های پرستاران عزیز را که 
همراه با صبوری و حسن خلق بوده فراموش 
نمی کنند. انشاهلل با تالش و روحیه و اتحاد و 

انسجام که در تیم شاهد هستیم.

دولت تمام قد پشتیبان تیم ملی 
فوتبال است

سخنگوی دولت با تبریک بابت برد تیم ملی 
ایران برابر ولز، ابراز امیدواری کرد که شاهد 

موفقیت آن ها در بازی امشب نیز باشیم.
وی گفت: دولت تمام قد پشتیبان تیم ملی 
فوتبال بوده و از این بــه بعد هم خواهد بود و 

مستمر با آن ها در ارتباط هستیم.
رییــس شــورای اطــالع رســانی دولت 
بزرگترین پاداش تیم ملی فوتبال را شــاد 
کردن دل مردم و شادی همه مردم دانست 
و گفت: در خود هیات دولــت پاداش هایی 

در نظر گرفته شــده که به خودشان اطالع 
رسانی شد و برای برد امشــب هم پاداشی 

تعیین شده است.

رشد 269 درصدی تعیین تکلیف 
کاالهای موجود در انبارهای اموال 

تملیکی
ســخنگوی دولت با بیــان حرکت جهادی 
برای ســاماندهی انبارهای اموال تملیکی، 
گفت: این حرکت جهادی از یکســال پیش 
و بــا بازدید ریاســت محتــرم جمهوری از 
انبارهای اموال تملیکی در بوشهر آغاز شده 
اســت.وی افزود: از یکســال قبل به منظور 
رفع موانــع قانونی الیحه ای بــرای اصالح 
قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی و اساسنامه آن تنظیم و با قید 
دو فوریت به مجلس ارائه شد و منتظریم تا 
هرچه ســریعتر نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی آن را بررســی و تصویب نمایند، تا 
ســرعت اصالحات در این مجموعه بیشتر 
شود.وی افزود: دریکســال گذشته توسعه 
و تجهیز انبارهای ۱۴ اســتان به مســاحت 
۱۳ هزار متر مربع بالغ بر ۹۰ میلیارد تومان 

صورت گرفته است.
بهادری جهرمی گفت: از ابتدای امســال تا 
ابتدای آذرماه نســبت به دوره مشابه سال 
گذشــته ارزش تعیین تکلیف کاال بیش از 
۱۵ هزار میلیارد تومان و با رشد ۲۶۹ درصد 

مواجه بوده است.

بهره مندی 8 میلیون نفر از خدمات 
پنجره واحد

ســخنگوی دولت با بیان اینکــه ۸۳ درصد 
دســتگاه ها به ســامانه پنجره واحد متصل 
شــده اند، اظهار کرد: بیش از ۸ میلیون نفر 
توانسته اند از خدمات پنجره واحد بهره مند 
شــوند و ۱۷ درصد باقیمانده دستگاه ها هم 
یا در حال اتصال هســتند یا مســائل فنی 

دارند که قرار است حل شود.
وی درباره الیحه بودجه ســال آینده کشور 
نیز گفت: برای نخســتین بار در کشور برای 
بررســی الیحه بودجه کمیســیون خاصی 
در دولت ایجاد شــد تا به شکل تخصصی به 
این موضوع پرداخته شود؛نخستین جلسه 
کمیسیون بودجه هفته گذشته برگزار شد و 
این جلسات به صورت هفتگی در حال انجام 
است و با اصالح فرایندی که صورت گرفته، 
انتظار مــی رود که کار بررســی برنامه ها و 
احــکام بودجه زودتر پیــش رود و در موعد 

قانونی به مجلس ارسال شود.
ســخنگوی دولت درباره تغییرات دور دوم 
سفرهای استانی نســبت به دور اول گفت: 
ایــن دوره با تمرکــز بر تکمیــل و افتتاح و 
بهره بــرداری از طرح های دور اول اســت و 
اولویت دهــی به این حوزه صــورت خواهد 
گرفت. قرار اســت اســتان هایی در اولویت 
باشند که طرح های دور اول را موفق شدند 

با سرعت بیشتری پیش ببرند.
وی افزود: این امر هم مشوقی برای استان ها 
خواهد بود هم به نوعی رقابتی برای تسریع 
به انجام مصوبات سفرهای استانی و عمل به 

خواسته های مردم در این مدت است.
بهادری جهرمی یادآور شد: احتماالً دور دوم 
سفرها بخشی از ســفرها به صورت تشکیل 
جلسات هیئت وزیران در استان ها و بخشی 
دیگر هم به روش سابق در قالب سفر رییس 

جمهوری و برخی وزرا برگزار می شود.
ســخنگوی دولت تاکید کرد: بــا توجه به 
رصدی که هم در دور اول ســفرها و هم در 
مکمــل آن در ایــن فاصله صــورت گرفته 
اســت، دور دوم عملیاتی تر، طراحی شده تر 
و بــا آسیب شناســی دقیــق  از وضعیــت 
پیشرفت طرح های دور اول صورت خواهد 
گرفت تا شــاهد سرعت بخشــی بیشتر به 
عملیاتی شــدن مطالبات مردم در استان ها 

باشیم.

 وزیر پیشنهادی راه به زودی
 اعالم می شود

سخنگوی دولت درباره اینکه قرار بود وزیر 
پیشــنهادی راه و شهرســازی یکشنبه به 
مجلس معرفی شــود اما چنین نشد، گفت: 
وزیر پیشــنهادی راه به محض نهایی شدن 

اعالم می شود.
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اجرای فرایند صدور برخط گواهی قانون 
مالیات های مستقیم

سازمان امور مالیاتی اعالم کرد: تمامی مراحل دریافت استعالم گواهی 
مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مســتقیم، تهیه پاســخ و 
ارســال آن به مراجع قانونــی به منظــور صدور/تمدید/تجدید کارت 
بازرگانی و پروانه کســب یا کار، صرفــاً به صــورت الکترونیکی انجام 
می شــود.به گزارش ســازمان مالیاتی، از اول آذرماه امســال؛ تمامی 
مراحل دریافت اســتعالم گواهــی مالیاتی موضوع مــاده ۱۸۶ قانون 
مالیات های مستقیم، تهیه پاسخ و ارسال آن به مراجع قانونی به منظور 
صدور/تمدید/تجدیــد کارت بازرگانی و پروانه کســب یــا کار، صرفاً 
به صورت الکترونیکی انجام می شود. ارسال اســتعالم غیرالکترونیک 

)فیزیکی - کاغذی(، در حکم عدم استعالم بوده و فاقد وجاهت است.
براین اساس، انجام اســتعالم الکترونیکی از سوی مراجع قانونی صدور 
مجوز منوط به داشتن/تشــکیل پرونده مالیاتی فعال متقاضی در نظام 
مالیاتی بوده و چنانچه متقاضی، در نظام مالیاتــی فاقد بدهی مالیاتی 
قطعی باشد یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت آن اقدام کرده باشد، 
گواهی مذکور بدون نیاز به مراجعه حضوری وی و به صورت سیستمی 

و برخط صادر می شود.
الزم بــه ذکــر اســت، درخواســت ها، پاســخ ها، فهرســت بدهی 
درخواســت های صادره مرتبط با موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های 
مســتقیم برای مودیان محتــرم در درگاه ملی خدمــات الکترونیک 

سازمان به آدرس: My.tax.gov.ir قابل مشاهده است.

سازمان امور مالیاتی ابالغ کرد
مشوق مالیاتی جدید دولت به دارندگان 

رمزدارایی
سازمان امور مالیاتی کشور در بخشــنامه ای اعالم کرد که بازگشت ارز 
حاصل از رمزدارایی به چرخه اقتصادی، مشمول مزایای مالیاتی خواهد 
شد. داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای 
به ادارات کل امــور مالیاتــی اعالم کرد کــه بازگشــت ارز حاصل از 

رمزدارایی به چرخه اقتصادی، مشمول مزایای مالیاتی خواهد شد.
در این بخشنامه که پنجم آذر ماه صادر شــده، آمده است: مطابق ماده 
۱۱ آئین نامه اســتخراج رمزدارایی ها »مراکز استخراج رمزدارایی در 
صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اســاس ضوابط 
بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشــور بازگردانند، مشــمول مزایای 

مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.«

وزانه افزایش ۵۰ درصدی سقف دریافت ر
 ارز صرافی ها 

سخنگوی بانک مرکزی از افزایش سقف مجاز صرافی ها برای دریافت 
روزانه ارز مورد نیاز خود از بانک تا ۵۰ درصد خبر داد. 

»مصطفی قمری وفا« در حساب توئیتری خود نوشت: با هدف تسهیل 
خرید و فروش از به صورت اسکناس در شــبکه صرافی های عضو بازار 
متشــکل، ســقف مجاز صرافی ها برای دریافت روزانه ارز مورد نیاز از 
بانک، ۵۰ درصد افزایــش یافت و از ۱۰۰ هزار یورو بــه ۱۵۰ هزار یورو 
رســید.روز گذشــته نیز بانک مرکزی اعالم کرده بود که سقف فروش 
ارز به صورت اســکناس در بازار توافقی، برای اشــخاص دارای کارت 

بازرگانی از ۲ هزار یورو به ۶ هزار یورو افزایش یافت.
با تصمیم این بانــک و به منظــور تامین ارز )اســکناس( مــورد نیاز 
تولیدکنندگان و تجار برای تامین هزینه های مرتبــط با امور تجاری، 
سقف فروش ارز به صورت اسکناس به اشــخاص دارای کارت بازرگانی 

معتبر، از ۲ هزار یورو به ۶ هزار یورو رشد داشت.

تدابیر بانک مرکزی برای تامین به موقع ارز 
واردات کاالهای اساسی

 بانک مرکزی در تامین و تخصیص به موقــع منابع ارزی واردکنندگان 
کاالهای اساسی تدبیر افزایش ســقف تسهیالت و حوالجات ارزی را در 

کنار کاهش کارمزد انتقال ارز به کار برد.
 بانک مرکزی سیاســت های مختلفی برای کنترل بازار ارز و تامین ارز 

مورد نیاز کاالهای اساسی و دارو اتخاذ کرده است.
مهم ترین اقدامات انجام شــده توســط تیم اقتصادی دولت به منظور 
مدیریت بازار ارز می توان به عرضه اولیه اوراق ســکه بهار آزادی، تولید 
ســکه از طالی آب شــده با همکاری بخش خصوصــی و نظارت بانک 
مرکزی، حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه ۱۴۰۱، 
عرضه ارز توافقی در شعبات منتخب بانک های عامل، راه اندازی سامانه 
برخط فروش برخط ارز و شناســایی و انســداد ۲ هزار و ۳۰۰ حساب 

بانکی فعال غیرمجاز در بازار غیررسمی و فردایی اشاره کرد.
در ادامــه بانک مرکــزی تدابیری بــرای تامین و تخصیــص به موقع 
منابع ارزی برای واردکنندگان کاالهای اساســی اتخاذ کرده است که 
عبارت اند از افزایش ســقف تســهیالت ارزی کاالهای اساسی از ۲۰ به 
۶۰ میلیون یورو، افزایش سقف حوالجات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو و 
کاهش کارمزد انتقال ارز از منابع نیکو در تامین و تخصیص منابع ارزی 

برای کاالهای اساسی از ۱.۵ درصد به نیم درصد است.
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور کشور در نامه ای به رییس 
کل بانک مرکزی با تشکر از وی در خصوص اقدامات انجام شده نوشت: 
با وجود اختالل در عرضه جهانی و افزایش قیمت اغلب کاالهای اساسی 
به دلیل محدودیت های ناشــی از تحریم علیه کشــور، ذخایر کاالهای 
اساســی در وضعیت مطلوبی قــرار دارد و در نتیجه قیمت تمام شــده 

پایین تری نسبت به سایر کاالها در سبد غذایی مردم قرار دارد.
وی با اشــاره به ســه اقدام بانک مرکزی در تامین و تخصیص به موقع 
منابع ارزی واردات کاالهای اساســی همچون افزایش سقف تسهیالت 
ارزی تا ۶۰ میلیون تومان، افزایش ســقف حوالجات تا ۳۰ میلیون یورو 
و کاهش کارمــزد انتقــال ارز از منابع نیکو که موجــب آرامش تامین 

کاالهای اساسی شده است.

بازار

 شــاخص کل بورس تهــران در پایــان معامالت روز 
)سه شــنبه( با پنج هزار و ۸۵۵ واحد افزایش در ارتفاع 

یک میلیون و ۴۱۴ هزار واحدی ایستاد.
شاخص هم وزن با ۲ هزار و ۹۶۸ واحد افزایش به ۴۱۲ 
هزار و ۶۵۳ واحد و شــاخص قیمت با یک هزار و ۷۶۸ 

واحد رشد به ۲۴۵ هزار و ۷۸۵ واحد رسید.
شاخص بازار اول، چهار هزار و ۲۸ واحد و شاخص بازار 

دوم، ۱۲ هزار و ۶۰۱ واحد افزایش را ثبت کردند.
دیروز در معامالت بورس تهران، بیــش از ۶ میلیارد و 
۱۱ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۳ 

هزار و ۴۰ میلیارد ریال معامله شد.
همچنین ملی صنایع مس ایران )فملی( با ۹۲۷ واحد، 
پتروشــیمی نوری )نوری( با ۸۳۸ واحد، پاالیش نفت 
بندرعباس )شــبندر( با ۷۹۸ واحــد، مخابرات ایران 

)اخابر( بــا ۶۶۴ واحد، پتروشــیمی بوعلی 
ســینا )بوعلی( با ۴۴۵ واحــد، پاالیش نفت 
اصفهان )شــپنا( بــا ۴۱۰ واحد، شــرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
۳۹۷ واحد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با 
۳۰۴ واحد و گروه مپنا )رمپنا( با ۲۵۹ واحد 

تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشت.
در مقابل معدنــی و صنعتی گل گهــر )کگل( با ۸۱۰ 
واحد، ایــران خودرو )خــودرو( با ۳۶۶ واحد، ســایپا 
)خساپا( با ۱۴۲ واحد، گسترش سرمایه گذاری ایران 
خودرو )خگســتر( با ۹۰ واحد و گســترش نفت و گاز 
پارسیان )پارســان( با ۸۷ واحد تاثیر منفی بر شاخص 

بورس به همراه داشت.
بر پایه این گــزارش، نمــاد ایران خــودرو )خودرو(، 

گســترش ســرمایه گذاری ایــران خودرو 
)خگســتر(، ســایپا )خســاپا(، شــرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شســتا(، 
پاالیش نفت اصفهان )شــپنا(، پتروشیمی 
بوعلــی ســینا )بوعلــی( و پاالیــش نفت 
بندرعباس )شبندر( در نمادهای پُرتراکنش 
قرار داشــتند.گروه خودرو هم در معامالت 
صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
یک میلیــارد و ۶۲۶ میلیون برگه ســهم به ارزش پنج 

هزار و ۸۰ میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شاخص فرابورس نیز بیش از ۴۶ واحد افزایش داشت و 

به ۱۸ هزار و ۶۸۳ واحد رسید.

در این بازار بیش از ســه میلیارد و ۳۰۳ میلیون برگه 
ســهم و اوراق مالی دادوســتد شــد و تعداد دفعات 
معامــالت فرابورس بیش از ۱۹۷ هــزار و ۷۴۶ نوبت 

بود.
پتروشــیمی مارون )مارون(، پاالیــش نفت اصفهان 
)شپنا(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، صنایع شیمیایی 
کیمیاگران )شــکام(، توســعه و عمران استان کرمان 
)کرمان( و بیمه ســامان )بســاما( با تاثیــر مثبت بر 

شاخص فرابورس همراه بودند.
همچنین پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، تولید نبروی 
برق دماوند)دماوند(، جنرال مکانیک )رنیک(، صنایع 
مادیران )مادیرا(، تو لید برق ماهتاب کهنوج )بکهنوج( 
و توسعه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم( تاثیر منفی بر 

این شاخص داشتند.

 عضو هیات مدیره ســازمان ملی زمین و مسکن از رفع 
تعرض فوری بیش از ۱۴۰ هکتار زمین دولتی به ارزش 
۲۶۰۰ میلیــارد تومــان در آبان ماه امســال خبر داد.
ارســالن مالکی اظهار کرد: در آبان ماه بیشترین میزان 

وقوع تعرض در استان سیســتان و بلوچستان رخ داده 
و بیشــترین مســاحت رفع تعرض از زمین های دولتی 
مربوط به استان های البرز، کردســتان و کرمانشاه بوده 
اســت.وی همچنین در خصوص میزان اجرای احکام 

قضایی در خصــوص زمین های دولتی اضافــه کرد: از 
مجمــوع ۳۲ مورد اجــرای احکام قطعــی دادگاه ها به 
مساحت ۶۴۱ هکتار به ارزش ۸۸۲ میلیارد تومان، یگان 
حفاظت اســتان مرکزی با حدود ۵۳۴ هکتار بیشترین 

میزان اجرای احکام را به خود اختصاص داده اســت. با 
اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت سازمان ملی زمین و 
مسکن در استان های خراسان شمالی، زنجان، سمنان، 

قم و گلستان هیچگونه تعرضی گزارش نشده است.

بورس

زمین

خریدار  رییس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار با اشــاره به گذر بــورس از یک دوره 
پُرچالش، گفــت: برنامه هــای مختلفی از 
اوایل مهر ماه پارســال در ســه محور و در 
حوزه بازار ســرمایه تعریــف و تالش های 
گسترده ای برای رســیدن به اهداف انجام 

شد.
»مجید عشقی« در نشســت خبری اعالم 
کرد: بازار ســرمایه از یک دوره پر چالشــی 
گذر کرده و در دو سال و نیم گذشته مسایل 
مختلفی در بــازار رخ داد و منجــر به ایجاد 

فضای روانی در بازار شد.
وی افزود: وجود چنین فضایی باعث شــد تا 
بازار سختی را برای ســرمایه گذاران داشته 
باشیم که در این راستا معامالت بازار فراز و 

فرودهای مختلفی را تجربه کرد.
عشــقی خاطرنشــان کرد: نقش رسانه در 
کنترل فضای روانی، مطالبه گری شــرکت 
ها و نیز ایجــاد شــفافیت آشــکار بوده و 

عملکرد خوبی را از خود نشان داده است.
رییس ســازمان بورس تاکید کرد: از اوایل 
مهر ماه سال گذشــته برنامه های مختلفی 
در سه محور و در حوزه بازار سرمایه تعریف 
و تالش های گســترده ای برای رسیدن به 

اهداف انجام شد.
وی ادامــه داد: ۱۰ راهبــرد در راســتای 
حمایت از حقوق ســرمایه گذاران و با تاکید 
بر منافع بلنــد مدت و افزایــش نقش بازار 
سرمایه در تامین مالی و ارتقای اثربخشی و 
هوشمندسازی نظام نظارتی در نظر گرفته 

شد.
عشــقی اظهار داشت: در راســتای تقویت 
بســته ۱۰بنــدی حمایتی دولــت از بازار 
ســرمایه و پیگیــری مســتمر ُحســن 
اجرای مفــاد مختلف آن براســاس تاکید 
رئیس جمهوری در بهمن ۱۴۰۰، پیگیری 
و تعیین چگونگی محاسبات و اعمال سقف 
برای نرخ خوراک و سوخت صنایع، پیگیری 
تثبیت فرمول نحوه محاسبات حقوق دولتی 
معادن، پرداخت سود ســهام عدالت حدود 

۴۵ میلیون نفر و ســودهای رسوبی که در 
شــرکت ها مانده بــود، انجام شــد که این 

اقدامات ادامه دار خواهد بود.
وی اضافه کرد: اقدامات الزم برای پرداخت 
الکترونیکی ســود که مدت ها به دنبال آن 

بودیم، انجام شد.
رییس ســازمان بورس خاطرنشــان کرد: 
تقویت منابع و ســاز و کارهــای عملکردی 
صندوق تثبیــت و صندوق توســعه بازار و 
الزام به تخصیص ۱۰درصد از وجوه حاصل 
از عرضه اولیه سهام دولت برای بازارگردان 
از دیگر اقداماتی اســت که در دســتور کار 
قرار گرفته بود.وی به افزایش میزان عرضه 
خودرو در بورس کاال اشــاره کرد و گفت: در 
چند وقت گذشــته روند خوبی را در پیش 
گرفتیــم و به تازگی پذیــرش خودروهای 
پرتیــراژ در این بازار انجام شــد، اکنون هم 
عرضه هــا بــا هماهنگــی وزارت صمت و 

خودروسازان در حال انجام است.
عشــقی گفت: امیدوارم به جایی برسیم که 

همه عرضه های خودرو از طریق بورس کاال 
انجام شود و از این طریق روش های عحیب 

فروش خودرو جمع آوری شود.
رییس ســازمان بورس ادامه داد: مشــکل 
خودروســازها فقط بحث قیمــت گذاری 
دســتوری نیست، بلکه این مســاله باید در 
اصالح ســاختار مالی، اصــالح مالکیتی و 
تصدی گری دولت دنبال شــود که اکنون 
وزارت صمت پیگیر اســت و سازمان بورس 
هم اقدامــات الزم در این زمینــه را انجام 

خواهد داد.
وی خاطرنشــان کــرد: ســال گذشــته 
مشــکالتی درباره بودجه وجود داشــت، 
تصمیم هایی اخذ شــد که برخی در بودجه 

اعمال و برخی در زمان تصویب اجرا شد.
عشــقی تاکید کرد: آرامش نســبی ایجاد 
شده در بازار از ســمت بودجه بود که در این 
راســتا صحبت هایی در زمینه نرخ خوراک 
و ســوخت صنایع و بحث های مشابه انجام 
شــد.رییس ســازمان بورس بــه پرداخت 

سود سهام عدالت اشــاره کرد و گفت: سال 
گذشته سود سهام عدالت به صورت یک جا 

پرداخت شد.

