
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

عملکرد مدیران زمینه ساز 
تقویت سرمایه اجتماعی

سرمقاله

اندیشــمندان حــوزه 
توســعه امروزه عالوه 
بر مولفه های که در دیدگاه سنتی اقتصاد 
توسعه نظیر، سرمایه اقتصادی، فیزیکی 
و نیروی انســانی به آنها توجه می شــد 
بــر عنصر دیگری تحت عنوان ســرمایه 
اجتماعی تاکید می ورزند. در واقع سرمایه 
اجتماعی »دارایی جمعی ناپیدایی« است 
صفحه 3 که نقش ایجاد ... 

گزارش روز
برنامه مشترک وزارت صمت و نیرو برای تامین نیاز برق 

صنایع وارد فاز اجرایی شد؛
عزم جدی برای تامین 

برق صنایع فوالد و سیمان

»تجارت« از اقدامات جدید وزارت نفت گزارش می دهد:

برنامه ویژه برای توسعه 
میادین نفت و گاز

»تجارت« بررسی کرد
مکانیزم تامین مالی 
نهضت ملی مسکن

گروه راه و مسکن: رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان اینکه اطمینان می دهیم 
پروژه نهضت ملی مسکن در نیمه دوم سال تسریع شود، توضیحاتی درخصوص متراژ 
واحدها، نحوه تامین مالی طرح و میزان آورده متقاضیان ارایه کرد. به گزارش ایســنا، 
اکبر نیکزاد اظهار کرد: دولت و مجلس عزمشــان را جزم کرده اند که مردم را صاحب 

خانه کنند. بنابراین در قالب طرح نهضت ملی مسکن...
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سال نهم   شــماره2451   8 صفحه     5000 تومان
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»تجارت« از امیدواری سهامداران نسبت به اصالح نرخ ارز نیمایی گزارش می دهد؛

رونق بورس با اهرم دالر
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مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشــاره به اینکه 
گفت وگوها با ایران برای احیای توافق هسته ای به بن بست 
رســیده اســت تاکید کرد که افزایش تنش ها به سود هیچ 
طرفی در مذاکرات هسته ای با ایران نیست. رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با شبکه 
العربیــه گفت که گفت وگوها بــا ایران برای احیای توافق 
هســته ای به بن بســت رسیده است.وی با تکرار ادعاهای 

اخیرش گفت که آژانس ...

گروه اقتصاد کالن: رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از 
اول خرداد ماه تا کنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی 
مالیــات مقطــوع را پذیرفته اند و ۵۵۰ هزار واحد صنفی نیز از 
مالیات معاف شده اند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور 
با بیان اینکه، کل مبلغ مالیات حدود 2 میلیون  مودی 2 هزار 
و ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت شده که مودیان پذیرفته اند،گفت:  
به اصناف به عنوان منبع مالیاتی بزرگ نگاه نمی کنیم، نگاه 

درآمدی به واحدهای...

بن بست در مذاکرات 
برجامی

گام مهم برای کشف 
فرارهای مالیاتی

صفحه 2  صفحه3

گسترش روابط با کشورهای همسایه سیاست دولت ایران
رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه تاکید کردند

جریمه ۵۳ میلیارد تومانی سه کارخانه لبنی بلینکن: ۲۴ ساعته به نیروهای اوکراینی کمک می کنیم

جمهوری اسالمی ایران مدافع حقوق بشر است

نرخ ارزی هتل ها بررسی می شود 
ضرغامی مطرح کرد؛

بحران در صنعت دارو

محمود نجفی عرب
رئيس کميســيون اقتصاد 

سالمت اتاق تهران

دکتراصغرنعمتی
مدیرمسئول

یادداشت

بزرگ تریــن مســاله 
صنعــت دارو در حال 
حاضر، عدم تعدیل قیمتی در پی افزایش 
هزینه هــای تولید اســت که می تواند در 
آینــده نزدیک منجــر به تعطیلی خطوط 
تولید دارو در کشور شود. ما مطلع هستیم 
که نمایندگان مجلس طی رایزنی با وزارت 
نیرو، اهمیت شرکت های داروسازی را در 
صفحه 3 زمینه تامین... 

نسخه الکترونيك روزنامه را هر روز در سـایتwww.tejaratonline.ir   و همچنين ما را در شبکه های اجتماعی  با آدرس tejaaratdaily@  دنبال کنيد

آگهی مزایده

 

ت اول
نوب

شــهرداری آســتانه در نظر دارد بر اســاس بند 3 و 4 مصوبه شــماره 88  مورخ ۱4۰۱/۰2/۱7 شــورای اســالمی شهر آستانه نسبت به برگزاری مزایده اجاره ساختمان 
تجاری خیابان مفتح، اجاره نانوایی ،اجاره مکان بازار روز )جمعه بازار( ،واقع در اســتان مرکزی شــهر آســتانه اقدام نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی واجد شــرایط دعوت 
به همکاری می شود جهت دریافت اسناد مزایده به شماره ۵۰۰۱۰۰۵738۰۰۰۰۰3  و شرکت در مزایده به سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir از مورخ 

۱4۰۱/۰3/26 لغایت ۱4۰۱/۰4/۱3 مراجعه یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 3843248۰ -۰86 تماس حاصل فرمایید.

مبلغ پایه کارشناسی آدرسموضوع مزایده
مزایده )ماهیانه ریال(

سپرده شرکت 
در مزایده)ریال(

شماره مزایده 
مورد اجاره

7/۵۰۰/۰۰۰4/۵۰۰/۰۰۰۵۱۰۱۰۰۵738۰۰۰۰۱7خیابان جهاداجاره نانوایی
3۰/۰۰۰/۰۰۰۱8/۰۰۰/۰۰۰۵۱۰۱۰۰۵738۰۰۰۰۱8روبروی حرماجاره واحد تجاری خیابان مفتح
۱2۵/۰۰۰/۰۰۰7۵/۰۰۰/۰۰۰۵۱۰۱۰۰۵738۰۰۰۰۱9پارک حرماجاره مکان بازار روز)جمعه بازار(

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد به پیشنهادات  مخدوش ، مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهدشد.
تاریخ انتشارآگهی نوبت اول : روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/26
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۰2

مهلت دریافت اسنادمزایده: تا روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۰2 ساعت ۱7:۰۰
زمان بازگشایی: روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۱4 راس ساعت ۱۱:۰۰ صبح 

تجدید فراخوان مناقصه عمومی 
اجرای دیوار ساحلی روستای هزاوه

 

ت اول 
نوب

دهیــاری هــزاوه در نظــر دارد تجدید مناقصه عمومی اجرای دیوار ســاحلی 
روستای هزاوه  به شماره 2۰۰۱۰94668۰۰۰۰۰3 را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد 
شــد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام 
در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در 

مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۱4۰۱/۰3/26 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ۱4۰۱/۰4/۰2
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: ۱4۰۱/۰4/۱3 

زمان بازگشایی پاکت ها :۱4۰۱/۰4/۱4 ساعت ۱۰ صبح
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در 
خصوص اســناد مناقصــه و ارائه پاکت هــای الف:آدرس:دهیاری 

هزاوه)۰9۱87۵7674۱(.
اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه:مرکز 

تماس:88969737و8۵۱93768
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/26 تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/02

دهیاری هزاوه

دهیاری هزاوه

علی عباسی
شهردار آستانه

گروه کشــاورزی: ســخنگوی ســازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه سه کارخانه 
لبنی ۵3 میلیارد تومان جریمه شــدند گفت افزایش قیمت در محصوالت لبنی هم 
در بخش تولید و هم عرضه وجود دارد. به گزارش فارس محمد اسفنانی سخنگوی 
سازمان تعزیرات حکومتی روز گذشته در برنامه شبکه خبر اعالم کرد به دلیل اینکه 
سه کارخانه لبنی قیمت های مصوب را رعایت نکرده بودند تا سقف ۵3 میلیارد تومان 
جریمه شــدند. به گفته این مقام مســئول یک کارخانه لبنی 36 میلیارد کارخانه لبنی 
دوم ۱6 میلیارد تومان و کارخانه سوم 83۰ میلیون تومان جریمه شدند ضمن اینکه 
هر سه کارخانه موظف شدند تا قیمت های خود را به نرخ قبل برگردانند.وی اعالم 
کرد که تخلف گرانفروشــی هم در بخش تولید و هم در عرضه بازار وجود دارد اما 
نسبت آن در بخش تولید کننده بیشتر است.اسفنانی تصریح کرد با افزایش ۵ برابری 
جریمه ها میزان تخلفات در آینده کمتر خواهد شــد. همچنین مدیر کل بازرســی و 
نظارت بر کاال های اساســی وزارت جهاد کشــاورزی از معرفی ۱8۰۰ مورد تخلف به 

تعزیرات در طرح تشــدید نظارت بر کاال های اساســی و محصوالت کشــاورزی در 
سراسر کشور خبر داد.

مسعود امراللهی با بیان اینکه طرح تشدید نظارت بر محصوالت کشاورزی بر اساس 
مصوبه ســتاد تنظیم بازار و با دســتور وزیر جهادکشاورزی اجرا شد، اظهار داشت: در 
این طرح 4 هزار بازرس در قالب 2۰۰۰ تیم ۱7 هزار و 682 مورد بازرسی انجام دادند. 
وی  با اشــاره به اینکه رویکرد این طرح، جریمه محوری نبوده و بصورت توصیه ای 
و ارشادی انجام شد، تصریح کرد: با اجرای این طرح هزار و 8۰۰ فقره پرونده تخلف 
تشــکیل و به ســازمان تعزیرات حکومتی ارســال شد. مدیر کل بازرسی و نظارت بر 
کاال های اساســی وزارت جهاد کشــاورزی توجه به کمیت، کیفیت و قیمت را ســه 
محور اصلی نظارت بر بازار کاال های اساسی و محصوالت کشاورزی خواند و گفت: 
کاال هایی مانند شــیر، ماســت، پنیر، روغن، گوشــت، مرغ، و برنج از جمله مهمترین 

اقالمی بودند که در این طرح مورد بازرسی قرار گرفتند.

گـروه بیـن الملـل: وزیـر امـور خارجـه آمریـکا تاکیـد کرد، واشـنگتن نگـران وضعیت 
سـربازان اوکراینـی اسـت و بـه همیـن خاطـر 24 سـاعت هفتـه تـالش می کنـد تـا 
نیازهـای روزانـه آنهـا را فراهـم کنـد. آنتونیـو بلینکـن، وزیـر امـور خارجـه آمریـکا در 
مصاحبـه ای بـا شـبکه پـی بـی اس دربـاره شـکایت اوکرایـن از اینکه توسـط روسـیه 
تحـت فشـار اسـت و تسـلیحات کافـی و مهمـات الزم را در اختیـار نـدارد، گفـت: 
مشـکالت بسـیاری در خطـوط مقـدم جنـگ وجـود دارد. اوکراینی هـا این مشـکالت 
را حـس می کننـد و ایـن مشـکالت بـرای آنهـا آزاردهنـده هسـتند. مـا عمیقـا نگراین 

این وضعیت هسـتیم اما ما 24 سـاعت و کل هفته مشـغول کار و تالشـیم تا مطمئن 
شـویم که خواسـته ها و نیازهایشـان به دستشـان می رسـد.در پاسـخ به این سـوال که 
آیـا فکـر می کنـد اوکرایـن بایـد بخشـی از خـاک و قلمـروی خـود را به روسـیه بدهد یا 
خیـر، گفـت: آینـده اوکرایـن بـه اوکراینی ها بسـتگی دارد. در نهایـت تصمیم گیری ها 
بـر عهـده مـردم اوکرایـن اسـت و توسـط دولت منتخب این کشـور از جملـه ولودیمیر 
زلنسـکی، رئیـس جمهـور اوکرایـن اتخـاذ می شـوند. او بایـد تصمیـم بگیـرد کـه چه 

چیـزی بـه نفـع کشـور و مردمانـش اسـت و مـا از آن حمایـت خواهیـم کـرد.

گروه سیاســی: دبیر ســتاد حقوق بشــر گفت: جمهوری اسالمی ایران، مدافع حقوق 
بشــر اســت و تالش جمهوری اســالمی ایران در دخالت دادن مردم در تعیین حق 
سرنوشتشــان در جهان بی نظیر اســت. کاظم غریب آبادی در اولین نشســت کمیته 
صیانــت از حقــوق مردم، گفت: کمیتــه صیانت از حقوق مردم تقویت کننده اقدامات 
حقوقی بشری است که تاکنون انجام شده است. جمهوری اسالمی ایران مدافع حقوق 
بشــر اســت و انقالب جمهوری اسالمی انقالبی حقوق بشری است؛ چرا که با حذف 
نهادهای دیکتاتوری نهادهای مردمی را حاکم کرد و ۱4 تا ۱۵ نهاد مرتبط با حقوق 
مردم در کشــور مانند ســتاد حقوق بشــر ایجاد شده است. دبیر ستاد حقوق بشر با بیان 
اینکه حقوق بشر محدود به قوه قضاییه و دولت نیست بلکه شامل حقوق اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی می شود، گفت: غربی ها قصد دارند حقوق بشر مدنظر خود را به 

دیگر کشورها تسری بدهند تا بتوانند براساس آن، از کشورهای دیگر نقد کنند یا به 
آنها فشارهای با انگیزه سیاسی وارد کنند.

غریب آبادی ادامه داد: چهار کارگروه پیش بینی کردیم که ماهانه جلســاتی برگزار 
خواهند کرد و  کارگروه سمن ها  نیز در ادامه اضافه خواهد شد و پیگیری درخواست  های 
مردمی نیز وظیفه کارگروه های مذکور است.دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد:  تشکیل 
کمیته صیانت از حقوق مردم گامی مبارک اســت و  ظرفیت مناســبی برای صیانت از 
حقوق مردم با تعامل بیشــتر ســتاد حقوق بشــر و قوای سه گانه با تشکیل این  کمیته 
ایجاد شــده اســت. غریب آبادی با اشــاره به اینکه ستاد حقوق بشر به عنوان یک نهاد 
فراقوه ای ۱7 سال قبل ایجاد شد، گفت: کار ما هماهنگی، طراحی و هدایت و نظارت 

بر همه موضوعات مربوط به حقوق بشر  در داخل و خارج از کشور است. 

گروه جامعه: وزیر میراث فرهنگی گفت: برخی از اوقات می شــنوم که هتل ها نرخ های 
نجومی از مردم می گیرند من به حساب این می گذارم که حتماً اشتباهی شده است. جامعه 
هتلداران به این موضوع نظارت کند. نشست رؤسای جوامع هتلداری استان ها و مناطق آزاد 
کشور با حضور عزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری بعد ازظهر روز گذشته 
در هتل فردوسی تهران برگزار شد. در این نشست، عزت اهلل ضرغامی گفت: هتلداری 
کار عاشقانه است. اگر این عشق نباشد کسی هتلدار نمی شود. هتلداران مسائل زیادی 
دارند حتی همین موضوع قلیان هم می توانند در هتل مهم باشد. حاال اگر چهارتا عرب 
هم آمدند که قلیان بکشند مشکلی نیست. هتل را که نمی خواهیم شیرکش خانه کنیم!
وی افزود: هزینه ها در حال افزایش است. به هر حال اقالم هم گران شده و به خیلی از 
حوزه ها نیز تعمیم داده می شــود. می دانیم شــما هم مشــکالتی دارید. درباره این مسئله 
تصمیم گرفته می شــود. شــاهد بودم وزیر کشاورزی در یکی از سفرهای استانی هر قدر 
اصرار کرد مرغ 4۵ تومانی که کف آن برای مرغدار 6۰ تومان می شود را گران کنید، آقای 

رئیس جمهور موافقت نکرد. می گفت باید قیمت نهایی کنترل شود.
ضرغامی گفت: درباره مراکز هتل ها موافق هســتم که متناســب با باال رفتن هتل ها در 
قیمت ها تجدیدنظر شــود. جامعه هتلداران مســئولیت دارد شــما باید بر هتل ها نظارت 
کنید. االن سرویس های بهداشتی برای مردم و خانواده گلوگاه گردشگری است. مردم 
به ســرویس بهداشــتی مناسب دسترسی ندارند به همین دلیل مدیریت مستقل گذاشته 
ایم به شــرکت مادر تخصصی ســپرده ایم این کار را پیگیری کند. وی ادامه داد: منطقی 
برای گرفتن هزینه ارزی از گردشگران وجود دارد ولی در حال حاضر ۱۱ واحد هستند که 

حرف ها و نگاه متفاوت نسبت به این موضوع دارند. باید با نظرات آنها به جمع بندی برسیم.
وزیر میراث فرهنگی خطاب به هتلداران بیان کرد: در اینجا هر چیزی که خیال شما را 
راحت می کند و ما می توانیم کمک کنیم حتماً انجام می شود. ما موظفیم سالمت هتل 
را حفظ کنیم. خواهش من این اســت که وارد این موضوع شــوید. زمانی بود که مجبور 
شــدم دیر وقت به هتلی بروم. دیدم چند خانم بی حجاب در هتل رفت و آمد می کردند 
گفتم چطور امکان دارد. برخی توجیه نیســتند. شــاید چند تا خانواده دیگر هم باشــند که 
می خواهند احســاس راحتی کنند. هتل قانون دارد و باید به مســافر اعالم شود. بحث ما 
توصیه اخالقی نیست. هر کسی که وارد هتل می شود ضوابطی را می پذیرد اجازه ندهید 
در این حوزه ها وزارت میراث فرهنگی دخالت کند رئیس هتل که از طرف شــما آنجا را 

اداره می کند باید توجیه باشد و مؤدبانه قانون هتل را به مسافر بیان کند.
ضرغامی با بیان اینکه هر کسی را می بینید برای سرمایه گذاری در گردشگری تشویق 
کنید افزود: نباید قیمت زیرمیزی داشته باشید و گفته شود چون تقاضا زیاد بوده از مسافر 
جا از قیمت تابلو یک قیمت دیگر هم گرفته شــود. برخی از اوقات نرخ های نجومی از 
هتل ها می شــنویم من به حســاب این می گذارم که حتماً اشتباهی شده است. نباید این 
طور باشد که مردم بروند به هتل و کیفیتی نامناسب دریافت کنند بعد بگویند که مملکت 
صاحب ندارد. تشــکل شــما صاحب نظارت بر کیفیت هتل هست. اجازه ندهید که مردم 
به چنین حرفی برسند. گاهی یک مشکل، کل صنف را زیر سوال می برد. وی خطاب به 
معاون گردشگری با بیان اینکه کمی خطر کنید گفت: برای تصدی گری ها باید جلسات 

بیشتری بگذاریم. این موضوع را معاون گردشگری پیگیری کند.
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قالیباف بیان کرد:  ایران و ارمنستان 
به کریدور شمالـ  جنوب نیاز دارند

رئیس مجلس گفت که ایران و ارمنستان از جهت برقراری امنیت 
ملی و منطقه ای، نیازمند برقراری کریدور شمالـ  جنوب هستند، 
امــا هر دو طرف درگیر بروکراســی های اداری اند.  به گزارش 
فارس، آلن روبرتی سیمونیان رئیس مجلس ملی ارمنستان که 
به ایران ســفر کرده اســت،با حضور در مجلس شورای اسالمی 
با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســالمی دیدار و 
گفت وگو کرد.قالیباف در این دیدار، سفر رئیس مجلس ارمنستان 
به ایران را فرصتی مناسب برای توسعه همکاری های دوجانبه 
دانســت و گفت: اولویت مجلس یازدهم و دولت ســیزدهم در 
حوزه سیاســت خارجی، ارتباط با همســایگان بوده و امروز که 
در برهه حساســی از شــرایط منطقه ای قرار داریم، الزم است 
همکاری های دوجانبه ای و منطقه ای توسعه یابد.رئیس مجلس 
شــورای اســالمی در ادامه با بیان اینکه قرن حاضر، قرن آسیا 
اســت، اظهار داشت: امروز همه شاخصه های اقتصادی، تولید، 
جمعیت، فناوری و نظامی تغییر کرده که در این میان شــرایط 
غرب آسیا و اوراسیا نیز ویژه تر شده و جنگ روسیه و اوکراین نیز 
سرعت و شتاب این تحوالت را بیشتر کرده است.وی در ادامه با 
بیان اینکه اهمیت منطقه غرب آسیا و قفقاز، روابط راهبردی و 
دوجانبه را بسیار حساس کرده است، یادآور شد: روابط ایران و 
ارمنستان در این حوزه بسیار حائز اهمیت بوده و مواضع قطعی 
جمهوری اســالمی در خصوص کشــورهای همسایه به ویژه 
ارمنســتان، صلح، آرامش و ثبات است به خصوص که می دانیم 
رژیــم صهیونیســتی و آمریــکا در منطقه به دنبال منافع خود و 
برهم زدن امنیت منطقه هســتند، لذا ما کشــورهای همسایه 
باید به این موضوعات توجه کنیم.قالیباف همچنین مهم ترین 
زمینه ارتباطی میان ایران و ارمنستان را در حوزه اقتصاد تعریف 
کرد و اظهار داشت: حمل ونقل مهم ترین بحث حوزه اقتصادی 
میان دو کشــور اســت که منجر به تبادل کاال و انرژی و ارتباط 
میان کشورها می شود لذا با صراحت می گویم علیرغم اهمیتی 
که حوزه حمل ونقل دارد، هنوز اقدامی برای تسریع آن صورت 
نگرفته اســت.رئیس دستگاه قانون گذاری کشور ادامه داد: این 
در حالی اســت که ما از جهت برقراری امنیت ملی و منطقه ای 
و توســعه همکاری ها، نیازمند برقراری کریدور شمالـ  جنوب 
هســتیم اما هر دو طرف درگیر بروکراســی های اداری هستیم 
لذا دولت ها و پارلمان های دو کشــور باید هرچه ســریع تر این 
موضوع را در اولویت قرار داده و مسیر جاده و ریلی را ایجاد کنند.

رشد اقتصادی از ۵/۳ درصد 
به ۳/۶ افزایش یافت

ســخنگوی دولــت گفت: رشــد اقتصادی که در ســال 99 و 
نیمه نخســت ســال ۱4۰۰ حدود ۵/3 درصد بود، در زمســتان 
۱4۰۰ به 3/6 رســید. به گزارش تجارت، علی بهادری جهرمی 
سخنگوی دولت، با بیان آماری از رشد اقتصادی کشور در یک 
سال گذشته در صفحه توئیتر خود نوشت: رشد اقتصادی که در 
ســال 99 و نیمه نخســت ســال ۱4۰۰ حدود ۵/3 درصد بود، در 
پاییز سال گذشته به 8/4 و در زمستان هم به 7/۵ درصد افزایش 
یافت. رشد بدون نفت هم در زمستان ۱4۰۰ به 3/6 رسید.وی با 
ابراز امیدواری از اتفاقات آینده افزود: در عین سختی ها، آمارهای 
اقتصادی نوید دوره گذار از ســختی ها و آمدن روزهای خوب را 

می دهند.  آینده روشن است.

استنکاف روحانی از اجرای قانون اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها محرز است

کمیســیون اصــل 9۰ مجلــس در گزارش خــود تصریح کرد 
اســتنکاف رئیس  جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون 
اقــدام راهبردی برای لغو تحریم ها محرز شــد و موضوع برای 
رســیدگی به مراجع قضایی ارســال می شود. به گزارش فارس، 
گزارش کمیسیون اصل 9۰ مجلس شورای اسالمی درباره نحوه 
اجــرای قانون اقــدام راهبردی برای رفع تحریم ها و صیانت از 
منافع ملت ایران در نشست علنی امروز مجلس شورای اسالمی 
قرائت شد.در بخشی از گزارش این کمیسیون تصریح شده است: 
با توجه به تصریح ماده 8 قانون مبنی بر اینکه »مسئول اجرای 
صحیح و کامل این قانون، رئیس  جمهور، مقامات، مدیران مربوط 
و دستگاه های اجرایی ذیربط می باشند«، استنکاف رئیس  سابق 
ســازمان انرژی  اتمی و همچنین رئیس  جمهور ســابق از انجام 
وظایــف مصــرح در قانون »اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و 
صیانت از منافع ملت ایران« برای کمیســیون اصل نود محرز 
گردیده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال 

می شود.

درخواست مجدد یونان از ایران 
برای آزادی 2 نفتکش توقیف شده 

مقامــات دریانوردی یونان بار دیگر درخواســت برای آزادی 2 
نفتکش توقیفی این کشور در ایران و خدمه آن  را مطرح کردند. 
بــه گزارش فارس، مقامــات دریانوردی یونان بار دیگر از ایران 
خواستند خدمه دو نفتکش توقیف شده را آزاد کند.نیروی دریایی 
ســپاه روز جمعــه )6 خردادمــاه(، دو فروند نفتکش یونانی را به 
دلیل تخلفات انجام گرفته در آب های خلیج فارس توقیف کرد. 
»سعید خطیب زاده« ســخنگوی وزارت خارجه ایران سه شنبه 
)دهم خردادماه( در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت که خدمه 
دو نفتکــش یونانی همگی در وضعیت خوبی هســتند و افزود: 
تلفن ها و ارتباط خود را با خانواده دارند و هیچ جای نگرانی درباره 
آن ها نیست.این اقدام ایران پس از احضار کاردار سفارت یونان در 
تهران به وزارت خارجه و درخواست از این کشور برای خودداری 
از راهزنی دریایی صورت گرفت. یونان ماه گذشته یک کشتی با 

پرچم ایران را توقیف کرد. 

