
وفور منابع طبیعی و توسعه اقتصادی چگونه ممکن است تفکر نقادانه شما را از برخی خطرات کرونا مصون بدارد؟
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وفور منابع در کشــورهای غنــی از منابع طبیعی 
تاثیرات متفــاوت و بعضاً متضادی بر فرآیند توســعه 

اقتصادی کشورها داشته است.
وفور منابع در کشــورهای غنــی از منابع طبیعی 
تاثیرات متفــاوت و بعضاً متضادی بر فرآیند توســعه 
اقتصادی کشورها داشته است. در تئوری های مرسوم، 
وفور منابع طبیعی به عنوان یک نهاده تولیدی می تواند 
فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را تسریع نماید، اما برای 
بسیاری از کشــورها وفور منابع نه تنها به رشد و توسعه 
اقتصادی در این کشــورها کمک چندانی نکرده است 
بلکه در مواردی حتی منجر به کند شدن فرآیند رشد و 

توسعه اقتصادی شده است. 
هرچند آثـار اقتصـادی منـــابع طبیعـی در دوره 
هـــای مختلف تاریخ و در بین کشورها متفاوت بوده، 
اما تعداد کشـورهایی کـه بـــه علـت ساختار ضعیف 
اقتصادی و قانونی خود نتوانسته اند از این منابع به خوبی 
بهره مند شوند، بـیشتـر است. در اغلب مطالعات تجربی 
رابطه منفی بین وفور منابع طبیعی و رشــد اقتصادی 
تأییـد شده است. ایـن پدیـده بـه نفـرین منابع مشهور 
شده اســت. ریچارد اوتی در ســال 1993 ، در کتابی با 
عنوان "پایدار کردن توسعه در کشورهای متکی بر منابع 
معدنی: نظریه نفرین منابع" برای اولیــن بار از عبارت 

» نفرین منابع«، برای توصیف این پدیده استفاده کرد. 
منابع طبیعی و دریافتی حاصــل از آن، عالوه بر اثرات 
مستقیم، از مسیرهای غیر مستیقیم مانند تغییر میزان 
تولید، ایجاد وابســتگی به بخش اســتخراج منابع، باال 
بردن نرخ حقیقـی ارز، افزایش واردات و غیره نیز بر روی 
رشد اقتصادی تأثیر مـی گـــذارند . وجـود نهادهـایی 
بـــا زیرساخت قانونی ضعیف نیز به بروز فساد و ایجاد 
فرصتهای رانت جویی برای در اختیـــار گرفتن درآمد 
ناشی از منابع کمک می کند و می تواند توزیـع درآمـد 
در جامعـه را تحـت تأثیر قرار دهد و آن را به سمت یک 
توزیع نابرابــر پیش راند. براســاس نظریه نفرین منابع 
وابستگی به درآمدهای ارزی ناشــی از صادرات منابع 
طبیعی منجر به تشدید گرایش های رانت جویانه، عدم 
شــفافیت و کارایی دولت و بی توجهی به ارتقاء کیفیت 
سرمایه انسانی در این جوامع می شــود که به عملکرد 

ضعیف اقتصادی در این کشورها منجر می شود.
البته در بین کشــورهای دارای منابع طبیعی غنی، 
می توان نمونه هایی مانند بوتســوانا، شیلی، استرالیا، 
مـالزی، کانـادا، نروژ و هلنـــد را هم پیدا کرد کـه از این 
منابع استفاده بهینه کرده و رشــد اقتصادی خود را به 
حداکثر رسانده و بـه نـوعی از نفرین منابع گریخته اند. 
ویژگی مشترک تمـام کشـورهایی کـه از وجود منابع 
طبیعی بهره زیاد برده اند، داشـــتن سیسـتم نهـادی 

دقیـق، منسجم و قانونمند می باشد.

روح اهلل کریمی 
استاد دانشگاه

نظام آموزشــی باید به جــای تمرکز بر اینکه 
دانش آمــوزان به چه فکر بکنند، بــر این تمرکز 
کند که دانش آموزان چگونه فکر کنند؛ بیشــتر 
از اینکه دلمشــغول آموزش پاسخ پرسش های 
مشــخص باشــد بر هنر کندوکاو، پرسشگری 
و اســتدالل تاکید کند.وقتــی در خردادماه  99 
عالئم بیماری کرونا را در خودم مشــاهده کردم 
به آزمایشگاهی که نزدیک منزلمان بود مراجعه 
کردم. در آن زمان هنوز تعداد آزمایشــگاه هایی 
که تســت PCR برای Covid19 داشته باشند، 
نادر بود. به همین خاطر صبــح خیلی زود برای 
اخذ نوبت باید به آزمایشگاه مراجعه می کردم تا 
جزء ۲۰۰ نفر اول باشم و نوبت به من برسد. نکته 
جالبی که در آن روز مشاهده کردم انگیزه ای برای 
نوشتن این یادداشت بود. اول صبح که جمعیت 
مراجعین هنوز کم بود می شــد به راحتی ترس و 
احتیاط را در چشــمان و رفتار همگان مشاهده 
کرد. فاصله هــای اجتماعی به خوبــی مراعات 
می شد و همگی ماســک زده بودند، اما هرچه به 
تراکم جمعیت افزوده و احتمــال گرفتن نوبت 
کمتر می شد، با اینکه در بیرون محوطه آزمایشگاه 
فضا به اندازه کافــی وجود داشــت، آنچه در آن 
همهمه و شلوغی برای مراجعان اهمیت داشت 
گرفتن نوبت با زیر پا گذاشتن تمام پروتکل ها بود. 
در این هیاهو دیگر فاصله اجتماعی معنا نداشت 
و فشار به همدیگر برای اینکه حتما نوبت به آن ها 
برســد حرف اول را می زد، در حالی که مشخص 
بود بسیاری از کسانی که در آن جمعیت حضور 
داشتند مشکوک به کرونا بودند و البته بسیاری 
نیز همچنان امید داشتند که عالیمشان به خاطر 
کرونا نباشد، اما فشار و تماس های بدنی به احتمال 
فراوان می توانست آن ها را نیز به کرونا مبتال کند. 
چگونه این اتفاق افتاد؟ دلیلی که به نظر من آمد 
»همرنگ جماعت شــدن« بود. من مراجعینی 
را می دیدم که ابتدا بــا چندین متر فاصله از بقیه 
ایستاده بودند، اما وقتی جمعیت زیادی را دیدند 
که چگونه برای گرفتن نوبت به هم فشار می آورند 
آن ها نیز بــه خیل آن ها می پیوســتند و با آن ها 
همراه شدند که مبادا نوبت را از دست بدهند. چه 
مهارتی در اینجا می توانســت شما را از همرنگی 
با جماعت بازبدارد و مانع از این شــود که پیش از 
پیوستن به جمعیت و فشــار آوردن و هل دادن 
برای گرفتن نوبت به این رفتار  بیندیشید و به طور 
مستقل از دیگران، خودتان، آن را ارزیابی کنید؟ 

در یک کالم، تفکر نقادانه.
پیــروی از متخصصــان و منابــع قابــل 

اطمینانبرخی وقتی نقد و نقادی به گوشش شان 
می خــورد انســانهایی را در ذهن خــود تصور 
می کنند که به عالــم و آدم گیر می دهند و زیر بار 
حرف هیچ کسی نمی روند. این تصوری نادرست 
از تفکر نقادانه است. متفکر نقاد به خوبی می داند 
به چه کســی باید اعتماد کند و به ســخنان چه 
کســانی نباید توجه کند. به ناآگاهــی خود در 
زمینه های تخصصی اذعــان دارد چون هم اهل 
تواضع فکری اســت و هم بــه محدودیت های 
خود آگاه اســت. متفکر نقاد برای درمان کرونا به 
سراغ روغن بنفشــه یا ادرار شتر یا فالن شربت یا 
دمنوشی که فقط عطاری سر کوچه آن ها اثرش 
را در همه مشتریانش به عینه دیده است نمی رود 
چراکه از سازوکارهای پزشکی مبتنی بر شواهد، 
کارآزمایی های سفت و سخت بالینی برای تایید 
داروها، آزمایش های دوســوکور و… آگاه است. 
او می داند که اگر شــربت یا دمنوشــی را فردی 
مبتال به کرونا استفاده کرده است و پس از مدتی 
بهبود یافته است لزوماً به این معنا نیست که این 
شــربت یا دمنوش باعث بهبود او شده باشد. او از 
سوگیری تایید آگاه اســت و می داند که ممکن 
است فرد توصیه کننده فقط مواردی را که موید 
نظر اوست برمی شــمرد و از موارد ناقض نظرش 
چشم می پوشــد.متفکر نقاد همچنین می داند 
عدم وجود شــواهد و مدارک دلیل بر عدم وجود 
 )WHO( آن نیست. سازمان بهداشــت جهانی
در 1۴ ژانویــه ۲۰۲۰ یعنی همان اوایل شــیوع 
کرونا اعالم کرد »تحقیقات اولیه توســط منابع 
چینی هیچ مدرک روشــنی نیافته اند که نشان 
دهد ویروس جدید کرونا که به تازگی در ووهان 
چین پیدا شــده است از طریق انســان به انسان 
منتقل می شود«. کســی که دارای مهارت های 
تفکر نقاد باشــد می داند وقتی شواهدی مبنی 
بر انتقال ویروس کرونا از انســان به انسان هنوز 
یافت نشده اســت به خاطر یکی از این دوعامل 
اســت: 1( ویروس کرونا در واقع از طریق انسان 
به انسان منتقل نمی شــود. ۲( ویروس کرونا از 
طریق انسان به انسان منتقل می شود اما هنوز ما 
شواهدی برای اثبات آن در دست نداریم. ذهنی 
که مهارت های تفکر نقادانه را نداشته باشد صرفاً 
احتمال اول را در نظر می گیرد یا درست تر بگوییم 
به ذهنش خطور می کند و ایــن خطای بزرگی 
اســت. به ویژه که نتایج توجه به حالت اول یا دوم 
متقارن نیست به این معنا که هزینه فرض حالت 
دوم به وضوح کمتر از حالت اول اســت. با توجه 
به اینکه نتایج تصمیمات ما در بســیاری مواقع 
متقارن نیســت، متفکر نقاد همواره هزینه های 
خطا را در نظر می گیرد.ذهن های تربیت نشــده 

تنها به منابع و سخنانی اعتنا می کنند که با یقین و 
قطعیت بیان شوند و از آنجایی که علم و یافته های 
علم همواره قرین نوعی شــک است مورد اعتماد 
چنین ذهن هایی نیست. این ذهن ها به پیروی از 
سخنان کسانی می پردازند که با اطمینان و یقین 
صحبت می کنند و البته چنین سخنانی غالباً از 
زبان پیشگویان، رمال ها و شیادان بیان می شود.  
این در حالی اســت که متفکر نقاد به خوبی شک 
را برمی تابد چراکه همان سازوکاری در علم رایج 
است و دانشمندان و پزشکان در همان ساختاری 
می اندیشــند که تفکر نقادانه پیشنهاد می دهد. 
بدین جهت برای یــک متفکر نقاد یقینی نبودن 
علم به معنای قابل اعتماد نبودن علم نیســت. 
متفکر نقاد خود اهل شک اســت. به هر گزاره ای 
به دیده تردید می نگرد و آن را در نسبت با دالیل 
آن می سنجد. او با محدودیت های معرفت بشری 
آشــنایی دارد، اما بــا این همــه، می تواند میان 
گزاره هایی که هیچ یک یقینی نیســتند داوری 
کند و تشــخیص دهد از میان همــه گزاره های 
نامتیقن کدام یک قابل اعتنا و کدام یک غیر قابل 
اعتنا هستند. متاسفانه  عدم این توانایی در میان 
عامه مردم و ذهن های تربیت ناشــده به این باور 
مشهور منجر شده است که »اعتقادات هر کسی 
محترم است«. اصاًل این گونه نیست! ممکن است 
صاحبان عقاید، یعنی انسان ها، قابل احترام باشند 
اما مسلما همه عقاید قابل احترام نیستند. به هیچ 
وجه اعتقاد یک داعشی که خون هر کس به دین او 
نباشد مباح می داند محترم نیست. این عقیده باید 
نقد شود و پیش فرض ها و پیامدهایش بر آفتاب 
افکنده شــود، نه اینکه در زرورق احترام پیچیده 
شــود. ذهن های تنبل، راحت طلب و نامجهز به 
مهارت های تفکر نقادانه اند که هر عقیده ای را قابل 
احترام می دانند.در هنگام شــیوع ویروس کرونا 
همانند دیگر بحران ها بازار توطئه اندیشــان داغ 
شد. این توطئه اندیشی ها از علل پیدایش کرونا 
تا درمان ها و واکسیناســیون را دربرمی گرفت. 
از اینکــه این ویــروس را چین به وجــود آورده 
برای ضربه زدن به اقتصاد آمریکا و خرید ســهام 
شــرکت های آمریکایی به قیمت ارزان، یا اینکه 
سربازان آمریکایی در شرق آســیا اولین بار آن را 
شــیوع دادند برای جلوگیری از پیشرفت چین، 
یا اینکه برخی شرکت های بیمه با همکاری چین 
و آمریکا آن را به وجود آورده اند تا افراد مســن که 
خرج زیادی روی دســت آن ها گذاشــته اند از 
بین ببرند، یــا حتی اینکه کرونــا مانند آنفوالنزا 
و یک ســرماخوردگی ساده اســت و رسانه های 
سرمایه داری با اهداف خاصی تصویری فاجعه بار 

از آن به جهان مخابره می کنند. 

علی عبدی زاده
اقتصاددان

پدید  یعنــی  تولید 
آوردن چیزی از چیزهای 
دیگر ویا عملیه  بوجود آوردن و افزایش 
مقدار امــوال و خدمات غــرض ارضاء 
خواهشات و رفع نیازمندی های انسان ها 

را تولید مینامند.
میزان تولید کاال و خدمــات در یک 
بازه زمانی مشــخص و معموالً یکساله 
حجم اقتصــاد و بطور مشــخص تولید 
ناخالص داخلی را نشــان میدهد، در هر 
کشور و نظام اقتصادی جهت ارتقای رفاه 
اجتماعی، از جمله درامد سرانه و اشتغال، 
 GDP و همچنین رشــد اقتصادی، نرخ
)تولید ناخالص داخلی( را با برنامه ریزی 
افزایش میدهند که ایــن برنامه ها کوتاه 
مدت، میان مدت و بلند مدت هستند لذا 
مقوله تولید خروجی اقتصاد یک کشور 
محسوب میشــود و بر کلیات اقتصاد و 
حتی رفتار اجتماعی تاثیر گذار اســت و 
اینکه روند تولید و اقتصاد را باید متاثر از 
سیاســتگذاری، برنامه ریزی، مدیریت 
یک کشــور دانســت که بطور مشخص 
از زمان شــکل گیری حکومــت ها و در 
جوامع مردم ساالری و دمکراسی دولت 
ها متولی این فرایند مد نظر قرار میگیرد 
و لذا از انجا که تولیــد و اهمیت ان باعث 
شده که در چندین سال متوالی به نوعی 
با ترکیبی شعار سال از سوی مقام معظم 
رهبری تنظیم و اعالم شود باید به عوامل 
مؤثر بر تولید و همچنین عوامل تضعیف 
تولید را مورد بررسی و اسیب شناسی قرار 
داد، و اینکه چرا در این سالها دولت مستقر 
نتوانســته در بخش تولید موفق کند و 
برعکس در بسیاری صنایع و بخش های 
تولید با تعطیلی و ورشکســتی، کاهش 
میزان شــروع کســب و کار، نرخ منفی 
ســرمایه گذاری در بخش تولید به طور 
مشخص تشکیل سرمایه ثابت و سرمایه 

درگردش روبرو بوده ایم
عوامل موثر بر تولید:

1(ســهولت در صدور کســب و کار، 
این شاخص را باید مهمترین عامل موثر 
بر تولید کاال و خدمات دانســت، چرا که 
با وجود مدت زمانــی طوالنی در صدور 
مجوازت و حتــی عدم صــدور مجوز با 
ایجاد موانع غیر اصولی و سنتی حتی غیر 
موثر در کسب و کار هدف، شروع کسب 
و کار بشدت نرخ کاهشــی داشته است 
که تحقیقات میدانــی از صدور مجوزات 
کسب و کار حاکی از مدت زمان یکسال 
و بیشتر را نشــان میدهد و این در حالی 
است که استاندارهای بین المللی ۴روز تا 
یک هفته برای این شاخص در نظر گرفته 

شده است.

 تولید، پشتیبانی ها 
مانع زدایی ها

سخن روز

گفت و گوی اقتصاد پویا با مصطفی اقلیما،پدر مددکاری اجتماعی 

 شروع سال جدید 

با              گـرانـــــی
بررسی وضعیت متغیرهای کالن اقتصادی کشور در چارچوب 
فروض و ســناریوهای واقع بینانه حاکی از آن است که نرخ تورم در 
ســال جاری روند کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاست های 
اخذ شده، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت خواهد شد و ثبات 

در بخش خارجی تقویت می شود.
مونا رمضانپور/در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار الزم برای 

کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود 
کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق تر شدن حضور 
بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین 
کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی 
فراهم شــده است.تشــدید تحریم های یک جانبه آمریکا - که از 

ابتدای انقالب در اشکال مختلف بروز یافته ....

کارشناس اقتصادی:

بانک مرکزی برای انجام وظایف ذاتی خود مقاومت کند

گزارش اقتصاد پویا از وضعیت بازار بورس

1400 هم حریف قرمزی بورس نشد
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روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

یادداشت   روز  نــــگاه

وزیر اقتصاد:
 دولت یک ریال برای اجرای بودجه سال ۹۹ از بانک مرکزی 

استقراض نکرده است

وزیر اقتصاد در واکنش به خبر چاپ پول توســط بانک 
مرکزی و استقراض دولت برای اجرای بودجه 99، نکاتی را 

تشریح کرد.
به گزارش خانه ملت، فرهاد دژپســند وزیر اقتصاد در 
واکنش به خبر چاپ پول توســط بانک مرکزی طی سال 
گذشته و اســتقراض دولت از این بانک برای اجرای قانون 
بودجه ســال 99 تاکید کرد: دولت یک ریال برای اجرای 

بودجه ســال 99 از بانک مرکزی اســتقراض نکرده است 
و بانک مرکزی تنها برای ایفای تعهــدات برخی از اجزای 
بودجه، ارز را خریداری کــرده و در مقابل پول تزریق کرده 

است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال براســاس تبصره ۴ بودجه 
سال 99 صندوق توســعه ملی تعهداتی را برعهده داشته و 
باید این تعهدات را ایفا می کرده است، اما ارزی که در خارج از 
کشور داشته را نتوانست به داخل منتقل کند تا قابل معامله 
شــود، بنابراین بانک مرکزی ارز را از بازار خریداری کرده 
و در اِزای آن به دســتگاه هایی که باید از آن محل پول واریز 

می کرده، وجوهی را پرداخت کرد.
دژپسند اظهار کرد: براین اساس موضوع کامال متفاوت 
از این است که بگوییم دولت برای تامین مالی خود از بانک 
مرکزی اســتقراض کرده و این دو موضوع ماهیتی کامال 
متفاوت دارند. اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل 
کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم، همان مقدار ارز 
قابل معامله و مبادله شده و به تاجر ما حواله داده می شود و 
متناسب با آن هم ریال جمع خواهد شد بنابراین استقراض 

از بانک مرکزی صحیح نیست.

 ناگفته های عضو کمیته ستاد مبارزه با کرونا و کارشناس حوزه سالمت 
درخصوص ایجاد موج چهارم کرونا با اقتصاد پویا :

نا آرامی در آرامستان ها

    افسار کرونا از دست مسوولین در رفت 
    مردم بین مرگ و زندگی
    بی تدبیری در سفرهای نوروزی

آیت اهلل رئیسی:
 باید تولید در کشور 

 با هیچ مانعی 
مواجه نباشد

صفحه  4

وزیر بهداشت مطرح کرد: 
 موج چهارم 

 سهمگین ترین 
موج کرونا

صفحه  4

همتی مطرح کرد:
 قدرت خرید مردم 

با حرف و جنجال سیاسی 
تقویت نمی شود

صفحه  3

سخنگوی دولت :
 عده ای به دنبال 

جو سازی علیه انتخابات 
هستند

صفحه  2
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هیچ گاز ی همراه نفت 
نمی سوزد
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سفیر پیشین ایران در چین گفت: امضای سند همکاری ایران و چین 
نتیجه اعتماد متقابل بین این دو قدرت آسیایی بعد از چهار دهه همکاری 

دوستانه است.
جواد منصوری در گفت و گو با ایرنا خاطرنشــان کرد: پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، روابط ایران و چین وارد دوران جدیدی شد زیرا دو ملت 
اشتراکات فرهنگی و تاریخی زیادی داشتند و نقطه تاریکی در روابط آنها 

وجود ندارد.
وی با اشاره به گسترش منظم روابط تهران-پکن در چهار دهه گذشته 
تصریح کرد: چین اکنون از جمله کشورهایی است که در ردیف اولین یا 

دومین شرکای اقتصادی، تجاری و سیاسی ایران در جهان بوده است.
 این دیپلمات پیشین عملیاتی شدن طرح ها و برنامه های مختلف بین 
دو کشور و تبادل هیات های دیپلماتیک بین دو کشور در این سال ها را 
یادآور شد و گفت: دولت چین همکاری های مناسبی را در مقاطع مختلف 
با جمهوری اســالمی در زمینه های مورد عالقه دو کشور داشته است و 
از جمله کشــورهایی بوده که در دوران تحریم و فشار حداکثری ایاالت 

متحده علیه جمهوری اسالمی در کنار ملت ایران ایستاد.
منصوری افزود: ظرفیت های ایران و چین برای همکاری و همگرایی 
در زمینه های مختلف زیاد اســت و فقط به حوزه اقتصادی منتهی نمی 
شــود و زمینه توســعه بیش از پیش روابط فرهنگی، علمی، صنعتی و 

دانشگاهی بین دو کشور فراهم است.
وی، هدف از طراحی برنامه ای بــرای همکاری بلندمدت و راهبردی 

بین تهران و پکن در جریان ســفر شــی جین پینگ رییس جمهوری 
این کشور را ســاختارمند کردن همکاری ها عنوان کرد و افزود: هدف از 
امضای توافق راهبردی بین دو کشور، استفاده حداکثری از فرصت های 

همکاری در همه زمینه ها بدون فوت وقت است.
سفیر پیشــین ایران در چین، دلیل امضای توافق راهبردی طوالنی 
مدت با چین را وجود اعتماد متقابل بین دو کشور عنوان و تصریح کرد: 
افرادی از روی غرض ورزی یــا ناآگاهی می گویند با آمریکا هم ســند 
مشــابهی امضا کنیم ولی واقعیت این اســت که در گذشته سندهای 
متعددی را با آمریکا امضا کردیم و در تمام آنها آمریکایی ها خلف وعده 
کردند و آمریکایی ها در تاریخ دیپلماســی جهان به بدعهدی مشــهور 

هستند.
منصوری، ایران و چیــن را دو قدرت برتر و تاثیرگذار غرب و شــرق 
آســیا عنوان کرد و افزود: ایران عضو ناظر شانگهای است و در بسیاری از 
مسائل منطقه ای و جهانی با چین دیدگاه مشابهی دارد و همکاری بین 
دو کشور یک بازی برد-برد است و جمهوری اسالمی می تواند از فناوری 
و سرمایه گذاری چین بهره مند شود و در عین حال چین هم از موقعیت 

جغرافیایی و منابع انرژی ایران بهره مند شود.
وی، اقتصاد ایران و چین را مکمل یکدیگر دانست و گفت: تهران و پکن 
متقابال به یکدیگر نیاز دارند و امضای ســند راهبردی بلندمدت بین دو 

کشور ناشی از این نیاز متقابل است.
نویسنده کتاب »مقدمه ای بر سیاســت خارجی جمهوری اسالمی 

ایران« درباره دالیل منتشر نشدن مفاد سند همکاری بین ایران و چین 
هم گفت: این سئوال در مورد بسیاری از قراردادهایی که امضا شده می 

تواند مطرح شود و مگر چند درصد قراردادها منتشر می شود.
وی در عین حال بر قوی و استوار بودن کشور در مقابل تمام قدرت ها 
تاکید و گفت: با وجود اینکه که چین کشور دوست و همکار ایران است اما 
اگر روزی چینی ها برای ما شرط و شروط بگذارند ما به راحتی فروش نفت 
به آنها را لغو می کنیم و باید چشم انداز ما قوی شدن کشور، خوداتکایی و 
خودکفایی در مقابل همه قدرت ها باشد؛ اینکه از ترس شرق به غرب پناه 

ببریم یا بالعکس اشتباه است.

سفیر پیشین ایران در چین: 

سند همکاری ایران-چین نتیجه 4 دهه همکاری است

سخن روزخبر
 کار سخت بایدن 

برای احیای برجام
سی جی تی ان در تحلیلی به مسیر احیای 
برجام توســط دولت جدید ایــاالت متحده 

پرداخت.
به گزارش ایلنا به نقل از ســی جی تی ان، 
مقام های ایران و ایاالت متحده  این هفته در 
وین برای بحث در مورد برجام دیدار می کنند. 
در حالی که تحریم های اقتصــادی و بانکی 
ایاالت متحده  همچنان باقی هستند و ایران 
می خواهد در مذاکرات حاضر شود  وهمین 
دادن  یک امتیاز مهم  توسط  این کشور است 
اما آیا کنگــره حاضر به لغو تحریم هاســت 
یا خواهان توافق دیگر برای پایــان دادن به 
فعالیت های ایــران از قبیــل فعالیت های 

موشکی است.
این فقط تنها بخشــی از مشــکل بایدن 
است. استفاده از تحریم ها، ابزار مهم سیاست 
خارجی ایاالت متحده بوده و لغو  تحریم های 
ایران زمانبر اســت اما اجرای این تحریم ها 
بر عهده دفتــر کنترل دارایی هــای  وزارت 
خزانه داری است؛ هدف از تحریم ها محدود 
کردن دارایی ها و ایجاد محدودیت ها و تحریم 
های تجاری برای تســلط بر ایران در منطقه 

است.
دولت آمریــکا برای لغو دائــم تحریم ها 
نیازمند اجازه کنگره اســت اما می تواند به 

صورت موقت تحریم ها بردارد.
لغو تحریم ها برای بایــدن  اقدامی راحت 
نخواهد بود. بایــدن از بازگشــت به برجام 
میگوید اما این کار آسان نیست.برای این  کار 
موانع سیاسی وجود دارد که باید در کنگره و 

در داخل آمریکا حل شوند.

