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غم-سفره-های-خالی
##غم-سفره-های-خالی

A budget deficit occurs when the government spends more money than it earns. Against the budget deficit, there is a budget surplus. The budget deficit accumulated over several years is called 
government debt. The budget deficit is usually financed by internal or external borrowing. Lack of proper control and organization of government expenditures and revenues leads to budget 
deficits. To calculate the budget deficit in the Iranian economy, the difference between government revenues and payments is measured. In general, the budget deficit is the difference between 
government revenues and expenditures. To reduce this gap, either government revenues must increase or expenditures must be reduced. The country’s budget problems are structural prob-
lems, but the government has provided short-term solutions for them, and worse, in the name of structural reforms, it will implement the same short-term and short-term procedures. On the 
other hand, the current unbridled costs, which are mainly due to the clutter of state-owned companies, have fattened the expenditures, which together create a budget deficit. The government’s 
current strategies, such as withdrawing from the National Development Fund, issuing bonds and increasing liquidity, are nothing but inflation and leaving a heavy debt on the next government. 

Extract leading article;
How does the government cope with the budget deficit?

کیاست- در وضعیت تحریم ایران و با وجود ویروس 
فتتاح پروژه ها در اصفهان،  منحوس کرونا، آمار ا
نسبت به سال گذشته هم بر مبنای اعتبار و هم از نظر 

تعداد پروژه ها افزایش داشته است.
استاندار اصفهان ضمن گرامیداشت هفته دولت گفت: 
۱۸۸۴ پروژه عمرانی با سه هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان 

اعتبار در این استان افتتاح می شود.
عباس رضایی در نشستی با حضور خبرنگاران که به 
صورت مجازی برگزار شد، اظهار داشت: تعدادی از 
پروژه ها شامل چند منبع اعتباری از جمله ملی یا ملی 
استانی شده، استانی و شهرداری ها است و از مجموع 
د ۴۷۷ پروژه مربوط به شرکت  این پروژه ها، تعدا

مخابرات و شرکت ارتباطات سیار استان است.
استاندار اصفهان با اشاره به پروژه های آغاز عملیات 
عمرانی در هفته دولت سال جاری گفت: ۱۳۳ پروژه 
با اعتباری بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان با منبع اعتباری 

ملی، ملی استانی شده و شهرداری است.
فتتاح پروژه ها نسبت به سال  وی بیان کرد: آمار ا
گذشته بر مبنای اعتبار با وجود تحریم ها و کرونا و 
هزینه های مربوط به آن هفده درصد و از نظر تعداد 
رضایی  است.  داشته  افزایش  درصد   ۸.۶ پروژه 
خاطرنشان کرد: آمار پروژه های آغاز عملیات عمرانی 
نسبت به سال گذشته به لحاظ اعتبارات هزینه شده 
به ویژه در بخش مسکن ملی ۱۴۲۵ درصد و به لحاظ 

تعداد پروژه ۱۳۷ درصد افزایش داشته است.
وی آزادراه کنارگذر شرق اصفهان )از محور کریدور 
شمال به جنوب( با اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان، شرکت 
آریای کیمیای خوانسار تولید چسب های چوب، پروژه 
آفتاب در راستای پل سازی و راهسازی و فضای سبز، 
پاکت های  توسعه(  )طرح  مقدم  اصفهان  تولیدی 
ز پروژه های  ر و گلخانه امین در شهرضا ا روکش دا
فتتاح در هفته دولت سال جاری  عمرانی شاخص ا

خواهد بود.
برغم  اظهارداشت: خوشبختانه  اصفهان  ر  استاندا
مشکلات و محدودیت های موجود و با توجه به کرونا 

که بسیاری محدودیت ها را بوجود آورده سفرهای 
شهرستانی فراوانی به سمیرم، خوانسار، کاشان و 

چادگان داشتیم.
وی ادامه داد: در این سفرهای شهرستانی در خدمت 
۷۶۸ نفر از هم استانی ها بودیم که ۹۵ درصد مسایل و 

مشکلات محقق شده است.
برگزاری شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 

و 31۵ مصوبه استانی و ملی
رضایی در خصوص پرسش کیاست که»استانداری 
نهادهای  و  خصوصی  بخش  واسط  حلقه  بعنوان 
در  یا  آ شود،  می  محسوب  هم  عمومی  و  دولتی 
کرونا  شیوع  رسمی  علام  ا ز  ا که  زمانی  طول 
با  موثری  رتباط  ا نسته  توا گذرد،  می  کشور  در 
بخشی  بین  یی  فزا ا هم  جهت  در  ها  دستگاه 
کاهش  برای  دولتی  بخش  قدرت  شدن  اهرم  و 
آسیب ها و عوارض این وضعیت در میان بخش 
کند؟ گفت: هماهنگی و همدلی  ر  برقرا خصوصی 
همه  برای  مختلف  مقاطع  در  استان  در  خوبی 
قتصادی وجود  لان ا د، جناح ها، گروه ها و فعا فرا ا
رد که برای مثال می توان به برگزاری شورای  دا
کرد  اشاره  و بخش خصوصی  و گوی دولت  گفت 
که  مصوبه   ۳۱۵ تاکنون  که  حالیست  در  ین  ا و 
داشتیم. ملی  مصوبه   ۵۱ و  استانی  مصوبه   ۲۶۴

و  اظهارکرد: در شورای گفت و گوی دولت  وی 
بخش خصوصی بیش از سه هزار و ۹۷۵ نفر ساعت 

کارشناسی برای مصوبات انجام شده است.
 ۷۰ ز  ینکه تاکنون بیش ا ر اصفهان با بیان ا ندا استا
درصد مصوبات در استان اجرایی شد و بقیه در حال 
اجراست، اضافه کرد: هشت طرح جامع سلامت، 
قتصادی در  لان ا ز فعا تصویب بسته های حمایتی ا
ز تولید ملی شامل جهاد کشاورزی،  سال حمایت ا
لار  لیاتی، تامین اجتماعی و تا مور ما رات کل ا دا ا
بورس و اوراق بهادار از اهم مصوبات شورای گفت و 
گوی دولت و بخش خصوصی است. بارش ها نسبت 

به سال گذشته ۴۵ درصد کاهش داشت.
وی با اشاره به ستاد استانی پیشگیری و مدیریت 
۴۴ جلسه ستاد کرونا  بیماری کرونا گفت: تاکنون 

برگزار شد و ۶۵۷ مصوبه به تصویب رسیده است.
نسانی  ا بع  منا توسعه  و  مدیریت  معاون  همچنین 
بتدای شیوع  ینکه در ا نداری اصفهان با بیان ا استا
استان  در  مدیریت  ستاد  تشکیل  و  کرونا  بیماری 
اقدامات وسیعی در این راستا آغاز شد، افزود: ایجاد 
دستگاه های  بین  یی  و همگرا هماهنگی، همدلی 

عضو ستاد و بومی کردن مصوبات ستاد ملی بود.
ایوب درویشی افزود: با توجه به ظرفیت های علمی، 
تولیدی و صنعتی شرکت های دانش بنیان استان 

اصفهان تولیدات و اختراعات توسط این شرکت ها 
صورت گرفت.

بخش  در  محور  سلامت  تولیدات  کرد:  بیان  وی 
لات تولید ماسک در  ضدعفونی و ساخت ماشین آ
ز  قناع سازی مردم و کمک ا ستاد استانی کرونا و ا
بله با بیماری و استفاده  توان مردمی در جهت مقا
ز ظرفیت عظیم خیران و سازمان های مردم نهاد  ا

مدنظر قرار گرفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
نیز در خصوص این پرسش افزود: از ابتدای شیوع 
کرونا با کمک بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی 

توانستیم  اثرات زیان آور کرونا را کاهش دهیم. 
بیان کرد:  یجاد شهرک پوشاک  ا به  اشاره  با  وی 
خوشبختانه شهرک پوشاک، کیف و کفش در شهرک 
بزرگ شمال اصفهان ویژه صنایع نساجی مستقر 
مجاور  در  کارگاهی  مجتمع  بخش  و  شد  خواهد 

شهرک صنعتی کمشچه مکان یابی شده است.
قاضی عسگر ادامه داد: همچنین ۲ شهرک صنعتی 
غذای حلال در گلپایگان و اصفهان برنامه ریزی و 
در حال تاسیس است که زمینه صادرات غذای حلال 

مورد توجه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان 
گفت: در سه ماهه نخست سال جاری با ۸۹۲ مجوز 

بخش  مجوزهای  صدور  لحاظ  به  ا  ر اول  رتبه 
کشاورزی در کشور کسب کردیم.

وی با اشاره به نرخ بیکاری در منطقه بیان کرد: در 
اواخر سال ۹۷ نرخ بیکاری استان حدود ۱۴.۴ درصد 
و در سه ماهه پایانی سال ۹۸ به ۱۰.۳ درصد رسید از 
این رو برنامه ما تک رقمی شدن نرخ بیکاری بود اما 
نه با شیوع کرونا نرخ بیکاری به ۱۱.۹ درصد  متاسفا

رسیده است.
پیشنهادات ستاد استانی اصفهان به ستاد ملی کرونا

حمایت  شیوه  اصفهان،  ر  ندا استا رضایی  گفته  به 
ثر بیماری  قتصادی که در ا ز صنوف و واحدهای ا ا
کرونا متضرر شدند، نحوه برگزاری آزمون سراسری 
کنکور، نحوه برگزاری مراسم عزاداری در ماه محرم 
و صفر و پیشنهاد چگونگی حضور کارکنان محرم در 
ساعت اداری در ادارات از پیشنهادات ستاد استانی 

به ستاد ملی کرونا بوده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ویژگی سال تحصیلی 
جدید به لحاظ شیوع کرونا، اولویت اصلی آموزش 
یمنی و سلامت دانش  و پرورش استان بهداشت، ا

آموزان و معلمان است.
یرنا  ر ا ر اصفهان در پاسخ به سوال خبرنگا ندا استا
ز  ا رو  فرا مشکلات  برغم  دولت  ینکه  ا بر  مبنی 
قدامات خوبی در  تحریم ها گرفته تا فروش نفت ا
حوزه های مختلف داشته که چشم انداز این اقدامات 
را چگونه ترسیم می کنید، بیان کرد: مردم کشور و 
استان اصفهان فهیم و آگاه هستند و ریشه گرانی ها را 
می دانند و در ادامه گفت؛ افرادی که صحبت از گرانی 
کرده و مدام برجام را ناکارآمد می دانند پیشنهاد آن ها 

برای این وضعیت چه بود؟
حقوق  سازی  همسان  اظهارداشت:  رضایی 
در  ما  ا بود  مدنظر  لها  سا شاغلان  با  بازنشستگان 
ین  ا در  مثبتی  قدم  تحریم ها  و  کرونا  یط  شرا
دولت  تلاش های  مرهون  که  شد  برداشته  راستا 
چشم  رو  ین  ا ز  ا است  اسلامی  جمهوری  نظام  و 
ز دولت را خوب و قابل قبول توصیف می کنم. ندا ا

؛| منطقه ویژه  |  با وجود تحریم ها و فضای کرونا�ی
آمار پروژه های قابل افتتاح هفته دولت در اصفهان افزایش داشته است
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Yazd earns 103$ million in exports during four months
More than 860,000 tons of non-oil commodities worth $103 million were exported from Yazd province, central Iran, 
during the first four months of the current fiscal (March 20- July 21), a senior official said.“The main products exported 
over the period were construction materials, such as tiles and ceramics, steel and glass products, iron bars and Molyb-
denum dioxide,” Mohammadreza Alamdar-Yazdi, the head of Yazd Industries, Mining and Trade said.Iraq, Afghani-
stan, Syria, Pakistan, the UAE, Azerbaijan, Oman, Armenia, Turkey and the Netherlands were respectively Yazd’s top 
customers in the four months, he added.Alamdar-Yazdi noted that some around 11,000 tons of goods worth $38 mil-
lion were imported through the province’s customs during the same period.Industrial machinery, parts and equipment, 
electricity and electrode equipment, chemicals, cellulose and polymer were the main goods imported into the province.

کیاست/  وحید ریحا�ن کسری بودجه هنگامی رخ می دهد 
که دولت بیش از درآمد خود پول 
خرج کند. در برابر کسری بودجه، مازاد بودجه وجود دارد. به کسری 
بودجه انباشته شده طی چند سال بدهی دولت گفته می شود. تامین 
کسری بودجه معمولا از طریق استقراض داخلی یا خارجی انجام می 

شود .
عدم کنترل و ساماندهی صحیح هزینه ها و درآمدهای دولت منجر 
به ایجاد کسری بودجه می شود. برای محاسبه میزان کسری بودجه 
در اقتصاد ایران، اختلاف بین درآمدها و پرداخت های دولت اندازه 

گیری می شود .
درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، مالیات ها، فروش ارز، انحصارها 
و مالکیت دولت، فروش کالاها و خدمات، بهره دریافتی بابت وام های 
پرداختی دولت به خارج و... جز درآمدهای دولت محسوب می شود .

تبعات کسری بودجه، مانند افزایش نرخ تورم در صورت استقراض 
دولت از بانک مرکزی یا هزینه بالای تامین مالی در صورت استقراض 
از مردم، نیاز به توضیح ندارد. اما سوال پیش روی سیاست گذاران و 

تحلیلگران آن است که بهترین راه کاهش کسری بودجه چیست؟
به صورت کلی کسری بودجه اختلاف میان درآمدهای دولت و مخارج 
آن است. برای کاهش این اختلاف یا باید درآمدهای دولت افزایش 

یابد یا باید از مخارج آن کاسته شود .

در پی این نوع برخورد با مسایل اقتصادی، هم مشکلات مذکور باقی 
خواهد ماند، هم مفاهیمی همچون اصلاح ساختاری تخریب می 
شود .مشکلات اساسی بودجه کشور در سمت منابع را می توان به 
وابستگی تاریخی به درآمدهای نفتی تعبیر نمود که در زمان کاهش 

این درآمدها، منابع را با عدم تحقق روبرو می کند .

راهکار حل این مشکل نیز به کاهش وابستگی به نفت و کاهش 
هزینههای جاری باز می گردد، اما نه با راه حل هایی که دولت در 

پیش گرفته است .بنابراین در شرایط کنونی باید بر کاهش ریخت 
و پاش دستگاه ها و شرکت های دولتی بیشتر تاکید شود .هدایای 
مختلف، تشریفات گوناگون و هزینه های غیر ضروری در شرایط 
کنونی هیچ توجیهی ندارد و برای درمان کسری بودجه، می توان از 

همین موارد آغاز کرد .
اصلی ترین راه و پایدارترین روش جبران کسری بودجه اصلاح نظام 
مالیاتی است که از چند جنبه می توان به آن نگریست .یکی از این 
موارد، جلوگیری از فرار مالیاتی است که دولت می تواند با استفاده 
از ابزارهای خود آن را تحقق ببخشد .حداقل برآوردی که مسوولان 
برای فرار مالیاتی عنوان کرده اند، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است که 
بر اساس برخی برآوردها تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می شود.

راه دیگر، پیش بینی و تدارک منابع جدید درآمدی است .
هم اکنون بازاری به استعداد بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در اطراف ما وجود 
دارد که فرصتی بی بدیل برای تولید و صادرات و ارزآوری کشور فراهم 
نموده است .این موضوع را از هر جنبه ای که نگاه کنیم، پر سود است. 
هم از بابت افزایش تولید و رشد اقتصادی از طریق تولید با هدف 
صادرات، هم از نظر کاهش بیکاری از طریق صادرات نیروی کار و 
هم از جنبه افزایش امنیت اقتصادی و کاهش اثر تحریم ها، از طریق 

گره زدن اقتصاد کشور با یک بازار چند صد میلیونی .
برای جبران کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۳۹۹ می توان به 

راهکارهایی همچون؛ جلوگیری از فرار مالیاتی، اخذ مالیات از سود سپرده های 

بانک، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، کاهش معافیت های مالیاتی، وصول 

بدهی های معوق مالیاتی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهای غیر 

ضروری، حذف سه دهک باالی درآمدی از یارانه های نقدی، تعرفه گمرکی 

و کاهش مالیات بر خرید و فروش سهام و افزایش سهم دولت اشاره کرد .

طبق برآوردها، تنها از مجموع همین پیشنهادهای ساده و کاملا 
منطقی و بدون معارض جدی، مبلغی معادل ۱۰۳ هزار میلیارد تومان 
از کسری بودجه جبران می شود. باید توجه داشت که این موارد تنها 
مواردی هستند که دولت به سرعت و در عرض چند روز تنها با یک 
تغییر رویه و بدون نیاز به ایجاد زیرساخت های خاص، هزینه بر، یا 

زمان بر می تواند اجرا کند .
در صورتی که پیشنهادات بلند مدت در یک سال گذشته اجرا شده 

بود، افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه های اضافی 
به چندین برابر این مبلغ می رسید .در حال حاضر نیز 
اجرای همین پیشنهادات کم هزینه و فوری باید به 

صورت جدی از دولت مطالبه شود .
بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۹ کشور را به 

سمت ابر تورم و در نتیجه فشار بر دهک های متوسط و 

پایین جامعه هدایت می کند و سمت دیگر این دو راهی، تصمیمات 
سیاسی کلان با محوریت مذاکره با آمریکا قرار دارد .

باید به تصمیم گیران کلان کشور با زبان فنی و کارشناسی اطلاع رسانی 
شود که کشور واقعا به بن بست اقتصادی نرسیده است و تنها با اجرای 
چند اقدام ساده و در کوتاه مدت، می توان مشکل کسری بودجه را 

تقریبا به طور کامل حل نمود .
همچنین باید توجه داشت که اگر درصد تحقق مالیات ستانی کشور 
در حد کشورهای توسعه یافته از نظر سیستم های مالیاتی رشد کند، 
افقی چند صد هزار میلیاردی برای افزایش درآمدهای دولت و قطع 

وابستگی به نفت پیش روی اقتصاد کشور است .
بنابراین اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ نه تنها در کوتاه مدت به بن بست 
نرسیده است بلکه اگر اصلاحات ساختار بودجه همان طور که رهبر 
معظم انقلاب نیز بارها مطالبه کرده اند، به درستی صورت گیرد، در 

بلند مدت نیز افق روشنی پیش رو خواهد بود .

در شرایطی که بازار سرمایه موقعیت خوبی برای کسب درآمد ایجاد 
کرده است، رفتن به سمت انتشار و فروش اوراق بدهی، شاید فرصت 
استفاده از بازار سرمایه را از دولت بگیرد. دولت باید برای تامین مالی 

روی بازار سرمایه قرار دهد .بدهی خارجی اولویت را 
دولت کم است و از نظر بدهی داخلی نیز حدود 
۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی دولت بدهی 

دارد که باز هم رقم اندکی است .
در دنیا این رقم باالی ۷۰ تا ۸۰ درصد است. نکته اینجاست که در دنیا از بدهی 

به منظور توسعه زیرساخت ها استفاده می شود، اما متاسفانه در کشور ما دولت 

از بدهی برای جبران هزینه های جاری استفاده می کند؛ خطری که در کشور ما 

ملموس است این که اوراق بدهی برای جبران هزینه های جاری چاپ می شود 

.فروش دارایی های دولت هم با محدودیت هایی مواجه بوده که تنها رونق بورس 

می تواند آن را محقق کند .

درآمدهای نفتی ضعیف شده و از سویی امکان افزایش خدمات دولتی 
هم وجود ندارد، بنابراین می توان گفت سهل ترین و در دسترس ترین 

راه برای جبران کسری دولت، انتشار اوراق بدهی است .
رشد اقتصادی منفی ۳ سال اخیر با آثار منفی بحران کرونا بر اقتصاد کشور 
و تشدید بیکاری، تعطیلی اکثر پروژه های عمرانی کشور، فشار سنگینی 
را در ماه های پایانی دولت یازدهم بر دولت تحمیل کرده است .سیاست 
های دولت در خصوص چگونگی تامین مخارج بودجه، زندگی مردم را 
به شدت می تواند تحت تاثیر قرار دهد .بدین جهت محتوا و چگونگی 
اجرای این تصمیمات باید بسیار معقول باشد و نه بر مبنای تصمیمات 

احساسی و غیر کارشناسی مسوولان .
انتشار و فروش هر چه بیشتر اوراق بدهی در بازار به کمک بانک های 

تجاری می تواند کمک های بسیاری به دولت در جبران بخشی از کسری 

بودجه کمرشکن کند .راهکارهای پیشنهادی مختلف موجود در ادبیات تامین 

مالی عمومی جهت پوشش کسری بودجه، همانند واگذاری سهام دولت 

در شرکت های غیر دولتی، واگذاری دارایی های غیر مالی عمومی، ایجاد 

بدهی فراتر از مقدار پیش بینی شده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنش 

های بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، افزایش مالیات خرید و 

فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی، 

اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی و ثروت، تحریک بخش واقعی و 

تولید برداشت سهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حامل های جایگزین 

بنزین و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کاالهای اساسی، اصالح نرخ 

ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت 

تراکنش ها وجود دارد .

در مجموع انتشار اوراق بدهی گزینه ای است که دولت در کنار عرضه 
سهام شرکت ها، عرضه سهام نفت و فروش اموال خود برای تامین 
کسری بودجه سال ۱۳۹۹ معرفی کرده است و برای جبران کسری 
بودجه بسیار بدان امیدوار است .فروش اوراق سلف نفتی در بورس 
انرژی که نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش 
از ۵۰۰ هزار بشکه نفت است و؛ یکشنبه ۲۶ مرداد ماه در تالار بورس 
انرژی عرضه خواهد شد؛ نوید از اجرای طرح گشایش اقتصادی دولت 
را می دهد. در روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۵۲۹ هزار و ۳۱۲ بشکه نفت 
خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه نیز ۹۴۴ هزار و 
۶۲۲ تومان تعیین شده است و حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه 
اولیه یک بشکه و حداکثر ۲۰ هزار بشکه است. اوراق سلف نفتی دو 
ساله بوده و سر رسید قرار داد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ شمسی است. همچنین 
سود اوراق ۱۹ درصد اسمی و بدون پرداخت دوره ای است. با در نظر 
گرفتن قیمت ۲۰ هزار تومان برای هر دلار، قیمت هر بشکه نفت در 
اوراق سلف نفتی حدود ۴۷ دلار خواهد بود. این در حالی است که قیمت 
سبد نفتی اوپک نیز در بازارهای جهانی حدود ۴۵ دلار در هر بشکه 
قیمت گذاری می شود. دولت قصد دارد برای تامین هزینههایش، 
حدود ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام سنگین را پیش فروش کند.

مشکلات بودجه کشور، معضلات ساختاری هستند، ولی 
دولت برای آن ها راهکارهای کوتاه مدت در نظر گرفته 
است و بدتر آن که، به اسم اصلاحات ساختاری، همان 
رویه های کوتاه مدت و دم دستی را اجرا خواهد کرد .

دولت چگونه از پس کرسی بودجه بر می آید ؟

صفحه  در  همتی  عبدالناصر 
کیاست/  مهدی محمدی

نویسد:  می  اینستاگرامش 
مدیریت بازار ارز و پول و نهایتا کنترل تورم، در شرایط اقتصادی 
امروز، وظیفه اصلی بانک مرکزی است. کسری بودجه دولت، 
به خاطر تحریم صادرات نفت، یک واقعیت و تامین مالی سالم 

این کسری بدون استقراض از بانک مرکزی. 
او ادامه می دهد:  تامین مالی سالم کسری بودجه دولت، چهار راه 
حل بیشتر ندارد؛ کاهش هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، 
فروش سهام و اموال دولت، انتشار اوراق بدهی یا پیش فروش 

کالاهایی مانند نفت در شرایط تحریمی.
کسانی که رشته اصلی شان ریاضی بوده، مدام شنیده اند که فهم 
مساله، نیمی از حل مساله است، یعنی اینکه بفهمید اصولا مساله 
چیست! آنوقت احتمال دارد که بتوانید آن را حل کنید، البته اگر 

راه حل را بلد باشید.
قبول این نکته دولت کسری بودجه دارد، علتش هم تحریم نفت 
است، خودش نوعی شجاعت می خواهد، فی الواقع این پذیرش 
که ممکن است از سوی برخی، گرا دادن به دشمن، ضعیف نشان 
دادن یا اعتراف به ناتوانی تلقی شود، همان حلقه مفقوده ای 
است که تا کنون از سوی بیشتر دولت ها نادیده گرفته شده و حالا 
فرصتی برای واقع بینی در اختیار همان دولت قرار می دهد تا 

ببیند که در اواخر بازی، با خودش چند چند است.

رقم کسری بودجه دولت در سال مالی منتهی به اسفند 1399 
هنوز مشخص نیست، اما واضح است که فروش روزانه ۴00 هزار 
بشکه نفت با قیمت حداقل ۵0 دلار، به تحقق حداقلی، نزدیک 
هم نشده و اگر گزارش های نهادهای غیردولتی بین المللی 
درست باشد، این رقم ۵0 هزار بشکه نفت در روز با ارایه تخفیف 
قابل قبولی نسبت به سبد نفتی اوپک است که نهایتا  بیشتر از ۴0 
تا ۴۵ دلار در بهترین روزهای نفتی  طی یک سال گذشته نیست.
با این حال ایران طی بیشتر از یک سال گذشته با مشکالت عدیده ای 

روبرو بوده و هست که هر کدام از آنها می توانست در یک اقتصاد 

توسعه یافته، کمر دولت را بشکند و مجبور به استعفایش کند. تورم 

لجام گسیخته، افزایش قیمت بنزین، فقدان چشم انداز بازگشت رشد 

اقتصادی به روند مثبت و چندین مشکل عمده دیگر که در نهایت موجب 

تضعیف سرمایه اجتماعی دولت فعلی و پایگاه آن در جامعه شهری به 

مثابه آخرین مدافعان جریان سیاسی اعتدال شده است، تضعیفی که 

خود را انتخابات مجلس یازدهم نشان داد و رقبای دولت را  با حداکثر 

42 درصد مشارکت کلی، وارد پارلمان کرد.

اما هنوز دولت دوازدهم بر سر کار است، دولت مستقر نمی تواند 
در میانه یا اواخر کار، مملکت را رها کند، پس باید به حال آوار 

مشکلاتی که بر سرش ریخته، فکری بکند!
از میان راه حل هایی که تا کنون ارایه شده، می توان آنها را به دو 
دسته تقسیم کرد، راه حل های شعاری، سلبی و فاقد جزییات 
و راه حل هایی که اقتصاددانان مستقل و فعالان اقتصادی 
باتجربه و کارکشته ارایه می کنند، برای مثال نگاهی به عملکرد 
مجلس یازدهم تا امروز داشته باشید، می بینید آنها تا امروز 
طرح مشخصی برای ایجاد تحول ارایه نکرده او به بیان کلیات 

پرداخته اند. 
حال ببینید اقتصاددانان چه می گویند! پیش از گشایش های 
برجامی، برخی اقتصاددانان تلاش دولت برای پایین نگه داشتن 
نرخ تورم را مورد نقد قرار داده و فشردن فنر قیمت ارز را باعث 
جهش تصاعدی آن در آینده می دانستند، آنان به دولت پیشنهاد 
می دادند تا نرخ ارز را شناور ساخته و در زمان های خاص به 
مدیریت آن بپردازد تا از ره گذر صعود نرخ ارز به سمت واقعی تر 
شدن، صادرات رونق گرفته و تعادل تراز مثبت تجاری به نفع 
صادرات غیرنفتی باشد، دراین سناریو دولت با برقراری نظام 
تشویقی برای صادرات، دست برداشتن از سرکوب قیمت ها و 
بهبود مستمر فضای کسب و کار، زمینه را برای رشد اقتصادی 
مثبت و با ثبات مهیا می کرد و در ادامۀ تنش زدایی بین المللی 
مورد نظر دولت، فضای سرمایه گذاری گشوده شده و به دنبال 
خود بخش بیشتری از نیروی فعال کار را وارد چرخه اشتغال 

می کرد.
این سناریوی عقلانی که در دل خود، اصلاح ساختار بودجه ریزی 
و واقعی شدن مالیات ها و کاهش یا حذف معافیت های مالیاتی 
را در پی داشت با خروج ایالات متحده از برجام، اهمیت خود را 
از دست داد و جایش را به آماده سازی برای بازگشت شرایط 
تحریمی داد. حاالا دولتی که با تحریم ها روبروست، از ناحیه 
مخالفان پیوستن به اف ای تی اف، علی رغم همه هشدارهای 
اقتصاددانان، تحت فشار قرار گرفته و با رد آن توسط مجمع 
تشخیص مصلحت، امروز با مشکلاتی عدیده در زمینه نقل و 

انتقال پول دست به گریبان است.
گزینه های پیش پای دولت روز یه روز محدودتر می شود، 
فروش نفت به کمترین مقدار خود از دوره تحریم نفتی دهه سی 
خورشیدی و بازه زمانی ملی صنعت نفت می رسد، پس بنزین 
گران می شود، اثر گرانی بنزین به صورت زنجیره ای دیگر 
بازارها را تحت تاثیر قرار داده و بند تورم از دست سیاستگذار خارج 

میشود، گرانی بنزین اولین نمود عینی تاثیر بازگشت تحریم ها 
و برهم خوردن محاسبات دولت است ولی بودجه 99 بیانگر 

مشکلات عظیم تری است.
کاهش شدید بودجه عمرانی، افزایش پیش بینی درآمد از محل فروش 

دارایی و تالش برای باال بردن صادرات غیرنفتی با شمول کاالهای نفت 

پایه و محصوالت پتروشیمی، از جمله مشخصات بودجه ای انقباضی، 

ریاضتی و ضد رشد است. این انقباض تا کنون برای دولت ارزان تمام 

نشده و به نظر می رسد از دست دادن عزیزترین سهام های دولتی و 

آزادسازی سهام عدالت در عین اجازه فروش بیست درصد ارز حاصل 

از صادرات توسط صادرکننده در بازار آزاد به همراه اثر تناوبی افزایش 

بی سابقه و نجومی شاخص بورس بر دیگر بازارها، دولت را به مانند 

صاحبخانه ای نمایش می دهد که به امید رونق بازار در آینده، باقیمانده 

اموالش را می فروشد تا مجبور به فروش خانه اش نشود.

حالا برگردید به راه حل های سالم تامین مالی که آقای همتی 
بر آن تاکید کرده اند، از چهار راه حل ارایه شده توسط ایشان که 
نشان دهنده پذیرش رسمی کسری بودجه و درک عمیق از تبعات 
آن است، تا امروز افزایش درآمدهای مالیاتی و فروش اموال و 
سهام دولت تا حد زیادی محقق شده که البته در بحث افزایش 

درآمدهای مالیاتی، هنوز پرسش های جدی وجود دارد.
دولت در کنار تلاش برای تامین کسری بودجه از طریق افزایش 
درآمدهای مالیاتی، نتوانسته پرسش های جدی در مورد 
فرارهای مالیاتی و معافیت های مالیاتی گسترده را پاسخ دهد، 
این عدم پاسخگویی چه خارج از توان دولت بوده باشد چه با اراده 
آن، تاثیر منفی بر اقشار مالیات دهنده دارد و بخشی از دلایل فرار 
مالیاتی را می توان در چهارچوب احساس نارضایتی از توزیع 
نامتوازن معافیت ها یا شفاف نبودن مالیات گیری تحلیل کرد، 
نارضایتی ای که به استفاده از اقسام ترفندها یا دور زدن قانون 

برای فرار از مالیات دامن می زند.
از سوی دیگر کاهش هزینه های دولت، خود یکی از پرسش های جدی 

است که در برابر راستی آزمایی استفاده درست دولت از راه حل های 

سالم تامین مالی کسری بودجه قرار دارد. آیا دولت با طرح هایی مثل 

افزایش حداقل دریافتی بازنشستگان، توزیع رانت 1200 میلیارد تومانی 

پیش فروش خودرو از جیب تسهیالت دولتی و مانند آن، توانسته به آنچه 

کاهش هزینه ها نامیده شده، جامه عمل بپوشد.

در کنار اجرای ناقص دو راه حل یاددشده، دولت تلاش زیادی 
برای فروش اموال خود و عرضه سهام دولتی در بازار بورس به 
خرج داده است، از سوی دیگر آزادسازی سهام عدالت تا کنون 
از سوی دولت، باعث رونق عجیب این بازار شده است، صعود 

شاخص از 186 هزار واحد در ابتدای 1398 به شاخص تقریبی 
دو میلیون واحد و قصد دولت برای عرضه بیشتر سهام متعلق 
به خود، نشان می دهد که ساختار اجرایی بر روی بازار بورس 
حساب ویژه ای باز کرده است. بازاری که می تواند هدیه ویژهای 
از بابت تامین بخشی از نیاز ریالی برای دولت باشد و خیالش را 

راحت کند.
حال از میان چهار راه حل جناب همتی، فروش نفت در بورس 
مطرح شده است، در این طرح که با عرضه بیش از ۵00 هزار 
بشکه نفت سنگین با قیمت هر بشکه نزدیک به یک میلیون 
تومان یعنی چیزی حدود ۵0 دلار به قیمت چهار راه استانبول 
آغاز شده است، این طرح که سر رسید اوراق آن در سال 1۴01 
خواهد بود، با امید بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت و 
عدم کاهش قیمت نفت در دو سال آینده از مرز ۵0 دلار وارد فاز 
اجرایی شده و انتظار دارد عواید ناشی از فروش تنها یک چهارم 
حجم تولید روزانه در سال های قبل را به خریداری برساند که 
نگران از کم شدن ارزش سرمایه خود و با ایجاد تردید نسبت به 
ادامه روند صعودی بورس تا نیمه پاییز امسال، آماده سرمایه 

گذاری بر نفت کاغذی است.
این طرح اگرچه در صورت مطلوب نبودن بازار نفت، می تواند با هدف 

تامین خوراک پاالیشگاه ها و پتروشمی ها نیز از آن بهره برداری کرد اما 

باید اذعان کرد هنوز ابهامات عمده ای در مورد آن وجود دارد، آیا این 

بشکه های نفت کاغذی در زمان فروش، با دالر نیمایی محاسبه خواهند 

شد؟ آیا مشمول مالیات می شوند و یا اینکه دولت چه مقدار کارمزد 

برای فروش نفت های بورسی در بازارهای بین المللی می خواهد؟ آیا 

تضمین سود نوزده درصد بدون پرداخت دوره ای توانسته جذابیت 

الزم را فراهم کند و این طرح به سرنوشت عرضه نفت خام در بورس 

انرژی در اوایل دهه نود خورشیدی دچار خواهد شد یا آیا با ادامه آن 

به صورت سامان یافته و پایدار، در آینده خواهد توانست به شفافیت 

بیشتر در سیستم کسب درآمدهای نفتی و فروش آنها منجر شود؟

با این حساب دولت تمام راه های سالم را به نوعی رفته است، 
در انتهای این تونل اگرچه هنوز نور امید دیده می شود اما 
باید در نظر داشت که قرار گرفتن همیشگی در میان وضعیت 
خوف و رجا، تنش زدایی و بی علاقگی به تنش زدایی یا 
همزیستی با تحریم ها برای مدت طولانی به همراه کاهش 
بودجه عمرانی و در پیش گرفتن بودجه انقباضی، در دراز 
مدت موجب کاهش هرچه بیشتر رشد اقتصادی، افزایش 
نرخ تشکیل سرمایه و بالا رفتن نرخ استهلاک سرمایه خواهد 
شد، امری که کیک اقتصاد را روز به روز کوچکتر کرده و روند 
تقسیم بندی جامعه به دو دهک غنی و مابقی فقیر را شدت 
خواهد بخشید، دولت و نظام تصمیم گیری باید برای یک 
بارهم که شده، نسبت خود با اقتصاد مشخص کنند تا به جای 
اعوجاج رشد منفی و مثبت اقتصاد، با مدیریت نرخ تورم 
منطقی، روندی مثبت و پایدار در رشد اقتصادی رقم زده شود. 

