
انعطاف پذیری شبکه برق رسانی؛ چالش آینده تمام برقی بدون کربن 
ترجمه: سلیم حیدری

ایالــت  در  طوالنی مــدت  خاموشــی های 
لوئیزیانــای آمریکا به دنبال طوفان آیدا یادآور 
ایــن اســت کــه اگــر در آینده خدمات بیشــتری 
ماننــد خودروهــای برقــی بــه نیــروی الکتریکی 
وابســته باشــند، شــبکه بــرق بایــد مقاوم تــر و 

مطمئن تر شود.
سیســتم بــرق اکنــون مســتقیماً مســئول 
ارائــه طیــف گســترده ای از خدمــات انــرژی در 
خانه هــا، ادارات و کارخانه هــا از جمله گرمایش 
فضــا، تهویــه مطبوع، آشــپزی، یخچــال و ایجاد 

قدرت است.
ایــن شــبکه همچنین قلب مجموعــه ای از 
سیســتم های مهــم دیگــر از جملــه تامیــن نفت 
و گاز، آب و فاضــاب، حمل و نقــل، ارتباطــات، 
ایمنی و مراقبت های بهداشــتی اســت که بدون 

آن به درستی نمی توانند، کار کند.
ً مســئول  در آینــده، شــبکه بــرق احتمــاال
ارائــه خدمــات انرژی بیشــتری نیــز خواهد بود؛ 
زیرا سیاســت گذاران تاش می کنند بسیاری از 
خدمات دیگر را به عنوان بخشــی از اســتراتژی 
انتشــار صفــر آالینده هــای ناشــی از انــرژی بــه 

شبکه برق گره بزنند. 
اما با عجله برای برقی شدن کل سیستم 
انــرژی، سیاســت گذاران ممکــن اســت به دلیل 
قطع برق طوالنی مدت، ناخواسته آسیب پذیری 

اقتصاد و جامعه خود را افزایش دهند.
بــه جــای چند سیســتم متصل بــه هم اما 
جــدا بــرای بــرق، گاز، نفــت و حمــل و نقــل، در 
آینــده فقــط یک سیســتم کامــاً یکپارچه برقی 
وجود خواهد داشــت که آســیب پذیری آن را در 

برابر خرابی های فاجعه بار افزایش می دهد.
پیونــد  طریــق  از  ایجاد شــده  خطــر 
سیســتم های جداگانــه قبلــی بــه یک سیســتم 

شکســت،  مســتعد  مرکــزی 
شــده  درک  کــه  دهه  هاســت 

است. 
هرچــه  خــاص،  طــور  بــه 
سیستم ها بیشتر به هم متصل 
وجــود  بیشــتری  خطــر  شــوند، 
دارد؛ زیــرا یک مشــکل غیرقابل 
قســمت  یــک  در  بینــی  پیــش 
می توانــد در کل سیســتم رخنه 

کند.
اکنون خاموشی برخی خدمات )روشنایی( 
را از دســترس خــارج می کند، اما ممکن اســت 
خانوارهــا و مشــاغل بتواننــد از خدمــات دیگــر 
)گرمایــش گاز، خودروهــای بنزینــی( اســتفاده 
کنند. در آینده، خاموشی می تواند همه خدمات 

انرژی را مختل کند.

انعطاف پذیری شبکه ای 
سیاســتگذاران بایــد بــه قابلیــت اطمینان 
سیســتم بــرق توجه بیشــتری داشــته باشــند و 
احتمال وقوع خاموشی ها را به حداقل برسانند. 
ً با اطمینان از در دسترس بودن  این کار معموال
تولید کافی و سیستم یکپارچه حذف شوک های 

برقی صورت می پذیرد.
امــا حتی در یک سیســتم خــوب، برخی از 
خاموشــی ها اجتنــاب ناپذیــر هســتند. بنابراین 
سیاســت گذاران بایــد به انعطاف پذیری شــبکه 
بــرق بیشــتر توجــه کننــد و اطمینــان حاصــل 
کننــد کــه در صورت خرابی سیســتم به ســرعت 
بهبود می یابد و پیامدهای نامطلوب به حداقل 

می رسد.
»افزایــش انعطــاف پذیــری سیســتم برق 
کشور« عنوان یک مطالعه بزرگ پژوهشی بود 
که آکادمی های ملی علوم، مهندسی و پزشکی 

ایــاالت متحــده در ســال 2017 
منتشر کردند.

محققــان طیــف وســیعی 
حمــات  جملــه  از  تهدیدهــا  از 
زلزلــه،  خشکســالی،  ســایبری، 
ســیل، توفان، تگــرگ، خطاهای 
فیزیکــی،  حمــات  اجرایــی، 
فــوران  ســونامی،  گردبــاد، 
آتش ســوزی های  و  آتشفشــان 

دهشتناک را شناسایی کردند.
معمــوالً  بــرق  شــبکه  اختــاالت  بیشــتر 
منطقــه ای هســتند، فقــط چنــد ســاعت طــول 
می کشد و نتایج به طور معمول بحرانی نیست 

اما ناخوشایند است.
مصــرف کننــدگان بــرق کــه دارای نیازهای 
بیمارســتان ها،  ماننــد  هســتند،  حیاتــی 
ایســتگاه های پلیــس و نیروگاه های هســته ای، 
بــا باتــری یــا ژنراتورهــای دیزلــی خــود را بــرای 

اختاالت موقت برق آماده می کنند.
بــا وجــود ایــن، یــک درصــد از ژنراتورهــای 
دیزلــی در نیروگاه هــای هســته ای کار نمی کنند 
و 15 درصــد پــس از 24 ســاعت کار مــداوم از 
کار می افتند. ژنراتورهای بیمارستانی 10 درصد 
از مواقــع شــروع بــه کار نمی کننــد. ژنراتورهــای 
خانگــی حتــی بســیار غیــر قابــل اعتمادترنــد. 
اختاالت طوالنی و وسیع خدمات برقی بسیار 
بیشــتر از آنچــه کاربــران تصــور می کننــد، رخ 

می دهد و پیامدهای بسیار جدی تری دارد.

خاموشی های عظیم
در 40 ســال گذشــته، آمریــکای شــمالی 
مجموعه ای از خاموشــی های بزرگ را مشــاهده 
کــرده اســت کــه خدمــات را به 10 هــزار مگاوات 
بار برای مصرف کنندگان تقلیل داده است. این 

میزان برق تنها معادل کل اوج تقاضای برق در 
شهر نیویورک است.

از خاموشــی هایی کــه در مقیــاس  پــس 
بــزرگ اتفــاق افتــاد، بســیاری از مشــتریان در 
عرض چند ســاعت یا یک یا دو روز برق خود را 
دوباره برقرار کردند، اما برخی از مشــتریان یک 

ماه یا بیشتر بدون برق بودند.
در توفــان یخــی ژانویه 1998، ســه خط از 
چهــار خــط انتقــال اصلی در منطقــه مونترال از 
خــط خــارج شــد و بســیاری از شــهرها بــه دلیل 
قطعی برق تصفیه خانه و ایســتگاه های پمپاژ،  

آب خود را از دست دادند.
مقامــات شــهر تخلیــه و انتقــال ســاکنان 
در  را  المپیــک  اســتادیوم  ماننــد  اماکنــی  بــه 
نظــر گرفتنــد. اختــال در زنجیــره تأمیــن غــذا، 
فعالیت هــای  ســایر  و  ارتباطــات  حمل ونقــل، 

اقتصادی برای هفته ها ادامه داشت.
در منطقــه ســاحل جنوبی آمریــکا، که به 
»مثلــث تاریکــی« معروف شــد، برق دو تا ســه 
هفتــه قطــع شــد. مغازه هــای خواربــار فروشــی 
قــادر بــه بــاز گشــایی نبودنــد و بــا تمــام شــدن 
مایحتاج اولیه خود مواجه شدند. پمپ بنزین ها 
سوختشان تمام شد )یا قادر به پمپاژ نبودند( و 

خدمات اساسی حمل و نقل نامنظم بود.
منطقــه  شــمالی،  آمریــکای  از  خــارج  در 
مرکــزی شــهر اوکلنــد کشــور نیوزلنــد، تقریبــاً 
تمــام خدمــات شــبکه بــرق به مدت پنــج هفته 
در تابســتان 1998 قطع شــد. این اتفاق زمانی 
رخ داد کــه چهــار کابل اصلی که به این منطقه 

خدمات رسانی می کرد از شبکه خارج شد.
خرابی های عظیم شبکه برق شایع است و 
می تواند صدها هزار یا حتی میلیون ها مشتری 

را برای هفته ها بدون خدمات برقی رها کند.
ادامه در صفحه 4

معاون مســکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرســازی از اتمام بررســی طرح اجاره داری 
حرفــه ای در کمیســیون های تخصصــی دولت 
و ارائــه آن بــه صحــن هیــات وزیــران بــرای 

تصویب خبر داد.
وزارت  کــه  اســت  ســال  یــک  از  بیــش 
پیگیــری تصویــب  حــال  در  راه و شهرســازی 
اجــاره داری حرفــه ای در هیات دولت در قالب 
اصــاح آیین نامــه اجرایــی قانــون ســاماندهی 
و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن اســت؛ 
حاال معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی از اتمــام بررســی طرح اجــاره داری 
حرفه ای در کمیســیون های تخصصی دولت و 
ارائه آن به صحن هیات وزیران برای تصویب 

خبر داد.
بــه گــزارش مهــر، بــر اســاس اصاحــات 
می تواننــد  ســرمایه گذاران  پیشنهادشــده، 
ساخت و ســاز  بــه  اقــدام  دولتــی  اراضــی  در 
کــرده و ســپس واحدهــای ســاخته شــده را با 
»تعرفه هــای در نظــر گرفتــه شــده از ســوی 
بــدون  بــه اقشــار  وزارت راه و شهرســازی«، 
مســکن، خانــه اولی هــا، زوج هــای جــوان و… 

برای مدت معلوم واگذار کنند.
در ایــن طــرح کــه از ســوی دفتــر اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی تهیــه شــده، 
قبیــل  از  دولتــی  غیــر  عمومــی  نهادهــای 
شهرداری ها، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان 
و دیگــر نهادهــای خدمات رســان در اولویــت 
اســتیجاری  مســکن  ســاخت  ســرمایه گذاری 

در اراضــی دولتــی هســتند و ســپس بخــش 
بهره منــد  منابــع  ایــن  از  خصوصــی می توانــد 

شود.
حمایت هــای  از  نیــز  حمایت هــا  نــوع 
مالیاتــی تــا تســهیات ارزان قیمــت را شــامل 

می شود.
اعضــای  ســوی  از  هــم  مشــابهی  طــرح 
از  تعــدادی  و  مجلــس  عمــران  کمیســیون 
نماینــدگان در حــال بررســی اســت کــه تیــر 
امســال از ســوی هیئت رئیســه مجلس اعام 
وصــول و بــرای بررســی عــادی بــه کمیســیون 

مربوطه ارسال شده است.
در ایــن طــرح، قــرار اســت شــهرداری ها 
از محــل آورده هــای خــود در اراضــی دولتــی 
یــا زمیــن شــهری اقــدام به ســاخت و ســاز در 
متراژهــای مختلــف کــرده و ســپس آن را بــه 
اقشار نیازمند یا زوج های جوان برای حداکثر 

5 سال واگذار کنند.
مســکن  معــاون  محمــودزاده،  محمــود 
در  شهرســازی،  و  راه  وزارت  ســاختمان  و 
گفت وگــو با خبرنــگار مهر درباره آخرین وضع 
اجــاره داری  در خصــوص  وزارت  ایــن  برنامــه 
اجــاره داری  برنامــه  کــرد:  اظهــار  حرفــه ای 
حرفــه ای نیمــه پاییز ســال گذشــته بــه هیئت 
دولت ارسال شد و  با توجه به تازه بودن این 
مطلب و نیز مســائل متعددی که وابســته به 
آن بــود، در کمیســیون های تخصصــی متعدد 

هیئت دولت بررسی شد.
او ادامــه داد: اکنــون بررســی ایــن طــرح 

دولــت  کمیســیون های تخصصــی هیئــت  در 
بــه اتمام رســیده و بــه زودی در صحن هیئت 

دولت مطرح شده و به تصویب می رسد.
افــزود:  و شهرســازی  راه  وزیــر  معــاون 
ایــن طــرح، اصــاح آییــن نامــه فعلــی قانــون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
است و در صورت تصویب هیئت دولت، برای 
اجــرا بــه وزارت راه و شهرســازی اباغ خواهد 
شــد و نیــازی بــه تغییر قانون و ارســال الیحه 

به مجلس نیست.
او یــادآور شــد: در اجــاره داری حرفــه ای، 
چنــد شــاخه کلــی دیــده شــده اســت؛ یکــی 
اجــاره داری  شــرکت های  تأســیس  موضــوع 
حرفــه ای اســت کــه بخــش خصوصی اســت و 
همــان  بــه  و  دریافــت  دولــت  از  کمک هایــی 
نسبت که کمک دریافت می کنند، قیمت های 
در نظر گرفته شــده برای مســتأجران، قابلیت 

کنترل و نرخ گذاری از سوی دولت را دارد.
دوم،  گونــه  گفــت:  محمــودزاده 
دســتگاه هایی ماننــد شــهرداری ها و نهادهای 
ایــن  در  کــه  هســتند  حمایتــی  و  خدماتــی 
آیین نامه مجاز شــمرده شــده اند که تعدادی 
از واحدهــای احداثــی را بــه صــورت اجــاره ای 
واجــدان  اختیــار  در  کننــدو  گــذاری  ســرمایه 

شرایط قرار دهند.
او خاطرنشــان کــرد: گونه ســومی که در 
ایــن آیین نامــه در نظــر گرفتــه شــده، افــرادی 
هستند که هم اکنون هم در حال اجاره داری 
هســتند ولــی نــه بــه صــورت حرفــه ای، بلکــه 

بــه صــورت ســنتی. در این ســاختار ایــن افراد 
حرفــه ای  اجــاره داری  مزایــای  از  می تواننــد 
اســتفاده کننــد. تبدیــل اجاره داری ســنتی به 
حرفــه ای می تواند منجر به افزایش واحدهای 
اجــاری بــه بــازار شــود و از ســوی دیگــر امکان 
فراهــم  را  اجــاره  بــازار  کنتــرل  و  نرخ گــذاری 

می کند.
دربــاره  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
اجــاره داری  شــرکت های  مالیاتــی  معافیــت 
حرفه ای افزود: بر اســاس قانــون مالیات های 
مســتقیم، مالــکان بیــش از 150 متــر مســکن 
اجاره ای در تهران و 200 متر در سایر شهرها، 
مشــمول مالیــات می شــوند؛ در ایــن خصوص 
مالیات بر اجاره مطرح نیست؛ در اجاره داری 
مالیــات  از  معــاف  شــرکت ها  ایــن  حرفــه ای، 
هســتند؛ بــه طــور کلــی مشــوق های مالیاتــی 
یکــی از ابزارهایــی اســت کــه بــه توســعه ایــن 
طرح و تشــویق به ســرمایه گذاری در آن کمک 

می کند.
او درباره نحوه واگذاری اراضی دولتی به 
ســرمایه گــذاران در این طرح گفــت: زمین به 
صورت 99 ســاله به ســرمایه گذاران می دهیم 
کــه عمــاً شــبیه رایگان اســت و قیمــت زمین 
حذف می شود که سبب می شود تا به نسبت 
متــراژ زمینــی کــه در اختیار ســرمایه گذار قرار 
کــه  یارانــه ای  تســهیات  میــزان  یــا  می گیــرد 
دریافــت می کنــد، نحوه کنترل دولت و وزارت 
تعییــن  و  تعرفه گــذاری  در  و شهرســازی  راه 

اجاره بها، نسبت سنجی و اعمال شود.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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 اجاره داری حرفه ای در یک قدمی 
طرح در هیات وزیران
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تکذیب واردات ال جی و سامسونگ
در مقابل پول های بلوکه شده از کره

دریافت وثیقه برای دریافت وام های خُرد 
تعیین تکلیف می شود
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هوالرزاق

روستاها پرتفوی صنعت 
بيمه را پربار می کنند

امیر هوشمند

دکتری مدیریت کسب و کار )DBA( و کارشناس صنعت بیمه

ضریــب  افزایــش 
صنعــت  پرتفــوی  و  نفــوذ 
نقــاط  از  همــواره  بیمــه 
می شــود  پیگیــری  شــهری 
امــا آیــا بیمه هــا نمی توانند 
پیوندهای مستحکمی را با 

روستاها ایجاد کنند؟
گســترش  بــا 
اقتصــادی،  فعالیت هــای 
توســعه روستا متناسب با 
توسعه بخش های مختلف 
صنعــت و خدمــات نیــز در 
دســتور کار دولت هــا قــرار 
طــوری  بــه  اســت؛  گرفتــه 

کــه توســعه روســتا در بســیار از کشــورها منجــر به توســعه 
کارآفرینــی، اشــتغال زایی، توســعه صنعتــی و ایجــاد ارزش 
افــزوده بــاال بــرای آنهــا شــده اســت و توانســته اند از مســیر 
توســعه روســتایی به رشــد و توســعه اقتصادی دست یابند؛ 
چراکه با این باور که توســعه واقعی بدون توســعه روستایی 
امکانپذیر نیست، برنامه ها و راهبردهای مدون و منسجمی 
را برای اســتفاده از ظرفیت روســتاها در اقتصاد خود تدوین 

و اجرا کرده اند. 
همچنین در ایران، اقتصاد روستا همواره جزء الینفک 
اقتصاد کشور بوده  است و سهم عمده ای از رشد اقتصادی 
متأثــر از اقتصــاد روســتایی به خصــوص در حوزه کشــاورزی 

بوده است.
 در ایــران 39 هــزار و 601 روســتا وجــود دارد کــه با 20 
میلیون و 730 هزار و 625 نفر جمعیت، سهمی معادل 26 

درصد از جمعیت کل کشور را در برمی گیرد.
میانگیــن ســهم اقتصــاد روســتا در اقتصــاد کشــور بــا 
احتســاب نفت حدوداً معادل 26.5 درصد و بدون احتساب 
نفت حدوداً معادل 22 درصد است. همچنین، 6 میلیون و 
386 هزار و 582 نفر از جمعیت شاغان کل کشور، متعلق 
بــه جامعه روســتایی اســت که ســهمی معــادل 28 درصد از 
اشــتغال کشــور را دارد.  از ایــن میــزان، 94 درصــد اشــتغال 
روســتایی در اختیــار بخش خصوصی اســت و تنهــا 6 درصد 

اشتغال مربوط به حوزه دولتی است.
از مجموع شــاغان جامعه روستایی نیز، 50.3 درصد 
در بخش کشاورزی، حدود 25.4 درصد در بخش صنعت و 
حدود 24.3 درصد در بخش خدمات به فعالیت مشغول اند.
 لذا همانگونه که از  آمار و شــواهد مشــخص اســت، 
اقتصاد روستایی یکی از مولفه های اساسی و مهم در اقتصاد 
کشور است.  بر همین اساس شرکت هاي بيمه مي توانند با 
شناسایی دقیق و تمرکز بر ظرفیت های این بخش از جامعه 
بــرای ارائــه خدمــات بیمــه ای مــورد نیاز ایــن گــروه توانمند از 
جامعــه تــاش کنند و با این کار ضمن افزایش ضریب نفوذ 
بیمــه در توانمندســازی اقتصــاد خانــواده و بخــش تولیدی و 

خدمات کوچک نقش آفرینی کنند.

ابطال مجوز ماموریت 
 کارمندان دولت
به سازمان ها و 

مؤسسات خصوصی
هیــات عمومــی دیــوان عدالــت اداری بــا صــدور رای 
مــاده ۱7 آییــن نامــه اجرایــی تبصــره ۲ ماده ۲۱ و مــاده ۱۲۱ 
قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع امکان ماموریت 
کارمنــدان دولــت بــه ســازمان ها و موسســات خصوصی را 

ابطال کرد.
بــه گــزارش ایلنــا، در ایــن پرونــده، شــاکی بــه موجب 
دادخواستی ابطال مواد 17 و 16 آیین نامه اجرایی تبصره 2 
ماده 21 و ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری )موضوع 
تصویب نامه شــماره 44295/20461 مورخ 89/1/31 هیأت 
وزیران( را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور 

خاصه اعام کرده است که:
ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری »مأموریت« 
را یکی از حاالت کارمندان رسمی تعیین کرده است و تسری 
آن بــه ســایر وضعیــت هــای اســتخدامی از جملــه پیمانی و 
قراردادی بر خاف ماده مذکور است. ماده 7 قانون مدیریت 
نیز کارمند دســتگاه اجرایی را تعریف کرده اســت و در ماده 
5 قانــون مذکــور نیــز دســتگاه اجرایی تعریف شــده اســت؛ 
لــذا مأمور شــدن کارمندان در مؤسســات غیــر دولتی مغایر 
بــا خدمت کارمند در دســتگاه اجرایــی موضوع تعریف ماده 
7 قانون مذکور است؛ چرا که عماً منفصل کننده مأمور از 
خدمت در دســتگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شــغلی 
مشغول می شود که در ساختار سازمانی موضوعیتی ندارد. 
در بنــد )ب( مــاده 116 قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری از 
وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موافقت 
بــا مأموریــت کارکنــان بــه موسســات غیردولتــی نمی باشــد 
و وظایــف آن شــورا همخــوان شــکل و ماهیــت آنچــه که در 
مقررات مورد شکایت تحمیل شده نمی باشد و این اقدامی 

خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده 

این شکایت رایی به این شرح صادر کرده است:
اطــاق مــاده 17 آیین نامــه اجرایی تبصــره )2( ماده 21 
و مــاده 121 قانــون مدیریت خدمات کشــوری در مواردی که 
اعــزام بــه مأموریــت بــه ســازمان ها و مؤسســات خصوصــی 
خارج از تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی را تجویز 
کرده، خاف قانون و خارج از حدود اختیار اســت و مســتند 
به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیات و آیین دادرسی 

دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

در اصالحاتی که وزارت شهرسازی برای آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
پیشنهاد کرده است،  بر خالف آیین نامه فعلی، بخش خصوصی نیز می تواند وارد حوزه اجاره داری حرفه ای شود

تأخیر اپل در ســـــــــــــــــرمقاله
به کارگیری چند ابزار 
دیجیتالی برای رفع 

اتهام تجاوز به حریم 
خصوصی

ترجمه: محمود نواب مطلق

دیجیتالــی  غــول 
ابــزار  چنــد  از  اســتفاده 
بــا  مبــارزه  بــرای  خــود 
را  کــودکان  پورنوگرافــی 
تحــت فشــار بســیاری از 
ســازمان های  و  کاربــران 
مردم نهاد به اتهام تجاوز 
و  خصوصــی  حریــم  بــه 
چنــد  کاربــران  اطالعــات 
ماه به تاخیر می اندازد.

کــرد  اعــام  شــهریور(   12( ســپتامبر  ســوم  ِــل  اَپ  
اســتفاده از ایــن ابزارهــا را کــه بــرای آی فــون و آی پــد 
پیش بینــی شــده بــود چنــد ماهــی بــه تأخیر مــی اندازد. 
ابزارهــای جدید مبارزه با پورنوگرافی کودکان اعتراضات 
فراوانــی را در کاربــران مدافــع حریــم خصوصی درفضای 

مجازی برانگیخته است.
از  مــرداد(  مــاه  اواســط   ( اوت  مــاه  اوایــل  ِــل  اَپ  
ویژگی های جدید سیستم های موجود در سرور  آی کلود 
و پیام رسان  آی مسیج در تشخیص بهتر تصاویر جنسی 
مورد استفاده کودکان در حساب های کاربری خانوادگی 

که مخصوص افراد نابالغ است، پرده برداشت. 
ایــن شــرکت کــه بــه ایســتادگی در برابــر مخالفــان 
مشهور است به آنها اطمینان داده است که سیستم های 
جدیــد هیــچ تعرضی به حریم خصوصــی زندگی کاربران 
نخواهد داشت. اما متخصصان رمزگذاری چون اسنودن 
نگــران ایــن هســتند کــه این نــوع ابزارها مورد اســتفاده 
جاسوســی قدرت هــای خودکامــه بــرای ورود بــه زندگــی 
خصوصــی افــراد قــرار گیــرد. شــرکت کوپرتینــو نیــز کــه 
همــواره بــه حمایــت از اطاعــات کاربــران خــود هنــگام 
فــروش تأکیــد می کنــد بــه آنهــا اطمینــان داده اســت که 
اســتفاده از سیســتم های جدید هیچ مشــکلی برای آنها 
ایجــاد نخواهــد کــرد.  در ایــن حــال ایــن شــرکت اعــام 
کرده اســت برای کســب نظر متخصصان و کارشناســان 
و تمامــی کاربــران و رفــع نگرانــی آنها درباره اســتفاده از 
سیســتم های جدید حمایتی از کودکان را چند ماهی به 

تأخیر می اندازد.
اپــل قبــا اعــام کــرده بــود قصــد دارد از ایــن ابزار 
جدیــد در دســتگاه های آی فــون، آی د، آی واچ و آی مــک 
در ایــاالت متحــده آمریــکا بهره برداری کنــد. اما ظاهرا از 
اینکه احیانا  تحت فشــار دســتگاه های نظارتی و قضایی 
قــرار گیرد؛ مجبور شــده اســت چند ماهــی این کار را به 
تأخیــر بینــدازد. هفته گذشــته در تغییری اساســی، اپل 
اعام کرد به ناشران برنامه های تلفن همراه اجازه داده 
اســت تا به مشــتریان خود سایر شــیوه های پرداخت به 
جــز اَپ اســتور را پیشــنهاد کننــد. اپل به کمــک این ابزار 
جدید می تواند تصویر بارگذاری شــده در ســرور ای کلود 
خــود را بــدون آنکــه مســتقیما بــه آن دسترســی داشــته 
باشــد، بــا تصاویــر مرکزکــودکان مفقــودی و کار کــه در 
ســرورش موجــود اســت، مقایســه کنــد. در ایــن حالــت 
بــرای یــک حســاب کاربــری همزمــان 30 تصویــر بازدیــد 
می شــود. امــا متخصصان رمزگــذاری ودلواپســان زندگی 
خصوصــی نگــران اســتفاده های دیگــر از این ابــزار جدید 
هستند. سیستم جدید دیگر در اپل توان اسکن تصاویر 
مورد استفاده کودکان در آی مسیج را دارد. کارشناسان 
مــی گوینــد همیــن کــه مــی شــود به تمــام اطاعــات یک 
پیام رســان دسترســی داشــت و آن را اســکن کرد بســیار 
نگران کننــده اســت. تعــدای زیــادی ســازمان مردم نهاد و 
7700 شخص از جمله ادوارد اسنودن، کارشناس سابق 
اطاعات رایانه ای ســیا، یک نامه سرگشــاده در اعتراض 

به فناوری جدید اثل را امضا کرده اند. 
پــس از اعــام ایــن شــرکت در بــه تأخیــر انداختــن 
اســتفاده از ابزارجدیــدش اســنودن در توئیتــی نوشــت: 
»وقتــی یــک شــرکتی برنامــه ای بــرای فریــب شــما دارد، 
اجــازه ندهید به شــما بگویند هیــچ کاری نباید کرد. این 
تأخیــر پیــروزی بزرگــی اســت ولــی فرامــوش نکنیــد ایــن 
برنامــه نمــرده و خودتــان را برای مبــارزه با آن در صورت 
برگشــت آماده کنید.« متیو گرین که در دانشــگاه جان 
هاپکینز رمزنگاری تدریس می کند، نیز از اقدام شــرکت 
اپــل در مشــاوره بــا مــردم و کارشناســان ابراز خرســندی 
کــرد. او نیــز در توئیــت خــود نوشــت: » مســئله صرفــا 
اســتفاده از یــک ابــزار جدیــد پیشــرفته نیســت؛ مســئله 

امنیت اطاعات محرمانه یک میلیارد کاربراست.«
از حقــوق  گــروه حمایــت  از اعضــای  اِوان گرینــر، 
ِ فیوچر«)جنگ برای آینده(  کاربــران اینترنتی »فایت فورد
نیــز بــا ابــراز خرســندی فــراوان از عقب نشــینی اپــل در 
اســتفاده ازابزار جدید می گوید: »اینکه این شــرکت در 
برابــر موج نگرانی های کاربران مجبور به تأخیر انداختن 
استفاده از  این ابزار جاسوسی خطرناک و بی پروا شده 
است، بسیار امیدوارکننده است ولی واقعیت آن است 
کــه هیــج وســیله مطمئنــی برای کنتــرل آن وجــود ندارد 
و بهتــر اســت اســتفاده از آن بــه طور کلی به فراموشــی 

سپرده شود.« 
در نقطــه مقابــل، اندی بارو، مســئول حفظ امنیت 
کــودکان در فضــای مجــازی در انجمن ملی پیشــگیری از 
ظلم به کودکان که در انگلســتان مســتقر اســت با ابراز 
تأسف از این تصمیم ابراز عقیده کرد: »این تصمیم اَپِل 
در بــه تأخیــر انداختن اســتفاده از ابزار جدی فوق العاده 
ناامیدکننــده اســت. این شــرکت در جســت وجوی حفظ 
امنیــت و حفاظــت از کاربــران خــود بــوده اســت و ایــن 
اقدام صرفا به منظور برخورد مناســب با منتقدان بوده 

است.«
منبع : راشاتودی

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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 افزایش 200 درصدی
قیمت سویای وارداتی با ارز 

4200 تومانی
رئیــساتحادیــهبنکدارانموادغذاییبــابیاناینکه
قیمــتســویانســبتبهمدتمشــابهســالگذشــته200 
درصــدافزایــشیافتهاســت،عنوانکردکــهایندرحالی
استکهاینکاالباارز4200تومانیواردکشورمیشود.
قاسمعلی حسنی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، از 
افزایش قیمت ســویا خبر داد و گفت: قیمت ســویا نسبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 200 درصد افزایــش یافته 

است.
رئیــس اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایی تهــران افزود: 
قیمت هر کیلوگرم سویا در سال گذشته 6800 تومان بود 
کــه اکنــون قیمت هــر کیلوگرم آن با توجه بــه کیفیت بین 

19هزار و 500 تا 22هزار تومان است.
او بــا بیــان اینکــه ســویا بــا ارز دولتــی 4200 تومانــی 
وارد کشــور می شــود، گفــت: ســویا بــه عنــوان یــک دانــه 
روغنــی، کاالیــی وارداتــی اســت که بعــد از روغن کشــی در 
کارخانه های ســویا خوراکی اســتحصال می شود. حسنی با 
بیان اینکه در مورد این کاال گران فروشــی صورت می گیرد، 
گفــت: هــر کاالیــی که با ارز دولتی وارد می شــود، به دلیل 
آنکه یک ششم قیمت واقعی قیمت گذاری می شود، از آن 
سواستفاده می شود و در بازار به چندین برابر قیمت تمام 

شده وارداتی فروخته می شود.