بنیامین نتانیاهو:
مبارزه علیه ایران به پایان 

نرسیده است
نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در پی 
انتخابات بی نتیجه اخیر ایــن رژیم با بحران 
جدیدی رو به رو شده اســت، با تکرار برخی 
ادعاهای ضد ایرانی، گفت که مبارزه علیه این 

کشور به پایان نرسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از جروزالم پســت، 
»بنیامیــن نتانیاهــو« نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی که در پی انتخابات بی نتیجه 
اخیر این رژیم با بحران جدیدی رو به رو شده 
اســت، با تکرار برخی ادعاهــای ضد ایرانی، 
گفت که مبــارزه علیه این کشــور به پایان 

نرسیده است.
وی با تکرار برخــی ادعاها گفت: »مبارزه 
برای سرزمین اسرائیل به پایان نرسیده است. 
مبارزه برای شهرک ها به پایان نرسیده است. 
مبارزه برای حق ما در دفاع از خود و نبرد علیه 
ایران که می خواهد به توافق هســته ای خود 

بازگردد به پایان نرسیده است«.
نتانیاهــو همچنین در پیامــی توئیتری 
نوشــته اســت که اســرائیل به یک دولت 
راست گرا و پایدار برای مقابله با چالش ها نیاز 

دارد.
وی اعالم کرد: »برای مقابله با چالش ها و 
فرصت های بی شــماری که در مقابل ما قرار 
دارد، به دولتی راست گرا و پایدار برای سال ها 
جهت محافظت از ســاکنان اســرائیل نیاز 

داریم«.

رابرت مالی:
در صورت بازگشت ایران به 
برجام، تمامی تحریم های 

دوره ترامپ لغو می شود
نماینــده آمریکا در امور ایــران گفت که 
در صورت بازگشــت ایران بــه رعایت کامل 
تعهدات برجامی، دولت آمریکا تحریم هایی 
که در مغایرت با برجام علیه تهران اعمال شده 

است را لغو می کند.
به گــزارش ایلنا بــه نقــل از پی بی اس، 
»رابرت مالی« نماینــده آمریکا در امور ایران 
گفت که در صورت بازگشت ایران به رعایت 
کامل تعهدات برجامی، دولت »جو بایدن« 
رئیس جمهوری آمریــکا تحریم هایی که در 
مغایرت با برجام علیه تهران اعمال شده است 

را لغو می کند.
وی در پاســخ به پرسشــی در خصوص 
این که برنامه دولت فعلی آمریکا در خصوص 
بیش از ۵۰۰ تحریمی کــه در دولت »دونالد 
ترامپ« رئیس جمهوری سابق اعمال شده 
بود، چیست، گفت که تهران حق استفاده از 
مزایای توافق هسته ای را داشته و واشنگتن 
می داند که برای بازگشــت بــه برجام باید 

تحریم های اعمال شده را لغو کند.
مالی افزود کــه ایران در حــال حاضر در 
مقایسه با سال ۲۰1۷ میالدی و زمانی که در 
برجام بود، 1۰ برابر اورانیوم غنی سازی شده 

دارد.

 تولید، پشتیبانی ها 
مانع زدایی ها

ادامه از صفحه اول /  ۲(تســهیالت و 
اعتبارات بانکی، این شــاخص را باید از چند 
منظر مورد بررسی قرار داد اول اینکه در حوزه 
تخصیص اعتبارات و تســهیالت و هچنین 
اخذ متاسفانه بخش های تولید سهم ناچیزی 
از کل میزان وام های بانکی داشته اند که بنا به 
امار در سال گذشته ٦درصد از کل بوده است، 
نکته دوم در این بخش اینست که با وجود نرخ 
بهره باال بخش تولید بر فرض اخذ تسهیالت 
و با وجــود هزینه های بــاالی تولید، توجیه 

اقتصادی ندارد
3(امورمالیاتی، ســاماندهی و شفایت در 
این بخش محل اختالف و یکی از دغدغه های 
بخش تولید بوده اســت، بطور مثال معموالً 
مالیات ارزش افزوده را از مصرف کننده نهایی 
باید کسر کرد، اما متاســفانه در کشورمان از 
تولید کننده تا مصرف کننده اخذ میشــود، 
نکته مهم اینســت که معموالً برای افزایش 
نرخ تولید معافیت مالیاتی برای تولید در نظر 
گرفته میشــود، اما در کشورمان بخش های 
مختلفی به غیر تولید، این معافیتها را شامل 
میشــود و لزوم بازبینی با هــدف حمایت از 
تولید، قوانین و ساختار مالیاتی کشور تاکید 

میشود 
۴(تامین منابع مالی از بازار سرمایه

بازار سرمایه بعنوان یک ابزار اقتصادی در 
جهت تامین منابع مالی بنگاههای اقتصادی 
و تولیدی نقش استراتژیکی در روند توسعه 
تولید ایفا میکند که متاســفانه بازار سرمایه 
کشورمان در ســالهای اخیر تبدیل به بازار 
ســفته بازی و با رانت اطالعاتی محل ســوء 
استفاده دالالن شده است و اعتماد عمومی 
جامعه به قیمت تامین مالی دولت )از اعالم 
میزان ان بنا به دالیلی معضور هستن( از این 
بازار بلقوه از دست رفته اســت، لذا این بازار با 
سیاستگذاری مناسب باید محل تامین منابع 

مالی بخش تولید قرار گیرد.
۵(قوانیــن مرتبط با بخــش تولید، یکی 
از عوامل موثر بر تولید اســت کــه میتواند 
در راســتای توســعه یا تضعیف تولید تاثیر 

مستقیم و غیر مستقیم داشته باشد
٦(زیرساختهای مورد نیاز تولید، 

در حوزه زیرساخت های تولید نیاز به باز 
تعریف وجــود دارد و پراکنش ان بر اســاس 
امایش سرزمین باید صورت پذیرد و بعنوان 

نقشه و پلتفرم تولید قرار گیرد
۷(هزینه های تولید )که به طبع نرخ تورم 
و تورم تولید کننده متغیر است البته در کوتاه 
مدت در بخش هزینه های متغیر تولید و در 
بلند مدت هزینه های ثابــت تولید( که این 
شاخص را باید تحت عامل سیاستهای کالن 

اقتصادی مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
عوامل تضعیف تولید:

یکی از مهمترین اسیب های تولید داخلی 
و اقتصاد کشور که تحت الشعاع ان حدود سه 
سال اســت بخش های تولید و بازارها را در 
اشفتگی و ســردرگمی فرو برده است اعالم 
دالر ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت بوده است، 
بصورت علمی و ثابت شــده در جهت تحقق 
توسعه اقتصادی، توســعه صنعتی و تولید 
بعناوان مقدمه در اولویت قــرار میگیرد اما 
متاسفانه تصویب دالر۴۲۰۰ بجای حمایت 
از تولید داخلی و توســعه صادرات که نقش 
تعیین کننده و راهبردی در توســعه اقتصاد 
کشــور دارد، حمایت از واردات و ایجاد رانت، 
فساد اقتصادی، سرکوب بخش های تولیدی 
را شــکل داده اســت و باید این سیاســت و 
تصمیم را یکی از مهمترین عوامل وضعیت 

فعلی اقتصاد کشور دانست،
اما بطــور کلی باید گفــت درحال حاضر 
عواملی که از مهم ترین مشکالت بنگاه های 
اقتصادی و تولیدی بشــمار میرود؛ وام های 
بانکی، در بخش سرمایه گذاری های ثابت و 

همچنین در بخش سرمایه در گردش است
اینکه در هشت سال گذشته در دولت اقای 
روحانی و علل خصوص چند سال گذشته با 
محوریت تولید نامگذاری شده است نشان از 
اهمیت بخش تولید و میزان اثربخشی ان در 
اقتصاد و جامعه دارد، که متاسفانه این بخش 
راهبردی در سالهای یاد شــده تحت تأثیر 
سیاستهای اشتباه دولت تصعیف شده و در 
ســال جاری که ابتدای ان هســتیم بعنوان 
پیش فرض باید گفت نسبت به بودجه مصوب 
سال1۴۰۰ و تراز منفی عملیاتی 3۲۰ هزار 
میلیارد تومانی و اثار تورمی ان، که انتظارات 
تورمی ان از حاال شــکل گرفت است، تولید 
را باید براورد دقیق از واقعیات اقتصاد شــکل 
گرفته در کشــور و با اهداف و سیاســتهای 
مشــخص راهبری کرد و در صــورت عدم 
اجمــاع دولــت اینــده و مجلــس، بخش 

خصوصی موفقیتی حاص نخواهد شد.

بررســی وضعیت متغیرهــای کالن اقتصادی 
کشور در چارچوب فروض و سناریوهای واقع بینانه 
حاکی از آن اســت که نرخ تورم در سال جاری روند 
کاهنده خود را ادامه خواهد داد و با سیاســت های 
اخذ شده، رشد نقدینگی به نحو مناسب مدیریت 
خواهد شــد و ثبــات در بخش خارجــی تقویت 

می شود.
مونا رمضانپور/در طول پنج دهه گذشته، فقدان 
ابزار الزم برای کنترل تــورم، توانایی بانک مرکزی 
برای مدیریت نرخ تــورم را محدود کــرده بود. با 
گســترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق تر شدن 
حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه 
به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای 
تغییر رویکرد در مدیریت تــورم تا حدودی فراهم 

شده است.
تشــدید تحریم های یک جانبه آمریکا - که از 
ابتدای انقالب در اشــکال مختلف بروز یافته است 
- مشــکالت تکیه بر درآمدهای نفتی را نمایان تر 
ساخته است. گرچه این اتفاقات تلخ و سخت بوده 
است، اما زمینه تغییر جدی در سیاست گذاری ها را 

فراهم کرده است.
مسوولین پاسخگو باشند 

مصطفــی اقلیما،پــدر مــددکاری اجتماعی 
درخصوص گرانی های به وجود آمده بعد از ســال 
نو به خبرنگار ما گفت: در حال حاضر گرانی ها ســر 
به فلک کشیده است درایام نوروز مرغ کمیاب شد 
و گران بعد هم بقیه اقالم اساسی روز به روز گران تر 
یم شود و این باعث می شود تا آسیب های اجتماعی 
روزانه افزایش پیــدا کند در این میان نیز کســی 

پاسخگو این گرانی ها نیست در صورتی که در حال 
حاضر مسوولین باید پاسخگو مشکالت و رفع گرانی 
ها باشند اما نه تنها پاسخگو نیستند بلکه راهکاری 

هم برای این امر رائه نمی دهند. 
وی در ادامه افزود: مســوولین به جای بســتن 
قرارداد ۲۵ ساله با چین باید اول فکری برای کنترل 
قیمت ها می کردند بعد نوبت قراداد می شد عجله 
ای در کار نبود اما گرانی فقط آثارش گرانی نیست 
بلکه آثار وحشتناکی از افزایش فقر،اعتیاد،دزدی و 
رسپیگری خواهد بود از طرفی هم انقدر این موارد 
زیاد می شود که ماموران نیرو انتظامی هم فقط به 
مردم تذکر می دهند که مراقب اموال خود باشــید 

چرا که هر کسی به هر تریقی قصد دارد که زندگی 
کند دزدی فقط جیب مردم را زدن نیست کم کاری 
در کار، پول مردم را پس ندادن و ... امثال این موارد 
نیز دزدی محسوب می شــود. درحال حاضر همه 
اقتصاد کشور پاچیده شده اســت رییس جمهور 
بعدی قرار است این پازل درهم را چطور بچیند خدا 
داند.پدر مددکاری اجتماعی درباره اینکه هیچکس 
درجایگاه خودش نیز گفت:وقتی بهزیستی که باید 
جایی امن برای کودکان خیابانی باشد شده قتلگاه 
کودکان و کسی هم پاســخگو نیست چه توقعی از 
بقیه جاهای دولتی خواهیم داشت کسی مسولیت 
کودکان کار را گردن نمی گیرد مردم کاری ندارند 

که چه کسی راس کار اســت مردم رفاه نیاز دارند 
وقتی حقوق مردم ۲۵ درصد افزایش پیدا می کند 
بعد کاالی اساســی 1۰۰ در صد گران می شود چه 

فایده ای دارد این افزایش حقوق. 
مردم مقصر گرانی ها نیستند 

مصطفی اقلیما درباره اینکه مردم مقصر گرانی ها 
نیستند نیز بیان کرد: تقصیر مردم نیست که کاالها 
گران میشود خود دولت هم انرژی مصرفی مردم را 
افزایش داده است در شرایطی که مردم در بیکاری 
و تورم دســت و پنجه نرم می کنند حداقل دولت 
افزایش قیمت ها را می گذاشت برای بعد نه اینکه 
حقوق هنوز افزایش پیدا نکــرده آب و برق را گران 
کنیم، مانند مالیات خانه های خالی که باعث موج 
گرانی در بازار مسکن شــد چرا باید کاری کنیم که 

موج گرانی راه بیاندازیم.
وی در ادامه افــزود: افزایش قیمت ها از ســال 
گذشته آغاز شد و مسوولین گفتند که دم عید است 
مردم خرید نکنند اما بعد از عید دیگر چه قرار گفته 
شود گرانی را مردم باعثش نیستند کارخانه داری 
که قیمت ها را افزایش می دهند را جلویشان را نمی 
گیرند با بگیرو بند مغــازه ها قیمت ها کنترل نمی 
شود. پدی مددکاری اجتماعی در پایان خطاب به 
دولتمران گفت:دولتی که خــودش منتقد دولت 
قبل بود چرا خودش گرانی به همراه اورد اگر رییس 
جمهورها به دو رهنمود رهبــری گوش کنند این 
اتفاقات رخ نمی دهد یکی شایسته ساالری و دیگری 
پاسخگویی اگر این دو رهنمور مقام معظم رهبری را 
رییس جمهورها سر لوحه کارهای خود قرار دهند 

این مشکالت به وجود آمد.

گفت و گوی اقتصاد پویا با مصطفی اقلیما،پدر مددکاری اجتماعی 

شروع سال جدید با گرانی

کارشناس ارشد روابط بین الملل و علوم سیاسی 
گفت: سند جامع همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در 

راستای منافع ملی و اهداف راهبردی کشور است.
"ژاک بت کلیا" در گفت و گو با ایرنا افزود: این سند 
جامع یا هر معاهده بین المللی دیگری که به منطور 
تسهیل شــرایط قرار گیری کشور در وضعیت پبش 
بینی شده در چشم انداز منعقد شــود، می تواند در 

راستای منافع ملی و اهداف راهبردی کشور باشد.
وی اظهار کــرد: چین به عنــوان دومین قدرت 
اقتصادی جهــان در حال خیز به ســمت  کســب 
جایگاه نخست بوده و  با بسیاری از کشورهای جهان 

قراردادهای بلند مدت اقتصادی منعقد کرده است.
وی اضافه کرد: این کشور اصلی ترین خریدار نفت 
ایران در سال های گذشته بوده و با وجود تحریم های 
بین المللی همچنان به خرید نفــت ایران ادامه داده 

است.
کارشناس ارشــد روابط بین الملل، در خصوص 
تحلیل منتقــدان مبنی بر اینکه ســند همکاری با 
چین زیر استعمار رفتن اســت، بیان کرد:  استعمار 
اصطالحی تاریخ گذشته است و در عصر فعلی نه ایران 
کشور ضعیفی است که تن به مستعمره شدن بدهد 
و  نه چین به لحاظ سیاسی در جایگاهی قرار دارد که 

قادر باشد در جایگاه استعمارگر نقش ایفا کند.
بت کلیــا ادامــه داد: در بحــث قراردادهای بین 
المللی مولفه های سیاسی متنوعی دخیل هستند 
و کشورهای بانفوذ و بازیگران بین المللی در حصول 
نتایج چنین پیمان هایی اثر گذارند بنابراین چنین 
قراردادهایی از زوایــای گوناگون  قابلیت بحث و نقد 
را دارند و منتقدان هر یــک از زوایه ای به موضوع می 

نگرند که قابل توجه است.
وی گفت: مطلوب ترین شیوه تعامالت اقتصادی 
و سیاسی برای کشــورهای درحال توسعه، برقراری 
روابط تجاری سیاسی متنوع با کشورهای قدرتمند 

صنعتی جهت ایحاد موازنه، رقابت و قدرت چانه زنی 
در جهت کســب حداکثر منافع برای کشور میزبان 

است.
وی افــزود: البتــه بایــد توجه داشــت چین به 
عنوان یکی از بازیگران اصلی نظــام بین الملل تابع 
مقررات بیــن المللی و نظــام مالی جهانی اســت 
و همزمــان روابط اقتصــادی و سیاســی باالیی با 
کشــورهای مقابل جمهوری اســالمی ایران دارد 
بنابراین در آینده موضوعاتی از جمله لزوم پیوستن 
ایران بــه FATF یا ادامــه تحریم هــای آمریکا به 

موضوعات چالشی می تواند مبدل شود.

کارشناس ارشد روابط بین الملل:

سند جامع همکاری ایران و چین در راستای منافع ملی است
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سیــــاسی
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

     ظریف:ایران می تواند راه  ترانزیت  ازبکستان به بازارهای جهانی را فراهم کند
وزیر امور خارجه با بیان اینکه تاریخ مشترک ایران و ازبکستان 
زمینه دوستی دو ملت را بیش از پیش گسترش می دهد، گفت: 
جمهوری اســالمی ایران می تواند راه ترانزیت ازبکســتان به 

بازارهای جهانی و  آب های آزاد را فراهم کند.
به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف که به ازبکســتان ســفر 

کرده است پس از دیدار و گفت و گو با همتای ازبکستانی خود از 
مهمان نوازی دولت و ملت ازبکستان تشکر کرد و با تبریک جشن 
نوروز به مردم ازبکستان گفت:مردم ازبکستان با ما در نوروز و در 

بسیاری از موضوعات فرهنگی شریک هستند.
وزیر امور خارجه با اشــاره بــه گفت و گوهای امــروز خود با 

عبدالعزیز کامل اف گفت: ما در زمینه روابط اقتصادی، سیاسی 
فرهنگی و تقویت گســترش روابــط بین ایران و ازبکســتان و 
همینطور درباره همکاری های منطقه ای به ویژه در رابطه با صلح 

افغانستان گفت وگو کردیم.
رییس دستگاه دیپلماســی یادآورشد: حوزه های مختلف 

همکاری بین دو کشــور وجود دارد، تاریخ مشــترک بسیار 
طوالنی ما زمینه برای دوســتی بین دو ملت را بیش از پیش 
گســترش می دهد و امیدوارم در مالقات امروز بعد از ظهر با 
آقای میرضیایف رییس جمهوری ازبکســتان این زمینه ها را 

گسترش بیشتری بدهیم.

سخنگوی دولت گفت: متاسفانه عده ای در این سال ها تالش کردند 
تا به مردم بگویند آن چه که رأی دادید و خواستید می تواند محقق نشود 

و این پیام بسیار بدی به جامعه است.
علی ربیعی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص برخی نگرانی ها 
در رابطه با میزان مشارکت در انتخابات خردادماه گفت: حضور مردم در 
پای صندوق های رأی نکته بسیار مهمی است؛  ما نگرانی هایی در این 
مورد  داریم و فکر می کنیم شاید اهمیت انتخابات به خوبی درک نشود 
و متاسفانه عده ای هم در این سال ها تالش کردند تا بگویند آن چه که 
رأی دادید و خواســتید می تواند محقق نشود و این پیام بسیار بدی به 

جامعه است.
وی تاکید کرد: من نه به عنوان سخنگوی دولت و دستیار اجتماعی 
رئیس جمهور، بلکه به عنوان یک کنشــگر اجتماعی و کســی که در 
این ۴۰  ســال بوده ام و مانند یک پیچک با درخت تنومند انقالب پیچ 
خورده ام، می گویم اگر مشارکت باالی ۷۰ درصد نداشته باشیم، دولتی 
که می آید، در داخل کشور ســرمایه اجتماعی ندارد که بتواند کنترل 

کند و این اتفاق بسیار بد موجب ســعادت، رشد و توسعه ما نمی شود؛ 
از سوی دیگر  هم در بیرون کشور ارزیابی خارجی ها  و قلدری هایشان 

نسبت به ما افزایش پیدا می کند.
سخنگوی دولت ادامه داد: نقش مردم از این جهت که برای برگزاری 
یک انتخابات خوب تمایل نشان دهند بسیار مهم اســت و فضا را باز 

می کند که امیدوارم  دســت اندر کاران ترتیبی اتخاذ کنند همه افراد 
بتوانند در سبدی که به وجود می آید دیدگاه خودشان را داشته باشند.

وی خاطر نشــان کرد: امروز آن هایی که درباره مشارکت تصمیم 
می گیرند و افرادی که برای انتخابات می آیند و می خواهند در معرض 
قضاوت قرار گیرند اگر طوری رفتار نکنند کــه نظرات را تامین کنند 

واقعا جفای بزرگی به امنیت ملی کرده اند.
ربیعی در پاســخ به این ســوال که عده ای مطــرح می کنند اگر 
3۰ درصد از مــردم هم در پای صندوق های رأی حاضر شــوند، نظام 
مشــروعیت خودش را به دســت آورده؛ آیا این نظریه برای کشوری 
مانند ایران قابل قبول اســت، گفت: آن چیزی که من می دانم و مقام 
معظم رهبری هم همیشــه گفته اند، مشــارکت حداکثری مردم در 
پای صندوق های رأی است و این گفته ایشــان برای امروز هم نبوده و 
یک استراتژی است.وی تاکید کرد: برای ما مالک مقام معظم رهبری 
هســتند و آقایان دیگر باید به جای بحث بر روی درصد مشــارکت، 

تمهیدات مشارکت حداکثری را  فراهم کنند.

سخنگوی دولت :
عده ای به دنبال جو سازی علیه انتخابات هستند 



ســخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران با تاکید بر اینکه مسئولیت 
حراســت از قدرت خرید مردم با نظام سیاســت گذاری کشــور اســت نه 
تولیدکنندگان، گفت: هشدار تولیدکنندگان مرغ از سوی مسئوالن شنیده 
نشد و این نشنیدن باعث بروز وضعیت کنونی در بازار این کاالها شد. صنایع 
لبنی نیز امروز نسبت به بروز وضعیت مشابهی در این صنعت هشدار می دهند 
و به جد خواهان اصالح قیمت کاالهای مشمول قیمت گذاری دولتی هستند.

محمدرضا بنی طباء در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه ســال گذشــته یکی از 

سال های سخت اقتصادی برای صنایع لبنی بود، اظهار کرد: تولیدکنندگان در 
سه سال جنگ اقتصادی در کنار مردم و نظام بودند و شرایط سختی را تحمل 
کردند. حاال این توقع را دارند که در شرایطی که فشار حداکثری علیه ایران با 
شکست مواجه شده و تحوالت حکایت از افق روشنی پیش روی کشور دارد 
و در سالی که به عنوان »تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نام گذاری شده، 
صداشان شنیده شود.وی با اشاره به وضعیت قیمت گذاری در صنایع لبنی 
ادامه داد: در آذرماه ســال 99، ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب ۴1۵۰ تومان 

را برای خرید شــیرخام از دامداران تعیین و بر اساس آن قیمت 1۰ محصول 
لبنی شامل قیمت گذاری را تعیین و به کارخانه ها ابالغ کرد.به گفته بنی طباء؛ 
در فاصله کوتاه پس از تعیین قیمت مصوب لبنیات، ستاد بار دیگر نرخ خرید 
شیرخام از دامداران را افزایش داد بدون اینکه تغییری در قیمت های مصوب 
ابالغی محصوالت لبنی ایجاد کند. این به معنی تحمیل زیان 3 درصدی به 
تولیدکنندگان محصوالت لبنی بود که با افزایش هزینه های تولید در ماه های 

گذشته این زیان به حدود 1۰ درصد رسیده است.

سخنگوی انجمن صنفی صنایع لبنی ایران :

سرنوشت مرغ در انتظار محصوالت لبنی

خبر خبر
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
پیگیر قاعده مند کردن فعالیت 

رمز ارز ها هستیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: به دنبال این هستیم که فعالیت 
رمز ارزها در کشــور چارچوب و قوانین خاص 

خود را داشته باشد.
محمدرضــا پورابراهیمــی در گفت و گو با 
میزان، با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی 
درباره رمز ارزها، گفت: گزارش اولیه کمیسیون 
اقتصادی مجلس درباره رمز ارز ها در قالب ماده 

۴۵ آئین نامه داخلی مجلس تهیه شده است.
وی افزود: این گزارش قرار است به زودی در 

صحن علنی مجلس  قرائت شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی تاکید کــرد: در ذیل ایــن گزارش 
تصمیماتی درباره فعالیت رمز ارزها در کشــور 
گرفته شــده که آن تصمیمات به نوعی احکام 
قانونی در راســتای فعالیت رمز ارزهاســت و 
تکالیف وزراتخانه  های نیــرو و صمت را در این 

راستا مشخص کرده است.
این نماینده مجلس بیان داشت: در قالب این 
تصمیمات به دنبال این هستیم که فعالیت رمز 
ارزها در کشور چارچوب و قوانین خاص خود را 

داشته باشد.
پورابراهیمــی تاکید کرد: بــه عنوان مثال 
وزرات اقتصاد باید به نحوی نظارت کند که در 
قالب این فعالیت، پولشویی صورت نگیرد و یا 
اینکه وزرات نفت مکلف می شــود تا خوراک 
نیروگاه ها را به نحــوی تامین کند تا نیروگاه ها 

برق تولید کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی بیان داشت: هدف کمیسیون اقتصادی 
این اســت که یک فعالیت اقتصادی در کشور 
شکل گیرد و از ظرفیت انرژی در کشور استفاده 
شود و همه این موارد بتواند اثر مثبتی در اقتصاد 
کشور داشته باشد اما به نحوی که این فعالیت ها 

قانونمند شود.

سخنگوی گمرک اعالم کرد؛
صادرات در اسفند ماه به بیش 

از ۳میلیارد دالر رسید
طبق اعالم مسئوالن گمرک ایران کارنامه 
تجارت خارجی کشــورمان در اســفند ماه، 
هفت میلیارد و ۴۵۸ میلیون دالر بود که سهم 
صادرات، ســه میلیــارد و 3۲۸ میلیون دالر و 
سهم واردات چهار میلیارد و 13۰میلیون دالر 

بوده است.
به گزارش ایســنا، ســید روح اله لطیفی - 
ســخنگوی گمرک  - گفــت: کارنامه تجارت 
خارجی  کشورمان در آخرین ماه سال گذشته 
نســبت به بهمن ماه، افزایــش  ٦۴1 میلیون 

دالری و رشد 9.۴ درصدی داشته است. 
 لطیفــی در خصــوص جزئیــات تجارت 
خارجی کشــور در اســفندماه افزود: تجارت 
خارجــی غیرنفتی کشــور در اســفند ماه در 
مقایســه با بهمن ماه، با افزایش 193 میلیون 
دالری و رشــد شــش درصدی در صادرات و 
افزایش ۴۴۸ میلیون دالری در واردات و رشد 

1۲ درصدی همراه بوده است. 