همت عالی و سالم دولت؛
جبران کسری بودجه در ایستگاه آخر؟

Analysis 
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ش
نمو التبادل التجاري بین ایران واالتحاد األوراسي بنسبة 63 بالمائة

قبل  الجانبین  بین  االتفاق  تنفیذ  منذ  بالمائة   14 بنسبة  نموا  شهد  االوراسي  االتحاد  ودول  االیرانیة  االسالمیة  الجمهوریة  بین  التجاري  التبادل  ان  زادبوم  حميد  االيرانية  التجارة  تنمية  منظمة  رئيس  قال 
الظروف  هذه  في  السرور  عىل  يبعث  الذي  االمر  وهو  والجارة  الصديقة  الدول  بين  الربط  في  ساعدت  االوراسي  واالتحاد  ايران  بين  التفضيلية  التجارة  اتفاقية  ان  ارنا  لمراسل  السبت  زادبوم  اشهر.واضاف   8
االتحاد  ودعا  الجانبين  بين  االتفاق  تنفيذ  مواصلة  في  الراسخة  ايران  وارادة  عزم  الدول.واكد  بعض  تمارسها  التي  الخاطئة  السياسات  تداعيات  بسبب  ايران  خاصة  العالم  يواجهها  التي  الصعبة 
تفشي  بسبب  االوراسي  واالتحاد  ايران  بين  التجاري  التبادل  تاثر  رغم  انه  المتبادل.واضاف،  التعاون  لتنمية  وبيالروسيا(  وأرمينيا  وقيرغيزيا  وكازاخستان  روسيا  هي  دول  خمس  يضم  )والذي  االوراسي 
اشهر(.  8 )نحو  االن  لغاية  االتفاق  تنفيذ  بدء  منذ  بالمائة   63 بنسبة  نموا  الجانبين  بين  التجاري  التبادل  شهد  فقد  االخيرة  الفترة  خالل  والسفر  الترانزيت  امام  الحدود  وغلق  الشاحنات  عبور  وعدم  رةكورونا 

صی
ر ق

خبا
أ

راهکارهای فعلی دولت از جمله برداشت از صندوق توسعه 
ملی، انتشار اوراق قرضه و افزایش نقدینگی چیزی جز تورم و 
به ارث گذاشتن بدهی سنگین بر دوش دولت بعدی نیست .

جاری  گسیخته  افسار  های  هزینه  دیگر،  سوی  از 
دولتی  های  شرکت  پاش  و  ریخت  به  عمدتا  که  هم 
این  که  کرده  فربه  را  مصارف  قسمت  گردد،  می  باز 
دو در کنار هم، کسری بودجه را به وجود می آورند .



ايران تخطط لبناء ثاني ميناء كبير يطل عىل المحيط
اعلن المدير التنفيذي لمنظمة الموانئ والمالحة البحرية االيرانية محمد راستاد بان التخطيط جار لبناء ثاني ميناء كبير يطل عىل المحيط في سواحل مكران جنوب شرق ايران، الفتا كذلك اىل مشروع قيد االعداد 
لتصنيع 83 مركبا تجاريا بقيمة 240 مليون يورو.وقال راستاد في تصريح له اليوم االثنين انه تم منذ بداية العام الجاري )العام االيراني بدا في 20 اذار/مارس( لغاية االن تفريغ وشحن نحو 47 مليون طن من مختلف انواع 
السلع من موانئ البالد.واوضح بان واردات السلع غير النفطية بلغت خالل الفترة المذكورة 12 مليون طن غالبيتها سلع اساسية فيما بلغت صادرات السلع غير النفطية نحو 13.5 مليون طن.واضاف مساعد وزير 
الطرق واعمار المدن، ان احد االنشطة الكبيرة جدا لمنظمة الموانئ والمالحة البحرية هو العمل عىل تصنيع 83 مركبا تجاريا تحتاجه الموانئ وان الرساميل المرصودة لهذا االمر تبلغ 240 مليون يورو، وهو في الواقع 
مشروع كبير يمكنه تنشيط الصناعات البحرية في البالد وتوفير المزيد من فرص العمل المناسبة.وصرح بان احد االجراءات االخرى لمنظمة الموانئ والمالحة البحرية في عام "قفزة االنتاج" هو توفير قطع الغيار 
والمعدات الالزمة من قبل المنتجين المحليين واضاف، لقد تمكنا لغاية االن من انتاج 768 قطعة باالعتماد عىل القدرات الداخلية والتي وفرت ارصدة للمنظمة بنسبة 70 بالمائة مقارنة مع المشتريات الخارجية.

صیرة
أخبار ق

|  بنادر و دریانوردی  | | منطقه ویژه  | 

|  مناطق ویژه  | | منطقه ویژه  | 

آغاز فصل جدید کشت 
در قطب گلخانه های هیدروپونیک کشور

کیاســت-مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد ارس از آغــاز 

فصــل جدیــد کشــت در گلخانــه هــای منطقــه آزاد ارس 
خبــر داد.بــه گــزارش احتســاب به نقــل از فرینا، محســن 
نریمــان در حاشــیه بازدیــد از ســایت گلخانــه هــای 
ــوالت  ــت محص ــات کش ــاز عملی ــه آزاد ارس از آغ منطق
گلخانــه ای در ارس خبــر داد و گفــت: بــا شــروع شــهریور 
مــاه عملیــات کشــت انــواع صیفــی جــات، گل رز، تــوت 
فرنگــی و نهــال در گلخانــه هــای منطقــه آزاد ارس آغــاز 
مــی شــود کــه پیــش بینی مــی شــود امســال بیــش از 50 
هــزار تــن محصــول از ایــن گلخانــه هــا برداشــت شــود 
کــه در صــورت محقــق شــدن ایــن میــزان تولید، نســبت 
بــه ســال گذشــته افزایــش دو برابــری تولیــد محصــوالت 

ــه ای در ارس را خواهیــم داشــت . گلخان
ــه اینکــه بخــش کشــاورزی ارس و  ــا اشــاره ب نریمــان ب
ــت  ــش صنع ــار بخ ــا در کن ــه ه ــوزه گلخان ــوص ح بخص
همچنــان بــه رونــد رو بــه رشــد خــود ادامــه مــی 
ــد،کل مســاحت گلخانههــای محــدوده منطقــه آزاد  دهن
ارس را 333 هکتــار اعــام کــرد و افــزود: از ایــن میــزان، 
ــت  ــیده اس ــرداری رس ــره ب ــه به ــه ب ــار گلخان 160 هکت
ــعت  ــال، وس ــان امس ــا پای ــد ت ــی ش ــی م ــش بین ــه پی ک
ــه  ــطح منطق ــرداری در س ــره ب ــل به ــای قاب ــه ه گلخان
بــه 180 هکتــار افزایــش یابــد.وی حجــم ســرمایه 
گــذاری هــای انجــام یافتــه در صنعــت گلخانــه ای ارس 
را 18 هــزار میلیــارد ریــال عنــوان کــرد و یــادآور شــد: در 
ــه  ــه در منطقــه آزاد ارس ب حــال حاضــر 60 واحــد گلخان
ــه  ــد ک ــواع صیفــی جــات میپردازن کشــت و برداشــت ان
عــاوه بــر تامیــن نیــاز داخلــی بخــش عمــده ای از ایــن 
محصــوالت بــه کشــورهای عــراق روســیه قطــر عمــان 
ــه آزاد  ــازمان منطق ــوند.مدیرعامل س ــی ش ــادر م و.. ص
ارس میــزان اشــتغالزایی ایــن تعــداد گلخانــه هــا را 1300 
نفــر اعــام کــرد.الزم بــه توضیــح اســت فصــل کشــت 
ــان آن ادامــه دارد و  ــا پای از ابتــدای شــهریورماه آغــاز و ت
ــا پایــان خــرداد  ــان مــاه شــروع و ت فصــل برداشــت از آب

ــد ادامــه خواهــد داشــت. ســال بع

ن خط تولید ماسک  افتتاح اول�ی
در منطقه آزاد اروند

کیاســت-نهمین پــروژه از »نهضــت جهــش تولیــد در 

ســرزمین فتــح« در قالــب اولیــن خــط تولیــد ماســک در 
ــد. ــاح ش ــد افتت ــه آزاد ارون منطق

بــه گــزارش احتســاب بــه نقــل ازفرینــا؛ معــاون ســرمایه 
ــد  گــذاری و کســب و کارهــای ســازمان منطقــه آزاد ارون
ــن تبریــک  ــد ضم ــط تولی ــن خ ــن افتتاحیــه ای در آیی
ــع  ــالروزحمایت از صنای ــاه س ــرداد م ــم م ــت و یک بیس
ــی از حضــور  ــن عرصــه و قدردان ــن ای ــه فعالی کوچــک ب
ــران  ــی و مدی ــی، اجتماع ــاون فرهنگ ــل، مع مدیرعام
ســازمان منطقــه آزاد ارونــد همچنیــن دیگــر مســوولین 
ــک  ــع کوچ ــر از صنای ــی دیگ ــروز یک ــت: ام ــی گف محل
ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــادان ب ــی آب ــهرک صنعت در ش

ســید علــی موســوی افــزود: بــا تولیــد ماســک در 
ــد پکیــج بهداشــتی مــورد  ــد، انتظــار مــی رود؛ تولی ارون
نیــاز منطقــه، اســتان، کشــور و حتــی همســایگان 
مــان تکمیــل شــود چــرا کــه شــرکت لطیــف پــاک 
ــت،  ــده دس ــی کنن ــواد ضدعفون ــن م ــش از ای ــد پی ارون
ــا  ــرد و امــروز ب ــد مــی ک ســطوح و مــواد شــوینده را تولی
ــج بهداشــتی کامــل  ــدی پکی ــن خــط تولی ــدازی ای راه ان
ــن  ــا تامی ــرد: ب ــدواری ک ــراز امی ــوی اب ــد شد.موس خواه
نیــاز داخلــی منطقــه و رفــع محدودیــت هــای صادراتــی 
بــه ســایر کشــورها، شــاهد صــادرات ایــن پکیــج هــا بــا 
ــه  ــا اشــاره ب ــد باشــیم .وی ب ــرای ارون هــدف ارز آوری ب
حضــور مشــاور رییــس جمهور و دبیــر شــورایعالی مناطق 
ــه ی  ــی در هفت ــوری و محل ــوولین کش ــایر مس آزاد و س
ــروژه  ــار پ ــه داد: چه ــد ادام ــه آزاد ارون ــت در منطق دول
صنعتی،تجــاری و خدماتــی بــه ارزش شــش هــزار و 
پانصــد میلیــارد ریــال بــا ایجــاد اشــتغال بــرای ۳۲۰ نفــر 
را در آن هفتــه بــه بهــره بــرداری خواهیــم رســاند.معاون 
ســرمایه گــذاری و کســب و کارهــای ســازمان منطقــه آزاد 
ارونــد ضمــن قدردانــی از خبرنــگاران، اصحــاب رســانه، 
ــوزه  ــکاران ح ــت و هم ــن مدیری ــیما همچنی ــدا و س ص
ــه  ــازمان منطق ــل س ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم رواب
آزاد ارونــد بــه خاطــر پوشــش بــه هنــگام افتتاحیــه هــای 
ــح  ــد در ســرزمین فت ــروژه هــای نهضــت جهــش تولی پ
ــی و  ــخت آب و هوای ــرایط س ــته در ش ــاه گذش ــه م در س
ــندیم  ــرد: خرس ــان ک ــر نش ــا خاط ــاری کرون ــیوع بیم ش
انتشــار ایــن اخبــار، نمایــش اقتــدار و تحقق شــعار جهش 
تولیــد توســط مقــام معظــم رهبــری در منطقــه تــا پایــان 
ایــن نهضــت را بــه دنبــال خواهــد داشــت .موســوی در 
ــادان و  ــای آب ــتان ه ــردم شهرس ــدگان م ــان از نماین پای
ــا،  ــکل ه ــامی، تش ــورای اس ــس ش ــهر در مجل خرمش
اتاقهــای بازرگانــی، ادارات صمــت و اتــاق هــای اصناف 
ــرد. ــی ک ــد؛ قدردان ــوده ان ــراه ب ــیر، هم ــن مس ــه در ای ک

نات دریا�ی کشور  خودکفا�ی ایران در ساخت مهم ترین تجه�ی

فعال خراسان شمایل تا پایان امسال احیای ۱۲ واحد تولیدی غ�ی

سنجش روشنا�ی شبانه بندرشهید رجا�ی با هدف استاندارسازی و ارتقا سطح ایم�ن

طی 7 سال دولت تدب�ی و امید؛
رسمایه گذاری 10 هزار میلیارد ریایل در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر

ن سایت VTS بندرانزیل  بومی سازی درایور آن�ت

کیاست-مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ایران با تکیه بر 

توان مهندسان و متخصصان داخلی به خودکفایی در تولید بسیاری 
از تجهیزات مهم در حوزه دریایی دست یافته است.

به گزارش احتساب به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و 
دریانوردی، محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
اظهار داشت: به طور کلی کالا های اساسی و تخلیه و بارگیری طی 
سال گذشته از جمله فعالیت های اصلی و اولویت دار سازمان بنادر 
و دریانوردی بوده و میزان تخلیه و بارگیری کالا ها در طی ماه های 
گذشته به ویژه در بندر امام خمینی )ره( در مقایسه با سایر بنادر 

افزایش یافته است.
معاون وزیر راه وشهرسازی اظهار کرد: روند تخلیه و بارگیری کالا های 

اساسی تسهیل و سرعت آن افزایش یافته و از نظر عملیات هم میزان 
جابه جایی در مقایسه با سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: خوشبختانه 
همکاری همه دستگاه های مختلف به ویژه گمرک در تخلیه و 
بارگیری کالا بسیار خوب بوده و در این بین توانسته در ترخیص کالا از 

بنادر همکاری ویژه داشته باشد.
وی با بیان اینکه همواره ارتباطات دریایی ایران با کشور چین از 
سال های گذشته وجود داشته است، گفت: ایران به طور طبیعی 
همواره با کشور چین در حوزه های حمل و نقل دریایی در ارتباط بوده 
و قرارداد ۲۵ ساله ایران با کشور چین هم می تواند در افزایش ارتباط 

با این کشور موثر باشد.

راستاد با اشاره به اینکه ایران در تولید بخش عمده ای از تجهیزات 
دریایی به خود کفایی رسیده است، افزود: سازمان بنادر و دریانوردی 
توانسته در این بخش اقدامات موثری انجام دهد به طوری که هدف 
اصلی ما در این حوزه آن است که بتوانیم با این اقدام اثرات تحریم در 

حوزه دریایی را کاهش دهیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی با اشاره به اینکه هدف اصلی 
ما تمرکز و تولید انواع تجهیزات دریایی در این بخش است، گفت: 
هدف اصلی ما آن است که بتوانیم در این حوزه و از طریق فراخوان 
و ارایه مناقصات مختلف بتوانیم به تجهیزات مختلف در حوزه های 

بندری دست یابیم.
او با تاکید بر اینکه تا چند ماه گذشته چند دستگاه جرثقیل  )متحرک( 

ساحلی و جرثقیل دروازه کانتینری، RTG تولید داخل داشته ایم 
که وارد بندر چابهار شده است، افزود: در سال گذشته ۱۵ مرداد، ۱۵ 
دستگاه مکنده  غلات، جرثقیل  و همچنین گنتری کرین های بندر 

شهید رجایی و جرثقیل های دروازه ای وارد بنادر شدند.
معاون وزیر راه وشهرسازی با تاکید بر اینکه بر استفاده از تولید داخل 
برای تامین تجهیزات دریایی و بندری تمرکز داریم، اظهار کرد: 
سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع نیز در حوزه ساخت تجهیزات 

دریایی گام های بلندی برداشته است.
راستاد توضیح داد: سازمان بنادر تنها در تولید تجهیزات تخلیه کانتینر 
از کشتی محدودیت دارد که سعی داریم با همکاری تمامی مهندسان 
و متخصصان ایرانی آن را به زودی به بهره برداری برسانیم.

کیاست-مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان شمالی 

و مدیر منطقه ویژه اقتصادی بجنورد گفت: چهار واحد تولیدی 
غیرفعال در چهار ماه نخست امسال احیا شده که این میزان تا پایان 

امسال به ۱۲ واحد می رسد.
به گزارش احتساب به نقل ازفرینا، سیاوش وحدت اظهار داشت: 
هم اکنون،  ۱۵۱ واحد صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی 

استان با بیش از ۵۰درصد از ظرفیت خود فعالیت می کنند.
وحدت گفت: از ۲۸۲ واحد به بهره برداری رسیده در شهرک های 
صنعتی استان ۱۵۱ واحد با بیش از ۵۰د رصد ظرفیت، ۹۲ واحد 
زیر ۵۰درصد و ۴۰ واحد نیز غیر فعالند که برای احیای این واحدها 

تلاش می کنیم.وی با بیان این که سال گذشته نیز ۱۲ واحد صنعتی 
در استان احیا شده است گفت: احیای واحد های صنعتی یکی 
از اولویت های این شرکت است که در کنار آن حفظ و حمایت 
از صنایعی که فعالند نیز در دستور کارماست.مدیر منطقه ویژه 
اقتصادی بجنورد افزود: چهار هزار و ۴۷۸ نفر در این واحد ها 
شاغلند و میزان سرمایه گذاری در این واحد ها نیز سه هزار و ۶۸۰ 
میلیارد ریال است.وحدت وضعیت انعقاد قرار دادهای واگذاری 
زمین را با وجود شیوع کرونا خوب توصیف کرد و گفت: از ابتدای 
سال تا کنون ۸۷ قرار داد واگذاری زمین منعقد شده است در حالی 
که در تمام طول سال گذشته ۶۲ قرار داد منعقد کردیم.وی افزود: 

مساحت زمین های صنعتی خریداری شده در سال قبل ۱۷ هکتار 
بود اما امسال با وجود کرونا  ۳۴ هکتار زمین صنعتی به متقاضیان 
سرمایه گذاری واگذار شده است و این امر نشان دهنده حرکت رو 
به جلوی ما در بخش صنایع کوچک است که تا پایان سال ادامه 
خواهد داشت.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان 
شمالی در رابطه با افزایش قرارداد های واگذاری زمین نیز گفت: 
امسال تا اردیبهشت ماه بهای زمین های صنعتی افزایش نیافت 
ابتدا گمان بر این بود که  افزایش قرارداد ها به همین علت است اما 
بعد از آن با وجود افزایش قیمت۲۰ تا ۳۰ درصدی زمین بازهم  روند 
انعقاد قرار دادادامه داشت که نشان دهنده اقبال مردم به سرمایه 

گذاری در بخش صنایع کوچک است.وحدت با بیان این که حمایت 
از صنایع کوچک با برگزاری دوره های آموزشی، حمایت های 
مادی و معنوی برای برای حضور خوشه های صنعتی و صنایع 
کوچک، ایجاد ۳ خوشه کسب و کار و ۲ کنسرسیوم فرش و آبنبات 
انجام شده  است، اظهار داشت: عارضه یابی و کلینیک ویژه کسب و 
کار هم در همین راستا راه اندازی شده و شناسایی نیازهای فناورانه، 
حمایت های بیمه ای از صنایع و پیگیری رفع مشکلات واحد های 
صنعتی نیز از دیگر حمایت های شرکت شهرک های صنعتی 
از واحد های مستقر در شهرک هاست.خراسان شمالی دارای 
۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی است.

کیاست-معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی 

هرمزگان گفت: پروژه اندازه گیری و سنجش روشنایی بندر شهید 
رجایی با هدف انطباق با شاخص ها و استانداردهای تعیین شده 

برای بنادر در شب به شکل مداوم در حال انجام است .
به گزارش احتساب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و 
دریانوردی، عباس کمالی با اشاره به فعالیت شبانه روزی بندر شهید 
رجایی و اینکه فعالیت های جاری در این بندر بدون وقفه و تعطیلی 

در ۲۴ ساعت شبانه روز در حال انجام است, اظهارداشت: در روند 
اجرای این پروژه اندازه گیری میزان روشنایی شبانه بندر بویژه در 
محوطه های عملیاتی و انطباق با معیارهای استاندارد جهانی 
براساس الزامات بهینه سازی مصرف برق مورد توجه قرارگرفته 
است.معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان با اشاره به اهداف اجرای این پروژه اظهارداشت: رفع 
کاستی های احتمالی در راستای ارتقا  ایمنی بندر، رفاه و امنیت 

کارکنان شیفتی و افزایش راندمان کاری از یک سو، همچنین 
استاندارد سازی و زون بندری مناطق عملیاتی، تفکیک اماکن 
عمومی به منظور مدیریت و بهینه سازی مصرف در روزهای 
پیک و اوج مصرف از سوی دیگر را می توان مهمترین اهداف 
این پروژه قلمدادکرد.کمالی ادامه داد: در این سنجش و ارزیابی که 
به شکل مداوم و شبانه در بندر صورت می گیرد علاوه بر روشنایی 
برج های نور محوطه های عمومی بندر، میزان روشنایی ادوات 

و ماشین آلات بندری نظیر روشنایی گنتری کرین ها، ترانستینرها 
و خودروهای کشنده متردد در مناطق عملیاتی نیز مورد پایش 
قرار می گیرد.وی افزود با بیان اینکه انجام این پروژه تحت 
نظارت مستقیم اداره HSE بندر در حال انجام است تصریح 
کرد: درصورت رویت هرگونه کاستی بخش های مربوطه در 
اسرع وقت مکلف به رفع عدم انطباق و انجام تعمیرات لازم تا 
رسیدن به شرایط مطلوب و معیارهای تعیین شده می باشند .

کیاست-مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اشاره به راه اندازی 

۵۴ واحد اقتصادی در این منطقه طی 7 سال دولت تدبیر و امید گفت: 
در بهره برداری از این واحدهای صنعتی و تولیدی 10 هزار میلیارد 

ریال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر سرمایه گذاری شده است.
به گزارش احتساب به نقل ازفرینا، حسین نامور با بیان اینکه منطقه 
ویژه اقتصادی بوشهر تسهیلات ویژه ای به سرمایه گذاران در ایجاد 
واحدهای صنعتی و تولیدی ارایه می کند اظهار داشت: منطقه ویژه 
اقتصادی بوشهر از سال 137۶ آغاز به کار کرد و در حوزه های مختلف 

اقتصادی اعم از صنعتی، کشاورزی، خدماتی، بازرگانی، هنری، 
ورزشی فعالیت می کند.

نامور بیان کرد: محدوده اولیه منطقه ویژه اقتصادی بوشهر یک هزار 
و 880 هکتار می باشد که طبق طرح جامع منطقه ویژه ۴8 درصد 
به بخش تولید و 1۶ درصد به حوزه خدمات تجاری و مابقی برای 

فضای سبز و تاسیسات و زیرساخت ها اختصاص دارد.
وی از صدور جواز تاسیس برای 200 واحد اقتصادی زمینه 
اشتغال پایدار خبر داد و بیان کرد: تاکنون بیش از یک هزار و ۴00 
نفر به صورت مستقیم در این منطقه ویژه اقتصادی بوشهر فعالیت 

می کنند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اشاره به توسعه محدوده 
این منطقه ویژه گفت: در سال 1392، هیات دولت محدوده طرح 
توسعه منطقه ویژه بوشهر با 2700 هکتار در شمال بزرگراه بوشهر 
به برازجان و استفاده از ظرفیت بندری مصوب کرد که بر اساس این 
مصوبه بنا به اقتضای جذب سرمایه گذار این منطقه ویژه می تواند از 
این مزیت استفاده مطلوب کند.نامور بیان کرد: بر اساس این مصوبه 

ضمن اینکه به سبب واقع شدن این منطقه ویژه در ورودی شهر 
بوشهر مقرر شد تا در زمینه صنایع هایتک، سلامت، گردشگری 

بندری، خدماتی، تجاری به جذب سرمایه گذار اقدام شود.
وی با اشاره به فعالیت این منطقه ویژه در حوزه تولید و اشتغال 
خاطرنشان کرد: از سال 1392 تاکنون با توجه به رهنمودهای 
مقام معظم رهبری و نگاه ویژه دولت درباره استفاده از توان داخلی 
در راستای اقتصاد برونگرا و درونزا برای افزایش ظرفیت تولید و 
بومی سازی کالاها اقدامات مهم و موثری در حوزه تولید و اشتغال 
ایجاد شده است.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اشاره 
به فعالیت 101 واحد اقتصادی فعال در منطقه ویژه بوشهر گفت: در 
7 سال گذشته در بهره برداری از ۵۴ واحدهای صنعتی و تولیدی 10 
هزار میلیارد ریال در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر سرمایه گذاری 

شده است.
نامور با بیان اینکه هم اکنون در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 101 
واحد اقتصادی فعال است تصریح کرد: از این واحدهای صنعتی در 
منطقه ویژه بوشهر82 درصد در حوزه تولید اعم از صنعت و صنایع 

تبدیلی کشاورزی و دانش بنیان و 18 درصد در بخش خدمات، 
تجاری، حمل و نقل و انبارهای مسقف و رو باز فعالیت می کند.

وی از اشتغال زایی یک هزار ۴۵2 نفر به صورت مستقیم در منطقه 
اقتصادی بوشهر خبر داد و بیان کرد: فعال شدن بخش انبارها پس 
از سال ها رکود و جابجایی ۵0 هزار تن برنج وارداتی و ۴0 هزار تن 
خاک فسفات از دیگر اقدامات منطقه ویژه اقتصادی بوشهر است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به واردات و صادرات 
پرداخت و خاطرنشان کرد: در یکسال گذشته کالاهای صادراتی 
مانند میگوی پرورشی، هیدروکربن های سنگین و روغن موتور 
به ارزش ۶۴9 میلیارد ریال از طریق منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 
انجام شده که ۵.9 میلیون دلار درآمد ارزی این بخش محسوب 

می شود.
نامور به واردات از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اشاره کرد و گفت: 
در یکسال گذشته اقلامی از قبیل اجزا قطعات کولر، لامپ، جعبه 
میگو و برنج به ارزش یک هزار 801 میلیارد ریال معادل 2۵.7 
میلیون دلار از طریق منطقه ویژه اقتصادی بوشهر وارد شده است.

کیاست-معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان 

از بومی سازی بخش درایور آنتن سایت VTS بندرانزلی برای 
اولین بار در کشور و صرفه جویی ۱۵ میلیارد ریالی با اتکا به توان 

داخلی خبرداد.
به گزارش احتساب به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی سازمان 
بنادر و دریانوردی، مهدی نیکوکاربا بیان اینکه سیستم 
VTS  از مهمترین و پیشرفته ترین سیستم های حوزه کنترل 
ترافیک بنادر بوده، اظهار داشت: سیستم VTS از تجمیع 

 Radar، RDF، AIS، سنسورهای مختلف از جمله
CCTVو سنسورهای هواشناسی تحت نرم افزار یکپارچه 
تشکیل شده است. معاون فنی و مهندسی اداره کل بنادر و 
دریانوردی گیلان با بیان اینکه از بخش های اصلی و مهم 
 )ADU )Antenna Driver Unit بخش ،VTS رادار
است که وظیفه انتقال و دریافت سیگنال فرکانس بالا به آنتن 
و بالعکس و همچنین چرخش آنتن با دور مناسب را برعهده 
دارد، اذعان داشت:  در سالیان اخیر بخاطر تحریم  های 

خصمانه بین المللی، تهیه و فروش اقلام و همچنین پشتیبانی 
و خدمات پس از فروش رادار با محدودیت جدی به همراه 
بوده و به همین خاطر مشکلات اساسی در ماموریت سیستم 
VTS و هزینه های گزاف به کشور و بنادر تحمیل کرده بود که 
با حمایت سازمان بنادر و دریانوردی و توسط یک شرکت فناور 
و دانش بنیان برای اولین بار در کشور، این بخش مهم بطور 
کامل طراحی و ساخته و به صورت عملیاتی و موفقیت  آمیز در 

بندر انزلی نصب و راه  اندازی شد.

نیکوکار با بیان اینکه بخش ADU رادار بندر انزلی به 
لزوم تحمل وزن بالا و همچنین شرایط آب و هوایی شمال 
کشور از توان بالاتر و طراحی ویژه تر نسبت به سایتهای 
جنوب کشور برخوردار بوده، تصریح کرد: صرفه  جویی 
برای  این تجهیز  از  تولید داخل هر دستگاه  از  حاصل 
کشور نزدیک به  ۱۵ میلیارد ریال می باشد و علاوه بر آن 
به قطع وابستگی و ایجاد خودکفایی در راستای اهداف 
عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی منجر شده است.
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 Managing Director of Iran’s Port and Maritime Organization Mohammad Rastad announced the country’s plans to build 83 new cargo vessels to join the country’s cargo 
fleet.“One of the major activities of the PMO is that 83 vessels needed in the ports will be built by means of domestic capacities and power in a big project worth 240mln euros 
which can lead to the flourishment of the marine industry and job creation,” Rastad said on Monday.He also underlined plans to establish a giant port at Makran coastline to 
increase Iran’s marine traffic in international waters and the oceans, saying that a new port will certainly be built in Makran region.“Makran coastline can play a special role in 
the future of marine exchanges,” Rastad said.Makran is a semi-desert coastal strip in the South of Sindh and Balochistan, in Pakistan and Iran, along the coast of the Persian 
Gulf and the Gulf of Oman.In November 2014, Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali Khamenei referred to the country’s long water borders with 
other countries and the enemies’ extensive investment in those regions, and underlined the necessity for the further development of Makran coastline in Southeastern Iran.

Iran to Make 83 New Vessels

|  مناطق آزاد  | 

Optimal utilization of Qeshm capacities for holding national and international 
sports competitions
The Minister of Sports and Youth, in a meeting with the Director General of the Qeshm Free Zone Organization, stressed the need for planning to Optimal 
utilizatio the existing facilities and natural capacities of the island to hold national and international sports competitions.
Organizing sports activities to revive the capabilities of the island’s athletes in different age categories, especially the basic categories, is one of the most import-
ant missions and priorities of the Qeshm Free Zone Organization in the field of sports and youth.
According to the report,  CEO of Qeshm Free Zone Organization in this meeting also said that holding national team camps in vari-
ous sports, especially water sports in Qeshm, shows the special position of this region in the field of sports and announced that This is-
land can become one of the main centers of water and water sports in the country.Hamidreza Momeni, referring to the numerous ad-
vantages available on Qeshm Island for holding camps and sports competitions, said: Development of sports capacities with a glance at 
championship sports and paving the way for the presence of domestic and foreign sports tourists is one of the most important goals of Qeshm Free Zone in sports.

 | PhotoNews |



هفته نامه سراسری    

سال پانزدهم   |   شماره  276  |  سه شنبه  28 مرداد ماه 1399

kiyasat publication

مسؤول: انشاء 63 مدينة صناعية في البالد في اطار خطة التنمية
صناعية  مدينة   63 انشاء  االن  لغاية  تم  بانه  زادة  محمد  علي  فتح  االيرانية  االسالمية  الجمهورية  في  الصناعية  والمدن  الصغيرة  الصناعات  لمنظمة  الفنية  الشؤون  مساعد  اعلن 
تطوير  سبل  لدراسة  ايران  غرب  همدان  لمحافظة  التابعة  مالير  مدينة  في  عقد  اجتماع  خالل  االثنين  له  تصريح  في  زادة  محمد  السادسة.وقال  الخمسية  التنمية  خطة  اطارة  في 
عليها  مصادق  البالد  في  صناعية  مدينة   98 انشاء  تتضمن  القادم(  العام  )تنتهي  السادسة  الخمسية  التنموية  الخطة  ان  واالرياف:  القرى  في  العمل  فرص  وتوفير  الصغيرة  الصناعات 
السادسة. الخمسية  التنموية  الخطة  نهاية  حتى  الصناعية  المدن  بقية  انجاز  سيتم  انه  االن.واوضح  لغاية  منها   63 انجاز  تم  حيث  االسالمي  الشورى  ومجلس  الحكومة  قبل  من 

صیرة
أخبار ق

رییس اتاق بازرگا�ن اهواز: 
وشیمی ها به صادرات و خام فرو�ش تمایل پ�ت

افتتاح چهار پروژه عمرا�ن وزیرساخ�ت در شهرك صنع�ت مالیر2  برر� ایجاد ناحیه صنع�ت
حوزه راسک سیستان و بلوچستان

ک بازرگا�ن ایران و افغانستان از وضعیت مرزهای دو کشور می گوید؛ رییس اتاق مش�ت
مشکالت مرز ایران و افغانستان مقطعی است

از مطرح شد؛ در نشست هیات رییسه اتاق ایران با هیات نمایندگان اتاق ش�ی

سیاست های ارزی، کمبود مواد اولیه را تشدید کرده است

کت شهرک ها اخبار �ش

کیاست-حسین سلیمی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران 

و افغانستان می گوید: سال گذشته ۲.۳ میلیارد دلار کالا به 
کشور افغانستان صادرشده است و امسال هم افغانستان 
یکی از مقصدهای اصلی کالاهای ایرانی است. در چهار ماه 
نخست سال، 256 کامیون کالا را از بندر چابهار به دوغارون 
منتقل کرده؛ سال گذشته 11 دستگاه کامیون از بندر چابهار 

به دوغارون رفته است. 
در روزهایی که گذشت رسانه ها از وضعیت مرزهای ایران و 
افغانستان گفتند؛ از مرز میلک و دوغارون؛ از بسته شدن و 
بازگشایی مجدد آن ها. نهم مردادماه بود که خبر رسید مرز 
میلک در سیستان و بلوچستان بسته شده؛ جواد هدایتی، 
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل 

جاده ای علت را  قاچاق سوخت  اعلام کرد:  با توجه به 
اختلاف قیمت سوخت گازوییل میان ایران و کشورهای 
همسایه، ناوگان این کشورها انگیزه بالایی برای تردد به 
کشورمان دارند تا علاوه بر سهمیه سوختی که در ایران 
دریافت می کنند بتوانند با نرخ سوخت یارانه ای کشورمان 

گازوییل خریداری کرده و به افغانستان قاچاق کنند.
به گفته هدایتی انگیزه دیگر تردد کامیون های افغانستان به 
داخل ایران علاوه بر حمل بار، حمل کالاهای اساسی مانند 
آرد است که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی خریداری می کنند تا 

بتوانند به صورت قاچاق به افغانستان ببرند.
هدایتی گفته است:  در نتیجه تبدیل به رویه شدن جابجایی 
کالای قاچاق از ایران به خاک افغانستان توسط کامیون های 
افغانستانی، شورای تامین سیستان و بلوچستان مصوب 
کرده تا اگر کامیون های افغانستانی حامل کالای قاچاق 
در مرکز میلک شناسایی شوند علاوه بر اخذ کالا و جریمه، 
خودرو حامل این کالا سه ماه متوقف شود.  این مصوبه 
مخالفانی در افغانستان داشت و درنهایت راننده های 
کامیون در افغانستان اعتصاب کردند اما یک هفته بعد این 
مرز با پادرمیانی بزرگان منطقه بازگشایی شد ولی چندان 
لله لطیفی، سخنگوی گمرک  دوام نیاورد. به گفته روح ا
با برآورده نشدن خواسته های اعتصاب کنندگان، مجددا 
رانندگان معترض، بیستم مردادماه دست به اعتصاب زدند و 
مانع از تردد کامیون ها در این مرز شدند؛ تا اینکه دو روز قبل 

عبور و مرور در این مرز به حالت عادی بازگشت.
مرز دیگر میان ایران و افغانستان مرز دوغارون در تایباد 
-خراسان رضوی است؛ بارها از کم کاری گمرک در این مرز 
گفته که علت تجمع کامیون ها بوده است. اما اردیبهشت 
امسال از قاچاق اتباع افغانستان در این مرز گفتند و اینکه 
مرزبان های ایرانی با آن ها بدرفتاری کرده است؛ ادعایی 

که ایران آن را رد کرد.
اما مرز ماهیرود در خراسان جنوبی را زمانی فقیرترین 
مرزها می خواندند؛ این مرز 150 کیلومتری ولایت فراه 
افغانستان قرار گرفته و بازارچه ماهیرود در فاصله 240 
کیلومتری شهرستان بیرجند و در فاصله 140 کیلومتری 
شهرستان سربیشه قرار است. فعالیت بازارچه ماهیرود 
از تیرماه 88 هم زمان با شروع فعالیت گمرک مرز رسمی 
ماهیرود آغازشده و جایگزین بازارچه مرزی میل 75 در 

استان شده است.
حسین سلیمی، در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران 
درباره وضعیت مرزهای دو کشور می گوید: مسایل و 
مشکلاتی که در این مرزها به وجود می آید مقطعی است و 
اراده دو کشور بر همکاری های تجاری- اقتصادی است. 
برای همین هم سعی می شود این مسایل در کوتاه مدت 

برطرف شود. 
سلیمی، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان 
می گوید: »ایران بعد از پاکستان یکی از مهم ترین شریک 

تجاری افغانستان است؛ عزم و اراده دو کشور به همکاری 
مشکلات  است  ممکن  لبته  ا است؛  بناشده  دوجانبه 
کوتاه مدتی در مرزها به دلیل مسائل امنیتی یا قوانین و 

مقررات ایجاد شود ولی این ها زود برطرف می شود.
لبته ازآنجایی که خیلی از گفته ها بر  او ادامه می دهد: ا
پایه بازدید از محل نیست و بیشتر به منابع محلی یا گفته 
ذی نفع ها تکیه دارد، ممکن است کاملا منطبق بر واقعیت 
نباشد ولی همه راهکارها باید بر حل بلندمدت مساله تاکید 

داشته باشد. 
او به مساله سوخت اشاره می کند و اینکه تفاوت قیمت 
گازوییل در ایران و افغانستان مشوقی برای قاچاق سوخت 
توسط کامیون های افغانستانی یا ایرانی شده است؛ باید 
دولت جایگاه سوختی در مرزها تاسیس کند که به قیمت 
بین المللی در هر دو سوی مرز سوخت ارایه کند. همین 
مسئله باعث می شود که دیگر راننده ایرانی یا افغانستانی 
انگیزه ای برای قاچاق نداشته باشند. ما سال ها همین 
مساله را با راننده های ترک داشتیم؛ بالاخره جایی باید از 
تجربه ها درست گرفت نه اینکه این مسایل هر بار در یکی 

از مرزهای ما تکرار شود.
به گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان 
امروزه گمرک دنیا با ایکس ری کار می کنند ولی هنوز این 
تکنولوژی در گمرک ایران جایی ندارد و صف های طولانی 

بازرسی از همین جاها شکل می گیرد.