پرداخت الکترونیکی سود مجامع 
در دستور کار مجلس

وی، پرداخــت الکترونیکی ســود مجامع 
را دیگر اقدام های در دســتور کار سازمان 
بورس اعــالم کــرد و افزود: ایــن موضوع 
و اجرایــی شــدن آن دور از ذهــن به نظر 
می رســید اما با پیگیری های انجام شــده 
این مساله در قانون بودجه به صورت قانون 

درآمد و اکنون در حال اجرا است.

مطالبه گری سازمان بورس برای 
پرداخت سودهای رسوبی

عشقی، به سودهای رســوبی در شرکت ها 
اشــاره کرد و گفت: با توجه به اطالعات ارائه 
شده از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی 
و اوراق بهادار، این ســودها شناســایی و به 

مرحله پرداخت رســید کــه همچنان این 
مطالبه گــری بــرای پرداخت ســودهای 

رسوبی ادامه دارد.
رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار به 
سرمایه گذاری غیرمستقیم در بورس اشاره 
کرد و گفت: با اســتفاده از ابزارها و نهادهای 
مالی باید ســرمایه گذاری غیرمســتقیم را 
طوری افزایش داد که همه افراد متناسب با 
سطح ریسک بتوانند ابزار انتخابی کنند که 
در راستای چنین مساله ای انواع صندوق ها 
مثــل صندوق هــای اهرمی و جســورانه و 
تضمین ســود و صندوق زمین و ساختمان 

تعریف شد.

توضیح عشقی درخصوص استعفای 
خود از سازمان بورس

عشقی در پاسخ به ســوال خبرنگار ایرنا در 
خصوص اســتعفای خود شفاف سازی کرد 
و گفت: رفتن بنده از ســازمان برای روسای 

سازمان شیرین است.
وی اظهــار داشــت: اتاق رئیس ســازمان 
به خصوص طــی یکی دو ســال اخیر اتاق 

شکنجه بوده است.
عشــقی بیان داشــت: تصور بنــده به این 
صورت بــود که شــاید کناره گیــری ام از 
ســازمان به نفع بازار ســرمایه باشــد، اما 
همه اعضای شــورا به اتفاق با این استعفاء 

مخالفت کردند و منتفی شد.
رییس ســازمان بورس ادامه داد: این مساله 
باعث شد تا هیچ اسمی از شورا برده نشود و 
صحبت های مطرح شده یک اشتباه خبری 
بود.وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایرنا 
مبنی بر اینکه آیا فشــاری از سوی مجلس 
برای استعفا اعمال شده است یا خیر، ادامه 
داد: با مجلس در تعامل هســتیم و این گونه 
نیست که مجلس برای استعفا فشاری وارد 
کرده باشــد.وی اضافه کرد: سازمان بورس 
یــک نهاد حرفــه ای و تخصصی اســت که 
امید می رود رســانه ها نیز کمک کنند تا به 

اقدامات اصلی در این سازمان بپردازیم.

وند صعودی شاخص بورس با رشد ۵ هزار واحدی تداوم ر

آزادسازی ۱۴۰ هکتار زمین دولتی به ارزش ۲۶۰۰ هزار میلیارد تومان

سقف فروش ارز در بازار توافقی به اشخاص دارای کارت بازرگانی معتبر، از دو هزار یورو به 6 هزار یورو افزایش یافت

تصمیم بانک مرکزی برای بازار ارز
مریم فکری  سرانجام دالر توانست باالی 
مرز حســاس قیمتی ۳۵هزار و ۸۰۰ تومان 

ثابت شود و رشد بیشتری داشته باشد.
 از نگاه کارشناســان فنی، عبور نرخ دالر از 
مرز ۳۵هــزار و ۸۰۰ تومان، اتفاقی بســیار 

مهم برای فعاالن این بازار خواهد بود.
طی دو هفته اخیر نرخ دالر در محدوده ۳۴ 
هزار و ۷۰۰ تومان تا ۳۵ هزار و ۸۰۰ تومان 
قرار داشــت و در این محدوده بــاال و پایین 

می شد.
گزارش ها نشــان می دهد که طی یک هفته 
گذشــته نرخ دالر طی یک هفته گذشــته 
۹۳۲ تومان گران شــده اســت و این یعنی 
بازار ارز افزایش ۲.۶ درصدی نرخ دالر را به 

خود دیده است.
البته روند دیروز بازاز ارز حاکی از آن اســت 
که دیروز در ســاعاتی از روز، دالر رنگ ۳۶ 
هزار تومان را هم به خود دیــد و وارد کانال 
۳۶ هزار تومان شــد، اما دوباره قیمت دالر 
کاهش یافت و در نهایت روی عدد ۳۵ هزار 

و ۸۱۲ تومان ایستاد.

گرانی 8.8 درصدی قیمت دالر 
در یک ماه

در این میــان، تغییر اعــداد و ارقام یک ماه 
گذشته بازار ارز، از رشد ۸.۸ درصدی قیمت 
دالر حکایــت دارد، به طوری که بــازار ارز 
شــاهد گرانی ۲ هزار و ۸۹۸ تومانی قیمت 

دالر بود.
در این شــرایط، دالر آهســته آهســته به 
کانال ۳۶ هــزار تومان نزدیک می شــود و 
این موضوع می تواند زمینه ساز ورود بیشتر 

خریداران به بازار شود.
به نظر فعــاالن بــازار ارز، قیمــت دالر در 
روزهای گذشته رشد آهســته ای داشته و 
علت ایــن موضوع نیز به زیــاد بودن میزان 

عرضه برمی گردد.
در شرایطی که روز یک شــنبه هفته جاری 
بانک مرکزی در مطلبــی از مطلوب بودن 
وضعیت منابــع ارزی کشــور خبــر داد، 
دیروز این بانک در اطالعیــه ای اعالم کرد: 
با تصمیــم این بانک و به منظــور تامین ارز 
)اســکناس( مورد نیــاز تولیدکنندگان و 
تجار برای تامیــن هزینه های مرتبط با امور 
تجاری، ســقف فروش ارز در بازار توافقی به 
صورت اسکناس به اشــخاص دارای کارت 
بازرگانی معتبر، از دو هزار یــورو به ۶ هزار 
یورو افزایش یافت. گفتنی است، شناسایی 

و تامین ارز موردنیاز سایر گروه ها در دستور 
کار مستمر بانک مرکزی است.

بررسی ها نشان می دهد با این تصمیم، اگر 
شــخصی که کارت بازرگانی دارد، به خرید 
ارز با ســهمیه ۶ هزار یورویی اقــدام کند، 
دیگر امکان دریافت سهمیه قبلی )دو هزار 

دالری( را ندارد.
این تغییر سه برابری برای دارندگان کارت 
بازرگانــی از جمله دغدغه هایــی بود که با 
آغاز به کار بازار توافقی با محدودیت ســقف 
دو هزار یورویی برای همه افراد، مورد انتقاد 
فعاالن اقتصــادی قرار داشــت و این افراد 
تاکید داشتند برای تامین نیاز ارزی بیش از 
دو هزار دالری، مجبور به تهیه ارز مورد نیاز 
از بازار آزاد و غیررسمی هستند و در نتیجه 
این اقدام، تقاضای واقعی به جای صرافی ها، 
به بازار آزاد وارد شــده بــود. هرچند به نظر 
می رسد برای برخی دیگر از متقاضیان نیز 
ضــرورت دارد تغییری در ســهمیه مذکور 

شکل بگیرد.
رویکرد جدیــد بانک مرکزی بــرای تغییر 
ســهمیه خرید ارز با کارت ملی در شرایطی 
اســت که روزهای گذشــته، ایــن بانک به 
عرضه اوراق ارزی اقدام کــرده بود. به گونه 

ای کــه به گفته یــک مقــام ارزی در بانک 
مرکزی این بانک با توجه به بحث انتظارات 
تورمی در جامعه به این جمع بندی رســید 
که تغییر سلیقه ســرمایه گذاری بین مردم 
شکل گرفته و باید یک پاسخگویی برای این 
تغییر سلیقه ما به ازای بیرونی باشد تا مردم 
بتوانند به ســهولت مدیریت دارایی خود را 
انجام دهند که انتشــار اوراق ارزی از جمله 

اقدامات ارزی بانک مرکزی است.
این مقام مســئول در خصــوص این طرح 
اظهار داشــت: اوراق مزبور سه ماهه و برای 
اشــخاص حقیقی ایرانی باالی ۱۸ ســال 
است. ســر رســید این اوراق نیز ۲۵ بهمن 
ماه سال جاری اســت. حداقل میزان خرید 
معــادل ریالــی ایــن اوراق ۱۰۰۰ دالر و 

حداکثر ۴۰۰۰ دالر است.



ناهماهنگی نهادها، کشاورزان را دچار دردسر کرد
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امروز ۹ آذر ماه
وسیه راه اندازی می شود شورای تجاری ایران و ر

شورای تجاری ایران و روسیه با هدف رفع موانع همکاری های صنعتی 
و تجاری میان طرف های ایرانی و روس آغاز به کار می کند.

به نقل از سازمان توســعه تجارت ایران، همزمان با سفر علیرضا پیمان 
پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توســعه تجارت ایران و اعزام 
هیأت ۵۰ نفره تجاری از استان اصفهان به روسیه، شورای تجاری ایران 

و روسیه آغاز به کار می کند.
شورای تجاری ایران و روسیه، به عنوان شورای مشترک میان سازمان 
توسعه تجارت ایران و اتحادیه کارآفرینان و صنعتگران روسیه با هدف 
رفع موانع همکاری های صنعتی و تجاری میان طرف های ایرانی و روس 
تشکیل خواهد شد.مراسم آغاز به کار این شــورا  امروز چهارشنبه نهم 
آذرماه با حضور رئیس سازمان توســعه تجارت ایران و رئیس اتحادیه 

کارآفرینان و صنعتگران روسیه برگزار می شود.
از دیگر اهداف ســفر هیأت ایرانی به روســیه می توان به توسعه روابط 

تجاری، گردشگری و همکاری های صنعتی اشاره کرد.

وزیر ارتباطات:
وژه فیبرنوری با همکاری ۱۰ اپراتور سیار و ثابت  پر

وارد فاز اجرایی شده است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: پروژه فیبرنوری منازل و کسب 
و کارها وارد فاز اجرایی شده است. این طرح با همکاری ۱۰ اپراتور ثابت 
و سیار در دوازده استان آغاز شده و با سرعت پیش می رود. با تکمیل آن 
مردم تفاوت در کیفیت و سرعت دسترسی تکنولوژی فیبرنوری نسبت 

به وضعیت فعلی را تجربه می کنند.
»عیسی زارع پور« در کانال خود در بله نوشــت: مطابق برنامه هفتگی 
دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسالمی امروز میزبان محمد علیپور 
نماینده مردم ماکو، پلدشــت، چالدران و شــوط، حســین گودرزی 
نماینده مــردم درود و ازنا و خانم ســارا فالحی نماینــده مردم ایالم، 

مهران، ایوان، شیروان، چرداول و ملکشاهی بودم.
وی افزود: در این دیدارها به بررســی وضعیت ارتباطات مناطق حوزه 
انتخابیه آنها پرداختیم.   برای بررســی دقیق تر وضعیت روستاها نیز با 
یکی از دهیاران تماس گرفتم و از وضعیت ارتباطات آن روستا پرسیدم 

تا صحت گزارش های دریافتی را در حضور نماینده آنجا بسنجیم.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: در بیشتر مناطق این استان ها به دلیل بافت 
کوهســتانی و صعب العبور بودن مسیرهای دسترســی، با مشکالت و 
سختی هایی در روند توسعه ارتباطات روســتایی مواجهیم. اما مطابق 
برنامه ریزی دقیقی که انجام شــده با تالش همــکاران متخصصم در 
وزارت ارتباطات، طرح تامین ارتباطات این مناطق در دست اجراست و 
انشاا... تا پایان شهریور سال آینده، همه روستاهای باالی بیست خانوار 

ایران، تحت شبکه ارتباطی پایدار و با کیفیت قرار می گیرند.  
زارع پور گفت: عــالوه بر پروژه اینترنت روســتایی پــروژه فیبرنوری 
منازل و کســب و کارها هم که وارد فاز اجرایی شده، از موضوعات مورد 
بحث امروز من با نمایندگان بود. خوشــبختانه این طرح که به معنای 
واقعی کلمه در عرصه ارتباطات کشــور تحول عظیمی ایجاد می کند با 
همکاری ۱۰ اپراتور ثابت و ســیار در دوازده استان آغاز شده و با سرعت 
پیش می رود. انشــاا... با تکمیل آن مردم عزیزمان تفاوت در کیفیت و 
سرعت دسترسی تکنولوژی فیبرنوری را نسبت به وضعیت فعلی تجربه 

می کنند.

 ایران دهمین خودروساز دنیا در میزان تولید است
وی اقتصادی در سال 1402 جزئیات تولید خودر

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان کشور با بیان 
اینکه خودروی اقتصادی تا پایان ســال ۱۴۰۲ تولید می شــود، گفت: 
براساس توافقات انجام شده، مقرر شد قطعات این خودرو بدون واسطه 

در اختیار خودروساز قرار گیرد.
محمدرضا نجفی منش اظهار داشــت: یکی از مشکالت اساسی قطعه 
سازان، کمبود منابع مالی اســت. با توجه به قیمت فعلی خودرو، تامین 
مالی همواره برای خودروسازان به ســختی امکان پذیر است و همین 
موضوع موجب می شود که خودروسازان دچار ضرر و زیان شوند و دائما 
در پرداخت مطالبات قطعه ســازان نیز با کمبود مالی مواجه باشــند و 

بدهی خود را با تاخیر پرداخت کنند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان کشور ا با بیان 
اینکه مطالبات معوق قطعه ســازان اکنون به بیش از ۵۰ هزار میلیارد 
تومان رســیده اســت، افزود: براســاس مذاکراتی که با خودروسازان 
انجام شد، مقرر شــده اســت خودروســازان در ابتدا مطالبات قطعه 
ســازان ضعیف تر و قطعه ســازانی که از ۱۲۰ روز پیش تاکنون وجهی 
از خودروســازان دریافت نکرده اند پرداخت شود تا مشکلی برای ادامه 

فعالیتشان ایجاد نشود. 
وی مدعی شــد: یکی از راه های جلوگیری از ضرر و زیان خودروسازان 
عرضه خودرو در بورس اســت، با این روش هم خودروســاز می تواند 
خودرو را با قیمتی باالتری عرضه کند و هم خریدار می تواند خودرو را با 

قیمتی کمتر از بازار خریداری کند. 
نجفی منش با اشاره به افزایش تولید خودرو نسبت به سال گذشته بیان 
داشت: ایران اکنون دهمین خودروساز دنیا در میزان تولید است و این 

در حالی که در سال های قبل رتبه نوزدهم جهان را داشتیم. 
وی در پاسخ به این ســوال که آیا تحریم واردات خودروهای فرانسوی 
تاثیــری در واردات قطعــات این خودروهــا نیز دارد، گفــت: واردات 
خودروهای فرانسوی از ســوی ایران تحریم شد اما واردات این قطعات 

تحریم نشده و منعی برای واردات آن وجود ندارد. 
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه ســازان کشــور بیان 
داشــت: با توجه به اینکه خودروهای فرانســوی پیش از این در کشور 
تولید می شــد بنابراین بخش بیشــتر قطعات مورد نیاز این خودروها 
اکنون در کشور تولید می شود و مشــکلی در تامین این قطعات وجود 
ندارد. نجفی منــش در رابطه با تولید خودروی مشــترک بین ایران و 
روسیه اظهار داشــت: این مساله در حال بررسی اســت و امیدواریم به 

زودی عملیاتی شود. 
وی با اشاره به تولید خودروی اقتصادی اظهار داشت: با توجه به رایزنی 
هایی که بین وزارت صمت، خودروساز و انجمن قطعه سازان انجام شده 

قرار است که این خودرو در اواخر سال آینده تولید  شود. 
نجفی منی اظهار داشــت: خودروی اقتصادی باید همه استانداردهای 
موجود را برآورده کند و با قیمتی تولید شــود که خرید آن برای اقشار 
کم درآمد امکان پذیر باشــد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه 
و قطعه سازان کشور بیان داشت: براســاس قراردادهای که بین انجمن 
و خودروســاز منعقد شــد، قرار اســت قطعات مورد نیاز تولید خودرو 

اقتصادی بدون واسطه به خودروساز تحویل شود. 

تولید

 وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی گفت: از محل تبصره 
۱۸ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان به استان ها از سوی 
ســازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته است تا شاهد 

بهار و رونقی در ایجاد اشتغال باشیم.
»سید صولت مرتضوی« در جمع خبرنگاران در حاشیه 
کارگروه ملی اشتغالزایی روســتایی و عشایری اظهار 
داشت: خبر خوشی برای ملت عزیز و کارآفرینان داریم 
که این تسهیالت به رونق اشــتغالزایی کمک خواهد 

کرد.
وی افــزود: همچنین از محل منابع تبصــره ۱۶ منابع 

خوبی در اختیار دستگاه ها قرار گرفته است 
تا در اختیار کارفرمایان و افــراد جویای کار 

اختصاص دهند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به 
وعده یک میلیون فرصت شــغلی در دولت 
ســیزدهم ابراز امیدواری کرد: بــا طرح ها 
و تامین زیرســاخت ها بتوانیم ایــن تعداد 

فرصت شــغلی با کد ملی و راســتی آزمایی در اختیار 
مردم قرار دهیم.

وی خاطرنشــان کرد: به طرح هایی کــه دارای توجیه 

اقتصادی و فنی باشد تسهیالت اشتغالزایی 
پرداخت می شود.

مرتضوی به مصوبه های جلسه امروز کارگروه 
اشــتغال روســتایی و عشایر اشــاره کرد و 
گفت: در این جلســه پیش بینی کرد منابعی 
از صندوق توســعه ملی و اجازه رهبر معظم 
انقالب اسالمی در اختیار روســتاییان قرار 

گیرد.
وزیر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی تاکید کــرد: برای 
توسعه اشتغالزایی در روســتاها از صندوق توسعه ملی 

و مبالغی که در بانک ها و بازپرداخت تسهیالت از سال 
۹۷ باقی مانده است که امیدواریم بتوانیم جذب کنیم.

وی عنوان کــرد: در این جلســه وضعیــت بانک ها و 
دســتگاه ها را رصد و ارزیابی کردیم گزارش های ارایه 
شــد که اقدامات خوبی در این زمینه صــورت گرفته 

است.
مرتضوی در پاســخ به ســوال خبرنگاری در خصوص 
نتیجه بازی ایران و آمریــکا گفت: امیدوارم که با دعای 
خیر مردم و سایر ملت ها، ۳ هیچ به نفع تیم کشورمان 

باشد.

وزیر

سمیه رسولی  وزیــر صمت وعده داده که 
تا پایان ۱۴۰۲ تراز تجاری مثبت می شــود 
این در حالیســت که آمار ۸ ماهه نشان می 
دهد عمده صادرات مــواد اولیه ارزان و تراز 
تجاری با یک رکورد بیش از ۴ میلیارد دالر 

منفی بوده است.
 ســید رضا فاطمی امین وزیــر صمت ۳۰ 
مهر ماه ســال جاری وعده داده است که با 
توجه به اهمیت مقوله صــادرات، روند تراز 
تجاری کشور در پایان ســال ۱۴۰۲ مثبت 
می شود؛ وی همچنین بر عزم بخش تجاری 
کشور برای خروج سبد صادرات از وضعیت 
متمرکز و جایگزینی کاالهــای پیچیده به 
جای کاالهای خــام و نیمه خام تاکید کرده 
بود.حــال بررســی روند تجــارت خارجی 
کشور در ۸ ماه نخست سال جاری حکایت 
از مسیر دشــوار دولت برای رفتن به سمت 
تراز تجــاری مثبت و پیچیده کردن ســبد 

صادراتی دارد.