توقف طرح کد شناسه کاال
رئیــسهیاتمدیرهانجمنلوازمصوتیوتصویری
بــابیاناینکهازســتادمبارزهبــاقاچاقکاالمیخواهیم
بــرایحمایــتازتولیــدداخلفکریبهحــالقاچاقکاال
دربــازارکنــد،عنوانکردکهچراســتادمبارزهباقاچاق
کاالاجرایطرحکدشناسهکاالرامتوقفکردهاست؟
بــا خبرگــزاری  در گفت وگــو  موســوی مجد  علیرضــا 
تســنیم، بــا اشــاره بــه اینکــه قاچاق چندســالی اســت که 
کــرده  روبــه رو  متعــددی  مشــکالت  بــا  را  داخــل  تولیــد 
اســت، اظهــار کرد: در بازار لوازم خانگــی کاالهای قاچاق 
بــدون پرداخــت هیــج عوارضی به فروش می رســد جالب 
ارزان  قیمتهــای  فریــب  نیــز  اینجاســت مصرف کننــدگان 
کاالهــای قاچــاق را خــورده و نســبت به خریــد آنها اقدام 
نــدارد  گارانتــی  هیــچ  کاالهــا  ایــن  درحالیکــه  می کننــد 
روبــه رو مشــکالت  بــا  را  مصرف کننــدگان  آینــده  در   و 

خواهند کرد.
او با بیان اینکه متاسفانه هیچ برخوردی با کاالهای 
قاچــاق موجــود در بــازار نمی شــود، افــزود: تولیدکننــده 
داخلــی مجبــور اســت ضمــن صــرف هزینه هــای زیــاد از 
جملــه هزینه هــای دولتــی در نهایــت محصــوالت خــود را 
روانــه بــازار کننــد امــا کاالهــای قاچــاق هیچ کــدام از این 
هزینه ها را پرداخت نمی کنند و طبیعی است که قیمت 

آنها نسبت به محصوالت داخلی ارزانتر باشد.
رئیــس هیئت مدیــره انجمن لوازم صوتی و تصویری 
در ادامه صحبتهای خود به موضوع اجرای کد شناســایی 
کاال در لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال در بخش شناسه کاال سرمایه 
گــذاری زیــادی را انجــام داد و حتــی توانســت در ســطح 
لــوازم  کاالهــای  فــروش  در  را  برخوردهــای الزم  عرضــه 
خانگی انجام دهد اما متاسفانه یک دستور باعث شد تا 

اجرای این طرح متوقف شود.
موســوی مجد افــزود: تقاضــای مــا از ســتاد مبارزه با 
قاچاق کاال این است که برخورد الزم را با کاالهای قاچاق 
موجود در بازار انجام دهد و بستر مناسب را برای اجرای 
مجدد شناســه کاال فراهم ســازد، چراکه با اجرایی شــدن 
ایــن طــرح در ســطح عرضــه، موفقیت های بســیاری برای 

برخــورد با کاالهای قاچاق صورت گرفته بود.
و  قاچــاق کاال  بــا  مبــارزه  از ســتاد  کــرد:  تاکیــد  او 
ســازمان های ذی ربــط می خواهیــم بــرای حمایــت از تولید 
داخــل فکــری بــه حــال قاچــاق کاال در بــازار انجــام دهد. 
قاچاق کاال عاملی شده که صدمات زیادی به تولید ملی 
وارد شــود و آنهــا بــه راحتی در بــازار کاالهای خود را وارد 
و بــه فــروش می رســانند و متاســفانه کســی هــم بــا آنهــا 

برخورد نمی کند.
 در شــهریور ســال 95 آیین نامه شناســه و رهگیری 
کاال موضــوع مــاده 13 قانــون مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز 
از ســوی دولت ابالغ شــد و پیرو آن دستورالعمل اجرایی 
و اخــذ شناســه کاال بــرای گــروه لوازم خانگی تدوین شــد 
کــه مشــمول 7 قلــم کاال در صنعــت لوازم خانگی شــامل 
کولر، یخچال، تلویزیون، ماشــین لباسشویی، ماکرویو و 
جاروبرقی بود اما بعد از وقفه ای، نهایت در ســال 1398 
بعــد از ســه ســال انتظــار باالخــره آیین نامــه شناســه و 
رهگیری کاال موضوع ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در بخش لوازم خانگی اجرا شد؛ به طوری که وزارت 
صمــت بــه تمامــی تولیدکننــدگان و تشــکل های صنعتــی 
لــوازم خانگــی تولید داخل تــا 15 دی فرصت داد که برای 
هشــت گــروه کاالیــی خــود فراینــد ثبت و اخذ شناســه را 
انجام دهند و برای کاالهای خود شناسه دریافت کنند و 
بعد از 15 دی کاالهایی که دارای شناســه کاال نباشــد در 
سطح بازار کاالی قاچاق تلقی می شوند اما این مهلت تا 
15بهمن تمدید شد و طرح برخورد با لوازم خانگی بدون 
شناســه از چهارشــنبه )16 بهمــن 1398( از ســوی ســتاد 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز آغاز شد.
ایــن هشــت گــروه کاالیــی شــامل کولــر، یخچــال، 
ماکروویــو،  لباسشــویی،  ماشــین  تلویزیــون،  فریــزر، 
جاروبرقــی و پکیــج اســت، امــا با تصویب و ابــالغ ضوابط 
تبصــره 4 الحاقــی مــاده 18 قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
و ارز در گــروه کاالیــی لــوازم خانگــی، برقــی و الکترونیک 
از ســوی رئیس جمهــوری و الزامــی شــدن ضوابــط تعییــن 
شــده در ایــن مصوبــه، بــرای گــروه )ب( از مــورخ 1400، 
کلیــه کاالهــای لــوازم خانگــی گــروه ب شــامل اتــو برقی، 
اجــاق گاز، آبمیوه گیری، آبســردکن، آســیاب، آون برقی، 
پنکه، تصفیه آب، جاروشارژی، چرخ گوشت، چای ساز، 
ســینمای خانوادگــی، غذاســاز، قهوه ســاز، گوشــت کوب 
الکترونیکــی، مخلوط کن الکترونیکی،همزن، بخارشــوی، 
اتوپــرس، آرام پــز و زودپز، داکت اســپیلت، تصفیه هوا و 

تســتر ملزم به دریافت شناسه رهگیری شدند.
متأســفانه نظارت بر اجرای این طرح در پی شــیوع 

ویروس کرونا فعالً متوقف شده است.

قیمت سیمان با عرضه های 
گسترده در بورس کاهش یافت
قیمتسیمانبهدنبالعرضهپرحجم۵2شرکت
بهطوریکــه یافــت؛ کاهــش کاال بــورس در ســیمانی
دیروزمتوســطقیمتهرکیلوگرمســیمانتیپدوکه
هفتــهگذشــته۷42تومانبود،بــه۵42تومانبهازای

هرکیلوگرمرسید.
بــه گــزارش بــورس کاال، یــک کیســه ســیمان تیــپ 
2 کــه هفتــه قبــل 37 هــزار تومــان بــود، ایــن هفتــه بــا 
10هــزار تومــان کاهــش 27هــزار تومــان شــده اســت. 
تداوم عرضه های هفتگی باالی یک میلیون تن ســیمان 
در بــورس کاالی ایران ســبب شــده قیمــت این محصول 
در بــازار رونــد کاهشــی به خود بگیــرد و آرامش به بازار 
سیمان کشور باز گردد. در این راستا روز گذشته شاهد 

کاهش قیمت ها در بورس کاال بودیم.
به گفته فعاالن بازار، این کاهش قیمت را باید به 
افزایــش عرضه های ســیمان در هفته های اخیر و تداوم 
ایــن رونــد نســبت داد، زیــرا بــه محــض افزایــش ســطح 
عرضه هــا بــه باالی یک میلیون تن و حفظ این میزان در 
هفته جاری بازار سیمان که به دلیل قطعی برق آشفته 
شــده بــود و قیمت ها در بــازار آزاد افزایش چشــمگیری 
را شــاهد بود، به تعادل رســید و کاهش قیمت ها آغاز 

شد.
در روزهــای شــنبه و یکشــنبه هفتــه گذشــته در 
مجمــوع یــک میلیون و 358هزار و 300 تن ســیمان در 
بــورس کاال عرضــه شــده بود که یک میلیــون و 117هزار 
تــن آن در روز شــنبه و 241 هــزار و 300 تــن ســیمان 
در روز یکشــنبه بــود. از ایــن حجــم یــک میلیــون و 341 
هــزار تــن مجموعــاً معامله شــد. روز گذشــته نیــز از یک 
میلیون و 293 هزار و 300 تن ســیمان عرضه شــده از 
ســوی 52 شــرکت، معامله یک میلیون و 193 هزار تن 

به ثبت رسید.

جزئیات نرخ عمده فروشی 
 انواع میوه و صیفی 
در اواسط شهریور

تهــران، ترهبــار اتحادیــهمرکــزیمیــوهو رئیــس
جزئیــاتقیمــتدرجــهیکتاســهانواعمیــوهوصیفی
براســاسنرخنامهعمدهفروشــیمحصوالتکشاورزی
درمیدانمیوهوترهباردراواسطشهریوررااعالمکرد.
اعــالم  بــا  ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  کارگــر  اســدهللا 
جزئیــات قیمــت انــواع میــوه و صیفی جات درجــه یک تا 
درجه ســه، براســاس نرخ نامه عمده فروشی محصوالت 
کشاورزی در میدان میوه و تره بار تهران در دوره زمانی 
پانزدهم تا بیست و یکم شهریور ماه سال 1400 افزود: 
براســاس ایــن نرخ نامــه قیمــت هــر کیلوگرم پســته تازه 
بیــن 80 تــا 120هــزار تومان، توت فرنگــی گلخانه ای بین 
30 تــا 45هــزار تومــان، ســیب گالب پاییــزه بیــن 10 تــا 
15 هزارتومــان، ســیب دو رنــگ بین تا 25 هــزار تومان، 
شــلیل شــبرنگ و شــمس بیــن 15 تــا 20 هزارتومــان، 
شلیل شبرنگ سیبی بین 15 تا 22 هزار تومان است.

او اظهــار کــرد: قیمــت هــر کیلوگرم گالبــی بیروتی 
بیــن 20 تــا 35 هزار تومان، گالبی شــاه میوه بین 20 تا 
30 هــزار تومــان، انجیر ســیاه و زرد بیــن 10 تا 25 هزار 
تومــان، انگــور رطبــی، عســگری و کندری بیــن 15 تا 20 
هزارتومــان، انگــور بــی دانــه قرمــز بیــن 15 تــا 25 هــزار 
تومــان، انگور بی دانه ســفید بین 12 تــا 18 هزار تومان، 
آلــو ســانترال بیــن 15 تــا 25 هزارتومــان، هلــو انجیری، 
کاردی و زعفرانــی بیــن 12 تــا 20 هــزار تومــان و هلــو 
هسته جدا بین 12 تا 17 هزارتومان به فروش می رسد.

رئیــس اتحادیه مرکزی میــوه و تره بار تهران گفت: 
قیمت هر کارتن آناناس بین 750 تا 950 هزار تومان، 
هــر کیلوگــرم انبــه 35 تا 45 هــزار تومان و موز بین 20 

تا 24 هزار تومان است.
او بیان کرد: همچنین نرخ هر کیلوگرم شاه پســند 
بین چهار تا هشت هزار تومان، طالبی بین 6 تا 9 هزار 
تومــان، خربــزه بیــن هفــت تــا 9 هــزار تومــان، هندوانه 
خطی و ساکاتا بین سه و 500 تا پنج هزار و 800 تومان 

به فروش می رسد.
بــه گفته کارگــر، طبق این نرخ نامــه قیمت هرکیلو 
لیمو شیرین بین 10 تا 15 هزار تومان، لیموترش سنگی 
بیــن 10 تــا 14 هــزار تومــان، لیموترش مینــاب بین 10 تا 

16 هزار تومان است.

کاهشقیمتهویجبه۱4هزارتومان
او گفــت: قیمــت هــر کیلوگــرم خیــار اصفهــان بین 
چهــار تا هشــت هــزار تومــان، خیار گلخانــه ای بین 6 و 
500 تــا 10 هــزار و 500 تومــان، خیــار بوتــه ای بیــن 6 تا 
11 هزارتومان، گوجه فرنگی بوته رس بین ســه تا 6 هزار 
تومــان، لوبیاســبز بیــن هفــت تــا 12 هزار تومــان، بامیه 
بیــن 10 تــا 15 هــزار تومان و هویج بین تا 14هزار تومان 

به فروش می رسد.
این مقام صنفی افزود: نرخ هر کیلوگرم بادمجان 
دلمــه ای بیــن ســه تا پنج هــزار تومــان، بادمجــان قلمی 
بین سه و 500 تا هفت هزارتومان، بادمجان گلخانه ای 
بیــن هشــت تــا 11 هــزار تومــان، پیــاز شــیری و زرد بیــن 
چهــار تــا 6 هــزار تومــان، پیــاز نــو بیــن ســه تا پنــج هزار 
تومان، سبزی جور بین پنج تا هفت هزار تومان، سبزی 
خوردن بین 6 تا هشت هزار تومان، سیب زمینی نو بین 
ســه تــا پنج هــزار و 500 تومان و سیرخشــک بین 20 تا 

30 هزارتومان عرضه می شود.
رییــس اتحادیــه مرکزی میوه و تره بار تهران گفت: 
نــرخ هــر کیلوگــرم کــدو حلوایی بین ســه تــا هفت هزار 
تومــان، فلفــل تند ریز بین چهار تا 6 هزار تومان، فلفل 
دلمــه ســبز بیــن پنــج تــا 9 هــزار تومــان، فلفــل دلمه ای 
گلخانه ای بین 6 تا 10 هزار تومان، فلفل شیرین شمال 
بیــن 10 تــا 15هــزار تومــان، کلــم بروکلــی بیــن 12 تا 22 
هــزار تومــان،  کاهــو پیچ ســاالدی بین هفت تــا 12 هزار 
تومان، کاهو رسمی بین پنج تا هشت هزار تومان، کدو 
مســمایی بیــن چهار تا 6 هزار تومــان، کرفس بین چهار 
تــا 6 هــزار تومــان، گل کلم بین هفت تــا 10 هزارتومان،  
کلــم ســفید بیــن چهار تــا 6 هزارتومان و کلــم قرمز بین 

پنج تا 10 هزارتومان است.
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رئیــساتحادیــهبارفروشــانعنوانکرد
کــهفصــلبرداشــتنارنگــیاولمهــراســت
اماعدهایاقدامبهبرداشــتزودهنگاماین
محصــولورنــگآوریآنکردهانــدکــهبــرای

سالمتجامعهمضراست.
اتحادیــه  رئیــس  دارایی نــژاد،  مصطفــی 
بارفروشــان در گفت وگــو بــا خبرگــزاری مهــر 
بــا اشــاره به اینکــه فصل برداشــت نارنگی در 
کشــور از اول مهــر آغــاز می شــود، گفــت: در 
آن زمــان ایــن میــوه به طور طبیعی رســیده و 
شــیرین شــده اســت اما متأســفانه در سفری 
کــه هفتــه گذشــته بــرای بررســی وضــع تولید 
مرکبــات بــه اســتان مازندران داشــتیم متوجه 

شدیم که عده ای این میوه را به صورت کال و 
تــرش می چیننــد و در گرمخانه ها با گاز اتیلن 

آن را رنگ آوری می کنند.
او بــا بیان اینکه برداشــت نارنگی ١5روز 
زودتر از موعد مقرر آغاز شــده اســت، افزود: 
برداشــت زودهنگام و رنــگ آوری نارنگی برای 
سالمت مصرف کننده و جامعه به شدت مضر 
اســت و وزارت جهــاد کشــاورزی و بهداشــت 

باید به این مسأله ورود کنند.
تاکیــد  خصوصــی  بخــش  فعــال  ایــن 
کــرد: البته کشــاورزان ایــن اقدامــات را انجام 
نمی دهنــد و عــده ای دالل بــرای اینکه میوه را 
بــه عنــوان نوبرانه گران تر بفروشــند اقدام به 

چنین کارهایی می کنند.
دارایی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه ســال 
دربــاره  را  هشــداری  چنیــن  نیــز  گذشــته 
پرتقــال داده بودیــم امــا توجــه چندانــی بــه 
زودتــر  امســال چندمــاه  گفــت:  نشــد،  آن 
تکــرار  را  هشــدار  ایــن  پرتقــال  دربــاره 
می کنیــم که فصل برداشــت ایــن میوه اول 
آذر اســت و ســال گذشــته عــده ای 5 آبــان 
این محصول را برداشــت و رنگ آوری آن را 

شروع کردند.
او تصریــح کــرد: وزارت جهــاد کشــاورزی 
باید با ابالغ بخش نامه به کشــاورزان اســتان 
مازنــدران برداشــت زودتــر از موعــد نارنگــی و 

پرتقــال را ممنــوع کنــد؛ همچنین رنگ آوری با 
گاز نیز به دلیل زیانی که برای ســالمتی دارد 

باید ممنوع شود.
دارایی نــژاد در بخــش دیگری از ســخنان 
خــود بــا اشــاره بــه اینکــه اخیــراً نیز دو تا ســه 
کانتینر نارنگی از سوی چند نفر به کشورهای 
عراق، آذربایجان و روسیه ارسال شده است، 
گفت: میزان این صادرات بسیار محدود بوده 
اما همین مقدار نیز نباید صادر شــود چرا که 
بازارهــای صادراتــی ایــران را خــراب می کنــد و 
کشورهای دیگر جایگزین ما خواهند شد و ما 
در ایــن زمینه به ویــژه درباره صادرات پرتقال 

باید هوشیار عمل کنیم.

عضوکمیســیونکشــاورزی،آب،منابع
شــورای مجلــس زیســت محیــط و طبیعــی
اســالمیمعتقــداســتدلیــلخاصــیبــرای
افزایــشقیمــتکاالهــایاساســیازجملــه
برنجنیســتواحتکارهمراهباشــبکهفعال
داللــیوســودجوییدربخــشکشــاورزیاز

اصلیتریندالیلگرانیبرنجاست.
پرویــز اوســطی در گفت وگــو بــا ایلنــا بــا 
اشــاره بــه نابســامانی و گرانی هــای اخیــر در 
بازار کاالهای اساســی، اظهار کرد: در یکسال 
گذشــته شــاهد آن هســتیم کــه نابســامانی 
کاالهــای  عرضــه  در  پذیرشــی  غیرقابــل 
اساســی اتفــاق افتــاده کــه نتیجــه آن گرانــی 

افسارگسیخته بوده است.

او ادامــه داد: یکــی از ایــن کاالهــا برنــج 
اســت کــه در روزهــای اخیــر جهــش قیمــت 
داشته و موجب نارضایتی مردم شده است.

اوســطی بــا بیــان اینکــه اکنــون در فصل 
فصــل  در  افــزود:  هســتیم،  برنــج  برداشــت 
برداشت یک محصول انتظار کاهش قیمت با 
توجــه بــه افزایش عرضه مــی رود، اما در برنج 
درست عکس این معادله اتفاق افتاده است.
نماینــده مــردم کردســتان معتقــد اســت 
و  نیســت  برنــج  گرانــی  بــرای  خاصــی  دلیــل 
از  می توانــد  داللــی  بــزرگ  شــبکه  و  احتــکار 
مهم تریــن دالیل گرانی این کاالی اساســی در 

فصل برداشت باشد.
اوســطی با اشــاره به ســوابق وزیر جدید 

کشــاورزی در ایــن حــوزه، اظهــار کــرد: آقــای 
ساداتی نژاد قبل از آنکه به عنوان وزیر جهاد 
کشــاورزی معرفــی شــود، رئیــس کمیســیون 
کشاورزی مجلس بوده و به خوبی از مسائل 
کاالهــای  بــازار  و  تولیــد  حــوزه  مشــکالت  و 
اساســی مطلع انــد و امیــد زیــادی اســت که با 
همــکاری او حــل مســائل و مشــکالت در ایــن 

حوزه تسریع شود.
او تصریح کرد: هم اکنون نیز راهکارهای 
تنظیــم بــازار کاالهای اساســی در دســتور کار 
مجلــس قــرار دارد و ایــن امــر قــرار اســت بــا 

همکاری وزارت جهادکشاورزی انجام شود.
اوســطی از جملــه ایــن راهکارهــا را بــه 
حمایــت  و  کشــاورزی  تشــکل های  کارگیــری 

مســتقیم  عرضــه  و  خریــد  بــرای  آن هــا 
محصــوالت، شفاف ســازی در زنجیره عرضه و 

تقاضا و هوشمندسازی آن برشمرد.
از  برخــی  در  بازنگــری  همچنیــن  او 
تصمیمــات را دیگــر راهکار مجلــس در تنظیم 

بازار کاالهای اساسی عنوان کرد.
کار،  از  بخشــی  شــد:  یــادآور  اوســطی 
وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت اســت 
که باید در این باره مجلس با این وزارتخانه با 

برگزاری جلسات به گفت وگو بپردازد.
او نظــارت بــر شــبکه عرضــه از ابتــدا تــا 
خرده فروشــی ها، مبارزه با احتکار و مبارزه با 
گران فروشــی را از وظایــف ایــن وزارتخانــه در 

این حوزه دانست.

مدیــرکلاســتانداردتهــرانبــااشــارهبــه
اینکــهدرمــاهگذشــته۷000مــوردبازرســیو
آزمــونازوســایلتوزیــنوســنجشعمومــی
درایــناســتانانجــامشــدعنــوانکــردکــهاز
ســالآیندههرگونهوســایلتوزینوسنجش
بدونبرچسبآزموناستاندارددرواحدهای

صنفی،جمعآوریوتوقیفمیشود.
بــه گــزارش اداره  کل اســتاندارد اســتان 

تهــران، محمودرضــا طاهری با اشــاره به ماده 
12 قانون تقویت و توســعه نظام اســتاندارد و 
نیــز مــاده 20 از فصل پنجــم ضوابط اجرایی و 
مقررات اوزان، مقیاس ها و وسایل سنجش، 
خطــاب بــه واحدهــای صنفــی دارنده وســایل 
توزیــن و ســنجش اســتان، گفــت: در صــورت 
قبول شــدن در آزمون دوره ای وســایل توزین 
اســتاندارد  بــا  آن هــا  انطبــاق  و  ســنجش  و 

ملی، ضمن الصاق برچســب آزمون، از ســوی 
بازرسان آزمایشگاه های همکار این اداره  کل، 
با پلمب ویژه اوزان و مقیاس ها، پلمپ گذاری 

خواهند شد.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد:  الصــاق 
پلمب هــای مذکــور بــر روی وســایل توزیــن و 
ســنجش، به منزله قانونی بودن این وســایل 
از آن  بــوده و مســئولیت حفــظ و نگهــداری 

برعهده صاحب وسیله است.
آینــده،  طاهــری هشــدار داد: در ســال 
تمامــی وســایل توزین و ســنجش فاقد پلمب 
ویــژه اوزان و مقیاس هــا غیرقانونــی تلقــی و 
بــه اســتناد مــاده 19 از بنــد »ب« ذیــل فصل 
اوزان،  مقــررات  و  اجرایــی  ضوابــط  چهــارم 
و  توقیــف  ســنجش،  وســایل  و  مقیاس هــا 

جمع آوری می شوند.

رئیــساتحادیــهفروشــندگانلوازمالتحریــر
ونوشــتافزارتهــرانعنــوانکــردکــهصنــف
لوازمالتحریــرونوشــتافزاربهدلیلشــیوع
کرونــافقــطبــا20تــا۳0درصــدظرفیتخود

فعالاستوحالوروزخوبیندارد.
موســی فرزانیــان در گفت وگــو با میزان، 
بــازار  گفــت:  لوازم التحریــر  فــروش  دربــاره 
لوازم التحریــر و نوشــت افزار در دوســال اخیــر 
بــه دلیــل بحث کرونا و بســته شــدن فیزیکی 
مــدارس حــال و روز خوبــی نــدارد و در رکــود 

است.
و  لوازم التحریــر  صنــف  افــزود:  او 
نوشــت افزار به طور قابل توجهی درگیر کرونا 
بــوده اســت بــه طوریکه همــکاران مــا فقط با 
20 تــا 30درصــد ظرفیــت خــود بــه فعالیــت 
می پردازنــد و اگــر امســال مــدارس بــه طــور 
فیزیکــی بــاز نشــود ضربــه ســنگینی به صنف 

لوازم التحریر و نوشت افزار وارد می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم التحریر 
فعالیــت  کــرد:  تاکیــد  تهــران  نوشــت افزار  و 

مــدارس بــه صــورت مجــازی در دوســال اخیر 
در بازار لوازم التحریر تاثیر به ســزایی داشــته 
اســت به طوریکه اســتفاده از لوازم التحریر را 
بین 60 تا 70درصد کاهش داده است چراکه 
دانش آمــوزان در منــزل لوازم التحریــر زیــادی 

نیاز ندارند و اکثر آموزش ها مجازی است.
فرزانیان گفــت: با کاهش خرید لوازم التحریر 
در کنار فشار به فروشندگان، تولید کارخانه ها 
نیز به طور قابل توجهی کاهش یافته و برخی 
ســه  از  لوازم التحریــر  تولیــد  کارخانه هــای  از 
شــیفت کار بــه یــک شــیفت کار رســیده اند و 
مجبور به تعدیل نیرو شــدند و فشارزیادی به 
صنــف لوازم التحریــر و نوشــت افزار وارد شــده 
اســت فعــال منتظــر هســتند ببیننــد مــدارس 

بازگشایی می شود یا خیر.
او در توضیــح تغییر قیمت لوازم التحریر 
قیمــت  گفــت:  جدیــد  تحصیلــی  ســال  در 
لوازم التحریر امسال افزایش چندانی نداشته 
و برخــی از اقــالم طبــق عــرف بــا رشــد 10 تــا 
15درصــدی روبــه رو بــوده و برخــی از اقــالم، 

شــامل  نداشــته  چندانــی  کار  گــردش  چــون 
افزایش قیمت هم نشده است.

فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس 
دربــاره  تهــران  نوشــت افزار  و  لوازم التحریــر 
لوازم التحریــر  نیــاز  تامیــن  در  واردات  ســهم 
و نوشــت افزار گفــت: لوازم التحریــر اولیــه از 
جملــه پاک کن، مداد، خودکار، ماژیک، تراش 
و .. ممنوع الــورود اســت و از ابتــدای امســال 
و  نشــده  وارد  لوازم التحریــری  هیــچ  تقریبــا 
اقــالم موجــود در بــازار مربــوط بــه ســال های 

گذشته است.
فرزانیــان گفــت: تامین مــداد و خودکار، 
پاک کــن، تــراش و ... در دوســال اخیر به طور 
کامــل از طریــق تولیــد داخــل بــوده و باتوجــه 
بــه کاهش تقاضــا نیازی به واردات هم نبوده 

است.
در  وایت بــرد  ماژیــک  اکنــون  افــزود:  او 
داخل کشــور تولید می شــود، امــا ماژیک های 
نمی شــود  تولیــد  کشــور  داخــل  در  نقاشــی 
و  اســت  ممنــوع  کشــور  بــه  نیــز  آن  ورود  و 

ماژیک های نقاشــی موجود در بازار مربوط به 
اقالم وارداتی سال های اخیر است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم التحریر 
بحــث  امســال  گفــت:  تهــران  نوشــت افزار  و 
بازگشایی مدارس مربوط به ماه آبان است و 
اگر قرار به بازگشــایی باشــد باید تا آبان صبر 
کرد تا تکلیف روشن شود که مدارس امسال 

مجازی فعال می شوند یا خیر.
فرزانیــان تصریــح کــرد: البته بازگشــایی 
دانشــگاه ها می توانــد تــا حــدودی بــر صنــف 
لوازم التحریــر تاثیرگــذار شــود، اما بــرای رونق 
بازار لوازم التحریری نیاز به بازگشایی مدارس 

و دانشگاه ها باهم است.
او در توضیح قیمت دفتر در بازار گفت: 
قیمت دفتر وابسته به قیمت کاغذ است و با 
توجه به اینکه قیمت کاغذ در یک بازه زمانی 
کاهــش و در یــک بازه افزایــش پیدا کرده بود 
قیمــت انــواع دفتــر نســبت بــه ســال گذشــته 
تفــاوت چندانــی نداشــته اســت و در برخــی 

اقالم رشد 10 تا 15درصدی داشته است.

رئیساتحادیهبارفروشان:نارنگیهایبازار
رنگآوریشدهومضراست

کاهش۷0درصدیمصرفلوازمالتحریر

وسایلتوزینبدونبرچسباستانداردازسالآینده
جمعآوریمیشود

اوسطی،عضوکمیسیونکشاورزی:احتکاروشبکه
بزرگداللی،دلیلگرانیبرنجاست
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واکنش به حواشی رسوب 
اقالم بهداشتی

شــرکت انبارهای عمومــی و خدمات گمرکی ایران 
با اشاره به حواشی و جوسازیهای اخیر درمورد رسوب 
دارو و اقالم بهداشــتی در برخی نقاط اعالم کرد،  دیتا 

موجودی انبار به سامانه  جامع تجارت ارائه می شود.
 بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، شــرکت انبارهــای 
عمومــی دربــاره قــرارداد همــکاری دوجانبه  این شــرکت 
با گمرک اعالم کرد: شــرکت انبارهای عمومی و خدمات 
صنــدوق  تابعــه  شــرکت های  از  یکــی  ایــران  گمرکــی 
بازنشســتگی کشــوری برای تامین حقوق بازنشســتگان 
کشــوری و بــا شــش دهــه فعالیــت اقتصــادی و بــازوی 
مرجــع  عنــوان  بــه  گمــرک  اعتمــاد  مــورد  و  لجســتیک 
برگــزار شــده  اســاس فراخــوان  بــر  تحویل گیرنــده کاال 
و قــرارداد فیمابیــن بــا گمــرک مســتقر در بیــش از 40 
نقطــه از گمــرکات زمینــی، دریایــی و هوایــی کشــور بــه 
ارائــه خدمــات انبــارداری، تخلیــه و بارگیــری، حفاظت و 
ایمنی کاال و خدمات جانبی مرتبط در رویه های واردات 
و صــادرات کاالهــای تجــاری به ویــژه در مبادی ورودی و 

خروجی اصلی کشور می پردازد.

 مسئولیت مرجع تحویل گیرنده

در اماکن گمرکی
در راســتای وظایــف مرجــع تحویــل گیرنــده کاال، 
بــه اســتناد بنــد »ک« مــاده یــک قانــون امــور گمرکــی، 
مســئولیت تحویــل و نگهــداری کاالهایــی که تشــریفات 
گمرکی آنها انجام نشده است در اماکن گمرکی برعهده 

مرجع تحویل گیرنده است.
همچنیــن به اســتناد بند »ت« مــاده یک ق.ا.گ.، 
شــرکت ها و شــعب تابعــه ایــن شــرکت بــه عنــوان یکی 
از مراجــع تحویل گیرنــده کاال در ردیــف اماکــن گمرکــی 
محســوب شــده و این اماکن تحت نظارت گمرک اســت 
لــذا مســئولیت مرجــع تحویل گیرنــده کاال صرفــا حفظ و 
نگهــداری کاالهــای موجود در انبارهای گمرکی از هنگام 
تحویــل گرفتــن کاال آغــاز شــده و در زمــان تحویل دادن 
کاال پایــان می پذیــرد. مــاده 25 ق.ا.گ در همیــن راســتا 
پــس از تنظیــم و ارائــه اظهارنامــه اجمالــی کاال توســط 
شــرکت حمــل و نقــل بــه گمــرک )مــاده 18 ق.ا.گ( و 
ســپس موافقت و دســتور تخلیه از ســوی گمرک )ماده 
19 ق.ا.گ.( کاالهــای مذکــور بــه مرجــع تحویــل گیرنده، 
تحویــل می گــردد. لــذا تخلیه کاال و تحویــل آن به مرجع 
تحویل گیرنده منوط به موافقت گمرک بوده و اطالعات 
و مشخصات کاالهای ورودی از سوی شرکت های حمل 
و نقــل از طریــق ســامانه گمرکــی )EPL( بــه گمــرکات 

اجرایی اظهار می گردد.
همچنیــن بــه اســتناد بنــد »پ« مــاده 3 قانــون 
و  ترخیــص  قانونــی  تشــریفات  انجــام  گمرکــی،  امــور 
تحویــل کاال بــه صاحــب کاال و یــا نماینــده قانونــی وی و 
بررســی اســناد ترخیص به منظور احراز صحت شــرایط 
ترخیــص )مجوزهــای قانونــی و غیــره(، جــز وظایــف و 
اختیارات گمرک اســت و مرجع تحویل گیرنده هیچ گونه 
مســئولیتی در رونــد خــروج کاال از اماکــن گمرکــی در 

راستای تشریفات قانونی را ندارد.

  اقدامات صورت گرفته

در سامانه جامع تجارت
بــا اقدامــات صــورت گرفتــه تاکنــون بیــش از 30 
و  عمومــی  انبارهــای  شــرکت  تابعــه  شــعبه  و  شــرکت 
اجرایــی  گمــرکات  در  مســتقر  ایــران  گمرکــی  خدمــات 
کشــور در ســامانه جامع انبارها ثبت نام و صدور قبض 
انبار همراه با شناســه یکتا برقرار شــده اســت و مابقی 
شــرکت ها و شــعب تابعــه در ذیــل ســایر ســازمان ها از 
جمله ســازمان مناطق آزاد و ســازمان بنادر و دریانوردی 

است.
جهرمــی  قدردانــی  و  تشــکر  راســتا  همیــن  در 
و  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  پیشــین  وزیــر 
نایب رئیــس شــورای اجرایــی فنــاوری اطالعــات )دولــت 
و  انبارهــای عمومــی  از همــکاری شــرکت  الکترونیــک( 
خدمــات گمرکــی ایــران در اجــرای مصوبــات و تکالیــف 
محول شــده از وزیر ســابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و همچنیــن نامه ایشــان به رئیــس دفتر رئیس جمهوری 
وقت، نشــان از همکاری مجدانه این شــرکت با ســامانه 
جامع تجارت در پیشبرد اهداف عالیه کشور بوده است 
کــه تحقــق ایــن امــر بــا حمایتهــای همه جانبــه مدیریــت 
عالــی شــرکت و همــت و مســاعی شــبانه روزی مدیــران 
و کارکنــان واحدهــای فنــاوری اطالعــات، برنامه ریــزی و 
عملیات شرکت مرکزی و سایر همکاران ستادی و صف 

در شرکت ها و شعب تابعه صورت پذیرفته است.

وعده رفع مشکالت ایفای 
تعهد ارزی واحدهای 

تولیدی-صادراتی؛ به زودی
رئیس کمیته توسعه صادرات ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید می گوید مشــکالت فعلی درباره رفع تعهد 
ارزی واحدهــای تولیدی-صادراتــی کــه اقدام به ارســال 
نمونــه کاال به کشــورهای هــدف کرده اند و درآمد ارزی 
نداشــته اند با توجه به تصمیمات کمیته اقدام ارزی به 

زودی رفع خواهد شد.
به گزارش ســازمان توســعه تجارت ایــران، محمود 
بازاری در پنجمین جلســه کمیته توســعه صادرات ستاد 
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد، ضمــن تشــریح مــوارد و 
مشــکالت مطرح شــده از سوی ســازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان زنجــان اظهار کرد: از عمــده این موارد 
در زمینه واحدهای تولیدی- صادراتی، صادرات از محل 
ورود موقــت مــواد اولیه و نحــوه ایفای تعهدات ارزی در 

حوزه صنعت شمش سرب و روی است.
او افزود: نحوه ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی 
کــه تــا مــورخ 1397/5/16 بــه صــورت ریالــی صــادرات 
داشته اند، در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت 

ایران در دست پیگیری است.

اخبـــــــــــــــــار

ســاخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی 
بــا هــدف رفــع معضــل مســکن از ســوی دولــت 
سیزدهم ارائه شده است که کارشناسان، تهیه 
فوالد و سیمان به عنوان دو ماده اولیه اساسی 
در ایــن طــرح را امکان پذیــر دانســته ومعتقدنــد 
تامیــن ایــن اقــالم بدون  فشــار بر صــادرات این 

محصوالت، قابل تحقق است.
ابراهیــم رئیســی، رئیس جمهــوری از تدوین 
اســت:  گفتــه  و  داده  خبــر  مســکن  ویــژه  طــرح 
ســاخت ســالیانه یک میلیون دســتگاه مسکن در 

دستور کار خواهد بود.

 همچنیــن  »رســتم قاســمی«  وزیــر راه و 
شهرســازی دولــت ســیزدهم در ایــن بــاره تصریح 
کرد: توانایی الزم برای ساخت یک میلیون مسکن 
در هــر ســال وجــود دارد و می تــوان در طول دوره 

این دولت، چهار میلیون مسکن را عرضه کرد.
کارشناســان نیــز بــا اشــاره بــه عقب ماندگی 
مســکونی،  واحــد  هــزار   700 ســاخت  ســالیانه 
معتقدند: ســاخت یک میلیون واحد مســکونی در 
ســال، در صورت تامین زمین و منابع مالی، قابل 

اجرا است.
دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان فــوالد ایــران بــه 

در  فــوالد  تولیــد  گفــت: ظرفیــت  ایرنــا  خبرگــزاری 
کشــور 30 میلیــون تــن اســت کــه ســالیانه بین 15 
تــا 16میلیــون تن آن در داخــل مصرف و چیزی بین 
10 تــا 11میلیــون تــن نیــز بــه خــارج از کشــور صــادر 
افــزود: عمــده  می شــود. رســول خلیفه ســلطانی 
صــادرات کشــور در بخــش فــوالد نیــز مربــوط بــه 
شــمش، میلگــرد و تیرآهــن و متعلــق بــه گروهی 

است که مصارف ساختمانی دارند.
 او خاطرنشــان  کــرد: مــواد اولیــه، محصوالت 
میانی )شمش( و محصوالت نهایی )مثل میلگرد( و 
هر آنچه نیاز داخلی برای اجرای طرح باشد، موجود 

اســت و حتــی در تولیــد میلگــرد )بــا ظرفیــت تولید 
سالیانه 10میلیون تن( مازاد ظرفیت وجود دارد.

کــه  صورتــی  در  گفــت:  خلیفه ســلطانی 
متوســط متراژ هر واحد مســکونی را در طرح یاد 
شــده 100مترمربــع در نظــر بگیریــم و بــا در نظــر 
داشــتن مصــرف 40 کیلوگرم محصــوالت فوالدی 
در هــر متــر مربــع واحــد مســکونی، نیاز بــه چهار 

میلیون تن فوالد خواهیم داشت.
او گفــت: ایــن میــزان تقاضــا به راحتــی و بــا 
پوشــش  قابــل  داخلــی  از ظرفیت هــای  اســتفاده 
را  فــوالدی  بی آنکــه صــادرات محصــوالت  اســت، 

تحت تاثیر قرار دهد. این مقام صنفی، طرح ویژه 
مســکن دولــت ســیزدهم را طرحــی مفیــد و دارای 
اقتصــادی کشــور  بــرای همــه بخش هــای  مزیــت 
توصیــف کــرد، امــا در عیــن حــال گفــت: بایــد در 
مباحــث تنظیــم  بــازاری بــرای تامیــن مــواد اولیه از 
جملــه فــوالد بــه خوبــی دقت نظــر شــود. او تاکید 
کرد: باید توجه داشت تقاضاهای جدید برای مواد 
اولیه و مصالح با چه سبدی و از چه مسیری وارد 

می شوند تا شوک قیمتی در بازار ایجاد نکنند.

مشکلی برای تامین سیمان طرح 
ملی مسکن وجود ندارد

دبیــر ســابق انجمن ســیمان نیز دربــاره این 
طرح گفت: مشکلی برای تامین سیمان این طرح 
وجود ندارد.   در سال های گذشته ظرفیت سازی 
بســیار خوبــی در صنعــت ســیمان انجــام شــده و 
اکنــون بــه میــزان 90میلیــون تن ظرفیــت در این 

عرصه وجود دارد.
 عبدالرضــا شــیخان افــزود: با وجود شــرایط 
ســخت تحریم هــا، کمبــود قطعــات یدکــی بــرای 
خطوط تولید و برخی واحدها و ســایر مشــکالت، 
امــا اکنــون 75 درصــد ایــن ظرفیــت ایــن صنعــت 
فعال است. شیخان تاکید کرد: در صورت تامین 
سوخت کافی و برق پایدار، نیاز کشور در شرایط 
پیــک مصــرف که ســالیانه بین 63 تــا 65 میلیون 
تن است بدون از دست رفتن بازارهای صادراتی 

قابل تامین است.
ایــن کارشــناس افــزود: اگــر متوســط متــراژ 
واحدهــا را 100 متــر مربع در نظر بگیریم با توجه 
به متوســط مصرف 200 کیلوگرم ســیمان در هر 
متر مربع، نیاز ســیمان چنین طرحی 20 میلیون 
تن در سال است که به راحتی قابل تامین است.
شــیخان تاکیــد کــرد: اگــر قیمت هــای ســیمان 
بتوانیــم  و  شــود  عرضــه  بــورس  در  یــا  شــده  آزاد 
قطعــات و تجهیــزات مــورد نیازمــان را بــه ســهولت 
وارد کنیــم، حتــی با وجود قطعی برنامه ریزی شــده 
بــرق هــم می توان پوشــش خوبی در بحث ســیمان 
بــه طــرح تولید ســالیانه یک میلیون دســتگاه واحد 

مسکونی داد.

دبیــر اتــاق مشــترک بازرگانی ایــران و کره 
جنوبــی اظهــار کرد، مــا خبر مجــوز آمریکا برای 
واردات لــوازم خانگــی ال جــی و سامســونگ در 
برابــر بخشــی از پول هــای بلوکه شــده ایران در 
کــره جنوبــی را در رســانه ها دیدیــم، ولــی طبق 
از  آن  صحــت  تاییــد  بــرای  کــه  اســتعالم هایی 
کــره جنوبــی داشــتیم چنین موضوعــی واقعیت 

ندارد.
روز گذشــته خبــری در رســانه ها مبنــی بــر 
اینکــه آمریکا برای آزاد کردن بخشــی از پول های 
ایــران مجــوزی را بــه کــره جنوبــی و شــرکت های 
ایــن کشــور داده اســت کــه بــر اســاس آن ایــن 
شــرکت ها می توانند بدهی ایران را تنها از طریق 
واردات کاال به ایران پرداخت کنند، منتشــر شــد. 
در ایــن خبــر ادعا شــد کــه در مجــوز مربوطه قید 
شــده است که شرکت های جدید امکان صادرات 
محصــوالت خــود به ایــران را ندارنــد، بلکه همان 
شــرکت های پیشــین ال جــی و سامســونگ، بایــد 
اقدام به صادرات محصوالت خود به ایران کنند؛  

عــالوه بــر ایــن برخــی از رســانه ها مدعــی شــدند 
کــه آمریــکا برای ایــن مجوز ضرب االجــل 90 روزه 

تعیین کرده است. 
خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  فیــروزی  پویــا 
اقتصادی ایلنا در این باره اظهار کرد:  ما این خبر 
را در رســانه ها دیدیــم، ولــی طبق اســتعالم هایی 
کــه بــرای تایید صحت آن از کره جنوبی داشــتیم 
چنیــن موضوعــی صحــت نــدارد. عــالوه بــر کــره 
هــم  دولــت  ذی صــالح  بخش هــای  از  جنوبــی 
اســتعالم گرفتیم و صحت آن تایید نشــد، چراکه 
اگــر چنیــن موضــوع وجــود داشــت باید بــه ایران 

اعالم می شد.
او افزود: بحثی در مورد بدهی های گذشــته 
بین شرکت های ایرانی و کره ای بوده که از محل 
پول های بلوکه شــده ایران در این کشــور تســویه 
شــود. یعنــی حســاب و کتاب هایی کــه مربوط به 
پیــش از دوره تحریــم می شــوند و بــه علت بلوکه 
شدن پول ها تسویه حساب صورت نگرفته، االن 

بتواند از طریق این پول ها تسویه شود.

دبیــر اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و کــره 
واردات  ایــن،  بــر  عــالوه  کــرد:  تصریــح  جنوبــی 
لــوازم خانگــی در اولویــت ایران نیســت. اگر قرار 
باشــد این اتفاق بیافتــد در مورد واردات کاالهای 
پزشــکی و بهداشــتی انجــام می شــود. بنابراین با 
انتشــار ایــن خبــر ما از مراجع ســوال و اســتعالم 

کردیم ولی چنین موضوعی صحت نداشت.
او خاطرنشــان کــرد: جلســات مختلفــی در 
ســطح بخــش خصوصــی و دولت بــا مقامات کره 
جنوبی برگزار شــده اســت و دغدغه های ایران به 
مقامات این کشــور منتقل شــده اســت. جلسات 
مختلفی بین ســفیر کره جنوبی با آقای شــافعی، 
رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران، آقــای خوانســاری، 
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران و همینطــور مــا از 
اتاق مشــترک بازرگانی ایران و کره جنوبی برگزار 
شده است، دغدغه های ایران در مورد آزادسازی 
پول های بلوکه شــده، انتقــال دانش و تکنولوژی 

و... منتقل شد.
فیــروزی همچنیــن اضافــه کرد: بــا این حال 

تصمیم گیری های کالن مانند آزادســازی پول های 
ایران، چگونگی آن و ... از طریق دولت دو کشور 
صــورت خواهــد گرفــت. هنــوز از نظــر عملیاتــی 

اتفاقی نیافتاده و گشایشی انجام نشده است.

 مجلس اجازه ورود

شرکت های ال جی و سامسونگ 
را به کشور ندهد

در جلســه علنی روزگذشــته مجلس شورای 
اســالمی، علیرضا ســلیمی هم در واکنش به این 
خبر در تذکری گفت: شنیده می شود که شرکت 
سامســونگ و ال جــی بــا شــرایط عجیــب و غریب 

قصد بازگشت به ایران را دارند.
عضو هیات رئیســه مجلس شــورای اسالمی 
افــزود: آن زمان که کشــور نیازمند سامســونگ و 
ال جــی بــود آنها ایــران را رها کــرده و رفتند و اگر 
قــرار باشــد بــه جــای پول هــای بلوکــه شــده ایران 
در کره جنوبــی و بــا فضایــی کــه آمریکایی هــا بــاز 

کرده اند محصوالت کره ای وارد کشــورمان شــود، 
پذیرفتنی نیست.

او بــا بیــان اینکــه 500 کارخانه تولیــد لوازم 
خانگی در کشــور وجــود دارد که 19میلیون لوازم 
خانگــی تولیــد می کننــد، گفــت: امــروز که کشــور 
در حال توســعه و تولید محصوالت لوازم خانگی 
اســت، برخــی شــرکت های خارجــی قصــد حضــور 
مجــدد در ایــران را دارنــد. دولــت بایــد توجــه کند 
کــه شــرکت هایی نظیــر سامســونگ و ال جــی کــه 
بــه ایــران خیانت کردند، نباید اجازه بازگشــت به 

کشور به آنها داده شود.
محمدباقــر قالیبــاف کــه ریاســت جلســه را 
برعهــده داشــت در پاســخ بــه ایــن تذکــر گفــت: 
ایــن دقــت وجــود دارد. بــه ویــژه اینکــه در حــوزه 
صنعــت لــوازم خانگــی از جهــت کمیــت و کیفیت 
کشــور گام بزرگی را برداشــته اســت و هیچ وقت 
دولت و مجلس اجازه تضعیف تولید داخلی را با 
توجه به کیفیت باالیی که تولیدات ایرانی دارند، 

نخواهد داد.

به گفته نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان 
در  تنهــا  نــه  دارو  و  غــذا  ســازمان  دارو، 
برنامه ریزی هــای خــود بــه واردات داروی قــارچ 
ســیاه توجــه نکــرد بلکــه در واردات عــادی نیــز 
و  کمتــر  ســهمیه  یعنــی  کــرد.  ایجــاد  اختــالل 

سخت تری را به تامین کنندگان داد.
مجتبــی بوربــور در گفت وگــو بــا خبرگزاری 
ایلنــا در مــورد وضــع واردات دارویی قارچ ســیاه 
اظهــار کــرد: تنهــا و مطمئن تریــن داروی قــارچ 
ســیاه، آمفوتریســین بی است که به دو صورت 
کــه  دارد  وجــود  لیپوزومــال  غیــر  و  لیپوزومــال 
نحــوه اســتفاده، میــزان عــوارض و قیمــت آنهــا 
متفــاوت اســت. این دارو در ســال های گذشــته 
ساالنه بین 30 تا 40 هزار عدد مصرف می شد. 
االن بایــد میــزان تامیــن ایــن دارو دو و نیــم تــا 
ســه برابــر افزایش یابــد. قیمت غیــر لیپوزومال 

آن 61هــزار و 500 تومــان و لیپوزومال 120هزار 
تومان است.

و   19 کوویــد  شــیوع  علــت  بــه  افــزود:  او 
پیچیدگی های ناشــی از بســتری شــدن شــخص 
در بیمارســتان احتمال شــیوع برخــی بیماری ها 
و عفونت هــای بیمارســتانی ماننــد قــارچ ســیاه 
هم بیشــتر می شــود. بنابراین مصرف دارو برای 
ایــن بیمــاری نیــز افزایش یافته اســت . ســازمان 
غــذا و دارو نــه تنهــا در برنامه ریزی های خود به 
ایــن موضــوع توجه نکرد بلکــه در واردات عادی 
نیــز اختــالل ایجــاد کــرد. یعنــی ســهمیه کمتر و 

سخت تری را به تامین کنندگان داد.
وارداتــی  عمــده  افــزود:  ادامــه  در  بوربــور 
دارو بــا یــک شــرکت اســت و ایــن شــرکت بارها 
از وزارت بهداشــت خواسته بود که زودتر اجازه 
دهنــد واردات ایــن دارو را انجــام دهنــد. وزارت 

بهداشــت نــه در تامیــن عادی و نــه در این مورد 
بــه موقــع عمل نکــرد. در حالت عــادی برای یک 
دارو کــه نیــاز فــوری هم ایجاد نشــده ما باید به 
اندازه نیاز ســه ماه از آن دارو را داشــته باشــیم 
میــزان  ایــن  ســیاه  قــارچ  داروی  مــورد  در  امــا 
اضافــه را نیــز نداشــتیم. خوشــبختانه شــرکت 
داروی  50هــزار  حــدود  توانســت  تامین کننــده 

قارچ سیاه را تامین کند.
اوافــزود: اگــر فــرض را بر ایــن بگذاریم که 
50میلیون دارو وارد شــده به صورت ســهمیه ای 
و موقــت و تــا یــک مــاه یــا یــک و نیم مــاه آینده 
از نظــر آمــاری کمبــود برطــرف شــده امــا از نظر 
دسترســی بیمــار وضــع متفــاوت اســت. در ایــن 
مــورد نیــز بیمــاران ماننــد بســیاری از داروهــای 
دیگــر ســردرگم هســتند. کمبــود مــا در ســطح 

عرضه بیش از آنچه است که موجود داریم.

او در پاســخ بــه ســوالی در مــورد تغییــرات 
قیمتی این دارو پس از کمبود آن گفت: قیمت 
ایــن دارو در ایــن مــدت کــه با کمبــود آن مواجه 
شــدیم افزایــش قابــل توجهــی نداشــت چراکــه 
بــرای آن ارز دولتــی پرداخــت می شــود و قیمــت 
آن نیز مشــخص اســت اما متاسفانه بازار سیاه 
وجــود دارد در مــورد هر دارویی که کمبود پیش 
می آیــد بــا وجــود همــه نظارت هــا بازار ســیاه به 

وجود می آید.
دارو  واردکننــدگان  اتحادیــه  نایب رئیــس 
در مــورد داللــی در این بازار بیــان کرد: در مورد 
داللــی نیــز دو گونــه احتمــال وجــود دارد یکــی 
اینکه قاچاقچی ها از کشــورهای مختلف دارو را 
وارد کشور کنند و به هر قیمتی که می خواهند 
بفروشــند. احتمــال دیگــر هــم ایــن اســت کــه 
بیماران با نســخه این داروها را می خرند و بعد 

در بــازار ســیاه می فروشــند کــه البتــه ایــن مورد 
کمتر اتفاق می افتد. االن بیشــتر مواردی که به 
صورت قاچاق می آیند وجود دارد. از نظر شکلی 
هــم مشــخص هســتند چراکــه ویــال  آنهــا کمــی 
کوچکتــر اســت. در مــورد هر دارویــی که کمبود 
آن بــه وجــود بیایــد داللی شــکل می گیــرد حتی 
در مــورد ســرم که 10هزار تومــان قیمت دارد در 
زمــان کمبــود در جلــوی داروخانه هــا بــه قیمــت 

200هزار تومان می فروختند.
او همچنیــن دربــاره کشــورهایی که از آنها 
واردات  کــرد:  وارد می شــود تصریــح  دارو  ایــن 
ایــن دارو از یــک منبــع هنــدی و همینطــور چند 
منبــع اروپایــی ماننــد ســوئیس، آلمــان و ایتالیا 
اســت امــا برند این دارو آمریکایــی و همین طور 
کمپانی هندی هستند اما از کشورهای مختلف 

می توان آن را برای کشور تامین کرد.

رئیس ســازمان امور عشــایر ایران می گوید 
ارائــه خدمــات بــه عشــایر از آذر امســال فقط با 

کارت تردد دام صورت می گیرد.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، شــاهپور 
عالئی مقــدم بــا تاکید بر پیگیــری و دریافت کارت 
تردد دام برای عشــایر، افزود: از آذر ســال جاری 
به عشایری که کارت تردد دام و کارت شناسایی 
هیچگونــه  باشــند  نکــرده  دریافــت  عشــایری 

خدماتی داده نمی شود.
خشکســالی  دلیــل  بــه  امســال  گفــت:  او 
بی ســابقه، علوفــه مرتعــی یــک میلیــون و 800 
هزارتــن کاهــش یافتــه اســت که شــش هــزار و 
200 میلیارد تومان خســارت در بخش عشــایری 
وارد شــده، امــا تنهــا 50 میلیــارد تومــان بــرای 
جبــران ایــن خســارت اختصــاص داده شــده کــه 

بســیار ناچیز است.
عالئی مقدم با تاکید بر اینکه هیچ عشایری 
در استان نباید بدون آب بماند، گفت: 13هزارتن 
نهــاده دامــی بــه عشــایر کشــور اختصــاص داده 
شــده که 700 تن آن را برای عشــایر فیروزکوه در 

نظر می گیریم.
به گفته او به هر نفر عشــایر تا 50 میلیون 
تومان و به خانم های عشایری 20 میلیون تومان 

تسهیالت با سود 4درصد پرداخت می کنیم.
تالش برای ایجاد ظرفیت قانونی برای عشایر

رئیــس ســازمان امــور عشــایر ایــران بــا بیان 
اینکه در ســال های اخیر تالش زیادی شــد تا نام 
عشــایر را در برنامه هــای پنــج ســاله کشــور وارد 
کنیم، افزود: در گذشــته و در پنج برنامه توســعه 
کشــور تنهــا یــک بار نام عشــایر آن هــم در حوزه 

بیمه اجتماعی آورده شده بود.
او گفت: برای اینکه بتوانیم برای عشایر کاری 
انجام دهیم باید ظرفیت های قانونی الزم را ایجاد 
کنیــم، برهمیــن اســاس در برنامــه ششــم کــه یک 
ســند باالدســتی است 17 بار نام عشایر آورده شد 
و اکنــون موضع ســازمان امور عشــایر ایــران از یک 
موضــع ملتمســانه به یــک موضــع مطالبه گرانه در 

ارتباط با دستگاه ها تبدیل شده است.
عالئی مقدم افزود: امروز اعتبارات سازمان امور 
عشــایر ایران ســه هزار میلیارد تومان اســت و هیچ 
ســازمانی در مجموعه وزارت جهاد کشــاورزی چنین 

رشد اعتباری در سال های اخیر نداشته است.
پرداخت سه هزار میلیارد تومان تسهیالت 

زنجیره تولید به عشایر
رئیس ســازمان امور عشــایر ایران در بخش 

یــادآور شــد: از ســال 96  دیگــری از ســخنانش 
تاکنون سه هزار میلیارد تومان تسهیالت زنجیره 
تولید گوشت قرمز به عشایر پرداخت کرده ایم و 
تولیــد گوشــت از ســوی عشــایر از 162هزارتن به 

200 هزارتن در سال رسیده است.
او بــا بیان اینکه ارتقا شــاخص های توســعه 
امــور  ســازمان  وظایــف  از  عشــایری  مناطــق  در 
عشــایر ایران اســت، گفت: در دو ســال گذشــته 
دسترســی عشــایر بــه آب بهداشــتی پایــدار را از 
43درصد به 63 درصد رســانده ایم و امســال نیز 
377 میلیــارد تومــان بــرای آبرســانی بــه عشــایر 
اختصــاص داده شــده کــه 9 میلیــارد تومان آن را 

به عشایر تهران ابالغ کرده ایم.
شورای عالی عشایر احیا به سازمان امور 

عشایر بازگردانده شود

ایــران  عشــایر  امــور  ســازمان  رئیــس 
خواســت  مجلــس  نماینــدگان  از  همچنیــن 
شــورای عالــی عشــایر را احیــا کند تــا دبیرخانه 
ایــران  عشــایر  امــور  ســازمان  بــه  مجــددا  آن 

بازگردانده شود.
او بــا اشــاره بــه اینکــه 66هــزار کیلومتــر راه 
عشــایری در کشــور داریــم کــه حتــی یــک ریــال 
بودجــه ملــی بــرای نگهــداری ایــن راه هــا نداریــم، 
از نماینــدگان مجلــس خواســت در بودجــه 1401 
یــک ردیــف اعتبــاری ملی برای نگهــداری و مرمت 

راه های عشایری اختصاص و تصویب کند.
عالئی مقدم خاطرنشــان کرد: نقش عشــایر 
در تامیــن امنیــت غذایــی و توســعه پایدار بســیار 
زیــاد اســت و توجــه بــه عشــایر توجــه بــه امنیت 

غذایی و استقالل کشور است.