او به حجم تجارت صادرات ایران به کشور افغانستان اشاره 
می کند و می گوید: سال گذشته ۲.۳ میلیارد دلار کالا به کشور 
افغانستان صادرشده است و امسال هم افغانستان یکی 
از مقصدهای اصلی کالاهای ایرانی است. ما باید برای 
حفظ بازارهای خود تلاش کنیم این هم از طریق واردات و 
صادرات و تجارت ترجیحی ممکن است و هم با عضو در 
پیمان های مشترک منطقه ای. البته ایران و افغانستان هر 

دو عضو کشورهای اکو هستند.
افغانستان چهارمین مقصد صادراتی ایران در چهار ماه 
گذشته بود. این کشور 2.11 میلیون تن کالا به ارزش 713 
میلیون دلار خریداری کرد که 8 درصد از کل صادرات ایران 

در این دوره بود.
حمید محمدی، رییس اداره ترانزیت اداره کل راهداری و 
حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی می گوید: افغانستان در 
چهار ماه نخست سال 15 هزار تن 15000 تن محصولات 
خود را با 610 دستگاه کامیون از طریق دوغارون به بنادر 
جنوبی ایران و مرزهای غربی ایران صادر کرده است. از این 
تعداد ۳۴ دستگاه کامیون کالاهای صادراتی افغانستان را از 

مرزهای غربی به ترکیه منتقل شده است.
سال،  نخست  ماه  چهار  در  محمدی  به گفته 
دوغارون  به  چابهار  بندر  از  را  کالا  کامیون   256
دستگاه   11 گذشته  سال  که  درحالی  کرده؛  منتقل 
است. رفته  دوغارون  به  چابهار  بندر  از  کامیون 

کیاست-دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوص 
استان خوزستان با بیان اینکه در کشورهای دیگر صنایع بزرگ 
اولویت صادرات محصولات خود را بعد از تامین مواد اولیه 
صنایع پایین دستی قرار می دهند، گفت: این فرآیند در ایران 
و استان خوزستان برعکس است و با وجود نیاز صنایع کوچک، 
پتروشیمی ها تمایل دارند که محصولات خود را در قالب خام 

فروشی به حوزه صادرات اختصاص دهند.
به گزارش احتساب به نقل از  روابط عمومی اتاق بازرگانی 
اهواز، شهلا عموری ادامه داد: بخش دیگری از محصولات 
پتروشیمی ها که در بورس عرضه می شود نیز با اشکالاتی 
همراه است که باید با کمک دستگاه های نظارتی رویه موجود 

اصلاح شود.
وی اضافه کرد: بنابر سیاستگذاری صورت گرفت، مواد اولیه 
تولید شده در پتروشیمی ها با افزایش پنج درصدی قیمت پایه در 
هر هفته توسط بورس عرضه می شود که این موضوع به افزایش 

قیمت تمام شده تولید محصولات منحر می شود.
رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه شرایط موجود باعث ایجاد 
چند نرخی قیمت مواد اولیه در بازار شده است، گفت: گاه دیده 
شده که قیمت مواد مورد نیاز صنایع پایین دستی در بازار آزاد کمتر 

از نرخ محصولات عرضه شده در بورس است.
محصولات  تحویل  زمان  اینکه  به  اشاره  با  عموری 
پتروشیمی ها به صنایع نیز بین یک تا ۲ ماه با تاخیر همراه 
تولیدکنندگان  شده  باعث  موضوع  این  گفت:  است، 
شوند. مشکل  دچار  خود  قراردادی  تعهدات  انجام  در 

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره 
به اینکه منافع مجتمع های پتروشیمی در خوزستان تامین 
می شود، گفت: هر زمان که این واحدها دچار مشکلات مالیاتی، 
بیمه و بانکی می شوند، مجموعه مدیریت ارشد استان این 
موضوعات را پیگیری می کنند اما گردش حساب های بانکی و 

پرداخت مالیات آنها در تهران انجام می شود.
بر اساس این گزارش، فعالان اقتصادی استان خوزستان یکی از 
مهمترین مسوولیت های اجتماعی مجتمع های پتروشیمی در 
استان  را اختصاص سهمیه مواد اولیه به واحدهای پایین دستی 

این صنعت می دانند.
بندر ماهشهر در جنوب خوزستان در ساحل خلیج فارس 
این  در  پتروشیمی  اقتصادی  ویژه  منطقه  دارد.  قرار 
اقتصادی  منطقه  است.بزرگترین  مستقر  شهرستان 
است. شده  واقع  ماهشهر  در  خاورمیانه  پتروشیمی 

به گزارش کیاست به نقل از روابط عمومی شرکت شهرك های 
صنعتی استان همدان: با حضور دکتر امید معاون محترم توسعه 
روستایی ومناطق محروم ریاست جمهوری، مهندس محمد زاده 
معاون فنی سازمان صنایع کوچك ومتوسط ایران، دکتر نورا...زاده 
مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید، مهندس شاهرخی استاندار 
همدان، آزادیخواه نماینده مردم محترم ملایردر مجلس شورای 
اسلامی وبادامی مدیر عامل شرکت شهرك های صنعتي استان 
همدان چهار پروژه عمراني وزیر ساختي شهرك صنعتي ملایر 2 

افتتاح شد.
معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور در 
این آیین اظهار داشت: شهرک صنعتی مبلمان یکی از شهرک های 
تخصصی کشور است که با مساحت ۲۰ هکتار در زمینه مبل و منبت 
فعالیت می کند.فتحعلی محمدزاده افزود: این شهرک مشکلاتی 
همچون سر درب ورودی، جمع شدن آب های سطحی، برق و 
آسفالت داشت که با همکاری مسوولان این شهرستان مشکلات 

رفع و این طرح ها امروز اجرا شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر برای اجرای ۲۲۸ طرح نمایشگاهی در 
این شهرک قرارداد داریم که تاکنون ۱۰۰ واحد به بهره برداری رسیده 
است.معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
کشور با بیان اینکه طرح توسعه شهرک صنعتی مبلمان ملایر در دستور 
کار است بیان کرد: این شهرک ظرفیت ویژه ای در سطح کشور است 

که به عنوان الگو و به صورت تخصصی در حوزه مبل و منبت فعالیت 
می کند.محمدزاده گفت: زیرساخت های این شهرک هم اکنون 
فراهم است و در زمینه صنایع کوچک برای بازاریابی، آموزش، 
تسهیلات، حضور در نمایشگاه های بین المللی و داخلی واحدهای 

مستقر در شهرک صنعتی مبلمان ملایر برنامه داریم.
وی ادامه داد: در حال حاضر شهرک صنعتی ۲ملایر در زمینه 
مبلمان و یك شهرك وسه ناحیه صنعتی به صورت تخصصی در 
شهرستان ملایر فعال است و ناحیه صنعتی سامن در زمینه مواد 
غذایی و ترشیجات، شهرک صنعتی سهند در زمینه کشمش 
و شهرک صنعتی جوکار در زمینه فروسیلیس و فروآلیاژها به 
صورت تخصصی فعال هستند که ظرفیت ویژه ای برای این 
شهرستان و منطقه است.محمدزاده افزود: هم اکنون یک 
هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در شهرک صنعتی جوکار سرمایه گذاری 

و  سیستان  راسک  حوزه  صنعتی  ناحیه  کیاست-ایجاد 

بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان 
گفت: در دیدار با فرماندار راسک ایجاد ناحیه صنعتی حوزه 

راسک سیستان و بلوچستان مورد بررسی قرار گرفت.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان 
گفت: در دیدار با فرماندار راسک ایجاد ناحیه صنعتی حوزه 

راسک سیستان و بلوچستان  مورد بررسی قرار گرفت.
مهندس " علیرضا راشکی " اظهار داشت: علاوه بر این 
ایجاد ناحیه صنعتی راسک مورد پیگیری نماینده حوزه 
انتخابیه مربوط نیز بوده است.وی اظهار داشت: در این 
نشست حوزه های متعدد سرمایه گذاری و ظرفیت های 

منطقه نیز مورد بررسی قرار گرفت.
صنعتی  شهرکهای  شرکت  مدیره  هیات  رییس 
مطالعات  شد  قرار  کرد:  تاکید  بلوچستان  و  سیستان 
پذیرد.مهندس  صورت  خصوص  این  در  علمی 
راشکی یاد آور شد: شهرستان راسک با قرار داشتن 
در جنوب استان و  نزدیک بودن به مرز کشور پاکستان 
محصولات  تولید  برای  ای  بالقوه  امتیاز  دارای 
قوت  نقطه  این  به  توجه  با  ید  با  داردو  را   صادراتی 
برنامهریزی ویژه ای برای این منطقه در نظر گرفت.

Pakistan’s PM Advisor for Textile and Industry & Production Abdul Razak Dawood announced that his country is to establish markets 
at its joint borders with Iran.As Pakistani media reported on Sunday, the official added that “The development of similar markets on the 
border with Iran is also on the agenda of the Islamabad government.”His remarks have been made on the verge of the ninth round of 
Iran-Pakistan joint trade committee meeting, which is to be held in the near future.Lamenting about the US sanctions imposed on Iran, 
Dawood said that the sanctions have slowed that mutual free trade between the two sides.“... sanctions on Iran are an obstacle to the pro-
motion of trade relations,” he said and added no headway is being made on the independent trade agreement with Iran due to sanctions, 
Pakistani Dunyanews reported.In a bid to strengthen bilateral relations and expand cooperation in the fields of trade and commerce, Iran 
and Pakistan have recently decided to hold new round of meetings of the Joint Trade Committee and the Joint Economic Commission.
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Economic market
السوق االقتصادي 

بازار اقتصادی

04

کیاست-رییس و هیات رییسه اتاق ایران قرار است به منظور بیان 

مشکلات و پیشنهادات اتاق ها به صورت هفتگی با هیات رییسه 
و هیات نمایندگان دو اتاق استانی دیدار مجازی برگزار کنند. اولین 
نشست با اتاق شیراز انجام و در آن به موضوع کارت بازرگانی و مشکلات 
موجود در سامانه تجارت و مشکلات واحدهای تولیدی در تامین مواد 

اولیه اشاره شد. 
در نشست رییس و هیات رییسه اتاق ایران با هیات رییسه و اعضای 
هیات نمایندگان اتاق شیراز ضمن ارایه گزارشی از عملکرد این اتاق در 
سال 98، مشکلات مربوط به کارت بازرگانی و سامانه تجارت مطرح 
شد. همچنین بی توجهی دولت به مشکلات ارزی، کاهش صادرات 
و در نتیجه دغدغه های واحدهای تولیدی در تامین مواد اولیه مورد 

تاکید قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه که به صورت مجازی برگزار شد، جمال 
رازقی، رییس اتاق شیراز از شرایط نامناسب صادرات و کاهش 
آن به دلیل سیاست های نادرست دولت سخن گفت و خواستار 
پیگیری های بیشتر اتاق ایران در این رابطه شد. به باور او امروز به دلیل 
سخت گیری های ناروا در حوزه صادرات، در کنار واردات قاچاق، شاهد 

گسترش فعالیت های صادراتی غیرقانونی هستیم.
این فعال اقتصادی همچنین از سامانه تجارت که از بهمن ماه سال 
98 در حوزه کارت های بازرگانی فعال شده و زیر نظر وزارت صنعت، 
معدن و تجارت فعال است، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه روند کار در این 
سامانه دچار مشکلاتی شده و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

هم پاسخگوی این مسایل نیست.

رازقی در ادامه به روابط گسترده و موثر اتاق شیراز با دادگستری استان، 
استانداری و دیگر دستگاه های اجرایی اشاره و تصریح کرد: اتاق شیراز 
توانسته با برقراری روابط گسترده و تنگاتنگ با این بخش ها، بسیاری 

از مشکلات فعالان اقتصادی استان را حل وفصل کند.
پیرو آنچه توسط رییس اتاق شیراز در مورد فعالیت های این اتاق مطرح 
شد، یلدا راهدار، عضو هیات رییسه اتاق شیراز، گزارشی از عملکرد این 
اتاق در سال 98 ارایه داد. در این گزارش به فعالیت های کارگروه حمایت 
حقوقی و قضاییه، کارگروه حقوقی و پژوهشی و کارگروه حقوقی و 
داوری اشاره شد. همچنین اقدامات شورای گفت وگوی استان، 
فعالیت های مرکز آموزش اتاق شیراز و مطالعات پژوهشی که طی 

سال 98 صورت گرفته، مورد توجه قرار گرفت.
در ادامه اعضای هیات نمایندگان اتاق شیراز نیز به چالش های 
اقتصادی موجود و لزوم پیگیری اتاق ایران برای حل وفصل این 

مسایل اشاره کردند.
حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق ایران ضمن تقدیر از 
اتاق شیراز برای اقدامات پژوهشی موثر و تعاملات گسترده 
با دادگستری و قوه قضاییه استان با توجه به شروع کار مجلس 
یازدهم و حضور اغلب نمایندگان این استان در کمیسیون های 
اقتصادی مجلس، پیشنهاد داد تا روابط اتاق با نمایندگان این 
استان در مجلس نیز تقویت شود.محمدرضا رمضانی، دبیرکل 
اتاق ایران نیز از اقدامات و پیگیری هایی که توسط هیات رییسه 
اتاق ایران در راستان حل مشکلات موجود انجام می شود، اشاره 
و تاکید کرد: پیگیری ها ادامه دارد و امیدواریم به نتیجه برسد.

وی درباره کارت بازرگانی و فعالیت سامانه تجارت نیز گفت: بر اساس 
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجموعه ورودی های کارت بازرگانی 
باید توسط سامانه تجارت انجام شود. البته در مورد روند کار سامانه 

برخی دغدغه ها مطرح شده که پیگیر حل آنها هستیم.
دبیرکل اتاق ایران در ادامه به آغاز دور جدید فعالیت های مرکز 
پژوهش های اتاق ایران با حضور محمدقاسمی اشاره و از اتاق شیراز 
درخواست کرد تا برای هماهنگی های بیشتر و فعالیت های پژوهشی 
موثرتر همکاری های لازم بین اتاق شیراز و مرکز پژوهش های اتاق 

ایران شکل بگیرد.
رمضانی همچنین تقویت روابط اتاق شیراز با مجلس را نیز مورد 

تاکید قرار داد.
غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران با بیان این نکته که اتاق شیراز 
همواره علاوه بر اقدامات ثمربخش منطقه ای و استانی در سطح ملی 
نیز قدم های موثری برداشته، گفت: اتاق شیراز در تعامل با دستگاه 
قضا و دادگستری استان، سرآمد است و در این حوزه توانسته گام های 

مناسبی بردارد. همچنین در بخش تشکلی نیز شرایط خوبی دارد.
او در ادامه مساله صادرات را یک دغدغه جدی دانست و با توجه به 
شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران در کنار محدودیت های ناشی 
از شیوع بیماری کرونا و اثرات منفی جهانی آن، گفت: متاسفانه در 
وضعیتی که درآمدهای نفتی پاسخگوی اقتصاد کشور نیست، باید 
روی درآمدهای صادراتی حساب کرد. در حال حاضر صادرات تک 
پنجره ای است که می توان روی آن حساب کرد. هرچند در این بخش 
با دو مشکل ریشه ای مواجه هستیم؛ اول تعجیل در تصمیم گیری 

و دوم تاخیر در آن.رییس اتاق ایران تشریح کرد: گاهی آن قدر در 
تصمیم گیری عجله می کنیم که بدون مشورت و مطالعه، برنامه ریزی 

می کنیم و گاهی آن قدر تاخیر داریم که فرصت را از دست می دهیم.
شافعی در رابطه با تعهدات ارزی و وضعیت صادرات کشور نیز به 
نظرات اتاق ها، تشکل ها و کارشناسان خبره اقتصادی اشاره و تصریح 
کرد: هشدارهای لازم توسط گروه های مختلف اقتصادی داده شد 
اما گوش شنوایی نبود. تجربه ثابت کرده همیشه تصمیمی بدون 
مشورت گرفته می شود و بعد از بروز مشکل، به دنبال مقصر می گردند 
تا همه ایرادات را به گردن او بیاندازند. درباره صادرات و تصمیمات ارزی 
دولت، هشدارها را به موقع دادیم، فایل مکاتبات و مذاکرات انجام شده 

هم موجود است.
وی با تاکید بر این مطلب که دولت برای سیاست های ارزی با بخش 
خصوصی مشورت نکرد و نسبت به پیشنهادهای که ارایه دادیم 
بی توجه بود، گفت: عاقبت ماجرا به اینجا رسیدیم که لقب سرداران 
اقتصادی که به بخش خصوصی داده می شد به خائن تبدل شد. 
سال ها، دستگاه ها و نهادهای مختلف تلاش کردند فرهنگ احترام 
به صادرات و صادرکننده را در کشور نهادینه کنند اما به یک باره همه 
قضاوت ها تغییر کرد. البته در هر قشر و گروهی افراد خطاکار وجود دارند 

و نمی توان منکر آن شد.
رییس پارلمان بخش خصوصی با بیان این مطلب که شورای 
گفت وگو چندین نشست خود را به موضوع ارز و صادرات اختصاص 
داد، تصریح کرد: در آخرین نشستی که راجع به همین موضوع حضور 
داشتیم، رییس مجلس، روسای کمسیون های مجلس، وزیر نفت، 

رییس کل بانک مرکزی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز حضور داشتند و مقرر شد برای رسیدگی به مسایل موجود، کمیته 

مشترکی شکل بگیرد.
شافعی همچنین از تهیه نامه ای درباره مشکلات موجود در سامانه 
تجارت، ارایه پیشنهادهایی برای رفع آنها و ارسال به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خبر داد و از نگرانی ها درباره کاهش صادرات و در نتیجه 
کمبود مواد اولیه سخن گفت. به باور او صادرات و تولید وابستگی بالایی 
به یکدیگر دارند و آسیب به هر کدام از آن ها می تواند به دیگری نیز 

آسیب برساند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمک هایی که از سوی اتاق ها 
و فعالان اقتصادی برای مقابله با بیماری کرونا ارایه شده، اشاره کرد و 
افزود: همواره فعالان بخش خصوصی توجه خاصی به مسوولیت 
اجتماعی داشته و دارند و آنچه پس از شیوع بیماری کرونا توسط این 
افراد انجام شد، نشان داد که این افراد پیش قراولان اقداماتی از این 
دست هستند. در ادامه غلامحسین جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق 
ایران که به صورت آنلاین در این نشست حضور داشت از این حجم 
مشکلات و مسایل در اقتصاد کشور انتقاد و تاکید کرد: متاسفانه آن قدر 
مسایل پیچیده و گسترده در اقتصاد ایران وجود دارد که رسیدگی به 
همه آنها امکان پذیر نیست. برای همین لازم است از ظرفیت کلیه 
فعالان اقتصادی و اتاق ها برای مواجه با این حجم وسیع مشکلات، 

بهره ببریم.
در این جلسه محمد امیرزاده، نایب رییس اتاق ایران و مظفر علیخانی، 

معاون استان ها و تشکل های اتاق ایران نیز حضور داشتند.
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Chief Executive of South Pars Gas Company (SPGC) said that production volume of treated sweet gas at the company increased about 155 
percent last year (ended March 20, 2020) as compared to 2013.Hadi Hashemzadeh Farhang made the remarks in an interview with IRNA 
on Sunday and added that production volume of sweet gas will also register a hike in the current year (started March 21, 2020).He put the 
number of refineries that were put into operation at South Pars Gas Company in 2013 at five, adding, “with the commissioning of new refin-
eries, the number of refineries has increased by 12 before the termination of the last Iranian calendar year (March 20, 2021).”Present-
ly, South Pars Gas Company accounts for more than 74 percent of domestic gas output share, he said, adding, “when the new phases 
of the company are put into operation, about two-thirds of the nationwide gas output is provided through South Pars Gas Company.”

Sweet gas output vol. in SPGC at %155 hike
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وشیمی  ان صنعت پ�ت با بهره برداری از طرح های پی�ش

وشیمی  ن دس�ت پ�ت بخش عمده  نیاز صنایع پای�ی
ن می شود تام�ی

ــی  ــزی و توســعه شــرکت مل کیاســت-معاون مدیریــت برنامه ری

صنایــع پتروشــیمی طرح هــای پیشــران صنعــت پتروشــیمی 
ــا  ــت: ب ــت و گف ــت دانس ــن صنع ــعه ای ــه توس ــل ادام را مکم
بهره بــرداری از ایــن طرح هــا بخــش عمــده ای از نیــاز صنایــع 
پایین دســتی در کشــور بــرآورده می شــود.به گــزارش احتســاب 
بــه نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، حســن عبــاس زاده 
دربــاره طرح هــای پیشــران صنعــت پتروشــیمی اظهــار کــرد: 
ایــن طرح هــا مکمــل ادامه توســعه کل صنعت هســتند و اهداف 
طرح هــای پیشــران صنعــت پتروشــیمی به طــور کامــل تدوین 
ــای  ــی از برنامه ه ــزود: یک ــت.وی اف ــده اس ــزی ش و برنامه ری
پیش بینی شــده تامین نیــاز صنایع داخلی )پایین دســتی( اســت 
کــه بــا بهره بــرداری از طرح هــای پیشــران بخــش عمــده ای از 
نیازهای کشــور بــرآورده می شــود.معاون مدیریــت برنامه ریزی 
و توســعه شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ادامــه داد: توســعه 
ــتر  ــزوده بیش ــی، ارزش اف ــش خام فروش ــره ارزش، کاه زنجی
بــا جدیــت پیگیــری می شــود و امیــد اســت بــا کمــک دولــت و 
مجلس و همــکاری هلدینگ های پتروشــیمی بتوانیــم اهداف 
پیش بینی شــده را محقــق کنیم.عبــاس زاده دربــاره نحــوه 
ــش  ــای جه ــیمی در طرح ه ــای پتروش ــکاری هلدینگ ه هم
ســوم و پیشــران صنعــت گفــت: هلدینگ هــای پتروشــیمی 
نقــش کلیــدی و تعیین کننــده ای در طرح هــای توســعه ای 
صنعــت ایفــا می کننــد، ایــن شــرکت ها بخشــی از درآمــد خــود 
ــره ارزش  ــق زنجی ــیر تحق ــعه ای در مس ــای توس را در طرح ه
ســرمایه گذاری و بعضــی از آن هــا نیــز طرح هــای جدیــد تعریف 
کرده انــد.وی تصریــح کــرد: در طرح هــای پشــیران، هلدینــگ 
نفــت و گاز پارســیان یــک طــرح MTP تعریف کــرده، هلدینگ 
پتروفرهنــگ قرار اســت طرحــی مشــابه را اجرا کنــد و هلدینگ 
خلیــج فــارس نیــز بــه دنبال ســاخت یــک طــرح PDH اســت؛ 
البتــه طرح هایــی کــه اشــاره شــد افــزون بــر طرح هــای از پیــش 

ــن هلدینگ هاســت. ــزی شــده ازســوی ای برنامه ری

وگاه خورشیدی شناور ایران ن ن�ی نخست�ی
وشیمی مهاباد راه اندازی شد  در پ�ت

کیاســت-مجتمع پتروشــیمی مهابــاد بــا تکیــه بــر تــوان و دانــش 

پژوهشــگران خــود موفــق شــد نخســتین نیــروگاه خورشــیدی 
ــاب  ــزارش احتس ــه گ ــد کند.ب ــدار تولی ــور را وارد م ــناور کش ش
بــه نقــل ازشــانا، ایــن شــرکت پــس از ۶ مــاه تحقیــق موفــق 
شــد ایــن ایــده را عملــی کنــد. ظرفیــت ایــن نیــروگاه روزانــه ۲۰۰ 
کیلــووات ســاعت اســت کــه در صــورت تکمیــل طــرح و اجرای 
فــاز دوم، ایــن ظرفیــت بــه نیــم مــگاوات بــرق هــم می رســد 
و تــا چنــد هفتــه آینــده ایــن نیــروگاه بــه شــبکه سراســری بــرق 
ــی  ــروگاه بوم ــن نی ــات ای ــد امکان ــود.۸۰ درص ــل می ش متص
ــای  ــره آب ه ــتخر ذخی ــار روی اس ــتین ب ــرای نخس ــده و ب ش
ــه شــد و در  ــه کار گرفت ســطحی مجموعــه پنل هــای شــناور ب
کنــار جلوگیــری از تبخیــر آب، کارآیی نیــروگاه با خنــک کاری در 
ســطح آب هــای ســطحی ۱۳ تــا ۱۵ درصــد افزایش یافته اســت.
یکــی از مزیت هــای مهــم این طــرح جلوگیــری از تبخیــر آب و 
اســتفاده از آب شــیرن کن ها بــرای مناطقــی اســت کــه از شــبکه 
سراســری بــرق دورنــد و از نظــر زیرســاخت های انــرژی و نیــرو 
دچــار مشــکل هســتند. این طــرح در کنــار مزیت هــای عمرانی 
ــرای ســرمایه گذار بــه صرفــه اســت. از نظــر اقتصــادی هــم ب

هزینــه برآوردشــده بــرای ایــن طــرح ۸۵۰ میلیــون تومان اســت 
کــه زمــان بازگشــت ســرمایه در ایــن طــرح بــا حمایــت دولــت 
کمتــر از پنــج ســال اســت، همچنیــن قــرار اســت ایــن نیــروگاه 
خورشــیدی در فــاز دوم بــرق مــورد نیــاز ۴۰۰ خانــوار روســتایی را 
تامیــن کندســاخت این نیــروگاه هم زمــان می تــوان انــرژی الزم 
از نظــر نیــرو )بــرق( برای اســتقرار جوامــع و در ادامه آب شــیرین 

مــورد نیــاز مــردم را فراهــم کنــد.

افزایش نسبت تولید به ظرفیت
وشیمی کارون  در پ�ت

کیاســت-مدیرعامل پتروشــیمی کارون گفــت: طی ۵ ماه نخســت 

ــه ۷۰  ــیمی کارون ب ــت پتروش ــه ظرفی ــد ب ــبت تولی ــال نس امس
درصــد رســیده اســت.به گــزارش احتســاب به نقــل ازخبرگــزاری 
پتروشــیمی ایران)ایپنــا(؛ مدیرعامــل پتروشــیمی کارون گفــت: 
مدیرعامــل صنایع پتروشــیمی خلیج فــارس برای متنوع ســازی 
ســبد تولید محصــوالت بــرای کاهش ریســک تولیــد در زنجیره 
ایزوســیانات رکورد جدید تولید در ۴ ماهه نخســت امســال را ثبت 
کــرد و تاکنون نســبت تولیــد به ظرفیت پتروشــیمی کارون بــه ۷۰ 
درصــد رســیده اســت.او افــزود: مدیرعامــل صنایــع پتروشــیمی 
تاکنــون ۳ دســتور مهــم بــرای متنوع ســازی ســبد محصــوالت، 
ــد  ــه تولی ــک و هزین ــش ریس ــد و کاه ــای تولی ــع گلوگاه ه رف
محصوالت پتروشــیمی کارون داشته است.صدیقی زاده تصریح 
کــرد: رکــورد تولیــد شکســته شــده و در صــورت تامیــن خــوراک 
بــا رفــع کامــل موانــع تولیــد امــکان تولیــد بــا ۱۰۰ ظرفیت فعلــی را 
هــم همیــن امــروز داریــم، ضمــن آنکه بــه زودی دســت کــم ۹ تا 
۱۰ گریــد جدید محصــوالت زنجیره ایزوســیانات در امســال تولید 
تجاری و عرضه می شــود.مدیرعامل پتروشــیمی کارون با اشــاره 
بــه اســتفاده از کاتالیســت ها بــا فلزات کم بهاتر نســبت بــه گرانبها 
و کاال هــای ایرانــی گفت: تــا امروز حــدود ۵۰ درصد بیــش از مدت 
مشــابه پارســال تولید در پتروشــیمی کارون افزایش یافته اســت.

کت گاز استان کردستان؛ مدیر عامل �ش
تعریف پروژه های پژوه�ش کاربردی در سازمان ها زمینه ساز تحول اند

ن جلسه هم اندی�ش تخصیص GIS برگزار شد نخست�ی

از از مرصف گاز یس ان جی استان سهم ۴2 درصدی ش�ی

ونیک گاز مایع اجرای طرح توزیع الک�ت

چهارمحال و بختیاری؛
آغاز اجرای طرح توزیع هوشمند گاز مایع

در هفته دولت
اجرا و بهره برداری 2۴6 طرح گازرسا�ن در کرمانشاه کلید می خورد

کیاست-مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در هنگام بازدید و 

ملاقات با سرپرست جدید امور پژوهش ضمن تبریك به مناسبت 
انتصاب وی در واحد پژوهش، بیان داشت : امور پژوهش و 
تعریف پروژه های پژوهشي متناسب با نیاز سازمان ها می تواند 
تحولات عظیمی  را بوجود آورده و زمینه ساز ارایه خدمات و 

تولیدات خلاقانه باشند. 
به گزارش احتساب به نقل ازخبرنگار روابط عمومی شرکت 

گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گری در این گفتگو و 
بازدید نقش واحد پژوهش را حیاتی دانست و گفت: امروزه 
فعالیت های پژوهشی دیگر هزینه محسوب نمی شود بلکه 
نوعی سرمایه گذاری تلقی می گردد بطوری که میزان این 
سرمایه گذاری در سطح سازمان ها و بنگاه های اقتصادی روز به 
روز در حال افزایش است و میزان سرمایه گذاری در این بخش، 

شاخصی برای توسعه یافتگی آن ها به شمار می آید. 
وی افزود: برای توسعه یافتگی سازمان ها تعریف پروژه های 
پژوهشی کاربردي بسیار اهمیت دارد و با این اقدام و رفع نقاط 
ضعف اثر بخشی سازمان ها چندین برابر افزایش مي یابد چون 
شناسایی عارضه موجب می گردد  درمان آن مورد توجه مدیران 

قرار گیرد.
فعله گری در قسمت بعدی سخنان خود به اهمیت بهینه مصرف 
کردن منابع انرژی اشاره کرد و اظهار داشت: ارزیابی میزان 

مصارف انرژی در سازمان ها و بنگاه های تولیدی براي کاهش 
هزینه ها از اهمیت والایی برخوردارست و بایستی واحد پژوهش 
مصارف سیستم های گرمایشی و سرمایشی را از لحاظ حجم 
مصارف کنترل و تغییرات مصارف در تمام زمینه ها را پایش نماید 
و در هنگام مشاهده اختلالات یا تغییر مصرف ضمن بررسی دقیق 

با اقدام اصلاحی در جهت رفع آن قدم بردارد.
وی یادآور شد: شرکت گاز استان کردستان به عنوان دبیر کمیته 
بهینه سازی مصرف انرژی استان وظیفه خطیری به عهده دارد 
که علاوه بر رعایت استانداردهای مصرف انرژی و سرآمد شدن در 
بین تمام سازمان ها، بایستی برای کاهش مصرف منابع انرژی 
برنامه راهبردی برای کل سازمان های استان بخصوص اعضای 

کارگروه تدوین نماید.
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه اظهاراتش در 
مورد اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها چنین گفت: مدیریت 

دانش فرآیند علمی است که با تعامل سازنده با نیروی انسانی، 
دانش و تجربه فرد را در یك فرآیند سیستمي ثبت مي نماید تا 
سرمایه های اطلاعاتی سازمان در طی زمان نابود نگردد که 
بایستی رییس پژوهش در برای نهادینه کردن این فرآیند تلاش 

مضاعفی را به خرج دهد.
در ادامه این دیدار سرکار خانم نظری سرپرست جدید امور 
پژوهش ضمن عرض خیر مقدم به مدیر عامل شرکت گاز استان 
کردستان و تشکر به مناسبت این انتصاب گفت: مدیریت دانش 
در سازمان ها بسیار با اهمیت بوده و بایستی ثبت دانش به صورت 
فرآیند کاری تبدیل گردد و نهادینه این تفکر سیستمی نیاز به 

فرهنگ سازی گسترده ای در سطح سازمان دارد .
وی افزود: مدیریت دانش از وظایف کلیدی و حساس در هر 
سازمان است که به حفظ دانش و تجربه سازنده حاصله از سالها 

فعالیت سازمان ها کمك شایانی می نماید.

