
کرات وین؛ مذا

 برجام در دو راهی احیا یا فروپاشی؟

w w w . r o o z g a r p r e s s . i r

    درحالی که خبرنگار روزنامه وا ل استریت ژورنال خبر داده است که دیپلمات های ارشد سه 
کشور اروپایی )انگلیس، فرانسه و آلمان( مدعی شده اند که پیشنهاد های ایران با برجام مغایر 
بوده، به طوری که به زعم آن ها برخی از پیشنهادات ایران فراتر از مفاد برجام بوده است، رئیس 

کــره کننــده ایــران در پاســخ بــه ایــن کــه برخــی دیپلمات هــای اروپایی گفتــه اند که  هیــات مذا
پیشنهاد های ایران غیرقابل قبول و تندروانه است گفت: اینکه طرف های اروپایی خیلی درباره 

 | صفحه 2 برخی از پیشنهاد های ما رضایت نداشتند درست است، اما...

 تیر خالص دالر ۳۰ هزار تومانی 
به بازار خودرو

صفحه 3 
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علی باقری:

 آمریکا باید 
گام نخست را بردارد

     باقری کنی گفت: با توجه به اینکه این 
ج  آمریکا بود که در سال ۲۰۱۸ از توافق خار
شــد، بنابراین واشــنگتن باید گام نخست 

را بردارد...

مدیرعامل شرکت برق حرارتی:

قیمت تمام شده انرژی 
کشور واقعی نیست در 

     محســن طرزطلب مدیرعامل شــرکت 
بــرق حرارتــی  گفــت: مــا بــه دنبــال افزایش 
قیمت برق در کشور نیستیم. صحبت های 
ح شــده در خصــوص افزایــش قیمت  مطــر

برق صحت ندارد...  | صفحه 4  | صفحه 2 

ویترین  پیشنهادیویترین  پیشنهاد

 آموزش حضوری 
یا رفع تکلیف

7

 قیمت منفی نفت
در سال آینده

4

 ارز ۴۲۰۰ تومانی
حذف نخواهد شد

3

افزایش حداقل حقوق 
 سال آینده کارمندان
به ۴.۵ میلیون تومان

3

مناقصــه عمومی دو مرحله ای 
کیفی ) فشرده (  همزمان با ارزیابی 

دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

 نوبت اول

 شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان قزویــن در نظــر دارد خریــد  اقــالم عمــده مــورد نیــاز پــروژه هــای توســعه شــهری ، اصالحــات شــهری ، بهــره بــرداری PM  و انــواع کابــل انشــعابات )از 
محــل اعتبــارات داخلــی( را از تولیــد کننــدگان و فروشــندگان واجــد شــرایط بــا برگــزاری مناقصــه عمومــی دو مرحلــه ایــی همزمــان بــا ارزیابــی کیفــی ) فشــرده (و از طریــق ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 
الکترونیکــی دولــت ) ســتاد ( بــه آدرس  WWW.SETADIRAN.IR انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور 

و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 1400/09/16 مــی باشــد.

مهلــت زمانــی دریافــت اســنادمناقصه از ســایت : از روز ســه شــنبه مــورخ 1400/09/16 
لغایــت روز پنجشــنبه مــورخ 1400/09/21

تــا ســاعت  10  روز شــنبه مــورخ  مهلــت زمانــی ارایــه پیشــنهادات در ســایت : حداکثــر 
1400/10/04

کیفی : ساعت 11  روز  شنبه مورخ 1400/10/04 گشایی اسناد  زمان باز
مــورخ  شــنبه  روز   10 ســاعت   : ب(  و  الــف  کــت  )پا مناقصــه  اســناد  گشــایی  باز زمــان 

1400 /10 /11
پاکــت  )الــف-ب-ج(و  پاکــت حــاوی اســناد مناقصــه  *شــرکت هــای متقاضــی ،بایســتی 
حــاوی اســناد و مــدارک ارزیابــی کیفــی را بــه صــورت جداگانــه در ســامانه ســتاد بارگــذاری 
گــران  مناقصــه  کیفــی  (ارزیابــی  )مناقصــه  پیشــنهادات  پاکــت  گشــایش  از  نمایند.قبــل 
انجــام خواهــد شــدو فقــط پــاکات پیشــنهاد مناقصــه گرانــی کــه در ارزیابــی کیفــی مناقصــه 
مربــوط تاییــد و حدنصــاب امتیــاز را کســب نمــوده باشــند ،گشــوده خواهــد شــد و پــاکات 

ــد . ــد ش ــترد خواه ــران عینامس ــه گ ــایر مناقص س
* نــوع ســپرده شــرکت در مناقصــه : بصــورت یــک یــا ترکیبــی از ضمانــت نامــه هــای بنــد 

7-1)مــاده 7 ( آییــن نامــه تضمیــن معامــالت شــرکتهای توزیــع بــرق مــی باشــد
بــه  اســناد مناقصــه  پاکــت در بســته  و مطابــق  بایســت در  مــی  نامــه  *اصــل ضمانــت 

شــوند. داده  تحویــل  شــرکت  دبیرخانــه 

*بــه پیشــنهاد هــای فاقــد امضاء،مشــروط،مخدوش و پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء 
مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل شــود همچنیــن پیشــنهادهای فاقــد ســپرده ،داری ســپرده 
ــر  ــر آن مطلقــا" ترتیــب اث ــزان مقرر،چــک شــخصی و نظای ــر از می مخــدوش ،ســپرده هــای کمت

دادنخواهــد شــد .
اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــت بیشــتر در خصــوص اســناد 

مناقصــه و ارائــه پاکتهــای   )الــف (:
 آدرس:قزوین -تقاطع ولیعصر)عج(ابتدای خیابان طالقانی طبقه همکف دبیرخانه 

 تلفن :028-33239270
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

 مرکز تماس  : 021-41934
 دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

ســامانه ســایت  در   ، اســتانها  ســایر  نــام  ثبــت  دفاتــر  تمــاس   اطالعــات 
WWW.SETADIRAN.IR((   بخــش " ثبــت نــام / پروفایــل تامیــن کننــده / مناقصــه گــر 

" موجــود اســت . 
چاپ نوبت اول:1400/09/15

چاپ نوبت دوم: 1400/09/16
شناسه آگهی: 1235377

تضمین شرکت در مناقصه عنوان مناقصهشماره مناقصه ردیف

کاوا11400/47  25 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   7 خرید 
کاوا  50 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   8 خرید 
کاوا  75 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   3 خرید 
کاوا  100 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   9 خرید 
کاوا  125 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   3 خرید 
کاوا  160 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   4 خرید 
کاوا  200 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   8 خرید 
کاوا  250 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   6 خرید 
کاوا  315 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   48 خرید 
کاوا  400 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   3 خرید 
کاوا  630 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   3 خرید 
کاوا  800 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   3 خرید 
کاوا  1,250 کم تلفات  دستگاه ترانسفورماتور   2 خرید 

5،164،000،000 ریال
 )پنج میلیارد و یکصد و شصت 

و چهار میلیون ریال(

کوتاه21400/48 عدد  فیوز چاقویی 50 آمپر پایه   2000 خرید 
عدد  فیــوز چاقویــی 63 آمپر پایه کوتاه  2000 خرید 
فیوز چاقویی 63 آمپر پایه بلند عدد   2000 خرید 
کوتاه فیوز چاقویی 80 آمپر پایه  عدد   2000 خرید 
فیوز چاقویی 80 آمپر پایه بلند عدد   700 خرید 

کوتاه  فیوز چاقویی 100 آمپر پایه  عدد   2000 خرید 
فیوز چاقویی 100 آمپر پایه بلند عدد   1500 خرید 

کوتاه فیوز چاقویی 125 آمپر پایه  عدد   2000 خرید 
فیوز چاقویی 125 آمپر پایه بلند عدد   2000 خرید 
کوتاه فیوز چاقویی 160 آمپر پایه  عدد   2000 خرید 
فیوز چاقویی 160 آمپر پایه بلند عدد   2000 خرید 

فیوز چاقویی 200 آمپر عدد   2000 خرید 
فیوز چاقویی 250 آمپر عدد   1500 خرید 
عدد  فیوز چاقویی 315 آمپر  2000 خرید 
فیوز چاقویی400  آمپر عدد   2000 خرید 

856،000،000 ریال
)هشتصد و پنجاه و شش میلیون ریال(

گری در بازار مسکن   سودا
نخستین عامل گرانی بی حساب و کتاب

   وحید حاج سعیدی | تحلیلگر اقتصادی
یکی از نیازهای اساسی انسان بر اساس هرم 
سلسله  مراتب »آبراهام مازلو« نظریه پرداز 
کالســیک مدیریت، مســکن است که از 
دیرباز مورد توجه بشــر بوده و است. شاید 
بشر اولیه در گذشته از مسکن تنها برای در 
امان ماندن از باد و باران و طوفان استفاده می کرد اما در عصر حاضر 
مسکن تنها یک پناهگاه صرف نیست و مرتفع شدن برخی نیازهای 
عاطفی و اجتماعی بشر در این ساختار تعریف می شود. با این حال 
باید اذعان داشت در عصر حاضر داشتن مسکن )حتی مسکنی که 
فاقد کمترین موارد تعریف شده در مسکن استاندارد است( دغدغه 
بســیاری از مردم در سراســر دنیا اســت و وجود حلبی آباد ها و زاغه 
نشــینی به ویژه در حاشــیه کالن شهرهای بزرگ دنیا حجت گفتار 
فوق است. در کشور ما هم مشکل مسکن یکی از دغدغه های اساسی 
مردم است. افزایش سرسام آور قیمت خانه و به تبع آن افزایش اجاره 
بها، باعث شده تا در برخی از مناطق کشور، شاهد اجاره پشت بام یا 
فضای های غیر مسکونی برخی ابنیه برای سکونت باشیم.  هر چند 
در دولت نهم و دهم گام های برای ساخت مسکن در قالب مسکن 
مهر برداشته شد اما با آغاز کار دولت دهم عماًل مسکوت ماند و مسکن 
اجتماعی که وعده ساخت آن داده شده بود در عمل اجرایی نشد. از 
برآیند اقدامات دولت ها در سال های اخیر که منجر به افزایش بی 
رویه و غیر منطقی مســکن شــده است چنین بر می آید که کنترل 
قیمت مسکن با اجرای طرح های ملی و توسعه ای با رویکرد ساخت 
و ساز میسر نیست. هر چند اختصاص زمین رایگان، الزام برخی نهاد 
های مالی به تامین مسکن کارکنان، استفاده از تکنولوژی روز دنیا در 
ساخت مسکن پیش ساخته، کوچکترکردن مساحت ساختمان ها، 
اعطای وام های بلند مدت کم بهره، ساماندهی تقاضای مسکن به 
منظور جلوگیری از سوداگری و طرح هایی از این دست می توانند 
در حل مشکل مسکن تاثیر گذار باشند اما باید پذیرفت راهکار های 
فوق راهکارهای مقطعی و موضعی هستند و ریشه نابسامانی اوضاع 

مسکن را باید جای دیگری جست.  
منبع: بازار

یادداشت

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری

شــرکت آب و فاضــالب اســتان چهارمحــال و بختیــاری در نظــر دارد بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات، نســبت بــه 
برگــزاری مناقصــه و انتخــاب پیمانــکار واجــد شــرایط از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت اقــدام  نمایــد. 
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و بازگشــایی پاکــت هــا 
از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir  انجــام خواهــد شــد.

مبلغ برآورد اجرای موضوع مناقصهردیف
کار )ریال(

ضمانت نامه شرکت در 
کار )ریال( فرآیند ارجاع 

کتیل   1 43،774،800،0002،190،000،000خرید لوله و اتصاالت چدن دا

گذاری امور نقلیه شرکت در سطح استان و خارج از استان2 22،000،000،0001،100،000،000وا

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: از  ساعت 11  تاریخ 1400/9/14  لغایت ساعت 19 تاریخ  1400/9/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 تاریخ 1400/9/28

کت ها: ساعت 10  تاریخ 1400/9/29 گشایی پا زمان باز
تاریخ اعتبار پیشنهادات: سه ماه ) 90 روز ( از تاریخ آخرین مهلت ارائه پاکت پیشنهاد قیمت.

گــذار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتردر خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه  اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه 
ک الــف:  پــا

شــهرکرد- میدان قدس – روبروی پارک الله – شــرکت آب و فاضالب اســتان چهارمحال و بختیاری 
کد پستی 8814649913                       تلفن : 33334044 – 038 داخلی 209

گهی : 1234770 شناسه آ
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شماره 1۴۰۰/61/ع

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

ــری و مدیریــت ایســتگاه آتــش نشــانی 3و4 معــدن شــماره 1 " خــود را  ــز، راهب ــی گل گهــر )ســهامی عــام( در نظــر دارد" تجهی ــی و صنعت شــرکت معدن
از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای گواهینامــه صالحیــت پیمانــکاری بــا رتبــه حداقــل 5  شــرکت در امــور خدمــات 
عمومــی و تاسیســاتی از اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان می تواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الکترونیکــی 
WWW.GEG.IR مراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزیابــی تأمیــن کننــدگان از بخــش مناقصــه و مزایــده دانلــود نماینــد. مهلــت 
تحویــل پــاکات ســاعت 9 الــی 14 روز یکشــنبه مــــورخ 1400/09/28 در محــــل دفترکمیســیون معـــامالت مجتمــع و یــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــی 
ــی و  ــرکت معدن ــد. ش ــی باش ــی م ــت و الزام ــده اس ــرر ش ــورخ 1400/09/21 مق ــنبه م ــه روز یکش ــوع مناقص ــرای موض ــل اج ــد از مح ــًا بازدی ــد. ضمن باش

صنعتــی گل گهــر در رد یــا قبــول هــر یــك از پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار می باشــد.
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سیاست 2

ترور اردوغان نمایشی بود؟
افشای طرح سوء قصد به جان رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در 
روز گذشــته، بدانگونه که باید از ســوی جامعه خبری و رسانه های اجتماعی 
مورد توجه قرار نگرفت؛ اتفاقی که برخی ها در این کشور نسبت به صحت آن 
هم تردید دارند و آن را حرکتی در ارتباط با فضای سیاسی اجتماعی جاری 

ترکیه می دانند.
اردوغان شــنبه گذشــته  در شهرستان نصایبین استان سییرت که استان 
محل تولد همســرش اســت یک سخنرانی داشــت، منطبق با پروتکلهای 
امنیتی برای مخافظت از محل سخنرانی افراد پلیس از مناطق مختلف به 
این نقطه اعزام شــدند، در بین نیروهای پلیس اعزامی یک مامور پلیس با 
اتومبیل شــخصی خود قصد عزیمت به محل ماموریت خود را داشــت و در 
زمانی که همکارش نیز قصد سوار شدن به اتومبیل با وی را داشت متوجه 
یک وضعیت مشکوک در زیر خودرو می شود و بعد از آن نیروهای امنیتی 
به محل اعزام شــدند. اطالعات یاد شــده بطور رسمی از سوی وزارت کشور 
ترکیه منتشر شده است، منطبق با اطالعات ارایه شده این نکته که اتومبیلی 
که بمب در زیر آن کشف شده آیا در محل سخنرانی بود یا خیر ؟ مشخص 

نیست. عالوه بر این به نظر می رسد این نکته که این مامور پلیس آیا از قبل 
اعالم کرده بود که با اتومبیلش قصد عزیمت به محل ماموریت خود را دارد 
یا خیر؟ هنوز اعالم نشــده و نتیجه تحقیقات اطالعات دقیق تری از اینکه 
آیا بمب مکشوفه واقعا برای سوء قصد به اردوغان کار گذاشته شده بود و یا 
یک خصومت شخصی بین مامور پلیس صاحب خودرو با شخص یا گروهی 

وجود داشت؟ را مشخص خواهد کرد.
شبکه های خبری ترکیه خبر کشف بمب را در بخشهای مختلف خبری 
خود منتشــر کردند و در برخی میزگردها نیز این مســاله مطرح شــد ولی 
این نکته بدانگونه که باید در رسانه های نوشتاری و پایگاههای اینترنتی 
آنها جای نگرفته است. رسانه های نزدیک به حزب حاکم عدالت و توسعه 
همانند روزنامه ینی شــفق نیز تنها به ذکر اخبار رســمی منتشره بسنده 
کرده اند و مقاله نویســان این رســانه ها مقاله های تفسیری در این زمینه 

منتشر نکرده اند.
ینی شــفق روز جاری در خبری از ادامه تحقیقات نوشــت : منابع اطالعاتی 
می گویند احتمال انتقال بمب کار گذاشته شده از جایی به ترکیه باال است.  

بعد از انتشار خبر یاد شده، این خبر در شبکه های اجتماعی همانند توئیتر، 
اینستاگرام و سایر شبکه ها نیز بازتاب یافت. دیدگاه طرفداران حاکمیت حزب 
عدالت و توســعه عمدتا در محکومیت این اقدام اســت، اما مخالفان اردو غان 

نقطه نظرات دیگری را ابراز داشته اند.
به عنوان مثال در نوشته های مختلف مخالفین، این ماجرا را به کاهش آرای 
حزب عدالت و توسعه، کاهش ارزش لیر ترک در مقابل اسعار خارجی، وضعیت 
اقتصادی نه چندان مطلوب ترکیه، نزدیک بودن زمان اعالم میزان افزایشهای 
ساالنه دستمزدها در این کشور مرتبط دانستند و اساسا و در صحت اصل ماجرا 
تردید و در قبال طرح سوء قصد شبهات خود را مطرح کرده اند. این دست از 
فعاالن سیاسی و رسانه ای ادعا دارند که طرح سوء قصد تالشی برای افزایش 
آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو و منحرف کردن افکار عمومی 

از نابسامانی های فعلی کشور است.
با اینحال، به گفته کارشناسان سیاسی، با اعالم رسمی نتیجه تحقیقات می 
توان سرنخهایی از اقدامات احتمالی آتی دولت آنکارا در این زمینه یافت ولی 

چند روز حساس در انتظار ترکیه است.

اخبار كوتاه

جشن پنجاهمین 
سالگرد تاسیس 

كشور امارات 
متحده عربی در 
حاشیه نمایشگاه 

اكسپو 2020 
EPA /دوبی

 تنها چند روز پس از كشته شدن 
چهار نوجوان به دلیل تیراندازی 
یک دانش آموز دبیرستانی در 
میشیگان، یک نماینده كنگره 
ایاالت متحده روز شنبه چهارم 
دسامبر عکسی همراه با اسلحه 
منتشر كرد.

گزارش تصویری

کرات وین؛ مذا

 برجام در دو راهی احیا یا فروپاشی؟
 درحالــی که خبرنگار روزنامه وا ل اســتریت 
ژورنال خبر داده است که دیپلمات های ارشد 
ســه کشور اروپایی )انگلیس، فرانسه و آلمان( 
مدعی شده اند که پیشنهاد های ایران با برجام 
مغایــر بــوده، به طوری که به زعم آن ها برخی 
از پیشــنهادات ایران فراتر از مفاد برجام بوده 
اســت، رئیس هیات مذاکــره کننده ایران در 
پاســخ به این که برخی دیپلمات های اروپایی 
گفته اند که پیشنهاد های ایران غیرقابل قبول 
و تندروانه است گفت: اینکه طرف های اروپایی 
خیلی درباره برخی از پیشنهاد های ما رضایت 
نداشتند درست است، اما این ها بر اساس مبانی 
مشترک میان دو طرف تنظیم شده و اعتراضی 
به اینکه این ها نامربوط هســتند، نداشــتند و 

گفتند که با دیدگاه های ما مطابقت ندارد.
علی باقری افزود: من هم گفتم این طبیعی است 
ما قرار نیســت در مذاکرات چیز هایی بگوییم 
که مطابق دیدگاه های شــما باشد، ما مطالبی 
می گوییم مطابق دیدگاه های خودمان، اما نکته 
این است که این ها بر اساس یک مبنایی است 
که مورد قبول طرف های مقابل هم هســت و 
هیچ یــک از طرف های اروپایی ادعا نمی کرد 
که پیشنهادات مبانی حقوقی و قانونی که مورد 

قبول دو طرف باشد، ندارد.
وی افزود: پیشنهاد هایی که ایران به طرف های 
مقابل در مذاکرات ارائه داده، به گونه ای اســت 
که نمی توان رد کرد. این پیشنهاد ها بر اساس 
مفاد توافق سال ۲۰۱۵ است و همه تحریم های 

آمریکا در حوزه هسته ای باید فورا لغو شوند.

اروپایی ها چاره ای جزء قبول کردن 
شروط ایران ندارند

حمیدرضا ترقی معاون بین الملل حزب موتلفه 
در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه اروپایی ها 
در مذاکــرات ویــن خود را آماده ادامه مباحث 
دوره های گذشــته کــرده بودند، گفت: آن ها 
تصور می کردند که با همان پیش نویس هایی که 
دولت روحانی قبول کرده، می توانند مذاکرات را 
ادامه دهند، در حالی که موضع دولت رئیسی 

بسیار متفاوت با آن چیزی است که در گذشته بر 
سر آن توافق شده، بنابراین آن ها فکر نمی کردند 
که با مواضع مقتدرانه هیئت ایرانی روبرو شوند.
وی افزود: در دور های قبلی ابتکار عمل در دست 
طرف اروپایی بود و آن ها با پیشنهاد های خود 
مذاکرات را هدایت می کردند، اما در دور هفتم 
با دو پیشــنهادی که هیئت ایرانی داد، ابتکار 
عمل مذاکرات به دست هیئت کشورمان افتاد و 
اروپایی ها چاره ای جزء قبول کردن شروط ایران 
ندارند، زیرا این پیشــنهاد ها در قبال مطابق با 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت است 

که دارای منطق و در چارچوب برجام است.
ترقی با اشــاره به اینکه پیشــنهاد های ایران از 
موضع اقتدار و بســیار عزتمندانه بوده اســت، 
اظهار داشــت: پیشــنهاد ها برای اروپایی ها 
طبیعتاً بســیار ســخت اســت، این در حالی 
اســت که دولت روحانی امتیازات بســیاری را 
در دوره هــای قبــل به طرف اروپایی داده بود و 
اصال به مسئله خروج آمریکا از برجام نیز اشاره 
نشــده بود، اما در دور هفتم ایران اعالم کرد تا 
شروط کشورمان از طرف مقابل پذیرفته نشود، 

ایران اجازه حضور آمریکا در مذاکرات و بازگشت 
به برجام را نخواهد داد. معاون بین الملل حزب 
موتلفه ادامه داد: با توجه به این شرایط هیئت 
اروپایی که از خود اختیاری برای ادامه مذاکرات 
نداشت، از طرف ایرانی اجازه خواست که در یک 
مدت زمان کوتاه به پایتخت هایشان برگردند تا 
با مقامات باالتر از خود مشورت کنند، این در 
حالی است که آن ها مجبور هستند شرایط ایران 
را بپذیرند، زیرا اگر با پیشــنهاد ایران مخالفت 
کنند، این اقدام به ضرر آن ها خواهد بود، زیرا 
هرچه زمان بگذرد آن ها بیشتر از این گذشته 

از این مسئله متضرر خواهند شد.
 

 با شروط ایران برجام 
به شکست منجر خواهد شد

علی بیگدلی کارشــناس مســائل بین الملل 
در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه ایران باید 
برای رسیدن به توافق سطح انتظارات خود را 
کاهش دهد، اظهار داشــت: با توجه به ترکیب 
هیئت مذاکره کننده ایرانی که در وین حضور 
داشــت بنده پیش بینی می کردم با استفاده از 

یک دیپلماسی نرم احتماال قضیه در همین دوره 
هفتم فیصله پیدا کند و توافق صورت گیرد، اما 
با توجه به انتظاراتی که ایران مطرح کرده بود، 

عماًل مذاکرات با شکست روبرو شد.
وی افــزود: اگر ایران از پیشــنهاداتی که ارائه 
کرده عقب نشــینی نکند، مذاکرات به نتیجه 
نخواهد رسید، این در حالی است که اروپا تصور 
می کرد که ایران چنین پیشنهاد هایی را برای 
گرفتن امتیازات بیشتر نظیر لغو تحریم ها مطرح 
کرده، اما اگر همچنان ایران بر خواسته های خود 
پافشاری کند، احتمال تشکیل جلسه شورای 
حکام و صدور قطعنامه علیه پرونده هسته ای 
کشورمان و ارجاع آن از آژانس به شورای امنیت 

و تکرار اتفاقات ده سال گذشته وجود دارد.
بیگدلــی گفت: اگر قرار باشــد علیه ایران در 
شــورای امنیت قطعنامه صادر شــود، چین و 
روسیه ممکن است این قطعنامه را وتو کنند، 
اما با توجه به وجود مکانیزم ماشه در برجام هر 
یــک از اعضای اروپایی می توانند این مکانیزم 
را فعــال کنند که موضوع می تواند برای ایران 
عواقب و تبعات بسیار جبران ناپذیری را داشته 

باشد، از سویی بنده نسبت به حصول توافق در 
مذاکرات خوشبین بودم، برخی نیز با توجه به 
چنیــن موضوعی به مــن خرده گرفتند، اما با 
توجه به نتیجه و اتفاقاتی که در وین رخ داده، 
بنده نسبت به ادامه مذاکرات و حصول توافق 
بدبین شده ام، به طوریکه اگر قرار باشد که روند 
فعلی ادامه پیدا کند، فروپاشی برجام می توانند 

ناگزیر باشد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه غربی ها با 
پیشنهاداتی که ایران داده، به طور قطع مخالفت 
خواهند کرد، ادامه داد: در این رابطه یک سند 
مربوط به مباحث هسته ای ایران است که در آن 
به نظر می رسد ایران بر حق خود بر غنی سازی 
۲۰ و ۶۰ درصدی اورانیوم تاکید کرده و از آن 
کوتاه نخواهد آمد و در سند دوم نیز که مربوط به 
رفع تحریم ها می شود، در آن نیز ایران خواستار 

رفع اکثر تحریم ها شده است.
وی ادامــه داد: اگــر قرار بــود که ایران چنین 
خواســته هایی را مطــرح کند بهتــر بود که 
اصــالً مذاکــره صورت نگیرد، زیــرا عماًل این 
درخواســت ها فراتر از انتظارات اروپا اســت و 
اگر چنین درخواست هایی از طرف آن ها مورد 
قبول واقع شود در واقع ایران تمامی امتیازات 
را دریافــت کرده، بدون اینکه تعهدات خود را 
اجرا کند، بنابراین در چنین شــرایطی غرب با 
این رویکرد ایران کنار نخواهد آمد و مذاکرات 

با شکست روبرو می شود.
جعفر قنادباشی کارشناس مسائل بین الملل 
در گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه اروپایی ها 
به این نتیجه رســیده اند که تحریم ها دیگر در 
مقابل ایران اثرگذار نیســت، اظهار داشت: اما 
آن ها به دو دلیل پذیرش چنین واقعیتی را به 
تعویق انداخته اند، زیرا در درجه اول اعالم اینکه 
آن ها باید یک تغییر نظر اساســی انجام داده و 
شروط ایران در قبال رفع تحریم ها را بپذیرند، 
به نوعی برای آن ها دردناک است، از سوی دیگر 
رژیم صهیونیستی تالش زیادی به خرج داده 
تا مانع از انجام گفتگو بر سر برجام و همچنین 

رفع تحریم ها شود.

