
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در 
دیــدار رئیس جمهــوری و اعضــای دولــت جدید، با 
تأکید بر لزوم استفاده کامل دولت از هر ساعت 
فرصــت گــذران خدمــت بــه مــردم، تمرکــز دولــت 
بــر بازســازی »انقالبــی، عقالنــی و خردمندانــه« 
در همــه عرصه هــای مدیریتــی کشــور را ضــروری 
خواندند و با اشــاره به اولویت مسائل اقتصادی، 
نــکات و توصیه هایــی را دربــاره »مردمی بودن«، 
»عدالت ورزی« ، »فسادســتیزی«، »احیای امید 
و اعتمــاد مــردم« و »انســجام و اقتدار و اشــراف 

دولت« بیان کردند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقام 
معظــم رهبری، حضــرت آیت هللا خامنه ای در آغاز 
سخنانشــان همــه اعضــای دولــت را بــه قدردانــی 
عمیق از توفیق خدمت توصیه کردند و با تشکر از 
اقدام سریع و به موقع مجلس در بررسی صالحیت 
وزیــران پیشــنهادی ابــراز امیدواری کردند تشــکیل 
دولــت جدید، ســرآغاز مبارکی برای ملت و کشــور 
باشــد. ایشــان با گرامیداشت یاد شــهیدان رجایی 
و باهنــر گفتنــد: مــدت خدمــت آن دو بزرگــوار کم 
بود؛ اما در همین مدت نشان دادند که با اخالص 
و قصــد خدمــت به میــدان آمده انــد و از روش های 
مردمی و مجاهدت آمیز اســتفاده می کنند که این 

برای همه مسئوالن درس بزرگی است.
رهبــر انقــالب شــرایط کشــور را »دشــوار« 
خواندند؛ اما تأکید کردند: اگر تالش شــبانه روزی، 
مجاهدانه و خستگی ناپذیر را همراه توکل و توسل 
بــه پــروردگار ســرمایه خــود قــرار دهیــد، قطعــاً بر 

مشکالت فائق خواهید آمد.
رهبــر انقــالب افزودنــد: همان گونــه کــه بــه 
همه مســئوالن گذشته گفته ام فرصت چهار سال 
خدمت به ســرعت تمام می شــود و نباید گذاشــت 
حتی یک ساعت از این فرصت که متعلق به مردم 
و اســالم اســت، هــدر بــرود. البته ضمن پــرکاری و 

پشتکار مدام، نباید به خانواده بی توجهی شود.
ایشــان حرکت بر ریل انقالب و ایجاد تحرک 
انقالبــی در همه بخش هــای »مدیریت اقتصادی، 
خارجــی،  سیاســت  خدمت رســانی،  ســازندگی، 
فرهنــگ، آمــوزش و دیگــر بخش هــا« را ضــروری 
خواندند و در این حال تأکید کردند: انقالبی بودن 
حتماً باید با عقالنیت و اندیشــه ورزی و خردمندی 
همراه باشد و این شیوه جمهوری اسالمی از آغاز 

بوده است.

عذرخواهی سریع از مردم؛ 
جلوه  ای از مردمی بودن

رهبر انقالب در تبیین نخستین توصیه خود 
بــه دولتمــردان، بــه جلوه هــای مختلــف »مردمــی 
بــودن« اشــاره کردنــد و افزودنــد: رفتــن بــه میــان 
مردم و گفت وگوی بی واسطه با آنها از ابعاد بسیار 
خوب مردمی بودن است که آقای رئیسی دیروز با 

سفر به خوزستان آن را نشان داد.
حضرت آیت هللا خامنه ای اتخاذ سبک زندگی 
مردمــی، رفتــار بی تکلــف، دوری از اشــرافی گری و 
پرهیز از نگاه از باال به مردم را از دیگر جلوه های 
مردمــی بودن برشــمردند و گفتند: باید مشــکالت 
و راه حل هــا را بــا مــردم در میــان گذاشــت و ضمن 
پرهیز از بیان حرف های غیر واقعی و ناامید کردن 

مردم، از آنها کمک فکری و عملی خواست.

»عذرخواهــی ســریع از مــردم در مواقع بروز 
اشــتباه« و بیــان گــزارش صادقانه و بــدون مبالغه 
از فعالیت هــا بــه مــردم ، از دیگــر روش هایــی بود 
که رهبر انقالب در بیان جلوه های مختلف مردمی 

بودن به آن اشاره کردند. 
ایشــان با توصیه به رئیــس جمهور و اعضای 
دولــت بــرای مطالعــه دقیــق فرمــان بســیار مهــم 
امیرمؤمنان به مالک اشتر افزودند: در این فرمان 
تاریخی، ابعاد مختلف بیان شده چرا که براساس 
اســالم، رابطــه حاکمیــت بــا مــردم بایــد برادرانــه و 

دوستانه باشد.

در زمینه عدالت ورزی عقبیم
تبییــن  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
»عدالــت ورزی« بــه عنوان دومیــن توصیه خود به 
دولتمــردان، اســاس ادیــان الهی و مبنای تشــکیل 
حکومــت را اقامــه عــدل خواندنــد و افزودند: ما در 

این زمینه عقبیم و باید خیلی تالش کنیم.
ایشــان تأکیــد کردنــد: هــر مصوبــه، الیحــه و 
تصمیم دولت باید »پیوست عدالت« داشته باشد 
و کامالً مراقبت شــود که این دســتور یا تصمیم و 
مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند.
حضرت آیــت هللا خامنه ای برخــی روش های 
رایج مدیریتی را نافی عدالت دانســتند و افزودند: 
در توزیــع یارانه هــا و هــر مســئله دیگــر بایــد بــه 
گونــه ای عمــل کــرد کــه فاصله طبقــات محــروم با 
طبقات برخوردار کم شــود و هر چه ممکن اســت 

امکانات عادالنه توزیع شود.

 جای اصلی فسادستیزی

قوه مجریه است
 »فسادســتیزی و مقابلــه دقیــق و جــدی بــا 
فساد« توصیه دیگر رهبر انقالب به رئیس جمهور 

و دولت جدید بود.
مکمّــل  فسادســتیزی  گفتنــد:  ایشــان 
عدالت ورزی است؛ زیرا فساد و مظاهر آن از جمله 
ویژه خواری، برخورداری های بیجا و عزیزشدگان بی 

جهت، جزو بالهای مهم ضد عدالت هستند.
حضرت آیت هللا خامنه ای با اشاره به مقابله 
رئیســی با فســاد در منصب ریاســت دستگاه قضا 
گفتنــد: ایــن کار خــوب، امیــد مــردم و محبوبیــت 
ایشان را افزایش داد اما باید توجه داشت که جای 
اصلی مقابله با فســاد و فسادســتیزی قوه مجریه 
است تا زمینه های فساد از بین برود و اگر با وجود 
این مراقبت ها، مواردی اتفاق افتاد آن گاه دستگاه 

قضا حتماً باید ورود و برخورد کند.
ایشــان دولــت را بــه حــل موضــوع تعــارض 
منافــع شــخصی و عمومــی در همــه دســتگاه ها 
فراخواندنــد و افزودنــد: از جملــه مظاهــر فســاد، 
تخلفــات در اجــرای سیاســت های اصل ۴۴ اســت 
که اجرای صحیح آن می توانست اقتصاد کشور را 
حقیقتاً شــکوفا کند اما متأســفانه به طور صحیح 
اجرا نشد و فسادهایی در اجرای آن به وجود آمد.
رهبر انقالب ســامانه های نظارتی و خدماتی 
را ابزارهای خوبی برای اشراف و هوشمندی دولت 
در مقوله نظارت بر عملکرد دستگاه ها و مبارزه با 
فساد برشمردند و گفتند: مکرر توصیه کرده ایم که 
این سامانه ها را تهیه و به هم متصل کنند اما این 

کار جلو نرفته است.

بزرگترین سرمایه دولت، آسیب 
دیده است

توصیــه بعــدی رهبــر انقالب موضوع بســیار 
مهم »احیای اعتماد و امید مردم« بود.

حضــرت آیــت هللا خامنــه ای گفتنــد: اعتمــاد 
مردم بزرگترین سرمایه دولت است که متاسفانه 
تا حدی آســیب دیده اســت و راه ترمیم آن، »یکی 

شدن حرف و عمل مسئوالن« است.
ایشان افزودند: باید در وعده ها و صحبت ها 
بسیار مراقب بود و اگر وعده ای داده شد، حتماً به 
آن عمــل شــود؛ زیرا دادن وعــده و عمل نکردن به 

آن موجب سلب اعتماد مردم خواهد شد.
رهبر انقالب با اشاره به قول ها و دستورهای 
روز گذشــته رئیس جمهــوری در ســفر بــه اهــواز 
خاطرنشــان کردند: باید دقت شود که این قول ها 

حتماً محقق شود.

 برای وعده ها

روز شمار تعیین شود
حضــرت آیت هللا خامنه ای تاکیــد کردند: اگر 
وعده  ای دادید و به واسطه برخی مشکالت، امکان 
تحقــق آن میســر نشــد ایــن موضــوع را بــه مــردم 
توضیح دهید و از آنان عذرخواهی کنید تا اعتماد 
مردم خدشــه دار نشــود. ایشان با اشــاره به کثرت 
قانــون و طــرح و برنامــه گفتنــد: یکی از مشــکالت 
کشــور، نبــود پیگیــری جدی اســت، بنابرایــن برای 
وعده هــا، روز شــمار تعییــن شــود تــا پیگیــری و در 

موعد محقق شوند.
رهبــر انقــالب، »انســجام، اقتــدار و اشــراف 
و  برشــمردند  مهــم  مســائل  دیگــر  از  را  دولــت« 
افزودنــد: انســجام دولــت یعنــی از درون دولــت 
حرف های مختلف بیرون نیاید و در عمل نیز همه 
دستگاه ها با انسجام اقدام کنند؛ زیرا هرگونه نبود 
انسجام و اقتدار در دولت حالت رهاشدگی امور را 
در مردم القاء می کند و مانع پیشرفت برنامه ها و 

سیاستهای دولت خواهد شد.
بــه  را  اشــراف  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
مختلــف  بخش هــای  از  دقیــق  معنای»اطــالع 
دولت« دانســتند و با اشاره به برنامه های رئیسی 
بــرای ایجــاد تحــول در قــوه مجریــه خاطرنشــان 
کردند: الزمه تحول و حرکت به ســمت پیشــرفت، 
قانون گرایــی، شــفافیت، انضباط مالــی، جلوگیری 
از تعــارض منافــع و جدیــت در انجــام تصمیم ها و 

مصوبات است
جوان گرایی در بخش های میانی 
دولت احساس انسداد در کشور 

را از بین می برد
ایشــان »جوان ســازی دولت« را یکی دیگر از 
الزامات تحول برشمردند و افزودند: جوان گرایی در 
بدنه و بخش های میانی دولت موجب خواهد شد 
احساس انسداد در کشور از بین برود و همچنین 
ذخیــره ارزشــمندی بــرای مدیــران ارشــد و مجــرب 

آینده فراهم خواهد کرد.
رهبــر انقــالب یکــی از نــکات مهــم در مقوله 
تحــول را »اســتفاده از خــرد جمعــی و عقالنیــت« 
دانستند و گفتند: در باب تحول باید از دیدگاههای 
نخبــگان خــارج از دولــت بــدون در نظــر گرفتــن 

بحث های سیاسی و جناحی استفاده شود.
حضرت آیــت هللا خامنه ای تأکید کردند: این 
توصیه هــا بایــد تبدیل بــه برنامه عملیاتی شــود تا 
تحــول امکان پذیــر شــود و گرنــه صــرف نصیحت و 

اکتفاء به یادداشت کردن فایده ای ندارد.

اختالف نظر را نباید به میان 
مردم کشاند

ســرفصل  بیــان  بــه  ســپس  انقــالب  رهبــر 
گفتنــد:  و  پرداختنــد  کشــور  کاری  اولویت هــای 
مهمترین اولویت کشور ابتدا اقتصاد و بعد از آن، 
فرهنــگ و رســانه و علم اســت. البتــه یک موضوع 
فــوری هــم وجــود دارد کــه عبارت اســت از کرونا و 

سالمت مردم.
ایشــان بــا اشــاره به »تالش هــای خوبی« که 
در دولــت گذشــته در موضــوع ســالمت از جملــه 
موضوعــات  شــد،  انجــام  آن  واردات  و  واکســن 
مربوط به درمان، پیشــگیری، مراقبت و غربالگری 
و واکسیناســیون عمومی را بسیار مهم برشمردند 
و گفتند: یکی از موارد ضروری، قرنطینه هوشمند 
و مراقبــت جــدی در بخــش مربــوط بــه مرزهــا و 

جلوگیری از ورود گونه های جدید بیماری است.
رهبر انقالب اســالمی به وظایــف مردم برای 
مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا نیز اشــاره و خاطرنشــان 
کردند: مردم باید چهار مســئولیت یعنی »ماســک 
تهویــه  بــه  »اهمیــت  فاصلــه«،  »رعایــت  زدن«، 
بــا  و »شست وشــوی دســت ها  هــوا«  گــردش  و 
صابــون« را قبــول کننــد و قطعــاً رعایت ایــن موارد 
در کاهش تلفات سنگین کنونی مؤثر خواهد بود.
درخصــوص  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
موضــوع اقتصــاد بــه عنــوان یکــی از اولویــت هــای 
اصلی کشــور، »تورم باال، کســری بودجه، مسائل 
معیشــتی مردم، کاهــش ارزش پول ملی، کاهش 
قــدرت خریــد مــردم، مســائل فضــای کســب و کار 
و نظــام بانکــی« را از مشــکالت مهــم اقتصــادی 
برشــمردند و افزودنــد: بایــد بــرای حــل هــر یــک از 
این مشــکالت برنامه ریزی شــود و در مرحله بعد، 
مســئوالن اقتصــادی دولــت هماهنــگ عمــل کنند 
که این هماهنگی یکی از مصادیق انسجام دولت 
اســت. ایشــان گفتنــد: اینکــه آقــای رئیس جمهور، 
معاون اول را مســئول هماهنگی بخش اقتصادی 
دولــت کرده انــد، کار بســیار مهمــی اســت و امیــد 
می رود به خوبی محقق شود اما اگر اختالف نظری 
هم پیش آمد نباید آن را به میان مردم کشاند زیرا 

تأثیر خود را بر محیط اقتصادی خواهد گذاشت.
رهبر انقالب اســالمی توجه به پیشــران های 
اقتصادی و به حرکت درآوردن آنها همچون بخش 
مســکن، صنایع فوالد، خودروســازی و بخش های 
انرژی و پتروشیمی را بسیار ضروری خواندند و بر 
لزوم هماهنگی متولیان این بخش ها تأکید کردند.
حضرت آیت هللا خامنه ای درخصوص کنترل 
نظام بانکی به موضوع خلق پول و تولید نقدینگی 
اشــاره کردنــد و گفتنــد: صاحب نظــران اقتصــادی 
معتقدند خلق پول باید در نســبت با تولید انجام 
شود و اگر این نسبت وجود نداشت، جلوی خلق 
پول گرفته شود که اگر در این زمینه درست اقدام 
شــود، نتیجــه آن جلوگیری از تــورم، رونق تولید و 

اشتغال و تقویت قدرت پول ملی خواهد بود.
ادامه در صفحه 4

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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رهبرانقالبخطاببهدولتسیزدهم:
برایحلمشکالتاقتصادیبهدنبال
راهحلهایموقتیوُمسکننروید

شورای رقابت: پیش پرداخت خودرو 
مشمول تورم نمی شود

 انحصار مجوز کارگزاری

پس از ۱6 سال شکسته شد
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هوالرزاق

موقعیت لجستیک ایران 
 SMEs بستر مناسب توسعه

امیرعلی رمدانی
مشاور سازمانی و تحلیلگر اقتصاد

تجربه مثبت کشــورهای توسعه یافته 
در ایجاد شــهرک های صنعتی مرزی نشــان 
شــهرک هایی  چنیــن  ایجــاد  کــه  می دهــد 
بسترساز توســعه توانمندی های واحدهای 
اســت.  صنعتــی  خوشــه های  و  تولیــدی 
شــهرک های صنعتــی مــرزی بــا مشــارکت 
کشــورها همســایه، بســتر مناســبی بــرای 
مولفه هــای  رشــد  اشــتغال،  درآمدزایــی، 
صنعتــی و بهبــود وضــع اقتصــادی در هــر 
کشــوری ایجــاد می کنــد و ایــران نیز بــا دارا 
ظرفیت هــای  دارای  همســایه   15 بــودن 
مناســبی در ایــن بخــش اســت. بــا توجــه 
»تولیــد،  بــه   1۴00 ســال  نامگــذاری  بــه 
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا«، شناســایی 

فرصت هــای صنعتــی موجــود در اســتان های هم مــرز بــا 
کشورهای همسایه از نکات مهمی است که در سال جاری 

باید به آن تاکید ویژه ای شود.
 ایــران بــا دارا بودن حــدود 6هزار کیلومتر مرز زمینی 
با کشورهای پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری 
آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق و همچنین با دارا بودن 
حــدود 2700 کیلومتــر مــرز آبــی بــا کشــورهای آذربایجان، 
بحریــن،  امــارات،  قزاقســتان،  روســیه،  ترکمنســتان، 
عربستان، عمان، قطر و کویت، موقعیت لجستیکی خاصی 
دارد. این موقعیت خاص و همســایگی با 15 کشــور بســتر 
مناســبی برای مبادالت تجاری فراهم کرده اســت. از سوی 
دیگــر، برخــی از کشــورهای همســایه نه تنها با یک اســتان 
کشــور، بلکه با چند اســتان دارای مرز مشترک هستند. از 
16 اســتان مــرزی، ۹ اســتان دارای مــرز زمینــی )آذربایجــان 
شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان 
شمالی، کرمانشاه، کردستان، ایالم و خراسان جنوبی(، ۳  
اســتان دارای مرز دریایی )مازندران، هرمزگان و بوشــهر( و 
۴ اســتان  نیــز دارای هــر دو مــرز زمینــی و دریایــی )گیالن، 
گلستان، سیستان و بلوچستان و خوزستان( هستند. اگر 
شهرک های صنعتی مرزی در استان های مرزی کشور ایجاد 
شــوند، آنــگاه این اســتان ها به عنوان پایگاه هــای صادراتی 
کشــور مطرح می شــوند تا ســرمایه گذاران خارجی را جذب 

کنند.
امکان سنجی احداث شهرک صنعتی مرزی به عوامل 
مختلفی از جمله رشد جمعیت، میزان اشتغال، محدودیت 
زمیــن، توســعه صنعتــی، وجــود گمــرک مــرزی، حفاظت و 

توســعه محیــط زیســت، کاربــری اراضــی، 
تامین مواد اولیه و... بستگی دارد. بنابراین 
مکان یابی ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی 
مــرزی بســیار مهــم اســت کــه می تــوان از 
طریق روش های مختلف آکادمیک همانند 
تصمیم گیــری چندمعیاره دربــاره مکان یابی 

شهرک های صنعتی مرزی مطالعه کرد. 
ایجــاد ســازوکارهایی به منظــور جذب 
ســرمایه گذاران صنعتــی در راســتای ایجــاد 
و توســعه واحدهــای صنعتــی و بنگاه هــای 
اقتصــادی در اســتان های مــرزی از جملــه 
صنعتــی  مدیــران  کــه  اســت  اقداماتــی 
همــواره آن را مدنظــر دارنــد. اشــتراک های 
فرهنگــی مــردم بومــی منطقه با شــهرهای 
مــرزی همســایگان و برگــزاری بازارچه هــای مرزی مشــترک 
دائمــی یــا فصلــی با کشــورهای همســایه به عنــوان اولین 
گام های مشترک سبب ارتقای مولفه های اقتصاد- صنعتی 
از  شــد.  خواهــد  گســترده ای  همکاری هــای  زمینه ســاز  و 
ســطح  افزایــش  گســترش  به منظــور  کــه  پیشــنهادهایی 
همکاری هــا بــا کشــورهای همســایه مطرح اســت، کاهش 
تعرفه هــای گمرکــی  اســت که موجب رونق هرچه بیشــتر 
حجــم کاالهــای وارداتــی و صادراتــی می شــود. همچنیــن 
تسهیل فرایندهای گمرکی و کاهش زمان ترخیص کاالها و 
بهره گیری از فناوری های نوین در راستای دولت الکترونیک 
می تواند اتالف های منابع را کاهش دهد. با توجه به اینکه 
در شــهرک ها و نواحی صنعتی زیرســاخت های اولیه نظیر 
تامین آب، برق، گاز، تصفیه خانه، راه دسترسی و... فراهم 
می  شــود، می تــوان بــا هماهنگی های الزم بســتر اســتفاده 
سرمایه گذاران هر دو کشور از مزایای ذکرشده را مهیا کرد. 
طبــق اطالعــات موجــود در ســایت ســازمان صنایــع 
کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایران، تا پایان ســال 1۳۹۹ 
تعداد شهرک های صنعتی مصوب 571 و تعداد شهرک های 
صنعتــی درحــال بهره بــرداری 505 اســت. همچنین تعداد 
نواحــی صنعتــی مصــوب ۴۴0 و نواحــی صنعتــی درحــال 
بهره بــرداری ۳2۳ مــورد ذکــر شــده اســت.لذا بایــد از ایــن 
ظرفیــت و موقعیــت منحصــر به فــرد کشــور، بــه صــورت 
بهینــه ای اســتفاده شــود کــه در ایــن راســتا تدویــن برنامــه 
راهبــردی و برنامــه عملیاتی به عنوان بخشــی از نقشــه راه 
توســعه اقتصــادی- صنعتــی کشــور از مهمتریــن اقداماتــی 

است که باید صورت گیرد.

صــــــــــاد
صــــــر اقت

ت روزنــــامــــه ع
س ســــای
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ســـــــــــــــــرمقاله

شرکت نفت ستاره خلیج فارس )سهامی عام( در نظر دارد تأمین Washer, Nut & Bolt مورد نیاز برج های خود را از طريق مناقصه عمومی به تولیدکننده/تأمین 
کننده واجد شرايط واگذار کند، بنابراین از همه شرکت های معتبر دعوت می شود برای تهیه اسناد مناقصه تا تاریخ 1400/06/13 با ارسال نامه، اعالم آمادگی و 

فیش خرید اسناد را از طریق پست الکترونیکی ارسال کنند.
هزینه خرید اسناد: 2،000،000 )دو میلیون( ریال واریزی به حساب شماره 2390381134 بانک تجارت با شماره شبا IR510180000000002390381134  به 
نام شرکت نفت ستاره خلیج فارس )متقاضیان به منظور دریافت شناسه اختصاصی پرداخت می بایست با بخش خزانه امور مالی به شماره 076-31312677 

و 31313357-076 تماس حاصل فرمایند.(
فهرست و مشخصات کاالی موضوع مناقصه در وبگاه اینترنتی شرکت به آدرس www.pgsoc.ir  درج شده است.

مهلت تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: تا پایان وقت اداری مورخ 1400/06/22 
60 درصد اقالم موضوع مناقصه توسط کارفرما خرید خواهد شد و می بایست مابقی اقالم )40 درصد( به صورت Open Order   با شرط موجودی متریال خام 

و امکان تولید در کمتر از سه روز پس از سفارش کاال، تأمین شود.
محل تحویل بسته پیشنهادی مناقصه: بندرعباس، کیلومتر 13 محور بندرعباس به بندر خمیر، بلوار شهید سردار سلیمانی، میدان نفت، بلوار خود کفایی، 

شرکت نفت ستاره خلیج فارس، امور حقوقی و قراردادها.
 Legal@pgsoc.ir :تلفن: 31310000-076 داخلی 2597، دورنگار: 31313131-076، کدپستی: 7931181183، ایمیل

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس

مناقصهعمومیتأمینWasher,Nut&Boltبرجها
PGSOC-LEC-TE-01639:شمارهمناقصه

  
  

در سایت روزنامه بخوانید:

استقرار دوربین هایی برای مدیریت هوشمند 
تردد در آمستردام

ترجمه:  محمود نواب مطلق

دوربینهــای  کمــک  بــه  آمســتردام 
دیجیتالــی بــه یــک شــهر هوشــمند تبدیــل 
هــوش  دیگــر،  عبــارت  بــه  اســت؛  شــده 
مصنوعی برای تنظیم ترددهای عمومی به 
کمک این شهر پذیرای گردشگرآمده است. 
اگرچــه تعــداد گردشــگران بــه دلیــل 
کرونا و رعایت دســتورالعمل های بهداشتی 
کاهــش یافتــه اســت، مالحظــالت رعایــت 

فواصل اجتماعی و دیگر ضوابط بهداشتی مدیران پایتخت 
هلند را به سوی فناوری های نو سوق داده است. »توماس 
فــان آرمــان«، مدیــر و بنیانگــذار شــرکت تــاپ کــه مســئول 
رصــد و تنظیــم ترددهــای شــهر آمســتردام اســت می گوید: 
»آمســتردام بســیار پرتردد و پرجمعیت است و استفاده از 
فناوری های نو برای رصدی مطمئن، اخالقی و مسئوالنه در 

آن ضروری است.« 
برای رفع انســدادهای درون شــهری دو منطقه از شهر 
آمستردام انتخاب شد. در یکی از آنها دوربین  های جوهان 

کرویف آرنا به کار گرفته شــد. دوربینهای این سیســتم که 
بــه هــوش مصنوعی تجهیز شــده اســت ترددهــا را از حیث 
حجــم، تراکــم و جهــت رصــد می کند. راشــل تیــن کامپ، از 
کارکنــان بخــش مدیریت ترافیک شــهرداری آمســتردام، در 
این خصوص می گوید: »به کمک این دوربینها ما مکان های 
پرحجــم ترافیکــی را شناســایی می کنیــم. بدیــن وســیله مــا 
می توانیــم دریابیــم چه زمانی حجم ترددها بــاال می رود که 
برای مدیریت آن اقدام های الزم را انجام دهیم و این حجم 

سنگین را به نقاط مناسب راهنمایی کنیم.«
 بــه همیــن منظــور دوربینهــا مجهــز بــه نرم افزارهــای 
نشــان دهنده زمــان پرحجــم ترددهــا هســتند. اســتفاده از 
این دستگاه های پیشگیرانه در آمستردام به عنوان شهری 
پرتــردد بــا هماهنگــی اتحادیه اروپا برای اســتفاده از هوش 

مصنوعی در شــهرهای مختلف بوده است. 
برنامــه  COSME کــه برنامــه ای بــرای ایجاد 
رقابــت میــان بنگاه هــای اقتصــادی کوچــک 
و متوســط به منظــور راه انــدازی برنامه های 
دیجیتالی و زیست محیطی در اتحادیه اروپا 
برای برقراری شــهرهای هوشــمند اســت، از 
ایــن سیســتم در آمســتردام حمایــت مالــی 

می کند. 
مشــاوره  شــرکت  کارکنــان  از  دینســا  کورنلیــا 
پایدارآمســتردام در ایــن مــورد می گویــد:» در ایــن برنامــه 
از فناوری هــای نــو و دیجیتالــی بــرای 1۳6 شــهر در اروپــا به 
منظور هوشمندسازی آنها استفاده می شود. بدین وسیله 
در ایــن شــهرها فعالیت هــا جذابتــر، رقابتی تــر و کاربردی تر 
خواهد شد. هدف ما جلوگیری از موازی کاری ها و استفاده 
از هم افزایی هــا در برقــراری نظــم و امنیت در ترددهاســت. 
بدین وســیله راه حل های مشــکالت به همه اطالع رســانی 
ادامــه  در  او  می شــود.«   جلوگیــری  وقــت  اتــالف  از  و 

می افزاید:»آمستردام شهری گردشگر پذیر است و ضرورت 
اجتناب ناپذیــر  درآن  دیجیتالــی  فناوری هــای  از  اســتفاده 
است. به همین منظور ما از قایق ها و پهپادهای هوشمند 
و ســایر وســایل بــرای رصــد ترددهــا اســتفاده می کنیــم امــا 
مهمتریــن نکتــه برای ما حفظ اخالق و رفتارهای مســئوالنه 
و احتــرام بــه حریــم خصوصی مــردم در این رصدهاســت.« 
سازندگان برای این سیستم هوشمند سازندگان در انتظار 
افزایش تقاضا هستند. توماس فان آرمان در این خصوص 
می گوید:»مســائل شــهری روز بــه روز افزایــش می یابد. ما 
بــه عنــوان ســازنده بایــد این مســائل را رصد کنیــم، آنها  را 
بشناســیم و بــرای آنهــا راه حل هــای اقتصادی، متناســب با 

توسعه پایدار و متوازن با مشکالت اجتماعی پیدا کنیم.«
منبع یورونیوز

در سایت روزنامه بخوانید:
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 شهری که در آن از فناوری دیجیتالی برای برقراری تما  ها و به منظور ارتقای کیفی زندگی و حفاظت 
بیشتر شهروندان از آن استفاده می شود.

محله هایی که براساس برنامه های توسعه 
پایدار بنا شده اند

زیرساختها و روندهای یکپارچه وابسته به 
زمینه های انرژی، فناوری های اطالع رسانی، 

مخابرات و حمل و نقل

سیاست گذاری و 
تنظیم مقررات

به اشتراک گذاری 
دانسته ها

هشدار به شهروندان

الگوهای تجاری، 
تأمین منابع مالی

خطوط پایه، شاخص عملکرد و معیارها مدیریت داده ها

تحرک شهری پایدار

یک شهر هوشمند چه شهری است؟
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»پیش پرداخت خودرو 
مشمول تورم نیست«

براساس مصوبه شورای رقابت سهمی 
از خودرو که پیش پرداخت شده شامل 
تورم نمی شود و خودروهایی که قیمت 

آن تعیین نشده است حق پیش فروش 
نخواهند داشت

پیــش کــهدرطــرح کــرد اعــام رقابــت شــورای
فــروشخودروهــایمشــمولقیمتگذاری،ســهمیاز
خودروکهپیشپرداختآنقباانجامشــدهمشــمول

هیچگونهتورمقیمتیاحتمالینخواهدشد.
به گزارش ایســنا، در جلســه ۴۷۳ شــورای رقابت 
همزمــان بــا ۱۱ مرداد ماه ســال جــاری در خصوص پیش 
فــروش خــودرو بررســی الزم انجــام و مصوبــه ای صــادر 

شده است.
اعضای شورا در رابطه با نحوه اقدام خودروسازان 
در موضــوع پیــش فــروش خــودرو بــه اســتناد مــاده ۵۸ 
قانــون   ۴۴ اصــل  کلــی  سیاســت های  اجــرای  قانــون 
اساســی بــا اکثریــت آراء مصــوب کردنــد کــه» چنانچــه 
انحصــاری  خودروهــای  بــا  رابطــه  در  ذیصــاح  مراجــع 
مشــمول دســتورالعمل قیمــت شــورا، بــا پیــش فــروش 
خــودرو موافقــت کننــد بــه نســبت مبلغ پرداختــی بابت 
پیش پرداخــت، هــر مشــتری درصــدی از قیمــت رســمی 
خــودرو را در زمــان ثبت نام )نســبت به قیمت کارخانه( 
پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که 
پیــش پرداخــت آن قبا انجام شــده مشــمول هیچگونه 
تــورم قیمتــی احتمالــی نخواهد شــد و صرفاً بقیه ســهم 
باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.«

آن  قیمــت  کــه  ایــن مصوبــه، خودروهایــی  طبــق 
تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.