سياسي

گروه سياســی:رهبر انقالب اسالمی گفتند: سياست دولت 
جمهوری اسالمی ایران، گسترش روابط با کشورهای همسایه 
اســت و این، سياستی کاماًل درست است. به گزارش تجارت، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اســالمی روز گذشته 
در دیدار سردار بردی محمداف رئيس جمهور ترکمنستان و 
هيئت همراه، گسترش و تعميق هر چه بيشتر روابط را کاماًل 
به نفع هر دو کشور دانستند و گفتند: سياست دولت جمهوری 
اســالمی ایران، گسترش روابط با کشورهای همسایه است و 

این، سياستی کاماًل درست است.
ایشــان بــا تأکید بر این که الزمه عبــور از موانع منوط به عزم 
و اراده جدی دو کشــور برای گســترش روابط است، افزودند: 
البته روابط دوســتانه میان ایران و ترکمنســتان مخالفینی در 
سطح منطقه و بین الملل دارد ولی باید بر موانع فائق آمد.رهبر 
انقالب اســالمی تأکید کردند: باید کمیســیون همکاری های 
مشترک میان دو کشور به صورت جدی فعال باشد و با پیگیری 
مســتمر، توافق ها به ســرانجام برســند.در این دیدار که آقای 
رئیسی رئیس جمهور کشورمان نیز حضور داشت، آقای سردار 
بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان گفت: اولویت دولت 
ترکمنستان گسترش روابط با همسایگان است و تالش داریم با 
توجه به اسناد همکاری که امروز امضاء شد، روابط خوب دو کشور 
را در حوزه هــای مختلــف به ویژه گاز، برق و حمل و نقل کاال و 
همچنین اجرای طرح های بزرگ بیش از پیش تحکیم ببخشیم.
رئیس جمهور ترکمنستان با اشاره به سی اُمین سالگرد روابط دو 
کشــور خطاب به رهبر انقالب گفت: از طرف خود و همچنین 
ملت ترکمنســتان از جنابعالی به دلیل حمایت های همیشگی 
از تعمیق روابط ایران و ترکمنستان تشکر و قدردانی می کنم.

آیت هللا رئیسی:همکاری های ایران و ترکمنستان   
منتهی به همکاری های بین المللی می شود 

آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور صبح چهارشنبه 
در نشســت خبری با ســردار بردی محمــداف رئیس جمهور 
ترکمنستان، اظهار داشت: الزم می دانم از آقای رئیس جمهور 
ترکمنســتان آقای سردار بردی محمداف برای حضورشان در 
کشــور ایران و اجابت دعوت ما تشــکر کنم.وی افزود: بدون 
تردید حضور رئیس جمهور ترکمنستان و هیئت محترم همراه 
او به عنوان کشــور عالی رتبه دوســت و همســایه ما می تواند 

نقطه عطف روابط دو کشور باشد. ما در سه دهه گذشته روابط 
بســیار خوبی با کشور ترکمنستان داشتیم.رئیس جمهور گفت: 
سفر چند ماه گذشته بنده به عشق آباد، برخی از همکاری ها را 
میان ایران و ترکمنستان به ویژه در زمینه سوآپ گازی، ترانزیت 
و حمل و نقل تقویت کرد و قدم های بسیار خوبی در این زمینه 
ها برداشته شد.رئیسی تصریح کرد: ظرفیت برای همکاری میان 
دو کشور بیش از میزانی است که امروز صورت گرفته است، به 
نظر بنده باید در حوزه های اقتصادی، تجاری، آب، برق و گاز 
میان دو کشــور همکاری های بیشــتری صورت گیرد و تفاهم 
نامه ها و قراردادهای میان دو کشــور به ســطح بسیار باالتری 
ارتقا پیدا کند.وی تاکید کرد: رابطه ایران و ترکمنســتان صرفا 
رابطه همسایگی نیست، بلکه رابطه برادری، تمدنی و فرهنگی 
و به عبارت دیگر رابطه خویشــاوندی اســت و این رابطه عمیق 
میان دو کشــور می تواند زمینه همکاری های فراوان میان دو 
کشور را فراهم کند.رئیس جمهور بیان داشت: جا دارد از رئیس 
جمهور ســابق ترکمنســتان پدر رئیس جمهور فعلی این کشور 
که گام های خوبی در جهت توســعه روابط میان دو کشــور 
برداشتند تشکر کنم و امیدوار هستم در دوره ریاست جمهوری 

آقای سردار بردی محمداف نیز گام های موثری برداشته شود.
رئیســی گفت: مهم آن اســت که در مذاکرات انجام شده میان 
دو کشور روشن شد، اراده جدی دو کشور بر توسعه روابط است 
و اجرای تفاهم نامه های امروز و از همه مهم تر مصمم بودن 
ما برای به امضا رساندن سندی مربوط به دو دهه آینده بیانگر 
اهمیت رابطه با ترکمنســتان است.وی با بیان اینکه همکاری 
با کشورهای دریای خزر یکی از اولویت های سیاست خارجی 
جمهوری اســالمی ایران اســت، افزود: از این رو ما از اجالس 
آینده که قرار است با میزبانی ترکمنستان برگزار شود استقبال 
می کنیم. حتما همکاری های دو کشــور منتهی به همکاری 
های منطقه ای و بین المللی خواهد شــد.رئیس جمهور با بیان 
اینکه در این مذاکرات مشــخص شــد دیدگاه دو کشور نسبت 
به افغانســتان نزدیک به هم اســت، تاکید کرد: معتقد هستیم 
در افغانســتان باید دولتی فراگیــر به نمایندگی از تمام احزاب 
سیاسی و اقوام وجود داشته باشد و بر مردم آن کشور حکومت 
کند.وی تصریح کرد: ادامه بحث های انجام شــده در اجالس 
وزرای خارجه کشــورهای همسایه افغانستان مورد تاکید قرار 
گرفت. مشــکالت و مســایل موجود در منطقه باید به دســت 

مســئوالن منطقه حل شــود و هرگونه حضور بیگانگان ممکن 
اســت مشــکالتی به همراه داشته باشــد و اعتقاد ما این است 
وجود بیگانگان در منطقه مانع امنیت و مشکل ساز خواهد بود.
رئیســی گفت: بار دیگر از حضور رئیس جمهور ترکمنســتان و 
هیئت عالی رتبه ترکمنســتان تشــکر می کنم و امیدوار هستم 

منشأ توسعه روابط و برکات میان دو کشور باشد.

رئیــس جمهــور ترکمنســتان :بخــش انــرژی و حمل   
و نقــل از بخش هــای مهــم و اســتراتژیک روابــط دو 

کشور است
اقای »ســردار بردی محمداف« رئیس جمهور ترکمنســتان 
نیــز در این نشســت مطبوعاتی با بیان اینکــه مذاکرات بین 
هیات های ترکمنســتان و جمهوری اسالمی ایران با موفقیت 
به پایان رســید، خاطرنشان کرد: گفتگوها در فضای شفافیت، 
اعتماد و احترام متقابل بین دو کشــور برگزار شــد که تصویری 
از روابط برادری میان دو کشــور را ترســیم کرد.رئیس جمهور 
ترکمنستان با اشاره به اینکه زمینه ها و چشم انداز روابط در جهت 
گســترش همکاری های بازرگانی و اقتصادی و افزایش حجم 
مبادالت تجاری بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت، 
گفــت: بخــش انرژی و حمل و نقل از جمله بخش های مهم و 
استراتژیک روابط تهران و عشق آباد است و تالش های خود را 
برای بهره گیری موثر از این امکانات در مسیر گسترش تعامالت 
دو کشور متمرکز خواهیم کرد.بردی محمداف افزود: دو کشور 
همچنین مصمم به گسترش روابط فرهنگی و بشردوستانه به 
عنوان یکی از بخش های مهم برای تقویت پیوند میان دو ملت 
و دو کشــور هستند.رئیس جمهور ترکمنستان با بیان اینکه دو 
کشور در چارچوب سازمان های معتبر جهانی روابط بسیار خوبی 
با یکدیگر دارند و مصمم هســتند این روابط را گســترش دهند، 
اظهار داشــت: در مذاکرات امروز به روابط دو کشــور در حوزه 
دریای خزر اهمیت ویژه ای داده شــد.بردی محمداف تصریح 
کــرد: در جریــان مذاکرات و مالقات امروز همچنین مســائل 
افغانستان مورد توجه دو طرف بود. تهران و عشق آباد خواهان 
این هســتند که افغانســتان به یک دولت شکوفا تبدیل شود که 
در پروژه های مهم بین المللی و منطقه ای مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به امضای چند سند همکاری دو کشور خاطرنشان 
کرد: این اســناد باعث توســعه و تحکیم هر چه بیشتر روابط و 

مناسبات بین دو کشور خواهد شد.

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهوری ترکمنستان و هیئت همراه تاکید کردند

گسترش روابط با کشورهای همسایه سیاست دولت ایران

اخبار کوتاه

گروه سیاســی:یک تحلیلگر صهیونیســت ضمن افشای روابط 
اطالعاتــی محکم میان این رژیــم و ترکیه، به واکنش احتمالی 
آنکارا در خصوص ائتالف دفاعی-منطقه ای علیه ایران پرداخت. 
به گزارش فارس، مستشرق صهیونیست »تزوی بارئیل« که به 
عنوان تحلیلگر در روزنامه صهیونیستی »هاآرتص« کار می کند، 
فاش کرد، ســازمان اطالعات ترکیه به ریاســت »هاکان فیدان« 
روابط کاری خود را با رژیم صهیونیستی حتی در زمان قطع روابط 
دوجانبه حفظ کرده است.وی مدعی شد: روابط جدید میان ترکیه 
و کشورهای منطقه و اسرائیل و روابط متشنج با ایران، ترکیه را به 
بازویی حیاتی در مبارزه اسرائیل علیه فعالیت های تروریستی ایران 
)به بیان وی( تبدیل کرده است.بارئیل در تحلیل خود مدعی شد، بر 
اساس گزارش های رسانه ای، اطالعاتی که موساد در روزهای اخیر 
به ترکیه داده منجر به کشف هسته ای شده که برای اجرای عملیات 

و قتل اســرائیلی  ها در ترکیه در انتقام ترور 
دانشمندان و اعضای سپاه جمهوری اسالمی 
ایران برنامه ریخته بوده است.وی ادامه داد، 
ترکیه همچنان ایران را شریک اقتصادی مهم 
و یک جزء اصلی سیاست خارجی خود می داند 
که به دنبال شــبکه ارتباطی محکم با تمام 
کشورهای منطقه است اما »زمانی که آمریکا 
برای ایجاد یک ائتالف دفاعی منطقه ای علیه 
ایران تالش می کند و واشنگتن اعالم می کند 

یکی از دالیل سفر ماه آینده جو بایدن به کشورهای منطقه، امنیت 
اســرائیل است ترکیه دوســت ندارد که خارج از این ائتالف باقی 
بماند و منتظر است که اسرائیل به نوبه خود در ادغام ترکیه در این 
ائتالف سهیم شود و از اینجا ترکیه شروع به احیای روابط خود با 

واشنگتن کند.« به بیان دیگر آنطور که بارئیل 
به نقل از منابع خود نقل کرده، ترکیه معتقد 
است که اصالح و تجدید روابط با واشنگتن 
از دروازه تل آویو می گذرد.هفته جاری، کانال 
۱3 تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد، 
ســازمان امنیت این رژیــم در تالش برای 
خنثی سازی »حمله انتقام جویانه ایران« در 
ترکیه است و هشدار سفر به ترکیه همچنان 
برقرار اســت.این شــبکه در ادامه ادعا کرد: 
»این ترس از این واقعیت ناشی می شود که ایرانی ها برای انتقام 
گرفتن در پاسخ به ترورهای منتسب به اسرائیل که برخی از آنها 
به موســاد نســبت داده می شود، مصمم هستند. ایرانی ها به دلیل 
ناکامی در دستیابی به مقامات و شخصیت های ارشد اسرائیلی، در 

راستای هدف گرفتن گردشگران اسرائیلی در خارج کار می کنند«.
همچنین مقامات مختلف رژیم صهیونیســتی طی روزهای اخیر 
بارها به صهیونیست هایی که به ترکیه سفر کرده اند، هشدار داده اند 
و خواستار بازگشت آنها شده اند.در همین رابطه، دیروز)چهارشنبه( 
اداره عملیات ارتش رژیم صهیونیستی به تمامی افسران، کارمندان 
دائمی و سربازان خود درخاک ترکیه دستور داد که هر چه سریع تر 

این کشور را ترک کنند.
پایــگاه خبری »عرب48«، به نقــل از روزنامه عبری »یدیعوت 
آحارانوت« گزارش داد که این دستور همچنین شامل لغو تمامی 
مجوزهای فوق العاده برای حضور نظامیان در خاک ترکیه می شود.

طبــق این گزارش، با این دســتور، تمامــی نیروهای ارتش رژیم 
صهیونیســتی حتی از سفرهای غیرمستقیم به ترکیه که نیازمند 

توقف در یکی از فرودگاه های این کشور هستند، منع شده اند.

بن بست در مذاکرات برجامیایجاد شعب تخصصی ویژه رسیدگی به پرونده های حوزه تولید 

معاون اول قوه قضاییه گفت: کمیته مشترک بین قوه قضاییه و دولت باید تشکیل 
شود تا ظرف یک ماه قوانین مورد بحث را بررسی کرده و موانع را برطرف کند. 
روز گذشــته نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در قوه قضاییه با حضور مسئوالن عالی قضایی برگزار شد.معاون اول قوه قضاییه 
بیان کرد: مســئله مهم نوع نگرش تولید کننده اســت، متاســفامه امروز نگاه به 
تولید کننده بیشتر به عنوان یک فرصت طلب  مطرح می شود در حالی که اکثر 

تولیدکنندگان رزمنده و جهادگر هســتند و این نگاه باید اصالح شــود.مصدق با بیان اینکه ۱2 هزار واحد تولیدی 
راکد وجود دارد که موجب بیکاری تعداد قابل توجهی از کارگران شده است، گفت: حمایت ستاد مرکزی پیگیری 
اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه از کارگر و کارفرما باید طوری باشــد که این دو را مقابل 
یکدیگر قرار ندهند.وی افزود: آمادگی داریم تا برای رفع موانع تولید پیشــنهادات الزم را اخذ و عملیاتی کنیم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کمیته مشــترک بین قوه قضاییه و دولت باید تشــکیل شــود تا ظرف یک ماه 

قوانین مورد بحث را بررسی کرده و موانع را برطرف کند.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشــاره به اینکه گفت وگوها با ایران 
برای احیای توافق هسته ای به بن بست رسیده است تاکید کرد که افزایش تنش 
ها به ســود هیچ طرفی در مذاکرات هســته ای با ایران نیســت. رافائل گروسی، 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با شــبکه العربیه گفت که 
گفت وگوها با ایران برای احیای توافق هسته ای به بن بست رسیده است.وی با 
تکــرار ادعاهــای اخیرش گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی تالش می کند 
که برخی حقایق موجود در ایران را توضیح دهد و این آژانس هیچگونه پاسخی 

از تهران درخصوص سواالت فنی که مطرح کرده است، دریافت نکرده است.گروسی گفت: ایران به آثار اورانیوم 
پیدا شــده در ســه ســایت ســری پاسخی نداده است و این کشــور باید به دادن توضیحات روشن پایبند باشد زیرا 
تحقیق و بازرســی دو بخش اساســی فعالیت آژانس در ســایت های هسته ای ایران است. دوربین هایی که ایران 
از کار انداخت ، بخش مهمی از مکانیزم نظارت بود و ایران با این کار برای فعالیت آژانس مانع تراشی می کند و 
شــفافیت را کم می کند.مدیرکل آژانس در ادامه گفت: افزایش تنش به ســود هیچ طرفی در مذاکرات هســته ای 

با ایران نیست و نقض قوانین هسته ای تهران را از مسیر مذاکرات دور می کند.

گام احتمالی ترکیه در خصوص ائتالف علیه ایران 
تحلیلگر صهیونیست روایت کرد؛

گروه سیاسی:سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با تأیید اظهارات 
وزیر خارجه ایران مبنی بر ارائه بسته پیشنهادی برای احیای 
برجام گفت این پیشــنهاد ایران شــامل درخواســت های 
فرابرجامی می شود. به گزارش فارس، »ند پرایس« سخنگوی 
وزارت امور خارجه ایاالت متحده بار دیگر از وظایف ایاالت 
متحده آمریکا در قبال تعهدات برجامی، توپ را به زمین ایران 
انداخت و گفت که اگر ایران آماده کنار گذاشتن خواسته های 
فراتر از برجام باشد، واشنگتن می تواند »بسیار سریع« به توافق 
بازگردد.پرایس در کنفرانس خبری خود در خصوص اظهارات 
»حسین امیرعبداللهیان« وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایــران مبنی بر اینکه جمهوری اســالمی ایران، ابتکارهای 
جدیدی را با هدف احیای برجام پیشنهاد داده است، تلویحاً این 
خبر را تأیید کرد اما از اظهار نظر مستقیم در مورد پیشنهادات 
ایران خودداری کرد.وی در ادامه تصریح کرد که واشــنگتن 
و شرکای اروپایی این کشور آمادگی دارند توافق برجام را در 
وین به منظور پایبندی متقابل به برجام نهایی کنند و توپ را به 
زمین ایران انداخت و گفت برای تحقق این هدف، »تهران باید 

تصمیم بگیرد که درخواست های 
فرابرجامــی خود راکنار بگذارد« و 
مدعی شــد که پیشنهادات جدید 
تهران شــامل خواسته های خارج 
از توافق 2۰۱۵ باشد.ند پرایس در 
ادامه گفت که تهران و واشــنگتن 
از طریق »انریکه مورا« هماهنگ 
کننده اروپایــی مذاکرات وین در 

حال برقراری تماس غیرمســتقیم هســتند و ادامه داد: »ما 
منتظر پاسخ سازنده ایرانی ها هستیم، پاسخی که مسائلی را 
که خارج از برجام اســت، پشت سر بگذارد«.امیرعبداللهیان 
روز سه شنبه با تأکید بر این که ایران پیشنهادات جدیدی را 
ارائه داده است، گفت: » ما یک پکیج سیاسی جدید و ابتکار 
جدیــد را روی میــز قرار دادیم، طرف آمریکایی این ابتکار را 
پذیرفت، اما بر تصویب قطعنامه هم تأکید داشت. در نتیجه 
جمهوری اسالمی ایران هم با افزایش فعالیت های هسته ای 
خود در حوزه هایی که از طریق ســازمان انرژی اتمی اعالم، 

اجرایی و عملی شــد و به صورت 
رسمی هم قبل از صدور قطعنامه به 
دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی اطالع داده شد، این اقدامات را 
انجام دادیم«.کشورهای غربی و به 
ویژه آمریکا در ماه های گذشته، بعد 
از وقفــه در مذاکرات وین، به رویه 
همیشــگی خود در متوسل شدن 
به عملیات های روانی و رسانه ای جهت مقصرنمایی ایران و 

سلب مسئولیت از خود روی آورده اند.   
این کشورها ابتدا با متصل کردن موضوع مذاکرات به جنگ 
اوکراین ادعا کردند که روســیه مانع از پیشــبرد گفت وگوها 
شده است.بعد از آنکه »سرگئی الوروف«، وزیر امور خارجه 
روســیه در جریان سفر »حسین امیرعبداللهیان«، وزیر امور 
خارجه ایران تصریح کرد که موضوع درخواست ضمانت مسکو 
برای همکاری  با ایران پس از اجرای کامل برجام مانعی برای 
ادامه گفت وگوها نیست، کشورهای غربی به برجسته سازی 

یک موضوع ایران پرداخته و مدعی شدند درخواست تهران 
برای حذف نام ســپاه پاســداران انقالب اسالمی از فهرست 
ســازمان های اصطالحاً تروریستی مذاکرات را به بن بست 
کشــانده اســت.یکی از دالیل عدم انجام اقدامات الزم از 
ســوی طرف های آمریکایی در مذاکرات وین مخالفت های 
نماینده های کنگره با سیاست های دولت بایدن در خصوص 
برجام بوده اســت. از جمله انتقادات این گروه از قانونگذاران 
آمریکایی این اســت که برجام به همه حوزه های اختالف 
آمریکا با ایران از جمله فعالیت های منطقه ای و برنامه موشکی 
ایران نمی پردازد.دولت آمریکا فروردین ماه سال ۱398 سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی را در فهرســت »سازمان های 
تروریستی خارجی« )FTO( قرار داده بود. این اقدام نخستین 
باری بود که کاخ ســفید نیروهای مســلح رسمی یک کشور 
خارجی را در فهرست »سازمان های تروریستی« قرار می داد. 
پس از این تصمیم، شورای عالی امنیت ملی ایران مقر مرکزی 
فرماندهی ارتش آمریکا در منطقه را در فهرســت گروه های 

تروریستی قرار داد.

واشنگتن مدعی شد؛

 بسته پیشنهادی ایران شامل درخواست های فرابرجامی است 
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عملکرد مدیران زمینه ساز
 تقویت سرمایه اجتماعی

ادامه از صفحه اول... اندیشــمندان حوزه توســعه امروزه عالوه 
بر مولفه های که در دیدگاه ســنتی اقتصاد توســعه نظیر، سرمایه 
اقتصادی، فیزیکی و نیروی انسانی به آنها توجه می شد بر عنصر 
دیگری تحت عنوان ســرمایه اجتماعی تاکید می ورزند. در واقع 
سرمایه اجتماعی »دارایی جمعی ناپیدایی« است که نقش ایجاد 
انسجام در سطوح مختلف جامعه به ویژه دولت و مردم را ایفا می کند. 
براســاس این رویکرد چنانچه جامعه ای فاقد عنصر مهم سرمایه 
اجتماعی گردد سایر مولفه ها کارایی خود را از دست داده و یا به حداقل 
اثربخشی سوق می یابند. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی بهره وری 
را در سایر منابع ارتقا می بخشد و با ایجاد همدلی و اعتماد موجب 
هم افزایی در سازمان، کشور و حتی در سطح بین المللی می گردد.

پژوهش ها علمی نیز بیانگر این واقعیت اســت که بین حکمرانی 
مطلوب در سازمان های مختلف و سرمایه اجتماعی رابطه معناداری 
وجود دارد. به این معنا که هر چقدر سازمان ها بتوانند بر تقویت اعتماد 
عمومی و سرمایه اجتماعی همت کنند، بهره وری و اثربخشی در 
سایر منابع نیز چشمگیر است. در کشور ما نیز به دلیل ماهیت مردمی 
بودن حاکمیت عنصر حیاتی سرمایه اجتماعی نقش بی بدیلی در 

پیبشرد اهداف و تحقق چشم اندازها دارد.
در شرایط حال حاضر کشور که رفع تنگناها و مضایق، همراهی 
بیشتر مردم را می طلبد، توجه به اثربخشی سرمایه اجتماعی و اعتماد 
عمومی پیشران برنامه دولت در حوزه های مختلف سیاستگذاری 
و اجرا می باشــد. بدیهی اســت این وضعیت می طلبد تا مدیران با 
اشراف کافی به این مقوله مهم تمامی سعی خود را بر تقویت این 
عنصر معطوف دارند. شاخص هایی نظیر برخورد منعطف با مردم و 
ارباب رجوع، تسهیل امور به دور از دیوان ساالری مرسوم و معمول، 
خوشــرویی و اخالق مداری در کار و صبوری و شــکیبایی در قبال 
مراجعه کنندگان خسته از بوروکراسی نقش بسزا در تغییر نگاه و 
بهبود ســرمایه اجتماعی جامعه خواهد داشت. در چنین شرایطی 
ضرورت دارد اینگونه مدیران در هر سطح و جایگاهی مورد تشویق 
و ترغیب قرار گیرند تا الگویی برای توسعه فرهنگی از این دست در 
مدیریت شود که انسجام بخش و ارتقا دهنده سرمایه اجتماعی باشد.

روز گذشــته بنده بنا به الزام در پیگیری صدور مجوزی که الزمه 
آن مفاصاحساب مالیاتی بود برای چندمین بار در اداره کل مالیاتی 
غرب تهران واقع در وردآورد حضور یافتم. که در این مرحله نیازمند 
تصمیم گیری مدیر ارشد یا همان ممیز کل بود، به همین منظور 
وقتی تصمیم کارمند محترم معطوف به مذاکره بنده با ممیز کل 
گردیــد با پیش فرض های ذهنی پیــش داوری کردم که کار وارد 
مرحله ای سخت شده است و برای حصول نتیجه باید کفش آهنی 
پوشید! با این زمینه ذهنی و هدایت و راهنمایی همکاران اداره مذکور 
نزد ممیز کل رهنمون شدم و پس از گفتگوی کوتاه و طرح موضوع 
و مشکل  با برخوردی سراسر محبت، توام با همدلی و همدردی 
مواجه شدم که یکباره ضمن فراموش کردن همه مشکالت معمول 
و جاری کار، نگاهم به مالیات و دیدگاه هایی که در فرهنگ عامه در 
این خصوص مطرح است، تغییر کرد این مثال نمونه بارز کارکرد 
یک مدیر در ارتقاء اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی است. 
ایشان هیچ شناختی از بنده نداشت و من هم برای اولین بار برای 
پیگیری کار وی را دیدار نمودم، اما نوع برخورد و توجه و پیگیری 
از سر لطف در چارچوب قوانین جاری و ابالغی  موجب امتنان و 
رضایت خاطر گردید. از این رو این اتفاق را بهانه ای کردم تا ضمن 
تاکید بر اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی، بر نقش مثبت مدیران 
در بهبود حکمرانی مطلوب اشــاره ای داشته باشم. امیدوارم همه 
مدیران در تمام سطوح با باور جدی به عملکرد مثبت و تسهیل گر 
خویش در بهبود ســرمایه اجتماعی به تقویت اینگونه رفتارهای 

پسندیده کمک نمایند.