رییس مجلس تشریح کرد؛
پیامدهای نظام یارانه ای غیر 

هدفمند
قالیباف چالش اصلی کشــور را موضوعات 
اقتصادی دانســت و گفت: بایــد در مجلس 
یازدهم با تمرکز بر موضوعات اقتصادی، راه های 
قانونی حل این مشکالت را سرعت بخشید.به 
گزارش صدا و سیما، هفدهمین جلسه شورای 
هماهنگی مجلس شورای اسالمی صبح امروز 
)دوشــنبه( با حضور رؤســای کمیسیون ها و 
اعضای هیات رییسه و به ریاست »محمد باقر 
قالیباف« تشکیل شد و رؤسای کمیسیون ها 
در این نشست دیدگاه های خود را در خصوص 
چگونگی تحقق شعار سال بیان کردند.رییس 
مجلس شورای اسالمی در این نشست گفت: 
در سال های متمادی محوریت شعارهای سال 
متمرکز بر موضوعات اقتصــادی بود و اکنون 
نیز چالش اصلی کشــور همین موضوع است.

قالیباف ناکارآمدی ساختار بودجه، نابسامانی 
نظام مالیاتی، بروکراسی اداری ناکارآمد، فقدان 
اســتراتژی صنعتی و آمایش سرزمینی، نظام 
یارانه ای غیر هدفمند و نیز نظام آماری نامطلوب 
را از عواملی دانست که باعث ایجاد پدیده هایی 
از جمله تورم، رکود، بیــکاری، فقر، تبعیض و 
نوسانات ارزی در کشور شده است.وی تصریح 
کرد: باید با تمــام توان برای حــل و فصل این 
پدیده ها حرکت کنیم.رییس مجلس شورای 
اسالمی همچنین وجود کرونا و تحریم در کنار 
ســوءمدیریت و تعارض در منافــع را از جمله 
عواملی ذکر کرد که بــه چالش های اقتصادی 

دامن زده است.

همتی مطرح کرد:
 قدرت خرید مردم 

با حرف و جنجال سیاسی 
تقویت نمی شود

رییــس کل بانک مرکزی بــا بیان اینکه 
شرایط کنونی قابل مقایسه با سال هایی که 
درآمد ارزی چند ده میلیاردی بود نیســت، 
گفت: به هیچ دلیلی نباید شیرینی شکست 

فشار حداکثری را تلخ کرد.
به گزارش ایلنــا، دکتر عبدالناصر همتی 
در یک یادداشــت اینســتاگرامی نوشت: 
در نخســتین روزهای کاری ســال نو ذکر 

چندنکته را ضروری می دانم.
کشورمان در دوسال گذشته دوران بسیار 
سختی را پشت سر گذراند. این میزان از انواع 
تحریم ها و فشارها به درآمد ارزی و تجارت و 
مبادالت بانکی بین المللی می توانست اقتصاد 
هر کشوری را متالشی و از پا در بیاورد. فشار 
اقتصادی زیادی به طبقه متوسط و با درآمد 
پایین جامعه وارد آمد. اســتقامت و مقاومت 
مردم، خصوصاً تاب آوری کشــور فوق العاده 

بود.
بانک مرکزی به کمک ســایر بخش ها، از 
همه توان تخصصی و مدیریتــی خود برای 
خنثی ســازی و غلبه بر فشــار حداکثری و 
کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد و مردم بهره 
برد. قباًل گفتم ناگفته هایی وجود دارد که به 
موقع خود خواهم گفت. ولی انصاف نیست، 
افرادی که نتایج عملکردشــان در چند دهه 
گذشته برای مردم و صاحبنظران آشکار می 
باشد و معضالت ســاختاری اقتصاد نتیجه 
تصمیمات قبلی آنهاســت، عملکرد دوسال 
بسیار بسیار سخت اخیر را با شرایط عادی آن 
هم با درآمد ارزی چندین ده میلیارد دالری 

مقایسه و حکم بر ضعف عملکرد صادر کنند.

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان 
راهداری و حمل و نقل:

هیچ سفر زمینی به کشور 
ترکیه انجام نمی شود

یک مقام مسئول گفت: هیچ سفر زمینی 
از طریــق اتوبوس به کشــور ترکیــه انجام 
نمی شود، این در حالی است که ترانزیت ما با 

کشور ترکیه در حال انجام است.
جواد هدایتــی مدیرکل دفتــر ترانزیت 
سازمان راهداری و حمل و نقل در گفت وگو 
با باشــگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه با 
توجه به شیوع گســترده بیماری کووید 19 
در کشور ترکیه، وزیر بهداشت در نامه ای به 
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده 
قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با بیماری کرونا، 
بر ضرورت توقف یک هفته ای ایاب و ذهاب از 
طریق مرزهای هوایی و زمینی با این کشــور  
و لزوم همکاری اســتانداران در این زمینه، 
تاکید کرده اســت، افزود: از سال گذشته با 
توجه به گســترش ویروس کرونا ترددهای 
زمینی به کشــور ترکیه تنها در حد ضرورت 

انجام می شود.

یک مقام مسئول مطرح کرد؛
 کاهش اثر تحریم ها 

با اجرای سند جامع همکاری 
ایران و چین

یک مقام مســئول در کشتیرانی گفت: با 
ورود ایران و چین به سطح تازه ای از مناسبات 
سیاســی-اقتصادی، انتظــار داریــم که 
محدودیت های تحریمی آمریکا کم اثر شوند.

به گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
گلــزاری معاون توســعه بازار کشــتیرانی 
جمهوری اســالمی ایــران گفــت:  یکی از 
مهم ترین ابزار های تجــارت در دنیای امروز 
حمل و نقل دریایی است و بالغ بر 9۵ درصد 
از اقتصاد جهان بر بستر حمل و نقل دریایی 
صورت می گیرد، بنابراین الزم اســت که با 
استفاده از سند همکاری ایران و چین نسبت 
به برداشتن برخی موانع در این زمینه اقدام 
کرد.او با اعــالم اینکه تحریم هــای آمریکا 
سبب شده که کشتی های ناوگان کشتیرانی 
جمهوری اســالمی ایران طی 9 ماه اخیر در 
بنادر اصلی چین پهلوگیری نکنند، تصریح 
کرد: با ورود ایران و چین به ســطح تازه ای از 
مناسبات سیاســی-اقتصادی با امضاء سند 
یاد شــده، انتظار داریم که بــا بهره برداری 
از ظرفیت هــای ایــن ســند همــکاری، 
محدودیت های تحریمی آمریکا کم اثر شوند. 
گلزاری حذف مانع تحریم در روابط تجاری دو 
کشور ایران و چین را عاملی مهم در استفاده 
حداکثری دو طــرف از توانایی های موجود 
دانســت و تصریح کرد: به واســطه این سند 
جامع همکاری راهبرد بُرد-بُرد محقق شده 

و سطح همکاری ها افزایش می یابد.

علی رغم گذشت چند روز از فعالیت بازار سرمایه 
در سال 1۴۰۰ شاهد بودیم که شاخص بورس فقط 
یک روز مثبت بود که همین مسئله باز هم سبب شد 
تا سهامداران چندان از اوضاع کنونی بازار سرمایه 

راضی نباشند.
برخالف ٦ سال اخیر  که بازار سرمایه  فروردین 
ماه سبزی را پشت سر گذاشــته امسال نخستین 
سالی است که شاخص بورس کار خود را جزء در روز 

آغازین،  منفی آغاز کرده است.
شــایان ذکر اســت عــده ای کارشناســان و 
متخصصان در حوزه بازار ســرمایه مسبب چنین 
امری را مســائل سیاســی پیــش رو می دانند که 
به همین منظور می تــوان به انتخابات ریاســت 
جمهوری 1۴۰۰، بازگشت ایران و آمریکا به برجام، 

کاهش نرخ ارز و ... اشاره کرد.
 حال ما برای بررسی بیشــتر این امر و روند بازار 
سرمایه طی ماه های پیش رو با چند کارشناس بازار 

سرمایه به گفت و گو نشستیم.
رشد های شارپی ســال ۹۹ عامل ریزش 

بازار در  فروردین سال 1400
فردین آقا بزرگــی در رابطه با دالیــل اُفت بازار 
سرمایه در فروردین سال 1۴۰۰ علی رغم سال های 
گذشته که با رشد مواجه بودند، اظهار کرد: این که 
بازار سرمایه به جز روز نخست کاری در سایر روز ها 
منفی بود دلیل به رشــد شارپی شــاخص و سیر 
صعودی ارزش بعضی از صنایع طی ســال 99 باز 

می گردد.
او تصریح کرد: اغلب صنایع و شرکت ها علی رغم 
آنکه در سه ماه پایانی سال بازار با اصالحات مواجه 
شد این صنایع باز هم نتوانستند ارزش واقعی خود 

را پیدا کنند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: مسئله 
دومی که بر بازار ســرمایه اثر گذاشته است بحث 
مراودات سیاسی مانند بازگشــت به برجام است، 
ناگفته نماند که چنین مســئله ای عالوه بر آنکه بر 
نرخ ارز  تاثیر می گذارد شرکت هایی که صنایعشان 
صادراتی و کامودیتی محور هســتند را نیز تحت 

الشعاع خود قرار می دهد.
سال نکوی بورسی از بهارش پیداست!

آقا بزرگی بیان کرد: بــا توجه به تخصصی بودن 
بازار سرمایه نمی توان روند منفی یا مثبتی که طی 
یک بازه زمانی رخ می دهد را به کلیت بازار در طول 
سال نسبت داد  همانطور که سال 99 شاهد بودیم 

که بازار سرمایه علی رغم رشد هایی که در ابتدا سال 
با آن مواجه بود در پایان ســال با روند نزولی مواجه 

شد.
او گفت: قراردادی که ایران با چین بســته است 
می تواند دو تاثیر بر بازار ســرمایه بگــذارد، به طور 
مثال اگر ما بخواهیم ســکو های نفتی را در عوض 
سرمایه گذاری چینی ها در کشور به شمار بیاوریم 
این به طور قطع به ســبب کاهش تقاضا در واردات 
سبب کاهش نرخ ارز خواهد شد، اما اگر این قرار داد 
اجرایی نشود کماکان به دلیل عدم تناسب عرضه و 

تقاضا با افزایش نرخ ارز مواجه خواهیم بود.
نرخ ارز امسال اثر چندانی بر ماهیت بورس 

نمی گذارد
این کارشناس بازار ســرمایه بیان کرد: نرخ ارز 
بیشترین تاثیر را در ســال گذشته داشته است، اما 
امسال بنظر می رسد با توجه به سناریو های پیش رو 
نرخ ارز تاثیر چندانی بر بازار سرمایه نخواهد داشت، 

پس سهامداران نباید چندان نگران باشند.
آقا بزرگی تصریح کرد: تــا دوران پایانی دولت 
وقت، استراتژی اقتصادی تغییر نخواهد کرد و بازار 
سرمایه محلی خواهد بود که دولت از طریق آن  به 

جبران کسری بودجه اش بپردازد.
این کارشناس بازار ســرمایه گفت: شکل دامنه 
نوســان به راحتی سبب خواهد شــد که دولت به 
خواسته خود دست یابد ناگفته نماند که محوریت 
دولت در سال 1۴۰۰ نیز فروش اوراق از طریق بازار 
سرمایه اســت که تا پایان این دولت ادامه خواهد 

داشت.

علت تغییر دامنه نوسان  چه بود؟
مصطفی صفاری کارشناس بازار سرمایه درمورد 
دالیل اُفت بازار ســرمایه در هفته های آغازین بازار 
سرمایه در سال1۴۰۰ بر خالف سال های گذشته، 
گفت: عاملی که سبب شد تا دامنه نامتغارن تغییر 
کند بی اعتمادی ها و عدم شفافیت های اطالعاتی 
بود، اما شاهدیم که هنوز علی رغم اقدامات صورت 
گرفته شرکت ها اطالعاتشان را منتشر نکرده اند، 
همین عاملی شــده تا باز هم  بــازار روندش نزولی 

باشد.
او بیان کــرد: یکی دیگر از بحث هایــی که بازار 
ســرمایه را تحت الشــعاع قرار داده بحث برجام و 
مراودات سیاســی مثل قرارداد ایران و چین است، 
همچنین باید اشــاره کرد که  بحث نرخ ارز چندان 
بر بازار سرمایه تاثیر چندانی ندارد به سبب آنکه اگر 
این عمل اثر چندانی داشت سهام های پتروشیمی و 

صادراتی نباید با اُفت مواجه می شدند.
بازار سرمایه در خرداد ماه با رشد مواجه 

خواهد شد؟
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: تــا اواخر 
خرداد1۴۰۰ بازار ســرمایه با رشــد 3۰ درصدی 
مواجه خواهد شد پس سهامدارانی که در این بازار 

حضور دارند در فروش سهام خود تعجیل نکنند.
او گفت: انتخابات بر بازار ســرمایه تاثیر خواهد 
گذاشــت به گونه ای کــه روند صعــودی و نزولی 
شــاخص را رئیس جمهور بعدی مشخص خواهد 

کرد.
بورس فروردین خود را امســال متمایز 

شروع کرد
کوروش آســایش کارشــناس بازار سرمایه در 
رابطه با دالیل اُفت بازار ســرمایه در فروردین سال 
1۴۰۰ به رغم روند نزولی سال های گذشته، اظهار 
کرد: طی چند سال گذشــته این نخستین سالی 
بوده است که روند بازار سرمایه نزولی شده  ناگفته 
نماند که حتی بازار های سهام در جهان نیز پس از 
تعطیالت تا حدودی با رشــد کار خــود را آغاز می 

کنند.
او افزود: بازار سرمایه امسال بر خالف سال های 
گذشته عمل کرده اســت که این مسئله می تواند 
دالیل مختلفی داشته باشد به طور مثال بازار تا سال 
گذشته تخصصی بوده، اما از سال 99 طی تبلیغاتی 
که توســط دولت صورت گرفت سبب شد افرادی 

وارد بازار شوند که بازار را نمی شناختند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: افرادی 
که اکنون در بازار سرمایه هستند اعم از سهامداران 
تازه وارد یا قدیمی دچار یکسری تالطم هایی شدند 
به طور مثال آنکه نمی دانند بعــد از روی کار آمدن 
رئیس جمهور بعدی روند بازار چگونه پیش خواهد 
رفت یا آنکــه ایران به برجام بازمــی گردد یا خیر؟ 
همین مسائل سبب شــده تا بازار با التهاب مواجه 

شود.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اکنون 
به دالیل مذکور در بازار سهام خریدار چندانی مانند 
سال های گذشته وجود ندارد که توقع داشته باشیم 

که شاخص روند صعودی در پیش گیرد.
بازار سهام  در مســیر پیروزی به نسبت 

سایر بازار های موازی
آسایش بیان کرد: از لحاظ متغیر های اقتصادی 
که وجــود دارد ســهم های حاضر در بــازار روی 
ارزش های واقعیشــان معامله می شــوند، اما اگر 
بخواهیم بگوییم که بازار طی امسال با رشد مواجه 
خواهد شد یا خیر؟ باید اتفاقات سیاسی را بررسی 
کنیم، اما به عقیده بنده بازار ســهام در امســال به 
نســبت بازار های موازی با رشــد بیشتری مواجه 
خواهند شــد.در پایــان باتوجه بــه صحبت های 
کارشناســان امیدواریم که علی رغم آنکه بازار کار 
خود را در فروردین امســال برخالف ســال های 
گذشــته منفی آغاز کرد  اما آخر سال سود خوبی را 
برای سهامدارانش در پی داشته باشد اما در این بین  
نباید نقش مسئوالن بازار سرمایه و وزارت اقتصاد را 

در هدایت کشتی بازار سرمایه نادیده گرفت.

گزارش اقتصاد پویا از وضعیت بازار بورس
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اقتــصاد
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

رئیس قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، عرضه مرغ قطعه بندی در 
سطح همه مراکز فروش، انجماد و نگهداری مرغ در سردخانه ها و 
فروش مرغ با قیمت های غیر مصوب را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم 

کرد.
به گزارش وزارت جهاد کشــاورزی، کاظم خاوازی وزیر جهاد 

کشاورزی رئیس قرارگاه ســاماندهی مرغ کشــور در نامه ای به 
استانداران سراســر کشــور، تصریح کرد: در راستای تصمیمات 
دومین جلسه قرارگاه ســاماندهی مرغ کشــور در 13 فروردین 
ماه 1۴۰۰ ضمن تاکیــد مجدد به برگزاری جلســه های کمیته 
ای متناظر استانی انتظار اســت پیگیری مصوبات و اجرای موارد 

مشروحه ذیل در دستور کار قرار گیرد:
قطعه بندی در کلیه واحدهای بسته بندی مرغ تا اطالع ثانوی 
ممنوع است. ادارات کل دامپزشکی در این خصوص اقدامات الزم را 
انجام خواهند داد. در صورت مشاهده هرگونه تخلف برابر مقررات از 

طریق مراجع قضایی با متخلفین برخورد شود.

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان
قطعه بندی و نگهداری مرغ در سردخانه ها تا اطالع ثانوی ممنوع است

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: شورای 
رقابت کمافی السابق به کار خود ادامه می دهد اما در کمیسیون صنایع 
این اختالف وجود دارد که قیمت گذاری توســط شورای رقابت انجام 

شود یا طبق فرمول سازمان حمایت.
علی جــدی در گفت وگو با ایلنــا در مورد آخریــن وضعیت طرح 
ساماندهی خودرو و تعدد طرح ها در قیمت گذاری خوردو اظهار کرد: 
دو طرح در کمیسیون صنایع در مورد خودرو در دست بررسی است. 
یک طرح  از شورای نگهبان برگشته که برای مجلس دهم بوده است، 
قرار شد که این طرح سریع بررسی شــده و به صحن برود. یک طرح از 
قبل داشتیم که در مرحله بررسی است. البته ماده اول و دوم این طرح 

در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده است.
وی اضافه کرد: قیمت های بــازار اختالف زیــادی با قیمت های 
خودروساز دارد، ما به دنبال این هســتیم که در طرح ساماندهی بازار 
خودرو به ســمتی برویم که قیمت های حاشیه بازار کاهش پیدا کند. 

این طرح از ابتدای سال در دستور کمیسیون است.

نایب رییس کمیســیون صنایع و معادن مجلس در مورد وضعیت 
شــورای رقابت در طرح ســاماندهی خودرو گفت: تا زمانی که قانون 
جدید تصویب نشود شورای رقابت به منوال گذشــته به کار خود در 
قیمت گذاری خــودرو ادامه خواهد داد. مجلس هــم که هنوز قانون 
اجرایی ندارد، شــیوه نامه وزارت صمت هم فعال در وزارتخانه متوقف 

شده است.
جدی در مورد قیمتگذاری شورای رقابت گفت: در این شیوه قیمت 
برخی خودروها را باال می برند و قیمــت برخی دیگر به کمتر از قیمت 
تمام شده می رسد، بنابراین این شــیوه نامه هم به جایی نرسید. البته 
شورای رقابت کمافی السابق به کار خود ادامه می دهد اما در کمیسیون 
صنایع این اختالف وجود دارد که قیمت گذاری توسط شورای رقابت 
انجام شــود یا طبق فرمول ســازمان حمایت.وی با تاکید بر عوامل 
اقتصادی موثر بر قیمت خودرو خاطرنشــان کــرد: در مورد خودرو 
فقط موضوع قیمت گذاری مطرح نیست، شاخص های اقتصادی هم 
تاثیرگذار هســتند. اگر نرخ ارز دچار ریزش شود، تغییراتی در قیمت 

خودرو رخ می دهد.جدی با بیان اینکه خودروسازان ایرانی همکاری 
خود با چینی ها را آغاز کرده اند اضافه کرد: بســیاری از خودروسازان 
بــا CKD کار می کنند و از 3۰ تــا ۴۰ درصد خــودرو در داخل تولید 
می شوند؛ در این مورد با چین همکاری می شــود و چند ماهی هم از 
عرضه خودروهای آنها می گذرد. اگر همین شیوه ادامه پیدا کند یعنی 
با افزایش عرضه، تولیدات مشترک با خارجی ها می تواند قیمت خودرو 
را بشکند.وی افزود:  شاهد این هستیم که به جز دو خودروساز بزرگ 
دیگر خودروسازان که با خارجی ها کار می کنند عرضه خود را افزایش 
داده اند و این موضوع بازار را تحت الشعاع خود قرار می دهد. البته این 
نکته مثبتی است و می تواند تناســبی بین عرضه و تقاضا ایجاد کند. 
همانطور که با چینی ها همکاری می شود می توان با دیگر کشورها هم 
همکاری کرد البته این موضوع بستگی به عاقبت تحریم ها دارد.جدی 
همچنین تصریح کرد: آذربایجان خودرو و MVM چند مدل خودرو را 
با همکاری چین برای عرضه ارائه کرده اند. به خاطر تحریم ها توقفی در 

این حوزه رخ داده بود ولی اخیرا تولید خود را افزایش داده اند.

نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس خبرداد:

همکاری خودروسازان ایرانی با چینی ها

رییس اتاق ایران و تاجیکستان:

صادرات به تاجیکستان از طریق کشور ثالث صورت می گیرد
رییس اتاق مشــترک ایران و تاجیکستان اظهار 
داشت: طبق آمار رسمی تجارت ما با تاجیکستان به 
شدت کاهش داشته است. دلیل کاهش این نبوده که 
کاال به تاجیکستان نرفته بلکه به خاطر اختالفی که 
بین تاجیکستان و ترکمنســتان وجود دارد و امکان 
اینکه کاال مستقیما از ایران به تاجیکستان برود وجود 
نداشت. مجبور شــدیم کاالها را به کشورهای دیگر 

بفرستیم تا از این طریق وارد تاجیکستان کنیم
محمدحســن روشــنک در گفت وگو با ایلنا در 
مورد خبر توافق با یک بانک تاجیک برای استفاده از 
منابع دالری این بانک در واردات کشــور اظهار کرد: 
در ۲۴ ســال اخیر که من با کشورهای آسیای میانه 
کار می کنم، تا کنون هیچ گشایش اعتباری یا تبادل 

ارزی بانکی وجود نداشته است یعنی ما هیچوقت در 
این مدت تبادل ارزی رسمی و بانکی نداشتیم. البته 
تبادل به صورت غیررســمی و غیربانکی بوده است. 
در قبال صادرات پول به دبی، ترکیه یا دیگر کشورها 
می رود و صرافی در داخل کشور به ما ریال پرداخت 
می کنــد. در واقع ما نمی توانیــم ارز جابجا کنیم؛ از 
اینکه چه تصمیمی در این رابطه گرفته شــده خبر 

ندارم اما تا کنون چنین گشایشی رخ نداده است.
وی افزود: بنابراین فکــر می کنم چنین خبری 
صحت نداشته باشــد و اگر هم صحت داشته باشد 
عملیاتی نیســت، زمانی که ما تحریــم نبودیم هم 
نتوانستیم در تجارت با آسیای میانه از تبادالت بانکی 
اســتفاده کنیم. االن که تحریم وجــود دارد چگونه 

می توانیم ایــن کار را کنیم؟رییس اتاق مشــترک 
ایران و تاجیکستان با اشاره به مشکالت بانکی موجود 
گفت: یک بانک ایرانی نیز در تاجیکستان حضور دارد 
اما هیچ وقت نتوانســته در این مورد کمکی به تجار 
ایرانی کند. یک روال در تجارت با آسیای میانه وجود 
دارد و همان روال نیز در حال انجام است. اگر جابجایی 
ارزی هم رخ می دهد خارج از چارچوب تحریم ها و در 
راستای مقاومت در برابر تحریم است.وی اضافه کرد: 
ما امیدوار هستیم که هرچه زودتر اثرات سوء اقدامات 
آقای ترامپ از بین برود، کشــور به روال عادی تری 
بازگردد، مقاومــت ایران نتیجه دهد و گشایشــی 
ایجاد شود. چندان به این راه ها امیدی نداریم، از این 
حرف ها هم زیاد شــنیده ایم اما حتی بانک ایرانی در 

تاجیکستان کاری برای بازرگانان ایرانی انجام نداده؛ 
گاهی هم که برای جابجایی پول بــه بانک مراجعه 
می کردیم هزینه آن برای مثال 1۰ درصد می شد اما 
اگر از راه های غیر رســمی این کار را انجام می دادیم 
۲ درصد می شد.روشنک در پاسخ به سوالی پیرامون 
حجم تجاری دو کشور تصریح کرد: طبق آمار رسمی 
تجارت ما با تاجیکســتان به شــدت کاهش داشته 
است. دلیل کاهش این نبوده که کاال به تاجیکستان 
نرفته بلکه به خاطر اختالفی که بین تاجیکستان و 
ترکمنستان وجود دارد و امکان اینکه کاال مستقیما 
از ایران به تاجیکســتان برود وجود نداشت. مجبور 
شدیم کاالها را به کشورهای دیگر بفرستیم تا از این 

طریق وارد تاجیکستان کنیم.



خبرخبر
رئیس پلیس راهور:

 ورود پالک های غیربومی 
به ۲۲۷ شهر ممنوع شد

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: با اعالم ستاد 
ملی مقابله با کرونا ورود خودروهای غیربومی به 
۲۲۷ شهر قرمز و نارنجی ممنوع شد.به گزارش 
ایرنا، سردار ســید کمال هادیانفر در نشست 
خبری در جمع بندی اقدامــات نوروزی و ارائه 
آمار عملکــرد ماموریت نــوروز 1۴۰۰، افزود: 
در ۲۸ اسفند ســال 99 وضعیت کرونا در ۴۰ 
شــهر وضعیت قرمز و نارنجی اعالم شد، یعنی 
9 شهر قرمز که بیشتر شامل شهرهای استان 
خوزستان می شــد و 31 اســتان در وضعیت 
نارنجی قرار داشتند.وی ادامه داد: با ترددهای 
صورت گرفته تــا 1۲ فروردیــن 1۰۰ درصد 
ترددها افزایش یافت ولی در روز 13 فروردین 
به دلیل اطالع رســانی های صورت گرفته این 
عدد به ۸9 درصــد کاهش تردد رســید که تا 
دیروز - یکشنبه- 1٦٦ شهر در وضعیت قرمز 
و نارنجی قــرار گرفتند و امروز به ۲۲۷ شــهر 
افزایش یافت.  هادیانفر اضافه کرد: با اعالم ستاد 
ملی مقابله با کرونا ورود پالک های غیر بومی به 
شهرهای قرمز ممنوع و متخلفان به این شهرها 
یک میلیون تومان جریمه می شوند همچنین 
برای ورود به شهرهای نارنجی نیز ۵۰۰ میلیون 
تومان جریمه در نظر گرفته شده است.به گفته 
وی همه شــهرها مشــمول محدودیت تردد 
شبانه از ساعت ۲۲ تا 3 بامداد شده و ۲۰۰ هزار 

جریمه خواهند شد.