افزایش ۷۸ درصدی قیمت 
پایه ساخت واحدهای طرح 

ملی مسکن
معــاونمســکنشــهریبنیــادمســکنازافزایــش
۷۸درصــدیقیمــتپایــهســاختواحدهــایطرحملی
مســکنبــراســاسشــاخصاعامــیســازمانبرنامهو

بودجهخبرداد.
به گزارش تســنیم، جواد حق شــناس در نشست خبری 
اظهار کرد: در طرح ملی مسکن، ۵ دور ثبت نام صورت 
گرفت. بر این اساس مسئولیت شهرهای زیر ۱00 هزار 

نفر جمعیت بر عهده بنیاد مسکن قرار گرفت.
وی با بیان این که در این ۵ دوره ۵0۴ هزار نفر ثبت نام 
کردنــد، ادامــه داد: بنیــاد مســکن مســئولیت پروژه های 

طرح ملی مسکن 6۱۸ شهر را بر عهده گرفت.
حق شناس با بیان این که ۳۱0 هزار و ۵9۱ نفر از 
افــراد ثبت نامــی حائز شــرایط طرح ملی مســکن بودند، 
افزود: تاکنون ۷۴ و ۸۸۷ نفر از این تعداد تایید شده و 

برای تشکیل پرونده به بانک ها معرفی شده اند.
معــاون مســکن شــهری بنیــاد مســکن بــا یــادآوری 
کرده ایــم،   معرفــی  مســکن  بانــک  بــه   60۷0۴ این کــه 
را  بیشــتر  و  تومــان  میلیــون   ۴0 مبلــغ  نفــر   ۵۳۴2۸
به عنــوان شــرط الزم طــرح ملی مســکن واریــز کرده اند. 
از ایــن تعــداد برای ۱0 هــزار و 2۵0 نفرنمی توانیم اقدام 
اجرایــی انجــام دهیــم که به عنوان مثال بــرای 6000 نفر 

زمین قطعی نشده که آنرا تحویل بدهیم.
حق شــناس بــا بیــان اینکه تــا امروز بــرای ۴۴ هزار 
نفر توانســته ایم برنامه تخصص پروژه داشــته باشــیم، 
اضافــه کــرد: از ایــن تعــداد  2۵۵2۵ مــورد بنیــاد انجام 
شــده و  ۱92۸0 را مدیریــت می کنیــم که ســاخت آن بر 

عهده انبوه سازان و سازندگان است.

اعالم دالیل گرانی برنج ایرانی 
عضــوهیــاتمدیــرهانجمــنبرنــجایــرانگفتکه
امســالکشــاورزانبــهکشــتارقــامپــرمحصــولروی
آوردندوبهتناسبآنازمیزانکشتبرنجهایکیفی

کاستهشد.
علی اکبریان در گفتگو با مهر درباره علل افزایش 
قیمت برنج در بازار و رسیدن قیمت برنج ایرانی به ۴۵ 
تا ۴6 هزار تومان، گفت: قیمت ارقام کیفی و محلی از 
جمله برنج هاشمی و طارم در اردیبهشت ماه نیز همین 
وضــع را داشــته امــا نــرخ ارقام پر محصــول مانند به ندا 

شیرودی و فجر کمتر از ۳0 هزار تومان است.
وی بــا مــرور اینکــه امســال کشــاورزان بــه کشــت ارقــام 
پرمحصــول روی آوردنــد و بــه تناســب آن از میزان کشــت 
برنج هــای کیفــی کاســته شــد، افــزود: امســال ٧٠ درصــد 
کشت برنج، اختصاص به ارقام پرمحصول داشته و حدود 

٣٠ درصد آن مربوط به ارقام کیفی و محلی بوده است.
عضــو هیــأت مدیــره انجمــن برنج کشــور همچنین 
بــا یادآوری افزایش سرســام آور هزینه های تولید گفت: 
هزینه های تولید برای کشاورزان بسیار باال رفته است، 
دولــت بایــد به کشــاورزان در تأمین نهاده از جمله ســم 
و کود کمک کند اما متأسفانه امسال این اتفاق نیفتاد 
و کشاورزان مجبور شدند این نهاده ها را از بازار آزاد با 

قیمت های بسیار باال تأمین کنند.
ایــن فعــال بخش خصوصــی با مرور اینکه حــدود ۷ ماه 
قبل کشاورزان سر شالی ها داد و بیداد می کردند که با 
کمبود نهاده مواجه هستیم، اضافه کرد: آن زمان کسی 
بــه گفته هــای کشــاورزان و نیازهــای آنــان توجــه نکــرد. 
اکبریان با یادآوری اینکه کشاورزان اگر به کارگری روی 
آوردند، درآمد بیشتری خواهند داشت، افزود: عاوه بر 
قیمت نهاده های تولید، دســتمزد کارگران و اجاره زمین 

نیز افزایش چشمگیری داشته است.
از  کیفــی  برنج هــای  کــرد: همچنیــن  تصریــح  وی 
کشــاورزان بــه قیمــت کیلویــی ٣١ تــا حداکثــر ٣٣ هــزار 
تومــان خریــداری می شــود و اینکــه در بــازار تهــران بــه 
قیمــت کیلویــی ۴6 هزار تومان به دســت مصرف کننده 

می رسد، ربطی به کشاورز ندارد.

رفع مشکل عبور کامیون ها 
از مرز ارمنستان

و راهــداری ســازمان ترانزیــت دفتــر مدیــرکل
 حمــلونقــلجــادهایگفــت:مســیراصلــیترانزیتــی

قاپــانـگوریــسدرمــرزایــرانوارمنســتانبعدازظهــر
شــنبهبــازشــدوتــرددکامیونهایترانزیتــیبهحالت

عادیدرآمد.
محمدجــواد هدایتــی در گفت وگو بــا فارس، درباره 
محــور ترانزیتــی قاپــان ـ گوریــس کــه مســیر ترانزیتــی 
بیــن ایــران و ارمنســتان اســت گفت: در واقع مــرز ایران 
 و ارمنســتان بســته نشــده بــود امــا در مقطعــی محــور

قاپان ـ گوریس دچار مشــکل شــده بود که طرف مقابل 
یــک محــور دیگــر را در اطراف این جــاده معرفی کرد که 

البته از نظر کیفیت جاده ساز مناسب نبود.
وی گفــت: در ایــن مســیر فرعــی کــه طــرف ارمنــی 
معرفــی کــرد امکان تردد کامیون های 6 و ۱0 چرخ وجود 
داشت اما امکان تردد تریلی وجود نداشت.از بعدازظهر 
شــنبه هــم محــور اصلی باز شــد و تردد بــه حالت عادی 
درآمــد و امــکان عبور همه کامیون هــای ترانزیتی فراهم 

شد.
مدیــرکل دفتــر ترانزیــت ســازمان راهــداری و حمل 
و نقــل جــاده ای گفــت: بــاز شــدن ایــن محــور بــه نتیجه 

رسیدن مذاکرات آذربایجان و ارمنستان انجام شد.
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اســتراتژیاینفلوئنســرهافقــطبــهانتشــار
زندگیروزمرهبدونهیجانشانختمنمیشود
بــاجایزههــایدروغیــن افــراد ایــن از بســیاری
را میلیونــی وکمپینهــایســاختیدرآمدهــای

کسبمیکنند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر،در ایــن گزارش 
قصد دارد ظهور کمپین های دروغین و جایزه های 
ســاختگی اینســتاگرامی را تشریح  کند، اگر شما 
هم تنها چند دقیقه از وقت روزمره خود را صرف 
فضای مجازی کرده باشید شاهد صفحاتی با نام 
بیوتــی هســتید کــه در آن باگــر مــورد نظر اقدام 
به تبلیغ لوازم آرایشــی و بهداشــتی با یک ویدئو 
می کنــد، در نــگاه اول شــما شــاهد یادگیــری یــک 
میــکاپ جدید هســتید، اما در پشــت پــرده باگر 
شــما قصــد دارد از طریــق یــک ویدئــو مخاطــب 
جــذب کنــد و لــوازم آرایشــی را تبلیغ کنــد، فرقی 
هم برایش نمی کند که مارک معتبر باشــد یا نه؛ 
پارابــن و الــکل داشــته باشــد یــا نــه و در نهایــت 
اینکــه هیــچ گاه از زبــان بیوتی ها نمی شــنوید که 
بگویند برای اســتفاده از این مارک بســته به نوع 
پوســت و موی خود با پزشــک مشورت کنید؛ آنها 
تنهــا بــا اطمینــان خاطــر صددرصــدی خیالتــان را 
راحــت می کننــد کــه فــان محصــول برای پوســت 
چــرب، خشــک و فــان شــامپو بــرای مــوی فــر یــا 
لخــت مناســب اســت؛ ایــن مخاطــب اســت کــه 
پــس از مــدت زمان کوتاهی با اعتماد به باگرش 
پشیمان از استفاده محصول است و تازه به فکر 
تحقیــق دربــاره آن می افتد و متوجه می شــود که 

محصول مورد نظر پر از ترکیبات مضر است.

 ماجراییکجایزهساختگی

برایجذبفالوئر
اینکه چرا یک فرد کاماً عادی که بر اساس 
و  آرایشــی  لــوازم  شــخصی  هزینــه  و  تجربیــات 
بهداشتی متفاوتی را تست کرده است و البته در 
بعضــی از مــوارد کاس ها و دوره های آرایشــگری 
را گذرانــده اســت بــه خــود اجازه تجویز و نســخه 
پیچــی برای مخاطــب می دهد جای تعجب ندارد؛ 
طبیعــی اســت کــه او بــه دنبــال مخاطب اســت و 
عطش دیده شــدن دارد اما از اینکه چرا مخاطب 
بــه او اعتمــاد می کنــد بایــد تعجــب کــرد! البتــه 
مخاطــب از همــه جــا بــی خبــر از کجــا بدانــد کــه 
محبوبیت او ساختگی است، متأسفانه در همین 
مدت کوتاه سر و صدای جایزه ویژه جشنواره کن 
بــه صــدف بیوتــی ســر و صدا بــه پا کــرد جایزه ای 
کــه میلیون هــا مخاطــب را روانه صفحــه این فرد 
کــرد غافــل از اینکــه این جایزه پولی اســت و این 

جشنواره ساختگی.
همــه ســاله مراســمی تحت عنــوان ویبا طی 
برگــزاری فســتیوال کــن برگــزار می شــود که هیچ 
ارتباطی به فستیوال کن ندارد و باگرهای باالی 
صدهــزار فالوئــر می توانند در ســایت این کمپانی 

ثبــت نــام، هزینه ای را پرداخــت کرده و در ایونت 
مذکور شرکت کنند و تندیسی را به عنوان یادگار 
دریافت کنند؛ اما جلوی دوربین و در صفحه فرد 
مورد نظر اظهار بی خبری کرده بود و ذوق زده از 
انتخاب و جایزه خود خوشحالی اش را با مخاطب 
تقسیم نمود و فالوئرهای زیادی جذب کرد غافل 
از اینکه این جایزه صرفاً فقط یک یادگاری است؛ 
حال مخاطب ســه میلیون و نیمی مانده اســت با 

دنیای پر زرق و برق خیالی.

اگرتصوربرندهشدندر
مسابقاتراداریداینگویو

اینمیدان
اگــر حداقــل یکــی، دو نفــر از باگرهــا را تا به 
امروز دنبال کرده باشید حتماً یکبار شاهد مسابقه 
در صفحــه باگر مورد نظرتان بوده اید؛ مســابقات 
مجــازی بــه صورت های مختلــف برگزار می شــوند؛ 
از پیج های مخصوص مســابقه گرفته تا پیج انواع 
باگرهــا و افــرادی کــه بــرای خــود کاســبی بــه راه 
انداخته انــد، مســابقاتی کــه در اکثرشــان هیچ گاه 
زمان مشــخص قرعه کشــی و طریقه آن را متوجه 
نمی شــوید و شــانس برنده شدنتان هم بسیار کم 

است باور نمی کنید؟ این گوی و این میدان.
بسیاری از باگرها با عبارت مشهور »الیک 

کنید، کامنت بگذارید تا برنده شــوید« اســتفاده 
می کننــد کــه برای مخاطب هم بســیار خوشــایند 
است که بدون هیچ زحمتی برنده جایزه ای شود 
ایــن کار بــرای اسپانســر و صاحبــان برنــد اصلــی 
مســابقه سبب می شــود تا مخاطبان واقعی خود 

را شناسایی کنند و بدانند چند مرده حاج اند.
دســته دیگری از مســابقات هم کمی خاقانه تر و 
خاص تر هستند و از شما می خواهند تا عاوه بر 
کامنت و کپشن زیر پست مسابقه دوستانتان را 
هم منشن کرده تا برنده شوید، عمده جوایز این 
مســابقات کتاب و لوازم آرایش اســت که چندان 

قیمتی هم ندارند.

بازیدوسربردباگرهاو
اسپانسرها

دســته دیگری از مســابقات اینســتاگرامی به 
این شــکل اســت که باگر مورد نظر برای مســابقه 
از شما می خواهد که صفحاتی را که دنبال می کند 
و معلوم نیســت به چه شــکل و از کجا آمده اند را 
دنبــال کنیــد تا چند گوشــی آیفون یــا چند میلیون 
تومــان پــول جایــزه ببریــد؛ اما در پشــت پــرده این 
مسابقات اوضاع از این قرار است که هر اسپانسر 
باید برای ورود و عضویت در تیم اسپانسری مبلغ 
2۵0 تــا ۵00 هــزار تومــان را پرداخــت کــرده و در 

کنــار آن یــک تــا یــک و نیم میلیون هــم برای خرید 
جایزه باید بپردازند و اگر شــما به عنوان اسپانســر 
بپرسید که تبلیغ در صفحه تمامی باگرها منتشر 
می شــود در پاســخ می شــنوید که »اگر می خواهید 
هر باگر برای شما تبلیغی جداگانه قرار دهد باید 
مبلغ 6 تا ۷ میلیون تومان را پرداخت کنید« خب 
حاال شما حساب کنید که این باگرها چه مبالغی 
را بــرای جایزه هــای داده نشــده دریافت می کنند و 
چــه کاســبی می کننــد آن هــم بــدون پرداخــت یک 

ریال مالیات.
خــودش  بــرای  هــم  جایــزه  دریافــت  نحــوه 
هزاران عامت سوال به وجود می آورد حتماً شما 
هم مشاهده کرده اید که بسیاری از صفحاتی که 
قرار بر برگزاری مســابقه داشــته اند پس از اتمام 
زمــان مســابقه خبری از دریافت جایزه نیســت و 
بعــد از چنــد وقت یک صفحه منتشــر می شــود و 
یک پیام از سوی باگر مورد نظر منتشر می شود 
کــه نشــان از اهــدای جایــزه دارد امــا عمــوم ایــن 
برنــدگان پیج هــای پرمخاطبــی ندارنــد و اصطاحاً 

فیک و قابی اند.
نقشمخاطبانوشرکتکنندگان

درکمپینهاچیست؟
ســوال مهــم ایــن اســت کــه تبــادل مالــی و 
بــه اسپانسرهایشــان  ایــن پیج هــا  خدماتــی کــه 

و  مخاطبــان  نقــش  اســت؟  چطــور  می دهنــد 
شــرکت کنندگان این مســابقات چیست؛ شرکت 
کنندگانی که به شوق گوشی های آیفون و مبالغ 
بــاال حجــم زیــادی از اینترنت خــود را هدر داده و 
قربانــی پیج های درآمدزا می شــوند، پیج هایی که 
وعــده چنــد هــزار فالوئــر را بــه اسپانسرهایشــان 
می دهنــد در حالــی کــه بــرای مخاطب خــود هیچ 
ارزشی قائل نیستند هرچند که آنها را با کلمات 

محبت آمیز خطاب کنند.
در انتهــای گــزارش اگــر بخواهیــد بدانید که 
در قســمت ســوم گزارش وقتی کــه الکچری ها پا 
به دنیای معمولی می گذارند چرا دســت روی این 
پیج ها و مبالغ عجیب و غریبی را که در حســاب 
صاحبــان این پیج ها جابه جا می شــوند گذاشــتیم 
بایــد بگوییــم چــون ایــن پیج هــا عامــل گســترش 
دروغ و فریــب کاری انــد و وعده باطل می دهند، 
درآمدهــای نجومــی کســب می کننــد و هیچکــس 

نیست که از آنها مالیات بگیرد.
یــک دو دوتــا چهارتــا کافــی اســت تــا ببینید 
پیجی که در هرماه حداقل چهار مســابقه برگزار 
می کنــد، ۱00 اسپانســر جــذب می کنــد و از هــر 
کــدام حداقــل یــک میلیــون تومان بابــت فالوئر و 
هزینــه خریــد جایــزه )اگــر واقعــاً جایــزه ای در کار 
باشــد( دریافــت می کنــد چــه مبلغی را به دســت 

می آورد؟ شما بگویید چقدر می شود؟

ســفرهایجــادهایدرهفتههــایگذشــته
ودروضعــیکــهممنوعیــتســفرهایجــادهای
اعمالشــدهبود،گرچهنســبتبهگذشتهروند
کاهشیداشتاماآمارهانشانمیدهدکهدر
هفتــهاخیــرجادههایکشــورشــلوغترازهفته
قبــلازآنبــودومــردمپــسازروزهایتعطیل
تاســوعاوعاشــورادوبرابربیشترازاینایامبه

مسافرترفتند.
به گزارش ایسنا، دو هفته پیش ستاد ملی 
مقابلــه بــا کرونــا تصویــب کــرد که  از ســاعت ۱2 
ظهر یکشــنبه 2۴ مرداد ماه تا صبح شــنبه پنجم 
شــهریور مــاه ممنوعیــت تــردد سراســری و بیــن 
اســتانی اعمال شــود و از سوی دیگر نیز تعطیلی 
همــه ادارات از دوشــنبه 2۵ مــرداد مــاه تا شــنبه 

هفته بعد از آن )۳0 مرداد ماه( اباغ شد.
در هفته نخســت با وجــود اینکه مردم قبل 
از آغاز ممنوعیت سفرهای خود را شروع کردند، 
آمارهــا گویــای ایــن وضــع بــود کــه در بــازه زمانی 

2۴ تــا ۳0 مــرداد مــاه، ترددهــای بیــن اســتانی 
روند کاهشــی داشــت و حتی در روزهای تاســوعا 
و عاشــورای حســینی شــاهد بــه حداقــل رســیدن 
ســفرهای جــاده ای تــا حــدود 600 هــزار خــودرو 
در روز بودیــم و متوســط تــردد در هفته نخســت 
ممنوعیــت تــا حــدود یــک میلیــون وســیله نقلیــه 

کاهش یافت.
ایــن عــدد اما در روزهای بعــد روند صعودی 
بــه خــود گرفت تا جایی که بر اســاس جدیدترین 
گــزارش مرکــز مدیریــت راه هــای کشــور از تحلیل 
وضــع تــردد وســایل نقلیه مختلف در بــازه زمانی 
2۴ مــرداد مــاه تــا چهــارم شــهریور مــاه، متوســط 
تــردد روزانــه بین اســتانی به یــک میلیون و 22۳ 
هزار و 6۱۴ وســیله نقلیه رســید که البته نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۳۸ درصــد و در 
قیــاس بــا متوســط تــردد مــرداد مــاه 26 درصــد 

کاهش پیدا کرد.
این کاهش در حالی رخ داده که پنجشــنبه 

هفته گذشته یعنی در روز چهارم شهریور ماه با 
تــردد یــک میلیــون ۴۱0 هزار و 6۷ خــودرو تقریبا 
قرنطینــه  و  تعطیــل  روزهــای  در  آمــار  باالتریــن 

کرونایی گذشته به ثبت رسید.
در ایــن میان اســتان های گیــان، مازندران، 
تهــران و البــرز و قزوین که تا هفته های قبل جزو 
اســتان های صــدر نشــین در ســفرهای جــاده ای 
محســوب می شــدند، بیشــترین کاهــش را در دو 
هفته گذشــته و در بازه زمانی مذکور نســبت به 
مــدت مشــابه ســال گذشــته تجربــه کردنــد و بــه 
ترتیــب کاهــش 60 درصــدی، ۵9 درصــدی، ۵۳ 

درصدی و ۵2 درصدی را ثبت کردند.
همچنین محورهای مواصاتی مهم و پرتردد 
کشــور از جملــه آزادراه تهران-کرج-قزوین، محور 
چالــوس، محــور هــراز، محــور فیروزکــوه، آزادراه 
آزاداره  و  تهران-ســاوه  آزادراه  رشــت-قزوین، 
تهران-قم که معموال شــاهد ترافیک های ســنگین 
و تــردد خودورهــای روز افــزون مخصوصــا در ایام 

تعطیــل بودنــد، ایــن بار و در بــازه زمانی ۱2 روزه 
گذشته همگی کاهش تردد را نسبت به متوسط 
تــردد در مــرداد ماه تجربــه کردند که از منفی ۱۳ 
درصــد تــا منفــی ۸۱ درصــد متغیــر بــود. البتــه در 
ایــن میــان تــردد در محور تهــران – کرج عددهای 
متفاوتی را در مســیرهای رفت و برگشــت نشــان 
می دهد که به دلیل پیوســتگی دو اســتان و تردد 

آزاد در این محور قابل توجیه است.
آمــار جالــب توجه دیگری کــه می توان از آن 
اینگونه برداشــت کرد که ســفرهای مردم کاهش 
پیــدا کرده این اســت کــه در بازه زمانی 2۴ مرداد 
مــاه تا چهارم شــهریور ماه حدود هشــت میلیون 
و ۸۵۷ هــزار و 200 خــودرو در محورهــای بــرون 
شهری مشاهده شدند که هشت میلیون و ۳0۵ 
هــزار خــودرو مربــوط بــه وســایل نقلیه شــخصی 
مردم بوده است. این تعداد در حالی در طول ۱2 
روز از ســوی دوربین هــای مرکــز مدیریت راه های 
کــه در ماه هــای گذشــته  کشــور مشــاهده شــد 

همیــن آمــار و ارقــام در طــول یــک هفتــه و حتــی 
کمتر به ثبت می رسید.

البتــه در ایــن میان ســهم خودروهای تهران 
و البــرز حــدود دو میلیــون خــودرو و کمتــر از 2۵ 

درصد بوده است.
هــم  خودروهــا  انباشــت  و  تخلیــه  آمــار 
بــه  مــردم  جــاده ای  ســفرهای  کاهــش  گویــای 
ویــژه با خودروهای شخصی شــان بوده و نشــان 
می دهــد ســختگیری های کرونایــی بــه ویژه برای 
تعطیــات  از  بیشــتر  اســتانی  بیــن  ترددهــای 
کرونایی گذشــته صورت گرفته اســت اما نمودار 
تــردد وســایل نقلیــه مختلف در این بــازه زمانی 
عاشــورا  فــردای  از  دقیقــا  کــه  می دهــد  نشــان 
رونــد ســفرهای جــاده ای مردم افزایشــی بوده و 
حــدود دو برابــر بیشــتر از ایــن روزهــای تعطیل 
مــاه محــرم شــده اســت کــه بــا توجــه بــه رونــد 
افزایشــی آمارهــای ابتاء و فوتی هــای کرونایی، 

است. نگران کننده 

طبــقاعــاممعــاونفنــیگمــرکایــران
طــیبررســیهایصــورتگرفتــهدررابطــهبــا
رجیســتریگوشــیتلفنهمراهوبازدیدوزیر
اقتصــاد،مقــررشــدهاســتکــهبــاتشــکیل
عملیــات حــذف بــا رابطــه در کارگروهــی
رجیســتریدرمبــادیورودیگمــرکوانجــام
کاماغیرحضوریآنتصمیمنهاییاخذشود.
مهرداد ارونقی، معاون فنی گمرک ایران 
در رابطــه بــا بازدیــد روز گذشــته وزیر اقتصاد 
از گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( توضیحاتی 
به ایسنا ارائه کرد که دستور اعمال تغییراتی 
در مورد فرایند رجیستری از جمله آن است.

وی بــا بیــان اینکــه وزیر اقتصــاد در محل 
انجــام فراینــد رجیســتری گوشــی تلفــن همراه 
مســافران ورودی حاضــر و در جریــان مســایل 
مربوطه قرار گرفت گفت که  مقرر شــد ضمن 
بــا دســتگاه های مربوطــه، فراینــد  هماهنگــی 
رجیستری به طور کامل از مبادی وروی گمرک 

حذف شده و کاما غیرحضوری انجام شود.
به گفته ارونقی، با دســتور وزیر اقتصاد 
بــا حضــور  کارگروهــی  زودی  بــه  شــد  مقــرر 

نمایندگان دســتگاه های ذیربط از جمله ستاد 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز تشــکیل شــده و 
ابعــاد موضــوع، ســازوکار حــذف  بــا بررســی 

رجیستری از مبادی تعیین شود.

گمرکبهایننتیجهرسیدکه
 هیچفرایندیازرجیستری

درمبادیورودینباشد
 معــاون فنــی گمــرک ایــران، بــا یــادآوری 
اینکه در حال حاضر هر مسافر می تواند همراه 
خــود یک گوشــی تلفــن همــراه بیــاورد، افزود: 
بعــد از اعمال تغییرات در فرایند رجیســتری از 
سال گذشته تا کنون اینگونه بود که مسافر در 
هنــگام ورود و قبــل از خــروج از مبادی ورودی، 
باید اطاعات اولیه تلفن همراه را ثبت می کرد 
کــه این از ســوی گمــرک و از طریــق بارکدخوان 
در مدت زمان بسیار کوتاهی صورت می گرفت 
و مابقــی فراینــد، غیرحضوری بــود، با این حال  
طی بررســی های صورت گرفته از ســوی گمرک 
ایــران بــه ایــن نتیجــه رســیدیم که موضــوع در 

کارگروهــی مطــرح و بــا توجــه بــه دســتور وزیر 
اقتصاد بر حذف فرآیندهای زاید، همین فرایند 
نیــز از مبــادی وروی حــذف شــود. وی یــادآورد 
بــا اجرایــی شــدن این تصمیم، هر مســافر بعد 
از ورود بــه کشــور بــدون ارائــه مشــخصات در 
گمــرک، ماننــد رویه قبلی، یک ماه فرصت دارد 
تا با ورود به سامانه نسبت به رجیستری اقدام 

کند.

همچنانهرنفریکگوشی
این مقام مســئول در گمرک ایران تاکید 
کــرد کــه همچنــان هــر مســافر می توانــد یــک 
گوشــی با خود آورده و با هر پاســپورت و کد 

ملی فقط یک گوشی رجیستر خواهد شد.
بایــد یــادآور شــد کــه فراینــد رجیســتری 
تلفن همراه از ســال گذشــته طی چند مرحله 
دستخوش تغییر شده است؛ به طوری که  از  
نیمه مهرماه ۱۳99، با تصمیم ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز و سایر دستگاه های مربوطه، 
مبــادی  در  بایــد  گوشــی  رجیســتری  انجــام 
ورودی و به صورت حضوری انجام می شد اما 

تشــکیل صف هــای طوالنــی و معطلــی فراوان 
موجــب اعتراضــات زیادی از ســوی مســافران 
شــد. در عیــن حــال کــه گمــرک ایــران نیــز بــه 
دلیــل ازدحــام جمعیــت بــا مشــکاتی در ایــن 
رابطــه مواجــه شــده بــود کــه در مجمــوع  در 
وضــع کرونایــی موجــود امــکان رعایــت کامــل 
پروتکل هــای بهداشــتی فراهم نبوده و عاملی 

برای شیوع بیماری کووید-۱9 شده بود.
برایــن اســاس در آذرمــاه معــاون فنــی 
گمــرک ایــران، در نامــه ای بــه ســتاد مبــارزه با 
قاچــاق کاال بــا ارائــه گزارشــی از وضــع موجود 
درخواســت کــرد کــه بــا توجــه به تبعــات رویه 
گوشــی  رجیســتری  طــرح  اجــرای  حضــوری، 
از  پــس  و  بــه صــورت غیرحضــوری  موبایــل، 
انجام استعامات سیستمی از واحد گذرنامه 
گمــرک  ورودی  مبــادی  از  غیــر  مکانــی  در  و 
انجــام شــود کــه بــه دنبــال آن مقــرر شــد از 
اول دی  ســال گذشــته رجیســتری بــه صــورت 
و  اطاعــات  ثبــت  ولــی  انجــام  غیرحضــوری 
مشــخصات گوشــی تلفن همراه در بدو ورود 

انجام شود.