بحران در صنعت دارو
ادامه از صفحه اول... بزرگ ترین مساله صنعت دارو در حال حاضر، 
عدم تعدیل قیمتی در پی افزایش هزینه های تولید است که می تواند 
در آینده نزدیک منجر به تعطیلی خطوط تولید دارو در کشور شود. 
ما مطلع هستیم که نمایندگان مجلس طی رایزنی با وزارت نیرو، 
اهمیت شــرکت های داروســازی را در زمینه تامین داروی کشور 
گوشــزد کرده اند و وزارت نیرو نیز اعالم کرده اســت که فهرست 
کارخانجات داروســازی و موقعیت آنها را به این وزارتخانه ارائه 
دهیم که تا از قطعی برق این واحدها جلوگیری کنند. وزارت نیرو 
اعالم کرده که قطعی برق کارخانجات داروسازی در اولویت آنها 
نیســت، در حال حاضر فهرســت کارخانجات داروسازی و محل 
استقرار آنها در حال جمع  آوری است تا تدابیری برای جلوگیری از 
قطعی برق آنها اندیشیده شود. در سال گذشته نیز مشکالتی در 
پی قطعی برق این کارخانجات پدید آمد که با رایزنی های صورت 
گرفته، این واحدهای تولیدی را از قطعی برق مستثنی کردند. به 
ویژه در کارخانجاتی که راکتورها در آن فعالیت  می کردند و قطعی 
برق موجب از بین رفتن سلول هایشان  می شد. بنابراین با پیگیری 
به موقع در سال گذشته، خسارت جدی در صنعت داروسازی پدید 
نیامد. در حال حاضر بزرگ ترین مساله صنعت داروسازی قطعی 
برق نیست، بلکه بحث قیمت است. با توجه به افزایش هزینه ها 
که از اواسط سال گذشته آغاز شد، موضوع تعدیل قیمتی متناسب 
با افزایش هزینه ها از طریق اتحادیه ها و سندیکاها مورد پیگیری 
قرار گرفت. چنانکه نامه نگاری ها و جلسات متعددی با مسئوالن 
دولتی در وزارت بهداشت و حتی معاون اول رئیس جمهوری انجام 
شد و این مساله بارها هشدار داده شده است که اکنون ادامه فعالیت 
بسیاری از خطوط تولیدی شرکت های داروسازی، مقرون به صرفه 
نبوده و بخش های بســیاری زیان ده هســتند. به رغم نامه نگاری 
نمایندگان مجلس با سران قوا یا حتی فرهنگستان علوم پزشکی 
با مسئوالن برای رسیدگی به وضعیت صنعت دارو، هنوز پاسخی 
دریافت نکرده ایم. این وضعیت تا آنجا پیش رفته است که احتماال 
برخی شرکت ها نتوانند تولید در برخی از خطوط را از اوایل تیرماه 
ادامه دهند و این مساله طی نامه هایی به اطالع مقامات دولتی رسیده 
است. البته عالوه بر صنایع دارویی، صنایع تولیدکننده تجهیزات 

پزشکی هم دچار این مشکل هستند.

اقتصاد کالن

گروه اقتصاد کالن: نوســانات در شــرایطی در بازار سهام ادامه 
دارد که کارشناســان نســبت به ادامه روند بورس در نیمه اول 
سال نسبتا خوشبین هستند. به گزارش »تجارت«، روند حرکت 
شاخص کل بورس دیروز دوباره نزولی شد و این شاخص بیش 
از 9۰۰۰ واحد کاهش یافت. شاخص کل بورس امروز با 9737 
واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۵64 هزار واحد رسید. شاخص 
کل بــا معیــار هم وزن هم 999 واحد کاهش یافت و رقم 428 
هــزار و 93۱ واحــد را ثبت کــرد. در این بازار 439 هزار معامله 
انجام شــد که 34 هزار و 678 میلیارد ریال ارزش داشــت. ملی 
صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، پاالیش نفت اصفهان، 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی و پتروشــیمی پارس نسبت به 
سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل مبین انرژی خلیج 
فارس نســبت به ســایر نمادها بیشــترین تاثیر مثبت را روی 
بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم دیروز  با ۱32 واحد 
کاهش در رقم 2۱ هزار و 349 واحد ایســتاد. در این بازار 2۰9 
هزار معامله انجام شــد که 4۰ هزار و ۱3۱ میلیارد ریال ارزش 
داشت. بیمه پاسارگاد، پلیمر آریاساسول، پتروشیمی زاگرس و 
نفت ایرانول نســبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در 
مقابل تولید نیروی برق دماوند نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.  اما یک کارشناس بازار 
سرمایه ضمن تشریح ریسک هایی که این بازار با آن رو به رو 
است گفت: مهم ترین مساله بورس اختالف نرخ دالر در بازار 
آزاد و ســامانه نیما اســت. سعید جعفری با تاکید بر اینکه مهم 
ترین موضوع برای بازار سرمایه نرخ دالر است، توضیح داد: مهم 
ترین موضوعی که وجود دارد این است که بین رشد قیمت دالر 
در بازار آزاد و دالری که شرکت های بزرگ بورسی در سامانه 
نیما عرضه میکنند اختالف زیادی وجود دارد و این باعث شده 
اســت با وجود انکه شــاهد رشد قیمت دالر در بازار آزاد هستیم 
بازار سرمایه نزولی شده و همانند سایر بازارها با تورم رشد نکند. 
وی ادامه داد: شرکت های بورسی که از صادرکنندگان بزرگ 
کشور محسوب می شوند ملزم شده بودند به اینکه دالر خود را 
در سامانه نیما به اختالف زیاد نسبت به بازار ازاد عرضه کنند و 
این باعث شده بود که سهام شرکت ها نیز تحت فشار باشد. اما 
دلیل اینکه شاهد صعود چشم گیر بازار در روزهای قبل بودیم 
این بود که اعالم شد صادرکنندگان میتوانند دالر خود را با نرخ 

توافقی بفروشــند. یعنی با نرخ های باالتر از نرخ نیما که این 
باعث شد هیجان خرید در بازار مخصوصا در نمادهای صادراتی 
و پتروشیمی ها ایجاد شود. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه 
با اشاره به وضعیت بازارهای جهانی اظهار کرد: از طرف دیگر 
ریسک هایی در بازارهای جهانی وجود دارد. ریزش شدید بازار 
بورس امریکا و احتمال ایجاد رکود گســترده باعث شــده است 
سهام داران در بازار داخلی احتیاط کنند زیرا بسیاری از شرکت 
ها کامودیتی محور و وابســته به قیمت های جهانی هســتند و 
اگــر رکــود در بازار جهانی رخ دهد دامنه آن به کاالها در ایران 
نیز می رسد. جعفری با اشاره به احتمال قطعی برق صنایع نیز 
گفت: از طرف دیگر در استانه فصل گرما هستیم و برق  برخی 
واحدهای تولیدی در مقاطعی قطع می شــود و سرمایه گذاران 
نگران هســتند این قطعی برای چند ماه ادامه دار باشــد و باعث 
شود شرکت ها در گزارش ها هم عملکرد خوبی در حوزه تولید 
و فروش نداشــته باشــند. وی با تاکید بر اینکه ریسک پیرامون 
بازار سهام زیاد است، عنوان کرد: همین ریسک باعث احتیاط 

معامله گران می شــود. بســیاری انتظار دارند روند بازار سرمایه 
همســو با تورم رشــد کند اما این اتفاق کمرنگ شــده است. با 
ایــن حال من فکــر میکنم از هفتعه بعد مجددا صعود مالیمی 

در بازار داشته باشیم.

پیشبینی از آینده بورس   
آن طور که کارشناســان می گویند، در بازار بســیاری از صنایع 
به کف های حمایتی خود رســیده اند و کفســازی خوبی در بازار 
انجام شــده اســت. هم اکنون ارزش معامالت خوبی در بازار را 
شاهد هستیم. تنها نکته نگران کننده بازار دست اندازی دولت 
و تصمیمات شبانه و قبیله ای است که بسیاری از مدیران وقت 
در این بازار انجام می دهند.  بازار سرمایه در سال ۱4۰۰ دارای 
یک حباب منفی بود و واقعا وقتی به سهام نگاه می کردیم ارزنده 
بودند. اما در ابتدای سال ۱4۰۱ بازار یک جهش خوبی را تجربه 
کرد و عمده این مســئله به دو خبر باز می گشــت که یک خبر 
مربوط به خودرویی ها بود و خبر بعدی انتظارات تورمی مردم. 

مردم دیگر احســاس می کردند که قیمت ســهام به یک جایی 
رســیده اســت که دیگر بازار توانایی دیدن این اعداد را ندارد و 
قرار اســت قیمت های باالتری را بازار به خود ببیند. همچنین 
بحــث تــورم جهانی و احتمال تــداوم آن نیز تاثیر خودش را بر 
قیمت کامودیتی ها نشــان داده و، چون در بازار ما بســیاری از 
نماد های اصلی بر پایه کامودیتی هستند از تورم جهانی و رشد 
قیمت های جهانی منتفع خواهند شد. به عالوه با توجه به اینکه 
پیش بینی می شود نرخ دالر از قیمت های فعلی پایین تر نرود، این 
هم به نوبه خود بر قیمت کامودیتی ها تاثیرگذار است؛ بنابراین 
قیمت های جهانی مناســب، نرخ دالر، رشد قیمت محصوالت 
برخی شرکت ها، تورم، حذف ارز 42۰۰، … با توجه به عقب 
ماندن بورس از سایر بازارها، حکایت از این دارند که بازار ما در 
ســال جاری مســتعد رشد می باشد و بهبود آن به مراتب بهتر از 
دو سال اخیر خواهد بود. هرچند شاید این رشد سریع و عجول 
نباشد، اما روند حرکتی منطقی ای را با توجه به شواهد می تواند 
در برگیــرد. بــا تمام بی اعتمادی های اخیر، بهبود این روز های 
بازار، حاکی از این اســت که نقدینگی های در بازار ســرمایه، 
دور خــودش را در بازار هــای دیگر زده و اکنون تمرکزش را بر 
ارزندگی بازار سرمایه قرار داده، ولی باز هم با وجود بهبود حجم 
معامالت معتقدم پول های پارک شده ای در بیرون از بازار هست 
که منتظر شــرایط بهتر جهت ورود به بازار می باشــند. ریسک 
کنونی بازار موضوع توافقات وین هســت که همچنان بازار را 
در بالتکلیفی قرار داده و در صورت حل این مشــکل دورنمای 
بسیار بهتری در انتظار بازار خواهد بود همچنین اگر بازار سرمایه 
از قیمت های دستوری نجات یابد، کمک بزرگی به تخصیص 
بهینه منابع خواهد شد. ضمن اینکه شفافیت قیمت ها نیز یکی 
از خواســته های مهم فعالین بازار ســرمایه می باشــد تا بازار از 
تصمیمات غیرمنطقی درباره تعیین قیمت ها در امان باشد.  به 
اعتقاد کارشناسان چشم       انداز بازار سهام در سال جاری به عوامل 
متعددی بستگی دارد. از متغیر       های کالن می توان به عنوان یکی 
از ایــن عوامــل نام برد. اینکه چه اتفاقاتی در موضوع مذاکرات 
اتمی رخ خواهد داد، درآمد ارزی کشــور به چه ســمت و سویی 
میل می       کند و        پارامتر              هایی که وضعیت کسری بودجه سال جاری 
را تعیین خواهند کرد، از مهم ترین عواملی محســوب می شوند 

که متغیر       های کالن کشور را شکل می دهند. 

»تجارت« از امیدواری سهامداران نسبت به اصالح نرخ ارز نیمایی گزارش می دهد؛

رونق بورس با اهرم دالر

سرمقاله

گام مهم برای کشف فرارهای مالیاتی
گروه اقتصاد کالن: رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از اول 
خــرداد مــاه تا کنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد صنفی مالیات 
مقطوع را پذیرفته اند و ۵۵۰ هزار واحد صنفی نیز از مالیات معاف 
شده اند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور با بیان اینکه، کل 
مبلغ مالیات حدود 2 میلیون  مودی 2 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
ثبت شده که مودیان پذیرفته اند،گفت:  به اصناف به عنوان منبع 
مالیاتی بزرگ نگاه نمی کنیم، نگاه درآمدی به واحدهای صنفی 
نداریم زیرا هر واحد صنفی شناسنامه دارد و مالیات را پرداخت می 
کند، ما به دنبال کشــف فرارهای مالیاتی بزرگ هســتیم. رییس 
ســازمان امور مالیاتی کشــور با بیان اینکه رویکرد این ســازمان 
کشف فرار مالیاتی بزرگ است، گفت:  در هشت ماه گذشته فرار 
مالیات را روزانه شناســایی می کنیم، برآوردهای ما حاکی از این 
اســت که بیش از ۱3۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی شناســایی 
شده  ضمن اینکه این آمارها برآوردی است و تغییر می کند. وی 
ادامه داد: 2 میلیون و 2۰۰ هزار مودی جدید شناسایی کرده ایم، 
کسانی که پیش از این به عنوان مودیان مالیاتی حساب نمی شدند 
برای آنها اظهار نامه برآوری تهیه کرده ایم. منظور بیان داشــت: 
مودیانی که اظهارنامه نانویس یا صفر ارائه کرده اند، اطالعات آنها 
شناسایی و برای 22۰ هزار نفر، اظهارنامه برآوردی صادر شده که 
باید اقدام به پرداخت مالیات کنند. وی با اشــاره به اینکه در نظام 
مالیاتی مراحل دادرسی بسیار منصفانه ای داریم، گفت: اگر مودی 
به مالیات اعالمی اعتراض داشــته باشــد با مراجعه به اداره های 
مالیاتی در سراسر کشور می تواند اعتراض کند و این موضوع از 

سوی کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد.

به اعتراض اتحادیه ها رسیدگی می شود  
رییس سازمان امور مالیاتی کشور ابراز داشت: همکاران مکلف 
هســتند قبل از قطعی کردن مبلغ مالیات به مســتندات مودیان 
توجه و بر روی مبلغ توافق کنند ضمن اینکه توصیه می کنیم که 
با مردم مدارا کنند. وی با بیان اینکه اعتراض های اتحادیه های 
صنفی را مورد رسیدگی قرار می دهیم، گفت: یکی از اعتراض 
هایی که برخی از اصناف داشــتند این بود که مبالغ وارد به پوز، 
صرفا درآمد نبوده اســت و این امر در مشــاغلی مانند کافی نت 
ها، بنگاه های امالک و دفترخانه ها وجود دارد. منظور گفت: به 
اداره های مالیاتی در سراســر کشــور ابالغ کرده ایم کسانی که 
نسبت به مبالغ پوز معترض هستند را مورد رسیدگی قرار دهند 
و بر روی سامان مالیات را اصالح کنند در همین رابطه اتحادیه 
دفترخانه ها می تواند برای هشت هزار واحد صنفی، واریزی های 
درامدی را اعالم کند. وی با تاکید بر اینکه ما به مردم و اتحادیه 
های صنفی اعتماد داریم گفت مالیات ها سیستمی حساب شده 
اســت و قطعا اختالفاتی وجود دارد که به تشــخیص کارشناس 
مالیاتی این موارد اصالح می شود. رییس سازمان امور مالیاتی 
کشور افزود: در خرداد ماه مراجعه های مردمی بسیار زیاد شده 
و همکاران با اینکه ساعات اداری تغییر کرده است تا ساعت 2۱ 
شــب در محل کار حضور دارند و روزهای ســختی را سپری می 
کنند. وی با اشــاره به اینکه کارشناسان مالیاتی سربازان خدوم 
و بدون ادعا هستند، گفت: مردم داری یکی از اصول حکمرانی 
در دولت سیزدهم است  از این رو کسانی که اعتراض به مالیات 
دارند به اداره های مالیاتی مراجعه کنند در اداره ها، چارچوب ها 

تعریف شده است و اختیارهای خبرگی به همکاران واگذار کرده 
ایم. منظور بیان داشت: بر اساس مطالعاتی که داشته ایم، مالیات 
را محاسبه کردیم اما ضریب سود در تمام کشور یکسان نیست، 
بر اساس شرایط جغرافیایی و منطقه ای ضرایب سود تعیین می 
شــود و مدیران اختیار دارند که نســبت به این ضرایب تصمیم 
گیری کنند. وی خاطر نشــان کرد: به دنبال تعامل حداکثری 
با اصناف هســتیم، طی 2 ماه گذشــته جلسه های بسیار زیادی 
را بــا اتــاق اصناف تهران، بازاریــان و اتحادیه ها برگزار کردیم 
همچنین در چند روز گذشــته جلســه ای با حضور وزیر اقتصاد و 
6۰ نماینده اصناف داشته ایم. رییس سازمان امور مالیاتی کشور 
شروع ارائه اظهارنامه های مالیاتی را فصل خردادماه اعالم کرد 
و گفت: مشاغل، اشخاص حقیقی و واحدهای صنفی باید برای 
عملکرد در سال گذشته اظهارنامه مالیات ارائه کنند یا سازمان  
مالیاتی که مالیات مقطوع را اعالم می کنند را پرداخت کنند. وی 
ابراز داشت: اصناف از چرخه های اصلی اقتصاد کشور هستند، 
مشــاغل نقش مهمی در ایجاد اشــتغال دارند هر واحد صنفی 2 
یا 3 نفر را اشتغال ایجاد می کند و یک خدمت بزرگی به جامعه 
دارد. منظور با اشاره به اینکه رویکرد ما در تعامل با اصناف نرم 
و مالیم اســت، گفت: نقش مهمی که اصناف در طول و بعد از 
انقالب داشته اند، فراموش شدنی نیست این قشر همیشه همراه 
بودنــد و در فــراز و فرودهای انقالب، دفاع مقدس و تحریم ها 
نقش ویژه و مشارکت فعاالنه داشته اند. وی گفت: در روزهای 
کرونا شــاهد بودیم که اصناف همراهی بســیار باالیی داشتند با 
آنکه نتوانستند کسب درآمد کنند، اما حقوق کارگران را پرداخت 

کردند و در کمک های خیرخواهانه و مردمی مشــارکت فعالی 
داشته اند قدردان زحمات این قشر هستیم. به گفته وی، در بحث 
مالیات مشــاغل، قانونگزار 2 رویکرد دارد اینکه برای مشــاغل 
کوچک و متوسط قانونگزار می گوید سازمان مالیاتی با استفاده 
از ابــزار هــا، مالیــات مقطوع را تعیین و به آنها اعالم کند و واحد 
این مالیات را بپذیرد که پرداخت کند و یا اینکه واحدهای صنفی 
اظهارنامه مالیاتی ارائه کند. رییس ســازمان امور مالیاتی کشور 
بیان داشت: همکاران در سازمان مالیات، اسناد و اظهارنامه ها 
را مورد بررســی قرار می دهند و خالص درآمد مبنای محاســبه 
های درآمد قرار می دهند. وی با اشاره به ماده ۱3۱ و 84 مالیات 
گفت:  مشاغلی که میزان فروش آنها بیشتر از مبلغ 4.8 میلیارد 
تومان در سال ۱4۰۰ بوده است باید نسبت به تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی اقدام کنند. مشاغلی که زیر این مقدار فروش داشته اند 
نیازی به ارائه اظهار نامه ندارند و می توانند نســبت به پرداخت 

مالیات مقطوع اقدام کنند.

برنامه هفتم مسئله محور خواهد بودوزارت اقتصاد بازاریان و کسبه را دریابد
نماینده مردم فیروزآباد در مجلس شورای اسالمی در تذکری به وزیر اقتصاد و رئیس 
ســازمان امور مالیاتی کشــور خواســتار توجه این دو نهاد به بازاریان و کسبه درباره 
محاسبه مالیات آنها شد. به گزارش ایسنا، محمد مهدی فروردین نماینده فیروزاباد 
در جلســه روز چهارشــنبه مجلس شورای اسالمی در تذکری به وزیر نفت گفت: با 
توجه به فوت دو نفر در یک خانواده در بخش دهرم شهرستان فراشبند و همچنین 
ســوختگی باالی 43درصد ســه نفر از فرزندان این مرحوم به خاطر انفجار کپسول 
گاز نســبت به گازرســانی به این منطقه محروم اقدامی عاجل صورت بگیرد. وی 

همچنین در تذکری به وزیر کشور خاطرنشان کرد: تقاضا دارم هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف استخدامی های 
آزمون فراگیر هشــتم وزارت کشــور در ســال 99 و به ویژه شــروع به کار استخدامی های استانداری فارس که انتظار 
یک سال و شش ماهه روح و روان آنها و خانواده های شان را نشانه رفته است، اقدامی عاجل انجام شود. این نماینده 
مجلس در تذکر دیگری به وزیر اقتصاد و رئیس ســازمان امور مالیاتی کشــور با اشــاره به اعتراض کســبه نسبت به 
میزان مالیات تعیین شده اظهار کرد: بازاریان و کسبه عزیز را دریابید؛ چرا که این قشر مانند سایر اقشار به مدت دو 
سال درگیر کرونا بودند و درآمدی نداشتند و امروز نیز در حال سپری کردن دوران پساکرونا هستند. فروردین ادامه 

داد: این انصاف نیست که بخواهیم مالیات های سال های گذشته را به صورت یکجا از این عزیزان دریافت کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان در هشت  سال دولت گذشته 2هزار و 7۰۰هزار 
میلیارد تومان در کشــور هزینه شــد، تأکید کرد: باوجود این هزینه اما شــاهد رشد 
نزدیک به صفر اقتصاد، ســرمایه گذاری منفی، بهره وری منفی و تورم باال بودیم. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم، سیدمســعود میرکاظمی در جمع مدیران معاونت 
فنی و امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه  و بودجه ابراز کرد: یکی از مهم ترین 
آسیب های کنونی اداره کشور، بخشی نگری و نبود نگاه جامع به مسائل است. وی 
با تصریح به اینکه رویکرد سازمان برنامه باید از بودجه محور به برنامه محور تغییر 

کند، گفت: اکنون 8۰ درصد وقت و انرژی سازمان صرف مسائل بودجه و 2۰ درصد هم به برنامه ریزی اختصاص 
می یابد، اما این روند باید معکوس شود. معاون رئیس جمهور ادامه داد: با وجود انواع یارانه های آشکار و پنهان برای 
تولید و نیروی کار ارزان چرا باید نگران واردات بود؟ چرا قیمت تمام شده تولید داخل توان رقابت با محصوالت خارجی 
را ندارد؟ چرا بهره وری پایین است؟ برای حل ریشه ای مشکالت اقتصاد باید این موضوعات حل شود. میرکاظمی 
با بیان در هشــت  ســال دولت گذشــته 2هزار و 7۰۰هزار میلیارد تومان در کشــور هزینه شد، تأکید کرد: با این هزینه 
اما شاهد رشد نزدیک به صفر اقتصاد، سرمایه گذاری منفی، بهره وری منفی و تورم باال بودیم و اغلب شاخص های 

کالن اقتصادی وضعیت مناسبی نداشتند. 

گروه اقتصاد کالن:  قیمت طال دیروز چهارشنبه به دلیل بازدهی 
ضعیف تر خزانه داری از پایین ترین سطح یک ماهه خود، در 
آســتانه افزایش احتمالی تهاجمی نرخ بهره از ســوی فدرال 
رزرو آمریکا که به دنبال مقابله با تورم در بحبوحه نگرانی های 
فزاینده از رکود قریب الوقوع است، افزایش یافت. به گزارش 
ایســنا، بهای هر اونس طال تا ســاعت 9 و ۱۰ دقیقه صبح 
بــه وقت شــرقی با ۵.9 درصــد افزایش به ۱8۱4 دالر و  4۰ 
سنت رسید و بهای طالی آمریکا با ۰.33 درصد افزایش به 
۱8۱۵ دالر و 4۰ ســنت رسید. انتظار می رود کمیته بازار آزاد 
فــدرال تصمیــم خود را در مورد نرخ بهره در اواخر روز اعالم 

کند. مایکل لنگفورد، مدیر مشاوره 
شــرکت AirGuide گفت: انتظار 
می رود که قیمت طال قبل از جلسه 
اعالم فــدرال رزرو افزایش یابد، 
سپس ثابت بماند و در طول هفته 
بعــد به روند نزولی خود ادامه دهد. 
سرمایه گذاران به طور چشمگیری 
شــرط های خود را افزایش داده اند 

کــه فــدرال رزرو نرخ های بهره را به جــای ۵۰ واحد به 7۵ 
واحــد پایه افزایش می دهد. افزایــش نرخ بهره کوتاه مدت 

ایاالت متحده و بازده اوراق قرضه، 
هزینه فرصت نگهداری شمش را 
افزایش می دهد که سودی ندارد. 
شــاخص بازدهی خزانه داری ۱۰ 
ساله ایاالت متحده از یک اوج چند 
ساله کاهش یافت و از طال حمایت 
کرد. لنگفورد گفت: به نظر ما طی 
چند هفته آینده روند نزولی کلی در 
قیمت طال با شکســتن طال به زیر ۱8۰۰ دالر در هر اونس 
حفظ خواهد شد. دالر نزدیک به باالترین سطح دو دهه اخیر 

در جلســه قبل ثابت ماند و باعث شــد شــمش با قیمت دالر 
برای خریدارانی که سایر ارزها را دارند جذابیت کمتری داشته 
باشد. بازارهای آسیایی در حال وهوای متفکرانه ای بودند زیرا 
ســرمایه گذاران شوکه شده منتظر بودند تا ببینند فدرال رزرو 
تا چه حد بر نرخ ها تهاجمی خواهد بود و بسیاری از آنها بیم 
داشتند که اقدامات شدید، جهان را به سمت رکود سوق دهد. 
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.7 درصد 
افزایش به 2۱.22 دالر رسید، در حالی که پالتین ۰.8 درصد 
افزایش یافت و به 926 دالر و 89 سنت رسید و پاالدیوم با ۰.۵ 

درصد افزایش به ۱824 دالر  و 7۱ سنت رسید.