خبر ویژه

باقری کنی گفت: با توجه به اینکه این آمریکا بود که در ســال ۲۰۱۸ از توافق خارج شــد، بنابراین واشــنگتن باید گام 
نخست را بردارد.

مذاکره کننده ارشد جمهوری اسالمی ایران در جریان مذاکرات وین بار دیگر بر مواضع صریح تهران مبنی بر لغو تحریم های 
ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران تاکید و تصریح کرد که جمهوری اسالمی در این مسیر، از خواسته های خود عقب نخواهد 
نشست. »علی باقری کنی« در گفتگو با خبرگزاری آنسا ایتالیا گفت: جمهوری اسالمی ایران از خواسته های خود در 

مسیر فعال سازی دوباره قرارداد هسته ای سال ۲۰۱۵ و لغو تحریم ها عقب نشینی نخواهد کرد.
باقری کنی گفت: با توجه به اینکه این آمریکا بود که در ســال ۲۰۱۸ از توافق خارج شــد، بنابراین واشــنگتن باید گام 

نخست را بردارد.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسالمی ایران تصریح کرد که پیشنهادهای ارائه شده از جانب تهران به گروه ۱+۴ در روند 
مذاکرات وین »مستند و منطقی« است و به همین دلیل می تواند مبنایی برای مذاکرات باشد.

ایران در این مذاکرات برنامه های خود را در قالب دو متن پیشنهادی، یکی با موضوع لغو تحریم های ظالمانه وغیرقانونی 
و دیگری با موضوع هسته ای به طرف مقابل ارائه کرد. این پیشنهادها مبنای برای مذاکره است و طرف مقابل باید پاسخ 
مستند به پیشنهادهای تیم ایران ارائه کند. مذاکره کننده ارشد ایران پیش از این در گفتگو با الجزیره هم تاکید کرد 
که پیش نویس پیشنهادهایی که طرف ایرانی با هدف لغو تحریم های ظالمانه آمریکا به گروه ۱+۴ داده، به گونه ای است 
که طرف مقابل نمی تواند این پیشنهادها را رد کند. به گفته باقری، ایران در صورت پذیرش دو پیشنهاد قبلی که روز 

قبل به طرف مذاکره کننده ارائه شده است، پیشنهاد سوم را نیز ارائه خواهد داد.

علی باقری:

گام نخست را بردارد آمریکا باید 

 توضیح رئیس دفتر رئیس جمهور 
کرات برجامی   از وضعیت مذا

تا تحویل کاالها درب منزل مردم
رئیــس دفتر رئیس جمهور در ارتباط با مذاکرات ۴+۱ 
گفت: در این مذاکرات کاماًل جدی هســتیم. با اراده و 
جدیت و با برنامه وارد این دور از مذاکرات شده ایم. در 
این مذاکرات نتیجه گرا هستیم و بدنبال نتایج مناسب 

هستیم هدف نهایی ما برداشتن همه تحریم هاست.
غالمحسین اسماعیلی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما 
اظهار کرد: یکی از سیاســت های کلی دولت سیزدهم 
برقراری ارتباط با دیگر کشورها، فعال کردن دیپلماسی و 
توجه به همسایگان است و در همین راستا حضور رئیس 
جمهور در پانزدهیمن اجالس ســازمان اکو با رویکرد 
توسعه روابط اقتصادی کشورهای عضو سازمان اکو در 

حوزه های گوناگون شکل گرفت.
وی ادامه داد: انتخاب یک رابطه آســیامحور در عرصه 
های تجاری، انرژی، محیط زیست و همچنین استفاده 
از اقتصاد دیجیتال و پلتفرم های گوناگون آن و ارتباط 
فیبرنوری میان کشــورهای عضو سازمان و کشورهای 
همســایه با یکدیگر از دیگر رویکردها و اهداف رئیس 
جمهور در این دوره از اجالس سازمان اکو بشمار می رود.

تحریم ها وجود دارد، اما قابل خنثی سازی است
وی گفــت: در حــال حاضر بر اثر تحریم های ظالمانه با 
نامالیمات و مشــکالتی مواجه هســتیم اما در گام اول 
معتقد به خنثی سازی تحریم ها هستیم؛ معتقدیم با 
ارتباطات کامال اصولی با کشورهای منطقه می توانیم انها 
را خنثی کنیم و در گام های بعدی هم رفع تحریم ها را 
انجام خواهیم داد، اما تا همین مرحله هم نشان دادیم با 
وجود تحریم ها، با اراده قوی و ورود به موضوعات از موضع 
اقتدار توانسته ایم کارمان را پیش ببریم. مردم به یاد می 
آورند روزی در ایران گفته می شد که نمی توانیم بخاطر 
FATF واکســن کرونا وارد کنیم، اما امروز می بینید 
که ۱۲۰ میلیون دوز واکسن وارد ایران شد. این عمل با 
وجود تحریم ها اتفاق افتاد. تحریم ها وجود دارد اما قابل 

خنثی سازی است البته اگر اهل فکر و اندیشه باشیم.

کرات شده ایم با اراده و برنامه وارد این دور از مذا
رئیــس دفتر رئیس جمهور در ارتباط با مذاکرات ۴+۱ 
گفت: در این مذاکرات کاماًل جدی هســتیم. با اراده و 
جدیت و با برنامه وارد این دور از مذاکرات شده ایم. در 
این مذاکرات نتیجه گرا هستیم و بدنبال نتایج مناسب 

هستیم هدف نهایی ما برداشتن همه تحریم هاست.
رئیس دفتر رئیس جمهور بااشاره به سفرهای استانی 
اقای رئیسی گفت: برخی از رسانه ها نوشته و گفته بودند 
که آقای رئیســی در۱۰۰ روز حدود ۱۰ ســفر استانی 
داشــت، اما این رقم دقیق نیســت رئیس جمهور بیش 

ازاین میزان سفر استانی انجام داده است.

برخی در حال و هوای انتخابات مانده اند
وی افزود: آقای رئیسی در ۱۰۰ روز به ۱۰ استان سفر 
کرد اما برای مثال به اســتان خوزســتان ۲ سفر داشت. 
آقای رئیسی در یک روز جمعه بازدیدی از منطقه هرندی 
تهران داشت که در نوع خود یک سفر محسوب می شود. 
او در یک جمعه دیگر بازدیدی از شــهر ری در جنوب 
تهران داشت سفر به هر کدام از شهرستان های استان 
تهران در الیه های زیرین سفرهای استانی آقای رئیسی 
قرار دارد با این احتساب بطور میانگین هفته ای یک سفر 
را در برنامه داشته ایم؛ متاسفانه برخی در حال و هوای 
انتخابات مانده اند اما باید بدانند انتخابات تمام شــده 

وآقای رئیسی رای آورده و رئیس جمهور ایران است.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه دولت همه تالش 
خود را برای مردم انجام می دهد و خود را محتاج نقد و 
نظر جوامع نخبگانی و مردم می داند گفت: از این نظرات، 
حداکثر استفاده را می کنیم و تالش داریم خدمتگزار 

شایسته ای برای مردم باشیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: اســتان سیســتان و 
بلوچســتان با کم آبی مواجه بود اما پس از ســفر آقای 
رئیس جمهور تیم های اکتشاف آب های ژرف در این 
اســتان، فعال و از برخی چاه ها آب اســتخراج شــده و 
کارهای شــیرین ســازی و در مدار قرار گرفتن، در حال 

انجام است.
وی اضافه کرد: این سفرها، از منظر مقام مسئول است 
یعنی این که خود را در برابر مردم و مشکالت و خواسته 

های آن ها مسئول می داند.
اســماعیلی گفت: این که مردم حس کنند مســئوالن 
به فکر آنها و در جهت حل رفع مشکالت آنان هستند 
امیدوار می شوند و این سرمایه اجتماعی دولت و نظام 

را تقویت می کند.
وی افزود: این ســفرها ادامه خواهد داشت و جمعه این 

هفته هم به سفر استانی خواهیم رفت.
اســماعیلی افزود: همچنین بررسی می شود که کدام 
طــرح هــا را می توان با مشــارکت بخش خصوصی به 
بهره برداری رســاند یا کدام طرح ها ظرفیت واگذاری 
دارد برای هر کدام از این طرح ها، نسخه مربوط به آن 
 را در نظــر مــی گیریم تا این طرح هــا به بهره برداری 

برسد.
وی با اشــاره به اینکه بیشــتر تقاضاهای مردم در 
حوزه اشــتغال، وام، مســکن و بهداشت و درمان 
اســت, اضافه کرد: برای پاســخ به خواسته های به 
حــق مردم عالوه بر دولــت، دیگر بخش ها را نیز 

به کمک گرفتیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: با استفاده از اقتصاد 
دانش بنیان و اســتارتاپ ها، ســامانه هایی در حال 
تأسیس است که بخش عمده، حداقل در گام نخست 
کاالهای اساســی مورد نیاز مــردم از طریق آن درب 
منازل تحویل شود و اکنون مردم می توانند چند قلم 
کاال را از طریق ارتباط با ســامانه »بازرگام« با قیمت 
مصــوب در درب منزل خــود تهیه کنند و هر روز به 

تعداد این اقالم افزوده می شود.

 جلسه فوق العاده دولت
 برای بودجه 1401

دومین جلســه فوق العاده دولت برای بررســی 
بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد.

دومین جلســه فوق العاده دولت برای بررســی 
بودجه ۱۴۰۱ روز یکشــنبه ۱۴ آذر به ریاســت 
حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی 

و سایر اعضای کابینه برگزار شد.
آن طور که رئیس مجلس اعالم کرده یکشــنبه 
هفته بعد الیجه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس تحویل 

داده خواهد شد.

 مشاور امنیت ملی امارات 
امروز به تهران می آید

مشاور امنیت ملی امارات عربی متحده امروز در پاسخ به 
دعوت علی شمخانی به تهران سفر می کند.

شــیخ طحنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات عربی 
متحده امروز  به دعوت رسمی علی شمخانی نماینده مقام 
معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان 

به تهران می آید.
وی در این ســفر عالوه بر مالقات با همتای ایرانی خود 
با برخی مقامات بلندپایه کشــورمان دیدار و گفت وگو 

خواهد کرد.
توسعه و تقویت روابط دوجانبه و گفت وگو درباره آخرین 
تحوالت منطقه از اهداف سفر شیخ طحنون بن زاید به 

تهران است.
گفتنی است معاون رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان 
نیز به منظور انجام ســفری ســه روزه و بنا به دعوت علی 

شمخانی بعدازظهر شنبه ۱۳ آذر ماه وارد تهران شد.

 همکاری های منطقه ای ایران 
گسترش می یابد و قرقیزستان 

رئیس شورای امنیت ملی قرقیزستان و دبیر شورایعالی 
امنیت ملی کشــورمان بر گسترش همکاری های همه 

جانبه میان تهران - بیشکک تاکید کردند.
طلعت بیک مصدق اف معاون رئیس جمهوری و رئیس 
شورای امنیت ملی قرقیزستان که برای انجام یک دیدار 
رسمی سه روزه به تهران سفر کرده است، با دریابان علی 
شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی 
امنیت ملی دیدار و پیرامون طیف وسیعی از همکاری های 
دوجانبه و منطقه ای و بین المللی با وی گفت وگو کرد. در 
این دیدار طرفین بر گسترش همکاری های همه جانبه 
میان تهران - بیشکک در حوزه های سیاسی، امنیتی و 

اقتصادی تاکید کردند.
دریابان شــمخانی در جریان این مالقات با اشــاره به 
اشــتراکات تمدنی و منافع و تهدیدات مشترک تصریح 
کرد: با برنامه ریزی مناســب می توان همکاری میان دو 

کشور در همه سطوح را گسترش و تعمیق داد.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان با تشــریح 
ظرفیت های ایران در حوزه های ترانزیتی، انرژی، علمی، 
پزشــکی، فناوری، آی تی و شــرکت های دانش بنیان، 
آمادگی جمهوری اســالمی ایران را برای توســعه همه 

جانبه همکاری میان دو کشور اعالم کرد.
شمخانی با اشاره به تحوالت افغانستان خاطرنشان کرد: 
شــرایط بغرنج کنونی منطقه به ویژه اوضاع افغانســتان 
حاصل سیاســت های غلــط و بحران آفرین آمریکا در 
منطقه و بیش از ۲۰ سال تجاوز و اشغالگری واشنگتن 
در افغانســتان اســت. با توجه به لزوم ایجاد صلح، ثبات 
و امنیت پایدار در افغانســتان تشــکیل دولتی فراگیر با 
مشــارکت همه اقــوام را از مولفه های مهم برای تحقق 

چنین هدفی می دانیم.

قوه قضاییه:

 نشت اطالعاتی در سامانه های ما 
رخ نداده است

در پی انتشار مطلبی در خصوص نشت بانک اطالعاتی 
مربوط به وکال در دستگاه قضا، کسب اطالع مرکز رسانه 
قوه قضاییه از مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه حاکی از آن 
اســت که این موضوع هیچ ارتباطی با سامانه های مرکز 
آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه ندارد. مرکز رسانه قوه 
قضاییه اعالم کرد که هیچ نشت اطالعاتی در سامانه های 

قوه قضائیه رخ نداده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه اعالم کرد: در پی انتشار مطلبی در 
خصوص نشت بانک اطالعاتی مربوط به وکال در دستگاه 
قضا، کســب اطالع مرکز رسانه قوه قضاییه از مرکز آمار 
و فناوری قوه قضاییه حاکی از آن است که این موضوع 
مربوط به پایگاه مستقل کانون وکالی دادگستری است و 
هیچ ارتباطی با سامانه های مرکز آمار و فناوری اطالعات 
قوه قضاییه ندارد؛ بنابراین اطالعیه، هرگونه ارتباط این 
موضوع با سامانه های مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه 

قضاییه صحت ندارد و تکذیب می شود.

 رییس جمهور 
 به مناسبت روز دانشجو 

به دانشگاه صنعتی شریف می رود
رییس جمهور به مناســبت روز دانشــجو به دانشــگاه 
صنعتی شــریف می رود. آیین بزرگداشت روز دانشجو 
با عنوان »صریح، شفاف، دانشجویی« ساعت ۱۰ صبح 
روز سه شنبه ۱۶ آذر با حضور آیت اهلل رئیسی در دانشگاه 

شریف برگزار می شود.

گفت و گو
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3اقتصاد

محمدرضــا پــور ابراهیمی اعالم کرد در مجلس و دولت بحثی درباره 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد و فقط نحوه تخصیص آن تغییر 

خواهد کرد.
محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اســالمی در جمع خبرنگاران، درباره مشــکالت به وجود آمده درباره 
وام ودیعه مســکن اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی موضوع وثایق 
برای پرداخت وام ودیعه مسکن  و وام های خرد را پیگیری کردیم و 

از بانک مرکزی هم جوابیه ای خواستیم.
پور ابراهیمی معتقد اســت، چون قانون گذار در جزییات تصمیمات 
ورود نمی کند و باید وام هایی که پرداخت می شــود امکان وصول آن 
وجود داشــته باشــد. در مجموع باید آیین نامه ها از انسجام برخوردار 

باشد تا مردم دچار سردرگمی نشوند.
 کاهش 20 درصدی قیمت پرواز 

در آذرماه!
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس توضیح داد:منتظر هســتیم که 
بخشــنامه های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره چارچوب ارائه 
ضمانت نامه های خرد ارائه شــود تا شاهد حذف رفتار های سلیقه ای 
باشیم. البته طبیعتا باید بانک مرکزی که اجازه تعیین ضمانت نامه ها 
را در اختیار خودش می داند باید توضیح دهد که چگونه حجم باالی 

معوقات وام ها با مبالغ باال  رسیدگی نمی شود. 
کمیســیون اقتصادی به شــدت پیگیر این موضوع است تا آیین نامه 
جدید اعطای تسهیالت و ضمانت نامه های جدید مشخص شود، این 
جمله را پور ابراهیمی می گوید و ادامه می دهد: این موضوع سریع تر 
اجرایی خواهد شــد. ظرف یکی دو هفته آینده شــاهد ابالغ دســتور 
العملی خواهیم بود تا مشکالت مردم رفع شود و ضابطه ای مشخص 

برای جلوگیری از اعمال نظر سلیقه ای  بانک ها فراهم شود. 
پور ابراهیمی درباره آخرین وضعیت تغییر شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ 
تومانی توضیح داد: دولت این موضوع را در قالب یک الیحه دو فوریتی 
به مجلس ارائه داد  و مجلس به دو فوریت رسیدگی به این طرح رای 
داد و عمال ندادن رای دو فوریت مجلس بیانگر این است که رسیدگی 
به این الیحه نیازمند زمان بیشــتری اســت تا به جمع بندی بریم. 
چون اصل موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بازه زمانی یک ساله است 
و به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم مجلس موافقت خودش را 
با تغییر شــیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی آن اعالم نکرد، زیرا عمال 
امــکان اجرایی شــدن الیحه دولت برای تغییــر نحوه تخصیص ارز 

۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد. 
رییس کمیســیون اقتصادی معتقد اســت که تا پایان سال وضعیت 
اســتمرار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همانند ســنوات قبل ادامه 

خواهــد یافــت و احتماال در الیحه بودجه ۱۴۰۰ تعیین تکلیف آن 
برای ســال ۱۴۰۱ در دســتور قرار خواهد گرفت و بعد از ارائه الیحه 
مشــخص خواهد شــد که چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.  اما عمال 
الیحه دولت برای تغییر شــیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ســال 
 بعد موکو ل شــده و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان ســال ادامه 

خواهد یافت.
 وی گفت: از روز اول برای به وجود آمدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاال های 
اساســی مخالف بودیم و در مجلس دهم بار ها تکرار شــد، اما به نظر 
می رســد مافیای واردات در کشــور در این حوزه و در این ســال های 
پیگیری های زیادی انجام داده اند و شــرایط را به گونه ای اضطراب 
آور نشــان داده که مســئولین دولت قبل و همچنین مسئولین فعلی 

تصمیمی برای ارز ترجیحی نگیرند. 
او گفــت: اعتقــاد داریم کــه ادامه تخصیص ارز ترجیحی به جز رانت 
عــدم دسترســی مردم به آن چیزی در پــی ندارد بنابراین ادامه این 
مســیر از بین بردن منابع ملی کشــور است. به طور متوسط سالیانه 
۱۵ هــزار میلیــارد بــرای این ارز تخصیص یافته اســت، ولی قیمت 
کاال ها هیچ تناسبی با ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشته است. در هر صورت 
بــه دلیــل نگرانی دولت و جامعه و مجلس امکان این تصمیم تاکنون 
فراهم نشــده و امیدواریم برای ســال بعد محقق شود. البته موضوعی 
که در جامعه مطرح شــد این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار اســت 
حذف شــود در حالی که این واقعیت ندارد بلکه موضوع این بود که 
بــه جــای دادن ایــن ارز بــه واردات آن را به مصرف بدهیم و به جای 
اینکه این پول در شــبکه ی مافیای صادرات تزریق شــود به مردم و 

اقشار کم درآمد تزریق شود. 
پورابراهیمی در پایان گفت: فقط شیوه تخصیص ارز تغییر خواهد کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نخواهد شد

 چه زمانی واردات خودرو به کشور عملیاتی می شود؟

آماده باش برای مهم ترین اتفاق خودرویی ۱۴۰۰
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد که طرح واردات خودرو دیگر ابهامی 
ندارد. حال باید منتظر ماند و دید که چه زمانی واردات خودرو به کشور 
عملیاتی می شود؟مدت هاست که کشمکش بر سر طرح واردات خودرو 
وجود دارد. ابتدا در این طرح آزادسازی واردات خودرو از طریق بدون 
استفاده از ارز داخلی و همچنین به ازای صادرات قطعات و خودرو بود. 
اما پس از ارسال این طرح به شورای نگهبان ایراداتی به خصوص درباره 
ارز مورد نظر برای واردات خودرو گرفته شد. پس از آن این طرح مجدد 

به مجلس برگشت زده شد.
رفع ایرادات طرح واردات در مجلس

مجلس پس از بازگشت این طرح دوباره آن را اصالح کرد. بدین ترتیب 
دیگر بحث استفاده انتقال بدون استفاده از ارز داخلی از طرح به صورت 
کامــل حذف شــد. بنابراین طرح نهایــی واردات خودرو فقط از طریق 

صادرات خودرو و قطعات دوباره به تصویب مجلس رسید و به شورای 
نگهبان ارسال شد.

در همین راستی هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان درباره 
این طرح اظهار کرد: این طرح در جلســه اخیر شــورای نگهبان مورد 
بررسی قرار گرفت. در مرحله قبل اساسا مغایرت شرعی یا قانونی نسبت 
به این طرح نداشــتیم و تنها ســه ابهام وجود داشت که با بررسی هایی 
که در شــورای نگهبان به عمل آمد این ابهام ها برطرف شــد و شــورای 

نگهبان نسبت به این طرح هیچ ابهام و ایرادی ندارد.
وی افزود: البته هیئت عالی نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
ایراداتی از جهت سیاست ها نسبت به این طرح داشت که ما براساس 
مقررات باید آن ها را به مجلس منتقل کنیم اما شورای نگهبان نسبت 

به این طرح هیچ ایراد و ابهامی ندارد.

آزادسازی واردات خودرو رسما استارت خورد؟
عزت اهلل اکبری تاالرپشــتی رییس کمیســیون صنایع و معادن درباره 
طرح واردات خودرو گفت: طرح واردات خودرو با توجه به تایید شورای 
نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد. شورای نگهبان مرجع تطبیق قانونی 
که مجلس وضع می کند با شرع و قانونی اساسی است، مجمع تشخیص 

فقط می تواند نظرش را به شورای نگهبان اعالم کند.
کنش وزارت صمت به طرح واردات خودرو وا

مهــدی صادقی نیارکی معاون امــور صنایع وزارت صمت اظهار کرد: 
قاضای موثر عددی اســت که باید به صورت کارشناســی شــده و موثر 
مطــرح شــود، قانونی برای ممنوعیت واردات خــودرو نداریم و مانند 
تمام کاالهایی که قانون واردات و صادرات داریم ، بر اساس تعرفه باید 

کنترل صورت بگیرد.

بر اســاس پیش بینی های صــورت گرفته در الیحه 
بودجــه ســال ۱۴۰۱، حداقل حقوق ســال آینده 
کارمنــدان از ۳.۵ میلیــون تومان بــه ۴.۵ میلیون 

تومان افزایش می یابد.
 براســاس اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
ارائه الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ به یکشنبه هفته آینده 

موکول شد.
طبــق آییــن نامه داخلی مجلس، دولت تا ۱۵ آذرماه 
باید الیحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند. 
با این حساب دوشنبه )فردا( موعد ارائه الیحه است. 
از آنجایی روزکاری مجلس سه شنبه خواهد بود و با 

توجه به بررســی تبصره ها و ارقام کالن بودجه ســال 
آینــده در هیــات وزیران، زمــان ارائه ۵ روز کاری به 

تعویق افتاد.
جزئیات بودجه نشان می دهد حداقل حقوق بگیران 
دولتی، ســال آینــده ۴.۵ میلیون تومــان دریافتی 
خواهند داشــت. یک مقام آگاه در ســازمان برنامه و 
بودجــه در این باره به فارس می گوید: حداقل حقوق 
کارمندان در سال جاری ۳.۵ میلیون تومان است که 
برای سال بعد به ۴.۵ میلیون تومان افزایش می یابد.