احتمالحذفکاملرجیستریگوشیازمبادیورودی

افزایش2برابریسفرهاپسازتاسوعاوعاشورا

جایزههایدروغینکمپینهایساختگیاینستاگرامی
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اتحادیه واردکنندگان 
نهاده های دامی خواستار 

تعامل وزیر جهاد با بخش 
خصوصی شد 

طیــور  و  دام  نهاده هــای  واردکننــدگان  اتحادیــه 
جهــاد  جدیــد  وزیــر  بیشــتر  تعامــل  خواســتار  ایــران، 

کشاورزی با تشکل های صنفی بخش خصوصی شد.
بــه گــزارش اتحادیــه واردکنندگان نهاده هــای دام و 
طیــور ایــران، ابوالحســن خلیلــی گفت: مهمتریــن انتظار 
فعاالن اقتصادی بخش خصوصی در زنجیره ارزش اقتصاد 
کشــاورزی توجــه بیش از پیش وزیر جدید کشــاورزی به 
نقش و نظرات مشــورتی تشــکل های تخصصی فعال در 
بخــش خصوصی بــه ویژه در پیاده ســازی برنامه های این 

وزارتخانه در دولت سیزدهم است.
کســوت  از  ســاداتی نژاد  آقــای  کــرد:  اظهــار  او 
شــورای  مجلــس  در  مــردم  نمایندگــی  و  قانون گــذاری 
و  کشــاورزی  کالن  مدیریــت  حــوزه  وارد  اســالمی 
دامپروری کشــور شــده اند بنابراین توجه ویژه به قانون 
بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار و افزایــش تعامل با 
ذی نفعــان می توانــد ســرمایه ارزشــمندی بــرای پیشــبرد 

اهداف توسعه ای این بخش محسوب شود.
خلیلی افزود: تجربه اجرایی کشور نشان داده که 
هیچ دولتی امکان رفع مشکالت و موانع کالن کشوری 

بدون همراهی و مشارکت مردمی را نداشته است.
رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور 
ایران ادامه داد: اساساً مفهوم دولت قوی یعنی دولتی 
کــه برآمــده از همــه تــوان و ظرفیــت فکــری و عملیاتــی 

مردمی به ویژه در بخش های اقتصادی باشد.
این مقام مســئول صنفی درباره ضرورت اســتفاده 
از پتانسیل تشکل های تخصصی در عرصه کالن اقتصاد 
کشــور پیشــنهاد داد که از همین ابتدای کار وزیر جهاد 
کشــاورزی ســازوکار مشــخصی بــرای تعامــل مســتمر با 
تشکل های رسمی فعال در این عرصه که عموماً چکیده 
و عصــاره فعــاالن اقتصــادی بخش خصوصی هســتند را 

تبیین کرده و از این امکان بهره برداری کنند.
خلیلــی تصریــح کــرد: بدیهی اســت تمامــی فعاالن 
مرتبــط،  حوزه هــای  همــه  در  شناســنامه دار  اقتصــادی 
بــدون  و  هســتند  کشــور  اقتصــادی  جنــگ  ســربازان 
هماهنگــی، همــکاری و همدلــی بیــن مدیــران و فعــاالن 
اقتصــادی بخــش خصوصــی امــکان گذشــتن از موانــع 
اقتصادی امروز کشــور اگر نگوییم غیر ممکن اســت اما 

قطعاً پرهزینه خواهد بود.
اتحادیــه  کــرد:  خاطرنشــان  صنفــی  مســئول  ایــن 
واردکننــدگان نهاده هــای دام و طیور ایران به عنوان یک 
حلقــه در زنجیــره ارزش اقتصاد کشــاورزی آمادگی خود 
را بــرای همراهــی و پیاده ســازی برنامه هــای وزارت جهاد 
کشــاورزی در دولــت ســیزدهم اعــالم کــرده و امیدواریم 
این اعالم آمادگی نیز با استقبال مسئوالن مواجه شود.

4/5میلیون تن آخرین 
 موجودی کاالهای اساسی

در بندرها
معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنادر و 
دریانوردی، میزان کاالهای اساسی موجود در بندرهای 
کشور را تا سوم شهریور سال جاری، ۴ میلیون و ۵۲۷ 

هزار و ۱۰۰ تن اعالم کرد.
بــه گــزارش ســازمان بنــادر و دریانــوردی، فرهــاد 
در  اساســی  کاالهــای  وضــع  دربــاره  منتصرکوهســاری 
بندرهای کشــور، اظهار کرد: تا پایان روز ســوم شــهریور 
سال جاری، میزان کاالهای اساسی در ۱۲بندر امیرآباد، 
نوشــهر، انزلی، امام خمینی )ره(، شهید رجایی، بوشهر، 
شــهیدباهنر،  لنگــه،  فریدونکنــار،  آســتارا،  چابهــار، 
خرمشــهر، معــادل ۴ میلیــون و ۵۲۷ هــزار و ۱۰۰ تــن 
بوده است. او ادامه داد: کاالهای اساسی شامل گندم، 
ذرت، جــو، ســویا، برنــج، شــکر، روغــن خــام و دانه های 

روغنی است.

 میزان تفکیکی کاالهای اساسی 

در ۱۲ بندر کشور
امــور بنــدری و اقتصــادی ســازمان بنــادر  معــاون 
و دریانــوردی در رابطــه بــا میــزان کاالهــای اساســی بــه 
امیرآبــاد  بنــدر  در  کــرد:  بندرهــا، خاطرنشــان  تفکیــک 
۳۱۳هــزار و ۱۶۹تــن، بندر نوشــهر ۱۷۵هــزار و ۶۶۷ تن، 
بنــدر انزلــی ۷۳هــزار و ۴۹۰ تــن، امام خمینــی )ره( ۳ 
میلیون و ۲۹۰ هزار و ۷۳۶ تن، شــهیدرجایی ۴۴۱ هزار 
و ۷۶۰ تن، بوشهر ۵۳ تن، چابهار ۱۴۳ هزار و ۷۲۱ تن، 
آســتارا ۱۸ هــزار و ۶۳ تــن، فریدونکنــار ۶۹ هــزار و ۶۶۴ 
تن، بندر لنگه ۷۰ تن، شــهیدباهنر ۱۲۳ تن و خرمشــهر 
۵۸۴ تــن اســت. منتصرکوهســاری در مــورد شــناورهای 
کنار اســکله در بندرهای کشــور تا پایان ســوم شــهریور 
ســال جاری، اظهار کرد: ۱۸ فروند شــناور کنار اسکله با 
تنــاژ ۴۱۷ هــزار و ۲۷۱ تن قرار دارند و ۲۶ فروند شــناور 
نیــز بــا تنــاژ یک میلیون و ۱۲۵ هــزار و ۴۰۳ تن تا تاریخ 

مذکور در لنگرگاه منتظر بودند.
او در مــورد تعــداد کامیون هــای خروجــی از بنــادر 
امیرآباد، نوشــهر، انزلی، امام خمینی )ره(، شــهیدرجایی 
و خرمشــهر نیــز، اعــالم کــرد: روز ســوم شــهریور ســال 
جاری، ۳هزار و ۳۹۹ کامیون با تناژ ۷۷هزار و ۹۹۸تن 
از ایــن بندرهــا خــارج شــده اند. معــاون امــور بنــدری و 
اقتصادی ســازمان بنادر و دریانوردی افزود: از بندرهای 
امام خمینی )ره( و شهیدرجایی ۱۴۸ واگن با تناژ ۸ هزار 

و ۵۴۲ تن خارج شدند.

اخبـــــــــــــــــار

تولید ۳ خودرو با 5 ستاره 
کامل کیفی در تیر ۱4۰۰

وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت اعالم کــرد، بــر 
اســاس آخریــن گــزارش ارزیابــی کیفــی انجام شــده در 
تیــر ۱۴۰۰، ســه خــودرو شــامل یــک خــودروی ســبک و 
۲ خودروی ســنگین موفق به کســب پنج ســتاره کامل 

کیفی شدند.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش 
ارزیابــی و ارزشــیابی خودروهــای ســاخت داخــل در تیر 
نقــل وزارت  و  اداره کل صنایــع حمــل  از ســوی   ۱۴۰۰

صنعت، معدن و تجارت منتشر شد.
گــروه  در   ۱۴۰۰ تیــر  در  گــزارش،  ایــن  برپایــه 
خودروهــای ســبک، بخــش وانــت و در فهرســت قیمتی 
۲، وانت هــای کارا ۲۰۰۰ تک کابیــن تیــپ ۳ و وانــت کارا 
۲۰۰۰ دوکابیــن تیــپ ۳ از تولیدات شــرکت بهمن موتور 
و خودرو سایپا ۱۵۱ شرکت سایپا بن رو موفق به کسب 

سه ستاره کیفی شدند.
همچنیــن وانت هــای نیســان تک ســوز آپشــنال و 
نیسان دوگانه سوز آپشنال از محصوالت شرکت زامیاد 

هر کدام یک ستاره کیفی به دست آوردند.

تولید یک خودروی سبک با ۵ ستاره 
کامل کیفی

در گروه سبک، بخش سواری و در فهرست قیمتی 
یک، خودرو تیگو۷ تولید شده در شرکت مدیران خودرو 

سه ستاره کیفی کسب کرد.
 S۷ ۲، هایمــا  قیمتــی  فهرســت  در  همچنیــن 
اتوماتیک ایران خودرو خراســان چهار ســتاره کیفی را از 

آن خود کرد.
ایــن  در  کرمان موتــور   JAC_S۳ و   JAC_S۵
فهرســت قیمتی سه ستاره ای شدند. SWM G۰۱ شرکت 
سیف خودرو، تیگو ۵ و آریزو ۵ توربو مدیران خودرو نیز 

سه ستاره کیفی به دست آوردند.
 MVM X۳۳S ،در ایــن گــروه و ایــن کالس قیمتــی

مدیران خودرو نیز دو ستاره کسب کرد.
 H۳۳۰ برلیانــس نیــز،  ســه  قیمتــی  فهرســت  در 

اتوماتیک پارس خودرو سه ستاره کیفی کسب کرد.

 تولید ۶ خودرو سواری

با ۴ ستاره کیفی
بــر اســاس ایــن گــزارش، در کالس قیمتــی چهــار، 
دنــا پــالس توربــو اتوماتیــک شــرکت ایران خــودرو پنــج 
ســتاره کامــل کســب کــرد و خودروهــای پــژو ۲۰۷، پــژو 
۲۰۷ اتوماتیــک و دنــا پــالس از ایران خــودرو و پــژو ۲۰۷ 
اتوماتیــک پانورمــای شــرکت ایران خــودرو نیــز هــر کدام 

چهار ستاره کیفی به دست آوردند.
در ایــن فهرســت قیمتــی راناپالس، پــژو ۲۰۶ و دنا 
همگــی از محصــوالت ایران خودرو، ســه ســتاره کیفی را 
از آن خــود کردنــد و پــژو پــارس اتوماتیــک ایران خــودرو 

کرمانشاه نیز سه ستاره ای شد.
در این فهرست، سمند و سورن پالس ایران خودرو 
تبریــز، پــژو پــارس ایران خــودرو خراســان ، پــژو پــارس 
ایران خــودرو کرمانشــاه، پــژو پــارس ایران خــودرو، پــژو 
پــارس ایران خــودرو مازنــدران و پــژو پــارس ایران خودرو 

فارس همگی سه ستاره کیفی را از آن خود کردند.
و  خراســان  ایران خــودرو   ۴۰۵ پــژو  همچنیــن 
پژوپارس صنایع خودروسازی فردا نیز سه ستاره کیفی 

کسب کردند.
در ســطح قیمتــی پنــج نیــز کوییــک ســایپا چهــار 
 Rســتاره بــه دســت آورد. در ایــن ســطح قیمتــی کوییک
پارس خودرو، تیبا ۲ شــرکت ســایپا و همچنین ســاینای 
پارس خودرو موفق به دریافت سه ستاره کیفی شدند.

ســاینای شــرکت ســایپا ســیتروئن و تیبای شــرکت 
سایپا سیتروئن نیز سه ستاره دریافت کردند.

ساینا پالس و تیبا پالس شرکت سایپا سیتروئن و 
ساینا S۷ پارس خودرو نیز موفق به دریافت سه ستاره 

کیفی شدند.

 تولید ۲ خودروی سنگین

با ۵ ستاره کامل کیفی
برپایــه این گــزارش، در بخش کامیونت، کامیونت 
 NPR۷۵K ایســوزو  کامیونــت  و   ۸۵NMR ایســوزو 
بهمن دیــزل موفــق بــه کســب پنــج ســتاره کامــل کیفــی 
شــدند. همچنیــن کامیونت شــیلر بهمن دیــزل به همراه 
کامیونــت الونــد شــرکت ســایپا دیــزل نیــز چهــار ســتاره 

کیفی را از آن خود کردند.
 NPR۷۵M در بخــش کامیون نیز کامیون ایســوزو
بهمن دیزل چهار ســتاره کیفی به دســت آورد و کامیون 
بنــز WH ایران خــودرو دیــزل نیــز ســه ســتاره کیفــی بــه 

دست آورد.
 FAWJ۶ کشــنده  خــودروی  کشــنده ،  بخــش  در 
 AUMAN H۴ نیوفوتــون  کشــنده  و  ســیباموتور 

ایران خودرودیزل چهار ستاره ای شدند.
در ایــن بخــش، کشــنده ســیتراک C۷ متعلــق بــه 
شــرکت پیلســان چهــار ســتاره کیفــی را از آن خــود کــرد 
و کشــنده دیمــا HT۴۹۰ دیمــا دیــزل نیز هــار ســتاره بــه 

دست آورد.
در بخــش مینی بــوس، مینی بــوس پگاســوز ســحر 
شــرکت بهمن دیــزل ســه ســتاره کیفــی بــه دســت آورد 
و مینی بــوس آریــن شــرکت ایران خــودرو دیــزل نیز ســه 

ستاره کیفی را از آن خود کرد.
در بخــش اتوبــوس شــهری نیــز اتوبــوس شــهری 
ATROS تولید شــرکت ایران خودرو دیزل چهار۴ ســتاره 

کیفی را به دست آورد.

خبـــــــــــــــــر

و  ایــران  اتــاق  هیات رئیســه  عضــو 
پاکســتان اظهــار کــرد کــه بایــد اجــازه داده 
شــود کــه هــم برنــج خارجی وارد شــود و هم 
برنــج داخلــی در بــازار باشــد تــا در رقابــت با 
هــم قیمت هــا متعادل شــود. ایــن حمایت از 
برنــج کار نیســت بلکــه ظلمــی اســت کــه بــه 

مصرف کننده می شود.
بــا  گفت وگــو  در  تهی دســت  محمــود 
خبرگزاری ایلنا در مورد تاثیر حضور طالبان در 
افغانســتان بر تجارت ایران و پاکســتان اظهار 
کــرد: درســت اســت کــه پاکســتان از طالبــان 
حمایــت می کنــد اما به نظر نمی رســد روی کار 
آمــدن طالبــان در افغانســتان تاثیــر چندانــی 
روی تجــارت ایــران و پاکســتان داشــته باشــد. 
ســال های قبل هــم که طالبان در افغانســتان 
بودند روال کار تجارت ایران با پاکستان عادی 
بــود. طالبــان نیز به ایران برای تامین کاال نیاز 
دارد و بسیاری از کاالهای خود را باید از ایران 
تامیــن کنند، بنابراین فکر نمی کنم که دســت 
به تنش در مرزها بزند. پاکســتان هم اینطور 
کــه در ســال های گذشــته نشــان داده چنــدان 
اهــل تنــش نیســت. از آنجــا کــه وضــع امنیت 
مرزهای ما خوب است به نظر نمی رسد از این 

جهت مشکلی پیش بیاید.
بــا  مــا  مرزهــای  وضــع  االن  افــزود:  او 
نــدارد.  مشــکلی  و  اســت  خــوب  پاکســتان 
مرزهای افغانســتان در ابتدای روی کار آمدن 
طالبــان چنــد وقتــی بســته شــد امــا االن بــاز 
شــده اند و در آن رفــت و آمــد وجــود دارد. در 
مورد پاکســتان هم تبادالت کاالیی در جریان 
است. کم یا زیاد شدن آن بستگی به عواملی 
مانند نرخ ارز، کرونا، قیمت کاالیی و ... دارد.
تهی دســت ادامه داد: بایــد دید که اصال 
طالبان در افغانســتان تثبیت پیدا می کنند یا 

خیــر. اوضــاع طالبــان در دنیــا ســخت اســت، 
قاعدتــا هــم نیــاز دارنــد کــه نیازهای اساســی 
جمعیــت ۳۸ میلیونــی افغانســتان را تامیــن 
کننــد. بنابرایــن مجبور هســتند از کشــورهای 
هم مــرز خود مانند ایران و پاکســتان نیازهای 
خود را تامین کنند. پاکستان هم کمبودهایی 
در مــواد غذایی و غیــره دارد، بنابراین طالبان 
و همینطــور پاکســتان بــه کاالهــای مــا نیــاز 
دارند. از همین روی در سبد کاالیی صادراتی 
مــا بــه افغانســتان و پاکســتان تغییــری ایجاد 
نمی شود. شاید میزان صادرات به افغانستان 
بــه  صــادرات  امــا  کنــد  پیــدا  افزایــش  کمــی 

پاکستان روال عادی خود را خواهد داشت.
او در پاســخ بــه ســوالی در مــورد آخرین 
وضع تجارت ایران و پاکســتان گفت: با توجه 
بــه افزایــش قیمــت کاال در کشــور مــا و رونــد 
افزایش نرخ ارز به نظر می رســد ارزش ریالی 
صــادرات مــا بــه پاکســتان نســبت بــه ســال 

گذشته افزایش داشته باشد اما به طور کلی 
به عواملی که به آنها اشــاره شــد و همچنین 
تغییرات قوانین در کشــور دارد. اینها بستگی 
بــه شــرایط خودمــان دارد وگرنــه رونــد عــادی 
ادامــه پیــدا می کنــد. اگر اجازه دهنــد که ما از 
پاکســتان برنج وارد کنیــم میزان مبادالت نیز 

افزایش می یابد.
عضو هیات رئیسه اتاق مشترک بازرگانی 
ایــران و پاکســتان در ایــن مــورد توضیــح داد: 
علــت اینکــه اجــازه واردات برنــج از پاکســتان 
را نمی دهنــد، فصــل برداشــت برنــج تولیــدی 
کشــور اســت. این چه قانونی است؟ انحصار 
درســت کردن بــرای برنج ایرانــی نتیجه ای جز 
این ندارد که مصرف کننده محصول را گران تر 
بخــرد. بایــد اجــازه داده شــود کــه هــم برنــج 
خارجی وارد شــود و هم برنج داخلی در بازار 
باشــد تــا در رقابــت بــا هــم قیمت هــا متعادل 
شــود. ایــن حمایــت از برنــج کار نیســت بلکــه 

ظلمی اســت که به مصرف کننده می شــود. با 
توجــه بــه شــرایط فعلی که کاالی اساســی در 
کشــور مورد نیاز اســت، اگر اجازه داده شــود 
کــه برنــج به صــورت آزاد و نه بخشــنامه ای از 
طریــق مرزهــای سیســتان و بلوچســتان وارد 

کشور شود، بسیار مفید خواهد بود.
او در ادامــه خاطرنشــان کــرد: همچنیــن 
گمــرک میرجــاوه را بــه عنــوان مــرز پایــه قــرار 
نداده انــد و تجــار بایــد از گمرک هــای بوشــهر 
اینهمــه  چــرا  کننــد.  اســتفاده  بندرعبــاس  و 
هزینه هــای کار را افزایــش می دهنــد؟ گمــرک 
میرجــاوه نزدیک تریــن و ارزان ترین راه اســت. 
گمرک های سیستان و بلوچستان با پاکستان 
می گوینــد  متاســفانه  امــا  هســتند  هم مــرز 
برنــج بایــد از گمــرک بوشــهر ترخیــص شــود. 
ایــن موضــوع هزینه حمــل را بــرای واردکننده 
بــه چشــم  افزایــش می دهــد و دود آن هــم 

خریدار و مصرف کننده می رود.

رئیس شــورای تامین دام کشــور از افت 
شدید کیفیت گوشت دام های کشتار شده با 
افزایش باالی درصد چربی الشه ها خبر داد.
منصــور پوریــان در گفت وگــو بــا ایلنــا بــا 
بیــان اینکــه مشــکالت بــازار مصــرف در حــال 
تاثیر بر کمیت و کیفیت گوشت دام ها است، 
اظهار کرد: رکود در بازار مصرف گوشــت قرمز 
موجــب مانــدن دام هــا در دامداری هــا شــده و 
سن بیشترشان از سن کشتار گذشته است.

او یــادآور شــد: بــرای بازدهــی مناســب و 
حفــظ کیفیــت گوشــت، دام ها باید در ســن و 

وزن مناسب کشتار شوند.
پوریان با تاکید بر اینکه با افزایش ســن 
نســبت چربــی بــه گوشــت در الشــه افزایــش 
کشــتار،  ســن  گذشــتن  بــا  افــزود:  می بایــد، 
بــه گوشــت کاهــش  ضریــب تبدیــل خــوراک 
می بایــد و درصــد بیشــتری از خــوراک بــه جای 

تبدیل به گوشت به چربی تبدیل می شود.
اوضــاع  ایــن  در  کــرد:  تصریــح  او 
مصرف کننده نیز زیان می بیند و پول به چربی 

بیشتر به جای گوشت می دهد.
به گفته پوریان اکنون در الشــه دام های 

 ۷۵ حداقــل  شــده  کشــتار  پــرواری  ســنگین 
کیلوگــرم  دام هــای ســبک ۱۳  در  و  کیلوگــرم 
چربی اســت، درحالی که به طور  معمول باید 
در الشــه گوســاله ۱۷کیلوگرم و  در دام ســبک 

۴ کیلوگرم چربی باشد.
او متوســط وزن گوســاله پرواری مناسب 
 ۶۰ را  گوســفند  و  کیلوگــرم   ۸۰۰ را  کشــتار 

کیلوگرم عنوان کرد.
پوریــان معتقد اســت: صنعت دامپروری 
در وضعــی اســت کــه دیگــر زیــان در ســطح 
کشــور  اقتصــاد  و  نیســت  مصــرف  و  دامــدار 

بــا هــدر رفــت نهاده هــای دامــی دچــار زیــان 
می شــود، چــرا بــرای واردات نهاده هــای دامــی 
یارانه های کالن با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
پرداخــت می شــود. رئیــس شــورای دام کشــور 
بــرای حــل ایــن مشــکالت، اجــرای طــرح خرید 
حمایــت دام از دامــداران کــه به رغــم تصویب 
متوقــف مانده و صادرات موقت را راه حل های 
مناســب برشــمرد. پوریــان اظهــار کــرد: اکنون 
بایــد فقــط بــه انــدازه میــزان مصــرف داخلی و 
متناســب بــا منابــع آبــی و مراتعی کشــور دام 

نگهداریــم و مازاد را خارج کنیم.

معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صمــت 
در گزارشــی ضمــن ارائــه جزئیاتــی از نحــوه 
پرداخــت تســهیالت بــه واحدهــای صادراتی، 
اعــالم کرد کــه از آغاز پرداخت تســهیالت به 
واحدهــای صادراتــی، یعنــی خــرداد ۱۳۹۹ تا 
نهــم مــرداد امســال نزدیک بــه ۱۹۰۰ میلیارد 
صادراتــی  واحدهــای  بــه  تســهیالت  تومــان 

پرداخت شده است.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس گــزارش 
معاونــت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت )صمــت( در راســتای هدایــت منابع 
همچنیــن  و  صادراتــی  اهــداف  تحقــق  بــرای 
پرداخــت  فرآینــد  در  تســریع  و  تســهیل 
تســهیالت ســرمایه در گــردش بــه واحدهــای 
تولیــدی –صادراتــی، ســامانه یکپارچه اعطای 
منابــع  محــل  از  موصــوف  بســته  تســهیالت 

صندوق توسعه ملی و تلفیق منابع بانک های 
بهین یــاب  ســایت  در  قــرارداد  طــرف  عامــل 
 وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه آدرس

اســت.  شــده  راه انــدازی   www.behinyab.ir

این اقدام برای صادارت محصوالت اولویت دار 
به کشورهای هدف انجام شده است.

در  ثبــت  از  پــس  متقاضیــان  درخواســت 
سامانه مذکور، به صورت خودکار مورد پردازش 
قــرار گرفته و پــس از تایید به یکی از بانک های 
عامل )توسعه صادرات ایران، صنعت و معدن، 
توســعه تعــاون، خاورمیانــه، کارآفرین، تجارت، 
ملــی ایــران، رفاه کارگران، صادرات ایران، بانک 
مشــترک ایران و ونزوئال، کشــاورزی و پارسیان( 
ارســال  تســهیالت  پرداخــت  و  تصویــب  بــرای 
خواهــد شــد. منابــع در نظــر گرفتــه شــده برای 
تســهیالت بســته موصــوف بصــورت تلفیقــی به 

نســبت ۵۰درصــد منابــع صنــدوق توســعه ملی 
نــرخ  بــوده و  بانــک عامــل  و ۵۰درصــد منابــع 
ســود تســهیالت بــه صــورت میانگین نرخ ســود 
تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی و نــرخ ســود 

مصوب شورای پول و اعتبار است.
اولویت های پرداخت تسهیالت 

صادراتی
اولویت های اعطای تســهیالت براســاس 
اولویت هــای کشــوری،  کاالیــی،  اولویت هــای 
اشــخاص  تولیدی-صادارتــی،  واحدهــای 
حقوقــی، صادرکنندگان کاال از طریق توســعه 
زنجیره ارزش در صنایع منتخب و محصوالت 

کشاورزی در نظر گرفته شده است.
بــر اســاس آمــار اعــالم شــده از ســوی 
معاونــت طــرح و برنامــه تــا تاریــخ ۹ مــرداد 

ســال جــاری، حــدود ۴۷درصــد از کل منابــع 
درنظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن تســهیالت که 
رقمــی نزدیــک بــه ۱۹۰۰میلیــارد تومــان اســت 
از طریــق ایــن ســامانه به متقاضیــان پرداخت 

شده است.
بــر اســاس آمــار دو ماهــه امســال که با 
پرداخــت  ابتــدای  از  جزئیــات منتشــر شــده، 
اردیبهشــت  پایــان  تــا  صادراتــی  تســهیالت 
متقاضیــان  ۳۳درصــد  بــه  نزدیــک  امســال 
موفــق بــه دریافت تســهیالت یاد شــده شــده 
بودنــد. از بیــن اســتان ها، آذربایجــان شــرقی 
بیشــترین تســهیالت واحدهای صادراتی را به 
خود اختصاص داده و هشت استان از جمله 
ایــالم، سیســتان و بلوچســتان و کهگیلویــه و 
نکــرده  دریافــت  تســهیالتی  هیــچ  بویراحمــد 

بودند.  

رئیــس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانی 
ایران ضمن تاکید بر لزوم استفاده حداکثری 
از توان همه بخش ها برای کاهش فشارهای 
اقتصــادی و کنــار رفتن تحریم هــا عنوان کرد 
کــه بایــد مراقب بود در صنعــت نفت ناگهان 

یک بابک زنجانی جدید متولد نشود.
حمیدرضا صالحی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهــار کــرد: اقتصــاد ایــران و بــه طــور خــاص 
صنعــت نفــت در طــول ســه ســال گذشــته با 
تحریم هــای یک جانبــه آمریــکا مواجــه بــوده و 
همین مســئله دسترسی ما به منابع درآمدی 
نفــت را بــه شــدت کاهــش داده اســت. نبــود 
نفــت،  بــازار  در  ایــران  طوالنی مــدت  حضــور 
منطقــه ای  رقبــای  از  تعــدادی  شــده  باعــث 
جــای ایــران را در بازارهــای هــدف بگیرنــد و 
ایــن موضوع نیــز برای ما دشــواری هایی خلق 

خواهد کرد.
او بــا بیــان اینکــه درآمد حاصــل از نفتی 
که در این ســال ها فروخته شــده نیز با اما و 

اگرهای فراوان به کشور رسیده، توضیح داد: 
امــروز منابــع قابــل توجهی از پــول نفت ایران 
در چنــد کشــور خارجــی بلوکه شــده و همین 
موضوع دشواری های اقتصادی را بیشتر کرده 
اســت. در کنــار تحریــم، نپیوســتن ایــران بــه 
اف ای تــی اف و محدودیت های بانکی نیز مزید 
بر علت شــده تا نقل و انتقال پول به کشــور 

دشوار شود.
رئیــس کمســیون انــرژی اتــاق بازرگانی 
اصلی تریــن  از  یکــی  داد:  ادامــه  ایــران 
وجــود  بــه  مــا  بــرای  تحریــم  کــه  مشــکالتی 
می آورد، افزایش قابل توجه هزینه هاســت. 
یعنــی شــاید مــا بتوانیــم بــا دور زدن تحریــم 
یــا پیــدا کــردن مســیری جدیــد کاالی خود را 
بفروشــیم و پولــش را نیز به کشــور بیاوریم 
امــا همیــن تبادل هزینه ای بســیار بیشــتر از 
یــک تبــادل عــادی دارد و از ایــن رو تحریــم 
مــا  و  هزینه زاســت  بســیار  کشــور  بــرای 
امیدواریــم دولــت جدیــد راهــی بــرای بــرون 

رفــت از آن پیدا کند.
صالحــی بــا اشــاره بــه صحبت هــای وزیر 
نفــت درباره کمــک گرفتن از بخش خصوصی 
بــرای دور زدن تحریم هــا، بیــان کــرد: بخــش 
تمــام  نیــز  گذشــته  ســال های  در  خصوصــی 
تــالش خــود را کرده تا در این ســختی ها برای 
اقتصاد کشور آورده جدید تولید کند و از این 
پــس نیــز بــا همیــن شــیوه کار خــود را ادامــه 
خواهــد داد. قطعــا فعــاالن اقتصــادی بــا تمام 
قــوا بــه عنــوان یــک وظیفــه ملــی در جایی که 
دولــت از آنهــا بخواهــد ورود کــرده و تــالش 

می کنند مشکالت را حل کنند.
او بــا هشــدار نســبت بــه حضــور برخــی 
تحریــم،  زدن  دور  فراینــد  در  ســودجویان 
خصوصــی  بخــش  اینکــه  داد:  توضیــح 
شناســنامه دار بــا کارنامــه روشــن و مشــخص 
بــه دولــت کمک کنــد خیلی متفاوت اســت با 
برخــی ســودجویانی کــه مشــخص نیســت از 
کجا ادعاهای بزرگی می کنند که ما می توانیم 

نفت بفروشــیم و وقتی نمی توانند نتیجه کار 
چیــزی شــبیه بابــک زنجانــی می شــود. از این 
رو ضمــن تاکیــد بــر لــزوم اســتفاده حداکثری 
از توان همه بخش ها برای کاهش فشارهای 
اقتصــادی و کنار رفتــن تحریم ها، باید مراقب 
بــود کــه در صنعــت نفــت ناگهــان یــک بابــک 

زنجانی جدید متولد نشود.
بــا رای اعتمــاد مجلس شــورای اســالمی 
بــه وزرای پیشــنهادی دولــت ســیزدهم، جواد 
اوجــی بــه عنــوان وزیــر نفــت جانشــین بیــژن 

زنگنه شد.
اوجــی در بخشــی از برنامه هــای ابتدایی 
خــود اعــالم کرد کــه از توان بخــش خصوصی 
نفــت  صنعــت  در  تحریم هــا  زدن  دور  بــرای 

استفاده خواهد کرد.
ایران در حدود ســه ســال گذشــته تحت 
تاثیر تحریم های آمریکا، محدودیت زیادی در 
فــروش نفت خــود و بازگرداندن ارز حاصل از 

آن داشته است.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران و پاکستان: 
ممنوعیت واردات برنج حمایت از برنج کار 

نیست؛ ظلم در حق مصرف کننده است

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هشدار داد: خطر تکرار 
بابک زنجانی در صنعت نفت

جزئیات پرداخت وام به واحدهای صادراتی

افزایش قابل توجه درصد چربی در الشه دام ها

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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آمادگی ایران برای افزایش 
۴۰۰ مگاواتی صادرات برق 

به پاکستان و افغانستان
مدیرعاملشرکتمدیریتشبکهبرقایرانگفت
کــهایــنامــکانوجودداردکهتابیــشاز۴۰۰مگاوات
تامینبرقکشورپاکستانوافغانستانافزایشیابد.