کیاست-مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از آغاز 
عملیات اجرایی و بهره برداری از ۲۴۶ پروژه گازرسانی در 

هفته دولت امسال خبر داد. 
به گزارش احتساب به نقل از شانا، سیروس شهبازی 

خانوارهای  درصد   ۹۹ هم اکنون  گفت:  باره  این  در 
شهری با گازرسانی به ۲۸ شهر و ۷۵ درصد خانوارهای 
۴۷۵ روستا در استان  با گازسانی به هزار و  روستایی 
هستند. برخوردار  طبیعی  گاز  نعمت  از  کرمانشاه 

سال  در  کرمانشاه  استان  گاز  شرکت  داد:  ادامه  وی 
خود  ذی نفعان  و  مشترکان  به  مطلوبی  خدمات   ۹۸
ارایه داده، به نحوی که پارسال، ۱۹۲ روستا و ۲۱۳ واحد 
صنعتی گازدار شدند و امسال نیز همه سعی و تلاش بر 

شوند. گازدار  دیگر  روستای   ۳۰۰ حدود  است  این 
یادآور  کرمانشاه  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل 
پروژه   ۲۴۶ از  بهره برداری  و  اجرایی  عملیات  شد: 
می شود. آغاز  نیز  دولت  هفته  در  گازرسانی 

کیاست-با انجام اقدامات زیربنایی وتوسعه صنعت سی ان جی در 

فارس، روزانه یک میلیون و۶00 هزارلیتر در مصرف بنزین صرفه 
جویی می شود .

به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه فارس، امیر بنی کریمی مدیر منطقه در 
گفتگو با این واحد از رشد 28 درصدی مصرف سی ان جی در استان 
خبرداد و گفت: در حال حاضر روزانه یک میلیون و ۶00 هزار متر 
مکعب گاز سی ان جی در فارس مصرف می شود که معادل همین 

مقدار در مصرف بنزین صرفه جویی شده است .
امیر بنی کریمی مدیر منطقه فارس با بیا ن این موضوع که سهم 

استان فارس از مصرف گاز سی ان جی کشور بیش از ۶/۴ درصد 
می باشد افزود: در حال حاضر حدود ۴۲ درصد از مصرف گاز طبیعی 
فشرده استان در کلان شهر شیراز مصرف می شود که صرفه جویی 

بیش از 700 هزار لیتر بنزین در این شهررا بدنبال داشته است .
وی تعداد جایگاه های سی ان جی استان را 129 باب اعلام کرد که 
از این تعداد 37 باب در کلان شهر شیراز قرار دارد و اظهارکرد این 
جایگاه ها بطور صد در صد فعال و با تمام ظرفیت در حال خدمات 
رسانی و مشکلی در خصوص فعالیت جایگاه ها و توزیع گاز بویژه 
در شهر شیراز وجود ندارد.مدیر منطقه فارس با اشاره به این 
موضوع که روزانه بیش از یکصد و۵0 هزار خودرو استان از گازسی 

ان جی استفاده می کنند گفت: اجرای طرح رایگان دوگانه سوز 
کردن خودرو های عمومی، تغییر الگوی مصرف، جایگزینی گاز 
سی ان جی بجای سوخت های فسیلی در سبد سوخت خانوارها، 
فراهم نمودن شرایط برای جذب سرمایه گذار واستفاده توان 
بخش خصوصی برای احداث جایگاه های سی ان جی از جمله 
اقدامات این شرکت در راستای توسعه صنعت سی ان جی در 
فارس میباشد.این مقام مسوول اختصاص کارمزد ویژه ،مجوز 
احداث در زمین با ابعاد کوچکتر و مکان یابی مناسب برای احداث 
جایگاه را از جمله اقدامات این شرکت برای جذب سرمایه گذار در 
این حوزه مطرح کردو افزود در حال حاظر تعداد 11 باب جایگاه با 

پیشرفت 70 درصدی در حال احداث بوده که ازاین تعداد پنج باب در 
شهر شیراز بوده که با بهره برداری از آنها ظرفیت توزیع سوخت گاز 
طبیعی فشرده افزایش خواهد یافت .وی با بیان موضوع که در حال 
حاضر بیش از 80 درصد از جایگاه های سی ان جی منطقه دارای 
تاییدیه استاندارد می باشند، پایش دوره ای جایگاه ها،آموزش 
اپراتورها وکارکنان، ارتقا سطح کمی و کیفی جایگاه ها را از جمله 
اقدامات این شرکت در راستای ارایه خدمات مطلوبتر به مردم 
بیان کرد وگفت: مرکز پاسخگویی وارتباط با مشتریان ۰۹۶۲۷ 
این شرکت بطور ۲۴ ساعته آماده دریافت نظرات، انتقادات و 
پیشنهادات مردم در خصوص نحوه عملکرد جایگاه ها می باشد .

کیاست-گاز مایع از ابتدای شهریور امسال در چهارمحال و بختیاری 

از طریق سامانه الکترونیکی توزیع می شود.
مدیرعامل شرکت پخش فراورده های نفتی استان گفت: این 
تصمیم در راستای تحویل گاز مایع مورد نیاز واحدهای مسکونی 
واقع در مناطق فاقد گازکشی و سایر متقاضیان مجاز صنفی و 

جلوگیری از استفاده غیرمجاز خودروها صورت می گیرد.
جعفر سالاری نسب افزود: سرپرستان خانوارهایی که محل 

زندگی آنها واقع در مناطق فاقد شبکه گاز طبیعی است و سایر 
متقاضیان گاز مایع می توانند برای ارایه درخواست سوخت مورد 
نیاز خود به سامانه newtejaratasan.niopdc.ir مراجعه 
و پس از نام نویسی و دریافت رمز، نسبت به ثبت درخواست خود 

اقدام کنند.
وی با اشاره به نصب تجهیزات سوخت مایع در برخی خودروها، 
بدون داشتن مجوزها و استانداردهای لازم، گفت: گاز مایع به 

متقاضیان فقط براساس اطلاعات راستی آزمایی شده مندرج در 
این سامانه اختصاص می یابد.

سالاری نسب افزود: متقاضیان برای ثبت پرداخت هزینه گاز 
مایع به صورت الکترونیک نام شماره بانکی و کد ملی خود را به 

فروشگاه های عرضه مواد سوختی یا دهیاری ارایه کنند.
نفتی چهارمحال  فراورده های  مدیرعامل شرکت پخش 
و بختیاری، سهمیه گاز مایع استان را ماهانه دو هزار و 

۶00 تن اعلام کرد و گفت: شارژ خودکار سهم از مهمترین 
مزیت های این طرح است.سالاری نسب، میزان مصرف 
گاز در جایگاه های CNG این استان در سه ماهه نخست 
کرد  اعلام  مترمکعب  هزار   ۳۱ و  میلیون   ۲۵ را  امسال 
و گفت: این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه پارسال 
۱۳.۷ درصد افزایش داشته است.چهارمحال و بختیاری 
دارای ۱۰ شهرستان با جمعیتی افزون بر ۹۷۹ هزار نفر است.

کیاست- در راستای اجرای دولت الکترونیک و مدیریت صحیح  

توزیع گاز مایع و آسایش مشترکین مصرف کننده گاز مایع مقرر 

گردیده است از اول شهریور ماه سال جاری عرضه گاز مایع 
سیلندری جهت کلیه  مصارف اعم از خانوارو اصناف  از طریق 
زیر ساخت الکترونیکی و بر اساس کارت بانکی در سطح 

کشورتوزیع گردد.
پخش  شرکت  عمومی  روابط  رییس  پور  علی  بهمن 
فراوردههای نفتی اصفهان، ضمن بیان مطلب فوق اظهار 
داشت: خانوارهای فاقد گاز طبیعی که سهمیه نفت سفید خود 
را از طریق کارت بانکی دریافت می نمایند  می توانند از طریق 
همان کارت بانکی و بدون ورود به سامانه سدف گاز مایع 
سیلندری خود را نیز دریافت نمایند ولی آن دسته از خانوار 

های مصرف کننده گاز مایع که از طریق کارت بانکی نفت سفید 
تاکنون در یافت ننموده اند باید بایستی به سامانه سدف مراجعه 
و نسبت به ثبت مشخصات سر پرست خانوار و اطلاعات کارت 
بانکی  اقدام که بعد از تاییدیه نهایی می توانند گاز مایع مورد 
نیاز خودرا از نمایندگان توزیع در سراسر استان  تهیه فرمایند. 
وی گفت: جهت مصارف غیر خانگی) اصناف و صنعت( نیز 
بایستی برای ثبت نام  به سامانه تجارت آسان)سدف( مراجعه 
و نسبت به کار برد و سایر اطلاعات درخواستی اقدام که بعد از 
تایید سازمان متولی و ادارات زیربط سوخت مورد نیاز خودرا 
به صورت ماهانه از نمایندگان توزیع در سراسر استان تهیه 

فرمایند. لازم و ضروری است آن دسته از مصرف کنندگان 
صنفی و صنعتی که فاقد پروانه و جواز کسب مورد تایید 
سازمان متولی هستند فرصت یک ماهه دارند تا نسبت به اخذ 
مجوزات لازم و ثبت نام در سامانه سدف جهت تهیه گاز مایع 

خود اقدام فرمایند.
علی پور در پایان گفت: متقاضیان می توانند از طریق سایت 

سامانه تجارت آسان)سدف( به آدرس:
نسبت   http://newtegaratasan.niopdc.ir
سرپرست  و  بانکی  کارت  مشخصات  ثبت  به 
نمایند. اقدام  خود  درخواست  و  خانوار 

کیاست-نخستین جلسه هم اندیشی تخصصی GIS با حضور 
مدیرعامل شرکت گاز استان تهران، مدیران ارشد، جمعی از روسا 
و کارشناسان واحدهای مرتبط در سالن کنفرانس شرکت گاز استان 

تهران برگزار شد.
به گزارش احتساب به نقل ازروابط عمومی، نخستین جلسه 
هم اندیشی تخصصی GIS با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان 
تهران و مدیران ارشد و با حضور جمعی از روسا و کارشناسان 

واحدهای مرتبط در سالن کنفرانس شرکت گاز استان تهران 
برگزار شد.

سعید توکلی، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران، به لزوم تسریع 
در برداشت اطلاعات مکانی عوارض و تاسیسات گازرسانی و 
شهری، ارتباط سامانه GIS با سامانه های اطلاعاتی همچون  
TMSS، سامانه مدیریت دارایی های فیزیکی، سامانه جامع 
مشترکین، افزایش ضریب نفوذ GIS در واحدهای سازمانی، 

شناسایی مشتریان و واحد های نیازمند به خدمات GIS از جمله 
واحدهای عملیاتی و امدادی خصوصا در زمان بحران، تهیه اکشن 
پلان برای آنها تاکید نمود و چشم اندازهای آتی شرکت گاز استان 

تهران در حوزه اطلاعات مکانی را ترسیم کرد.
در ادامه کارشناسان واحد GIS،  وضع موجود سامانه اطلاعاتی 
مکانی شرکت گاز استان تهران را از منظر احجام مربوط به داده های 
مکانی و توصیفی موجود و GISReady شده و ماژول های ایجاد 

شده در بستر محیط نرم افزاری GE Smallworld و همچنین 
سامانه DGNSS\RTK در بستر داخلی شرکت گازاستان تهران 
را ارایه کردند و پروژه ها و اقدامات آتی این واحد را به سمع و نظر 
حضار در جلسه رساندند. در پایان انتظارات واحدهای متقاضی 
بهره مندی از خدمات اطلاعات مکانی از واحد GIS مطرح شد و 
پس از جمعبندی مسایلی به منظور پیشبرد اهداف سامانه اطلاعات 

مکانی در شرکت گاز استان تهران در دستور کار قرار گرفت.

قدرة محطات الطاقة الحرارية اإليرانية بلغت حوالي 68 ألف ميغاواط
قال مساعد مدير التخطيط في شركة توليد الطاقة الحرارية: مع إطالق أول وحدة بخارية لمحطة الطاقة الحرارية في مدينة أورمية شمال غرب البالد في أغسطس من هذا العام، وصلت الطاقة االسمية لمحطات 
الطاقة الحرارية في البالد إىل 67 الفا و735 ميغاواط.وبحسب قاعدة المعلومات الخاصة بشركة توليد الطاقة الحرارية اإليرانية اليوم السبت، أشار "حميد رضا عظيمي" اىل بناء 557 وحدة حرارية لتوليد الطاقة في 
البالد حتى اآلن.وتابع قائال: إن افتتاح مشروع محطة أورمية للطاقة زاد من عدد الوحدات الحرارية المملوكة للقطاع الخاص والصناعات الكبيرة إىل 377 وحدة وقدرتها إىل 45 الفا و732 ميغاواط.وأشار عظيمي إىل أن 
67.5٪ من إجمالي طاقة التوليد الحراري في أيدي القطاع الخاص.واضاف مساعد مدير التخطيط في شركة توليد الطاقة الحرارية: أن  قدرة محطات الطاقة في البالد بلغت في الوقت الحالي، بما في ذلك محطات 
الطاقة الحرارية والكهرمائية والمتجددة والديزل والصغيرة الحجم ومحطات الطاقة النووية، 83 الفا و675 ميغاواط ، 81 ٪ منها هي طاقة محطات الطاقة الحرارية.وأضاف: أن محطات الطاقة الحرارية في البالد 
تشمل وحدات الدورة المركبة التي تعمل حاليا بطاقة 28 الفا و249 ميغاواط )41.7٪(  والوحدات الغازية بطاقة 23 الفا و657 ميغاواط )34.9 بالمئة( ومحطات الطاقة البخارية بطاقة 15 الفا و829 ميغاواط ) 23.4 بالمائة(.

صیرة
أخبار ق

|  پتروشیمی  |  Gas transfer to Satlo village with a population of 471 households from Parsian city was successfully done
According to the public relations of Hormozgan Gas Company, Ebrahim Safari, the head of implementation of Hormozgan Gas Company’s projects, referring 
to the transfer of gas to the village of Setloo with a population of 471 households in the Parsian district, said:  In August of this year, with the efforts of our col-
leagues in the Hormozgan Gas Company, the gas supply operation to the village of Satloo in the Parsian district was successfully carried out. He added: People 
of Satlo, in order to get gas share and use this divine blessing, can refer to the subscribers’ affairs of Parsian city gas department located in Moallem Boulevard 
and in front of Bilal Mosque, and in case of any problem networks of gase they can call 194 Gas id, which responds to all gas subscribers around the clock.
Safari added: with gas supply to this village, the production industries in this area, including two poultry units and a greenhouse unit, will also be gasified and 
we hope to do things in line with the orders of the Supreme Leader and naming this year as the year production leap.It is worth mentioning that Satlo village is 
located two kilometers from Dashti city and according to the last census in 1395, this village has 471 households and 1634 people and now gas supply opera-
tions to 15 villages of this city are continuing, which, God willing, will be completed by the end of this year. And for the comfort of more people will be exploited.
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kiyasat publication
Iranian Minister of Energy Reza Ardakanian said that country’s export of electricity registered a 30 percent growth in the current Iranian 
calendar year (started March 21, 2020).He made the remarks in an interview with FNA on Sat. and added that his ministry, despite meeting 
domestic demands to electricity without power outage in peak hours in summer, managed to export electricity to target markets.He further 
noted that his ministry succeeded in taking giant stride in the current year in the field of supplying electricity in the country to all industrial 
and production sectors without any power outage. According to the official statistics, in the recent six months, industrialized countries have 
registered between 5 and 25 percent energy supply slump due to the economic consequences caused by the outbreak of COVID-19, 
while the country managed to export electricity to other countries in the year named after ‘Surge in Production’, Ardakanian emphasized.

Iran’s electricity exports hit %30 growth  

ش

ـ 185 ألف برميل يوميا تعزيز طاقة إنتاج النفط االيراني ب
ـ 185 الف برميل يوميا.وبّين "رضا دهقان" في مراسم توقيع شركة النفط الوطنية عقودا مع 14 شركة مقاوالت  أعلن مساعد الشؤون التطويرية والهندسية بشركة النفط الوطنية االيرانية، أن طاقة انتاج النفط ستعزز ب
محلية في إطار صيانة وزيادة االنتاج النفطي اليوم االثنين، أن قيمة العقود تبلغ 1.5 مليار يورو وتستهدف رفع طاقة االنتاج بواقع 185 الف برميل يوميا في فترة 24 شهرا.وأشار اىل أن برنامج صيانة وزيادة االنتاج يشمل 
33 مشروعا فيما العقود المبرمة اليوم تبلغ 13 عقدا في اطار المرحلة الثانية من البرنامج.ولفت دهقان اىل أن وبعد انسحاب اميركا من االتفاق النووي، تم اضفاء تعديالت عىل العقود بصيغة EPD ) هندسة – توريد 
رة– حفر( و EPC ) هندسة – توريد – بناء(، حيث أوجد ذلك مشاكل للمقاولين، اال أن التعديالت منها التعاقد بالنقد االجنبي وإلغاء االشتراط عىل المقاولين توفير 20 بالمئة من قيمة الرأس المال حسنت هذه العقود.
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در سفر معاون رییس جمهور به مازندران عنوان شد؛
25 میلیارد تومان به 4 سد الستییک در دست 

اجرای استان مازندران اختصاص می یابد
کیاسـت-معاون رییـس جمهـور و رییـس سـازمان برنامـه 

و بودجـه کشـور در سـفر بـه اسـتان مازنـدران گفـت: مبلغ 
25 میلیـارد تومان به چهار سـد لاسـتیکی در دسـت اجرای 
اسـتان مازنـدران اختصـاص می یابـد کـه امیدواریـم بـا 
تخصیص اعتبـار مذکور شـاهد بهره بـرداری از این سـدها 
در ایام دهه فجر باشیم.به گزارش احتسـاب به نقل ازپایگاه 
اطلاع رسانی وزارت نیرو )پاون(، "محمدابراهیم یخکشی" 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران در حاشیه بازدید 
معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور 
از تصفیه خانه آب شرب شـهرهای گروه الف مازندران و سد 
سـرخرود که اسـتاندار و جمعی از مدیـران اسـتان مازندران 
حضـور داشـتند، گزارشـی از رونـد اجـرای طـرح آبرسـانی 
به شـهرهای گـروه الف مازنـدران )بابـل، بابلسـر، امیرکلا، 
خزرشـهر، فریدونکنـار و شـهرک ها و روسـتاهای مسـیر( 
ارایـه داد و گفت: تاکنون خط انتقال از سـد تا بابلسـر به جز 3 
کیلومتر کمربنـدی بابل به امیـرکلا اجـرا و تصفیه خانه نیز به 
میـزان 70 درصد اجرا شـده که در صـورت تخصیص اعتبار 
موردنیاز برنامه ریزی شـده تا دو سوم از ظرفیت تصفیه خانه 
یعنی 1000 لیتر به بهره برداری می رسـد تا مشکلات کمبود 
آب و همچنین مشکلات ناشی از کدورت آب سد البرز پس از 
هر بارندگی برطرف شود.مدیرعامل آب منطقه ای مازندران 
در محل سد لاستیکی سرخرود محمودآباد گفت: هم اکنون 
در استان چهار سد لاسـتیکی در دسـت بهره برداری و چهار 
سد لاسـتیکی در دسـت اجرا داریم که بخش عمده عملیات 
اجرایـی ایـن سـد انجـام شـده و چنانچـه مبلـغ 25 میلیارد 
تومان تا پایان سـال بـه این طرح هـا اختصاص یابد شـاهد 
بهـره بـرداری ایـن سـدها در ایـام دهه فجـر خواهیم بـود و 
مشـکلات کشـاورزان محدوده ایـن طرح ها در دشـت های 
سـاحلی در فصل زراعی آتی نیز برطرف خواهد شد.شایان 
ذکر اسـت، با بهره برداری از چهار سـد لاسـتیکی در دسـت 
اجـرای اسـتان بیـش از 16 میلیـون متر مکعـب آب تنظیم 
و در اختیـار 7300 هکتـار از اراضـی قـرار خواهـد گرفـت.

کت آب منطقه ای گیالن: مدیرعامل �ش
مجاز شن و ماسه برداشت غ�ی

از رودخانه های گیالن یک سوم کاهش یافت
کیاسـت-مدیرعامل شـرکت آب منطقـه ای گیـلان گفـت: 

حجـم برداشـت غیرمجـاز شـن و ماسـه از رودخانه هـای 
اسـتان طی سـه سـال اخیر را به یک سـوم کاهـش داده ایم .

به گزارش احتسـاب به نقل ازپایگاه اطلاع رسـانی وزارت نیرو 
)پاون(، "وحید خرمی" مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان 
افـزود: میزان مجـوز برداشـت شـن و ماسـه از رودخانه های 
اسـتان قبل از سـال ۹۶ سـالیانه ۲ میلیون مترمکعـب بود که 
در سـه سـال اخیر این رقـم را بـه یک سـوم کاهـش داده ایم.

وی با بیـان اینکـه اگر احسـاس کنیم کـه دیگر ظرفیـت این 
اقـدام در رودخانه هـا وجـود نـدارد، هیـچ مجـوزی صـادر 
نمی کنیـم، گفـت: برداشـت های غیرمجاز شـن و ماسـه از 
رودخانه های اسـتان یکی از دلایل وقوع خسـارت ها و تلفات 
در هنگام سیلاب است.خرمی ادامه داد: در برخی موارد برای 
انجام طرح هـای عمرانی بایـد از شـن و ماسـه رودخانه های 
اسـتان بهره گرفت اما مجـوز های داده شـده به افـراد فقط در 
خشکی)حاشـیه رودخانه( بوده و اجازه بهره برداری در داخل 
رودخانـه داده نمی شـود.مدیرعامل شـرکت آب منطقـه ای 
گیلان بـا اشـاره به اهمیـت سـاماندهی رودخانه هـا به منظور 
پیشـگیری از سـیلاب گفت: بیش از ۵۰ میلیارد تومـان اعتبار 
بـرای ایمـن کـردن رودخانه هـای شـرق اسـتان نیاز اسـت.
وی یـادآور شـد: اقداماتـی کـه تاکنـون انجـام شـده موجـب 
جلوگیـری از وقـوع سـیلاب در برخـی مناطـق اسـتان شـده 
اسـت، بـه طـور مثـال در رودخانـه شـلمان رود کـه به طـور 
معمول بـا وقوع بارش های شـدید، سـیلاب جاری می شـود 
و همـواره خسـاراتی برجـای می گذاشـت، در جریـان بـاران 
بی سابقه اخیر املش که حدود ۴۰۰ میلی متر بارندگی داشتیم، 
سـیلاب و تخریبـی در ایـن محـدوده نداشـتیم.مدیرعامل 
شـرکت آب منطقه ای گیلان با اشـاره به اینکه سـال گذشـته 
۱۴ میلیـارد تومـان بـرای جلوگیـری از خسـارت های سـیل 
بـه ایـن شـرکت اختصـاص یافتـه اسـت، افـزود: تاکنـون 
۵۰ درصـد حریـم رودخانه هـا تعییـن شـده و مابقـی آن نیـز 
در حـال انجـام اسـت.خرمی در بخشـی دیگـر از سـخنان 
خـود با بیـان اینکه طـی دو سـال گذشـته عملکرد خوبـی در 
زمینه رهاسـازی بـه موقع آب از سـد سـپیدرود و پیشـگیری 
از سـیلاب ها داشـته ایم، افزود: رهاسـازی آب در سـال های 
گذشـته در اردیبهشـت مـاه صـورت می گرفـت، امـا در دو 
سـال اخیر ایـن اقـدام از اسـفند مـاه انجـام شـد.وی تصریح 
کـرد: رهاسـازی آب از سـد سـفیدرود در اسـفندماه موجـب 
جلوگیـری از وقـوع سـیلاب و تخریـب شـد و مشـکلاتی کـه 
برخی اسـتان های کشـور در فصل بهار طی دو سـال گذشته 
در زمینه سـیلاب با آن مواجه شـدند با وجود پـر باران تر بودن 
این خطه در گیـلان اتفـاق نیفتاد.خرمی اظهار داشـت: طی 
ایـن ماه هـا آب رهاسـازی شـده از سـد سـپیدرود 2.5 برابـر 
حجـم مخـزن سـد بـوده، امـا بـه دلیـل مدیریت صحیـح و 
به موقـع آب کسـی متوجـه رهاسـازی ایـن حجم آب نشـد.

افتتاح 33 پروژه برق رسا�ن روستا�ی 
کهگیلویه و بویراحمد در هفته دولت

روسـتایی  بـرق  نگهـداری  و  طـرح  کیاسـت-مجری 

و  کهگیلویـه  اسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت 
بویراحمـد، از افتتـاح 33 پـروژه برق رسـانی روسـتایی 
داد. خبـر  اسـتان  ایـن  در  دولـت  هفتـه  بـا  هم زمـان 

به گزارش احتسـاب بـه نقـل ازپایـگاه اطلاع رسـانی وزارت نیرو 
)پـاون(، "حمید محمدپور" با بیـان این مطلب گفـت: 33 پروژه 
برق رسـانی روسـتایی در قالب هـای مختلـف برق رسـانی، 
اصلاحیه، احداث و توسـعه شـبکه های برق روسـتاهای استان 
کهگیلویـه و بویراحمد با اعتبـاری افزون بـر 182 میلیـارد ریال 
در هفتـه دولـت امسـال افتتـاح می شـود.وی بـا بیـان اینکـه 
در هفتـه دولـت امسـال در حـوزه بـرق روسـتایی کلنـگ زنـی 
پروژه ای نخواهیم داشت، خاطرنشان کرد: از مجموع 33 پروژه 
هفته دولت امسـال 17 پـروژه مربوط به برق رسـانی روسـتایی 
و مابقـی مربـوط بـه حوزه هـای اصلاحیـه، احـداث و توسـعه 
شـبکه های بـرق روسـتایی اسـت.مجری طـرح و نگهـداری 
برق روسـتایی شـرکت توزیع نیـروی بـرق اسـتان کهگیلویه و 
بویراحمد افزود: اعتبـارات اجرایی شـدن ایـن پروژه ها از محل 
عوارض برق و منابع داخلی شـرکت توانیر بوده است.محمدپور 
از بـرق دار شـدن تمامی روسـتاهای بـالای 10 خانوار در اسـتان 
کهگیلویه و بویراحمـد خبر داد و اظهار داشـت: سـخت گذری، 
کوهسـتانی، پراکندگی و نبود محورهای مواصلاتی مناسـب از 
مهمترین مشـکلات برق رسـانی به روسـتاهای اسـتان است.

افتتاح 105 پروژه بر�ق استان یزد
 در هفته دولت

بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  کیاسـت-مدیرعامل 

بـرق  پـروژه   105 بهره بـرداری  از  یـزد  اسـتان 
داد. خبـر  اسـتان  ایـن  در  دولـت  هفتـه  بـا  همزمـان 
به گـزارش احتسـاب بـه نقـل ازپایـگاه اطلاع رسـانی وزارت 
نیـرو )پـاون(، "آرش نـواب" در خصـوص جزییـات طرح هـای 
قابل افتتـاح هفتـه دولت در سـال جهش تولیـد اظهار داشـت: 
طرح هـای حـوزه بـرق اسـتان در چهـار محـور برق رسـانی به 
روستاها، توسعه و احداث شبکه در مناطق شهری و روستایی، 
بهینه سـازی شـبکه ها در حـوزه روسـتایی و شـهری و تامیـن 
روشنایی شهرها و روسـتاها با اعتباری بالغ بر 481 میلیارد و 53 
میلیون ریال به بهره بـرداری می رسـد.وی با بیـان اینکه بهره 
بـرداری از طرح های یادشـده نقش مهمـی در پایداری شـبکه 
و توسـعه خدمات رسـانی به مشـترکان برق دارد، عنوان کرد: با 
اجـرای 28 طرح توسـعه و احداث شـهری و روسـتایی افزون بر 
76 هزار 400 متر شـبکه فشـار متوسـط و ضعیف و یک هـزار و 
382 دستگاه چراغ پربازده به تجهیزات شبکه استان یزد افزوده 
خواهد شـد.مدیرعامل شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان یزد 
اعلام کرد: در حوزه روشـنایی، 32 پروژه با احـداث 31 هزار 498 
متر شبکه فشار متوسط و فشـار ضعیف با هزینه ای بالغ بر 117 
میلیارد و 585 میلیـون ریال بـه بهره بـرداری می رسـد. نواب، 
برق رسـانی و توسـعه روشـنایی بـه روسـتاها را از اولویت هـای 
وزارت نیرو در دولت تدبیر و امید برشـمرد و خاطرنشـان کرد: در 
هفته دولت امسال برق رسـانی به 14 روسـتا با هزینه ای بالغ بر 
26 هزار میلیون ریـال انجام می شـود که بخش عمـده ای از آن 
در حوزه شهرستان خاتم و مابقی در شهرستان های یزد و ابرکوه 
قرار دارد.وی با بیان اینکه 77 دسـتگاه پست هوایی به ظرفیت 
سـه هزار 815 کیلوولـت آمپر به تاسیسـات موجود افزوده شـده 
اسـت، اظهار کرد: شـرکت توزیع نیروی برق در این پروژه ها بر 
اسـاس رویکرد وزارت نیرو با بهره گیری از ترانسـفورماتورهای 
کم تلفات و تجهیزات نوین، ضمن اتوماسیون کردن شبکه ها، 

کاهش تلفـات بـرق را  لحاظ کرده اسـت.
نـواب، بهبـود روشـنایی چندیـن بلـوار شـریانی و اصلـی 
شـهر یـزد، بلـوار جمهـوری و نبـی اکـرم میبـد، بلـوار 
خروجـی هـرات، خیابـان امـام تفـت و بلـوار میرغنـی زاده تـا 
مبارکـه بافـق را از مهمتریـن پـروژه هـای روشـنایی اسـتان 
یـزد برشـمرد و گفـت: در مجمـوع پروژه هـای روشـنایی 
قابـل افتتـاح بالـغ بـر 3213 دسـتگاه چـراغ روشـنایی 
بـا تـوان مصرفـی مختلـف و بازدهـی بـالا بـه کار رفتـه اسـت.

باید راه های نفوذ به مراکز حساس 
د مورد ارزیا�ب قرار گ�ی

کیاسـت-فرمانده انتظامی استان همدان نیز در ادامه ضمن تقدیر 

از همکاری شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان همـدان اظهار 
داشـت: برنامه هـا و اقدامـات باید قـدرت ایجـاد بازدارندگـی از 
جرم را داشـته باشد.سـردار بخشـعلی کامرانی صالح افـزود: در 
حوزه برق برای پیشـگیری از سـرقت تجهیزات و شبکه ها باید 
از شـیوه های جدیـدی از قبیل کابل هـای خودنگهـدار، تبدیل 
شـبکه های هوایی به زمینـی و... اسـتفاده شـود.وی بـا بیان 
اینکـه اقدامات خوبی در خصوص کشـف سـرقت ها در سـطح 
اسـتان انجام شـده اسـت، گفـت: در حـوزه خدمات رسـانی به 
مردم نباید خللـی ایجاد شـود.فرمانده انتظامی اسـتان همدان 
بـا اشـاره بـه اینکـه دغدغـه شـرکت توزیع بـرق اسـتان بـرای 
اسـتمرار بـرق و افزایـش امنیـت جامعـه بسـیار ارزنـده اسـت، 
افـزود: بایـد در حـوزه سـخت افزاری و نرم افـزاری تجهیـزات 
و شـبکه ها کنتـرل و بازبینـی شـود.وی اظهـار داشـت: بایـد 
راه های نفـوذ بـه مراکـز حسـاس مـورد ارزیابی قـرار گیـرد و در 
صـورت نیـاز بـه افزایـش امنیـت آن هـا اهتمـام ویژه داشـت.

کیاست-مدیرعامل شرکت آبفای کردستان گفت: در هفته 

دولت امسال یک پروژه در حوزه آب با اعتبار 34.8 میلیارد 
ریال و سه پروژه بخش فاضلاب با اعتبار 35 میلیارد ریال 

افتتاح خواهد شد.
به گزارش احتساب به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو 
)پاون(، "محمدحسین محمدی" با بیان اینکه در بخش آب، 

تصفیه خانه روستای قلیان شهرستان سنندج در هفته دولت به 
بهره برداری می رسد، اظهار کرد: هزینه اجرای این پروژه 34 
میلیارد و 800 میلیون ریال بوده و از محل اعتبارات صندوق 
توسعه ملی تامین شده است. در این پروژه 1100 متر خط 
انتقال، 1500 متر اصلاح و 3 هزارمتر شبکه توزیع اجرا شده 
است.مدیرعامل شرکت آبفای کردستان گفت: در بخش 

فاضلاب نیز، پروژه خط انتقال فاضلاب 2/19 و 3/19 بهاران 
به تصفیه خانه فاضلاب سنندج با اعتبار 5 میلیارد ریال، پروژه 
شبکه جمع آوری فاضلاب بخش شمالی حسن آباد سنندج با 
اعتبار 18 میلیارد ریال و پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب ناحیه 
شرق مریوان با اعتبار 12 میلیارد ریال همگی از محل اعتبارات 

ملی به بهره برداری خواهند رسید.

کیاست-معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفای 

خراسان رضوی، از اجرای سه پروژه تامین آب شهری و 
روستایی در این استان خبر داد.