معاون استاندار تهران تاکید کرد
تهران در وضعیت قرمز 

کرونایی
معاون توســعه مدیریت و منابع استانداری 
تهران با اشــاره به اینکه تهران در شرایط قرمز 
قرار دارد، تاکید کــرد: در ادارات با کار ضروری 
حداکثر تا ۵۰ درصــد و ادارات با کار غیر ضرور 
حداکثر تا 3۰ درصد می توانند کارمندان را به 
صورت حضوری به کار بگیرند.غالمرضا عباس 
پاشا در گفت وگو با ایسنا، در تشریح روند اجرای 
دورکاری در تهران با توجه به افزایش امارهای 
کرونا، گفت: بر اســاس آخرین مصوبات ستاد 
ملی کرونا در شــهرهای قرمز از جمله تهران 
حداکثر یک دوم کارمندان مشــاغل ضروری 
و مهم باید به صورت حضــوری فعالیت کنند 
یعنی می توانند حداکثر تا ۵۰ درصد به صورت 
حضوری از کارمندان اســتفاده کنند و ســایر 
ادارات هم می توانند حداکثــر تا 3۰ درصد به 
صورت حضوری از کارمندان اســتفاده کنند 
یعنی دو ســوم کارمندان به صــورت دورکار، 
وظایف خــود را باید انجام دهنــد.وی تاکید 
کرد: در تهران با توجه به اینکه در شرایط قرمز 
قرار گرفته اســت برگزاری جلسات در صورت 
ضرورت باید حداکثر با 1۵ نفر تشــکیل شود و 
برگزاری جلسات غیر ضرور و بیش از این تعداد 
ممنوع است.معاون اســتاندار تهران ادامه داد: 
اجرای مصوبات ستادملی کرونا الزم االجراست 
و بر همین اساس اجرای شرایط شهرهای قرمز 
به تمامی دستگاه های استان تهران ابالغ شده و 

بر اجرای ان نیز نظارت خواهد شد.

رییس پژوهشگاه ابن سینا:
ناباروری به پایان رسیده است

رییس پژوهشــگاه و مرکز درمان ناباروری 
ابن ســینا گفت: با توجه به تنــوع روش های 
موجود و اینکه بــرای هر نوع علــت ناباروری، 
حتی فقدان اســپرم و تخمــک، روش درمانی 
متناســب وجود دارد، می توان گفت ناباروری 
به پایان رسیده است.دکتر محمدرضا صادقی 
افزود: البته شرط رســیدن به پایان ناباروری، 
صبر، پشــتکار و تداوم و نیز انتخاب یک مرکز 
درمانی جامع و کارآمد است و زوج های نابارور 
باید بدانند که برای رســیدن به پایان ناباروری 
الزم این مســیر را با همدلی و امید طی کنند.

به گزارش مرکــز درمان ناباروری ابن ســینا، 
 ART )Assisted فناوری های کمک باروری یا
reproductive technologies(  بــه 
مجموعه روش هایی اطالق می شــود که برای 
درمان ناباروری به کار می رود و طیفی گسترده 
از روش آی یو آی تا درمان  های جایگزین را در 
برمی گیرد.وی یادآور شــد: طیــف متنوعی از 
روش های کمک باروری و درمان های جایگزین 
برای ناباروری وجود دارد که خوشبختانه همه 
این روش ها با کیفیت ممتاز و در استانداردهای 
جهانی در کشور ما و مرکز ابن سینا در دسترس 
زوج ها قرار دارد.وی خاطرنشــان کرد: در روش 
میکرواینجکشن حتی اگر چند عدد اسپرم زنده 
و ســالم در نمونه بافت بیضه یا اپیدیدیم یافت 
شود، با تزریق مســتقیم آنها به تخمک امکان 
تشکیل جنین وجود دارد. امروزه به دلیل دقت 
و میزان موفقیت باالتر روش میکرواینجکشن، 
اغلب مراکــز جهــان از این روش اســتفاده 

می کنند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
منطقه  یک:

 اولین فاز  پارک 
آموزش ترافیک در  شمال 

تهران اجرا شد
اولین فاز پارک ترافیک به منظور آموزش 
مفاهیــم پایــه ای ترافیک به کــودکان و 
نوجوانان، در ضلع جنوب پارک مهرگان در 

شمال تهران اجرا شد.
به گــزارش روابط عمومی شــهرداری 
منطقه یک، محمد خردمند معاون حمل و 
نقل و ترافیک شهرداری منطقه  یک با بیان 
خبر فوق اظهار داشــت : پــارک ترافیک با 
طراحی هندسی خاص معابر و تقاطع ها  نمای 
کوچکی از شــهر و بهترین روش  برای آشنا 
کردن کودکان با موضوع ترافیک اســت چرا 
که آنها به عنوان رانندگان آینده باید از کودکی 
با قوانین راهنمایی و رانندگی آشنا شوند بر 
همین اساس  در آن  مجموعه تمامی عالئم 
افقی و عمودی مناسب نصب و اجرا شده است 
تا کودکان لزوم رعایت حق تقدم و مفاهیم هر 

یک از انواع کنترل تقاطع ها را درک کنند.
وی خاطر نشان کرد: در منطقه یک اجرای 
این طرح در ضلع جنوب بوستان مهرگان در 
ناحیه شــش، جانمایی و فاز اول آن با اجرای 
دو عملیات احداث دیوار سنگی جهت ایمن 
سازی فضای بوستان در ضلع شمال و شرق 
و عملیات محوطــه ســازی و نصب عالیم 

راهنمایی و رانندگی و... به اتمام رسید.
معاون ترافیک منطقــه یک تصریح کرد: 
دسترسی به پارک ترافیک بوستان مهرگان 
از بزرگراه های شهید صیاد شیرازی، امام علی 
)ع( و ارتش امکان پذیر است و همین مزیت 
می تواند ایــن پارک را محلــی برای حضور 

دانش آموزان از سایر مناطق قرار دهد.
وی افزود: این بوستان با وجود مکان های 
مختلف بــازی برای کــودکان و نوجوانان از 
جمله سایت طناب کشــی، اسکیت، رینگ 
دوچرخه ســواری و ... می توانــد با تکمیل 
بوســتان ترافیک بعنوان محلی برای اردوی 
تفریحی و آموزش دانش آموزان بعد از اتمام 

کرونا و بازگشایی مدارس قرار بگیرد.
معاون شــهردار منطقه یک از احداث فاز 
دو بوســتان ترافیک خبر داد و گفت: فاز دوم 
این طرح شامل احداث ساختمانی به متراژ 
حدود ۲۵۰ مترمربع  مشتمل بر سالن آمفی 
تاتر ، بخش اداری و فضای آموزشی است که 

در سال جدید اجرا می شود.

وزیر آموزش و پرورش: 
 استمرار حضور کتاب 

در زندگی کودکان را ترویج 
دهیم

وزیر آموزش در پیامی به مناســبت روز 
جهانی کتاب کودک اظهار کرد: اســتمرار 
حضور کتاب در زندگی کــودکان را ترویج 
کنیم.به گزارش ایســنا، محســن حاجی 
میرزایی در صفحه شــخصی خود در توییتر 
نوشــت:  عالقه به مطالعه و انس کودکان با 
کتاب، با تقویت تخیل، توسعه واژگان، تفکر 
خالق، بهبود کیفیت زندگی و فرهیختگی 
نســل آینده همراه اســت.وی ادامــه داد: 
پنجاهمین ســال روز جهانی کتاب کودک 
فرصت ارزشمندی اســت تا استمرار حضور 
کتاب در زندگی کودکان و توســعه فرهنگ 

کتابخوانی را ترویج کنیم.

 حذف کامل نسخ کاغذی 
از اردیبهشت

مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی با 
اشــاره به روند مطلوب اجرای طرح نســخه 
الکترونیک گفت: امید اســت در اردیبهشت با 
توجه به وعده ای که با سایر بیمه های درمانی 
و وزارت بهداشت داشته ایم به طور کامل نسخ 
کاغذی در کشور حذف شــود و دفترچه دیگر 
مورد استفاده قرار نگیرد که با همکاری وزارت 
بهداشــت در حال پیگیری اســت.مصطفی 
ساالری در گفت وگو با ایســنا، درباره آخرین 
وضعیت اجرای طرح توقف صــدور دفترچه 
بیمه درمان و نسخه نویسی الکترونیک اظهار 
کرد: روند کار خوب اســت، از اسفندماه سال 
گذشته اعالم کردیم که دیگر دفترچه جدیدی 
چاپ نمی کنیم و اگر بیمه شده ای برگه های 
دفترچه اش به اتمام رسید با کارت ملی و یا جلد 
دفترچه بیمه اش به پزشک و یا مراکز درمانی 
مراجعه کند.ســاالری ادامه داد: امروز شرایط 
نســبت به هفته اولی که کار را شــروع کردیم 
بسیار بهتر شده و امید اســت در اردیبهشت با 
توجه به وعده ای که با سایر بیمه های درمانی 
و وزارت بهداشت داشته ایم، به طور کامل نسخ 
کاغذی در کشور حذف شــود و دفترچه دیگر 
مورد استفاده قرار نگیرد که با همکاری وزارت 

بهداشت در حال پیگیری است.

آمارهای کرونا دوباره و بــرای چهارمین مرتبه 
از زمان شیوع این بیماری در کشــورمان، به طرز 
وحشتناکی در حال صعود است و این یعنی اینکه 
روزهای سختی در پیش داریم که به مراتب از موج 

سوم خطرناک تر است.
مونا ربیعیان/ قبل از پایان ســال 99، شــرایط 
کرونایی کشور به گونه ای بود که خیلی از تخت های 
بیمارســتانی در بخش های عادی و ویژه، خالی از 
بیماران کووید 19 شده بود و پیش بینی می شد با 
حفظ شرایط موجود، بتوان امیدوار بود که بیماری 
کنترل شود. اما، متأسفانه با رســیدن به روزهای 
پایانی سال و افزایش ترددها و رفت و آمدهای درون 
شهری تحت بهانه »خرید شــب عید«، باعث شد 

شرایط به کلی تغییر کند.
مسعود مردانی؛ عضو کمیته ستاد مبارزه 

با کرونا:بی تدبیری در سفرهای نوروزی
بیماری های ویروسی و اپدیمی با رعایت نکردن 
منتشر می شود و در ٦ الی ۸ هفته نمایان می گردند 
وقتی سفرهای نوروزی انجام شــد ما انتظار این را 
داشتیم که چنین اتفاقی رخ دهد به همین خاطر 
اعالم کردیم و از مردم خواستیم که به سفلر نروند 

که شاهد چنین رخ دادی نباشیم. 
مردم ایتالیا،فرانسه، اسپانیا و آلمان آدم نیستند 
که یک ماه در خانه هایشان نشســتند و از دور کار 
کردند وفقط ایرانی ها نیاز به ســفر دارند تازه این 
کشورها شرایط واکسیناسیون بهتری از ما داشتند 
اما با توجه به پیشرفتگی ویروس کرونا ترجیح داند 
که رعایت کنند. باز بودن راهای سفر کار عاقالنه ای 
نبود و بی تدبیری محسوب می شد در حال حاضر 
هم مرگ و میر هنوز باال نیست دوالی سه هفته دیگر 
این آمارها را می توان گفت برای چی هست رعایت 
نکردن در نوروز تجمعات بیش از چند نفر دورهمی 
های گرفته شــده همه اینها هنوز خودش را نشان 

ندادهاست. 
راه جلوگیری رعایت پرتکل های بهداشتی اگر 
مترو بی آرتی شلوغ اســت منتظر بمانیم تا خلوت 
شــود نه اینکه خودمان در این ازدهــام ها حضور 
داشته باشیم از خانه خارج می شویم ماسک بزنیم 
و حتی یک لحظه هم ماسک را از صورت خودمان 
برنداریــم از حضور در تجمعات خــودداری کنیم 
دومین راه می تواند واکسیانســیون باشــد که با 
توجه به پیشرفتگی این ویروس تنها راهکار رعایت 
پروتکل های بهداشتی است. تعطیلی هم می تواند 
یکی از راهکارهای مقابله با کرونا باشــد اما اینکار 

عقالنی به نظر نمی رسد.
محمدرضا محبوب فر؛ کارشناس حوزه 

سالمت:قصور دولت در ایجاد پیک چهارم 
محمدرضا محبوب فر؛ کارشناس حوزه سالمت 
درخصوص موج چهارم کرونا در کشور به خبرنگار 
ما گفت: متاســفانه باید گفت که افســار کرونا از 

دست دولت و وزارت بهداشت و درمان خارج شده 
است و درحال حاضر شــرایط امروز کشور حاصل 
سیاست های سلیقه ای و یک بام و دو هوای دولت در 
برخورد با بیماری کرونا است.  اکنون نیمی از کشور 
در وضعیت قرمز قرار دارد و نیمی دیگر در وضعیت 
نارنجی و در آستانه قرمز شده است. قبل از تعطیالت 
نوروزی در یک گفت وگوی رادیویی اعالم کردم که 
بین حرف تا عمل ســتاد مبارزه با کرونا و مجموعه 
دولت تناقص آشکار وجود دارد و تعطیالت نوروزی 
و سفرها و دورهمی های این ایام دروازه ورود پیک 

چهارم به کشور خواهد بود.
وی در ادامه، وضعیــت کرونا در ایران و ســایر 
کشورها را مقایســه کرد و افزود: اگر وضعیت کرونا 
در ایران را با سایر کشورها مقایسه کنیم باید گفت 
ما در کشور شــاهد یک اپیدمی ممتد در بیماری 
کرونا بودیم که بنا بر مالحظات سیاسی، امنیتی و 
اقتصادی تاکنون این بیماری در کشور کنترل نشده 
است و این در حالی است که وضعیت کرونا در کشور 
همچنان برخالف کشورهای خاورمیانه، آسیایی، 
اروپایی و آمریکایی موج اول را پشت سر نگذاشته 

است و شاهد پیک چهارم کرونا شده ایم.
آمارهای مرگ و میر به بیش از 500 نفر در 

روز خواهد رسید 
این کارشناس حوزه ســالمت در ادامه با اشاره 
به افزایش فوتی های کرونایی گفت: درحال حاضر 
نیز تعداد فوتی ها در کشور صعودی شده است و به 
این زودی ها نیز آمار فوتی ها دو رقمی نخواهد شد 
و به جرات می توانم بگویم که طی هفته های آینده 
فوتی های کرونایی به بیش از ۵۰۰ نفر خواهد رسید 

و وضعیت از این هم خطرناکتر خواهد شد.
محمدرضا محبوب فر درباره آمادگی آرامستان 
های کشــور در حال حاضر گفت: امروزه آرامستان 
های شــهرهای تهــران، اصفهــان، چهارمحال 
بختیاری و بســیاری دیگر از شهرهای قرمز کشور 
آرایش بحرانــی به خود گرفته انــد و مقصر اصلی 

این اتفاق نیز مجموعه دولت اســت چرا که وزارت 
بهداشت و درمان و کمیته علمی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا بارها و بارها هشــدار داد و اعــالم کرد که 
تعطیالت نوروز را مانند ســال 99 بــا محدودیت 
های شــدید برگزار کنید اما متاسفانه دولت به این 

هشدارها بی توجهی کرد.
ورود کرونای برزیلی از ترکیه 

وی در ادامه به ورود کرونای برزیلی به کشــور 
اشــاره کرد و گفت: حتی وقتی کرونای برزیلی در 
ترکیه روزانه ۴۵ هزار نفر را مبتال کرده است پروازها، 
نقل و انتقاالت بین دو کشور همچنان برقرار است 
و با توجه به این موضوع، گونه جهش یافته برزیلی 
همانند انگلیسی در کشور پخش خواهد شد و همه 
همکاران و کمیته علمی ســتاد ملی کرونا و وزارت 
بهداشت و درمان هشــدارهای الزم را بارها اعالم 
کرده اند اما همچنان دولت با بی توجهی به این امر 
کار خود را ادامه می دهد و تاکنون هیچ محدودیتی 

برقرار نشده است.
این کارشــناس حوزه ســالمت، حل مشکل 
کرونا در کشــور را اینگونه بیان کــرد: یک بار باید 
مشکل کرونا را حل کنیم و مدعی العلوم با ورود به 
پرونده کرونا، پشــت پرده عدم مدیریت و کنترل 
این بیمــاری در کشــور را برمال کند و مشــخص 
گردد چرا در چنین شرایطی هشــدارهای وزارت 
بهداشت و کمیته علمی ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
با بی توجهــی دولت مواجه شــد و آیا پیک چهارم 
کرونا خودخواسته به وجود آمد؟وی در ادامه افزود: 
درحال حاضر نیز بسیاری از بیمارستان های کشور 
در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفته اند و مشکل 
بخش آی سیو برای بیماران اورژانسی وارد مرحله 
جدیدی شده است و با توجه به این تفاسیر باید گفت 

که افسار کرونا از دست مسوولین خارج شده است.
تخلف آشکار دولت در ایام نوروز

محمدرضا محبوب فــر در ادامه به تخلف دولت 
در ایام نوروز پرداخت و گفت: یکی دیگر از تخلفات 

در همین ایام نوروز این بود که حداقل 1۵ هزار نفر 
ناقل بیماری در سطح کشــور لغو قرنطینه کردند 
و متاســفانه حدود ده میلیون نفر با وسایل نقلیه 
شخصی و عمومی به سفر رفتند و باتوجه به اینکه 
بیماران کرونایی لغو قرنطینه کردند و این حرکت 
مشکوک بوده اســت. مجموعه دولت و ستاد ملی 
کرونا پاســخ دهند که چرا وقتــی امکان ردگیری 
بیماران کرونایی وجود داشته اجازه سفر در سطح 

کشور به آنها داده شده است؟
وی در ادامه بیان کرد: شــرایط ایجاد شــده در 
کشــور خطرناک تر و ویروس جهــش یافته ده ها 
برابر مسری تر و وحشــی تر از گذشته شده است و 
این شرایط ضرورت حفظ فاصله گذاری اجتماعی 
و تعطیلی مشــاغل را دوچندان ســاخته اســت. 
دولت باید قرنطینه و محدودیت های سراسری را 
بازگرداند و خسارت تعطیلی های اصناف را بپردازد و 
محدودیت ها بیشتر از قبل شود چون مردم درحال 

حاضر بین مرگ و زندگی هستند.
ایــن کارشــناس حــوزه ســالمت از عــدم 
واکسیناسیون سراسری مردم در کشور گالیه کرد 
و افزود: درخصوص وضعیت موجود، رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی باید صورت گیرد و تا دیر نشــده 
تعطیلی حداقل ۲ هفته ای اعالم شــود تا تکلیف 

واکسیناسیون در کشور مشخص شود.
ایران در قعر جدول واکسیناسیون دنیا

محمدرضــا محبوب فــر از وضعیت کشــور 
درخصوص واکسیناســیون انتقاد کــرد و گفت: 
درحال حاضــر متاســفانه ایران در قعــر جدول 
واکسیناســیون در دنیا اســت و تعهــدات دولت 
متاسفانه محقق نشده اســت. اگر واکسیناسیون 
به موقع انجام می شد مشکالت کمتری در کشور 
شاهد بودیم؛ مثل کشــورهای اسرائیل، عربستان 
و امارات که در حال حاضر درحال واکسیناســیون 
مردم هستند اما در کشور ما واکسیناسیون حتی 
به یک درصد هم نرسیده است و تکلیف آن نامعلوم 
اســت.وی در ادامه افــزود: گره های سیاســی و 
اقتصادی در کشــور باعث شده چنین شرایط فوق 
بحرانی به وجــود آید. واکسیناســیون باعث می 
شود تا حداقل ٦ ماه بدن افراد در مقابل این بیماری 
مقاوم باشد اما همانطور که گفتم ایران در قعر جدول 
واکسیناسیون در دنیا است و تا وقتی که این اتفاق 
رخ نداده تعطیلی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
راهکارهای مناسب هستند. این کارشناس حوزه 
ســالمت در پایان راهکار نجات از بیماری کرونا را 
اینگونه بیان کرد: اگر یک واکسیناســیون به وقوع 
می پیوست مشکالت کمتری داشتیم؛ کشورهای 
همسایه مثل اسرائیل، عربســتان و امارات درحال 
واکسیناسیون مردم هســتند و این در حالی است 
که رقم واکسیناســیون در ایران به یک درصد هم 

نرسیده است.

ناگفته های عضو کمیته ستاد مبارزه با کرونا و کارشناس حوزه سالمت درخصوص ایجاد موج چهارم کرونا با اقتصاد پویا :

نا آرامی در آرامستان ها
بی تدبیری در سفرهای نوروزی مردم بین مرگ و زندگی  افسار کرونا از دست مسوولین در رفت     

شماره  4226 4
سه شنبه 

17 فروردین 1400

اجتماعی
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

     قرمز شدن تهران نتیجه تجمعات و سفرهای نوروزی است
معاون کل وزارت بهداشت قرمز شدن شهر تهران را نتیجه ی 

تجمعات اسفند و دورهمی و سفرهای نوروزی عنوان کرد.
»ایرج حریرچی« معاون کل وزارت بهداشت در گفت وگو با 
ایلنا با اشاره به قرمز شدن شهر تهران و افزایش مراجعه کرونایی 

به بیمارستان ها بیان کرد: با توجه به تعداد بستری ها، وضعیت 
تهران و ۴۲ شهر دیگر شامل ۷ مرکز اســتان قرمز شده است و 

۵۴ شهرستان از جمله ٦ مرکز استان از امروز نارنجی شده است.
وی ادامه داد: االن ۸۸ شــهر قرمز، 139 شهر نارنجی و 19۸ 

شهر زرد شده است.
حریرچی افزود: فقط ۲3 شهرســتان آبی اســت که این هم 
نتیجه تجمعات اسفندماه و دورهمی ها و مسافرت های نوروزی 
است که متاسفانه بســتری ها در پی آن افزایش پیدا کرده و ما با 

این شرایط مواجه شدیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد شرایط وخیم تر از 
این شود؟ بیان کرد: ممکن اســت تعداد بستری ها افزایش پیدا 

کند. فعال محدودیت های شهر قرمز، برای تهران اعمال می شود.

آیت اهلل رئیســی گفت: در ســال گذشته بیش از 
هزار واحد تولیدی را همکاران تالش کردند تا ســرپا 
نگهدارند و یا از تعطیلی نجات دهند و یا اینکه اگر قرار 
است اخاللی در کار آن ها ایجاد شــود، نگذارند این 

اخالل اتفاق بیفتد که جای تقدیر و تشکر دارد.
آیت اهلل رئیســی، رئیس قوه قضاییه در نشست 
شــورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها 
که بصــورت ارتبــاط تصویری برگزار شــد، ضمن 
گرامیداشــت اعیاد شــعبانیه و میالد با ســعادت 
حضرت ولی عصر )عج( و سال جدید، اظهار کرد: در 
رهنمود های رهبری معظم انقالب اسالمی در سال 
گذشته، نکات محوری و راهبردی قابل توجهی برای 

همه ما مسئوالن و ملت بزرگ ایران فرموده شد که از 
نکات بسیار مهم و اساسی، توجه دادن همه به آیات 
نورانی قرآن کریم و تقویت حلقه های تواصی به حق 

و تواصی به صبر بود.
قوه قضاییه، جامعه حقوقدانان و قضات حتما باید 
تواصی به حق و تواصی به صبر را در دستور کار خود 

قرار دهند
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: از بخش های 
قابل توجه و اثرگذاری که حتما باید در دســتور کار 
خود تواصی به حق و تواصــی به صبر را قرار دهد، قوه 
قضاییه و جامعه حقوقدانان و قضات و دست اندرکاران 
ارتباط با مردم و آنان که شان نظارت و قضاوت دارند، 

است و الزم است تا هم حق را بشناسند و هم گرایش به 
حق پیدا کنند و در راه حق ایستادگی کنند.

آیت اهلل رئیسی با بیان اینکه شناخت حق، زمینه 
بســیار مهمی می خواهد، گفت: بســیاری حق را 

نشناختند درحالیکه شناخت حق گام مهمی است.
رئیس قوه قضاییــه ادامــه داد: در گام دوم، الزم 
است هوا های نفسانی مانع نشــود که به طرف حق 
گرایش پیدا نکنیم. حب و بغض شخصی، نگاه های 
جناحی، نگاه های قومی، قبیله ای، سیاسی، اجتماعی 
و وابستگی ها و پیوســتگی های دنیایی گاهی مانع 
گرایش به حق است.باید تولید در کشور با هیچ مانعی 
مواجه نباشدآیت اهلل رئیســی با تاکید بر اینکه باید 

تولید در کشور با هیچ مانعی مواجه نباشد، خاطرنشان 
کرد: شب گذشته گزارشی از استان ها در رسانه ملی 
داشتیم که کار بسیار خوبی را  انجام دادند؛ نگذاریم 
تولید با مشکل مواجه شود.رئیس دستگاه قضا اظهار 
کرد: اینکه کسانی که مســئولیت داشتند یا دارند با 
ترک فعل، وظیفه قانونی خود را انجام ندهند و باعث 
شــوند که یک واحد تولیدی دچار و تعطیلی اخالل 
شود، قابل قبول نیســت. گاهی در سفر های استانی 
با این موضوع مواجه می شویم و می بینیم که گاهی 
چند سال گذشــته و یک کارخانه ای از کار افتاده و 
تجهیزات آن را بردنــد و با یک تعطیلی جدی مواجه 

شده است.