بــه گــزارش ایســنا، پاکســتان تصمیم گرفته اســت 
واردات برق از ایران را برای تامین نیازهای بندر گوادر به 
۷۰ مگاوات افزایش دهد. برنامه قبلی این کشــور برای 
افزایــش واردات ۱۰۰ مگاواتــی برق بــه دلیل تحریم های 
امریــکا بــا مشــکل مواجه شــده بود. این کشــور در حال 
توســعه بنــدر گــوادر بــا همــکاری چین اســت. همچنین 
در حــال راه انــدازی نیــروگاه ۳۰۰ مگاواتــی بــا ســوخت 
زغال سنگ است که با احتمال تاخیر در راه اندازی این 
نیــروگاه تصمیــم گرفتــه کــه بــرای تامین نیاز هــای فوری 

بندر گوادر از ایران برق بیشتری خریداری کند.
مصطفــی رجبــی مشــهدی ســخنگوی صنعــت برق 
دربــاره ایــن تصمیم اســام آباد و اینکه آیــا ایران امکان 
صــادرات بیشــتر بــه ایــن کشــور را دارد یــا خیــر گفــت: 
همچنیــن  و  روابــط  توســعه  بــه  عاقه منــد  مــا  کشــور 
صــادرات بیشــتر بــرق به پاکســتان اســت. خوشــبختانه 
خــط انتقــال تــا مــرز پاکســتان بــرای تامیــن بــرق بنــدر 
گــوادر هــم احداث شــده، اما شــبکه برق در این کشــور 
هنوز مهیا نیســت، در صورتی که امکان احداث شــبکه 
پاکســتان فراهــم شــود و یــا اینکه خودشــان نســبت به 
احداث شبکه اقدام کنند، قطعا جمهوری اسامی ایران 

و وزارت نیرو آمادگی توسعه تبادالت برقی را دارد.
ســخنگوی صنعــت بــرق افزود: مــا امــکان افزایش 
صــادرات بــرق بــه پاکســتان تا بیــش از ۴۰۰ مــگاوات را 
داریــم. وی دربــاره پرداخــت پــول برق دریافتی از ســوی 
پاکستان نیز اظهار کرد: مطابق شرایطی که فراهم بوده 
مبــادالت مالــی بیــن دو کشــور انجام شــده و پاکســتان 
تاکنــون پــول بــرق دریافتــی خــود را طبــق روال پرداخت 

کرده و مشکل جدی در این زمینه نداشته ایم.
رجبــی مشــهدی در ادامــه دربــاره صــادرات برق به 
افغانستان نیز اظهار کرد: ما به افغانستان هم صادرت 
بــرق داریــم، ولــی در اوضــاع خــاص کنونــی کــه مــا بــا 
محدودیــت تامیــن برق کشــور خودمان روبرو هســتیم، 
میــزان صــادرات بــه این کشــور بــه حداقل خــود کاهش 

پیدا کرده است.
ســخنگوی صنعــت بــرق حضــور طالبــان را مانعــی 
بــرای صــادرات بــرق بــه افغانســتان ندانســت و مجموع 
کنونــی بــرق صادراتــی به افغانســتان و پاکســتان را زیر 

۱۰۰ مگاوات اعام کرد.

شورای نگهبان طرح جهش 
تولید مسکن را تایید کرد

ســخنگویشــوراینگهبانازتصویــبنهاییطرح
جهشتولیدمسکنازسویشوراینگهبانخبرداد.

هــادی طحــان نظیــف در توئیتــی نوشــت: » طــرح 
جهــش تولیــد مســکن کــه در مراحــل قبل بــا ابهامات و 
اشکاالتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس 
از انجام اصاحات در مجلس و بررســی مجدد در شــورا 

مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
امیدوارم اجرای این قانون به ایجاد رونق و جهش 
در این صنعت پیشــران و رفع یکی از دغدغه های مردم 

منجر شود.«

هدیه رایگان شرکت ملی 
فراورده های نفتی صحت 

ندارد
ایــران نفتــی فراوردههــای پخــش ملــی شــرکت
دربارهانتشــاریکپیوند)لینک(اینترنتیهشــدارداد
وضمــنتکذیــبمحتــوایآن،ازهمــهخواســتتااین

آدرساینترنتیرابازنکنند.
بــه گــزارش ایســنا، اخیــرا در شــبکه های اجتماعی 
پیونــدی بــا عنــوان »هدیــه رایــگان شــرکت ملــی پخش 
فراورده هــای نفتــی ایــران« در حــال انتشــار اســت، کــه 
حاوی مطالب و ادعایی کاما کذب درخصوص فعالیتها 
و اقدامــات ایــن شــرکت و بــا تیتــری نامعتبــر اســت و با 
ایــن روش هموطنــان را تشــویق به باز کــردن این لینک 

میکند.
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ضمن 
تکذیــب عنــوان و تمامــی محتــوای مطلــب مــورد نظــر، 
اعــام مــی دارد که این شــرکت هیچگونه خبــر، اطاعیه 
و یــا پرسشــنامه ای در ایــن خصــوص در هیچکــدام از 
رســانه های فعــال خــود اعــم از وب ســایت رســمی ایــن 
شرکت و همچنین شبکه های اجتماعی خود در ستاد و 
مناطق ۳۷گانه صادر نکرده و این مطلب از نظر شرکت 

ملی پخش فاقد اعتبار بوده و کذب است.
الزم به ذکر است که بر اساس پیگیری کارشناسان 
فنــی ایــن شــرکت، لینــک مــورد نظــر علــی رغــم تقلبــی 
بودن، به احتمال زیاد حاوی بدافزار اینترنتی بوده و باز 
کردن و مشاهده آن، احتمال بروز آسیب های جدی به 
گوشــی های تلفن همراه و سیســتم های رایانه ای را در 
پــی خواهد داشــت. لــذا از تمامی هموطنان درخواســت 
می شــود ضمن پرهیز از مشــاهده و مراجعه به اینگونه 
در  معتبــر  اخبــار  تمامــی  تقلبــی،  مطالــب  و  تبلیغــات 
خصــوص شــرکت ملــی پخــش فرآورده های نفتــی ایران 
را صرفــا از طریــق وب ســایت رســمی ایــن شــرکت بــه 
آدرس WWW.NIOPDC.IR و شــبکه های اجتماعــی آن 

به آدرس NIOPDC_CO دنبال کنند.
درضمن یادآور میشــود که این شــرکت بر اســاس 
حقــوق قانونــی خــود، از طریــق مراجــع ذیصاح نســبت 
به پیگیری و شناســایی عامان انتشــار لینک مورد نظر 

اقدام خواهد کرد.

شمخانی: ایران حق پاسخ 
 متقابل به تهدیدات بِنِت

و بایدن را دارد
دبیــرشــورایعالــیامنیــتملــیگفتکــهاولین
مالقــاتنخســتوزیــررژیــمصهیونیســتیوبایــدنو
تاکیــدبــراســتفادهاز»گزینههایدیگــر«علیهایران،

تهدیدغیرقانونییککشوردیگراست.
علــی شــمخانی دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی 
کشــورمان در صفحــه شــخصی خود در توئیتــر به دیدار 
رژیــم  وزیــر  نخســت  و  آمریــکا  رئیس جمهــوری  اخیــر 

صهیونیستی واکنش نشان داد.
شــمخانی نوشــت: »اولیــن ماقــات بِنــت و بایــدن 
و تاکیــد بر اســتفاده از »گزینه های دیگــر« علیه ایران، 
ضمــن آنکــه تهدیــد غیر قانونی یک کشــور دیگر اســت، 
حــق جمهوری اســامی ایــران بــرای پاســخ گویی متقابل 

علیه »گزینه های در دسترس« را تثبیت می کند.«
گفتنــی اســت، جــو بایــدن رئیس جمهــوری ایــاالت 
متحــده در جریــان دیــدار اخیــر خــود با »نفتالــی بنت« 
نخســت وزیــر رژیم صهیونیســتی در کاخ ســفید مدعی 
شــده بــود کــه چنانچــه بــا دیپلماســی نتــوان مانــع از 
دستیابی ایران به ساح هسته ای شد، »ایاالت متحده 

ابزارهای دیگری در اختیار دارد.«
بــر  تأکیــد  بــا  همچنیــن  آمریــکا  رئیس جمهــوری 
اینکــه رابطــه آمریــکا و اســرائیل در قدرتمندتریــن وضع 
خــود قــرار دارد، افــزود: »مــا در مــورد تعهدمان نســبت 
بــه امنیت اســرائیل و تهدید ایران گفتگــو خواهیم کرد. 
مــا دیپلماســی را در اولویــت قــرار می دهیــم ولــی اگــر 
دیپلماســی جوابگــو نباشــد، گزینه هــای دیگــر را در نظر 

خواهیم گرفت«.

تاکید خاندوزی بر تسریع 
روند ترخیص کاال از گمرک

وزیــراقتصــاددربازدیدازیکیازگمرکاتتهران،
خواستارتسریعروندترخیصکاالازگمرکاتشد.

بــه گــزارش تســنیم،  ســید احســان خانــدوزی  روز 
گذشــته در گمــرک فــرودگاه امــام حاضــر شــد و از انبــار 

کاالهای مختلف از جمله داروهای کرونا دیدن کرد.
وزیر اقتصاد با بررســی فرایند ترخیص این کاالها 

خواستار تسریع این روند شد.
سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: یکی از موارد مطرح شــده در جلســه با مسئوالن 
گمــرک در بازدیــد از گمــرک فــرودگاه امــام خمینــی)ره(، 
انتقــال برخــی داده هــای ارزی بــود کــه تســریع آن هــا 
موجــب ســرعت بخشــیدن بــه ترخیــص کاالها می شــود 
لــذا از رئیــس کل بانک مرکــزی می خواهم تا انتقال این 
داده ها را به صورت برخط و آناین در دستور کار بانک 

مرکزی قرار بدهند.
گمــرک  از  بازدیــد  حاشــیه  در  خانــدوزی  احســان 
جمــع  در  ره(  خمینــی)  امــام  بین المللــی  فــرودگاه 
خبرنــگاران اظهــار کــرد: در ایــن جلســه دربــاره برخی از 
نارضایتی ها و مشکات در زمینه گمرک با حضور رئیس 
کل گمــرک و رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
تصمیماتــی گرفتــه شــد که نکتــه اول ایــن تصمیمات به 
تسریع ترخیص محموله های دارویی مربوط می شود که 
در تماس با وزیر بهداشت قول مساعد از سوی ایشان 

داده شد تا این اتفاق در گمرک رخ بدهد.
همچنین وی در تماس تلفنی با بهرام عین اللهی 
وزیــر بهداشــت، از او خواســت هماهنگی هــای الزم را با 
ســازمان غــذا و دارو بــرای صدور مجــوز ترخیص داروها 
انجــام دهــد. خانــدوزی همچنیــن دربــاره آخریــن وضــع 
موجــودی کاالهــا گفــت: خوشــبختانه از نظــر موجــودی 

کاال مشکلی نداریم.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

برخــورد بــر تاکیــد بــا رئیسجمهــوری
قاطعانهباسوءاستفادهکنندگانازموضوع
واکســن،گفــتکــهوارداتواکســنکرونااز
ســویهــرنهادیاشــخصیبایــدتحتنظارت

وزارتبهداشتباشد.
اطاع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
ابراهیــم  ســید  آیــت هللا  ریاســت جمهوری، 
رئیسی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با 
تاکید بر اینکه متاســفانه وضع شــیوع بیماری 
کرونــا در ســطح کشــور، وضــع قابــل قبولــی 
نیســت،گفت: با وجود اینکه باید ازتاش های 
جهادگونه کادر درمان و همه دســت اندرکاران 
نیروهــای  نیــز  و  کرونــا  شــیوع  بــا  مقابلــه 
داوطلــب مردمــی صمیمانه قدردانــی کنم، اما 
گزارش هــای دریافت شــده و مشــاهدات بنده 
و وزیــر بهداشــت حاکــی از آن اســت که وضع 

شیوع بیماری به هیچ وجه خوب نیست.
مــردم  کار  و  نبایــد کســب  افــزود:  وی 
تعطیل شــود، اما ضروری است تدابیر فوری 
بــرای جلوگیــری از تجمعــات و دورهمی هــا و 
نیــز تــردد و فعالیــت در مراکــز پرتجمــع مثل 
بازارهــای  پاســاژها،  تاالرهــا،  رســتوران ها، 
سرپوشــیده و نظایــر آن اتخــاذ و بــا دقــت و 
جدیت اجرا شود تا بتوانیم به شکلی موثر با 
شــیوع بیماری و عوارض ناشــی از آن مقابله 

کنیم.
رئیس جمهــوری تامیــن امکانات بســتری 
و رســیدگی بــه بیمــاران کرونایــی را همچــون 
و  برشــمرد  اولویت هــا  جــزو  واکســن  تامیــن 
تصریح کرد: نیروهای مســلح و همه نهادهای 
دیگــر، امکانــات خود را به میدان بیاورند تا در 
هیــچ نقطــه ای از کشــور، هیچ بیمــار کرونایی 
که نیاز به بســتری شــدن دارد، به خاطر نبود 

تخت سرگردان نشود.
رئیس دولت ســیزدهم با تاکید بر اینکه 

تنهــا مرجــع مورد قبــول درمورد تایید واکســن 
خاطرنشــان  اســت،  بهداشــت  وزارت  کرونــا 
کــرد: از نظــر دولــت، مســئولیت تاییــد اعتبــار 
و اصالــت واکســن فقط و فقــط برعهده وزارت 
بهداشــت اســت و واردات واکســن بایــد تحت 

اشراف و نظارت این وزارتخانه انجام شود.
رئیســی در ادامــه گفــت: موضــوع تولیــد 
واکســن در داخــل کشــور نیــز بایــد بــا جدیــت 

بــرای  الزم  تمهیــدات  همــه  و  شــده  پیگیــری 
تســریع و افزایــش تولیــد واکســن داخلی باید 

فراهم شود.
بــا  ســخنانش  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
بیــان اینکــه وضع محدودیــت و ممنوعیت برای 
ترددهــای غیرضــرور نبایــد مشــروط بــه اعــام 
تعطیلی باشد، اضافه کرد: باید به تناسب ایام 
و تعطیــات، بــا اقنــاع و تبییــن افــکار عمومــی، 

ممنوعیــت ویــا محدودیت هایــی بــرای ترددهــا 
حتی در تعطیات آخر هفته وضع شود.

آغــاز  دربــاره  همچنــی  رئیس جمهــوری 
ســال تحصیلــی اظهار کــرد: جلوگیــری از تداوم 
عقب ماندگــی آموزشــی مســاله بســیار مهمــی 
اســت و بایــد پــس از تمهیــد مقدمــات الزم از 
اقنــاع خانواده هــا،  و  بهداشــتی  تدابیــر  جملــه 
تصمیمات الزم در این رابطه اتخاذ و اجرا شود.
دولــت  در  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  رئیســی 
بــه  توجــه  بــدون  تصمیمــی  هیــچ  ســیزدهم 
دغدغه ها و نگرانی های مردم اتخاذ نمی شود، 
تصریــح کــرد: دســتگاه های مرتبــط در مــدت 
زمــان باقــی مانــده تــا آغــاز ســال تحصیلــی، 
مقدمات الزم از جمله واکسیناسیون والدین، 
کادر آموزشــی و همــه اطرافیــان دانش آمــوز و 
توســعه زیرســاخت های بهداشــتی مــدارس را 

فراهم کنند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه تمرکززدایی 
از  اســتان ها  بــه  اختیــارات  تفویــض  و 
سیاســت های قطعــی دولت ســیزدهم اســت، 
خاطرنشــان کرد: در موضوع مقابله با شــیوع 
کرونــا نیــز از تفویــض اختیــار بــه ســتادهای 

استانی استقبال می کنیم.
شــدت  بــه  بایــد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مراقــب سواســتفاده از نیــاز مردم به واکســن 
بــا  نظارتــی  دســتگاه های  باشــیم.  کرونــا 
سواســتفاده کننــدگان احتمالــی و کســانی که 
واکســن های تقلبــی وارد بــازار کــرده و با جان 
مــردم بــازی می کنند، به شــکل جــدی و قاطع 

برخورد کنند.
رئیــس جمهــوری از تشــکیل ســتاد ویــژه 
در وزارت امورخارجــه بــه منظــور تســریع در 
واردات واکسن قدردانی کرد و اظهار کرد: کار 
و تــاش مضاعــف بــرای صیانت از جــان مردم 
محوری ترین مساله پیش روی همه ما است.

بابهبودقیمتهاینفتازریزشــیکه
درمــاهمیــالدیجــاریداشــتند،پیــشبینی
نشســت در متحدانــش و اوپــک میشــود
هفتهجاریافزایشتولیدبرنامهریزیشده

راتاییدکنند.
به گزارش ایســنا، گــروه اوپک پاس که 
در راس آن عربســتان ســعودی و روسیه قرار 
دارد، به تدریج در حال احیای میزان عظیمی 
پاندمــی  دوران  در  نفــت  شــده  فریــز  تولیــد 
هستند و طبق نظرسنجی بلومبرگ از معامله 
گــران و تحلیلگــران، احتمــاال در نشســت اول 
ســپتامبر افزایــش تولید مــاه آینده را تصویب 
خواهنــد کرد. چندین نماینده اوپک پاس به 

طور محرمانه پیش بینی مشابهی داشتند.
بازارهــای نفــت خــام اوایــل مــاه میادی 
جــاری در واکنــش بــه افزایــش دوباره شــیوع 
بیمــاری کوویــد ۱۹ و بــه خطــر افتــادن رونــد 
احیــای تقاضا در چیــن و آمریکا ریزش کردند 
امــا قیمت هــا از آن زمــان بهبــود پیــدا کــرده 
زیــرا معلــوم شــد مصــرف ســوخت در برابــر 
جدیدترین موج شــیوع بیمــاری انعطاف پذیر 
مانده و به اوپک و متحدانش فضای بیشتری 

برای تنفس بخشیده است.
اد مورس، مدیر تحقیقات کاال در سیتی 
گــروپ در ایــن بــاره گفــت: ابهامــات دربــاره 
اقتصاد جهان و روند احیای رشد اقتصادی در 
چین تا حدود زیادی زدوده شده اند. شواهد 
خوبــی وجــود دارد که کف قیمت نفت موقتی 
و ریزش آن بیش از حد بوده و اگر روند احیا 
ادامه پیدا کند، اوپک پاس احتماال به برنامه 

افزایش تولیدش ادامه می دهد.
ایــن گــروه تاکنــون حــدود ۴۵ درصــد از 
محدودیت عرضه ای که از بهار گذاشــته اجرا 

کرد را احیا کرده است. تحت برنامه ای که با 
نظارت شــاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر 
انرژی عربســتان سعودی اجرا می شود، اوپک 
پــاس تا پایان ســال ۲۰۲۲ ماهانه ۴۰۰ هزار 
بشکه در روز به تولیدش اضافه خواهد کرد.
و  گــر  معاملــه  تحلیلگــر،   ۲۲ میــان  از 
بلومبــرگ  نظرســنجی  در  کــه  پاالیشــگاهی 
شــرکت کردنــد، ۱۷ نفــر انتظــار نداشــتند در 
نشســت روز چهارشــنبه برنامــه اوپــک پــاس 
و  کنــد  تغییــر  ماهانــه  تولیــد  افزایــش  بــرای 
افزایــش تولیــد در اکتبــر طبــق برنامــه ریــزی 

قبلی اجرا خواهد شد.
رفتــار محتاطانه اوپک پاس کمک کرده 
اســت قیمت هــای نفــت بــه حــد کافــی بهبود 
پیــدا کــرده و از احیــای صنعــت جهانــی نفــت 
پشــتیبانی کننــد و در عیــن حــال افزایــش بی 
رویــه ای کــه رونــد احیــای اقتصــادی را تهدیــد 
کنــد، نداشــته باشــند. بــا این حال ایــن گروه 
از همــه طــرف تحت فشــار قرار گرفته اســت. 
قیمت های جهانی نفت در سه هفته نخست 
اوت در پــی وضــع قرنطینــه از ســوی چیــن، 
حدود ۱۱ دالر در هر بشــکه معادل ۱۵ درصد 
ســقوط کردنــد و برنامــه افزایــش تولید اوپک 
پاس را زیر سوال بردند. آژانس بین المللی 
انــرژی دورنمــای تقاضــا بــرای نفت را تــا پایان 
ســال مورد بازبینی نزولی قرار داده و نســبت 
به ایجاد مازاد عرضه در ســال ۲۰۲۲ هشــدار 

داده است.
ناظــران  از  تعجــب بســیاری  نهایــت  در 
اوپــک، ایــن گــروه با انتقــاد کاخ ســفید روبرو 
شــد کــه علنــا از اوپــک خواســت تولیــدش را 
قیمت هــای  رشــد  و  داده  افزایــش  ســریعتر 
بنزیــن را مهــار کنــد. بــا ایــن حــال بســیاری از 

کشــورهای عضو اوپک پاس اعام کردند که 
درخواســت مستقیمی به گوششان نخورده و 
تحلیلگــران نتیجــه گیــری کردند کــه مخاطب 
آمریــکا  رئیس جمهــوری  بایــدن،  جــو  پیــام 

شنوندگان داخلی بوده اند.
اوپــک پاس امســال چندین بــار ناظران 
را غافلگیــر و برخــاف انتظــارات عمــل کــرده 
اســت. اما دیــدار هفته جاری انتظــار می رود 
دیــدار بــدون حاشــیه ای باشــد و ایــن گــروه 

بتواند روند فعلی را حفظ کند.
بر اســاس گــزارش بلومبــرگ، با طوالنی 
شــدن روند مذاکرات هســته ای، اوپک پاس 
با بازگشــت قریب الوقوع نفت ایران به بازار 
جهانــی روبــرو نیســت و بــه نظــر مــی رســد 
تقاضــا بــرای نفــت بــه حد کافی قوی باشــد تا 

بشکه های اضافی را جذب کند.

 کاهش۵۹درصدی

 تولیدنفتخلیجمکزیکو

درآستانهطوفان
نفــت آمریــکا  همچنیــن تولیدکننــدگان 
روز جمعــه ۵۹ درصــد از ظرفیــت تولیــد نفت 
خلیــج مکزیکــو را در آســتانه نزدیــک شــدن 
طوفــان قدرتمنــد آیــدا بــه ســواحل لوییزیانــا 

تعطیل کردند.
گزارش منتشــره از ســوی دفتــر ایمنی و 
اجرای محیط زیســت آمریکا نشان داد حدود 
۴۹ درصــد از ظرفیــت تولید گاز طبیعی خلیج 
مکزیکــو هــم متوقــف شــده اســت. چاه هــای 
نفت فراساحلی خلیج مکزیکو در تولید نفت 
آمریــکا ۱۷ درصــد و در تولیــد گاز طبیعی پنج 

درصد سهم دارند.

طبــق گــزارش مرکز ملی طوفــان آمریکا، 
بادهــای شــدید طوفــان آیــدا بــا ســرعت ۲۴ 
دریــای  از  جمعــه  روز  ســاعت  در  کیلومتــر 
کارائیــب عبــور کردند و این طوفــان با نزدیک 
شدن به غرب کوبا ممکن است به یک توفان 
قدرتمند تبدیل شود. و سرعت وزش بادهای 
 ۱۷۸ بــه  یکشــنبه  روز  اوایــل  تــا  آن  همــراه 

کیلومتر در ساعت افزایش پیدا کند.
روز  آمریکایــی  گاز  و  نفــت  شــرکتهای 
جمعــه تــاش کردنــد فرآینــد تخلیــه کارکنــان 
از ســکوهای نفتــی خلیــج مکزیکــو را پیش از 
رســیدن طوفان به میادیــن نفتی کامل کنند. 
شــرکت رویال داچ شــل که تولیدکننده بزرگ 
نفــت خلیــج مکزیکوســت، اعــام کــرد تولیــد 
کــرده  متوقــف  را  فراســاحلی  هفــت ســکوی 
است. شرکت بریتیش پترولیوم کار در چهار 
ســکو را متوقــف کــرده اســت. هر دو شــرکت 
روز جمعه به تخلیه کارکنانشان ادامه دادند. 
اکوئینــور  و  شــورون  پــی،  اچ  بــی  شــرکتهای 
هــم روز جمعــه کارکنانشــان را از تاسیســات 

فراساحلی خارج کردند.
تولیدکننــده  کــه   ۶۶ فیلیپــس  شــرکت 
بنزیــن اســت آماده کاهش تولید می شــود و 
بــه گفته منابع آگاه، ممکن اســت پاالیشــگاه 

خود در ساحل لوییزیانا را تعطیل کند.
قیمتهــای نفــت روز جمعــه تحــت تاثیــر 
حــدود  مکزیکــو  خلیــج  در  عرضــه  اختــاالت 
دو درصــد صعــود کــرد و در مســیر ثبت رشــد 
هفتگــی قرار گرفت. قیمــت بنزین در منطقه 
گلــف کاســت طــی هفتــه گذشــته بــه دلیــل 
نگرانیهــا نســبت بــه طوفــان آیدا صعــود کرد. 
بیــش از ۴۵ درصــد از ظرفیــت پاالیــش نفت 

آمریکا در گلف کاست واقع شده است.

ادامهازصفحه1

ایشــان در زمینــه اقتصاد بــا تأکید بر همت، 
تدبیــر و کار جهــادی، دو نکتــه مهــم را گوشــزد 
کردنــد: ۱- برای حل مشــکات اقتصــادی به دنبال 
پیگیــر  و  نرویــد  مُســکن  و  موقتــی  راه حل هــای 
راه حل هــای اساســی باشــید. ۲- حــل مشــکات 
اقتصــادی را موکــول بــه رفــع تحریم هــا نکنیــد و 
برنامه ریزی هــا برای رفع مشــکات با فرض وجود 

تحریم ها انجام شود.
رهبــر انقــاب اســامی در ادامه بــا تأکید بر 
اهمیــت مســئله »فرهنــگ و رســانه«، ســاختار 
فرهنگی کشور را دارای اشکال و نیازمند بازسازی 
انقابی خواندند و افزودند: حرکت انقابی یعنی 
حرکتی بنیانی، خردمندانه، عاقانه و برخاسته از 
اندیشه و حکمت، نه حرکت بی هوا و بی حساب.

فساددرزمینهفرهنگبدون
رودربایستیمقابلهکنید

حضرت آیت هللا خامنه ای با اشــاره به نقش 
زیربنایی و نرام افزاری فرهنگ، بســیاری از خطاها 
ماننــد اســراف، تقلیــد کورکورانــه و ســبک زندگــی 
تجماتی را ناشــی از ریشــه های فرهنگی دانستند 
و بــا تأکیــد بــر ضــرورت اصــاح ایــن انحراف هــا بــا 

اســتفاده از ابزارهــای فرهنگــی، گفتنــد: ابزارهــای 
فرهنگی و هنری مانند سینما، رسانه های صوتی و 
تصویری، مطبوعات و کتاب را واقعاً شکوفا کنید.

ایشــان بــا ابراز خرســندی از »رویش لشــکر 
عظیمــی از جوانــان عاقه منــد در حــوزه فرهنــگ، 
بخش هــای فرهنگی« دولت را موظف به حمایت 
هوشــمند از این جوانان و طرح های ابتکاری آنان 
خواندند و خاطرنشان کردند: استعدادهای جوان 
قانــون  در چارچــوب  را  آنهــا  آزادی  و  را کشــف، 
تضمیــن کنیــد؛ البته با فســاد اخاقی و فســاد در 
زمینه فرهنگ نیز بدون رودربایستی مقابله کنید.
راه  افزودنــد:  اســامی  انقــاب  رهبــر 
اصلــی مواجهــه بــا جنــگ نــرم دشــمن، حمایت از 
حرکت هــای صحیــح در زمینــه فرهنــگ و تشــویق 
آنها، و ایستادن در مقابل حرکت های غلط است؛ 
چــرا عرصــه فرهنــگ و رســانه آوردگاهِ صــاح و 
فســاد، و حــق و باطــل، و عرصــه  جنگ فرهنگی با 

گسترش دهندگان فساد در دنیاست.

جنبهاقتصادیدردیپلماسیباید
تقویتشود

حضــرت آیت هللا خامنــه ای در بخش دیگری 
از سخنانشــان، مســئله مهم و پر تأثیر سیاســت 

خارجی را مورد توجه قرار دادند و با تأکید بر لزوم 
»تحــرک مضاعــف« در سیاســت خارجــی گفتنــد: 
جنبــه اقتصــادی در دیپلماســی باید تقویت شــود 
از کشــورها شــخص  و همچنان کــه در بســیاری 
دنبــال  را  اقتصــادی  دیپلماســی  رئیس جمهــور 
می کنــد، بایــد دیپلماســی اقتصــادِی کشــور با این 

نگاه تقویت شود.
ایشان گسترش تجارت خارجی با ۱۵ کشور 
همســایه و همچنین بســیاری دیگر از کشــورهای 
جهان به جز یکی دو مورد را ضروری و امکان پذیر 
دانســتند و تأکید کردند: دیپلماسی را تحت تأثیر 
و متصل به مسئله هسته ای نباید قرار دارد؛ زیرا 
هســته ای موضــوع جداگانــه ای اســت کــه بایــد به 

شکل مناسب و شایسته کشور حل شود.
افزودنــد:  زمینــه  همیــن  در  انقــاب  رهبــر 
آمریکایی هــا در قضیه هســته ای واقعــاً وقاحت را 
از حــد گذرانده انــد و بــا وجــود آنکــه جلوی چشــم 
همه از برجام خارج شدند، اکنون جوری صحبت 
و طلبــکاری می کننــد که گویا جمهوری اســامی از 
برجام و تعهداتش خارج شــده است؛ در حالی که 
تــا مدتهــا پــس از خــروج آمریــکا، کاری از طــرف 
ایــران انجــام نشــد و پــس از مدتی و بــا اعام و با 
توجه دادن، برخی از تعهدات و نه همه آنها کنار 

گذاشته شد.