به گزارش احتساب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو 
)پاون(، "مهدی جهان طلب" با اشاره به پروژه توسعه شبکه 
آب شرب شهر مشهدریزه شهرستان مرزی تایباد اظهار 
داشت: این پروژه در پی افزایش تعداد منازل مسکونی و 

نبود شبکه توزیع مناسب در دستور کار قرار گرفت.
به گفته وی در همین رابطه نسبت به توسعه 400 متر شبکه 
توزیع با مشارکت شورای شهر و شهروندان مشهدریزه 

اقدام شد.
وی به تجهیز چاه کمکی مجتمع الغدیر شهرستان خوشاب 
اشاره کرد و اظهار داشت: این چاه با هدف رفع مشکل آب 
شرب روستاهای سوزنده، بلقان آباد و سیدآباد با مشارکت 
دهیاران و شورای اسلامی تجهیز و راه اندازی و مشکل 

کمبود آب شرب مجتمع رفع شد.
جهان طلب اظهار داشت: با تعمیر به موقع و مهندسی 
دشتاب  مجتمع  خویی  کلاته  پمپاژ  ایستگاه  مجدد 
پوشش  تحت  مشترکان  باخرز،  مرزی  شهرستان 
شدند. برخوردار  آب  مناسب  فشار  از  مجتمع  این 
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مدیرعامل آبفای مازندران:
28 درصد شبکه آب مازندران فرسوده است

کت آبفای کردستان: مدیرعامل �ش
4 پروژه آب و فاضالب کردستان با اعتبار 70 میلیارد ریال در هفته دولت به بهره برداری می رسد

ن آب شهری و روستا�ی در خراسان رضوی اجرای 3 پروژه  تام�ی

مدیر امور آب و فاضالب گرگان خ�ب داد:
ب شهر گرگان آغاز به کار کرد ن آب �ش 2 پروژه تام�ی

یز و هیات همراه از تاسیسات  �قبازدید فرماندار کالنشهر ت�ب کت آب و فاضالب استان آذربایجان �ش و پروژه های در دست اجرای �ش

شبکه های  کیلومتر   73 و  هزار   18 مجموع  کیاست-از 

استان  روستاهای  و  شهرها  در  موجود  آبرسانی 

28 درصد شبکه، فرسوده است. مازندران، بیش از 
اطلاع رسانی  ازپایگاه  نقل  به  احتساب  به گزارش 
وزارت نیرو )پاون(، "مجید عبدالهی" با اعلام این خبر 
1790 کیلومتر شبکه آب در شهرها و  اظهار داشت: 
5242 کیلومتر نیز در روستاهای استان فرسوده است 
که هر متر اصلاح شبکه فرسوده در شهرهای استان 4 
روستایی  مناطق  در  و  ریال  هزار   500 و  میلیون 
2 میلیون و 500 هزار ریال هزینه در بر خواهد داشت.
شبکه های  اصلاح  برای  نیاز  مورد  اعتبار  عبدالهی 
ریال  میلیارد  هزار   20 از  بیش  را  استان  در  فرسوده 
اعلام کرد و افزود: به طور متوسط سالانه 136 کیلومتر 

اصلاح شبکه فرسوده در استان انجام شده، اما با توجه 
برای  اعتبار  کمبود  و  مازندران  اقلیمی  وضعیت  به 
اصلاح شبکه هر ساله به این میزان افزوده می شود.

وی میزان هدررفت آب از شبکه های فرسوده در استان را 
28 درصد عنوان کرد و گفت: تولید آب هزینه بالایی دارد، 
اما آب بهای دریافتی از مشترکان به ویژه در مناطق روستایی 
در مقایسه با سایر انرژی ها بسیار پایین است؛ در همین 
راستا با توجه به ارزش حیاتی آب، این کالای استراتژیک 
بدون جایگزین در شرایط فعلی مبارزه با ویروس منحوس 
کرونا و تعطیلات تابستانه ضروری است مردم صرفه جویی 
در مصرف آب را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند.

کیاست-دکتر مهدوی فرماندار کلانشهر تبریز در راس هیاتی با 

حضور مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب استان و آب 
منطقه ای، معاون بهره برداری آب و تعدادی از مسوولین  از 
سایت و تاسیسات تله متری و سامانه واحد 122 ، طرح احداث 
رینک جنوب تبریز و تاسیسات، مخازن و طرح های در دست 
اجرای شرکت بازدید کردند . بازدید فرماندار کلانشهر تبریز و 
هیات همراه از تاسیسات و پروژه های در دست اجرای شرکت 
آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی دکتر مهدوی فرماندار 
کلانشهر تبریز در راس هیاتی با حضور مدیران عامل شرکت های 
آب و فاضلاب استان و آب منطقه ای ، معاون بهره برداری آب 
و تعدادی از مسوولین  از سایت و تاسیسات تله متری و سامانه 
واحد 122، طرح احداث رینک جنوب تبریز و تاسیسات، مخازن 

و طرح های در دست اجرای شرکت بازدید کردند .
به گزارش احتساب به نقل ازروابط عمومی شرکت آب و فاضلاب 
استان آذربایجان شرقی مهندس ایمانلومدیرعامل شرکت 
آب و فاضلاب استان در جلسه بازدید از طرح ها و تاسیسات 
کلانشهر تبریز، ضمن خیرمقدم گویی و تشکر و قدردانی از 
حضور فرماندار، معاون فرماندار و هیات همراه گزارش کوتاهی 
از عملکرد وفعالیت های این شرکت در خصوص نحوه اجرا و 

هدف از اجرای طرح رینک تبریز را تشریح نمود.
مهندس ایمانلو در این جلسه اظهار داشت: طرح رینگ آبرسانی 
کلانشهر تبریز حدود 25 کیلومتر بوده و از شهرک اندیشه تبریز 
شروع و تا شهرک خاوران ادامه خواهد داشت و هدف از اجرای 
رینک تبریز تکمیل چرخه توزیع آب شرب کلانشهر تبریز 

میباشد.
 وی افزود: به دلیل عدم وجود رینگ، شبکه شهری آبرسانی 
که بتواند کلانشهر تبریز را در مواقع لزوم خدمات رسانی کند و 

به صورت یکنواخت کل شهر تبریز را تحت پوشش آبرسانی 
قرار دهد، با مشکلاتی مواجه می شود و با اجرای این طرح که 
با همکاری تمام دستگاه های اجرایی در حال اجرا است بخش 
عمده ای از قطعی و یا عدم قطعی بخش های مختلف شهر 

مرتفع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: طرح 

رینگ آبرسانی کلانشهر تبریز با ۲۵۰ میلیارد در حال اجراست.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به نیاز آبی شهر 
تبریز گفت: با توجه به افزایش مشترکین و همچنین افزایش 
میزان مصرف در کلانشهر تبریز و از طرفی با عنایت به گسترش 
بی رویه شهر تبریز و بوجود آمدن شهرک های متعدد در اطراف 
شهر تبریز ما به آب بیشتری نیاز داریم به همین خاطر به دنبال 
منابع جدید هستیم و در این زمینه تلاش این است که توسط 
همکاران شرکت آب منطقه ای استان از حقآبه رود ارس برای 

آب شرب تبریز و شهرستان های واقع در مسیر آبرسانی شود.
در ادامه مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان نیز از روند 
اجرای خط دوم طرح آبرسانی زرینه رود به تبریز گزارشی ارایه 

نمودند.
دکتر مهدوی فرماندار کلانشهر تبریز در این بازدید گفت: در جلسه 
ای که با عوامل کارگاهی و مجموعه اجرایی برگزار شد تصمیماتی 
در خصوص سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های در دست 
اجرای شرکت در خصوص تامین آب شرب کلانشهر تبریز در 
کوتاه مدت و بلند مدت اتخاذ گردیدو عمده ترین مشکل پروژه 
ها تامین منابع مالی این پروژه ها بود که تصمیم گیریهای لازم 

انجام شد .
فرماندار کلانشهر تبریز در خصوص تامین منابع آب شرب 
کلانشهر تبریز نیزگفت : برای تامین آب شرب کلانشهر تبریز 

دو  برنامه کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته شده است که در 
کوتاه مدت از چاه ها و افزایش تامین آب از سد نهند است و در بلند 
مدت هم تامین آب شرب از از طریق انتقال آب ارس خواهد بود 
در خصوص مشکلات تامین آب و نحوه پایداری آب جلساتی 

برگزار و تصمیم گیری های لازم انجام خواهیم داد .
وی در پایان ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های شبانه روزی 
شرکت های آب و فاضلاب و آب منطقه ای استان گفت: با برنامه 
ریزی هایی که شرکت های آب و فاضلاب و آب منطقهای استان 
آذربایجان شرقی دارند و همچنین با تلاش های این عزیزان 
شاهد قطعی آب نباشیم و از شهروندان عزیز درخواست نمود 
صرفه جویی در مصرف آب را حتما مد نظر داشته باشند تا 

انشاا... شاهد قطعی آب نباشیم.
هیات  و  دکترمهدوی  همچنین  است  توضیح  به  لازم 
همراه ، مدیران عامل شرکت های آب و فاضلاب استان 
آبرسانی  رینگ  طرح  اجرای  روند  از  ای  منطقه  آب  و 
کلانشهر تبریز، مخازن و چاههای در حال حفر و طرح 
های در دست اجرای شرکت و همچنین از تاسیسات تله 
. آوردند  بعمل  بازدید  شرکت  سامانه122  و  متری 

کیاست-مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گرگان از 

برگزاری آیین کلنگ زنی 2 پروژه تامین آب شرب در این 
شهرستان خبر داد.

به گزارش احتساب به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی وزارت 
نیرو )پاون(، "قربان غلامی" افزود: آیین کلنگ زنی 
با حضور  و سرخنکلاته  گرگان  شهر  آب شرب  تامین 
در مجلس شورای  قلا  آق  و  گرگان  مردم  نمایندگان 
گلستان،  فاضلاب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  اسلامی، 
فرماندار گرگان و چند تن از مدیران دستگاه های اجرایی 

برگزار شد. 
وی تصریح کرد: با توجه به افت فشار در برخی از نقاط 

در ساعات اوج مصرف در تابستان و افزایش مصرف 
آب جهت رعایت اصول بهداشتی جهت مقابله با شیوع 
ویروس کرونا، عملیات حفاری و لوله گذاری دو حلقه چاه 
آب شرب جایگزین در شهرهای گرگان و سرخنکلاته در 

دستور کار قرار گرفت.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گرگان یادآور شد: 
عملیات حفاری و لوله گذاری این 2 پروژه با اعتباری بالغ 
بر 15 میلیارد ریال در دستور کار قرار گرفت که جمعیتی 
بالغ بر 12 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده و بخشی از 

کمبود آب در این شهرستان را برطرف خواهد کرد

|  آب و فاضالب  | | منطقه ویژه  |  |  برق | |  آب منطقه ای  | 
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کیاست – هادی صداقت

* اگر چه بانک مرکزی به طور مستقیم مسوول سیاست پولی 
و کنترل تورم و سازمان برنامه نیز مسوول تخصیص منابع و 
مدیریت کسری بودجه کشور است، ولی نمی توان مسوولیت 
تورم مزمِن اقتصاد ایران را منحصرا به نحوه عملکرد این دو 

نهاد تقلیل داد.
قانونگذاری،   اجرایی،   دستگاه های  از  یک  هر   *  
به  که منجر  ارکانی  و  اجزا  از  یا هر یک  سیاستگذاری 
شکل گیری عدم تعادل های مالی در اقتصاد یا تضعیف 
ظرفیت های رشد اقتصادی شوند، به نوعی یکی از مقصران 

تورم مزمن محسوب می شوند. 
* بنابراین لازم است، به دقت تمامی فرایندها و مسیرهایی که 
به هر شکلی منجر به ایجاد ناترازی های مالی و عدم تعادل 
در اقتصاد و انتقال آن به متغیرهای پولی می شوند،  ردیابی 
و رصد شده و برای اصلاح آن چاره جویی شود. در این زمینه 
بسیار عاقلانه است که بیشتر بر ریشه های بنیادین مساله 
تمرکز شود و از بزرگ نمایی عوامل کوتاه  مدت و برون زا 

اجتناب شود.
 * از جمله مهمترین ریشه های تورم مزمن در اقتصاد ایران، 
فقدان قاعده مالی کارآمد برای نحوه هزینه کردن درآمدهای 
نفتی است. در فقدان یک قاعده مالی غیرقابل خدشه، در 
دوران افزایش قیمت های جهانی نفت، عوارض بیماری 
هلندی در اقتصاد شکل می گیرد. با افزایش درآمدهای ارزی 
دولت، میزان فروش ارز حاصل از صادرات نفت افزایش یافته 
و در اثر آن نرخ ارز کاهش می یابد. این فرایند بلافاصله منجر 
به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و افزایش 
پایه پولی می شود که با تأخیری چند ماهه منجر به افزایش 

قیمت کالاهای غیرقابل مبادله مانند مستغلات می شود.
همچنین، با کاهش نرخ ارز و افزایش واردات، قیمت 
کالاهای قابل مبادله کاهش یافته و در اثر آن واردات کالاهای 
قابل مبادله افزایش می یابد و ظرفیت تولید داخل تضعیف 
می شود. از طرف دیگر، همواره با افزایش درآمدهای ریالی 
دولت ناشی از فروش ارز نفتی، دولت اقدام به افزایش مخارج 
خود می نماید. در نتیجه، در اثر افزایش پایه پولی، افزایش 
مخارج دولت و کاهش ظرفیت های تولید، سیکل نخست 

فرایند شکل گیری تورم مزمن در اقتصاد ایجاد می شود. 
* سیکل دوم شکل گیری تورم مزمن، مربوط به دوره هایی 
است که قیمت های جهانی نفت کاهش یافته است. در این 

دوره ها، با کاهش درآمدهای ارزی دولت، درآمدهای ریالی 
دولت نیز کاهش می یابد. اما واقعیت آن است که به دلایل 
سیاسی و اجتماعی، دولت  ها هیچگاه نمی توانند به اندازه 
کاهش درآمدهای خود، اقدام به کاهش مخارج خود نمایند. 
از ابتدای دهه پنجاه به بعد، بدون استثنا تمامی دولت ها در 
دوره های وفور درآمدهای نفتی ، انواع تعهدات اقتصادی و 

اجتماعی فراتر از درآمدهای پایدار خود ایجاد کرده اند.
 در دوره هایی مانند نیمه اول دهه پنجاه و نیمه دوم دهه 
هشتاد،  به دنبال افزایش درآمدهای نفتی، انبوهی از 
طرح های عمرانی بلندپروازانه، استخدام های دولتی، 
افزایش حقوق کارکنان دولت و انواع پرداخت های انتقالی 

شتاب یافته است.
با کاهش درآمدهای نفتی، از آنجا که امکان توقف طرح های 
عمرانی نیمه تمام، انحلال سازمان های دولتی مازاد، کاهش 
حقوق و دستمزد و تعدیل نیرو در سازمان های دولتی میسر 
نبوده لذا دولت ها با کسری بودجه مواجه می شدند. این 
کسری بودجه در هر دوره ای، به طرق مختلف به منابع بانک 

مرکزی تحمیل شده و موجب رشد پایه پولی شده است.
به * در واقع، هر دو سیکل مورد  اشاره، 

موجب  مختلف  ی شیوه های  شکل گیر
ه تورم مزمن در اقتصاد ایران  شد

یکی است و لذا می توان گفت 
از اصلیترین مقصران 

مزمن  تورم  اصلی 
اقتصاد ایران، فقدان 
مناسب  مالی  قاعده 

نوسانات برای درآمدهای نفتی و انتقال 
بودجه  به  نفتی  می درآمدهای  عمو
در  و  پولی  متغیرهای  به  نتیجه به و 

کل اقتصاد است.  
افزایش * جدای از مساله سیکل های 
بر و کاهش درآمدهای نفتی و اثر  آن 

تورم مزمن، اساسا 
شیوه تامین مالی دولت در 

اقتصاد ایران و نظام بودجه ریزی کشور ناکارآمد و ناپایدار 
است.

* برای توضیح باید اشاره کرد که به طور کلی دولت می تواند 
هزینه های خود را از منابعی مانند اخذ مالیات، فروش دارایی، 

ایجاد بدهی و امثال آن تامین کند. در اقتصادی مانند ایران، 
درآمدهای حاصل از دارایی های زیرزمینی نیز می تواند 

بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل دهد.
* در عمل، شیوه بودجه ریزی در ایران به گونه ای بوده است که 
دولت ها به جای شناسایی درآمدهای پایدار و تطبیق مخارج 
با درآمدها، بدون توجه به ظرفیت درآمدزایی، سطحی از 
مخارج را تعیین کرده و برای تراز نشان دادن بودجه سنواتی، 

در پیش بینی درآمدها بیش نمایی کرده اند.
 این مساله نیز موجب شده است که همه ساله دولت ها در 
پایان سال با رقم عمده ای از عدم تحقق درآمدها و انتقال آن 

به متغیرهای پولی مواجه شوند. 
* نظام اجرایی و قانون گذاری در کشور، انواع تعهدات 
اجتماعی فراتر از ظرفیت مالی بر دولت ها تحمیل نموده  اند؛ 
که نمونه هایی از آن را در انواع سیاست های یارانه ای 
)سوخت،  نان،  آب و ...(، نظام آموزش عالی، خرید های 

تضمینی، معافیت های مالیاتی و نظایر آن می توان دید.
علاوه برآن، تعدد سازمان ها و ماموریت های موازی، جذب 
نیروی مازاد بر نیاز در سازمان های دولتی، ضعف نظارت بر 
مخارج دولت، غلبه انگیزه های غیراقتصادی در تخصیص 
اعتبارات عمرانی و امثال آن نیز موجب شده است منابع پایدار 
دولت حتی با احتساب منابع زیرزمینی، کفاف هزینه های 

بخش عمومی را ندهد.
* ناکارایی نظام بودجه ریزی و شکل گیری ناترازی های 

مالی، متاثر از رویکردهای سیاسی و مطالبات اجتماعی بوده 
است. این ناترازی ها و عدم تعادل  ها، موجب شده است که 
دولت ها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک مرکزی 

بروند که به معنی خلق پول جدید و انبساط پایه پولی است.
علاوه بر آن، کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت، به طرق 
مختلف از طریق تکالیف بودجه ای یا شیوه های غیرمستقیم 

دیگر، به منابع شبکه بانکی کشور نیز منتقل می شود.
 فشار بر منابع شبکه بانکی، به اضافه برداشت بانک های 
از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی منجر  مختلف 
می شود. البته در این میان، مشکلات داخلی نظام بانکی 
از قبیل سهم بالای دارایی های غیرنقدشونده، دارایی های 
موهومی، ریسک های ناشی از عدم انطباق با استانداردهای 
بانکداری و ضعف نظارت بر بانک ها و نظایر آن نیز موجب 
افزایش شکاف منابع و مصارف بانک ها شده و مزید بر 
علت شده است. تمامی موارد مذکور در نهایت منجر به 
اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده که آن نیز به معنی 
خلق پول جدید بوده است. در مجموع در اقتصاد ایران،  
سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و انتقال ناترازی مالی دولت 
و بخش عمومی به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور، 

نظام به علاوه مشکلات  ساختاری 
ناشی بانکی که بخشی  نیز  آن  از 
بخش  نفوذ  بر از  عمومی 
نی  ا ، حکمر ست نک ها با
اصلی  پول عوامل  مداوم  خلق 
رشد  و  نقدینگی جدید  مستمر 
است.و در نهایت تورم  بوده 

بزرگترین  ساری  شهرستان   - شهر  گروه   – کیاست 

شهرستان استان مازندران است. این شهرستان در 
شرق استان مازندران قرار دارد و از ۶ بخش مرکزی، 
رودپی شمالی، رود پی، چهار دانگه، دو دانگه و 

کلیجان رستاق تشکیل شده است.
ز  شهرستان ساری از شمال به دریای مازندران، ا
مشرق به شهرستان های نکا و میاندرود، از جنوب به 
استان سمنان و از مغرب به شهرستان های قائمشهر، 
سوادکوه، جویبار و سوادکوه شمالی محدود می شود .

این شهرستان با جمعیتی نزدیک به 1 میلیون نفر از پر 
جمعیت ترین شهرستان های شمال کشور است. مرکز 
این شهرستان، شهر ساری، مرکز استان مازندران 

است .
1398 در شصت و پنجمین جلسه  3۰ بهمن  در تاریخ 
شورای اسلامی شهر ساری؛ بودجه ۴۶۰ میلیارد تومانی 

سال 1399 شهرداری ساری به تصویب رسید .
عباس رجبی، شهردار ساری، گفت: از مجموع بودجه 
۴۶۰ میلیارد تومانی سال 1399 شهرداری ساری، 2۵3 

میلیارد تومان بودجه عمرانی شامل ۵۵ درصد از کل و 
۲۰۶ میلیارد تومان بودجه جاری شامل ۴۵ درصد از کل 
پیش بینی شده است که در تصویب این بودجه، ماده 
۶٨ قانون شهرداری ها که به حداقل ۴۰ درصد بودجه 
عمرانی و حداکثر ۶۰ درصد بودجه جاری اشاره دارد، 

رعایت شده است .
وی افزود: لوایح عوارض و بودجه سال 1399 شهرداری 
ساری و سازمان های تابعه با پیگیری شورای اسلامی 
شهر و اهتمام شهرداری در موعد مقرر به شورا ارسال 
ز اول بهمن سال 1398 در بیش از 1۵ جلسه  شد که ا
کمیسیون بودجه مورد بررسی قرار گرفت و در شصت و 
پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر به تصویب رسید .

شهردار ساری اضهار کرد: مهم ترین ویژگیهای 
با  متناسب  ساری  شهرداری   1399 سال  بودجه 
اسناد  با  آن  تطبیق  واقعی شهرداری،  درآمدهای 
بینی وضعیت  بر اساس پیش  بالادستی و همچنین 
اقتصادی آینده کشور می باشد که به قانون مندی و 

انضباط بودجه کمک خواهد کرد .

قدم اول جهت بهبود مدیریت در یک سازمان با آسیب 
شناسی آغاز می گردد .آسیب شناسی باعث می شود تا 
بتوانیم موانع رشد و توسعه سازمان را شناسایی و جهت 

رفع آن ها برنامه ریزی کنیم .
مدیریت شهری یک فرایند است که در مجموع به یک 
نظام تصمیم گیری منجر خواهد شد، میزان موفقیت و 
یا عدم موفقیت مدیریت شهری بستگی به قدرت، 
مشروعیت و ساختار حقوقی، اجتماعی و اقتصادی 
جامعه دارد .نوع مدل مدیریت شهری در دوره های 
مختلف تاریخی و در مناطق مختلف، بازتابنده نگرش 
یانه و  و میزان مشارکت عمومی و رویکرد جمع گرا

قدرت اجرایی مدیریتی است .

کم بر ویژگی های  سیر تاریخی روندها و گرایش های حا

 ، مختلف ر  ادوا در  شهری  مدیریت  یی  محتوا و  شکلی 

نمایانگر نوعی تکامل شکلی، مفهومی، محتوایی و عملکردی 

مدیریتها میباشد؛ به گونه ای که از برداشت ها و باورهای 

تک ساختی و تک ساحتی رو به سوی برداشت ها و باورهای 

مدیریت مشارکتی  و چند ساحتی همچون  چند ساختی 

و بهره گیری از خرد جمعی، پاسخ گویی و شفاف سازی 

هدایت شده است .

نظام اداره امور شهر در طی صد سال گذشته از وظایف 
اصلی مدیریت شهری به جهت نداشتن منابع درآمدی 
پایدار، ضعف نهادهای مدنی و محلی و نداشتن جایگاه 
تعریف شده تشکیلاتی در سلسله مراتب تشکیلاتی 
کشور، عدم مشارکت در برنامه ریزی به واسطه ماهیت 
برنامه ریزی متمرکز و از بالا به پایین بازمانده و بیشتر 
ند .بنابراین،  به امور بر زمین مانده شهر پرداخته ا
توسعه وظایف و اختیارات شهرداری ها همراه با تمرکز 

زدایی و توسعه مدیریت یکپارچه شهری ضروری 
می باشد.

چگونگی اداره شهرها شامل طیف وسیعی از عوامل 
و موضوعات مختلف و نحوه ارتباط میان آن ها می 
شود. عواملی مانند نظام حکومتی، قدرت شورا و 
شهردار، نحوه انتخاب شهردار توسط اعضای شورا، 
روش انتخاب شورا و شهردار، نحوه برقراری تعادل 
در رابطه شورا و شهردار، مسوولیت پذیری مدیر 
شهر و بی طرفی سیاسی و سایر عوامل، تعیین کننده 
ساختار و مدل های مدیریت شهری در کشورهای 
مختلف است .موضوع مهمی که در بررسی مدلهای 
ر گیرد در هم  باید مورد توجه قرا مدیریت شهری 
تنیدگی قلمروهای سیاسی، اجرایی و تخصصی در 
سطح اداره شهرهاست .به لحاظ نظری معمولا میان 
قلمروهای سیاست و مدیریت نوعی تفکیک و تمایز 
کارکردی صورت می گیرد .برای این تفکیک، نحوه 
تدوین سیاست ها در قلمرو سیاست و چگونگی اجرای 
آن ها در قلمرو مدیریت قرار می گیرد .اما در سطح 
شهری، رابطه این دو قلمرو بسیار نزدیک و درهم 
آمیخته است .از این رو در بررسی مدل های مدیریت 
شهری، سهم مهمی از آن به مطالعه و تحلیل سطوح 
مختلف حکومت تعلق دارد و در بسیاری از کشورها نیز 
اساسا منظور از بررسی مدل های مدیریت شهری، 

بررسی ساختار و مدل حکومت محلی است .
نگرش جامع به سیاست ها، برنامه ها و طرح های توسعه 

شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و 

زیست محیطی در راس سیاست گذاری و مدیریت شهری 

یج  بی نتا ین اهداف، نیازمند ارزیا قرار می گیرد .تحقق ا

قتصادی،  و تبعات سیستم های شهری برای تغییرات ا

اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بوده و محتاج تحوالت 

اساسی در سازمان و تشکیالت برنامه ریزی و مدیریت 

شهری است .

کوچک،  و  بزرگ  شهری  کز  مرا بین  تعادل  یجاد  ا
همکاری بین بخش های دولتی، عمومی و خصوصی 
و نیز تدوین استراتژی محلی در زمره سیاست های 

نیل به مدیریت شهری، قابل تامل است .

حکمرانی خوب شهری ساختار جدیدی در فرایند مدیریت 
شهرهاست که اشکال سنتی و متمرکز مدیریتی در شهرها را 
دگرگون و مبانی نظری آن را به چالش کشیده است .رهاورد 
جدید این رویکرد در یکپارچگی جامعه شهروندی، مدیریت 
شهری و بخش های خصوصی با رویارویی با مسایل موجود 
در شهرهاست .این رویکرد جدید با تمامی دستاوردهای مثبت 
خود در مبحث مدیریت شهرها خود یک اصل گمشده در فرایند 
شهری کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشور ما به حساب 
می آید .چرا که هنوز شاخص ها و مولفه های آن و لزوم نهادینه 
سازی و بستر سازی شرایط این رویکرد نوین با توجه به این 
شاخص ها و مولفه ها امری ناشناخته بوده و مورد غفلت واقع شده 
است .این امر و لزوم پرداخت به آن وقتی ضروری می نماید که بر 
خلاف رویکردهای انعطاف مند، مردمی و مشارکتی حاکم بر فرایند 
حکمروایی شهری، در کشور ما فرایند مدیریت شهری از تمرکز 
گرایی در امور، غیر مشارکتی بودن، عدم کارایی، عدم شفافیت 
و داشتن نگرش های بالا به پایین به عنوان ضعف های درون 
سازمانی همزمان با رشد شتابان شهر نشینی و شهر گرایی و کمبود 
منابع و امکانات و عدم انعطاف و پاسخ گویی به این مسایل به 
عنوان چالش های برون سازمانی رنج می برد .مدیریت شهری و 
به معنای خاص، شهرداری، به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای 
اجتماعی هنگامی می تواند از کارایی و بهره وری بیشتری 
برخوردار باشد که اعتماد شهروندان را به عنوان سرمایه اجتماعی 
و معنوی، کسب نموده و از آن در مسیر تحقق اهداف سازمانی و 
توسعه شهری استفاده نماید. برنامه ریزی دقیق و درست، سبب 
رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان 
در امور شهرها می گردد و شکست در حل مشکلات و مسایل 
شهری، سبب رکود اقتصادی، بروز نارضایتی های اجتماعی 
و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد .

یکی از گفتمان های مهم در تعیین مدل مدیریتی برتر، 
تعیین چگونگی اداره شهر و قرار گیری قدرت در دست 
مدیران شهری است. از سوی دیگر، مدل اداره شهر 
رابطه نزدیکی با حل یا ایجاد مسایل شهری دارد .

Iranian and Azeri ministers of labor and social welfare in an online video talk on Thursday stressed the need for promoting bilateral relations and coopera-
tion in the fields of labor and social security.During the dialogue, Minister of Labor and Social Protection of the Population in Azerbaijan Sahel Babayev 
called for using Iran’s experiences in the field.Referring to his country’s moves in the fight against coronavirus and safeguarding the health of citizens, he 
underlined the necessity for pursuing and implementing the memorandum of understanding between the two ministries in line with promoting bilateral rela-
tions.Iranian Minister of Labor and Social Welfare Mohammad Shariatmadari, for his part referred to the useful reforms made in the field of labor and social 
security in Azerbaijan Republic, highlighting significance of exchanging experiences in the fields of labor and social welfare between the two countries.
Noting that Iran is always by the side of the friendly and neighboring country of Azerbaijan Republic, he voiced support for the settlement of the conflict be-
tween this country and Armenia in the framework of international law and declared Iran’s readiness for any cooperation and assistance in the connection.

Iran, Azerbaijan labor ministers underline boosting collaboration

ستاري: ما يزيد عن 20 شركة محلية قائمة عىل المعرفة شاركت في تصنيع القطار الوطني
ــم توظيــف  ــه ت ــو المنصــرم، وأضــاف ان ــي تموز/يولي ــة طهــران ف ــي مــع بلدي ــاج القطــار الوطن ت ــع عقــد إن ــا، ســورنا ســتاري، عــن توقي ــة والتكنولوجي ــة للشــؤون العلمي ــن مســاعد رئيــس الجمهوري أعل
ــا  ي ــم االنتهــاء حال ــوم اإلثنيــن، أضــاف ســتاري، "ت ــي الي ــاج القطــار الوطن ت ــم وإن ــي إنجــاز هــذا المشــروع.وفي الحفــل اإلفتراضــي للكشــف عــن معطيــات تصمي 20 إىل 30 شــركة قائمــة عــى المعرفــة ف
ــاج  ت ــا إىل توطيــن اإلن ــي هــذا المشــروع توصلن ــي 21 آذار/مــارس 2021".وتابع:"ف ــة العــام )اإليراني-ينتهــي ف ــول نهاي ــه بحل ــي بأكمل ــع قطــار وطن ــة واحــدة ونأمــل أن نتمكــن مــن تصني مــن إنشــاء عرب
ــي  الوطن القطــار  ــاج  ت وإن ــم  عــن معطيــات تصمي للكشــف  اإلفتراضــي  الحفــل  المحلي".وحضــر  ــاج  ت اإلن دعــم  خــال  مــن  ــي  اإليران الشــباب  لدعــم  ــرة  كبي وهــي خطــوة  ــة،  بالمئ إىل 85  بنســبة 26 
ــدي. البل المجلــس  أعضــاء  مــن  وعــدد  طهــران،  عمــدة  ومســاعدي  الجامعــي،  الجهــاد  ورئيــس  طهــران،  ــي  ف ــدي  البل المجلــس  ورئيــس  طهــران،  عمــدة  رئيــس  مــن  كل  اإلثنيــن،  ــوم  الي ــاح  صب
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شهرداری ساری و مدیریت شهری

نگاهی به پدیده تورم

�ق  بازگشت 98 واحد صنع�ق آذربایجان �ش
به چرخه تولید

کیاست-معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی 

آذربایجان شرقی گفت: در راستای تحقق شعار رونق تولید و 
احیای واحدهای صنعتی راکد، سال گذشته ۹۸ واحد صنعتی 

استان به چرخه تولید بازگشت.
به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای 
صنعتی آذربایجان شرقی سجاد مطلبی  افزود: براساس 
برنامه قرار بود سال گذشته ۹۰ واحد صنعتی راکد و تعطیل 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان احیا شود که فراتر 

از برنامه پیش بینی اقدام شد.
وی با اشاره به اینکه هدف گذاری امسال بازگرداندن ۹۰ واحد 
صنعتی راکد به چرخه تولید است، اظهار داشت: از ابتدای سال 
جاری تاکنون ۲۵ واحد به چرخه تولید بازگشته و تلاش می شود 

تا پایان سال، برنامه پیش بینی شده تحقق یابد.
صنعتی  شهرک های  شرکت  کوچک  صنایع  معاون 
آذربایجان شرقی گفت: تعدادی از این واحدها از طریق 
ستاد تسهیل و استمهال بدهی بانکی و اخذ تسهیلات جدید، 
تعدادی با واگذاری واحد صنعتی به اجاره و تعدادی نیز از 
طریق دریافت تسهیلات سرمایه در گردش دولت به چرخه 

تولید باز گشته اند.
مطلبی، ادامه داد: عمده مشکلی که موجب می شود تا واحد 
صنعتی نتواند دوباره به چرخه تولید بازگردد، مربوط به اختلاف 
شرکا است و در این زمینه کاری از دست شرکت شهرک های 

صنعتی استان برنمی آید.
میانگین تعطیلی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها 
و نواحی صنعتی استان ۱۷ درصد و پایین تر از میانگین 

کشوری است
صنعتی  شهرک های  شرکت  کوچک  صنایع  معاون 
آذربایجان شرقی میانگین تعطیلی واحدهای صنعتی مستقر 
در شهرک های صنعتی کشور را ۲۳ درصد اعلام کرد و گفت: 
وضعیت این استان در مقایسه با میانگین کشوری خوب بوده 
به طوری که ۱۷ درصد معادل حدود ۴۰۰ واحد مستقر در شهرک 

ها و نواحی صنعتی استان تعطیل هستند.
مطلبی افزود: هم اکنون حدود ۲ هزار و ۵۵۰ واحد صنعتی در 
داخل شهرک ها و نواحی صنعتی استان به بهره برداری رسیده 
است که ۸۳ درصد آن ها با ظرفیت های متفاوت زیر ۵۰، بین 

۵۰ تا ۷۰ و بالای ۷۰ درصد در حال فعالیت هستند.
وی یادآوری کرد: مشکل در تامین مواد اولیه، کمبود 
نقدینگی،  اختلاف شرکا،  نبود ماشین آلات و مشکل فروش از 
عمده عوامل تعطیلی واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها 

و نواحی صنعتی استان است.
صنعتی  شهرک های  شرکت  کوچک  صنایع  معاون 
آذربایجان شرقی،  با بیان اینکه این استان در حوزه صنایع 
کوچک و متوسط جزو ۳ استان برتر کشور است، گفت: ۹۴ تا 
۹۵ درصد از واحدهای صنعتی استان صنایع کوچک و متوسط 
هستند که به عنوان تکمیل کننده چرخه فعالیت صنایع بزرگ 

فعالیت می کنند. 
مطلبی، ادامه داد: بر اساس رده بندی، واحدهای دارای یک 
تا ۴۹ نفر پرسنل صنایع کوچک، ۵۰ تا ۱۰۰ نفر صنایع متوسط و 

۱۰۰ نفر به بالا صنایع بزرگ محسوب می شوند. 
حمایت از صنایع کوچک و متوسط از اولویت های شرکت 
شهرک های صنعتی است.معاون صنایع کوچک شرکت 
شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی گفت: حمایت از 
صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه واحدهای صنعتی 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی از اولویت های شرکت 

شهرکهای صنعتی استان است.
مطلبی، با اشاره به مشکلات موجود در صنایع کوچک و 
متوسط استان، افزود: عمده این مشکلات ناشی از این است 
که خود سرمایه گذار هم مالک، مدیرعامل، مدیرکارخانه، 
مدیر مالی و مدیر بازاریابی بوده و همه این امور به یک نفر 

ختم می شود.
صنعتی  شهرک های  شرکت  کوچک  صنایع  معاون 
آذربایجان شرقی گفت: برای کمک به این واحدها ۲ مرکز 
خدمات فناوری و کسب و کار در شهرک های صنعتی شهید 
سلیمی و فناوری خودرو راه اندازی شد و در این مراکز ۴۴ 
مشاور برای ارایه خدمات مشاوه ای به بخش صنعت استان 

مستقر هستند.
مطلبی، با اشاره به نبود فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره 
در بخش صنعت استان، ادامه داد: برای استفاده واحدهای 
صنعتی از خدمات مشاوران به منظور ارزیابی مشکل 
واحدهای صنعتی از سوی آنان، شرکت شهرک های صنعتی 

یارانه و کمک مالی پرداخت می کند.
وی تسهیل و حمایت از واحدهای صنعتی برای قرار گرفتن در 
تابلو فرابورس را از حمایت های شرکت شهرک های صنعتی 
از صنایع کوچک و متوسط اعلام کرد و اظهار داشت: در این 
راستا واحدهای صنعتی دیگر نیازی به گرفتن کارگزار را ندارند.