وی تاکید کرد: طبق بخشــنامه بودجه و تصمیمات 
گرفته شده متوسط افزایش کارمندان در الیحه بودجه 

سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۰ درصد پیش بینی شده است. 
بــه عبارت دیگر حداقل بگیــران ۲۹ درصد افزایش 
حقــوق را تجربه می کنند و هــر چقدر حقوق باالتر 
برود به همان نســبت ضریب افزایش حقوق کاهشی 
می شود.این مقام مطلع بیان داشت: معافیت مالیاتی 
حقوق برای ســال آینــده نیز ۵ میلیون تومان پیش 
بینی شده است.گفتنی است، طبق قانون بودجه سال 
جاری معافیت حقوق سقف معافیت مالیاتی موضوع 
ماده )۸۴( قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۰ 
مبلغ چهارصد و هشــتاد میلیون )۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰( 

ریال تعیین شده است.

حداقل حقوق سال آینده کارمندان مشخص شد؛

کارمندان به 4.5 میلیون تومان افزایش حداقل حقوق سال آینده 

خبر
نماینده خدابنده در مجلس شورای اسالمی :

 وضعیت معیشتی مردم 
در شرایط وخیمی قرار دارد

نماینده خدابنده در مجلس شــورای اسالمی گفت 
که االن وضعیت معیشتی مردم در شرایط وخیمی 
قرار دارد و تورم باالی ۴۰ درصد زندگی بسیاری از 
اقشــار را مختل کرده اســت.البرز حسینی در تذکر 
شفاهی گفت: باید روند کار در حوزه اجرا و تقنین به 
سمتی رود که مردم نتیجه آن را به صورت ملموس 
در زندگی خود حس کنند. االن وضعیت معیشتی 
مردم در شرایط وخیمی قرار دارد و تورم باالی ۴۰ 
درصد زندگی بسیاری از اقشار را مختل کرده است.

وی با بیان اینکه باید ۴ ام الفســاد در ســاختار نظام 
اقتصادی کشور اصالح شود، افزود: رویه غلط بانک 
ها در اجرای بانکداری اسالمی که عامل اصلی تحریم 
داخلی و مسدودســازی بیش از ۳ هزار منابع مالی 
ریالی و نرخ بهره باال، نقدینگی باال، نرخ رشد مداوم 
در نقدینگی، تورم، ناکارآمدی و فســاد در ســاختار 
اســت، هر چه ســریعتر اصالح شود.حسینی اضافه 
کرد: قیمت گذاری دســتوری و مداخله زیاد برخی 
از حــوزه هــا در اقتصاد و عدم تفکیک حکمرانی در 
این حوزه ها، آدرس غلط به سرمایه گذار در اقتصاد 
می داده و در نهایت تولید رقابتی تضعیف شــده و 
تشــکیل سرمایه و ســرمایه گذاری در حوزه های 
رقابتــی کاهش می یابد. همچنین معافیت مالیاتی 
فعالیت های سوداگرانه و محتکرانه و عایدی سرمایه 
غیرمولد و نبود عدالت مالیاتی نیز مشکالت بعدی 
در کشــور اســت.نماینده خدابنده در پایان گفت: 
کوتاه مدت نگری و کوچک نگری کل بازار سرمایه 
اعم از بورس و خارج از بورس و مقاومت درخصوص 
تغییر ریل اقتصاد نیز مشــکالتی ایجاد کرده است. 
رئیس جمهور و مسئوالن به صورت جدی روی این 
موضوعات تمرکز کرده و اقتصاد و شرایط را به نفع 

مردم تغییر دهند.

نماینده مردم اردبیل: 

پای جفای آشــکار افزایش 10 درصدی 
کارمندان را امضا نمی کنیم حقوق 

نماینــده مــردم اردبیل در مجلس بــا بیان اینکه 
متأســفانه زمزمه هایــی از افزایــش ۱۰ درصدی 
حقوق کارمندان در ســال آتی به گوش می رســد، 
گفــت:  نمایندگان به هیچ عنــوان پای این جفای 

آشکار در حق کارکنان دولت را امضا نمی کنند.
 صدیــف بــدری در تذکــری شــفاهی خطاب به 
هیأت دولت گفت: در شــرایطی که کماکان شاهد 
پرداخت هــای نامتعارف به برخی نورچشــمی ها 
در شــرکت های خاص هســتیم و هر از چندگاهی 
حقوق هــا و پاداش های نجومی، افکار مردم را آزار 
می دهد گویــا دیواری کوتاه تر از کارمندان وجود 
ندارد. متأسفانه زمزمه هایی از افزایش ۱۰ درصدی 
حقوق کارمندان در ســال آتی به گوش می رســد.

نماینــده مردم اردبیل در مجلس در مورد افزایش 
۱۰ درصــدی حقوق کارمندان گفت: این تصمیم 
عجوالنه کاهش قدرت این قشــر زحمتکش را به 
همــراه دارد و طبقه متوســط جامعه را زمین گیر 
می کنــد. نباید اجازه دهیم کارمندان بیش از این 
شــرمنده خانواده خود شوند. نمایندگان مردم در 
خانــه ملــت در روزهایی که آتش تورم پیوســته 
در حال زبانه کشــیدن اســت، به هیچ عنوان پای 
این جفای آشــکار در حق کارکنان دولت را امضا 

نمی کنند.

 تیر خالص دالر 30 هزار تومانی 
به بازار خودرو

رییــس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهران 
اظهار داشت: بازار بالتکلیف است، یک روز قیمت ها 
افزایــش می یابد و یــک روز کاهش پیدا می کند. 
مسلما خریدار در اوج قیمت خرید نمی کند. ممکن 
است فروشنده قیمت باال اعالم کند ولی مشتری در 
بازار بسیار کم است.سعید موتمنی در مورد آخرین 
وضعیــت بازار خودرو اظهار کرد: وقتی قیمت ارز 
افزایش می یابد، فروشــندگان یا قیمت باال مطرح 
می کننــد و یا خــودروی خود را نمی فروشــند. 
خریــداران نیــز تا تثبیت قیمت ارز اقدام به خرید 
نمی کند. بنابراین زمانی که قیمت ارز روند صعودی 
می گیرد، بازار خودرو دچار رکود کامل می شود. با 
توجه به افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر وضعیت 
بازار خودرو به همین دلیل در رکود کامل اســت.
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تهران در 
پاسخ به سوالی مبنی بر پیش بینی بازار خودرو در 
آینده بیان کرد: در مورد هر کاالیی اگر عرضه کم 
باشــد و کمبود در بازار وجود داشــته باشد، قیمت 
افزایش می یابد. اگر عرضه به حد کافی وجود داشته 
باشد و ثبات نرخ ارز را هم شاهد باشیم، روی آرامش 
بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود.وی افزود: در بازار 
تقاضای کاذب وجود ندارد و تقاضاها همه مصرفی 
هســتند، اگر عرضه به اندازه کافی وجود داشــته 
باشد، قیمت ها کاهش می یابد. بازار االن بالتکلیف 
است، یک روز قیمت ها افزایش می یابد و یک روز 
کاهش پیدا می کند. مسلما خریدار در اوج قیمت 
خرید نمی کند. ممکن اســت فروشنده قیمت باال 

اعالم کند ولی مشتری در بازار بسیار کم است.

كوتاه از اقتصاد

بازار چشم به راه واردات

 خودروهای خارجی
 در برزخ آمدن و نیامدن

جزئیات واردات مشــروط خودرو و تاثیر آن بر 
بازار داخلی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری 

امشب مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو با اشاره به 
ممنوعیت واردات خودرو گفت: واردات خودرو 
طبق قانون می توانست تعرفه باال داشته باشد تا 
دولت از منابع ارزی صیانت کند. قیمت زمانی 
باال می رود که در یک شــرایط متعادل عرضه 

یک کاال کم می شود.
وی با اشــاره به اینکه تنظیم بازار بیش از ۴۰ 
ســال اســت که تنها به صورت دستوری بوده 
اســت و هیچ وقت نتوانســتیم دالر یا قیمت 
مــرغ را نگه داریم افزود: قیمت هیچ کاالیی را 
نمی توان به صورت دســتوری نگه داشت، لذا 
راه کنترل افزایش عرضه اســت. واردات یکی 
از راه های افزایش عرضه است، افزایش عرضه 

به تولید داخلی وصل شده است.
زاوه با اشاره به اینکه مشکل بزرگ در این است 
که صادرات به صورت جعلی ایجاد می شــود 
گفت: واردات و صادرات به این معنا اســت که 
مــردم باید یــک هزینه اضافی بدهند تا صادر 

کننده ها جان بگیرند.
زاوه با اشــاره به اینکه امکان صادرات خودرو 
وجــود دارد و بــه راحتی برخــی از قطعات را 
می تــوان به خارج از کشــور صادر کرد اظهار 
کرد: اگر بناست دولت دخالت نکند الزمه آن 
این اســت که مجلس قانون باالدستی بنویسد 
و بــه دلیل دخالت های غیر قانونی دولت را به 

قوه قضائیه معرفی کند.
رشد حدود ۵۰ درصدی  تولید خودرو در کشور
مهــدی صادقی نیارکی معــاون امور صنایع 
وزارت صمت در ادامه برنامه با اشاره به اینکه 
ســال ۹۰ یک میلیون و ۴۲۰ هزار خودروی 
ســواری تولید کردیم افزود: بیشترین واردات 
خودرو مربوط به سال ۹۳ می شود،۱۰۳ هزار 
دستگاه در سال ۱۳۹۳ وارد کشور شده است 
و در ســال ۹۶ حدوداً ۷۰ هزار دســتگاه وارد 

شده است.
وی با اشــاره به اینکه در ســال ۱۳۹۶ ،یک 
میلیون و ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور 
تولید و به بازار عرضه شــد گفت: در آن ســال 
هزار دســتگاه وارد شــده بود و حداکثر تولید 

یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه اعالم شد.
معــاون امور صنایع وزارت صمت با اشــاره به 
اینکه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه 
تقاضای موثر در کشور وجود دارد تصریح کرد: 
تولید یک میلیون دستگاه خودرو برای امسال 
پیش بینی شده است که برای سال آینده رشد 
حــدود ۵۰ درصدی را پیش بینی می کنیم لذا 
خودروســازان بخش خصوصی در حال تالش 

برای افزایش عرضه هستند.
صادقی نیارکی با اشاره به اینکه مسیر دیگری 
وجود ندارد مبنی بر اینکه بتوانیم خودرو را وارد 
کنیم ادامه داد: اگر قیمت خودرو قیمت واقعی 
باشــد، خیلی از تقاضاها ممکن اســت وجود 
نداشــته باشــد ولی اگر تقاضا را یک میلیون و 
۵۰۰ هزار دستگاه در نظر بگیریم باید ببینیم 
کــه چه میزان می توانیم صــادر و چه میزان 

تولید کنیم.
وی با اشــاره به اینکه ســال آینده برنامه رشد 
۵۰ درصدی را در تولید خواهیم داشت افزود: 
خودروسازان انواع و اقسام شرایط و لیزینگ را 
مطرح می کنند. تقاضای موثر عددی است که 
باید به صورت کارشناســی شده و موثر مطرح 
شــود، قانونی برای ممنوعیت واردات خودرو 
نداریم ،مانند تمام کاالهایی که قانون واردات 
و صادرات داریم ،بر اســاس تعرفه باید کنترل 

صورت بگیرد.
دخالت دولت در صنعت خودرو باید کم شود

عزت اهلل اکبری تاالر پشتی رئیس کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه آنچه 
در مجلس تصویب شــده به شــورای نگهبان 
می رود گفت: شــورای نگهبــان از نظر اینکه 
مغایرت با شــرع و قانون اساسی نداشته باشد 
اظهارنظر می کند، در اینجا مرجع ثالث را در 

قانون گذار نمی پذیرد.
اکبری تاالر پشتی گفت: اجرای قانون در حوزه 
دولت است، فرمولی است که کمیسیون صنایع 
و معادن بر روی آن اصرار دارد این است که هر 
تولیدی باید فناور پایه و صادرات محور باشــد 
،اگر صادرات محور باشد قابلیت استمرار و دوام 
دارد و اگر نباشــد افول پیدا می کند . در بحث 
خودرو ایراد در اینجا نیست بلکه ایراد در بحث 
خودرو به ساختار دو خودروساز برمی گردد.

وی خاطرنشــان کــرد:  دولت هــا خالت های 
زیادی می کنند و این دولت بنا دارد تا امور را 
اصــالح کند و دخالت صورت نگیرد. در ایران 
خودرو ،دولت ۶ درصد سهام دارد اما دخالتش 
باالست لذا اصل ایراد مربوط به ساختار است.

۲ شرط ثبت نام نهضت ملی مسکن اصالح شد
معاون وزیر راه و شهرسازی از اصالح ۲ شرط ثبت نام در نهضت ملی مسکن 
خبر داد و گفت: سابقه سکونت در کالنشهرها ۵ سال است و تغییر نمی کند.

محمود محمودزاده با یادآوری این که یکی از شروط ثبت نام در نهضت ملی 
مســکن مربوط به ســابقه مالکیت خصوصی بود، اظهار کرد: بر این اســاس 
متقاضیان باید از ابتدای سال ۱۳۸۴ به این سو فاقد مالکیت خصوصی باشند.

وی ادامه داد:، اما با توجه به تالطم های اقتصادی که تصمیم بر این گرفته 
شد سابقه مالکیت خصوصی از ۱۶ سال )سال ۸۴ تا کنون( به ۵ سال کاهش 
یابد. به این ترتیب افرادی که قبال سابقه مالکیت داشته و به هر دلیلی ملک 
خود را فروخته اند می توانند با شرط عدم مالکیت خصوصی حداکثر ۵ سال 

امکان ثبت نام نهضت ملی مسکن را دارند.
وی با اشاره به سابقه سکونت در نهضت ملی مسکن به عنوان یکی دیگر از 
شروط ثبت نام، گفت: یکی از برنامه های ما این است که به کاهش مهاجرت 
مردم کمک کنیم. در این راســتا در حال برنامه ریزی برای کاهش ســابقه 
ســکونت هســتیم. البته سابقه سکونت در کالنشهر ها همان ۵ سال است و 

تغییر نخواهد کرد.
وی بیان کرد :، اما برای ســایر مناطق کشــور ســابقه ســکونت جهت 
ثبت نام در نهضت ملی مســکن کاهــش می یابد که به زودی جزئیات 

آنرا اعالم خواهیم کرد.

پیش از این احراز شــرایط متقاضیان بر اســاس ماده )۱( آیین نامه اجرایی 
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به صورت زیر بود.

متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد زمین مســکونی یا واحد مســکونی )از 
۰۱/۰۱/۱۳۸۴ به بعد( بوده و از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ از هیچ یک از امکانات 
نهاد های عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مســکن شــامل زمین، واحد 
مسکونی و یا تسهیالت یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده 
نکرده باشــد. به عبارتی ســبز بودن فرم ››ج‹‹ در استعالم از سامانه مربوطه 
)موضوع ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی عرضه و تأمین مسکن(.

متقاضی متأهل و یا سرپرست خانوار.
زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن.

افراد ذیل نیز می توانند بدون شــرط تاهل و بدون شــرط سرپرســت خانوار 
بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:

کشور نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان 
معلولین جســمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیســت )۲۰( ســال سن و با 

معرفی سازمان بهزیستی کشور.
متقاضیان زن متأهل می توانند با ارائه تعهد نامه محضری از طرف همسر، 
مبنی بر پذیرش شــرایط واگذای به همســر و به شرط تکمیل اطالعات فرم 
ج به نام متقاضی و همسرشان با احراز سایر شرایط قانونی مندرج در شیوه 

نامه مزبور از مزایا و امکانات این برنامه برخوردار شوند.
دارای حداقل ۵ سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر در شهر موردتقاضا

ســابقه ســکونت برای مهاجرین از کالن شهر ها به سایر شهر های کشور به 
یک سال کاهش می یابد، برای کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه 
ذی ربط منتقل می شوند( به استثناء استان تهران )این سابقه مالک عمل 

نخواهد بود.
در شهر های جدید سابقه سکونت حداقل ۵ سال در شهر جدید موردتقاضا 
و یا در شــهر مادر مالک اســت و یا ســایر شهر هایی که به دلیل عدم وجود 
اراضی دولتی، امکان اجرای طرح وجود ندارد و متقاضیان به سایر شهر های 

مجاور ازجمله شهر های جدید معرفی می شوند.
عدم دریافت تســهیالت ســاخت یا خرید مسکن از سیستم بانکی از ابتدای 

سال ۱۳۸۴ تا کنون.
متقاضیان واجد شرایط تائید شده در سامانه، باید برای استفاده از واحد های 

مسکونی این برنامه حائز شرایط زیر نیز باشند:
نداشــتن منع قانونی برای دریافت تســهیالت بانکی )نظیر چک برگشتی، 

تسهیالت معوقه و ...(.
توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر تسهیالت بانکی بر اساس قیمت 

تمام شده طی مراحل ساخت.

گزارش
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نفت و انرژی 4

پاسخ  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب تهران:

ماجرای قطع آب تهران از 90 روز دیگر چه بود؟
از چند روز پیش اخباری در فضای مجازی مبنی بر قطع آب پایتخت 
تا ۹۰ روز دیگر دســت به دســت می شــود که طبق گفته های مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب تهران، این موضوع واقعیت ندارد و امسال 
قطعا آب هیچ یک از مشترکان تهرانی قطع نخواهد شد.محمدرضا 
بختیاری درباره اخبار منتشر شده مبنی بر کمبود جدی آب در تهران 
و کفایــت تامیــن آب تنها تــا ۹۰ روز دیگر، اظهار کرد: این صحبت 
ها به هیچ عنوان صحت ندارد و مردم نگران نباشــند، برنامه ریزی 
های الزم صورت گرفته و شــرایط تحت مدیریت اســت.وی با بیان 
اینکه مشکل آب در تهران مانند سایر استانها وجود دارد اما اینگونه 

نیســت که تا ۹۰ روز دیگر با مشــکل جدی مواجه شــویم، گفت: در 
حال حاضر سدها را مدیریت می کنیم اما اینکه مخازن سدها نسبت 
به ســال گذشــته کاهش یافته قابل انکار نیست، سال گذشته بسیار 
خشک بود اما مدیریت منابع در حال انجام است.وی افزود: باتوجه 
به منابعی که در سدها داریم باالنس برقرار شده است و صحبتهای 
غیر علمی که مطرح می شــود، صحت ندارد، مشــکل وجود دارد و 
سختی به مجموعه وارد می شود اما نباید ذهن مردم را مشوش کرد 
و این صحبت ها واقعیت ندارد.بختیاری با بیان اینکه امســال اولین 
ســالی بود که در ۵۰ ســال اخیر نه تنها با افزایش مصرف نســبت به 

سال گذشته مواجه نشدیم بلکه حتی ۶ دهم میزان مصرف کاهش 
یافت، گفت: اگر مردم کمک کنند پاییز و زمســتان امســال را بدون 
مشــکل پشــت سر خواهیم گذاشــت.وی در پاسخ به این سوال که 
آیا ممکن اســت امســال برای تامین آب دچار مشکل شویم، گفت: 
خیر، اینکه باید صرفه جویی و کنترل فشــار صورت بگیرد حتما در 
دستور کار بوده چه بسا که تاکنون نیز اتفتاق افتاده است اما اینکه 
قرار باشــد وارد بحث جیره بندی و قطع آب شــویم قطعا این اتفاق 
نخواهد افتاد.به گفته وی افت فشار چندانی در مناطق تهران نداریم 

و فشار معقول شده است.

جنگ آمریکا و چین، رشد ارزش دالر آمریکا و افزایش تورم مانع صعود قیمت نفت می شود 

قیمت منفی نفت در سال آینده 

كوتاه از انرژی

بین الملل

ح کرد؛ رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران مطر

دردسر مالیاتی سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت در مناطق آزاد و ویژه تجاری

مجیــد محمدپور رئیس هیئت مدیره انجمن 
ســازندگان تجهیــزات صنعت نفــت ایران 
درباره مشــکالت بانکی و مالیاتی این دســته 
از تولیدکننــدگان، گفت: تامین ســرمایه در 
گردش یکی از پاشنه آشیل ها در هر تولیدی 
است که از دو محل باید تامین شود؛ یکی از خود 
قرارداد و دیگری از طریق تسهیالت بانکی. در 
مورد قرارداد، متاســفانه اکثر کارفرمایان ۲۵ 
درصــد پیش پرداخت، آن هم در مقابل اخذ 
ضمانت نامه بانکی در نظر می گیرند.او افزود: 
۲۵ درصد پیش پرداخت کفایت نمی کند زیرا، 
حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد از هزینه ســاخت یک 
تجهیز، مربوط به مواد اولیه است و باید حداقل 
۷۰ تــا ۷۵ درصد ســرمایه در گردش تامین 
کنیم که بتوانیم محصول را به کارفرما تحویل 
دهیم.محمدپــور گفت: مجبوریم این میزان 
باقــی مانــده به جز پیش پراخت را به صورت 
وام از بانک ها دریافت کنیم، اما متاسفانه نرخ 
بهــره ای کــه به این نوع از وام تعلق می گیرد، 
بســیار زیاد اســت به طوری که حتی این نرخ 
برای شــرکت های دانش بنیــان، حدود ۱۲ 

درصد می شود. در برخی موارد حتی مجبور به 
پرداخت ۱۸ تا ۲۴ درصد سود هستیم.رئیس 
هیئــت مدیره انجمن ســازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران درباره مشــکالت مالیاتی 
نیز بیان کرد: ســازمان امور مالیاتی هزینه ای 
را از تولیدکننــدگان دریافت می کند و پس از 
آن، باید پیگیری و اثبات کنیم که این موضوع 
درست نیست. به طور مثال، تولیدکنندگان و 
ســازندگانی که در مناطق ویژه و آزاد تجاری 
کار می کنند، با این مشکل مواجه هستند که 
کارفرمایان به دلیل فعالیت این شــرکت ها در 
مناطق مذکور، به آن ها هزینه خدمات ارزش 
افزوده را نمی پردازند.او ادامه داد: این در حالی 
اســت که ســازندگانی که در سرزمین اصلی 
)خارج از مناطق آزاد و ویژه تجاری( هستند، 
بایــد ۹ درصــد ارزش افزوده را در فاکتور های 
خود بیاورند که مورد قبول کارفرمایان نیست. 
وی گفت: موضوع مهم این اســت که سازنده 
در حــال حاضر به ایــن هزینه ها نیاز دارد، اما 
فرآیند رسیدگی کردن سازمان امور مالیاتی، 

ممکن از بیش از ۶ ماه زمان ببرد. 

کید کرد؛ دبیر کمیسیون انرژی مجلس تأ

 ترجیح نقش حمایتی وزرات نفت
به جای احداث پتروپاالیشگاه ها

دبیر کمیســیون انرژی مجلس گفت: حرکت به 
ســمت پتروپاالیشگاه ها و ساخت مواد شیمیایی 
اجتناب ناپذیر اســت چون هم تنوع محصوالت 
دارنــد، هــم تحریم ناپذیر هســتند و هم ارزش 
افزوده باالتری تولید می کنند.عبدالعلی رحیمی 
مظفری عضو هیات رئیســه کمیســیون انرژی 
مجلس شــورای اسالمی گفت: قانون حمایت از 
توسعه ظرفیت پتروپاالیشگاهی در ایران سال ۹۸ 
تصویب شــده بود اما در بحث اجرا یک ایراداتی 
وجود داشت که نمایندگان مجبور شدند از طریق 
آیین نامه ۲۳۴ مجلس شــورای اســالمی اقدام 
کنند. همچنین نمایندگان در برهه ای هم هیات 
امنای صندوق توســعه ملی، هم ســازمان برنامه 
بودجــه و وزیر نفت را جمــع کردند تا این طرح 
اجرایی شود اما متأسفانه نتیجه ای در این زمینه 
حاصل نشــد و در نهایت طبق ماده ی ۲۳۴ عمل 
و مســئولین سابق نیز اخیراً برای بحث پیگیری 
قضایی معرفی شــدند.وی بــا بیان اینکه مصوبه 
جدیدی که در مجلس مطرح شــد در راســتای 
تکمیل و به نحوی اصالح و کمک به مصوبه قبلی 
بــود، افزود: انتظار می رود واقعاً بخش خصوصی 

بــه معنای واقعی پای کار بیاید .رحیمی مظفری 
تأکید کرد: انتظار ما هم این است که وزارت نفت 
با مشوق های الزمی که در این حوزه دیده شده، 
در بحث سرمایه گذاری، تنفس خوراک و صدور 
مجوزها ســرمایه گذاران را تشویق کند تا بخش 
خصوصی بتواند در عرصه ساخت پتروپاالیشگاه 
ورود کنــد و ســرمایه گذاری های جدیــدی در 
صنعت پایین دســت نفت انجام دهد.وی با تأکید 
بــر ترجیح نقش حمایتــی وزرات نفت به جای 
ورود در بحث احداث پاالیشگاه ها گفت: بایستی 
ما نقش مان را از نقش تصدی گری به ســمت به 
تنظیم گری ببریم. صوصی ســازی پتروشیمی ها 
اســماً اتفاق افتاده هســت و شاید کمتر از بیست 
درصد پتروشــیمی های ما بــه بخش خصوصی 
واگذار شدند. غالباً سازمان های وابسته به دولت 
خریدار و ســرمایه گذار آن ها هســتند و یا اینکه 
دســت خود دولت اســت لذا نمی شود این روند 
را خصوصی ســازی دانست. خصوصی سازی به 
معنای واقعی باید انجام شــود طوری که اگر قرار 
است رقابتی در بازار بوجود آید، این رقابت یکسان 

در شرایط مساوی برای همه باشد.