کارت تردد دام؛ شرط ارائه خدمات به عشایر از آذر

نایب رئیس واردکنندگان دارو: سازمان غذا و دارو در واردات داروی قارچ سیاه هم 
اخالل ایجاد کرد

تکذیب واردات ال جی و سامسونگ در مقابل پول های بلوکه شده از کره

 چراغ سبز فوالدی ها

و سیمانی ها به طرح 
ویژه مسکن دولت 

سیزدهم
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مدیرکل مدیریت مصرف 
توانیر: برق ۹ میلیون و ۹۱۰ 

هزار مشترک رایگان شد
مدیرکلمدیریتمصرفوامورمشترکانتوانیرگفت
کهتعدادمشــترکینیکهمشــمولبخشــودگیویاتخفیف
برقامیدشدنداز99.8.1تاپایانتیرماهنزدیک9میلیون
و910هــزارمشــترکبــودهکــهایــنمیــزاننســبتبــهکل

مشترکینخانگی)30میلیونمشترک(یکسوماست.
عبداالمیــر یاقوتــی در گفت وگو با ایلنا، درباره موضوع 
کاهــش تعرفــه بــرق مشــترکین در قالــب اجــرای طــرح بــرق 
امیــد اظهــار کــرد: بر اســاس مصوبــه ابالغی؛ اگر مشــترکین 
خوش مصــرفِ مناطــق عــادی در ماه هــای معمولــی زیــر 80 
کیلووات ساعت و در مناطق گرم در ماه های گرم سال کمتر 
100 کیلــووات ســاعت مصــرف بــرق داشــته اند مشــمول برق 
امید شده اند به شرط اینکه مکان مربوطه تفرجگاه و منازل 

موقت نباشد. 
وی افــزود: بر همین اســاس از تاریــخ 99.8.1  قبوض 
برقی که شامل شرایط مذکور بوده اند با مبلغ صفر محاسبه 
و صادر شد که تعداد این مشترکینی که مشمول بخشودگی 
و یا تخفیف برق امید شدند از 99.8.1 تا پایان تیرماه نزدیک 
9 میلیون و 910 هزار مشترک بوده که این میزان نسبت به 
کل مشترکین خانگی) 30 میلیون مشترک( یک سوم است.

مدیــرکل مدیریــت مصــرف و امــور مشــترکان توانیــر 
تصریــح کــرد: طــی 5 دروه )از ابتــدای آبــان ســال گذشــته تا 
پایــان تیرمــاه( کــه طــرح بــرق امیــد اجــرا شــده هر مشــترک 
ممکــن اســت بیــن یــک تــا 5 بار شــامل قبض بــرق رایگان و 
صفر شــده باشــد. وی درباره مشــترکان پرمصرف نیز گفت: 
بــر اساســی قانونــی کــه بــه وزارت نیــرو ابــالغ شــده و ایــن 
وزارتخانه متناســب با آن تعرفه ها را تنظیم می کند، ســاالنه 
مبلغی بر نرخ قبوض برق اضافه می شود که بر این اساس 
کلیه مصارف در ســال جاری نســبت به مدت مشــابه ســال 
گذشته 7 درصد افزایش پیدا کرده است، طبق همین قانون 
مشــترکینی کــه بیــش از الگــو؛ مصــرف می کنند عــالوه بر 7 
درصد افزایش ســاالنه 16 درصد دیگر هم به نرخ برق شــان 
افــزوده می شــود. یاقوتی دربــاره میزان کاهــش مصرف برق 
در زمــان اجــرای طرح بــرق امید توضیح داد: احصاء یک آمار 
بین عوامل مختلف مثل کرونا و گرمای هوا که امســال هم 
با آن درگیر بودیم خیلی سخت است، ولی ذاتا وقتی تعرفه 
برق افزایش پیدا می کند تصور بر این اســت که مشــترکین 
کاهش مصرف داشته باشند ولی بعضا هم ممکن است این 
اتفاق نیفتد، یعنی ســیگنال آنقدر ضعیف باشــد که نه تنها 
مصرف کاهش پیدا نکند بلکه افزایش هم پیدا کند بنابراین 
نمی توان گفت که طرح برق امید چه میزان منجر به کاهش 

مصرف شده است.

رئیسی: دیدگاه های نخبگان 
 اقتصادی برای نظارت

بر تامین کاال استفاده شود
رئیسجمهوریبراستفادهازدیدگاههاینخبگان
وظرفیتهــایتشــکلهایاقتصــادیبــراینظــارتبــر

زنجیرهتامینکاالتاکیدکرد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت بــا ریاســت 
آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی برگــزار شــد و در ایــن 
نشســت مهمتریــن مســایل اقتصــادی کشــور از جملــه 
راهکارهــای نظــارت و تضمیــن ســالمت زنجیــره تامیــن، 
توزیــع و مصــرف کاالهــای اساســی در دســتور کار قــرار 

گرفت.
رئیس جمهوری در این جلسه وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت را مامــور کرد گــزارش کاملی از زنجیره تامین، 
توزیــع تا مصــرف کاالهای اساســی و راهکارهای نظارت 
دقیق و شفاف و تضمین سالمت این زنجیره تهیه و به 

ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
رئیســی بــر لــزوم بهره گیــری از ظرفیــت همــکاری 
اتحادیه هــای صنفــی، بســیج اصناف و تشــکل های بازار 
بــرای نظــارت دقیق تــر بر زنجیره تولیــد، توزیع و مصرف 

تاکید کرد.
از  اســتفاده  همچنیــن  ســیزدهم  دولــت  رئیــس 
دیدگاه هــای نخبــگان و صاحب نظــران اقتصــادی کشــور 
کارگروه هــای  نشســت های  و  جلســات  چارچــوب  در 
زیرمجموعــه ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت را در امر 

نظارت ضروری و راهگشا دانست.

اتصال سامانه سلب امتیاز 
 مالکیت سیم کارت

به دولت همراه 
معــاونامــورپســتی،ارتباطیوفنــاوریاطالعات
رگوالتــوریازاتصــالســامانهســلبامتیــازمالکیــت
ابتــدای از همــراه دولــت ســامانه بــه ســیمکارت

شهریورماهسالجاریخبرداد.
بــه گــزارش ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویــی، مجیــد حقــی، معاون امــور پســتی، ارتباطی و 
فنــاوری اطالعــات ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویــی )رگوالتــوری( گفــت: در راســتای توســعه دولت 
میــان  شــده  انجــام  هماهنگی هــای  بــا  و  الکترونیــک 
تمــام  ایــران،  فنــاوری اطالعــات  رگوالتــوری و ســازمان 
مشــترکانی که مایل به ســلب امتیاز مالکیت سیم کارت 
خود هستند، عالوه بر مراجعه به نرم افزارهای مدیریت 
اپراتــور مــورد نظر خود، می توانند با مراجعه به ســامانه 
دولت همراه، سیم کارت مورد نظر را سلب امتیاز کرده 

و از مالکیت خود خارج کنند.
وی درباره سامانه سلب امتیاز مالکیت سیم کارت 
بیــان کــرد: از بهمن ماه 1399 با ابالغ رگوالتوری امکان 
ســلب امتیــاز مالکیــت ســیم کارت، در اپلیکیشــن های 
اپراتورهــای تلفــن همــراه )MNO( و اپراتورهــای مجــازی 
)MVNO( فراهــم شــد. عالوه بر ســامانه دولــت همراه، 

مشــترکان برای سلب مالکیت سیم کارت در اپراتورهای 
ســیار می توانند به اپلیکیشــن همراه من )my mci( در 
همراه اول، اپلیکیشــن ایرانســل مــن )my irancell( در 
ایرانســل، اپلیکیشــن رایتل مــن )my rightel( در رایتل 
 )MVNO( و پورتــال یــا اپلیکیشــن اپراتورهــای مجــازی

مراجعه کنند.
معــاون امــور پســتی، ارتباطــی و فنــاوری اطالعات 
رگوالتــوری عنــوان کــرد: اپراتورهــا نیــز بعــد از دریافــت 
درخواســت مشــترک برای سلب امتیاز مالکیت، بررسی 
سیســتماتیک را آغاز کرده و با ارســال رمز یکبار مصرف 
)OTP( بــه مشــترک، احــراز هویــت را انجــام می دهند و 

در صــورت تطابــق مالکیــت ســیم کارت بــا اطالعــات فرد 
انجــام  مالکیــت  امتیــاز  ســلب  درخواســت  متقاضــی، 

می شود.

انتصاب اعضای ستاد 
تدوین الیحه بودجه سال 

 ۱۴۰۱
معــاونرئیسجمهــوریورئیــسســازمانبرنامــه
وبودجــهکشــوربــاآغــازبــهکارتدویــنالیحــهبودجــه
ســال1۴01،دراحکامجداگانهایروســایکارگروههاو

اعضایاینستادرامنصوبکرد.
بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه، براســاس 
ایــن احــکام »ســیدحمید پورمحمــدی« رئیــس شــورای 
راهبــری و تلفیــق برنامــه و بودجــه ســال 1۴01 و رئیــس 
رئیــس  رحمتــی«  »محمدحســین  تبصره هــا،  کارگــروه 
کارگــروه برنامــه بررســی های اقتصادی،  ســرمایه گذاری، 
تولیــد و اشــتغال، »علی حیــدر نــوری« رئیــس کارگــروه 
برنامــه منابــع و مصارف بودجــه و رئیس کارگروه برنامه 
ســاماندهی نظــام حقــوق و دســتمزد و »امیــر امینــی« 
رئیــس کارگــروه برنامــه پیــاده ســازی الزام هــای آمایش 

سرزمینی بودجه منصوب شدند.
همچنیــن »امید حاجتــی«، »جواد حســین زاده«، 
صمیمــی«،  »احمــد  نرگســی«،  رمضانپــور  »قاســم 
»علیرضــا  ممبینــی«،  »رحیــم  عــدل«،  »حمیدرضــا 
نعمتــی«، »حمیــد پوراصغــری« و »مــژگان خانلــو« هــر 
کدام به عنوان عضو ستاد تهیه و تدوین الیحه برنامه و 

بودجه سال 1۴01 منصوب شدند.
در متن احکام آمده است: »اکنون که با استعانت 
الهی کار تهیه و تدوین الیحه برنامه و بودجه سال 1۴01 
کل کشور آغاز شده است، به منظور ارائه آن در موعد 
مقــرر قانونــی و اســتفاده حداکثری از توان کارشناســی 
کشــور، اســناد و قوانین فرادســتی، سیاســت های رشــد 
اقتصــادی و بودجه ریــزی برنامه محــور، انتظــار اســت بــا 
تشکیل منظم جلسات شورا و کارگروه در پیشبرد تهیه 
و تدوین الیحه برنامه و بودجه ســال 1۴01 اهتمام ویژه 

داشته باشید.«

اخبـــــــــــــــــار

انعطاف پذیری شبکه 
برق رسانی؛ چالش آینده 

تمام برقی بدون کربن
ادامهازصفحه1

در صورت انتقال خدمات دیگر از سیستم های دیگر 
انرژی )مانند بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی( به شبکه برق، 
در آینده پیامدهای قطعی برق حتی شدیدتر خواهد شد.

و  تنظیم کننــدگان  سیاســت گذاران،  بنابرایــن 
شــرکت های خدمت رســان بــرق بایــد بر بهبــود اطمینان و 
انعطاف پذیری همزمان برق رســانی و کربن زدایی )انتشــار 
کم تــر آالینده هــا( تمرکــز کنند تا خطر شکســت فاجعه بار 

این طرح ها را به حداقل برسانند.

سرمایهگذاریدرشبکه
قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری یکســان نیســتند، 
اگرچه اغلب به هم مرتبط هســتند. مطالعه آکادمی های 
ملی بر لزوم تمرکز بیشتر بر انعطاف پذیری در برنامه ریزی 

خدمات برقی تأکید می کند.
خاموشی ها در طی یخ زدگی بزرگ تگزاس در فوریه 
2021 و شــمال شــرقی ایــاالت متحــده در آگوســت 2003 
در درجــه اول خرابی هایــی بود کــه به دلیل نبود اطمینان 
در مدیریــت صحیــح تولیــد بــرق ایجــاد شــد. امــا قطعــی 
طوالنــی بــرق در لوئیزیانــا و توفــان یــخ در کبــک در درجه 
اول شکســت هایی ناشــی از فقدان انعطاف پذیری شبکه 

برق بودند.
و  اطمینــان  قابلیــت  نبــود  از  ناشــی  شکســت های 
انعطاف پذیــری هــر دو رویدادهــای بــا تکرارپذیــری پاییــن 
امــا تاثیــر زیادنــد که برای کاهــش پیامدهای مــورد انتظار 
ایــن  اســت.  نیــاز  گران قیمــت  ســرمایه گذاری های  بــه 
ســرمایه گذاری های گــران قیمــت ایجــاد حمایــت از ایــن 

صنعت را دشوار می کند.
مســتلزم  اغلــب  تــاب آوری  و  انعطــاف  افزایــش 
سیســتم های انتقــال و توزیــع بــا ســیم های زیرزمینــی، 
جایگزینی تیرهای چوبی با تیرهای بتنی، تقویت برج ها، 
ذخیره ســازی ترانســفورماتورهای جایگزیــن و بــاال بــردن 

ارتفاع پست های فرعی از سطح احتمالی سیل هاست.
بــه طــور کلــی، سیســتم های برقــی نیــاز بــه ظرفیت 
اضافــی دارنــد تا در صــورت خرابی یک یا چند جزء، آنها را 

قابل اطمینان تر و مقاوم تر کند.
مشــتریان مختلف ممکن اســت بسته به وضع خود 
و بــه مــدت وقفــه خدمــات برقــی، نمــرات متفاوتــی را بــه 
قابلیت اطمینان و انعطاف پذیری بدهند، که ایجاد اجماع 

را سخت تر می کند.
پاالیشــگاه های  و  بیمارســتان ها  مثــال،  عنــوان  بــه 
نفتــی ممکــن اســت برای یک زمســتان بــدون اختالل برق 
ارزش باالتری نســبت به یک مشــتری مسکونی با ژنراتور 
پشتیبان متصور باشند. وقفه های کوتاه ممکن است قابل 
تحمل باشد در حالی که وقفه های طوالنی غیرقابل قبول 

است.
تامین کنندگان برق اغلب مشکالتی در متقاعد کردن 
تنظیم کنندگان و مشتریان برای افزایش قبوض دارند مگر 
آنکه بالفاصله پس از یک شکست بزرگ در شبکه تامین 
برق، پنجره کوتاه مدتی جهت افزایش قیمت برق باز شود.
اگر قرار است خدمات بیشتری به شبکه انرژی برق 
منتقل شود، باید برای نوسازی آن سرمایه گذاری بیشتری 
انجــام شــود تــا احتمــال خرابی ها کاهش یابــد و اطمینان 

حاصل شود که سرویس به سرعت بازسازی می شود.
منبع:رویترز

جلســهعلنــیروزگذشــتهمجلــسبــه
ریاســتمحمدباقــرقالیبــافبرگــزارشــدو
ادامــهبررســیطــرحتقویــتامنیــتغذایــی
کشــاورزی، تولیــدات موانــع رفــع و کشــور
بررســیگــزارشکمیســیونعمــرانمبنــیبر
تصویبتقاضایتحقیقوتفحصازعملکرد
ســازمانبنــادرودریانــوردیدردســتورکار

نمایندگانقرارگرفت.
محمدباقــر قالیبــاف در ابتــدای جلســه  و 
در نطــق پیــش از دســتور خــود نکاتــی را دربــاره 
تحــوالت  کابینــه،  بــه  اعتمــاد  رای  جلســات 
افغانستان، سفرهای استانی رئیسی مطرح کرد.
حضــور  لــزوم  بــر  هــم  نیکــزاد  علــی 
معاونــان پارلمانــی وزارتخانه هــا در جلســات 
بایــد  گفــت:  و  کــرد  تاکیــد  مجلــس  علنــی 
تدبیری اندیشــیده شــود تا معاونــان پارلمانی 
مجلــس  علنــی  جلســات  در  وزارتخانه هــا 
حضــور داشــته باشــند چــه آنهایی کــه در این 
 ســمت ابقا می شــوند و چه آن هایی که باقی

نمی مانند.
امیــر  ســید  علنــی،  جلســه  ادامــه  در 
حســین قاضــی زاده هاشــمی نماینــده مشــهد 
اســتعفایش از نمایندگــی مجلــس را تقدیــم 

هیات رئیسه کرد.
رئیــس مجلــس هم ضمن اعــالم وصول 
اســتعفای امیــر حســین قاضــی زاده هاشــمی 
از نمایندگــی مجلــس گفــت: طبــق آیین نامه 
اســتعفای آقای قاضی زاده هاشمی بر اساس 
مــواد 90 و 91 آییــن نامــه در دســتور مجلــس 

قرار می گیرد.
گفته شــده که قرار است قاضی زاده به 

عنوان رئیس بنیاد شهید تعیین شود.

ناطقینمجلس
فالحــی: در سیاســت هــم ماننــد فوتبال 

باید میان همه خطوط هماهنگی باشد
درخشــان: یــک بــار بــرای همیشــه لکــه 
ننگ محرومیت را از دامان مردمان سیســتان 

و بلوچستان بزدایید
نماینــده مــردم نهاوند: بــه تالش جمعی 
و همدلــی قــوای ســه گانــه کشــور بــرای رفــع 

مشکالت اقتصادی نیاز است
مدیــران  بــه  نیــاز  خوزســتان  حســینی: 

مردمی و انقالبی دارد
گــودرزی: گــردن کلفتانــی کــه دســت به 

جیب مردم کردند محاکمه شوند
بررســی گزارش کمیســیون عمران مبنی 
از  تفحــص  و  تحقیــق  تقاضــای  تصویــب  بــر 
عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در دستور 

کار قرار گرفت و نمایندگان با 180 رای موافق 
آن را به تصویب رساندند.

متقاضــی  عنــوان  بــه  خضریــان   علــی 
تحقیــق و تفحــص از عملکــرد ســازمان بنــادر 
صــورت  تخلفــات  تشــریح  بــا  دریانــوردی  و 
ایــن ســازمان گفــت: در ســازمان  گرفتــه در 
بنــادر حقوق هــای نجومــی جریــان داشــته و 
بــه بهانه هــای مختلــف پاداش هــای فصلــی و 
ساالنه بی حساب و کتاب پرداخت می شود.

همچنیــن گزارش کمیســیون کشــاورزی 
در خصوص طرح تقویت امنیت غذایی کشور 
و رفع موانع تولیدات کشــاورزی مورد بررسی 
قــرار گرفــت و با رای نماینــدگان، وزارت جهاد 
کشــاورزی مکلــف بــه انجام اقدامــات الزم در 
جهــت تقویــت زیرســاخت های خودکفایــی و 

کاهش هزینه تمام شده تولید شد.
ایــن  بــه  ادامــه بررســی های مربــوط  در 
کارفرمایــان  و  کشــاورزان  نماینــدگان  طــرح، 
کارگاه هــای کشــاورزی را بــا هــر متــراژ زمیــن 
بیمــه  ســهم  پرداخــت  از  معافیــت  مشــمول 
کارفرمایانــی کردنــد که حداکثر دارای 5 کارگر 

هستند.
در بخشــی دیگــر از جلســه علنی،  نایب 
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی بــا یــادآوری 
حادثــه تلــخ ســقوط یــک دســتگاه مینی بوس 
بالنــگان شهرســتان  بــه دره محــور روســتای 
کامیــاران از درخواســت جمعــی از نماینــدگان 
اســتان کردســتان مبنــی بر توجه وزیــر راه به 

راه های این استان خبر داد.
علی نیکزاد همچنین پیام تبریک مجمع 
خصــوص  در  شــرقی  آذربایجــان  نماینــدگان 

پارالمپیــک  در  عزیــزی  اصغــر  افتخارآفرینــی 
توکیــو و همچنیــن پیــام تســلیت فراکســیون 
روحانیــت مجلس در پی درگذشــت آیت هللا 

حکیم را قرائت کرد.

اخطارهاوتذکراتنمایندگان
مجلس

ســلیمی: شــنیده شده سامســونگ و ال 
جی قصد بازگشت به کشورمان را دارند

پرونــده  بــه  قضائیــه  قــوه  نیک بیــن: 
تخلفات دولت قبل رسیدگی کند

کاربــرد  از  تریبــون  صاحبــان  خاتمــی: 
الفاظی که دور از شــأن ملت اســت خودداری 

کنند
امیرآبادی: حق الزحمه ناظران انتخابات 

شوراها پرداخت شود
نقدعلی: قول های دولت عملی شوند

میرتاج الدینی: دوران مدیریت میدانی و 
جهادی آغاز شده است

نایــب رئیــس  تأکیــد نماینــده زنجــان و 
مجلس بر ضرورت سامان دهی بازار سیمان 

و فوالد
دلخــوش: در یــک مــاه گذشــته دو بــار 

قیمت لبنیات افزایش یافته است
صباغیــان: هیات رئیســه مجلــس نتایج 

تحقیق و تفحص ها را اعالم کند
موســوی: روش هــای نظارتــی مجلس به 

نتیجه ملموس نمی رسد
تذکر نماینده شیراز به وزرای راه و نیرو
نفوذی هــا  از  جمهــور  رئیــس  راســتی: 

غفلت نکند
مهــدی  علنــی،  جلســه  حاشــیه  در 
اســماعیلی رئیــس کمیتــه آمــوزش و پــرورش 
آغــاز  دربــاره چگونگــی  خبرنــگاران  جمــع  در 
ســال تحصیلــی توضیــح داد: از اوایــل مهرماه 
بازگشــایی مــدارس را خواهیــم داشــت اما به 
معنــای حضــور دانــش  آمــوزان از اول مهرمــاه 
در ســرکالس درس نمی باشــند. بــا توجــه بــه 
تدابیر ستاد ملی کرونا و در نظر گرفتن همه 
جوانــب در اواخــر مهرمــاه یــا اوایــل آبان مــاه 
تحت پروتکل ها و الگوی خاصی شاهد حضور 
دانــش آمــوزان در برخــی از مناطق کشــور در 
بــه  آمــوزش  البتــه  و  بــود  مــدارس خواهیــم 
صــورت ترکیبــی دنبــال خواهــد شــد به شــرط 
این کــه شــرایط غیرمترقبــه ای در بخــش کرونا 

به وجود نیاید.
کمیتــه  رئیــس  زارع  رحیــم  همچنیــن 
فوتبــال در پاســخ بــه خبرنگاران دربــاره نحوه 
پرداخت بدهی استقالل و پرسپولیس گفت: 
در صــورت واگــذاری دو باشــگاه اســتقالل و 
پرســپولیس سهم هر باشگاه به صورت مجزا 
100 میلیارد تومان اســت و بدهی هایی که به 
اشخاص حقیقی و حقوقی دارند باید از محل 

واگذاری پرداخت شود.
رئیســه  هیــات  عضــو  رشــیدی  محمــد 
مجلــس هــم مــوارد اعــالم وصولــی از جملــه 
طــرح منــع تصــرف، تخریــب و تغییــر کاربــری 

بقاع متبرکه را قرائت کرد.
در پایان جلسه هم روح هللا متفکر آزاد 
تذکرات کتبی نمایندگان خطاب به مســئوالن 

اجرایی کشور را قرائت کرد.

اطالعــات فنــاوری و ارتباطــات وزیــر
تأکیــدکــردکــهاعتقــادمنایناســتکهاگر
ســتون ایــران مخابــرات بگوییــم نخواهیــم
فقــراتشــبکهملــیاطالعاتاســت،حداقل
ایــنشــرکتیکــیازســتونهایاصلــیایــن
حرکتوارکانتوســعهشــبکهملیاطالعات

واینطرحکالناست.
بــه گــزارش ایســنا، عیســی زارع پــور در 
دیدار با مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت 
مخابــرات ایــران ضمن ابراز امیدواری نســبت 
بــه اینکــه ایــن جلســه نقطــه شــروعی بــرای 
همدلــی و همراهــی بیشــتر و در نهایــت حــل 
مشکالت باشد، گفت: اعتقادم این است که 
اگــر نخواهیــم بگوییــم مخابرات ایران ســتون 
فقــرات شــبکه ملــی اطالعــات اســت، حداقل 
ایــن شــرکت یکــی از ســتون های اصلــی ایــن 
حرکت و ارکان توســعه شــبکه ملــی اطالعات 

و این طرح کالن است.
زارع پور ادامه داد: شــبکه ملی اطالعات 
اســت.  ملــی  پــروژه  یــک  حاضــر  حــال  در 
کشــورهای پیشرفته و کسانی که برای حقوق 

مردم شــان ارزش قائل اند دنبال اجرای چنین 
شبکه ای هستند. ما هم به عنوان متخصصان 
ایــن حــوزه بایــد حافــظ منافع مردم باشــیم تا 
ایــن طرح راهبردی را در کشــور محقق کنیم، 
طرحــی کــه مخابــرات در آن نقــش کلیــدی و 
حیاتــی دارد بنابرایــن تعامــل و همدلــی میان 
شــرکت مخابــرات ایــران و وزارت ارتباطــات و 

فناوری اطالعات فوق العاده مهم است.
وی در ادامــه با تاکید بر توســعه نیافتن 
متــوازن شــبکه ارتباطات ثابت و ســیار گفت: 
در هیــچ کجــای دنیــا بــه ایــن شــکل نیســت 
ارتباطــات ســیار بگذارنــد  کــه تمرکــز را روی 
درحالی کــه ارتباطــات ثابت به میزانی که باید 

توسعه پیدا نکند.
وزیــر ارتباطــات افــزود: اگــر تصمیمــات 
و  به موقــع گرفتــه نشــود  کلیــدی  و  راهبــری 
در ارتباطــات ســیار توســعه نداشــته باشــیم 
حتــی در تماس هــای تلفنــی هم مشــکل پیدا 
می کنیــم و عمــالً آن اتفاقــی کــه در حوزه برق 
و خاموشــی ها افتــاد در ارتباطــات هم خواهد 
فــوری،  تصمیمــات  نیازمنــد  بنابرایــن  افتــاد. 

مدبرانــه، دلســوزانه و همدالنه از ناحیه همه 
بازیگران بخش هستیم.