تحلیل گران بازارجهانی ارزیابی کردند:

طال وارد کانال ۱۷۰۰ دالر خواهد شد؟

یادداشت
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کم مصرف کن جایزه بگیر
گیالن_فرحی؛ به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای گیالن، 
شــرکت توانیر اطالعیه ای در خصوص پاداش مدیریت مصرف 
برق صادر کرد:به اطالع می رساند به منظور ایجاد زمینه مشارکت 
مشــترکین صنعت برق در مدیریت مصــرف و پرداخت بهای 
برق صرفه جویی شــده به ایشــان ،  مشــترکین بخش خانگی   
که الگوی مصرف را در ماه های گرم ســال )خرداد تا شــهریور( 
رعایت نموده و نســبت به ســال قبل کاهش مصرف برق داشته 
باشــند ، به ازای هر کیلووات ســاعت کاهش تا مبلغ ۵۰۰ تومان 
پــاداش همــکاری مدیریت مصرف دریافت خواهند کرد .  مبلغ 
پاداش در هر صورت حســاب برق درج و از بهای برق مصرفی  
کم می گردد. جهت کســب اطالعات بیشتر می توانید به تارنمای 
شرکت توانیر به آدرس www.Tavanir.Org.ir   و اپلیکیشن 

برق_من مراجعه فرمائید.

پخش و توزیع ۲۱۲ تن آسفالت 
در خیابان شهید رحمتی کرهرود

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، محمد 
رضایی اظهار داشت: در ادامه اجرای پروژه نهضت آسفالت سال 
۱4۰۱، عملیات روکش آسفالت خیابان شهید رحمتی کرهرود در 
راستای بهبود وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه، در حال انجام 
می باشــد و تاکنون 2۱2 تن آســفالت در این معبر پخش شــده 
است.سرپرست ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری اراک در ادامه اذعان داشت: با توجه به اینکه موضوع 
آسفالت خیابان ها و معابر شهر، یکی از مطالبات مهم شهروندان 
اســت، امســال با تاکید دکتر کریمی شهردار اراک، این مهم در 
برنامه های اولویت دار عمرانی شــهرداری قرار گرفته و انشااهلل 
بنا داریم این مطالبه مهم همشهریان را به صورت تمام و کمال 
با تالش و همت همکارانم در مجموعه شهرداری محقق نمائیم.

کنترل دقیق نقشه 
و پروانه ساختمانی درمحالت جنوبی

 شهردار بوشهر گفت :کنترل دقیق نقشه و پروانه ساختمانی، در 
محالت جنوبی شهر بوشهر توسط اداره کنترل و نظار شهرداری 
منطقه دو بطور مستمر به انجام می رسد.حسین حیدری افزود: 
متوقف نمودن فعالیت ساختمانی پالک های درحال ساخت فاقد 
پروانه،خالف اصول ایمنی،فنی و شهرسازی نیز در دستور کار این 
اداره قرار دارد.وی اظهار داشت : در راستای حفظ منافع عمومی و 
برخورد با سودجویان و متخلفان ، تخریب قطعه بندی و دیوارکشی 
های غیر مجاِز اجرا شــده در کاربری مغایر - )فضای ســبز(- در 
محالت تنگک دوم و تنگک سوم پس از طی فرآیند قانونی ، با 
حکم دادستان محترم بوشهر و در حضور مامورین انتظامی توسط 
اداره کنترل و نظارت شهرداری منطقه دو به انجام رسید.شهردار 
بوشهر اضافه کرد: حسب تبصره ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، 
هرگونــه تخلــف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی 
، جرم تلقی شــده و متخلفین ، طبق قانون مجازات اســالمی و 

قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .

قطع برق در غرب گرگان 
به علت حوادث و نواقص است

نیلوفراحمدی: مدیر توزیع نیروی برق غرب شهرســتان گرگان 
گفت:به هیچ عنوان در سطح شهر گرگان قطعی برق خودخواسته 
نداشته و قطعی ها تنها در اثر نواقص و حوادث موجود رخ خواهد 
داد.یوسف شاطری اظهار کرد:جابجایی تیرهای چراغ برق سطح 
شهر گرگان که موجب ایجاد معضالتی در سطح شهر شده نیازمند 
همکاری و مشارکت دستگاه های بین شهری همانند شهرداری و 
شورای اسالمی شهر گرگان با شرکت توزیع نیروی برق گرگان 
است.وی از عدم قطعی برق خودخواسته در مناطق غرب گرگان 
خبر  داد و افزود:به هیچ عنوان در ســطح شــهر گرگان قطعی 
برق خودخواسته نداشته و قطعی ها تنها در اثر نواقص و حوادث 
موجود رخ خواهد داد.مدیر توزیع نیروی برق غرب شهرســتان 
گرگان ادامه داد:اولویت ما در این ایام برق رسانی به بیمارستان ها 
و دســتگاه های خدمات رســان بوده و کمبود این انرژی تنها از 

طریق صنایع جبران خواهد شد.

مراودات مرزبانی ایران و عراق 
در عالی ترین سطح است

ایالم- سید محمد روبندی  - فرمانده مرزبانی جمهوری اسالمی 
ایران گفت: مراودات مرزبانی بین جمهوری اســالمی ایران و 
جمهوری عراق در عالی ترین سطح ممکن در سال های اخیر قرار 
داشته است. سردار احمدعلی گودرزی روز سه شنبه در هشتمین 
نشســت مرزی فرماندهان مرزبانی ایران و عراق اظهار داشت: 
ارتباط مرزبانی 2 کشــور در شــرایط فعلی که تهدید و چالش در 
همه  مرزهای دنیا وجود دارد، بســیار بی نظیر اســت.وی افزود: 
ارتباط بین  کالنتران مرزی 2 کشــور طی ســال گذشته تاکنون 
از لحــاظ کمیــت و کیفیت افزایش قابل مالحظه ای یافته و در 
مرزهــای طوالنــی بین ایران و عراق هماهنگی خوب و ارتباط 
تنگاتنگی وجود دارد و پیشــنهاد می کنیم با همتای عراقی در 
مردادماه 4۰ روز مانده به اربعین نشســت دیگری برای تسهیل 
در تردد زائران برگزار شــود.فرماندار مرزبانی نیروی انتظامی با 
اشــاره به عقبه فرهنگی 2 کشــور بویژه از نظر تعلقات به ائمه  
معصومین )ع( یادآور شــد: اربعین امام حســین )ع( یک انقالب 
مردمی برای تحقق عدالت بود که در دنیا مانندی ندارد و در این  
نشست به لحاظ حساسیت موضوع معاونان مرزبانی جمهوری 
اســالمی و فرماندهان مرزبانی ایالم، کرمانشــاه، خوزستان به 
همراه کالنتران مرزهای شلمچه، چزابه، مهران، سومار، خسروی 

و قصرشیرین حضور دارند.

اخبار کوتاه

شهرستان ها

استقبال مردم اردبیل از تزریق دز سوم واکسن کرونانجات دو صیاد در آبهای دریای عمان
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از نجات دو صیاد ایرانی 
با هماهنگی مرکز جستجو و نجات دریایی بندر چابهار و همکاری شناور باری در آبهای 
دریای عمان خبر داد.شهره حقی - تجارت؛ به گزارش  روزنامه تجارت به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، سید احمد هاشمی 
معاون دریایی بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دو سرنشین یک 
قایق صیادی که از پنج روز پیش در فاصله 8۵ مایلی بندر چابهار در حال صیادی بوده 
و به دلیل عدم مسیریابی صحیح و آب و هوای نامساعد در دریا سرگردان شده بودند، 

با هماهنگی مرکز جستجو و نجات دریایی )MRCC( چابهار و اعزام شناورهای ناجی ۵ و هادی و همکاری شناورهای 
تجاری حاضر در منطقه، بعد از 2۵ ساعت عملیات موفق جستجو دریایی، نجات یافته و در سالمت کامل به آغوش خانواده 
هایشان بازگشتند.معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان به فرماندهان و خدمه قایق ها و شناورهای 
سنتی توصیه کرد:صیادان قبل از عزیمت به دریا، اطالعات هواشناسی دریایی را از طریق تماس با  ۰۵43۵32۱4۱۵ »مرکز 
هماهنگی جستجو و نجات دریایی« اطالع حاصل نمایند و به صیدگاه های مشخص و ایمن اعزام گردند و اطالعات منطقه 
صید را در اختیار مالک شناور قرار دهند. معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان همچنین تأکید کرد: 

به همراه داشتن تجهیزات ایمنی از قبیل؛ حلقه و جلیقه نجات )به تعداد پرسنل( الزامی می باشد.

 رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی استان اردبیل در 
نشســت با مدیران دانشــکده های علوم پزشکی اردبیل، میزان تزریق نوبت سوم 
واکسن کرونا در استان اردبیل را سه درصد بیشتر از میانگین کشوری دانست و 
اظهار کرد: استان اردبیل در رتبه ششم کشوری تزریق دز سوم واکسن کرونا قرار 
دارد.وی اســتقبال مردم از تزریق نوبت ســوم واکســن کرونا را کمتر از حد انتظار 
عنوان کرد و افزود: تزریق دز سوم واکسن کرونا در پیشگیری از ابتالء و کاهش 
شــدت بیماری بســیار مهم اســت و همه مردم باید این دز را تزریق کنند تا هم 

خود این افراد به ویروس کرونا مبتال نشــوند و هم ســبب آلوده شــدن دیگران نشوند. دکتر علی محمدیان اردی ، 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل از تزریق 2 میلیون و 224 هزار و 47۵ دز 
واکسن نوبت اول، دوم و سوم در این استان اردبیل خبر داد و تصریح کرد: نرخ تزریق نوبت اول واکسن کرونا در 
استان اردبیل صد درصد جمعیت هدف معادل 968 هزار و 78 دز است.وی با تاکید بر لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی توسط همه مردم و پرهیز از عادی انگاری درباره کرونا خاطرنشان کرد: حتی افرادی که سه دز واکسن 
کرونا زده اند و 2 هفته از زمان واکسیناسیون آنها گذشته باید ماسک زده و دستورالعمل های بهداشتی را رعایت 

کنند چون واکسیناسیون سبب پیشگیری از ابتالء نمی شود و تنها در پیشگیری از مرگ و میر مؤثر است.

صنعت ساختمان زیر ذره بین استاندارد
مدیر کل اســتاندارد اســتان البرز از تشدید نظارت بر تولیدکنندگان مصالح ساختمانی 
خبر داد و گفت: : با توجه به سیر تحولی ایجاد شده در سازمان ملی استاندارد، صنعت 
ساختمان بیش ازپیش زیر ذره بین استاندارد قرار دارد و تمامی واحد های تولید کننده 
مصالح ساختمانی استان که مشمول استانداردهای اجباری می باشند تحت بازرسی و 
نمونه برداری های ادواری قرار گرفته اند.به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد 
استان البرز، محمدحسین طاهری تضمین کیفیت ساختمان ها را تنها با نظارت اداره 
کل استاندارد کافی ندانست و افزود: مطابق قانون، تمامی اشخاص حقوقی و حقیقی 
دســت اندر کار امر ســاخت و ســاز می بایست با رعایت ضوابط قانونی و اصول علمی و 

فنی الزم برای برقراری کیفیت و ایمنی ســاختمان ها تالش نمایند و مســئولیت این 
امر بر عهده تمام ارگان های اجرائی و نظارتی مرتبط می باشد. 

وی با اشــاره به بررســی راهکارهای مشترک بر پایه تفاهم نامه فی مابین، به موضوع 
استاندارد سازی مصالح ساختمانی و استفاده از ظرفیت تفاهم نامه جدید در قالب گشت 
های مشترک و نظارت مستمر مهندسین ناظر بر مصالح ساختمانی اشاره و تاکید کرد 
: اینگونه نظارت ها و گشــت های مشــترک در خصوص شناسایی واحد های تولیدی 
متخلف در صنعت ســاختمان در جهت اطمینان بخشــی به مردم می باشــد و کنترل 
های صورت گرفته می بایســت به اطالع مردم برســد. مدیر کل استاندارد استان البرز 

خاطرنشــان کرد: در سال گذشــته 29پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری مصالح 
ســاختمانی ابطال شــد و در ادامه نیز از ابتدای ســال جاری تاکنون 3 پروانه استاندارد 
ابطال شده است. رئیس سازمان نظام مهندسی البرز نیز با اشاره به اینکه مامن اصلی 
انسان ها ساختمان ها می باشند به مسئولیت خطیر و ارزشمند دستگاه های اجرایی و 
کنترل هر چه بیشــتر بر کیفیت مصالح ســاختمانی مورد استفاده در ساختمان ها اشاره 
کرد و خواســتار هماهنگی و تعامل بیشــتر در جهت حفظ آرامش مردم و ســطح رفاه 
آنها شد. خیری در این جلسه آمادگی سازمان نظام مهندسی را جهت همراهی با اداره 

کل استاندارد اعالم نمود .

ایالم -معاون انرژی پدافند غیرعامل کشــور گفت: در 
پاالیشــگاه گاز ایالم در حوزه پدافند غیرعامل اقدامات 
قابل توجهی صورت گرفته است و نیاز به ارائه این اقدامات 
و تجــارب در حــوزه های نرم افزاری و ســخت افزاری 
در ســطح شــرکت ملی گاز و سایر شرکت های صنعتی 

می باشد.
عبدالرحمن کشــوری در بازدید از پاالیشــگاه گاز ایالم 
از اقدامات انجام شــده این واحد صنعتی در حوزه پدافند 
غیرعامل قدردانی کرد و اظهار داشت: در شرایط کنونی، 
بحث انرژی پاشنه آشیل جهان شده و در کنار آن دشمنان 
جمهوری اسالمی ایران بویژه تهدیدات روزانه آمریکا و 
رژیم صهیونســتی، می بایست هر روز هوشیارتر از قبل 
باشیم و تمام راه هایی که برای ضربه زدن به زیرساخت 
ها وجود دارد را شناسایی و برای آن برنامه داشته باشیم.
وی با بیان اینکه باید از طرح های سنتی به سمت طرح 

های دانش محور عبور کنیم، افزود: می بایست طرح ها 
به گونه ای انجام شود که به صورت جامع، تمام عوامل 
پدافند عامل و غیرعامل در آن دیده شود و در این خصوص 
طرح مبنا در دست تهیه و ابالغ است که دارای الیه های 

ایمنی، امنیتی و دفاعی است.
معاون انرژی پدافند غیرعامل کشور از رشد محصوالت 
تولیدی در چند ســال گذشــته و طی دو ماه قبل خبر داد 
و گفت: طی دو ماه گذشته تولید گاز اتان ۱۵۰ درصد و 
گاز مایع خام نسبت به مدت مشابه سال قبل 83 درصد 
رشد داشته که این مهم در راستای تحقق نامگذاری چند 
سال اخیر مقام معظم رهبری در راستای تولید بوده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از رشد محصوالت 
تولیدی در چند ســال گذشــته و طی دو ماه قبل خبر داد 
و گفت: طی دو ماه گذشته تولید گاز اتان ۱۵۰ درصد و 
گاز مایع خام نسبت به مدت مشابه سال قبل 83 درصد 
رشد داشته که این مهم در راستای تحقق نامگذاری چند 
سال اخیر مقام معظم رهبری در راستای تولید بوده است.

دکتر روح اله نوریان با بیان اینکه پاالیشــگاه گاز ایالم 
تنها تامین کننده گاز در غرب کشور و خوراک پتروشیمی 
ایالم بوده و از اهمیت استراتژیک برخودار است، افزود: 
با وجود رشــد و پایداری تولید، بیش از ۵ میلیون ســاعت 
کارکرد بدون حادثه داشــته ایم که این نشــان از رعایت 

قوانین و مقررات ایمنی و پدافند غیرعامل بوده است.

جلســه بررســی آخرین وضعیت ســاختمان عدالت 2 
منطقه 3۰۰ دســتگاه اهواز با حضور معاون هماهنگی 
امور عمرانی و معاون امنیتی و انتظامی استاندار، رئیس 
ســازمان نظام مهندســی خوزســتان، رئیس سازمان 
مدیریت بحران خوزســتان و برخی دیگر از مســئولین 
شــهری و استانی برگزار و درخصوص آخرین وضعیت 
این ساختمان گفت وگو و راهکارهای رفع مشکالت آن 
را مورد بررسی قرار دادند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
اســتانداری خوزستان محمد خانچی امروز دوشنبه 23 
خردادماه در جلســه بررسی وضعیت ساختمان عدالت 
منطقه 3۰۰ دســتگاه اهواز، اظهار کرد: ساختمان مورد 
نظــر دارای 2 طبقــه زیر زمین و 8 طبقه روی زمین و در 

مجموع ۱۰ طبقه است.
وی افزود: این ساختمان از سال ۱387 پروانه گرفت و تا 
سال 92 با بررسی های انجام شده اکثر قسمت های آن 
به اتمام رسید و بخش های دیگر آن شامل نازک کاری، 
جان پناه ها، حفاظ و نرده، ایمن سازی راه پله ها، انشعابات 
ایمن گاز و برق برای این ساختمان انجام نشده است و 
دارای تاییدیه از نظام مهندسی نیست و شهرداری برای آن 
پایان کار صادر نکرده است.معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار خوزستان با بیان اینکه پایان کار ساختمان مجوز 
بهره برداری از یک بنای مسکونی است، عنوان کرد: به 
دلیل اینکه این ساختمان دارای پایان کار نیست شرایط 

الزم را برای بهره برداری نداشته و با بررسی های انجام 
شده شهرداری نیز هیچگاه مجوز بهره برداری ساختمان 

را در طول این سال ها صادر نکرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر مشــکالت بهره برداری 
ســاختمان جدی اســت و نشت آب به زیر زمین آن باید 
متوقف شــود، همچنین چاله آسانسور و نورگیرها برای 
جلوگیری از ســقوط افراد ایمن ســازی و پس از آن باید 
توسط یک شرکت واجد صالحیت امکان و نحوه مقاوم 

سازی آن بررسی و سپس برای آن برنامه ریزی شود.
خانچــی عنوان کرد: اقداماتی که تاکنون انجام شــده 
شــامل، تشکیل جلسه ستاد بحران در فرمانداری اهواز 
و اســتانداری خوزســتان و استعالم دستگاه قضا از راه و 
شهرسازی، شهرداری و نظام مهندسی در مورد وضعیت 
ســاختمان، بررسی های کارشناسی توسط کارشناسان 

این دستگاه و ارزیابی وضعیت ساختمان است.

بررسی آخرین وضعیت ساختمان عدالت ۲ استفاده از تجارب پاالیشگاه گاز ایالم 

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرج در حاشیه 
بازدید خبرنگاران از مرکز دفن زباله حلقه دره با اشاره به آغاز اجرای 
طــرح جمــع آوری یک روز در میان زباله ها از درب منازل در این 
کالنشهر پس از چهار دهه انتظار، گفت : این اتفاق منشاء تحوالت 
زیست محیطی بسیار خوبی خواهد بود.غالمرضا رضوانی با بیان 
اینکــه ایــن طرح بعد از حدود چهار دهه و برای اولین بار در کرج 
اجرایی می شود و بدون شک این اتفاق آثار مثبتی به همراه خواهد 
داشت، افزود: این طرح از چند سال گذشته در برخی از کالنشهرها 

مثل اصفهان اجرایی و با استقبال زیادی مواجه شده است.
وی با اشاره به اینکه روزانه حدود 7۰۰ تن زباله در کرج تولید می شود 
و اگر این حجم از زباله را بر تعداد مخازن موجود تقسیم کنیم، متوجه 
میشــویم حتی اگر تمام زباله های تولیدی شهروندان در مخازن 
جای داده شــود، تعدادی مخزن خالی باقی می ماند،ادامه داد: در 
حال حاضربیش از دو هزار و ۵۰۰ مخزن زباله در کرج وجود دارد 
ولی به هر محله که مراجعه می کنیم ساکنین و اهالی درخواست 
نصب مخازن جدید دارند.رضوانی با اشاره به اینکه طرح جمع آوری 
یک روز در میان زباله در گام اول در محله چهارصد دستگاه اجرایی 
شده، توضیح داد: در حال حاضر  زباله های ساکنین این محل در 
روزهای زوج جمع آوری می شود و برای موفقیت بیشتر این طرح 
روزها جمعه هم به این روزها اضافه شــده اســت.معاون خدمات 
شــهری شــهرداری کرج با بیان اینکه  بدون شک هیچ طرحی از 
ابتدا بازخورد و اثر بخشــی الزم را ندارد و در خصوص طرح جمع 
آوری یک روز درمیان زباله هم مردم باید صبور بوده و همکاری 
الزم را با مدیریت شهری داشته باشند،خاطرنشان کرد: با اجرای 
این طرح به سمتی پیش می رویم که کم کم مخارن زباله از سطح 
شــهر جمع آوری شــوند چون تا زمانیکه این مخازن وجود دارند، 

شهروندان فکر می کنند در هر ساعت از شبانه روز که بخواهند 
می توانند زباله های خود را از منزل خارج کنند.

وی با اشاره به اجرای پاکداشت جاده حلقه دره )شهرک ابریشم( 
که توســط ۵۰۰ نفر از پاکبانان شــهرداری، گروه های جهادی و 
دوستداران طبیعت برگزار شد، گفت: بنا شده هر ماه یک محدوده 
از مسیر منتهی به حلقه دره پاکسازی شود.رئیس سازمان مدیریت 
پســماند شــهرداری کرج گفت: باوجوداینکه در حال حاضر دو 

مرکز نگهداری سگ های ولگرد در کرج فعال است باز هم تعداد 
ســگ های ولگرد در سطح شهر رو به افزایش است.محمدرضا 
خسروی افزود: این روزها افزایش جمعیت سگ های بالصاحب 
و آســیب هایی که به شــهروندان به ویژه کودکان وارد می شود، 
به یک معضل اجتماعی تبدیل شــده که در این راستا شهرداری 
کرج اقدام به راه اندازی دو مرکز جمع آوری، زنده گیری و کمپ 
نگهداری از ســگ های بالصاحب کرده است.وی بابیان اینکه 

این مراکز در حلقه دره و باغســتان قرار دارند، افزود: این مراکز 
جمعا بیش از یک هزار ســگ ولگرد را پذیرش و بعد از اقدامات 
انگل زدایی و پالک کوبی رها سازی می کنند.ضمن اینکه روزانه 
۵۰ الی 6۰ قالده سگ بال صاحب از سطح مناطق دهگانه شهر 
جمع آوری و در کلینیک این سازمان واکسیناسیون و عقیم سازی 
می شــوند.رئیس سازمان مدریت پسماند شهرداری کرج بابیان 
اینکه ســگ های جمع آوری شــده بعد از مراحل عقیم سازی و 
واکسیناسیون به پناهگاه واقع در مرکز دفن حلقه دره و باغستان 
منتقل می شــوند، خاطرنشــان کرد: این سگ ها به صورت زنده 
گیری و بدون هیچ آســیبی به این مراکز منتقل و بعد از مراحل 

ذکرشده رهاسازی می شوند.
وی با اشــاره به برگزاری جلســات راه اندازی نیروگاه زباله سوز با 
مشارکِت 3 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی، گفت: چنانچه 
خروجی این جلسات به انعقاد قرارداد منجر شود، در افِق چند ساله 
زباله ها به جای دفن به صورت سنتی، طی فرایندی به جریان برق 
و بخار آب تبدیل می شوند و بسیاری از مشکالِت زیست محیطی 
موجود نیز مرتفع می شود.خسروی با بیان اینکه طی سالیاِن اخیر 
همواره میزان تولید و انباشــت شــیرابه زباله ها در حلقه دره رو به 
افزایش بوده است، ادامه داد: برای نخستین بار و استفاده از شیوه 
های علمی و نوین، میزان شیرابه ها در حال کاهش می باشد و 
ظرفیت برخی از آنها خالی شــده اســت.وی با بیان اینکه کارخانه 
کمپوست شهرداری کرج به دالیلی با تمام ظرفیت فعالیت نمی 
کند و پیمانکار توفیق چندانی در عمل به تعهدات خود نداشــته 
اســت، خاطرنشــان کرد: پیگیر راه اندازی خطوط جدید و فعالیِت 
کارخانه با تمام ظرفیت هســتیم و اقدامات و پیگیری های الزم 

در دست اقدام می باشد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری کرج خبر داد:

اجرای موفقیت آمیز طرح جمع آوری یک روز در میان زباله ها 

شوری آب شهر با كاهش مصرف كم می شود 
فرماندار قم به همراه مدیرعامل شرکت آب و فاضالب و جمعی از 
مدیران استان از بخش هایی از پروژه عظیم انتقال آب به قم بازدید 
و با توجه به کاهش منابع آب، بر لزوم صرفه جویی و مدیرت مصرف 
تأکید کردند. به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان قم، دکتر عباس ذاکریان فرماندار قم، محســن اروجی 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری، سیدرضا موسوی مشکینی 
مدیرکل حفاظت محیط زیست و برخی دیگر از مدیران استان از 
پروژه انتقال آب به قم، سد کوچری و تصفیه خانه آب قم بازدید 
کردند و از نزدیک در جریان نحوه تأمین آب استان قرار گرفتند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم در حاشیه این بازدید با 
بیان اینکه کاهش بارندگی ها، استان را در وضعیت تنش آبی قرار 
داده است، گفت: بر همین اساس ورودی سدکوچری ۵۰ درصدی 

کاهش داشته و ما را  با محدودیت آبی مواجه 
کرده است.وی با بیان اینکه کاهش سهم قم 
از سدکوچری و رشد مصرف به دلیل افزایش 
دمای هوا، ســبب تأمین بخشی از آب شهر 
از منابع زیرزمینی شده است، اظهار داشت: 
همین امر باعث افزایش شوری آب در شهر 
شده اســت.مهندس بختیاری درعین حال 

تصریح کرد: هر چه قدر صرفه جویی در مصرف آب بیشتر شود 
به همان میزان برداشت از چاه ها کمتر می شود و به تبع آن شوری 

آب نیز کاهش خواهد یافت.
فرماندار قم نیز در حاشیه این بازدید در سخنانی گفت: در طول 
سالیان گذشته زحمات بسیار زیادی کشیده شده تا آب از فاصله 

بیش از 3۰۰ کیلومتر به شهر قم برسد.وی 
با اشاره به فرایند پیچیده تصفیه آب و مراحل 
مختلفی که آب در تصفیه خانه طی می کند، 
اظهار داشت: مردم عزیز این اطمینان خاطر 
را داشته باشند آبی که به شهر منتقل می شود 
و به دســت آن ها می رســد از نظر سالمتی 
و بهداشــت از اســتانداردهای بسیار خوبی 
برخوردار است.دکتر عباس ذاکریان کاهش بارندگی ها در دوره 
آبی گذشــته را مورد تأکید قرار داد و گفت: بر همین اســاس آب 
انتقالی از سد کوچری کفاف نیاز آبی قم را نمی دهد بنابراین مابقی 
آب مورد نیاز شهر از سد ۱۵ خرداد و چاه های داخل شهر تأمین 

می شود که از نظر طعم از کیفیت پایین تری برخوردار است.