تراز تجاری منفی 4.۷ میلیارد دالری
بر اســاس آماری که گمرک ایران منتشــر 
کرد مشخص شــد در این بازه زمانی میزان 
صادرات غیرنفتــی ۷۰ میلیون و ۴۰۲ هزار 
تن به ارزش ۳۲ میلیارد و ۳۶۸ میلیون دالر 
و میــزان واردات ۲۳ میلیــون و ۴۰۵ هزار 
تن بــه ارزش ۳۷ میلیــارد و ۱۱۶ میلیون 
دالر بوده که نشــان می دهد تراز تجاری به 
صورت محسوســی منفی شده و به منفی ۴ 

میلیارد و ۷۴۸ میلیون دالر رسیده است.
همچنیــن ارزیابــی مقاصــد و کاالهای 
صادراتــی در این مدت نشــان می دهد که 
مانند ســالهای همچنان ۵ کشــور نخست 
خریدار کاالی ایران کشورهای چین، عراق، 
امارات متحده عربی، ترکیه و هند هســتند 
و نکته جالب تــر در مــورد کاالهای عمده 
صادراتی اســت که همچون گذشته اقالم 
خام و نیمه خام از جمله پروپان مایع شــده، 
متانول، بوتــان مایع شــده، پلی اتیلن، قیر 

نفت، اوره، گاز طبیعی مایع شــده، شمش 
از آهن و فوالد و روغن های ســبک در صدر 

صادرات قرار دارند.

باالترین تراز تجاری منفی در 1401
از سویی دیگر بررســی وضعیت تراز تجاری 
۸ ماهه ســال های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و 
۱۴۰۱ نشــان می دهد که بیشــترین تراز 

تجاری منفی برای سال جاری بوده است.
بر همین اســاس تراز تجاری ۸ ماهه ۱۳۹۸ 
رقمی معــادل منفی یک میلیــارد و ۷۲۱ 
میلیون دالر بود که در سال ۱۳۹۹ به منفی 
۴ میلیارد و ۵۵۲ میلیون دالر رســید. این 
رقم در ســال ۱۴۰۰ منفی یــک میلیارد 
و ۲۲۴ میلیون دالر اعالم شــد. بنابراین با 
توجه به اینکه تراز تجــاری ۸ ماهه ۱۴۰۱ 
معادل منفی ۴ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دالر 
است، شاهد منفی ترین تراز تجاری در بازه 

۸ ماهه هستیم.

صادرات مواد اولیه ارزان
در ایــن رابطه ســید مصطفی موســوی 
نایب رئیس کمیســیون توســعه صادرات 
غیرنفتی اتاق بازرگانــی ایران در گفت و گو 
با مهر اظهار کرد: وزن صــادرات غیرنفتی 
که ۷۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تن اعالم شــده 
و از آن طــرف ارزش صــادرات ۳۲ میلیارد 
و ۳۶۸ میلیون دالر بوده، بیانگر آن اســت 
که صادرات ایران بیشــتر روی مــواد اولیه 
کــم ارزش متمرکز شــده اســت؛ در واقع 
خارجی ها اقدام به خرید مواد اولیه همچون 
آهن، مواد پتروشیمی و… با قیمت ارزان از 

ایران کرده اند.
وی افزود: از سویی دیگر وزن واردات ۲۳ 
میلیــون و ۴۰۵ هزار تــن آن هم با ارزش 
۳۷ میلیارد و ۱۱۶ میلیــون دالر بوده که 
نشــان می دهد کاالی مصرفی نهایی وارد 
کشور شــده اســت؛ یعنی ایران در مقابل 
صادرات مــواد اولیه و مواد خــام و نیمه 

خام اقدام واردات کاالهای مصرفی کرده 
است.

امکان مثبت شدن تراز تجاری در یک 
سال وجود دارد؟

موســوی در مورد اینکه امکان مثبت شدن 
تراز تجاری در یک سال وجود دارد، تصریح 
کرد: تراز تجــاری بیــش از ۴ میلیارد دالر 
منفی است بنابراین شــاید دولت بتواند با 
سیاســت های غلط همچون بخشنامه ها و 
بســتن عوارض روی مواد اولیه موقتاً تراز را 
در ســال آینده مثبت کند اما بازار از نو خود 

را می سازد.
وی ادامه داد: یک نمونه از سیاست هایی که 
اخیراً اعمال شــده مربوط به بستن عوارض 
روی سه محصول کشاورزی باارزش گوجه 
فرنگی، پیاز و ســیب زمینی اســت؛ با این 
عوارض ها صادرات انجام می شــود و دولت 

هم سود می برد اما کشاورز ضربه می خورد.

استفاده از درآمدهای نفتی برای 
ایجاد صنایع تبدیلی

نایب رئیس کمیســیون توســعه صادرات 
غیرنفتی اتاق بازرگانی ایــران با بیان اینکه 
دولت بایــد اجازه تنفس بــه عرضه و تقاضا 
بدهد، گفت: نکتــه مهم در مورد توســعه 
صادرات غیرنفتی این اســت که دولت باید 
دخالت خــود را کم کند و از ســوی دیگر با 
تزریق درآمدهای نفتــی به بخش تولید، به 

ایجاد صنایع تبدیلی کمک کند.

لزوم تخصیص مشوق و سوبسید
 به تولید

وی افزود: دولت باید به جای سیاســت های 
غلط، تصمیمات دقیق و قابــل اجرا بگیرد؛ 
از جمله مهم ترین سیاســت هایی که باید 
اتخاذ شــود تخصیــص جایزه، مشــوق و 
سوبسید به تولید همچون سوبسید حمل و 

نقل و… است.

حمایت از تولید مساوی با توسعه 
صادرات است

موســوی با بیان اینکه هم اکنون ما به جای 
اعطای مشــوق، در حــال تنبیــه صنعت 
هستیم، اظهار کرد: عدم حمایت از تولید و 
عواقب سنگین این بخش موجب شده کسی 
خود را درگیر تولید نکند و صنایع کوچک و 
متوسط تولید را رها کرده و به سمت تجارت 
داللی برونــد. در واقع ســرمایه ها غیرمولد 
شده و تولید طرفداری ندارد.وی تاکید کرد: 
اگر دولت بتواند با سیاســت های درست و 
اعطای مشوق، تولید را تقویت کند می توان 
امید داشت که صادرات غیرنفتی نیز توسعه 
یابد و از صادرات مواد خام و نیمه خام عبور 
کنیم اما اگر قرار باشــد با سیاست های غلط 
صادرات را توسعه بخشیم نه تنها این توسعه 
موقت خواهد بــود بلکه تولیــد هم ضربه 
می خورد و ســرمایه گذاری های غیرمولد 

رونق می گیرد.

فاطمه امیر احمدی  امسال تولید تراکتور 
نسبت به سال گذشــته ۳۳درصد افزایش 
یافت اما بــا این وجــود، تراکتورهای تولید 
داخــل پاســخگوی نیازهای کشــاورزان 
نبوده و متقاضیان باید ۳ تا ۴ ســال در صف 
انتظار باشند.کشــاورزی یکی از بخش های 
مهم ســرزمین ها بوده که امنیــت غذایی 
جوامع بشــری را تضمین می کنــد. در این 
راســتا تراکتور یکــی از ابزارهــای اصلی 
کشــت محصوالت کشــاورزی بوده که با 
توســعه صنعت، تراکتورسازی هم متحول 
شده اســت. در واقع بین قدیمی ترین های 
ماشین آالت مولد نیرو در حوزه کشاورزی، 
تراکتورها هســتند که نقش بســیاری در 
رونق و توســعه فعالیت های زراعتی دارد. 
امروز با پیشــرفت تکنولــوژی تجهیزات 
حوزه های مختلف متحول شده و انجام امور 

را بهینه کرده است.
ایران با قدمتــی حدود ۶۰ ســال در حوزه 
تراکتورسازی بخشــی از نیازهای بازارهای 
بین المللــی را نیز پوشــش می دهــد. اما 
مدتی اســت صحبت هایی از انباشت تقاضا 
شــده و اینکه تولید تراکتور متناسب با نیاز 
داخل نبوده و این امر منجــر به ایجاد صف 
خرید شــده اســت. در این باره تاکید شده 
باید بخشی از نیاز کشــور با واردات تأمین 
شــود. حال پرسش این اســت که آیا ایران 
با پیشــینه ای ۶۰ ســاله، امروز باید یکی از 

کشورهای واردکننده تراکتور باشد؟
این در حالی اســت کــه ترکیه با ســابقه 
فعالیــت کمتر تیراژ تولید خــود را افزایش 
داده و ســهم خواهی خود را در بازار جهانی 
باال برده اســت. آیــا تراکتورهــای داخلی 
به لحاظ فنــاوری با امکانات و آپشــن های 

جهانی، تولید و تأمین می شوند؟
خبرنگار مهر برای پاســخ به این سواالت به 
ســراغ زنجیره تأمین تراکتورسازی کشور 
رفت زیــرا کیفیت، تیــراژ و قیمت قطعات 

از اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت. یونس 
اکبرپــور پایدار، رئیس انجمن ســازندگان 
قطعه، ماشــین و مجموعه هــای صنعتی و 
خودرو تبریز دربــاره وضعیت تولید قطعات 
به مهــر گفت: ظرفیت قطعه ســازی داخل 
خالی اســت و صنعتگران توان تأمین تمام 

نیاز داخل را دارند.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا قیمت 
قطعات داخل نســبت به مشــابه خارجی 
رقابتی اســت، عنوان کرد: تفاوت قیمت ها 
جزئی اســت و بین ۱۷ تا ۲۰ درصد قطعات 
تولیدات داخل باالتر از نوع خارجی اســت. 
این امر هــم به تیراژ تولید برمــی گردد؛ هر 
چه شــمارگان تولید باالتر باشد بهای تمام 
شده رقابتی تر خواهد بود.این فعال صنعت 
درباره مشکالت تولید اظهار کرد: مهم ترین 
مسئله صنایع نقدینگی و تأمین سرمایه در 
گردش است. در حال حاضر سازنده تراکتور 
هزینه قطعات زنجیره تأمین را هر ۳ تا ۴ ماه 
می پردازد اما قطعه ساز باید حقوق کارگران 
و کارکنان خود را ماهانه بپــردازد بنابراین 
باید منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد 
تا بتواند از پس هزینه های جاری خود برآید.

افزایش ۵0 درصدی تولید
در ادامــه محمــود دریانــی از دیگــر 
تولیدکننــدگان فعال در زنجیــره تأمین 
قطعات تراکتورهای داخلی با اشاره به تولید 
قطعات بر اساس سفارش شــرکت مادر به 
مهر گفت: امســال تیراژ نســبت به ســال 
گذشــته افزایش یافته به طوری که قطعه 

سازان ناچار به افزایش شیفت ها شده اند.
وی افــزود: آمار تولید امســال، نشــان از 
افزایش ۵۰ درصدی در این حوزه داشته که 
این نویدبخش خوبی برای بازار داخل است.

دریانی در ادامه ســخنان خود با بیان اینکه 
قطعه ســازان با دور زدن تحریم توانسته اند 
دانش فنی خــود را روزآمــد کنند، تصریح 

کرد: در حال حاضر با همکاری کشورهایی 
ماننــد کــره جنوبــی، هنــد، ترکیه و… 
تکنولوژی ســاخت قطعات به روز شده و به 
لحاظ کیفیت می توان با نمونه های خارجی 

وارد رقابت شد.

تولید داخل پاسخگو بازار است
بر اساس آمارهای منتشر شده تا پایان مهر 
امسال نزدیک به ۷۰ هزار تراکتور جاده ای 
به ارزش یک میلیــارد و ۶۳۴ میلیون دالر 
وارد کشور شده است. به گفته کارشناسان 
این آمار مربوط به تراکتورهای کشــاورزی 
نبوده ضمــن اینکــه واردات ایــن حجم 
تراکتور در ســایر بخش ها هم بر اساس آمار 
گمرک نمی تواند صحت داشــته باشد. مهر 
در ادامه گــزارش خود درباره آمــار تولید 
و نیاز بازار کشــور به ســراغ یکی از فعاالن 
حوزه تراکتورسازی رفت. ناصر قربانیان در 
این باره بــه مهر گفت: بر اســاس آمارهای 
منتشــر شــده تیراژ تولید تا پیش از سال 
۹۸ بین ۱۵ تــا ۱۶ هزار دســتگاه بوده که 
در حال حاضر بر اســاس آمار وزارت جهاد 
کشاورزی نیازمندی کشور حدود ۱۸ هزار 
دستگاه است.وی درباره صف های طوالنی 
خرید تراکتور توضیح داد: تیراژ تولید داخل 
پاسخگوی بازار است اما پایین بودن قدرت 
خرید کشاورزان سبب شده تا با انباشت نیاز 

رو به رو باشیم.
قربانیان با بیان اینکه برای کاهش انباشــت 
بازار تقاضا ضرورت دارد تــا اعتباراتی برای 
کشــاورزان در نظر گرفته شود، یادآور شد: 
در یک ســال گذشــته )از ۶ ماه دوم سال 
۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۱( هیچ اعتباری از سوی 
بانک کشاورزی برای کشــاورزان در بخش 
خرید تراکتور لحاظ نشــده ایــن در حالی 
است که در ســال های قبل به طور میانگین 
برای ۱۲ هــزار دســتگاه، تســهیالت به 
خریداران پرداخت می شد.این فعال حوزه 

تراکتورســازی با بیان اینکه امــروز میزان 
تولید از ۱۸ هزار دستگاه به حدود ۳۵ هزار 
دســتگاه برای بازار داخل و خارج رســیده 
است، اظهار کرد: در واقع با این رکورد هیچ 
نیازی بدون پاســخ باقی نمانده است. تمام 
تالش تولیدکنندگان تضمیــن تأمین نیاز 

داخل و البته صادرات است.
گفتنی اســت آمار تولید امســال نسبت به 
سال گذشــته روند صعودی داشته و شاهد 
افزایــش ۳۳ درصــدی در تولیــد تراکتور 
هســتیم. به گفته قربانیان اگر آمار تعهدات 
به میزان تولید فعلی اضافه شود تیراژ تولید 
ســال جاری به حداقل ۳۰ هــزار تراکتور 
خواهد رســید که این عدد در سال گذشته 

۲۰ هزار دستگاه بوده است.

دردسرهای خرید تراکتور
در ادامه مهر موضوع تأمیــن تراکتورهای 
مورد نیاز را از کارشناسان حوزه کشاورزی 
پیگیری کرد. حمید زارعین از کارشناسان 
حوزه کشــاورزی و باغداری درباره تأمین 
تراکتورهــای مورد نیاز بخش کشــاورزی 
عنوان کرد: نخســتین مســئله این است 
کــه تراکتورهای تولیدی داخل پاســخگو 
نیازمندی ها نیســت. به عنــوان مثال اگر 
کشاورزی برای خرید تراکتور دولتی اقدام 
کند باید بین ۳ تا ۴ ســال در صــف انتظار 
باشد.وی افزود: تفاوت قیمت درب کارخانه 

تراکتور و نرخ بازار زیاد بوده و کشاورز خرده 
پا توانایی خرید از بــازار آزاد را ندارد؛ ناچار 
باید ثبت نام کرده و پس از تأیید وی از سوی 
وزارت جهاد کشــاورزی به عنوان کشاورز 
چند ســالی در صف خواهد بــود تا تراکتور 

مورد نظرش را تحویل بگیرد.
او با اشاره به ســوداگری بازار تراکتور عنوان 
کرد: اگر قیمــت تراکتور دولتــی را ۳۴۰ 
میلیون تومان در نظــر بگیریم این عدد در 
بازار آزاد به ۶۰۰ میلیون تومان می رســد؛ 
عالوه بر اینکه قیمت تراکتورهای وارداتی-

مونتاژی نیز شناور و آزاد است.
این مهنــدس کشــاورزی اضافه کــرد: از 
تراکتورهای مونتاژی اســتقبال نمی شود 
زیرا بیشتر قطعات آنها چینی بوده بنابراین 
استهالک آنها باالست. همچنین از خدمات 

پس فروش مناسبی برخوردار نیستند.
او گفت: در سال های قبل زمانی که کشاورز 
برای خرید تراکتور اقــدام می کرد پس از ۶ 
ماه می توانست آن را تحویل بگیرد اما امروز 

مدت زمان خرید طوالنی شده است.
زارعیــن دربــاره کیفیــت و امکانــات 
تراکتورهــای تولیــد داخل عنــوان کرد: 
کشــاورزان چون از قشــر ضعیــف جامعه 
هســتند اولویت شــأن بیش از آپشــن و 
امکانات جدید، قدرت و اســتهالک پایین 
است و نیز اینکه محصوالت از خدمات پس 

از فروش خوبی هم برخوردار باشند.

وزیر کار خبر داد؛ اختصاص ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیالت اشتغالزایی به استان ها
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وسیه برای تشکیل اتحادیه گازی مذاکرات ر
روسیه سرگرم مذاکره درباره تشــکیل یک اتحادیه گازی با قزاقستان و 
ازبکستان برای حمایت از انتقال گاز بین این سه کشور و سایر خریداران 
انرژی از جمله چین اســت. خبرگزاری اینترفکس روسیه این خبر را به 
نقل از الکساندر نواک، معاون نخســت وزیر روسیه منتشر کرد اما نواک 
جزئیات بیشــتری درباره این اتحادیه گازی یا ایــن که مذاکرات در چه 
مرحله ای قرار دارد، ارائه نکرد.سخنگوی رئیس جمهور قزاقستان، قاسم 
ژورمارت توکایف اظهار کرد: والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در 

دیدار با همتای قزاقستانی خود، چنین ایده ای را مطرح کرد.
روسیه صادرکننده بزرگ گاز طبیعی اســت و ازبکستان و قزاقستان به 
اندازه ای که مصرف دارند، تولید می کنند. این دو کشــور از طریق یک 
خط لوله گازی و از طریق خط لوله دیگری که در مســیر خود به چین از 

خاک این کشورها عبور کرده است، به روسیه متصل هستند.
بر اســاس گزارش رویتــرز، با ایــن حال، ایــن دو خط لولــه گاز را از 
ترکمنســتان پمپ می کنند و قزاقســتان و ازبکســتان هرگز انتقال 

ترانزیت گاز روسیه به چین یا کشورهای دیگر را گزارش نکرده اند.

بازارسازی نفت موجب رشد 40 درصدی صادرات شد
وئال صادرات 200 هزار بشکه ای نفت ایران به ونز

مدیر گروه انرژی اندیشــکده سیاســت گذاری ماهد گفــت: در دولت 
فعلی، ایران برای سهامدار شدن در پاالیشــگاه های ونزوئال اقدام کرد 
و ماحصل این اقدام صــادرات روزانه ۲۰۰ هزار بشــکه نفت و میعانات 

گازی ایران به ونزوئال بود.
مهدی هاشــم زاده مدیر گــروه انرژی اندیشــکده سیاســت گذاری 
ماهد، با اشــاره به رویکرد وزارت نفت دولت ســیزدهم در سهامداری 
پاالیشــگاه های فراســرزمینی عنوان کرد: رویکــرد وزارت نفت برای 
افزایش صادرات نفــت ایران به صورت تضمین شــده بر بازارســازی 
نفت متمرکز شــده اســت. با این اقدام جریان صادرات نفــت ایران از 
تحریم هــای آمریکا آســیب پذیری کمتری خواهد داشــت و اینگونه 
نیســت که مثل دولت قبل صــادرات نفت ایران در عــرض چند ماه از 
۲ میلیون بشــکه به کمتر از ۱۰۰ هزار بشــکه در روز برسد.وی افزود: 
بازارسازی نفت شامل مجموعه ای از سیاست هاست که موجب می شود 
فروش نفت ایران تنها یک چالش بین ایران و آمریکا نباشد بلکه کشور 
خریدار نیز برای دریافت نفــت ایران انگیزه پیدا کنــد و موضوع مورد 
دغدغه آن کشور شود.هاشم زاده گفت: یکی از سیاست های بازارسازی 
نفت، »خرید تقاضا« اســت. در این سیاســت عرضه کنندگان نفت در 
پاالیشگاه های فراسرزمینی سهامدار می شــوند و بدین ترتیب جریان 

صادرات نفت خود به آن پاالیشگاه را تضمین می کنند.