زارع پــور بابیــان اینکــه اعتقــاد دارم که 
همــه مــا یــک خانــواده هســتیم گفــت: همه 
بــه دنبــال حــل مشــکالت کشــور هســتیم و 
فضــای  همراهــی  و  همدلــی  بــا  می توانیــم 
داشــته  اســالمی  انقــالب  تــراز  در  مجــازی 
باشــیم کــه بتواند پیشــران ســایر بخش های 

کشور باشد.
وی در ادامــه بــا طرح پیشــنهاد تشــکیل 
مشــکالت  حــل  و  بررســی  بــرای  کارگروهــی 
پیــش روی شــرکت مخابــرات  و چالش هــای 
ایــران، گفــت: در ایــن کارگــروه بایــد تــالش 
شــود بــا همدلی و همراهــی، برخی اختالفات 
را به ســرعت و در  امــالک  ازجملــه در حــوزه 

کوتاه مدت حل کرد.
بــر  تأکیــد  بــا  ســپس  ارتباطــات  وزیــر 
رســیدگی به مشکالت بازنشستگان مخابرات 
شــده  داده  کــه  قول هایــی  بــه  بایــد  گفــت: 
عمــل کــرد. مقــام معظــم رهبــری در ســخنان 
اخیرشــان فرمودنــد »یا به مــردم قول ندهید 

یــا اگــر قول دادیــد روزشــمار بگذاریــد که کی 
عملــی می کنیــد«. اگــر جایــی بــرای پرداخــت 
دیون بازنشســتگان قولــی داده اید و این قول 
در زمانش محقق نشده است این موضوع را 
صادقانــه بــا آن هــا در میان بگذاریــد. باالخره 

قولی داده شده و باید به آن پایبند بود.
از  همچنیــن  ادامــه  در  زارع پــور 
تــا  هیئت مدیــره شــرکت مخابــرات خواســت 
مشــکالت تبدیــل وضــع ایثارگــران را هــم حل 
کننــد. بــار دیگر تأکید می کنم کــه امیدوارم با 
همدلــی و همراهــی میــان خانــواده ارتباطات 
و فنــاوری اطالعــات بتوانیم جایــگاه جمهوری 
اســالمی ایــران را در بهره گیــری از ایــن حــوزه 

ارتقا دهیم.
کــه  دیــدار صمیمــی  ایــن  در  همچنیــن 
بــا حضوراعضــای هیــات مدیــره ، مدیرعامــل 
برگــزار  ایــران  مخابــرات  شــرکت  معاونــان  و 
شــد گزارشــی از وضــع مخابــرات ارایــه شــد و 
مدیران ارشــد مخابرات در خصوص مشکالت 
وچالشــهای موجــود در حــوزه ارتباطــات بحث 

بررسی کردند.

ســخنگویقوهقضائیهگفتکهپرونده
شــرکتبازرگانیپتروشــیمیدرشعبهسوم
دادگاهویــژهرســیدگیبــهجرایــماخاللگــران
ومفســداناقتصــادیرســیدگیومنجــربــه

صدورحکمشد.
بــه گــزارش فــارس، ذبیــح هللا خداییــان 
ســخنگوی قــوه قضائیــه ا طــی مصاحبــه ای بــا 
یادآوری صدور احکام متهمان پرونده شــرکت 
از  یکــی  کــرد:  اظهــار  پتروشــیمی  بازرگانــی 
پرونده هایــی کــه در ارتباط با جرایم اقتصادی 
در مرجع قضائی رســیدگی شــده بود و مردم 
پرونــده  متهمــان  مــورد  در  داشــتند  انتظــار 
ســریعتر اتخاذ تصمیم شــود، پرونده شــرکت 

بازرگانی پتروشیمی بود.
در  مزبــور  پرونــده  کــرد:  تصریــح  وی 
شــعبه ســوم دادگاه ویژه رســیدگی به جرائم 
اخاللگــران و مفســدان اقتصــادی رســیدگی و 

منجر به صدور حکم شــد. خداییان بیان کرد 
ایــن پرونــده دارای دو قســمت اســت کــه یک 
قســمت آن با کیفرخواســت به دادگاه ارسال 
شــده بــود و بخشــی از پرونده نیــز هم اکنون 

در دادسرا در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این 
پرونده که حکم آن صادر شده، 72 هزار برگ 
در 296 جلــد اســت کــه درآن افرادی به اتهام 
بــه مجازات هــای  اخــالل در نظــام اقتصــادی 
ســنگینی محکــوم شــده اند و بــر اســاس ماده 
36 قانــون مجــازات اســالمی حکــم ایــن افراد 

منتشر می شود.
خداییان در تشــریح احکام صادره تصریح 
کــرد: در ایــن پرونــده رضــا حمــزه لــو مدیرعامل 
شــرکت بازرگانــی پتروشــیمی، عبــاس صمیمــی 
نائــب رئیــس شــرکت، علیرضــا عالیــی رحمانــی 
تهرانــی عضــو  مدیــره، مصطفــی  عضــو هیــات 

هیات مدیره، محســن احمدیان مدیربازرگانی و 
مرجــان شیخ االســالمی مدیرعامل شــرکت دنیز 
بــه اتهــام شــرکت در اخــالل عمــده و کالن در 
نظام اقتصادی از طریق اخالل در توزیع ارزهای 
پتروشــیمی  محصــوالت  صــادرات  از  حاصــل 
شــرکت های تولیدکننــده بــه میــزان 6 میلیارد و 
656 میلیــون یــورو، هــر کــدام به بیســت ســال 
تعزیــری،  شــالق  ضربــه   7۴ تعزیــری،  حبــس 
محرومیــت دائمــی از هرگونه خدمــات دولتی و 
جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال 

مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.
ســخنگوی قوه قضائیه افــزود: همچنین 
در این پرونده سام حامد ساعدیان مدیرعامل 
وقــت شــرکت واال ســرمایه امیــن و ابوالفضل 
اتهــام  بــه  هرکــدام  آبــادی  شــمس  ملکــی 
مشــارکت در اخــالل عمــده و کالن در نظــام 
اقتصــادی کشــور بــه تحمــل 15 ســال حبس، 

7۴ ضربــه شــالق تعزیــری در انظــار عمومی و 
محرومیــت از هرگونــه خدمات دولتی و جزای 
مالــی معــادل اموالــی که از این طریق کســب 

کردند، محکوم شدند.
خداییان خاطرنشــان کرد: محمدحسین 
شــیرعلی، علــی اشــرف ریاحی، ســید علیرضا 
حســینی، معصومه دری، سعید خیری زاده و 
مهــدی شــریفی نیک نفس به اتهــام معاونت 
در اخــالل عمــده و کالن در نظــام اقتصادی از 
طریــق اخــالل کالن در توزیــع ارزهــای حاصل 
از صادرات محصوالت پتروشــیمی هرکدام به 
پنج ســال حبس تعزیری و محرومیت دائمی 
مالــی  جــزای  و  دولتــی  خدمــات  هرگونــه  از 

محکوم شدند.
ســخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این 
احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است مگر 

از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴77.

ذرهبینمجلسرویسازمانبنادر
به گفته خضریان، نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، در این سازمان به 

بهانه های مختلف پاداش های فصلی و ساالنه بی حساب و کتاب پرداخت می شود
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

نسخه اندروید سامانه ریما 
)رمز دوم پویا( به روزرسانی 

شد
نســخه اندرویــد ســامانه ریمــا )رمــز دوم پویا( در 

وب سایت بانک توسعه صادرات به روزرسانی شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک توســعه صــادرات، 
تغییــرات  بــه  توجــه  بــا 
ســرور  در  اعمال شــده 
 Android حــاوی نســخه
ســامانه ریمــا و ارســال 
نسخه جدید آن سامانه 
از  یادشــده  تغییــرات 
روز چهاردهــم شــهریور 
اعمال شده و در صورت 
نکــردن،  به روزرســانی 
دسترســی به نســخه مخصــوص Android ســامانه ریما 
بــا اختــال مواجــه می شــود. کاربــران می تواننــد بــرای 
استفاده از نسخه جدید اندروید سامانه ریما با مراجعه 
بــه بخــش خدمات الکترونیک وب ســایت بانک توســعه 

صادرات و فعال سازی رمز دوم پویا مراجعه کنند.

حمایت ۹۰ میلیارد ریالی بانک 
کشاورزی از احداث سردخانه 

3 هزار تنی، در ایرانشهر
با حمایت ۹۰میلیارد ریالی بانک کشاورزی، سردخانه ای 
با ظرفیت ۳۰۰۰تن در شــهر ایرانشــهر استان سیستان 
بــه  بلوچســتان  و 
رســیده  بهره بــرداری 

است.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی مدیریــت 
شــعب بانک کشــاورزی 
و  اســتان سیســتان  در 
بلوچســتان، ایــن طــرح 
نقــش حیاتی در تکمیل 
زنجیــره ارزش خرمــا در اســتان دارد و بــا بهره بــرداری 
و  مســتقیم  اشــتغال  زمینــه  تولیــدی،  واحــد  ایــن  از 

غیرمستقیم ۱۳۰نفر فراهم شده است.

 اهدای یک دستگاه

سی تی اسکن به وزارت 
بهداشت از سوی بیمه ایران

شــرکت ســهامی بیمــه ایــران در چارچــوب ایفــای 
مسئولیت های اجتماعی خود به ویژه در دوران سخت 
شــیوع کرونــا و تــاش همگانــی بــرای مهــار آن، یــک 

دستگاه سی تی اسکن به وزارت بهداشت اهدا کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه ایران، بــا توجه به 
مفــاد تفاهم نامــه همکاری بین وزارت بهداشــت، درمان 
پزشــکی  آمــوزش  و 
بــرای  ایــران  بیمــه  و 
شــرکت  ایــن  مشــارکت 
یــک  خریــد  طــرح   در 
دســتگاه سی تی اسکن 
تشــدید  دوره  در  کــه 
بحــران همه گیری کرونا 
اســت،  حیاتــی  بســیار 
هیات مدیــره بیمه ایران 

با خرید و اهدای دستگاه مذکور موافقت کرد.
بــه ایــن ترتیــب، بنا بــه مصوبــه هیات مدیــره بیمه 
ایران، هزینه خرید یک دســتگاه ســی تی اســکن تولید 

داخل کشور در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

راه اندازی صندوق 
سرمایه گذاری بیمه های 

زندگی بیمه کوثر
بیمه کوثر به منظور کاهش ریسک سرمایه  گذاری 
و افزایــش بــازده اندوختــه بیمه  هــای زندگــی، صنــدوق 

سرمایه  گذاری بیمه زندگی را راه اندازی کرد.
بــه گزارش روابط عمومــی و اعام مدیر اقتصادی و 
ســرمایه گذاری بیمــه کوثر، ســرمایه گذاری اندوخته های 
بیمه هــای  از  ناشــی 
قالــب  در  زندگــی 
ایــن  ســرمایه گذاری 
صنــدوق می تواند عاوه 
بر سود تضمین شده در 
آیین نامــه بیمه مرکزی، 
اوضــاع  بــه  توجــه  بــا 
اقتصــادی کشــور و غیــر 
قابــل پیش بینــی بــودن 
آن، بــا جلوگیــری از کاهــش ارزش اندوختــه و ایجــاد 
ارزش افــزوده، منافــع بیمه گــزاران را تامیــن و بــه فیش 
دوم آنــان تبدیــل کنــد. نوید خاندوزی با بیان شــفافیت 
و انعطاف پذیــری بازارهــای مالــی و پولــی کشــور گفــت: 
مــا بــا ترکیــب بیمه هــای زندگــی و بــازار اولیــه و ثانویــه 
ســرمایه، طــرح جدیــدی ابــداع کردیم که بیمه گــزاران با 
شرکت در این طرح، عاوه بر بهره مندی از پوشش های 
بیمه ای بتوانند از امتیازات سرمایه گذاری در دارایی های 
مختلــف نیــز منتفــع شــوند. او بــا بیــان اینکه ســود این 
نوســانات  و  اقتصــادی  اوضــاع  بــه  توجــه  بــا  صنــدوق 
بازارهای مالی دســتخوش تغییرات خواهد شــد، گفت: 
اطمینان می دهیم بیمه کوثر با بهره گیری از متخصصان 
و خبــرگان بازارهــای مالــی و انتخــاب یــک ســبد بهینــه 
بــا  را  ســود  بیشــترین  می کنــد  تــاش  ســرمایه گذاری، 

کمترین ریسک نصیب بیمه گزاران خود کند.

سپرده گذاری 4۹ هزار میلیارد 
ریالی مشتریان بانک ملی 

در طرح ویژه مسکن
مشــتریان بانــک ملــی تا پایــان فصل بهار امســال 
بیــش از 4۹هــزار میلیــارد ریــال در طــرح ویژه مســکن 
ســپرده گذاری کرده اند که با افزایش سقف تسهیات، 

این رقم در حال افزایش است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک ملی،  ایــن بانک از 

اواخــر ســال ۱۳96طرح 
ویژه مســکن را رونمایی 
نظــر  توانســت  و  کــرد 
توجهــی  قابــل  بخــش 
دریافــت  متقاضیــان  از 
تســهیات مســکن را به 

خود جلب کند.
ســقف  گرچــه 
انفــرادی  تســهیات 

مسکن بانک ملی در تهران به ازای هر نفر 6۰۰میلیون 
ریــال در ســال ۱۳96تعییــن شــده بــود، اما بــه تازگی بر 
اســاس دســتورالعمل جدید، ســقف تســهیات انفرادی 
در شــهر تهران به یک میلیارد ریال رســیده اســت. این 
رقم در مراکز اســتان ها و شــهرهای باالی 2۰۰هزار نفر 
جمعیــت 8۰۰میلیــون ریــال و در ســایر مناطــق شــهری 

6۰۰میلیون ریال است.
این تسهیات برای زوجین به میزان دو برابر قابل 
پرداخت اســت و همچنین میــزان مبلغ جعاله پرداختی 

از محل این طرح 4۰۰میلیون ریال اعام شده است.

بیمه پاسارگاد در باالترین 
سطح توانگری مالی

ســال  مصــوب  مالــی  ارزیابــی صورت هــای  طبــق 
۱۳۹۹از ســوی بیمــه مرکــزی، بیمــه پاســارگاد موفق به 
کســب ســطح یــک توانگــری مالــی مؤسســات بیمــه بــا 

نسبت توانگری ۳۳4درصد شده است.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه پاســارگاد، بــر اســاس 

گزارش های دریافتی، در 
اجــرای مــاده 6آیین نامه 
نحوه محاســبه و نظارت 
مالــی  توانگــری  بــر 
مؤسســات بیمه )شماره 
بررســی  حســب  و   )69
انجام شــده،  کنتــرل  و 
آخریــن  اســاس  بــر 
صورت هــای مالــی ســال 

۱۳99و پــس از اعمــال تعدیــات، نســبت توانگری مالی 
ایــن شــرکت برای ســال ۱4۰۰معادل ۳۳4درصد )ســطح 

یک(، مورد تأیید بیمه مرکزی قرار گرفته است.

تایید سطح یک توانگری 
مالی بیمه آسیا از سوی 

بیمه مرکزی
بیمه مرکزی، ســطح یک توانگری مالی سال بیمه 

آسیا در سال ۱4۰۰را با نسبت۱۳۳درصد تایید کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه آســیا، ســطح یک 
نســبت  ۱4۰۰بــا  ســال  در  آســیا  بیمــه  مالــی  توانگــری 

۱۳۳درصــد در مقایســه 
۱2۰درصــد  نســبت  بــا 
در ســال ١٣٩9افزایــش 
نشــان  را  ۱۳واحــدی 

می دهد.
بنابر ایــن گزارش، 
بیمــه مرکــزی در اجــرای 
مــاده 6آیین نامــه نحــوه 
بــر  نظــارت  و  محاســبه 

توانگــری مالی موسســات بیمه)شــماره 69( و براســاس 
صورت های مالی ســال۱۳99، ســطح یک توانگری مالی 

سال ۱4۰۰بیمه آسیا را مورد تایید قرار داد.

امضای تفاهم نامه  میان 
»تعاونی خاص ایران خودرو« 

و بانک دی
همزمــان بــا روز تعــاون، بــا امضــای تفاهم نامه ای 
ایــران خــودرو« و بانــک دی،  میــان »تعاونــی خــاص 
6۰هــزار عضــو این تعاونی به جمع مشــتریان بانک دی 

اضافه شدند.
به گزارش روابط عمومی 
مهــدی  دی،  بانــک 
سرپرســت  پورمهــر، 
توســعه  و  بازاریابــی 
بــا  دی  بانــک  محصــول 
اعــام این مطلب گفت: 
در راســتای اجرای شعار 
حمایــت از تولید داخلی 

و مانع زدایی، تفاهم نامه ای با تعاونی خاص ایران خودرو 
برای ارائه خدمات به اعضای این تعاونی به امضا رسید.
او افزود: درمرحله اول ضمن صدور کارتی با نشان 
مشــترک بانــک دی و تعاونــی خــاص، از ایــن پــس کلیه 
اعضــای تعاونــی خــاص ایران خــودرو می تواننــد از کلیــه 
خدمات بانک دی استفاده کنند. ضمن اینکه مقرر شد 
ســود مجمــع و فــروش اوراق ســهام اعضــای تعاونــی از 
طریق این کارت به حســاب آنان واریز شــود. سرپرست 
بازاریابــی و توســعه محصــول بانــک دی گفــت: اعضــای 
ایــن تعاونــی از ایــن پس می توانند در سراســر کشــور با 
اســتفاده از بســترهای الکترونیک و شــعب بانک دی در 
سراسر کشور از کلیه خدمات بانکی بهره برداری کنند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلس از 
نامــه بــه رئیس جمهــوری و موافقــت او بــرای 
تعییــن تکلیــف جاماندگان ســهام عدالت در 

نیمه دوم سال ۱4۰۰ خبر داد.
از  بعــد   ۱۳99 ســال  اردیبهشــت  نهــم 
اباغیه آزادسازی سهام عدالت از سوی رهبر 
معظــم انقاب، ایشــان تاکید داشــتند که اگر 
مردم به دنبال مدیریت سهام خود به صورت 
مســتقیم هســتند باید وضعی فراهم شــود تا 

مدیریت آن در اختیار این افراد قرار بگیرد.
محمدرضــا پورابراهیمــی دربــاره تعییــن 
تکلیف سهام عدالت در مجلس به بازار گفت: 
اخیــرا مــا پیشــنهادی را از طریــق کمیســیون 
تکلیــف  تعییــن  دربــاره  مجلــس  اقتصــادی 
جامانــدگان ســهام عدالــت کــه بــه ویــژه افراد 
تحت پوشــش کمیته امــداد امام خمینی)ره(، 
بهزیستی، بازنشســتگان و ایثارگران مشمول 
آن می شــوند را به رئیس جمهوری ارائه دادیم 

و خوشــبختانه رئیس جمهــوری هــم موافقــت 
کلی خود را با این مسئله اعام کردند.

او تاکیــد کــرد: البتــه رئیس جمهوری این 
موضــوع را به ســازمان برنامــه و بودجه ارجاع 
دادند تا در آنجا بتواند به شکلی تامین منابع 

مالی آن انجام شود.
ایــن نماینــده مجلــس اظهــار کــرد: فکــر 
می کنیــم تعییــن تکلیــف جامانــدگان ســهام 
عدالــت یکــی از اقدامــات کوتــاه مــدت مــا در 
نیمــه دوم امســال خواهــد بــود کــه می توانــد 
بهبــودی در زندگــی جمعیت قابــل توجیهی از 

مردم ایجاد کند.
اینکــه موضــوع جامانــدگان  بیــان  بــا  او 
ســهام عدالــت ســال گذشــته در کمیســیون 
اقتصادی تصویب شــد، افزود: این مســئله در 
ادامه به صحن علنی آمد، اما دولت دوازدهم 
بــا آن مخالفــت کــرد آنهــم بــه دلیــل اینکه بار 
مالــی داشــت و امــکان تصویــب در صحــن و 

ارجــاع  آن به شــورای نگهبــان فراهم نبود لذا 
مــا بــه دلیــل اجتنــاب از ایــن موضــوع و اینکه 
باشــیم  نداشــته  را  دولــت  مخالفت هــای  مــا 
رئیس جمهــوری  آقــای  بــا  را  رایزنی هایمــان 
شــروع کردیــم و نامــه ای را خدمــت آیــت هللا 
رئیســی ارســال کردیم که خوشــبختانه ایشان 
با کلیت بحث موافقت کردند و این  مسئله را 
به سازمان برنامه و بودجه ارجاع دادند و فکر 
می کنم ســازمان برنامه و بودجه هم براساس 
همــان رونــد کارشناســی که در ســال گذشــته 

انجام دادیم، با کلیات آن موافقت کند.
او اضافــه کــرد: پیش بینــی مــا این اســت 
کــه یکــی از اقدامات مهم مجلــس و دولت در 

نیمه دوم سال ۱4۰۰ به عبارتی تعیین تکلیف 
چنــد  کــه  اســت  عدالتــی  ســهام  جامانــدگان 
میلیون از جمعیت کشور را پوشش می دهند.
ایــن نماینــده مجلــس بــا بیــان اینکه دو 
میلیــون و هشــتصد هــزار نفــر تحت پوشــش 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( قــرار دارنــد، 
یــادآور شــد: همچنین یک میلیون و دویســت 
هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار 
دارنــد و تعداد خیلی زیادی هم مجموعه های 
ایثارگــری و بازنشســتگان و کارگــران هســتند 
کــه امیدواریــم ایــن خبــر خــوب در نیمــه دوم 
ســال ۱4۰۰ با همکاری که دولت و مساعدتی 

که رئیس جمهوری داشتند، عملیاتی شود.

اقتصــادی  کمیســیون  عضــو  گفتــه  بــه 
عامــل  مدیــران  بــا  جلســاتی  در  مجلــس، 
موضــوع  خصوصــی  و  دولتــی  بانک هــای 
بــرای  مــردم  از  ضمانــت  و  وثیقــه  دریافــت 

دریافت وام های خُرد تعیین تکلیف شود.
علــی رضایــی، نماینــده مــردم صحنــه، 
هرســین و کنــگاور در مجلــس بــا انتقــاد از 
بانک هــا  تبعیض آمیــز  و  عملکــرد ســلیقه ای 
در خصــوص شــرایط ضامــن بــرای پرداخــت 
وام هــای خُــرد بــه مــردم بــه خبرگــزاری خانه 
در  مراجعــان  از  بســیاری  گفــت:  ملــت، 
ماقات هــای مردمــی بــا وکای ملــت نســبت 

بــه نحــوه پرداخــت تســهیات بانکــی اعــام 
می کنند. نارضایتی 

از  اعــم  بانک هــا  اکثــر  داد:  ادامــه  او 
تســهیات  پرداخــت  در  دولتــی  و  خصوصــی 
ســختگیری های  تومــان  5۰میلیــون  زیــر 
غیرموجهــی انجــام می دهنــد. معموال بانک ها 
به طور سلیقه  ای شرایط ضامنان را مشخص 
می کنند، برخی از شعب ضمانت بازنشسته، 
نظامی یا بازاری را نمی پذیرد و یا برخی دیگر 
ســخت گیری هایی  ضامنــان  تعــداد  روی  بــر 
انجــام می دهنــد. نارضایتــی مــردم از شــرایط 
تعییــن ضامــن توســط بانک هــا قابــل توجــه 

اســت چراکــه بســیاری از مــردم دسترســی به 
ضامن کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق 

ندارند. 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس تاکید 
کــرد: بانک هــا در اوضــاع ســخت کنونــی باید 
مراقب قشر متوسط و ضعیف جامعه به ویژه 
جوانــان باشــند، جوانــی کــه با دریافــت 2۰ یا 
۳۰میلیــون تومــان می تواند، گــره ای از زندگی 
خــود بــاز کند بعد از ســنگ اندازی  بانک ها، از 

پیگیری دریافت وام منصرف می شود.
رضایی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی 
برخوردهــای  وضــع  ایــن  ادامــه  صــورت  در 

نظارتــی و قانونــی الزم را در قِبــال بانک هــا 
انجــام خواهــد داد، گفــت: مــا در خصــوص 
ســنگ اندازی بانک هــا در پرداخــت تســهیات 
خُــرد بــا وزیــر اقتصــاد و دارایی جلســه برگزار 
خواهیــم کــرد، خانــدوزی پیــش از ایــن عضــو 
کمیسیون اقتصادی مجلس بود و بر بسیاری 

از مشکات اقتصادی مردم اشراف دارد.
او تصریح کرد: قرار است، طی جلساتی 
هماهنگــی بــا مدیران عامــل بانک های دولتی 
و  بــا موضــوع شــرایط ضمانــت  و خصوصــی 
دریافــت وثیقه از مردم برای دریافت وام های 

خُرد تعیین تکلیف شود.

بــه گفتــه دبیــر کمیتــه فقهــی ســازمان 
از  اســتفاده  بــا  خیرخــواه  افــراد  بــورس، 
»صنــدوق وقــف« می تواننــد واحدهــای ایــن 
صنــدوق را دریافــت کننــد و مدیــر صنــدوق 
بــه نیابــت از این افراد اقدام به خرید ســهام 
خیرخواهانــه  امــور  در  آن  منافــع  صــرف  و 

می کند.
اخیــر  جلســه  تشــریح  بــا  پیــره  مجیــد 
کمیتــه فقهــی ایــن ســازمان بــه پایــگاه خبری 
بازار ســرمایه )ســنا( گفت: در این جلسه، به 
موضوع ظرفیت های بازار سرمایه برای تحقق 
اهــداف خیرخواهانــه پرداختــه و این پرســش 
بررســی شــد که برای آن دســته از افرادی که 
قصــد مشــارکت در فعالیت هــای خیرخواهانه 
بــازار  ظرفیت هــای  از  می شــود  آیــا  دارنــد، 

سرمایه استفاده کرد؟
او ادامــه داد: بــه ایــن منظــور، گزارشــی 
اعمــال  و  وقــف  موضــوع  درخصــوص 
خیرخواهانه ای که با استفاده از ظرفیت وقف 
از صــدر اســام تاکنــون در میــان مســلمانان 

رواج داشته است، در کمیته فقهی ارائه شد.
دبیــر کمیته فقهی ســازمان بورس وقف 
را بــه معنــای حبــس اصــل یــک دارایــی خواند 
کــه منافــع آن دارایــی در راســتای نیات واقف 
صــرف می شــود و افــزود: موضوع اســتفاده از 
ظرفیت بازار سرمایه برای وقف، توسعه آن و 
کمــک بــه افرادی که قصد وقف دارند، از آنجا 
مطــرح شــد که بــا افزایش قیمت هــای اماک 
طی ســال های اخیر، بســیاری از خیرخواهانی 
کــه قصــد بهره بــردن از وقــف برای امــور خیر 
را دارنــد، بتواننــد بــا اســتفاده از ظرفیت های 
بازار ســرمایه از ســرمایه های خرد خود به این 

امر بپردازند.
طــرح »تاســیس صنــدوق  دربــاره  پیــره 
وقــف« در بــازار ســرمایه بــه منظــور پوشــش 
نیــات خیرخواهانــه افــراد اظهــار کــرد: مطابق 
بــا ایــن طــرح، یــک صنــدوق بــا هــدف خاصی 
یــا  ســاخت  مذهبــی،  اماکــن  توســعه  ماننــد 
درمانــی،  و  بهداشــتی  فعالیت هــای  توســعه 
مدرسه ســازی یا امثال آن تاســیس می شــود. 

مدیــر صنــدوق، پس از اخــذ مجوزهای الزم از 
نهادهــای مرتبــط، اقــدام به انتشــار واحدهای 

صندوق می کند.
او توضیــح داد: افــراد خیــری کــه قصــد 
مشــارکت در وقــف دارنــد بــا در اختیــار قــرار 
دادن منابــع مالــی خــود نــزد مدیــر صنــدوق، 
واحدهــای صنــدوق را دریافــت می کنند. مدیر 
صنــدوق بــا اســتفاده از منابــع مالــی کــه در 
اختیــار دارد، دارایــی که بــرای وقف صاحیت 
دارد را از طــرف دارنــدگان واحدها خریداری و 
ســپس آن دارایی را در راســتای نیات خاصی 
که در اساسنامه صندوق نیز قید شده است، 

وقف می کند.
بــه گفتــه پیــره، دارنــدگان واحدهــا بــه 
صورت مشترک، مالی را وقف می کنند و مدیر 
صنــدوق از طــرف آنها پس از خرید آن دارایی 

معین، آن را وقف می کند.
صنــدوق  مدیــر  کــه  دارایــی  افــزود:  او 
وقــف«  صنــدوق  »تاســیس  طــرح  براســاس 
خریــداری می کنــد، »ســهام« اســت؛ امــا هــر 

را  وقــف  قابلیــت  بــازار ســرمایه،  ســهمی در 
ندارد. سهامی قابل وقف است که دارایی های 
فیزیکــی شــرکت نســبت به ســایر دارایی های 
آن غلبــه داشــته باشــد. برای نمونه، شــرکتی 
کــه بخــش عمــده ای از دارایــی آن وجه نقد یا 
مطالبــات اســت، ســهام ایــن شــرکت مطابــق 
بــا مصوبــه کمیتــه فقهــی نمی توانــد از ســوی 
مدیر صندوق به منظور وقف خریداری شــود. 
بنابرایــن، ســهام شــرکت های تولیــدی قابــل 

وقف هستند.
دبیــر کمیته فقهی ســازمان بورس ادامه 
»تاســیس  تصویــب  در  فقهــی  کمیتــه  داد: 
صنــدوق وقف« و انتخاب خرید ســهام، مقرر 
کرد افزون بر حضور ارکان در این صندوق ها، 
یــک ناظــر شــرعی نیــز در ســاختار صنــدوق 
حضور داشــته باشــد. همچنین در این کمیته 
تاکیــد شــد پیــش از صدور مجوز هــر صندوق 
وقــف، هــر درخواســت تاســیس بــه صــورت 
موردی در این کمیته طرح شود و جزئیات آن 

به تائید کمیته برسد.