دبیرکل اوپک: 

به تنظیم عرضه نفت به 
بازار ادامه می دهیم

دبیــرکل اوپک اعالم کرد ســازمان 
کشورهای صادرکننده نفت اوپک به 
تنظیم عرضه خود به بازار نفت ادامه 
می دهد.محمد بارکیندو در وبیناری 
 ISPI که از سوی اندیشکده ایتالیایی
ترتیب داده شده بود، گفت: ما به انجام 
آنچه که می دانیم بهترین است ادامه 
مــی دهیم تا بر یک مبنای پایدار، به 
ثبات در بازار نفت دســت پیدا کنیم.

قیمتهــای نفت روز پنج شــنبه پس 
از ایــن کــه اوپــک و متحدانش با 
وجود نگرانیها از آزادســازی ذخایر 
نفت آمریکا و شــیوع واریانت جدید 
اُمیکــرون، ادامــه سیاســت فعلی 
افزایش تولید ماهانه را تایید کردند، 
سقوط کردند.بارکیندو گفت: از نظر 
تقاضا برای نفت برآورد فعلی، رشــد 
۵.۷ میلیون بشــکه در روز تقاضا در 
ســال ۲۰۲۱ و ۴.۲ میلیون بشــکه 
در روز دیگر در ســال ۲۰۲۲ اســت. 
وی اظهار کرد: ابهامات و نوســان در 
بازارهای نفت به دلیل عوامل بیرونی 
مانند پاندمی کووید ۱۹ بوده و لزوما 
عوامــل بنیادین نفــت و گاز نبوده 
اســت. اکنون ما در مســیر بازگشت 
به سطح مصرف پیش از شیوع کرونا 
در ســال ۲۰۲۲ هســتیم.بر اساس 
گزارش رویترز، دبیرکل اوپک اظهار 
کرد: پیش بینی می شــود نفت و گاز 
بیش از ۵۰ درصد از ســبد انرژی را 
در سال ۲۰۴۵ یا حتی تا اواسط قرن 
تشکیل دهد. در همه تعهداتی که در 
کنفرانس تغییرات اقلیمی ســازمان 
ملل در گالسکو شنیدیم، هنوز نقشه 
راه عینی یا برنامه ای برای چگونگی 
جایگزینی این ۵۰ درصد بدون ایجاد 
آشفتگی در بازارهای انرژی مشاهده 
نکرده ایم. نفت و گاز برای یک آینده 

قابل پیش بینی الزم خواهند بود.

کرات احیای برجام  هم زمان با مذا
انجام شد؛

معافیت عراق از 
تحریم های آمریکا برای 

گاز و برق از ایران واردات 
 اردیبهشــت ســال ۹۷، آمریــکا به 
صورت یک طرفه از برجام خارج شــد 
و تحریم ها یک به یک به اقتصاد ایران 
بازگشت. در این میان تحریم صادرات 
نفــت ایران یکی از مهمترین مواردی 
بود که همواره بر آن تاکید شده است.
بــا این حــال، از آنجا که صادرات گاز 
و برق به کشــورهای همســایه ایران 
در قالــب قراردادهــای بلندمــدت 
اجرا می شــود، آمریکا مجبور شــد تا 
معافیــت واردات بــرق و گاز از ایران 
را ابــالغ کند.در ایــن میان عراق که 
بــه عنوان یکی از بزرگترین بازارهای 
صادراتــی انرژی ایران مطرح اســت 
نیز از این معافیت ها اســتفاده کرده و 
به تازگی دولت آمریکا معافیت عراق 
از تحریم هــای آمریــکا برای واردات 
گاز و بــرق از ایــران را تمدیــد کرد. 
سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا 
با اعالم این خبر گفت که واشــنگتن 
معافیت عراق را تمدید کرده است تا 
این کشور بتواند برای تامین برق مورد 
نیاز خود وارد تراکنش های مالی الزم 
با ایران شود.این معافیت ها برای یک 
دوره چهار ماهه دیگر تمدید شــده تا 
بغــداد بتوانــد همچنان به خرید گاز 
و بــرق از ایــران ادامه دهد.نکته مهم 
هم زمان شــدن این تمدید معافیت با 
از ســرگیری مذاکرات در وین برای 
احیای برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( اســت که ســبب شــده تا 
برخــی این طور ارزیابی کنند که این 
معافیت ســیگنال مثبت آمریکا برای 
امتیازدهی به منظور بازگشت به این 
توافق اســت.اهمیت این معافیت آن 
است که اگر چه حدود ۲۰ روز پیش 
توســط دولت آمریکا به امضا رسیده، 
اما تا هفته گذشته به کنگره این کشور 
ارائه نشد و همین موضوع باعث شده تا 
احتمال عقب نشینی آمریکا از بخشی 
از تحریم هــا علیه ایــران هم زمان با 
برگزاری نشســت وین تقویت شود.
بر اساس این معافیت، عراق می تواند 
به مدت ۱۲۰ روز دیگر به واردات برق 
و گاز از ایــران ادامه دهد و مشــمول 

تحریم های واشنگتن نخواهد شد. 

وزارت نیــرو در برابر افزایش قبوض 
 برق مشترکان خانگی 

پاسخگو باشد
یک عضو کمیســیون عمران مجلس خواســتار 
پاســخگویی وزارت نیــرو در خصوص افزایش 
چنــد برابــری قبوض برق مشــترکان خانگی 
شــد.غالمعلی کوهساری در تذکری شفاهی در 
جریان جلســه علنی امروز مجلس گفت: گویا 
تذکــرات نمایندگان برای مســووالن اجرایی 
کشــور عادی شــده و دیگر گوش شنوایی برای 
آن در کشور وجود ندارد مسووالن اجرایی باید به 
تذکرات نمایندگان توجه کنند.وی در ادامه اظهار 
کرد: رسیدگی به افزایش قبوض برق مشترکان 
خانگــی از جمله تذکــرات نمایندگان بوده که 
وزارت نیرو اصال توجهی به آن نداشــته اســت. 
پرداخت پایان خدمت کارکنان دولت همســان 
ســازی حقوق بازنشستگان و  توجه به وضعیت 
معیشتی مردم از دیگر تذکرات نمایندگان است 
که باید در دســتور کار مســووالن اجرایی قرار 
گیرد.نماینده مردم رامیان و آزادشهر در مجلس 
گفت: باید به وضعیت آب شرب شهرها و روستاها 

توجه جدی شود .

صــادرات نفت ایران وضع 
مطلوبی دارد

عضو هیئت رئیســه کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی گفت: صادرات نفت ایران وضع 
مطلوبی دارد و از طریق تهاتر نفت با کاال و خدمات 
شرایط بهتری را نیز تجربه خواهیم کرد.حسین 
حســین زاده  با بیان اینکه طبق آمارهای بانک 
مرکزی و گزارشی که جواد اوجی، وزیر نفت در 
نشست مشترک مجلس و دولت و در عین حال 
نشست با اعضای کمیسیون انرژی مجلس ارائه 
کرد، فروش نفت کشور رشد قابل توجهی نسبت 
به پارسال داشته است، گفت: بنده نیز معتقدم 
روند فروش نفت در مقایسه با گذشته افزایشی 
است و صادرات پتروشیمی وضع مناسبی دارد.
وی افــزود: هم اکنون افزون بر افزایش صادرات 
نفت، باید نگاه بلندمدت و محوری بر نگهداشت 
و صیانت از ازدیاد برداشت داشته باشیم، زیرا این 
موضوع می تواند به توسعه هرچه بیشتر صنعت 
نفت و پتروشیمی منجر شود.عضو هیئت رئیسه 
کمیســیون انرژی مجلس به موضوع تهاتر نفت 
نیز اشــاره و تصریح کرد: بی شــک تهاتر نفت، 
ظرفیت بســیار مطلوبی برای ســرمایه گذاری 
در پروژه هــای عمرانی به شــمار می آید و وضع 
صــادرات نفــت را هم در شــرایط بهتری قرار 
خواهد داد.حســین زاده به قرارداد ســه جانبه 
گازی میــان ایران، ترکمنســتان و آذربایجان 
نیز اشــاره عنوان کرد: توافق ســه جانبه سوآپ 
گازی ایران، ترکمنســتان و آذربایجان کمک به 
تحریم شــکنی است و امضای این قرارداد نشان 
داد تحریــم هــم نمی توانــد در این بخش به ما 

آسیب بزند

امضای قرارداد تولید 45 هزار 
خودروی دوگانه سوز

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتی ایران گفت: قرارداد تولید ۴۵ 
 )CNG(هزار خودروی تاکسی و وانت دوگانه سوز
بین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و شرکت 
ایران خودرو امضاء می شود.رضا کاظم نژاد تصریح 
کرد: این قرارداد به ارزش حدود ۲۰ میلیون دالر 
درجهت افزایش تولید خودروهای دوگانه سوز، با 
حضور مهندس جلیل ساالری؛ معاون وزیرنفت و 
مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران، محسن صالحی نیا؛ معاون وزیر صمت 
و فرشــاد مقیمی؛ مدیرعامل ایران خودرو فردا به 
امضاء می رســد.طبق اعالم شرکت ملی پاالیش و 
پخش فراورده های نفتی، قرارداد مذکور براساس 
مصوبه شــورای اقتصاد مبنی بر طرح حمایت از 
تولید و تبدیل کارخانه ای و کارگاهی خودروهای 
عمومی، تاکســی، ون )تاکسی(، وانت و مسافربر 
شخصی بنزینی به CNG سوز و در راستای افزایش 
درآمدهای حاصل از فروش بنزین، رعایت حقوق 
شــهروندی و الزامــات زیســت محیطی منعقد 

می شود.  

کاهش ٣٠ درصدی ذخایر 
کشور سدهای 

آمار دفتر اطالعات و داده های آب کشــور نشان 
می دهد با ســپری شــدن ۷۳ روز از سال آبی، تا 
۱۳ آذرماه ) سال آبی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میزان کل 
حجم آب در مخازن سدهای کشور حدود ۱۷.۶۷ 
میلیارد متر مکعب است که نسبت به مدت مشابه 
سال آبی گذشته ۳۰ درصد کاهش نشان می دهد.

بررســی وضعیت سدهای کشور نشان می دهد، 
میزان کل حجم ورودی به ســدهای کشــور از 
ابتــدای مهرماه تا تاریخ ۱۳ آذرماه معادل ۲.۸۴ 
میلیارد مترمکعب اســت که کاهشی معادل ۴۴ 
درصد نســبت به مدت مشــابه سال آبی گذشته 
را نشــان می  دهد.بر این اســاس  و طبق اعالم 
وزارت نیــرو، در شــرایط کنونــی، از کل حجم 
مخزن سدهای مهم کشور به میزان حدود ۵۰.۵ 
میلیارد متر مکعب، حدود ۳۵ درصد آب ذخیره 

شده وجود دارد. 

درست هنگامی که جهان به سمت عادی شدن اوضاع 
اقتصــاد و رفــت و آمد اجتماعی می رفت،  واریانت 
جدید اُمیکرون در آفریقای جنوبی شناسایی شد و 
سیاســتمداران، سیاستگذاران و سرمایه گذاران را 
مهیــای موج دیگری از محدودیتهای کرونایی کرد. 
انگلیس، آمریکا و کشــورهای دیگر ورود مســافر از 
بعضی کشورهای آفریقایی را ممنوع کردند. شیوع 
واریانــت جدید بازارهای نفت را ملتهب کرد و نفت 
برنت پس از انتشــار خبر این ویروس، در یک روز 
۱۰.۷ درصد سقوط کرد که بزرگترین کاهش قیمت 
روزانه از آوریل ســال گذشته بود. اُمیکرون موضوع 
مــورد توجــه بازارهای نفــت در روزها و هفته های 
آینــده خواهــد بود اما تنها عامل منفی نیســت که 
گریبانگیر بازارها شده است. سه عامل مرتبط شامل 
جنگ تجاری آمریکا و چین، رشد ارزش دالر آمریکا 
و افزایــش تــورم مانع صعود قیمــت نفت به ۱۰۰ 
دالر خواهند بود که بســیاری از بانکها و موسســات 
پیش بینی کرده بودند به زودی اتفاق می افتد.نفت 
برنت و وست تگزاس اینترمدیت در روز انتشار خبر 
شــیوع اُمیکرون، ریزش کردند و پس از آن رخصت 
کوتاهی پیدا کردند اما به روند کاهشــی خود ادامه 
دادند. کشــورهایی ماننــد انگلیس، آمریکا، برزیل، 
هند، ژاپن، اســترالیا، تایلنــد و کانادا همگی ورود 
مسافران از آفریقا را ممنوع کرده اند. چنین اقداماتی 
نگرانیها نســبت به تجدید قرنطینه ها را برانگیخته 
است.با این حال تحوالت مهمی در خصوص جنگ 
تجاری آمریکا و چین وجود داشــته اســت. چین از 
آمریکا برای قرار دادن ده ها شرکت چینی در لیست 
ســیاه تجاری انتقاد و اعالم کرده که این اقدام مانع 
پیشرفتهای صورت گرفته در خصوص بهبود روابط 

اقتصادی دو اقتصاد بزرگ جهان می شود. همزمان 
چین با استناد به نگرانیها نسبت به امنیت اطالعات، 
به ســرویس تاکســی اینترنتی دی دی دستور داده 
اســت از بازار ســهام نیویورک خارج شــود. بعالوه 
چین موفق نشــده اســت هدف واردات از آمریکا را 
طبق توافق با این کشور محقق کند و وارداتش تنها 
۵۶ درصد از میزان وعده داده شــده بود.ارزش کل 
واردات از آمریکا به چین از ژانویه ســال ۲۰۲۰ تا 
اکتبر سال ۲۰۲۱ به ۲۰۸.۳ میلیارد دالر در مقایسه 
با ۳۳۴.۸ میلیارد دالر رقم هدف گذاری شده، بالغ 

شــده اســت.پس از دیدار مجازی اخیر میان بایدن 
و شــی جین پینگ، ایده کاهش تعرفه های واردات 
ســوال برانگیز مانده اســت. هر گونه تشدید تنشها 
ممکن اســت دوره دیگری از بی ثباتی اقتصادی را 
بین آمریکا و چین ایجاد کرده و مانند سال ۲۰۱۸، 
بر قیمتهای نفت تاثیر بگذارد.یک عامل دیگر که می 
تواند نقش بزرگی داشته باشد و تاثیر منفی بر تقاضا 
برای نفت و متعاقبا قیمت نفت داشــته باشد، رشد 
ارزش دالر است. با انتشار آمار اقتصادی امیدبخش، 
آمار مطلوب از وضعیت مصرفی و چشم انداز افزایش 

نرخهــای بهره بانک مرکزی آمریکا، شــاخص دالر 
رشد کرده و به ۹۶ واحد رسیده که باالترین حد از 
ژوئن ســال ۲۰۲۰ است. جی پی مورگان و بانکهای 
دیگر پیش بینی می کنند ارزش دالر ممکن اســت 
افزایش بیشتری پیدا کند.رابطه معکوسی بین دالر 
و کاالهایی که به این ارز قیمت گذاری می شــوند، 
وجود دارد. به این ترتیب افزایش ارزش دالر، خرید 
ایــن کاالهــا مانند نفت را برای کشــورهایی مانند 
اقتصادهای نوظهور که از شــیوع کووید ۱۹ تحت 
فشار مالی عظیمی قرار گرفته اند، گران تر می کنند. 
تهدید دالر قوی ممکن است در سال آینده ادامه پیدا 
کند که به دلیل عامل منفی سوم برای قیمت نفت 
یعنی افزایش تورم اســت.اکنون تعجب آور نیست 
که شبح تورم بانکهای مرکزی سراسر جهان را می 
ترساند. نگرانیهای تورمی در نتیجه عوامل متعددی 
نظیر افزایش هزینه های حمل و نقل، شکاف عظیم 
بین قیمتهای پرداختی و قیمتهای دریافتی، فروش 
اندک نســبت به میزان موجودی، میزان کم سابقه 
نقدینگــی در قالب بســته های حمایتی کرونایی و 
موارد دیگر به وجود آمدند. در برابر این فشــارهای 
تورمی، کشــورهای سراسر جهان با افزایش قیمتها 
به خصــوص قیمتهای مواد غذایی مقابله می کنند 
که طبق اعالم ســازمان خواربار و کشــاورزی ملل 
متحد )فائو( به باالترین حد ۱۰ ســال اخیر رسیده 
است.تورم در آمریکا، یکی از باالترین نرخهای تورم 
در جهان اســت که به ۶.۲ درصد رســیده و رکورد 
بزرگترین افزایش در ۳۰ ســال گذشــته را شکسته 
است. تورم باال محدود به آمریکا نیست و نرخ تورم 
در انگلیس به ۴.۲ درصد رســیده و هزینه زندگی 
با ســریع ترین روند در یک دهه گذشــته رشد کرده 

خبر ویژه

محســن طرزطلب مدیرعامل شــرکت برق حرارتی  گفت: ما به دنبال افزایش 
قیمت برق در کشور نیستیم. صحبت های مطرح شده در خصوص افزایش قیمت 
برق صحت ندارد.او ادامه داد: در واقع هدف ما این اســت که قیمت ســوخت را 
در کشــور واقعی کنیم، هزینه تبدیل انرژی حدود ۲ تا ۲.۵ ِســنت یعنی معادل 
۷۰۰ تومان است.مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: قیمت تمام شده تولید 
بر اســاس هزینه تبدیل و ســوخت اســت. در واقع اگر بخواهیم قیمت تمام شده 
برق را واقعی کنیم، قیمت تمام شــده هر وات برق ۲ هزار تومان اســت.او بیان 
کرد: با توجه به بحرانی بودن شرایط برق در کشور باید دید که سرمایه گذاران 

در این بین چه پیشنهاداتی خواهند داشت. محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت 
برق حرارتی  تصریح کرد: ما برنامه ای برای افزایش قیمت برق نداریم. نظر اصلی 
بودجه نویس یعنی سازمان برنامه و بودجه واقعی کردن قیمت سوخت به صورت 
تدریجی و دریافت هزینه واقعی ســوخت نیروگاهی اســت. محســن طرزطلب 
مدیرعامل شــرکت برق حرارتی  گفت: به عنوان متولی در بخش تولید انرژی 
در کشور می خواهیم که قیمت سوخت در کشور همانند سایر کشور های دیگر 
واقعی شــود. احتمال بر این اســت که اتفاقات مهمی در ســال ۱۴۰۱ در بخش 

افزایش بهای سوخت کشور صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی:

کشور واقعی نیست قیمت تمام شده انرژی در 
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مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهــر ایران گفت: این بانک تالش 
می کند در راستای برنامه های مسئولیت اجتماعی خود، در کم ترین 
زمــان ممکــن وام ۱۰ میلیون تومانی سرپرســتان خانوار مبتال به 

کرونا را پرداخت کند.
سید سعید شمسی نژاد درباره جزئیات پرداخت وام به سرپرستان 
خانوار مبتال به کرونا گفت: مبلغ این وام ۱۰ میلیون تومان است و 
اقساط آن ۳۶ ماه در نظر گرفته شده است. همچنین از آنجایی که 
این وام قرض الحسنه است، کارمزد ساالنه آن فقط ۴ درصد است.

شمســی نژاد اظهار کرد: این وام با هدف جبران هزینه های درمان 
و دوری از کســب وکار برای سرپرســتان خانوارهایی در نظر گرفته 
شــده که به علت کرونا بســتری شده اند. بنده و همکارانم در بانک 
مهر ایران تالش می کنیم همان  طور که وزیر محترم امور اقتصادی 
و دارایی تأکید کردند، در کمترین زمان ممکن این تسهیالت را به 
واجدین شرایط پرداخت کنیم؛ با این حال نیاز است تا لیست افراد 

مشمول دریافت این وام به بانک مهر ایران ارسال شود.

وی تأکید کرد: تا اطالع ثانوی نیازی به مراجعه هموطنان گرامی 
به شــعب بانک مهر ایران نیســت و اطالع رسانی به مشموالن این 
طرح از ســوی بانک انجام می شــود. در ابتدا باید اطالعات افراد از 

سوی وزارت بهداشت به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود 
و با اطالعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تطبیق یابد. پس از 
آن مشــخصات واجدین شــرایط به بانک های عامل ارسال می شود 
و از طریق ارسال پیامک به معرفی شدگان و تماس تلفنی با آن ها، 
اطالع رسانی الزم صورت می گیرد. پس در برهه کنونی هیچ نیازی 

به حضور هموطنان گرامی در شعب بانک نیست.
شمســی نژاد درباره کســانی که به آن ها وام تعلق می گیرد، گفت: 
این وام به سرپرســتان خانواری پرداخت می شــود که به علت ابتال 

به کرونا در بیمارستان بستری شده و فاقد کسب وکار هستند.
مدیرعامــل بانــک مهر ایران درباره ضمانت مورد نیاز برای این وام 
نیز گفت: خوشبختانه در بانک مهر ایران امکان پرداخت تسهیالت 
مبتنــی بــر اعتبارســنجی را داریم و در رابطه بــا این وام نیز افراد 
اعتبارســنجی می شــوند و بر اساس گزارش اعتباری هر شخص و 
ضوابــط و مقــررات ناظر بر شــبکه بانکی در رابطه با ضمانت عمل 

خواهد شد.

مدیرعامل بانک مهر ایران تشریح کرد؛ 

کرونا جزئیات پرداخت وام به سرپرستان خانوار مبتال به 

خبر ویژه

5
بانک تجارت به زودی به 
سامانه پل خواهد پیوست

نائــب رئیس هیــات مدیره بانک تجارت 
گفت: پس از تعامل نهایی با شرکت های 
مرتبــط بــا بانک تجارت، بــه زودی به 
ســامانه پل جهت ارائه خدمات مطلوب 

به مشتریان، ملحق خواهیم شد.
در روزهای پایانی آبان ۱۴۰۰، محرمیان 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از 
رونمایی از سامانه پل با هدف سهولت در 
استفاده از خدمات نقل و انتقال وجوه در 
آذرماه ســال جاری خبر داد. در این باره 
داوود محمدبیگی مدیــر اداره نظام های 
پرداخــت بانــک مرکزی نیز در گفتگو با 
خبرنگار ایِبنا اظهار داشــت: این خدمت 
جدیــد، از منظر کارکردی و همچنین از 
منظر مشتری، خیلی شبیه به انتقال وجه 
کارت به کارت است. منتهی مبدا و مقصد 
تراکنش ها در این سامانه، حساب به جای 

شماره کارت است.
مرتضی تــرک  خصــوص،  ایــن  در 
تبریزی نائــب رئیس هیات مدیره بانک 
تجارت در گفتگو با خبرنگار ایِبنا با اشاره 
بــه اینکــه در بانک تجارت، هر ســامانه 
حاکمیتی که ابالغ شــود، حتما شرکت 
خواهیــم کرد و بــرای تمرینات اولیه و 
هماهنگ ســازی های مــورد نظر، تمام 
تالش را انجام خواهیم داد، اظهار داشت: 
در خصوص سامانه پل که اخیرا مسئوالن 
بانــک مرکــزی در خصوص آن صحبت 
کرده اند، در حال آماده ســازی هستیم و 
پس از تعامل نهایی با شرکت های مرتبط 
با بانک تجارت، به زودی به ســامانه پل 
جهت ارائه خدمات مطلوب به مشتریان، 

ملحق خواهیم شد.
عضو هیئت مدیره بانک تجارت با اشــاره 
به اینکه سامانه پل راهکاری برای انتقال 
لحظه ای وجه از طریق ســازوکار حساب 
به حســاب در شبکه بانکی است، اظهار 
داشــت: در این میان البته باید مســائل 
مرتبط با آموزش مشــتریان را به خوبی 

انجام دهیم.
ایــن مقام مســئول در بانک تجارت در 
ادامــه با اشــاره به مثبت بــودن نتایج 
بهره مندی از ســامانه پل در شبکه بانکی 
اظهار داشــت: در این شرایط باید توجه 
و حواســمان به شــرکت های نوپا و فین 
تک و استارت آپ هایی که در حوزه بانکی 
مشــغول کار هستند، باشد. زیرا باید در 
کشــورمان کاری کنیم که ســرویس ها 
را متنــوع و غیرمتمرکــز ارائه دهیم. در 
حقیقت باید به ســمتی حرکت کنیم که 
شــرکت های کوچک اســتارتاپی که در 
حال ارائه ســرویس های خوب و چابک 
به مردم هســتند و به سیســتم بانکی در 
ارائــه خدمات، کمــک موثری دارند، در 
این مســیر جدید احساس خوبی داشته 
باشــند. به بیان دیگر باید نقش این نوع 
شرکت ها را در نظام بانکی جدی بگیریم. 
بایــد کاری کنیــم که این شــرکت ها با 
ارائه ســامانه های جدید، از بین نروند و 

همچنان به خدمت رسانی ادامه دهند.
وی در ادامه با اشــاره به ضرورت بررسی 
ریســک هــر کاری در شــبکه بانکی و 
خدماتــی اظهــار داشــت: در خصوص 
هــرکاری که ریســک باالیی دارد، نباید 
اقدامی انجام دهیم که منجر به توقف آن 
کار شود؛ در حقیقت محدود کردن های ما 
در شبکه بانکی، بر اساس ریسک موضوع 
باید باشد. این در حالی است که باید توجه 
داشت در سیستم های دنیا، ابتدا ریسک 
را بررســی می کنند و ســپس بر اساس 

ریسک، کنترل می گذارند.
تــرک تبریزی در انتها افــزود: باید نگاه 
سیاســت گذار در حوزه اپلیکیشــن ها و 
حوزه ســرویس ها، ریســک محور باشد. 
این مســاله چنــد خاصیــت دارد: اول 
اینکــه هزینه های بانک ها را به شــدت 
کاهش می دهد، دوم؛ نگاه مشــتری را به 
ســرویس های بانکی مثبت می کند و در 
نهایت تجربه مشــتری نیز خیلی خوب و 
عالقه مند به شــبکه بانکی کشور خواهد 
شــد. ولی از آن طــرف باید کنترل های 
ریســک را با اســتفاده از ابزاری همچون 
مانیتور و چک کردن به طور دائم، انجام 

دهیم.