 مدیر گروه انرژی اندیشــکده سیاســت گذاری ماهد اظهار داشت: در 
دولت فعلی ایران برای سهامدار شــدن در پاالیشگاه های ونزوئال در دو 
پاالیشگاه ال پالیتو و پاراگوانا اقدام کرد و طبق گزارش رویترز ماحصل 
این اقدام، صادرات روزانه ۲۰۰ هزار بشــکه نفت و میعانات گازی ایران 
به ونزوئال بود که در دولت قبل وجود نداشــت.وی گفت: دقت کنید که 
افزایش ۴۰ الــی ۴۵ درصد صادرات نفت ایــران در دولت فعلی اتفاقی 
رقم نخورده اســت بلکه سیاســت های بازارســازی نفت موجب این 

افزایش شده است. 
هاشم زاده گفت: البته ســهامداری در پاالیشگاه های فراسرزمینی تنها 
محدود به ونزوئال نیســت و ایران برای ســهامداری و صادرات نفت در 
پاالیشگاه های نیکاراگوئه، ازبکســتان، نیجریه، سوریه و غیره نیز اقدام 

کرده است.

قطر و آلمان قرارداد گازی 15 ساله امضا کردند
وزیر انرژی قطر خبر داد: آلمان و قطر یک قرارداد ۱۵ ساله برای ارسال 

۲ میلیون تن گاز طبیعی مایع از سال ۲۰۲۶ امضا کردند.
به نقل از خبرگزاری فرانســه، وزیر انرژی قطر اعالم کرد                : این کشــور 
با ارســال ۲ میلیون تن گاز طبیعی مایع در ســال به آلمان به مدت ۱۵ 
سال موافقت کرده است.                        آلمان به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا پس 
از درگیری نظامی روســیه و اوکراین، برای یافتن جایگزین به منظور 
تامین انرژی خود با مشکل مواجه است.                                               شریده الکعبی،  وزیر انرژی قطر 
و مدیرعامل شرکت »قطرانرژی« گفت: با این قرارداد قطر در نظر دارد 
تا »در تالش ها برای تامیــن امنیت انرژی در آلمان و اروپا مشــارکت 

کند«.
الکعبــی توضیح داد: شــرکت آمریکایی »کونوکوفیلیپس« شــریک 
شــرکت »قطرانرژی« این گاز را از ســال ۲۰۲۶ از میدان گازی شمال 
شــرق و جنوب به پایانه LNG »برانسبوتل« در شــمال آلمان منتقل 
خواهد کرد.کشــورهای آســیایی، چین،  ژاپن و کره جنوبی بازارهای 
اصلی قطر هســتند که از زمان جنگ اوکراین، کشــورهای اروپایی به 
شــدت به دنبال به دســت آوردن جایــگاه آنها هســتند.مذاکرات با 
کشــورهای اروپایی قبال با مشکل مواجه شــده بود، زیرا آلمان و سایر 
کشــورهای اروپایی از امضــای قراردادهای بلندمدت با کشــورهای 

آسیایی سر باز می زدند.
قرارداد با آلمان یک هفته پس از آن منعقد شــد که »قطرانرژی« یک 
قرارداد ۲۷ ساله برای ارسال ۴ میلیون تن LNG در سال به چین امضا 
و اعالم کرد این قرارداد طوالنی ترین قراردادی است که تاکنون در این 

صنعت دیده شده است.

هزینه صدها میلیارد تومانی برای عدم آالیندگی پتروشیمی ها
 کمبود گاز نداریم

دبیرکل انجمــن صنفی کارفرمایــی صنعت پتروشــیمی گفت: اکثر 
پتروشــیمی ها ســبز هســتند و گواهی عدم آالیندگی دارند، صدها 

میلیارد تومان برای عدم آالیندگی آن ها هزینه می شود.
احمد مهــدوی ابهری در خصــوص میزان آالیندگی پتروشــیمی ها 
گفت: پتروشــیمی ها آالیندگی ندارند و مانند پاالیشــگاه ها نیستند، 
هزینه های زیادی نیز انجام می شــود که آالیندگی وجود نداشته باشد. 
سازمان محیط زیست نیز روی این موضوع نظارت دارد و  اگر از آن ها نیز 
در این رابطه اســتعالم بگیرید متوجه می شوید که کمترین آالیندگی 
را  پتروشــیمی ها دارند.وی با بیان اینکه میزان هزینه پتروشــیمی ها 
برای عدم آالیندگی متفاوت است،   ممکن است یک پتروشیمی ۱۰۰۰ 
میلیارد تومان نیز برای این مســاله در بخش های مختلف هزینه کرده 
باشد، گفت: برای کاهش آالیندگی پتروشــیمی ها اقدامات متعددی 

انجام شده است.
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشــیمی بــا بیان اینکه 
تحویل گاز به پتروشــیمی ها کاهش پیدا نکرده اســت، اظهار کرد: تا 
کنون نیز موضوعی در خصــوص احتمال کاهش گاز پتروشــیمی ها 
مطرح نشــده اســت، درحال حاضر به میزان نیاز گاز به پتروشیمی ها 

تحویل داده  می شود و در این خصوص مشکلی وجود ندارد.

و نیر

مدیــر کل دفتر مدیریــت انــرژی و برنامه ریزی امور 
مشــترکان صنعت برق شــرکت توانیر گفت: تاکنون 
بیش از ۳۵ میلیارد تومان خســارات برقی مشترکان 
ناشــی از آتش ســوزی پرداخت شده اســت و پس از 
اتمام پرونده های مربوط به این بخش به ســراغ سایر 

پرونده ها می رویم.
عبداالمیر یاقوتی، با بیان این کــه در حال حاضر برای 
پرداخت خســارات برقی مشــترکان صنعــت برق با 
بیمه دی قرارداد داریم، اظهار کرد: برای ســال ۱۴۰۱ 
هنوز قــرارداد جدیدی منعقد نشــده اســت؛ یکبار 
مناقصه برگزار شد که سه شــرکت حضور داشتند اما 
در ارزشــیابی که صورت گرفت، مــورد پذیرش قرار 
نگرفتند، بار دیگر اســناد، بارگذاری شده است، جلسه 
توجیهی برگزار می شــود و احتماال هفتــه آینده این 

موضوع مشخص خواهد شد.
وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در سال ۱۴۰۰، 

گفت: در ســال ۱۴۰۰ نزدیک بــه ۹۶ هزار 
پرونــده داشــتیم و طبق ارزیابی هــا تعداد 
پرونده ها روند صعودی داشته و علت آن نیز 
آگاه سازی مشترکان به واســطه راه اندازی 
سامانه و انجام اطالع رســانی در این بخش 

بوده است.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه ریزی 

امور مشــترکان صنعت برق شــرکت توانیر با تاکید بر 
اینکه طبــق تکلیفی کــه در ماده ۱۲ قانــون تنظیم 
مقــررات مالی وجود دارد، به مشــترکانی خســارت  
پرداخت می شود که برق عامل وقوع آتش سوزی شده 
باشد که متناسب با پول دریافتی خسارت پرداخت می 
شــود، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۵ میلیارد تومان، 
از حوزه ای که می توانستیم را پرداخت کردیم، در این 
بین برخــی از پرونده ها در رابطه با آتش ســوزی ها به 
دلیل اینکه تکلیف قانونی ما بــود، در اولویت پرداخت 

قرار گرفتند.
یاقوتی افزود: این پرونده هــا ذاتا بزرگ اند و 
به همین دلیل نیاز به کار کارشناسی داشت 
و باید گزارش آتش نشــانی و خیلی از موارد 
دیگر تهیه و مورد بررســی قرار می گرفت تا 
به نتیجه برســند، امیدواریــم طی چند روز 
آینده حــدود ۴۰۰ پرونده دیگــر را تعیین 
تکلیف کنیم، البته این پرونده ها تاکنون مورد بررسی 
قرار گرفتند اما مدارک آن ها ناقص بوده اســت لذا باید 
ابتدا این هزینه ها پرداخت شود چراکه تکالیف قانونی 
صنعت برق اســت و بعــد از آن به ســراغ پرونده های 
کوچک کــه عمدتا مربوط به آســیب دیدگــی لوازم 

الکتریکی هستند، بودیم.
وی با بیــان اینکه ایــن پرونده ها ذاتا طبــق تعهدات 
قراردادی و تکالیــف قانونی ما نیســتند، اما اگر منابع 
مالی اجازه دهــد بیمه طرف قرارداد ایــن موارد را نیز 

پرداخت می کنــد، گفت: تعــداد ایــن پرونده ها کم 
نیســت و حدود ۳۰ هزار پرونده در ایــن بخش وجود 
دارد که البته جــزو همان ۹۶ هزار پرونده می شــوند 
که در مقایســه با پرونده های آتش سوزی مبالغ بسیار 

کمتری دارند.
مدیرکل دفتــر مدیریــت انــرژی و برنامه ریزی امور 
مشترکان صنعت برق شــرکت توانیر با تاکید بر اینکه 
در حال حاضر در تالشیم پرونده های آتش سوزی ها را 
طی چند روز آینده پرداخت کنیم و بعد از اتمام، مبالغ 
باقی مانده را به سایر پرونده ها اختصاص دهیم، اظهار 
کرد: کل ۹۶ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته است 
و بعد از اتمام پرونده های آتش سوزی سایر مشترکان را 
مورد بررسی قرار می دهیم؛ البته باید گفت که نواقص 
پرونده ها از ســمت مشــترک زیاد بوده و فشار ما روی 
این بخش است تا مشترکان سریع تر پرونده ها را کامل 

کنند تا بتوانیم زودتر آن ها را تعیین تکلیف کنیم.

محمد نژاد گفت: بدون حضور ســد چمشیر، سالیانه 
۲.۵ میلیــون تن نمک به پایین دســت رودخانه زهره 
در شرق خوزستان ریخته می شد که با احداث این سد 

این عدد طی زمان ۸۰ درصد کاهش پیدا می کند.
ســد چم شــیر یکی از ســدهایی بود کــه از ابتدای 
احداث آن چالش های زیادی به دنبال داشــت از یک 
ســو کارشناســان محیط زیســت احداث این سد را 
مخرب تر از احداث ســد گتوند می دانستند و از طرف 
دیگر کارشناســانی احداث این ســد را مثبت ارزیابی 
می کردند. محمد صادق محمدنژاد، کارشــناس حوزه 
منابع آب و محیط زیست در رابطه با این موضوع به مهر 
می گوید:: یکی از اهداف مهم ساخت سد در کشورهای 

مختلف، تعدیــل کیفیت منابع آب اســت، 
زیرا ســد ابزاری اســت که می تواند ورودی 
و خروجی یک رودخانــه را تنظیم کند و به 
دنبال آن زمینــه مدیریت ایــن منابع مهیا 

شود.
محمد نژاد اضافه کرد: جلســات کارشناسی 
پیرامون اثر این سد بر محیط زیست از سال 

۹۲ به جدیت توسط نهادهای کارفرمایی و پیمانکاری 
در دســتور کار قرار گرفته اســت و بر اساس اطالعاتی 
که گــزارش داده اند بیش از ۱۵۰ برداشــت شــامل 
حفر ترانشــه، گمانه های اکتشــافی و برداشــت های 

ژئوفیزیکی از مخزن سد برداشت شده است.

وی افزود: بررســی اطالعات اکتشــافی از 
مخزن ســد بیاگر آن اســت که ۶۴ درصد از 
مخزن بر روی ســازندهایی نظیر، نهادهای 
عهد حاضر، آغاجاری و میشان بوده و مابقی 

نیز از سازند گچساران تشکیل شده است
محمدنژاد با اشاره به اینکه سازند گچساران 
از ۷ ممبر تشــکیل شده اســت، گفت: تنها 
یکی از ممبرهای ســازند گچســاران، نمکی است که 
برداشت های زمین شناســی بیان کننده عدم برخورد 
این ممبر با مخزن سد اســت که بدون حضور این سد، 
ســالیانه ۲.۵ میلیون تن نمک به پایین دست رودخانه 
زهره در شرق خوزستان ریخته می شــد که با احداث 

این ســد این عدد طی زمان ۸۰ درصــد کاهش پیدا 
می کند.محمد نژاد با اشــاره به اهمیت آبگیری ســد 
چم شــیر اضافه کرد: با احداث این ســد شاهد تعدیل 
کیفی و کاهش شــوری آب در رودخانه زهره هستیم 

که حیات را به منطقه شرق خوزستان باز می گرداند.
وی در خاتمه در پاســخ به ادعای شــور شدن آب در 
صورت آبگیری سد گفت: کســانی که این ادعا را طرح 
می کنند، در جریان اطالعات زمین شناســی بســتر 
مخزن نیســتند، زیرا ممــب نمکی با ســطح در این 
مخطــن در کمترین حالــت ۳۰۰ متر فاصلــه دارد و 
گرادیان حرکت آب با توجه به ســازند فرضیه مذکور 

را به قوت رد می کند.

برق

سد

خریــدار  جمــع کل مخازن ســدهای 
تامین کننده آب شــرب تهران در مقایسه 
با ســال قبل ۸۷ میلیون متر مکعب کاهش 
یافته است. شــرکت آب منطقه ای تهران با 
صدور اطالعیه ای اعالم کرد: تمام سد های 
پنج گانه تامین کننده آب شــرب تهران در 
مدار بهره برداری هستند و ارسال آب جهت 
مصارف شــرب تهران از سد های امیرکبیر، 

الر، طالقان و ماملو انجام می  شود.
هم اکنون جمع کل مخازن سد های تامین 
کننده آب شــرب تهران ۲۹۹ میلیون متر 
مکعب اســت که حجم مخزن سد امیرکبیر 
۴۹، سد لتیان ۱۹، ســدالر ۲۲، سد طالقان 
۱۶۳ و ســد ماملو ۴۶ میلیــون متر مکعب 
است؛ که در مقایسه با ســال قبل در تاریخ 
مشابه ۸۷ میلیون مترمکعب کاهش داشته 

است.
در خصوص تامین آب شــرب تهــران باید 
به این موضوع توجه داشــت کــه مصارف 
آب شــرب تهران ازطریق هر ۵ سد تامین 
می گردد و هریک از ســد ها بخشــی از آب 
شــرب تهــران را تامین می کننــد؛ ضمن 
اینکه تمامی ســد ها به صورت روزانه دارای 
ورودی هستند و اینطور نیست که یک سد 
فقط خروجی داشــته باشــد، بلکه تمامی 
ســد ها روزانه دارای ورودی هستند و فقط 
بخشی از حجم سد به صورت روزانه کاهش 
می یابد و این روند به طــور معمول تا پایان 
فصل ســرما ادامه دارد و با شروع بارش ها و 
باال رفتن دما میزان ورودی به سد ها افزایش 
یافته و نســبت به خروجی پیشی می گیرد؛ 

بنابراین بــا در نظر گرفتن اینکه ســد ها به 
طور مستمر دارای ورودی هستند و تامین 
آب شــرب تهران از چندیــن منبع صورت 
می گیرد، اعالم اینکه فقط چند روز آب برای 
مصرف تهران باقی مانده اســت مقایسه ای 
متناســب نبوده و بــدون در نظــر گرفتن 
تمامی شــرایط اســت و چنین مقایسه ای 

صحیح نیست.
هم اکنون حجم مخزن سد لتیان حدود ۱۹ 
میلیون متر مکعب است و با توجه به ورودی 
این سد وشــرایط فعلی هیچ گونه مشکلی 

در تامین آب شــرب تهران چه از طریق سد 
لتیان و چه سد های دیگر وجود ندارد.

گفتنی است  بر اساس برنامه منابع و مصارف 
که از طریق شرکت مدیریت منابع آب ایران 
برای تمامی ســد های تامیــن کننده آب 
تهران در یک ســال آبی ابالغ می  شــود که 
نسبت به تامین آب شــرب تهران اقدام می  
کنیم. همچنین با بررســی مستمر و روزانه 
وضعیت مخازن ســد ها و ورودی ها، نسبت 
به بروزرســانی برنامه ها با نظارت شــرکت 
مادر تخصصی اقدام می  کنیــم و بر همین 

اساس و با اقدامات مشــترک شرکت های 
آب منطقه ای تهران و شــرکت آب فاضالب 
اســتان تهران در خصوص تامین آب شرب 
تهران مشــکلی وجــود نــدارد و همانند 
تابستان ســال جاری، در ســال آبی جاری 
امیدواریم بدون مشــکلی عبــور خواهیم 

نمود.
 به هــر حال بیشــتر مناطق کشــور ما در 
منطقه کم بارش، خشــک یا نیمه خشــک 
واقع شده اســت و میانگین بارش کشور ما 
پایین است. بطوریکه دو ســال کم بارش را 

پشت سر گذاشــتیم؛ بنابراین مقوله حفظ 
منابع محدود آبی برای همه امری ضروری 
اســت. کما اینکه تغییــرات آب وهوایی در 
تمام جهان در حال وقوع است و حتی خیلی 
از کشــور های پر بارش در بهار و تابســتان 
امســال با کاهش شــدید بارندگی رو به رو 
بوده اند؛ بنابراین عالوه بــر اقداماتی که از 
طریق وزارت نیرو برنامه ریزی و در دســتور 
کار قرار گرفته و در حال انجام است، صرفه 
جویی و استفاده بهینه از آب توسط تمامی 

شهروندان ضروری است.
حذف استفاده های نامتعارف آب در تمامی 
بخش ها از جمله خانگی، عمومی، صنعت و 
... باید از سوی تمام شــهروندان عزیز مورد 
توجه قرار گیرد؛ مثل عدم شســت و شوی 

منزل و خودرو!
بطور کلی صرفه جویی حداقل ۲۰ درصدی 
در مصارف توصیه و خواهــش ما بوده، کما 
اینکه تاکنون نیــز همراهی مــردم منجر 
به عبور از ســال های کم بارش و خشــک 
شــده اســت. عالوه بر این مکانیزه کردن 
آبیاری در حوزه کشــاورزی و رعایت الگوی 
کشــت و افزایش بهره وری در هر منطقه با 
نظارت و راهبری ادارات جهاد کشــاورزی 
وهمچنین بــاز چرخش آب و اســتفاده از 
پســاب جهت مصارف صنعتی و کشاورزی 
از دیگر برنامه هایی اســت که توسط وزارت 
نیرو به جدیت دنبال می  شود و در این زمینه 
اقدامات بســیار خوبی به ویژه در شــهر و 
اســتان تهران به عمل آمده و اجرایی شده 

است.