ایشان سهم کشورهای اروپایی همراه آمریکا 
در کارشــکنی و بداخاقــی را کمتــر از آمریکایی ها 
ندانســتند و خاطرنشــان کردنــد: آنهــا هــم ماننــد 
آمریکا هستند اما در مقام زبان بازی و حرف زدن 
همیشــه طلبکارند، گویا این ایران بوده اســت که 

مدتها مذاکره را مسخره کرد و زیر پا گذاشت.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای افزودنــد: دولت 
کنونــی آمریکا هیچ فرقی با دولت قبل ندارد زیرا 
چیــزی کــه در هســته ای از ایران مطالبــه می کند، 
بــا یــک زبان دیگــر همان چیزی اســت کــه ترامپ 
بــا  روز مســئوالن دولتــی  آن  و  مطالبــه می کــرد 
تأکیــد بــر عاقانــه نبــودن، پذیــرش آن را ممکــن 

نمی دانستند.
رهبــر انقــاب آمریکایی ها را در پشــت صحنه 
دیپلماسی و در پس لبخند و حرف های حق به جانب، 
گرگ های وحشی و درنده خواندند و افزودند: البته 
گاهی نیز مانند روباه حیله گر هستند که مظهر آن 

وضعیت امروز افغانستان است.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، افغانســتان را 
و هم فرهنــگ  بــرادر، هم زبــان، هم دیــن  کشــور 
ایران خواندند و با ابراز تأسف عمیق از مشکات 
فــرودگاه  پنج شــنبه  روز  از جملــه حادثــه  مــردم 
کار  ســختی ها  و  مشــکات  ایــن  گفتنــد:  کابــل، 
آمریکایی هاســت که ۲۰ ســال کشــور را اشــغال و 

انواع ظلم را به مردم آن تحمیل کردند.
بمباران مجالس عروسی و عزا، کشتار جوانان، 
زندانــی کــردن بی دلیــل بســیاری از مــردم و افزایش 
ده ها برابری تولید مواد مخدر، بخشی از آثار منفی 
حضــور آمریکایی هــا در افغانســتان بــود کــه رهبــر 
انقــاب به آنها اشــاره و گفتنــد: آمریکا یک قدم هم 
برای پیشــرفت افغانســتان برنداشــت و افغانســتاِن 
امــروز اگــر از لحاظ پیشــرفت های مدنی و عمرانی از 

۲۰ سال قبل عقب تر نباشد، جلوتر نیست.
ایشــان بــا اشــاره بــه »خــروج فضاحت بــار« 
آمریکایی هــا و انتقــال همکاران افغانســتانی آنها 
به مناطق دارای وضعیتی بدتر از افغانســتان، در 
خصــوص موضــع جمهــوری اســامی ایــران، تأکید 
کردنــد: مــا طرفدار ملت افغانســتان هســتیم چرا 
کــه دولت هــا همچون گذشــته می آینــد و می روند 
اما ملت افغانستان است که باقی می ماند و نوع 
رابطه ایران با دولت ها نیز بســتگی به نوع رابطه 
آنهــا بــا ایــران دارد. از خداوند خیــر و نجات از این 

وضع را برای مردم افغانستان مسألت می کنیم.
پایــان  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
سخنانشان با دعا برای توفیق ملت ایران و دولت 
جدید گفتند: امیدواریم با عمل به آنچه گفته اید، 
مــردم را از مشکات شــان خــاص و آنها را از خود 

راضی کنید.
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 صدور کارت اعتباری
خرید لوازم خانگی در شعب 

بانک اقتصادنوین
اعتبــاری  »کارت  معرفــی  بــا  اقتصادنویــن  بانــک 
کاالی  اقســاطی  خریــد  شــرایط  نویــن«،  انتخــاب 
لوازم خانگی با نرخ ســود و شــرایط بازپرداخت ویژه را 

برای مشتریان خود فراهم کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک اقتصادنویــن، ایــن بانــک 
از  حمایــت  راســتای  در 
مصرف کنندگان، افزایش 
قــدرت خریــد هم وطنــان 
از  حمایــت  و  گرامــی 
شــرکت های  تولیــدات 
داخلی، در تفاهم نامه ای 
بــا گروه صنعتــی انتخاب 
تــا  )اســنوا(  الکترونیــک 
ســقف ۵۰۰میلیون ریال 
کارت اعتبــاری، بــا نــرخ ۱۵درصــد و بازپرداخــت ۳۶قســط 

ماهانه به مشتریان خود ارائه می کند.
متقاضیان واجد شرایط، برای بهره مندی از مزایای 
این طرح می توانند به یکی از نمایندگی های مجاز اسنوا 
در سراسر کشور مراجعه و پس از دریافت پیش فاکتور 
معتبــر )ممهــور به مهــر نمایندگی مربوطه( به هر یک از 

شعب بانک اقتصادنوین مراجعه کنند.
گــروه صنعتی انتخاب در حــوزه تولید لوازم خانگی 
ماننــد یخچــال و  فریــزر، صوتــی و تصویــری، اجــاق گاز، 
ماشــین های لباس شــویی و ظرف شویی، فعال بوده و با 
دارا بودن بیش از ۱۰۰۰فروشگاه زنجیره ای و نمایندگی 
لــوازم خانگــی  بــه عرضــه  فــروش در سراســر کشــور، 
می پــردازد. مشــتریان ارجمنــد می توانند بــرای آگاهی از 
محصوالت و نمایندگی های فروش اسنوا، به سایت این 

شرکت به آدرس snowa.irمراجعه کنند.

افتتاح یک جایگاه عرضه 
 سوخت در مازندران

با حمایت بانک کشاورزی
بــا اســتفاده از تســهیالت بانــک کشــاورزی و در 
ظرفیــت  بــه  ســوخت  عرضــه  جایــگاه  دولــت،  هفتــه 
26280لیتر در شهرستان قائمشهر در استان مازندران 

به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی 
شــعب  مدیریــت 
کشــاورزی  بانــک 
کل  مازنــدران،  اســتان 
طــرح  ایــن  ســرمایه 
و  ۳4میلیــارد  بــر  بالــغ 
7۵۰میلیون ریال اســت 
که ۱۶میلیارد ریال آن از 
سوی بانک کشاورزی و از محل اعتبارات صندوق توسعه 
ملی، تامین شــد. این گزارش می افزاید با راه اندازی این 
طرح زمینه اشتغال 9نفر به طور مستقیم فراهم شد.

تجهیز خودپردازهای بانک 
سامان به ابزار احراز هویت 

مشتریان
خدمــات  توســعه  راســتای  در  ســامان  بانــک 
الکترونیــک خــود اقــدام بــه نصــب ماژول هــای احــراز 
هویــت مشــتریان بــا اســتفاده از کارت ملــی هوشــمند 

روی دستگاه های خودپرداز خود کرد.
به گزارش سامان رسانه، بر این اساس، مشتریان 
بانک سامان می توانند، 
عملیات هــای  تمــام 
مبتنــی بر احــراز هویت 
پایــا،  انتقــال  ماننــد 
ســاتنا و کارت بــه کارت 
۱۵۰میلیــون  ســقف  تــا 
ریــال را که پیش از این 
فقــط در داخــل شــعبه 
صــورت می گرفــت را از 
ایــن پــس بــا ایــن خودپردازهــای مجهــز به مــاژول احراز 
هویت انجام دهند. خودپردازهای دارنده این ماژول در 
سراســر کشــور با برچســب مخصوص مشــخص و قابل 

شناسایی هستند.

رشد 162 درصدی وصول 
مطالبات بانک ملی

مدیرعامــل بانــک ملــی بــا اســتناد بــه صورت های 
مالی مصوب ســال گذشــته از رشد 162درصدی وصول 

مطالبات این بانک خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــی، محمدرضــا 
حســین زاده با بیان این 
مطالبــات  وصــول  کــه 
مهمتریــن  از  یکــی 
پروژه های بانک اســت،  
گفــت: بــا توجه بــه این 
مطالبــات  وصــول  کــه 
می توانــد  غیرجــاری 
تســهیالت دهی  قــدرت 
بانــک را افزایش داده و 
بــه کاهــش NPL بیانجامــد، بانــک ملی در ایــن زمینه با 
قــدرت در حــال حرکــت اســت. او با بیان ایــن که میزان 
وصولی نقدی بانک ملی در ســال ۱۳99نســبت به سال 
قبــل آن حــدود ۱۳2درصــد افزایــش یافته اســت، اظهار 
کــرد: عملکــرد بانــک در وصــول مطالبــات از طریق تهاتر 

بیش از چهار هزار درصد رشد نشان می دهد.

کسب رتبه اعتباری داخلی 
از سوی بیمه تعاون

بیمــه تعــاون موفــق بــه اخــذ رتبــه -BBB از ســوی 
موسسه اعتبارسنجی برهان شد.

بــه گــزارش روابط عمومی بیمه تعــاون، با توجه به 
صنعــت  خــاص  ویژگــی 
توانایــی  لــزوم  بیمــه، 
تعهــدات  ایفــای  در 
کوتاه مــدت و بلندمــدت 
بیمه گــزاران و توجــه بــه 
پایــداری  نظیــر  اصولــی 
در   )Sustainability(
در  شــرکت  یــک  دوام 
محیــط  تغییــرات  برابــر 

تجــاری و اطمینــان از توانگــری مالــی مســتمر بــرای آن 
ضروری است.

در کشــورهای توســعه یافتــه یکــی از ابزاهای مهم 
ســنجش توانگــری مالــی و توانایــی ایفــای تعهــدات یک 
شــرکت بیمه در برابر بیمه گزاران و نیز انتشــار هرگونه 
اوراق بدهی و اتکائی منوط به کسب رتبه اعتباری بوده 
که نمایانگر سطح کمی و کیفی شرکت بیمه در توانایی 
در ایفــای تعهــدات خــود اســت؛ چراکــه لــزوم شــفافیت 
مالــی و اطالعاتــی بــرای یک شــرکت بیمه و مشــتریان و 
ذی نفعــان آن امــری مهــم بوده و نشــان دهنده این مهم 
اســت کــه شــرکت بیمــه تــا چــه میــزان در شــاخص های 

عملکردی خود موفق عمل کرده است.
در ایــن خصــوص بیمه تعاون با توجه به مأموریت 
بــر تعالــی ســازمانی و بهبــود مســتمر  ســازمان مبنــی 
فعالیت های شرکت با شرکت در اعتبارسنجی موسسه 

برهان موفق به کسب رتبه اعتباری -BBB شد.

سهم بانک کارآفرین از بازار 
افزایش یافت

تازه تریــن گزارش هــا از آمارهــای اقتصــادی بانــک 
مرکــزی نشــان می دهــد؛ در بخــش رشــد شــاخص های 
منابــع و مصــارف، بانــک کارآفریــن بیــش از میانگیــن 
شــبکه بانکی رشــد داشــته و سهم از بازار این بانک در 
کل شــبکه بانکــی و کل بانــک هــای خصوصــی افزایش 

یافته است.
به گزارش روابط عمومی 
کارآفریــن،  بانــک 
آمارهــای  اخیــر  گــزارش 
اقتصــادی بانــک مرکــزی 
در بخــش پولی و بانکی 
موفقیــت  از  حکایــت 
توســعه ای  برنامه هــای 
بانــک کارآفرین در طول 

یک سال اخیر دارد. به طوری که روند ثابت سنوات قبل 
ســهم از بازار بانک درطول یک ســال گذشــته رشــد قابل 

توجهی داشته است.
همچنین این آمار تاکید می کند که رشد منابع در 
کل شبکه بانکی و بانک های خصوصی کشور در خرداد 
ســال جاری نســبت به مدت مشــابه ســال قبل از آن به 
ترتیب 4۰و 44درصد بوده است، این درحالی است که 
منابــع بانــک کارآفریــن در مــدت مذکــور ۶۶درصد رشــد 

داشته است.
بر اســاس این گزارش، بانک کارآفرین در راســتای 
از  بیــش  نیــز  منابــع  درجــذب  بنگاه هــا،  مالــی  تامیــن 

میانگین شبکه بانکی عمل کرده است.
بررســی آمارهــای رشــد ســپرده های دیــداری بانک 
کارآفریــن درطــول یک ســال گذشــته نشــان می دهد که 
بانــک کارآفریــن در ایــن مدت به رقابت های ناســالم در 
جــذب منابــع ورود نکــرده اســت. بــه گونــه ای کــه رشــد 
ســپرده های دیداری در پایان خرداد ســال جاری نســبت 
بــه مــاه مشــابه ســال قبــل درکل شــبکه بانکــی کشــور، 
بانک هــای خصوصــی و بانک کارآفرین به ترتیب معادل 

47، 49و 222درصد بوده است.

 پرداخت خسارت
110 میلیارد ریالی 

آتش سوزی از سوی بیمه 
ایران در آذربایجان غربی

بیمــه ایران در اســتان آذربایجان غربی، خســارت 
110میلیاردی آتش ســوزی سردخانه قزل آلما کشاورز را 

پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی 
اســتان  ایــران  بیمــه 
آذربایجان غربی، چهارم 
شهریور چک ۱۱۰میلیارد 
ایــن  خســارت  ریالــی 
بیمه گــزار  بــه  حادثــه 

تقدیم شد.
حمیــد شــجاع، مدیرکل 

بیمه ایران استان آذربایجان غربی در جلسه واگذاری 
سیاســت های  از  یکــی  بیمه گــزار  بــه  خســارت  چــک 
بیمــه ایــران را پرداخــت ســریع و بــه موقــع خســارت 
زیان دیــدگان برشــمرد و تاکید کــرد: بهترین زمان برای 
جلــب رضایــت بیمه گــزاران و همچنیــن مناســبت ترین 
روش بــرای بســط و گســترش فرهنــگ بیمــه، هنــگام 
رســیدگی و برآورد دقیق و منصفانه خســارت واقعی و 
پرداخــت بــه موقــع خســارت به زیان دیدگان اســت که 
ایــن امــر یکــی از اهــداف و سیاســت های اصلــی بیمــه 

ایران است.
 شــجاع درباره حق بیمه های بیمه نامه های آتش ســوزی 
گفــت: میــزان حــق بیمــه بیمه نامه هــای آتش ســوزی بــا 
توجــه به پوشــش های موجود رقم بســیار پائینی اســت 
و شــرکت قزل آلمــا کشــاورز بــا مبلــغ ۱4۰میلیــون ریــال 
پرداخت حق بیمه امروز چک ۱۱۰میلیارد ریالی دریافت 

می کند تا خسارت وارده به سرمایه اش جبران شود.

بــه گفتــه رئیــس ســازمان بــورس، هیات 
مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از 12 
»16«سال مجوز تاسیس یک شرکت کارگزاری 
جدیــد را صــادر کــرد و با ایــن اقــدام انحصار از 
تمامــی  مجوزهایــی کــه از ســوی ســازمان اعطا 
می شــد بــه طــور کامــل برداشــته شــد و دیگــر 
صــدور  حــوزه  در  انحصــار  واژه  از  اســتفاده 

مجوزها در بازار سرمایه معنی نمی دهد.
رئیــس ســازمان بــورس در حالــی صدور 
مجوز را پس از ۱2 سال بیان می کند که رصد 
اخبار از توقف صدور مجوز به مدت ۱۶ ســال 

حکایت می کند.
 محمدعلــی دهقــان دهنوی بــا اعالم این 
خبر به پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، گفت: 
طی ۱2سال اخیر به دالیل مختلف با هیچ یک 
از درخواســت های تاســیس شــرکت کارگــزاری 
موافقــت نشــده بــود امــا با اجــرا و پیاده ســازی 
سیاســت رفــع انحصار در حــوزه نهادهای مالی 
بازار سرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید 
از ســوی هیــات مدیره ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار صــادر و بدین ترتیب زنجیره انحصار در 
حوزه شــرکت های کارگزاری پس از ۱2 ســال با 

صدور این مجوز شکسته شد.
او بــا بیــان اینکــه چهــار درخواســت در 
هیات مدیره سازمان بورس مورد بررسی قرار 
گرفته اســت، افــزود: تاکنون درخواســت های 
زیادی برای تاسیس شرکت کارگزاری دریافت 
شد که طبق آمار بالغ بر ۳۰درخواست است 
امــا در مرحلــه اول چهــار درخواســت، مــورد 

بررسی شد.
دهنــوی اضافــه کرد: در این راســتا تمام 
ایــن چهــار درخواســت  مــدارک و مســتندات 
دریافــت و مصاحبه هــای تخصصــی آنهــا نیــز 
ایــن مراحــل در  از طــی  پــس  و  انجــام شــد 
هیــات مدیــره ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
طــرح شــد. از ایــن چهار درخواســت یک مورد 
بــه تصویــب رســید کــه پــس از آماده ســازی و 
فراهم شدن امکانات و مقدمات الزم از سوی 
موسســان آن، در آینده نزدیک شــاهد شروع 

فعالیت این کارگزاری خواهیم بود.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
درخواســت،  چهــار  ایــن  بیــن  از  کــرد:  بیــان 
یــک مــورد بــه دلیــل نداشــتن شــرایط الزم رد 
و دو مــورد دیگــر نیــز با هدف رفع اشــکاالت، 
برگشت داده شد تا متقاضیان نسبت به این 
موضــوع و نقایــص پرونده شــان، آگاه شــوند 

رفــع کننــد  را  ایــرادات  امــکان،  و در صــورت 
تــا بتواننــد بــار دیگــر در فراینــد امتیازدهــی، 

امتیازات الزم را به دست آورند.
دهقان دهنوی گفت: این اولین جلسه ای 
درخواســت های  بررســی  هــدف  بــا  کــه  بــود 

کارگــزاری  شــرکت  تاســیس 
قطــع  طــور  بــه  و  شــد  برگــزار 
مــا  و  اســت  کار  شــروع  ایــن 
حتمــا درخواســت های دیگــر را 
نیــز بررســی و پــس از دریافت 
مــدارک و انجــام مصاحبه هــای 
اختصاصــی، در هیــات مدیــره 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
مطــرح خواهیــم کــرد. در ایــن 

میــان اگر درخواســت های دریافتی امتیاز الزم 
را داشــته باشــند و تشــخیص داده شــود کــه 
وجــود ایــن شــرکت ها در بــازار ســرمایه کمــک 
کننــده اســت و اثــری مثبت بر فرایند توســعه 
ظرفیت هــای بــازار ســرمایه خواهنــد داشــت، 

مجوز آنها نیز صادر خواهد شد.

رفع انحصار، مهمترین 
 ماموریت سازمان بورس

در دوره جدید
 رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه رفــع انحصــار از 
و  بــورس  ســازمان  سیاســت های  مهمتریــن 
اوراق بهادار در دوره مدیریت او بوده اســت، 
اظهــار کرد: یکــی از برنامه هایی کــه از ابتدای 
ورود مــن به ســازمان بــورس و اوراق بهادار و 
در دوره جدید مدیریت ســازمان پیگیری و به 
عنــوان یکــی از اولویت هــا معرفی شــد، بحث 

رفع انحصار از مجوزهای بازار سرمایه بود.
در  انحصــار  رفــع  از  هــدف  افــزود:  او 
نهادهــای مالی و تســهیل در صــدور مجوزها، 
توســعه بــازار ســرمایه اســت زیــرا نهادهــای 
مالــی، ابزارهــای بــازار ســرمایه بــرای توســعه 
تاســیس  مالــی  نهــاد  یــک  وقتــی  هســتند. 
می شــود، بــه معنــی ایــن اســت کــه ســرمایه، 
ســهامداران و افــراد متخصــص، کارشــناس و 
خبــرگان مالــی متعــددی در یــک نقطــه جمــع 
شــده اند تــا خدمــات مختلفــی بــه مــردم ارائه 
و  ایده هــا  ســرمایه ها،  تجمیــع  ایــن  کننــد. 
تخصص هــای مختلــف، منجر به بهبود فرایند 
خدمات رســانی در بــازار ســرمایه و در نهایــت 

توسعه این بازار می شود .
بــا بیــان اینکــه یکــی از  دهقــان دهنــوی 
ایــن نهادهــای خدمات دهنده در بازار ســرمایه، 
شــرکت های کارگــزاری هســتند، ادامــه داد: بــا 
وجود نقش مهم و پررنگ شرکت های کارگزاری 
در ارائه خدمات به فعاالن بازار 
ســرمایه، مــدت زمــان زیــادی از 
شــرکت  مجــوز  آخریــن  صــدور 
ســرمایه  بــازار  در  کارگــزاری 
طــوری  بــه  بــود  گذشــته  ایــران 
تاکنــون  پیــش  از ۱2ســال  کــه  
هیــچ مجــوز جدیــدی در حــوزه 

کارگزاری صادر نشده بود.
رئیس ســازمان بورس در 
پاسخ به این سوال که چرا تسهیل در صدور 
مجــوز شــرکت های کارگــزاری دیرتــر از ســایر 
نهادهــای بازار ســرمایه صــورت گرفت، گفت: 
در ســایر مجوزهای مربوط به نهادهای مالی، 
جریان صدور مجوز وجود داشت اما در حوزه 
شرکت های کارگزاری سال ها بود که در عمل 
فرایند صدور مجوز متوقف شــده بود، از این 
رو دســتورالعمل را بازنگــری کردیــم کــه ایــن 

بازنگری زمان بر بود.
در  بازنگــری  از  پــس  افــزود:  او 
دســتورالعمل، از فعاالن بازار نظرخواهی شــد 
و نظرات مختلف را در خصوص دســتورالعمل 
جدیــد دریافــت و دوبــاره بــر اســاس نظــرات 
دریافتــی بخشــی از آن را اصــالح کردیــم و در 
نهایت طی  یک فراخوان از افرادی که متقاضی 

صدور مجوز بودند دعوت به عمل آمد.
دهقــان دهنــوی گفــت: اکنــون بــه طــور 
رســمی  اعــالم می کنیم کــه با صــدور مجوز این 
کارگــزاری پس از ۱2 ســال، موضــوع انحصار از 
تمامــی  مجوزهایــی کــه از ســوی بــازار ســرمایه 
اعطــا می شــد بــه طــور کامــل برداشــته شــد و 
دیگــر اســتفاده از واژه انحصــار در حوزه صدور 
نمی دهــد.  معنــی  ســرمایه  بــازار  در  مجوزهــا 
اکنــون هیچکــدام از مجوزهای ســازمان بورس 
مشــمول انحصار نیســتند و خوشبختانه مسیر 
برای درخواست و دریافت مجوز جدید در همه 

حوزه ها و در همه نهادهای مالی باز است.

بهبود کیفیت و کمیت خدمات 
کارگزاری با افزایش سطح 

رقابت بین آنها

او در مــورد دالیــل صــادر نشــدن مجــوز 
بــرای شــرکت های کارگــزاری طــی ایــن مــدت 
مجــوز  نشــدن  صــادر  کــرد:  اظهــار  طوالنــی 
تاســیس شــرکت کارگــزاری، دالیــل متعــددی 
داشــته اســت، برای مثــال از یــک منظر تلقی 
بــازار ســرمایه ظرفیــت پذیــرش  می شــد کــه 
کارگــزاری  شــرکت های  از  بیشــتری  تعــداد 
را نــدارد یــا تلقــی می شــد کــه هرچــه تعــداد 
شــرکت های کارگــزاری کمتر باشــد، نظارت بر 
عملکرد آنها نیز آسانتر خواهد بود ولی امروز 
با توجه به توســعه بازار ســرمایه و با توجه به 
حضــور تعــداد زیــادی از افــراد جامعــه در این 
بــازار، الزم اســت عــالوه بــر کیفیــت، کمیــت 
خدمــات کارگــزاری نیــز در بازار ســرمایه ارتقا 
یابــد کــه ایــن ارتقــا نیز جــز در جریــان رقابت 

بین شرکت های کارگزاری محقق نمی شود.
رئیــس ســازمان بــورس افــزود: ارتقــای 
از  کارگــزاری  شــرکت های  کمیــت  و  کیفیــت 
طریــق رقابــت بیشــتر در ایــن صنعــت محقق 
می شود و طبیعی است که اگر رقابت در این 
صنعت به اندازه کافی وجود نداشــته باشــد، 
انگیزه های نوآورانه، ارتقای کیفیت خدمات و 
ارائه خدمات بهتر به مشــتریان نیز کمرنگ تر 

می شود .
او در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه راهــکار 
کارگــزاری  شــرکت های  در  کیفیــت  ارتقــای 
چیســت، بیــان کــرد: ارتقــای کیفیــت در ایــن 
اســت کــه مــا بــا ورود کارگزاری هــای جدیــد، 

رقابت را تقویت کنیم.
مزایای افزایش تعداد 
شرکت های کارگزاری

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
در ادامــه ســخنان خــود بــه مزایــای افزایــش 
تعــداد کارگزاری ها و انتظاراتی که ســازمان از 

کارگزاران جدید دارد؛ پرداخت.
تعــداد  افزایــش  دهنــوی  عقیــده  بــه 
کارگزاران تنها یکی از مزایای صدور مجوزهای 
جدیــد اســت. او در ایــن بــاره گفــت: یکــی از 
مزایای مهم تاســیس کارگزاری های جدید این 
است که آنها با خود ایده های جدید می آورند. 
از ایــن رو ســازمان بــورس و اوراق بهــادار نیــز 
در اعطــای مجــوز به کارگــزاران و تغییراتی که 
در دســتورالعمل آورده اســت همیــن هــدف 
را دنبــال می کنــد زیــرا بــازار ســرمایه، امــروز 

نیازمند ایده ها و خدمات جدید است.

از 23 بانــک، نــرخ کفایــت ســرمایه 8 
بانــک منفــی، شــش بانــک بیــن صفــر تــا 4 
درصــد، چهــار بانک بیــن 4 درصد تا 8 درصد 
اســت و فقط 5 بانک نرخ کفایت ســرمایه 8 

درصد و بیشتر را دارا هستند.
نــرخ کفایــت ســرمایه درواقــع »حاصــل 
تقســیم ســرمایه پایه بــه مجمــوع دارایی های 
برحســب  ریســک  ضرایــب  بــه  موزون  شــده 

درصد« است.
به گزارش خبرگزاری فارس، نرخ کفایت 
مهــم  بســیار  شــاخص های  از  یکــی  ســرمایه 
در نظــام بانکــی هــر کشــوری اســت. نســبت 
اطمینــان و درجــه ریســک بانــک و صیانــت از 
ســپرده های بانکــی بــا نــرخ کفایــت ســرمایه 

سنجش می شود.
کمیتــه  دســتورالعمل های  طبــق 
بین المللــی »بال یــک« حداقــل نــرخ کفایــت 
ســرمایه اســتاندارد یــک بانــک بایــد 8 درصــد 
باشــد تــا اطمینــان از نبود ورشکســتگی بانک 
و نســبت ضریــب ریســک به وجــود بیایــد. در 
دســتورالعمل  »بــال 2« حداقــل نــرخ کفایــت 
سرمایه به ۱2درصد افزایش پیدا کرده است.

فقط 3 بانک خصوصی کفایت 
سرمایه استاندارد دارند

مالــی  صورت هــای  بــه  نگاهــی  امــا 
می دهــد  نشــان  کشــور  بورســی  بانک هــای 
نــرخ کفایــت ســرمایه در ۱7 بانک و موسســه 
از نســبت  اعتبــاری بورســی بســیار پایین تــر 
استاندارد بال یک است و فقط ۳ بانک سینا، 
خاورمیانــه و کارآفریــن نــرخ کفایــت ســرمایه 
اســتاندارد دارنــد. در میــان بانک هــای دولتــی 
نیــز بانک هــای ملــی و توســعه صــادرات نــرخ 

کفایت سرمایه استاندارد داشته اند.

انتشار نیافتن صورت مالی 
 حسابرسی شده سال های 98 

و 99 بانک آینده 
بانک آینده صورت مالی حسابرسی شده 
سال های 98 و 99 را منتشر نکرد و به همین 
دلیــل امــکان درج کفایــت ســرمایه ســال 99 
این بانک وجود نداشــت. نرخ کفایت سرمایه 
۰.9درصد در حالی ثبت شد که زیان انباشته 
۱۱هــزار و  بــر  بالــغ  بانــک در ســال 97  ایــن 
7۰۰میلیــارد تومــان بوده اســت. در ســال 99 
زیان انباشــته بانک آینــده از ۳7هزار میلیارد 
تومــان عبــور کرده اســت و قطعا بــا این وضع 
نرخ کفایت ســرمایه این بانک در پایان ســال 

99 بسیار کمتر از نرخ ۰.9درصد است.

همچنیــن صــورت مالــی بانــک شــهر هم 
برای سال مالی 98 است و زیان انباشته این 
بانک در سال 99 حدود 2هزار میلیارد تومان 

رشد کرده است.
طبــق ایــن آمارها، ســرمایه ایــن ۱8بانک 
در مجمــوع ۱۰9هــزار و ۵۳میلیــارد تومــان و 
ســرمایه نظارتــی ۱7بانــک )ســرمایه نظارتــی 
بانک ایران زمین درج نشــده اســت( 82 هزار 

و ۱48میلیارد تومان است. 

اوضاع 5 بانک بزرگ دولتی
از  دســترس  در  مالــی  صــورت  آخریــن 
بانک های دولتی مربوط به ســال 97 می شود 
که کفایت ســرمایه بانک ملی در ســال 97 با 
ســرمایه ۱9هزار و 8۵۶ میلیارد تومان اســت، 
با وجود زیان انباشته ۳۵هزار و ۵۳7میلیارد 

تومان، معادل مثبت ۱۰.24درصد است.
نشــان  کشــاورزی  بانــک  مالــی  صــورت 
می دهد که این بانک در ســال 97 با ســرمایه 
9هــزار و ۱۰2میلیــارد تومــان و زیــان انباشــته 

9هــزار و 7۶9میلیــارد تومــان کفایت ســرمایه 
۱.47درصدی دارد.