مطلبی، کمک مالی از واحدهای صنعتی برای اجاره غرفه در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی، برگزاری دوره های آموزشی 
برای واحدهای صنعتی و تامین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه دوره، 
برگزاری تورهای صنعتی داخلی و خارجی، امضای تفاهم 
نامه با بیمه ایران برای ارایه خدمات بیمه ای تکمیل درمان 
و شناسایی و رفع نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی را از 
دیگر حمایت های این شرکت از واحدهای صنعتی اعلام کرد. 

|  گزارش  | 

مدیریت شهری فقط شامل شهرداری نیست بلکه شامل یک 
سلسله سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و اقداماتی است که 
به طور هماهنگ توسط شهرداری، دولت، نهادهای قانون 
گذاری و قضایی، بخش خصوصی و مردم با رهبری شهرداری 
صورت می گیرد تا بتواند مشکلات ناشی از شهرنشینی را کاهش 
داده و شهرها را به چشم انداز ترسیم شده آن ها برساند .
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تقدیر وزارت بهداشت از بیمه آسیا
کیاست-بیمه آسیا لوح ویژه اطلاع رسانی بیماری کرونا را 

دریافت کرد.
به گزارش احتساب به نقل ازروابط عمومی بیمه آسیا، 
وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اعطای لوح 
و تندیس ویژه، مراتب سپاس خود را از تلاش ها و اطلاع 
رسانی گسترده و موثر بیمه آسیا در خصوص پیشگیری از 

شیوع کرونا اعلام کرد.
 بنا بر این گزارش، در لوح ویژه اهدایی آمده است:" اطلاع 
رسانی بحران" بر پایه توسعه آگاهی مردم و با رویکرد 
پیشگیرانه، نقش بسزایی در توانمند سازی مردم برای غلبه 
بر ویروس کووید19دارد؛ براین اساس و با توجه به بررسی 
به عمل آمده، عملکرد بیمه آسیا در طی ماه های اخیر که 
ویروس کووید 19 ظاهر و اپیدمی شده، ارزشمند و موثر 
بوده و توانسته است نقش قابل توجهی را در کنترل و مهار آن 
به خود اختصاص دهد.گفتنی است، اهدای  10هزار لباس 
ایزوله به کادر درمان در سراسر کشور به ارزش 4 میلیارد ریال، 
مشارکت در پویش فاصله گذاری اجتماعی، ارایه خدمات 
کاملا آنلاین و بدون مراجعه، به بیمه گذاران بیمه های درمان، 
ارایه  پوشش بیمه ای درمان کرونا در بیمه های جامع عمر 
و پس انداز، شیفت بندی کارکنان، مساعدت مالی به شبکه 
فروش و نمایندگان،  بخشی از فعالیت های تاثیر گذاربیمه 

آسیا در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا بوده است.

رشد فعالیت های بیمه گری
 و رسمایه گذاری بیمه " ما"

کیاست-مدیرعامل بیمه "ما" گفت: عملکرد مطلوب 

شرکت بیمه "ما" در سال ۹۹ در دو بخش بیمه گری و 
سرمایه گذاری در تاریخ فعالیت شرکت بی سابقه بوده و 

قطعا به عنوان یک رکورد ثبت خواهد شد.
به گزارش احتساب به نقل ازروابط عمومی بیمه "ما"  
حجت بهاری فر در خصوص عملکرد این شرکت تاکید 
کرد: به طور کلی در بخش بیمه گری در 4 ماه ابتدای 
سال با یک رشد 4۵ درصدی نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته روبه رو بودیم و در بخش سرمایه گذاری 
نیز توانستیم بازده بسیار چشمگیری محقق کنیم؛ در 
همین حال در ۳ ماه منتهی به خردادماه، سرمایه گذاری 
در سهام حدود ۴۴۱ درصد و درآمد سود نقدی حدود ۱۲۵ 
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته اند و 
درآمد حاصل از خرید و فروش نیز نسبت به دوره مشابه 

سال قبل ۱۲ برابر شده است.
وی، در خصوص این رشد توضیح داد: درسال ۱۳۹۸ 
شاخص کل  بورس، رشدی معادل ۱۸۶ درصد را 
تجربه کرد. از این رو شرکت بیمه "ما" در راستای اجرا و 
ادامه سیاست های مربوط به تقویت سرمایه گذاری ها و 
همچنین پیش بینی افزایش منابع در سال ۹۹، تصمیم به 
استفاده حداکثری از منابع در چارچوب آیین نامه ۹۷ بیمه 
مرکزی گرفت. وی ادامه  داد: بنابراین  در دوماه پایانی 
سال ۹۸ بهینه سازی و افزایش سقف پرتفوی بورسی و 
صندوق های سرمایه گذاری در اولویت سرمایه گذاری ها 
قرار گرفتند که در نتیجه آن، بهای تمام شده پرتفوی در 
پایان خرداد ۹۹ به مبلغ  ۶۸۵۰ میلیارد ریال بود که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رشدی معادل ۴۴۱ درصد را 

شاهد بود.
وی همچنین تصریح کرد: شرکت بیمه "ما" در چهار ماه 
ابتدای امسال نیز موفق به تولید ۳۹۲۰ میلیارد ریال حق 
بیمه شده است که نسبت به رقم ۲۶۹۰ میلیارد ریالی  سال 
۹۸ بیش از 4۵ درصد رشد داشته است. همچنین حق 
بیمه تولیدی در تیرماه سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۱۶۵ میلیارد 
ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۰ درصد 
رشد را تجربه کرده است. وی ادامه داد: از سوی دیگر 
به دلیل مدیریت صحیح ریسک، سهم پرتفوهای 
پرریسک ثالث و درمان کاهش یافته و تنها ۳۷ درصد از 
کل پرتفوی تولید شده به این دو رشته بیمه ای اختصاص 
یافته است. به گفته بهاری فر، نسبت خسارت چهار 
ماه ابتدای سال ۱۳۹۹ نیز ۴۳ درصد بوده است که در حد 

مطلوبی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت بیمه "ما"  همچنین در مورد آخرین 
اقدامات انجام شده در زمینه افزایش سرمایه شرکت 
تصریح کرد: مراحل انجام افزایش سرمایه از محل 
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها از مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد ریال 
به 4 هزار میلیارد ریال کماکان در دست انجام است. 
دراین راستا مجوز سازمان بورس را دریافت کرده و در 
نظر داریم در مجمع عمومی فوق العاده که در تاریخ سوم 
شهریور برگزار خواهد شد، این افزایش سرمایه را به 
تصویب برسانیم. به گفته وی پس از ثبت سرمایه جدید 
به مبلغ 4 هزار میلیارد ریال، شرکت از سرمایه لازم برای 
دریافت مجوز قبولی اتکایی برخوردار خواهد شد که 
امیدواریم مراحل آن به سرعت انجام پذیرد. بهاری فر 
معتقد است: دریافت مجوز اتکایی قبولی، نقطه عطفی 
در تاریخ شرکت بیمه »ما« محسوب شده و باب جدیدی 
از فعالیت را به روی شرکت باز خواهد کرد که امیدواریم 
منجر به توسعه فعالیت ها و افزایش بازدهی شرکت شود.

وشیمی  بازار محصوالت پ�ت
در انتظار افزایش معامله ها

کیاست-معامله محصولات پتروشمی در بورس کالای ایران در 

انتظار افزایش طی هفته های آتی است. 
به گزارش احتساب به نقل ازخبرنگار نیپنا، افت تقاضای 
23.6۵ درصدی طی هفته گذشته در بازار پلیمرها به ثبت 
رسید. این کاهش حجم تقاضا که سبب بازخوانی خاطرات 
ابتدای سال جاری شد، کمترین میزان از هفته منتهی به 22 
فروردین ماه برآورد می شود که حاکی ازکاهش محسوس 
معامله ها  در این بازار است. برخی از معامله گران بر این 
اعتقاد هستند که تکانه های افزایشی اخیر بهای نیمایی ارز 
که اهرم اثرگذار این روزها بر قیمت مواد اولیه بازار محصولات 
پتروشیمیایی محسوب می شود، تردید از تداوم رشد 
قیمتها را در بین فعالان این بازار تقویت میکند. حجم 
عرضه های مواد پلیمری هفته گذشته با افت 10.63 
درصدی همراه بود که موجب شد این رقم به 81 هزار و 
242 تن کاهش یابد. نتیجه کاهش حجم عرضه و تقاضا، 
افت 23.6۵ درصدی حجم معاملات در هفته گذشته بود. 
در نهایت شاهد دادوستدها به میزان ۵1 هزار و 333 تن 
بودیم که کمترین رقم از هفته منتهی به 22 فروردین ماه 
است. همچنین 63.19 درصد از حجم عرضه پلیمرها در 
بورس کالا مورد معامله قرار گرفتند که این میزان ثبت شده 
از اواخر فروردین ماه تاکنون تجربه نشده بود. سایه رکود 
بر بازار این محصولات به خوبی از درون این داده ها نمایان 
است و نیازمند اهتمام بیشتر برای جلوگیری از ورود احتمالی  

به رکود است.
افت تقاضا طی هفته گذشته در بازار محصولات شیمیایی 
بورس کالا نیز به چشم می خورد. به طوری که کاهش 18.29 
درصدی حجم تقاضای ترکیبات شیمیایی در بورس کالا رقم 
خورد و سبب شد با ثبت رقم 34 هزار و 38 تنی، کمترین 
میزان از هفته منتهی به 30 خردادماه باشد. اما میزان عرضه 
انواع محصولات شیمیایی تغییر چندانی را نسبت به هفته 
ماقبل از خود نشان نمی دهد. به عبارت دقیق تر افت 0.۵4 
درصدی برای عرضه شیمیایی ها به ثبت رسید که موجب 

شد حجم عرضه ها به ۵1 هزار و 484 تن برسد.  
کاهش 1۵.46 درصدی حجم معاملات محصولات 
شیمیایی در هفته گذشته آن هم با اهرم بی-میلی تقاضا، رقم 
29 هزار و 992 تن را به ثبت رسانید که کمترین میزان از هفته 
منتهی به 11 اردیبهشت ماه تاکنون است. نگرانی اصلی که 
در معاملات محصولات پتروشیمیایی وجود دارد این است که 
نرخ های فعلی با اینکه رکوردهای بی سابقه ای به شمار می 
روند اما باتوجه به بهای ارز، استمرار رشد قیمتها در بورس 
کالا همچنان ممکن است. این امر نه تنها سبب عقب گرد 
سفته بازی شده که بر روی تقاضای واقعی نیز تاثیر معنی 

داری برجای گذاشته است.

ان سازمان بورس؛  معاون نظارت بر بورس ها و نارسش
حمایت دولت و مجلس از بازار رسمایه 

ادامه دارد 
کیاست-در حال حاضر متغیر منفی خاصی در اقتصاد کشور 

وجود ندارد که بخواهد منجر به روند نزولی شدید در بازار 
سرمایه شود و آنچه شاهد آن هستیم بخشی از فرایند طبیعی 

بازار برای اصلاح قیمت هاست.
به گزارش احتساب به نقل ازروابط عمومی و امور بین الملل 
بورس تهران، محمدحسن ابراهیمی سروعلیا، معاون 
نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، 
ضمن بیان مطلب بالا، گفت: بازار سرمایه متشکل از 
روندهای صعودی و نزولی است و این مساله به طور پیوسته 

در بورس اتفاق می افتد.
وی افزود: با این حال، برخی از سهامداران تازه وارد که در 
روزهای صعودی بازار به آن پیوسته اند، تجربه روندهای 
نزولی را نداشته و با مشاهده کاهش قیمت سهم اقدام به 

فروش می کنند که این شیوه هیجانی به نفع آنان نیست.
ابراهیمی سرو علیا، با توجه دادن عموم سهامداران به 
نوسانان طبیعی بازار سرمایه عنوان داشت: به طور معمول 
در این شرایط برخی حرفه ای ها اقدام به خرید سهام هم 

می کنند.
معاون سازمان بورس با رد شایعاتی دال بر عدم حمایت 
دولت و مجلس از بازار سرمایه گفت: رییس جمهور از 
مردم برای حضور در بازار سرمایه دعوت به عمل آورده  و 
نمایندگان مجلس نیز به صورت مستمر پیگیر وضعیت بازار 

سرمایه هستند.
ابراهیمی سروعلیا به سهامدارانی که با ساز و کار بازار سرمایه 
آشنایی کامل ندارند توصیه کرد از طریق سرمایه گذاری 
در صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه، 

سرمایه گذاری کنند.
وی اضافه کرد: شرکت های مشاور سرمایه گذاری و 
سبدگردان که دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار 
هستند می توانند در سرمایه گذاری افراد ناآشنا با بازار سرمایه 
کمک زیادی کنند.ابراهیمی سروعلیا در پایان خاطرنشان 
کرد: از عموم سرمایه گذاران انتظار می رود تحت تاثیر 
گروه های مجازی غیرمجاز که گاهی اطلاعات غیرواقع در 
مورد سهام به مردم می دهند، قرار نگیرند و با آگاهی به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم در بازار سرمایه سرمایه گذاری کنند.

الرئیس روحانی : سنواصل العروض المتنوعة والمربحة لألصول الحكومية والعامة في البورصة
أكد الرئيس حسن روحاني، أن العروض المتنوعة والمربحة واألمنة لألصول الحكومية والعامة ستتواصل في البورصة طبقا للبرنامج المعد محذرا من أي تباطئ في هذا المجال.وخالل جلسة للجنة التنسيق االقتصادي 
التابعة للحكومة اليوم االحد، قال روحاني ان المبدأ االساس في سياسة الحكومة هو ايجاد االستقرار في االقتصاد والثبات في اصدار القرارات بدون غموض وبعيدا عن أي قلق عىل مستقبل االقتصاد في البالد .واشار 
روحاني اىل ان الحكومة لم تسمح للمغرضين بالوصول اىل اهدافهم في الحاق الضرر باقتصاد البالد، رغم الحرب االقتصادية الشديدة التي تسببت نوعا ما بتلكؤ التنفيذ لبعض برامج الحكومة.وأكد روحاني ضرورة توسيع 
مشاركة المواطنين في النشاطات االقتصادية والمساهمة في تحقيق القفزة االنتاجية ، معتبرا ان تقوية سوق االستثمار هي السبيل الي ذلك ، ألن هذا السوق قادر عىل توجيه أموال المواطنين نحو االنتاج وتعزيز االستثمار.

صیرة
أخبار ق

اعضای خانواده »بله« به هفت میلیون نفر رسید
کیاست-تعداد اعضای خانواده بزرگ »بله« از مرز هفت میلیون نفر 

عبور کرد.
به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در 
حال حاضر 24 بانک به عنوان مبدا انتقال وجه به این اپلیکیشن 
پیوسته اند و کاربران می توانند از مبدا این بانک ها به تمام بانک های 
عضو شتاب، بدون دانستن شماره کارت مقصد کارت به  کارت 
انجام دهند.در بهار امسال کاربران بله مبلغ چهار هزار و 330 

میلیارد تومان پول در بستر این اپلیکیشن جابه جا کردند و در 91۵ 
هزار گروه و کانال نیز عضو شدند.همچنین حجم کل انتقال پول 
در سال گذشته هم از سوی کاربران مبلغ 16 هزار و 7۵0 میلیارد 
تومان پول بوده است.در بهار امسال بیش از 9 میلیون تراکنش 
کارت به کارت موفق در بستر بله انجام شده و تعداد تراکنش های 
مالی به بیش از 13 میلیون رسیده است.میانگین روزانه تعداد 
کارت به کارت بله در فصل بهار بالغ بر 100 هزار و 400 تراکنش 

و میانگین روزانه انتقال پول 46 هزار و ۵00 میلیارد تومان بوده 
است. بله به عنوان یک اپلیکیشن و پیام رسان ارتباطی و بانکی 
کشور علاوه بر ارائه همه خدمات معمول یک پیام رسان از جمله 
گفت وگو، ایجاد کانال و گروه، استفاده از استیکر و بازو )بات(، 
امکان ارایه خدمات بانکی از قبیل خرید شارژ، عملیات کارت 
به کارت، پرداخت قبوض خدماتی، پرداخت خلافی خودرو، 
پرداخت عوارض خروج از کشور، انجام کار خیر و … را داراست.

کیاست-مسعود ایزدی، مدیر حوزه ریاست بانک مسکن گفت: 

خوشبختانه به پیشنهاد بانک مسکن و بر اساس موافقت 
کمیسیون اعتباری بانک مرکزی سقف سنی واحدهای 
مسکونی مشمول تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم 

از ۱۵ به ۲۰ سال افزایش پیدا کرده است.
به گزارش احتساب به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، 
مسعود ایزدی افزود: وام صندوق پس انداز مسکن یکم که 
از چند سال پیش شروع و سپرده گذاری در آن اتفاق افتاده 
برای زوجین می تواند در تهران ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات 

ایجاد کند.
وی اظهار داشت: شورای پول و اعتبار در زمان تصویب این 
صندوق قدمت ساختمان ها را ۱۵ سال درنظر گرفته بود 
یعنی از زمان صدور جواز ساخت نباید بیش از ۱۵ سال از عمر 

ساختمان گذشته باشد.
مدیر امور ارتباطات و حوزه ریاست بانک مسکن گفت: 
تقاضای مشتریان تسهیلات صندوق یکم طی این سال ها 

این بود که قدمت ساختمان از ۱۵ سال بیشتر شود.
وی افزود : بانک مسکن این موضوع را به بانک مرکزی 

منعکس و در نهایت بر اساس موافقت کمیسیون اعتباری 
بانک مرکزی سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول 
تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم از ۱۵ سال به ۲۰ 

سال افزایش پیدا کرد.
ایزدی بیان داشت: با توجه به این تصمیم و بر اساس ملاحظه 
های مربوط به ضرورت حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق 
و همچنین استطاعت خانه اولی ها برای پرداخت اقساط 
تسهیلات مقرر شد با هدف افزایش قدرت پوششی تسهیلات 
خرید مسکن یکم سقف عمر بنای آپارتمان ها و خانه های 
مشمول استفاده از این تسهیلات به ۲۰ سال افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: این طرح بانک مسکن در عمل طیف انتخاب 
واحدهای مسکونی برای خرید توسط خانه اولی های سپرده 
گذار در صندوق پس انداز مسکن یکم را افزایش می دهد 
بنابراین چالش کمبود فایل واحدهای مسکونی فروشی در 
بنگاه های املاک از این طریق برای زوج های جوان تا حدود 
زیادی رفع می شود واز طرف دیگر به دلیل اختلاف قیمت 
قابل توجه بین واحدهای مسکونی با عمر بنای بالای ۱۵ 
سال و آپارتمان های با سن ساختمانی کمتر اثر تسهیلات 

مسکن یکم بر پوشش هزینه خرید خانه اولی ها افزایش 
پیدا می کند.

مدیر امور ارتباطات و حوزه ریاست بانک مسکن یادآور 
شد: در شرایط کنونی اقتصادی تامین اعتبار مورد نیاز برای 
رفع مشکل مسکن خانه اولی ها به عنوان یک ضرورت 
ملی باید در اولویت باشد و بانک تخصصی مسکن از 
تسهیلات  پرداخت  برای  ای  تازه  گشایش  رو  همین 
است. داده  ترتیب  جوان  های  زوج  به  یکم  مسکن 

کیاست-مدیرعامل بانک سپه مطرح کرد: تجربه غنی بانک سپه 

و نیروی انسانی متعهد و با انگیزه بانک های ادغامی بزرگترین 
سرمایه آینده بانک سپه است.

پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه با بیان 
اینکه ادغام ۵ بانک و موسسه اعتباری با بانک سپه تلفیق 
تجربه غنی بانک سپه و نیروی انسانی متعهد و با انگیزه 
بانکهای ادغامی است که بزرگترین سرمایه آتی بانک سپه 
خواهد بود.به گزارش احتساب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی 
بانک سپه، طی بازدید سرزده محمدکاظم چقازردی از 
شش شعبه سابق مهر اقتصاد اعم از مستقل توحیدی، شهید 

کشوری، چهارراه قنات، مرکزی زرتشت غربی، اندیشه و 
آرژانتین، مدیرعامل از کلیه پرسنل این شعب تقدیر کرد.

وی در این بازدید، با تاکید بر اینکه بانک سپه برنامهای 
برای تعدیل نیروی انسانی ندارد گفت: سرمایه انسانی 
مهم  بسیار  ادغامی  های  بانک  انگیزه  با  و  متعهد 
است و لازم است تا از همه ظرفیت ها و توانایی ها و 
پتانسیلهای موجود در کلیه این بانک ها استفاده شود.
چقازردی یادآور شد: همه کارکنان بانک سپه و بانک های 
ادغامی تابع ضوابط و مقررات یکسان خواهند بود و ملاک 

تلاش، کوشش، عملکرد و شایسته سالاری است.

وی تاکید کرد: جوان بودن شما نعمتی است که ان شاءا... با 
درخت کهن بانک سپه ثمره ای خوبی برای نظام اقتصادی 
کشور خواهد داشت.چقازردی اظهارداشت: در به کارگیری 
کارکنان بانک های ادغامی، شان و جایگاه آن ها حفظ و 
ملاک تلاش و کوشش و عملکرد خواهد بود.مدیرعامل 
بانک سپه خواستار تلاش مضاعف و جمعی برای افزایش 
همدلی و همکاری بیش از پیش به ویژه در مسیر حفظ 
مشتریان و افزایش سپرده ها شد.این بازدیدها با طرح 
نظرات و خواستهای پرسنل شعب مذکور و صدور دستور 
رسیدگی به کلیه آنها از سوی مدیرعامل بانک پایان یافت.

کیاست-عضو هیات مدیره و معاون اعتبارات بانک کشاورزی 

در جلسه هم اندیشی اعضای شورای عالی استان ها به 
سوالات و دغدغه های اعضای این شورا پاسخ گفتند.

بانک  عمومی  روابط  از  نقل  به  احتساب  گزارش  به 
کشاورزی، نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی 
استان ها با حضور فرهاد فنودی عضو هیات مدیره و 
مسعود جلالیان معاون اعتبارات بانک کشاورزی و همچنین 
کاظمیان مدیر کل دفتر طرح ریزی شهری و طرح های 
توسعه عمران در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی 
برگزار شد.در ابتدای این جلسه اعضای شورای عالی 
گفتند.  سخن  کشاورزان  مشکلات  پیرامون  ها  استان 

چگونگی ارتقای سطح زندگی روستاییان و عشایر، امنیت 
غذایی کشور، ضرورت ایجاد نقدینگی در بانک کشاورزی، 
مشکلات کشاورزان و دامداران برای دریافت تسهیلات 
وضرورت ایجاد مشوق های لازم برای کشاورزان برای عبور 
از مرحله سنتی به مدرنیته از مهمترین موضوعاتی بود که 

اعضای شورای عالی استان ها به آن اشاره کردند.
همچنین درادامه این جلسه فنودی عضو هیات مدیره و 
جلالیان معاون اعتبارات بانک کشاورزی به  پرسش های 
اعضای شورای عالی استان ها پاسخ گفتند و برنامه های 
آتی بانک کشاورزی برای کشاورزان را تشریح کردند.

طی چهارماه اول سال جاری صورت گرفت؛
پرداخت بیش از هزار و ٧٠٠ فقره تسهیالت مسکن حمای�ت به اقشار ویژه توسط بانک صادرات ایران

 سقف س�ن منازل مشمول وام صندوق یکم افزایش یافت 

بازدید رسزده مدیرعامل بانک سپه از شعب ادغامی

حضور عضو هیات مدیره و معاون اعتبارات بانک کشاورزی در جلسه هم اندی�ش اعضای شورای عایل استان ها

کیاست-بانک صادرات ایران در ٤ ماه اول سال 99 به هزار و 

72٦ نفر از ایثارگران، جانبازان و خانواده های معظم شهدا، 
هزار و ٦28  میلیارد ریال تسهیلات حمایتی مسکن اقشار ویژه 

پرداخت کرد.
به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، این بانک به منظور عمل به مسوولیت اجتماعی و 

پاسداشت ایثارگران، جانبازان و خانواده های معزز شهدا 
در چهار ماه اول سال جاری با پرداخت هزار و 72٦ فقره 
تسهیلات حمایتی مسکن اقشار ویژه، هزار و ٦28  میلیارد 
ریال به این امر اختصاص داد.همچنین تسهیلات حمایتی 
پرداخت شده بانک صادرات ایران به اقشار ویژه از ابتدای 
سال 98 بالغ بر 2٤ هزار و ٤28 فقره به ارزش بیش از 18 

هزار و ٥31 میلیارد ریال بوده است.بانک صادرات ایران 
همچنین طی چهار ماه اول سال 99، بالغ بر هزار و 7٤ میلیارد 
ریال برای احداث حمام روستایی و بهسازی و نوسازی 
مسکن روستایی تسهیلات حمایتی پرداخت کرده که رقم 
این تسهیلات از ابتدای سال 98 تا پایان تیرماه سال جاری 
در این دو بخش چهار هزار و 822 میلیارد ریال بوده است.

Production volume of crude steel in the country increased nine percent in the first four months of the current Iranian calendar year (from 
March 21 to July 22).According to the official statistics of the Ministry of Industry, Mine and Trade, the production volume of crude steel 
registered over nine percent hike in the first four months of the current year.In this period, steel productions’ volume also recorded a five 
percent growth, the industry ministry added.Accordingly, 9,483,000 tons of crude steel [including billet, bloom and slab] were produced 
in the first four months of the current year, the rate of which stood at 8,683,000 tons in the first four months of the last Iranian calendar 
year (from March 21 to July 22, 2019).Also, leading domestic steelmakers produced 7,257,000 tons of various types of steel products 
[including beam, rebar, types of steel sheets, etc.] in the first four months of the current year.Based on the statistics of the Iranian Mines 
and Mining Industries Development and Renovation Organization (IMIDRO), production volume of sponge iron hit from 9,468,000 
tons in the first four months of the last year to 10,581,000 tons in the first four months of the current year, showing a 12 percent hike.
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Crude steel production vol. up %9 in four months

Head of Investment Department of Cooperative Development Bank: More 
chances are waiting for the Saba Cooperative Development Fund
Explaining the function and mechanism of activity of the Cooperative Development 
Investment Fund, Ramin Najmi, Head of Investment of the Cooperative Development 
Bank, said:
This fund is based on the framework set for all mutual funds under the close supervi-
sion of the Exchange and Securities Organization and all its activities are subject to 
the directives and notices of that organization.
Explaining the relationship between Saba Investment Fund and Cooperative De-
velopment Bank, Najmi stated: Cooperative Development Bank is the preferred 
shareholder and guarantor of liquidity of Saba Fund and according to the current 

regulations, the preferred shareholder has the right to vote in the fund’s meetings and Which is an important pillar in the investment 
of the fund’s resources.Referring to the proper performance and growth of the fund’s return in the new phase, he said:At present, the 
ceiling of Saba Fund units has increased to 100 million units (100 thousand billion Rials) due to obtaining a license to increase the 
fund’s capital from the Stock Exchange and Securities Organization. Also, the return of Saba Cooperative Development Fund has 
been about 101% since its inception, which has raised the value of assets among the 20 fixed income funds for this fund to 10th.

 | PhotoNews |
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Qom province exported 49,000 tons of various products worth approximately $56 million during the first four months of the current Iranian year (March 
20 -July 21), according to a local official.“Of the total exports, 29,400 tons of goods worth $40 million belonged to Qom’s industrial units,” said Chair-
man of the Qom Industry, Mine and Trade Organization, Mahmoud Sijani on Thursday.Major goods exported during the mentioned period included 
metal products, plastics, copper wire, mechanical tools, cereals, synthetic fiber chemical products, glues, machinery, and herbal and animal oil, Sija-
ni went on to say.Iraq, China, Afghanistan, the UAE, India, Azerbaijan, Pakistan, Uzbekistan, Turkey, Azerbaijan and Armenia were the top ten des-
tinations, he added.Referring to the imports during the same period, Sijani noted that nearly 12,200 tons of goods worth $59.7 million were import-
ed through Qom customs, including industrial machinery, mechanical equipment, spare parts for road construction machines, optics, controllers, 
medical-surgical devices, plastics, coffee, tea, spices, electrical devices and components, nickel products, synthetic fibers and inorganic chemical products.

Qom Province Exports Nearly 56$mln Worth of Goods in 4 Months

ونییک شهرداری قم الزامی شد استفاده از خدمات الک�ت

رییس سازمان عمران و بازآفری�ن فضاهای شهری شهرداری ارومیه :
عمرا�ن و خدمات رسا�ن در تمام نقاط شهر یکسان توسعه می یابد

یز خ�ب داد: مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری ت�ب
ایجاد بازارچه های خود اشتغایل برای زنان شاغل رسپرست خانوار

« بازدید کرد ن یه »مش�ی شهردار کرمان از موسسه خ�ی

کیاســت-رییس ســازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شــهرداری 

قــم گفــت: از 20 مردادمــاه، کلیه مناطق شــهر قم امــکان ثبت 
ــرای شــهروندان ندارند  درخواســت جدید به صورت حضــوری ب
و از ایــن پس تمامــی ثبت درخواســت های شــهری مــردم باید 
بــه صــورت مجــازی و از طریــق ســامانه»قمیار« انجــام شــود و 

این امــر در ســطح اســتان قــم الزامی شــد.
کــوروش محمدحســینی بیــان کرد: ســال گذشــته همزمــان با 
آغــاز فصــل تخفیفــات در اســتان قــم، از یکــم آذرمــاه لغایــت 
۲۲ بهمــن مــاه ســالروز پیــروزی انقــلاب اســلامی، شــهرداری و 
ــت  ــرای ثب ــی را ب شــورای اســلامی شــهر قــم روش الکترونیک
ــنتی و  ــای س ــن روش ه ــی جایگزی ــای مردم ــت ه درخواس
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطلاع ــازمان فن ــس س ــی کرد.ریی قدیم
ــا اشــاره بــه ثبــت ۵هــزار درخواســت مردمــی  شــهرداری قــم ب
ــرط اســتفاده  ــار« در ســال گذشــته، گفــت: ش در ســامانه »قمی
مــردم از تخفیفــات، ثبــت درخواســت های آن هــا بــه صــورت 
ــرای بهره منــدی از تخفیفــات  ــذا مــردم ب ــود و ل الکترونیکــی ب

در ایــن مدت زمان مشــخص شــده در ســال گذشــته اســتقبال 
خوبــی از ایــن ســامانه داشتند.محمدحســینی بیــان کــرد: از ۲۰ 
مردادمــاه نیــز، کلیــه مناطق شــهر قم امــکان ثبت درخواســت 
جدید بــه صــورت حضــوری بــرای شــهروندان ندارنــد و تمامی 
ثبــت درخواســت های شــهری مــردم بایــد بــه صــورت مجازی 
و از طریــق ســامانه »قمیــار« انجــام شــود و ایــن امــر در ســطح 
اســتان قــم الزامــی می شــود.وی افــزود: بــر ایــن اســاس، مردم 
می تواننــد بــرای ثبــت درخواســت پروانه احــداث بنا)ســاخت و 
ســاز(، درخواســت گواهی پایــان کار، درخواســت نقــل و انتقال، 
ــتجو  ــماند، جس ــاران پس ــاز همی ــت امتی ــت ۱۳۷، ثب درخواس
درگذشــتگان،  درخواســت ســرور)مخصوص کارکنــان ســازمان 
فــاوا(، از شــهرداری بپــرس، درخواســت نصــب بیلبــورد و 
ــرم افزار»قمیار«  ــتگاه صلواتی به صورت الکترونیکی و در ن ایس
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطلاع ــازمان فن ــس س ــدام کنند.ریی اق
ــری  ــات دیگ ــن خدم ــر ای ــلاوه ب ــه داد: ع ــم ادام ــهرداری ق ش
از جملــه ســرویس پرداخــت قبــوض شــهری )آب، بــرق، 
ــهروندی  ــول ش ــف پ ــارژ کی ــرویس ش ــت(، س ــن ثاب گاز، تلف
شــهرداری قــم، ســرویس پرداخــت کرایــه تاکســی بــا اســتفاده 
ــان شــهر )ســامانه ۱۳۷(، ســرویس  از موبایــل، ســرویس دیدب
ــی  ــی و اجرای ــتگاه های دولت ــه دس ــی کلی ــات الکترونیک خدم
ــم،  ــتان ق ــوای اس ــت آب و ه ــرویس وضعی ــم، س ــتان ق اس
ــیمای  ــرویس س ــازی، س ــوارض نوس ــت ع ــرویس پرداخ س
ــه  ــم ب ــتان ق ــبکه اس ــده ش ــش زن ــرویس پخ ــهرداری و س ش
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــردم ق ــار م ــی در اختی ــورت الکترونیک ص
محمدحســینی اظهــار کــرد: پــس از ثبت درخواســت مــردم در 

ــار رونــد پیشــرفت و پاســخگویی بــه درخواســت  ســامانه قمی
آن هــا از طریــق پیامــک بــه آنــان اطــلاع رســانی خواهــد شــد و 
عــلاوه بــر آن، مــردم می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه »قمیار« 
ــلاع  ــد اط ــن فرآین ــز از ای ــت نی ــات درخواس ــمت جزئی و در قس
پیــدا کننــد.وی اظهــار کــرد: مــردم بــرای عضویــت در فضــای 
ــال شــهرداری  ــه پورت ــا ورود ب ــد ب مجــازی شــهرداری می توانن
قــم، در قســمت عضویــت، مراحــل ثبــت نــام خــود را تکمیل 
ــی  ــه در تمام ــار« ک ــخه تحــت وب ســامانه »قمی ــرده و از نس ک
کامپیوترهــای شــخصی، تبلت هــا و گوشــی های تلفــن 
ــر وب )WebBrowsers( اســتفاده  ــق مرورگ همراه، از طری
کنند.رییــس ســازمان فنــاوری اطلاعــات و ارتباطات شــهرداری 
قم گفت: عــلاوه بــر آن ســامانه »قمیــار« دارای اپلیکیشــن ویژه 
گوشــی تلفــن همــراه اندرویــد نیــز می باشــد کــه علاقــه مندان 
ــتقیم از  ــورت مس ــه ص ــب آن ب ــود و نص ــرای دانل ــد ب می توانن
ــدام  ــازار« اق ــزار »ب ــرم اف ــق ن ــا از طری ــم و ی ــال شــهرداری ق پورت
ــی  ــرد: در صورت عدم دسترس ــینی تصریح ک کنند.محمدحس
شــهروندان به اینترنــت بســیاری از دفاتر پیشــخوان در ســطح 
شــهر قم در راســتای خدمــت رســانی بــه مــردم آمادگــی کامل 
دارنــد.وی خاطرنشــان کــرد: کاهــش رفــت و آمدهــای مردمی، 
ــاد  ــری از ایج ــهری، جلوگی ــک درون ش ــردد و ترافی ــش ت کاه
تجمعــات مــردم و حضــور در اماکــن عمومــی در راســتای 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــه علــت آغــاز پیــک 
ــه  ــلامت اداری از جمل ــش س ــم و افزای ــا در ق ــیوع کرون دوم ش
مزایــای الکترونیکــی شــدن خدمــات شــهرداری اســت.