پرداخت ۳۵ میلیارد تومان خسارت برقی به مشترکان

هدف از احداث سد چم شیر چیست؟

وحانی؟ وشی یا صاف کردن بدهی دولت ر بنزین ۲۷ سنتی؛ ارزان فر
خریــدار   منتقــدان دولــت در حالی از 
صادرات بنزین ۲۷ ســنتی در سال جاری 
و ارزان فروشــی دولت ســیزدهم صحبت 
می کنند که بررسی ها نشــان می دهد این 
موضوع نه ارزان فروشــی بنزین بلکه صاف 
کردن بدهی دولت روحانی در پیش فروش 
بنزین صادراتی اســت. مصــرف و قیمت 
بنزیــن در ایران همواره یکــی از مهم ترین 
مواردی است که مورد توجه قرار می گیرد. 
این در شرایطی اســت که قیمت بنزین در 
کشــورمان بســیار پایین تر از قیمت های 
منطقه و جهانی است و مصرف این سوخت 

نیز حدود ۲ برابر میانگین جهانی آن است.
۲ موضوعی که باعث شده تا هر چقدر هم به 
ظرفیت پاالیشی کشــور اضافه می شود اما 

باز هم شتاب مصرف از تولید بیشتر است.
با این حــال بــا بهره برداری از پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فارس، ظرفیت تولید بنزین 
افزایش پیدا کرد و در کنار آن با بازگشــت 
ســهمیه بندی بنزین در آبان ســال ۹۸ و 
همه گیــری کرونــا در پایان همان ســال، 

مصرف بنزین به شدت پایین آمد.
افت مصرف بنزین، در روزهای نوروز ســال 
۹۹ آن چنان شــدید بود که بــه حدود ۴۰ 

میلیون لیتر در روز رسید و این در شرایطی 
بود که ایران در آن زمــان ظرفیت تولیدی 

باالی ۱۰۰ میلیون لیتر در روز را داشت.
این اختــالف مثبت بین تولیــد و مصرف و 
همچنیــن همه گیری کرونــا در جهان که 
باعث تعطیلی برخی فعالیت های پاالیشی 
شده بود باعث شــد تا ایران بتواند صادرات 
بنزین خود به کشورهای همسایه و حتی در 

مواردی تا آمریکای جنوبی را توسعه دهد.
از همین رو سال ۹۹ صادرات فرآورده های 
نفتی و از جمله بنزین با رشــد چشــمگیر 
مواجه شــد؛ اما این روند در ســال های بعد 
ادامه نداشــت. نکته مهم این بود که ایران 
در ســال ۹۹ مــازاد تولید بنزین داشــت 
اما بــا افزایــش واکسیناســیون و کاهش 
قرنطینه هــا، مصــرف بنزین دوبــاره اوج 
گرفت.ایــن اوج گیری مصرف کــه از اواخر 
ســال ۹۹ آغاز شــد و به باالی ۸۵ میلیون 
لیتر در روز رسید در ســال ۱۴۰۰ با شتاب 

بیشتری باال رفت.
با این حال ماشــین امضــای قراردادهای 
صادرات بنزین در شــرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی دولت روحانی همچنان 
فعــال بود.ایــن قراردادهــا در حالی امضا 

می شــد که با توجه به تولیــد و مصرف در 
داخل کشــور، بنزین مازادی برای صادرات 
وجود نداشت اما در دولت روحانی بی توجه 
به این موضوع و به دنبال دســتاورد سازی 
کاغذی در ماه های پایانــی، قراردادها یکی 

پس از دیگری امضا می شد.
نکته قابل توجه این بود کــه این قراردادها 
مانند قراردادهای سال ۹۹ و با فروش فوری 
نبود بلکه اســم پیش فروش بر آن گذاشته 
بودند.دولت روحانــی قرارداد فروش بنزین 
را امضا کرد، پــول آن را در زمانی که قیمت 
نفت پایین بود گرفت، به عنوان دســتاورد 
آن دولت در رســانه ها مطرح کرد اما انجام 
تعهد به قراردادهای صادراتــی را به عنوان 
میراث شــومی برای دولت ســیزدهم باقی 
گذاشت. میراث شــومی که همچنان ادامه 
دارد و در حالی که مصرف بنزین در کشــور 
در روزهایی از تابستان امسال به باالی ۱۲۳ 
میلیون لیتر در روز نیز رســید اما تعهدات 

صادراتی نیز انجام شد.
به گفتــه مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش 
و پخــش فرآورده های نفتی ایــران، دولت 
سیزدهم ۲۰۰ میلیون لیتر صادرات بنزین 
زمینی و ۱۲ میلیون لیتــر صادرات دریایی 

بنزین را از دولت قبل بــه ارث برد. در واقع 
دولت حســن روحانی، به این میزان دولت 

سیزدهم را بدهکار کرد.
حاال مدافعــان دولت روحانــی و منتقدان 
دولت سیزدهم بر طبل ارزان فروشی بنزین 
در این دولــت می کوبند. دولت ســیزدهم 
مجبور بود، تعهدات صادراتی بنزین دولت 
قبل را با همان قیمت قبل ایفا کند و این در 
حالی بود که قیمت نفــت رو به روز گران تر 

می شــد و قیمت بنزین نیز هر روز افزایش 
پیدا می کرد.حاال همان افــرادی که بانیان 
وضع موجود هستند از دولت به دلیل ارزان 

فروشی بنزین گالیه می کنند.
این در شرایطی اســت که دولت سیزدهم 
عالوه بر تامین پایدار و مســتمر ســوخت 
موردنیاز کشــور در همه عرصه ها، تعهدات 
صادراتی را نیز به طور کامــل انجام داده تا 

بازارهای صادراتی کشور آسیب نبیند.



وزیر بهداشت: 

وسی وارد کشور شود قادر به مقابله با آن هستیم هر ویر

جامعه
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 6
www . K H A R I D A A R O N L I N E . i rچهار شنبه      ۹ آذر 1401    شماره 1206

برگزاری آزمون در اسفندماه
آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲ 

از ۱۶ آذر
آزمون ورودی مقطع کارشناســی ارشــد ناپیوســته ســال ۱۴۰۲ در 
اســفندماه ۱۴۰۱ برگزار می شــود و ثبت نام در این آزمــون از روز ۱۶ 
آذرماه ۱۴۰۱ آغاز می شود. ثبت نام و شــرکت در آزمون ورودی مقطع 
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ از ۱۶ آذرماه ۱۴۰۱ آغاز می شود 

و داوطلبان تا ۲۲ آذرماه فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناســی ارشد بر اساس قانون »سنجش 
و پذیرش دانشــجو در دوره های تحصیالت تکمیلی در دانشــگاه ها و 
مراکز آموزش عالی« مصوب ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ مجلس شورای اسالمی 
و همچنین آئین نامه اجرایی مربوطه و مصوبات »شــورای ســنجش و 
پذیرش دانشــجو در دوره های تحصیالت تکمیلی« و مطابق دفترچه 
راهنمای ثبت نام صورت خواهــد گرفت.دفترچــه راهنمای ثبت نام 
حاوی ضوابط پذیرش همزمان با ثبت نــام در روزهای ۱۶ تا ۲۲ آذر ماه 

سال ۱۴۰۱ توسط سازمان آموزش کشور منتشر می شود.
آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۲ در تمامی 
رشته های امتحانی در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ اسفنده ماه 

سال ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

مصوبات شورای اسالمی شهر تهران:
 تحقق ۳۲ هزار میلیاردی بودجه 

شهرداری تهران
خزانه دار شورا اســالمی شــهر تهران از تحقق ۳۲ هزار و ۵۷۸ میلیارد 

تومان درآمد معادل ۷۶ درصد بودجه شهرداری تهران خبر داد.
اعضای شورای اســالمی شهر تهران روز سه شــنبه در جریان یکصد و 
دهمین جلسه شورا، گزارش حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسالمی 
شهر تهران درباره حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران منتهی 
به پایان مهرماه را در دســتور کار قرار دادند.کاشــانی در ارایه گزارش 
خود، اظهارداشــت: در بودجه مصوب ســال ۱۴۰۱ بیــش از ۳۸ هزار 
میلیارد تومان درآمد معادل ۷۶ درصــد بودجه، بیش از ۸ هزار میلیارد 
تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای معادل ۱۶ درصد و ۳ 
هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی معادل 
۸ درصد اســت.وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه 
مصوب ۳۲ هــزار و ۵۷۸ میلیارد تومان معادل ۴۴ درصد وصول شــده 
است، گفت: منتهی به ۳۰ مهرماه ۲۲ هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان منابع 

حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای است.
کاشانی خاطرنشــان کرد: از این میزان ۲۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان 

نقد و ۲۳۳ میلیارد تومان غیرنقد بوده است.

وی ادامه داد: در بودجه ســال جاری قرار بوده ۲۲ هزار میلیارد تومان 
درآمد از محل شهرسازی داشته باشیم که تنها ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان درآمد کسب شده است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای 
اسالمی شــهر تهران افزود: در بودجه از ردیف جریمه قطع درختان از 
برنامه جلوتر هســتیم و ۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شــده بود که 
۱۸۰ میلیارد تومان محقق شده است.کاشانی افزود: در بخش عملکرد 
هزینه ای و درآمدی ۴۴ هزار و ۷۸ میلیارد تومان ابالغ شــد که در این 
بخش نیز ۳۷ درصد جذب داشته ایم.کاشــانی با بیــان اینکه در هفت 
ماه اول سال گذشــته، ۲۰ درصد منابع ثبت شــده بود، گفت: امسال 
۳۵ درصد ثبت شده که اتفاق مثبتی اســت .در نهایت اعضای شورای 

اسالمی شهر تهران گزارش خزانه دار شورا را تصویب کردند.

تعیین بهای خدمات مدیریت پسماند عادی
اعضای شورای اسالمی شــهر تهران همچنین در جلسه امروز، بررسی 
الیحه اصالحیه مصوبه محاســبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند 

عادی را در دستور کار قرار دادند.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر 
تهران در توضیح این الیحه گفت: شهرداری این الیحه را پس از جلسات 
با مجلس و کمیســیون برنامه و بودجه و خدمات شــهری شورا ارسال 
کرد.وی افزود: پیشنهاد کمیسیون این است که بدهی معوقات از سال 
۹۳ تا ۹۹ مطابق اعداد سال ۹۹ و از سال ۱۴۰۰ بر مبنای سال ۱۴۰۰ و 

سال ۱۴۰۱ بر مبنای اعداد سال ۱۴۰۱ باشد.
مهدی چمران رئیس شورای اسالمی شهر تهران نیز تأکید کرد: وقتی 
پرداخت صورت نمی گیرد، معوقات انباشته می شــود و به رقم باالیی 
می رسد.مهدی اقراریان دیگر عضو شــورای اسالمی شهر تهران نیز در 
مخالفت با این الیحه اظهار داشت: در حال حاضر شهر تهران به ۹ هزار 
اتوبوس نیار دارد و اگر عــوارض نگیریم و تخفیف بدهیم، چگونه هزینه 
نیازهای تهران را فراهم کنیم.در نهایت اعضای شــورای اسالمی شهر 

تهران الیحه یادشده را با ۱۵ رأی تصویب کردند.
همچنین اعضای شورای شــهر با ۱۵ رای نماینده جعفر شربیانی عضو 
کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی شــهر تهران را برای 

عضویت در کار گروه راهبری بانک زمین منطقه ۲۲ معرفی کردند.
اعضای شورای شهر بررسی پرونده های باغات را در دستور کار دارند.

سخنگوی شهرداری تهران مطرح کرد
 هیچ فردی با هزینه شهرداری به قطر

 نرفته است
سخنگوی شهرداری تهران گفت:در کمیته سفرهای خارجی کارکنان 
شــهرداری تهران موضوعی در رابطه با ســفر به قطر برای جام جهانی 
تصویب نشده اســت.عبدالمطهر محمدخانی ســخنگوی شهرداری 
تهران در جمع خبرنگاران با اشــاره به برخی اخبار مطرح شــده مبنی 
بر سفر تعدادی از پرسنل شهرداری تهران به قطر برای دیدن بازی های 
جــام جهانی فوتبال گفــت: در کمیته ســفرهای خارجــی کارکنان 
شــهرداری تهران موضوعی در رابطه با ســفر به قطر برای جام جهانی 
تصویب نشده است و هیچ بخشی الزامی نداشــته است.وی با اشاره به 
اینکه ممکن است برخی برای سفر به قطر رفته باشند گفت: اگر افرادی 
به این ســفر رفته اند که حداکثر ۲ یا ۳ نفر از نیروهای شهرداری تهران 
هستند با هزینه شخصی خودشــان بوده است.محمدخانی در پاسخ به 
سوال مهر مبنی بر اینکه آیا شــهرداری تهران کمک مالی به تیم ملی 
فوتبال داشته اســت اظهار کرد: معاونت اجتماعی شــهرداری تهران 
جلساتی با مســئوالن تیم ملی و وزارت ورزش داشته است و همراهی با 
تیم ملی انجام شده و جز طراحی و تولید پرچم های هواداری اقدامی در 
حوزه کمک مستقیمی نداشته ایم.ســخنگوی شهرداری تهران درباره 
جزئیات خسارات وارده به مترو در جریان اغتشاشات اخیر گفت: برای 
بررسی خسارت های مترو و آســیب های که به اموال عمومی وارد شده 

شهرداری موظف به پیگیری موضوع است.

شهر

 رییس دانشــگاه صنعتی امیرکبیــر تاکید کرد: هدف 
دانشــگاه ممانعت از برگزاری تجمعات دانشــجویی 
نیســت اما با توجه به اینکه در مواقعــی اعتراض ها به 
شــعارهای تند و خشونت منجر شــده است با تصمیم 
هیات رییسه مقرر شد برای مدتی تجمعات با مدیریت 

دانشکده ها و با هماهنگی روسای آنها برگزار شود.
سیدحسن قدسی پور در نشست اساتید با هیات رییسه 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: مصصم هستیم تا در 
کنار توجه به دغدغه های اجتماعی و سیاسی در حفظ 
استانداردهای آموزشــی و پژوهشی و برقراری نظم در 

دانشگاه نیز گام های اساسی برداریم.
وی به حوادث اخیر در دانشــگاه امیرکبیر اشاره کرد 
و گفت: در ۲ هفته اخیــر اعتراضــات رخ داده در این 

دانشگاه برای چندمین بار به بروز تنش منجر شد.
رییــس دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر تاکیــد کرد: 
دانشکده ها و اســاتید می توانند در مدیریت این گونه 
اتفاقات و ایجــاد زمینه برای گفتگــو و اعتراض بدون 
حاشــیه و تنش ، نقش کلیــدی ایفا کننــد؛ از این رو 
ازروسای دانشکده ها درخواســت شد که ضمن حفظ 

و تقویت تعامل مستقیم با دانشجویان بستر 
گفتگو، انتقــاد و اعتراض بــا آرامش را برای 

دانشجویان فراهم کنند.
قدســی پور یادآور شــد: تجمعی بدون اخذ 
مجوز روز سه شــنبه ۲۴ آبان ماه در دانشگاه 
امیرکبیر برگزار شــد. غالبا در تجمعاتی که 
بدون مجوز برگزار می شود احتمال خشونت، 

درگیری و سردادن شــعارهای تند دور از ذهن نیست 
از ایــن رو انتظامات دانشــگاه بر اســاس وظیفه خود 
خواســتار متفرق شــدن حاضرین در تجمع شد.وی 
با تاکید بر اینکه هدف دانشــگاه ممانعــت از برگزاری 
اجتماعات دانشجویی نیست،گفت: اما با توجه به اینکه 
در مواقعی این اعتراضات به شــعارهای تند و خشونت 
ختم شده است بر اســاس تصمیم هیات رییسه مقرر 
شــد برای مدتی اعتراضات با مدیریت دانشــکده ها و 
با هماهنگی روسای آنها برگزار شــود که قطعا کمک 

زیادی به حاکم شدن فضای منطقی می شود.
رییس دانشــگاه امیرکبیر ادامــه داد: همچنان تکرار 
روند گذشــته از سوی برخی دانشــجویان ادامه یافته 

است، بدیهی اســت که در این شرایط هیچ 
مرزی برای پایان این مســاله وجود ندارد و 
وجود یا عدم وجود مجــوز نیز اهمیتی ندارد 
و به راحتی شعارهایی با محتوای »براندازی 
خشن« داده  می شــود؛ کامال محتمل است 
که اتفاقاتی مثل هجوم به ســاختمان فارابی 
در دانشــگاه باردیگر تکرار شــود، به ناچار 
باید از ابزارهای دانشــگاه برای توقف این روند استفاده 
کرد که اگر چنین نشــود قطعا نهادهای بیرونی برای 

مدیریت فضا از ابزارهای قانونی استفاده خواهند کرد.
قدسی پور خاطرنشــان کرد: در این میان برخی مکرر 
خواســتار عدم هر گونه برخورد با دانشــجو هستند و 
همواره هر گونه قصــور و ناخدمتی را به مجموعه هایی 
مثل انتظامات دانشــگاه نســبت می دهند.وی یادآور 
شــد: در روزهای اخیر، دانشــجویی با پرتاب یک تکه 
بلوک ســیمانی منجر به آســیب جدی به ســر یکی 
از کارکنان انتظامات شــد ؛ به طــوری که وی بیهوش 
و به بیمارستان منتقل شــد. آیا قابل پذیرش است که 
کارکنان انتظامات به خاطــر انجام وظیفه که برقراری 

نظم و آرامش در دانشگاه است مورد مواخذه و سرزنش 
قرار بگیرنــد؟ دانشــجویان خاطی بــه خاطر برخی 
اقدامات مثل ضرب و جرح، شکســتن درب ساختمان 
فارابی، فحاشــی و توهیــن، هجوم به داخل جلســه 
شــورای دانشــگاه و ... فقط در حد توصیه، نباید مورد 
مواخذه قرار گیرند؟ آیا با وجود ایــن گونه وقایع دیگر 
کارکنان دانشــگاه انگیزه ای برای انجام وظایف خود 
دارند؟رییس دانشــگاه صنعتی امیرکبیر به وضعیت 
امنیتی پیش آمده ، نگرانی درمورد امنیت خوابگاه های 
واقع در محدوده پرتشــنج اطراف دانشــگاه، و تعدد و 
کثرت کار اشاره کرد و گفت: بنا به درخواست دانشگاه 
از وزارت علوم، تعدادی نیروی جدید به جمع همکاران 
ما در اداره انتظامات افزوده شد.براساس گزارش روابط 
عمومی دانشگاه امیرکبیر، قدسی پور تاکید کرد: البته 
به ســرعت با تعداد معدودی از این همــکاران معرفی 
شده توســط وزارت علوم قطع همکاری شد چون این 
نگرانی وجود داشــت که نتوانند با انتظامات دانشگاه 
هماهنگ شوند و اولویت اصلی ما هماهنگی ، همکاری 

و تعامل کارکنان انتظامات با محیط دانشگاه است.

آموزش

خریدار  وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی با اشــاره به آمارهای تزریق واکسن 
کرونا و کاهش مرگ ومیر ناشــی از ابتالی 
به این بیماری گفت: امــروز این اطمینان را 
داریم که هر ویروسی وارد کشور شود، قادر 

به مقابله با آن هستیم.
 بهــرام عین اللهــی در هفتمیــن همایش 
ســالمت و فرماندهان که روز ســه شــنبه 
برگزار شد از توجه ســپاه به مساله سالمت 
قدردانی کرد و گفت: دســتاورد مهم ما در 
سالهای بعد از انقالب در بخش سالمت بوده 
است. ما برای کمترین کارها مجبور به اعزام 
بیمار به خارج از کشور در دوران ستم شاهی 
بودیم. با وجود وابســتگی به کشــورهای 
آمریکا و اروپایی پیشــرفت زیــادی در این 
حوزه نداشــتیم و کشوری وابســته با انواع 
بیماری ها مثل  فلج اطفــال و بیماری های 

واگیردار بودیم.
وی ادامــه داد: در نشســتی کــه یک ماه 
پیــش در قاهره داشــتیم، ایــران در تمام 
شاخص های سالمت با فاصله از کشورهای 
دیگر در ســطح منطقه جلو بــوده. تنها در 
شاخص ســیگار عقب بودیم که ۱۳ درصد 
مرگ و میرمان ناشی از سیگار است. ارزانی 
سیگار و در دســترس بودن آن باعث شده 

خوب نباشیم.
وزیر بهداشت اولین شــاخص پیشرفت در 
حوزه درمان را ورود تفکر بســیجی به این 
عرصه دانست و گفت: افرادی مثل کاظمی 
آشتیانی با تفکر بسیجی نقطه قوت ما بودند 
و نیروهای کارآمد دیگــری در این حوزه با 
این تفکر داریم. بزرگترین نقطه عطف مان 
در دفاع مقدس در حوزه درمان بود. شــاید 
در تاریخ تمام رزم هایی که در دنیا شده، بی 
نظیر بود، اینکه افراد در نزدیک ترین فاصله 
با خط مقــدم به رزمنده مجــروح خدمات 
پزشــکی می دادند. در آمریکا و ویتنام فقط 
بحث انتقال مجروح را انجــام می دادند. ما 
پســت امداد و اورژانس و بیمارستان های 
صحرایی ویژه داشــتیم و این بســیار حایز 
اهمیــت بوده اســت. همچنیــن در بحث 
تهاجم شــیمیایی مــا هیچ تجربــه ای در 
درمــان بیماران شــیمیایی نداشــتیم اما 
چطور شــد که امروز در درمــان ضایعات 

آسیب های شیمیایی مرجع شده ایم؟.
عین اللهی خاطرنشــان کرد: خوشبختانه 

این سیل پیشــرفت حوزه سالمت در سپاه 
شتاب چند برابری نسبت به سایر قسمت ها 
پیدا کرده است و شــاهد مراکز پیشرفته در 

این ارگان هستیم.
وی در بحث کرونا اظهار کرد: در این جا هم 
نقش بسیج و نیروهای سپاه مشخص است و 
همه وارد کار شدند. در بحث درمان با وجود 
اینکه درمان مطمئن در بدو کار نداشــتیم 
اما مراکز مربوط به ســپاه و بیمارستان بقیه 
اهلل نقــش اول را در این زمینه داشــتند و 
خیلی ها که می خواستند نجات پیدا کنند 

به بیمارستان بقیه اهلل می رفتند.
وزیر بهداشت ادامه داد: در رابطه با واکسن، 
وقتی دولت ســیزدهم را تحویــل گرفتیم 
روزانه ۷۰۰ مرگ و میر داشــتیم. ۵۰ هزار 
مراجعه روزانه و ۲۰ هزار بســتری داشتیم. 
همین اغتشاشگران همان موقع هم دنبال 
این بودندبگویند ایران قادر نیســت کاری 
کند و برویم ارمنســتان واکســن بزنیم و 
غیره. همین ســلبریتی های خائن که امروز 
اغتشــاش راه می اندازند همان موقع گریه 
و زاری می کردند که مــردم دارند می میرند 
اما به لطــف الهی در مدتی کوتاه واکســن 
ها سیل آســا به کشــور وارد شــد. از اول 
کرونا تا شــروع به کار دولت سیزدهم فقط 
۱۸ میلیون واکســن تزریق شــده بود ولی 