بانــک مســکن هــم بــا ســرمایه 8 هــزار و 
7۳میلیارد تومانی، نرخ کفایت سرمایه منفی 
۱.۵درصد را به ثبت رسانده است. البته بانک 
در صــورت مالــی خــود رقــم 4.۵ درصد را درج 
کــرد، امــا حســابرس معتقــد اســت ایــن نــرخ 

حداکثر منفی ۱.۵درصد است.
و 9۵۳میلیــارد  ۱۱هــزار  بــا  بانــک ســپه 
تومــان و 8 هــزار و ۶8۵ میلیــارد تومــان، نرخ 
کفایت سرمایه منفی ۵.7۵ درصد را به ثبت 
رســانده اســت. کفایت ســرمایه بانک توسعه 
صــادرات نیز در ســال 99 معــادل ۱2.۵درصد 

محاسبه شده است.
در بیــن بانک هــای دولتــی، )در صــورت 
تنهــا   )99 ســال  پایــان  تــا  رونــد  ایــن  ادامــه 
نســبت  صــادرات  توســعه  و  ملــی  بانــک  دو 
اســتاندارد را کســب می کننــد. در واقــع بانک 
ملــی 2.2 درصــد باالتــر از نرخ تعیین شــده از 
ســوی مقررات کمیته بال یک و بانک توســعه 

صــادرات ۰.۵درصــد بیشــتر از مقررات کمیته 
بال2 را کفایت سرمایه دارند.

رد ادعای همتی
برخــالف یادداشــت عبدالناصــر همتــی، 
خطــاب  مرکــزی  بانــک  ســابق  کل  رئیــس 
واژه  ســیزدهم،  دولــت  رئیس جمهــور  بــه 
علی الخصــوص بانک هــای دولتــی که با هدف 
بدتــر جلــوه دادن کفایــت ســرمایه بانک هــای 
دولتــی درج شــده بــود، واژه درســتی نیســت 
چراکــه اغلب بانک های خصوصی نرخ کفایت 
ســرمایه غیراســتانداردی دارند و همانطور که 
در جدول باال مشــاهده شــد، کفایت ســرمایه 

۵ بانک خصوصی هم منفی است.

 وضع بانک های محول شده به 
بانک مرکزی بدتر از قبل شد

نکتــه قابل تامــل دیگر، وضع بانک هایی 
اســت کــه بانــک مرکــزی مســئولیت آنهــا را 
بــه عهــده گرفتــه و هیــات مدیــره بــرای آنهــا 
صورت هــای  بررســی  اســت.  کــرده  تعییــن 
مالــی ســال های 97 تــا 99 بهبــودی در وضــع 
نشــان  آینــده  و  ســرمایه  دی،  بانک هــای 
نمی دهــد. ضمن اینکــه بانک آینده نه صورت 
و   98 ســال های  در  حسابرسی شــده  مالــی 
99 منتشــر کــرد و نه مجمع عمومی ســالیانه 
برگزار کرده اســت. زیان انباشــته بانک آینده 
در ایــن مــدت ۳ برابــر و وضــع دو بانــک دیگر 

بدتر از قبل شده است.

فقط تنها 5 بانک نسبت 
 کفایت سرمایه 8 درصد را 

به دست آورده اند
در مجمــوع بررســی وضــع 2۳ بانــک )۵ 
بانــک دولتــی، ۱7 بانک خصوصی و غیردولتی 
و یک موسســه اعتباری( تنها ۵ بانک نســبت 
کفایت ســرمایه 8درصد را به دســت آورده اند 
و ۱8بانک دیگر، کفایت سرمایه غیراستاندارد 

دارند.
در مجموع، از این 2۳بانک، نرخ کفایت 
سرمایه 8 بانک منفی، شش بانک بین صفر 
تــا 4 درصــد، چهــار بانــک بیــن 4 درصــد تــا 8 
درصــد اســت و فقــط ۵ بانــک نــرخ کفایــت 

سرمایه 8 درصد و بیشتر را دارا هستند.
ایــن ارقــام نشــان می دهــد وضــع نظــام 
بانکــی در حوزه کفایت ســرمایه بــه هیچ  وجه 
مناسب نیست و یکی از تکالیف بانک مرکزی 
و وزارت اقتصــاد در دوره جدیــد اصــالح نــرخ 

کفایت سرمایه بانک ها است.

کفایت سرمایه غیراستاندارد 18 بانک کشور 

ارقام به میلیارد تومان

نرخ کفایت سرمایه )درصد(سرمایه نظارتیسرمایه )1399(بانک

۱،۱۵۰۱،۱892.۱سامان

۰.9 )آمار سال 97(۱،۶۰۰2،۱7۰آینده

2۰،7۰42۶،724ملت
7.۵ )نظر حسابرس کمتر از این 

رقم است(

۰.۰۵-۱7،۵۳۵۶،۰89صادرات

۳4.9-9،7۱44۶۰دی

۵.۳8-۱۵،۶۳48،88۱پارسیان

۳2۳۵۵۰.۱8پست بانک

۶.8 )نظر حسابرس کمتر است(22،۳9۳۱8،۳۵۱تجارت

۱،۵۰۰2،۰7۰۱2.۱خاورمیانه

4-۶۰۰۶۰۵گردشگری

2،۶842،۰۰۱۱۰.8کارآفرین

۰.۳اعالم نشده4۰۰ایران زمین

۳97-4۰۰۵79سرمایه

۳،۰42۵244.۰۵اقتصاد نوین

4.۵ )نظر حسابرس(۶،۵۵28،979پاسارگاد

2،۵۳8۱،7998.9سینا

۳۵.۶9- )سال 98(۱،۵۵7۱،۰۶۰شهر

۱،۰۰۰۶۱2۱.4۵ملل

82،۱48*۱۰9،۰۵۳جمع

انحصار مجوز کارگزاری پس از 16 سال شکسته شد
به گفته رئیس سازمان بورس، درخواست های تاسیس کارگزاری دارای ایده های جدید مجوز دریافت می کنند و مجوز 

متخلفان نیز باطل خواهد شد
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 . یکشنبه .7 شهریور 1400 . سال هجدهم . شماره 4739 .  شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شـرکت فرودگاه هـا و ناوبـری هوایـی ایـران )اداره کل فرودگاه هـای اسـتان فـارس( 
در نظـر دارد حفـظ و نگهـداری از فضـای سـبز فـرودگاه هـای اسـتان فارس )شـامل 
فرودگاه هـای شـیراز، جهـرم، فسـا و داراب( بـه مـدت 12 مـاه شمسـی از تاریـخ 
یـک  عمومـی  مناقصـه  فراخـوان  قالـب  در  را  لغایـت 1401/06/31   1400/07/01

مرحلـه ای بـه واجدیـن شـرایط واگـذار نمایـد. 
مـورخ  روز شـنبه  از  مناقصـه  اسـناد  دریافـت  اسـناد:  دریافـت  و محـل  مهلـت 
1400/06/06 لغایـت شـنبه مـورخ 1400/06/13 از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس: www.setadiran.ir انجـام خواهـد گردیـد.
کلیه مناقصه گران می توانند با مراجعه به سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد 

و شرکت در مناقصه مذکور اقدام نمایند.
نوبت اول: روزنامه خبر جنوب - نوبت دوم: روزنامه عصر اقتصاد

شناسه آگهی : 1181301 م الف : 3560

ت دوم(»آگهی تجدید مناقصه عمومی« شماره 23-00 )یک مرحله ای(
) نوب

شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه  های استان فارس

شرکت برق منطقه ای یزد حسب اختیارات حاصله از قانون 
سازمان برق ایران و در اجرای ماده 11 تصویب نامه حریم خطوط 
هوایی انتقال نیروی برق به شماره 12727/ت/50732 ه – 
مورخ 1394/2/6 هیئت محترم وزیران به منظور اطالع ذوی 
بهادران  کیلوولت  در حریم خط 132  واقع  احتمالی  الحقوق 

– معدن سرب و روی مهدی آباد بشرح ذیل اعالم میدارد.
نظر به اینکه به زودی عملیات اجرایی مسیر خط انتقال مذکور 
کروکی  شرح  به  مهریز  شهرستان  در  کیلومتر   25 طول  به 
ترسیمی منتشره )تصویر پیوست( آغاز میگردد که برابر مصوبه 
طرفین  در  مذکور  خط  الرعایه  الزم  زمینی  حریم  الذکر  فوق 
مسیر خط به فاصله 9 متر از تصویر فاز کناری و متصل به آن 
در سطح زمین می باشد، لذا مالکین و ذوی الحقوق با اطالع 
از مقررات حریم، در صورت در دست داشتن هرگونه حقی و 
سوالی می توانند حداکثر تا یک ماه از تاریخ درج آخرین آگهی 
که در دو نوبت، به فاصله 15 روز در همین روزنامه منتشر 

میگردد مراتب را کتباٌ به دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه ای یزد واقع در یزد – بلوار دانشجو – جنب دانشگاه علم و هنر تلفن 
38250074 اعالم و رسید دریافت نمایند.

ضمناٌ به آگاهی میرساند هرگونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تاسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن سوخت، انبارداری، دامداری، باغ و 
درخت کاری در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و ایجاد شبکه آبیاری، حفر قنات و راه سازی در اطراف پایه های خطوط 
با کسب مجوز الزم نباید کمتر از 3 متر از پایه ها انجام گیرد. بهره برداری از معادن باید با هماهنگی و اخذ مجوز و رعایت ضوابط فنی از جمله ضوابط 

استقامت خطوط و در فاصله بیشتری از حریم زمینی مربوط به آن خط از اطراف پایه های آن انجام پذیرد.
انتشار نوبت اول : 1400/06/07   نوبت دوم : 1400/06/21

م الف : 607 ت اول(اطـالعیـه
) نوب
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))خـــطـــر کــرونـــــا را جـــدی بگیـــریــــم((

ستاره خلیج فارس نگین درخشان صنعت پاالیش نفت کشور

فوالد مباركه گرید ST52-FATIGUE مقاوم به خستگی را طراحی و تولید كرد

شــرکت نفــت ســتاره خلیج فــارس، ایــران 
اسالمی را نه تنها در تولید بنزین به خودکفایی 
رساند بلکه نخستین صادرات فراورده استراژیک 
بنزین تاریخ صنعت نفت ایران را تحقق بخشید.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت نفــت 
ســتاره خلیج فارس، »محمدعلــی دادور« ضمن 
تشکر از استاندار هرمزگان به سبب درک شرایط 
ویژه این پاالیشــگاه و اســتقبال از حضور هیئت 
بازرســی اســتانداری هرمــزگان در شــرکت نفت 
ستاره خلیج فارس، ضمن بیان جمالت باال افزود: 
ســازمان بازرســی کل کشــور نیز از ماه ها پیش 
باهــدف تدقیق در عملکــرد بخش های مختلف، 
در این پاالیشگاه حضور یافته است و این اقدام، 

اقدامی شایسته تقدیر است.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
ادامــه داد: در ایــن مدت تمامی آمــار و اطالعات 
طبقه بندی  شــده ی این شــرکت با رعایت همه ی 
مقامــات  آگاهــی  بــه  صیانتــی  شــیوه نامه های 
مرتبــط رســیده اســت و امیدواریم وجوه روشــن 
جان فشانی ها و اقدامات جهادی مدافعان امنیت 
تأمین ســوخت کشــور که با تالش شــبانه روزی 
اهــداف حیاتی برنامه های توســعه و ســند کالن 
چشــم انداز کشــور را دنبال می کنند، به صورتی 
روشــن تر در معــرض افــکار عمومــی قــرار گیــرد.
وی توانمندسازی نیروی انسانی و توجه ویژه به 
نیروهای بومی را یکی از ارزشمندترین اقدامات 
این پاالیشگاه عنوان کرد و اظهار داشت: شرکت 
نفت ستاره خلیج فارس، ضمن انعقاد تفاهم نامه 
با دانشــگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای اســتان در 
راستای ارتقاء دانش و تجربه نیروهای بومی، با 
برگزاری کالس های آموزشــی و انتقال تجربیات 
عملی، توسعه و تعالی نیروهای بومی را مدنظر 
قرار داده اســت که از منظر مدیران این شــرکت 
ضامن استمرار موفقیت آمیز عملیات تولید این 
پاالیشــگاه حیاتی اســت.دادور این پاالیشــگاه را 
نقطــه قــوت کشــور و خاری در چشــم دشــمنان 

قسم خورده ایران اسالمی خواند و افزود: افرادی 
کــه در پــی تضعیــف این مجموعه ی اســتراتژیک 
هســتند، آگاهانــه یا غیرآگاهانه آب به آســیاب 
دشمنان می ریزند و با ارائه ی آمار کذب، از بین 
بــردن منابع ارزشــمند نیــروی انســانی جهادی و 
انقالبی را دنبال می کنند و اصول محرمانگی را زیر 

سؤال برده اند.
دادور اســتفاده از نیروهــای بومــی را رمــز 
دســتیابی بــه توســعه پایــدار در ایــن پاالیشــگاه 
دانست و اضافه کرد: نزدیک به ۲۲ سال از عمر 
۲۷ ســاله خدمتــم در صنعــت نفــت ایــران را در 
صنایع نفتی استان هرمزگان گذرانده ام و همواره 
بیشترین دغدغه را برای درونی شدن این صنعت 
در هرمزگان داشته ام و اعتقاد قلبی دارم که این 
دغدغه ها را باید فراتر از بحث تشــویش اذهان 

عمومی نگریست.
وی اقداماتــی ازجملــه قطــع یــد پیمانکاران 
همچنیــن  و  داخلــی  ســودجویان  و  خارجــی 
به کارگیری نیروهای بومی را از بزرگ ترین خدمات 
دوران خدمت خود در شرکت پاالیش نفت الوان 
و شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس عنوان کرد و 
افزود: همواره در تالش بوده ایم تا با به کارگیری 
حداکثری ظرفیت های بالقوه و موجود نیروهای 
بومــی، اشــتغال مولــد را در اســتان هرمــزگان 
تقویــت و زمینه هــای افزایــش گــردش مالــی در 
هرمزگان را ایجاد کنیم. مدیرعامل شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس این پاالیشــگاه را پشتوانه ای 
قابل اطمینــان بــرای مســئوالن اســتان هرمزگان 
در عمل به مسئولیت های اجتماعی و همچنین 
در زمینه مقابله با ویروس کرونا خواند و گفت: 
تــا بــه امــروز اقداماتــی ماننــد تزریــق حداقــل ۱۰ 
مگاوات-ساعت برق به شبکه ی هرمزگان، ساخت 
بیمارستان مجهز ۲۶۴ تخت خوابی در بندرعباس 
و صدها اقدام ریز و درشت دیگر را در راستای حفظ 
شان هم نوعان مان کمتر رسانه ای می کردیم اما از 
امروز بنا به درخواست مسئوالن این پشتیبانی ها 

را رسانه ای خواهیم کرد.وی ضمن اشاره به دوران 
مدیرعاملــی خــود در ســال های ۱39۰ تــا ۱393 
در شــرکت پاالیش نفت الوان تشــریح کرد: این 
دوران، دوران طالیی جزیره ی الوان بود و در عمل 
توانمندسازی و اتکا به نیرو و پتانسیل های بومی 
تبلور یافت به نحوی که در این برهه ی زمانی ضمن 
انتقال دفاتر شــرکت به هرمزگان و کاهش نرخ 
بیکاری، گردش مالی قابل توجهی نیز در منطقه 
ایجاد شد و سطح رفاه عمومی افزایش پیدا کرد.
دادور اضافه کرد: بااین حال پس از خروج من از 
مدیریت پاالیشگاه الوان، روزگار مردم منطقه بار 

دیگر دچار چالش شد و دفاتر شرکت و مراودات 
تجاری آن نیز به استان فارس انتقال یافت.وی در 
ادامه تمام دستاوردهای مدیریتی خود را مرهون 
اعتمــاد صددرصدی و تــالش همکاران و صبوری 
خانواده های ایشان دانست و اظهار داشت: نباید 
ایــن نکتــه مهم فراموش شــود که شــرکت نفت 
ســتاره خلیج فــارس، ایران اســالمی را نه تنها در 
تولید بنزین به خودکفایی رساند بلکه نخستین 
صادرات فراورده استراژیک بنزین تاریخ صنعت 
نفت ایران را تحقق بخشید و اعتقاد داریم امروز 
قدردانی از مهندسان و کارگران این صنعت عظیم 

و تکریم آنان باید به عنوان رسالتی مهم در اولویت 
قرار داده شود.

دادور در پایان گفت: از دستگاه های امنیتی 
انتظار داریم با توجه به موقعیت ویژه و جایگاه 
حیاتــی ایــن پاالیشــگاه، ضمــن تمرکز بیشــتر بر 
مباحث عنوان شده و برخورد با افراد خاطی، از 
انتشار مطالب کذب و تشویش اذهان جلوگیری 
کنند و اجازه ندهند این مجموعه ی اســتراتژیک 
تبدیل به ابزاری برای تبلیغات ســوء جریان های 
اعمال نظرهــای  و  جهت گیری هــا  و  سیاســی 

مغرضانه شود.

به همت تالشگران و متخصصان شرکت فوالد 
 ST52-FATIGUE مبارکــه طراحــی و تولیــد گریــد
مقاوم به خستگی در این شرکت با موفقیت انجام 

شد.
مدیــر متالــورژی و روش هــای تولید شــرکت 
فــوالد مبارکــه بــا اعــالم این خبر گفــت: طراحی و 
تولیــد محصــوالت جدید در راســتای تکمیل ســبد 

محصوالت در فوالد مبارکه صورت می گیرد.
علیرضا مولوی زاده افزود: به منظور تأمین نیاز 
حوزه های مختلف در مصارف داخلی فوالد مبارکه 
ونیز رفع نیاز مشــتریان، بررســی و امکان ســنجی 
تولید گریدهای درخواستی صورت می گیرد و پس 
از تعییــن پارامترهــای تولیــدی و شــرایط تســت و 
کنترل و اطمینان از عملکرد، ورق ها مورد مصرف 

قرار می گیرند.
وی خاطرنشــان کــرد: گریــد ST 5۲ مقــاوم 
به خســتگی از خارج از کشــور تأمین می گردید و 
در برخــی شــرایط بــه دلیل عدم امــکان تأمین، از 
گرید ST 5۲ معمولی به جای آن استفاده می شد 
کــه عملکــرد مطلوب را نداشــت. در همین راســتا 
گرید فوق به منظور استفاده در قطعاتی که تحت 

تنش متناوب قرار دارند طراحی و تولید شد.
مدیــر متالــورژی و روش های تولیــد در ادامه 
زحمــات  و  بهره بــرداری  معــاون  حمایت هــای  از 
کلیه واحدهای درگیر در این پروژه شــامل نواحی 
فوالدســازی، نورد گرم، آزمایشگاه و واحد فروش 
و برنامه ریزی و سایر واحدهای پشتیبانی قدردانی 

کرد.
 کارشــناس متالورژی شــرکت فــوالد مبارکه 
نیــز در خصــوص تولید این محصول جدید گفت: 
خســتگی یکــی از خطرناک تریــن انــواع شکســت 
در فلــزات اســت. در خســتگی، فلــز در تنش های 
پایین تر از تنش تسلیم شکسته می شود و ازاین رو 
پیش بینــی زمــان و شــرایط تنشــی تخریب قطعه 
بسیار مشکل است و می تواند با خسارت های زیاد 
و گاه فاجعه بار در صنعت همراه باشد. خستگی در 
فلزات هنگام وقوع تنش های متناوب رخ می دهد 

و شامل سه مرحله است.
محمدجــواد کرمی افزود: مرحله اول شــروع 
تــرک اســت. بعــد از یــک تعداد ســیکل مشــخص 
ریزترک ها شروع به شکل گیری می کنند. ریزترک ها 
در نقاطــی کــه تمرکــز تنش بیشــتر اســت، مانند 
لبه های تیز، سطوح خش دار و اطراف ناخالصی ها 
و حفــرات تشــکیل می شــوند. تنــش الزم بــرای 
تشکیل این ریزترک ها به مراتب کمتر از استحکام 
نهایی و اســتحکام تســلیم فلز است. مرحله دوم 
رشــد ریزترک هــا در اثــر ادامــه تنش های ســیکلی 

است و در نهایت مرحله سوم رشد ریزترک تا جایی 
که تمرکز تنش در نوک ترک باعث انتشار ترک و 

شکست قطعه شود.
این کارشناس اظهار داشت: به منظور مشخص 
شدن استحکام خستگی فلزات نمونه هایی از آن ها با 
اشکال و سایزهای مشخص تحت تنش های سیکلی 
قرار گرفته و تعداد سیکل الزم برای شکست قطعه 
در تنش های مختلف بر روی نموداری تحت عنوان 

نمودار SN ترسیم می شود.
رئیس تروپرســس شــرکت فوالد مبارکه هم 
در خصوص طراحی و تولید این گرید گفت: پل ها، 
قطعــات تعلیــق اتومبیــل، قالب هــای شــکل دهی 
فلزات، سرندها و قطعات با ارتعاش باال مثال هایی 

از اجزای در معرض خستگی به شمار می آیند.
بابــک شــهریاری افــزود: بــرای جلوگیــری از 
شکســت های ناشــی از خســتگی دو راه وجــود 
دارد: اول بــاز طراحــی قطعه شــامل حذف نقاط 
با تمرکز تنش باال و لبه های تیز و دوم با بهبود 
ریزســاختار مــاده به نحوی که مقاومت بیشــتری 
در برابــر شــکل گیری و رشــد ترک های خســتگی 
داشــته باشد.وی اظهار داشــت: در شرکت فوالد 
مبارکه با توجه به نیاز واحد احیا مستقیم جهت 
 افزایــش طــول عمــر ســرندهای ایــن واحــد، پروژه

ST5۲- FATIGUE  کلیــد خــورد و بــا بررســی های 
صورت گرفته مشــخص شــد با توجه به وجود بار 
سیکلی در سرندها، بحث خستگی و سایش وجود 

دارد.

وی عنوان کرد: در این پروژه با طراحی آنالیز 
شیمیایی و تغییر مکانیسم های استحکام بخشی 
در واحد متالورژی و روش های تولید گرید جدیدی 
با تمرکز بر بهینه ســازی شــکل رسوبات و کاهش 
میزان ناخالصی در واحد فوالدسازی و ریخته گری 
تولید شد. سپس در واحد نورد گرم با هدف نورد 
در ناحیــه عــدم تبلــور مجــدد آســتنیت و کاهــش 
میــزان باندینــگ عملیــات نــورد انجــام شــد. پس 
از مــورد پذیــرش قــرار گرفتــن تســت های خــواص 
مکانیکی، نمونه هایی از این گرید و ST5۲ معمولی 
از  یکــی  بــه  انجــام تســت های خســتگی  جهــت 

آزمایشگاه های معتبر ارســال گردید. نمونه سازی 
مطابق با استاندارد ASTM E ۴۶۶ انجام و تست 
در تنش های 35۰ و ۴۰۰ مگاپاسکال انجام شد.

رئیــس تروپرســس خاطرنشــان کــرد: تعداد 
ســیکل الزم بــرای شکســت ST5۲-Fat در تنــش 
35۰ مگاپاسکال بیش از چهاربرابر تعداد سیکل 
الزم برای شکست ST5۲ معمولی بود. همچنین 
در تنــش ۴۰۰ مگاپاسکال، ST5۲-Fat اســتحکام 
حداقل دو برابر نســبت به ST5۲ معمولی نشان 

داد.
رئیــس گروه فنــی فوالدســازی و ریخته گری 
مــداوم فــوالد مبارکــه نیــز در ایــن زمینــه گفــت: 
فراینــد فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم نقــش 
مهمی در موفقیت آمیز بودن تولید گرید مقاوم به 

خستگی ST5۲-FAT داشته است.
محمدعلــی شــفیعی افــزود: ازجملــه مــوارد 
مهــم، کنترل میزان ســولفور به عنــوان یک عنصر 
ناخواسته در فوالد مذاب است که با رعایت رژیم 
شــارژ مناســب در کوره قوس و ســولفورزدایی در 
فرایند فوالدسازی این مهم حاصل شده است. از 
جمله نکات مهم دیگر در تولید این گرید کاهش 
میزان ناخالصی های غیرفلزی در تختال است که با 
اجرای دستورالعمل های فوالد تمیز طی فرایندهای 
متالــورژی ثانویــه و ریخته گری مــداوم، میزان این 

ناخالصی ها به حداقل رسیده است.
وی تصریح کرد: تنظیم دقیق عنصر نیوبیوم 
در فوالد مذاب به عنوان یک عنصر کلیدی با توجه 
بــه محــدود بــودن رنــج اســتاندارد آن و همچنین 
کنترل عیوب شکلی و ساختاری تختال با توجه به 
حساســیت زیاد روی این محصول، ازجمله موارد 
مهــم دیگــر بوده اســت که بــا تالش همــکاران در 

ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و واحدهای 
پشتیبانی کننده حاصل شده است.

مهنــدس فراینــد ناحیــه نــورد گــرم نیــز در 
خصوص تولید این محصول جدید اظهار داشــت: 
بــر اســاس اهــداف مبتنــی بر تولید ایــن محصول 
جدیــد و در راســتای تأمیــن خواص ویــژه به عنوان 
فوالد مقاوم به تنش های خستگی و شکست های 
ناشــی از آن، ابتــدا آنالیــز و مشــخصات فنــی این 
محصــول در گــروه فنــی ناحیــه نــورد گــرم مــورد 
بررسی و ارزیابی قرار گرفت و پس از شبیه سازی 
نســبت  آن،  تولیــد  امکان پذیــری  از  اطمینــان  و 
بــه تهیــه دســتورالعمل و روش تولیــد بــا در نظــر 
 گرفتن تأمین خواص مکانیکی مورد انتظار، اقدام 

گردید.
ســید محمودمانــی افــزود: در ادامــه تولیــد 
محصول با ابعاد ۱۲5۰* 8 میلی متر در دستور کار 
قرار گرفت و نهایتا این محصول با رعایت الزاماتی 
نظیر چگونگی تأمین پروفیل دما در طول خط نورد 
گرم، نیروهای قفسه های نورد مطابق مشخصات 
فنی و ســایر پارامترهای فرایندی، در ســایه تالش 
و تجربــه همــکاران نــورد گــرم با موفقیــت در خط 
نورد گرم فوالد مبارکه تولید گردید. در این رابطه 
تســت های نهایــی محصــول تولیدشــده، تأمیــن 
خواص مکانیکی مورد انتظار را نیز به خوبی  تأیید 

کردند.
وی تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر بــا تولیــد 
نتایــج  دریافــت  و  محصــول  ایــن  موفقیت آمیــز 
ویژگی های مورد انتظار مشتریان، واحد نورد گرم 
این امکان را دارد که ســایر سفارشــات حاوی این 
نــوع محصــول را در تناژهــای متناســب دریافــت، 

برنامه ریزی و تولید نماید.

اجرای طرح واکسیناسیون 
تالشگران عرصه تولید 

شرکت نفت ایرانول

تهــران  پاالیشــگاه  پرســنل  واکسیناســیون  طــرح 
شرکت نفت ایرانول با تالش واحد HSE  این شرکت و 

همکاری اداره بهداشت شهر ری اجرا شد.
 بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت نفــت ایرانول ، 
محمــد زارع پــور اشــکذری مدیر عامل گفــت: با توجه به 
اولویت ســالمت تالشــگران عرصه تولید و اهمیت باالی 
حفظ سالمت کارگران و مهندسین این شرکت و همزمان 
بــا فراگیــری پیــک پنجم بیمــاری کرونا در کشــور ، ضمن 
پیگیری های مستمر انجام شده و همکاری صمیمانه اداره 
بهداشــت شــهرری مبنــی بر اجــرای طرح واکسیناســیون 
کارگــران، مهندســین و پرســنل شــرکت ایرانــول، طــرح 
واکسیناسیون در شرکت با هدف حفظ سالمت و ارتقای 
محیط امن کاری آغاز و کلیه پرسنل واجد شرایط طی دو 

روز دز اول واکسن را دریافت نمودند. 
در ادامــه وی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه وضعیــت 
اســتانهای جنوبی کشــور مدتی است که در شرایط قرمز 
قرار دارد با هماهنگی انجام شده با پاالیشگاه آبادان در 
حال حاضر بخش اعظمی از همکاران و پرسنل شاغل در 
پاالیشگاه آبادان شرکت نفت ایرانول نیز در حال حاضر 

دز اول واکسن کرونا را دریافت نموده اند.
محمد زارع پور اشکذری تصریح کرد:  حفظ سالمت 
کارکنــان بــه عنــوان ســرمایه هــای ارزشــمند ســازمان، از 
رویکردهای اصلی و مهم شــرکت نفت ایرانول می باشــد 
. امید اســت با لطف خداوند متعال و اجرای این طرح و 
حفظ تمامی پروتکل های ابالغی از ســوی وزارت محترم 
بهداشــت در محیــط های تولیــدی و اداری بتوانیم قدمی 
برای حفظ ســالمت پرسنل زحمتکش در مقابل ویروس 

منحوس کرونا برداریم.