کیاســت-رییس ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای 

شــهری شــهرداری ارومیــه گفــت: بــا نــگاه توســعه 
خدمــات متــوازن تمامــی پــروژه هــای عمرانــی را بــا 
رعایــت نــکات بهداشــتی و بــا نــگاه توســعه خدمــات 
متــوازن و رضایتمنــدی شــهروندان در حــال اجــرا اســت.
بــه گــزارش احتســاب بــه نقــل ازمدیریــت ارتباطــات 
و اموربیــن الملــل شــهرداری ارومیــه؛ علــی معصومــی 
بیــان کــرد:  پاســخ بــه نیازمنــدی هــا و مطالبــات 
شــهروندان در حــوزه هــای فنــی و اجرایــی از جملــه 
ــه  ــژه ب ــه وی ــا توج ــازمان ب ــن س ــه ای ــت ک ــی اس رویکردهای
ــد. ــام میده ــتمر انج ــه و مس ــورت روزان ــش را بص آن فعالیت
وی افــزود: خدمــات رســانی مطلــوب به شــهروندان و کســب 
رضایــت مــردم با هــدف ارتقــا  کیفــی خدمــات و توســعه پایدار 
شــهری، پروژه هــای عمرانی زیادی را در ســطح شــهر توســط 
عوامل فنــی و اجرایی ســازمان  بــه مرحله اجــرا درآورده اســت.
ــزی در  ــفالت ری ــروژه آس ــه پ ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام معصوم
ــدف  ــا ه ــازمان ب ــن س ــت: ای ــوردار گف ــر برخ ــق کمت مناط
ارتقــا  رفــاه حــال شــهروندان و اهالــی خیابــان شــهید 

کوهنــورد اقــدام بــه آســفالت کوچــه هــا و خیابــان هــای 
ــوب  ــت نامطل ــه وضعی ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــرده اس ــه ک منطق
ــور و مــرور وســایط  ــر ایــن خیابــان در گذشــته، امــروز عب معاب
ــرد. ــی پذی ــام م ــهولت انج ــه س ــاده ب ــران پی ــه و عاب نقلی
رییــس ســازمان عمــران و بازآفرینــی فضاهــای شــهری 
ــهردار  ــد ش ــه تاکی ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــه  ادام ــهرداری ارومی ش
ارومیــه نســبت بــه ســاماندهی ورودی هــای شــهر 
ــا  ــه اشــنویه ت ــه ب ــد برگشــت جــاده ارومی ــه،  احــداث بان ارومی
ــرد. ــر میب ــه س ــود ب ــی خ ــل پایان ــن در مراح ــتگاه راه آه ایس
وی گفــت: مســیر برگشــت ایــن طــرح کــه بــه طــول 
37۵0 متــر طراحــی شــده بــود بــا اتمــام آســفالت 
اســت و  پایانــی خــود رســیده  بــه مراحــل  ریــزی 
بــزودی اجــرای بانــد رفــت نیــز آغــاز مــی شــود.
ــت  ــق پرجمعی ــه مناط ــیدگی ب ــرد: رس ــار ک ــی اظه  معصوم
ــد  ــی آی ــمار م ــه ش ــازمان ب ــای س ــر اولویته ــهری از دیگ ش
کــه در ایــن راســتا بــا توجــه بــه ســکونت قابــل توجــه 
همشــهریان در مجتمــع هــای مســکونی محوطــه 
ســازی مســاکن مهــر طرزیلــو و گلشــهر2  در دســتور کار 

ــه  ــبت ب ــازمان نس ــی س ــکاران اجرای ــه هم ــت ک ــرار گرف ق
جــدول گــذاری و زیرســازی ایــن مســاکن اقــدام کردنــد.
ــوان  ــری  عن ــهید باق ــان ش ــض خیاب ــه تعری ــاره ب ــا اش وی ب
کــرد:  : جهــت تســهیل در عبــور و مــرور شــهروندان 
ــه  ــدام ب ــس از اق ــری پ ــهید باق ــان ش ــض خیاب ــروژه تعری پ
ــش  ــه پخ ــون در مرحل ــم اکن ــازی ه ــذاری و زیرس ــدول گ ج
ــد. ــام میرس ــه اتم ــده ب ــد روز آین ــی چن ــه ط ــوده  ک ــفات ب آس

انقالب مسک�ن با احداث ۲۸ هزار
واحد مسکو�ن در استان

ــی اســتاندار خراســان  ــی امــور عمران ــت-معاون هماهنگ کیاس

ــی گفــت: بــا احــداث بیــش از ۲۸ هــزار واحــد مســکونی،  جنوب
انقلابــی در زمینــه مســکن در اســتان رقــم مــی خــورد.
ــتانداری  ــی اس ــط عموم ــل ازرواب ــه نق ــاب ب ــزارش احتس ــه گ ب
ــب در  ــن مطل ــان ای ــا بی ــان ب ــر جعفری ــی؛ می ــان جنوب خراس
ــی خاطر  برنامــه زنــده رادیویــی" ذره بیــن"  از مرکز خراســان جنوب
نشــان کــرد: بــر اســاس برنامــه ریــزی هــا و نیازســنجی هــای 
صورت گرفتــه، ۲۸ هزار و ۸۰۰ واحد مســکونی در ســطح اســتان 
ایجــاد مــی شــود.وی ادامــه داد:ایــن تعــداد واحد مســکونی، با 
احتســاب نرخ رشــد جمعیــت در جوامــع شــهری و روســتایی ، 
نیــاز اســتان را تــا افــق ۱۴۰۰ برطرف مــی کند.معــاون اســتاندار با 
اشــاره بــه آمــار احصــا شــده از وضعیــت موجــود اســتان تصریح 
ــوار ســاکن در ســطح شــهرها و  ــا وجــود ۲۲۴ هــزار خان نمــود: ب
روســتاهای اســتان، تعداد واحدهای مســکونی موجود ۲۱۴ هزار 
واحد اســت که تعــدادی هم نیــاز بــه بازســازی دارد.میرجعفریان 
افزود:بــرای جبــران کمبودهــای موجــود در این زمینــه، ۴ برنامه 
کلی در قالب تامین مســکن اقشــار کــم درآمد، تامین مســکن 
خانــه اولــی هــا، نوســازی بافت هــای ناکارآمــد شــهری و مقاوم 
ــده و در  ــی ش ــتایی طراح ــکونی روس ــای مس ــازی واحده س
دســتور کار حوزه های متولی قــرار گرفته اســت.وی درخصوص 
تامیــن نیــاز مســکن اولــی هــا گفــت: افــراد متاهلــی کــه فاقد 
مســکن می باشــند، فــرم جیــم شــان ســبز اســت و از خدمات 
ــد، در قالــب  ــن مســکن اســتفاده نکــرده ان ــرای تامی ــی ب دولت
طــرح اقــدام ملــی بــا تســهیلات خــاص، خانــه دار مــی شــوند.
بــه گفتــه وی؛ زمیــن رایــگان ۹۹ ســاله و تســهیلات ۱۰۰ میلیون 
ــت  ــی دول ــای حمایت ــد از برنامه ه ــزد ۱۸ درص ــا کارم ــی ب تومان
بــرای ۲۴۵۰ متقاضی طــرح اقــدام ملی در اســتان اســت.معاون 
اســتاندار متذکــر شــد: بــا عنایــت هــای دولــت و پیگیریهای 
ــرای ۲۵ هــزار واحــد از مجمــوع ۲۸ هــزار و  شــخص اســتاندار، ب
ــا الان  ــه ت ــده ک ــذاری ش ــدف گ ــده، ه ــنجی ش ــد نیازس ۸۰۰ واح
حــدود ۹۰ درصــد پــروژه، بــه تعــداد ۲۲ هــزار و ۸۰۹ واحــد عملیاتی 
ــکن روستایی،  گشته اســت.میرجعفریان گفت: در بخش مس
ســاخت و احــداث ۱۰ هــزار واحــد در دســتور کار کمیتــه امــداد امام 
خمینــی )ره( و بنیــاد مســکن انقــلاب اســلامی قــرار گرفــت که 
ــان تحویل  ۷ هــزار واحــد آن تاکنــون در ۶۵۰ روســتا به متقاضی
ــه  ــم ب ــده ه ــد باقیمان ــزار واح ــه داد: ۳ ه ــت.وی ادام ــده اس ش
طــور میانگیــن بــالای ۷۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و بــه 
ــی تفاهــم  ــی رســد.به گفتــه وی؛ ط ــرداری م ــه بهــره ب زودی ب
ــرای ســاخت ۱۷۰۰  ــران، ب ــور ایثارگ ــاد شــهید و ام ــا بنی نامــهای ب
واحــد مســکونی ویــژه ایثارگــران برنامــه ریــزی شــده و تحویــل 
زمین رایــگان و پرداخت تســهیلات ۱۰۰ تــا ۱۲۰ میلیــون تومانی از 
برنامه هــای حمایتی خاص جامعــه هــدف در این طرح اســت.

آرامش نس�ب امروز ما را گول نزند، کرونا 
غ�ی قابل پیش بی�ن است 

ــت- به گزارش پایگاه اطلاع رســانی اســتانداری ایلام، قاســم  کیاس

ــتاد اقتصاد مقاومتی  ــیه نشست س سلیمانی دشتکی در حاش
ضمــن گرامــی داشــت ســالروز ورود ازادگان بــه میهن اســلامی 
بــه شــرایط حســاس کنونــی در بحــث کرونــا پرداخــت و گفت: 
مــردم فکــر نکننــد اگــر شــرایط امــروز آرام اســت دیگــر همــه 
چیز تمــام شــده اســت! واقعیــت تلــخ این اســت کــه اگــر  دقت 
ــی توجهــی بــه آرامــش قبــل از طوفان  نکنیم ایــن غفلــت و ب
کرونــا مبــدل خواهــد شــد!وی ادامــه داد: متاســفانه امــروز مردم 
نــگاه مــی کننــد کــه اگــر شــرایط خــوب بــود دســت بــه عــادی 
ــود ماســک  ــر شــرایط خــوب نب ــد واگ ــی زنن ــی م ســازی زندگ
ــی کــه شــرایط امــروز حاصــل رفتــار یکــی دو  مــی زننــد در حال
هفتــه گذشــته اســت و نتیجــه رفتارهــای امــروز را ظــرف یکی 
دو هفته آینــده خواهیــم دیــد، بنابرایــن نباید گــول فضــای آرام 
امــروز را خــورد چراکــه همیــن ســاده انــگاری هــا شــرایط را برای 
شــیوع و جــولان مجــدد کرونــا فراهــم مــی سازد.اســتاندار ایلام 
در ادامــه خواســتار نظــارت و جدیــت بیشــتر حــوزه بهداشــت و 
درمان اســتان در بحــث کرونا شــد و گفــت: واقعیت آن اســت نه 
مردم و نــه مســوولان  قویا مصوبــات ســتاد کرونــا را اجرایی نمی 
کنند و اینجا لازم اســت حوزه بهداشــت و درمــان از همــان مبدا و 
آغــاز نظــارت هــا را قویا و بــدون هیــچ ملاحظــه ای انجــام دهند 
تــا در ادامــه همــه گــروه هــا، نهادهــا، ادارات، اصنــاف و بازاریــان 
و... مــردم نیــز ایــن موضوعــات را جــدی و اجرایــی نماینــد.وی 
در ادامــه کار حــوزه بهداشــت و درمــان را در شــرایط کنونی مهم و 
خطیر عنــوان کــرد و گفــت: در این حــوزه یــک گروه کــه درصف 
هســتند و کار درمــان و رســیدگی به حال بیمــاران برعهــده دارند 
و یــک عــده دیگــر در ســتاد رســالت نظــارت بــر پروتــکل های 
بهداشــتی و پیشــگیری از بیمــاری بــر عهــده دارنــد کــه کار هر 
دو گــروه مهــم و حیاتی اســت و بایســت با نهایت حساســیت و 
جدیــت صــورت پدیزد.رییس ســتاد اســتانی مبــارزه با کرونــا در 
ادامــه خواســتار اجــرای بــی قیــد و شــرط مصوبــات ســتاد کرونا 
بــرای مــردم و مســوولان شــد و گفــت: اینجــا لازم اســت بــا برپــا 
کنندگان مراســمات برخــورد جدی تــری  صــورت گیــرد و در این 
زمینــه بــرای حفــط ســلامت و جــان مــردم ملاحظــه کاری جایز 
ــی گویند  ــی مقام معظــم رهبری م نیســت.وی تاکید کرد: وقت
ــی  مــن هــم خــودم را موظــف بــه رعایــت مصوبــات ســتاد مل
کرونــا مــی دانــم تکلیــف بــرای همــه مشــخص اســت و ایــن 
اهمیــت کار بایســت در ســطح جامعه تبیین و تشــریح شــود.

ابالغ برنامه یکپارچه و دستورالعمل 
ستاد کرونا برای عزاداری دهه محرم

کیاســت-برنامه اجرایــی یکپارچــه عــزاداری دهــه محــرم 

ــزاری  ــرای برگ ــا ب ــتاد کرون ــتورالعمل س ــراه دس ــه هم ب
ــلاغ شــد. ــور اب ــرات مناطــق کش ــه مخاب عــزاداری ب

ــات  ــل از اداره کل ارتباط ــه نق ــاب ب ــزارش احتس ــه گ ب
و امــور بیــن الملــل شــرکت مخابــرات ایــران، 
ــراه  ــه هم ــرم ب ــه مح ــزاداری ده ــه ع ــه یکپارچ برنام
ــا  ــزاداری ب ــام ع ــرای انج ــا ب ــتاد کرون ــتورالعمل س دس
رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی بــه مخابــرات مناطــق 
ــی  کشــور ابــلاغ شــد.بر اســاس ایــن خبــر، فعالیــت های
ماننــد طراحــی و چــاپ پوســتر، ســیاهپوش کــردن 
ســاختمانها، پخــش زیــارت عاشــورا بــه صــورت 
زنــده از طریــق لایــو اینســتاگرام و پرتــال، ارســال 
پیامــک تســلیت، پخــش نوحــه ســرایی از بلندگوهــای 
ــه صــورت  ــزاری مراســم عــزاداری ب ســاختمان هــا، برگ
مجــازی، برگــزاری مســابقه فرهنگــی و ... در ایــن 
برنامــه بــه مناطــق کشــور ابــلاغ شــد .همچنیــن همراه 
ــر  ــی ب ــا مبن ــتاد کرون ــتورالعمل س ــه، دس ــن برنام ــا ای ب
ــا  ــا، ب ــاری کرون ــل بیم ــان در مقاب ــلامت کارکن ــظ س حف

ــد. ــلاغ ش ــده، اب ــلام ش ــای اع ــکل ه ــت پروت رعای

پروژه های در دست اقدام مخابرات 
یح شد شهرستان گنبد ت�ش

کیاســت-مهندس خســروی رییــس اداره مخابــرات 

ــی،  ــط عموم ــا اداره رواب ــو ب ــد درگفتگ ــتان گنب شهرس
پــروژه هــای در دســت اقــدام مخابــرات در ایــن 

شهرســتان را تشــریح کــرد .
ــی  ــط عموم ــل از اداره رواب ــه نق ــاب ب ــزارش احتس ــه گ ب
مخابــرات منطقــه گلســتان، مهنــدس حیــدر خســروی 
ــه  ــاره ب ــا  اش ــد ب ــتان گنب ــرات شهرس ــس اداره مخاب ریی
فعالیــت هــای انجــام شــده و در دســت اقــدام مخابرات 
ــال  ــن فع ــز تلف ــداد ۴3 مرک ــه تع ــتان ، ب ــن شهرس در ای
ــهری و  ــز ش ــداد 3 مرک ــن تع ــزود: از ای ــرد و اف ــاره ک اش
مابقــی بــه تعــداد ۴0 مرکــز تلفــن، روســتایی بــوده 
اســت.وی بــا اشــاره بــه میــزان بالــغ بــر 102 هــزار خــط 
تلفــن ثابــت مشــغول بــه کار در ایــن شهرســتان گفــت: 
ــاز  ــورد نی ــای م ــرویس ه ــب و س ــات مناس ــه خدم ارا ی
ــوده  ــت ب ــا کیفی ــد زیرســاخت هــای ب مشــتریان، نیازمن
ــده  ــر ش ــکان پذی ــم ام ــن مه ــان ای ــلاش کارکن ــا ت ــه ب ک

ــت . اس
ــدازی  ــد از راه ان ــتان گنب ــرات شهرس ــس اداره مخاب ریی
8۴6 خــط اینترنــت فــوق پرســرعت ftth در ایــن 
شهرســتان خبــر داد  و گفــت : یکــی از پروژه هــای مهم 
 ftth  ــد واگــذاری در دســت اقدامات مــا در مخابرات گنب
ــه  ــان در محــدوده شــهری میباشــد و توصی بــه متقاضی
میشــود کــه همشــهریان گنبــدی از ایــن ســرویس 
اســتفاده نمــوده و از مزایــای آن همچــون ســرعت بالای 

ــد. ــد گردن ــره من ــت به اینترن
ــد  ــایت جدی ــیس 23 س ــروی تاس ــدر خس ــدس حی مهن
تلفــن همــراه، جایگــزاری مجــدد کابــل هــای ســرقتی 
و برقــراری و تامیــن ارتباطــات پایــدار، توســعه خدمــات 
و ســرویس هــای مخابراتــی و واگــذاری vdsl را از 
پروژههــای دیگــر در دســت اقــدام  دانســت و گفــت :در 
ــت  ــت و کمی ــا  کیفی ــعه  ارتق ــعار" توس ــا ش ــه ب ــالی ک س
محصــولات " در مخابــرات منطقــه گلســتان شــروع 
ــن  ــق ای ــت تحق ــود را در جه ــلاش خ ــم ت ــده ، ماه ش
شــعار بکارگرفتــه و بــه منظــور جلــب رضایت مشــتریان 

ــرد. ــم ک ــغ نخواهی ــی دری ــچ فعالیت از هی

تقدیر از مدیر مخابرات منطقه سمنان 
جهت کسب رتبه برتر کشوری 

در عملکرد نظام پیشنهادها
ــرات  ــر کشــوری مخاب ــه برت ــی کســب رتب کیاســت-در پ
منطقــه ســمنان در عملکــرد نظــام پیشــنهادها، معاون 
ــران، از  ــرات ای ــرکت مخاب ــانی ش ــرمایه انس ــعه س توس

ــرد. ــی ک ــرات منطقــه ســمنان قدردان ــر مخاب مدی
بــه گــزارش احتســاب بــه نقــل ازروابط عمومــی 
ــاون  ــی، مع ــد فرقان ــمنان، محم ــه س ــرات منطق مخاب
توســعه ســرمایه انســانی شــرکت مخابــرات ایــران، 
ــد  ــدس مجی ــات مهن ــه ای از زحم ــال تقدیرنام ــا ارس ب
دارائــی، مدیــر مخابــرات منطقــه ســمنان جهــت 
کســب رتبــه برتــر کشــوری مخابــرات منطقــه 
ــل اول  ــنهادها در فص ــام پیش ــرد نظ ــمنان در عملک س
ســال 99 )ســه ماهــه اول(، قدردانــی کــرد.در ایــن 
تقدیرنامــه آمــده اســت:به پــاس کوشــش،همکاری 
ــوزه  ــرم ح ــان محت ــایر کارکن ــی و س ــات جنابعال و زحم
نظــام پیشــنهادی آن منطقــه کــه در ســه مــال اول 
ــر در بیــن مناطــق  ــه برت ســال 99موفــق بــه کســب رتب
ــر  ــرم تقدی ــکاران محت ــی و هم ــد،از جنابعال ــده ای گردی
ــارکت و  ــزون مش ــلاش روز اف ــم بات ــی گردد.امیدواری م
همراهــی همچــون گذشــته در تحقــق اهــداف شــرکت 
و توســعه و ارتقــا خدمــت رســانی موفــق باشــید.

ســاماندهی  و  میادیــن  ســازمان  کیاســت-مدیرعامل 

ــاماندهی  ــدف س ــا ه ــز ب ــهرداری تبری ــهری ش ــاغل ش مش
ــگاه های  ــاد نمایش ــی و ایج ــران فصل ــان، کارگ دست فروش
محله ای بــرای عرضــه محصــولات خانگــی زنان سرپرســت 
خانــوار، بــا مدیــر کل و معاونیــن اداره تعــاون، کار و رفــاه 

اجتماعــی اســتان تشــکیل جلســه داد.
به گــزارش احتســاب بــه نقــل ازشــهریار، مدیرعامل ســازمان 
ــرکل اداره  ــا مدی ــهری ب ــاغل ش ــاماندهی مش ــن و س میادی
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اســتان در مــورد نحــوه همکاری 
و تعامــل فی مابیــن جهــت ســاماندهی مشــاغل شــهری در 

ــادل نظــر کردنــد. ــی، گفتگــو و تب یــک نشــت صمیم
ابراهیــم محمــدی بــا بیــان اینکــه اداره کل تعــاون، کار و 
ــازنده ای  ــم و س ــیار مه ــش بس ــتان، نق ــی اس ــاه اجتماع رف
در ســاماندهی مشــاغل شــهری بخصــوص در بحــث 
ســاماندهی دستفروشــان را دارد گفــت: بــا همــکاری و تعامل 
ــان،  ــه دستفروش ــهیلات ب ــه تس ــا ارائ ــوان ب ــن اداره می ت ای
ــن و مقــررات  ــه قوانی ــان ب ــن آن ــه همــکاری و تمکی منــوط ب
ــی  ــکاری و هماهنگ ــا هم ــهری و ب ــاغل ش ــاماندهی مش س
دســتگاه های ذی ربــط و آموزش هــای لازمــه، آنــان را در 

محل هــای مناســب ســاماندهی کــرد.
محمــدی، ایجــاد نمایشــگاه های عرضــه مســتقیم 
محصــولات خانگــی را بــرای بازاریابــی و معرفــی محصولات 
ــای  ــداف و برنامه ه ــوار را از اه ــت خان ــاغل سرپرس ــان ش زن
کوتــاه مــدت ســازمان  نــام بــرد و گفــت: ســال گذشــته 
نمایشــگاه  عرضــه مســتقیم محصــولات خانگــی بــا 
همــکاری شــهرداری منطفــه ۴ ایجــاده شــده بــود کــه 
متاســفانه علارغــم اســتقبال زنــان شــاغل سرپرســت خانــوار 
و شــهروندان بــه دلیــل ورود فصــل ســرما و مشــکل محــل،  
زودتــر از موعــود جمــع آوری شــد، ولــی می توانیــم بــا 
همــکاری اداره کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان و ســایر 
ــا کیفیــت  دســتگاه های ذی ربــط بــه صــورت تخصصــی و ب

ــم. ــزار کنی ــر برگ بهت
حســین فتحــی مدیــرکل اداره تعــاون، کار و رفــاه 
ــی  ــلام آمادگ ــا اع ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج ــی اس اجتماع
کامــل و همــکاری لازم بــرای اجــرای طرح هــای مــورد 
ــن   ــی تری ــی از اصل ــوان یک ــه عن ــن اداره ب ــت: ای ــر گف نظ
نهادهــای حاکمیتــی بــه طــور جــدی بــا همدلــی و تعامل با 
ــه تســهیلات لازم و ایجاد  دســتگاه های مربوطــه ضمــن ارائ

ــل  ــی کام ــهری آمادگ ــاغل ش ــاماندهی مش ــرای س ــاه، ب رف
ــوب و ســازنده دو نهــاد در  ــلات خ ــه تعام ــا اشــاره ب را دارد و ب
زمینه هــای ســاماندهی خواســتار تداوم و گســترش بیشــتر 

ــد. ــا گردی ــت ه ــن فعالی ای
مدیــرکل اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان در پایــان 
ــهری و  ــاغل ش ــاماندهی مش ــرح س ــرای ط ــا اج ــت: ب گف
ایجــاد بازارچه هــای محله محــور  و بــا فرهنــگ ســازی 
ــری  ــز جلوگی ــهر نی ــطح ش ــرد در س ــم خ ــتر، از جرای بیش

ــد. ــد ش خواه
ــولات  ــت، ایجــاد بازارچه هــای عرضــه محص ــن نشس در ای
ــوار، ســاماندهی کارگران  خانگــی ویــژه زنــان سرپرســت خان
ــرار  ــر ق ــادل نظ ــث و تب ــورد بح ــان م ــی و دستفروش فصل

ــت. گرف
ــه  ــک ب ــوح تبری ــدا ل ــا اه ــازمان ب ــل س ــان مدیرعام درپای
مناســبت انتصــاب حســین فتحــی بعنــوان مدیــرکل 
جدیــد اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
ــمت  ــن س ــه ای ــان را ب ــاب ایش ــرقی، انتص ــان ش آذربایج
تبریــک گفــت و از خداونــد متعــال خواســتار توفیــق 
در پیشــبرد و تحقــق اهــداف در آن مجموعــه شــد .

ــه  ــه خیری ــد از موسس ــن بازدی ــان ضم ــهردار کرم کیاست-ش

»مشــیز« کرمــان، بــا کــودکان تحــت پوشــش ایــن مرکــز دیــدار 
و گفت وگــو کــرد.

ــیدمهران  ــن، س ــل ازکرمان آنلای ــه نق ــاب ب ــزارش احتس ــه گ ب
ــات و  ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــد، ب ــن بازدی ــیه ای ــزاده در حاش عالم
راســتای شــهر دوســتدار  در  برنامه هــای شــهرداری 
ــهر  ــه ش ــی دبیرخان ــا هماهنگ ــد ب ــن بازدی ــت: ای ــودک گف ک
دوســتدار کــودک شــهرداری کرمــان و در راســتای تحقــق 

اهــداف شــهر دوســتدار کــودک انجــام شــده اســت.
وی به حمایت شــهرداری کرمان از برگزاری جشــنواره فرهنگی و 
هنری موسســه خیریه مشــیز کرمان اشــاره کــرد و افــزود: هدف 
از این اقــدام، حمایت مادی و معنوی در راســتای شــکوفا شــدن 

اســتعداد و نبوغ کــودکان این موسســه بوده اســت.
دبیر ســتاد شــهر دوســتدار کودک شــهرداری کرمــان نیــز در این 
بازدیــد گفــت: جشــنوارi فرهنگــی و هنــری مشــیز بــا حمایت 
دبیرخانــه شــهر دوســتدار کــودک و بــا همــکاری مســوولان این 

موسســه برگــزار شــده است.ســارا کارگرجهرمــی افــزود: در ایــن 
بازدیــد از دســتاوردهای کــودکان در حوزه های فرهنگــی، هنری 

و صنایــع دســتی در جشــنواره دیــدن کردیم.
وی بــا اشــاره بــه رویکــرد اســتفاده از مــواد بازیافتــی 
در جشــنواره های فرهنگــی و هنــری مشــیز، یــادآور 
شــد: کــودکان موسســه مشــیز در ایــن جشــنواره بــه 
بهتریــن شــکل از مــواد قابــل بازیافــت ازجملــه پارچــه 
و مقــوا بــرای ارائــه کارهــای هنــری اســتفاده کردنــد.

|  شهرداری  |  |  مخابرات  | |  استانداری  | 

مساعد وزير السياحة االيراني: اكثر من 8 ماليين سائح اجنبي زاروا البالد العام الماضي
اعتبر مساعد وزير التراث الثقافي والسياحة واالعمال اليدوية االيراني محمد حسن طالبيان، االفاق المستقبلية للسياحة الخارجية في ايران بانها واعدة، الفتا اىل ان عدد السياح االجانب الذين زاروا البالد 
العام الماضي بلغ اكثر من 8 ماليين.وقال طالبيان في حوار مع وكالة "ارنا"، ان ادنى حادثة او ازمة اقليمية او دولية من شانها ان تؤثر سلبيا عىل السياحة ولكن رغم ذلك فقد بلغ عدد السياح االجانب الذين 
زاروا ايران العام الماضي اكثر من 8 ماليين سائح.واضاف، لو لم يكن تفشي فيروس كورونا العام الجاري لبلغ الرقم اكثر مما كان عليه في العام الماضي ذلك الن هنالك الكثير من نقاط الجذب السياحي 
والمعالم واالثار التاريخية التي يمكنها استقطاب الكثير من السياح للبالد.واشار اىل التزام المعايير العالمية في المتحف الوطني حين اقامة المعارض مع الدول االخرى واضاف، ان الدول االخرى ترغب في 
اقامة معارض مشتركة لالثار التاريخية مع ايران.وقال، لقد قمنا بتنظيم عدد من المعارض المشتركة لالثار التاريخية مع الدول االخرى اال ان هذا االمر متوقف في الوقت الحاضر بسبب تفشي فيروس كورونا.
واعتبر استعادة االثار التاريخية االيرانية من الدول االخرى بانها من االحداث االيجابية للتراث الثقافي خالل االعوام االخيرة واضاف، انه تم منذ العام 2013 لغاية االن استعادة اكثر من 2600 اثر تاريخي اىل البالد.
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بـرای دومیـن بـار از تاریخ تاسـیس، صـورت هـای مالی شـرکت 
تهیه و تولید مواد معدنی ایران منتهی به سـال ۹۸ از طرف سـازمان 
حسابرسـی اظهار نظر مقبـول گرفت.به گـزارش کیاسـت به نقل 
از معـدن نیوز بـه نقـل از روابط عمومی شـرکت تهیـه و تولیـد مواد 
معدنی ایران، خـداداد غریب پـور؛ رییس هیات عامل ایمیـدرو در 
جلسه مجمع سالانه ایمپاسکو که در محل این شـرکت برگزار شد، 

با بیان این مطلب گفت: شـرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایـران در 
زمینه واگذاری طرح ها و مجتمـع ها به بخش خصوصی عملکرد 
بسیار ارزنده ای داشته و در واقع پایه گذار سـبک جدیدی از واگذاری 
هـا در قالب راهبری بـوده، تا جاییکـه طبق گزارش عملکرد سـال 
۹۸ شـاهد رشـد تولید در تمـام مجتمع هـای واگذار شـده از سـوی 
ایمپاسـکو به بخش خصوصـی هسـتیم.وی در ادامـه با اشـاره به 

سرعت عملیات اکتشـافی افزود: در زمینه اکتشـافات محدودیت 
هزینه ای نخواهیم داشـت و سـرعت عملیـات اکتشـافی و میزان 
حفـاری با اسـتفاده از تـوان داخلـی و خارجـی می بایسـت افزایش 
یابد.غریب پور خاطر نشـان کرد: توسـعه اکتشـافات و به دنبال آن 
افزایش سـرعت حفاری و همچنیـن افزایش جذب سـرمایه گذار 
بخش خصوصـی دو موضوعی اسـت کـه بایـد در شـرکت تهیه و 

تولید مـواد معدنـی ایران همـواره مـورد توجـه قـرار گیـرد.در ادامه 
جلسـه وجیه اله جعفـری؛ مدیرعامل شـرکت تهیـه و تولیـد مواد 
معدنی ایران نیز گزارشـی از عملکـرد این شـرکت در سـال ۹۸ ارایه 
داد و ضمن اعلام برنامه های سـال ۹۹ گفت: خروج ۱۰۰ درصدی کلیه 
واحدهای ایمپاسکو از لیست آلاینده های زیست محیطی در سال 
گذشته یکی از دسـتاوردهای مهم شـرکت در سـال گذشته است.

به گـزارش کیاسـت بـه نقـل ازمعـدن نیـوز، انعقـاد تفاهم نامه 
معادن کرمـان برای تامیـن زغال سـنگ صنایع معدنی کشـور 
با هـدف کاهـش واردات این محصـول گامـی در جهت کاهش 
وابسـتگی بـه کالاهای خارجـی، حمایـت از تولیـد داخلـی و در 

راسـتای جهـش تولیـد تلقی می شـود.
گرچه پیـش از این تامین بخشـی از زغال سـنگ معادن کشـور 
توسـط اسـتان کرمان در سـه شهرسـتان زرند، کوهبنان و راور 
انجـام می گرفتـه اما بـا توجه بـه نیـاز معـادن ذوب آهن کشـور 
همچنان نیاز به زغـال خارجی در کشـور وجود داشـت و در این 
راستا طی سـال های گذشته شـرکت معادن زغال سنگ کرمان 
به عنـوان یکی از بزرگترین تامین کنندگان زغال سـنگ کشـور 

دسـت به برنامه های توسـعه ای زده اسـت.
معادن زغال سـنگ برای تامین اعتبار مورد نیاز توسـعه معادن 
خود زمینـه ورود بـه تابلـو بـورس و تامین مالـی از طریـق بازار 
سـرمایه را در دسـتور کار قـرار داده انـد کـه هم اکنون در آسـتانه 
تحقق ایـن اتفـاق بـزرگ قـرار داریـم، همچنیـن ایـن معادن 
عـلاوه بر تامیـن تجهیـزات مورد نیـاز برای توسـعه تولیـد خود 

در جهـت اسـتخراج زغال سـنگ مکانیـزه حرکـت می کنند.
همچنیـن معـادن زغال سـنگ کرمـان در برنامـه توسـعه 
اکتشـافات معدنـی دولـت و وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
قـرار گرفتـه و در قالب پهنه معدنـی توانسـته اند ذخایر عظیمی 
از ایـن محصـول را در اسـتان کرمان کشـف کنند که ایـن ذخایر 
می تواند تـا سـالیان بسـیاری نیـاز کشـور را تامین کنـد و زمینه 
کاهش وابسـتگی اقتصـادی به خـارج از کشـور را فراهـم آورد.
آیین انعقاد تفاهم نامه بین ذوب آهن اصفهان و شـرکت معادن 
زغال سـنگ کرمان، نویدی امیدبخش از همـکاری صنایع در 
راستای رفع مشـکلات اقتصادی کشـور قلمداد می شود که این 
آیین با حضـور باقر نیک طبع مدیرعامل شـرکت معـادن زغال 

سـنگ کرمان و هیـات همـراه و علـی احمدیان رییـس هیات 
مدیره ذوب آهـن و منصور یـزدی زاده مدیرعامل این شـرکت 
با هدف تامین زغال سـنگ بـا توجه بـه 2 پارامتر کمـی و کیفی 
بـه امضـا رسـید و ایـن تفاهم نامـه بـا توجه بـه سـطح تولیدات 
سـرآغازی بـر تامیـن نیـاز داخلـی بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای 
درون کشور و پیش زمینه ای برای توسـعه معادن زغالی استان 

کرمـان قلمداد می شـود.
مدیرعامل شـرکت معـادن زغال سـنگ کرمـان در ایـن زمینه 
گفـت: همـکاری معـادن زغال سـنگ کرمـان بـا ذوب آهن به 
سـال ها پیـش برمـی گـردد و بـا انعقـاد ایـن تفاهم نامـه فصل 

جدیـدی در همـکاری ایـن 2 مجموعـه رقم خـورد.
باقر نیک طبـع افـزود: کرمـان به لحـاظ مـواد معدنی بـه ویژه 
زغال سـنگ اسـتان برخورداری به شـمار مـی رود و مـا برنامه 
داریـم 15 درصد زغال فعلی که بـرای ذوب آهن تامین میکنیم 
را در فاز نخسـت برنامه توسـعه خود، این میزان را بـه بالای 40 

درصد برسـانیم.
وی تصریـح کـرد: هـدف ایـن اسـت کـه در میـان مـدت بهره 
بـرداری از معـادن موجـود را افزایـش داده و در کوتـاه مدت نیز 
بر روی کیفیت و تولید فعلی اقداماتی داشـته باشـیم تـا واردات 

زغال سـنگ بـه حداقـل ممکن برسـد.
مدیرعامل شـرکت معادن زغال سـنگ کرمـان ادامـه داد: این 
موضوع ارز بری کمتـر را نصیب معادن ذوب آهن کشـور کرده و 
برای معـادن نیز افزایـش تولید و به دنبـال آن، امتیـازات دیگر 

را ایجاد مـی کند.
این مقام مسـوول بیان داشـت: ذوب آهن اصفهان آغاز کننده 
اکتشاف و استخراج از معادن زغال سنگ کشـور بوده و همگان 
به این سـابقه درخشان واقف هسـتند و امیدوارم در سـالی که از 
سـوی مقام معظـم رهبری به عنـوان جهـش تولیـد نام گذاری 

شـده، بتوانیم با همدلـی و هم افزایـی بیش از پیش برای رشـد 
و اعتلای کشـور در جبهه تولید و اقتصاد گام برداریم.