اخبار

اخبار

2299 نفر با تسهیالت ازدواج 
 موسسه اعتباری ملل 
به خانه بخت رفتند

موسسه اعتباری ملل ۲۲۹۹ نفر را با پرداخت مبلغ 
۱۹۰۵۷۳۰ میلیون ریال به خانه بخت فرستاد. 

این موسســه به منظور ترویج ســنت پسندیده 
قرض الحسنه و فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان 
عزیز از ابتدای سال تا پایان آبان ماه تعداد ۲۲۹۹ 
فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج به مبلغ 

۱۹۰۵۷۳۰ میلیون ریال پرداخت کرد.
ایــن گــزارش مــی افزایــد: در آبان ماه ســال 
جــاری ۳۵۲ نفربــه مبلــغ ۲۹۳۵۶۰ میلیــون 
ریال  تســهیالت قرض الحسنه ازدواج بهره مند 
شــدند. گفتنی اســت در حال حاضــر ۶۴۰ نفر 
 جوانان عزیز در نوبت پرداخت تســهیالت مذکور 

می باشند.
متقاضیــان محتــرم بــرای بهره منــدی از این 
تســهیالت می بایســت در ســامانه تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج بانــک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران ثبت نام و یکی از شــعب موسسه 
 اعتبــاری ملــل را بــرای دریافــت تســهیالت 

انتخاب نمایند.

تسهیل شرایط ضمانت تسهیالت 
 پرداختی  به مددجویان 

نهاد های حمایتی

بانک توســعه تعاون در جهت حمایت از سیاست 
های اشــتغال زایی دولت و ودر جهت تسهیل وام 
دهی به مددجویان نهاد های حمایتی مواردی را 
در موضوع اخذ تضامین از تســهیالت گیرندگان 

ابالغ کرد. 
بــر ایــن اســاس، ضامن یا ضامنین تســهیالت 
گیرندگان می توانند دو کارمند دستگاه های دولتی 
و نهادهای عمومی غیردولتی )رســمی/ پیمانی/ 
قراردادی با حداقل یک ســال سابقه کار در محل 
خدمــت فعلی) آخرین فیــش حقوقی، آخرین 
حکم کارگزینی و گواهی کســر اقســاط از حقوق 
 باشــند که مدارک این افراد باید به تائید مسئول 
شعبه برسد. همچنین با تائید مسئول شعبه امکان 
پذیرش ســفته و ظهر نویســی از سوی دو ضامن 
معتبر یا ترکیبی از کارمند و کاســب وجود دارد. 
برای پرداخت تســهیالت تا ســقف ۵۰۰ میلیون 
ریال به عنوان پوشــش تضمینات، اخذ ســفته با 
ظهر نویســی یک ضامن معتبر مورد تأیید رئیس 
شــعبه امکان پذیر اســت. گفتنی است ،بر اساس 
مصوبه بانک مرکزی ســقف تسهیالت پرداختی 
بــه مددجویان نهادهای حمایتی همچون کمیته 
امداد امام و ســازمان بهزیستی ،مشاغل خانگی و 
بنیاد شــهید و ایثارگران به ۱۰۰۰ میلیون ریال 

افزایش یافته است.
تا پیش ازاین برای دریافت تسهیالت یک میلیارد 
ریالی باید سه ضامن معتبر و برای تسهیالت ۵۰۰ 
میلیون ریالی دو ضامن به شعبه معرفی می شد.

نقش موثر بانک صنعت و معدن در برنامه های کالن اقتصادی 
بانک صنعت و معدن بر اساس تخصص و نوع ماموریت 
منحصر به  فرد خود می تواند با حمایت از رشد تولید و 
کارآفرینی، نقشی کلیدی در اجرای برنامه های کالن 
کشور همچون نقشه راه رشد غیر تورمی وزارت اقتصاد 

داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، مدیرعامل 
بانک صنعت و معدن با اشاره به آثار مطلوب اعالم شفاف 
نقشــه راه وزارت اقتصاد و راهبرد های تحقق آن برای 
اقتصاد کشور اظهار کرد: این سند می تواند جهت بخش 
فعالیت های نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط برای 
ایجاد هم افزایی و تحقق به موقع اهداف مدنظر باشــد. 
در این راستا، الزم است کمیته ای خاص برای احصای 
موضوعات و محورهای مرتبط با بانک و تدوین و انطباق 

برنامه ها با اهداف و راهبردهای مدنظر تشکیل شود.
حســین مهری ادامه داد: سرفصل های خارج از حیطه 
عمل و اختیارات و مسؤلیت های بانک ها طبعاً به عهده 
سایر نهادهای مرتبط است، اما مواردی که مربوط به این 
بانک می باشد را می توان در دو گروه کلی عملیاتی و کسب 
و کاری دسته بندی کرد؛ در حیطه عملیاتی بانک باید 
جهت گیری خود را تمرکز بر افزایش کارایی و بهره وری 
با اســتفاده از فناوری های جدید و کاهش هزینه های 
عملیاتی قرار دهد که خوشبختانه در این راستا برنامه 
تحول دیجیتال در حال اجراست و صرف نظر از تاثیر آن 
بر کیفیت خدمات بانکی می تواند بهبود چشمگیری در 
افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها به وجود آورد. ضمن 
اینکه می تواند ظرفیت های شرکت های دانش بنیان و 
فین تک ها را در خدمت رشد و توسعه کشور قرار دهد.
وی با اشاره به نوع ماموریت و تخصص و تجارب منحصر 

به  فرد بانک صنعت و معدن در حوزه رشدآفرینی و رونق 
تولید گفت: این بانک می تواند در بخش های مختلف 
نقــش کلیدی ایفــا کند. با توجه به نقش محوری که 
برای صندوق توسعه ملی در راستای اجرای نقشه راه 
دیده شده و با عنایت به سابقه همکاری های گسترده 
بــا صنــدوق مذکور این امکان وجــود دارد که بانک 
صنعت ومعدن به  عنوان کارگزار اصلی این صندوق در 
تامین مالی پروژه های پیشــران اقدام کند. همچنین 
این امر در مورد فعالیت های جذب منابع و سرمایه های 
خارجی و همچنین مدیریت مشــارکت های خارجی 
مصداق داشته و می تواند نقشی کلیدی در این حوزه 
و نیــز تبادالت ارزی با طرف هــای خارجی ایفا کند. 
ظرفیت کارشناســی این بانک می تواند در شناسایی 

فرصت های پیشران و گلوگاه های زنجیره های ارزش 
به کار گرفته شــود. مدیرعامل بانک صنعت و معدن 
تاکید کرد: یکی از ابزارهای اصلی رشــد غیرتورمی، 
رشــد از طریق کارآفرینی اســت که هرچند در نقشه 
راه به آن اشــاره شــده اما به  نظر می رسد نیاز به بستر 
سازی و هماهنگی بیشتر بین نهادی برای کاهش زمان 
و هزینــه ها و افزایــش انگیزه و بازدهی فعالیت های 
کارآفرینی مولد، دانش بنیان و صادرات گرا دارد. در این 
راســتا، توسعه فعالیت های سرمایه گذاری خطرپذیر 
و ورود پررنگ تر بخش خصوصی حائز اهمیت اســت 
افزون بر آن می توان از ظرفیت بانکهای کشــور و نیز 
سرمایه گذاران خطرپذیر سایر کشورها بهره گرفت و 

امکان رشد خودکار و سالم آن را مهیا کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به تخصص ویژه این بانک در 
تبادالت ارزی و با عنایت به اینکه جذب سرمایه گذاری 
خارجی یکی از اهداف اصلی نقشه راه است، این بانک 
با توجه به جایگاه بین المللی خود می تواند به  صورتی 
کارآمد نقش کارگزاری اقدامات مربوطه را عهده دار شود. 
همچنین در جهت اجرای پیمانســپاری ارزی نیز این 
بانک می تواند به لحاظ نوع فعالیت خود سهم بزرگی در 
اجرایی کردن آن ایفا کند. این مدیر ارشد بانکی گفت: 
در خصوص محدودســازی رشد ترازنامه به ۲.۵ درصد 
در ماه هم باید در راستای منویات سیاستگذار، اهداف 
و برنامه های همسو تدوین و اجرایی شود. همچنین در 
راستای توسعه نظام  اعتبارسنجی و رتبه بندی، اقدامات 
قبلی باید مورد بازنگری قرار گرفته و نقاط قوت تقویت 
شــده و نقاط ضعف برطرف شــود تا بتوان از آن برای 
کارآمدسازی عملیات وام دهی و اعطای اعتبار استفاده 

مؤثرتری داشت.
مهری با اشــاره به نقش بانک مرکزی در سیاست های 
پولی و ارزی و همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
در حــوزه مخــارج دولتی و بودجه، افــزود: نقش این 
نهادها در این مســیر بســیار حائز اهمیت است و الزم 
است برنامه های اجرایی بانک ها و سازمان های مرتبط 
در هماهنگی کامل با آن ها تدوین شود. مدیرعامل بانک 
صنعت و معدن اظهار کرد: با عنایت به شرایط زیست 
محیطی کشــور، ضرورت کامل دارد هرگونه اقدامی با 
مالحظات زیست-محیطی صورت گیرد و اصوال بهتر 
اســت ســرفصل نقشه راه »رشد غیرتورمی و سازگار با 
محیط زیست« ذکر شود که اهمیت آن به همگان اعالم 
شده باشد و تغییرات الزم نیز در متن نقشه راه داده شود.

گردشگری   حضور فعال بانک 
در هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

گروه مالی گردشگری و بانک گردشگری 
به منظور معرفی دســتاوردها، عملکرد 
و معرفــی خدمات نویــن بانکداری در 
هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانک ، بیمه و خصوصی سازی حضوری 

فعال دارند.
در فضایی به مساحت ۳۰۰ مترمربع این 
نمایشــگاه که در مرکز نمایشگاه های 
بین المللی کیش برگزار شــده اســت، 
هلدینگ های گروه مالی گردشــگری 
و بخش های مختلف بانک گردشــگری 
جدیدترین دســتاوردها و خدمات خود 

را به نمایش گذاشته اند.
در غرفه گروه مالی گردشــگری و بانک 
گردشگری ، مدیران هلدینگ های تابعه 
در حــوزه های گردشــگری، صنعتی و 

معدنــی، بورس حضور دارند. همچنین 
نمایندگانــی از واحدهــای ســرمایه 
گذاری، بازاریابی، بانکداری الکترونیک 
و ... بانک گردشــگری حضور دارند و به 

سواالت بازدیدکنندگان و مشتریان در 
زمینه های مختلف پاسخ می دهند.

برگزاری همایش های "بازار ســرمایه و 
فرصت های ســرمایه گذاری" و " ارائه 

بســته های سرمایه گذاری توسط بانک 
گردشگری" با حضور مدیران ارشد گروه 
مالی گردشــگری و بانک گردشگری از 
دیگر برنامه ها در این نمایشگاه است.

پــروژه میکامال کیــش از جمله پروژه 
های گروه مالی گردشــگری است که با 
مشارکت  حداکثری بانک گردشگری 
در آینــده ای نزدیک بــه بهره برداری 

می رسد.
ســیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت 
های ســرمایه گذاری کشور و هشتمین 
نمایشــگاه بین المللی بــورس ، بانک 
، بیمــه و خصوصی ســازی ) اینوکس 
۲۰۲۱ ( از ۸ تــا ۱۱ آذرمــاه جاری در 
مرکز نمایشــگاه های بین المللی کیش 

دایر خواهد بود.

گهی مفقودی   آ
رنــگ  بــه  مــدل 1392  مــدارک موتورســیکلت هونــدا  کلیــه 
و   156FMI3238 موتــور  شــماره  و  پــالک  فاقــد  مشــکی 
از  و  گردیــده  مفقــود   N2P125C9280301شاســی شــماره 

مــی باشــد. اعتبــار ســاقط  درجــه 
لرستان

گهی فقدان سند مالکیت آ
بــه مســاحت 3686 مترمربــع قطعــه 740  بــه اینکــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن  نظــر 
ثبتــی شهرســتان  پــالک 180 اصلــی جــزء حــوزه  از  بــه شــماره 629 فرعــی مفــروز  تفکیکــی 
ســاوجبالغ کــه ذیــل صفحــه 490 دفتــر 1002 بــه نــام آقــای غالمحســن افشــار قراحســنلو 
ســند مالکیــت 940455 صــادر و تســلیم شــده اســت کــه مــورد ثبــت اولیــه مســدود و 
بــه صفحــه 245 دفتــر 514 منتقــل گردیــد ســپس مــورد ثبــت طبــق ســند قطعــی شــماره 
ــد  ــل گردی ــی منتق ــمانه تهران ــم س ــه خان ــران ب ــه 615 ته ــه 15/11/85 دفترخان 11200 مورخ
ســپس طبــق ســند قطعــی شــماره 13962 مورخــه 24/1/87 دفترخانــه 615 تهــران طبــق 
بــا وکالــت خانــم خدیجــه  کــرج  وکالــت نامــه 6893 مورخــه 25/11/85 دفترخانــه 59 
بابالــو ســه دانــگ مشــاع از مــورد ثبــت بــه خانــم خدیجــه بابالــو منتقــل گردیــد کــه بــه نــام 
وی ســند مالکیــت ســه دانــگ صــادر و تســلیم گردیــد. ســپس آقــای تقــی رهنمــا کیــا بــه 
موجــب وکالــت نامــه هــای شــماره 6893 مورخــه 25/11/85 دفترخانــه و 10452 مورخــه 
12/12/86 دفترخانــه 59 کــرج و 5777 مورخــه 29/2/90 دفترخانــه 85 بندرعبــاس و 
40590 مورخــه 12/5/1399 دفترخانــه 169 کــرج و 40771 مورخــه 20/5/1399 دفترخانــه 
169 کــرج و 25994 مورخــه 31/5/1400 دفترخانــه 330 تهــران ضمــن تســلیم دوبــرگ 
استشــهادیه تصدیــق شــده اعــالم نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت چاپــی پــالک مــورد ثبــت 
بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نســبت بــه 

ســه دانــگ باقــی مانــده مــورد ثبــت ســهمی خانــم ســمانه تهرانــی را نمــوده انــد.
ک ساوجبالغ-ایرج نیک بین رئیس اداره ثبت اسناد و امال

مدیر امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران در جلسه شورای اداری مدیریت شعب استان کرمان با اشاره به اینکه از 
سال گذشته تاکنون با افزایش نظارت، پرونده های تخلفات اداری از ۱۳۸ پرونده به ۵۶ پرونده کاهش پیدا کرده است، 
گفت: در همین بازه زمانی، در پرونده های ارزیابی شکایت ۲۲ درصد کاهش را شاهد بوده ایم. جمال مقصودی مدیر امور 
نظارت و حقوقی افزود: با اخذ مجوز بانکی از بانک مرکزی برای باجه های بانکی روستایی، توانسته ایم مبحث بانکداری 
خرد را در کشور نهادینه کنیم. وی با بیان اینکه پست بانک ایران در همه پرونده های تسهیالت خرد و کالن در مجامع 
قضایی پیروز شده است، تصریح کرد: نظارت در تنظیم دقیق پرونده های تسهیالتی موجب شده است که پست بانک 
ایران در مجامع قضایی برنده میدان باشد. مقصودی با اشاره به اینکه در شش ماه گذشته تعداد تخلفات باجه های بانکی 
روستایی هشت مورد بوده است، افزود: آموزش کارگزاران باجه های بانکی روستایی نقش مهمی در کاهش تخلفات 
داشته است و باید به نقش آموزش در این مورد توجه بیشتری کرد. مدیر امور نظارت و حقوقی بانک با اشاره به اینکه از 
سال گذشته تاکنون با افزایش نظارت، پرونده های تخلفات اداری از ۱۳۸ پرونده به ۵۶ پرونده کاهش پیدا کرده است، 

گفت: در همین بازه زمانی، در پرونده های ارزیابی شکایت ۲۲ درصد کاهش را شاهد بوده ایم. در ابتدای این جلسه، 
حمیدرضا گنجعلی خانی مدیر شعب استان کرمان گزارشی از عملکرد و شاخص بانکی در استان ارائه کرد و همکاران 
ستادی و شعب استان مشکالت، پیشنهادها و موضوعات مختلف حوزه اجرا را با مدیران بانک در میان گذاشتند و در 
پایان این جلسه لوح تقدیری با امضای مدیرعامل بانک به پاس عملکرد مدیریت شعب استان کرمان به وی اعطا شد. 
بر اساس این گزارش، در این سفر یک روزه، جمال مقصودی مدیر امور نظارت و حقوقی و داوود قزلباش رئیس اداره 
کل امور شعب از باجه شعبه عدالت کرمان و باجه بانکی روستایی رحیم آباد و طرح پرورش گل رز که با مشارکت پست 
بانک استان کرمان راه اندازی شده است، بازدید کردند و عباس پیرایی رئیس اداره کل بازرسی، رسیدگی، پاسخگویی 
به شکایات و ارزیابی عملکرد و علی نوروزی رئیس اداره کل حقوقی از شعبه رفسنجان و کارخانه مس سرچشمه این 
شهرستان بازدید کردند. همچنین جلسه ای با هدف بیان مشکالت بازنشستگان پست بانک استان با حضور مدیران 

برگزار شد و لوح تقدیر جشن تکلیف فرزندان همکاران استان به آنان اعطا شد.

کرمان خبر داد :  مدیر امور نظارت و حقوقی در 

گذشته کاهش 22 درصدی پرونده های ارزیابی شکایت طی یکسال 
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در مرحله جدید طرح »زندگی به سبک رضوی« انجام شد؛

برگزاری جشن ازدواج 1۵۰ زوج مهاجر محروم در حرم مطهر رضوی
مشــهد / گروه اســتان ها: به همت مرکز امور بانوان و 
خانــواده بنیــاد کرامت رضوی، برای دومین بار جمعی 
از زوج های مهاجر ساکن حاشیه شهر مشهد در جشن 
ویژه نومزدوجین »زندگی به ســبک رضوی« شــرکت 
کردند.طرح »زندگی به سبک رضوی« که چهار سالی 
اســت به همت مرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت 
رضوی در حال اجرا است، با هدف تحکیم و تعالی زندگی 
نومزدوجین با بهره گیری از ظرفیت های آستان قدس 
رضوی و مجموعه نهادها و تشکل های مردمی برای زائرین 
و مجاورین تداوم دارد. در این مدت، غیر از اقشار مختلف 
جامعه که مهمان این جشن معنوی شده اند، افراد تحت 
پوشش خیریه ها، محرومان حاشیه نشین و مهاجران هم 
از برکات و خدمات آن برخوردار شــده اند.فاطمه دژبرد 
بــا اعالم خبر بهره منــدی دومین گروه مهاجران از این 
طرح، اظهار کرد: مرحله اول این طرح سال گذشته برای 
۱۰۰ تن از زوج های مهاجر حاشیه نشــین برگزار شد و 
در مرحله دوم نیز با کمک مرکز فرهنگی تبیان، ۱۵۰ 

زوج محروم از مهاجران که در مناطق حاشیه  شهر مشهد 
از جمله شــهرک شــهید رجایی، شهرک شهید باهنر، 
مهرآباد، پنجتن، التیمور و... سکونت دارند شناسایی و از 
این طرح حمایتی بهره مند شدند.رئیس مرکز امور بانوان 
و خانــواده بنیــاد کرامت رضوی ادامه داد: این زوج های 
جوان به جشــن ازدواج »زندگی به ســبک رضوی« در 
رواق دارالهدایه دعوت شدند و ضمن بهره مندی از ویژه 
برنامه های آموزشی و مفرح، هدایایی از جمله یک جلد 
قرآن کریم حاوی پیام تولیت آســتان قدس رضوی به 
آن ها اهدا شد و از خوان کریمانه رضوی در مهمانسرای 
حضرت رضا)ع( نیز متنعم  شــدند. در پایان این جشن، 
عروس و دامادها از حرم مطهر راهی خانه بخت شدند.

وی همچنین یادآور شد: زوجین مشمول، به مدت ۳ سال 
از مزایــای این طرح حمایت از خانواده از قبیل خدمات 
آموزشی و پشتیبانی، مشاوره و راهنمایی، فعالیت های 
عملی و مهارتی مرتبط با همســرداری و پرورش فرزند 

و... بهره مند خواهند بود.

كوتاه از استان ها

كوتاه از استان ها

به مناسبت هفته بسیج؛

فرزندان شهدای شاغل در 
ادارات چهارباغ تجلیل شدند

البرز / گروه اســتان ها: فرماندار چهارباغ گفت: 
فرزنــدان شــهدا ادامــه دهنده راه ایثــار و از 
خودگذشتگی پدران گران قدرشان هستند. در 
مراسمی با حضور امام جمعه، فرماندار، دادستان 
عمومــی و انقالب،معــاون فرمانــدار، رییس و 
اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار، مسوولین 
ادارات، معتمدین و خانواده های معظم شــهدا، 
از فرزندان شــاهد شــاغل در ادارات شهرستان 
چهارباغ تجلیل شد. در این مراسم که در سالن 
اجتماعات فرمانداری شهرستان چهارباغ برگزار 
شد فرماندار چهارباغ گفت: فرزندان شهدا ادامه 
دهنده راه ایثار و از خودگذشــتگی پدران گران 
قدرشــان هستند. دکتر شمیرانی افزود: بر همه 
ما واجب اســت قدردان شــهدا و ادامه دهنده 
مســیر نورانی و پربرکت این عزیزان باشــیم.در 
پایان این مراســم از فرزندان شــاهد شاغل در 
ادارات شهرستان چهارباغ با اهدای لوح سپاس، 

تجلیل و قدردانی شد.

طی نشستی؛ 

 شهردار و اعضای شورای شهر
کردند ک دیدار  با فرماندار ارا

مرکزی / گروه اســتان ها: شــهردار اراک گفت: 
امروز هیچ حجتی برای کار نکردن، از مسئولین 
پذیرفته نیســت.دکتر کریمی شهردار اراک به 
همراه رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر با دکتر 
هادی فرماندار شهرســتان اراک دیدار نمودند. 
در این نشســت، پیرامون موضوعات مختلف در 
حوزه مدیریت شهری به ویژه تعامل و همکاری 
دستگاه ها و نهادها با مجموعه شهرداری اراک، 
در راستای ارائه خدمات حداکثری به شهروندان 
بحث و گفتگو شــد.دکتر کریمی شهردار اراک 
در این نشســت گفت: امــروز روز نا امید کردن 
دشــمن اســت و با همگرایی که بین مسئولین 
وجــود دارد، باید برای مردم کار کرد.امروز هیچ 
حجتی برای کار نکردن، از مســئولین پذیرفته 
نیســت، چرا که استانداری، فرمانداری، شورای 
شــهر و شهرداری هم سو با یکدیگر هستند.وی 
تاکید نمود: شــهر اراک و شــهروندانش لیاقت 
بهترین ها را دارند، امیدوارم با همگرایی شورای 
شهر، فرمانداری، استانداری و هچنین همکاری 
ســایر نهادها با مجموعه شــهرداری که نهادی 
خدمت رســان می باشد، شــاهد اقدامات موثر 
و ســازنده در شــهر باشیم.دکتر کریمی در این 
نشســت از فرماندار شهرستان اراک درخواست 
نمود که بحث راه اندازی کنارگذر شــهر اراک، 
تکمیل هر چه ســریعتر پل نیمه کاره ســنجان 
که متولی آن راه و شهرســازی می باشــد، حفظ 
بازار تاریخی اراک و همچنین بازســازی دیواره 
های رودخانه ساحلی که طبق قانون و در تقسیم 
وظایف جدید بر عهده آب منطقه ای می باشد نه 

مجموعه شهرداری، را پیگیری نمایند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قدس:

به دور از شعارزدگی به دنبال 
تحقق شفافیت مالی هستیم

تهران / گروه استان ها: علیرضا حمیدی، رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر 
قدس گفت: توجه به شــفافیت های مالی جزو 
اولویت های شــورای دوره ششــم است و سعی 
ما در پارلمان شــهری این اســت که به دور از 
شــعارزدگی در راســتای تحقق این مهم تالش 
کنیم.رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورای 
اســالمی شهرقدس اظهار داشــت: با توجه به 
اینکه شــهرداری با زندگی روزمره تمامی مردم 
ارتباط مســتقیمی دارد، بنابراین شهروندان با 
این مجموعه احســاس قرابت بیشــتری کرده و 
عملکرد شــهرداری مــورد ارزیابی دقیق افکار 
عمومی قــرار می گیرد.علیرضا حمیدی افزود: 
اصلی ترین محور هر مجموعه یا سازمانی منابع 
مالی و اقتصادی آن اســت و شفاف ســازی در 
خصوص صورت هــای مالی آن موجب افزایش 
رضایتمندی شــهروندان می شود. جمعیت بالغ 
بــر ۴۰۰ هزار نفری شــهرقدس برنامه ریزی و 
اولویت بنــدی برای منابع مالی و بودجه موجود 
را بیش از پیش حائز اهمیت ساخته است.رئیس 
کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر 
قدس تصریح کرد: توجه به شــفافیت های مالی 
جزو اولویت های شورای دوره ششم است و سعی 
ما در پارلمان شــهری این اســت که به دور از 
شــعارزدگی در راســتای تحقق این مهم تالش 
کنیــم.وی تامین منابــع مالی بودجه و ناپایدار 
بــودن بخشــی از درآمدهای شــهرداری را از 
چالش های حوزه مدیریت شــهری برشــمرد و 
گفت: در شــرایط حاضر که کشــور با مشکالت 
و مســائل اقتصادی فراوانی روبه رو اســت گام 
برداشــتن به سوی اقتصاد مقاومتی و مدیریت 
هزینه ها در حوزه شهری می تواند بستر مناسبی 
را بــرای ارتقای توان مالی و کاهش هزینه های 

شهرداری فراهم کند.