وی درعین حال تأکید کرد: با وجود کاهش کیفیت از نظر طعم، 
آبی که در شبکه آبرسانی شهر وجود دارد از لحاظ مباحث بهداشتی 
و ســالمتی در حد بســیار قابلی قبولی قرار دارد.فرماندار قم در 
ادامه خواستار تولید مستندی از فرایند تولید، تصفیه و انتقال آب 
به قم شــد و گفت: اگر مردم در جریان مرارت ها و ســختی های 
تأمین آبی که از صدها کیلومتر دورتر به دستشان می رسد بشوند 
قطعاً در اســتفاده از آن دقت الزم را خواهند داشــت.وی با اشاره 
به فاصله طوالنی انتقال آب به قم، گفت: بر همین اساس تأمین 
آب برای اســتان قم بسیار گران تمام می شود.سیدرضا موسوی 
مشــکینی خاطرنشــان کرد: امیدواریم با همکاری همه مردم و 
صرفه جویی های الزم، بتوانیم فصل گرم سال را بدون مشکلی 

در زمینه تأمین آب سپری کنیم.
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کشف و جمع آوری 
۴۴ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز 

طبق اعالم وزارت نیرو، تاکنون 44 مرکز غیرمجاز استخراج رمز 
ارز، کشف و جمع آوری شده که نکته قابل توجه در این موضوع، 
افزایــش تاثیر گزارش های مردمی در کشــف مراکز غیرمجاز 
بوده که نشــان دهنده حساســیت مردم در این زمینه اســت. به 
گزارش ایســنا، از این تعداد مراکز غیرمجاز، 364 دستگاه ماینر 
با ظرفیت مصرفی 9۱۰ کیلووات کشــف شــده است. 44 درصد 
از این کشفیات توسط گزارش های مردمی، ۱7 درصد از طریق 
بازرســی های محلی و 39 درصد با ســایر روش ها انجام شده که 
در گزارش پیشــین، سهم گزارش های مردمی از این کشفیات، 
۱9 درصد بوده و بخش عمده ای از کشفیات مربوط به استان های 
تهران، خراســان رضوی، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی 
و فارس است. بر اساس این گزارش، در مجموع تاکنون 7۰98  
مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز کشف و تعداد 233 هزار و ۵7۵ 
جمع آوری شــده است. هر دستگاه استخراج بیت کوین )ماینر( 
به صورت متوسط توان مصرفی به اندازه پنج یخچال 2۰ فوت 
و چهار کولر آبی دارد و به همین دلیل استخراج های غیرمجاز به 
دلیل ایجاد اختالل در شــبکه توزیع، می تواند باعث بروز آسیب 
به وسایل برقی شهروندان شود. هموطنان می توانند در صورت 
مشاهده تخلف، موارد را از طریق سامانه اینترنتی سمات به آدرس 
https://www.tavanir.org.ir/samaat  و یا اپلیکیشین برق 

من گزارش کنند. 

برق ۲۲ مشترک 
اداری پرمصرف در اهواز قطع شد 

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز از قطع برق 22 مشترک اداری 
و تجاری پرمصرف در اهواز خبر داد و گفت: این بخش ها الگوی 
مصرف را رعایت نمی کنند. عبدالحمید عباس شیاری در گفت 
و گو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به شرایط حساسی که در زمینه 
مصــرف برق وجود دارد، رعایت دســتورالعمل ابالغی مصرف 
برق ادارات، مبنی بر کاهش 3۰ درصدی برق در ساعات اداری 
و 6۰ درصدی پس از وقت اداری ضروری اســت. وی افزود: در 
این زمینه امروز، 2۵ خردادماه برق 22 مشترک اداری و تجاری 
پرمصــرف در اهــواز به دلیل عــدم رعایت الگوی مصرف قطع 
شد. مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز گفت: پایش 24 ساعته 
ساختمان های اداری و تجاری در سطح کالنشهر اهواز در دستور 
کار قرار گرفته است و با بخش هایی که الگوی مصرف را رعایت 

نکنند برخورد می شود. 

اخبار کوتاه

انرژی

مردم سمنان منتظر تسریع در اجرای سد فینکس هستندشرکت کشت و صنعت هفت تپه نیاز به آب دارد
نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر لزوم تامین حقابه شرکت 
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خاطرنشان کرد: این شرکت باید کشت تابستانه 
را انجام دهند و نیاز به 27 مترمکعب آب دارند. به گزارش ایسنا، محمد کعب عمیر 
نماینده شــوش در جلســه روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی 
به رئیس جمهوری گفت: با توجه به مســئله کم آبی و خشکســالی، هیئت دولت 
ممنوعیت کشــت در حوزه آبریز کرخه را مصوب کرده اســت؛ چرا تاکنون خسارت 
عدم کشــت یا نکشــت به کشاورزان خوزستان پرداخت نشده است؟ وی همچنین 

در تذکر به وزیر راه و شهرســازی اظهار داشــت: چرا زمین هایی که منابع طبیعی به طور رایگان به بنیاد مســکن 
واگذار کرده است و یکی از مصادیق آن نیز زمین های روستای شهید دانش شهرستان شوش است که قرار بود بین 
جوانان فاقد مسکن در همان روستا واگذار شود، با مبلغ 3۵۰ میلیون تومان بابت هر قطعه زمین به متراژ ۱8۰ متر 
مربع دریافت می شود؟ چرا نظارت صورت نمی گیرد؟ این نماینده مجلس همچنین در تذکری به وزیر نیرو درباره 
تامین حقابه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه خوزستان تاکید کرد: این شرکت به دولت بازگشته است، اما با 
مشکل پرداخت حقوق مواجه است؛ این شرکت باید کشت تابستانه را انجام دهند و نیاز به 27 مترمکعب آب دارند.

نماینده مردم ســمنان، مهدی شــهر و ســرخه در مجلس با بیان اینکه در »مردم 
ســمنان منتظر تســریع در اجرای آن هســتند«، اظهار کرد: سد فینکس ردیف 
اعتبــاری دارد و بایــد در اجــرای آن با قــدرت و قوت وزارت نیرو به وظایف خود 
عمل کند. به گزارش ایســنا، عباس گلرو نماینده ســمنان، مهدی شــهر و سرخه 
در در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی به وزیر نیرو 
گفت: یکی از مسائل و مشکالت مهم کشور مسئله کمبود آب است که متاسفانه 
در مدیریت آب اقدامات درســتی صورت نمی گیرد. آنچه در صحن به وزیر نیرو 

توســط نمایندگان تذکر داده می شــود، ناشــی از ســوء عملکرد آنهاست. وی با تاکید بر اینکه منابع آبی در کشور 
داریم، اما مدیریت به درستی انجام نمی شود، اظهار کرد: سد فینکس ردیف اعتباری دارد و باید در اجرای آن با 
قدرت و قوت وزارت نیرو به وظایف خود عمل کند. مردم سمنان منتظر تسریع در اجرای آن هستند. این نماینده 
مجلس همچنین در تذکری به رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در شرایطی که باید به مردم امید داد، اما برخی 
از دولت مردان سخنانی خالف آن می زنند. اخیراً اظهارنظر رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست درخصوص 
منتفی شدن انتقال آب دریای خزر به استان سمنان باعث ایجاد ناامیدی در میان مردم حوزه انتخابیه من شده است.

راه و مسکن 

اخبار کوتاه
»تجارت« بررسی کرد

مکانیزم تامین مالی نهضت ملی مسکن
گروه راه و مسکن: رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی با بیان اینکه 
اطمینان می دهیم پروژه نهضت ملی مسکن در نیمه دوم سال تسریع 
شود، توضیحاتی درخصوص متراژ واحدها، نحوه تامین مالی طرح 
و میزان آورده متقاضیان ارایه کرد. به گزارش ایســنا، اکبر نیکزاد 
اظهار کرد: دولت و مجلس عزمشــان را جزم کرده اند که مردم را 
صاحب خانه کنند. بنابراین در قالب طرح نهضت ملی مســکن 
زمین رایگان، تخفیفات شهرداری، نظام مهندسی و تسهیالت تا 
سقف 4۵۰ میلیون تومان پرداخت می شود. متراژ واحدها نیز طبق 
بررسی هایی که از مناطق مختلف درخصوص نیاز منطقه و توان 
متقاضیان صورت می گیرد متفاوت خواهد بود. حداقل مســاحت 
واحدها 6۰ متر و حداکثر ۱۰۰ متر در نظر گرفته شــده اســت. وی 
درخصوص چگونگی تامین منابع مالی پروژه نهضت ملی مسکن با 
ذکر مثالی گفت: فرضا اگر واحدهای 8۰ متری ساخته شود و هزینه 
آن متری 6.۵ میلیون تومان باشــد قیمت تمام شــده ۵2۰ میلیون 
تومان خواهد بود. اگر تسهیالت واحد مذکور 3۵۰ میلیون تومان 
باشد متقاضی باید ۱7۰ میلیون تومان پرداخت کند اما تالش این 
است که حدود ۱۰۰ میلیون تومان از این مبلغ در پایان پروژه دریافت 
شود؛ زیرا ممکن است متقاضی مستاجر باشد و پول پیش خود را در 
زمان تخلیه دریافت کند. رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در 
بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به وجود خانه های خالی 
در شهر تهران گفت: در بعضی مناطق برق حدود 8۰ درصد واحدها 
خاموش است و کسی در آنجا سکونت ندارد. این میزان خانه های 
ساخته شده باید به فروش برسد یا اجاره داده شود. وزارت اقتصاد 
قصد دارد از واحدهای خالی مالیات بگیرد که اقدام جدیدی است و 
به تدریج شکل اجرایی به خود می گیرد. در غیر این صورت با ادامه 
وضعیت فعلی هرچقدر هم که خانه بســازیم مشکل بازار مسکن 
حل نمی شــود. نیکزاد که در یک برنامه رادیویی ســخن می گفت 
با بیان اینکه اقدامات خوبی برای تامین مســکن در جریان اســت 

اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی تالش می کند در کل کشور و 
استان تهران مسکن احداث کند. شهر جدید فردوس در نزدیکی 
پردیس دارد طراحی می شود. برای مساله تردد در شهرهای اطراف 
تهران مثل پردیس، پرند و هشتگرد نیز اقداماتی در جریان است. 
وی درباره امتناع برخی دستگاههای دولتی از واگذاری زمینهای 
خود به طرح نهضت ملی مسکن گفت: بنیاد مستضعفان و سازمان 
اوقــاف همــکاری خوبی دارند و اعالم آمادگی کرده اند تا ظرفیت 
زمینهای خود را در اختیار پروژه ها قرار دهند. برخی دیگر از دستگاهها 
درخصوص در اختیار گذاشتن اراضی خود مقاومت می کنند. بنابراین 
رییس جمهور اعالم کرد که برای ساکنان واجد شرایط دستگاههایی 
که زمین در اختیار دارند خانه ساخته شود. البته قانون جهش تولید 
و تامین مسکن این اختیار را داده که در صورت امتناع دستگاهها 

از واگذاری اراضی، آنها را به تملک دولت درآورد ولی معتقدم کار 
به آنجا نمی رسد و عزیزان همکاری مورد نظر را خواهند داشت. به 
گفته نیکزاد، ساخت یک میلیون واحد در ساخت کار سختی است 
اما تجربه نشــان داده کارهای ســخت در کشور انجام شده و این 
اقدام نیز قطعا به سرانجام می رسد. اطمینان دارم که در نیمه دوم 
سال پروژه نهضت ملی مسکن سرعت بیشتری به خود می گیرد 
همچنین معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن با بیان این که برای 
۱7۵ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحت مسئولیت بنیاد، تامین 
زمین شده است گفت: ساخت حدود 64 هزار واحد شروع شده و 42 
هزار واحد در مرحله فونداسیون و اسکلت است؛ تیرماه نیز در شهر 
قم 2۰۰ واحد را افتتاح می کنیم. حمیدرضا سهرابی اظهار کرد: آن 
دســته از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن که مسئولیت آن به 

عهده بنیاد مسکن گذاشته شده فعال است. وزارت راه و شهرسازی 
برای حدود ۱7۵ هزار واحد، زمین به ما معرفی کرده که با توجه به 
بررسی شرایط زمین ها مثل کاربری و توپوگرافی اقدام به ساخت 
می کنیم. وی افزود: از ۱7۵ هزار  واحدی که زمین معرفی شده تا 
کنون برای 88 هزار واحد پروژه تعریف کردیم که قابلیت ساخت 
دارد. مابقی در مراحل تغییر کاربری، برنامه ریزی استان، کمیسیون 
ماده ۵ یا شورای عالی مسکن است. معاون مسکن روستایی بنیاد 
مسکن تصریح کرد: هم اکنون حدود 64 هزار متقاضی واجد شرایط 
به ما معرفی شده که عملیات اجرایی ساخت خانه های آنها شروع 
شده است. این پروژه ها در مراحل مختلف آماده سازی زمین، اخذ 
پروانه یا ساخت قرار دارد. بیش از 42 هزار واحد در مرحله فونداسیون 
و اســکلت اســت. به گفته سهرابی، تیرماه امسال تعداد 2۰۰ واحد 
نهضت ملی مسکن در شهر قم توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
افتتاح می شود. وی با اشاره به سهم سالیانه 4۰۰ هزار واحدی بنیاد 
مسکن در پروژه نهضت ملی مسکن گفت: از این تعداد 2۰۰ هزار 
واحد شهری و 2۰۰ هزار واحد روستایی است. بعد از تصویب و ابالغ 
قانون جهش تولید و تامین مسکن مقداری زمان برد تا تفاهم نامه ها 
بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن به امضا برسد. اما همین 
که تا کنون برای ۱7۵ هزار واحد تامین زمین شده نسبتا مطلوب 
است. معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن تاکید کرد: ما این آمادگی 
را داریم که هرچقدر زمین به ما معرفی کنند، پروژه شــروع کنیم. 
درخصوص تامین منابع نیز بحمداهلل مشکلی وجود ندارد و در اکثر 
نقاط کشور تسهیالت در حال پرداخت است. سهرابی خاطرنشان 
کرد: مسئولیت بنیاد مسکن در طرح نهضت ملی در شهرهای زیر 
۱۰۰ هزار نفر اســت اما در برخی کالنشــهرها مثل قم نیز فعالیت 
داریم. ســقف این تســهیالت در تهران 4۵۰ میلیون تومان،  سایر 
کالنشهرها 4۰۰ میلیون، مراکز استان ها 3۵۰ میلیون و دیگر شهرها 
3۰۰ میلیون تومان است  که با نرخ سود ۱8 درصد پرداخت می شود. 

بر اساس جدیدترین گزارش های رسمی منتشر شده، تاخیر در پرواز شرکت های هواپیمایی داخلی ۱9 گانه در اردیبهشت ماه بیش از 3۱ هزار ساعت 
نسبت به ماه گذشته رشد داشته و متوسط آن به 9۰ دقیقه در هر پرواز تاخیر دار رسیده است. به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش منتشر شده توسط 
مرکز اطالعات و آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در اردیبهشت ماه امسال تعداد  نشست و برخاست ۱۰ درصد، اعزام و پذیرش مسافر 
73 درصد و ارسال و پذیرش بار 89 درصد افزایش را نسبت به  همین ماه در سال گذشته نشان می دهد. همچنین پرترددترین مسیر در پروازهای 
داخلی در دومین ماه امسال تهران- مشهد با 893 پرواز بوده و بیشترین نشست و برخاست داخلی در پنج فرودگاه مهرآباد، مشهد، شیراز، کیش و 

اصفهان انجام شده که افزایش 32.4۵ درصد، ۱۵.76 درصدی، 8.42 درصدی، 7.2۵ درصدی و 4.62 درصدی داشته است. 

معاون توســعه مدیریت ســازمان راهداری گفت:  تصمیم هیئت مقررات زدایی درباره مرجع صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی 
خالف قوانین و مقررات باالدستی است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباسعلی بنی اسدی اظهار کرد:هیئت مقررات زدایی همان گونه که از عنوان 
آن پیداست، صالحیت اصالح قوانین را ندارد و مرجع اصالح قوانین همان مرجع تصویب کننده آن است. وی افزود: قانونگذار مرجع واحد صدور 
مجــوز مجتمع هــای خدماتــی رفاهی بین راهی را ســازمان راهداری و حمــل و نقل جاده ای تعیین کرده، لذا هیات مقررات زدایی صالحیت تغییر 
مرجعی که قانون تعیین کرده را ندارد. وی تصریح کرد: معاونت حقوقی ریاســت جمهوری نیز در پاســخ به اســتعالم به عمل آمده به کرات تصریح 
کرده که اختیار صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی بر اساس قانون صرفا برعهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای است.

تغییر مرجع صدور مجوز مجتمع های خدماتی غیرقانونی استافزایش تاخیر در پروازها به ۹۰ دقیقه رسید! 

پیش فروش بلیت 
ناوگان  مسافری به شرط تزریق واکسن  

معــاون حمل ونقل ســازمان راهداری و حمل ونقــل جاده ای از 
پیش فروش بلیت سفرهای تابستانی به مردم در صورت تایید تزریق 
واکسن کرونا در سامانه های مربوطه خبر داد. به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، حمیدرضا شهرکی ثانوی از آمادگی ناوگان عمومی در انجام 
سفرهای تابستانی خبر داد و  با اشاره به این که برای این کار تمام 
ظرفیت های کشور به کار گرفته می شود، اظهار کرد: بر این اساس 
به همه اســتان ها، تشکل های صنفی و شرکت های حمل و نقل 
ابالغ کرده ایم و نسبت به تقاضای هموطنان عرضه مناسب انجام 
خواهد شد. وی ارتقا و توجه به ایمنی حمل و نقل عمومی را اولویت 
سازمان در سفرهای تابستانی اعالم کرد و ادامه داد: خوشبختانه 
ســطح واکسیناســیون نیز به حدی رسیده و بر اساس افراد مجاز، 
مسافرگیری انجام می شود. وی تاکید کرد: برای هر فردی که در 
سامانه مجاز اعالم شود و واکسن زده باشد، بلیت صادر می شود. 
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان 
اینکه برای سفرهای تابستانی اوج تقاضا وجود ندارد، اظهار کرد: 
از این رو بلیت ها همچون طرح نوروز پیش فروش نمی شود، اما از 
روزهای قبل هم به صورت غیرحضوری و هم به صورت حضوری 

قابل عرضه است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

بلندپروازی چین در صنعت هوانوردی عمومی
چین تا سال 2۰2۵ قصد دارد 3۵۰۰ فروند هواپیمای عمومی را به 
ثبت برساند. به گزارش ایسنا و به نقل از چاینا، به گفته سازمان تنظیم 
مقررات هوانوردی این کشــور، چین تالش خواهد کرد تا 3۵۰۰ 
هواپیمای ثبت شده برای هوانوردی عمومی تا پایان دوره چهاردهم 
برنامه پنج ســاله )2۰2۱-2۰2۵( داشته باشد. یک طرح جدید در 
مورد هوانوردی عمومی که توسط اداره هوانوردی غیرنظامی چین 
رونمایی شــد، بیان می کند که تعداد فرودگاه های ثبت شده برای 
هوانوردی عمومی به بیش از ۵۰۰ فرودگاه خواهد رسید و کمتر از 2۵ 
منطقه در سطح استانی تا پایان سال 2۰2۵ خدمات امداد و نجات 
اضطراری هوانوردی عمومی را ارائه خواهند کرد. هدف این طرح 
بهبود خدمات امداد و نجات اضطراری هوانوردی عمومی، حمایت 
از نوآوری در استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و ارتقاء بیشتر 
خدمات عمومی هوانوردی در بخش های کشاورزی و صنعتی در 

میان دیگر اقدامات است. 

۳۶ طرح ریلی در کشور اجرا می شود گروه راه و مســکن: معاون ســاخت و توســعه راه آهن کشــور گفت: 36 طرح ریلی در 
کشــور با ۱۰ هزار کیلومتر در دســتور کار قرار دارد که ســه هزارو 2۰۰ کیلومتر اجرایی 
شــده اســت. به گزارش خبرنگار ایرنا عباس خطیبی روز چهارشــنبه در جلسه بررسی 
مسائل و مشکالت احداث راه آهن بروجرد که در فرمانداری این شهر برگزار شد، افزود: 
حمل و نقل ریلی از اولویت بیشــتری برخوردار اســت، لرستان با پروژه های ریلی آشنا 
اســت. وی اظهار داشــت: شهرستان بروجرد با مشخصه های خاص علمی و فرهنگی 

و مذهبی زبانزد اســت و احداث راه آهن در این شهرســتان حیاتی است. معاون ساخت 
و توســعه راه آهن کشــور گفت: اساســا عالوه بر اینکه به دنبال وصل بروجرد به مالیر 
و دورود هســتیم به دنبال نوســازی راه آهن از تهران به جنوب و غرب کشــور هستیم. 
خطیبی افزود: مســیر ریلی از تهران به همدان ســاخته شــده و همدان به مالیر در حال 

اجرا است ادامه مسیر از مالیر به سمت بروجرد مطالعات آغاز شده و از بروجرد به دورود 
نیز اجرا می شود. وی اظهار داشت: هدف از ساخت پروژه های ریلی تحت شعاع قرار 
دادن معیشت مردم منطقه نیست و با توجه به اینکه پروژه راه آهن بروجرد در منطقه 
کشاورزی است اجازه نخواهیم داد حقی از کسی ضایع شود، همراهی مردم منطقه با 
پیمانکار پروژه ضروری است. معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد گفت: احداث 

راه آهن بروجرد در صدر مطالبات مردم قرار دارد. 