جعفری به مناسبت هفته 
دولت اعالم کرد : افتتاح 
حدود 30 طرح در بخش 

معدن و صنایع معدنی 
سراسر کشور

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو اعالم کــرد از افتتاح 
حدود 30 طرح در بخش معدن و صنایع معدنی سراسر 

کشور تا پایان سال خبرداد.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، وجیه ا... جعفری 
ضمــن گرامیداشــت هفتــه دولت و یاد و خاطره شــهدای 
واالمقام دولت به ویژه رجایی و باهنر اظهار داشت: پیش 
بینی شده تا پایان اسفند، طرح های توسعه ای مختلفی 
در حوزه فوالد، مس، سرب و روی، نفلین، طال، آنتیموان، 

فروکروم، زیرساختی و غیره به بهره برداری برسند .
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: مجموع سرمایه 
گذاری این طرح ها، به مرز دو میلیارد دالر )۱.9۱۶ میلیارد 
دالر( می رسد و برای بیش از ۴۷۰۰ نفر اشتغال مستقیم 
ایجاد می کند. همچنین با احتساب اشتغال غیرمستقیم 
این طرح ها، تا پایان امسال بیش از ۱8هزار و ۶۰۰ شغل 

ایجاد خواهد شد.
جزئیات طرح های افتتاحی سال 1400

رئیــس هیــات عامــل ایمیــدرو با اشــاره بــه جزئیات 
طــرح هــای قابل افتتاح تا پایان ســال ۱۴۰۰ تصریح کرد: 
از جمله این طرح ها، واحد احیای مستقیم قائنات، واحد 
بریکت سازی فوالد شادگان، کنسانتره فوالد شرق کاوه، 
فاز نخست تجهیز معدن و احداث کارخانه سرب و روی 
مهدی آباد، معدن مس ایجو و فاز 3 کنسانتره گهر زمین 

است.
وی ادامــه داد: بخــش دیگری از طــرح های مذکور، 
کارخانــه طــالی هیــرد، تولیــد کاغــذ از ســنگ الیگــودرز، 
طــرح تولید ســیلیکومتال، تجهیز معدن، توســعه معدن 
سرچشــمه، راه اندازی 3 پســت اســکله بندر پارســیان، 
فــوالدی  کارخانــه فلوتاســیون مــس سرچشــمه، کالف 
چادرملــو، معــدن طالی دره اشــکی و تولید کود فســفاته 
اســت.جعفری گفــت: طــرح های دیگــری در بخش های 
فروکروم، آهک هیدراته و زیرســاختی )تامین آب، برق، 
 جــاده، تســهیل صــادرات و غیره( تا پایان امســال افتتاح 

می شوند .
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مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان از 
آبرســانی  طــرح  همزمــان23  بهره بــرداری 
شهری و روستایی در هفته دولت خبر داد.
 هاشــم امینــی گفــت: ایــن طرح هــا را 
اصفهــان  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
بــا صــرف هزینــه ای بالــغ بــر 318 میلیــارد 
و 3۶  شــهر   ۹ در  تومــان  میلیــون   500 و 
روســتای شهرســتان هــای اصفهــان، بوئین 
و میاندشــت، چادگان، خوانســار، شــاهین 
شــهر، فریــدن، فالورجــان، لنجــان، نطنــز، 
ورزنه، کوهپایه، نجف آباد و گلپایگان اجرا 

کرده است.
وی افزود: طرح های یاد شــده شــامل 
اجــرای 83 کیلومتر خط انتقال آب شــهری 
و 38 کیلومتــر خــط انتقــال آب روســتایی، 
اصــالح و توســعه 1۷ کیلومتر شــبکه توزیع 
آب روســتایی، احــداث 11 مخــزن زمینــی بــا 
ظرفیــت 10 هزار و 350 مترمکعب، احداث 
تجهیــز  و  احــداث  آب،  پمپــاژ  ایســتگاه   ۶
مجموعه آزمایشــگاه های فیزیکو شیمیایی 
و میکروبیولوژی آب چاه های فلمن، نجف 
آباد، گلپایگان و شــاهین شــهر، آزمایشگاه 
فاضالب تصفیه خانه سده لنجان  و اجرای 
طــرح تلــه متــری در دو مجتمــع آبرســانی 

روستایی است.
اصفهــان  اســتان  آبفــای  مدیرعامــل 

گفــت: از جملــه مهمتریــن طــرح هایــی کــه 
بــا تــالش کارکنــان ایــن شــرکت اجــرا شــده 
و در هفتــه دولــت امســال بــه بهــره برداری 
مــی رســد می توان بــه اجرای خط آبرســانی 
طــول  بــه  بــزرگ  اصفهــان  بــه  اضطــراری 
1۲/3 کیلومتــر و قطــر 1۴00 میلیمتــر، خط 
آبرســانی به شهرهای باغشاد و باغبهادران 
خانــه  تصفیــه  از  مســیر  روســتاهای  و 
باباشــیخعلی بــه طــول 18 کیلومتــر و قطــر 
۲00 و 500 میلیمتــر و خــط انتقــال آب بــه 
مورچــه خــورت به طــول ۴۴ کیلومتر و قطر 

۲00 و 300 میلیمتر اشاره کرد.
وی بــه طــرح های آبرســانی روســتایی 
نیــز اشــاره کــرد و گفت: بــا بهره بــرداری از 
این طرح ها، آبرســانی ســیار به ۲5 روستا 
حــذف و در مجمــوع آب شــرب پایــدار برای 
3۶ روســتا از جمله مجتمع روســتایی قلعه 
زنبــور چــادگان شــامل 15 روســتا و مجتمع 
روســتایی گلســار خوانسار شــامل ۶ روستا 

تامین می شود. 
امینی در بخش دیگری از سخنانش به 
طرح های در حال اجرای بخش فاضالب نیز 
اشاره کرد و گفت: مراحل اجرای 1۹0 کیلومتر 
شبکه جمع آوری فاضالب با قطرهای ۲00 
تــا 1۴00 میلیمتــر در نقــاط مختلف اســتان 
بــا هزینــه 380 میلیــارد تومــان، احــداث ۷ 
ایستگاه پمپاژ در شهرستان های اصفهان، 
همچنیــن  و  لنجــان  و  مبارکــه  فالورجــان، 
احداث تصفیه خانه های فاضالب چادگان، 
بویین میاندشت، تیران، نطنز و فوالدشهر 
در مجمــوع بــه ظرفیــت تصفیــه 11 هــزار و 
580 متــر مکعــب فاضــالب در شــبانه روز 
بــه مراحــل پایانی خود نزدیک می شــود که 
امیدواریم تعدادی از آن ها در دهه مبارک 
 فجر امســال به طور رســمی به بهره برداری

 برسد.

ردیف

اقدامات انجام شدهعنوان پروژه

هزینه اجرا

)میلیون ریال(

حوزه شهری

لوله گذاری خط انتقال آب با قطر 14۰۰ میلیمتر به طول خط اضطراری آبرسانی به اصفهان بزرگ1
123۰۰1.9۰۰.۰۰۰ متر

 آبرسانی به باغ بهادران و باغشاد و روستاهای واقع ۲

در مسیر
لوله گذاری خط انتقال آب به طول 18۰۰۰ متر، احداث ۵ باب 
مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت 6۵۰۰ مترمکعب، احداث 

یک ایستگاه پمپاژ آب
39۰.۰۰۰

آزمایشگاه فیزیکوشیمیایی و میکروبیولوژی آب در شهرستان 3
های اصفهان، نجف آباد، گلپایگان، شاهین شهر و فاضالب 

سده لنجان

احداث و تجهیز ۵ آزمایشگاه تخصصی آب و فاضالب
157.000

لوله گذاری خط انتقال آب به طول 44۰۰۰ متر، احداث یک آبرسانی به مورچه خورت۴
560.000ایستگاه پمپاژ آب

حوزه روستایی

5
آبرسانی به 36 روستا در 1۰ شهرستان اصفهان، بویین 
میاندشت، چادگان، خوانسار، شاهین شهر، فریدن، 

فالورجان، کوهپایه، نطنز، ورزنه

لوله گذاری خط انتقال آب به طول 376۰۰ متر،  اصالح و 
توسعه شبکه توزیع آب به طول 169۰۰ متر، احداث 3 باب 
مخزن ذخیره آب با مجموع ظرفیت 18۵۰ مترمکعب، احداث 
2 ایستگاه پمپاژ آب، اجرای سامانه تله متری در دو مجتمع 

آبرسانی روستایی

178.۰۰۰

فهرست 23 پروژه آبرسانی آماده افتتاح آبفای استان اصفهان در هفته دولت 14۰۰

مدیرعامل آبفای استان اصفهان خبر داد: بهره برداری از 23 طرح آبرسانی شهری و روستایی 
در هفته دولت

تاسـیس موسسـه غیـر تجـاری کانـون هماهنگـی دانـش صنعـت و بـازار آب و فاضـالب درتاریـخ 1400/06/03 بـه شـماره ثبـت 52050 بـه شناسـه ملـی 14010222232 ثبـت و امضـا ذیـل 
دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. نام : کانون هماهنگی دانش صنعت و بازار آب و فاضالب موسسه غیر تجاری موضوع فعالیت :ایجاد 
هماهنگی، تعامل و ارزش افزوده در صنعت آب و فاضالب . به موجب نامه شماره 11/55422 مورخ 1399/11/25 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آگهی گردید .. در صورت 
ضرورت پس از اخذ مجوزهای الزم. مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله فردوس ، خیابان 
شـهید مجیـد قبـادی ، بلـوار فـردوس ، پـالک 86 ، طبقـه اول ، واحـد جنوبـی کدپسـتی 1481773685 مدیـران آقـای حامـد افشـاری بـه شـماره ملـی 0060603615 و بـه سـمت خزانـه دار 
بـه مـدت 3 سـال و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 3 سـال خانـم سـارا نظیـف بـه شـماره ملـی 0064605884 و بـه سـمت عضـو علـی البـدل هیئـت مدیره به مدت 3 سـال 
آقـای مهـرداد حـاج زوار بـه شـماره ملـی 0070614652 و بـه سـمت عضـو علـی البـدل هیئـت مدیـره بـه مـدت 3 سـال آقـای محمـد مهدی امینی به شـماره ملـی 0074959093 و به سـمت 
عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سـال آقای محمد حسـینی به شـماره ملی 0079567541 و به سـمت دبیر هیئت مدیره به مدت 3 سـال و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به 
مدت 3 سـال آقای مجید تکیان به شـماره ملی 0381391132 و به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سـال و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سـال آقای سـید 
حسـین هاشـمی بـه شـماره ملـی 0942281381 و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 3 سـال آقـای حسـین طـراح به شـماره ملـی 1261479130 و به سـمت نماینـده قانونی به 
مدت 3 سـال آقای علی اصغر قانع به شـماره ملی 1261773314 و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 سـال و به سـمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سـال آقای حسـین 
طراح با شـماره ملی 1261479130 به نمایندگی از انجمن شـرکت های آب شـیرین کن اسـتان تهران به شناسـه ملی 14008323065 و به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 3 
سـال دارندگان حق امضا : کلیه مکاتبات رسـمی با امضای رئیس کانون یا نایب رئیس کانون بنا بر اختیارات تفویضی رئیس کانون و اسـناد مالی و تعهد آور و اوراق بهادار با امضای 
مشـترک رئیـس کانـون یـا نایـب رئیـس و خزانـه دار همـراه بـا مهـر کانـون معتبـر میباشـد . بازرسـان آقـای ایمـان صالحـی بـه شـماره ملـی 0013045253 به سـمت بازرس اصلی بـه مدت 1 

سـال آقای عادل کرد به شـماره ملی 3621230920 به سـمت بازرس علی البدل به مدت 1 سـال روزنامه کثیر االنتشـار عصر اقتصاد جهت درج آگهی های موسسـه تعیین گردید. 
ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1181610(

تاسـیس صنـدوق سـرمایه گـذاری ثـروت داریـوش درتاریـخ 1400/06/03 بـه شـماره ثبـت 52057 بـه شناسـه ملـی 14010223685 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه 
خالصه آن به شـرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع : موضوع فعالیت اصلی صندوق، سـرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سـهام و حق تقدم سـهام 
پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کاالیی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن 
مشـارکت در تعهد پذیره نویسـی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می باشـد. خصوصیات دارایی های موضوع سـرمایه گذاری یا تعهد پذیره نویسـی یا تعهد خرید و 
حدنصاب سـرمایه گذاری در هر یک از آن ها در امیدنامه ذکر شـده اسـت. خصوصیات دارایی های موضوع سـرمایه گذاری و حدنصاب سـرمایه گذاری در هر یک از آن ها 
در امیدنامـه ذکـر شـده بموجـب مجـوز شـماره 122/87752 مـورخ 1400/05/17 سـازمان بـورس و اوراق بهـادار مـدت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان 
تهران ، شهرسـتان شـمیرانات ، بخش مرکزی ، شـهر تجریش، محله فرمانیه ، خیابان پاسـداران ، کوچه نارنجسـتان چهارم ، پالک -1 ، سـاختمان آرتمیس ، طبقه پنجم ، 
واحـد 3 کدپسـتی 1957917189 سـرمایه شـخصیت حقوقـی : مبلـغ 10000000000 ریـال منقسـم بـه 1000000 واحـد سـرمایه گـذاری 10000 ریالـی مـی باشـد تعـداد 1000000 
واحـد سـرمایه گـذاری آن بـا نـام ممتـاز مـی باشـد سـرمایه صنـدوق متغیـر اسـت و زمـان تاسـیس بـه ارزش مبنـای مبلـغ 10 میلیـارد ریـال شـامل 1 میلیـون واحـد سـرمایه گذاری 
ممتـاز 10 هـزار ریالـی بـا نـام مـی باشـد کـه تمامـا تادیـه شـده اسـت. ارکان صنـدوق : 1 مدیرشـرکت سـبدگردان داریـوش بـه شناسـه ملـی 14009543818 2 متولـی موسسـه 
حسابرسـی وانیا نیک تدبیر به شناسـه ملی 10320721862 3 حسـابرس موسسـه حسابرسـی هوشـیار ممیز به شناسـه ملی 10100439645 4 بازارگردان صندوق سـرمایه 
گـذاری اختصاصـی بازارگردانـی اکسـیر سـودا بـه شناسـه ملـی 14007960118 دارنـدگان حـق امضـا : صاحبـان امضـا صنـدوق آقایـان علیرضـا کیـان بـه کـد ملـی 0059013028 ، 
همایـون دارابـی بـه کـد ملـی 1753550904 و سـید محمـد رضـا امامـی بـه کـد ملـی 0072713641 بـوده کـه کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سـفته و براوات و عقود 
اسـالمی بـا امضـا دو نفـر از سـه نفـر فـوق همـراه بـا مهـر شـرکت و کلیـه اوراق عـادی و اداری بـا امضـای منفـرد آقـای همایـون دارابـی همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد 

اختیـارات مدیـر صنـدوق : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی های شـرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1181617(

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود انـرژی گسـتر راگا درتاریـخ 1400/06/03 بـه شـماره ثبـت 582230 بـه شناسـه ملـی 14010224410 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :محاسـبه و طراحـی نصـب و اجـرا و راه انـدازی سـاخت و تعمیـر و نگهـداری کلیـه 
پـروژه هـای مربـوط بـه تاسیسـات الکتریـکال و مکانیـکال و سیسـتم هـای کنترلی.تهیـه واجـرای کلیـه عملیـات مکانیکـی _ برقـی _ الکتریکـی _ سـاختمانی _ وتصفیه خانه آب 
وفاضـالب وغیـره ازجملـه تامیـن کاال سـاخت و نصـب راه انـدازی و راهبـری ونگهـداری ماشـین آالت و تاسیسـات وتجهیـزات تهویـه وتبریـد گرمایـش شـبکه هـای آبرسـانی 
گازرسـانی وفاضالب سیسـتم مدیریت هوشـمند سـاختمان اتوماسـیون صنعتی ابزار دقیق دوربینهای مدار بسـته و تعمیرات و بهسـازی و نوسـازی و مدیریت انرژی آنها 
و مهندسـی طراحـی نظـارت مدیریـت پـروژه و تهیـه ونصـب وراه انـدازی سیسـتم هـای اعـالم و اطفـا حریـق و آتشنشـانی و تهیـه و نصـب و راه اندازی و نگهداری آسانسـور و 
پلـه برقـی و کانوایـر انجـام کلیـه فعالیـت هـا درزمینـه مشـاوره فنـی طراحـی ، نظـارت فنـی ، و اجـرای عملیات عمرانی و سـاختمانی اعم از مسـکونی، تجاری، اداری و صنعتی 
، پیمانـکاری سـاختمان و ابنیـه و راه تاسیسـات بـرق و مکانیـک و خاکبـرداری و خاکریـزی و اسـکلت بنـدی اعـم از فلـزی و بتنـی و دکوراسـیون داخلـی و خارجـی سـاختمان 
هـا و اجـرای کلیـه پـروژه هـای بـرق اعـم از فشـار قـوی ، متوسـط و ضعیـف سـاخت انـواع تابلوهـای بـرق و نصـب دکل هـا و خطـوط انتقـال شـبکه پسـت هـای بـرق و اجـرای 
کلیه پروژه های رایانه ای اعم از نرم افزار سـفارش مشـتری )غیرفرهنگی و غیرهنری(و سـخت افزار ، اعطاء و نمایندگی از شـرکت های داخلی و خارجی به شـرکت های 
داخلی و خارجی ، صادرات و واردات کلیه اقالم مجاز علی الخصوص در زمینه مصالح و مواد ساختمانی ، ارائه خدمات تاسیسات و تعمیرات ساختمان های مسکونی، 
تجـاری، اداری و صنعتـی ، اخـذ وام و تسـهیالت بانکـی بـه صـورت ارزی و ریالـی از کلیـه بانـک هـا و موسسـات مالـی و اعتبـاری داخلـی و خارجـی ، گشـایش اعتبـارات و ال 
سـی بـرای شـرکت نـزد بانـک هـا ترخیـص کاال از کلیـه گمـرکات داخلـی ، عقـد قـرارداد بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی و شـرکت در کلیـه مناقصـات و مزایـدات و پیمـان 
هـا اعـم از دولتـی و خصوصـی و بیـن المللـی درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : 
اسـتان تهران - منطقه 18 ، شهرسـتان ری ، بخش مرکزی ، شـهر ری، محله مهرنو ، 6234 ، خیابان شـهادت ، کوچه شـهید اکبر توکلی ، پالک 35 ، سـاختمان ماهان ، 
طبقـه اول کدپسـتی 1857965934 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 200,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای علـی نـخ کوب 
نیاسـر به شـماره ملی 0480838755 دارنده 198000000 ریال سـهم الشـرکه آقای عباسـعلی نخ کوب نیاسـر به شـماره ملی 0492349169 دارنده 2000000 ریال سـهم 
الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای علـی نـخ کـوب نیاسـر بـه شـماره ملـی 0480838755 و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مدت نامحدود و به سـمت رئیس هیئـت مدیره به مدت 
نامحـدود آقـای عباسـعلی نـخ کـوب نیاسـر بـه شـماره ملـی 0492349169 و بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و 
اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری باامضـاء علـی نخکوب نیاسـر همراه 
بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع 

فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمی باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1181619(

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت اسناد شهرستان خرم آباد
نظر به اینکه برابر رای صادر شده شماره 1008816 مورخ 11/01/ 1397 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
اراضی و امالک فاقد سـند رسـمی ششـدانگ یک باب عمارت مجزی شـده از پالک های 1 و 2 و3 و4 و 17 و 
18  فرعـی از 1711 اصلـی واقـع در بخـش 1 خرم آبـاد کـه نسـبت بـه پـالک 2 فرعـی پذیـرش ثبـت به عمـل آمده 
و نسـبت بـه پالک هـای 1 و 3 و 4 و 17 و 18 فرعـی مجهـول می باشـد تحـت پـالک 19 فرعـی از 1711 اصلـی 
به مسـاحت 315/05 متـر مربـع در مالکیـت آقـای عزیزالـه درویشـیان فرزنـد نورمحمـد قـرار گرفتـه و مطابـق 
سـوابق ثبتـی تحدیـد حـدود پـالک فـوق به عمـل نیامـده اسـت و اجـرای تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت نیز 
امکان پذیـر نمی باشـد، برابـر تبصـره مـاده 13 قانـون تعییـن تکلیـف عملیـات تحدیـد حـدود اختصاصـی پالک 
فوق در روز یک شـنبه مورخه 1400/06/28 سـاعت 11/30 در محل وقوع ملک شـروع و انجام خواهد شـد 
لـذا بـه مالکیـن و مجاوریـن و دارنـدگان حقـوق ارتفاقـی و انتفاعـی اخطـار می شـود در سـاعت و تاریـخ مقـرر 
در محـل حضـور به هـم رسـانند. چنان چـه هـر کـدام از صاحبـان امـالک یـا نماینـدگان قانونـی آن هـا در وقـت 
تحدیـد حـدود حضـور نداشـته باشـند برابـر مـاده 15 قانـون ثبـت تحدیـد حدود بـا حدود اظهار شـده از طرف 
مجاوریـن به عمـل خواهـد آمـد. هـرگاه مجاوریـن نیـز در محـل حضـور نداشـته باشـند مـورد تحدیـد حـدود از 
ردیف خارج خواهد شد. اعتراض نسبت به تحدید حدود طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلـس نحدیـدی بـه مـدت 30 روز خواهـد بـود کـه بـه اسـتناد مـاده 86 اصالحـی قانـون ثبـت می بایسـت در 
مهلـت مقـرر در آگهـی ضمـن تسـلیم اعتـراض  بـه اداره ثبـت شهرسـتان خرم آبـاد، دادخواسـت بـه مراجـع 
ذی صالح قضایی تقدیم و گواهی مشعر بر طرح دعوی را از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند 

در غیـر این صـورت حـق آن هـا سـاقط خواهد شـد.
تاریخ انتشار 1400/06/07

صیدآقا نجفوند دریکوندی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

 آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه پلی به سوی فردا )سهامی خاص(  

به شماره ثبت 481904 و شناسه ملی 14005364393
بـه اطـالع کلیـه سـهامداران شـرکت گـروه پلـی بـه سـوی فـردا )سـهامی خاص( می رسـاند کـه بـا عنایـت بـه مصوبـه مجمـع عمومـی 
فـوق العـاده مـورخ 1400/06/01 و تفویـض اختیـار عملـی نمـودن افزایـش سـرمایه بـه هیـات مدیـره از مبلـغ 100،000،000 ریـال بـه 
2،000،000،000 ریـال منقسـم بـه 200،000 سـهم 10،000 ریالـی بـی نـام از طریـق صـدور سـهام جدیـد و بـه صـورت پرداخـت مبلـغ 
اسـمی هر سـهم به نقد )موضوع بند 1 ماده 158 قانون تجارت( و تبدیل مطالبات نقدی حال شـده اشـخاص از شـرکت به سـهام 
) موضـوع بنـد 2 مـاده 158 قانـون تجـارت(؛ در اجـرای مـاده 169 قانـون تجـارت، از کلیـه سـهامداران محتـرم شـرکت دعـوت به عمل 
می آیـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی بـه مـدت 60 روز از حـق تقـدم خـود نسـبت بـه سـهام اسـتفاده نماینـد و مبلـغ رسـمی خریـد سـهام 
را بـه حسـاب شـماره 219.110.14295077.1 عهـده بانـک پاسـارگاد واریـز نمـوده و فیـش واریـزی و یـا مسـتندات مربـوط به مطالبات 
ایشـان از شـرکت و موافقـت خـود بـا ایـن امـر را بـه دفتـر شـرکت واقـع در تهـران، مطهـری، نبـش سـهروردی، پالک 94، طبقـه دوم، 
کانتـر B، واحـد 210، کدپسـتی 1578775519  تسـلیم نماینـد. بدیهـی اسـت پـس از انقضـاء مهلـت مقـرر، هیـات مدیـره می توانـد 
سـهام باقیمانـده را بـه سـایر متقاضیـان واگـذار نمایـد.                                                                               هیـات مدیـره شـرکت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ پالکهـای 4007 فرعـی از 4 اصلـی بخـش 10 
قریـه حسـن آبـاد کـه در تصـرف آقـای سـمین مجیدی قـرار دارد بموجب رای/آرا )شـماره 
اول/دوم محتـرم حـل اختـالف  140060332118000995 مورخـه 1400/4/26 هیـات 
مسـتقر در ثبـت شهرسـتان سـنندج مسـتند بـه تبصـره 5 مـاده 148 اصالحـی قانـون 
ثبـت و مـواد 14 و 15 قانـون ثبـت در مـورخ 14000/6/29 راس سـاعت 9 صبـح بعمـل 
خواهـد آمـد لـذا بدیـن وسـیله از مجاوریـن و صاحبـان حقـوق دعـوت مـی شـود کـه در 
ساعت تعیین شده فوق در محل حاضر و در صورتی که اعتراض به حدود و یا حقوق 
ارتقاقـی داشـته باشـند از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـد حـدود لغایـت سـی روز 
اعتـراض خـود را کتبـا و مسـتقیما بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد ضمنـا متذکـر میگـردد کـه 
مطابـق مـاده 86 آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت معتـرض ظـرف یکمـاه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض بـه ایـن اداره مـی بایسـت بـا مراجعـه بـه مرجـع ذیصـالح قضایـی نسـبت بـه 
تقدیـم دادخواسـت اقـدام و گواهـی را بـه ایـن اداره تقدیـم نمایـد در غیـر ایـن صـورت 
متقاضـی ثبـت یـا نماینـده قانونـی وی بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی عدم تقدیم 
دادخواسـت دریافـت و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد اداره ثبـت بـدون توجـه بـه اعتـراض 

عملیـات ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامـه خواهـد داد. تاریـخ انتشـار:1400/6/7 
معاون ثبت اسناد منطقه 2 سنندج- لطف هللا فالحی م/الف:1848

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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نماینده پارس آباد و بیله ســوار در مجلس شورای 
اســالمی اعالم کرد که با گذشــت هفت ماه از شــروع 
تعریــض محــور پارس آبــاد بــه مشگین شــهر ایــن پروژه 
به دلیل بدهی زیاد به پیمانکاران در آســتانه تعطیلی 

قرار گرفته است.
عبــاس جهانگیــرزاده دیــروز در نشســت بــا معاون 
وزیر راه و شهرســازی در اســتانداری اردبیل اظهار کرد: 
پیمانــکار پــروژه بــرای ادامــه احــداث این مســیر بیش از 
30 میلیــارد تومــان طلــب دارد کــه تاکنون یــک ریال آن 

پرداخت نشده است.
پــروژه  او تصریــح کــرد: هــر چنــد در زمــان آغــاز 
80 دســتگاه ماشــین آالت ســنگین در ایــن مســیر کار 
می کردنــد؛ امــا بــه دلیل تأمین نشــدن اعتبار مــورد نیاز 
اکنــون در ایــن مســیر تنها 10 دســتگاه ماشــین آالت کار 
می کننــد و کارگاه ایــن پــروژه در آســتانه تعطیلــی قــرار 

گرفته است.
نماینــده پارس آبــاد نگرانی اهالــی این منطقه را از 
تعطیلی این پروژه و اجرا نشدن آن یادآور شد و گفت: 
مــردم منطقــه بــه حدی ناراحــت و عصبانی هســتند که 
حتی بنده را به مجالس ختم راه نمی دهند و بنده هیچ 
پاســخی بــرای مــردم حوزه انتخابیــه خود نــدارم چرا که 
مسئوالن کشوری و استانی کم توجهی به این پروژه ها 

را در دستور کار خود قرار داده اند.
جهانگیــرزاده بــا انتقــاد از ســفر مکرر معــاون وزیر 
راه و شهرسازی به اردبیل و بی توجهی به شهرستان ها 
افــزود: چــه لزومی دارد که مســئول کشــوری به اســتان 
اردبیــل ســفر کنــد؛ امــا بــا بازدیــد از راه هــای اردبیل در 
کمتــر از هفت ســاعت به تهــران بازگردد و هیچ توجهی 

به شهرستان ها نداشته باشد.
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود خاطرنشــان 
کــرد: بنــده در صورتــی کــه ایــن بی توجهی هــا ادامه پیدا 
کند، از طریق مجاری قانونی موضوع را پیگیری کرده و 
بــه وزیــر جدید راه و شهرســازی تذکر جــدی خواهم داد 
تــا موضوع احداث و تعریض محور پارس آباد به ســمت 

مشگین شهر را در اولویت قرار دهند.
سرمایه گذاری در استان اردبیل تعطیل است

نماینده بیله سوار با انتقاد شدید از وضع نامناسب 
ســرمایه گذاری در اســتان اردبیــل به ویــژه بی توجهــی به 
شهرستان ها اضافه کرد: بنده به صراحت اعالم می کنم 
که سرمایه گذاری در استان اردبیل تعطیل شده است و 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت و شهرک های صنعتی 
هیــچ حمایتی از ســرمایه گذاران در شهرســتان ها انجام 

نمی دهند.
جهانگیرزاده بیان کرد: در حالی که ما باید دســت 
مناطــق  در  تــا  بفشــاریم  گرمــی  بــه  را  ســرمایه گذاران 
محــروم ســرمایه گذاری کننــد، بــا ترفندهــای مختلــف و 
سنگ اندازی در صدور مجوزها موجبات نارضایتی آ ن ها 

را فراهم کرده ایم.
او با انتقاد شــدید از بی توجهی مدیران بانک ملی 
در ســطح کشــور و اســتان بــه پرداخــت تســهیالت برای 
کارخانــه پاالیــش دانه های روغنــی در اردبیل ادامه داد: 
بیــش از 15 ماه اســت که بنــده پیگیر صدور مجوز برای 
این کارخانه فرآوری در پارس آباد هستم؛ اما مدیرعامل 
بانــک ملــی که خود فرزند اســتان اردبیل اســت، در این 

مسیر سنگ اندازی می کند و مقاومت نشان می دهد.
کشــوری  مســئوالن  بــه  بــا هشــدار  جهانگیــرزاده 
و اســتانی اظهــار کــرد: چنانچــه از ســوی ســازمان های 
صنعــت، معــدن و تجــارت و شــهرک های صنعتی چنین 
مقاومت ها و کارشکنی هایی ادامه پیدا کند، بنده افراد 

خاطی را معرفی می کنم و آنها را رسوا خواهم کرد.
او تصریــح کــرد: مــا بــه دنبــال تخریب و یــا تخطی 
زحمــات انجــام شــده در اســتان بــا پیگیــری اســتاندار 

اردبیــل نیســتیم؛ ولی اینکه تنهــا تمرکز فعالیت ها 
در شــهر اردبیل باشــد و ســایر شهرســتان ها مورد 
غفلــت و بی توجهــی قــرار بگیرد، بی عدالتی اســت 
و ضــروری اســت کــه مســئوالن و مدیــران توجهــی 
جدی به توســعه متوازن در مناطق مختلف داشته 

باشند.
نماینــده پارس آباد گفت: نبایــد بی عدالتی ها 
زمینــه نارضایتــی مــردم را در مناطــق محــروم بــه 
وجــود آورد در حالــی کــه انتظار می رود با گذشــت 
ســال ها جــاده مــرگ پارس آبــاد بــه ســمت اردبیــل 

تعریض و به چهاربانده تبدیل شود.
 معاون وزیر راه: ۵۵۰ میلیارد تومان

برای راه آهن اردبیل تأمین شده است
از ســوی دیگــر معــاون وزیــر راه و مدیرعامــل 
شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حمل و نقل 
کشــور  در جریان بازدید از مســیر 1۷5 کیلومتری 
راه آهــن اردبیل–میانــه از پرداخــت بیــش از 550 
میلیــارد تومان اعتبار برای پروژه راه آهن اردبیل–

میانه از اول امسال تاکنون خبر داد.
خیــرهللا خادمــی تصریــح کــرد: 150 میلیــارد 
تومان از این منابع به شکل اسناد خزانه و مابقی 
از طریق منابع بانکی و دولتی تأمین شده است.