 در شرکت آبفای استان کرمانشاه 
صورت گرفت؛

کارگاه آموزشی  برگزاری 
 رخدادهای شیمیایی

آموزش زلزله و اطفاء حریق 

کرمانشاه / گروه استان ها: قائم مقام شرکت آب 
و فاضالب اســتان کرمانشاه از برگزاری کارگاه 
آموزشــی رخدادهای شیمیایی، آموزش زلزله 
و اطفاء حریق به مدت ســه روز در آزمایشــگاه 
مرکزی این شرکت خبر داد.ساسان افضلی کیا 
قائم مقام شــرکت آب و فاضالب استان با اشاره 
به اهمیت برگزاری کارگاه های آموزشی افزود: 
کارگاه آموزش رخدادهای شــیمیایی، آموزش 
زلزلــه و اطفاء حریق با هماهنگی دفتر مدیریت 
بحــران، پدافند غیرعامــل ،HSE و با همکاری 
مجتمع آموزشــی غرب  در تاریخ ۶،۴ و ۸ آذر 
ماه ۱۴۰۰ با هدف ارتقاء سطح آگاهی و آمادگی 
پرسنل در مواجه با بحران و افزایش سطح ایمنی 
و ســالمت کار در هنگام اجرای فعالیت ها، در 
ســالن اجتماعات و آزمایشگاه مرکزی شرکت 
برگــزار گردید.افضلی کیا بــه اهداف برگزاری 
این کارگاه ها اشــاره نمود و تصریح کرد: هدف 
از برگــزاری این کارگاه هــای تئوری و عملی، 
شناسایی راهکارهای مقابله با مخاطرات ناشی از 
زلزله برای واحد آزمایشگاه، نقشه مهاربندی غیر 
ســازه ای در کاهش مخاطرات زلزله، شناسایی 
عالئم و هشــدارهای ایمنی مواد شیمیایی، راه 
های کاهش مخاطرات مواد شــیمیایی و نحوه 
نگهداری آن ها و علل بروز آتش ســوزی و راه 
های اطفاء حریق اســت.قائم مقام شرکت آب و 
فاضالب استان کرمانشاه در پایان برگزاری دوره 
های مذکور را در چهار چوب اصل پیشگیری و 
مقابله با بحران عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: 
با توجه به اینکه نیروهای انسانی مهمترین منبع 
هر ســازمان هســتند باید به آموزش و افزایش 
دانــش و توانمندســازی آنها بــرای اداره امور  
ســازمان و مواجه بــا مخاطرات احتمالی توجه 
کافــی و الزم مبــذول شــود و قطعا این مهم از 
طریــق برگزاری دوره های آموزشــی به عنوان 
یکــی از ابزارهای مفید ارتقــاء کیفی کارکنان 

قابل تحقق می باشد.

در جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه گلستان؛

گری در ارائه خدمات و  تسهیل 
گرفت  کید قرار  سرویس ها مورد تا

گلســتان / گروه اســتان ها: در دهمین جلسه 
شــورای مدیران از ابتدای سال ۱۴۰۰ تسهیل 
در ارائه خدمات و ســرویس ها مورد تاکید قرار 
گرفت.دکتر غالمعلی شــهمرادی که در جلسه 
شــورای مدیران ســخن می گفت با اشــاره به 
فرآیند ارائه خدمات و ســرویس ها به مشتریان 
، بر اجرای راهکارهای جدید در جهت تســهیل 
خدمات رســانی تاکیدکرد.وی گفت : حمایت 
حــوزه های ســتادی از مخابرات شهرســتان 
هــا بــر اجرای فعالیت ها و پــروژه ها بصورت با 
کیفیت ترتاثیرگذار خواهد بود.منطقه گلستان 
همکاری و تعامل تمامی بخش ها و بازمهندسی 
در ســاختار سازمانی را عامل ارتقاء بهره وری و 
افزایش راندمان دانســت و گفت : هدف تحقق 
اهداف مخابرات اســت و در نهایت می بایست با 
همدلــی و تعهد با برنامه ریزی ،هدف ها محقق 
شــده و رضایتمندی ذینفعان را کسب کرد.در 
ادامه این جلســه مصوبات جلسه قبلی پیگیری 
و در خصوص نحوه واگذاری ســرویس در سطح 
وســیعتری از مناطق اســتان و نحوه واگذاری 
سرویس بر بستر رادیو نیز بحث و تبادل نظر شد 
همچنین مدیریت منابع انسانی و اداره حقوقی 
در خصوص اقدامات انجام شــده از ابتدای سال 
تا کنون گزارشــی ارائه و برنامه های پیش رو را 

تشریح کردند.

با همت و خالقیت کارکنان مخابرات کاشان محقق شد؛

 صرفه  جویی در هزینه ها 
کاشان در مخابرات 

اصفهان / گروه اســتان هــا: با همت و خالقیت 
کارکنان مخابرات کاشان، با آزاد سازی تحهیزات 
و نصب و بهره برداری از آنان در مراکز دیگر عالوه 
بر صرفه جویی در هزینه ها در روند توسعه شبکه 
نیز تســریع شــد.در ادامه اقدامات این مدیریت 
برای کاهش هزینه ها و در راستای استفاده بهینه 
از منابع موجود و نیز برای تامین تجهیزات مورد 
نیاز پروژه های در دست اجرا بالغ بر ۴۱۶۰ پورت 
تجهیزات اکسس از نوع فایبر هوم در مرکز تلفن 
شهید قندی آزاد سازی شده است.مطابق اعالم 
معاونت شــبکه در این آزادسازی در مجموع ۹ 
میلیــارد و ۷۵۰ میلیــون ریال صرفه جویی در 
هزینه ها را در پی داشــته اســت.قابل ذکر است 
تجهیزات آزاد شــده در یک دســتگاه ONU در 
مرکز تلفن کم ظرفیت شــهر جوشــقان قالی و 
نیز دو دستگاه در محدوده مرکز تلفن امیرکبیر 

کاشان نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت.

استانها 6

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین:

موزه آب در استان قزوین راه اندازی می شود
قزوین / گروه استان ها: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان 
قزوین گفت: به منظور آشــنایی مردم با گنجینه های ارزشمند 
آبی استان موزه آب در استان قزوین راه اندازی می شود.مهندس 
ملکی مدیرعامل این شــرکت در این باره اظهارداشــت: استان 
قزوین با داشتن گذشته ای غنی و ارزشمند در زمینه منابع آبی 
از جمله قنات، ســازه های آبی، طومارهای تقســیم و توزیع آب، 
آب انبارهای تاریخی، اسناد آبی از یک ظرفیت و پشتوانه غنی 
برخوردار است که می توانیم این داشته ها را گردآوری کرده و 
برای استفاده گردشگران و محققان در معرض دید قرار دهیم.

وی اضافــه کــرد: قزوین از نظر منابع آبی یک گنجینه اســت و 
اگر بتوانیم اسناد آب منطقه ای با ۶۰ سال سابقه را جمع آوری 
کنیم و در اختیار کارشناسان، محققان و دانشجویان قرار دهیم 
بدون تردید با استقبال جمعی روبرو خواهد شد.مهندس ملکی 
یادآورشد: برای راه اندازی گنجینه آب استان با مدیرکل سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری استان جلساتی برگزار شده و برای 
انتخاب مکان ابتدا » آب انبار ســردار« پیشــنهاد شد که هرچند 
این مکان از نظر تاریخی و ســنخیت بســیار مناســب بود اما با 
رویکردی که داریم و حجم اشــیا و ماکت هایی که در مقدمات 
کار به عنوان طرح اولیه در نظر داریم این مکان بســیار محدود 

بود و نمی توانست خواسته های ما را تامین کند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان قزوین بیان کرد: در 
این راســتا با شهردار ســابق قزوین مذاکراتی شد تا در بوستان 
ملــی باراجین که قابلیت جذب گردشــگر هــم دارد این موزه 

راه اندازی شــود.مهندس ملکی اضافه کرد: خوشــبختانه با این 
درخواســت موافقت شــده و شــهردار جدید نیز با آن هماهنگ 
اســت و ما از طریق گنجینه ملی آب پیگیر هســتیم تا بتوانیم 
اعتبارات مناسبی را از تهران و قزوین برای این اجرای کار تامین 
کنیم.وی در خصوص ویژگی های موزه آب گفت: اســتفاده از 
ماکت ســازه های آبی، قنوات، ابزارهای اندازه گیری آب، شبیه 
سازی نحوه تقسیم آب در گذشته و امروز، عکس و ماکت هایی 
از پروژه های آبی اجرا شده و در دست ساخت، ابزار حفر قنات 
و چاه، ماکت آب انبارها و بندهای انحرافی، ادوات کشــاورزی، 
اســناد و مدارک مرتبط با فعالیتهای آبی از بخش های مختلف 

این موزه ارزشمند آبی خواهد بود.
مهندس ملکی اظهارداشــت: ما با راه اندازی موزه آب در تالش 

هســتیم تا مردم و کارشناســان بتوانند ضمن آشنایی مردم و با 
تاریخچه آبی استان از مشاهدات و آموخته های خود در فعالیت 

های تحقیقی نیز بهره الزم را ببرند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان قزوین با اشاره به آثار 
تاریخی در حوزه منابع آبی اســتان بیان کرد: اســتان قزوین در 
گذشــته حدود ۸۰۰ رشــته قنات داشته که در حال حاضر این 
تعداد به دلیل خشکســالی به  ۲۰۰ رشــته قنات کاهش یافته و 
بقیه از چرخه خارج شــده اســت.مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای اســتان قزوین بیان کرد: اســتان قزوین در گذشــته حدود 
۸۰۰ رشــته قنات داشــته که در حال حاضر این تعداد به دلیل 
خشکســالی به  ۲۰۰ رشــته قنات کاهش یافته و بقیه از چرخه 

خارج شده است.
وی در خصوص احیاء برخی قنوات در اســتان گفت: در داخل 
دشت قزوین به نظر می رسد قناتی با قابلیت احیاء مجدد نداشته 
باشیم اما در دامنه ها و ارتفاعات امکان احیای قنوات وجود دارد 
چون آنها به منابع زیرزمینی ارتباط ندارد و حیاتشان در رابطه 
با بارشه است و در فصل بارندگی پرآب و در خشکسالی، کم آب 
و یا بی آب می شــوند.مهندس ملکی در پایان اظهار امیدواری 
کــرد بــا راه اندازی موزه آب در اســتان قزوین ضمن ایجاد یک 
ظرفیت گردشگری جذاب در استان بستر آشنایی دانش آموزان، 
دانشجویان، محققان، کارشناسان، گردشگران داخلی و خارجی 
و عموم مردم با گنجینه های تاریخی و ارزشــمند آبی اســتان و 

کشور مهیا شود.

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان:

45 میلیون لیتر نفتگاز به  نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج ارسال شد
سنندج / محبت هرس مالی 

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردســتان از 
ارسال ۴۵ میلیون لیتر نفتگاز به  نبروگاه سیکل ترکیبی سنندج از 
ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و افزود: سال گذشته نیز   ۳۱۰ 
میلیون لیتر نفتگاز به این نیروگاه ارســال شــد که نســبت به مدت 

مشابه سال قبل با رشد ۵۱  درصدی همراه بوده است.  
عبدا... گیتی  منش که در جلســه ی کارگروه ویژه تامین ســوخت 
زمســتانی استانداری اســتان با حضور معاون  استاندار ،مدیرعامل 
شرکت گاز ،مدیر عامل شرکت برق و دیگران مدیران استانی سخن 
می گفت  افزود:همزمان با فرارســیدن فصل ســرما و برودت هوا در 
استان واحتمال افت فشار گاز در استان و  اهمیت بحث تامین سوخت 
نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج و دیگران صنایع و واحدهای تولیدی 
،  برنامه ریزی و هماهنگی الزم در ســطح شــرکت در جهت آمادگی 
ناوگان حمل ونقل فرآورده های  نفتی و تاسیســات انبار های نفت 

منطقه انجام گرفته است . 
 گیتی منش در ادامه با اشــاره به ظرفیت ذخیره ســازی ۵۳ میلیون 
لیتری مخازن نیروگاه و تامین  ســوخت مایع روزانه آن توســط این 
شرکت ، از قطع جریان انتقال گاز طبیعی به نیروگاه سیکل  ترکیبی 
توســط شــرکت گاز استان خبر داد و افزود :تامین سوخت نیروگاه 
همزمان بامصرف  ســوخت مایع ،بطور مســتمر تا پایان فصل سرما 

و بازگشت به شرایط عادی در دستور کار این  شرکت قرار دارد.
گیتــی منش همچنین از تعامل با ســایر مصــرف کنندگان عمده 

منطقــه جهــت تامین و ذخیره ســازی  ســوخت جایگزین جهت 
اســتفاده در مواقــع اضطــراری خبرداد و افزود:عملیات ارســال و 
ذخیره  ســازی سوخت روستاهای اســتان بویژه روستاهای صعب 
العبــور اســتان نیــز از خرداد ماه آغاز و هم  اکنــون نیز ادامه دارد . 
 وی با اشــاره به وجود ۲۰ هزار خانوار نفت ســفید ســوز دراســتان 
و اختصاص ســهمیه ۲۱۰۰ لیتری  به هرخانوار ،از شــارژ ســهمیه 
هرخانوار بر روی کارت های بانکی عضو شــبکه شــتاب خبرداد. به 
گــزارش خبرنگارمــا، ترغیــب مردم به مصرف بهینــه گاز و برق و 
فرهنگ ســازی از طریق رســانه ها علی الخصوص  صداوســیمای 
 استان،از دیگر موضوعاتی بودکه دراین جلسه مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.  

گازسوز شدن رایگان 3500 خودروی عمومی دراستان کردستان
در حاشیه این جلسه مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کردســتان درپاســخ ســوال خبرنگار ما که در خصوص طرح گاز سوز 
کردن رایگان خودروهای ســطح اســتان کردستان مطرح کرد، اظهار 
داشــت:اززمان آغازاجرای طرح رایگان  گاز ســوز نمودن خودروها در 
استان کردستان تاکنون ۳ هزار و پانصد خودروی عمومی دراین  استان 
گاز سوزشده اند.عبدا... گیتی منش افزود: طرح رایگان دوگانه سوز کردن 
خودروهای عمومی از مرداد ماه سال ۹۹ در استان آغاز شده و با توجه 
GCR. به تداوم اجرای طرح شــهروندان می توانند بامراجعه به ســامانه

NIOPDC.IR ثبت نام و نوبت تبدیل دریافت کنند.گیتی منش با اشاره 
اســتقبال خوب شــهروندان کردستانی از اجرای طرح مذکور از افتتاح 
ششــمین مرکز دوگانه سوزنمودن خودروهای عمومی استان در شهر 
سقز خبرداد و اظهارداشت: هم اکنون سه مرکز در سنندج و سه مرکز 
در شــهرهای ســقز ،قروه و بیجار نســبت به تبدیل رایگان خودروهای 
عمومی اقدام می نمایند.وی از اقدامات و پیگیری های شرکت جهت 
فعال شدن دو مرکز دیگر در شهرستانهای دیواندره و کامیاران خبرداد 
و اظهار داشــت : ثبت نام ۲۰۰ دســتگاه خودرو عمومی دیگر و فرآیند 
نوبت دهی آنها انجام شده و در انتظار تبدیل به سر می برند.مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردســتان درادامه با بیان اینکه 
۵۲ باب جایگاه CNG در اســتان به شــهروندان خدمات ارائه می دهند 
افزود :روزانه بیش از ۵۰۰ هزار متر مکعب سی ان جی درجایگاههای 

سی ان جی استان کردستان مصرف می شود.

 سازمان آگهی های روزنامه روزگار در استانهای کشور 
سرپرست و نمایندگی  فعال می پذیرد

66917312      66915268 
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كوتاه از جامعه

جریــان آموزش حضــوری دانش آموزان 
از ۱۵ آبــان ماه آغاز شــده اســت، طبق 
گفته هــای مســئوالن وزارت آموزش و 
پرورش مــدارس موظف به بازگشــایی 
شــدند و باید براســاس الگویی که توسط 
مدرســه طراحی شده است، دانش آموزان 
در کالس های درس حضوری مشــارکت 
داشته باشند. با تعطیلی آموزش حضوری 
در دو ســال گذشــته و تکیه صرف به ارائه 
آموزش ها در فضای مجازی، هشــدارهای 
جدی درباره افت تحصیلی و ترک تحصیل 
دانش آموزان از ســوی کارشناسان مطرح 
می شود.علیرضا کمره ای، معاون آموزش 
متوســطه وزارت آموزش و پرورش در این 
باره اظهار کرد: آموزش مجازی به شــدت 
کیفیت یادگیری را مورد آسیب قرار داده 
اســت و شاهد افت پنهان هستیم، یعنی 
دانش آمــوزان در کالس مجــازی حضور 
داشــته و در امتحانات به  شــیوه مجازی 
شــرکت کرده اند و جزو تارکین تحصیل 
نیســتند حتی نمــرات دانش آموزان در 
امتحانات مجازی رشــد داشــته است و 
در برخی مــوارد، میانگین نمرات به طور 
غیرمنتظره ای رشــد داشــته است و در 
برخی دروس رشــد پنج تا شــش نمره ای 
را شاهد هستیم اما بر اساس ارزیابی هایی 
که انجام دادیم، یادگیری محقق نشــده 
اســت، این موضوع را افت پنهان می دانیم 
و نگرانیم در آینده یادگیری دانش آموزان 
تحت تأثیر قرار بگیرد و ترک تحصیل دامن 
زده شود، به هرحال این شرایط، آثار منفی 
خود را در سال های آینده عیان تر به نمایش 
خواهد گذاشت. با توجه به افت محسوس 
یادگیری دانش آموزان در آموزش مجازی، 
جریان آموزش حضوری از نیمه آبان آغاز 
شــده اســت، اما خانواده ها نسبت به این 
ســبک از بازگشایی گالیه دارند و حضور 
دانش آمــوزان آن هم یــک روز در هفته 
به مدت ۴۵ دقیقه یا نهایت دو ســاعت را 
کافی نمی دانند. پرســش خانواده ها این 
اســت که با واگذاری برگزاری کالس های 
حضــوری به مــدارس ایــن موضوع در 
حداقلی ترین وضعیت موجود در حال اجرا 
اســت و مشخص نیست اگر خانواده ای به 
این رویه اعتراض داشته باشد باید به کدام 
بخش آن را گزارش دهد.در گفت   و گویی که 

با تعدادی از خانواده ها داشتیم، بیشتر آنها 
نگران افت تحصیلی فرزند خود در جریان 
آمــوزش مجازی هســتند و حتی برخی 
به دلیل اینکه معلم صرفاً به ارســال ُویس 
اکتفــا می کند و دانش آموز متوجه دروس 
نمی شــود، به دنبال صفحات آموزشی در 
اینستاگرام هستند تا با استفاده از فیلم های 
آموزشی که برخی معلمان منتشر کرده اند، 
افت یادگیری فرزند خود را جبران کنند!.

آموزش حضوری تعطیل شد
پــدر علــی که فرزنــدش در پایه چهارم 
ابتدایی درس می خواند و از هفته نخست 
آذر، دو روز در هفته و هر بار به مدت یک 
ســاعت و ۴۵ دقیقــه به کالس حضوری 
مــی رود، می گوید: فرزنــدم در آموزش 
مجازی به شــدت دچار افــت یادگیری 
شده است و عماًل متوجه دروس نمی شود 
حتــی اهمیتی هم به کالس های مجازی 
نمی دهد. امیدوار بودیم با حضور در کالس 
درس، وضعیت بهتر شود اما مدرسه اعالم 
کرد فقط دو روز در هفته آن هم یک ساعت 

و ۴۵ دقیقه آموزش حضوری دارند. او ادامه 
می  دهد: دو جلسه آموزش حضوری برگزار 
شد که در کمال تعجب مدرسه اعالم کرد 
»به دلیل اعتراض برخی مادران نسبت به 
حضــور دانش آمــوزان در مدرســه فعاًل 
آموزش حضوری تعطیل اســت، فقط رفع 
اشکال خواهیم داشت که زمان حضور هر 
دانش  آموز را اطالع رسانی خواهیم کرد«. 
آیا صرفــا ً به دلیل اعتراض برخی مادران 
که اتفاقاً پایه درسی فرزندشان قوی است 
و توانایــی مالی گرفتن معلم خصوصی را 
دارند باید همین ســاعات محدود آموزش 
حضــوری را هــم تعطیل کــرد؟ تکلیف 
خانواده هایــی مانند ما کــه تمایل دارند 
فرزندشــان به کالس حضوری بیاید، چه 
می شود؟ آیا حقوق ما اهمیتی ندارد! مگر 
نمی گوینــد آموزش حضــوری اختیاری 
اســت، والدینی که نگران هســتند فرزند 
خود را به مدرسه نفرستند. پدر دیگری که 
فرزندش در پایه هشتم تحصیل می کند، 
می گوید: هنوز مدرسه برای آغاز آموزش 
حضوری اطالع رســانی نکرده است، بارها 

پیگیــری کردیــم امــا می گویند اطالع 
می دهیــم تا دانش  آموزان هفته ای یک بار 
به مدرســه بیایند؛ تصور کنید اگر پسرم 
بخواهد هفته ای یک روز به مدرســه برود 
برای درســی مانند عربــی نهایت در ماه 
یک بار بتواند از کالس حضوری اســتفاده 
کند؛ این چه ســبک بازگشــایی است؟! 
به نظر می رسد بیشتر به دنبال رفع تکلیف 

هستند تا بگویند مدارس حضوری شد.

فقط رفع تکلیف
آقــای کاکاوند، دبیــر ریاضی با تأکید بر 
اینکه آموزش حضوری یک ضرورت است 
اما شــرایط نیز مهم است چون در برخی 
کالس هــای درس جمعیت دانش آموزان 
زیاد اســت اما اگر جمعیت کالس درس 
پایین باشــد برای دروسی مانند ریاضی، 
شــیمی، فیزیک و زیســت حتمــاً باید 
آموزش حضوری داشــت، معتقد اســت: 
اینکه گروه بندی کنیم و دانش آموزان در 
گروه های مختلــف بیایند هر دانش آموز 
نهایــت در ماه یک بار به مدرســه بیاید، 

عمــاًل فایــده ای ندارد و صرفــاً برای این 
اســت که گفته شــود، مدارس حضوری 
شــد! اگر قرار اســت آموزش ها حضوری 
شــود مدارس را کامل بازگشایی کنند و 
اگر برای سالمتی دانش آموزان مضر است 
همان روش مجازی را ادامه بدهند اما در 
هر شــرایطی برای درسی مانند ریاضی به 
رفع اشکال حضوری نیاز است، بیشترین 
ضربــه تعطیلی مدارس متوجه یادگیری 
دانش آموزان است که بعدها تبعات منفی 

آن را مشاهده خواهیم کرد.