اعتبــاری  پــروژه کارت  بــه گفتــه مدیــر 
ســهام عدالت شرکت ســپرده گذاری مرکزی، 
فروش ســهام عدالت اشــتباه است، افراد با 
نگهــداری از ســهام و دریافــت کارت اعتباری 

می  توانند نیاز مالی خود را برطرف کنند. 
ســمیه محمــدی روز گذشــته )یکشــنبه( 
دربــاره آخریــن وضــع اعطــای کارت اعتبــاری 
بــه دارنــدگان ســهام عدالــت گفــت: برخــی از 
مشــموالن ســهام عدالــت چنین تصــوری را از 
دریافــت کارت اعتبــاری ســهام عدالــت دارنــد 
کــه این کارت ها فقط به مشــموالن مســتقیم 
ســهام عدالــت تعلــق می گیــرد؛ در حالــی کــه 
چنین تصوری اشــتباه اســت و همه دارندگان 
غیرمســتقیم  و  مســتقیم  مشــموالن  از  اعــم 
ســهام عدالــت می تواننــد نســبت بــه دریافت 

این کارت ها اقدام کنند.
او دربــاره افــرادی که برای دریافت کارت 
انتهــای  از  افــزود:  کرده انــد،  اقــدام  اعتبــاری 
ســال ٩٩ و ابتدای ســال ۱4۰۰، دو بانک ملی 
و تجــارت ملــزم بــه اعطــای کارت اعتبــاری بــه 
دارنــدگان ســهام عدالــت بودنــد کــه تــا پایــان 

مــرداد بیــش از ١٠٠ هــزار کارت اعتبــاری از 
ســوی ایــن دو بانــک صادر شــد و ســهامداران 
٥٠ درصد از سهام قابل معامله خود را کارت 

اعتباری دریافت کردند.
محمــدی بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت 
تعــداد هــزار و ٣٥٢ نفــر اقدام بــه رفع توثیق 
ســهام عدالــت خود از بانک هــا کردند، اضافه 
کــرد: ایــن افــراد یــا از دریافــت کارت اعتباری 
منصــرف شــدند یــا بــا بازپرداخت اعتبــار خود 
به صورت کوتاه مدت رفع توثیق شــدند که به 
دنبال این اتفاق کل دارایی ســهام عدالت در 

اختیار آنها قرار گرفت.
مدیر پروژه کارت اعتباری ســهام عدالت  
شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی بــا بیــان اینکــه 
تعداد اقساط بازپرداخت کارت اعتباری سهام 
می شــود،  مشــخص  افــراد  ســوی  از  عدالــت 
افزود: در این میان برخی از مشموالن سهام 
عدالــت کــه نیاز به نقدینگی برای مدت کوتاه 
دو تا سه ماه داشته باشند، می توانند با عمل 
بــه تعهــدات خود در بازه زمانی کوتاه، ســهام 
عدالــت را بــه کــد خــود بازگرداننــد؛ بنابرایــن 

ســهام افراد از ایــن طریق در کوتاه ترین زمان 
ممکن از توثیق خارج می شود.

او خاطرنشــان کــرد: برخــی نگــران ایــن 
موضوع هســتند که در صورت دریافت کارت 
اعتباری و بازپرداخت آن دیگر امکان دریافت 
کارت اعتباری وجود ندارد، در حالی که چنین 
مساله ای صحیح نیست و سهامداران عدالت 
می تواننــد در هر زمــان که تمایل دارند مجدد 

اقدام به دریافت کارت اعتباری کنند.
محمــدی بــا بیــان اینکــه در ایــن میــان 
چنــدان  کــه  دارنــد  حضــور  ســهامدارانی 
خوش حســاب نیســتند و بازپرداخــت اعتبــار 
آنها با تاخیر همراه می شود، گفت: این افراد 
مقابــل بانــک قــرار می گیرنــد و بررســی وضــع 
آنها از حیطه اختیارات شــرکت ســپرده گذاری 
خــارج اســت، اما بــا توجه به ســابقه موجود، 
اعتبــار  بازپرداخــت  بــه  نســبت  کــه  افــرادی 
بــه  قــادر  دیگــر  باشــند  کــرده  ســهل انگاری 

دریافت مجدد کارت اعتباری نیستند.
ســهام  اعتبــاری  کارت  پــروژه  مدیــر 
عدالــت  شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی اظهار 

کــرد: ســهامدارانی که کارت اعتبــاری دریافت 
کرده اند ملزم به بازپرداخت آن در زمان مقرر 
هســتند؛ در غیــر اینصــورت بانک هــا مجاز به 
فروش سهام عدالتی خواهد بود که در بانک 
بــه توثیــق گذاشــته شــده اســت؛ بــا توجــه به 
چنیــن وضعی، ســهامداران باید بــه طور حتم 
در فرصــت زمان تعیین شــده برای بازپرداخت 
اعتبار اقدام کنند. او افزود: مشــموالن سهام 
عدالــت بایــد بــه ایــن موضــوع واقــف باشــند 
کــه کارت اعتبــاری ســهام عدالــت ماننــد وام 
باعوض نیســت و بایــد بودجه ای که بانک ها 
در اختیار ســهامداران قرار داده اســت دوباره 

به بانک بازگردانده شود.
او بــا بیــان اینکــه فــروش ســهام عدالت 
اشــتباه اســت و افــراد بــا نگهــداری از ســهام 
نیــاز  می تواننــد  اعتبــاری  کارت  دریافــت  و 
مالــی خــود را برطــرف کننــد، گفت: فــردی که 
بــه دنبــال نگهــداری ســهام عدالــت اســت اما 
در برهــه   ای از زمــان نیــاز بــه نقدینگــی دارد، 
می توانــد دریافــت کارت اعتبــاری را جایگزین 

فروش سهام عدالت کند.

پیشنهاد جایگزینی کارت اعتباری با فروش سهام عدالت 

دبیر کمیته فقهی: »صندوق وقف« با نیات خیرخواهانه در راه بازار 
سرمایه است

رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: دریافت وثیقه و شرایط 
ضمانت برای دریافت وام های خُرد تعیین تکلیف می شود

 رایزنی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

با رئیس جمهوری برای تعیین تکلیف 
جاماندگان سهام عدالت

موضوع جاماندگان سهام عدالت سال گذشته در 
کمیسیون اقتصادی تصویب شد و در ادامه به صحن 
علنی آمد، اما دولت دوازدهم به دلیل بار مالی با آن 

مخالفت کرد 
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از طریق  الكترونیكی)توکن( و  بصورت  این مناقصه صرفاً  توجه: اعالم آمادگی جهت شركت در 
سامانه ستاد به نشانی www.setadIran.ir   می باشد.

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/00/0162مربوط به  مرمت و بهسازی جاده و محوطه به 
همراه آماده سازی تاسیسات جانبی جهت نصب تلمبه درون چاهی SRP  جهت چاه 420 اهواز 

الف- شرح مختصر خدمات
عملیات تخریب، عملیات خاکی،تسطیح و رگالژ، اجرای شن ومخلوط رودخانه ای و تثبیت با آهک، 
شن ریزی، ساختمان پی دستگاه حفاری، سنگ کاری سمت 17 متری، لوله کشی آب و گاز، ساخت 
و نصب مهارهای لوله سوخت، سپتیک، احداث گودال بتنی/بلوکی با ابعاد 20*50، محل استقرار 
مخازن سوخت و دیزل ژنراتور، تهیه و اجرای ژئوممبراین، احداث آبرو بتنی مسلح، اتاق نگهبانی، 
مخزن آب، برج روشنایی 15 متری، غالف کابل، کابل کشی، وسایل آتش نشانی، کولر گازی، 

تجهیز و برچیدن کارگاه
ب -  محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در 10 کیلومتری اهوازو مدت انجام آن 4مـاه  می باشد.
ج - برآورد کارفرما

برآورد كارفرما جهت انجام خدمات   -/47,455,400,051ریال  وتعدیل پذیر می باشد
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

- داشتن ظرفیت آزاد)تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
- )  مناقصه گران دارای   حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابری و حداقل پایه 5 گرایش ساختمان و 

ابنیه  (
- در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر،الویت با شركت های بومی استانی می باشد.

- داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی- توانایی ارائه 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع كار به مبلغ -/2,372,770,003ریال که بایستی به یکی از دو صورت 

زیر ارائه گردد :
الف:  ارائـه رسید وجـه صـادره از سـوی حسابداری كارفـرما مبنی بـر واریز مبلـغ فـوق الـذكربه شماره 
حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک  مركزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مركزی 

جمهوری اسالمی ایران - اهوازکد 0 حساب - بنام  شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانكی به میزان مبلغ فوق الذكر طبق فرم نمونه كه ابتدا برای مدت )90روز( 

معتبر بوده  وپس از آن نیز با اعالم كارفرما برای مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد.

- ) 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد(
مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از 
طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم 
مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر 

مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند.
  هـ- محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت 
دریافت اسناد و اعالم آمادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی www.setadIran.ir مراجعه نمایند 
تا ارزیابی های الزم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات)ارزیابی ساده(بر 

روی مدارك ارسالی مناقصه گران به عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1400/06/18لغایت  

ساعت 19:00  تاریخ   1400/06/27
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4,046,000ریال  از طریق درگاه موجود در سامانه 

www.setadIran.ir به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان مكلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت12:30   روز  یکشنبه  مورخ  1400/07/11به 
صورت الكترونیكی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز             
دوشنبه مورخ  1400/07/12 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی 

نامه و كارت شناسایی معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند 
ارجاع کار در سامانه تا ساعت 12:30  روز  یکشنبه  مورخ1400/07/11اصل تضمین مذکور را به صورت 
فیزیکی به كمیسیون مناقصات شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان 
اسالم مجتمع تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم 

نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در 

همه مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذكر: حسب مورد ارائه یك نسخه اصلی از اساسنامه شركتها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات 

ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شركت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد. 

امور حقوقی و قراردادها - شركت ملی مناطق نفتخیز جنوبتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/14 نوبت دوم : 1400/06/15 

شناسه آگهی : 1183585 ت دوم(فراخوان  مناقصه عمومی
) نوب

شركت ملی نفت ایران   
شركت ملی مناطق نفتخیز جنوب

WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

بازسازی دیواره های بتنی ماشین 5 ریخته گری فوالد مباركه

تشریح عوامل جذب سرمایه در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس 

 دوره تعمیرات و نگهداری واحدالفین 

پتروشیمی جم پایان یافت

مدیــر اجرای پروژه های نواحی آهن ســازی و 
فوالدســازی فوالد مبارکــه از اجرای موفقیت آمیز 
پــروژه بازســازی، ترمیم، مقاوم ســازی و آب بندی 
دیواره هــای بتنــی ماشــین شــماره 5 ریخته گــری 
ناحیــه فوالدســازی با بهره گیری از تــوان و دانش 
فنــی متخصصــان داخلــی بــا رعایــت کامــل موارد 

ایمنی و زودتر از زمان مقرر خبر داد.
خــادم  رضــا  فــوالد،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
کیمیائی رئیــس اجــرای پروژه های فوالدســازی در 
این رابطه اظهار کرد: با توجه به ضرورت استفاده 
مؤثــر از زمــان توقــف برنامه ریزی شــده ماشــین 5 
ریخته گــری در زمــان محدودیت های انرژی، ضمن 
برگزاری جلســات مستمر با حضور تیمی متشکل 
از پیمانــکار تخصصــی، اجــرای پروژه هــا، نظــارت 
کارگاهــی، بهره بــرداری، بازرســی فنــی، تعمیــرات 
و تعمیــرگاه مرکــزی، جهــت برنامه ریــزی و اجــرا و 
کنتــرل روزانــه فعالیت ها اقدام گردیــد و پروژه دو 
روز زودتــر از برنامــه زمان بنــدی اولیــه بــا کیفیــت 
مناسب به اتمام رسید. وی مهم ترین فعالیت های 
بتن هــای  تخریــب  را  پــروژه  ایــن  در  اجراشــده 
آسیب دیده، زنگ زدایی میلگردها، تزریق ترک های 
آرماتوربنــدی،  میلگردهــا،  کاشــت  بتــن هســته، 
قالب بنــدی، بتن ریــزی و همچنیــن نصــب عایــق 
 حرارتی، رطوبتی و نصب سرامیک پرسالن برشمرد.

وی در خصــوص اجــرای ایــن پــروژه و بــا اشــاره به 
وضعیــت نامناســب بتــن دیوارها و لــزوم  ترمیم و 
ایزولــه کــردن آن هــا در مقابــل حــرارت و رطوبــت 
افــزود: مطابق طرح اولیه این پروژه، قســمت های 
معیــوب دیواره هــا تــا جایــی کــه خرابی هــا به طــور 
کامل از بین برود تخریب شد و سپس دیواره های 
آن،  از  بعــد  گردیــد.  آب بنــدی  و  ترمیــم  مذکــور 

الیه هــای مناســب جهــت حفاظت و پیشــگیری از 
بــروز آســیب های قبلــی و همچنیــن آســیب های 
 محتمل بعدی بر روی دیواره های 1 و 4 اعمال شد.

محمدحســین خرمــی تصریــح کــرد: در خصــوص 
دیواره هــای 2 و 3، پــس از دمونتــاژ ســگمنت ها و 
پس از بازرســی اولیه دیواره ها، مشــخص شد که 
شــدت تخریــب و آســیب دیواره هــا افزایش یافته 
و ترمیــم آن هــا کافــی نیســت، بدین منظــور مقرر 
گردید دیوار عظیم بتنی کامال تخریب و براســاس 
طــرح جدید مجددا آرماتوربندی و بتن ریزی انجام 
 شــود و در انتهــا، عایــق و ســرامیک نصــب گــردد.

تکنســین اجرای پروژه های فوالدســازی نیز یادآور 
شــد: پــس از دمونتــاژ ســگمنت های ماشــین 5 
دیواره هــا  اولیــه  بازرســی  از  پــس  و  ریخته گــری 
و آســیب  کــه شــدت تخریــب  مشــخص گردیــد 
به ویــژه  دیواره هــا  و  یافتــه  افزایــش  دیواره هــا 
دیواره هــای 2 و 3 در شــرایط بحرانــی قــرار گرفتــه 
است و طرح ترمیم باید تغییر یابد و برنامه متناسب 
 با شــرایط حاضــر دیواره ها تدویــن و اجرایی گردد.

ســعادت نجفی تصریح کرد: در طرح جدید، ابتدا 
ســازه نگهبان متناســب با بار اعمال شده ناشی از 
وزن سازه و پلتفرم ماشین که بر روی ستون ها و 
دیواره 2 و 3 اعمال می گردید، طراحی و ساخته و 
در محل مناسب نصب گردید. سپس دیواره میانی 
با تمهیدات خاص مهندسی و کنترل لحظه به لحظه 
رفتار ســازه تخریب شــد و شــبکه جدید آرماتور با 
فرایند فورج به شبکه قدیمی متصل و بتن الیافی 
خــاص بــا مقاومت فشــاری بســیار بیشــتر از بتن 
طراحــی اولیــه و مقــاوم به حــرارت و نفوذ رطوبت 
ســاخته و بتن ریزی دیواره ها انجام گردید. بعد از 
آن یــک الیــه عایــق آیــروژل و بر روی آن ســرامیک 

 ســخت و دارای مقاومــت بــاال نصــب و اجــرا شــد.

وی افزود: پس از رسیدن بتن دیواره ها به مقاومت 
اسمی و اطمینان از تحمل فشار اعمالی بر دیواره 
2 و 3، سازه نگهبان دمونتاژ و رفتار نهایی دیواره و 
ستون ها نیز بررسی گردید. ضمن اینکه با تمهیدات 
اندیشیده شده در حین اجرای طرح، انحراف دیواره 
 که در طرح اولیه به وجود آمده بود نیز برطرف شد.

رئیــس بازرســی جراثقال هــا و ســازه ها یکــی دیگر 
از افــراد درگیــر در ایــن پــروژه بود که ضمن اشــاره 
بــه اهمیــت ماشــین 5 ریخته گری به ســبب تولید 

از  ماشــین  ایــن  شــد:  یــادآور  ویــژه،  محصــوالت 
ابتــدای راه انــدازی تحــت پایش بازرســی فنی قرار 
و  طراحــی  مشــکالت  برخــی  به علــت  و  داشــت 
کیفیــت بتــن، در ســطح ریســک نســبتا بــاال قــرار 
گرفــت. باربــری حــدود 300 تنــی ایــن تجهیــز از 
یک ســو و تنش هــای حرارتی-رطوبتی بســیار زیاد 
کــه به ســبب ماهیــت کاری تجهیــز اجتناب ناپذیــر 
بودنــد، از ســوی دیگــر، روزبــه روز وضعیــت ایــن 
 ابرســازه را بــا ریســک بیشــتری روبــه رو می کــرد.

علیرضا حیدری ابیانه افزود: پس از مطالعات دقیق 

ســازه، برداشت های فنی ســازه بتنی و ریشه یابی 
دقیق مشکالت، طرحی آماده شد که اوال تنش های 
حرارتــی و رطوبتی موجــود را با به کارگیری ماده ای 
مطالعه شــده و بومی سازی شــده حــذف کند، ثانیا 
مقاومت سازه را با استفاده از ترمیم بتن در نقاط 
آسیب دیده تأمین نماید؛ ضمن اینکه محافظت سازه 
 از عوامل محیطی موجود نیز در آن لحاظ شده باشد.

 وی ادامه داد: با توجه به تغییر طرح پروژه و لزوم 
تخریب و بازسازی دیواره های میانی، سازه نگهبان 
مناســبی طراحی گردید که مهندســی و اجرای آن 
نقطه عطف پروژه شد. این پروژه از بُعد اجرایی و 
استفاده از سازه نگهبان، پس از اجراهای مشابه 
روی جرثقیل های حمل مذاب که با کمک مشاوران 
خارجی در سال های گذشته اجرا شده بود، اولین 
پروژه ای بود که توسط مهندسی و با اجرای صددرصد 
 بومــی در ایــن ســطح بــا موفقیت به اتمام رســید.

محمد فخری فخرآبادی افزود: درمجموع با انجام 
این شات دان بلندمدت، ریسک موجود بر روی سازه 
حذف شد و ماشین 5 به صورت ایمن با آماده به کاری 
بــاال در مــدار تولید قــرار گرفت. ضمن اینکه انجام 
این فعالیت ها با چنین حجم و سرعتی در شرکت 
تاکنون در نوع خود بی نظیر بوده است که با اعتماد 
 به متخصصان داخلی با کمترین هزینه انجام گردید.

مدیریــت اجــرای پروژه هــای نواحــی آهن ســازی و 
فوالدسازی در پایان از زحمات کارکنان واحد اجرای 
پروژه های فوالدســازی، دســتگاه نظارت، مدیریت 
و کارکنــان بهره برداری ناحیه فوالدســازی، بازرس 
فنی، تعمیرگاه مرکزی، تعمیرات مرکزی، حراست 
و حفاظت فیزیکی، آزمایشگاه ها، مستندسازی و 
کلیه همکارانی که در برنامه ریزی، اجرا و راه اندازی 

این پروژه مشارکت داشته اند

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی 
و فلزی خلیج فارس 3 عامل کاهش بروکراسی اداری 
، تســهیل فرآیند صدور مجوز های ســرمایه گذاری و 
اعطــای تســهیالت بانکــی را از عوامل جذب ســرمایه  

گذاری در منطقه دانست.
بــه گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس حسن خلج طهرانی در رابطه با چگونگی 
جــذب ســرمایه گذار بــرای پــروژه  هــای موجــود در این 
منطقه  گفت: جذب سرمایه گذاری تابع عوامل متعددی 
از جمله بهبود زیر ساخت ها تسهیل فضای کسب و کار 

وکاهش بروکراسی اداری و اعطای تسهیالت بانکی به 
بخش تولید است بهبودهای صورت گرفته در بخش 
زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در 
حوزه آب ، گاز، برق و فراهم نمودن زمین  های مورد نیاز 
سرمایه گذاران یکی از عوامل ترغیب سرمایه  گذاران به 

سرمایه  گذاری در این منطقه بوده است.
وی ادامــه داد: افزایــش نقدینگــی در کشــور و 
هدایــت بخشــی از نقدینگــی به بخش تولیــد ، پایین 
بودن هزینه  های نیروی انسانی و افزایش نرخ ارز از 
طریــق افزایش درآمد های صادراتی تقاضای ســرمایه 

 گــذاری را افزایــش داده و منجــر بــه جــذب 3برابــری 

سرمایه  گذاری در سال 99 نسبت به سال های گذشته 
به طوری که در سال گذشته 9 قرارداد سرمایه  گذاری 
منعقــد و در 3ماهــه نخســت ســال جاری 8 قــرار داد 
منعقد شده است.مدیر عامل منطقه ویژه درباره میزان 
جذب ســرمایه در مدت 16 ماه گذشــته گفت: سرمایه  
گــذاری صــورت گرفتــه در ســال 99 طبــق اظهــار نظــر 
سرمایه  گذاران در صورت اجرای کامل طرح  ها میزان 
6100 میلیون دالر با ظرفیت اشتغال زایی حدود1700 

نفر بوده است.

اداری، تســهیل  بروکراســی  اداری  وی کاهــش 
فرآینــد صــدور مجــوز هــای ســرمایه گذاری و اعطــای 
تســهیالت بانکی را از عوامل جذب ســرمایه  گذاری در 
منطقه دانست پیش  بینی کرد که حجم سرمایه گذاری 

در سال جاری افزایش یابد .
خلــج طهرانــی بــا بیــان اینکــه افزایــش ســرمایه 
گــذاری  هــای صــورت گرفتــه دارای پیامدهــای مثبــت 
اقتصادی و اجتماعی بر ســطح رفاه و اشتغال منطقه 
بوده اســت، افزود: بیکاری و اشــتغال نداشتن در یک 
منطقه می تواند منجر به اختاللت رفتاری و بروز تنش 

های اجتماعی وسیاسی شود که با افزایش اشتغال از 
طریق افزایش درآمد و کاهش فقر می تواند از بروز این 

مساله جلوگیری کرد.
وی افزود: توسعه فعالیت های صنعتی در منطقه 
باعث افزایش اشتغال بومیان شده و از طرفی منجر 
به اشتغال زایی برای بخشی از نیروی کار غیر ماهر نیز 

شده است.
وی اظهار داشت ، انتقال تکنولوژی ، دانش فنی 
از دیگر پیامدهای مثبت سرمایه  گذاری در منطقه بوده 

که نهایتا منجر به درآمدزایی می شود.

مدیــر مجتمع پتروشــیمی جــم از اتمام تکمیل 
تعمیرات اساســی واحد الفین این مجتمع به همت 

متخصصان داخلی خبرداد.
به گزارش نیپنا به نقل از شرکت پتروشیمی جم، 
نادر کاظمیان درباره انجام تعمیرات اضطراری در واحد 
الفین پتروشیمی جم گفت: الفین در صنایع پتروشیمی 
به عنــوان واحــد مــادر، خــوراک بقیه واحدهــا را تولید 
می کند و توربین 301 نیز قلب واحد الفین است، دو 
هفته گذشته این واحد به دلیل توقف تجهیز یادشده، 
به صورت اضطراری از سرویس خارج شد که پیش از 
باز کردن تجهیز، بررســی های الزم از نظر کارشناسی 
انجام و برای آغاز فرآیند تعمیرات برنامه ریزی دقیقی 
شــد.وی افــزود: در زمــان آغــاز ایــن فرآینــد به دلیــل 
هم زمانی با اوج کرونا، تعطیالت ایام تاسوعا و عاشورا 
مشــکالتی وجــود داشــت، امــا خوشــبختانه بــا همّت 
کارشناســان فنــی مجتمع، تجهیز در اســرع وقت باز 
و پــس از بررســی های الزم و برطــرف کــردن ایرادهای 
آن بــا پایان تعمیــرات، واحد الفین امروز )شــنبه، 13 

شــهریورماه( راه اندازی شــد.مدیر مجتمع پتروشیمی 
جم یادآور شد: واحدهای متأثر از توقف تولید الفین، 
واحد 1 و 3 بوتادین و واحد پلی اتیلن ســبک خطی و 
پلی پروپیلن بودند که با ورود الفین به سرویس همه 
این واحدها دوباره عملیاتی می شوند.وی با اشاره به 
فرآیند تعمیرات تجهیز با توجه به حساسیت آن اظهار 
کرد: این توربین و کمپرسور آن ساخت شرکت زیمنس 
هســتند کــه به طور معمــول در حضور کارشناســان و 
نماینده این شرکت باز می شود، اما در شرایط تحریمی 
امکان ارتباط گرفتن با کارشناسان این شرکت وجود 
نداشت، در نتیجه مراحل عیب یابی، باز کردن، تعمیر 
و بســتن تجهیــز از ســوی کارشناســان داخلــی انجام 
شد.کاظمیان بیان کرد: تعمیرات اضطراری جزو ذات 
واحدهــای عملیاتی اســت که هرچند به نــدرت اتفاق 
می افتد، امیدواریم پس از عملیاتی شدن واحد الفین 
با تبدیل این تهدید به فرصت بتوانیم با ظرفیتی باالتر 
از گذشته تولید را از سر بگیریم و تا پایان امسال این 

عقب ماندگی جبران شود.