گروه انرژی: تمرکز و اتخاذ تمهیدات الزم برای افزایش ظرفیت 
تولید نفت خام از میادین مشترک کشور با اولویت میادین نفتی 
آزادگان، یادآوران، یاران، آذر و فرزاد از اولویت های وزارت نفت 
در سال گذشته بوده که در این راستا نیز گام های خوبی برداشته 
شــده است. به  گزارش »تجارت«، ایران چهارمین کشور از نظر 
دارا بودن ذخایر نفتی و دومین کشور از نظر ذخایر گازی در جهان 
است و درمجموع بزرگ ترین کشور دنیا به لحاظ دارا بودن ذخایر 
هیدروکربنی به شــمار می رود. این ذخایر در میادین متعدد نفت 
و گاز کشور گسترده بوده و از این تعداد 28 مخزن مشترک بوده 
به این معنا که ایران در این میادین با یک یا چند کشور همسایه 
مشترک است و هر کدام سهمی از این میادین دارند. بزرگ ترین 
شریک ایران در میادین مشترک همسایه غربی ایران، عراق است 
که ۱2 میدان مشترک بین دو کشور وجود دارد. همچنین ایران 
در پنج میدان با امارات متحده عربی، چهار میدان با عربســتان، 
چهار میدان با قطر و یک میدان با هرکدام از کشورهای عمان، 
کویت و ترکمنســتان مشــترک است. اهمیت میادین مشترک 
آنچنان برای ایران زیاد اســت که درمجموع ۵۰ درصد از ذخایر 
گازی کشف شــده کشــور در میادین مشترک گازی قرار دارد، با 
این حال بر اســاس آنچه وزارت نفت اعالم کرده، از 28 مخزن 
مشترک، ایران در ۱۵ میدان فعال است و توسعه ۱3 میدان دیگر 
یا انجام نشده و یا هنوز به تولید نرسیده است. برنامه ریزی جهت 
افزایش تولید میادین نفتی ازطریق انجام عملیات احیای حدود 
7۵۰ حلقه چاه کم بازده توسط شرکت های دانش بنیان و فناور 
داخلی به میزان تولید تجمعی اضافی حدود 83 میلیون بشکه نفت 
خام از دیگر برنامه های این بخش بوده است. عالوه بر این آغاز 
اجرای فعالیت های توسعه ای میادین نفتی و گازی که قرارداد آنها 
پیش از این منعقد شده شامل پایدار غرب و آبان با کنسرسیومی 
متشکل از شرکت های خارجی و داخلی، سپهر و جفیر با شرکت 

ایرانی، چشمه خوش، پایدار شرق و دالپری با کنسرسیوم خارجی 
و داخلی، توسعه تکمیلی میدان آزادگان جنوبی )فاز ۱( با شرکت 
پتروپارس، توســعه میدان مشترک فرزاد با شرکت پتروپارس و 
توسعه میدان گازی بالل با شرکت پتروپارس در دستور کار قرار 
گرفته است. پیگیری جهت نهایی سازی قراردادهای توسعه ای 
شــامل توســعه و بهره برداری میدان سهراب )امضای قرارداد با 
شرکت انرژی دانا در بهمن ماه ۱4۰۰(، امضای قرارداد توسعه فاز 
دوم الیه نفتی میدان مشترک پارس جنوبی در اسفند ماه ۱4۰۰ با 
مشارکت شرکت تاسیسات دریایی و یک شرکت خارجی، امضای 

تفاهم نامه مرحله دوم توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان با شرکت 
ایرانی گستر سینا در اسفند ۱4۰۰، توسعه و بهره برداری میدان 
مشــترک یاران )شامل یاران شمالی و جنوبی( با شرکت داخلی 
)انعقاد قرارداد و تایید در شورای اقتصاد( در دستور کار قرار دارد. 
عالوه بــر ایــن  طرح بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری 
ازمیدان کوپـــال در الیه آسماری با مشارکت شرکت خارجی و 
شرکت داخلی )در انتظار دریافت مصوبه شورای اقتصاد( توسعه 
و بهره برداری میادین پارسی و پرنج با شرکت مپنا، انعقاد تفاهم 
نامه توسعه میادین نفتی دهلران و دانان با شرکت خارجی و انعقاد 

تفاهم نامه توسعه میادین گازی ارم و پازن با شرکت خارجی در 
دســتور کار اســت. تمرکز بر توسعه میدان گازی پارس جنوبی، 
اتخاذ تمهیدات الزم و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای 
افزایش تولید گاز غنی از این میدان مشترک گازی، با بهره برداری 
از فازهای میدان گازی پارس جنوبی، میزان تولید گاز غنی ایران از 
کشور قطر با وجود سهم دو برابری این کشور از این میدان گازی 
مشترک، پیشی گرفته  است. توسعه فازهای ۱3، 24 و 22 به اتمام 
رسیده و توسعه فاز ۱4 نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از 9۱ درصد 
در انتهای سال ۱4۰۰ در حال انجام است. پیگیری اجرای فاز ۱۱ 
طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی و پیش بینی تولید اولیه از 
این طرح در سال ۱4۰۱ )پیشرفت فیزیکی بیش از 34 درصد در 
انتهای سال ۱4۰۰ به پشتوانه افزایش جهشی تولید گاز کشور در 
پارس جنوبی، ظرفیت تولید گاز خام کشور برای نخستین بار از 
مرز ۱۰۰۰ میلیون مترمکعب در روز عبور کرد. اما متوسط تولید 
گاز غنی از میدان گازی پارس جنوبی در سال های اخیر از روند 
افزایشــی قابل توجهی برخوردار بوده و این رقم در ســال ۱4۰۰ 
نسبت به سال گذشته بیش از 4 درصد رشد داشته است. شایان 
ذکر اســت که با راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی، میزان 
تامین گاز کشور از این میدان در سال ۱4۰۰ به حدود 7۰ درصد 
ارتقا یافته است. پیگیری اجرای بسته طرح توسعه میادین گازی 
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شامل طرح توسعه ۱۱ میدان 
توسعه نیافته، توسعه فاز دوم میدان آغار و احداث ایستگاه تقویت 
فشار برای میادین سرخون و شانول از اقدامات مهم در سال ۱4۰۰ 
بوده اســت.  پیش از این مدیرعامل شــرکت ملی نفت گفته بود: 
طبق بسته سرمایه گذاری شرکت نفت، بخش پایین دستی مثل 
پتروشیمی ها برای تامین خوراک خودشان، البته با حفظ حاکمیت 
مخازن نفت و گاز و با رعایت سیاست های اصل 44 در باالدست 

صنعت نفت سرمایه گذاری خواهد کرد. 

»تجارت« از اقدامات جدید وزارت نفت گزارش می دهد:

برنامه ویژه برای توسعه میادین نفت و گاز
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واردات خودرو نیازمند 
سیاست گذاری چندوجهی است

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ضمن اینکه 
واردات را نیازمند سیاست گذاری های چند وجهی دانست، بر عدم 
ورود لطمه به قطعه ساز داخلی به موازات تامین نیاز داخل تاکید کرد. 
آرمان خالقی در گفتگو با خبرخودرو با بیان اینکه واردات نیازمند 
سیاست گذاری های چند وجهی است، اظهار داشت: در باب واردات 
خودرو، تامین نیاز داخل و به موازات آن، عدم ورود لطمه به خودروساز 
و قطعه ساز داخلی، تیراژ خودروهای وارداتی، نرخ تعرفه و قابلیت 
استفاده برای عموم می بایست مورد توجه قرار بگیرد ضمن اینکه 
واردات در ازای صادرات قطعه و استفاده از ارز صادراتی برای ورود 
خودروهایی که تولید داخل آن امکان پذیر نیست، یکی از راهکارها 
است. وی افزود: ظرفیت خودروهای وارداتی شامل حجم و مصرف 
سوخت پایین، تکنولوژی باال و کوچک سایز بر اساس انواع سالیق 
و نیاز مصرف کنندگان داخلی حائز اهمیت است و برای نیل به این 
هدف ابتدا باید به شناسایی سالیق و نیازهای بازار بپردازیم. به دلیل 
عدم برابری تقاضا و تولید هر خودرویی که وارد شود تقاضایی برای 
آن وجود دارد. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
گفت: خودروهای داخلی با توجه به قیمت های جهانی با خودروهایی 
که در بازارهای بین المللی عرضه می شــوند، قابل رقابت نیستند. 
خالقی تصریح کرد: تاکید بر الزامات کیفی و استانداردی خودروهای 
وارداتی به منظور حفظ سهم خودروسازان داخلی در بازار داخلی از 

جمله سیاست گذاری ها است.

وعده های وزارت صمت تو خالی از آب درآمد
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می گوید: ساماندهی بازار 
خودرو که تاکنون انجام نشده است، نیاز به یک تصمیم جدی دارد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیمی نژاد گفت: مشکالت 
اصلی صنعت خودرو به کیفیت و تیراژ تولید بر می گردد که وزارت 
صمت تاکنون تاثیری در هیچ کدام نگذاشــته اســت. به گفته این 
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، امسال باید میزان تولید 
3۰ درصد افزایش می یافت که وزارت صمت نتوانست این موضوع 
را محقق کند. ممکن است تاثیرات فعالیت وزارت صمت در بازار 
خودرو را یک سال دیگر ببینیم که احتماال مشکالت جدیدی به 
بازار اضافه خواهد شد. وزیر صمت، روز سه شنبه در صحن علنی 
مجلس اعالم کرد، عرضه خودرو نســبت به پارســال 3۵ درصد 
افزایش داشــته و تعداد خودرو های ناقص هم از ۱3۵ هزار به 4۵ 
هزار عدد کاهش یافته است. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو 
می گویــد: بــا وعده وزیر صمت قرار بود خودرو های مانده در کف 
پارکینگ خودروســازان برای رفع نیاز بازار کم شــود، اما تعداد این 
خودرو ها از ۱۰ به ۱7۰ هزار دستگاه رسیده است. همچنین رعنایی، 
عضو هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه سازان خودرو هم گفته بود: وعده وزیر صمت درخصوص 
کاهش قیمت تمام شده خودرو بی نتیجه مانده؛ حاال هم مصرف 

کننده ناراضی است، هم تولید کننده.

افزایش ۳۹ درصدی ترانزیت از ایران
گمرک، از رشد 39 درصدی کاالهای عبوری خارجی از ایران در 
دو ماه نخست امسال خبر داده است. به گزارش ایسنا، سیدروح اله 
لطیفی، سخنگوی گمرک در اعالم گزارشی از وضعیت ترانزیت 
اعالم کرد که از ابتدای امســال تا پایان اردیبهشــت، با عبور دو 
میلیون و ۵6۰ هزار تن کاالی خارجی از مســیر ایران، ترانزیت 
خارجی، نســبت به مدت مشــابه با رشد 39 درصدی همراه بوده 
است. به گفته وی بعد از هفت سال کاهش ترانزیت کاالی خارجی 
از کشور، مسیر رشد ترانزیت در سال گذشته از سر گرفته شد و 
با عبور ۱2میلیون و 6۵۰ هزار تن کاالی خارجی  از کشورمان، 
با رشد 68 درصدی همراه بوده است. این در حالی است که رشد 
68 درصدی ترانزیت در سال گذشته و رشد 39 درصدی ترانزیت 
در دو ماهه امسال، می تواند بیانگر به حد نصاب رسیدن کاالی 
عبوری خارجی از کشور در سال ۱4۰۱ به باالی ۱۵ میلیون تن 
باشــد  که در تاریخ کشــور بی سابقه است. براساس این گزارش، 
در دو ماه اخیر گمرک های منطقه ویژه شهید رجایی با 8۱۱ هزار 
تن، پرویزخان  38۰ هزار تن، باشــماق  264هزار تن، ســرخس 
22۰ هزار تن، بازرگان2۰3 هزار تن، بیله سوار ۱۰8هزار تن، جلفا 
9۵هــزار تــن، لطف آباد  72هزار تن، میرجاوه 7۱هزار تن و بندر 
لنگه 63هزار تن، به ترتیب ۱۰ مبداء ورودی کاالهای ترانزیتی 

برای عبور از کشورمان به مقاصد دیگر بودند.

امضای ۵۳ تفاهم نامه همکاری ایران خودرو 
با شرکت های دانش بنیان 

گــروه صنعتــی ایران خودرو نخســتین همایش ظرفیت های 
همکاری با شــرکت ها و نهادهای دانش بنیان را با امضای ۵3 
تفاهم نامه با این شرکت ها در زمینه تولید قطعه و مجموعه خودرو 
به پایان رساند. به گزارش ایران خودرو، در این همایش دو روزه 
که در سالن اجتماعات ساپکو برگزار شد، نیازهای فناورانه گروه 
صنعتــی ایران خودرو و همچنین ظرفیت شــرکت های دانش 
بنیان برای تامین این نیازها معرفی شــدند. عالوه بر برگزاری 
پنل های تخصصی در بیش از 26۰ موضوع در حاشیه همایش، 
در نمایشگاه جانبی آن نیز شرکت های دانش بنیان و دانش پایه 
جتکو، تام، ایپکو، نیرو محرکه، چرخشــگر، قالب های پیشرفته 
ایران خودرو، ساپکو، ایتراک، ایساکو، ایسیکو، گوهر فام، ایران 
خودرو خراسان، ایدم، مهرکام پارس، امداد خودرو، مبدل خودرو 
پاک، محورسازان، کابل خودرو سبزوار، الکتریک خودرو شرق، 
اگزوزسازی خراسان، ایران فاوا، قطعات محوری خراسان و ایران 
خــودرو دیــزل از زیرمجموعه های گروه صنعتی ایران خودرو و 
همچنین معاونت های مالی و اقتصادی، کیفیت، توســعه منابع 
انســانی، خدمات فنی و تحقیقات، طراحی و تکوین محصول 
ایــن گروه صنعتی با نمایش محصوالت و فعالیت های فناورانه 

حضور فعالی داشتند. 

اخبار کوتاه

صنعت و تجارت

مرکز تجاری تهران - عشق آباد ایجاد می شودوجود ۵۵ میلیارد تن انواع ذخایر معدنی در کشور
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسایی و ثبت مواد معدنی خبر داد و گفت: بیش 
از ۵۵ میلیارد تن انواع مواد معدنی در کشور ذخیره قطعی و بقیه ذخیره زمین شناسی 
پیش بینی شده است. به گزارش سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، علیرضا 
شهیدی با بیان اینکه افزایش عمق و سطح اکتشافات ایران می تواند به افزایش ذخایر 
معدنی ایران اضافه کند، اظهار کرد: آنچه که در کشور تاکنون باب بوده این بوده که 
مواد معدنی در سطح کشور شناسایی و ثبت شده و بر این اساس بیش از ۵۵ میلیارد 
تن انواع ذخیره معدنی در کشور قطعی و بقیه ذخیره زمین شناسی پیش بینی شده است. 

وی افزود: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نزدیک به دو دهه است که به شناسایی ذخایر پنهان روی 
آورده است، به این معنی که این ذخایر به هیچ عنوان نشانه هایی روی سطح زمین ندارند، بنابراین امیدواریم با استفاده 
از ژئوفیزیک هوایی بتوانیم این ذخایر معدنی را شناسایی کنیم. معاون وزیر صمت بیان کرد: در سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنی کشــور از مقیاس یکصدهزارم در دهه 8۰ به مقیاس 94۵ هزار کیلومترمربع، ســطح کشور را مورد 
شناسایی قرار گرفته است. رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از افزایش دقت اکتشافات خبر داد و 
گفت: از سال گذشته این سازمان به تولید اطالعات پایه در مقیاس یک پنجاه هزارم ورود کرده و امیدواریم در برنامه 

پنج ساله هفتم کل کشور را در مقیاس یک پنجاه هزار داشته باشیم.

در دیدار معاون رییس کابینه وزرای ترکمنســتان با وزیر صمت کشــورمان، مقرر 
شــد کارگروهی برای ترســیم نقشــه راه یک ســاله همکاری ها تشکیل و مرکز 
تجاری تهران-عشــق آباد ایجاد شــود. به گزارش شاتا، هیئت بلندپایه اقتصادی 
ترکمنســتان به ریاســت باتیر آتدایف، معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان با 
ســید رضا فاطمی امین، وزیر صمت دیدار و گفت وگو کرد و ضمن تأکید طرفین 
بر حمایت از بازرگانان دو کشور در راستای تسهیل و تسریع روابط تجاری، مقرر 
شد کارگروهی برای ترسیم نقشه راه یک ساله همکاری ها تشکیل و مرکز تجاری 

تهران-عشــق آباد ایجاد شــود. فاطمی امین، وزیر صمت در اســتقبال از پیشــنهادات معاون رئیس کابینه وزرای 
ترکمنستان مبنی بر ایجاد مرکز تجاری مشترک، گفت: ما در ۱6 کشور مرکز تجاری ایجاد کردیم و این روشی 
مناســب برای گســترش روابط اقتصادی است. وی همچنین بر تعریف برنامه عملیاتی برای فعالیت های تجاری 
دو کشــور تأکید کرد تا محصوالت و کاالها برای واردات و صادرات تعیین شــود. معاون رئیس کابینه وزرای 
ترکمنســتان نیز در این دیدار گفت: در ایران قباًل نمایشــگاه هایی برگزار می شــد که به دالیل مختلفی لغو شد. ما 
درخواست می کنیم نمایشگاه ها دوباره برگزار شود. همچنین، پیشنهاد می کنیم توافقنامه ای برای افزایش روابط 

تجاری دو کشور امضا شود. پیشنهادانی نیز در حوزه بازارهای مرزی ارائه شده است.

گروه صنعت و تجارت: شــرکت مدیریت شــبکه برق ایران 
اعالم کرده است که ســهميه مصرف برق صنایع فوالدی و 
ســيمانی بر اساس هماهنگی انجام شده بين وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت نيرو تا 10 تيرماه از ساعت 24 تا هشت 
صبح روز بعد بدون محدودیت اســت. همزمان با باال رفتن 
دمای هوا روند مصرف برق در کشــور رو به افزایش گذاشته 
اســت و بر همين اســاس وزارت نيرو با هدف بهينه سازی و 
کاهش مصرف اقدام هایی را در دستور کار قرار داد. بيشتر این 
اقدام ها تشویق محور بود تا مشترکان در بخش های خانگی، 
کشــاورزی و صنعتی ترغيب به بهينه مصرف کردن شوند. 
برخــی اقدام ها در بخش صنعت نيز اعمال محدودیت برای 
صنایع انرژی بر در ســاعت های اوج بار شــبکه بود تا از این 
راه امکان تامين برق پایدار برای سایر مشترکان و نيز تداوم 

فعاليت توليدی صنایع فراهم شود.
در همین زمینه، سخنگوی صنعت برق گفته است که برنامه هایی 
تدوین شده تا واحدهای صنعتی با کمترین محدودیت به فعالیت 
خود ادامه دهند. مصطفی رجبی مشــهدیادامه داد: برنامه های 
متنوعــی در بخش هــای مختلف داریــم، در بخش صنعت با 
برنامه ریزی هایــی کــه از قبل انجام شــده، برنامه تعطیالت و 
تعمیرات صنایع از نظم و انسجام در تابستان متناسب با نیازهای 
صنعــت برق برخوردار خواهد بود. این مقام مســئول در وزارت 
نیرو اضافه کرد: محدودیت صنایع امسال نسبت به سال گذشته 
کمتر خواهد بود و در شهرک های صنعتی به نحوی تنظیم شده 
تا کمترین میزان محدودیت را داشته و تولید خود را داشته باشند.
به تازگی نامه ای از شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای صنایع 
فوالدی و سیمانی ارسال شده که در آن اعمال محدودیت برقی 
برای این صنایع در ساعت های شب برداشته شده است. در این 
نامه آمده است: سهمیه مصرف برق صنایع فوالدی و سیمانی بر 
اساس هماهنگی انجام شده بین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و وزارت نیرو تا ۱۰ تیرماه از ســاعت 24 تا هشــت صبح روز بعد 
بدون محدودیت است. در ادامه نامه تاکید شده، صنایع فوالدی 
و ســیمانی باید از ســاعت هشت صبح تا ساعت 24 سهمیه های 

ابالغی قبلی را رعایت کنند.
چند روز پیش از این بود که قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
تشکیل کارگروه مشترک برای جلوگیری از زیان احتمالی صنایع 
در پیک مصرفی برق خبر داد و گفت: در تابســتان ســال گذشته 

قطعی برق واحدهای تولیدی بدون اطالع قبلی انجام می شــد، 
اما اکنون مقرر شد این اقدام نه تنها با اعالم به آنها بلکه با توافق 
تشکل ها صورت بگیرد. محمدصادق مفتح به برنامه ریزی های 
انجام شده برای کنترل قطعی برق صنایع در تابستان اشاره کرد 
و افزود: به دنبال ضرر و زیان ســال گذشــته صنایع تحت تاثیر 
قطعی پیاپی برق آنها، کارگروه مشــترکی مابین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و نیرو تشــکلی شــد تا بتوان از طریق تصمیمات 
اتخاذ شــده در این کارگروه مانع از ضرر و زیان احتمالی صنایع 
در پیک مصرفی برق برای تابســتان شــویم. وی اظهار داشت: 
در زمســتان سال گذشته، اقدامات درستی برای کنترل مصرف 
گاز صنایع در دســتور کار قرار گرفت و در آن زمان توانســتیم به 
موفقیت های زیادی در عدم قطعی گاز صنایع دست پیدا کنیم. 
مفتح خاطرنشان کرد: اکنون در حال مدیریت قطعی برق صنایع 
هســتیم و تصمیمات اتخاذ شــده به گونه ای است که کمترین 
آسیب به صنایع مختلف وارد شود. قائم مقام وزیر صنعت، معدن 

و تجارت اعالم کرد که در وضعیت فعلی به دنبال اولویت بندی 
برای قطعی برق صنایع هســتیم تــا ضمن جبران کمبود برق، 

کمترین خسارت به صنایع وارد شود.
نیمه اول خردادماه ســال جاری بود که معاون بازار برق شــرکت 
مدیریت شبکه برق ایران گفت: صنایع باید تا جایی که می توانند 
برق موردنیاز خود را از بورس بخرند. حمیدرضا باقری گفته بود 
که صنایع می توانند بخشــی از برق موردنیاز خود را در بورس و 
بخشی را از شرکت های برق منطقه ای تهیه کنند. به گفته این 
مقام مســئول، در حال حاضر صنایعی که کد بورســی گرفته اند، 
برقی را که یقین دارند، مصرف می کنند را در بورس یا به صورت 
معامله دو جانبه خریداری کرده و بقیه آن را از طریق برق منطقه ای 
خریداری می کنند. معاون بازار برق ادامه داد: هیچ منع قانونی در 
معاملــه بــرق از بورس در زمان اوج مصرف برق در بورس وجود 
ندارد و صنایع می توانند در زمان اوج مصرف، برق خود را از بورس 
انرژی خریداری کنند. باقری گفت: ظرفیتی که به نیروگاه ها در 

بورس انرژی داده می شود، توسط مشترکان برق قابل خریداری 
است و هر مشتری قیمت بیشتری پیشنهاد دهد، برنده این بازار 
خواهد بود تا جایی که برق قابل عرضه تمام شود. در پی آن، بر 
اساس قانون عرضه و تقاضا در زمان های کمبود برق، چون رقابت 
بین خریداران بیشــتر می شود، جهش قیمتی در بورس خواهیم 
داشــت که این امر بازخورد الزم را به ســرمایه گذار می دهد تا در 
زمینه احداث نیروگاه قدم پیش گذاشته و با اطمینان کامل و در 
یک محیط رقابتی سالم و کامل نسبت به ایجاد نیروگاه اقدام کند.

خود صنایع باید برق تولید کنند  
در همین حال یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: صنایع 
بزرگ که درآمد باالیی دارند باید ترغیب شوند که برق مورد نیاز 
خود را تولید کرده و از این طریق هم جلوی خســارات ناشــی از 
قطعی برق به حوزه صنعت را گرفته و هم از بار شبکه کاسته شود. 
مالک شــریعتی نیاســر در گفتگو با ایسنا، درباره خسارات قطعی 
برق به صنایع بر ضرورت تولید برق توسط صنایع بزرگ تاکید و 
بیان کرد: صنایع بزرگ کشور نظیر پتروشیمی، فوالد و سیمان 
خودشان در وضعیت امروز کشور و در کمبود برق مقصر هستند. 
محاســباتی که ما انجام دادیم نشــان می دهد که مصرف انرژی 
کشــور را خــود این صنایع باال بــرده و به صورت غیر بهره ور از 
انرژی استفاده می کنند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس در 
ادامه با بیان اینکه قطعی برق برای صنایع زیان آور است و تاثیر 
مخربی بر تولید می گذارد، اظهار کرد: مجلس از سال گذشته به 
این موضوع ورود کرد و ســعی داشــت تا تعرفه برق صنایعی که 
درآمد باالیی دارند را واقعی تر کند تا این صنایع ترغیب شــوند 
که خودشان نیروگاه تاسیس کنند و تاثیر مخربی که تا به امروز 
داشــته اند را جبران کنند. صنایع نیز از مصوبه مجلس اســتقبال 
کردند. این نماینده مجلس تصریح کرد: براساس تفاهمنامه هایی 
که به امضا رسیده، این صنایع پیگیر احداث نیروگاه هستند، بدین 
ترتیب تامین برق این صنایع از شبکه سراسری جدا خواهد شد. 
این امر هم به نفع خود صنایع بوده و هم به نفع مردم اســت و 
هم شدت مصرف انرژی کاهش خواهد یافت و هم از بار شبکه 
کاسته می شود. شریعتی در پایان تاکید کرد: این به نفع صنایع 
است که برق آنها قطع نشود و یک منبع پایدار تولید داشته باشند 
امــا مقصــر اصلی این قطعی خود این صنایع بزرگ هســتند. با 
تولید برق توسط خود این صنایع، این مشکل مرتفع خواهد شد.

برنامه مشترک وزارت صمت و نیرو برای تامین نیاز برق صنایع وارد فاز اجرایی شد؛

عزم جدی برای تامین برق صنایع فوالد و سیمان

گروه صنعت و تجارت:  عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق 
با بیان اینکه سیاســت بانک مرکزی برای فروش ارز 
صادرکنندگان باعث افزایش عرضه دالر شده، گفت: از 
زمان اجرای این طرح، تقاضا برای عرضه ارز صادراتی 
نصف شده است. به گزارش ایسنا، یحیی آل اسحاق با 
یادآوری این موضوع که نوسانات ارز بار نخست نیست 
کــه اتفــاق می افتد، گفت: اگــر ارز را یک کاال در نظر 
بگیریم، باید مسائل مربوط به تقاضا و عرضه را در نظر 
بگیریم و اینکه چه میزان از این تقاضاها واقعی اســت. 
وی درباره تقاضاها برای ارز در بازار داخلی اظهار کرد: 
یک ســری نیازهایی برای واردات محصوالت تجاری 
داریم و به همین جهت بخشی از تقاضاها برای تجارت 
است. یک مقدار از ارز مورد نیاز نیز به سفرهایی که عمدتا 
برای درمان اســت تخصیص داده می شــود. همچنین 
بخشی از تقاضا برای حفظ ارزش پول است زیرا مردم 
پس اندازهای خود را عمدتا به سکه، ارز یا ملک تبدیل 

می کنند. وزیر اســبق بازرگانی با اشاره به فضای روانی 
حاکم بر معامالت ارز گفت: این فضای روانی بر قیمت 
ها همواره اثر زیادی داشته است. وی درباره عرضه ارز 
هم خاطرنشان کرد: انتقال ارز حاصل از فروش نفت و 
ســرمایه و پول هایی که در خارج وجود دارند به داخل 
کشــور، دو منبع ارزی محســوب می شوند. آل اسحاق 
درباره وضعیت تقاضا برای تجارت گفت: اگر بخواهیم 
ارز مورد نظر را تامین کنیم، باید ارز مورد نظر برای وارد 
کننده به فروش برسد. سیاست جدید بانک مرکزی برای 
فروش ارز صادرکنندگان، راه را تسهیل کرده و اجازه داده 
اســت صادر کننده با هر ارز که صرافها از او می خرند، 
ارز را به فروش برســاند؛ در حالی که قبال چنین چیزی 
ممکن نبود. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق 
که با رادیو گفت وگو سخن می گفت، با تصریح بر اینکه 
سیاســت بانک مرکزی برای فروش ارز صادرکنندگان 
باعث افزایش عرضه دالر شــده اســت، اظهار کرد: از 
زمان اجرای این طرح، تقاضا برای عرضه ارز صادراتی 
نصف شده است. وی تصریح کرد: بانک مرکزی برای 
عرضه ارز تســهیالتی گذاشته است. بانک مرکزی به 
گمرک اعالم کرده که هر کســی هر اندازه می خواهد 
می تواند ارز وارد کشــور کند و منشــاء آن مهم نیست. 
این مســئله ســبب شده کسانی که در خارج از کشور ارز 
داشتند به راحتی ارز خود را وارد کنند و بنابراین عرضه 

ارز اسکناس بیشتر می شود.