حرکت تدریجی است
ســعید ربوشــه، معاون آمــوزش ابتدایی 
آموزش و پرورش شــهر تهران درباره اینکه 
»چرا ســاعات آمــوزش حضوری تا این حد 
محدود است و صرفاً برای رفع اشکال برگزار 
می شــود؟«، اظهار کرد: طراحی ســاعات 
حضــور دانش آموزان به مــدارس تفویض 
شــده اســت تا با توجه به اقتضائات و شرایط 
مدرســه از یک تا چند روز آموزش حضوری 
داشــته باشند؛ یک مدرســه ممکن است 
کالس بیشتر و تهویه مناسبتری در اختیار 
داشــته باشد بنابراین آموزش حضوری را در 
روزهای بیشــتری برگزار می کند. وی افزود: 
بعد از ۱,۵ ســال تعطیلی آموزش حضوری 
بایــد کار را به تدریج آغاز کنیم و اگر یک باره 
به ســمت بازگشــایی مدارس برویم ممکن 
اســت دیگر همین ساعات محدود را هم در 
اختیار نداشته باشیم. ربوشه گفت: باید کمک 
کنیم تا روند تدریجی آموزش حضوری شکل 
بگیرد، مدارس تمرین کنند و اشــکاالت کار 
مشخص شود؛ حرکت آرام و تدریجی بهتر از 
آن است که یک باره آموزش حضوری را آغاز 
کنیم و بعد از مدتی بگویند »پیک جدید کرونا 
شکل گرفته است، مدارس را تعطیل کنید«. 
معــاون آموزش ابتدایــی آموزش و پرورش 
شــهر تهران متذکر شد: مدارس اگر شرایط 
الزم را داشته باشند می توانند روز و ساعات 
آموزش حضوری را افزایش دهند و طراحی 
الگوی آموزش حضوری به مدرســه تفویض 
شده است، در شورای مدرسه انجمن اولیا و 
مربیان حضور دارد که می توانند نسبت به کم 
بــودن زمان آموزش حضوری اعتراض کنند 
همچنین حضــور دانش آموزان در مدارس 

کاماًل اختیاری است.

7جامعه
ورود مجلس به روند اعمال 

 سهمیه معلوالن 
در آزمون استخدامی

عضو کمیســیون اجتماعــی مجلس در 
مــورد عدم اجرای کامل قانون توســط 
برخی دســتگاه ها برای جذب ۳ درصد از 
جامعه معلوالن که در آزمون استخدامی 
پذیرفته می شــوند، گفت: کمیســیون 
اجتماعــی امســال یــک کمیته نظارت 
راه اندازی کرده اســت کــه روند اجرای 
قوانیــن را رصــد می کنــد و بر اســاس 
بررســی هایی که انجام داده، مشــخص 
شــده اســت که ۱۳ قانون یا اجرا نشده یا 
به طور ناقص اجرا شده اند.مهدی عیسی 
زاده افــزود: در ابتدای فعالیت این کمیته 
عملکرد صندوق بازنشســتگی کشوری 
مــورد ارزیابی قرار گرفت و در ۴ جلســه 
رونــد اجرای قوانیــن دائمی، برنامه های 
توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری 
بررسی کرده و مغایرت های آنها مشخص 
شــد.این کمیته ضرورت اجرای قوانین را 
به دستگاه های مربوطه گوشزد کرده و در 
این زمینه برای آنها مهلت تعیین می کند 
و چنانچه در مســیر اجرا با موانعی مواجه 
شــده باشند به آنها راهکار ارائه می دهد.

البتــه احتمــال دارد ما در آینده در قالب 
ارائه طرحی برخــی موارد پیرامون عدم 
اجرای قوانین احصاء شده را اصالح کنیم 
اما هنوز این نیاز تشــخیص داده نشــده 
اســت.وی گفت: این کمیته به زودی به 
روند اجرای قوانین مرتبط با حوزه جامعه 
معلــوالن از جمله قانون جامع حمایت از 
معلــوالن ورود پیدا می کند، ضمن اینکه 
در آن به بررسی دلیل عدم جذب ۳ درصد 
از جامعه معلوالن خواهد پرداخت تا حقی 

از آنها تضییع نشود.

اهمیت تزریق دوز سوم 
کرونا  کسن   وا

باید اطالع رسانی شود
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی با اشــاره به اعالم رســمی رفع 
محدودیت های ســنی بــرای تزریق دوز 
ســوم واکسن کرونا توسط وزیر بهداشت، 
گفت: در این راســتا باید تمهیدات الزم 
بــرای پذیرش و ارائه خدمات به مردم در 
مراکز واکسیناســیون صورت گیرد. بهره 
گیری از ظرفیت رســانه و اقناع عمومی 
بــرای توجه مــردم به اهمیت تزریق دوز 
سوم نیز نیاز است.علیرضا زالی همچنین 
گفت: حوزه بهداشــت ظرفیت تعریف و 
اجرای برنامه های اجتماعی متنوع را دارد 
و راه انــدازی پویش های ســالمت محور 
بــرای جلب مشــارکت خیرین می تواند 

مؤثر باشد.

 پرداخت وام 50 میلیونی 
به زوجین نابارور

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت گفت: 
براســاس مصوبه قانونی بودجه ســال 
۱۴۰۰ تمام ســازمان هــای بیمه گر و 
وزارت بهداشت مکلف به تحت پوشش 
بیمــه قــرار دادن خدمــات ناباروری 
هســتند. در راستای اعطای وام، تمامی 
هزینــه های این خدمت تا ســقف ۵۰ 
میلیــون تومان به زوجین پرداخت می 
شــود. این وام بــرای ۳ دوره درمان در 
نظر گرفته شــده اســت.محمد مهدی 
ناصحی با اشاره به اینکه طرح پرداخت 
وام ۵۰ میلیون تومانی به زوجین نابارور 
در شــورای عالی بیمه انجام شده است، 
افزود: وزارت بهداشت و بیمه سالمت به 
عنوان متولیان اصلی این امر به صورت 
جــدی پیگیر ارائه خدمات ناباروری به 
چهار میلیون زوج در کشــور هســتند، 
خانــواده ها بــرای دریافــت خدمات 
تشــخیصی و درمانی می توانند هم در 
بخــش دولتی و هم در بخش خصوصی 
این دســته از خدمات را دریافت کنند. 
تمامی شــرایط ایــن خدمات در بخش 
دولتی فراهم است و در بخش خصوصی 
تنها مابه التفاوت آن پرداخت می شــود. 
خانــواده هــا در صورت بــروز تخلف یا 
دریافــت اطالعات الزم مــی توانند با 
شــماره ۱۶۶۶ وزارت بهداشت تماس 
بگیرنــد.وی افزود: پراکندگی ارائه این 
خدمات در سایر استان های کشور وجود 
دارد، اما اکثر اســتان ها این خدمات را 
در دانشــگاه های علوم پزشــکی دارند، 
امیدواریم با ارائه این خدمات نرخ رشد 
جمعیت در آینده نزدیک فزاینده شود، 
زیرا در چند سال اخیر میزان باروری در 

کشور رو به کاهش بوده است.

اراده ای برای حل مشکل 
لودگی هوای تهران  آ

 وجود ندارد
  مهدی پیرهادی، عضو شورای شهر تهران 

در رابطه با تاثیر کاهش بودجه مدیریت 
شــهری پایتخت بر وضع آلودگی هوا 
بایــد گفــت که تا وقتی که ما بعضی از 
موضوعاتی که در شهر تهران داریم را 
حل نکنیم آن مشــکالتی که در حوزه 
آلودگــی هوا داریم هــم به قوت خود 
باقــی خواهد مانــد. اول از همه اینکه 
باید ناوگان حمل و نقل عمومی ســر 
و سامان بگیرد. با این وضعیت ناوگان 
حمل و نقل عمومی شهر تهران و با این 
شــرایطی که در زمینه اتوبوس و مترو 
شــاهد هستیم نمی توان انتظار داشت 
که مردم برای استفاده از ناوگان حمل 
و نقل عمومی تشویق بشوند. پس باید 
ما نوسازی، بهسازی و توسعه ی ناوگان 
حمل و نقل عمومی را در دســتور کار 
قــرار بدهیم. اما حتمــا این وظیفه بر 
عهده  دولت است تا به شهرداری تهران 
از لحاظ مالی کمک کند. تهران فارغ از 
شــهر بودنش پایتخت کشور محسوب 
می شــود. همه  نهاد هــای حاکمیتی، 
وزارتخانه هــا و مراکــز تصمیم گیری 
کالن ما در تهران مســتقر هستند. اگر 
قرار باشــد برای تهــران یک کار ویژه 
انجام بگیرد ابتدا باید اهمیت این شهر 
درک بشود. تهران به عنوان مرکز ثقل 
کشــور عالوه بر مرکزیت داشــتنش 
در حــوزه سیاســی از نظــر مبادالت 
اقتصــادی هــم مرکز ثقل کشــور به 
حســاب می آید. حال باید ببینیم این 
موضــوع تا چه انــدازه برای ما اهمیت 
دارد که بخواهیم مشــکل حمل و نقل 
عمومــی تهران را حل کنیم. اگر واقعا 
تهران بــرای ما اهمیت دارد پس باید 
برای مشــکل حمل و نقل این شهر به 
فکر یک راه حل اساسی باشیم. در این 
شــرایط حاال ما شــاهد هستیم همان 
اندک بودجه ای هم که در ســال های 
گذشته وجود داشته را قطع می کنند. با 
چنین روندی آیا می توان انتظار داشت 
وضعیت آلودگی هوا بهتر بشود؟. البته 
مساله  حمل و نقل عمومی یک بخش 
از مشکل آلودگی هوا را در بر می گیرد. 
جایگزین کــردن خودرو های پاک به 
جــای این خودرو های موجود که قرار 
هســت با استفاده از سوخت های غیر 
بنزینی و غیر گازوئیلی مورد اســتفاده 
قرار بگیرند هم جزو موضوعات مهمی 
اســت که ما در این زمینــه داریم. ما 
شــاهدیم کــه متاســفانه بعضــی از 
موتورســیکلت ها هفت برابر خودرو ها 
آلودگــی ایجــاد می کنند. اگر ما برای 
جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده 
برنامه ریزی نکنیم آیا می توانیم انتظار 
رخ دادن اتفاقات مثبت در زمینه مقابله 
با آلودگی هوا را داشــته باشــیم؟ اگر 
ما برای خودرو های فرســوده که االن 
بعضی از آنها واقعا بحران آفرین شــده 
انــد فکری نکنیم و پیگیر نوســازی و 
جایگزینی خودرو های فرسوده نباشیم 
آیا مســاله  آلودگی هوا حل می شود؟ 
همچنین اگر برای سوخت کارخانه ها 
و پاالیشــگاه هایی که در اطراف تهران 
هستند فکری نشود باز نمی توان انتظار 
حل مشکل آلودگی هوا را داشت. مورد 
دیگر هم به خودرو های سنگین مربوط 
می شود که این هم یکی از موضوعات 
اساسی ما در زمینه آلودگی هواست. اگر 
برای مساله  گازوئیل تدبیری اندیشیده 
نشود و گازوئیل ما استاندارد های الزم 
را نداشته باشد چطور می توانیم انتظار 
حل شدن مشکل آلودگی هوا را داشته 
باشــیم؟ قطعا با این شــرایط موضوع 
آلودگی هوای تهران حل نخواهد شد. 
واقعیت این اســت که همه این موارد 
مانند یک زنجیره به هم وصل شده اند. 
باید برای همه این موضوعات یک گروه 
کارشناسی بنشینند و راهکار های موثر 
را پیــدا بکنند. ولــی من تا این لحظه 
متاســفانه اهتمامــی ندیده ام. من در 
یک نطق پیش از دستور چند ماه قبل 
متذکر شــدم که ما باید قبل از اینکه 
تهران آلوده بشود به فکر چاره باشیم. 
امــا آیا مــا واقعا به فکر چاره بوده ایم؟ 
اگــر فکــر کرده بودیم کــه االن نباید 
شــاهد بروز این وضعیت باشــیم. من 
تصــور می کنم با این روندی که پیش 
می رود سال آینده هم همین وضعیت 
ادامه پیدا کند. متاسفانه دستگاه های 
فرادستی و نهاد هایی که متولی اصلی 
موضوع آلودگی هوا هستند برای پیدا 
کردن راه حل اقدامی نکرده اند. انتظار 
ما این است تا این مجموعه ها بنشینند 
و فکر کنند و براســاس آن دســت به 

اقدام بزنند.

خبر ویژه

رئیس اداره کنترل دخانیات وزارت بهداشــت با 
اشاره به مصرف محصوالت دخانی در افراد، گفت: 
در حــال حاضــر ۲۵ درصد از مــردان باالی ۱۸ 
سال مصرف کننده انواع محصوالت دخانی و ۱۴ 
درصد از مردان باالی ۱۸ سال ماده مضرر سیگار 

مصرف می کنند.
بهــزاد ولــی زاده افزود: گزارش هــا حاکی از آن 
اســت که ســالیانه ۵۵ میلیارد نخ در کشور تولید 

و میزان بیشــتری نیز به کشــور قاچاق می شود.
وی افزود: صنعت فروش دخانیات چرخش مالی 
۴۰ هــزار میلیاردی داشــته امــا آمار مورد تایید 
وزارت بهداشــت در ایــن زمینه  حدود ۲۰ هزار 
میلیارد تومان است و سه برابر این قیمت یعنی ۶۰ 
هزار میلیارد تومان بر اثر مصرف انواع محصوالت 
دخانی به حوزه ســالمت کشور تحمیل می شود.

وی افزود: مبلغ تحمیلی بر حوزه سالمت  تنها ۳۰ 

درصد هزینه های تحمیلی است و ۷۰ درصد سایر 
هزینه ها  شامل موارد مختلف مانند مرگ زود رس 
و ســایز عوارض ناشی از استعمال دخانیات است.

او افزود: درآمد مالیات بر دخانیات در حدود ســه 
هزار و ۵۰۰  میلیارد تومان است که این مبلغ در 
مقایسه با هزینه های ناشی از استعمال دخانیات 
بســیار ناچیز است و این نشان از پایین بودن نرخ 

مالیات بر دخانیات در کشور است.

رئیس اداره کنترل دخانیات وزارت بهداشت:

کننده محصوالت دخانی هستند 25 درصد از مردان باالی 18 سال مصرف 

رئیس پلیس راهور تهران:

با برگزاری نمایشگاه های شلوغ مخالفیم
رییــس پلیــس راهور تهران بــزرگ از مخالفت 
پلیــس بــا برگزاری هرگونه نمایشــگاه درمحل 
دائمــی نمایشــگاه های بین المللــی خبر داد. 
ســردار محمد حســین حمیدی افزود: پلیس با 
برپایی نمایشــگاه های تخصصی مشــکلی ندارد 
اما با برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در محل 
دائمی نمایشــگاه تهران و دیگر نقاط شهر تهران 
مخالف اســت و از برگزاری این دســت نمایشگاه 
ها که می تواند بر روی وضعیت ترافیکی منطقه 
تاثیــر بگذارد جلوگیری به عمل می آورد چرا که 

معتقد هستیم در این تصمیم باید نظر تخصصی 
پلیس و شــهرداری نیز به دلیل مدیریت ترافیک 
اعمال گردد.وی با اشــاره به ممنوعیت برگزاری 
نمایشگاه های پر مخاطب در محل نمایشگاه های 
بین المللی، گفت: با اینکه مســئولیت ساماندهی 
ترافیک شــهر به عهده پلیس راهور و شــهرداری 
تهران اســت ، اما عجیب اســت که تصمیم گیری 
در مورد برگزاری نمایشــگاههای پر مخاطب در 
سطح شهر بدون اطالع این دو دستگاه انجام می 
شود و بدیهی است که سرفصل هایی چون ترافیک 

ســنگین و آلودگی هوا که محصول این تصمیم 
در معابر و مناطق اطراف نمایشــگاه است در این 
تصمیم لحاظ نشــده است در حالیکه شهرداری 
تهران در سنوات گذشته در محل عوارضی اتوبان 
تهران- قم نمایشگاه شهر آفتاب را احداث نموده 
اســت.وی افزود: اگر نمایشگاه شهر آفتاب دارای 
نقــص اســت باید برای رفع نقــص آن چاره ای 
اندیشــیده شــود تا نمایشگاه های پرمخاطب در 
آن برگزار شــود، چرا که جابه جایی نمایشــگاه از 
شهر آفتاب به هر نقطه از شهر نه توجیه ترافیکی 

دارد و نه زیســت محیطی و با هیچ منطقی قابل 
توجیه نیســت.وی افزود: تجربه پلیس در عرصه 
مدیریت شهری می گوید برگزاری چند نمایشگاه 
پربازدیــد که قطعــاً مخاطبان خودش را خواهد 
داشــت طبیعتــاً بر روی ترافیــک پایتخت تاثیر 
گــذار خواهد بــود و از طرفی پیش بینی حمل و 
نقل عمومی برای این موضوع نشده و مخاطبین 
اکثرا از خودرو شــخصی استفاده می کنند و این 
مساله قطعا با اعمال محدودیت و ممنوعیت های 

پلیس همراه خواهد شد.

یک مقام مسئول اظهار کرد:

کشور کار در  کودک  وجود بیش از 7 میلیون 
رئیــس انجمــن علمی مددکاری اجتماعی ایران بــا تاکید براینکه برای 
کــودکان کار و خیابانی فضایی برای مشــاوره و مــددکاری وجود دارد، 
گفت: متاسفانه اغلب کودکان کار به سبب مشکل در خانواده به خیابان 
کشیده می شوند، چراکه اغلب آنان یا خانواده خود را از دست داده اند یا 
خانواده شان در زندان هستند و برخی نیز پدرانشان دچار اعتیاد هستند 
یا نتوانسته اند برای خود شغل پیدا کنند. مصطفی اقلیما افزود: تعداد این 
کودکان در ایران کم نیســت و بیش هفت میلیون کودک کار در ایران 
وجــود دارد؛ تعــداد کودکانی کــه در پایتخت و درمعابر کار می کنند، در 
مقابل تعداد کودکان کار در کارگاه ها و کارخانه های شهرستان ها کم است، 

چراکه این کودکان در مقابل مبلغ کمتری حاضر به فعالیت می شوند، از 
این رو اغلب کارفرمایان با حضورشان موافقت می کنند.وی با بیان اینکه 
می توان با مشــاوره دادن بخشــی از روحیه آســیب دیده این کودکان را 
ترمیم کرد، گفت: اما تا زمانی که این خانواده ها برای تهیه مایحتاج خود 
نیازمند هستند، مشاور و مددکار نمی توانند نقش پررنگ و موثری را در 
زندگی این کودکان ایفا کنند.وی با اشــاره به کاهش حضور خیران در 
ایــن عرصــه، اظهار کرد: امروزه حتی خیران نیز کمک نمی کنند و ناامید 
شده اند؛ متاسفانه برای درمان، تهیه خوراک و پوشاک نیز کمک ها نسبت 
به گذشته کاهش چشمگیری داشته و شرایط سخت تر شده است.اقلیما 

با تاکید براینکه متاسفانه برخی از مددکاران متخصص این حوزه نیستند 
و رشــته تخصصی و تحصیلی آنها غیر مرتبط اســت، گفت: مددکاران 
می توانند علل و عوامل را بررسی کنند، اما این سازمان ها هستند که باید 
زیرساخت ها را فراهم کنند تا شاهد چنین آسیب های اجتماعی نباشیم.

همچنین متاسفانه در بیمارستان ها هم باید متخصص مددکاری حضور 
داشته باشد، اما فقط یک اتاق را به نام مددکار بازگشایی می کنند و دیگر 
متخصصان حوزه های پزشکی در اتاق ساکن می شوند.وی افزود: مسئوالن 
باید مساله کودکان کار را جدی بگیرند و تا زمانی که کار های زیرساختی 

رفع نشود، معضلی به نام کودکان کار را شاهد هستیم.

گشایی مدارس اعتراض دارند؛ خانواده ها به شیوه باز

آموزش حضوری یا رفع تکلیف
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 معاونت طرح وتوسعه 
همگام با سیاســت اقتصاد مقاومتی

 ارائه مجوز محصول جدید بیمه ای به ۶ شرکت بیمه 
در ۶ طرح مختلف 

 ارائه مجوزهای موردی بیمه ای به ۶ شــرکت بیمه 
در ۳ رشته مختلف شامل بیمه عیوب اساسی و پنهان 
ساختمان، بیمه کرونا در بیمه نامه حوادث اشخاص و 

بیمه مسئولیت مدنی برای حرفه های مختلف
 ارائه چارچوب شرایط عمومی بیمه مسافران عازم به 
خارج از کشــور، چارچوب شرایط عمومی بیمه زندگی 
به شــرط فوت، چارچوب شرایط عمومی بیمه زندگی 
به شرط حیات، چارچوب شرایط عمومی بیمه زندگی 

مختلط به تمام شرکت های بیمه ای
 تدوین بودجه مصوب و اصالحی ســاالنه )سال های 

۱۳۹۹ و ۱۴۰۰( بیمه مرکزی ج.ا.ایران؛
 تدویــن پروژه  بیمه مرکــزی ج.ا.ایران برای اجرای 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی برای سال ۱۳۹۹ 
و ۱۴۰۰ و تدویــن منشــور پروژه های راهبردی بیمه 

مرکزی ج.ا.ایران و پایش مستمر آن؛
 ارائه گزارش عملکرد برنامه پنج ســاله ششم توسعه 
در سامانه )رابت( سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 
 تهیــه و تدوین و انتشــار کتابچــه »گزیده قوانین و 
مقررات بودجه و برنامه ســال ۱۴۰۰ )و مقایســه آن با 

سال ۱۳۹۹(«.
 تهیه کتاب ســالنامه آماری صنعت بیمه و پوســتر 
آمــاری »نماگرهــای صنعت بیمه در ســال ۱۳۹۸ و 

۱۳۹۹« برای درج در پرتال سازمان.
 بررسی تقاضای تأسیس شرکت های بیمه: 

 قاضای تأســیس ۳۶ شرکت بیمه مورد بررسی قرار 
گرفت.

 مراتب موافقت اصولی با تأســیس ۵ شــرکت بیمه 
)شــرکت های بیمه اتکایــی آوای پارس،  بیمه اتکایی 
تهــران رواک، بیمــه مختلط پردیــس، بیمه مختلط 

هوشمند فردا و بیمه زندگی کاریزما( صادر گردید.
 پروانه تأسیس )موافقت با ثبت( شرکت بیمه اتکایی 

سامان صادر شد.
 بررســي و تأییــد صالحیت مدیرعامــل، قائم مقام 
مدیرعامــل، اعضاي هیئت مدیــره، معاونان، مدیران 

فنی و اکچوئران داخلی به تعداد ۲۳۰ نفر
 بررســی و صدور پروانه فعالیت کارگزاران رســمی 
بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای به تعداد ۸۲۵ پروانه

 یک صنعت زیر ذره بین نظارت
 تدوین دستورالعمل اصالحی"روش برآورد و کنترل 
کفایت ذخایرفنی رشــته بیمه شخص ثالث مؤسسات 

بیمه"و ابالغ به شرکتهای بیمه 
 مکاتبه و پیگیری دریافت اطالعات، بررسی، محاسبه 
و اعالم توانگری مالی شــرکتهای بیمه و افشــای آن در 

پرتال بیمه مرکزی ج.ا.ایران؛
 بررســی ترکیب ســهامداری شــرکت های بیمه در 
راســتای اجــرای قوانین و مقــررات مربوط و پیگیری 
رعایت نصاب ها وفق مندرجات آیین نامه شماره ۱۰۰؛
 بررسی گزارش توجیهی افزایش سرمایه و ارائه مجوز 
برگزاری مجامع عمومی فوق العاده به شــرکتهای بیمه 

به منظور افزایش سرمایه؛
 رســیدگی بــه اختالفــات بیــن صنــدوق تامین 
خســارت های بدنی و شــرکت های بیمه در راســتای 

مفاد ماده ۲۹ قانون بیمه شخص ثالث ؛ 
 کنترل ضریب خسارت انواع رشته های بیمه ای.