آیت اهلل رئیسی در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها:

باید تولید در کشور با هیچ مانعی مواجه نباشد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هشدار نسبت به افزایش 
موارد مثبت کرونا در کشور، گفت: با یکی از سهمگین  ترین امواج کرونا 

مواجه هستیم. نظام سالمت ایام پرچالشی را پیش رو دارد.
به گزارش وبدا، نشســت کمیسیون بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی با حضور سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
برای ارائه گــزارش در مورد آخرین وضعیت بیمــاری کرونا و تولید و 

واردات واکسن برگزار شد.
وزیر بهداشت، در این نشســت با قدردانی از حمایت های اعضای 
کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس برای دفــاع از بودجه وزارت 
بهداشــت در الیحه بودجه 1۴۰۰ افــزود: از این مجموعــه همراه و 
ارزشمندی که ما را در طول ســال 99 از محبت خود محروم نکردند، 

قدردانی می  کنیم.
وزیر بهداشــت با بیان اینکه مدیریت و اداره کرونــا یکی از نفس 
 گیرترین ســال  های اداره حوزه ســالمت را برای ما رقــم زد، افزود: 
متاسفانه ارزشمندترین همکارانم را به دلیل ســهل  انگاری و عادی 

پنداری عده  ای از دست می دهیم و این غصه و رنج بزرگی است.
وی در مورد مدیریت بیماری کرونا ادامه داد: دانشــگاه های علوم 
پزشکی و کادر بهداشت و درمان به شدت در صحنه خوب حاضر شدند 
و مدیریتی را اعمال کردند که در تاریخ کشور ثبت خواهد شد؛ ما وارد 
عرصه جدیدی شدیم و این موج را بسیار سهمگین تر از چیزی می بینم 

که برخی دوستان می بینند.
3 پیک کرونا را مدیریت کردیم

نمکی یادآور شد: با توجه به زیرساخت  های کشور انگلیس بسیار 
روشــن بود که آمار واقعی تعداد فوتی  ها در این کشور بسیار بیشتر از 
آماری بود که رسانه  ای می  شــود. ما سه پیک کرونا را مدیریت کردیم 
و کادر بهداشــت و درمان حتی یک روز اســتراحت نکردند و حتی به 
یک رئیس دانشگاه هم مرخصی ندادم؛ پرســنل با تمام سختی ها و 

مشکالت به وظایف خود به خوبی عمل کردند.
اجازه ندادیم صف مرغ و تخم  مرغ برای دارو تکرار شود

نمکی ادامه داد: اجازه ندادیم صف مرغ و تخم  مرغ برای دارو تکرار 

شود؛ ما تأمین واکسن را از روز اول دنبال کردیم، حتی باور نمی  کردند 
واکســن تولید کنیم، درحالی که ما از سال 1۲99 پاســتور و از سال 
13۰3 موسسه رازی داشتیم. در این رابطه کسی به ما واکسن نخواهد 
داد و در حال حاضر مشاهده می  کنیم که آمریکایی  ها و انگلیسی  ها به 
هم پیمانان خود واکسن نمی  دهند؛ ما برای ساخت داخل ایستادگی 
کردیم، از مجموعه  های برکت، پاســتور، رازی و فخــری  زاده دعوت 

کردیم.
حتی 1 نفر از مسوالن کشور واکسن نزده است

وزیر بهداشت با بیان اینکه تهیه واکسن بسیار دشوار و در دنیا کاالی 
سیاسی به شمار می  رود و در اختیار هر کسی قرار نمی  دهند، تصریح 
کرد: حتی یک نفر از مســئوالن جمهوری اســالمی تاکنون واکسن 
نزده و رهبر معظم انقالب هم تأکید کردند که واکسن ایرانی می  زنند، 
متأسفانه پولی را از 1۰ درصد هدفمندی و یک درصد ارزش افزوده به 
ما ندادند، طرح شهید سلیمانی را دنبال کردم و معتقد بودم که باید از 

ظرفیت بسیج برای مبارزه با کرونا استفاده کرد.
وی با بیان اینکه برای رسیدگی به خانواده شهدای مدافع سالمت 
کارگروه ویژه تشکیل دادیم، اظهار کرد: در حال بررسی پرونده تعداد 

معدودی از آنها هستیم و باید اطالعات راستی آزمایی شود.
نمکی یادآور شــد: برای جلوگیری از تضییع حقــوق داوطلبان 

وضعیت امتیاز کرونا در آزمون استخدامی را بررسی خواهیم کرد.

وزیر بهداشت مطرح کرد: 

موج چهارم سهمگین ترین موج کرونا 



رییس کل دادگســتری اســتان فارس در دیدار مدیر کل مجتمع 
امور بیمه ای بیمه ایران استان  با اهدای لوح تقدیری از عملکرد شرکت 

سهامی بیمه ایران قدردانی و تشکر کرد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در جلسه ای که صبح پانزدهم 
فروردین جاری با حضور  حجت االســالم و المسلمین موسوی رییس 
کل دادگستری استان فارس برپا شد، جمالی نژاد   مدیر کل بیمه ایران 
استان فارس در سخنانی گزارشی از عملکرد و فعالیت های بیمه ایران 
در  سال گذشته ارایه کرد. در ادامه، حجت االسالم موسوی با اهدای لوح 
تقدیری از عملکرد شرکت  ســهامی بیمه ایران استان فارس در زمینه 
تسریع و تسهیل در امر رســیدگی به پرونده های  خسارتی جرحی و 

پرداخت دیه با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و داشتن بیشترین 
آمار  تصادفات در سطح کشور قدردانی کرد. 

رییس کل دادگســتری اســتان فارس همچنین عملکرد مثبت 
کارکنان شرکت ســهامی بیمه ایران  در تکریم ارباب رجوع و بررسی و 
پرداخت خســارتها در ســریعترین زمان ممکن که دراغلب موارد  با 
توجه به شــرایط شــیوع بیماری کرونا به صورت غیر حضوری انجام 
پذیرفته است را شایسته  تقدیر و تشکر دانست و اظهار امیدواری کرد 
در سال جاری نیز بیمه ایران همچون همیشه  همکاری های الزم را با 
دادگستری استان در جبران خسارات وارده به هموطنان داشته باشد و 

 همچنان پیشتاز و موفق در صنعت بیمه استان فعالیت نماید.

تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح 
اشتغال روستایی و عشــایری به بیش از ۲۴هزار 

میلیارد ریال رسید
بانک توسعه تعاون تا پایان سال 99 و طی پنج 
مرحله از طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
مجموعا بالغ بر ۲۴هزار میلیارد ریال تسهیالت، در 
قالب بیش از ۲٦ هزار طرح به متقاضیان پرداخت 

کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه تعاون، 
این بانک به عنــوان بانک عامــل در طرح بزرگ 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری، با برخورداری از 
ظرفیت های مناسب جهت برررسی دقیق، سریع 
و کارشناسی پرونده ها و طرح های ارسالی، ضمن 
رعایت دقیق الزامــات و اجرای صحیح این طرح تا 
پایان ســال 99 ،  مجموعا به مبلغ ۲۴.۴19.9۰۵ 

میلیون ریال تســهیالت اشتغالزایی به طرح های 
مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی در مناطق 
روستایی و عشــایری در سطح کشــور پرداخت 
کرده است که بر اســاس اطالعات سامانه کارا این 
تســهیالت در قالب ۲٦.۰۴9 طــرح و پرونده به 
متقاضیان پرداخت شــده و تاکنون سبب ایجاد و 
تثبیت مجموعا ۵۰.۲3۰ فرصت شغلی در مناطق 

مختلف روستایی و عشایری کشور شده است.
همچنین مجموع طرح های ارائه شده به شعب 
این بانک در سراسر کشور ۲۸.۴۸3 طرح بوده که 
بر اساس این تعداد طرح ارائه شده، ایجاد ٦1.۰۴۴ 
فرصت اشتغال پیش بینی شده است. گفتنی است 
با بررسی کامل و دقیق این طرح ها و اهلیت سنجی 
متقاضیان درخواست تسهیالت، تاکنون11٦.۲٦ 
تصویب شــده که تسهیالت درخواســتی بالغ بر 

99درصد از این طرح ها تاکنون از ســوی شــعب 
بانک توسعه تعاون در سراسر کشور پرداخت شده 
و مابقی نیز در انتظار تکمیل مدارک و طی مراحل 

قانونی از سوی متقاضیان دریافت تسهیالت است.
از میان طرح هایی که با تسهیالت بانک توسعه 
تعاون تامین مالی شده است، بیشترین تسهیالت 
در استان های یزد، خراسان جنوبی و گیالن بوده و 
از منظر رتبه بندی بیشترین تسهیالت پرداختی، 
استانهای همدان، خراسان شمالی و گیالن در رتبه 

های بعدی قرار داشته اند.
بر اساس این گزارش، بانک توسعه تعاون تا پایان 
مرحله چهارم طرح ملی اشتغال پایدار روستایی و 
عشایری، تمام تعهدات خود را به صورت کامل ایفا 
نموده و هم اکنون در مرحله پنجم این طرح نیز در 
حال تخصیص تسهیالت برای تکمیل طرح های 

نیمه تمام و جدید است.الزم به ذکر است که بانک 
توسعه تعاون طی مدت فعالیت یازده ساله عهده دار 
عاملیت طرح های اقتصادی مهمی در سطح اقتصاد 
کالن بوده که بی شک اجرای موفق طرح اشتغال 
پایدار روســتایی و عشــایری، یکی از مهمترین 
دســتاوردهایی بوده که عالوه بر ایجاد ظرفیت و 
بزرگتر شدن حجم فعالیت بانک باعث اثربخشی 
بیشتر بانک  توسعه تعاون با رویکرد توسعه ای در 
سطح اقتصاد ملی شده اســت و ایجاد بیش از ۵۰ 
هزار فرصت شــغلی به همت این بانک در مناطق 
روستایی و کم برخوردار کشور رونق قابل توجهی 
در بخش اشــتغال در مناطق روستایی و عشایری 
فراهم کرده کــه عالوه بر بهبــود کیفیت زندگی 
و معیشــت در این مناطق، ســبب کاهش روند 

مهاجرت معکوس از روستا به شهر نیز شده است.

بانک توســعه تعاون تا پایان ســال 99 و طی پنج مرحلــه از طرح 
اشتغال پایدار روستایی و عشایری مجموعا بالغ بر ۲۴هزار میلیارد ریال 
تســهیالت، در قالب بیش از ۲٦ هزار طرح به متقاضیان پرداخت کرده 

است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، این بانک به عنوان بانک 
عامل در طرح بزرگ اشتغال پایدار روستایی و عشایری، با برخورداری از 
ظرفیت های مناسب جهت برررسی دقیق، سریع و کارشناسی پرونده 
ها و طرح های ارســالی، ضمن رعایت دقیق الزامــات و اجرای صحیح 
این طرح تا پایان ســال 99 ، مجموعا به مبلــغ ۲۴,۴19,9۰۵ میلیون 
ریال تسهیالت اشتغالزایی به طرح های مختلف تولیدی، کشاورزی و 
خدماتی در مناطق روستایی و عشایری در سطح کشور پرداخت کرده 
است که بر اساس اطالعات سامانه کارا این تسهیالت در قالب ۰۴9,۲٦ 
طرح و پرونده به متقاضیان پرداخت شده و تاکنون سبب ایجاد و تثبیت 
مجموعا ۵۰,۲3۰ فرصت شغلی در مناطق مختلف روستایی و عشایری 

کشور شده است.
همچنین مجموع طرح های ارائه شده به شعب این بانک در سراسر 
کشور ۲۸,۴۸3 طرح بوده که بر اساس این تعداد طرح ارائه شده، ایجاد 

٦1,۰۴۴ فرصت اشتغال پیش بینی شده است.
گفتنی اســت با بررســی کامل و دقیق این طرح ها و اهلیت سنجی 
متقاضیان درخواســت تســهیالت، تاکنون۲٦,11٦ تصویب شده که 
تسهیالت درخواســتی بالغ بر 99درصد از این طرح ها تاکنون از سوی 
شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور پرداخت شده و مابقی نیز در 
انتظار تکمیل مدارک و طی مراحل قانونی از ســوی متقاضیان دریافت 

تسهیالت است.
از میان طرح هایی که با تسهیالت بانک توسعه تعاون تامین مالی شده 
است، بیشترین تسهیالت در استان های یزد، خراسان جنوبی و گیالن 
بوده و از منظر رتبه بندی بیشــترین تســهیالت پرداختی، استانهای 

همدان، خراسان شمالی و گیالن در رتبه های بعدی قرار داشته اند.

بر اساس این گزارش، بانک توسعه تعاون تا پایان مرحله چهارم طرح 
ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تمام تعهدات خود را به صورت 
کامل ایفا نمــوده و هم اکنــون در مرحله پنجم این طــرح نیز در حال 

تخصیص تسهیالت برای تکمیل طرح های نیمه تمام و جدید است.
الزم به ذکر است که بانک توسعه تعاون طی مدت فعالیت یازده ساله 
عهده دار عاملیت طرح های اقتصادی مهمی در سطح اقتصاد کالن بوده 
که بی شک اجرای موفق طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری، یکی 
از مهمترین دستاوردهایی بوده که عالوه بر ایجاد ظرفیت و بزرگتر شدن 
حجم فعالیت بانک باعث اثربخشی بیشتر بانک  توسعه تعاون با رویکرد 
توسعه ای در سطح اقتصاد ملی شده است و ایجاد بیش از ۵۰ هزار فرصت 
شغلی به همت این بانک در مناطق روستایی و کم برخوردار کشور رونق 
قابل توجهی در بخش اشتغال در مناطق روستایی و عشایری فراهم کرده 
که عالوه بر بهبود کیفیت زندگی و معیشت در این مناطق، سبب کاهش 

روند مهاجرت معکوس از روستا به شهر نیز شده است.

با رشد شــاخص های بیمه ای، افزایش حق بیمه 
های تولیدی و همچنین کاهش خســارات روزهای 
درخشان تر و وضعیت مناسب تری در انتظار صنعت 

بیمه خواهد بود.
به گــزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین 
الملل بیمه مرکزی دکتر غالمرضا ســلیمانی که در 
جمع مدیــران عامل صنعت بیمــه و اعضای هیات 
عامل نهادناظر ســخن می گفت، با اعالم این مطلب 
افزود: حــق بیمه تولیدی صنعت بیمــه به عدد ۸۲ 

هزار میلیارد رســیده که در صــورت ادامه این روند 
سهم بیشتری از بازارهای مالی کشور به این صنعت 

اختصاص خواهد یافت.
رئیس کل بیمه مرکزی با ابراز رضایت از عملکرد 
شرکت ها در سال 1399 نســبت به ضرورت توجه 
بیشتر به توســعه بیمه های زندگی در کشور تاکید 
کرد و گفت: راه اندازی شرکت های متعدد تخصصی 
در حوزه بیمه های زندگی از جملــه ابزار مهم برای 
افزایش ضریب نفوذ این رشــته آینده نگر و حمایتی 

یک ضرورت آشکار است.
وی اظهار داشــت: میزان ســرانه حــق بیمه و 
همچنین پوشــش های متعدد بر آن از رشد خوبی 
برخوردار بوده اما با توجه به معیارها و استانداردهای 
جهانی هنوز ظرفیت های بســیاری برای توســعه 

صنعت بیمه در کشور وجود دارد.
دکتر سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود 
به اهمیت تحقق شعار سال ابالغ شده از سوی مقام 
معظم رهبری اشــاره کرد و گفت: امنیت بخشی به 

فضای تولید در کشور از ماموریت های جدی صنعت 
بیمه است که خود از مصادیق رفع موانع تولیدی نیز 

به شمار می روند.
وی در همین راســتا خاطرنشان کرد: تسهیل در 
امر خدمات رسانی و فراهم سازی فضای مطلوب برای 
تولیدکنندگان و همچنین توجه بیشتر به بیمه های 
اعتباری ، موسســات تضمین بیمه ای و رشته های 
دیگر بیمه ای از بســترهای الزم برای تحقق شــعار 

امسال محسوب می شوند.

در دیدار با مدیر کل مجتمع امور بیمه ای استان فارس عنوان شد: 

قدردانی رییس کل دادگستری استان فارس از بیمه ایران

تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال روستایی

تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال روستایی و عشایری به ۲4هزار میلیارد ریال رسید

رئیس کل بیمه مرکزی:
امنیت بخشی به تولیدگران از ماموریت های مهم صنعت بیمه کشور است

خبر خبر
با نرم افزار فام موسسه 

اعتباری ملل در خانه بمانید
نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل به منظور 
آسایش و رفاه مردم عزیز خدمات ویژه ای را ارائه 
می نماید.با نصب نرم افزار موسســه اعتباری 
ملل مشــتریان محترم می توانند کل خدمات 
مورد نیاز بانکــی و اداری و اجتماعی خود را از 
قبیل کارت به کارت خرید شارژ از اپراتورهای 
همراه اول، ایرانسل و رایتل دریافت موجودی، 
خرید بسته های اینترنتی، احراز هویت سجام، 
فعالیت در بورس، اســتعالم از ثبــت احوال، 
تامین اجتماعی، بهداشــت  درمان، خدمات 
پســتی، خدمات قضایی، امــور مالیاتی، امور 
اســناد و امالک، اســتعالم مدرک تحصیلی، 
استعالم شناسه صنفی، سامانه ردیابی کاالی 
دیجیتال، پرداخت قبوض، خدمات خودرویی، 
دریافت شماره شبا، خدمات بدون مرز )خدمات 

مشاوره پزشکی( دریافت نمایند.
در زمان شــیوع بیماری کرونا برای حفظ 
سالمتی در خانه بمانید و با نرم افزار فام موسسه 
اعتباری ملل کلیه خدمات بانکی اداری خود را 

انجام دهید.

افزایش 4۲درصدی درآمد 
عملیاتی بانک ملت

بانک ملت در اســفند ماه ســال 99، هزار 
میلیارد تومان درآمد عملیاتی کســب کرد و 
بیش از ٦هزار میلیارد تومان درآمد از تسهیالت 
اعطایی بدســت آورد.بانک ملت در اســفند 
99، پنــج هــزار و ۵۲۰میلیارد تومان ســود 
ســپرده های ســرمایه گذاری پرداخت کرد 
که نســبت به بهمن 99، 1۵۸درصد افزایش 
یافته است. این رقم نســبت به اسفند ماه سال 
9۸، 31۲درصد رشــد را ثبت کرده  است. سود 
سپرده های سرمایه گذاری بانک ملت در سال 
99، در مجموع به 3۷هزار و 1۰۰میلیارد تومان 
رسید که حکایت از افزایش 1۵٦درصدی این 
عدد نسبت سال گذاشــته دارد.بانک ملت در 
آخرین ماه سال 99، با 1۰۷درصد رشد نسبت 
به ماه گذشته حدود ٦هزار و ۵۵۰میلیارد تومان 
درآمد تسهیالت اعطایی کسب کرد. همچنین 
این رقم نســبت به دوره مشــابه سال گذشته 
حدود 1۷۰درصد افزایش یافته است. مجموع 
درآمد بانک ملت از تسهیالت اعطایی در سال 
99 به بیش از 3٦هــزار و ٦9۰میلیارد تومان 
رسید که این عدد رشد ۵1درصدی نسبت به 
سال 9۸ را نشان می دهد.با این تفاسیر درآمد 
عملیاتی بانک ملت در اسفند ماه سال گذشته 
به هزار میلیارد تومان رســید. همچنین این 
عدد نسبت به ماه گذشته رشدی یک درصدی 
را به ثبت رســانده اســت. تراز عملیاتی بانک 
ملت در ســال 99 مثبت بود و این بانک در این 
ســال بیش از 1۴ هزار میلیــارد تومان درآمد 
عملیاتی کسب کرد که نسبت به سال گذشته 
۴۲درصد رشد را تجربه کرده است. بانک ملت 
در اســفند ماه، ۲9هزار و ٦3۰میلیارد تومان 
تسهیالت اعطا کرد که نشــان دهنده افزایش 
3۸درصدی این رقم نســبت به بهمن اســت. 
همچنین این رقم نسبت به اسفند ماه سال 9۸، 
بیش از 193درصد افزایش یافته است. مجموع 
تســهیالت اعطایی بانک ملت در سال99، با 
کاهش ٦۰درصدی نســبت به سال گذشته، 
به حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان رسید.بانک 
ملت در اسفند ماه سال 99، حدود یک میلیون 
و 9۰میلیارد تومان ســپرده  جذب کرد که این 
رقم نسبت به ماه گذشته 1۸درصد و نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته ۵9درصد رشد کرده 
است. مجموع سپرده های دریافتی بانک ملت 
در سال 99 به بیشتر از 1۰میلیون و 1۰۰هزار 
میلیارد تومان رسید که نســبت به سال 9۸، 

رشدی ٦٦درصدی را رقم زده است.

راهنمای گام به گام ثبت 
گواهی امضای دیجیتال در 

بانک ملی ایران
یکی از مهمترین خدماتی کــه بانک ملی 
ایران بــه تازگــی در اختیار مشــتریان خود 
قرار داده اســت؛ گواهی امضــا و احراز هویت 
دیجیتالی اســت.به گــزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، پیشتر مشــتریان بانک برای 
دریافت خدمات خود به احراز هویت حضوری 
و فیزیکی نیازمند بودند؛ اما با راه اندازی خدمت 
تازه »گواهــی امضای الکترونیــک«، این نیاز 
تنها از طریق تلفن همراه برطرف می شــود.بر 
این اساس، مشــتریان بانک ملی ایران باید در 
گام نخست اپلیکیشن »ایوا« را نصب کرده و از 
طریق »نشان بانک«، گزینه »گواهی امضا« را 
انتخاب کنند. کاربر در گام بعدی باید با ارسال 
تصویر رو، پشت و سریال پشت کارت ملی، ثبت 
کد ملی، ثبت تاریخ تولد، ثبت کد پستی و احراز 
هویت تصویری دو مرحله ای، اطالعات خود را 

تکمیل کند.

رونمایی از کیف اعتباری 
دیجیتال مشترک بانک 

پارسیان
همزمان با اعیاد شــعبانیه، بانک پارسیان و 
همراه اول در نشستی مشترک در محل بانک 
پارســیان و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شد از کیف اعتباری دیجیتال " همپا " 

رونمایی کردند.
به گزارش روابط عمومی بانک پارســیان، 
در این مراسم که کورش پرویزیان مدیرعامل 
بانک پارسیان، مهدی اخوان مدیرعامل همراه 
اول، شــمس عالم، عضو هیــات مدیره بانک 
پارسیان )به صورت مجازی(، حضور داشتند، 
مدیرعامل بانک ضمن تبریک اعیاد شعبانیه 
از مجموعه همراه اول و بانک پارســیان در راه 
اندازی این پروژه تشکر کرد و لزوم ارایه خدمات 
غیرحضوری به مشتریان در شرایط سخت همه 
گیری ویروس کرونا را مورد تاکیــد قرار داد و 
گفت : سیاست بانک پارسیان حرکت به سمت 
دیجیتال کردن خدمات و ارایه ســرویس ها و 
خدمات نوین به صــورت غیر حضوری جهت 

حفظ سالمت مردم و مشتریان است.
پرویزیان با بیان اینکه پروژه " کیف اعتباری 
دیجیتال " برای بانک بسیارحایزاهمیت است، 
تجاری سازی این پروژه را از اولویت های بانک 
پارسیان برشمرد و افزود: هم اکنون اکثر فعالیت 
های بانکی مردم در دریافــت و پرداخت خرد 
متمر کز است و براین اســاس باید با استفاده 
از ظرفیت های بانک و شــرکت هــای گروه ، 
امکاناتی فراهم کنیم که مردم و مشــتریان با 
سهولت بیشــتری از خدمات بانک بهره مند 

شوند.
در ادامه این مراسم مهدی اخوان، مدیرعامل 
همراه اول از همراهی و همکاری بانک پارسیان 
با مجموعه همــراه اول در عملیاتی کردن این 
پروژه تقدیرکرد وگفت : اجرایی شدن این پروژه 
برای همراه اول نیز بسیارمهم است و امیدواریم 
زحمات هر دو مجموعه به ثمر رسیده وتجاری 
سازی کامل آن انجام و با ورود به بازار، منافع آن 

شامل آحاد مردم شود.
در این مراسم پشم چی، معاون فناوری های 
نوین مالی و اطالعاتی بانک پارسیان، توفیقی، 
مدیرعامل گــروه داده پــردازی بانک جوکار، 
مدیرعامل شرکت همراه کسب وکار هوشمند، 
بدیعی، مدیرعامل شــرکت همپــا، رادیوم، 
عضو هیات مدیره شــرکت همپا و ســاکیانی 

مدیرعامل تابان آتی پرداز نیرحضور داشتند.
این طرح که روی اعتباردهی خرد متمرکز 
شده ، امکان خرید سهل و آســان با استفاده از 
کیف پول در شبکه پرداخت را برای آحاد مردم 
جامعه فراهم خواهد کرد . الزم به یادآوری است 
که هم اکنون بیش از 9۰ درصد تراکنش هایی 
که در بستر شاپرک صورت می گیرد، مربوط به 

اعتبارات خرد و کمتر از ۲۰۰ هزار تومان است.

مدیر روابط عمومی گروه مالی 
گردشگری

 ایجاد ۵ هزار شغل جدید 
در سال جاری

ســال 1۴۰۰ با ایجاد ۵ هزار شــغل، سال 
شــکوفایی ســرمایه گذاری های گروه مالی 
گردشــگری اســت.به گزارش روابط عمومی 
گروه مالی گردشگری، مدیر روابط عمومی گروه 
مالی گردشــگری اعالم کرد: این گروه تاکنون 
بیش از 1۰ هزار شــغل پایــدار در بخش های 
مختلف اقتصادی ایجاد کرده کــه این رقم تا 
نیمه نخســت امســال به بیش از 1۵ هزار نفر 
افزایش می یابد.امیر نیک رویان گفت: با بهره 
برداری از پروژه های در دســت اجــرای این 
گروه، در ســال 1۴۰۰ بین ۵ تا ٦ هزار فرصت 
شــغلی جدید به ویژه در مناطق محروم کشور 
ایجاد می شــود. وی افزود: ایجاد فرصت های 
شغلی در شرایط فعلی کشور، اقدامی ارزشمند 
و نوعی عبادت به حســاب می آید که می تواند 
بسیاری از معضالت و آســیب های اجتماعی 
را از بین ببرد.نیک رویان ادامه داد: در شــرایط 
فعلی که تحریم های ظالمانه دشمنان کارها را 
ســخت کرده، گروه مالی گردشگری توانسته 
نقش خوبی در اقتصاد کشــور ایفــا کند و در 
بخش هــای مختلــف اقتصــادی حضوری 
فعاالنه داشــته باشــد.وی گفت: سال 1۴۰۰ 
سال شکوفایی سرمایه گذاری های انجام شده 
گروه مالی گردشگری اســت و پروژه های در 
دســت اجرای این گروه، به تدریج یکی پس از 
دیگری به بهره برداری خواهد رسید که حاصل 
آنها عالوه بر عمــران و آبادانی مناطق محروم، 
ایجاد هزاران فرصت های شــغلی مستقیم و 
غیرمســتقیم به ویژه برای جوانان است.مدیر 
روابط عمومی گروه مالی گردشــگری تصریح 
کرد: ما به عنــوان بخش خصوصــی فعالیت 
می کنیم اما وظیفه ذاتی، دینی و اخالقی خود 
می دانیم در چارچوب سیاست های کشور برای 

رفع تحریم ها گام برداریم.

مدیرعامل بانک ملی گفت: بررسی عملکرد سال 
گذشته بانک در مقایسه با سال پیش از آن نشان می 
دهد در بسیاری از شاخص ها، اهداف بانک محقق 
شده و اهداف ســایر بخش ها نیز به سرعت در حال 

تحقق است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، محمد 
رضا حسین زاده در وبینار نوروزی با مدیران ارشد 
و تبیین سیاســت های راهبردی سال 1۴۰۰ که با 
حضور اعضای هیات مدیره و هیــات عامل برگزار 
شد، کاهش قیمت تمام شــده پول، رشد نرخ موثر 
تسهیالت، بهبود حاشیه ســود، رشد ۲۸ درصدی 
مجموع چهار ســپرده اصلی و افزایش درآمد را از 
جمله دســتاوردهای این بانک در ســال گذشته 
خواند و اظهار کرد: کفایت سرمایه بانک ملی ایران 
در سال 1399 معادل ۵ واحد بهبود یافت و نسبت 
 )NPL( مطالبات معوق به کل تسهیالت پرداختی
به عدد ۵.۲ درصد رســید که به استاندارد جهانی 

بسیار نزدیک است.
وی افزایش 1۰ برابری ســرمایه بانک نسبت به 
سال 139۴ را اقدامی بسیار مهم خواند و با قدردانی 
از همه کسانی که برای تحقق این هدف بزرگ تالش 
کردند، خاطرنشان کرد: ســرمایه بانک ملی ایران 
نزدیک به 1۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و 
با فاصله زیادی نسبت به بانک های دیگر در رتبه اول 

قرار دارد.