کارخانه نوآوری البرز آماده استقرار 
استارت تاپ ها شد

مدیرکارخانــه نــوآوری البــرز از بسترســازی بــرای فعالیــت 
خالقان و صاحبان ایده های نو در استارتتاپها و دانش بنیان ها در 

این کارخانه خبرداد.
امیر سرکندی در گفت و گو با  ایرنا افزود: در طراحی این 
کارخانه، تمام نیازهای فعالیت های شرکت های مستقر در نظر 
گرفته شده  به طوریکه  شرکت ها می توانند بدون خروج از کارخانه 
و رفت و آمدهای وقت گیر، روند تجاری سازی و یا روال اداری مرتبط 

با ثبت و توسعه استارت  تاپ های خود را پی بگیرند.
وی بیان داشت: از این جهت برای حضور و استقرار اجزای 
زیست بوم نوآوری مانند شتابدهنده ها، شرکت های بلوغ یافته 
فناور، صندوق های سرمایه گذاری، دانشگاه ها و همچنین میز 
خدمت سازمان های متولی، برنامه ریزی شده و مذاکرات آن در 
حال انجام می باشد.سرکندی یاد آورشد: مسیرهای دسترسی به 
کارخانه نوآوری البرز نیز تسهیل شده و با توافقاتی که با سازمان 
تاکســیرانی و اتوبوســرانی در حال انجام است، ساکنان کارخانه 
برای رفت و آمد به کرج یا تهران، مشکلی نخواهند داشت. رییس 
هیات مدیره شرکت دانش بنیان سیوان با اشاره به ظرفیت ایجاد 
بیش از یک هزار و 500  شغل در این کارخانه گفت : در ساختمان 
های مختلف این کارخانه، دفاتر شخصی برای فعالیت های متمرکز 
فناورانه و نوآورانه، فضای کار اشتراکی برای فریلنسرها، خدمات 
رفاهی مانند هتل، رستوران، کافی شاپ و اتاق کودک در نظر گرفته 
شده ، سالن اجتماعات نیز در قالب سالن سینما با ظرفیت 400 
نفر طراحی و  اتاق جلسات ، آزمایشگاه های تخصصی و عمومی، 
جاده ســالمتی برای ورزشــهای همگانی، مغازه ها متناسب برای 
ارایه خدمات و فروش محصوالت کسب و کارهای خالق و کوچک 
بخش دیگری از امکانات این مجموعه است.سرکندی اظهار داشت 
: عالوه بر امکان فعالیت شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان 
و کارآفریــن در یــک محیــط اقتصادی، بســتر الزم جهت انتقال و 
توســعه فناوری تولید با ارزش افزوده باال، جذب ســرمایه گذاری 
خارجی و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای ملی و 
جهانی فراهم شده است.وی افزود: شرکت دانش بنیان سیوان، 
به عنوان یک ابر شتابدهنده، متولی ساخت و تجهیز مراکز نوآوری 
متعددی در زمینه های موضوعی مختلف بوده و آشنایی دقیق و 
درســتی نســبت به نیازهای استارتاپ ها و شتابدهنده ها دارد به 
همین دلیل نیز به عنوان مسئول اجرایی کار، طراحی نقشه ها، 
آماده کردن زیرساخت های مناسب شهری با همکاری استانداری 
البرز ، شورای شهر و شهرداری کرج  و اجرای ایده ها برای متناسب 
ســازی فضاها برای اســتقرار اســتارتاپ را در دستور کار خود قرار 
داد و هم اکنون می توان گفت که این مکان آماده افتتاح و بهره 
برداری است. سرکندی  گفت: فاز نهایی کارخانه در بالغ بر یک 
هکتار فضای مفید، قابل استفاده خواهد داشت که در فاز اول 
آن، حدود دو هزار متر مربع اماده بهره برداری شده و پیش بینی 
می شود در شهریور ماه فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کند.
کارخانه های نوآوری در فضای کارخانه ها و ساختمان های  راکد 
و غیر فعال ایجاد می شوند تا بتواند فضای مناسبی برای استقرار 
تیم های استارتاپی برای تبدیل یک ایده به یک محصول نهایی با 
نگاهی اقتصادی و تجاری ایجاد کنند.مهمترین هدف ایجاد یک 
کارخانه نوآوری،  ایجاد فضایی یکپارچه برای فعالیت های مختلف 
مورد نیاز در مسیر کارآفرینان استارتاپی است به گونه ای که هر 
مرحله از نیازهای کارآفرینان یا عالقه مندان به راه اندازی کسب 
و کارهــای نویــن، از طریق بخش های مختلف مانند فضای کاری 
مشــترک، فضای رویدادها، فعالیت دفاتر ســرمایه گذاری و دیگر 
نیازها و کاهش هزینه های حاشیه ای کسب و کارهاست. رفع 
همه نیازهای یک استارتاپ برای رسیدن به نقطه کمال، مهمترین 
هدف یک کارخانه نوآوری است. طراحی مجموعه ای هدفمند و زیبا 
و فراهم آوردن محیطی سالم و پویا برای شناسایی و به کارگیری 
فرصت های نوین برای شرکت های دانش بنیان و تبدیل ایده های 
تئوری به کسب وکار موفق هدفی بوده است که با احداث و تجهیز 
کارخانه نوآوری البرز پی گرفته شده است. ایده تاسیس کارخانه 
نوآوری و صنایع خالق البرز، از آخرین روزهای دی ماه 98 شروع 
شد. زمانی که تفاهم نامه ای بین معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهــوری، اســتانداری و مجموعــه مدیریــت شــهری کــرج، جهت 
توســعه فعالیت های دانش بنیان برای این کالن شــهر آغاز شــد. 
در تفاهم نامه ای که به منظور راه اندازی پایگاه اصلی و تشکیل 
کمیته راهبری کارخانه نوآوری تنظیم شده، شرکت دانش بنیان 
سیوان به عنوان مجری این طرح معرفی شد و  گام های نخستین 
تاسیس این کارخانه برداشته شد. براساس این تفاهم نامه، قرار 
شد مکانی که قرار بوده دانشکده آتش نشانی باشد و سالها بدون 
کاربری مفید رها شده بود، به قطب فناوری و نوآوری منطقه البرز 
تبدیل شود. ساختمانی که در مسیر تردد 14 استان کشور، نزدیک 
پایتخت و نزدیک به فرودگاه های پیام و مهرآباد است و قرار است 
بــه نقطــه امیدی برای فعاالن عرصه های دانش بنیــان  در اطراف 

پایتخت تبدیل شود. 
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کردستان؛ زمینه ساز فعالیت 
تعاونی های کارآمد 

معــاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
استانداری کردستان در آستانه هفته تعاون )سیزدهم 
تــا نوزدهــم شــهریور( اعــام کــرد کــه ایــن اســتان در 
زمینــه تشــکیل و فعالیت تعاونی هــای کارآمد موقعیت 
مناســبی بــرای برنامه ریــزان اقتصــادی و اشــتغال زایی 

فراهم کرده است.
آمــار تعاونی هــای فعال و در دســت اجرای اســتان 
یک هزار و ۸۹۶ مورد اســت که این میزان تعاونی برای 
۱۶ هزار نفر اشتغال زایی ایجاد کرده است.  اکنون ۱۸۳ 
هزار نفر در تعاونی های استان عضویت دارند که از این 
تعــداد ۱۴۰ هــزار نفــر )۷۶ درصــد( مــرد و ۴۳ هــزار نفر 

)۲۴ درصد( زن هستند.

شــنبه  بامــداد  خالــد جعفــری  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
در مراســم افتتــاح شــرکت تعاونــی دانش بنیــان نــاالی 
تندرستی در سنندج ادامه داد: ظرفیت تعاونی خدمات 
نــاالی  محــور  ســامت  دارویــی  و  درمانــی  بهداشــتی، 
تندرســتی در جــذب توریســم درمانــی و بهره بــرداری از 
مزیــت همجــوار بــودن بــا اقلیــم کردســتان بســیار حائز 

اهمیت است که باید از آن به خوبی بهره گرفت.
زمینــه  دارد،  تــاش  دولــت  اینکــه  بیــان  بــا  او  
نقش آفرینــی تعاونی هــا در تحقــق ســهم ۲۵ درصــدی 
اقتصــاد کشــور را فراهــم کنــد، تاکیــد کرد: شــرکت های 
تعاونــی دانش بنیــان و چنــد منظوره کــه در زمینه تولید 
و خدمــات فعالیــت می کنند، مــورد حمایت جدی دولت 

قرار می گیرند.
از سوی دیگر مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
کردســتان نیــز از تعــاون بــه عنــوان ســالم ترین شــیوه 
اقتصادی نزدیک به اقتصاد اســامی و اقتصاد مقاومتی 
نــام بــرد و گفــت: بهره گیری اقتصــادی و اجتماعی و نیز 
کارآفرینی جمعی از جمله خصوصیات بارز فعالیت های 
مبتنــی بــر تعــاون و خــرد جمعــی بــوده کــه ایــن مهم در 
بــه  تندرســتی  نــاالی  بنیــان  دانــش  تعاونــی  شــرکت 
خوبــی مشــهود اســت. برهــان صلواتــی اضافــه کــرد: بــا 
افتتــاح تعاونــی دانش بنیــان نــاالی تندرســتی عــاوه بر 
فراهم ســازی زمینه توریســم درمانی در استان برای ۲۰ 

نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

اخبـــــــــــــــــار

پیشرفت ۶۵ درصدی واحد 
نمک زدایی پیش ساخته 

میدان نفتی دانان 
مجــري طــرح نگهداشــت و افزايــش توليــد نفــت 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با بیان اینکه عملیات 
اجرایــی ســاخت واحــد نمک زدایــی بــا ظرفیــت ۱۰ هزار 
بشکه نفت در روز از نيمه دوم سال گذشته آغاز شده 
بود، پیش بینی کرد که طبق برنامه زمان بندی در پایان 

سال جاری به مرحله بهره برداری می رسد.
پرویــز  ایــن شــرکت،  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
صالح ونــد افــزود: پــس از ابــاغ برنامه هــای وزارت نفت 
مبنــی بر لزوم ســاخت واحدهای فرایندی پیش ســاخته 
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران طراحی و ساخت این 
واحــد نمک زدایــی را به صورت Skid Mounted در داخل 
کشور و از سوی پیمانکاران توانمند بخش خصوصی در 

دستور کار خود قرار داد.
او اظهار کرد: با نصب و راه اندازی واحد نمک زدایی 
دانــان ظرفیــت فراورشــی نفــت نمکــی این واحــد از ۵۵ 
هــزار بشــکه نفــت در روز بــه ۶۵ هــزار بشــکه افزایــش 
می یابــد کــه بــا تحقق این مهــم امکان افزایــش تولید از 
میدان نفتی دانان و درنتیجه اجرای طرح نگهداشــت و 

افزایش تولید میسر خواهد شد.

فرماندار: ۵۸ روستای بوکان 
از گاز طبیعی برخوردار 

است
فرماندار بوکان با بیان اینکه کار گازرسانی به این 
شهرســتان)جنوب آذربایجان غربی( با شــتاب مناسبی 
در حــال انجــام اســت، از بهره منــدی ۵۸ روســتای ایــن 

شهرستان از گاز طبیعی تاکنون خبر داد.
از نعمــت گاز در  میانگیــن روســتاهای برخــوردار 
آذربایجــان غربــی اکنــون ۷۰ درصــد اســت کــه ایــن رقم 
بــرای بــوکان بــه ۶۵ درصد رســیده اســت و بــا اتمام ۲۲ 
درصد از روستاهای در حال گازرسانی این رقم در سال 

۱۴۰۱ به ۸۷ درصد خواهد رسید.
محمــد امین زاده دیــروز در گفت وگو با ایرنا، ادامه 
داد: عاوه بــر آن ۲۹ روســتا نیــز در مرحلــه مطالعــه، 

طراحی و پیمان سپاری قرار دارند.
او با اعام اینکه اکنون ۱۷۵ روســتای دارای سکنه 
در بــوکان وجــود دارد، افــزود: از این تعداد ۱۵۷ روســتا 
یــا بــاالی ۲۰ خانــوار بوده و یا با توجه به واقع شــدن در 

مسیر خط لوله گاز قابلیت گازرسانی دارد.
فرمانــدار بــوکان افــزود: بــا توجــه به تزریــق گاز به 
۱۰ روســتا در هفته دولت امســال و اتمام علمک گذاری 
در نیمــه دوم ســال برای روســتاهای محــور »تکان تپه« 
این تعداد به ۶۸ روســتا در ســال جاری افزایش خواهد 

یافت.
امیــن زاده بــا ابــراز امیــدواری از پیگیــری نماینــده 
شهرستان و نگاه ویژه مدیرعامل شرکت گاز و معاونان 
او و بهبــود وضــع شهرســتان، ادامــه داد: شهرســتان بــه 
از  پایین تــر  گاز  از  برخــوردار  تعــداد روســتاهای  لحــاظ 
میانگین استانی قرار دارد و در مقایسه با شهرستان های 

همجوار در این حوزه نیز عقب تر هستیم.
او بــا قدردانــی از مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان و 
مجموعــه شهرســتان و نماینده مردم بــوکان در مجلس 
امــر  در  تســریع  و  تحــول  دلیــل  بــه  اســامی  شــورای 
گازرسانی افزود: اکنون با اضافه شدن ۶ روستای محور 
»جوانمرد« از توابع بخش سیمینه این شهرستان، ۲۹ 
روســتا نیــز در مرحلــه مطالعــه، طراحی و پیمان ســپاری 
قرار دارند که با تحقق گازرسانی به این روستاها درصد 
برخورداری شهرســتان به لحاظ تعداد روســتاهای دارای 

سکنه شهرستان به باالی ۸۵ درصد خواهد رسید.
فرماندار بوکان با تاکید بر تسریع در پیمان سپاری 
به روســتاهای شهرســتان گفت: روستاهایی با جمعیت 
بــاال ماننــد »سردکویســتان« بــا ۱۰۰ خانــوار متاســفانه 
بــا  از نعمــت گاز برخــوردار نیســتند و بایســتی  هنــوز 
تســریع در انتخــاب پیمانــکار زمــان این پروســه کاهش 
روســتاهای  تمامــی  بــه  گازرســانی  عملیــات  و  داده 

باقیمانده شهرستان سریع تر شروع شود.
امیــن زاده درخصــوص احداث ایســتگاه های تقلیل 
فشار گاز شهرستان بیان کرد: برای این امر نیز پیمانکار 
انتخاب شــده اســت و تا پایان شــهریور احداث هشــت 

ایستگاه در این شهرستان را آغاز خواهد کرد.

خبـــــــــــــــــر

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت سوم( 
سـتوده  سـلیمی  عرفـان  اینجانـب  تحصیلـی  مـدرک 
کدملـی  و   ۳۹۲4 شناسـنامه  شـماره  بـه  الـه  نبـی  فرزنـد 
۳۸7545755۲ صـادره از همـدان در مقطـع کارشناسـی 
رشـته مهندسـی کشـاورزی-آب صادره از واحد دانشـگاهی 
سـریال  شـماره  بـه  رضـوی  خراسـان  فـردوس  واحـد  آزاد 
باشـد.  مـی  اعتبـار  فاقـد  و  گردیـده  مفقـود   ۱6۲00۱۹۱۹
دانشـگاه  بـه  را  مـدرک  اصـل  شـود  مـی  تقاضـا  یابنـده  از 
اسـتان خراسـان  بـه نشـانی  فـردوس  واحـد  اسـامی  آزاد 
رضـوی شهرسـتان فـردوس خیابـان همافران دانشـگاه آزاد 

نماینـد. ارسـال   ۹77۱۸4۸664 کدپسـتی  بـه  اسـامی 

مفقودی
بـرگ کمپانـی خـودرو سـواری پـژو پـارس مـدل ۱۳۹0 بـه شـماره 
پـاك  ۳5۹ ب ۸5 ایـران ۱۹ بـه شـماره موتـور ۱۲4۹0۲۲0507 
عیسـی  نـام  بـه   ۱۳۲4۲0BK0CA۲۱NAAN شـماره شاسـی و 

سـرکوهیان مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط میباشـد.

مفقودی
برگ کمپانی خودرو سواری سپند پی کی مدل ۱۳۸۳به شماره 
 70۳۲6۲ -۱۳M پـاك  6۲4ب ۱۸ ایـران ۹۸ بـه شـماره موتـور
و شـماره شاسـی 0۳۱۹۹0 بـه نـام سـهیا شـوهانی مفقـود و از 

درجه اعتبار سـاقط میباشـد.

مفقودی
برگ کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید ۱۳۱مدل ۱۳۹۹ به شماره 
پـاك  ۲۸۹ ص 6۳ ایـران ۱۹ بـه شـماره موتـور ۱۳M/ 647۳5۳۱ و 
شـماره شاسـی ۳6۱۳۳0۸L4۱۱۱00NAS به نام دانیال خاطری مفقود 

و از درجه اعتبار سـاقط میباشـد.

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت 
محیــط زیســت کرمــان از معرفــی ۱۴۰ واحــد 

صنعتی متخلف به مراجع قضایی خبر داد.
داریوش غفاری دیروز با اعام این مطلب 
اظهار کرد: با توجه به تکلیف قانونی صاحبان 
صنایــع مبنــی بر ارائه خوداظهــاری و ارائه آمار 
محیــط  حفاظــت  کل  اداره  بــه  مســتندات  و 
زیســت اســتان و بــه منظــور نظــارت و پایــش 
بهتــر صنایــع، علی رغــم اخطاری هــا و مکاتبات 

صــورت گرفتــه هیچ  خوداظهاری انجام ندادند 
کــه در نهایــت پس از بررســی  مســائل فنی در 
طول سه ماه گذشته به استناد ماده ۱۶ قانون 
هوای پاک این صنایع به مراجع قضایی استان 
معرفی شــدند تا براســاس قوانین برخورد الزم 

با این صنایع صورت پذیرد.
او عنــوان کــرد: در راســتای تحقق شــعار 
ســال و حمایت از توســعه و اشــتغال اســتان 
و تولیــد ملــی در مرحلــه اول با انجــام مکاتبه 

و ارائــه راهنمایــی الزم و در مرحلــه دوم بــه 
صــورت اخطــار کتبی موارد تخلف به صاحبان 

صنعت اعام شده است.
معــاون نظارت و پایــش اداره کل محیط 
زیســت اســتان کرمــان بیــان کــرد: علی رغــم 
ثبــت  و  صنایــع  از  تعــدادی  خوداظهــاری 
اطاعــات در ســامانه جامــع محیــط زیســت 
انسانی برخی از صنایع بدون هیچ توجهی به 
تکلیف قانونی از انجام خوداظهاری خودداری 

کردنــد کــه براســاس وظیفــه قانونــی پیگیــری 
قضایــی در ایــن خصــوص در دســتور کار ایــن 

اداره کل قرار گرفت.
غفاری از صاحبان صنایع اســتان کرمان 
درخواســت کــرد هــر چــه ســریع تر اطاعــات 
مربــوط بــه واحــد صنعتــی خــود را در ســامانه 
نشــانی  بــه  انســانی  زیســت  محیــط  جامــع 
مشــوق های  از  تــا  کننــد  ثبــت   iranemp.ir

قانونی الزم برخوردار شوند.

نماینــده خرم آبــاد اعــام کردکه بــه دنبال 
جلســه ای که ۲۰ مرداد امسال در تهران برگزار 
شــد و تعهداتــی که ســرمایه گذاران جدید داده 
بودنــد، تعمیرات اساســی کارخانه آغاز و مقرر 
شد، واحد تولیدی صدر فوالد که از حدود چهار 
ســال پیــش بــه دلیــل مشــکات مالــی متوقــف 
شــده بــود، ظــرف حداکثــر ســه مــاه تعمیرات و 

به روزرسانی تجهیزات آن انجام شود.
کارخانــه صــدر فوالد خرم آباد ســاالنه ۶۰۰ 
هــزار تــن فــوالد تولیــد می کــرد و قــرار بــود این 
میــزان تولیــد ۲.۵ برابــر شــود؛ امــا نــه تنها این 
امر محقق نشــد بلکه با تعطیلی آن طی حدود 
۶ ســال گذشــته بــه دلیــل بدهی بیــش از ۳۰۰ 
میلیارد تومانی به سیستم بانکی، دستگاه های 
تــا۱۸۰  دولتــی و فرســودگی ماشــین آالت ۲۰۰ 

کارگر آن بیکار شدند.
بــه گزارش ایلنا، مهرداد ویســکرمی گفت: 
بــه کارگرفتــن نیروهای بومی در این واحد مورد 
تاکید اســت و اولویت در جذب نیز با کارگرانی 
اســت که از گذشــته در این شــرکت مشغول به 

کار بودند و اکنون بیکار شده اند.
او تصریح کرد: مقرر شــده است، فعالیت 
شرکت در ۲ نوبت کاری آغاز و میلگرد ۱۲ و ۱۸ 
بــه مــدت ۱۵ روز تولید شــود؛ عاوه بر اینکه در 
مدت بروزرســانی تجهیزات، نیروها نیز آموزش 

الزم را خواهند دید.
نماینــده خرم آبــاد ادامــه داد: برنامه مالک 
جدیــد فــوالد صدر این اســت که تا ۴.۵ میلیون 
داشــته  کارخانــه  ذوب  قســمت  در  تولیــد  تــن 
باشــند کــه بــا این اوصــاف بیش از ۲ هــزار نفر 

اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.
رئیــس کل دادگســتری لرســتان نیــز تیــر 
امســال در بازدیــد از این کارخانــه تعطیل گفته 
بــود: صــدر فوالد ظــرف یک ماه آینــده از طریق 
بخش خصوصی فعالیت خود را از سر می گیرد.
تامیــن  و  بدهــی  رزم،  محمــد  گفتــه  بــه 
نشدن سرمایه در گردش به مبلغ ۱۵۰میلیارد 
تومــان از دالیــل تعطیلــی کارخانــه صدر فوالد 

بوده است.
او بیــان کــرد: شــرکت صدر فــوالد یک ماه 
دیگــر از طریق حق العمــل کاری پیمانکار بخش 
خصوصــی فعالیــت خــود را شــروع می کند و در 
غیــر ایــن صــورت افــرادی از بخــش خصوصــی 
عنــوان  بــه  را  نیــاز  مــورد  گــردش  در  ســرمایه 

سهامدار در این کارخانه تامین خواهند کرد.

فرماندار ویژه الرستان اعام کرد که علی رغم 
وضــع آب و هوایی خشــک، نبــود منابع درآمدزا به 
عنــوان محــرک اقتصــادی، امــا الرســتان از جملــه 
را  ارزآوری  بیشــترین  کــه  اســت  شهرســتان هایی 

برای کشور دارد.
بــه گــزارش تســنیم، جلیــل حســنی دیــروز در 
اقتصــادی  ظرفیت هــای  دربــاره  خبرنــگاران  جمــع 
الرســتان گفــت: بــه دلیــل وجــود نیــروی انســانی 
فعالیــت  و  تجــارت  بــه  عاقه منــد  افــراد  توانمنــد 
اقتصادی، الرســتان دارای ظرفیت های بزرگی است 

و نیاز به زیرساخت هایی در این خصوص دارد.
او  بــا بیــان اینکه الرســتان با نرخ بیکاری ۶.۵ 
درصد دومین شهرســتان اســتان در زمینه اشــتغال 
اســت، افــزود: یــک شــهرک صنعتــی و ســه ناحیــه 
صنعتــی داریــم کــه مجموعــا بیــش از ۲۰۰۰ نفر در 
واحد های صنعتی معدنی و کشــاورزی مشــغول به 

فعالیت هستند.
فرمانــدار ویــژه الرســتان در بخــش دیگــری از 
صحبت هایش درباره ظرفیت های بخش کشــاورزی 
گفت: الرســتان در زمینه تولید پنبه، کنجد، ســیب 
زمینی و پیاز خارج از طرح رتبه اول تولید در استان 

داراست.
حسنی افزود: تمام تاش ما در این چند سال 
جلوگیری از تعطیلی واحد ها بوده است که باتوجه 
و سیاســت های  اقتصــادی کشــور  کلــی  وضــع  بــه 
انقباضــی بودجــه ای ناشــی از آن، ایــن تعطیلی هــا 
بــه حداقــل ممکــن رســیده اســت و البتــه افزایــش 
واحد هــای تولیــدی و خدماتی در شــهرک ها و خارج 
از شــهرک ها از ســوی بخــش خصوصــی و دولتــی 
تعداد قابل توجهی است که در چارچوب طرح های 
افتتاحی ســاالنه به بهره برداری رســیدن آن مشهود 

است.

 اقامت چندین هزار الرستانی

در کشورهای حاشیه خلیج فارس 
مزیتی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور

دریــا،  بــه  نزدیکــی  فــارس  اســتاندار  معــاون 
شــدن  )واقــع  شهرســتان  اســتراتژیکی  موقعیــت 
در مســیر ترانزیتــی پایتخــت بــه ســواحل و بنــادر 

جنوبــی(، وزارت خارجــه، گمــرک تجــاری، فــرودگاه 
بین المللــی، نیــروی انســانی کارآمــد، چندیــن هزار 
الرســتانی مقیم کشــور های حاشــیه خلیج فارس و 
مــراودات گســترده با منطقه، وســعت و... از جمله 
مزیت ها و ظرفیت های شهرســتان برای تاثیرگذاری 
بر اقتصاد کشــوری و ســایر معادالت در عرصه های 

ملی و بین المللی دانست.
ســرمایه گذاری خارجــی در بحث پرورش شــتر 
در محروم تریــن منطقــه الرســتان از دیگــر مــواردی 
بود که حسنی درباره آن اضافه کرد: این کار کمک 
بســیار خوبــی از نظــر اشــتغال و درآمدزایــی بــرای 
مــردم منطقــه ایجــاد کــرده اســت و بــا اجــرای طرح 
توسعه آن درآمد و اشتغال بیشتری در پی خواهد 

داشت.
او بــا بیــان اینکــه یکــی از اقدامات انجام شــده 
در فرمانــداری ایجاد مرکز حمایت از ســرمایه گذاری 
بــود، بــه صورتــی که بــا مشــارکت ســرمایه گذاران و 
حمایــت از آنــان زمینــه فعالیت های تولیدی بیشــتر 
و رونــق اقتصــادی فراهم شــود، ادامــه داد: چندین 
جلسه با سرمایه گذاران خارج از شهرستان، استان 
و حتی خارج از کشور داشتیم در ابتدا روند خوبی 
طــی شــد کــه بعضــی منتهی به ســرمایه گذاری شــد 
و بعضــی هــم بــه دلیــل محدودیت هــا و تحریم هــا 
در حــد صــدور مجــوز و ایجــاد کارگاه و... متوقــف 
احــداث  بــرای  بــه عنــوان نمونــه ۱۶ مجــوز  شــدند 
نیروگاه خورشــیدی گرفته شــده است، اما به دلیل 
محدودیت های ارزی بعضا به بهره برداری نرســیده، 
ولــی بــا وجــود ایــن بالــغ بــر ۵۰۰ میلیــارد تومان در 
بحث نیروگاه خورشیدی در الرستان طی سال های 

اخیر سرمایه گذاری شده است.
بــا  پــروژه   ۱۱۵۹ کــرد:  تصریــح  مســئول  ایــن 
اعتبــاری بالــغ ۲۱۰۰ میلیــارد تومــان در این ۵ ســال 
بــا مشــارکت دولــت، بخــش خصوصــی و خیریــن 
کلنگ زنــی و بســیاری از آن هــا اجرایــی شــد گرچــه 
برخی از پروژه ها نیز به دلیل مشکات تحریم و ... 
عملیاتی نشــد، اما متناســب با اوضاع نســبتا وضع 

خوبی رقم خورد.

تولید روزانه ۵۰۰ تن سیمان 
سفید در الرستان

ســیمان  شــرکت  فعالیــت  دربــاره  حســنی 
الرســتان نیــز گفــت: شــرکت ســیمان الرســتان بــا 
اشــتغال حــدود ۲۰۰ نفــر و ظرفیــت تولیــد روزانــه 
۵۰۰ تن ســیمان ســفید منبع درآمدی بسیار خوبی 
بــرای کشــور اســت که تولیــدات خود را بــه خارج از 
کشــور صــادر و در صــورت اتمــام طــرح توســعه بــه 
همین میزان به اشــتغال و ظرفیت تولید آن اضافه 

خواهد شد.
او در ادامــه دربــاره وضــع برخی زیرســاخت ها 
افــزود: در طــی چنــد ســال اخیــر همــه روســتا های 
و  شــدند  برخــوردار  بــرق  نعمــت  از  شهرســتان 
بــه  آن  روســتا های  و  بیــرم  بخــش  بــه  گازرســانی 
بهره بــرداری رســید و ســایر بخش هــا و روســتا های 
شهرســتان نیــز مراحــل پایانــی بهره بــرداری را طــی 

می کنند.
فرمانــدار ویــژه الرســتان خاطرنشــان کــرد: در 
بخــش بیرم مشــکل کیفیــت آب داریــم و مطالبات 
جــدی دیگــر مردم تســریع در اتمام بانــد دوم محور 
جهــرم الر بندرعبــاس، ایجــاد اداره کل حمل ونقــل 
جــاده ای شهرســتان، احــداث خــط دوم انتقــال آب 
از ســد ســلمان فارســی بــرای اســتفاده شــرب و یــا 

صنعتی، انتقال آب خلیج فارس است.

جذب یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان برای ترمیم بازار قیصریه

فرمانــدار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون   
الرســتان نیــز دربــاره بخشــی از فعالیت هــا در ایــن 
عرصــه گفــت: در ایــن ســال ها یــک میلیــارد و ۵۰۰ 
و  بازســازی  بــرای  مصــوب  اعتبــار  تومــان  میلیــون 
نوســازی بــازار قیصریه جذب شــد که بــا این اعتبار 
سقف بازار به شیوه سنتی مرمت و بازسازی انجام 
و اطراف بازار نیز با ۶۰۰ میلیون تومان سنگ فرش 

شد.
ترمیــم  بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  دالور  احمــد 
و بهســازی داخــل بــازار نیــز بــه صــورت مشــارکتی 
مبالغی از ســوی غرفه داران جمع آوری شــده اســت 
و معــادل ایــن اعتبــار را میراث فرهنگــی نیز خواهد 

گذاشت تا داخل بازار را نیز بهسازی کنیم.
احســان طاهری، معاون برنامه ریزی و توسعه 
فرماندار الرســتان نیز با ارائه آماری به برخی دیگر 

 معرفی بیش از ۱۴۰ واحد صنعتی متخلف

به مراجع قضایی کرمان

از فعالیت ها در الرســتان اشــاره کرد و افزود: 
واحــد  واحــد صنعتــی، ۴۳  الرســتان ۹۷  در 
معدنــی و ۱۰۳ واحــد دامــی و کشــاورزی بــه 
فعالیت مشغولند که بیش از ۲ هزار اشتغال 

ایجاد کرده اند.
بــه گفتــه طاهــری ۶ هــزار واحــد صنفــی 
فعــال نیــز بــا اشــتغال بــاالی ۱۵ هــزار نفر در 
 ۵۷ همچنیــن  می کننــد؛  فعالیــت  الرســتان 
هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت زراعــی و ۵ 
هــزار و ۵۰۰ هکتــار ســطح زیــر کشــت باغــی 
نیــز از دیگــر ظرفیت هــای الرســتان در بخش 

کشاورزی است.
معــاون برنامه ریــزی و توســعه فرمانــدار 

الرســتان افــزود: ۳۰ هــزار تــن فــرآورده دامی 
نیز ساالنه در الرستان تولید می شود.

واحــد  ســه  اینکــه  بیــان  بــا  طاهــری  
واحــد   ۶ شــهری،  بیــن  مســافر  حمل ونقــل 
نفتــی، ۷ مجموعــه  مــواد  و  حمل ونقــل کاال 
خدمــات رفاهــی، هشــت جایــگاه بنزیــن و ۲ 
واحد سی ان جی و کارخانه سیمان که دارای 
طرح توســعه اســت، کارخانــه آرد که در حال 
ســاختن اســت و ... نیز از دیگر پتانسیل های 
الرســتان در ایــن عرصــه اســت، گفــت: یکــی 
از مهم تریــن پروژه هــای مــا نیز ایجــاد نیروگاه 
خورشــیدی با ســرمایه گذاری خارجی با اعتبار 

بالغ بر ۱۲ میلیون یورو بوده است.