گــروه صنعت و تجــارت: معاون وزیر صنایع بالروس با 
اســتقبال از ســه پیشــنهاد ویژه رئیس سازمان توسعه 
تجارت برای توسعه روابط تجاری ایران و بالروس، این 
کشور را آماده اجرای هر سه پیشنهاد دانست. به گزارش 
ســازمان توسعه تجارت، نشست هماهنگی پانزدهمین 
کمیسیون مشــترک ایران و بالروس با حضور علیرضا 
پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه 
تجارت، خاریتونچیک، معاون وزارت صنایع بالروس به 
صورت مجازی برگزار شد. در ابتدای این نشست رئیس 
سازمان توسعه تجارت بر لزوم برنامه ریزی برای اجرایی 
شدن توافقات کمیسیون مشترک گفت: در نشست های 
تخصصــی میان کمیته های دو طــرف، متن توافقات 
کمیســیون مشترک آماده و به تأیید طرف ایران رسیده 
است و امیدواریم به زودی برای امضای نهایی میان ورزای 
2 کشور آماده شود. وی، مهمترین موضوع بعد از امضای 
سند نهایی را ورود به مرحله اجرا عنوان کرد و افزود: حجم 
4۰ میلیون دالری تبادالت تجاری 2 کشور بسیار ناچیز 
است و با توجه به رابطه 2 کشور این عدد باید به سرعت به 
یک عدد قابل قبول برسد. رئیس سازمان توسعه تجارت در 
پیشنهادی عنوان کرد: در کنار کمیسیون تجاری پیشنهاد 
می کنیــم که هیأت تجاری نیــز از ایران عازم بالروس 
شود تا تجار دو کشور بتوانند با ظرفیت های یکدیگر آشنا 
و در جلسات B2B به توافقات الزم دست پیدا کنند، زیرا 
الزمه توسعه روابط تجاری میان کشورها، شناخت تجار 

از ظرفیت های یکدیگر اســت. وی در پیشنهادی دیگر 
موضوع اعزام نمایندگان صنایع مهم و پیشــرفته ایران 
به بالروس را مطرح کرد و این موضوع را ســبب ایجاد 
پیوند میان صنایع اصلی دو کشور خواند. پیشنهاد بعدی 
پیمان پاک به همکاری دو کشور در ایجاد کریدور شمال- 
جنوب اختصاص داشت تا بالروس بتواند برای صادرات 
محصوالت خود از طریق ایران به کشورهای حاشیه خلیج 
فارس، هند و شرق آفریقا دسترسی پیدا کند. در ادامه این 
نشســت خاریتونچیک، معاون وزارت صنایع بالروس با 
استقبال از هر سه پیشنهاد رئیس سازمان توسعه تجارت، 
گفت: ایران در زمینه تجارت تجارب بسیار خوبی دارد و این 
تجربه می تواند به توسعه روابط 2 کشور کمک کند. وی 
ادامه داد: ما آماده هستیم تا برای تجار ایرانی و نمایندگان 
صنایع ایران هر مالقاتی که درخواست دارند را با همتایان 
بالروسی شــان ترتیب دهیم تا مناسبات تجاری میان 2 

کشور توسعه یابد. 

تجارت 4۰ میلیون دالری ایران و بالروستقاضا برای عرضه ارز صادراتی نصف شده است

اصالح ساختار و بازتعریف فعالیت نیروی انسانی در سایپا با هدف چابک سازی
شــهره حقی- تجارت؛ گروه خودروسازی سایپا برای اولین بار 
موفق شــد اصالح ســاختار را به صورت واقعی در مجموعه 
خود پیاده ســازی کند تا با بازتعریف فعالیت نیروی انســانی و 
چابک سازی برای این مجموعه را محقق کند. به گزارش فارس، 
حدود ۵ ماهی است که تیم جدید مدیریتی در گروه خودروسازی 
ســایپا مستقر شده اســت. زمانی که این مجموعه تحویل تیم 
جدید شد، 8۰ هزار خودروی ناقص، ۵ هزار و 2۰۰ خودرو یورو 
4 و هزار و 7۰۰ خودرو بدون گارانتی وجود داشــت، از همین 
رو تصمیم گرفته شد که ۵ موضوع »افزایش تولید«، »ارتقای 
سطح کیفی خودروها«، »تولید محصوالت جدید«، »افزایش 

بهره وری« و »اصالح ساختار« در دستور کار قرار گیرد.
بر این اســاس این مجموعه در مدت کوتاه و با تکیه بر توان 

مهندســی و کارگری خود توانست بخش 
قابــل توجهی از خودروهای کف پارکینگ 
که به یک بحران تبدیل شده بود را به شدت 
کاهش دهد و 86 هزار و 9۰۰ دســتگاه را 
به کمتر از 2۵ هزار دســتگاه برســاند.این 
خودروســاز از سوی دیگر توانست در تولید 
روزانه، رکورد هزار و 73۰ دستگاه را بزند و 

این امر در شرایطی محقق شده که 9۰ درصد خودروها به صورت 
عبور مستقیم تولید می شود، حال آنکه در مدیریت گذشته 8۰ 
درصــد خودروها با نقص قطعه تولید می شــد.در مورد ارتقای 
کیفیــت محصوالت نیز اقدامات متعددی در مورد خودروهای 
شاهین و کوییک انجام شد و از طرفی تولید خودروی تیبا هم به 

سمت توقف پیش رفت تا سبد محصوالت 
سایپا به روز شود.

در این میان بنا شــده گروه خودروســازی 
ســایپا تا پایان ســال جاری، سه محصول 
جدید به بازار معرفی کند تا یکی از 8 فرمان 
رئیس جمهور که ۱۱ اسفندماه سال گذشته 
ابالغ شــد مبنی بر اینکه در ســال ۱4۰۱ 
حداقــل تولیــد 3 خودروی قدیمی متوقــف و 3 خودرو جدید 
با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شــوند، محقق شــود.مبحث 
دیگری که طی این مدت گروه خودروســازی ســایپا با جدیت 
پیگیری کرده و بخش قابل توجهی از آن عملیاتی شده اصالح 
ســاختار با هدف افزایش بهره وری و چابک ســازی فعالیت ها 

است.سال های گذشته، مدیران وقت نسبت به اصالح ساختار 
و افزایــش بهره وری وعده هایی داده بودند اما در هیچ دوره ای 
چنین امری محقق نشــد و همواره افراد سفارشــی و فرمایشی 

وارد گروه خودروسازی سایپا می شدند.
در این دوره اما سعی شده که تفکیک وظایف بر اساس توانمندی، 
تخصص و مهارت نیروی انســانی باشــد، بدین جهت برای 
اولین بار ساختار نیروی انسانی بر اساس ویژگی های تخصصی 
متناسب ســازی شــده و البته این روند تا حصول نتیجه مطلوب 

ادامه خواهد داشت.
در راستای اصالح ساختار، حدود 2۰۰ نیروی انسانی متخصص 
جذب واحدهای فنی و مهندسی شده است تا با استفاده از دانش 

آنها بتوان سایپا را در مسیر توسعه و اعتال قرار داد.
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روابط عمومی بانک ملی خبرداد: 

تحویل اسناد مسروقه به صاحبان صندوق های بانک ملی
گــروه بانک و بیمه: روند تحویل اســناد صندوق های اجاره ای 
مورد سرقت شعبه دانشگاه بانک ملی ایران در شعبه هفتم تیر 
این بانک آغاز شــده اســت.به گزارش تجارت به نقل از روابط 
عمومــی بانــک ملی ایران، اعالم کرد: روند تحویل محتویات 
صندوق ها مرحله به مرحله پیش خواهد رفت و از آنجایی که 
تشــخیص صاحبان اسناد و مدارک با نام های مشخص، انجام 

گرفته، تحویل اسناد مثبته قابل احراز آغاز شده است.
در این راستا یحیی حبیبی، رییس اداره امور شعب مرکزی بانک 
ملی، گفت: در راستای قول بانک ملی به مشتریان برای تحویل 
اموال مسروقه در اسرع وقت، تحویل اسناد و مدارک مثبته قابل 
احراز از صبح روز )سه شــنبه 24 خرداد ۱4۰۱( آغاز شــده است 
و خوشــبختانه با همکاری و صبوری مشــتریان محترم بانک، 

فضایی آرام و به دور از هیچ چالشی بر این روند حاکم است.
حبیبــی ادامه داد: برای انجام هرچه ســریع تر و دقیق تر امور، 
فعالیت همکاران بانک  به ساعات اداری محدود نبوده و کار به 

صورت 24 ساعته انجام شده است.
وی همچنین با اشاره به این که از توانمندی های همه کارکنان 
بانک بهره گرفته شده، اظهار کرد: تفکیک کاالها و تحویل اسناد 

و مدارک قابل احراز با دستور دستگاه قضا در حال انجام است و 
امیدواریم هر چه سریع تر وارد مراحل بعدی تحویل اموال شویم.
رییس اداره امور شــعب مرکزی بانک ملی تصریح کرد: تک 
تک مراحل تحویل اموال مســروقه به مشتریان خسارت دیده 
از ســرقت، با تصمیم دســتگاه قضا انجام خواهد شــد و پس از 
دستور مراجع قضائی بانک به مشتریان اطالع رسانی می کند.

وی ادامه داد: اطالع رسانی به صاحبان اموال مسروقه تنها به 
صورت تماس نخواهد بود و کارکنان بانک ملی با پیگیری های 
مستمر نسبت به اطالع رسانی مراحل مختلف اقدام می کنند.

حبیبــی در خصــوص مراحل آتی تحویل اموال مســروقه از 
صندوق هــای اجاره ای توضیح داد: آمادگی های الزم در بانک 
ملی وجود دارد و 3۰ ایســتگاه برای پاســخگویی به مشتریان 
ایجاد شده است تا روند شناسایی، احراز و تحویل اموال تسهیل و 
تسریع شود. رییس اداره امور شعب مرکزی بانک ملی همچنین 
در پایان خاطرنشان کرد: بانک امیدوار است که تحویل اموال 
مســروقه به صاحبان در اســرع وقت انجام شود، اما همان طور 
که اشــاره شــد، مراجع قضائی باید نســبت به آغاز مراحل بعد 

تصمیم گیری کنند.

اخبار کوتاه

بانك و بيمه

رشد ۸۴ درصدی حوالجات ارزی پست بانکبرگزاری نشست سرپرستان مناطق دهگانه بیمه آسیا در تهران
با حضور مدیرعامل، معاونان و مدیران بیمه آســیا، نشســت سرپرســتان مناطق 
دهگانه این شــرکت برگزار شــد. به گزارش تجارت به نقل از اقتصادآنالین، در 
این نشســت مســعود بادین نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آســیا از 
تالش ارزنده کلیه کارکنان و نمایندگان شرکت در سراسر کشور در تحقق اهداف 
ســال ۱4۰۰ تشــکر و قدردانی کرد ودســتیابی به این افتخار را نتیجه همدلی و 
همراهی تمام اعضای خانواده بزرگ بیمه آسیا توصیف نمود.در ادامه این نشست، 
سرپرســتان هریک از مناطق گزارشــی از فعالیت ها و عملیات بیمه گری منطقه 

خود در ســال گذشــته را ارائه کرده و برنامه های ســال جاری را تشــریح کردند. گفتنی است مناطق دهگانه بیمه 
آسیا شامل منطقه یک )استان های تهران، قم و البرز(، منطقه دو )استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری 
و یزد(، منطقه ســه )اســتان های آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی و اردبیل(، منطقه چهار )خراســان رضوی، 
خراسان شمالی و خراسان جنوبی(، منطقه پنج استان های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد(، منطقه شش 
)اســتان های مازندران، گلســتان و ســمنان(، منطقه هفت )اســتان های گیالن، قزوین و زنجان(، منطقه هشت 
)استان های خوزستان، ایالم و لرستان(، منطقه نه )استان های همدان، کرمانشاه، مرکزی و کردستان( و منطقه 

ده )استان های کرمان، سیستان  و بلوچستان و هرمزگان( است.

رئیس اداره کل امور بین الملل پســت بانک از رشــد 84درصدی تعداد حوالجات و 
بروات اســنادی شــعب ارزی طی دو ماه اول ســال جاری نسبت به مدت مشابه در 
ســال ۱4۰۰ خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی مبلغ حوالجات و بروات اســنادی 
شعب ارزی از 47 میلیون یورو به 77 میلیون یورو افزایش یافته است که رشد 64 
درصــدی را نشــان می دهد. به گزارش تجــارت به نقل از اداره کل روابط عمومی 
پست بانک ایران، مجتبی حقی رئیس اداره کل امور بین الملل بانک با اعالم این 
خبر افزود: تعداد اعتبارات اســنادی داخلی گشــایش شده طی دو ماهه ابتدای سال 

جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 7۰۰ درصد رشد داشته است و مبلیغ این اعتبارات با 3۰39 درصد رشد 
از 37 میلیــارد ریــال در فروردیــن و اردیبهشــت ۱4۰۰ به مبلغ ۱۱7۱ میلیــارد ریال در همین بازه زمانی دو ماهه در 
سال جاری افزایش داشته است. حقی با تاکید بر اینکه در تحقق برنامه ارزی بانک منتهی به پایان اردیبهشت سال 
۱4۰۱تعداد و مبلغ حوالجات به ترتیب ۱47 و ۱۱7 درصد رشــد داشــته اند، تصریح کرد: مدیریت شــعب شرق استان 
تهران با فقره۱۵۱ به مبلغ  2۰ میلیون و 474 هزار یورو در صدر عملکرد ارزی پست بانک ایران قرار دارد، ادامه داد: 
پس از آن شعبه مستقل با 6 میلیون و ۱4۰هزار یورو، مدیریت شعب غرب استان تهران با ۵ میلیون و 82۰ هزار یورو 

و مدیریت شعب استان خراسان رضوی با یک میلیون و 386هزار یورو در رتبه های بعدی قرار دارند.

بیمه گران اتکایی کشور از تمام 
ظرفیت های موجود بازار استفاده نکردند

محســن قره خانی نماینده هیات موسس شرکت بیمه اتکایی 
تهران تاکید کرد: بیمه گران اتکایی کشور از تمام ظرفیت های 
بازار استفاده نکردند و جاداشت که در راهبری بازار نقش فعال 
تری را انجام دهند. به گزارش تجارت به نقل از چابک آنالین 
بیمه گران اتکایی باید شــرایط قراردادها را تعیین می کردند 
اما تا کنون دو شــرکت اتکایی کشــور به صورت فالور بودند. 
راهبری اتکایی کار بســیار ســختی است و در این زمینه به غیر 
از بیمه مرکزی هنوز هیچ شرکت بیمه ای ورود نکرده است.

افزایش ۲۶ درصدی حق بیمه نوین 
شرکت بیمه نوین طی دو ماه فروردین و اردیبهشت سال جاری، 
موفق شــد 26 درصد رشــد در حق بیمه تولیدی خود نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته کسب کند.به گزارش تجارت به نقل 
از اخباربانک، این شــرکت موفق شــد تا با تعیین سبد پرتفوی 
بیمه ای خود بر اســاس مدیریت ریســک، 26 درصد رشــد در 
حق بیمه تولیدی دو ماه نخســت ســال جاری نسبت به مدت 
مشــابه سال ۱4۰۰ به دست آورد.بر اساس گزارش های مالی، 
بیمه نوین طی دو ماه ســال جاری 2.967.2۱6میلیون ریال 
و در مدت مشــابه ســال گذشته 2.3۵2.848 میلیون ریال حق 
بیمه تولید کرده است. گفتنی است بیمه نوین در سال گذشته 
بیش از 2۰۰۰ میلیارد تومان حق بیمه کسب کرد و حدود ۱۰8 
درصد بودجه پیش بینی شده توسط هیأت مدیره خود در ابتدای 

این سال را تحقق بخشید.

افزایش تعامالت بین بانک ملی ایران 
و شرکت پتروشیمی تبریز

نشســت مدیران ارشــد بانک ملی ایران با مدیرعامل شرکت 
پتروشیمی تبریز در راستای افزایش تعامالت و همکاری های 
متقابل برگزار شــد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی 
بانک ملی ایران، در این نشست که با حضور محسن امین زارع 
عضو هیات عامل و معاون امور ارزی و بین الملل بانک، علیرضا 
صادقــی معاون بانکداری جامع، محمد نور آزادی معاون امور 
شــعب و بازاریابی منطقه یک، عادل غالمی رییس اداره امور 
شــعب استان آذربایجان شرقی و مهندس درفشی مدیرعامل 
شــرکت پتروشــیمی تبریز برگزار شــد، مدیران ارشد شرکت 
پتروشــیمی به بیان موانع و مشــکالت خود در مســیر تولید و 
تامین منابع مالی و همچنین راهکارهای پیشنهادی پرداختند.

گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک شهر از راه اندازی 
صندوق ســرمایه گذاری امالک و مستغالت این 
بانک با ســرمایه حداقل ۵ هــزار و حداکثر 7 هزار 
میلیارد تومان خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از 
روابط عمومی بانک شهر، دکتر سید محمد مهدی 
احمــدی بــا اعالم این خبر، گفت: با پیگیری های 
مجدانه همکاران بانک شــهر در ماههای گذشته، 
مبنــی بر اخذ موافقت اصولــی صندوق امالک و 
مستغالت بانک شهر و اخذ مجوز از بانک مرکزی 

و سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالیت این مجموعه 
اثرگذار به زودی آغاز می شــود. وی تصریح کرد: 
اســتفاده از ظرفیت نهادها و ابزارهای بازار سرمایه 
جهــت واگذاری بهینه امالک بانک، ایجاد ارزش 
افزوده اقتصادی و تحقق ســود حسابداری مناسب 
از مزایای تأسیس صندوق امالک و مستغالت بانک 
شــهر اســت که منجر به افزایش منابع درآمدی و 

بهره وری این نهاد مالی خواهد شد.
دکتــر احمدی با بیان اینکه صندوق های امالک و 

مستغالت عالوه بر بازدهی مناسب، با ریسک پایینی 
همراه هستند، ادامه داد: منابع درآمدی این صندوق 
ها از طریق ســازوکارهای اجــاره داری و افزایش 
نرخ محقق می شود. مدیرعامل بانک شهر گفت: 
موضــوع رعایــت مــاده ۱6 و ۱7 قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر جهت ارتقاء نظام مالی کشــور و 
نیز واگذاری امالک مازاد بانک شــهر از مهم ترین 

دستاوردهای راه اندازی این صندوق است.
این گزارش می افزاید، صندوق های سرمایه گذاری 

امالک و مستغالت، واحدهای تجاری هستند که به 
منظور کسب سود، سبدی از دارایی های مبتنی بر 
امالک و مســتغالت درآمدزا را خرید، ایجاد و اداره 
می کنند و سود حاصل از سبد سرمایه گذاری، میان 
دارندگان واحدهای صندوق توزیع می شود. تشکیل 
چنین صندوق هایی در کشــورهای توسعه یافته با 
مزایای فراوان همراه بوده اســت. بانک شهر نیز از 
جمله بانک های پیشتازی است که در پیاده سازی 

این الگوی موفق پیش قدم شده است.

راه اندازی صندوق 
سرمایه گذاری امالک 
از سوی بانک شهر

آگهی فراخوان  مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره 200100۵2۵۵000021

 

ت اول
نوب

شهرداری سنقر در نظر دارد مناقصه عمومی موارد جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پاکت ها از طریق درگاه ســامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزام است مناقصه گران در صورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ پیمان)ریال(عنوان پروژه

۵7۱/942/493 ریال۱۱/438/849/864 ریالبهسازی معابر خیابان شهید مطهری و آیت اهلل طباطبایی 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱4۰۱/۰3/2۵ می باشد.
محل دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ ۱4۰۱/۰3/2۵ لغایت ۱4۰۱/۰4/۰2 تا ساعت ۱2:۰۰

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت ۱2:۰۰ تاریخ ۱4۰۱/۰4/۱2 
زمان بازگشایی پاکت ها: تاریخ ۱4۰۱/۰4/۱3 ساعت۱۱:۰۰ 

 اطالعات تماس دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه و ارائه پاکتها: آدرس سنقر- 
بلوار سلمان فارسی جنب امامزاده احمد و تلفن ۰8348422۰33

 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 4۱9۱4-۰2۱ دفتر ثبت نام : 339998۱8 
و 33۱9۱893

ضمناً هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

آگهی مزایده مرحله دوم 

 

ت دوم
نوب

شــهرداری آســتانه در نظردارد بر اســاس مصوبه شــماره 4۰۰/8/26 مورخ ۱4۰۰/۰6/24 شورای اسالمی شهر آستانه نسبت به برگزاری 
اجاره دکه ها، مکان نصب دکه، مکان فعالیت اســب و گاری شــهرداری از طریق مزایده به شــرح ذیل اقدام نماید. لذا از کلیه افراد حقیقی 
واجد الشــرایط دعوت به همکاری می شــود جهت دریافت اســناد مزایده به شماره ۵۰۰۱۰۰۵738۰۰۰۰۰2 و شرکت در مزایده به سامانه 
ستادبه آدرس www.setadiran.ir ازمورخ ۱4۰۱/۰3/۱9 روز  پنج شنبه لغایت ۱4۰۱/۰4/۰6 روز دوشنبه مراجعه یا جهت یا جهت 

کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3843248۰-۰86 تماس حاصل فرمایید. به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سپرده شرکت در مزایده )ریال(مبلغ پایه کارشناسی مزایده)ماهیانه ریال(موضوع مزایده

4/۰۰۰/۰۰۰2/4۰۰/۰۰۰دکه شهرداری واقع در پارک جلوی حرم
3/۵۰۰/۰۰۰2/۱۰۰/۰۰۰دکه شهرداری واقع در پارک جلوی حرم

2/۵۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰مکان نصب کانکس در پارک جلوی حرم
8/۰۰۰/۰۰۰4/8۰۰/۰۰۰اجاره واحد تجاری با کاربری کبابی وجگری واقع در پارک روبروی حرم

8/۰۰۰/۰۰۰4/8۰۰/۰۰۰اجاره واحد تجاری باکاربری کبابی وجگری
4/۰۰۰/۰۰۰2/4۰۰/۰۰۰اجاره دکه جهت سوپری واقع در پارک روبروی حرم

6/۰۰۰/۰۰۰۱/8۰۰/۰۰۰اجاره مکان جهت فعالیت اسب و گاری به مدت 6 ماه
2/۰۰۰/۰۰۰۱/2۰۰/۰۰۰مکان نصب کانکس در ورودی شهر آستانه از سمت سرسختی

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

تاریخ انتشارآگهی نوبت اول :روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/۱9
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: روز پنج  شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/26

مهلت دریافت اسنادمزایده : تا روز پنج شنبه مورخ ۱4۰۱/۰3/26تا ساعت ۱7:۰۰
زمان بازگشایی: روز سه شنبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۰7 راس ساعت ۰9:۰۰ صبح در محل شهرداری آستانه

علی عباسی
شهردار آستانه

مفقودی - ســند کمپانی خودرو ســواری سیســتم پژو تیپ    4۰۵GLXI مدل ۱39۰به 
شــماره پالک 6۱4 س 72 ایران 24 شــماره موتور ۱249۰۰7۱724شــماره شاســی 
NAAM۱۱CA۵BE۰86۱۵8  بــه  نــام جهان جهانی بنه ســرحدی مفقود گردیده و 

فاقد اعتبار است.
----------------------------------------------

آگهی فقدان اسناد مالکیت و فروش خودرو

اصل سند رسمی مالکیت خودرو )برگ سبز( و اصل سند فروش کارخانه )برگ کمپانی( 
خودروی سواری سمند تیپ ال ایکس مدل ۱388 به رنگ سفید روغنی بشماره موتور 
۱2488۱۱4893 و بشــماره شاســی NAAC9۱CC49F8۰8646 و بشماره پالک 
انتظامــی 367 س 24  ایــران ۵6 بنــام آقای علی آرامی فرزند حســین صادره از تالش 
بشــماره کد ملی 263۰24۰9۱6 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می باشد. آقای 
علی آرامی مالک خودروی سواری با مشخصات فوق در باال به علت فقدان اسناد فروش 

)برگ کمپانی( تقاضای رونوشت )المثنی( اسناد مذکور را نموده است. لذا چنانچه هرکس 
ادعایــی در مــورد خودروی مذکور دارد ، ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش 
شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر ۱4 جاده مخصوص تهران - شهرک پیکانشهر - 
ساختمان سمند مراجعه نمایند. بدیهی است پس از انتقضای مهلت مذکور طبق ضوابط 

مقرر اقدام خواهد شد.
-------------------------------------------------

آگهی ابطال و فقدان پروانه وکالت دادگستری
اصل پروانه وکالت پایه یک دادگستری بشماره ۱87/23۰۱4/م/پ و تاریخ 93/4/23 
صادره از مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکال و کارشناسان قوه قضائیه بنام آقای بهروز 
مهدوی فرزند نجفقلی بشماره شناسنامه ۱۱4679 صادره از اردبیل متولد ۱3۵7 در حوزه 
قضائی شهرستان اردبیل مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط بوده و ابطال می گردد.
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اعظــم شــامی- تجارت؛ تقریبا برای همه مــا مرغوبیت کاال در 
هنگام خرید بســیار مهم اســت از طرفی در خیلی از مواقع ما به 
تنهایی توانایی شناســایی کیفیت یک محصول یا خدمات ارائه 
شده را نداریم، هر روز برندهای متفاوتی به وجود می آید که ما از 
بیشتر آنها اطالعی نداریم، اولین راه حل برای انتخاب محصول 
مناســب، نشــان استاندارد کاال اســت و در واقع این نشان به ما 
کمــک می کنــد تا کیفیت کاال یا خدمات مورد نظرمان را ارزیابی 
کنیم.اســتاندارد در لغت، معنی جامع و متنوعی دارد، اســتاندارد 
یعنی میزان انطباق با الزامات و قوانین از پیش تعیین شده، یعنی 
تدویــن و تعییــن ویژگی های الزم در تولید یک فرآورده و انجام 
یک خدمت، پس اســتاندارد تنها مربوط به کاال نیســت و خیلی از 
خدمات را نیز شامل می شود.در واقع استاندارد یعنی نوشته هایی 
کــه محتوای آن حاکــی از راه حل انجام دادن یک عملیات فنی 
تکراری است، استاندارد به نوعی زبان مشترکین تولیدکننده کاال 

یا ارائه دهنده خدمات با مشتری محسوب می شود.
اســتانداردها معموال توســط گروهی از افراد خبره، ســازمان ها، 
نهادهای دولتی یا شــرکت های خصوصی تدوین می شــوند، در 
حال حاضر کمتر کشــوری ســت که ســازمانی برای نظارت بر 
کیفیت کاالها و خدمات نداشته باشد و تقریبا تمامی کشورها یک 
ســازمان ملی استاندارد دارند.بر همین اساس مدیرکل استاندارد 
اســتان زنجان نیز در این ارتباط با اشــاره به به اینکه استانداردها 
موضوع جدیدی نیســت و از زمان پیدایش حیات وجود داشــته و 

کائنات نیز براســاس استانداردها عمل می کردند که این روند نیز 
همچنان ادامه دارد، گفت: ضرورت استانداردها در زندگی امروزی 
موضوعی غیر قابل انکار بوده و بیش از گذشته اهمیت یافته است.
داریوش اشکانی پور با اشاره به اینکه استانداردها با زندگی روزمره 
مردم سر کار دارد و این مهم در کاالهای مصرفی آنان نیز نمود 
دارد، افــزود: باید گفت بدون اســتاندارد، زندگی معنا و مفهومی 
ندارد، خداوند در قران کریم نیز به استانداردهای خود توجه کرده 
و این موضوع نشان از اهمیت آن حکایت دارد.وی با بیان اینکه 
در عصر کنونی ارائه خدمات مبتنی بر اســتاندارد موضوعی مهم 
محســوب می شود و باید مبتنی بر معیار و شاخص های مشخص 
باشد، اظهار داشت: مبادالت تجاری بر همین مساله استوار است، 
بطوری که خریدار کاالی خود را سفارش می دهد و فروشنده نیز 
ملزم می شود کاال و خدمت خود را بر مبنای استاندارد ارائه کند.