 مدیرعامل بانک ملی ایران بهبود ساختار مالی 
این بانک با اســتفاده از همه ظرفیت های قانونی 
را الزامی خواند و تاکید کــرد: فروش اموال و امالک 
مازاد، جذب منابع ارزان قیمت، کاهش هزینه های 
جاری به ویژه هزینه ســود پرداختی و نیز افزایش 
خدمات غیرحضوری از جمله اقداماتی است که به 
طور پیوسته در دستور کار ماست و در سال جاری 

نیز به طور جدی پیگیری خواهد شد. 
حســین زاده اعتماد مردم به بانک ملی ایران را 
ســرمایه اصلی این بانک خواند و با تاکید بر این که 
همه موفقیت های این نهــاد اقتصادی و اجتماعی 
مدیون حمایت های عموم مردم است، اظهار کرد: 
بانک ملی ایران در سال جهش تولید، موفقیت های 
بزرگی کسب کرد و در سال »تولید، پشتیبانی ها و 

مانع زدایی ها« نیز این روند ادامه خواهد یافت. 
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشــاره به این که 
بخش عمده تولید در کشــور با حمایت مستقیم یا 
غیرمستقیم نظام بانکی انجام می شود، ادامه داد: در 
دوره شیوع کرونا، از تولید اقالم بهداشتی تا فعالیت 
بنگاه های اقتصادی خرد و کالن مورد حمایت بانک 
ها بوده و نقش بانک ملی ایران نیز در این مسیر بسیار 

پررنگ بود.
وی همچنین از تشکیل ســتادی برای تحقق 
اهداف شعار سال در بانک ملی ایران خبر داد و با بیان 
این که همه باید موانع تولید را شناسایی کنیم و در 

رفع آنها بکوشیم، اظهار کرد: ما در راستای اصالح 
قوانین و مقررات می کوشیم تا روند تولید در کشور 

با سرعت بیشتری ادامه یابد.
حســین زاده همچنین با یــادآوری اقدامات 
بانک ملی ایران در ارائه محصوالت فناورانه که تازه 
ترین آنها در ملی شو ۴ رونمایی شد، ادامه داد: روز 
۲۸ اسفند ماه سال گذشــته بیش از 111 میلیون 
تراکنش در بســتر بانک صورت گرفته که نشــان 
دهنده زیرساخت های توســعه یافته و قوی ایجاد 

شده است.
وی با بیان این که حدود 9۲ درصد تراکنش ها 
در بانک ملی ایران به صورت غیرحضوری انجام می 
شــود، اظهار کرد: تالش می کنیم زیرساخت های 
بانک بیش از پیش توســعه یابد تا میزان خدمات 

غیرحضوری به صد در صد نزدیک شود.
مدیرعامــل بانک ملــی ایــران همچنین به 
خدمات ارائه شده توسط بیمارستان بانک در سال 
گذشــته اشــاره کرد و با بیان این که انجام بیش از 

۲۵۰ جراحی قلب باز و ۵۰۰ عمل جراحی مغز در 
این مرکز درمانی باعث افتخار است، گفت: خدمات 
این بیمارستان در دوره شیوع کرونا بسیار قابل توجه 
بود؛ ضمن این که بیمارستان در دوره ارائه خدمات، 
به طور جدی بازسازی و بهسازی شده و تجهیرات 
بسیار پیشرفته ای نیز در آن به کار گرفته شده است.

رئیس هیات مدیــره بانک ملی ایــران نیز در 
این جلســه با قدردانی از خدمات ارائه شده توسط 
کارکنان در سال گذشته به ویژه در روزهای پایانی 
سال، تاکید کرد که خدمت رســانی به مشتریان 
نباید تعطیل شــود، اما پروتکل های بهداشتی نیز 

باید به صورت حداکثری رعایت شود. 
عباس شــفیعی با اشــاره به این که بانک ملی 
ایران در زمینه ارائه خدمات بهداشتی به کارکنان 
و ایمن سازی شعب در مقابل ویروس کرونا هزینه 
قابل توجهی داشته اســت، اظهار کرد: امیدواریم 
با همکاری همه مشــتریان و کارکنان، آثار منفی 

بیماری کرونا به حداقل ممکن برسد.

مدیرعامل بانک ملی:

 اهداف بانک ملی ایران به سرعت 

در حال تحقق است
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بانک و بیمه
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

در راستای اجرای برنامه ها و سیاست های بانک پارسیان برای 
تحقق شعار سال 1۴۰۰ تحت عنوان "تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها" نخستین اوراق گواهی اعتبار مولد)گام( بانک پارسیان 

منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارســیان، در راســتای اجرای 

برنامه ها و سیاســت های بانک پارســیان برای تحقق شعار سال 
1۴۰۰ تحت عنوان "تولید، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی ها" و به 
منظور تامین نیازهای سرمایه در گردش زنجیره های تامین بنگاه 
های تولیدی و کمک بیشتر به تولید، نخستین اوراق گواهی اعتبار 
مولد)گام( بانک پارسیان به صورت همزمان در دو زنجیره خودرو و 

فوالد به عنوان یکی از مهم ترین زنجیره های تولید در کشور، منتشر 
شد.بانک پارسیان در بین بانک های خصوصی اولین بانکی است 
که حسب تکالیف دولت محترم و بانک مرکزی ج.ا.ا در حمایت از 
تولید و تامین سرمایه درگردش غیر تورمی بنگاه های مولد، موفق 

به صدور اوراق گام در سیستم بانکی شد. 

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان
     صدور نخستین اوراق گام )گواهی اعتبار مولد(
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سرزمین من
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

    تولید بیش از نهصد میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی
بیش از نهصد میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در اسفند 
سال گذشته از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی تولید و به 
شبکه سراسری تحویل شــد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون مهندسی 
و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در اسفند 99 

گفت: در دوازدهمین ماه سال گذشــته، به میزان 9۴۵ میلیون 
و ۲9٦ هزار و ۵۰۰ کیلووات ســاعت انرژی خالص در واحدهای 
بخاری و ســیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شــبکه سراسری 
تحویل شــده است.دوستی در ادامه به ســهم تولید واحدهای 
بخاری و سیکل ترکیبی در ماه اســفند اشاره کرد و بیان داشت: 

از این میزان انــرژی تولیدی، ۴۴٦ میلیــون و ۲۸۵ هزار و ۵۰۰ 
کیلووات ســاعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی 
و ۴99 میلیون و 11 هزار کیلووات ســاعت انرژی در واحدهای 
نیروگاه بخار تولید شده اســت.این میزان انرژی در حالی تولید 
شده است که نیروگاه شهید رجایی در فصل تعمیرات قرار دارد، 

به طوری که هم اکنون واحد ۲۵۰ مگاوتی شماره ۴ بخاری برای 
انجام تعمیرات بازدید دوره ای، واحد شماره ۴ گازی برای انجام 
تعمیرات بازدید محفظه احتراق و نازل و واحد شماره ۲ بخاری 
ســیکل ترکیبی هم برای انجام تعمیرات نیمه سنگین از مدار 

تولید، خارج شده اند.

خبرخبر

 کیفیت آب ایالم باالتر از 
استانداردهای کشوری است

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم 
گفت: تمام شاخص های کیفیت و سالمت آب 
شرب استان ایالم از اســتانداردهای کشوری 
باالتر اســت. به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان، نوراله تیموری با اعالم این 
خبر اظهار داشت: آب آشامدینی استان  ایالم به 
طور روزانه در نقاط مختلف استان شامل منابع 
تامین آب ) چاهها و چشــمه ها و تصفیه خانه 
آب ( مخازن و شبکه توزیع از نظر شاخص های 
متعدد میکروبی، فیزیکوشــیمیایی ، کدورت 
و کلر باقیمانده نمونه بــرداری و آزمایش می 
شوند.وی افزود: در مجموع 3۰ شاخص کیفی 
مورد سنجش قرار می گیرد و این پایش و اندازه 
گیری در تمام محدوده استان ایالم و شهرها و 
روستاه های تابعه به صورت سیار و نیز در محل 
آزمایشگاه مرکزی شرکت انجام می گیرد.مدیر 
عامل شــرکت آب و فاضالب ایالم، اضافه کرد: 
عالوه برکنترل روزانه آزمایشگاه شرکت، شبکه 
بهداشت زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی نیز به 
طور مجزا بررسی شــاخص های های کیفی و 
سالمت آب شرب شــهروندان را بر عهده دارد.

وی در ادامه ضمن تاکید بــر حفظ منابع آبی 
موجود اظهارداشت: از آنجا که میانگین بارش 
سال آبی جاری نسبت به میانگین بارش سال 
گذشته و مدت مشــابه در بلند مدت کاهش 
داشته است لذا حجم آب ذخیره شده باکاهش 
روبرو بوده وانتظار میرود مشــترکین با رعایت 
الگوی مصرف در حفظ منابع آبی بیش از پیش 
کوشا باشــند. تیموری یادآور شــد: به منظور 
خدمات رســانی مطلوب تر، مشــترکان آب  
می توانند در صورت مشاهده هر گونه مشکل 
در خصوص کمیــت و یا کیفیــت آب، ضمن 
تماس با سامانه ارتباطات مردمی 1۲۲، شرکت 
آب و فاضالب استان ایالم را در ارائه هر چه بهتر 
خدمات یاری نمایند.مدیر عامل شــرکت آب 
و فاضالب ایالم گفت: تمام تالش و کوشــش 
همکاران شــرکت آبفای اســتان در راستای 
حصول اطمینان از کیفیت آب شرب از ابتدای 
نقطه تامین آب تا زمان تحویل به مشــترکین 

می باشد.

نوروز امسال ۱۲ تصادف منجر 
به فوت در جاده های استان 

مرکزی ثبت شد
معاون حمــل و نقــل اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: نوروز 
امسال 1۲ تصادف منجر به فوت در جاده های 
این اســتان به وقوع پیوســت که در مقایسه با 
پارسال افزایش داشــت. »علی امیری« افزود: 
1۴ نفر نوروز امسال در حوادث جاده ای استان 
مرکزی جان خود را از دست دادند که تعداد این 
افراد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 
۴۰ درصد افزایش یافته  اســت.وی ادامه داد: 
افزایش 1۴۰ درصدی ترددها از بیست و پنجم 
اسفندماه سال گذشته تا سیزدهم فروردین ماه 
سال جاری در جاده های استان مرکزی از جمله 
مهمترین عوامل افزایش فوتی ها در تصادفات 
جاده ای استان بوده  اســت.معاون حمل و نقل 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی یادآور شــد: 1۰ تصادف منجر به فوت 
در نوروز سال گذشته در جاده های این استان 
رخ داد که 1۰ نفر در این حــوادث جان خود را 
از دست دادند.امیری گفت: 1۵ تصادف منجر 
به فوت نوروز ســال 9۸ در جاده های اســتان 
مرکزی رخ داد و ۲1 نفر در این تصادفات جان 

خود را از دست دادند.

بهینه سازی کامل پست برق 
ساران گچساران

مدیر امور بهره بــرداری ناحیه کهگیلویه و 
بویراحمد شرکت برق منطقه ای خوزستان از 
بهینه سازی کامل پســت برق ۲3۰ کیلوولت 
ساران گچســاران خبر داد. مســعود رضازاده 
گفت: با هدف تامین برق به میزان ۵۰ مگاوات 
برای پتروشــیمی گچســاران، تفاهم نامه ای 
فی مابیــن این شــرکت و پیمانکار شــرکت 
پتروشیمی گچســاران منعقد و بعد از دو ماه 
خاموشی کامل پست برق ساران، بهینه سازی 
کامل آن انجام شد.وی با بیان اینکه با پیگیری 
های صورت گرفته در حال حاضر پســت وارد 
مدار شده، افزود: از جمله اقدامات انجام گرفته 
در پست ۲3۰ کیلو ولت ساران که 13۰ مگاولت 
آمپر ظرفیت دارد می توان به نصب و راه اندازی 
دو دســتگاه بریکر و چهار دستگاه سکسیونر 
در بخش ۲3۰ کیلوولت ) تکمیــل دو بی 1/۵ 
کلیده(، تعویض کلیه تابلوهای حفاظتی و رله 
های آن، پس کشــی و کابل اندازی مجدد کل 
پست، تعویض دو دستگاه شــارژر 1۲۵ ولت، 
پیکره بندی سیستم اتوماســیون ) DCS ( با 
ورژن ۵، تعویض کلیــه مانیتورها – HMI ها، 

سرورها و پرینترها اشاره کرد.

 عملیات توسعه شبکه آب 
میدان پینارت

به گزارش روابــط عمومی آبفا منطقه یک، 
عملیات توسعه شــبکه آب میدان پینارت به 
طول ۲۸۴ متر انجام شد.این عملیات با لوله به 
قطر ۴۰۰ میلی متر توسط پیمانکار و با نظارت 
اداره توسعه و بهره برداری آب آبفا منطقه یک 
در مدت ۷ روز انجام شد. با این عملیات توسعه، 
آبرسانی به محله پینارت اصفهان تسهیل می 

گردد.

دیدار مدیر مخابرات اصفهان 
با مدیر پست بانک استان  

مدیر مخابرات منطقه اصفهــان به همراه 
معاون مالی و پشتیبانی این مجموعه،با حضور 
در دفتر مدیر شعب پســت بانک استان، با وی 
دیدار و گفتگو کرد.به گــزارش روابط عمومی 
مخابرات منطقه اصفهان،اســماعیل قربانی 
مدیر مخابرات منطقه اصفهــان در این دیدار 
صمیمی که برگزار شــد؛ضمن تبریک سال 
جدید و اعیاد شــعبانیه،بر همکاری دو جانبه  
پســت بانک و مخابرات در جهت گســترش  
خدمت رســانی بهتر به هم استانی های عزیز 
تاکید کرد.افشــین کالنی مدیر شعب پست 
بانک استان نیز با استقبال از پیشنهاد افزایش 
ســطح  همکاری دو جانبه آمادگی مجموعه 
متبوع خود را بــرای مذاکــرات کاربردی در 
راستای هم افزایی جهت توســعه خدمات و 
سرویس های مخابراتی در سطح استان اعالم 

کرد.

تخفیف درپرداخت قبوض تلفن 
ثابت  منطقه گلستان تا پایان 

اردیبهشت سال جاری
در راستای اجرای سیاســتهای تشویق و 
ترغیب مشــترکین تلفن ثابت نسبت به واریز 
بدهی خــود ، پرداخت قبض تلفــن ثابت با 
تخفیف قابل انجام اســت .با همکاری و تعامل 
فی مابین شــرکت مخابرات ایران و شــرکت 
» آی گــپ« ، تمامی مشــترکین تلفن ثابت 
که دارای بدهی تاسقف 3۰۰ هزار ریال اعم از 
صورتحساب دوره و یا بدهی معوقه می باشند 
میتوانند از این طرح استفاده نمایند.حمیدرضا 
قاسمی مدیر مالی مخابرات منطقه گلستان 
ضمن اعالم این خبر افزود: مشــترکینی که 
تا پایان اردیبهشــت ماه ســال جاری با نصب 
برنامه نرم افزاری )اپلیکیشــن( » آی گپ« بر 
روی رایانه و یا گوشی های تلفن همراه ، نسبت 
به واریز بدهی خود اقــدام نمایند از تخفیفی 
معادل 1۵ درصد به ماخــذ کل مبلغ بدهی و 

قابل پرداخت برخوردار خواهند شد.

 شمار شهرهای قرمز کرونایی 
استان ایالم به پنج مورد 

افزایش یافت
 رییس دانشــگاه علوم پزشکی ایالم گفت: با 
توجه به کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی، 
شمار شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونایی این 
استان به پنج شهرســتان افزایش یافت. دکتر 
محمد کریمیان اظهار داشــت: طی شبانه روز 
گذشته سه شهرســتان ایالم، ایوان و چرداول 
نیز در وضعیــت قرمز کرونا قــرار گرفتند که با 
احتساب شهرستان های آبدانان و دهلران تعداد 
شهرهای قرمز استان به پنج شهر افزایش یافت.

به گفته وی، شهرســتان های دره شهر، بدره، 
مهران، سیروان، ملکشاهی و هلیالن نیز از امروز 
در وضعیت نارنجی قرار دارند.رییس دانشــگاه 
علوم پزشکی ایالم با بیان اینکه موج چهارم کرونا 
با سرعت در حال پیشرفت از نیمه غربی به سمت 
نیمه شرقی کشور است، یادآور شد: عدم استفاده 
از ماسک، حضور در دورهمی ها و مراسم عروسی 
و ســوگواری از عوامل تغییر وضعیت اســتان 
هستند که امیدواریم مردم این موضوع را جدی 

گرفته و بار دیگر کرونا را شکست دهند.

مدیرعامل شرکت گازاســتان مرکزی بابیان اینکه 
روابط عمومی پل ارتباطی میان ادارات ومشــترکین 
وهمچنین رسانه های جمعی اســت ابرازکرد:روابط 
عمومی می تواند بانگرشی مثبت وعمیق درجهت دهی 
چگونگی مصرف مشترکین گازطبیعی تاثیرگذاربوده 
وموجب توسعه ورشد اقتصادی و شکوفایی وبالندگی 
این صنعت بزرگ باشــد. به گــزارش روابط عمومی 
شرکت گازاســتان مرکزی محمدرضاسمیعی افزود: 
روابط عمومی نشــان دهنده پویایی شرکت گازبوده 
وعملکرداین مجموعــه را با نگاه حرفــه ای می تواند 
بالنده تر درجهت تعالی ونیل به جایگاه شایسته واقعی 
خود نشــان داده وظرفیتهای بیشتری راجهت بازتاب 
اعمال وجایگاه شرکت گازنشــان دهد. وی اضافه کرد: 
با وجود تحریمها،مشکالت روزمره اقتصادی و بیماری 
کووید19  و سایر چالشها، ترویج فرهنگ صرفه جویی 

ودرست مصرف کردن درسرلوحه کاروتالش شرکت 
گازمی باشــد واین برعهده روابط عمومی اســت که 
چگونه ،چطور ودرچه مواقعــی بتواند پیامهای خودرا 
ابالغ نموده ونگاه حرفه ای خودراجهت فرهنگ سازی 
مصرف بهینه انرژی وبه خصــوص گازطبیعی،مورد 
توجه ودید قرارداده وبازخوردبیشتری را ازمخاطبین 
ومشترکین بگیرد.ســمیعی درآخرگفت : ارتباطات 
ما به طورموثر باســازمانها،نهادها ومشــترکین گاز 
باشــماره تلفن گویای 3۲۴1۲۰٦٦ســامانه ارتباط 
بــا مشــتران وتلفــن ســتقیم3۲۷۸3۰۲۰برقرار 
اســت وبااســتفاده وراهنمایــی ومشــاوره ازنقطه 
نظرات،پیشــنهادات وانتقادات سازنده،مشــتریان 
خودراعضوی ازسازمان دانسته ودرکناررسالت خویش 
وپاسداشت ارزشها،درمسیربهبودمستمرگام برداشته 

وهرروزازروزدیگر پویاتر ومثمرالثمرتر باشیم.

مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی قزوین 
گفت: ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار از منابع این شرکت در 
سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« برای رشد 
زیرساخت شهرک ها و نواحی صنعتی استان هزینه 
خواهد شد.حمیدرضا خانپور افزود: این میزان اعتبار 
صرف تقویت شبکه برق، آبرسانی، گازرسانی، خیابان 
کشی و توسعه فضای سبز و تکمیل طرح های تصفیه 
خانه ای در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین 
هزینه خواهد شد.این مسئول گفت: تقویت امکانات 
و توسعه زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی 
رابطه مستقیمی در رشد جذب سرمایه گذاری دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین 
یادآور شد: سال گذشته هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای 
توسعه زیرساخت ها در شــهرک ها و نواحی صنعتی 

استان هزینه شــده بود.خانپور با بیان اینکه طی سال 
های اخیر قزوین رتبه های برتر کشور در جذب سرمایه 
گذار در شهرک ها و نواحی صنعتی را به خود اختصاص 
داده است،خاطر نشــان کرد: با ایجاد زیرساخت های 
مناسب و همراهی و همدلی دســتگاه های مختلف 
امیدواریم این روند را در سالی که از سوی مقام معظم 
رهبری به نام »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی« نام 
گذاری شده است، تداوم ببخشیم.مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان قزوین، ایجاد یک شهرک 
صنعتی در جوار بزرگراه غدیر، توسعه شهرک صنعتی 
کاســپین یک و حیدریه و رونق بخشــی به شهرک 
صنعتی کوهین را با جذب سرمایه گذار از اولویت های 
کاری امسال این شــرکت عنوان کرد.استان قزوین 

دارای 13 شهرک و ٦ ناحیه صنعتی است.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی:

ازاولویتهای مهم روابط عمومی،تبلیغات گسترده فرهنگ سازی مصرف بهینه انرژی است 

۲ هزار میلیارد ریال برای رشد زیرساخت 
شهرک های صنعتی قزوین هزینه می شود

طی  مراسمی با حضور مسئوالن مدیریت شهری 
و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
فارس، دبیرخانه شــهر جهانی صنایع دســتی در 
شیراز رسما آغاز به کار کرد.شیراز - خبرنگار روزنامه 
ثروت : این  مراسم که در یکی از باغهای شیراز برگزار 
شد، دبیرخانه دائمی شــهر جهانی صنایع دستی، 
رســما در شــیراز آغاز به کار کرد.مدیرکل میراث 
فرهنگی فارس در این مراســم با اشاره به وجود ۲۰ 
هزار هنرمند صنایع دســتی در شیراز، گفت: 9۵۰ 
کارگاه فعال در این کالنشــهر وجود دارد که حدود 
۲ هزار نفر از این هنرمندان بیمه شــده اند.مصیب 
امیری گفت: مجموعه های مختلفــی در جهانی 
شدن شیراز تاثیر داشتند و ارگانهای دولتی متولی، 
مدیریت شهری و اساتید حوزه صنایع دستی شیراز 
در این مهم سهم بســزایی دارند.او افزود: در کشور 
1۴ شهر و روستا بعنوان شهرها و روستاهای جهانی 
در حوزه صنایع دستی نامگذاری شدند که ۲ مورد 
آن شامل آباده در حوزه منبت و شیراز شهر جهانی 
صنایع دستی در استان فارس واقع است.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 
فارس ادامه داد: امروز شاهد افتتاح دبیرخانه شهر 
جهانی صنایع دستی در شــیراز هستم که انتظار 
می رود با این اقدام زمینه ای برای فروش و بازاریابی 
محصوالت صنایع دستی نیز ایجاد شود که این مهم 
با همدلی و هم افزایی همه محقق خواهد شد.معاون 
گردشــگری، هماهنگی و مدیریت امــور زائرین 
استانداری فارس نیز در این مراسم با تقدیر از همه 
دست اندرکاران این حوزه گفت: استان فارس امروز 
مانند خورشــیدی در کانون توجهات عالم هنر و 
صنایع دستی می درخشد و از همه دست اندرکارانی 

که این داشــته ها را گرامی می دارند و یاد و خاطره 
نیاکانی از این مرز و بوم را که با هنر مانوس بودند زنده 
نگاه می دارند، تقدیر می کنیم .سید علی نقی طبیب 
لقمانی افزود: این داشته ها با تالشی که فرزندان این 
مرز و بوم در 3 تا۴ سال گذشته داشتند به عنوان ثبت 
جهانی رسیده و باعث هویت بخشی شده و امیدوار 
هستیم که این فرآیند ادامه داشته باشد.او با اشاره 
به ثبت آباده به عنوان شهر جهانی منبت و شیراز به 
عنوان شهر جهانی صنایع دستی ادامه داد: امیدوارم 
شهر جهانی فرش را نیز در آینده در فیروزآباد داشته 
باشیم.لقمانی با قدردانی از شورا و شهرداری شیراز 
در حمایت از عنوان شــهر جهانی صنایع دســتی 
اظهار کرد: در حال حاضر از مجموع 1۰1 یک شهر 
و روستای ثبت شده جهانی مربوط به صنایع دستی، 
کشور ما جایگاه بسیار ارزشمندی دارد و 1۴مورد از 

آنها در ایران است و مقام نخست را به خود اختصاص 
داده که  قطعا تمدن باالی مــردم ایران هم برازنده 
این جایگاه است.معاون اســتانداری فارس گفت: 
زیرمجموعه های سازمان یونسکو به درستی به این 
ظرفیت کشور ما پی بردند و بر آن صحه گذاشتند.

شهردار شــیراز نیز در این مراسم گفت: با اجرای 
پروژه های متعدد شهرســازی در بافت تاریخی 
این کالنشــهر، به زودی آینده متمولین شیرازی 
مجددا برای سکونت به بافت تاریخی بازخواهند 
گشت.حیدر اسکندرپور  افزود: همکاری جمعی 
مدیران شهری، اداره کل میراث فرهنگی و هدایت 
اســتانداری فارس موجب ایجاد ایــن دبیرخانه 
و خلق یک فرصت جدید برای کالنشــهر شیراز 
شــد.او افزود: شــاید گاهی اوقات با نگاه سخت 
افزاری صرف تصور کنیم که توســعه یک شــهر 

صرفا با ایجاد زیرســاخت های ســخت افزاری و 
توسعه ای اتفاق می افتد اما حقیقت این است که 
شــهرهایی مانند شــیراز که در طراز بین المللی 
هســتند می توانند و باید در عرصه های فرهنگی 
و هنری برند تعریف کنند، چــرا که تعریف برند 
در این حوزه ها موجب تولید ثروت، اشــتغالزایی 
و اقتصاد شــهری قدرتمند در این شهرها خواهد 
شد.شهردار شیراز خاطرنشــان کرد: زمانی که 
در سطح جهانی شــیراز را به عنوان شهر جهانی 
صنایع دســتی معرفی می کنیم قائدتا تولیدات 
صنایع دســتی ما در عرصه بین المللی قابل ارائه 
است.اســکندرپور با تاکید بر اینکه پیشرفت در 
سایه همدلی همراهی و همگامی اتفاق می افتد، 
گفت: اگر امروز در بافت تاریخی شــاهد اقدامات 
ارزشمندی هستیم، نتیجه همکاری و هماهنگی 
شــهرداری شــیراز و اداره کل میراث فرهنگی 
فارس است.او یادآور شــد: هم اینک 3۲ پروژه در 
بافت تاریخی شیراز در دست اجراست و در شش 
ماه اول امســال نیز پروژه های جدید تعریف شده 
اجرایی می شــوند.  شهردار شــیراز خاطرنشان 
کرد: سیاستگذاری شــورای پنجم و شهرداری 
شیراز در این دوره از مدیریت شهری و حرکت به 
سمت احیاء و باز زنده سازی و جاری کردن زندگی 
در بافت تاریخی موجب خواهد شــد تا دو سال 
آینده بافت تاریخی شیراز را ثبت جهانی کنیم.