از وقتی دولت رییسی وارد شــده، با کاری 
که انجام شــد تا امروز ۱۵۵ میلیون واکسن 
تزریق شــده و کمیته علمی هم روش های 
خودش را پیاده کــرد. از ابتدای کرونا تا آذر 
سال گذشته ۱۲۲ هزار نفر فوت کردند اما از 
آذر ۱۴۰۰ تا امروز فقــط ۱۴ هزار نفر فوت 

کرده اند.
وی گفت: بحث تهیه واکســن یک مســاله 
بود و دیگری انجام واکسیناســیون. با آقای 
سالمی تماس گرفتم و دستور نظامی دادند 
و همه نیروها وارد شــدند و امکانات کشور 
بســیج شــد و ما رکورد واکسیناسیون را 
نسبت به جمعیت شکستیم و در هفته بیش 
از هشت میلیون تزریق انجام می دادیم. این 
حجم واکسیناسیون در مدت کوتاه اثرخود 

را گذاشت.
وزیر بهداشــت و درمان تصریح کرد: ما یک 
مرکز تولید واکسن برکت و پنج مرکز دیگر 
اضافه کردیم و به ویژه بیمارستان بقیه اهلل و 
سپاه وارد بحث تولید واکسن نورا از بهترین 
واکسن ها شــد. این اطمینان را امروز داریم 
که هر ویروســی وارد کشور شــود قادر به 
مقابله با آن هستیم. در مدیترانه شرقی فقط 
ایران اســت که دانش تولید واکســن دارد. 
در کنگره اخیــر قاهره، ایــران موفق ترین 
کشــور در کنترل کرونا بود و سه ماه است 

که آمارمان زیر ۱۰ نفر اســت در حالی که 
امروز چین بخواهید بروید ۱۰ روز قرنطینه 
می کنند و در آمریــکا مرگ و میر باالی صد 

نفر هنوز وجود دارد.
وی  ادامه داد: در بالیــای طبیعی و حوادث 
و بحران ها بسیج و ســپاه سردمدار حمایت 
و اقدام در تامین اولیــه تجهیزات و خدمات 
بوده اســت و ما این را قدر می دانیم و سپاه 
را فقط یک ارگان صرفــا نظامی که فقط به 
پرسنل خودش خدمت کند نمی دانیم بلکه 
سپاه را در خدمت ســالمت کل کشور می 
دانیم و معتقدیم در برنامه ریــزی ها نباید 

موضعی فکرشود.
وی  گفت: امــروز اعزام نیــرو و خدمات به 
مناطق محروم از برنامه های وزارت بهداشت 
اســت. وقتی خدمتی به مناطق محروم می 
کنید، امنیت هم ایجــاد می کند و این باید 
استراتژی ســپاه بماند، به ویژه در جاهایی 
که امنیت پایین اســت می توان با افزایش 
ســالمت در آن مناطق، امنیــت را کنترل 

کرد.
وزیر بهداشت و درمان به نیاز کشور در بحث 
دانش بنیان ها پرداخت و گفت: بســیاری از 
نیازهای مــا در این حوزه اســت. ما در دارو 
هنوز اطمینــان الزم را نداریم و پیشــنهاد 
می کنم ســپاه وارد تولید دارو شود. برخی 

هلدینگ هــا انگیــزه کار و تولیــد ندارند و 
آماده فروش هســتند. بحث دفاع زیستی، 
دارو مواد شیمیایی مسایل مهمی هستند، 
اگر وارد شوید خیلی از تهدیدات مثل نبود 
سرنگ و ســوزن و غیره که همچنان وجود 
دارد، کاهش می یابــد. امیدواریم در حوزه 
سالمت عالوه بر موضوع ساخت بیمارستان 
به بحث تولید دارو و بایوتروریسم و ساخت 

آزمایشگاه های پیشرفته هم اهمیت دهیم.
وی  گفت: شــاید هیچ جایی بهتــر از مراکز 
درمانی ســپاه برای الگو سازی جای خوبی 
نباشــد. بیمارســتان بقیه اهلل مــی تواند 
بیمارستان الگو در نحوه خدمات و کارهای 
تحقیقاتی سطح باال و غیره در کشور باشد. 
قوی تریــن حوزه پزشــکی جهــان ارتش 
آمریکاست. وقتی ترامپ کرونا گرفت، طی 
یک هفته درمانش کردند و هنوز هم نگفتند 
از چه آنتــی بادی هایی در درمــان ترامپ 
استفاده کردند. حمالت میکروبی به اندازه 
حمالت ســالح های متعارف مهم هستند 
از این رو مراکز نظامی  به ویژه ســپاه ما هم 
باید در  این زمینه هزینــه و کار کنند البته 
می توانــد در مراکز دیگر هم باشــد. بعضی 
از اطالعــات ژنتیکی ما را آدم های فاســد 
و ســلبریتی ها به بیرون بردنــد و معتقدم 
جنگ آینــده مــا در بحث هــای ژنتیک و 
بایوتروریسیم است و باید خودمان را آماده 

این مساله کنیم.
وی  با تاکید بر رصد عوامل موثر بر ســالمت 
گفت: آلودگی هــوا باعث انواع ســرطان و 
بیماریها می شــود پس باید عوامل موثر را 

شناسایی و با آنها مقابله کنیم.
عین اللهی در ادامه اظهار کــرد: طرح امام 
رضا در ســپاه کارموفقــی در جهت ارتقای 
سالمت کارکنان و همین طور سبک زندگی 
و ســالمت روان اســت به ویژه بعد از کرونا 
بسیار به آن نیاز داریم. دشمن برای سالمت 
روان کشــور برنامه دارد. در دو سال گذشته 
در فضای مجازی مغز بچه های ما را تسخیر 
کردند و باید برای اینها برنامه داشته باشیم. 
از این رو امــروز ورود نیروهــای انقالبی به 
فضــای مجازی یــک تکلیف اســت و باید 
برای آن برنامه مشخص داشته باشیم.وزیر 
بهداشت بر آمادگی  کامل  وزارت متبوعش 
در تقویت نیروهای نظامی و همکاری با آنها 

در پروژه مشترک تاکید کرد.

هدف دانشگاه ممانعت از برگزاری تجمعات دانشجویی نیست

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:

اصالح قانون بیمه کارگران ساختمانی محدودیت های منابع برای بیمه را برطرف می کند
خریــدار  مدیرعامــل ســازمان تأمین 
اجتماعی، اصــالح قانون بیمــه کارگران 
ســاختمانی با هدف تأمین منابــع پایدار 
و مطمئن بــرای بیمه شــاغالن این بخش 
را نتیجــه همکاری این ســازمان و مجلس 
شــورای اســالمی عنوان کــرد و گفت: با 
تصویــب نهایی ایــن مصوبه در شــورای 
نگهبان، محدودیت هــای منابع برای بیمه 

کارگران ساختمانی برطرف می شود.
به گــزارش ســازمان تأمیــن  اجتماعی، 
میرهاشم موســوی با قدردانی از همراهی 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی برای 
تصویب طــرح اصالح مــاده ۵ قانون بیمه 
کارگــران ســاختمانی گفت: ششــم آذر 
سال جاری اصالحیه قانون بیمه کارگران 
ساختمانی به تصویب مجلس رسید و این 
اقدام با پیگیری و تعامــل مثبتی که در ۲ 
سال گذشته بین سازمان تأمین  اجتماعی 
و مجلس شــورای اســالمی به ویژه هیات 
رئیســه و کمیســیون اجتماعی در زمینه 
اصالح قانــون بیمه کارگران ســاختمانی 
شــکل گرفت و امیدواریم بــا این مصوبه، 
کارگران ســاختمانی را - کــه منتظر این 

مصوبه بودنــد - تحت پوشــش بیمه قرار 
دهیم.

موســوی گفــت: قبــل از این اصــالح در 
حوزه بیمــه کارگران ســاختمانی، حدود 
۱۹ هــزار میلیــارد تومان کســری منابع 
ســهم کارفرمایی داشــتیم و این مســاله 
باعث شده بود فشــاری بر بقیه بخش های 
صندوق داشته باشــیم و بخشی از کارگران 
ســاختمانی نیز از خدمات تأمین  اجتماعی 

برخوردار نمی شدند.
وی توضیــح داد: اکنون حــدود ۷۴۰ هزار 
کارگر ساختمانی بیمه شده تأمین اجتماعی 
هســتند. بعــد از تأیید شــورای نگهبان و 
ابالغ قانون مصــوب مجلــس در ماه های 
آینده آیین نامه اجرایی آن توســط وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی، وزارت راه و 
شهرسازی و وزارت کشور تهیه خواهد شد 
و امیدواریم همه این گروه را تحت پوشــش 
بیمه قــرار دهیم و بــا بهره منــدی از بیمه 
تأمین اجتماعی، همه کارگران ساختمانی 
نســبت به آینده خود امیدوارتر باشــند و 

دغدغه آنان برطرف شود.
مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی افزود: 

از بین کارگران ســاختمانی تحت پوشش 
بیمــه تأمین اجتماعی، تاکنــون ۴۶ هزار 
نفــر بازنشســته و بیــش از ۶ هــزار نفــر 
ازکارافتاده شــده اند و از تعهــدات مربوطه 
اســتفاده می کنند همچنیــن ۱۵ هزار نفر 
نیز به عنوان بازمانــدگان کارگران متوفی 
از ســازمان تأمین اجتماعــی مســتمری 
دریافت می کننــد. همه مزایای ســازمان 
تأمین اجتماعــی همچون ســایر اقشــار 
تحت پوشــش تأمین اجتماعی به این گروه 

ارائه خواهد شد.
موسوی ادامه داد: براساس قانون کارگران 

ســاختمانی که در ســال ۵۲ بــه تصویب 
رســیده اســت، همه کارگران ساختمانی 
در برابر حوادث ناشــی از کار بیمه هستند 
و می تواننــد از مزایای این قانون اســتفاده 
کننــد. قانــون جدیــد بیمــه کارگــران 
ســاختمانی زمینه توســعه خدمات به این 

جمعیت را نیز فراهم کرده است.
به گفته وی، بعد از تأیید شــورای نگهبان و 
ابالغ این مصوبه، تا ســه ماه باید آیین نامه 
اجرایی آن تهیه شــود و بعد از آن این قانون 

در سازمان تأمین  اجتماعی اجرا می شود.
 نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در 
نشست علنی روز یکشنبه، ۶ آذر در جریان 
بررســی طرح اصالح قانون بیمه کارگران 
ســاختمانی، با اصل ماده واحده این طرح با 
۱۷۴ رأی موافق، هفت رأی مخالف و هفت 
رأی ممتنع از مجمــوع ۲۳۲ نفر حاضر در 

جلسه موافقت کردند.
براساس این مصوبه که پس از تأیید شورای 
نگهبان و ابالغ به ســازمان تأمین  اجتماعی 
قابلیت اجرا خواهد داشــت، سازمان تأمین  
اجتماعی مکلف است با دریافت هفت درصد 
)۷%( حق بیمه سهم بیمه شده از مأخذ کسر 

حق بیمه از کارگــران دارای پروانه مهارت 
فنی شاغل مستقیم در امر احداث یا افزایش 
زیربنای ســاختمان، تجدیدبنا، تعمیرات 
اساسی و یا تخریب آنها و دریافت حق بیمه 
ســهم کارفرمایی مربوطه از محــل متراژ 

ساخت  وساز، این کارگران را بیمه کند.
علی  اصغر عنابســتانی عضو کمیســیون 
اجتماعــی مجلس شــورای اســالمی نیز 
چهارم آبــان ۱۴۰۱ در گفت وگو بــا ایرنا 
اعالم کــرده بــود: اکنون شــمار کارگران 
ســاختمانی در کشــور برابر با یک میلیون 
و ۴۰۰ هزار نفر بــوده و از این تعداد، حدود 
۷۳۵ هزار نفر )براساس آخرین آمار سازمان 
تامین اجتماعی( مشــمول بیمه کارگران 
ساختمانی هســتند و مابقی )بیش از ۶۵۰ 
هزار نفر( نیز در نوبت شــمول این بیمه قرار 

دارند.
به گفته نماینده مجلس یازدهم براســاس 
ایــن اصالحیــه، ۱۵ درصد از حــق پروانه 
ســاختمانی به درصدی از دستمزد کارگر 
ســاختمانی تبدیل می شــود که براساس 
ضریبی اســت که در مناطق مختلف کشور 

مشخص خواهد شد.



شیراز-چراغی معاون هماهنگی امور 
زائرین و گردشــگری اســتانداری فارس 
گفت: در صورت تســهیل مــراودات بین 
است اســتان و افغانســتان هزینه درمان 
گردشگران سالمت در شــیراز ارزان تر از 

سایر شهرها خواهد شد.
محمد فرخ زاده در دیدار با هیئت افغانستانی 
بیان کرد: اســتان فــارس می توانــد عالوه 
بــر گردشــگری ســالمت در ســایر حوزه 
های گردشگری از جمله گردشگری مذهبی، 
طبیعی و تاریخــی با افغانســتان مراودات 

مطلوبی داشته باشد.
او با اشــاره به اشــتراکات فرهنگی، دینی، 
مذهبی و زبانی و همچنین مزیت همسایگی 
بر لزوم تقویت روابط بین دو کشور به ویژه در 

حوزه گردشگری سالمت تاکید کرد.
معاون اســتاندار فارس با اشــاره به اینکه در 
حال حاضر تعداد زیادی از افغان ها در شــهر 

شیراز و اســتان فارس زندگی می کنند و در 
حوزه های مختلفی از جمله اقتصاد فعالیت 
دارند، عنوان کرد: این غرابت و همسایگی در 
مدارس ایرانی نیز به عینه مشاهده می شود و 
اکنون تعداد زیادی از دانش آموزان افغان در 
کنار فرزندان ایرانی در حال تحصیل هستند.

فــرخ زاده تاکید کــرد: با رعایــت قوانین و 
مقررات جامعه بی تردید روابط می تواند در 
حوزه های مختلف برای همــکاری تقویت 

شود.
او خاطرنشان کر د: تا کنون نگاه حاکم بین دو 
کشور از حوزه منابع انسانی بر تامین نیروی 
کارمتمرکز بوده است و این در حالی است که 
این روابط در سایر بخش ها از جمله اقتصاد، 
کشاورزی، صنعت، گردشگری و… نیز قابل 

تسری است.
قائم مقــام اســتاندار فارس در شــورای 
توسعه گردشــگری اســتان، عنوان کرد: 

با توجه به آنچه در جلســه مطرح شــد به 
صورت تخمینــی ۲۰۰۰ افغانســتانی در 
ســال ویزای درمانی ایران را دریافت می 
کنند که در صورت تســهیل در روند ویزا 
این تعداد افزایش چشــم گیــری خواهد 
داشــت همچنین قبل از دوره کرونا روزانه 
تعداد ۳۰۰۰ ویزای درمانی، گردشــگری، 
تجاری، زیارتــی و … برای اتباع کشــور 

افغانستان صادر می شده است.
او افزود: در بین گردشگران سالمت از ابتدای 
ســال ۱۴۰۱ ، حدود ۷۰ نفر از اتباع کشــور 
افغانستان برای مداوای خود ویزای سالمت 
دریافت و به بیمارستان های شیراز مراجعه 

کرده اند.
فرخ زاده با بیان اینکه رونــد صدور ویزا برای 
همسایگان افغان ما طوالنی، هزینه بر و دشوار 
است، اظهار کرد: در استان فارس مشکل ویزا 
برای بسیاری از کشورها حل شده و به صورت 

فرودگاهی عمل می شود که حتما برای رفع 
مشکل اتباع کشور افغانستان نیز پیشنهادات 
خود را بــرای وزارت خارجه ارســال و با آنها 

مشورت خواهیم کرد.

به اعتقاد معاون اســتاندار فارس در صورت 
تســهیل مــراودات بین اســتان فــارس و 
افغانستان هزینه درمان گردشگران سالمت 

در شیراز ارزان تر از سایر شهرها خواهد شد.

قزوین - علی محمد مرادی  معاون مهندســی 
و برنامه ریزی نیروگاه شــهید رجایــی گفت: بیش از 
8۰۰ میلیون کیلووات ســاعت انرژی خالص در آبان 
ماه امسال از ســوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی 

تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.
به گــزارش خبرنگارما؛ جواد دوســتی در تشــریح 
میزان تولید انــرژی در آبان ماه امســال اظهار کرد: 
در هشتمین ماه ســال جاری، به میزان هشتصدو نه 
میلیون و دویســت و یک هزار کیلووات ساعت انرژی 
خالص در واحدهای بخاری و ســیکل ترکیبی نیروگاه، 

تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.
دوســتی در ادامه به ســهم تولید واحدهای بخاری و 

سیکل ترکیبی در آبان ماه اشــاره کرد و بیان داشت: 
از این میزان انرژی تولیدی، ۴۲۷ میلیون و ۲99 هزار 

کیلووات ســاعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل 
ترکیبی و ۳8۱ میلیون و 9۰۲ هزار کیلووات ســاعت 

انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه شهید رجایی 
در ادامه بیان داشت: با این میزان تولید انرژی خالص 
در آبان ماهه امســال، این نیروگاه شــاهد رشد ۱6 
درصدی تولید انرژی خالص نســبت به مدت مشابه 

سال گذشته بوده است.
این میزان انرژی در حالی تولید شده است که هم اکنون 
واحد ۲5۰ مگاوتی شــماره ۲ بخاری این نیروگاه برای 
انجام تعمیرات اساسی و واحد شماره یک گازی سیکل 
ترکیبی آن تحت تعمیــرات بازدید مســیرداغ از مدار 
تولید، خارج شده است که پس از انجام تعمیرات و کسب 

آمادگی الزم به مدار تولید باز خواهند گشت.

کرمانشاه-حســنافخارزاده  سرپرســت آب و 
فاضالب شهرســتان کرمانشــاه گفت : انجام هرکاری 
برای ســاماندهی فاضالب شــهرک کرناچی، نیازمند 
تعیین تکلیف منازل مسکونی است که در بستر و حریم 

رودخانه واقع شده اند.
اکبر ناصــری سرپرســت آب و فاضالب شهرســتان 
کرمانشاه با اشاره به بازدید روز گذشته جمعی از مدیران 
استان از وضعیت فاضالب شهرک کرناچی و تصمیماتی 
که در این زمینه گرفته شــد، گفت: مهمترین موضوع 
درباره وضعیت منازل مســکونی که مشــکل فاضالب 
دارند این است که تعدادی از آن ها در حریم و حتی بستر 

رودخانه احداث شده اند.
وی ادامــه داد: تا زمانیکه این وضعیت وجــود دارد ارائه 
خدمات به ساکنین این منازل مسکونی با چالش مواجه 
است و ممکن است در زمان بروز سیالب خسارات جدی 

و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.
سرپرست آب و فاضالب شهرستان کرمانشاه با تاکید بر 
اینکه منازلی که در بستر رودخانه واقع شده اند حتما باید 
جابجا شوند، زیرا در معرض خطر جدی قرار دارند، یادآور 

شد: منازل مســکونی که در حریم قرار دارند نیز باید با 
همکاری شهرداری و آب منطقه ای تعیین تکلیف شوند و 
کد کف و بر معتبر برای آن ها از سوی شهرداری مشخص 

شود تا بتوان وضعیت شبکه فاضالب را نیز تعیین کرد.
به گفته ناصــری نظر مدیریــت آب و فاضــالب برای 

ســاماندهی فاضالب کرناچی بر این اســت که در این 
منطقه یک تصیفه خانه محلی اجرا شود تا هم در صورت 
لزوم بتواند به شهرک های مجاور نیز خدمات بدهد و هم 
پساب آن برای صنایع استان قابل اســتفاده باشد، زیرا 
اکنون سیاست بر این است که با هدف مدیریت مصرف 

آب، پساب تصفیه شــده برای صنایع مورد استفاده قرار 
بگیرد.

وی خاطرنشــان کرد: هنوز بــرآورد دقیقــی از میزان 
اعتباری که برای این منظور مورد نیاز اســت، مشخص 

نیست.
سرپرســت آب و فاضالب شهرســتان کرمانشــاه 
در پاســخ به این موضوع که تعــدادی از خانه های 
کرناچی که هنوز دفع فاضــالب برای آن ها صورت 
نمی گیرد و شــبکه ندارند این هزینــه را در قبوض 
ماهانه خود می پردازنــد، گفت: در جریان بازدیدی 
که داشــتیم این موضوع نیز توســط تعــدادی از 

خانوار ها مطرح شد.
ناصری ادامــه داد: وقتی کــه شــرکت آب و فاضالب 
اشتراک می فروشد اشــتراک آب و هزینه دفع فاضالب 
با هم درج می شود، اما، چون برای این منطقه هنوز دفع 
فاضالب صورت نمی گیرد مشترکینی که این رقم را در 
قبض خود دارند می توانند با مراجعــه به آب و فاضالب 
منطقه سه کرمانشاه، نسبت به حذف این رقم از قبوض 

خود اقدام کنند .