فرماندار ویژه: الرستان علی رغم نبود زیرساخت ها بیشترین ارزآوری را برای کشور دارد

رئیس اداره آب و فاضاب شیروان اعام 
کرد که امســال هفت کیلومتر شــبکه فاضاب 
بــا صــرف ۲۱۰ میلیــارد ریــال در ایــن شــهر ۵۷ 

هزار نفری خراسان شمالی اجرا شد.
شهرام رمضانی دیروز در گفت وگو با ایرنا 
بــا تاکیــد بــر ضــرورت اجــرای  شــبکه فاضــاب 
شــهری در این شهرســتان کاهــش آلودگی های 
زیســت محیطی را از مهم تریــن اثرات اجرای آن 

عنوان کرد.
او بــا اعــام اینکــه طــول شــبکه توزیع آب 
شــهری شــیروان بیــش از ۲۷۶ کیلومتر اســت، 
خاطرنشان کرد: همچنین امسال اصاح شبکه 
توزیــع و خــط انتقــال بــه طــول ۶۷۰ متــر بــا ۶ 

میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون ریــال، توســعه شــبکه 
توزیــع و خــط انتقال آب به طــول ۵.۳ کیلومتر 
با پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال و ۵۸۴ فقره 
نصب و نوســازی انشــعابات آب بــا یک میلیارد 
و ۱۰۰ میلیــون ریــال هزینــه در ایــن شهرســتان 

انجام شد.
بــا  رئیــس اداره آب و فاضــاب شــیروان 
بیان اینکه تعداد کل مشــترکین آب و فاضاب 
این شهرستان ۱۵۷ هزار نفری  ۶۱ هزار و ۸۳۳ 
فقــره  اســت، گفــت: از ایــن تعــداد ۱۹ هــزار و 

۵۷۰ فقره انشعاب آب دارند.
حــدود ۳۸ درصد جمعیت این شهرســتان 

در روستاها ساکن هستند.

۲۱۰ میلیارد ریال برای اجرای شبکه فاضالب 
شیروان هزینه شد

کارخانه صدر فوالد لرستان دوباره راه اندازی می شود
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ما مردم عوام خودآزار
راضیه حسینی

درمــان  و  بهداشــت  کمیســیون  عضــو  خاتمــی، 
مجلــس: »مردم عوام هســتند یــک دکترِ بی خودی دارو 
تجویــز می کنــد و مــردم می رونــد بــازار و البتــه دوســت 

دارند در بازار بگردند.
اگر به بیمارســتان 
دولتی بیایند رمدسیویر 
را بایــد رایــگان به مردم 
بدهند اما مردم دوست 
دارنــد کــه برونــد بخش 
ضامــن  مــا  خصوصــی. 
نــاز و کرشــمه مــردم که 
نیســتیم. مقــدار زیادی 
رمدســیویر روی دســت ما مانده اســت که نمی دانیم با 

آن چه کار کنیم، احتماال رمدسیویر را صادر کنیم.«
ما مردم عوام، عقل معاش درســت و حســابی که 
نداریــم. می رویــم پیــش یــک دکتــر بی خودی، کــه الکی 
یــک ســری دارو می دهــد. بعــد ما مردم نــادان بی خودی 
می رویم توی بازار و دنبال دارو می گردیم. ســر آخر هم 

چون دارو را پیدا نمی کنیم بی خودی می میریم.
 همــه ا ش تقصیر خودمان اســت. بیمارســتان های 
دولتــی دعوت نامــه صــادر کرده انــد و می گوینــد: »تو رو 
خــدا بیایــد اینجــا. رمدســیورها بــاد کرده رو دســت مون 
نمی دونیــم بایــد چــی کارشــون کنیــم. مــا این جــا تخــت 
بــا تخــم ریحــون  داریــم، شــربت زعفــران  وی. آی .پــی. 
می دیــم. فــرش قرمــز تــا خــود اتــاق پهــن کردیــم. ناهــار 
باقالی پلو با ماهیچه و شام سوپ قلم داریم. دیگه چی 

می خواید؟ ناز نکنید و بیاید.«
ولــی مــا مــردم چــون مــرض داریــم می رویــم الکــی 
تــوی بــازار می گردیــم دنبــال دارو. بــه زور خودمــان را 
می چپانیــم در بیمارســتان خصوصی کــه کلی هم ازمان 
پــول می گیــرد. تــازه ســوپ قلــم و باقالی پلو بــا ماهیچه 
هــم نــدارد. مــا اصــاً خوش مــان می آیــد پــول بی خــودی 
بدهیــم و تــازه کلــی هــم تــوی بــازار ســرگردان شــویم. 
یــک جــور لــذت خاصــی بــه  ما دســت می دهــد وقتی پی 
دارو می گردیــم و پیــدا نمی کنیــم. کیــف می کنیــم وقتی 
تخت خالی و کپسول اکسیژن در بیمارستان خصوصی 
نیست. دل مان می خواهد هی الکی ناز و کرشمه کنیم 
تا مســئوالن بیایند و ناز ما عوام نافهم را بکشــند. ولی 
گویــا دیگــر دوره ایــن نازکشــیدن ها تمــام شــده و یــک 
نماینــده مجلــس از گــروه خــواص و نوابغ کشــور جلوی 

ناز و کرشمه ما ایستاده است.
او تنهــا کســی بــود کــه فهمید ما دچار مازوخیســم 
حــاد هســتیم و دل مــان می خواهــد الکی دنبــال دارویی 
بگردیــم که در بیمارســتان های دولتــی مثل نقل و نبات 

پیدا می شود.
مــردم عــوام عزیــز، بــازی دیگر تمام و دســت مان 
رو شــده اســت. نــاز و کرشــمه ها را تمــام کنیــد و از 
کارهای بی خودی دســت بردارید. این بیمارســتان های 
دولتــی بیچــاره چــه گناهــی کرده اند؟ کمی هــم آنها را 

بگیرید. تحویل 
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هجدهمیــن محمولــه واکســن کرونــا تهیــه در سایت روزنامه بخوانید:
 ۵ حــاوی  هالل احمــر  جمعیــت  ســوی  از  شــده 
یکشــنبه؛  روزگذشــته  واکســن،  دُز  میلیــون 
چهاردهم شهریور در فرودگاه امام خمینی )ره( 

به وزارت بهداشت تحویل داده شد.
جمعیــت  عمومــی  روابــط  اعــام  بنابــر 
هال احمــر، رئیــس جمعیــت هال احمــر از ورود 
ســنگین ترین محمولــه  واکســن کرونا تهیه شــده 
توســط هال احمر حاوی پنج میلیون دُز واکســن 
بــه کشــور خبــر داد و گفــت: بــه طــور کلــی ایــن 
جمعیت از اردیبهشت تاکنون ۲۵ میلیون و ۳۹۰ 

هزار دُز واکسن به کشور وارد کرده است.
واردات  اینکــه  اعــام  بــا  همتــی  کریــم 
محموله هــای ۵ میلیــون دُزی واکســن بــه کشــور 
ادامــه دار خواهــد بــود، بیــان کــرد: همانطــور که 
پیش تــر هــم اعــام کرده بودیــم و همچنین طبق 
تاکیــدات رئیــس جمهوری در گفت وگــوی زنده با 
مــردم مبنــی بــر تامین ۴۰ میلیون دُز واکســن در 
شــهریور، ایــن رونــد را بــا شــتاب بیشــتری ادامه 

خواهیم داد.
موضــوع  بــودن  محــوری  بــه  اشــاره  بــا  او 
واکســن و واکسیناســیون در دولــت ســیزدهم 
گذشته)شــنبه(  شــب  رئیســی  آیــت هللا  گفــت: 
تاکیــد کردنــد کــه »واکسیناســیون عمومــی در 
گــرو واردات واکســن اســت و همــه  بخش هــای 
دخیــل در امور واکســن باید تــاش مضاعف در 
واکسیناسیون و واردات واکسن داشته باشند« 
بنابراین ما هم با تکیه بر گفته  رئیس جمهوری 

و بــه عنــوان یکی از همین بخش های متولی در 
امور واکســن، واکسیناســیون و واردات واکسن 
را در اولویــت و محوریــت اقدامــات هال احمــر 

قرار داده ایم.
همتــی بــا بیــان اینکــه جمعیــت هال احمــر 
براســاس اعــام نیاز ســتادهای مدیریــت کرونای 

اســتان ها و یــا دانشــگاه های علــوم پزشــکی در ٦ 
محور فعالیتش را در زمینه مقابله با کرونا ادامه 
داده اســت تصریــح کــرد: ایجــاد و یــا پشــتیبانی 

مراکز واکسیناســیون عمومی، استقرار واحدهای 
و  درمانــی  مراکــز  اختصــاص  اضطــراری،  درمــان 
بیمــاران،  نیــاز  مــورد  بــرای خدمــات  توانبخشــی 
تجهیــز  داروخانه هــا،  فعالیــت  ســاعت  افزایــش 
ســوله ها و یــا ســالن های ورزشــی بــرای پذیــرش 
بیمــاران و ایجــاد فضاهــای مــورد نیــاز درمانــی بــا 
اســتفاده از چادرهــای راپــال از جملــه اقدامــات 
صــورت گرفتــه در جمعیت بــرای مقابله بــا کرونا 

بوده است.
بــا  همچنیــن  هال احمــر  جمعیــت  رئیــس 
اعــام بســتری بیــش از ۸ هــزار نفــر در مراکــز 
درمان اضطراری هال احمر گفت: با بهره گیری از 
واحدهای بیمارســتانی اســتقرار ســریع، جمعیت 
در تمامی بیمارســتان های معرفی شــده از جمله 
خراســان شــمالی، خراســان رضــوی، چهارمحــال 
و...  تهــران  همــدان،  لرســتان،  بختیــاری،  و 
بیمارستان های صحرایی برپا کرد که از تاریخ ۲۶ 
مرداد تا ۱۳ شهریور، تعداد ۳۸۹۷ نفر از آقایان 
و ۴۲۸۷ نفــراز بانــوان در ایــن واحدهــا بســتری 

شده اند. 
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بیمارســتان 
فــوق تخصصــی نورافشــار جمعیــت هــال احمــر 
از ابتــدای همه گیــری بیماری کرونا در کشــور، به 
عنــوان یکی از بیمارســتان های کرونا شــهر تهران 
تعییــن شــده و ضمــن بکارگیــری تمامــی ظرفیــت 
ممکــن بــرای پذیــرش بیمــاران در حــال حاضــر، 
تاکنون به بیش از ۳۲ هزار و ۵۰۰ نفر از بیماران 

خدمات ارائه کرده است.

شــاهد  »امــروز  گفــت:  بهداشــت  وزیــر 
صحنه هــای تلخــی از عزادار شــدن روزانه تعداد 
اثــر کرونــا هســتیم  بــر  ایــران  مــردم  از  زیــادی 
امــا اولویــت دولــت ســیزدهم، تامیــن ســالمت، 
واکسیناســیون  در  تســریع  و  کرونــا  مدیریــت 

عمومی است.«
به گزارش ایسنا، بهرام عین اللهی در دیدار 
ســردار اشــتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری 
اسامی ایران که در ستاد وزارت بهداشت برگزار 
شد، اظهار کرد: مهمترین راهکار مدیریت کرونا، 
واکسیناسیون است که مقداری تاخیر داشته ایم 
اما با شروع کار دولت، به لطف خدا حجم باالیی 
از واکســن در حال واردات به کشــور اســت که تا 
پایان ماه آینده، بخش عمده ای از واکسیناسیون 

عمومی در کشور انجام می شود.

عمومــی  واکسیناســیون  بــرای  افــزود:  وی 
نیازمند یک حمایت جدی در سطح ملی هستیم 
چــون بایــد حــدود ۱۰۰ میلیــون دوز واکســن در 
آینــده تزریــق کنیــم و تولیــد و  عــرض ماه هــای 
واردات بــه حــد کافــی در دســتور کار اســت؛ امــا 
الزم اســت که همه مردم و دســتگاه ها به وزارت 
بهداشــت در این زمینه کمک کنند چون این کار 
به تنهایی از عهده وزارت بهداشت خارج است.  
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: خوشبختانه 
حمایت هــای مردمــی خوبی در واکسیناســیون در 
کشــور وجــود دارد کــه نمونه هــای آن را در دوران 
دفاع مقدس، شاهد بودیم. مردم به خوبی وارد 
صحنــه شــده اند و در بازدیدهــای میدانــی کــه از 
۵ اســتان کشــور داشــتم می بینم که حســینیه ها 
و مجموعه های ورزشــی، به مراکز واکسیناسیون 

تبدیل شده است.
عین اللهــی یــادآور شــد: باید روزانــه حداقل 
دو برابر آنچه که هست واکسن در کشور تزریق 
شــود تــا بتوانیــم در کنتــرل بیمــاری کرونــا موفق 
باشــیم. پیــک پنجــم بیمــاری تقریبــا در حال طی 
شــدن اســت و مــرگ و میرهــای باالی ایــن روزها 
بدنبــال تعــداد باالی بیمار در یکی دو هفته اخیر 
اســت اما خوشــبختانه تعــداد بیماران شناســایی 
شــده به نســبت رو به کاهش اســت اما ۶ هفته 
زمــان داریــم تــا بتوانیــم پیــک بعــدی بیمــاری را 
مدیریــت کنیــم و در این مدت بایــد حداکثر توان 
خودمان را برای واکسیناسیون به کار بگیریم.  

وی با بیان اینکه از هر دســتگاه و ســازمانی 
که در واکسیناســیون عمومی به وزارت بهداشت 
کمــک کنــد، اســتقبال می کنیــم، گفــت: یکــی از 

قرنطینــه  بهداشــت،  وزارت  در  مــا  برنامه هــای 
هوشــمند است. نیروی انتظامی از ابتدای شیوع 
کرونا تا کنون به ویژه در قرنطینه اخیر کمک های 

ارزشمندی کرده است.  
آینــده  در  کــرد:  تصریــح  بهداشــت  وزیــر 
واکسیناســیون،  گســترش  بــا  همزمــان  نزدیــک 
دریافــت بســیاری از خدمــات منــوط بــه داشــتن 
کارت واکســن خواهــد بــود. امروز هم در جلســه 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مصوب شــد افرادی 
که می خواهند در مراسم اربعین حسینی حضور 
داشــته باشــند باید حتما دو دُز واکســن کرونا را 
تزریــق کــرده باشــند و یــا ایــن هفتــه، واکســن را 
دریافت کنند در غیر این صورت، مجوز خروج از 

کشور و ورود به عراق را نخواهند داشت.
قرنطینــه  وقتــی  داد:  ادامــه  عین اللهــی 

هوشــمند اجرایی شــد، همه فعالیت های روزمره 
با کارت واکسن، قابل انجام است و الزم نیست 
کــه دیگــر از قــوه قهریــه اســتفاده کنیــم و مــردم 
بــا داشــتن کارت می تواننــد مســافرت برونــد، در 
هتل ها اقامت داشــته باشــند و خدمات مختلف 
از جملــه حمــل و نقــل عمومــی بــه راحتــی قابــل 
ارائه اســت. با اجرایی شــدن قرنطینه هوشــمند، 

بسیاری از مشکات، حل می شود.  
وی تاکیــد کــرد: نیروی انتظامــی با یک هزار 
و ۱۴۸ تخت بیمارستانی و ۹۲ تخت مراقبت های 
خــود،  پوشــش  تحــت  بیمارســتان های  در  ویــژه 
کمک هــای ارزشــمندی بــه مــا کــرد. در روزهــای 
آینــده، خانواده هــای کارکنــان نیــروی انتظامــی و 
همچنین ســربازان ناجا واکســن کرونا را دریافت 

خواهند کرد.

طبــق اعــالم گمــرک ایــران از نیمــه بهمــن 
ســال گذشته تاکنون بیش از ۴۰.۲ میلیون دوز 
واکســن وارد کشــور و فــورا تحویــل نماینــدگان 

وزارت بهداشت شده است.
به گزارش ایســنا، تــازه ترین مکاتبه صورت 
گرفتــه بین گمــرک ایــران و ســازمان غــذا و دارو 
مــاه  چنــد  در  واکســن  واردات  جزئیــات  حــاوی 

گذشته است.

آنطــور کــه ارونقــی، معــاون فنی گمرک ایــران به 
شانه ساز، رئیس سازنان غذا و دارو اعام کرده 
است ، از ۱۵ بهمن ۹۹ تا ۱۴ شهریور سال جاری 
۴۶ محموله واکســن کوویــد-۱۹ از طریق فرودگاه 
امام خمینــی وارد کشــور شــده و پــس از انجــام 
فــوری تشــریفات گمرکــی بــه طــور حمــل یکســره 
شــبانه روزی و از پــای پــرواز بــه طــور مســتقیم 

تحویل نمایندگان وزارت بهداشت شده است.

ایــن مــدت  گــزارش، طــی  ایــن  بــر اســاس 
۴۰ میلیــون و ۲۹۱ هــزار و ۸۹۴ دوز واکســن از 
کشورهای چین، ژاپن، ایتالیا، روسیه کره جنوبی 

و هند وارد ایران شده است.
بررســی جزئیــات محموله هــای وارداتــی واکســن 
نشــان می دهد که بیشــترین محموله به واکسن 
 ۳۱ حــاوی  محمولــه   ۲۶ بــا  چیــن  از  ســینوفارم 

میلیون و ۶۴۴ هزار و ۶۸۴ دوز اختصاص دارد.

در سایر محموله های وارداتی ، سه محموله 
واکســن آســترازنکا از ژاپن به تعداد دو میلیون و 

۹۱۱ هزار و ۸۱۰ دوز وارد شده است.
 همچنیــن یــک محمولــه واکســن از ایتالیــا

)کوواکــس( بــه تعــداد یــک میلیــون و ۴۵۲ هــزار 
دوز ، یــک محمولــه آســترازنکا )کوواکــس( با یک 
همچنیــن  و  دوز   ۶۰۰ و  هــزاز   ۴۴۹ و  میلیــون 
محموله دیگری از کوواکس از کره جنوبی با ۷۰۰ 

هزار و ۸۰۰ دوز وارد ایران شده است 
در ســایر محموله هــای وارداتی ، ۱۱ محموله 
اســپوتنیک بــه تعداد یــک میلیون و ۴۵ هزار دوز 
از روســیه و همچنیــن دو محمولــه دیگــر از ایــن 
کشــور از واکســن آســترازنکا به تعداد ۹۶۳ هزار 
دوز وارد شــده اســت. یــک محمولــه نیز واکســن 
هنــدی )بهــارات( به تعــداد ۱۲۵ هزار دوز در بین 

واکسن های وارداتی به ایران قرار دارد.

صدور مجوز خروج از کشور 
دانش آموزان مشمول 
سربازی، اینترنتی شد

جانشــین رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی نیروی 
انتظامی از صدور اینترنتی مجوز خروج از کشــور برای 
دانش آموزانــی کــه درســن مشــمولیت دارای معافیــت 

تحصیلی هستند، خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، ســردار رحمــان علیدوســت در 
ایــن بــاره اظهــار کــرد: در راســتای هوشمندســازی رونــد 
رســیدگی به درخواســت مشــموالن و کاهش مراجعات 
حضــوری، بــا تاش هــای صــورت گرفتــه امــکان صــدور 
اینترنتی مجوز خروج از کشور برای دانش آموزان دارای 

معافیت تحصیلی فراهم شده است.
وی افــزود: دانش آمــوزان مشــمول دارای معافیــت 
تحصیلــی در ســقف مجــاز ســنوات تحصیلــی می توانند 
از  خــروج  مجــوز  دریافــت  بــرای  اینترنتــی  صــورت  بــه 

کشوراقدام کنند.
جانشــین رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان 
کــرد: مشــموالن دانش آمــوز دارای معافیــت تحصیلــی 
ثبــت  بــرای  کــه در ســنوات مجــاز تحصیلــی هســتند، 
درخواست خروج از کشور خود باید به سامانه خروج از 
services.epolice.ir کشــور وظیفه عمومــی به نشــانی 

مراجعه کنند.
طریــق  از  بررســی  بــا  گفــت:  علیدوســت  ســردار 
بــرای  دانش آمــوزان  اولیــه  شــرایط  هوشــمند  ســامانه 
بهره مندی از مجوز خروج از کشور، درخواست مشمول 
پــس  ارســال شــده اســت و  بــه مرحلــه واریــز ودیعــه 
ازپرداخت اینترنتی ودیعه توسط مشمول، مجوز خروج 
از کشــور توســط سازمان وظیفه عمومی ناجا بدون نیاز 
بــه مراجعــه حضــوری دانش آمــوز بــه صــورت اینترنتــی 

صادر می شود.

هیــات رئیســه ســازمان نظــام پرســتاری در 
نامه ای خطاب به معاون درمان وزارت بهداشت از 
بکارگیری دانشــجویان ســال آخر و گروه های غیر 
پرســتار به جای اجرای مصوبات استخدام پرستار 

و بی توجهی در اجرای قوانین انتقاد کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان نظــام 
پرســتاری، در ایــن نامــه بــا اشــاره بــه نامــه ۲۵ 
مرداد معاون درمان وزارت بهداشت به  معاونت 
آمــوزش ایــن وزارتخانه بــرای بکارگیــری نیروهای 
ســال آخــر و همــکاران گروه هــای غیــر پرســتاری 
بــرای رفــع کمبــود پرســنل کادر درمــان ناشــی از 
بحــران کرونــا، ضمــن انتقــاد از انفعــال معاونــت 
پرســتاری وزارتخانــه، تصمیم گیــری در ایــن بــاره 
را خــارج از اختیــارات معاونت هــای مذکور عنوان 

شده است.
در بخشــی از این نامه با اشــاره به آنچه که 
بی مهــری  برخــی از معاونت ها خوانده شــد، آمده 
اســت: »کارکنان حوزه مراقبت های پرســتاری در 
یک ســال و هشــت ماه گذشــته به همگان اثبات 
کردند که در عرصه خطر و در نبرد با بحران های 
ســنگ  همچــون  مــردم  ســامت  کننــده  تهدیــد 
زیریــن آســیا هســتند و یــک تنــه در خــط مقــدم 
مبــارزه بــا بیماری کرونا همچــون بنیان مرصوص 

ایســتاده اند و از جان مایه گذاشــتند تا جان های 
زیــادی را نجــات دهنــد. ۱۴۰ شــهید پرســتار، در 
این مدت که حقیقتا ســتارگان درخشــان آسمان 
شــهادت اند؛ گــواه صادقــی بر این مدعــا در حوزه 
مراقبت هــای پرســتاری هســتند و اگر الزم باشــد 
بــاز هــم خواهیــم ایســتاد و بــه مبــارزه بی امــان 
در عیــن نابرابــری و در کمــال مظلومیــت ادامــه 

خواهیم داد.«
در بخشــی از ایــن نامــه تصمیــم مذکــور را 
»دم دســتی« خوانــده و با تاکید بــر لزوم جذب؛ 
اســتخدام؛ ایجــاد امنیــت شــغلی و… پرســتاران 
عنوان شــده اســت که بعد از هر پیک کرونا عده 
زیــادی از قهرمانــان این جبهــه را به جای ارتقا به 
عنــوان نیروهــای ٨٩ روزه خانه نشــین می کنید و 
با شیوه غیر اخاقی  با آنها برخورد می کنید. در 
حالــی کــه در مواردی این عزیــزان یا خانواده های 
معظــم و معززشــان در راه مبــارزه بــا کرونا مبتا 

شده اند. 
هیــات رئیســه ســازمان نظــام پرســتاری بــا 
انتقــاد از نــوع رفتار و عملکرد وزارت بهداشــت با 
قانــون بهره وری؛ تعرفه گذاری خدمات پرســتاری؛ 
واکسیناســیون خانواده هــا؛ حــق ســختی کار؛ به 
ویــژه در بخش هــای کرونایــی و... ، تاکیــد کــرده 

اســت: آخریــن و چندمیــن نمونــه همیــن تصمیم 
هیــچ  تنهــا  نــه  کــه  شماســت  جدیــد  مکاتبــه  و 
مشــکلی از مشــکات از جمله کمبود نیرو را حل 
نمی کنــد بلکــه آثــار و تبعــات زیــادی را بــه همراه 
خواهد داشت. در صورتی که معاونت پرستاری، 
محتــرم  مســئوالن  دیگــر  و  جنابعالــی  توســعه، 
وزارتــی می بایســت به جای ایــن گونه تصمیمات، 
در ایــن لحظــات آخــر ماموریت تان، عــزم خود را 
برای جذب هزاران نفر مجوزهای اخذ شــده برای 
نیروی تازه نفسی که طبق روال قانونی در آزمون 
اســتخدام شــرکت کرده انــد، بــه کار می گرفتیــد و 
خودتان را در پیشــگاه تاریخ و مدافعان ســامت 

بیشتر از این شرمنده نمی کردید.    
در خاتمــه ایــن نامــه آمــده اســت بــرای حل 
مراقبت هــای  حــوزه  آینــده  و  حــال  مشــکات 
پرســتاری بــه برنامه ریزی هــای اساســی تری نیــاز 
اســت که بایســتی با حضور مســئوالن و صاحب 
نظران تخصصی این حوزه باشد؛ که نه ماموریت 
و نــه زمــان مســئولیت تان، با عمق و گســتره این 
مســایل همخوانی و قرابتی ندارد و بایســتی این 
ماموریت به اهلش ســپرده شود و گرنه تقابات 
و بهم ریختگی هــا در سیســتم نظــام ســامت بــه 

طور قطع بیشتر و ملموس تر خواهد شد.

بنابراعــالم مدیــرکل مســکن روســتایی 
بنیــاد مســکن، ۶۰ هــزار نفــر بــرای دریافــت 
مســکن  تومانــی  میلیــون   ۱۰۰ تســهیالت 

روستایی به بانک های عامل معرفی شدند.
شهرســازی،  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
حمیدرضــا ســهرابی بــا یــادآوری ایــن مطلــب 
بــر اســاس قانــون ســاماندهی و برنامــه  کــه 
ششــم توســعه، بنیاد مســکن مصوبه احداث 
بــرای  را  روســتایی  واحــد مســکن  هــزار   ۲۰۰
ســال جاری اخذ کرد، گفت: تســهیات مسکن 
روستایی برای احداث، بهسازی و مقاوم سازی 
۲۰۰ هــزار واحــد مســکن روســتایی بــرای هــر 
واحــد ۱۰۰ میلیــون تومــان بــا ســود ۵ درصد و 

بازپرداخت ۲۰ ساله تعیین شده است.
اینکــه پرداخــت  بــه  بــا اشــاره  ســهرابی 
تسهیات از طرف بانک های عامل اباغ شد، 
افــزود: هم اکنــون نزدیــک ۶۰ هــزار واحــد بــه 
بانک های عامل معرفی شــدند و در حدود ۱۰ 
هــزار واحد با بانک هــای عامل قرارداد منعقد 

کرده و تسهیات را دریافت کردند.
قانــون  طــرح  اجــرای  خصــوص  در  وی 
جهــش تولیــد مســکن و برنامــه بنیــاد بــرای 
اجرای آن، عنوان کرد: در قانون جهش تولید 
مســکن بــه صراحــت قیــد شــده که احــداث و 

بهســازی و نوســازی ۲۰۰ هزار واحد روستایی 
از جهش تولید مســکن جداســت. بر اســاس 
بنیــاد  شــده،  تعییــن  و  تعریــف  برنامه هــای 
مســکن همواره اعام آمادگی کرده اســت که 
چنانچــه در شــهرهای کوچــک و شــهرهای تــا 
۱۰۰ هــزار نفر جمعیت امکان مشــارکت بنیاد 
فراهــم شــود، آمادگــی برای احداث مســکن و 

مشارکت در اجرای طرح وجود دارد.
مدیرکل مســکن روستایی بنیاد مسکن، 
اعام کرد: ۲۰۰ هزار واحد مســکن روســتایی 
طبــق قانــون برنامــه ششــم توســعه و قانــون 
می شــود.  اجــرا  ســاماندهی  قانــون  دائمــی 
بــا  شــهرهای  در  تــا  شــود  مصــوب  چنانچــه 
جمعیــت باالتــر اجرا شــود احتمال آنکه ســود 
تسهیات بیشتر و گرانی کمتری داشته باشد 

نیز وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه هنوز برنامه نهایی 
مشــارکت بنیاد مســکن در اجرای طرح قانون 
جهــش تولیــد مســکن، ابــاغ نشــده اســت، 
توضیح داد: پیشنهادهایی از سوی وزارت راه 
و شهرســازی در حــال تنظیــم اســت که در ۱۰ 
روز آینده معین و اعام خواهد شد. سهرابی 
تاکیــد کــرد: مقــرر شــده تــا در جهــش تولیــد 

مسکن سود تسهیات بیشتر باشد.

 آغاز واردات محموله های ۵ میلیونی واکسن کرونا
از سوی هالل احمر

وزیر بهداشت: تزریق ۲ دوز واکسن شرط حضور در راهپیمایی اربعین است

جزئیات تفکیک شده واردات ۴۰.۲ میلیون دوز واکسن کرونا

انتقاد سازمان پرستاری از سیاست های استخدامی 
وزارت بهداشت

معرفی ۶۰ هزار نفر به بانک ها برای دریافت 
وام مسکن روستایی