اسکندرپور افزود: وقتی می گوییم شیراز باید مثل 
شیراز باشد یعنی شیراز برای ادامه حیات و بقای 
خود نیاز به کپی برداری از جایــی ندارد، چرا که 
شیراز خود تاریخی غنی دارد و با داشته های خود 

می تواند شیراز باشد.

آغاز به کار دبیرخانه شهر جهانی صنایع دستی در شیراز

مدیر بهره برداری شرکت فوالد امیرکبیر کاشــان از ثبت سه رکورد 
جدید در این شرکت در اواخر ســال 99 خبر داد.حمیدرضا فضل الهی 
در گفت و گو با خبرنگار فوالد اظهار کرد: شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
یکی از شرکت های وبسته فوالد مبارکه است و این شرکت موفق شد در 
سال 99 در خط اسیدشویی رکورد ۲3۲ هزار و ۴۵۴ تن را به ثبت برساند. 
رکوردی که در ســال 9۸ برابر با 1۸۸ هزار و ۴۰۴ تن بوده است و رکورد 

جدید افزایش بیش از ۴۴ هزار تنی را نشان می دهد.وی افزود: همچنین 
رکورد 1۵۵ هزار و 1۵ تن بــرای خط گالوانیزه که در ســال 99 به ثبت 
رسیده است؛ نسبت به ســال 9۸ )1۵۰ هزار و ۵۷ تن( ۵ هزار تن افزایش 
تولید را نشان می دهد.مدیر بهره برداری شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
ادامه داد: دیگر رکورد این مجموعه در ســال 99 نیز مربوط به خط نورد 
سرد بوده است. این خط در سال 99 رکورد تولید ۲۲۷ هزار تن را به ثبت 

رسانده که نسبت به ســال 9۸ )۲۰٦ هزار و ۴۷3 تن( تقریبا ۲1 هزار تن 
افزایش یافته است.فضل الهی گفت: با توجه به شعار سال 99 یعنی جهش 
تولید توسط مقام معظم رهبری، پرسنل شرکت فوالد امیرکبیر کاشان 
تمام تالش خود را برای ثبت رکوردهای جدید به کار بستند و این روند در 
سال 1۴۰۰ و با توجه به شعار امسال قطعا ادامه خواهد داشت و در تالشیم 

تا رکوردهای کسب شده در سال 1399 را در سال 1۴۰۰ بهبود ببخشیم.

عبدالرضا دادبود در دویســت و نود و دومین جلسه رسمی شورای 
اسالمی شــهر گرگان ضمن تبریک فرا رسیدن ســال 1۴۰۰ اظهار 
کرد: در سالی که گذشت مجموعه شــهرداری و شورای اسالمی شهر 
بر اساس آمار و ارقام دستاوردهای بسیار خوبی را کسب کردند.دادبود 
افزود: شهرداری در کنار شــورای شــهر و با کمک و همکاری مردم 
موجب شدند گرگان در مســیر توســعه ای پایدار قرار بگیرد .وی به 
افزایش قابل توجه رقم بودجه اشــاره و بیان کرد: بودجه شهرداری در 
سال 99 رقم ٦۰۰ میلیارد تومان بوده که نســبت به سال 9۸ دوبرابر 
شد و خوشــبختانه ۷۷۰ میلیارد تومان از رقم بودجه محقق شد که 
نشــان می دهد حدود 1۷۰ میلیارد تومان درآمد داشته ایم.شهردار 
گرگان تصریح کرد: برای سال 1۴۰۰ بودجه یک هزار میلیارد تومانی را 

پیشنهاد دادیم در شرایطی که می توانستیم رقم باالتری را نیز پیشنهاد 
بدهیم اما بنا بر شرایط خاص شــهری و انتخابات پیش رو ممکن بود 
تحقق آن ناممکن شــود به همین علت مصلحت دانستیم رقم هزار 
میلیارد تومانی را پیشــنهاد دهیم که با موافقت اعضای شورا مصوب 
شد.دادبود در ادامه به پروژه های بزرگ شهر گرگان اشاره و بیان کرد: 
باتوجه به فراخوان نامگذاری برای پروژه شهر بازی تاکنون 1۵۰۰ نام 
برای مجموعه پیشنهاد شده که نشان دهنده توجه بسیار خوب مردم 
و شهروندان نســبت به این پروژه مهم دارد.وی در ادامه گفت: پروژه 
های بازار موزه هفت شهر، تله کابین، موسسه ملل نیز در دست احداث 
هستند و احیای بافت تاریخی به طور جدی در دستور کار شهرداری 
قرار داشــته و گرگان را به عنوان یک مقصد جذاب گردشگری تبدیل 

کرده است.شهردار گرگان در پایان به تیم بسکتبال اشاره و اظهار کرد: 
تیم بسکتبال شهرداری در مدت سه سال اخیر در جایگاه بسیار خوبی 
قرار داشته و امید فراوان داریم امســال بتوانیم مقام قهرمانی را برای 
شهروندان کسب کنیم تا موجب افزایش نشــاط و شادابی اجتماعی 
مردم گرگان شــود.الزم به ذکر اســت در پایان این جلســه با حضور 
مهندس غراوی معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری گلستان، 
دکتر حمیدی فرماندار گرگان، خانم خلیلی مدیرکل دفتر شــهری 
و شوراهای اســتانداری و خانم همدم مدیرکل دفتر فنی استانداری 
گلستان و اعضای شورای اسالمی شهر، بودجه مصوب یک هزار میلیارد 
تومانی شهرداری گرگان در سال 1۴۰۰ به دکتر دادبود ابالغ و از طرح 

تفصیلی یکپارچه مدیریت شهری گرگان رونمایی شد.

دستاوردی دیگر در گروه فوالد مبارکه؛جابه جایی ۳ رکورد جدید در فوالد امیرکبیر کاشان

شهر گرگان در مسیر توسعه پایدار و مقصد گردشگری

آگهی مناقصه  
نوبت اول

شــهرداری ســاوه در نظر دارد رفت و روب و جمع آوری زباله ناحیه 4 خود را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واگذار نماید. لذا داوطلبان واجد 
شرایط می توانند از تاریخ 1400/1/24 تا 1400/2/4 ، ضمن اخذ شــرایط مناقصه از دبیر کمیسیون معامالت شهرداری پیشنهاد خود را در پاکت ممهور 

شده سربسته تا تاریخ 1400/2/5 تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند.
1- قیمت برآورد اولیه مبلغ 4/626/۹43/306 ) چهار میلیارد و ششصد و بیست و شــش میلیون و نهصد و چهل و سه هزار و سیصد و شش( ریال 

می باشد.
2- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 231/347/166 ریال است که باید به حساب شماره 011171128۹001 نزد بانک ملی شعبه مرکزی ساوه واریز یا 

ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری ساوه باشد. )اصل فیش یا ضمانتنامه پیوست پیشنهاد الزامی است.(
3- تاریخ بازگشایی و قرائت پیشنهادهای رسیده روز 1400/2/6 ، رأس ساعت 10 صبح در محل دبیرخانه کمیسیون معامالت شهرداری خواهد بود.

4- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه به ترتیب هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.
5- شهرداری ساوه در رد یک یا کلیه پیشنهادهای رسیده مختار است.

6- سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج اســت و در صورت نیاز متقاضیان می توانند با شماره تلفن 42222820-086 تماس 
سید مهدی حسینی - شهردار ساوهحاصل نمایند.



آگهی مفقودی
کارت ملی  هوشمند آقای مهدی آبادئی فرزند عبداله 
متولد : 13٦۵/11/1۲ به شماره ملی : ۰۰۸1۵۰۰1۷3 
به شماره سریال :۲G۴3۴9۷۴1۸ مفقود گردیده و از 
درجه اعتبارساقط می باشد.و از یابنده تقاضا می شود 
تماس  با شماره۰93۰3٦۸۸۴۴٦  امکان  در صورت 

حاصل نمایند.ورامین

آگهی مفقودی
به   13۸۷ مدل  پراید  سواری  خودرو  سبز  برگ 
شماره پالک ۲۸۸ ن 3۸ ایران ۷۲ به شماره موتور 
 S1۴1۲۲۸۷۷۷۵۰۲۴ ۲۴۴۷٦9۴ به شماره شاسی

مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سند فروش خودرو وبنچاق قبلی سند وشناسنامه 
سیستم  دوکابین  وانت  خودروسواری  مالکیت 
متالیک  مشکی  رنگ  به  مدل1391  نیسان 
شاسی  وشماره   ۵۸9۰۵zموتور شماره  به 
پالک  وشماره    NApDA۴D۲۲۰۲۰۰1۴۲۴
اعتبار  وازدرجه  گردیده  مفقود  ایران۵9  ۲1٦ج31 

ساقط است.

خبر خبر
در سال ۹۹

۲۳۳ میلیارد مترمکعب گاز 
طبیعی در کشور مصرف شد

مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز 
ایران از افزایش هشــت درصدی مصرف 
گاز طبیعی کشــور در سال 99 در مقایسه 
با ســال 9۸ خبر داد و اظهار کرد: در سالی 
که گذشــت ۲33 میلیارد مترمکعب گاز 

طبیعی در کشور مصرف شد.
محمدرضــا جوالیــی دربــاره مقدار 
مصرف کل گاز طبیعی ایران در سال 99 به 
خبرنگار شانا گفت: از مجموع ۲33 میلیارد 
مترمکعب مصرف گاز طبیعی کشور، 1۲۲ 
میلیارد مترمکعب ســهم بخش خانگی، 
تجاری و صنایع غیرعمــده، ۲۴ میلیارد 
مترمکعب سهم صنایع عمده و ٦٦ میلیارد 
مترمکعب گاز تخصیص یافته به نیروگاه ها 

بوده است.
وی با بیان اینکه مصرف گاز طبیعی در 
هر سه بخش نسبت به ســال 9۸، هشت 
درصد افزایش یافته اســت، تصریح کرد: 
مصرف گاز در ســالی که گذشــت به ویژه 
در بخش نیروگاهــی و خانگی رکوردهای 
تازه ای ثبت کرد، اما این موضوع مدیریت 
شــد و هیچ قطعی گازی در کشــور اتفاق 

نیفتاد.
مدیر دیســپچینگ شــرکت ملی گاز 
ایــران تأکید کــرد: نیروگاه ها در ســال 
9۸ به طور میانگین روزانــه 1٦۷ میلیون 
مترمکعب گاز دریافت کردند که این مقدار 
در سال 99، به 1۸1 میلیون مترمکعب در 
روز رسید و نشان دهنده دریافت ۵ میلیارد 

و 1۰۰ میلیون مترمکعب گاز بیشتر است.
به گفته جوالیی، مقدار گاز تزریق شده 
به شبکه خطوط سراسری در سال 99 هم 
۲٦۲ میلیارد مترمکعب بود که نســبت به 

سال 9۸، ٦ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین با اشــاره بــه مصرف گاز 
طبیعی در فروردین ماه امسال، گفت: این 
مقدار در ۲۴ ساعت گذشته ٦۰٦ میلیون 

مترمکعب بوده است.
به گزارش شانا، مصرف گاز طبیعی کل 
کشور در سال 9۸، ۲1٦ میلیارد مترمکعب 
و در نیمه نخست ســال 99، 1۰۴ میلیارد 
مترمکعب بوده و به این  ترتیب 1۲9 میلیارد 
مترمکعب گاز طبیعی در پاییز و زمستان 

1399 مصرف شده است.

به همت محققان دانشگاه سمنان ثبت 
اختراع شد

طرح نیروگاه ترکیبی 
 دودکش خورشیدی 

با گاز فلر
نیروگاه ترکیبی دودکش خورشیدی با 
گاز فلر توسط محققان دانشکده مهندسی 
مکانیک دانشــگاه ســمنان و با همکاری 
پارک علم و فنــاوری این دانشــگاه ثبت 

اختراع شد.
به گزارش ایسنا، داود معروفی، مسئول 
مرکز مالکیت فکری پــارک علم و فناوری 
دانشگاه سمنان با اعالم این خبر گفت: این 
اختراع توسط دکتر محمدصادق ولی پور، 
عضو هیئت علمی دانشــکده مهندســی 
مکانیــک و مهنــدس محمدمهــدی 
اسماعیلی دانش آموخته کارشناسی ارشد 
این دانشــکده در اداره کل ثبت اختراعات 

کشور به شماره 1۰۰۸۰۵ به ثبت رسید.
ولی پور در توضیح ایــن اختراع گفت: 
نیــروگاه دودکش خورشــیدی، فناوری 
نوینــی از نســل نیروگاه هــای حرارتی 
خورشیدی است که عالوه بر تولید معمول 
برق و استخراج برق از انرژی ذخیره شده، 
در تولید آب شــیرین، تولید محصوالت 
کشاورزی، تصفیه هوا و شکست وارونگی 

دما نیز کاربرد دارد.

قدردانی امام جمعه نیشابور 
از مدیرعامل فوالد خراسان

قدردانی امام جمعه نیشــابور از مدیرعامل 
فوالد خراســاندنیی معدن -حجه االســالم 
یعقوبــی: رویکرد نــو و مســئولیت پذیری 
اجتماعی مدیریت فوالد خراســان شایســته 

قدردانی است.
به گزارش  صنعت و معدن، حجت االسالم 
سیدقاســم یعقوبی، امام جمعه نیشابور پیش 
از ظهر امروز در  نخســتین  دیدار سال جدید 
مدیرعامل مجتمع فوالد خراســان با ایشان، 
ضمــن آرزوی توفیــق برای دکتــر غفوری و 
همکاران مجتمــع، حضور مســئوالنه فوالد 
خراســان را در حیطه های اجتماعی نشــان 
دهنده نگاه نو مدیریت این شرکت دانست و از 

وی قدردانی کرد.
یعقوبی با اشــاره به نامگذاری سال جدید از 
سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال »تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« اظهار امیدواری 
کرد کــه دغدغه رهبــر انقالب دربــاره رونق 
تولید و اشــتغال جوانان با تالش، هم افزایی و 
تعامل دولت و مجلس و دستگاه های مسئول 
با صنعتگران و کارگزاران حوزه اقتصاد و تولید 

جامه عمل پوشانده شود.
کســری غفوری، مدیرعامل مجتمع فوالد 
خراسان با تشــکر از همراهی های مسئوالن 
شهرســتان و به ویــژه حمایت امــام جمعه 
شهرســتان بر تداوم راهبرد فوالد خراسان در 
حوزه مســئولیت های اجتماعی تاکید کرد و 
افزود: با وجود تحریم های ظالمانه، جهادگران 
اقتصاد و صنعت کشــور پایمردانــه به ایفای 
مســئولیت ملی و دینی خــود در حفظ توان 
تولید داخــل و ارتقای آن کوشــیده اند و امید 
است که این روند با تاکید مقام معظم رهبری 
بر پشتیبانی و مانع زدایی در این عرصه، در سال 

1۴۰۰ رشد و شتابی قابل مالحظه ای بیاید.

در تاریخ صنعت خودروی کشور 
محقق شد

رکورد ایران خودرو در 
شاخص رضایت مشتریان از 

خدمات پس از فروش
براساس نتایج نظرسنجی  شرکت بازرسی 
کیفیت و استاندارد ایران از هموطنان، شرکت 
خدمات پس از فروش ایران خودرو )ایســاکو(، 
در بهمن ماه ســال 99 با کســب امتیاز ۷۸۴، 
رکورد شاخص رضایت مشتریان را در خدمات 
پس از فروش خودروســازان داخلی پشت سر 
گذاشت.مدیر عامل شــرکت خدمات پس از 
فروش ایران خودرو گفت: این شرکت در بهمن 
ماه 99 با کسب امتیاز ۷۸۴ در شاخص رضایت 
مشتریان، در میان خودروسازان داخلی دارای 
بیش از 1۰ نمایندگی، رکــوردی تاریخی را به 
ثبت رساند.مهدی مونســان افزود: ایساکو با 
برنامه ریزی صحیح توانســت از ابتدا تا انتهای 
سال 99، در مســیری صعودی، امتیاز خود در 
این زمینه را به صــورت ماهیانه افزایش دهد و 
عالوه بر شکستن رکورد در پاییز 99، در بهمن 
ماه نیز با چهارده امتیاز رشــد نسبت به مدت 
مشابه در ســال 9۸، صدرنشین حوزه رضایت 

مشتری تمامی خودروسازان کشور شود.
وی ادامه داد: در ســالی که گذشت، صنعت 
خودرو همچون ســایر بخش های کشــور به 
دلیل مقابله با مشــکالت اقتصادی ناشــی از 
تحریم های ظالمانه و شیوع بیماری کووید 19، 
با دشواری های بسیار روبرو بود، اما از آن جا که 
هدف اصلی ایساکو، ارایه بهترین خدمات پس 
از فروش به مشتریان است، تالش  دو چندانی در 
این مسیر صورت گرفت و موانع، به فرصت های 
رشد بدل شد و با انجام اقدامات اصالحی و قرار 
گرفتن در مدار توسعه پایدار، این موفقیت برای 

خودروساز بزرگ کشور به دست آمد.

قرارداد جمع آوری فلرهای 
رگ سفید امضا شد

مدیر عامل پاالیشگاه بیدبلند با بیان اینکه 
این مجموعه در شرایط بحران تامین گاز در خط 
اول قرار داشــتیم، گفت: این قرارداد به ارزش 
یک میلیارد یورو بین بیدبلند و مناطق نفتخیز 
جنوب امضا شد.به گزارش ایلنا، محمود امین 
نژاد در مراسم انتقاد قرارداد ساخت ۲۴ دستگاه 
کمپرسور ســانتریفیوژ با سازندگان داخلی به 
ارزش ۷۵ میلیون یورو و انعقــاد قرارداد جمع 
آوری گازهای همراه نفت منطقه رگ ســفید 
به ارزش 9۰ میلیون یورو با بیان اینکه ابرپروژه 
پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس در شــرایط 
ســخت اقتصادی و کرونا در واپسین روزهای 
سال 99 افتتاح شد، اطهار داشــت: این پروژه 
ریل گذاری جمع آوری گازهای همراه نفت در 
خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر بوده 

است.

وزیر نفت با اعالم اینکه برنامه ما این است تا پایان 
1۴۰۰هیچ گاز همراه نفتی نسوزد، افزود: برای اتمام 
این پروژه ها یک پتروپاالیش نیز در مسجد سلیمان 
ســاخته خواهد شــد تا گازها جمع آوری شوند. با 
اجرای NGL 31۰۰ و 3۲۰۰ و خــارک نیز گازی 
برای سوختن نخواهیم داشت و البته پروژه بید بلند 

مهمترین همه آنها است.
به گــزارش ایلنا؛ بیژن نامدار زنگنه در مراســم 
انعقاد قرارداد ســاخت ۲۴ دســتگاه کمپرســور 
سانتریفیوژ با سازندگان داخلی به ارزش ۷۵ میلیون 
یورو و همچنین انعقاد قرارداد جمع آوری گازهای 
همراه نفت منطقه رگ سفید به ارزش 9۰ میلیون 
یورو با اشاره به شعار امســال اظهار داشت: ما از روز 
اول کاری ســال، کمیته ای تشکیل دادیم و تمامی 
اقداماتی که باید برای تحقق شعار سال اجرایی شود 
را کلید زدیم. جلســاتی با مقامات مربوطه برگزار 
کردیم و تصمیمات به دستگاه ها ابالغ شد و امروز 
نیز شاهد شروع رســمی طرح ها در راستای رونق 

تولید هستیم.
وی افزود: جمع آوری گازهای همراه و انتقال به 
بید بلند و مارون قبال آغاز شده است و امروز بخشی 

از این طرح یــک میلیارد دالری ســاخت داخل 
کمپرســورها اســت.وزیر نفت با بیان اینکه بنده 
همیشه حسرت ســوختن گازها را داشتم، گفت: 
در سال ۵1، زمانی که دانشجو بودم به منطقه سفر 
کردم و سوختن این فلرها برایم عجیب بود.نامدار 
زنگنه ادامه داد: در خاطرات اعلم آمده که شــاه هم 

دغدغه سوختن گازهای مشعل را داشت و اختالفی 
هم که با کنسرسیوم داشــت بر سر این موضوع بود 

که چرا کاری انجام نمی شود.
وی با بیان اینکه ســوختن فلرها همانند آتش 
زدن طــال و دالر اســت و همچنین موجــب آزار 
مردم می شود، خاطرنشــان کرد: در مناطق نفتی 

کشورهای دیگر هرگز اینگونه نیست که هوا سیاه 
باشــد و فلرها بســوزند اما ما در ایران وقتی سوار 
هواپیما می شویم از دود متوجه می شویم که وارد 
خوزستان شــده ایم و متاســفانه همه اینها ثروت 

هستند که در حال سوختن می باشند.
وزیر نفــت با بیــان اینکه گازهای فلــر یکی از 
دغدغه های مقام معظم رهبری بوده که به رئیس 
جمهور نیز ابالغ کرده اند، بیان داشت: طرح آماک 
یکی از طرح هایی بود که در راســتای جمع آوری 
گازهای اسیدی اجرا شد که بر پایه آن پتروشیمی 

مارون که طال تولید می کند، ساخته شد.
نامدار زنگنه با اعالم اینکه برنامه ما این اســت تا 
پایان 1۴۰۰ هیچ گاز همراه نفتی نســوزد، افزود: 
برای اتمــام این پروژه هــا یــک پتروپاالیش نیز 
در مسجد ســلیمان ساخته خواهد شــد تا گازها 
جمع آوری شــوند. با اجرای NGL 31۰۰ و 3۲۰۰ 
و خارک نیز گازی برای سوختن نخواهیم داشت و 

البته پروژه بید بلند مهمترین همه آنها است.
وی ادامه داد: ایده جمــع آوری گازها و انتقال به 
بید بلند ایده بدیع بود که روی آن کار شد و همه نیز 

برای اجرایی شدن آن همراهی کردند.

وزیر نفت:تا پایان 1400 هیچ گاز ی همراه نفت نمی سوزد
7 شماره  4226 

سه شنبه 
17 فروردین 1400

انرژی
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

مدیرعامل پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس از برگزاری مراسم 
انعقاد ســه قرارداد با شــرکت های ایرانی برای ساخت تجهیزات 
جمع آوری گازهای همراه با نفت به ارزش بیش از 1۴۲ میلیون یورو 
با حضور بیژن زنگنه خبر داد که فردا دوشنبه، شانزدهم فروردین 
ماه برگزار می شود.به گزارش برداشت روز، محمود امین نژاد اظهار 

داشت: طرح جمع آوری و انتقال گازهای ارسالی به مشعل به عنوان 
خوراک بیدبلند خلیج فارس حدود ٦۰۰ میلیون فوت مکعب گاز 
در روز در این منطقه جمع آوری می شود، این روند طی قراردادی 
مشخص بین پاالیشــگاه گاز بیدبلند خلیج فارس با شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب منعقد شده و امید است طی چند سال آتی 

به بهره برداری کامل برسد.
وی تصریح کرد: در همین راستا فردا»دوشنبه« و با حضور وزیر 
محترم نفت در مراسمی در محل وزارت نفت، ســه قرارداد برای 
تامین تجهیزات مورد نیاز این طرح با ســه شرکت  ایرانی به امضاء 

می رسد.

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان
انعقاد سه قرارداد با شرکت های ایرانی برای ساخت تجهیزات جمع آوری گازهای همراه با نفت

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران از امضای 
قراردادهای ساخت ۲۴ دستگاه الکتروکمپرسور با 
سازندگان داخلی خبر داد و گفت: استفاده از توان 
داخلی و خاموش شدن مشعل ها دو دستاورد مهم 

امضای قراردادهای امروز است.
به گــزارش ایســنا، مســعود کرباســیان در 
آیین امضای قراردادهای ســاخت ۲۴ دســتگاه 
الکتروکمپرسور با سازندگان داخلی با بیان اینکه 
جمع آوری گازهای مشــعل آثار مثبــت فراوانی  
به همراه دارد؛ از جمله افزایش درآمد برای کشــور، 
تامین خوراک پتروشیمی، جلوگیری از سوزاندن 
گازهای همراه نفت، اظهار کرد: در حال حاضر پیوند 
مناسبی بین صنعت نفت و سازندگان داخلی شکل 

گرفته است.
شــرکت پاالیــش گاز بیدبلند خلیــج فارس، 
قراردادهای ســاخت ۲۴ دســتگاه کمپرســور 

سانتریفیوژ و احداث ایستگاه جمع آوری گازهای 
همراه نفت منطقه رگ سفید به ارزش 1٦۵ میلیون 
یورو را بــا هدف اجرای طرح جمــع آوری گازهای 

مشعل با سه شرکت ایرانی امضا کرد.
قرارداد ســاخت، نصب و راه اندازی ۲۴ دستگاه 
کمپرسور ســانتریفیوژ گریز از مرکز به ارزش ۷۵ 
میلیون یورو با شــرکت های توربوکمپرسور نفت 
 )TUGA( و مهندسی و ساخت توربین مپنا  )OTC(
و قرارداد جمع آوری گازهــای همراه نفت منطقه 
رگ ســفید به ارزش 9۰ میلیون یورو با شــرکت 
طراحی و مهندســی صنایع انرژی )EIED( امضا 
شد. شرکت توربوکمپرســور نفت )OTC( ساخت 
1٦ دستگاه کمپرســور ســانتریفیوژ واحدهای 
بهره برداری آغاجاری ۵ و بی بی حکیمه 1 و ایستگاه 
پیش تراکم گاز بازگردانی پازنان را عهده دار شــده 
است و شــرکت مهندسی و ســاخت توربین مپنا 

)TUGA( نیز هشت دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ 
ایستگاه جمع آوری گازهای همراه بی بی حکیمه ۲ 

را می سازد.
طرح های جمع آوری گازهای مشعل با هدف 
جلوگیــری از گازســوزی، رعایــت مالحظات 
زیســت محیطی، ایجاد ارزش افزوده از گازهای 
سوزانده شده در شــرق رودخانه کارون و تأمین 
خوراک پایدار شــرکت های پتروشیمی تعریف 
شده اســت. به این منظور، دو قرارداد »بهسازی 
و احــداث تأسیســات جمــع آوری گازهــای 
مشــعل« شــهریورماه 9۷ میان شــرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب و شــرکت های پاالیش 
گاز بیدبلند خلیج فارس و پتروشــیمی مارون با 
حجم مجموع سرمایه گذاری یک میلیارد و 3۰۰ 

میلیون دالر امضا شد.
قــرارداد امضاشــده با شــرکت پاالیــش گاز 

بیدبلند خلیج فارس بــه ارزش یک میلیارد و 1۰9 
میلیون دالر شــامل ۲۷ طرح احداث ایستگاه های 
جمع آوری گازهای همراه، بهسازی ایستگاه های 
موجــود و انتقال گازهــای جمع آوری شــده به 
پاالیشــگاه بیدبلند اســت. با اجرایی شــدن این 
طرح ها حــدود ٦۰۰ میلیون فوت مکعــب در روز 
گازهای همراه جمع آوری و به پاالیشــگاه منتقل 
و ساالنه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن C۲+ به 
خوراک پاالیشگاه افزوده می شود که گامی بلند در 
رفع مشکل کمبود خوراک این پاالیشگاه و صنایع 

پتروشیمی وابسته پایین دست به شمار می رود.
با اجرای این طرح و فــرآورش گازهای همراه، 
روزانه حدود ۴۰۰ میلیون فوت مکعب گاز سبک در 
اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد که برای 
تزریق به میدان های نفتی یا تأمین سوخت کشور 

استفاده می شود.