وین قز

وین وگاه شهید رجایی قز تولید پیش از 800 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیر

سرپرست آب و فاضالب شهرستان کرمانشاه مطرح کرد؛
ساماندهی فاضالب شهرک کرناچی، نیازمند تعیین تکلیف منازل مسکونی

دیرعامل شــرکت آب  تبریز-رحیم جباردخت 
و فاضالب استان آذربایجان شــرقی از تخصیص ۲۱ 
میلیارد تومان برای اجرای طرح های آب و فاضالب در 

شهرستان عجب شیر خبر داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان 
شــرقی از تخصیص ۲۱ میلیارد تومــان برای اجرای 
طرح های آب و فاضالب در شهرســتان عجب شــیر 
خبر داد و گفت: باید تالش کنیم طرح های آبرســانی 
و فاضالب عجب شیر را با زمان بندی دقیق اجرا کرده 
و از تمامــی فرصت ها و امکانات موجود برای شــتاب 

بخشیدن به روند پیشرفت این طرح ها استفاده کنیم.
 محمد خانی افزود:این طرح ها شــامل اجرای کامل 
طرح فاضالب در شیشــوان و برخی نقاط شهرستان، 
اجرای طرح آبرسانی در 6 روستای بخش قلعه چای و 

اجرای مخزن 5۰۰۰ مترمکعبی می باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان 
شــرقی افزود:جهت کاهش مشــکالت آبرسانی در 
تمامی شهرستان های اســتان به نحوه تامین و توزیع 
آب شرب، طرح ها و پروژه های آبرسانی در حال اجرا و 
محدودیت های منابع تامین مالی برای تکمیل اجرای 
طرح ها در این شهرستان پرداخت و خواستار همکاری 
و مساعدت هرچه بیشتر در زمینه تخصیص به موقع 

اعتبارات شد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
گفت: در ایران متوســط فاضالب مناطق شهری 65 
درصد و در اســتان ۷۰ درصد بوده و شهر تبریز بعد از 

اصفهان دومین کالنشــهر با 9۰ درصد تحت پوشش 
شبکه فاضالب شهری است که با این حساب وضعیت 
آذربایجان شرقی از نظر تحت پوشش بودن به شبکه 
فاضالب شهری مقام اول کشــوری و رتبه دوم در بین 

کالنشهرها را دارا می باشد.
وی با بیان اینکه شهرستان ســراب، اهر و عجب شیر 
جزو شهرستان های پیش رو در اجرای طرح فاضالب 
می باشند افزود: آذربایجان شــرقی با 69 شهر و بیش 
از ۲۷۰۰ هزار روســتا دارای پایدارترین وضعیت آب 
شرب در کشــور می باشد که در کشــور تنها ۳ استان 

وضعیت پایدار دارند.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
آذربایجــان شــرقی از اجــرای طــرح فاضالب 
روســتا های آغجه اوبه و دانالو و پادگان خراجو به 

صورت مشارکتی خبر داد.

رشــت مدیر کل زندان های گیالن با بیان اینکه 
فرهنگ ایجاد اشــتغال در زندانیان نهادینه شــود 
گفت: تقویت مهارت و آموزش زندانیان نقطه قوت 

در بازار کار این قشرمحسوب می شود.
محمــدی اصــل مدیــر کل زندان هــای گیالن 
باحضــور در زنــدان تحولــی ضمــن بازدید از 
کارگاه هــای اشــتغال گفــت: همه ما بــا کمک 
دیگر نهاد های حمایتی موظف به توســعه ی زیر 
ساخت ها و بستر سازی مناســب در ایجاد کسب 

و کار زندانیان و خانواده های آنان هستیم.
وی افزود: حضور کارآفرینان و ســرمایه گذاران 
در زندان هــا، بــا پوشــش دادن جامعــه هدف 
می توانــد نیاز هــای آنــان را برطــرف و بازتاب 

مثبتی در جامعه داشته باشد
محمدی اصــل، ایجــاد فرهنگ کار و اشــتغال 
برای زندانیان را مهم دانســت گفت: سوق دهی 
گروه هدف به سمت مشــاغل، کارآفرینی و خود 

اشتغالی را اقدامی مثبت دانست.
مدیــر کل زندان هــای گیالن، آمــوزش و حرفه 
آموزی را در ابتدا برای داشــتن یک شغل مناسب 
در زنــدان امری مهم اســت، افزود: بــا آموزش 
مناســب بعد از آزادی مددجویــان می توانند در 
جامعه کســب و کار ایجاد نمایند کــه با همراهی 
مرکز مراقبت بعد از خــروج و حمایت این نهاد از 
زندانیان و خانواده های آنان فرصت های مناســب 
در بازار کار برای آنان فراهم آورده و و کل منافع حاصل 

از این مسیر را برای خود و خانواده قرار دهد.
محمدی اصل، تحــوالت اقتصادی و اجتماعی در 
جامعه را آمیخته با زندگی افراد دانســته و افزود، 
با تجربیــات کارآفرینان برتر و دعــوت از آنان و 
بررســی نگرش های اشــتغال رو به پیشرفت در 
زندان ها، می توان نیرو های ماهــر آماده به کار را 

پرورش داد
وی حضور مربیان حرفه آموزی ســازمان های 
مختلــف بــرای آمــوزش زندانیان را بســتری 
مناسب و دو ســویه در کســب دانش و ارتقای 
مهارت جامعــه هــدف در زمان تحمــل کیفر 
عنوان کردو افــزود: تقویت مهــارت و آموزش 
زندانیــان می تواند بعد از تحمــل کیفر و حضور 
در جامعه نقطه قوت وی در بــازار کار و جامعه 

باشد.

آذربایجان شرقی گیالن
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی خبرداد؛

ح های تخصیص ۲۱ میلیارد تومان برای اجرای طر
 آب و فاضالب در عجب شیر

مدیر کل زندان های گیالن:
فرهنگ ایجاد اشتغال و مهارت آموزی

 در زندان نهادینه شود

معاون استانداری فارس:
شیراز مقصدی مناسب برای گردشگران سالمت افغانستانی است

وابط عمومی کارگاه ویژه رابطین ر
 تامین اجتماعی استان بوشهر برگزار شد

بوشهر -رضا حیدری  کارگاه تکنیک هــای اثربخش و راهبردهای 
عملی در روابط عمومی ، ویژه رابطین روابط عمومی شــعب تابعه تامین 

اجتماعی استان بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر ، در این 
کارگاه یک روزه که روز شنبه ۲8 آبان ماه ۱۴۰۱ با حضور رابطین شعب 
تابعه، و با تدریس اســماعیل زارع زاده ، رئیس اداره روابط عمومی و امور 
فرهنگی اداره کل اســتان ،در ســالن همایش اداره کل تامین اجتماعی 

استان بوشهر برگزار شد .
و در پایان این کارگاه آموزشی ، با اهدای لوح تقدیر از زحمات فاضل کبگانیان 
، رابط روابط عمومی شعبه یک بوشهر بلحاظ عملکرد مثبت ایشان در ارزیابی 

امور فرهنگی در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱ تقدیر به عمل آمد.

شناسایی بیش از ۲ هزار تخلف اضافه تناژ 
در جاده های مازندران

ســاری-امیری فر  بیش از ۲ هزار و ۷56 تخلف اضافه تناژ از ابتدای 
امسال تا پایان آبان در جاده های مازندران شناسایی شد.ناهید شهرامی 
نیا رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاد های 
مازندران گفت: در راستای طرح تشدید برخورد با متخلفین اضافه تناژ از 
ابتدای امســال تا پایان آبان، ۲ هزارو ۷56 تخلف اضافه تناژ در جاده های 
استان شناســایی و اعمال قانون شده اســت.او افزود: با توجه به اهمیت 
نقش بار حمل شــده بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در کاهش ایمنی 
تردد، طرح شناسایی برخورد با متخلفین اضافه تناژ با رویکرد شناسایی 
و برخورد با موارد تخلف تناژ باال که آســیب بیشتری بر بستر و ابنیه فنی 
راه وارد می کند، از ابتدای سالجاری با جدیت بیشتری در دستور کار قرار 
گرفته است.شهرامی نیا گفت: این طرح در قالب گشت های مشترک به 
اتفاق پلیس راه استان و انجمن های صنفی شرکت های حمل و نقل کاال، 
در کلیه محور ها به خصوص در مبادی بارگیری )معادن( انجام شده است.
رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهــداری و حمل و نقل جاد های 
مازندران افزود: طبق بررسی های به عمل آمده در این هشت ماه، 5۷۰۰ 
تن بار بیش از ظرفیت مجاز توسط وسایل نقلیه مورد شناسایی و اعمال 

قانون قرار گرفته است.

مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهراعالم کرد؛
افزایش کد خدمتی به خدمات معلوالن 

توسط سازمان بیمه سالمت

بوشــهر -رضا حیدری  داراب بارگاهی مدیرکل بیمه ســالمت 
استان بوشهرگفت:با انعقاد تفاهمنامه ســازمان بیمه سالمت با سازمان 
بهزیســتی تعداد 59 کد خدمتی دیگر به معلوالن تحت پوشش سازمان 
بهزیستی در سال جاری اضافه شــد.وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه 
افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی کشــور که دارای پوشش 
بیمه های معتبر از بیمه ســالمت میباشــند از 59 خدمت توانبخشی 
ستاره دار تعیین شده در تفاهم  نامه بهره مند میشوند.بارگاهی ادامه داد: 
خدمات توانبخشی فوق، ۱5 کد خدمتی در حوزه ارتوپدی فنی یا اعضای 
مصنوعی، ۱۱ کد خدمتی در حوزه گفتار درمانی، 9 کد خدمتی در حوزه 
شنوایی سنجی،۷ کد خدمتی در حوزه بینایی سنجی، 6 کد خدمتی در 
حوزه کار درمانی، 5 کد خدمتی در حوزه فیزیوتراپی و ارائه 6 کد خدمتی 
توانبخشی توسط پزشکان متخصص را شــامل می شوند.مدیرکل بیمه 
سالمت استان بوشهر بیان کرد: بر اســاس این تفاهمنامه پوشش تعرفه 
خدمات توانبخشی توسط سازمان بیمه سالمت، ۷۰درصد تعرفه مصوب 
بخش ارائه دهنده خدمات مذکــور )دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و 
خصوصی( خواهد بود.بارگاهی تصریح کرد: اداره کل بیمه سالمت استان 
بوشهر جهت عقد و تمدید قرارداد با کلیه مراکز حوزه توانبخشی )شامل 
کاردرمانی، گفتار درمانی، شنوایی شناســی، بینایی سنجی، ارتوپدی 
فنی و مراکز جامع توانبخشــی( جهت خرید و ارائه خدمات توانبخشی 

موضوع این تفاهمنامه آمادگی خود را اعالم می دارد.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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کرمانشاه

باتالش متخصصان نیروگاه رامین صورت گرفت
افزایش ظرفیت تولید آب مقطر

وگاه رامین در استارت بویلر فاز 3 نیر
اهواز-محمدمجدم  باتالش کارکنان بخشهای فنی نیروگاه رامین 
پس از رفع اشکالت فنی و تغییر طرح در استارت بویلر فاز ۳ این نیروگاه 
ظرفیت تولید آب مقطر این مجموعه از بار نامی ۴5 تن بر ساعت به 5۷ تن 

بر ساعت افزایش یافت .
مسعود حسین میرزایی سرپرست اداره اســتارت بویلر فاز۳ در این باره 
گفت : با توجه بــه کاهش ذخایر آب مقطر بر اثر وجود  اشــکالت متعدد 
با همکاری بخشــهای فنی نیروگاه اقدام به تغییر طرح و رفع اشــکاالت 
نمودیم که این کار ســبب افزایش ظرفیت تولیــد آب مقطر از۴5 تن به 
5۷ تن بر ساعت گردید. حسین میرزایی همچنین  افزود : این عملیات در 
حداقل زمان ممکن در مدت زمان ۳6 ساعت صورت گرفت که با افزایش 

راندمان تجهیزات وکاهش پرت انرژی همراه بود.



ثبت بزرگترین معامله تاریخ بورس از طریق 
کارگزاری بانک ملی ایران

بزرگتریــن معامله تاریخ بورس با عرضه۱۲ درصد از ســهام شــرکت 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس از طریق کارگزاری بانک ملی ایران ثبت 
شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، تعداد ۵۸ میلیارد و ۷۴۰ 
میلیون سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، معادل ۱۲ درصد 
از سهام شرکت متعلق به سازمان خصوصی سازی به صورت یکجا و نقد 
یا شرایطی به قیمت پایه هر ســهم ۱۳۹۷ تومان )نرخ بازاری هر سهم 
براساس نرخ تابلو در ۲۱ شــهریور به عالوه ۹۰ درصد اضافه ارزش( و به 
ارزش ۸۲ هزار میلیارد تومان از طریق کارگزاری بانک ملی ایران روانه 
میز فروش شــد.پس از ســه روز رقابت برای تصاحب این بلوک توسط 
پاالیشگاه نفت تهران و سرمایه گذاری اهداف، سرانجام امروز دوشنبه 
۷ آذر ماه، ســرمایه گذاری اهداف توانست با خرید این بلوک بزرگترین 

معامله تاریخ بورس را ثبت کند.
گفتنی اســت، در این معامله، هر ســهم فارس به قیمت ۱۸۵۰ تومان 
و ارزش کل ۱۰۸ هــزار و ۷۲۸ میلیارد تومان به فروش رســید. به این 
ترتیب بلــوک ۱۲ درصدی فارس بــا افزایش ۳۲ درصدی نســبت به 
قیمت پایه و ۲۰۰ درصد گران تر از قیمت ســهام »فــارس« به فروش 

رسید.

پرداخت بیش از 75 هزار فقره تسهیالت توسط 
بانک سپه در آبان ماه

بانک ســپه طی آبان ماه ســال جاری بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال در 
قالب ۷۵ هزار فقره تســهیالت، در حوزه های مختلــف پرداخت کرده 
است. بانک سپه طی آبان ماه سال جاری بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال 
در قالب ۷۵  هزار فقره تســهیالت در حوزه های کمک ودیعه مسکن، 
قرض الحســنه ازدواج، فرزند آوری، وام بدون ضامن و قرض الحســنه 
خوداشتغالی کمیته امداد و ســازمان بهزیستی به آحاد مردم پرداخت 

کرده است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه، این بانک به منظور اجرای 
تکالیف ابالغی بانک مرکزی از تاریخ ابالغ طرح تسهیالت بدون ضامن 
تا ســقف یک میلیارد ریال، از بهمن ماه ۱۴۰۰ تا پایان آبان ماه ســال 
جاری، برای بیش از ۴۷۷ هزار فقره پرونده، معــادل ۱۳۸ هزار و ۴۷۴ 
میلیارد ریال تســهیالت پرداخت کرده که از این میزان ۱۷ هزار و ۸۹ 
میلیارد ریال تســهیالت در قالب ۵۲ هزار و ۸۹۱ فقره پرونده مربوط به 
آبان ماه سال جاری است. همچنین نخســتین بانک ایرانی که در زمره 
بانک های برتر درزمینه پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج است، 
در آبان ماه ســال جاری به ۷ هزار و ۲۰۱ پرونده بــه میزان ۱۰ هزار و ۴ 

میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.
این در حالی است که بانک سپه در حوزه تسهیالت قرض الحسنه فرزند 
آوری در آبان ماه ســال جاری بالغ بر ۲ هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال برای ۶ 

هزار و ۶۷۹ فقره پرونده اختصاص داده است.
بانک ســپه میزان ۲ هزار و ۶۲۹ میلیارد ریال در قالب ۳ هزار و ۶۴ فقره 
پرونده تســهیالتی قرض الحسنه خوداشــتغالی به مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، ۹۸۴ میلیارد ریــال بابت یک هزار و ۱۲۶ فقره 
پرونده تسهیالت قرض الحسنه خوداشتغالی به مددجویان بهزیستی و 
۲ هزار و ۲۹۷ میلیارد ریال در رابطه با تسهیالت کمک ودیعه مسکن بر 
اساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای ۴ هزار و ۱۱۳ پرونده تسهیالت 

اعطا کرده است.

معاون امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد
وهای مسلح برای تامین ۵ هزار  توافق با نیر

هکتار زمین نهضت ملی مسکن
معاون امالک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از توافق با نیروهای 
مسلح برای تامین بالغ بر ۵ هزار هکتار زمین به منظور استفاده از طرح 

نهضت ملی مسکن خبر داد که در مراحل تغییر کاربری قرار دارند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن - هیبنا، تقــی رضایی، معاون 
امالک و حقوقی ســازمان ملی زمین و مســکن در گفت وگو با پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرســازی، درباره راهکارهای در نظر گرفته شده 
برای تامین اراضی در اســتان هایی که کمبود زمین دارند، اظهار کرد: 
در اجرای طرح نهضت ملی مســکن در برخی استان ها با معضل کمبود 
زمین مواجه شدیم که برای رفع این مشــکل، سه راهکار در نظر گرفته 
شد.معاون امالک و حقوقی ســازمان ملی زمین و مسکن خاطر نشان 
کرد: توافق با مالکین بخش خصوصی و تعاونی ها، شــهرک ســازی در 
خارج از حرائم شهرها و استفاده از زمین های دولتی و توافق با نیروهای 
مسلح از جمله سپاه و ارتش، سه روش تامین زمین برای جبران کمبود 

اراضی در طرح نهضت ملی مسکن است.
به گفته رضایی، اســتان هایی مثل کردســتان، مازندران، کهگیلویه و 

بویراحمد و ایالم دارای کمبود زمین هستند.
وی افزود: توافق اولیه با نیروهای مسلح برای تامین بالغ بر ۵ هزار هکتار 
زمین برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی اتجام شده و این زمین ها 

در مرحله تغییر کاربری قرار دارند.
گفتنی اســت، وزارت راه و شهرســازی مکلف به ســاخت ۴ میلیون 
مســکن تا پایان چهار ســال دولت شده اســت و طبق گفته های وزیر 
راه و شهرســازی، در شــهرهایی که زمین به میزان کافی وجود دارد، 
واحدهای مسکونی به صورت ویالیی در اختیار مردم قرار می گیرد و یا 
زمین  به متقاضیان در گروه های دو تا چهار نفره به صورت ۲ ساله اجاره 
داده می شود تا با سلیقه خود خانه بسازند و در صورت ساخت، ۹۷ سال 

دیگر اجاره آن تمدید می شود.

فرزین:
  اصالح ساختار،موجب پویایی بانک ملی

 ایران می شود
مدیر عامل بانک ملی ایران در همایش سراسری امور سازمان و روش ها 

بر ضرورت پویایی ساختار با هدف بهبود فرآیندهای بانک تاکید کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران،دکتر محمــد رضا فرزین 
در این همایش که بــا حضور عضو هیات مدیــره ، اعضای هیات عامل، 
معاونان مدیر عامل و دیگر مسئوالن برگزار شــد، گفت: سازمان های 
موفق،سازمان هایی هســتند که ســاختار های متفاوت و منسجمی 
دارند.وی افزود: بانک ملی ایران،بانک بزرگی اســت که گســتردگی 
وسیعی در ســطح کشــور دارد از این رو ضروری اســت که از ساختار 

مناسب و کارآمدی هم برخوردار باشد.
فرزین با اشاره به فرآیند بروکراتیک وسیع در سازمان های دولتی،بیان 
کرد:این شرایط موجب شده اســت که تغییرات ساختاری در سازمان 
های دولتی نیاز به کســب مجوز از مراجع دیگر داشته باشد؛ در صورتی 
که این مدیران هستند که به درســتی نیازهای ساختاری برای پویایی 

یک سازمان را می شناسند .
وی ادامه داد: بانک ملی ایران باید از انعطاف پذیری ســازمانی الزم در 
ســاختار خود برخوردار شــود.برای این کار باید درصدی از چگونگی 
ســاختار را در اختیار یک مدیر و تیمــش قرار دهیــم و از این طریق 
تغییرات ســاختاری به نیازهای واقعی بخش های مختلف نزدیک می 
شود.وی ادامه داد: به دلیل میزان زیاد تســهیالت تکلیفی، بانک نمی 
تواند برای همه درخواست های مردم تسهیالت قرض الحسنه پرداخت 
کند.مدیرعامل بانک ملی ایران در پایان سخنان خود اظهار کرد: بخش 
های مختلف بانک باید ارتباط ساختارمندی با یکدیگر داشته باشند و 

از حالت جزیره ای و غیر مرتبط با دیگر بخش ها،پرهیز کنند.