 همکاری در اجرای طرح نسخ الکترونیک با سازمان 
بیمه سالمت و سازمان تامین اجتماعی در مسیر صرفه 
جویــی در مصرف کاغــذ و چاپ دفترچه های درمانی، 

جلوگیری از جعل اسناد پزشکی. 
 رصــد و بررســی بیمــه نامه های مــازاد بر ظرفیت 
نگهــداری شــرکت های بیمه به منظور اخذ پوشــش 

اتکایی الزم از بازار بیمه.
 نظارت بر پیاده ســازی و اجرای آخرین نســخه وب 
سرویس رشته بیمه شخص ثالث، بدنه، هوش تجاری

 ایجاد مقدمات الزم جهت اعمال نظارت سیســتمی 
و پیشگیرانه در رشته های بیمه ای مرتبط با حمل کاال 
)باربری، مسئولیت متصدیان حمل داخلی و ...( و آتش 
سوزی و الزام شرکت های بیمه در تخصیص کد یکتا و 

درج آن بر روی بیمه نامه.
 بررســی عملکرد شــرکت های بیمــه در خصوص 

قراردادهای بزرگ از جمله قرارداد های بیمه ای.
 ابالغ بخشنامه های متعدد و مختلف به منظور حمایت 
از حقوق بیمه گذاران و یکسان ســازی رویه های مورد 
عمل شرکت های بیمه به عنوان نمونه ، تدوین و ابالغ 
کاربرگ های متحدالشکل اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ قانون 

بیمه شخص ثالث به تمام شرکت های بیمه
  بررســی آییــن نامه هــا و مقررات مربــوط و ارائه 

پیشنهادات برای اصالح 
 مشــارکت در کارگروه تخصصی راه اندازی مجتمع 
رســیدگی به تصادفات رانندگــی )مجتمع تخصصی 

تصادفات(؛
 نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده های ۳۰ و ۳۱ قانون 
بیمه اجباری خســارات وارد شــده به شخص ثالث، از 

طریق صدور بخشنامه تاکیدی.
نظــارت بر بیمه های زندگی

 بررسی و انطباق بیمه نامه های زندگی با سرمایه فوت 
باالی مبلغ تعیین شــده با مجوزهای صادره طبق ماده 
۶ آیین نامه شماره ۶۸ و بخشنامه های مرتبط با آن؛  

 اخذ و بررســی اطالعــات تمامی بیمه نامه های عمر 
زمانی گروهی 

 اخــذ و بررســی قراردادهــا و تفاهم نامــه منعقده 
شرکتهای بیمه با بانک ها یا صندوق ها 

 رسیدگی و پاسخگویی به تعداد ۱۱۲ فقره شکایات 
بیمه های زندگی؛

 تدوین استانداردهای حرفه ای محاسب فنی بیمه 
 بررســی صحت محاســبات ذخایر ریاضی در حوزه 

بیمه های زندگی اندوخته دار 
 اصالح درآمد ســرمایه  گذاری از محل ذخایر ریاضی 

موسسات بیمه در صورتهای مالی 
 محاسبه توانگری مالی و سطح توانگری شرکت های 

بیمه زندگی 
 پاســخ به اســتعالم های ســازمان امور مالیاتی در 
خصوص وضعیت ذخایر بیمه های زندگی شرکت های 
بیمــه مختلط و تمامی ذخایر فنی شــرکت های بیمه 

زندگی؛
 امکان سنجی محاسبه خالص ارزش دارایی سرمایه 
گــذاری منابــع حاصل از ذخیره ریاضی بیمه نامه های 

زندگی؛
 بررســی روشهای تفکیک ســرمایه گذاری از محل 
ذخیره ریاضی شرکتهای بیمه از سایر منابع با تاکید بر 
ســرمایه گذاری بصورت ســهام شــرکتهای بورسی و 

فرابورسی؛
نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای

 برنامه ریزی مســتمر به منظور سیســتمی نمودن 
فرآیند کنترل و نظارت بر نحوه اعطای پروانه نمایندگی 

توسط شرکتهای بیمه به اشخاص
 نظارت دقیق بر فرآیند نحوه انتخاب نمایندگان بیمه 

توسط شرکتهای بیمه 
 بررســی مدارک و مســتندات مربوط به تأســیس 
شرکتهای نمایندگی بیمه و موافقت با ثبت و تأسیس 

نمایندگان حقوقی.
 انجــام بازدیدهای نظارتی از دفاتر شــبکه خدمات 

بیمه ای )نمایندگان( 
 مشــارکت در ســاماندهی امور بیمه ای در مرزهای 

کشور 
 هماهنگی با نهادهای نظارتی و اطالعاتی به منظور 
شناسایی شبکه خدمات بیمه ای دارای اشتغال همزمان 
 بررســی، اعالم نظر و انجام اقدامات نظارتی الزم در 

خصوص شکایات واصله 
 برخورد نظارتی با استارت آپهای فاقد مجوز و نظارت 

میدانی بر عملکرد آنان
 جلوگیری از فعالیت دفاتر غیر مجاز بیمه ای از طریق 

ابالغ بخشنامه به تمامی فعاالن صنعت بیمه.
 انجام بازدیدهای نظارتی از شرکت های بیمه و دفاتر 
ارزیابان خســارت بیمه ای در راســتای کنترل بر نحوه 
فعالیت آنان و حسن اجرای مفاد آیین نامه ها و مصوبات 

شورایعالی بیمه.
نظارت بر شرکتهای بیمه و هماهنگی امور استانها

 نظارت مســتمر بر رعایت آیین نامه های گزارشگري 
 و افشــاي  اطالعات  مؤسســات  بیمه )۸۸(، صالحیت 
حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسســات بیمه 

)۹( و حاکمیت  شرکتی)۹۳( از قبیل:
 ۳۲ مورد نظارت بر خط از شرکت های بیمه و ۹ مورد 
بازدیدهای میدانی از شرکت های بیمه دررعایت آیین 

نامه های ۸۸، ۹۰ و ۹۳ و مکمل های آن 
 نظارت بر نحوه اجراي آییننامه گزارشگري و افشاي 

اطالعات مؤسسات بیمه )۳۲ مورد(
 نظارت مستمر بر اجراي آییننامه حاکمیت شرکتي)۴۰ 

مورد( 
 پیگیــری واریــز حدود مبلغ  ۸۵۵ر۲۷ میلیارد ریال 
توســط شــرکت های بیمه ای به حســاب خزانه بابت 
عــوارض بیمه نامه-های شــخص ثالث ســهم وزارت 

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 
 واریــز حــدود مبلــغ  ۹۹۴ میلیــارد ریال توســط 
شــرکت های بیمه ای به حســاب خزانه بابت عوارض 

بیمه نامه های شخص-ثالث سهم نیروی انتظامی 
 اقدامات الزم برای هوشمندســازی نظارت بر آیین 

 نامه های گزارشگري

 جهانی می اندیشیم، منطقه ای عمل می کنیم
 انعقاد قرارداد مازاد خســارت ریســک  )Risk( در 
رشته های آتش سوزی، مهندسی و پول در صندوق برای 
بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ۷ شــرکت بیمه ایران، آســیا، 
البرز، دانا، پارسیان، ملت و سامان با راهبری این سازمان 

و با سقف تعهد ۵ هزار میلیارد ریال برای هر ریسک؛
 انعقاد قرارداد مازاد خســارت حــوادث فاجعه آمیز 
)CAT( در رشــته های آتش سوزی، مهندسی و پول در 
صندوق برای بیمه مرکزی ج.ا.ا.  و ۴ شرکت بیمه ایران، 
آسیا، البرز و دانا با راهبری این سازمان و با سقف تعهد 

۱۰۰ هزار میلیارد ریال در هر حادثه؛
 انعقــاد قــرارداد مازاد خســارت ریســک و حوادث 
فاجعه آمیز )Risk & CAT( در رشــته انرژی برای بیمه 
مرکزی ج.ا.ا.  و ۹ شــرکت عضو کنسرســیوم انرژی با 

راهبری این ســازمان و با ســقف تعهد ۲۵۰ میلیون 
یــورو برای هر ریســک و ۵۰۰ میلیــون یورو برای هر 

حادثه فاجعه آمیز؛
 انعقاد قرارداد مازاد خســارت حــوادث فاجعه آمیز 
)CAT( در رشــته های آتش سوزی، مهندسی و پول در 
صندوق برای ۱۱ شرکت بیمه رازی، آرمان، دی،میهن، 
سرمد، سامان، تعاون، سینا، کارآفرین، معلم و تجارت نو 
با راهبری این سازمان و با سقف تعهد ۳۰ هزار میلیارد 

ریال در هر حادثه 
 انعقــاد قــرارداد مازاد خســارت ریســک و حوادث 
فاجعه آمیز برای قبولی های اختیاری و قراردادی بیمه 
مرکزی در رشــته های آتش سوزی، مهندسی و پول در 
صندوق با ســقف تعهد ۵ هــزار میلیارد ریال برای هر 

ریسک؛
 انعقاد قرارداد مازاد خســارت )Risk & CAT( بیمه 
مرکزی در رشته پی اند آی با حداکثر تعهد ۵۰ میلیون 

یورو؛
 انعقاد قرارداد مازاد خســارت در رشــته پی اند آی با 

راهبری بیمه مرکزی برای موسسه بیمه متقابل کیش 
و متقابل قشم با حداکثر تعهد دو میلیارد دالر؛

 انعقــاد قــرارداد مازاد خســارت بیمــه مرکزی در 
رشــته های باربری و کشــتی و بیمه هــای هواپیما با 

حداکثر تعهد ۱۱۰ میلیون یورو؛ 
 تمدید قرارداد اتکایی مشارکت درمان تکمیلی بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران با شــرکت سهامی بیمه دی با 

تعداد حدود ۲ میلیون نفر بیمه شده؛
 پوشــش اتکایی مسئولیت مدنی شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران با حداکثر تعهد ۶ هزار میلیارد ریال؛

 انعقــاد قــرارداد مازاد خســارت ریســک و حوادث 
فاجعه آمیــز )Risk & Cat( در رشــته های غیرباربری 
جهت پوشش ریسک های صادره نمایندگی های خارج 
از کشــور شــرکت ســهامی بیمه ایران با راهبری بیمه 

مرکزی و با سقف تعهد ۲۵ میلیون یورو؛ 
 انعقــاد قــرارداد مازاد خســارت ریســک و حوادث 
فاجعه آمیز )Risk & Cat( در رشــته های باربری جهت 
پوشــش ریســک های صادره نمایندگی های خارج از 
کشــور شــرکت ســهامی بیمه ایران با راهبری بیمه 

مرکزی و با سقف تعهد ۱ میلیون یورو؛
 تمدید قرارداد اتکایی مشارکت مسئولیت با شرکت 
سهامی بیمه معلم با حد تعهد ۴۰۰ میلیارد ریال برای 

هر بیمه نامه؛
 پوشــش اتکایــی مســئولیت مدنی شــرکت های 

مهندسی هواپیمایی فارسکوه، سوخت رسانی اوج
 انعقــاد قــرارداد مازاد خســارت ریســک و حوادث 
فاجعه آمیز )Risk & CAT( در رشــته های غیر باربری 
برای پوشش ریسک های صادره نمایندگی های خارج از 
کشور شرکت سهامی بیمه ایران با راهبری این سازمان 

و با سقف تعهد ۲۵ میلیون یورو؛
 ارائه مجوز بیمه نامه های گروهی برای منازل مسکونی 
/ اداری سازمان ها، ارگان ها، شهرداری ها، استانداری ها و 
... با پوشش خطرات اصلی و تبعی بیمه های آتش سوزی 

)آصا، زلزله، سیل، طوفان و ... ( 

 ارائه مجوز صدور بیمه نامه و مشــارکت در پوشــش 
بیمه ای بســیاری از ریســک ها و پروژه های عملیاتی و 

زیربنایی.
 صدور و ارائه خدمات بیمه ای به کشورهای همسایه:

 تقویــت همکاری هــای بین المللی با کشــورهای 
همسایه و عضو اکو

 امضاء تفاهم نامه با کشــورهای افغانســتان، سوریه 
و ارمنستان 

 برقراری ارتباطات دوجانبه با کشورهای تاجیکستان، 
ترکمنستان، عراق، ازبکستان، ترکیه و گرجستان

 میزبانی هیات عراقی در ایران

 فرهنگ بیمه ای و بیمه فرهنگی
  پاسخگویی به ابهامات رسانه ای

 تهیه و بارگذاری بیش از  ۸۷۰مطلب  و ۱۶۰ استوری 
در اینســتاگرام بیمه مرکزی بــا حدود چهل هزار نفر 

دنبال کننده
 برگزاری الیو اینســتاگرام بیمه مرکزی )دوشنبه ها 

با بیمه(
 تهیه و تولید کلیپها، اینفو موشن ها و اینفو گرافی های 

مختلف
 برگــزاری دوره های آموزشــی تخصصی برای خبر 

نگاران
 تهیه و انتشار کتب بیمه ای)تهیه تولید و انتشار ۶۷  
عنوان کتاب در سه سطح» بیمه برای کودکان«، »بیمه 

برای همه« و  »بیمه برای کارشناسان« 
 تهیــه و انتشــار ماهنامــه پیــک بیمــه بصــورت 

مداوم)۱۲شماره(
 تهیه ،تولید و انتشــار گزارش عملکرد سالیانه التین 

)Annual Report(
 برگزاری هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر 

صنعت بیمه
 برگزاری پنجمین جشنواره بیمه در رسانه 

 هماهنگی هــای الزم برای امضــای تفاهم نامه های 
مختلــف با دســتگاه ها و نهادهای گوناگــون مانند » 
فدراســیون موتورســواری، انجمن بهره وری، سازمان 

حفاظت از محیط زیست و...
 برگزاری مداوم جلســات شورای هماهنگی مدیران 
روابــط عمومی صنعت بیمه کشــور و هماهنگی های 
الزم بــرای اجرای برنامه های مشــترک با هدف ایجاد 

هم افزایی و همگرایی بیشتر
 هماهنگی های الزم برای اجرایی شــدن برنامه های 

ستاد امربه معروف و نهی از منکر، اقامه نماز و....
 تغییر شکلی و محتوایی پرتال بیمه مرکزی به آدرس 

www.centinsur.ir
 تهیه ، تولید و پخش مجموعه تلویزیونی دور برگردون 
با هدف اصالح رفتار ترافیکی و کاهش تلفات ناشــی از 

حوادث رانندگی
 تهیه ، تولید و پخش سریال طنز تلویزیونی پالک۱۳ 

با هدف توسعه فرهنگ بیمه )در حال پخش(
 تهیه تولید سرود بیمه ای مختص کودکان

 اجــرای پروژه سراســری و ملی "زنــگ بیمه" برای 

دانش آموزان مقطع ابتدایی ) شهر تهران توسط بیمه 
مرکزی و مراکز اســتان ها توسط شرکت های بیمه(، با 
هدف آشنایی تعداد۸میلیون و ۱۷۴هزار و ۸۷۵ دانش 
آموزمقطع ابتدایی با مفاهیم بیمه ای از طریق نمایش 
 گنجانــدن بیــش از ۱۲۸مطلــب بیمه ای در کتب 
درسی دانش آموزان) با این پروژه عمال تعداد ۵میلیون 
و  ۸۴۴هزار و ۱۰۵نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه 
اول و دوم با مهم ترین اصطالحات بیمه ای در کتابهای 

درسی آشنا می شوند(

 ریسک، کلید واژه صنعت بیمه
راه انــدازی مرکــز توســعه مدیریت ریســک؛تدوین 
راهنمای حاکمیت ریســک موسســات خدمات مالی 
کشــور؛همکاری با ســازمان مدیریت بحران و ســایر 
سازمان های مرتبط با قانون مدیریت بحران کشور؛راه 
انــدازی پرتال اطالع رســانی مرکز توســعه مدیریت 
ریسک؛ترجمه و انتشار گزارش مدیران ریسک اروپایی 
موســوم به FERMA ۲۰۲۰؛ارائه پیشنهاد انجام طرح 
پژوهشــی در خصوص ســنجش میزان توسعه یافتگی 
سیســتم مدیریت ریسک ســازمانی در مدل کسب و 
کار و فرهنگ ســازمان های کشور به پژوهشکده بیمه. 
ایــن طــرح به تصویب رســیده و مراحل انجام آن آغاز 

شده است؛ 

 ســالمت در صنعت
 بازرسی از شعبات و نمایندگان شرکت های بیمه؛

 امور مربوط به سامانه ارزیابی عملکرد تسما 
 پیاده ســازی کانون حسابرسی داخلی صنعت بیمه 

وابسته به انجمن حسابرسی داخلی ایران.
 تنظیم و تدوین چک لیست های حسابرسی داخلی 

و تهیه منشور حسابرسی داخلی .
 بررســی منشأ ســرمایه شــرکتهای بیمه در زمان 

تأسیس و یا افزایش سرمایه.
 بررسي سوابق سهامداران شرکتهاي بیمه در شرف 

تأسیس و در شرف افزایش سرمایه.
 بررســي و انجــام فاز مطالعاتــي در خصوص الزامات 
و نیازمندي هاي ایجاد ســامانه جامع رصد، شناسایي و 
بررسي معامالت مشکوک به پولشویي در صنعت بیمه.

 ایجاد دسترســي تمامی اشــخاص مشــمول تحت 
نظارت بیمه مرکزی ج.ا.ایران توســط ســامانه سنهاب 

به اطالعات مورد نیاز و سامانه های مرتبط.
 پیشنهاد اصالح دستورالعمل های مبارزه با پولشویی 

صنعت بیمه به مرکز اطالعات مالی.
   ســامانه پاســخگویی با تعداد متوسط )4( 

کارشناسان در این سامانه :

کل تماس 
دریافتی در 

سامانه 2342

مجموع 
زمان 

مکالمات 
)ساعت(

میانگین 
زمان 

مکالمات 
)روزانه(

میزان 
رضایتمندی 

)درصد(

7/ 4از 1105 دقیقه215429:23

رشته ها ی 
بیمه ای

بیمه های 
شخص ثالث 

و بدنه

شبکه 
سایر مواردفروش

تعداد فراوانی 
سواالت 
مطروحه
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 عصر طالیی صنعت بیمه در بستر الکترونیک
توسعه زیرساخت هاي مرکز داده؛ توسعه شبکه ارتباطي 
بین بیمه مرکزي، شرکت هاي بیمه و ذینفعان حقوقي؛ 
توســعه ســامانه هاي یکپارچه اطالعــات مدیریتي، 
عملیاتــي و نظارتي؛ تامیــن نیازمندي هاي اطالعاتي 
شــرکت هاي بیمه؛ مکانیزه سازي خدمات، پشتیباني، 
و فرایندهاي سازمان براي واحدهاي داخلي و ذینفعان 
خارجي؛ و تعامل مکانیزه با ســایر سازمان هاي مرتبط 

با صنعت بیمه؛
 ایجاد ســامانه یکپارچه نظارتي و تسهیل امر نظارت 

در حوزه هاي نظارتي بیمه مرکزي 
 تخصیص کد یکتای بیمه مرکزی به بیمه نامه های 
منطبق با شاخص ها در رشته شخص ثالث و حوادث 
راننــده که ســهمی حدود پنجــاه درصد از پرتفوی 
صنعــت بیمــه را دارد و بیمــه نامه هــای منطبق با 
شــاخص ها در رشــته های باربری، متصدیان حمل 

کاال و  آتش سوزی
 ســاماندهی شــبکه فروش و ایجاد بانک اطالعاتی و 

کارتابل های ارتباطی ویژه با بیمه مرکزی
 ایجاد ســرویس ها و خدمات الکترونیکی متنوع در 
پرتال بیمه مرکزی، در درگاه ملی خدمات و دولت همراه 

برای استفاده شهروندان، کسب و کارها و سازمان ها
 تغذیه اطالعاتي سامانه یکپارچه اطالعات اقتصادي 

کشور با داده هاي صنعت بیمه
 ایجاد بســتر الزم برای یکپارچه ســازي و تســهیل 
تبادل اطالعات از طریق اتصال به بانک های اطالعاتی 
دستگاه هاي دیگر از قبیل نیروي انتظامي، ثبت احوال، 
پست، وزارت امور اقتصادي و دارائي، راهداری، وزارت 

امور خارجه، سازمان امور مالیاتي و ...
 طراحی، توســعه و پیاده ســازی ســرویس تعاملی 

کارپوشه ملی ایرانیان
 ارائه خدمت الکترونیکی اســتعالم ســوابق بیمه ای 
افراد برای بهره برداری در نرم افزار موبایل دولت همراه

 تهیه نرم افزار جامع موبایل
 اصــالح فرآیند ها و روش های انجام کار در راســتاي 
اجراي مواد قانوني ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه و 
بخشنامه ها و تکالیف اصالح نظام اداري که ماحصل آن 
به شناســایي ۱۶ گروه فرآیندي، ۷۰  فرآیند، ۱۷۰ زیر 
فرآیند، ۱۰۸ شناسنامه فرآیند، و نتیجتاً منجر به تعداد 

۶۲ خدمت و حدود ۹۰ نمودار فرآیندي خدمت شد.
 راه اندازی ســوئیچ بیمه برای هوشــمند ســازی و 
کمــک بــه ارائه خدمات بیمه ای بــه صورت مکانیزه و 
ایجاد زیرســاخت الزم برای ورود فراگیر شــرکت های 
دانش بنیان و کسب و کارهای دیجیتال به صنعت بیمه 
به منظور مدیریت و نظارت بر فعالیت اینشــورتک ها، 
استارتاپ ها و فین تک ها و شرکت های دانش بنیان از 
طریق ارائه ســرویس های Api صنعت بیمه به کسب و 

کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات.
 کســب رتبــه اول در چهــار دوره ارزیابي وبگاه ها و 

خدمات الکترونیکي سازمان فناوري اطالعات

 شورای عالی بیمه
 بررســی تقاضای تاســیس شرکت های بیمه اتکایی 
پــارس، فردیــس، اتکایــی تهران، فــردا، اتکایی رایا، 

زندگی هامرز، مختلط سروش
 بررسی و تصویب مقررات بیمه ای

 رسیدگی به گزارشات بیمه مرکزی
 گزارش سند راهبردی صنعت بیمه برای افق ۱۴۰۴؛

 گزارش محاســبه شاخص توانگری مالی مؤسسات 
بیمه در سال ۱۳۹۹؛

 بیمه در مسیر توسعه
گذاری اداره کل سرمایه 

 رشــد ۵۷ درصدی قیمت تمام شــده پرتفوی سهام 
بیمه مرکزی

 رشــد ۱۶ درصدی ارزش روز پرتفوی ســهام بیمه 
مرکزی 

 رشد ۴۱ درصدی سود حاصل از خرید و فروش 
کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی اداره 

 تدوین دستورالعمل سومین دوره انتخاب کارمندان 
و مدیران برگزیده صنعت بیمه و ابالغ و اجرای آن

 دیجیتال ســازی اســناد آرشــیوی بیمه مرکزی 
عملیاتی کردن اپلیکیشن خدمات اداری و رفاهی

 شفافیت سازی در مناقصات سازمانی 
 مناسب سازی فضاهای اداری برای مراجعین 

 اقدام به منظور استقرار چرخه بهره وری
صنعت بیمه بر مدار قانون

 طرح دعوی و دفاع از دعاوی و شــرکت در جلســات 
رســیدگی محاکم و پاســخ به اســتعالمات و تهیه ، 
اصــالح یا اعــالم نظر درخصوص لوایــح، آئین نامه و 

دستورالعمل های دولت
 بررســی و اعالم نظر در خصوص پیش نویس آیین 

نامه ها، اساسنامه ها، قراردادها،تفاهم نامه ها
 پیگــرد قضایــی اخالل گران در نظام بیمه کشــور و 

سودجویان از عنوان بیمه مرکزی

 صنعت بیمه؛ مرزهای اطمینان و امنیت
 انجام فرایند تعیین صالحیت عمومی کارکنان کلیدی 
موضوع آیین نامه ۹۰ شــورای عالی بیمه و متصدیان 
مشــاغل حســاس در سطح کل صنعت بیمه و پاسخ به 
تمامی اســتعالمات مراجع ذیصالح حفاظتی و امنیتی 

کشور درخصوص موضوعات مرتبط در صنعت بیمه.
 پیگیری تشــکیل و عضویت کمیته امنیت فناوری 

اطالعات و مقابله با حوادث سایبری.
  ابالغ بخشنامه ها و دستورالعمل های امنیت اطالعات 
و شبکه های ارتباطی در حوزه پدافند سایبری از مرکز 
راهبردی افتا و ســازمان پدافند غیر عامل ، مرکز ماهر 
وسایر به مرکز فاوا سازمان و سایر حوزهای فاوا و انجام 
تســت نفوذ و ارزیابی امنیتی بر ســامانه های حساس 

بیمه مرکزی ج.ا.ا
 تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به حوادث رانندگی 

و امور بیمه ای
 پیگیری پیاده ســازی ســامانه ثبت و اعالم تخلفات 

در صنعت بیمه
 پیگیری پیاده سازی سیستم هوشمند کشف تقلب

 تدوین پیش نویس آیین نامه الزام مؤسسات بیمه به 
شناسایی و گزارش عملیات مشکوک به تقلب بیمه ای

 بازدید از پایانه ها و بازارچه های مرزی و مبادی ورودی 
)زمینی( به کشور در ۱۲ استان مرزی و مرزهای هوایی 
حضرت امام )ره( تهران، شهید هاشــمی نژاد مشــهد و 

شهید مدنی تبریز.
 الزام شرکت های بیمه در خصوص : عرضه بیمه نامه 
مســافرتی اتباع ورودی به ســه زبان فارسی، انگلیسی 
و زبــان محلــی ، صدور بیمه نامه بصورت آنالین و اخذ 
کد یکتا و نیز حذف صدور بیمه نامه بصورت دســتی 
)استفاده از دستگاه مکانیزه طراحی شده( و پاسخگویی 
از طریق کال سنتر مستقر در ستاد مرکزی شرکت های 
بیمه و درج کامل پوشــش های بیمه ای )خسارت های 
قابــل پرداخت( و حق بیمــه مصوب دریافتی در بیمه 

نامه عرضه شده به اتباع خارجی ورودی.

 گزارش اهم  فعالیت های بیمه مرکزی 
صنعت بیمه در یک نگاهجمهوری اسالمی ایران  منتهی به آذر1۴۰۰

صنعت بیمه در هر جامعه ای از شاخص های مهم اطمینان عمومی، اعتماد اجتماعی، رفاه اقتصادی و امید به آینده به شمار می رود 
کند.  آنچه در پی می آید دماسنج  گذرگاه این صنعت عبور می  کار و همچنین سطح معیشت مردم از  کیفی کسب و  کمی و  و مسیر توسعه 

کند.  کنار دو نهاد بانک و بازار سرمایه، نقش ضلع مکمل اقتصادی را ایفا می  که در  گر صنعت مادری است  صنعت بیمه و نما