این مســوول با اشــاره به اینکه در جامعه کنونی نیز سازمان ملی 
استاندارد متولی تدوین استانداردهای ملی و تجدید نظر و اجرای 
آن را برعهده دارد، ادامه داد: برای هماهنگی استانداردها در سطح 
بین المللی نیز سازمان بین المللی استاندارد» ایزو« وجود دارد که 
در زمان حاضر ۱42 عضو دارد که کار هماهنگی اســتانداردهای 

بین المللی را بصورت متمرکز انجام می دهند.
وی با بیان اینکه ایران نیز عضو این ســازمان بین المللی اســت 
که در سال های گذشته و با انجام اقدامات تاثیر گذار رتبه خود را 
از 4۰ به 22 ارتقاء داده اســت، اضافه کرد: این کار یک عملکرد 

بسیار خوب برای سازمان ملی استاندارد بوده و این موضوع  نشان 
می دهد که ایران نیز در تدوین استانداردها همگام و همراه است.
مدیرکل اســتاندارد استان زنجان با اشاره به اینکه خوشبختانه با 
افزایش آگاهی های مردم نسبت به حقوق شهروندی از جمله در 
حوزه اســتاندارد و به دنبال آن رعایت آن در جامعه نشــان دهنده 
این است مردم نسبت به مقوله مهم استاندارد، خدمات و وظایف 
آن بطور تقریبی آگاهی نسبی پیدا کرده اند، ادامه داد: با توجه به 
شکایات واصله مردم در خصوص برخی کاال و خدمات می توان 

این موضوع را بخوبی درک کرد.

افزایش آگاهی مردم نسبت به مقوله مهم استاندارد 
در مقایسه با گذشته 

وی با اشــاره به اینکه نســبت به دهه های قبل، شناخت و آگاهی 
مردم نســبت به اســتاندارد افزایش یافته و در واقع می توان گفت 
به ســطحی از آگاهی رســیدند که در هنگام خرید کاال و خدمات 
به عالمت اســتاندارد آن توجه کنند، اظهار داشــت: کد ۱۰ رقمی 
که بر روی کاالها و محصوالت درج شــده، نشــان دهنده اصالت 
و اعتبار آن بوده و باید به آن توجه داشت.این مسوول با تاکید بر 
اینکه آنگونه که باید و شــاید اســتاندارد در کشور نهادینه نشده و 
باید بیش از گذشته نسبت به ترویج بهینه آن در جامعه اقدام کرد، 
ادامه داد: این مهم باید از سوی رسانه های گروهی انجام گیرد تا 
آگاهی مردم در خصوص استاندارد افزایش یافته  و در  این میان 
به این مهم توجه داشــت هر چقدر آگاهی مردم نســبت به حقوق 

شــهروندی بیشتر باشــد، به مطالبه گری منجر شده و مسووالن 
متولی را ملزم به پاسخگویی می کند.

 اشکانی پور با بیان اینکه همه ساله در بحث نرخ کیفیت فرم هایی 
توسط کارشناسان استاندارد برای نظر سنجی در بین گروههای 
مخاطب توزیع و برآورد آماری انجام می گیرد، افزود: در این کار 
میزان آشنایی مردم نسبت به مقوله مهم استاندارد مورد سنجش 
قرار می گیرد و به دنبال آن در خصوص ترویج و اطالع رســانی 
برنامه ریزی و اقدامات مورد توجه قرار می گیرد.مدیرکل استاندارد 
استان زنجان با اشاره به اینکه یکی از برنامه های اولویت دار این 

اداره کل، در بحــث ترویــج ارتقای آگاهی های مردم در خصوص 
اســتاندارد اســت ادامه داد: توجه عموم مردم نسبت به کاالهای 
اســتاندارد می تواند همکاری 2 طرفه ای را رقم بزند و در واقع به 
پیشبرد برنامه های تدوین شده کمک زیادی می کند.وی با بیان 
اینکه اســتاندارد تالش می کنــد عموم مردم با همین آگاهی ها، 
در خریــد هــر نوع کاال و یا محصول خریداری شــده به عالمت 
اســتاندارد آن توجه جدی داشــته و از خرید کاالی غیر استاندارد 
اجتناب کنند، اظهار داشت: در صورت مشاهده کاالی بی کیفیت 
نیز می توانند مراتب را به ســامانه ۱۵۱7 اطالع دهند که توســط 

کارشناسان مورد رسیدگی واقع می شود.
اشکانی پور با اشاره به اینکه در تدوین استانداردهای ملی اقشار 
مختلف مردم اعم از تولیدکننده، مصرف کننده، غیره دخالت دارند، 
افزود: به این مهم توجه داشت ممکن است تدوین استاندارد ملی 
چند سال به طول بکشد، چرا که بر روی برخی از این استانداردها 
تحقیق و پژوهش زیادی انجام می گیرد.وی با اشاره به اینکه پس 
از تدوین اســتانداردها هر پنچ سال مورد بازنگری قرار می گیرند، 
ابراز کرد: برخی استانداردها نیز با توجه به نیاز جامعه و با مشارکت 
اســتانداردهای کل کشور مورد بازنگری و مورد تجدید نظر واقع 
می شــود و در واقع ســهیم هستند.این مسوول با بیان اینکه واحد 
تولیدی در این اســتان وجود دارد که حتی متقاضی تجدید نظر 
استانداردهای حیطه کاری خود بوده است، ادامه داد: این کار پس 
از طی فرآیند کاری انجام و بصورت اســتانداردی نو و به عبارتی 

روزآمدتر مورد استفاده قرار می گیرد.
این مســوول با اشــاره به اینکه اداره استاندارد استان زنجان نیز با 
توجه به اعتبارات محدود خود تالش می کند در راســتای اطالع 
رســانی به گروههای هــدف گام هایی را بردارد، گفت: برگزاری 
نشســت های خبری، تولید کلیپ های مختلف آگاهی ســازی و 
حضور کارشناسان خبره استاندارد در مدارس از جمله کارها است.
وی با تاکید بر اینکه حضور کارشناسان در مدارس به ویژه مقاطع 
ابتدائی می تواند نتایج بهتری را در سال های آینده رقم بزند، اظهار 
داشــت: براین اســاس کارشناسان نکات آموزشی استاندارد را به 
دانــش آمــوزان یاد می دهند و به عنوان مثال در مورد اســتاندارد 

اجباری تجهیزات بازی شهربازی ها مطالبی را بیان می کنند.
اشکانی پور با اشاره به اینکه نهادنیه کردن مقوله مهم مطالبه گری 
در جامعــه بــه ویژه در موضوع اســتانداردها به ارتقای آگاهی ها 
منتهی شــده و نتیجه ای بهتر را به دنبال دارد، افزود: اســتاندارد 
تجهیزات زمین بازی و شهربازی ها  اهمیت زیادی دارد و عموم 
مردم می توانند نســبت به مطالبه گری این مهم اقدام کنند چرا 
که این وســایل دارای کد و پالک، دارای اعتبار بوده بر این مبنا 
اجازه استفاده داده می شود.مدیرکل استاندارد استان زنجان با بیان 
اینکه موضوع مهم آسانســور هم مشمول استاندارد اجباری بوده 
و عموم مردم می توانند در هنگام اســتفاده، با مشــاهده برچسب و 
کدرهگیری نصب شــده در اتاقک آسانسور، صحت استاندارد آن 

را استعالم کنند، ادامه داد: استاندارد در حوزه های مختلفی نمایان 
اســت و در این میان همراهی و همکاری مردم نقش اثرگذاری 

در این زمینه دارد.

مســیر هموار اســتاندارد، با همکاری دستگاههای 
متولی امر 

وی با اشــاره به نقش دســتگاههای متولی امر درحوزه استاندارد 
گفت: این اداره کل با همکاری دستگاههای متولی امر برنامه های 
مختلفی را انجام می دهد و به عنوان نمونه بحث کنترل نازلهای 
جایگاههای سوخت مایع و سی ان جی را با مشارکت شرکت نفت 
هر سه ماه یکبار مورد توجه قرار می دهد.این مسوول با بیان اینکه 
سازمان ملی استاندارد در طول سال با اجرای طرح»طاها« بازار را 
با مشارکت کارشناسان استاندارد مورد رصد قرار می دهد، ادامه داد: 
در این طرح کارشناسان ادارات کل استاندارد استانها، به عنوان یک 
مصرف کننده نسبت به خریداری محصول اقدام می کنند و سپس 
نسبت به کنترل و آزمایش آن مبادرت می کنند.وی با بیان اینکه 
آزمون های ادواری وسایل سنجش توزین سبک )انواع ترازوها و 
باسکول های متحرک( مورد استفاده صنوف، نیز انجام می گیرد، 
اضافه کرد: بر این اســاس انجام این آزمون ها به اســتناد ماده ۱2 
قانون تقویت و توســعه نظام اســتاندارد اجباری است.وی اظهار 
داشت: این اقدام به منظور بررسی صحت عملکرد توزین، وسایل 
سنجش مورد استفاده صنوف در داد و ستد عمومی، انجام می شود 
و در صورت تأیید صحت عملکرد وســیله توزین، برچسب حاوی 
تاریخ آزمون بر روی آن نصب خواهد شد.این مسوول ادامه داد: 
بازدید از آسانســورها نیز بصورت ادواری انجام می گیرد، موضوع 
مهم شــهربازی ها و زمین های بازی نیز هر ســاله مورد بازدید 
قرار می گیرد و در واقع در طول سال فعالیت های مختلفی انجام 
می گیــرد به ویــژه در خصوص موضوع صادرات و واردات نیز در 
خصوص کاالهای اســتاندارد اجباری نیز گواهی مربوطه صادر 
می شود.وی خاطر نشان کرد: بر این اساس محصوالت واحدهای 
تولیدی نیز هر ساله به طور متوالی نمونه برداری می شود که این 
مهم عالوه بر ســطح بازار از خط تولید نیز انجام می شــود که باید 

گفت کارشناسان حضوری فعال و پررنگ دارند.

حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست 
شــرکت فــوالد مبارکه اظهار کرد: از ابتــدای راه اندازی فوالد 
مبارکه تاکنون، ســرمایه گذاری های زیادی برای به کارگیری 
فناوری های سازگار با محیط زیست نظیر استفاده از روش احیا 
مستقیم برای تولید آهن اسفنجی در این شرکت در نظر گرفته 
شــده است. اســتفاده از کوره های قوس الکتریکی برای تولید 
فوالد کمترین میزان آلودگی برای محیط زیست را در پی دارد. 
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه درصدد کاهش تولید کربن است، 
افــزود: این شــرکت از هر فنــاوری الزم برای کاهش مصرف 
انرژی استفاده می کند. اخیرا با همکاری کنسرسیوم محیط زیست 
استان اصفهان، درصدد اندازه گیری آلودگی محیط زیست منطقه 
مبارکه و اصفهان هستیم تا نقش صنایع به ویژه فوالد مبارکه در 
آلودگی منطقه مشخص شود. در همین راستا با اجرای پروژه های 

زیست محیطی همین میزان آالیندگی نیز حذف خواهد شد.

سنجش آنالین کیفیت هوای فوالد مبارکه توسط 
سازمان محیط  زیست کشور

مدیر بهداشــت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه، با فاصله 7۵ کیلومتری 
از شهر اصفهان، کمترین آلودگی را برای این کالن شهر دارد. 
نکته قابل توجه این است که شهرستان مبارکه در طول سال، 
کمترین تعداد روزهای آلوده و نســبت به دیگر شهرستان های 
استان اصفهان، روزهای پاک بیشتری داشته است.وی با بیان 
اینکه کلیه خروجی های فوالد مبارکه با دستگاه های سنجش 
کیفیت هوا توسط سازمان محیط زیست کشور به صورت آنالین 
رصد می شوند، گفت: اگر روزی فوالد مبارکه خارج از چارچوب 
اســتاندارد، دارای آالیندگی باشــد، قطعــا از ادامه فعالیت آن 

جلوگیری خواهد شد.

خنثی ســازی آلودگی هــا از طریــق به کارگیری 
فناوری های جدید

مدرســی فر با بیــان اینکه حفاظت از محیط زیســت اقدامی 

پایان ناپذیر است، تصریح کرد: فوالد مبارکه به صورت مداوم در 
حال رصد فناوری های جدید و مؤثر برای کاهش آلودگی آب، 
هوا و خاک است و از آن ها بهره می گیرد. در همین زمینه، برای 
به حداقل رساندن گردوغبار ناشی از فعالیت های فوالدسازی، 
طرح جدیدی را به کمک مشاوران خبره و استفاده از ظرفیت ها و 
توانمندی های شرکت های دانش بنیان داخلی برای به روزرسانی 
وضعیت موجود در دستور کار قرار داده است؛ بنابراین هر آنچه 
منجر به آلودگی محیط زیست شود از طریق روش های مختلف 
در فــوالد مبارکــه خنثی می گــردد و به موادی بی خطر و قابل 
رهاسازی در محیط زیست تبدیل می شود.وی با اشاره به اجرای 
پروژه های متعدد زیســت محیطی فوالد مبارکه برای کاهش 
میزان مصرف آب در فرایند تولید ادامه داد: با اجرای این پروژه ها 
قطعا طی ســال های آینده، میزان برداشــت آب این شرکت از 

زاینده رود به صفر خواهد رسید.

اســتفاده از روش های هیبریدی برای جلوگیری از 
هدررفت آب

مدیر بهداشــت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد 
مبارکه تأکید کرد: میزان برداشت فوالد مبارکه از آب زاینده رود، 
کمتر از یک درصد )حدود ۰.7 درصد( میزان آب کل این رودخانه 
اســت؛ در حقیقت فوالد مبارکه آب موردنیاز خود برای تولید را 
به وسیله تصفیه پساب شهرهای اطراف خود و بازچرخانی آن تا 
8 بار تأمین می کند. به بیان دیگر، این شرکت قطره ای آب هدر 

نمی دهــد.وی با بیان اینکه عمده مصرف آب در فوالد مبارکه 
جهت خنک کاری در روند تولید فوالد اســت، اذعان داشت: در 
فــوالد مبارکه به هیچ عنوان اجازه نمی دهیم حتی بخار آب در 
فرایندهای خنک کاری اتالف شود، بلکه با استفاده از روش های 

هیبریدی، خنک کاری در مدار خشک صورت می گیرد.

حفظ محیط  زیســت یکی از مهم ترین معیارهای 
توسعه پایدار است

مدرسی فر با اشاره به اقدام زیست محیطی فوالد مبارکه در ایجاد 
فضای سبز از طریق کاشت گونه های کم آب بر در این شرکت 
بیان کرد: وسعت این فضای سبز بیشتر از حداقل میزان استاندارد 
تعریف شــده بین المللی اســت و فوالد مبارکه برای آبیاری این 
فضای سبز از پساب تصفیه شده شهرهای اطراف خود استفاده 
می کند.وی با اشاره به حرکت فوالد مبارکه به سمت صنعت سبز 
و هوشمند عنوان داشت: فلسفه وجودی این شرکت، »شهروند-

شــرکتی مسئولیت پذیر برای خلق آینده بهتر است« که برای 
تحقق این امر به توســعه پایدار نیاز اســت و یکی از مهم ترین 
معیارهای توسعه پایدار نیز حفظ محیط زیست به شمار می آید.

کاربــرد ســرباره های فوالد مبارکه در راســتای 
بیابان زدایی و کاهش میزان گردوغبار

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست فوالد مبارکه در 
ادامه با اشاره به مدیریت سرباره های حاصل از تولید فوالد اضافه 

کرد: 9۰ درصد از پسماند فوالدسازان را سرباره تشکیل می دهد 
که در حال حاضر سرباره ها در دنیا یک محصول تجاری به حساب 
می آیند که فوالد مبارکه نیز برنامه هایی جهت اســتفاده از این 
سرباره ها برای جاده سازی، تولید سیمان، بیابان زدایی و کاهش 
میزان گردوغبار با مجوز سازمان محیط زیست در آینده ای نزدیک 
دارد.وی با بیان اینکه بر اساس قوانین داخلی فوالد مبارکه، هر 
خودرویی که در این شرکت تردد می کند، باید دارای معاینه فنی 
معتبر باشــد، متذکر شــد: فوالد مبارکه در این راستا به کمک 
شــرکت های دانش بنیان در تالش است تا از انرژی الکتریکی 

در خودروها استفاده کند.

شــرکت های دانش بنیان برای اجــرای فاز دوم 
سیستم پایش لحظه ای سنجش کیفیت هوا

مدرســی فر با اشاره به اجرای پروژه احداث نیروگاه خورشیدی 
با ظرفیت ۵4۰ مگاواتی توسط فوالد مبارکه یادآور شد: فوالد 
مبارکه در راستای حفظ محیط زیست احداث نیروگاه جدیدی با 
ظرفیت هزار مگاوات از طریق به کارگیری فناوری های جدید 
و بدون نیاز به مصرف آب را در دستور کار خود قرار داده که فاز 
نخســت آن در ســال آینده وارد مدار خواهد شد.وی با اشاره به 
بومی ســازی قطعات و تجهیزات در راستای اجرای پروژه های 
زیست محیطی در فوالد مبارکه اظهار داشت: فوالد مبارکه در 
تالش است تا با کمک شرکت های دانش بنیان، فاز دوم سیستم 
پایش لحظه ای سنجش کیفیت هوا را برای حفظ محیط زیست 

راه اندازی کند.

یک میلیارد دالر ســرمایه گذاری در حوزه محیط  
زیست؛ گواه اهتمام فوالد مبارکه به توسعه پایدار

با توجه به شرایط نامناسب محیط زیستی در اقلیم ایران،  دور 
از انتظار نیست که زیست بوم کشور  به زودی دچار بحران شود 
و  این بحران روزبه روز زندگی و سالمت جسمی و روانی افراد 
را بیشــتر دچار مخاطره کند.وضعیت اضطرار محیط زیست در 
شرایط کنونی، نیازمند برنامه ریزی اصولی، اتخاذ تصمیم های 

جســورانه، اختصاص بودجه های الزم و عزم و اراده حاکمیت، 
دولت و فرد فرد جامعه است تا بتوان ضمن پرهیز از تجاوز بیشتر 
به زیست بوم، از بروز عوارض جبران ناپذیر در زندگی انسان های 
امروز و نسل های آینده جلوگیری کرد.وضعیت اقتصادی کشور 
به گونه ای اســت که نهادهای متولی، امکان سرمایه گذاری در 
حوزه محیط زیســت را ندارند و این مســئله، لزوم توجه، تمرکز، 
اختصاص بودجه و سیاست گذاری شرکت های بزرگ صنعتی 
و اقتصــادی را کــه در مســئولیت های اجتماعی فعالیت دارند 

دوچندان می کند.
توسعه و رشد اقتصادی، زمینه تکامل و پویایی جامعه است و طبیعی 
است توسعه، بدون توجه به محیط زیست، بی معناست. ما تنها یک 
زمین داریم و باید تالش کنیم که مقصود هر فعالیت اقتصادی، 
توسعه پایدار جامعه باشد، توسعه ای که زندگی انسان های کنونی 
را دچار مخاطره نکند و توانایی نسل های آینده در تأمین نیازهای 
خود را به خطر نیندازد.شرکت فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت 
صنعتی بزرگ، در طول ســه دهه فعالیت خود، در کنار توســعه 
صنعتی و اقتصادی، توجه به محیط زیســت و حراســت از آب، 
خــاک و هــوا را در صدر کلیــه اقدامات خود قرار داده، گام های 
مهمی را در حفاظت از طبیعت برداشــته و بالغ بر یک میلیارد 
دالر در این زمینه هزینه کرده است.دریافت اولین گواهی نامه 
نظام مدیریت محیط زیست در میان واحدهای صنعتی کشور، 
دریافت گواهینامه مشارکت در برنامه کاهش گازهای گلخانه ای 
از طرف انجمن جهانی فوالد، اخذ باالترین نشان جامعه مدیریت 

سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی، دریافت باالترین نشان کیفیت و 
محیط زیست )نشان طالیی( از بنیاد بین المللی EFQM و دریافت 
تندیس زرین کیفیت و محیط زیست از سازمان بهره وری و تعالی 
ســازمانی، گواهی بر این ادعاســت که شرکت فوالد مبارکه از 
ابتدای کار، متعهد به مسائل محیط زیستی بوده و با به کارگیری 
روش های مناسب، بهبود مستمر و مداوم عملکردها، سنجش، 
ارزیابی و انطباق کلیه فعالیت های توسعه و بهره برداری مطابق 
با مقررات زیست محیطی و توجه به مسئولیت های اجتماعی در 
زمینه محیط  زیست، تالش مضاعفی را در این راستا مصروف 

داشته است.
عالوه بر این مسائل، پایش مستمر آالیندگی ها، استانداردسازی 
و تدوین دستورالعمل، کنترل عملیات در راستای کاهش انتشار 
آالینده هــا و پایش مســتمر وضعیــت آالیندگی هوا، کاهش 
مصرف آب، توسعه شبکه های آب و فاضالب منطقه و تصفیه 
و بازچرخانی آب، از دیگر اقداماتی است که این واحد صنعتی را 
در توجه به آالیندگی های خاک، آب وهوا در تراز جهانی و سرآمد 
کشور قرار داده و توانسته است رکورد کمترین حجم آب مصرفی 
به ازای هر تن تولید فوالد را در مقایسه با مصرف شرکت های 
بزرگ فوالدساز جهان به خود اختصاص دهد.اقدامات یادشده 
تنها بخشــی از افتخــارات و فعالیت های صــورت گرفته در 
حوزه محیط زیســت بوده و در حوزه آموزش، فرهنگ ســازی و 
مســئولیت های اجتماعی این حوزه نیز، کارنامه فوالد مبارکه 

روشن و درخشان است.

مطالبه گری در حوزه استاندارد مسئوالن را ملزم به پاسخگویی می کند

یک میلیارد دالر سرمایه گذاری در حوزه محیط  زیست؛ 
گواه اهتمام فوالد مبارکه به توسعه پایدار

حفظ محیط  زیست ؛مهم ترین معیار توسعه پایدار برای فوالد مبارکه

نمایشگاه پوستر همیشه استوار- باشگاه خبرنگاران جوان قاب روز      