یک کارشــناس حوزه انرژی تاکید کرد: وقتی 
قرارداد ۲۵ ساله با کشور بزرگی مثل چین منعقد 
شــود، الجرم کشــورهای دیگری که از همکاری 
با ایران می توانند منافع داشــته باشــند به صورت 
اتوماتیک به طرف ما جذب می شوند و حتی ممکن 

است امتیازاتی بدهند.
ســیدمهدی حســینی در گفت وگو بــا ایلنا، 
درباره تفاهمنامه ۲۵ ســاله ایران و چین و تاثیری 
که در حوزه انرژی خواهد داشــت، اظهار داشــت: 
فعال ســند موجود بین ایران و چیــن، تفاهمنامه 
اســت و تفاوت زیادی با قــرارداد دارد. اصل قضیه 
قراردادهایی است که از این به بعد در چارچوب این 
تفاهمنامه امضا، تهیه و اجرا می شــود، در آن زمان 
باید حساسیت های مربوط به حاکمیت، مالکیت و 
حقوق و منافع طرفین و تضمین های اجرایی شدن 

را در نظر بگیریم.
وی تفاهمنامه هایی همچون ســند همکاری 
با چین را بــه عنــوان فاکتوری مثبــت در توازن 
دیپلماسی کشور دانست و افزود: اگر بتوانیم در یک 
مربع غیر از چین با روســیه، امریکا، اتحادیه اروپا و 
حتی شرق آسیا تفاهمانه مشــابه داشته باشیم و 
روابط اقتصادی و استراتژیک را به صورت باالنس و 
برابر با این کشورها برقرار کنیم، بخصوص در حوزه 

انرژی بسیار مثمرثمر خواهد بود.
رئیس ســابق کمیته بازنگری در قراردادهای 
نفتی با بیان اینکه دنیا هم می تواند متوجه باشــد 
که ما در مرحله یک آغاز جدید قرار داریم ، تصریح 
کرد: ما با توجه به مزیت های نســبی مهمی که از 
نظر مسائل انرژی در خاورمیانه و به لحاظ مباحث 

امنیت بین الملل در کشورهایی چون افغانستان، 
عراق، ســوریه، عراق و فلســطین داریــم، قدرت 
بزرگ منطقه ای و یکی از دل مشــغولی های دنیا 
هســتیم. بنابراین با توجه به مزیت های نسبی که 
داریم، می توانیم روابط مان را در یک دیپلماســی 
چندوجهی و متوازن برقرار کنیم که نقطه شروع آن 
می تواند امضای تفاهمنامه با چین باشد، کما اینکه 
عکس العمل هــای آن را در دنیا دیدیم، مثال امریکا 
اعالم آمادگی کرده که در کمیسیون مشترک برجام 
در روز سه شنبه آینده شرکت کند و یا مواضع مثبتی 
از اروپا دیده شد، ما به صورت جدی در حال ورود به 
یک دوران جدیدی از تعامالت بین المللی هستیم و 

کسی نمی تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. 
وی گفت: چین اکنون عالوه بر قدرت اقتصادی 
و سیاسی، یک قدرت مالی بین المللی است، 3 هزار 
میلیارد ذخیره ارزی، این کشــور را به یک قدرت 
بزرگ اقتصادی تبدیل کرده، ضمن اینکه به لحاظ 
تکنولوژی و فناوری رشد خوبی داشته و دست باال 

دارد. 
حســینی بیان داشــت: ما باید وارد همکاری 
درازمدت اقتصادی، امنیتی و استراتژیک با کشورها 
شویم و تفاهمنامه با چین می تواند همه کشورهایی 
را که دارای قدرت اقتصادی هســتند تحریک کند 
که با قدرتی مثل ایران همراه شوند، ما نیز باید از این 
فرصت با تکانه ای که در دنیا ایجاد می شود، استفاده 

کنیم. 
وی درباره خوشــنام نبودن چین در پروژه های 
نفتی توضیــح داد: نکته مهم و حســاس اینکه هر 
کشوری به دنبال ماکزیمم کردن منافع خود است، 

ما باید در تنظیم قراردادها، از نفت و گاز تا شــیالت 
و حمل و نقل و یک کمربند یک راه و جاده ابریشــم 
گروه های ورزیده ای بکار بگیریم، پیمان شانگهای 
از پیمان های مهمی است که در آسیا و چین نقش 
محوری دارد و ما نیز باید به آن بپیوندیم، تشــکیل 
بیمه و بانک های مشترک می تواند گره مسائل بانکی 
ما را که ممکن است با خطراتی مثل تحریم مواجه 

کند، باز کند.
حسینی افزود: در قراردادها نقش حاکمیت، 
مالکیت و مشــارکت را فرامــوش نکنیم، نقش 
مشــارکت باید پررنگ باشــد، اگر فقط سرمایه 
چینی به صــورت وام و فاینانس جــذب کنیم 
تردید اســت که درســت هزینه شــود اما اگر 
مشــارکت باشــد طبیعتا از هرگونه اتفاق سوء 
جلوگیری خواهد شــد. مشــارکت ها می تواند 
دوجانبه باشــد لزوما هم نباید در ایران باشد در 
کشــورهای ثالث هم می توانیم مشترکا با چین 
همکاری کنیــم. بعبارت دیگــر در قراردادهای 
تمامی بخش ها تیم های کارکشــته قراردادی را 

سامان دهیم که نگرانی ها در عمل منتفی شود. 
این کارشــناس حوزه انرژی تاکید کرد: وقتی 
قرارداد ۲۵ ساله با کشور بزرگی مثل چین منعقد 
شــود، الجرم کشــورهای دیگری که از همکاری 
با ایران می توانند منافع داشــته باشــند به صورت 
اتوماتیک به طرف ما جذب می شوند و حتی ممکن 
اســت امتیازاتی بدهند. این قــرارداد یک رابطه 
استراتژیک و درازمدت با کشوری است که ممکن 
است با دیگر کشــورها هم تکرار شــود و تکرار آن 

امنیت بیشتری خواهد آورد.

وی ادامه داد: مثال وقتی دوستان بیشتری داشته 
باشیم، اگر در سازمان ملل مشکلی پیدا کنیم قدرت 
بیشتری داشته و از کارِت داشتِن همراهان بیشتر 

استفاده خواهیم کرد. 
حسینی گفت: نوع قرارداهایی که تاکنون با چین 
داشتیم چندان مناسب نبوده، البته بپذیریم که هر 
کشوری سعی می کند منافع خود را ماکزیمم کند، 
ما اکنون باید قراردادها را درست و محکم ببندیم، 
شــرکت های نفتی چینی که در این چند ســال 
شــکل گرفتند به لحاظ مالی از جمله شرکت های 
ثروتمند هستند، هرچند به لحاظ تکنولوژی در تراز 
درجه یک های بین المللی نیستند، اما غیر از منابع 
مالی در کنار شــرکت های برتر دنیــا از تکنولوژی 

چینی ها هم می توانیم بهره ببریم. 
وی یادآور شــد: ما می توانیم میادین نفتی را با 
همکاری سرویس کمپانی های داخلی و چینی ها 
توسعه دهیم، همه اینها زمانی تضمین می شود که 

قراردادهای خوبی منعقد کنیم. 
این تحلیلگر ارشــد حوزه نفت درباره اینکه آیا 
قرارداد با چیــن در غیاب شــرکت های اروپایی و 
امریکایی مثبت است، گفت: ما باید این هنر را داشته 
باشــیم که همه امکانات دنیا را در جهت منافع مان 
بکار بگیریم، یعنی باالنس ایجا شــود، باید ارزیابی 
درستی از قضایا داشته باشــیم، از امکانات چین و 
دیگر کشورها در فضا و جای خودش استفاده کنیم، 
نقاط قوت هر کدام را با روش های شناخته شــده 
و اســتاندارد در نظر بگیریم، به ایــن معنا که یک 
دیپلماسی چندوجهی که منافع بیشتری برای ما 

دارد، بکار بگیریم.

شــرکت پاالیــش گاز بیدبلند خلیــج فارس، 
قراردادهــای ســاخت ۲۴ دســتگاه کمپرســور 
سانتریفیوژ و احداث ایســتگاه جمع آوری گازهای 
همراه نفت منطقه رگ سفید به ارزش 1٦۵ میلیون 
یورو را با هدف اجــرای طرح جمــع آوری گازهای 

مشعل با سه شرکت ایرانی امضا کرد.
به گزارش شانا، آیین امضای قراردادهای ساخت 
۲۴ دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ و احداث ایستگاه 
جمع آوری گازهای همراه نفت منطقه رگ ســفید 
به منظور اجرای طرح »بهسازی و احداث تأسیسات 
جمع آوری گازهای مشــعل« امروز )دوشــنبه، 1٦ 
فروردین ماه( با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان 
محمود امین نژاد، مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز 

بیدبلند خلیج فارس و سه شرکت ایرانی برگزار شد.

قرارداد ســاخت، نصب و راه اندازی ۲۴ دستگاه 
کمپرســور ســانتریفیوژ گریز از مرکز به ارزش ۷۵ 
میلیون یورو با شــرکت های توربوکمپرســور نفت 
 )TUGA( و مهندسی و ساخت توربین مپنا  )OTC(
و قرارداد جمــع آوری گازهای همــراه نفت منطقه 
رگ سفید به ارزش 9۰ میلیون یورو با شرکت طراحی 

و مهندسی صنایع انرژی )EIED( امضا شد.
شرکت توربوکمپرسور نفت )OTC( ساخت 1٦ 
دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ واحدهای بهره برداری 
آغاجاری ۵ و بی بی حکیمه 1 و ایستگاه پیش تراکم 
گاز بازگردانی پازنان را عهده دار شده است و شرکت 
مهندسی و ساخت توربین مپنا )TUGA( نیز هشت 
دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ ایستگاه جمع آوری 

گازهای همراه بی بی حکیمه ۲ را می سازد.

طرح های جمــع آوری گازهای مشــعل با هدف 
جلوگیری از گازســوزی، رعایت مالحظات زیست 
محیطی، ایجاد ارزش افزوده از گازهای سوزانده شده 
در شــرق رودخانه کارون و تأمین خــوراک پایدار 
شرکت های پتروشیمی تعریف شــده است. به این 
منظور، دو قرارداد »بهســازی و احداث تأسیســات 
جمع آوری گازهای مشعل« شــهریورماه 9۷ میان 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت های 
پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس و پتروشیمی مارون 
با حجم مجموع ســرمایه گذاری یک میلیارد و 3۰۰ 

میلیون دالر امضا شد.
قرارداد امضاشده با شــرکت پاالیش گاز بیدبلند 
خلیج فارس به ارزش یک میلیــارد و 1۰9 میلیون 
دالر شامل ۲۷ طرح احداث ایستگاه های جمع آوری 

گازهای همراه، بهســازی ایســتگاه های موجود و 
انتقال گازهای جمع آوری شده به پاالیشگاه بیدبلند 
است. با اجرایی شدن این طرح ها حدود ٦۰۰ میلیون 
فوت مکعب در روز گازهای همــراه جمع آوری و به 
پاالیشگاه منتقل و ساالنه حدود یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تن C۲+ به خوراک پاالیشــگاه افزوده می شود 
که گامی بلند در رفع مشــکل کمبــود خوراک این 
پاالیشگاه و صنایع پتروشیمی وابسته پایین دست 

به شمار می رود.
با اجرای این طــرح و فرآورش گازهــای همراه، 
روزانه حدود ۴۰۰ میلیون فوت مکعب گاز سبک در 
اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد که برای 
تزریق به میدان های نفتی یا تأمین ســوخت کشور 

استفاده می شود.

قرارداد ساخت تجهیزات جمع آوری گازهای مشعل امضا شد

امتیازگیری از اروپا و امریکا با کارت قرارداد ۲۵ ساله

به ارزش ۱۶۵ میلیون یورو

۳ قرارداد ساخت تجهیزات جمع آوری گازهای مشعل امضا شد
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گوناگون

حافظ
  خـرم ان روز کـز ایـــن منـزل ویـران بــروم

 آسان جان طلبــم و از پـی جـانان بــــروم
 گـر چــه دانم که بــه جایی نبـرد راه غریب
 مـن به بوی ســـر ان زلف پریشان بـــروم

 دلــم از وحشت زندان سکـندر بگـــرفت
 رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم
 چون صبا با تن بیمار و دل بـی طاقت

 بـــه هـــــواداری ان سرو خرامان بـــروم
 در ره او چــــو قلـم گـــر به سرم باید رفت

 بـا دل زخـــم کـــش و دیـده گـریان بــروم
 نـذر کـردم گـر از این غـــم به درآیــم روزی

تا در میکده شادان و غـزل خــــوان بـــــروم

شعر

سحر طبیعت، دیشموک کهگیلویه و بویراحمد
بخش دیشموک از توابع شهرستان کهگیلویه در استان کهگلویه وبویراحمداست وسعت بخش دیشموک: ۹76 کیلومتر مربع، ارتفاع شهر دیشموک از سطح دریا: 1775 متر می باشد.

احمد پیشکار

فرارو

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری مالیر گفت: 
بنای تاریخی »یخدان میرفتاح« که فروردین ســال 9۸ بر اثر ریزش برف و 
باران سنگین تخریب شــد، در حال مرمت و بازسازی بوده و تکمیل هر چه 

سریعتر این بنا نیازمند تخصیص اعتبارات است.
»ابراهیم جلیلی« اظهار داشــت: یخدان میرفتاح دارای چند قسمت 
است که در ســال های ۸۰ و ۸۲ در چندین مرحله بازسازی و مرمت شد و 
تقریبا آماده راه اندازی شــده بود که گنبد آن در بارندگی های فروردین 9۸ 

فرو ریخت.
وی افزود: یخدان این اثر تاریخی کــه با بیش از ٦ متر در عمق زمین قرار 
گرفته، به طور کامل سالم است و دیواره بین یخدان و گنبد نیز بر اثر ریزش 

برف و باران آسیبی ندیده است.
رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مالیر بیان کرد: 
در این اتفاق گنبد سایه انداز این اثر برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب 
به یخ داخل یخدان فرو ریخت و حوزه های آب و دیوار سایه انداز که در حال 

حاضر اثری از آنها نیست، فرو ریخته و قابل احیا و بازسازی است. 
جلیلی با بیان اینکه به سرعت پس از فرو ریختن گنبد یخدان میرفتاح، 
اقدامات حفاظت اضطراری و جلوگیری از احتمال خسارت انسانی و استقرار 

نیروی حفاظتی صورت گرفت افزود: در نخستین اقدام حصارکشی بنا به 
طول 13۰ متر و 13۰ میلیون تومان اعتبار انجام شد.

وی ادامه داد: برای تهیه فتوگرامتری )مستندنگاری وضع موجود( بنا و 
ثبت داشته های اثر با اعتباری حدود 1۰ میلیون تومان انجام، مصالح مورد 
نیاز با هزینــه ۴۰ میلیون تومان خریداری و طرح آسیب شناســی و ایجاد 

نگهبانی تهیه شد.
به زودی اختصاص 3۰۰ میلیون تومان برای مرمت یخدان میرفتاح

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مالیر یادآور شد: 
این اقدامات در حالی انجام شد که از محل اعتبارات مدیریت بحران، اعتباری 

برای مرمت این بنا تخصیص پیدا نکرد.
جلیلی گفت: با پیگیــری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اســتان همدان، توســط فرماندار ویژه مالیر از محل استانی و 
ردیف متوازن، ٦۰۰ میلیون تومان اعتبار برای یخدان میرفتاح مصوب شد 

که ۲1۰ میلیون تومان آن تخصیص یافت.
وی ادامه داد: از محل این اعتبــار تاکنون اقداماتی همچون آواربرداری، 
تخریب و جداسازی الحاقات ، تخریب پایه های فرسوده، استحکام بخشی 
پایه های بیرونی بنا، مقاوم سازی پِی اثر، خرید مصالح چوبی، ساخت قالب، 

تخلیه و حمل آوار به بیرون از محوطه انجام شــد که هزینه کرد انجام شده 
حدود 31۰ میلیون تومان است.

رییس اداره میرث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مالیر بیان کرد: 
برای طرح مرمت یخدان میرفتاح نیز اعتباری حدود ۵۰ میلیون تومان از 

محل اعتبارات ملی اختصاص یافت.
به گفته وی بــا پیگیری های مکــرر »علی مالمیر« مدیــرکل میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری اســتان همدان نیز مبلغی حدود 
3۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی با مساعدت استاندار همدان 
تخصیص خواهد یافت که در صورت تخصیص، ادامه مرمت یخدان به زودی 

آغاز خواهد شد.
جلیلی با بیان اینکه تمام تالش میراث فرهنگــی مرمت اصولی این اثر 
تاریخی به عنوان یکی از مطالبات مهم مردمی اســت تاکید کرد: با وجود 
پیگیری مدیرکل میراث فرهنگی استان، فرماندار ویژه مالیر و نمایندگان 
مجلس، هیچ گونه اعتبــاری از محل اعتبارات مدیریت بحــران، از محل 
استانی و اعتبارات ملی برای مرمت این بنای تاریخی تخصیص پیدا نکرده 
و نوسانات اقتصادی و تاخیر در تخصیص اعتبارات، از عوامل تاخیر در اتمام 

مرمت یخدان میرفتاح است.

اتمام مرمت »یخدان میرفتاح« مالیر معطل اعتبار است

  تهران- میدان فاطمی- خیابان زرتشت 
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  چاپ :  صمیم 
 تلفن : 88۹87266
 موبایل: 0۹384453817

سال شانزدهم  روزنامه اقتصادی - اجتماعی صبح ایران
  صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حسین کریمی

  سردبیر:موناربیعیان
  مدیر هنری: علی کریمی

کتاب »گردشــگری و ســفر در دورۀ قاجار«، 
تألیف مینا جاویدان ســاعی پور، با تکیه به وجوه 
مختلف سفر، مسافران و آداب و رسوم آن به بازار 

کتاب آمده است.
»در سفرهای همراه شــاه قاجار، غیر سواران 
گارد شــاهی، زینــدار، نََســق چی و امیرآخور، 
میرشــکار، ناظم خلوت و نایب ناظر )سرپرست 

مباشــران( و همچنین تعدادی از زنان اندرون حضور داشــتند. شــاه همواره در کالسکه 
هشت اسبه خود تنها بود و هنگامی که سوار بر اســب حرکت می کرد، افراد گارد با او فاصله 

می گرفتند. زیرا شاهان قاجار در طی سفرهای داخلی، شکار نیز می کردند.«
فصل اول با عنوان »گونه شناســی ســفر در ایران« با زیرعنوان های سفر چاپاری، سفر 
کاروانی، ســفر دریایی، ســفر ملوکانه، ترکیب و ظاهر قافله ملوکانه و فصل دوم با عنوان 
»اسباب سفر در دوره قاجار« با زیرعنوان های اسباب حمل و نقل زمینی، حیوانات چهارپا، 
غذای چهارپایان، مداوای چهارپایان، تیمار چهارپایان، آزار چهارپایان، وسایل نقلیه بدون 
چرخ، کجاوه، َمحِمل، تخت روان، وسایل نقلیه چرخ دار، گاری، کالسکه، ِدلیجان، خط آهن، 

اتومبیل، اسباب حمل و نقل آبی، کشتی، پالَکی، گمی، َکلَک، کرجی و َقفه تنظیم شده اند.
فصل سوم با عنوان »مایحتاج و ملزومات سفر« با زیرعنوان های اسباب پخت و پز، اسباب 
اتراق، وسایل شخصی مورد نیاز، ملزومات دفع حشرات، جعبه دارو، سایر تجهیزات، فصل 
چهارم با عنوان »غذا و خوراک در ســفر« با زیرعنوان های آب، نان، غذا، خوراک شــکاری، 
چاشنی، تنقالت، دسترسی به خوراک در ســفر و فصل پنجم با عنوان »وضع ظاهر و لباس 
سفر« با زیرعنوان های کاله، تن پوش، پوشش زنان در سفر، جوراب، کفش، سایر لباس ها، 
وضع ظاهر و شیوه لباس پوشــیدن رانندگان و عوامل ســفر موضوعات مرتبط را بررسی 

می کنند.

 »گردشگری و سفر 
در دورۀ قاجار«

معرفی کتاب

eghtesadpooya1@gmail.com : ایمیل 
www.eghtesadepooya.ir

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

آگهی تجدید مزایده عمومی
نوبت اول

شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به واگذاری منافع حاصل از جمع آوری و تملک مواد خشــک از کلیه مبادی پسماند در سطح شهر قدس 
برای مدت یک سال با قیمت پایه کارشناســی ماهیانه 600/000/000 ریال از طریق مزایده عمومی و عقد قرارداد با شرکتهای دارای اساسنامه مرتبط و 
سابقه کار مکفی اقدام نماید .متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز کاری از تاریخ چاپ نوبت دوم آگهی که به فاصله یک هفته از نوبت اول چاپ خواهد 
شد با مراجعه به امور قراردادهای شهرداری واقع در شهر قدس ، بلوار انقالب اسالمی ، بلوار جمهوری ، بلوار تولید گران ، ساختمان مرکزی شهرداری 

شهرقدس ، طبقه دوم نسبت به دریافت و تحویل اوراق مزایده اقدام نمایند . 
- خرید اوراق مزایده به مبلغ 1/500/000 ریال قابل واریز به حساب 01057082۹8000 بانک ملی شعبه شهرداری شهر قدس 

- سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه سالیانه به مبلغ 360/000/000ریال میباشد. 
- سپرده نفرات اول تا سوم تازمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد. 

- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار است.
 - هزینه آگهی به عهده برنده مزایده است. 

- سایر جزئیات در اسناد مزایده قید گردیده است .
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/17

روابط عمومی شهرداری شهرقدستاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/01/24

شركت سهامی كشت و صنعت و دامپروری مغان )سهامی عام (

نوبت اول ))  آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای ((

1-موضوع مناقصه :   شرکت سهامي کشــت و صنعت و دامپروري مغان )سهامی 
عام (در نظر دارد:  برون سپاري تصدي مشاغل قابل واگذاري امورات  )دامپروری ، 
کارخانه قند و کارخانه لبنیات( خود  را بصورت حجمی در سال 1400 بمدت یکسال 
شمسي براساس شــرایط مندرج در اسناد مناقصه به اشــخاص حقیقی و حقوقی 

دارای صالحیت تامین نیرو از اداره کل تعاون ،کار و امور اجتماعی واگذار  نماید.  
2-مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :     000/000/ 1/600 ریال

3-نوع تضمین : فیش بانکی  و یا ضمانتنامه بانکی )حداقل با اعتبار سه ماه ( 
4- شرکت کنندگان می توانند نسبت به تامین اســناد از طریق نشانی های ذیل 

اقدام نمایند  .

4-1- اســتان اردبیل   ، شهرســتان پارس آباد مغان- اداره مرکزي ؛ دبیرخانه 
کمیسیون معامالت  04531852082  و همراه آقای امینی 0۹143538386 

2-4 سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی به آدرس اینترنتی 
       www.setadiran.ir

3-4- سایت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان:
  www.moghanind.com

- تاریخ   و مهلت خرید اسناد مناقصه:                                               از تاریخ                     1400/01/17                                    لغایت                                        1400/01/1۹     
- تاریخ  ومهلت تحویل  اسناد مناقصه:                                        از تاریخ                       1400/01/20                                       لغایت                                      1400/01/30           
- تاریخ و زمان بازگشــایی پیشــنهادات :                        رأس ساعت  10صبح روز سه شــنبه  مورخ       1400/01/31   

مهمانسرای کاج)باال(  شهرک شهید آیت اله غفاری

)روابط عمومي  شركت كشت وصنعت ودامپروري مغان) سهامی عام( (

 آگهی تجدید ارزیابی كیفی و مناقصه همزمان

 شماره 99/47
نوبت دوم

مناقصه گزار : شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان وبلوچستان 
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

موضوع مناقصه : عملیات اجرایی احداث فوندانسیون، نصب برج و سیمکشی خط 63 کیلوولت خاش به خاش2 
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1/300/000/000 ریال ) ضمانتنامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار می بایست دارای 3 ماه اعتبار از آخرین 

مهلت تحویل پاکات و همچنین قابلیت تمدید به مدت 3 ماه دیگر باشد.(
تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه: ازساعت 12 روز دوشنبه مورخ ۹۹/12/25 لغایت  ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 1400/01/1۹
setadiran.ir نحوه دریافت اسناد ارزیابی کیفی  و مناقصه: مراجعه به صفحه اعالن عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

تاریخ تحویل پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه: حداکثر تا ساعت 3 بعدازظهر روز یکشنبه مورخ 1400/02/5
تاریخ و محل بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: راس ساعت ۹ صبح روز دوشنبه مورخ1400/02/06- امور تدارکات و قراردادهای شرکت برق منطقه 

ای سیستان و بلوچستان .
در جلسه مذکور ، پاکات ارزیابی کیفی گشوده و جهت بررسی و امتیاز دهی تحویل کمیته فنی بازرگانی می گردد.

زمان بازگشایی پاکات مناقصه در همین جلسه تعیین و کتبا به اطالع مناقصه گران خواهد رسید.
نحوه تحویل پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه: پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه که توسط مناقصه گر تهیه میشود میبایست به دو شکل تحویل شود: 

1- بارگذاری پاکات ) ارزیابی کیفی ، پاکت الف وپاکت ب وپاکت ج( به صورت الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مطابق با زمانبندی .
2- تحویل فیزیکی پاکت )الــف( مناقصه مطابق با زمانبندی به آدرس زاهدان ، حدفاصل دانشــگاه 37 و 3۹، دبیرخانه شــرکت برق منطقه ای 

سیستان و بلوچستان ، تلفن : 05431137057 
تحویل پاکات به هر دو روش الزامیست. 

پیام مدیریت مصرفمدت انجام کار : 5)پنج( ماه شمسی
مدیریت مصرف برق یعنی بهینه ، به اندازه نیاز و در زمان مناسب استفاده کنیم

روابط عمومی شركت برق منطقه ای سیستان وبلوچستان م/الف2
شناسه آگهی: 1116054