 ابزار ایجاد ارزش مشتری از اصول مهم 
در بیمه تجارت نو

معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه تجارت نو اذعان داشت 
استمرار و ارتقای کیفیت ارتباط با مشتریان یکی از اصول مهم در بیمه 
تجارت نو اســت که یکی از راه های ایجاد حس رضایت ماندگاری برند و 
افزایش نرخ تعامل گروه های ذینفع، برگزاری مســابقه و چالش است.

اتاق خبر تجارت نــو دوشــنبه. ۰۷ آذر ۱۴۰۱  ۰۹:۳۹  ۱۸ابزار ایجاد 
ارزش مشتری از اصول مهم در بیمه تجارت نو

به گــزارش روابط عمومی بیمــه تجارت نو؛ آزاد حســنی، اظهار کرد: 
امسال به مناسبت گرامیداشــت روز ملی صنعت بیمه تصمیم گرفتیم 
در قالب مســابقه “بنوکاپ”، میزان آگاهی مشــتریان، شبکه فروش و 
حتی همکاران را در خصوص دانش بیمه ای، برند شرکت و محصوالت و 

خدمات بیمه تجارت نو به چالش بکشیم.
حســنی در ادامه گفت: در چالش بنــوکاپ که از تاریــخ هفتم لغایت 
ســیزدهم آذر ماه برگزار می شــود جوایز ارزنده ای برای برندگان در 
نظر گرفته شده و شرکت در مســابقه برای بیمه گذاران، بیمه شدگان، 

کارگزاران، نمایندگان و عموم مردم امکان پذیر است.
وی همچنین در حاشیه مســابقه بنو کاپ افزود ؛ در حال حاضر شرکت 
بیمه تجارت نــو از مرز فروش ۲۰۰۰ میلیارد گذشــت و تــا آخر پاییز 
بودجه مصوب شــرکت ، محقق خواهد شــد و در ســه ماهه آخر سال 
بیشــتر بر وصول مطالبات ، فروش در بازار خرد و تقویت شبکه فروش 

خواهیم پرداخت .
عالقه مندان با مراجعه به وبسایت شــرکت بیمه تجارت نو یا اپلیکیشن 

بنو می توانند در مسابقه بنوکاپ شرکت نمایند.

با افزایش سرمایه 54 درصدی محقق شد
یک سوم سرمایه بازار بیمه اتکایی در دست 

ایران معین
رقابت در بــازار بیمه اتکایی در حال دگرگونی اســت و شــرکت های 
بیمه گر اتکایی در تالش برای در اختیار گرفتن پرتفوی بیشــتر همراه 
با مدیریت ریسک هســتند، اما نقش آفرینی در این بازار بدون سرمایه 
کافی، خود یک ریســک بزرگ به شــمار می رود. در این میان شرکت 
بیمه اتکایی ایران معین با باالترین سرمایه ثبتی، اکنون سودای توسعه 
عملیات اتکایی داردکه می تواند در عملیات بیمه گری و سرمایه گذاری 

برتر باشد.
حال تصمیم اعضای هیأت مدیره همراه با موافقت ســهامداران شرکت 
بیمه اتکایی ایران معین به افزایش سرمایه ۵۴/۵ درصدی گامی مثبت 
و مهم به شــمار می رود چرا که این شرکت با ســرمایه ۱۲ هزار و ۵۰۰ 
میلیارد ریالی اکنون بزرگترین شــرکت اتکایی از حیث ســرمایه ثبت 
شــده می باشــد و همین امر موجب خواهد شد تا این شــرکت در افق 
پیش رو عالوه بر افزایش ظرفیت نگهداری اتکایی ، در ســرمایه گذاری 
و سودســازی نیز متمایز ظاهر شــود. به ویژه اینکه با افزایش سرمایه 
مذکور، شــرکت بیمه اتکایــی ایران معین حتی در بین شــرکت های 
بیمه ای که به صورت مســتقیم در بازار بیمه فعالیت می کنند سرمایه 

قابل توجهی دارد.
 

افزایش ســرمایه بیمه اتکایی ایــران معین مقوله بــا اهمیتی ارزیابی 
می شود، این شرکت که در۲۹ اسفندماه ســال ۱۳۸۲ ثبت شده و ۱۵ 
بهمن ماه سال ۱۳۸۳ پروانه فعالیت خود را در کلیه رشته های بیمه ای 
از بیمه مرکزی دریافت کرد، در یک تصمیم تاریخی توسط سهامداران 
در۲۴ آذر ســال ۱۴۰۰ موضوع فعالیت خــود را از عملیات بیمه گری 

مستقیم به عملیات بیمه اتکایی تغییر داد.
این تصمیم بــا توجه بــه حضور شــرکت های بیمه ای در ســرزمین 
اصلی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشــان داد که فعالیت بیمه اتکایی 
ایران معین با ســطح توانگری مالی بــاال و تجربه ۱۸ ســاله به عنوان 
بازیگر بزرگ و راهبر در بازار بیمه مناطــق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه 
اقتصادی دیگر موضوعیت ندارد و در آستانه دهه سوم فعالیت مجموعه 
این ضرورت احساس شــد تا یک ریل گذاری دقیق و صحیح با توجه به 

چشم انداز بازار بیمه اتکایی صورت پذیرد.
بررسی ها نشان می دهد که مجموع ســرمایه ۶ شرکت بیمه گر اتکایی 
شــامل بیمه اتکایی ایران معین، بیمــه اتکایی ســامان، بیمه اتکایی 
تهران رواک، بیمه اتکایــی امین، بیمه اتکایی ایرانیــان و بیمه اتکایی 
آوای پارس با فرض انجام مراحل ثبت نهایی بــه ۴۱ هزار میلیارد ریال 
می رســد که ۳۰/۵ درصد آن یعنی حدود یک ســوم این ســرمایه به 

تنهایی متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایران معین است.
افزون بر اینکه با شروع سال ۱۴۰۱ و تغییر موضوع فعالیت بیمه اتکایی 
ایران معین، این شرکت در نیمه نخست امســال بالغ بر ۷۷۷ میلیارد و 
۶۶۱ میلیون ریال حق بیمه تولیدی از محل اتکایی داشــته که انتظار 
می رود در آینده این بخش از عملیات شرکت رشد قابل توجهی را تجربه 
کند.. عزم ســهامداران و مدیران شــرکت برای اصالح ساختار مالی به 
ویژه در ۳ سال اخیر نشــان می دهد که مسیر ترسیم شده برای رسیدن 
به اهداف در یک افق میان مدت هموار اســت به طوریکه ســرمایه این 
شرک از ۲.۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ به ۵.۶۰۰ میلیارد ریال در 
پایان سال۱۳۹۹، به ۸.۰۹۰ میلیارد ریال در ۱۵ دی ۱۴۰۰رسیده و در 
کمتر از یک سال پس از آن یعنی ۲۳ آبان سال ۱۴۰۱ به ۱۲ هزار و ۵۰۰ 

میلیارد ریال افزایش یافته است.
تغییر ریل از عملیات بیمه گری مســتقیم و ورود به بــازار بیمه اتکایی 
در این شرکت با تغییر در ساختار شــرکتی متناسب با موضوع فعالیت 
جدید و اهتمام اعضای هیأت مدیره همراه بوده و انتظار می رود ســنگ 
بنای محکم برای حضور موثر، متمایز و حتی ممتاز در بازار بیمه اتکایی 
با برنامه های در دســت اجرای هیأت مدیره در آینده با قدرت بیشتری 

دنبال شود.
قرن جدید خورشیدی برای صنعت و بازار بیمه ایران را می توان شروع 
رقابت در بازار اتکایی قلمداد کرد به ویژه با در نظر گرفتن شاخص هایی 
چون افزایش نرخ تورم و اثر آن بر ارزش ســرمایه های تحت پوشــش 
بیمه ای، ایجــاد ظرفیت های جدید و حتی ریســک های نوظهور، نیاز 
جامعه به در اختیار داشــتن یک تکیه گاه مطمئن در برابر ریسک ها و 
خطرها و البته با محدودیت های ناشی از فشار تحریم ها و سیاست دولت 
مبنی بر حمایت و تقویت بیمه گران اتکایی و آزادسازی و رقابت پذیری 
این بازار، روشن است که یک شرکت بیمه گر اتکایی درصورتی می تواند 
موفق و کارآمد ظاهر شود که ماموریت ها، اهداف و برنامه های روشنی را 

ترسیم کرده و تصمیم به اجرای آن داشته باشد.
اراده ســهامداران فعلی و تالش هیأت مدیره بیمه اتکایی ایران معین 
در سال نخســت فعالیت در بازار بیمه اتکایی این است که حجم قبولی 
از شــرکت ها را با رویکرد دســتیابی به بهترین و البته مناســب ترین 

پیشنهادهای عرضه شده در بازار بیمه اتکایی افزایش دهند. 
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مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی خبر داد

انتشار اوراق گام از ۴۵ هزار میلیارد تومان گذشت

خریدار   مدیر اداره تامیــن مالی زنجیره تولید 
بانک مرکــزی گفت: تاکنــون بالغ بــر ۴۵ هزار 
میلیــارد تومان اوراق گام توســط پانــزده بانک 
منتشــر شــده و روند تأمیــن مالــی بنگاه های 
اقتصادی بــا اوراق گام در ماه های اخیر شــتاب 

گرفته است.
به گزارش بانــک مرکزی، »حمیــد آذرمند« با 
بیان اینکه روند تأمیــن مالی بنگاه های اقتصادی 
بــا اوراق گام در ماه های اخیر شــتاب گرفته و با 
اســتقبال بنگاه های اقتصادی مواجه شده است، 
افزود: از جملــه نکات شــاخص در این خصوص 
افزایــش تنوع فعالیت هــای اســتفاده کننده از 
اوراق گام است به طوری که در حال حاضر طیف 
گســترده ای از فعالیت های تولیــدی نظیر دارو، 
صنایــع غذایی و کشــاورزی، صنعــت خودرو و 
قطعات، فلزات اساسی، مصنوعات فلزی، صنایع 
شیمیایی، صنایع الکتریکی و الکترونیکی، لوازم 
خانگی، بازرگانی، مصالح ساختمانی و تاسیسات 
و انرژی، از ایــن ابزار برای تأمین مالی اســتفاده 

می کنند.
وی ادامــه داد: تاکنون بالغ بر ۴۵ هــزار میلیارد 
تومان اوراق توســط پانزده بانک منتشــر شده 
و ســایر بانک ها نیــز آماده توســعه ایــن ابزار 
می باشــند. از این میزان، حدود ۱۱ هزار میلیارد 
تومان سررســید شــده و تعهدات به طور کامل 
بازپرداخت شده اســت. بر این اساس و با توجه به 

کارکرد مؤثر این ابــزار در تأمین مالی تولید و رفع 
تنگنای اعتباری بنگاه ها با شیوه های غیرتورمی، 
گســترش ابزار در زنجیره های مختلف تولیدی با 

جدیت تداوم خواهد یافت.

فرآیند صدور و تسویه اوراق گام
آذرمند با اشــاره به ویژگی های ایــن ابزار گفت: 
اوراق گام یک ابــزار اعتباری بــرای تأمین مالی 
بنگاه های تولیدی اســت. فرآیند کار به گونه ای 
است که بنگاه تولیدکننده به عنوان متعهد اوراق، 
درخواســت صدور اوراق را به همراه صورتحساب 
خریــد کاال و خدمت به بانک عامــل ارائه کرده و 
بانک پس از طی مراحل اعتبارســنجی و دریافت 
تضامیــن، اقــدام بــه صــدور اوراق گام به نفع 

فروشنده نهاده می کند.
وی ادامه داد: فروشنده نهاده، می تواند اوراق را تا 
سررســید نگهداری کرده و در سررسید وجه آن 
را با تضمین بانک، از بانــک صادرکننده دریافت 
نموده یــا اوراق را جهت خرید مــواد اولیه مورد 
اســتفاده قرار دهد. در این صورت، انتقال اوراق 
بین حلقه های زنجیره، بــدون کارمزد و از طریق 
بانک عامل به ســادگی میســر بوده و نیازی به 
تنزیل اوراق و فروش آن در بازار سرمایه نخواهد 

بود.
به گفته مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک 
مرکزی بنــگاه اقتصادی دارنــده اوراق می تواند 

تمام یا بخشــی از اوراق در اختیار خــود را در هر 
زمانی و بدون پرداخت کارمــزد، بابت خرید کاال 
و خدمت به حلقــه قبلی زنجیــره تأمین منتقل 
کند. همچنین حســب مصوبه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت، امــکان پرداخت بدهی مالیاتی، 
پرداخت حقــوق دولتی معادن، خریــد نهاده از 
شــرکت های دولتــی مانند شــرکت ملی نفت، 
پاالیش و پخــش فرآورده های نفتــی، بازرگانی 
دولتی، خدمات حمایتی و پشــتیبانی امور دام و 

نظایر آن از طریق اوراق گام نیز وجود دارد.
آذرمند تاکید کــرد: البته به عنــوان یک گزینه 
تکمیلی، دارنده اوراق امکان فروش اوراق در بازار 
ســرمایه در هر زمانی تا قبل از سررســید را دارد 
ولی با توجه به کارکرد اصلــی اوراق، دارنده اوراق 
می تواند بدون نیاز به فروش اوراق در بازار ثانویه، 
مستقیماً از طریق بانک عامل این اوراق را منتقل 

کند.
وی با اشــاره به برنامه هــای بانــک مرکزی در 
راستای توســعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره ای 
گفت: گســترش تنوع ابزارهای جدید و استفاده 
از ابزارهایی مانند اعتبار اســنادی داخلی، برات 
الکترونیکی و کارت اعتباری، توســعه روش های 
تأمین مالــی خانوار بــا شــیوه های اعتباری و 
همچنین توسعه کاربرد اوراق گام در زنجیره های 
مختلف صنعتی و کشاورزی از جمله این برنامه به 

شمار می رود.

خریدار  دکتر آیت اله ابراهیمی مدیرعامل بانک 
سپه از فروش یک سیت مدیریتی معادل ۱۷ درصد 
از سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
در ســال جاری خبر داد.دکتر آیت الــه ابراهیمی 
مدیرعامل بانک ســپه بابیان مطلــب فوق گفت: 
بانک سپه در نظر دارد در راســتای الزامات قانونی 
مــاده ۱۶ قانــون رفع موانــع تولیــد رقابت پذیر 
ارتقای نظام مالی کشــور و همچنیــن تأکید وزیر 
محترم امور اقتصادی و دارایی مبنــی بر خروج از 
بنــگاه داری غیرضروری در شــرکت های فرعی تا 
پایان ســال ۱۴۰۱ و فروش اموال مازاد بانک، یک 

ســیت مدیریتی از سهام شــرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید را از طریق انتشار آگهی عرضه 
در بازار بورس اوراق بهادار تهران به فروش برساند. 
در همین راستا ارزش گذاری شرکت مزبور توسط 
کارشناسان رســمی دادگســتری در حال انجام 
اســت و متعاقباً فرایند عرضه ســهام یادشــده از 
طریق بازار بورس و اوراق بهــادار به اجرا درخواهد 
آمد.شــایان ذکر اســت شــرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید در ســال ۱۳۸۰ توسط بانک 
ســپه تأســیس و تبدیل به یکی از اثربخش ترین 
مجموعه های اقتصادی گردید.شــرکت مذکور با 

نماد وامید یکی از بزرگ ترین شرکت های هلدینگ 
چند رشــته ای صنعتی در بــازار بــورس تهران 
است. پرتفوی ســرمایه گذاری شــرکت متشکل 
از شــرکت های فعال درزمینه صنایع اســتخراج 
کانه های فلزی، انرژی، واسطه گری مالی، سیمان 
و ... است.شرکت یادشــده نقش کلیدی در زنجیره 
تولید فوالد کشــور داشــته و با مالکیــت ۳۸.۲۲ 
درصدی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ۳۹.۵۲ 
درصــد چادرملو و۲۶.۲۵ درصد ســنگ آهن گهر 
زمین، بزرگ ترین هلدینگ معدنی کشور محسوب 
می شود.شــرکت گروه مدیریت ســرمایه گذاری 
امید عالوه بر ســرمایه گذاری چشمگیر در صنایع 
ذخیره ســازی نفت خــام و زنجیــره ارزش فوالد 
کشور ) از معدن تا فوالد( با نقش آفرینی در اجرای 
طرح های ملی و بزرگ به اشــتغال زایی در مناطق 
مختلف کشــور کمک های شــایانی کرده است.

همچنین سیاســت واگذاری اموال و دارایی های 
مازاد بانک ســپه کماکان در حال اجرا است و سیر 
مراحل قانونی فروش امالک و مســتغالت و زمین 
و ساختمان به ارزش کارشناسی تقریباً ۱۵۰ هزار 

میلیارد ریال از طریق مزایده در شرف انجام است.

تعاون

بیمه تعاون به مناسبت روز بیمه، 
تخفیفانه فروش را در رشته بیمه 
های زندگی راه اندازی کرده است.

به گــزارش روابــط عمومی بیمه 
تعاون، این شــرکت به مناسبت 
روز بیمه و از تاریــخ ۵ الی ۱۵ آذر، 
طرح ویــژه فروش بیمــه نامه در 
رشــته بیمه های زندگــی را راه 
اندازی کرده اســت.بر این اساس، 
عالقه مندان مــی توانند در تاریخ 
اشــاره شــده، با خرید بیمه نامه 
زندگی بیمه تعــاون، از ۵۰ درصد 
تخفیف در هزینه هــای اداری و 
بیمه گری برخوردار شوند.گفتنی 
است، در بیمه زندگی بیمه تعاون، 
کامل ترین و جامع ترین بیمه نامه 
حال حاضر کشــور ارائــه خواهد 

شــد و ویژگی هایــی 
معافیت ها،  همچــون 
پرداخــت مســتمری 
 هــا، پوشــش بیمه ای 
حوادث، بیمه تکمیلی 
و... در ایــن بیمه نامــه 
لحــاظ شــده اســت.

بر این اســاس، دارنــده این بیمه 
نامــه »می توانــد از خدمــات 
بیمــه درمــان شــامل پرداخت 
هزینــه دندان پزشــکی، تجمیع 
پاراکلینیکی، بســتری و جراحی 
برخــوردار شــده« و از خدماتی 
چون »پوشش بیمه آتش سوزی 
منــازل مســکونی و محــل کار 
می شود«.»پوشــش  بهره منــد 
معافیت بیمه گزار از پرداخت حق 

بیمه به علــت فوت در 
اثر حادثه«، »پوشــش 
هزینه پزشــکی در اثر 
حادثــه«، »پرداخــت 
خسارت در صورت ابتال 
به پنج بیمــاری خاص 
شــامل ســکته قلبی، 
ســکته مغزی، جراحی قلب باز، 
سرطان، پیوند اعضای اصلی بدن« 
و »پرداخــت هزینه بــه بیماران 
مبتال به کرونــا« از دیگر مواردی 
بود که در طرح بیمه زندگی دیده 
شده است.شــایان ذکر است که 
هم اکنون »تعداد پوشش بیماری 
های خاص در ۴ گــروه اصلی از ۵ 
بیمــاری به ۳۰ بیماری رســانده 
شــده و در این طرح تــا حداکثر 

۵۰ میلیون تومــان نیز به صورت 
سرمایه ای پوشــش داده خواهد 
شــد«.بر این اســاس »گروه اول 
این دسته به سرطان و پیوند مغز 
اســتخوان؛ گروه دوم به بیماری 
های قلبی شامل ســکته مغزی، 
اولین سکته قلبی، جراحی آئورت 
و...؛ گروه ســوم بــه بیماری های 
اعصاب شــامل تومور و ...و گروه 
چهارم به ســایر بیماری ها شامل 
بیمــاری های وخیم کبــدی و... 
اختصاص دارد«.قابل توجه است 
این بیمــه نامه بنا دارد پوشــش 
»هزینه های مشاوره درمانی« را 
نیز به این رشته اضافه کرده و بسته 
تکمیلی تری را برای مشــتریان 

فراهم کند.

وز بیمه تهیه کنید بیمه زندگی بیمه تعاون را با تخفیف ویژه ر

بیمهبانک

گام مؤثر بانک سپه در راستای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ارتقای نظام مالی کشور

وه سرمایه گذاری امید توسط بانک  وش 17 درصد از سهام شرکت گر فر
سپه در سال جاری