او ادامه داد: در طول این مسیر 1۴5 کیلومتر 
عملیات زیرســازی انجام شــده و کار ریل گذاری در 
مرحله انجام است که به دلیل اوضاع کوهستانی 
و ســخت تأمیــن مصالح ایــن کار به صورت منقطع 
انجام شــده اســت؛ ولی ســعی داریم وضع را برای 

زیرسازی و ریل گذاری کامل مهیا کنیم.
توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
زیربناهای حمل و نقل کشــور در بخش دیگری از 
ســخنان خود خاطرنشــان کرد: اکنــون ماهانه 100 
میلیــارد تومــان بــرای راه آهن اردبیــل اعتبار تأمین 
می شــود تــا اجــرای این پروژه با روند مناســبی طی 

شود.
خادمی اضافه کرد: سال گذشته ۹00 میلیارد 
تومــان اعتبــار بــرای راه آهــن اردبیل–میانــه تزریق 

شــد کــه در ســال ۹۹ و 1۴00 در مجمــوع یک هــزار 
و ۴50 میلیــارد تومــان منابــع بــه این پــروژه تزریق 
شده و کار با روندی مناسب در حال انجام است.
بــر اســاس آخریــن برآوردهــا  او بیــان کــرد: 
پــروژه راه آهــن اردبیل–میانــه تا پایان ســال جاری 
به بهره برداری خواهد رســید به شــرط اینکه منابع 
تامیــن و تــورم در خریــد مهار شــود و مصالح مورد 

نیاز به کارگرفته شوند.
معــاون وزیــر راه تــورم ایجــاد شــده در ایــن 
حــوزه را بــه معنــای واقعی 150 درصــد اعالم کرد و 
ادامــه داد: ایــن تــورم بــاال ما را در خریــد تجهیزات 
و امکانــات و مصالــح مــورد نیــاز بــا مشــکل روبه رو 
کــرده و بــه کنــدی پیشــرفت فیزیکــی پــروژه منجر 

شده است.
خادمــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
اظهــار کــرد: ۶0 درصــد عملیــات ریل گــذاری و 10 
درصــد عملیــات زیرســازی باقــی مانــده اســت و بــا 
توجــه بــه اوضــاع تورمــی به شــدت نیازمنــد تأمین 

اعتبار برای خرید ریل و همچنین سیمان و میلگرد 
مورد نیاز هستیم.

تــن  تأمیــن 1۲ هــزار  بــرای  او تصریــح کــرد: 
اعتبــار  تأمیــن  ســیمان  تــن  هــزار   ۷0 و  میلگــرد 
پیش بینی خواهد شد که ۲۴0 میلیارد تومان برای 
خریــد فــوالد و ۶0 تا ۷0 میلیــارد تومان برای خرید 
ســیمان بــه نرخ امــروز نیاز داریم کــه پیگیر تأمین 

منابع برای خرید این مصالح هستیم.
ایــن مســئول گفــت: اســتاندار اردبیــل قــول 
داده اســت تــا از محــل فــروش زمین هــای دولتــی 
و همچنیــن تســهیالت بانکــی و تفاهــم بــا کارخانه 
ذوب  آهــن اردبیــل فرصــت تأمین مصالــح و تکمیل 
زیرســازی و روســازی را بــرای بهره بــرداری از ایــن 
پــروژه فراهــم کنــد کــه امیدواریم هر چه ســریع تر 

این امر محقق شود.
خادمــی بــا بیــان اینکه در مجمــوع یک هزار و 
150 میلیارد تومان منابع مالی نیاز است تا راه آهن 
اردبیل–ســرچم به بهره برداری برســد، خاطرنشان 

کــرد: بــه شــکل واقع بینانــه برنامه زمانبنــدی مالی 
و اجرایــی بــرای ایــن پــروژه بــا همــکاری پیمانکاران 
طراحی می کنیم تا هر چه سریع تر روند اجرایی را 

در پروژه شاهد باشیم.
توســعه  و  ســاخت  شــرکت  مدیرعامــل 
زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور اضافــه کــرد: بــا 
ارزیابــی انجــام شــده روزانــه ۲0 تــن ســیمان و تــا 
اســفند 1۲ هــزار تن فوالد و میلگــرد نیاز داریم که 
بایــد از طریــق کارخانه های ســیمان و تولید آهن و 

فوالد خرید و تأمین شود.
بخــش  در  پــروژه  ایــن  کــرد:  بیــان  خادمــی 
زیرســازی ۹0 درصد پیشرفت دارد که برای تکمیل 

10 درصد آن تالش خواهیم کرد.
در  ریل گــذاری  کیلومتــر   ۷5 داد:  ادامــه  او 
مســیر راه آهــن اردبیل–میانــه انجام شــده اســت. 
البتــه بایــد ایــن رقم بــه 100 کیلومتر می رســید که 
بــا ســرعت از ســمت میانــه نیــز ریل گــذاری را در 

هفته های آینده آغاز خواهیم کرد.

تعریض محور پارس آباد–مشگین شهر در آستانه تعطیلی 
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تصمیم با شماست با قرص 
خواب یا بدون آن

راضیه حسینی

آیا واکسن مدرنا در ژاپن ممنوع شد؟
علی نورانی، خبرنگار در ژاپن: »ژاپن به خاطر ۳۹ 
داخلشــان  کــه  شیشــه 
دیــده  خارجــی  ذرات 
شیشــه   ۱۶۳۰۰۰ شــده 
معــادل  واکســن  ویــال 
۱.۶ میلیــون دوز را برای 
احتیــاط فراخــوان کرده. 
مدرنــا کمــاکان در ژاپــن 
تزریــق می شــود. اما باز 
عــده ای نوشــتند »ژاپن 

تزریق مدرنا را متوقف کرد.«
واکســن ســینوفارمی که به ایران می رســد تأییدیه 
ســازمان جهانــی بهداشــت را نــدارد؟ دســتیار وزیر امور 
خارجــه: »ادعــای مغرضانــه در مــورد واکســن ووهــان، 
دروغــی بــزرگ و کثیف اســت. ســینوفارم تا امــروز فقط 

یک واکسن کووید و یک قیمت دارد.«
بعضی هــا بیشــتر از اینکــه دنبــال اخبار درســت از 
منابــع موثــق باشــند، انــگار از صبــح خروس خــوان بلند 
می شــوند، یک خبرفیک یاب به خودشــان وصل می کنند 
و در فضــای مجــازی می چرخنــد تــا هرجا خبــری عجیب 
پیــدا کردنــد، شــروع بــه کار می کننــد. آنــان ابتــدا خبــر 
را کپــی، بعــد کمــی پیازداغــش را زیــاد می کننــد و تــازه 
این جاســت کــه کار اصلــی شــروع می شــود: اول توئیت 
می کننــد، بعــد، از توییــت اسکرین شــات می گیرند و در 
اینســتاگرام پســت می گذارند. سپس پســت را استوری 
و اســتوری را هایالیت می کنند. البته فرســتادن به گروه 
تلگرامــی و از آنجــا کپــی پیســت بــه واتــس اپ را هــم 

فراموش نمی کنند. 
ما در این اوضاع بلبشو دو راه بیشتر نداریم:

 یــا هــر روز در فضــای مجــازی کلــی خبــر فیــک و 
ناامیدکننــده بخوانیــم، بــه همه خبرها اعتمــاد کنیم. از 
دخترخاله صغری خانم که در یک بیمارستان کار می کند 
و می گویــد همــه آن هایــی کــه واکســن زده انــد، دارنــد 
می میرند و هر کسی نزده زنده مانده است تا پسردایی 
اکبرآقــا کــه می گویــد بــا چشــم های خودش دیده اســت 
یکــی برکــت زده، درجــا مــرده. همــه را باور کنیــم و آخر 

شب به زورِ کلی قرص خوآب اور بخوابیم. 
یــا بــرای مدتی پیگیــر اخبار جعلی نباشــیم. فضای 
مجــازی را بــه حال خــودش رها کنیــم و بگذاریم آن قدر 
خبــر پخــش کنــد  تا خبردونش پرشــود. مطمئن باشــید 
هیــچ چیــز را از دســت نمی دهیــم. دنیــا بــه کار خودش 
ادامــه می دهــد. هــرروز مــردم بــرای واکســن زدن صــف 
واکســن  کلــی  واردات  وعــده  مســئوالن  می کشــند، 
می دهند از مدرنا و فایزر تا آســترازنکا و ســینوفارم. باز 
هم واکســن داخلی جدیدی رونمایی می شــود. و دنیا با 
تمام شــلوغی هایش ادامه خواهد داشــت. چه با قرص 

خواب آور به خواب برویم، چه بدون آن و در آرامش.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

مدیــرکل دفتــر ســامت و تندرســتی وزارت 
مــدارس  بازگشــایی  بــرای  پــرورش  و  آمــوزش 
گفت: »با قطعیت می توانیم بگوییم که در مهر 
آمــوزش، حضوری نیســت، اما اینکــه وضع آبان 
چطور باشــد، بســتگی به وضع ویــروس کرونا و 

تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا دارد.«
محمد محسن بیگی، مدیرکل دفتر سالمت 
و تندرستی وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو 
با ایلنا در پاسخ به سوالی درباره زمان بازگشایی 
مــدارس بیــان کــرد: هنــوز جزئیــات کار از ســوی 
ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم نشــده است، با 
توجــه به وضــع فعلی بیماری فعال تصمیمی برای 

بازگشایی حضوری گرفته نشده است. 
وی در ادامــه گفــت: ســال تحصیلــی از اول 
مهــر آغــاز خواهد شــد، امــا آموزش هــا به صورت 
غیرحضوری هســتند، تا اینکــه وضع این ویروس 
بــه مــا اجــازه بدهنــد بــا نظــر و تاییــد ســتاد ملی 
مقابله با کرونا یک زمان مشخص جهت آموزش 
حضــوری در نظــر گرفتــه شــود. به نظــر می آید با 
وضــع فعلــی حداقــل در مهــر، آمــوزش حضــوری 
نخواهیــم داشــت. اگــر شــرایط مناســب تر شــود 
ممکن است از آبان سال ۱۴۰۰ به شکل مدیریت 
شــده مــدارس بــرای کالس حضــوری بازگشــایی 
شــود، امــا اگــر بــاز هــم مشــکل داشــته باشــیم، 

امکان تأخیر مجدد نیز وجود دارد. 
محســن بیگی افزود: هــم اکنون با قطعیت 
می توانیــم بگوییــم کــه در مهــر آمــوزش حضوری 
نیست، اما اینکه وضع آبان چطور باشد بستگی 
بــه وضــع ویــروس کرونــا و تصمیمات ســتاد ملی 

مقابله با کرونا دارد. 
آیــا در  کــه  ایــن ســوال  بــه  پاســخ  وی در 
دوران کرونــا بیماری هــای دانش آمــوزان توســط 
مــورد  پــرورش  و  آمــوزش  ســالمت  معاونــت 
رصــد قــرار گرفــت؟ گفــت: البته از آمــار و ارقام 
مــدت  ایــن  زیــرا  نداریــم،  چندانــی  اطالعــات 
دسترســی دقیقی به دانش آموزان نداشــته ایم، 
امــا واقعیــت این اســت کــه خیلــی از فعالیت ها 
در حوزه مسائل بهداشتی با شیوع کرونا تحت 

شــعاع قرار گرفته است. 
مدیــرکل دفتــر ســالمت و تندرســتی وزارت 
آموزش و پرورش ادامه داد: به عنوان مثال قبال 
مــواردی کــه در بحــث مکمل یــاری از جمله قرص 
آهــن و ویتامیــن دی بــرای دانش آمــوزان دختــر 
انجام می شد، از زمان کرونا تاکنون تامین نشده 
است، زیرا هم مدارس تعطیل بوده و هم وزارت 
بهداشت نتوانست آن ها را تامین کند پس قطعا 

این بخش هم آسیب دیده است. 
خدمــات  از  خیلــی  همچنیــن  افــزود:  وی 
دندانپزشــکی کــه در حــوزه دانش آمــوزان انجــام 
شــده اســت، بــا توجــه بــه تعطیلــی مــدارس این 
اقدامــات هــم به گونه ای تعطیل شــدند. در حال 
حاضر ما بیشتر کارهای آموزشی در کانال شبکه 

دانش آمــوزی شــاد را انجــام می دهیــم؛ به عنوان 
مثال در بحث تغذیه، بهداشــت و مراقبت فردی 
مطالبی در شــاد بارگذاری شــده اســت. اما چون 
بــه شــکل حضــوری بــه دانش آمــوزان دسترســی 
نداریــم بنابرایــن ایــن اقدامــات به گونــه ای تحت 

تاثیر قرار گرفته اند. 
محســن بیگی درباره ضرورت تامین مراقت 
بهداشــت در مدارس با توجه به گســترش کرونا 
در کشــور گفــت: مــا در ســاختارهای جدید اعالم 
کرده ایــم کــه مــدارس، فضایــی را بــه عنــوان اتاق 
بهداشــت داشــته باشــند البتــه برخــی از مدارس 
قدیمــی هــم اتاق بهداشــت تعبیــه کرده اند و یک 
سری تجهیزات و امکانات اولیه در نظر گرفته اند 
اما مشــکل اصلی ما نبود مربی بهداشــت اســت. 

اگــر اتــاق بهداشــت باشــد ولــی مربــی بهداشــت 
مربــی  جــذب  بــرای  دارد؟  فایــده ای  چــه  نباشــد 
بهداشــت مجــوز را ندادنــد و ۷۰ درصــد مــدارس 

مراقب و یا مربی بهداشت ندارند. 
وی افــزود: مــا در حــوزه آمــوزش و پــرورش 
بــرای تامیــن و جــذب نیروهــای مربــی بهداشــت 
ایــن زمینــه  امــا ســهمیه در  درخواســت داده ایــم 
محــدود اســت؛ تامیــن نیــرو و ســهمیه بیــن ســایر 
بخش ها تقسیم بندی می شود. ما در کشور حدود 
۱۰ هــزار مراقــب ســالمت کــم داریــم در حالــی که 
سهمیه برای جذب هزاران نفر را به ما می دهند. 
مدیــرکل دفتــر ســالمت و تندرســتی وزارت 
آمــوزش و پــرورش گفــت: مــا از ســتاد مقابلــه با 
کرونا درخواست کرده ایم برای این مساله به طور 

ویــژه مصوبه ای در نظر بگیرند، حال نمی دانم آیا 
تایید شود یا خیر؟ اگر مصوب شود به طور ویژه 
چنــد هــزار نفر دیگر به شــکل جداگانه به عنوان 
مربی بهداشت از طریق آزمون جذب می شوند و 

با همین شیوه مشکل حل خواهد شد. 
دز  اتمــام  خصــوص   در  بیگــی  محســن 
اول  فــاز  گفــت:  معلمــان  واکسیناســیون  اول 
واکسیناســیون معلمان تمام شــده و بیش از ۸۰ 
تــا ۸۵ درصــد مراجعه کنندگان واکســن دریافت 
کردند. البته برخی افراد نیز برای واکسیناســیون 
ممنوعیــت و محدودیــت داشــتند کــه نتوانســتند 
واکســن را دریافت کنند مثل زنان باردار یا افراد 
بیمــار. همچنیــن واکسیناســیون دز دوم نیــز از 

هفته جاری آغاز خواهد شد.

بعــد از حواشــی کــه در مورد تعییــن تکلیف 
داروهــای بــدون مجــوز در انبارهای گمــرک ایجاد 
شده بود، طی رایزنی صورت گرفته از سوی وزیر 
اقتصاد با وزیر بهداشت این موضوع حل و فصل 

خواهد شد.
بــه گــزارش ایســنا، بازدیــدی کــه روزگذشــته 
)شــنبه( خانــدوزی، وزیــر اقتصــاد از گمــرک امــام 
خمینی )ره( داشت با تصمیم گیری هایی در رابطه 
با چند مورد همراه بود که از جمله آن می توان به 
بحث ترخیص کاالهای دپو شده و به ویژه دارو و 

اقالم کرونا اشاره کرد.
از مدتــی پیش مســئوالن گمــرک ایران اعالم 
کــرده بودنــد کــه حجمــی از دارو در گمــرک امــام 
خمینــی )ره( دپو شــده کــه حدود ۱۸ تن مربوط به 

اقالم مرتبط به کرونا است.
در همین راســتا، بازدیدی از ســوی دادستان 
و البته نمایندگان سایر دستگاه ها از جمله وزارت 
بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو صــورت گرفــت 
و مقــرر شــد کــه تعییــن تکلیــف و ترخیــص اقــالم 
بــه ســرعت صــورت گرفتــه و  دارویــی در گمــرک 
براســاس آن ترخیص این کاالها از جمله ســرم یا 
واکســن و اقالم مرتبط با کرونا در صورت داشــتن 
مجــوز وزارت بهداشــت بــه صورت حمل یکســره و 
بدون تخلیه در انبارهای گمرک ترخیص و تحویل 
شــود که ترخیص داروهای دپو شــده نیز با مجوز 

وزارت بهداشت در هفته های اخیر آغاز شد.  
در این بین، اعالم مســئوالن ســازمان غذا و 
دارو از این حکایت داشــت که بخشی از داروهای 

دپــو شــده بــا مجــوز وزارت بهداشــت وارد گمــرک 
نشــده اســت و در نهایــت اقــدام موثری هــم برای 

تعیین تکلیف آن صورت نگرفت.
امــا آن طــور کــه معــاون فنــی گمــرک ایــران 
می گویــد در بازدیــد وزیــر اقتصــاد، وی در جریــان 
شــرایط دپــوی کاال و از جملــه داروهــای وارد و دپو 
شــده در گمــرک امــام خمینی)ره( قــرار گرفته و بر 

تسریع ترخیص آن تاکید کرده است.
ارونقــی گفــت کــه بــا رایزنــی وزیــر اقتصــاد 
مــورد  در  شــد  مقــرر  داشــته  بهداشــت  وزیــر  بــا 
تعییــن تکلیــف بخشــی از داروهــای دپــو شــده که 
هنــوز مجــوز وزارت بهداشــت را دریافــت نکــرده و 
وزارتخانــه بــه آن ورود نکرده اســت، تصمیم گیری 
شــود. بــه گفتــه ارونقی، بــا مذاکره صــورت گرفته 

تســریع تعیین تکلیف داروهــای موجود در گمرک 
امــام خمینــی )ره( بــه زودی در دســتور کار قــرار 

خواهد گرفت.
درجریــان تعیین تکلیــف و ترخیص داروهای 
دپــو شــده در گمــرک امــام خمینــی )ره( یکــی از 
مســائلی کــه از ســوی ســازمان غــذا و دارو مطــرح 
بــود بــه ایــن برمی گشــت کــه تاکیــد دارنــد نبایــد 
وزارت  مجــوز  هنــوز  کــه  دارویــی  محموله هــای 
بهداشــت را دریافت نکرده و ثبت ســفارش ندارد 
بــه گمــرک وارد شــود و گمــرک بایــد جلــوی آنهــا را 
قبال می گرفته است و در ادامه نیز از گمرک ایران 
خواستند تا مانع ورود این اقالم به گمرکات شود، 
ایــن در حالــی مطــرح بــود کــه اکنون رویــه تجارت 
خارجــی به نحوی اســت کــه در کنــار کاالهایی که 

واردکننــده بــا انجــام ثبت ســفارش و مجــوز آن را 
بــه گمــرک و بنــادر مــی آورد بخشــی از اقــالم نیــز 
ابتــدا وارد گمــرک و بنــادر می شــود و بــه دنبال آن 
واردکننــده بــرای دریافــت مجوزهای دســتگاه های 
مربوطه اقدام و در صورت تایید ترخیص می شود.
ســوی  از  انتقاداتــی  بارهــا  کــه  هرچنــد 
دســتگاه های حــوزه تجــارت از جملــه گمــرک ایران 
در رابطــه بــا ایــن رویه نادرســت مطرح بــوده ولی 
هنــوز اصالحــی صــورت نگرفتــه اســت و در نهایت 
بارهــا این مشــکل ایجاد شــده که حجــم زیادی از 
کاالها از جمله دارو که حتی مجوز ورود به کشور 
را ندارند از سوی وارد کنندگان وارد و در گمرک و 
بنادر دپو می شود و گمرک نیز طبق قانون تا قبل 

از اظهار آنها مسئولیتی بر عهده ندارد.

رئیس سازمان غذا و دارو با رد اظهاراتی 
ســینوفارم  واکســن  معتبرنبــودن  بــر  مبنــی 
وارداتــی بــه ایران، گفت که تمام واکســن های 
وارداتــی بــه کشــور حتمــا باید عاوه بر کشــور 
سازنده، در چند کشور معتبر دیگر هم سابقه 
مصرف داشــته باشــند. در عین حال نشریه ای 
کــه ایــن شــایعه را پخــش کرده، اگــر ظرف ۴۸ 

ســاعت آینده مدارک مســتدل و مســتند به ما 
ارائه ندهد، یقینا شکایت خواهیم کرد.

بنابر اعالم کانال تلگرامی وبدا، محمدرضا 
شانه ســاز در واکنش به انتشــار شایعاتی مبنی 
کــه  منبعــی  از  واکســن ســینوفارم  واردات  بــر 
نــدارد،  را  بهداشــت  جهانــی  ســازمان  تاییدیــه 
گفت: تمام واکسن های وارداتی به کشور حتما 

بایــد عــالوه بــر کشــور ســازنده، در چند کشــور 
معتبر دیگر هم سابقه مصرف داشته باشد.

وی افزود: بر همین اســاس به هموطنانم 
اطمینــان می دهــم کــه به این شــایعات به هیچ 
وجه توجه نکنند. ما ۱۰۰ درصد این اظهارات را 

تکذیب می کنیم.
حفــظ  کــه  آنجایــی  از  گفــت:  شانه ســاز 

وزارت  مهــم  وظایــف  از  یکــی  روانــی  آرامــش 
بهداشت به ویژه در این شرایط سخت کرونایی 
است، اگر ظرف ۴۸ ساعت آینده نشریه ای که 
ایــن ادعــا را انجــام داده و این شــایعه را پخش 
کــرده، مــدارک مســتدل و مســتند بــه مــا ارائــه 
ندهد، یقینا در مراجع ذی صالح پیگیر خواهیم 

شد و شکایت خواهیم کرد.

 تست تشخیص کرونا

با بیمه سالمت رایگان 
شد

دبیرخانــه شــورای  عالــی بیمــه ســامت بــا 
ارســال نامــه ای، رایــگان شــدن فرانشــیز تســت 
و  درمانــی  مراکــز  بــه  را   ۱۹ کوویــد  تشــخیصی 

تشخیصی کشور اعام کرد.
بنابــر اعــالم روابــط عمومــی ســازمان بیمــه 
ســالمت، در نامــه دبیرخانــه شــورای  عالــی بیمــه 
سالمت آمده است:» به  منظور کاهش پرداخت 
از جیب مردم و شناسایی به  موقع افراد مشکوک 
مبتــال بــه کووید ۱۹ با عنایت به فرمایشــات مقام  
معظم رهبری، خود پرداخت )فرانشیز( به  منظور 
دریافــت تســت گلوبــال تشــخیص آزمایشــگاهی 
کوویــد ۱۹ بــا کــد ۸۰۵۱۱۹ کتــاب ارزش نســبی 
خدمــات ســالمت، در بخــش ســرپایی بــا رعایــت 
شــرایط ذیل تا سقف تعرفه بخش دولتی رایگان 
بیمه گــر  توســط ســازمان های  کامــل  طــور  بــه   و 

پرداخت خواهد شد.
اول: صرفاً در مراکز مجاز ارائه خدمت طبق 
اعالم وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
و با رعایت استانداردها و ضوابط فنی آزمایشگاه 

مرجع سالمت در مرکز ارائه دهنده خدمت
پروتکل هــای  و  اندیکاســیون  رعایــت  دوم: 
ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و دســتورالعمل مصوب ابالغی دبیرخانه شــورای  

عالی بیمه سالمت کشور
ســامانه های  در  اطالعــات  ثبــت  ســوم: 
پرونــده الکترونیــک ســطح یک تبــادل اطالعات و 
در ســامانه پرونده الکترونیک ایرانیان )ســپاس( 

سطح دو«

مدیرکل دفتر سامت وزارت آموزش و پرورش: آموزش 
حضوری در مهر نداریم

تعیین تکلیف داروهای بدون مجوز دپوشده با مذاکره وزیران اقتصاد و بهداشت

 ۱۴۲ شهر به رنگ نارنجی
و زرد درآمدند

کرونایــی  رنگ بنــدی  نقشــه  آخریــن  اســاس  بــر 
 ۱۱۰ قرمــز،  وضعیــت  در  شهرســتان   ۳۰۶ کشــور،  در 
شهرســتان در وضعیــت نارنجــی و ۳۲ شهرســتان در 

وضعیت زرد قرار دارند.
بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، نقشه رنگ بندی 
جدید کشور از  ۶ شهریور به این صورت است که ۳۰۶ 
شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۱۰ شهرستان در وضعیت 

نارنجی و ۳۲ شهرستان در وضعیت زرد قرار دارد.
بر اساس نقشه رنگ بندی جدید، شهرهای اسکو، 
آذربایجــان  پیرانشــهردر  آذربایجــان شــرقی،  در  کلیبــر 
غربی، بیله ســوار در اردبیل، برخوار، دهاقان، شــاهین 
شــهر و میمه در اصفهان، درمیان، ســرایان در خراســان 
جنوبی، بجستان، جوین، کوهسرخ در خراسان رضوی، 
ســلطانیه در زنجان، مهدی شــهر در سمنان، سرچهان، 
فراشــبند در فــارس، رومشــکان در لرســتان، دهــگالن، 

کامیاران در کردستان، وارد وضعیت قرمز شدند.
در عیــن حــال بر اســاس نقشــه رنگ بنــدی جدید، 
دشــتی،  اصفهــان،  در  بیــدگل  و  آران  شهرســتان های 
دیر، دیلم، عســلویه در بوشــهر، بهارســتان، پاکدشــت، 
پردیس، و پیشــوا در تهران، جغتای در خراسان رضوی، 
ســرخه در ســمنان، ایرانشــهر، بمپــور، زابــل، ســراوان، 
ســیب و ســوران، قصرقنــد در سیســتان و بلوچســتان، 
ارســنجان، اوز، زرقــان، گــراش در فــارس، آمــل، بابــل، 
بابلســر، بهشــهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه  شمالی، 
فریدونکنار، قائم شهر، محمودآباد، میاندورود، نوشهر، 
آشــتیان،  مازنــدران،  در  گلــوگاه  چالــوس، کالردشــت، 
تفــرش، دلیجان، کمیجان در مرکزی،ابوموســی، حاجی 
آباد، ســیریک، پارسیان، کیش در هرمزگان، رابر، راور، 
رفســنجان، رودبــار جنــوب، ریــگان، ســیرجان، فاریاب، 
قلعــه گنج، نرماشــیر، کهنوج در کرمان، باشــت، دنا در 
کهگیلویــه و بویــر احمــد، رامیــان، علی آباد، مــراوه تپه، 
مینودشــت، کردکــوی، گالیکــش در گلســتان، املــش، 
رضوانشــهر، رودســر، شــفت، فومــن در گیــالن، ابرکوه، 
بهاباد، تفت، خاتم در یزد از وضعیت قرمز خارج شدند.

بانــک مرکزی مصوبه ســتاد ملی مدیریت 
کرونــا را در خصــوص تســهیات ودیعــه اجــاره 

مسکن، به بانک های عامل اباغ کرد.
ایــن  متــن  مرکــزی،  بانــک  گــزارش  بــه 

بخشنامه به شرح زیر است:
مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای 
دریافت تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن تا 
پایــان شــهریور۱۴۰۰ تمدید می شــود. بانک ها و 

مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذر 
سال جاری تسهیالت مذکور را پرداخت کنند.

ســقف مبلغ این تسهیالت برای کالن شهر 
تهــران ۷۰ میلیــون تومــان، ســایر کالن شــهرها 

۴۰ میلیــون تومــان و ســایر شــهرها ۲۵ میلیــون 
تومان تعیین می شــود. بر این اســاس، شرایط و 
مقررات مترتب بر این تسهیالت در سال ۱۳۹۹، 

در سال جاری نیز به قوت خود باقی است.

واکنش سازمان غذا و دارو به شایعه معتبر نبودن واکسن سینوفارم وارداتی

بانک مرکزی مهلت ثبت نام و سقف تسهیات ودیعه اجاره مسکن به بانک ها 
را اباغ کرد

علیرغــم وعده های بســیار، پــاداش پایان 
نشــده  پرداخــت   ۹۹ بازنشســتگان  خدمــت 

است.
بازنشســتگان فرهنگــی در تمــاس با ایلنا، 
خــود  خدمــت  پایــان  پــاداش  واریزنشــدن  از 
انتقــاد کردنــد. ایــن بازنشســتگان که ســال ۹۹ 
بازنشســت شــده اند، می گویند: هنــوز معوقات 

ما واریز نشده است.
بازنشستگان با اشاره به وعده های بسیار 

مقامــات ســازمان برنامــه و بودجــه قبلــی بابت 
واریــز پــاداش پایان خدمت تمام بازنشســتگان 
قبــل از پایــان کار دولــت دوازدهــم می گوینــد: 
ایــن وعده هــا محقق نشــد؛ علیرغــم اینکه ادعا 
کردنــد اعتبــار مــورد نیاز فراهم شــده و به همه 
اســتان های کشــور اختصــاص یافتــه، تــا امــروز 

پاداش پایان خدمت ما واریز نشده است.
نگرانــی عمده  بازنشســتگان بابِت کاهش 
شــدید ارزش معوقــات در طــول زمــان اســت؛ 

آن ها می گویند: هر روز تاخیر، موجب کاســتن 
از ارزش خریــد پــول می شــود؛ اگر این معوقات 
را تا پایان ماه جاری نپردازند، ما بازهم متضرر 

خواهیم شد.
در مــاه گذشــته، رئیــس ســازمان برنامه و 
بودجــه بارهــا اعــالم کــرد اعتبار مورد نیــاز برای 
پرداخــت پــاداش پایــان خدمــت بازنشســتگان 
اســتان ها  تمــام  بــه  و  شــده  فراهــم  کشــوری 

پرداخت شده است.

انتقاد بازنشستگان 
فرهنگی از واریزنشدن 

پاداش پایان خدمت