مدیرعامـل شـرکت ذوب آهـن اصفهـان نیـز گفـت: کک در 
سـبد مـواد اولیـه ایـن شـرکت نقـش بسـیار مهمـی دارد و بـه 
همین علـت زغال سـنگ همواره بـرای مـا از اهمیت ویـژه ای 

برخـوردار اسـت.
منصور یزدی زاده افـزود: حدود 50 درصد از سـهم قیمت تمام 
شـده ذوب آهن بـه زغال سـنگ و کک برمی گردد و بخشـی از 
آن را بـه ناچـار بـه دلیل بـه دسـت آوردن ترکیـب مناسـب وارد 

مـی کنیم.
وی افـزود: امـروز زمینه های توسـعه همکاری با زغال سـنگ 
کرمان در ُبعد اکتشـافات و معادن جدید را مد نظر داریم و آرزوی 
ذوب آهـن اصفهان این اسـت، روزی برسـد که نیاز بـه واردات 
زغال سـنگ نداشـته باشـیم و البتـه ایـن موضـوع هم بـه نوع 

معـادن در ایـران بـاز می گردد.
مدیرعامل شـرکت ذوب آهن اصفهـان از تشـکیل کارگروهی 
برای پیگیـری مفاد ایـن تفاهم نامه خبـر داد و گفـت: با حضور 
نفراتی از طرفیـن قـرارداد به صورت مسـتمر مفاد این قـرارداد 
پیگیری می شـود تـا بتوانیم در بـازه زمانی مناسـب بـه نتیجه 

مطلوب دسـت یابیم.
این مقـام مسـوول تصریح کـرد: نیاز زغال سـنگ امـروز ذوب 
آهن بـا 2 باتری کک سـازی، حـدود یـک میلیـون و 600 هزار 
تن در سـال اسـت که تامین آن از داخل امکان پذیر نیسـت و در 
چارچـوب این تفاهم نامـه امیدواریم وابسـتگی این شـرکت به 

زغـال خارجی کاهـش یابد.
رییس سـازمان صنعت، معـدن و تجارت اسـتان کرمان گفت: 
اسـتان کرمان طی سـال های گذشته برنامه توسـعه اکتشافات 
معدنـی را در قالب پهنـه ها به عنـوان اقدامی مطلـوب آغاز کرد 

و در این راسـتا 25 پهنه را تعریـف کردیم که 28 هـزار کیلومتر از 
مساحت اسـتان را شـامل می شد.

مهـدی حسـینی نژاد ادامـه داد: ماحصل سیاسـت اکتشـافات 
در قالـب پهنـه هـای معدنـی و اکتشـافات تکمیلـی واحدهای 
معدنی، افزایش 2.5 میلیـارد تنی ذخایر قطعی اثبات شـده در 
حـوزه مس و سـنگ آهـن در اسـتان محقق شـده کـه ذخایر ما 
را از 5.8 میلیـارد تن به هشـت میلیـارد تن افزایش داده اسـت.
وی اظهـار داشـت: دولـت تدبیـر و امید بـا توجـه ویژه بـه رفع 
چالش های حـوزه صنایع و معـادن زمینه کاهش وابسـتگی به 
خارج از کشـور و جایگزینـی مواد معدنـی از جمله زغال سـنگ 
به جـای نفـت را فراهم می کنـد که ایـن امر بـا تکمیـل زنجیره 
ارزش افزوده و جهش تولید می تواند به توسـعه یافتگی کشـور 

و اسـتان پهنـاور کرمان ختم شـود.
وی بـا بیـان اینکـه معـادن اسـفندقه و زغـال سـنگ بـا وجود 
برنامه ریـزی هنـوز صنایـع فـرآوری ندارنـد عنوان کـرد: یکی 
از محورهـا و برنامه ریـزی دولت در سـال جهش تولید توسـعه 
صنایـع فـراوری در کرمـان بـه عنـوان بهشـت معـادن ایـران 
اسـت و در ایـن راسـتا توسـعه معـادن زغال سـنگ کرمـان 
نیـز پیگیـری می شـود.دولت تدبیـر و امیـد بـا همـکاری 
صنایـع و معـادن و بخـش خصوصـی بـا یـک برنامه ریـزی 
هدفمنـد در زمینه توسـعه اکتشـافات معدنـی، علاوه بـر تامین 
خـوراک معـادن زمینـه کاهـش واردات و افزایـش صـادرات 
و اسـتفاده از ظرفیت هـای داخلـی بـرای تامیـن مـواد اولیـه و 
انـرژی مـورد نیـاز معـادن کشـور را در دسـتور کار قـرار داده کـه 
ایـن امـر در صـورت تحقـق ضمـن کاهـش فشـار تحریم هـا 
و ارزبـری، موجـب توسـعه اقتصـادی و جهـش تولیـد در 
کشـور می شـود و بـرای تحقـق ایـن امـر تمامـی ظرفیتهای 
داخلـی بـه ویـژه صنایـع و معـادن بهـره گرفتـه می شـود.

کیاست-نماینده مردم خمینی شـهر در مجلس شورای اسلامی 

روز شـنبه 25 مردادمـاه ضمـن بازدیـد از خطـوط تولیـد فولاد 
مبارکه با حمیدرضا عظیمیـان مدیرعامل این شـرکت دیدار و 
بر لزوم گسـترش ارتباط بیشـتر نمایندگان مجلـس و صنعت 

بـرای رفع موانـع تولید تاکیـد کرد.
حجت الاسـلام والمسـلمین محمد تقـی نقدعلی ضمـن ابراز 
خرسـندی از دسـتاوردهای شـرکت فولاد مبارکه در سـنوات و 
ماههای اخیر به ویژه در شـرایط تحریم، کسب این افتخارات 
و موفقیت هـا به دسـت جوانان و کارشناسـان داخلی را بسـیار 

مسـرت بخش و امیدوارکننـده ارزیابی کرد.
وی در بخـش دیگری از سـخنان خود مسـاعدت هـای  فولاد 
مبارکـه بـه منطقـه پیرامـون، اسـتان و کشـور را قابـل تقدیـر 
دانسـت و ابراز امیـدواری کرد: مدیـران و کارکنـان متعهد این 

شرکت همچنان در راسـتای دسـت یابی به اهداف اقتصادی 
و توسـعه عمرانی کشـور همـت گمارند و بـا مسـاعدت در رفع 
مسـایل و دغدغه هـای مـردم شـریف منطقـه و کشورکوشـا 

باشـند. 
نماینـده مـردم خمینی شـهر در مجلـس شـورای اسـلامی با 
اشـاره به نامگذاری سـال جاری بـه عنوان سـال جهش تولید 
از سـوی مقـام معظم رهبـری، بـر ضـرورت حمایـت تمامی 
نمایندگان به ویژه نمایندگان اسـتان اصفهان از شـرکت فولاد 
مبارکه به عنـوان یکی از شـرکت های پیشـرو در کشـور تاکید 
کـرد و افـزود: بـا توجـه بـه سـفارش هـای ویـژه معظم لـه به 
نماینـدگان ایـن دوره مبنی بـر ضـرورت رفع مشـکلات تولید 
و توجـه بیشـتر بـه معیشـت و اقتصاد مـردم، بنـده بـه همراه 
دیگر نمایندگان ایـن آمادگی را داریم که با اتـکا به راهکارهای 

قانونـی بـرای رفع موانـع و مشـکلات تولیـد در صنعت کشـور 
به ویـژه شـرکت فـولاد مبارکـه به عنـوان یکـی از بنـگاه های 

اقتصـادی تاثیرگـذار کشـور گام برداریم.
وی در همیـن خصـوص ارتبـاط بیشـتر مجلـس شـورای 
اسـلامی با صنعت و برنامه ریزی های بهتـر درعرصه نظارت 
و قانونگذاری را در روند رونق تولید و توسـعه اقتصادی کشـور 
مؤثر دانسـت و اظهار امیدواری کـرد: با این اقدامات انشـاا... 
شـاهد بهبود فزاینـده و رشـد کمی و کیفـی محصـولات  فولاد 

مبارکه باشـیم. 
در ایـن دیـدار مدیر عامـل شـرکت فـولاد مبارکـه نیز با اشـاره 
بـه موفقیت هـای بـه دسـت آمـده و رکوردهـای پیاپـی تولید 
در از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون، بـه عـزم راسـخ کارکنـان 
ایـن شـرکت در جهت عملی شـدن شـعار جهش تولید اشـاره 

و اظهـار داشـت: با وجـود مشـکلات ناشـی از شـیوع ویروس 
کرونـا و برخی مشـکلات و محدودیت هـا در تامین مـواد اولیه 
خطوط تولید، مدیران و کارکنان شـرکت علاوه بر حفظ فرایند 
کار و تولیـد هیچـگاه از تعهـد بـه مسـوولیت هـای اجتماعـی 
خود غافـل نشـدند و در چارچـوب قوانین و ضوابط شـرکت به 
مسـوولیت ملی خود به ویژه در شرایط سـخت شیوع ویروس 
کرونا عمل نمودند. مدیرعامل شـرکت فولاد مبارکه در بخش 
دیگری از سـخنان خود تعریـف و تصویب قوانیـن حمایتی از 
صنعت در مجلس شورای اسلامی را در روند توسعه اقتصادی 
کشـور، موثر دانسـت و تاکید کـرد: ایـن حمایت ها در شـرایط 
سـخت تحریم،  شـرکت فولاد مبارکه و سـایر صنایع کشـور را 
در ایفـای نقـش محـوری خود کـه همان توسـعه اقتصـادی، 
جهش تولیـد و ایجاد اشـتغال پایدار اسـت یاری خواهـد کرد.

به گـزارش کیاسـت به نقـل ازمعـدن نیـوز، مدیرعامـل فولاد 
کردسـتان از آغاز عملیات سـایت های کارفرمایـی، اخذ جواز 
تاسـیس و صـدور مجـوز محیط زیسـت طـرح هـای تکمیل 
زنجیـره فـولاد کردسـتان خبـر داد. وی در عیـن حـال افزود: 
مجوزهـای لازم برای تامین زیرسـاخت های طـرح ها، صادر 

شـده است.
محمدرضـا احمـدی افـزود: فراینـد انتخـاب و عقـد قـرارداد 

مشـاور نظارت عالیه و کارگاهـی و فراخوان انتخـاب پیمانکار 
طـرح هـای تکمیـل زنجیـره فـولاد در قالـب EPCF برگزار 
شـده اسـت.وی گفـت: قـرارداد تامیـن بـرق آهن اسـفنجی 
بیجار منعقـد و پیش پرداخت آن انجام شـده اسـت. از سـوی 
دیگر تامیـن آب این طرح از پسـاب تصفیه خانـه بیجار تامین 

می شـود.
مدیرعامل فولاد کردسـتان با بیـان اینکه تجهیز سـایت های 

کارفرمایی و کارگاهی در فولاد کردسـتان تا پایان مرداد امسال 
به پایان می رسـد، اعـلام کرد: نیـاز چهار میلیـون متر مکعبی 

طرح فـولاد قروه بـه آب از سـد قوِچم تامین خواهد شـد.
احمـدی اظهـار داشـت: تامیـن گاز فولادسـازی قروه بـا عقد 
قـرارداد نیز عملیاتی می شـود.وی اعلام کرد: با بهـره برداری 
از طرح های تکمیـل زنجیره فـولاد در کردسـتان، برای بیش 
از 2 هـزار نفـر به طـور مسـتقیم و 18 هـزار نفر غیرمسـتقیم، 

شـغل ایجاد خواهـد شـد.در زنجیـره فـولاد کردسـتان، تولید 
4.5 میلیـون تـن سـنگ آهـن، 2.5 میلیـون تن کنسـانتره، 
2.5 میلیـون تـن گندلـه، 1.6 میلیـون تـن آهـن اسـفنجی 
و یـک میلیـون تـن فـولاد سـازی و ورق نـورد گـرم فـولادی 
هدفگذاری شـده اسـت.این گزارش مـی افزاید، ایمیـدرو به 
عنوان سـهامدار عمـده ایـن مجموعـه، در حال ایفـای نقش 
توسـعه ای خـود در تکمیـل زنجیـره فولاد کردسـتان اسـت.

کیاسـت-نماینده مـردم اردکان در مجلـس شـورای اسـلامی 
گفت: با حمایت شـرکت صنعتی معدنـی چادرملو محـور عقدا 

تـا اردکان سـبز می شـود.
 محمـد رضا دشـتی نماینـده مـردم اردکان در مجلس شـورای 
اسـلامی در گفـت و گـو بـا خبرنـگار گـروه اسـتان های باشـگاه 
خبرنـگاران جـوان از یزد،گفـت: بـا توجـه به حساسـیت های 

زیسـت محیطی در شهرسـتان اردکان، کارگروه محیط زیست 
متشکل از کارشناسـان، NGO ها و افراد دلسوز تشکیل شده 
و این کارگروه مسـایل زیسـت محیطی را رصـد و گزارش های 
کارشناسـانه خود را برای بررسـی و چاره اندیشی اعلام می کند.

او افزود: یکی از مهمترین تصمیمات اخذ شـده در این کارگروه 
بررسی و ارزیابی مجدد آلاینده ها در شهرسـتان اردکان است تا 

در این خصوص چاره اندیشـی بـه عمل آید.
دشـتی ادامه داد: شـرکت صنعتـی معدنـی چادرملو نسـبت به 
مسـایل زیسـت محیطی حساسـیت لازم را دارد و بـرای انجام 
مسـوولیت های اجتماعی در قبال مـردم اردکان آمادگـی دارد.
نماینده مردم اردکان در مجلس شـورای اسلامی گفت: شرکت 
صنعتی معدنی چادرملو برای کنترل مسـایل زیسـت محیطی 

از ابتدای جاده عقدا تـا اردکان را درختکاری می کند و نسـبت به 
ایجاد فضای سـبز در این محدوده متعهد شـده است.

در  بـزرگ  صنایـع  برخـی  کـرد:  بیـان  دشـتی 
در  اشـتغالزایی  بـر  عـلاوه  اردکان  شهرسـتان 
انجـام  و  محیطـی  زیسـت  مسـایل  رعایـت  خصـوص 
دارنـد. خوبـی  عملکـرد  اجتماعـی  مسـوولیت های 

همزمان با برگزاری مجمع عادی سالیانه تهیه و تولید موادمعد�ن ایران؛
  تقدیر رییس هیات عامل ایمیدرو از عملکرد ارزنده ایمپاسکو در واگذاری طرح ها و مجتمع ها به بخش خصویص 

یف خمی�ن شهر در مجلس شورای اسالمی مطرح کرد: نماینده مردم �ش
ش ارتباط مجلس شورای اسالمی با صنعت برای رفع موانع تولید لزوم گس�ت

کت فوالد خوزستان تاکید کرد: مدیرعامل �ش

حمایت از تولیدکنندگان داخیل برای حذف دالالن 
بازار محصوالت نوردی

 بــه گــزارش کیاســت بــه نقــل ازمعــدن نیــوز، علــی محمــدی مدیرعامــل 
شــرکت فــولاد خوزســتان، اولویــت اصلــی مجموعــه فــولاد را حمایت همه 
جانبــه از تولیدکننــدگان داخلــی دانســت و این مهــم را باعث کوتاهی دســت 

دلالان از بــازار فــولاد برشــمرد.
محمــدی اظهــار داشــت: سیاســت  کلــی شــرکت فــولاد خوزســتان از بــدو 
ــی  ــاز شــرکت های داخل ــه مــورد نی ــه الان، تامیــن مــواد اولی ــا ب تاســیس ت
ــره  ــد در کارخانه هــای زنجی ــن مهــم باعــث جهــش تولی ــوده و ای کشــور ب
پاییــن دســتی فــولاد و بــه تبــع آن حمایــت از اشــتغال پایــدار بــرای جوانــان 
خواهد بــود.وی افزود: شــرکت فــولاد خوزســتان افتخــار دارد در ســال های 
اخیر کــه فشــارهای تحریم هــا دوچندان شــده اســت، بــا بکارگیــری ۱۱ هزار 
نیــرو بــه طــور مســتقیم و پنجــاه هــزار نیــرو بــه طــور غیرمســتقیم، نقــش 
عمــده ای در اقتصــاد کشــور و اســتان ایفــا نماید.محمــدی تاکیــد داشــت: 
ایــن مجموعــه عظیــم صنعتــی بــا بهره گیــری از نیروی هــای متخصص و 
تکیه بــر تــوان داخلــی و بــا اولویــت تامین شــمش مــورد نیــاز شــرکت های 
داخلــی، مــازاد محصــولات خــود را بــه اقصی نقــاط جهــان صــادر می کند و 
ارز حاصــل از آن نیــز بــه اقتصــاد کشــور تزریــق می گــردد. ارزآوری شــمش 
صادراتی فولاد خوزســتان در شــرایطی مســیر شــده اســت کــه تحریم های 
ظالمانــه، فــروش نفت کشــور را بــه پایین تریــن حد ممکن رســانده اســت. 
همچنین فــولاد خوزســتان علیرغم فشــار دلالان بــرای فــروش محصولات 
در بــازار آزاد، همــه ارز حاصل از صــادرات خــود را به صــورت قانونی و تحت 
ــع سیاســت های عمومــی دولــت و  نظــارت بانــک مرکــزی قــرار داده و تاب

بانــک مرکــزی اســت.
ــد ایــن  مدیرعامــل شــرکت فــولاد خوزســتان تصریــح کــرد: در واقــع تولی
مجموعــه، محصــول نیمــه نهایــی صنعــت فــولاد بــه شــمار می آیــد و بــا 
افتخــار اعــلام می داریــم کــه در ســال جــاری بیــش از ۶۰ درصــد محصولات 
شــرکت فولاد خوزســتان در اختیــار کارخانه هــای نوردی اســتان قــرار گرفته 
اســت، تــا چرخــه تولیــد در شــرکت های داخلــی و پاییــن دســتی متوقــف 
نگــردد.وی افــزود: بخشــی از فــروش ایــن شــرکت در پنــج ماهه نخســت 
ســال ۱۳۹۹ بــه شــرکت های داخلی اســتان نظیــر: گــروه ملی صنعتــی فولاد 
ایــران، فولاد اکســین خوزســتان، نــورد کاویــان، نــورد و لولــه اهــواز، روهینا 

دزفــول و دیگــر تولیدکننــدگان داخلــی اختصــاص یافته اســت.
محمــدی ادامــه داد: در سیاســت های شــرکت فــولاد خوزســتان در تامیــن 
شــمش مــورد نیــاز کارخانجــات داخلــی تاکنــون تغییــری داده نشــده، کمــا 
اینکــه در چهــار ماهــه نخســت ســال  ۱۳۹۹  در مقایســه بــا ســال قبــل، 46 
درصــد کاهــش صــادرات داشــته ایم و ایــن بــدان معناســت کــه تولید فــولاد 
خوزســتان جهــت تامیــن مــواد اولیــه بــه شــرکت های نــوردی در سراســر 

کشــور اختصــاص داده شــده اســت.
ــر  ــک ناش ــوان ی ــه عن ــتان ب ــولاد خوزس ــرکت ف ــت: ش ــار داش وی اظه
ــود را در  ــادی خ ــی و اقتص ــات مال ــه اطلاع ــت همیش ــف اس ــی موظ بورس
شــبکه عمومی »کــدال« گذاشــته تــا هیــچ گونــه ابهامــی در تولیــد و فروش 
ــزود:  ــتان اف ــولاد خوزس ــد.مدیرعامل ف ــته باش ــش نداش ــادرات خوی و ص
مــا بــه دنبــال تکمیــل زنجیــره ارزش از معــدن تــا نــورد هســتیم، بنابرایــن 
بــا تعامــل ســازنده بــا صنایــع بالادســتی و همچنیــن حمایــت هــم جانبــه از 
صنایع پایین دســتی ســعی بر حفــظ پایــداری و توســعه در زنجیــره صنعت 
فــولاد داریــم.وی در پایــان اظهــار داشــت: متاســفانه پــاره  ای از محافــل که 
بیشــتر به دنبــال تامیــن رانــت تعــدادی خــاص از نــوردکاران هســتند ظرف 
ــرکت هایی  ــی ش ــت های حمایت ــا سیاس ــد ت ــلاش دارن ــر ت ــای اخی هفته ه
مثــل فــولاد خوزســتان را کــه تولیدکننــده کالای واســطه ای فــولاد اســت را 
تحــت عنــوان صــادرات مــواد خــام جلــوه دهنــد کــه الحمــدا... بــا کارنامــه 
درخشــان ایــن شــرکت در تامیــن مــواد اولیــه کارخانه هــای نــورد اســتان و 
کشــور و همچنیــن تامیــن ارز حاصــل از صــادرات و گــردش آن در سیســتم 
ــت  ــزم دس ــی در ع ــه خلل ــچ گون ــی هی ــن تبلیغات ــزی، چنی ــک مرک بان
ــت. ــد داش ــی نخواه ــزرگ صنعت ــه ب ــن مجموع ــان ای ــدرکاران و کارکن ان

کت مس  در بازدید �پرست فدراسیون فوتبال ایران و مدیرعامل �ش

از ورزشگاه شهدای صنعت مس کرمان مطرح شد: 

تقدیر از تالش ها و اقدامات دک�ت سعدمحمدی 
در زمینه مسوولیت های اجتماعی و ورز�ش 

بــه گــزارش کیاســت بــه نقــل از معــدن نیــوز، »حیــدر بهارونــد« 
سرپرســت فدراســیون فوتبــال ایــران و رییــس ســازمان لیــگ بــا 
ــع  ــی صنای ــرکت مل ــل ش ــعدمحمدی«، مدیرعام ــیر س ــی »اردش همراه
ــد.  ــد کردن ــان بازدی ــس کرم ــت م ــهدای صنع ــگاه ش ــران از ورزش ــس ای م
ــراز خرســندی از طــرح احــداث ورزشــگاه  بهارونــد در ایــن بازدیــد ضمــن اب
شــهدای صنعــت مــس کرمــان از تلاش هــای دکتــر ســعدمحمدی در 
زمینــه ورزش و توجــه وی بــه مســوولیت اجتماعــی تقدیــر کــرد.
ــه  ــو هیات رییس ــی«، عض ــم طالقان ــد، »عبدالکاظ ــن بازدی ــان ای در جری
فدراســیون فوتبــال، »فریبــرز محمــود  زاده«، رییــس کمیتــه نقــل و انتقالات 
ــیون  ــوان فدراس ــس بان ــب ریی ــی زاده«، نای ــلا صوف ــگ، »لی ــازمان لی س
ــران، »محمدرضــا  کشــوری فرد«، دبیــر ســازمان لیــگ، »علــی  ــال ای فوتب
قرایــی«، رییــس هیــات فوتبــال اســتان کرمــان، »حیــدر ضیغمی«، مشــاور 
مدیرعامــل و مدیــر گــروه روابط عمومــی، »مهــدی ســلمانی«، مدیــر 
ــه  ــل موسس ــنی«، مدیرعام ــان حس ــس، »آرم ــرکت م ــت ش ــروه حراس گ
ــی از  ــران  و جمع ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــتگی ش ــدوق بازنشس صن
ــان  ــس کرم ــت م ــهدای صنع ــگاه ش ــداث ورزش ــرح اح ــت اندرکاران ط دس
حضــور داشــتند و از بخش هــای مختلــف ایــن طــرح شــامل زمیــن 
ــد. ــل آوردن ــه عم ــد ب ــاگران و... بازدی ــگاه تماش ــن، جای ــن، رختک چم
گفتنــی اســت شــرکت مــس طــرح احــداث ورزشــگاه 30 هزارنفــری 
شــهدای صنعــت مــس کرمــان را در راســتای عمــل بــه مســوولیت 
اجتماعــی خــود و حمایــت از ورزش حرفــه ای اســتان های ذی نفــع بــا 
ــت و  ــانده اس ــام رس ــه انج ــان ب ــارد توم ــرمایه گذاری 165 میلی ــه س هزین
انشــاا... در ســال جــاری شــاهد افتتــاح ایــن پــروژه عظیــم خواهیــم بــود.

الصناعات االستراتیجیة في ايران؛ الثورة التعدينية
الغاز، والحديد، والنحاس، والذهب، والفضة، والزنك، والرصاص، والنيكل، والكروميت، والمنغنيز، والتيتانيوم، واليورانيوم، والفحم، والقصدير، وأحجار كريمة مثل  النفط، و  إيران هو  من أهم المعادن المكتشفة في 
الفيروز، والرخام،و الجص، واإلسمنت والملح. والملفت ان وجود معظم معادن إيران في المناطق المحرومة ساهم في تحقیق التنمیة في هذه المدن وتوفير فرص عمل للسكانها، فضال عن إنعاش االقتصاد وتجاوز 
العقوبات من خالل االستمرار في تصدير منتجات المعادن لكثير من بلدان العالم.واعلنت وزارة  التجارة والصناعة والمعادن االیرانیة قبل شهور و بمناسبة  افتتاح 4 مشاريع بصناعة النحاس في محافظة كرمان أن 
رةثمة 5 برامج هامة في قطاع التعدين هذا العام ستشكل ثورة تعدينية اذ ان محور تطوير المناجم تشمل، تنفيذ خارطة طريق المناجم وتطويرها وتجهيزها والصناعة الداخلية وتفعيل المناجم الصغيرة واالكتشافات.
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گام بلند کرمان برای تامین زغال سنگ کشور 

آغاز عملیات سایت های کارفرمایی طرح های تکمیل زنجیره فوالد کردستان 

با حمایت شرکت معدنی چادرملو 
سبز شدن محور عقدا تا اردکان

Iran produced over 9.4 million tons of steel ingot in the first four months of the current Iranian calendar year (March 20- July 21), 
which shows a 9% rise compared to the last year’s corresponding period.The statists of Iranian Steel Producers Association 
(ISPA) indicate that 9,483,000 tons of steel ingot were produced in the current year’s first four-month period.ISPA put the volume 
of steel produced in the first four months of the last Iranian calendar year (March 21- July 22, 2019) at 8,683,000 tons.The total 
steel production volume in the country is expected to hit 30 million tons by the end of the current year (March 20, 2021), more than 
10 million tons of which would be exported to target markets.5,562,000 tons of billets and blooms were produced in the first four 
months of current year, showing an 8% increase in comparison with the same period of last year.It should be noted that 5,128,000 
tons of billets and blooms were produced in the first four months of the last Iranian calendar year (March 21- July 22, 2019).

Iran’s Steel Ingot Output Reaches Nearly 9.5mln Tons in 4 Monthsاقتصاد مقاومتی
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القوة االقتصادیة 

Ghadir Neyriz Steel broke the record in monthly production of sponge iron
Alireza Zahedian, CEO of Ghadir Neyriz Steel, announced a record break in the monthly production of sponge iron in this company 
this year and said: Production of sponge iron in Ghadir Neyriz Steel in April of this year was 69 thousand tons, in May, 74 thousand 
tons and in June, 76 thousand and 500 tons, all of which were successive records in monthly production.
The production record registered by Ghadir Neyriz Steel Company in June is unparalleled in the country, both in the production 
of sponge iron with Perd technology and with Midrex technology.In total, in the spring of this year, Ghadir Neyriz Steel succeed-
ed in producing 219,346 tons of sponge iron, which shows a growth of more than 25% compared to the same period last year.
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 أخبـــار - اعـــالن 

Iranian Petroleum Minister Bijan Zangeneh said on Monday that Iran is ahead of its neighbors in producing crude from joint oil and gas fields.
Zangeneh said that Iran cannot wait for foreigners (foreign contractors) to develop its oilfields.He said that one needs to compete in order to 
survive and more enhanced technology is needed in order to be able to compete.“As the first step to this end, we interacted with universi-
ties so that we will be signing new contracts with universities over the next weeks to give a boost to production,” the minister said.He also said 
that the country can use the potential of the capital market to provide finance for the oil projects.Sanctions and its sponsors will go and Iran will con-
tinue to remain, Zangeneh further said.“We have to create capacity as the power of a country does not rely on its reservoirs but on its produc-
tion capacity,” he added.Zangeneh pointed out that if Iran cannot create capacity, it will not be able to retake its market with the lifting of sanctions.

Zangeneh: Iran ahead of neighbors in joint oilfields

إنتاج 50 طنا من العسل في مدينة سبزوار
ــة نحــل  ــي نحــو 10 آالف و500 خلي ــا مــن العســل الطبيعــي مــن إجمال ــاج 50 طن ت ــان، عــن إن ي ــي أصغــر أمان ــة )شــمال شــرقي البــاد(، عل ــة ســبزوار التابعــة لمحافظــة خراســان الرضوي ن ــي مدي ــر الجهــاد الزراعــي ف ــن مدي أعل
ــة بالعــام  ــة مقارن ــة ســبزوار بنســبة نحــو 30 بالمئ ن ــي مدي ــا النحــل ف ــادة عــدد خاي ــان عــن زي ي ــن أمان ــوم الجمعــة، أعل ــا الي ــث لمراســل إرن ــي حدي ــي 21 آذار/مارس(.وف ــدأ ف ــي )ب ــي الحال ــة خــال العــام اإليران ن بهــذه المدي
ــة. ن ــي المدي ــي النحــل ف ــة لمرب ــم عقــد دورات تدريبي ــكات، فقــد ت ــاج المل ت ــكات النحــل، وســم النحــل، وحبــوب لقــاح نحــل العســل، وإن ــل غــذاء مل ــرة لمنتجــات النحــل األخــرى مث ــع: نظــرا للقيمــة الكبي اب الماضي.وت
ــد  يزي مــا  ــي  ف النحــل  ــكات  مل غــذاء  ــاج  ت إن عــى  العمــل  "يجــري  وقــال:  ــدة  الجي ــة  األجنبي ــه  وعائدات النحــل  ــكات  مل لغــذاء  ــة  ي والغذائ ــة  الطبي ــص  الخصائ إىل  ســبزوار  ــة  ن بمدي الزراعــي  الجهــاد  منظمــة  ــر  مدي وأشــار 
ــة،  ن ــي مناحــل المدي ــزرع ف ــال أو ت ــي تنمــو عــى ســفوح الجب ــة الت ــات الطبي ــة ســبزوار هــو مــن أزهــار النبات ن ــي مدي ــم إنتاجــه ف ت ــذي ي ــر مــن العســل ال ــة ســبزوار".وأضاف: إن القســم األكب ن ــة نحــل بمدي عــن ألفــي خلي
ــة. ــة مشــهد المقدســة/مركز محافظــة خراســان الرضوي ن ــي مدي ــة ســبزوار عــى بعــد 230 كــم غرب ن ــة بالمدينة.وتقــع مدي ــة وتثبيــت الترب ــات الطبي ــة زراعــة النبات ــي تنمي ــر ف ــاج العســل، لهــا دور كبي ت إن وباإلضافــة إىل 
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کیاست-مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب 
منطقه  ای از رعایت پروتکل های بهداشتی در ایام شیوع کرونا بر 

منابع آبی استان اصفهان خبر داد.
به گزارش احتساب به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو 
)پاون(، "مسعود سیدی پور" با اشاره به تشکیل کارگروه مدیریت 
جامع کیفیت منابع آب استان اصفهان، اظهار کرد: با توجه به 
شیوع بیماری کرونا، هدف تشکیل این جلسه کارگروه، نظارت 
دقیق و مستمر بر کیفیت آب بخش شرب، بهداشت و کشاورزی 

خواهد بود.وی افزود: محور اصلی نظارت بر کیفیت آب در 
ایام فراگیری بیماری کرونا رعایت پروتکل های بهداشتی 
جهت جلوگیری از انتشار آلودگی منابع آب با ویروس کووید 
19 است.سیدی پور یکی از اقدامات مهم این کارگروه را 
ممانعت از آبیاری اراضی کشاورزی با فاضلاب خام، پساب و 
آب های آمیخته با فاضلاب اعلام کرد و افزود: مقرر شد شرکت 
آب و فاضلاب استان اصفهان، کیفیت پساب خروجی خود را 
حتیالامکان به حد استاندارد برساند و سپس آبیاری این اراضی 

توسط شرکت آب منطقه ای اصفهان، اداره کل حفاظت محیط 
زیست، سازمان جهاد کشاورزی استان و مرکز بهداشت استان 

بررسی و در صورت تخلف از آبیاری آن جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: شرکت آب منطقه ای اصفهان با تقویت 
گروه گشت و بازرسی به منظور جلوگیری از برداشت پساب 
اقداماتی را در خصوص جمع آوری تجهیزات و منصوبات 
برداشت غیرمجاز پساب در ابتدای کانال انتقال پساب 
تصفیه خانه فاضلاب، جمع آوری لوله برداشت غیرمجاز 

پساب در حاشیه کانال انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب، 
جمع آوری الکتروموتور در محل برداشت غیرمجاز )چاه 
حریمی( متصل به کانال انتقال پساب، بازگشایی مسیر انسداد 
پساب در کانال انتقال پساب تصفیه خانه ها انجام داده است.

وی با اشاره به دریافت گزارش های مردمی به صورت شبانه 
روزی از طریق سامانه 3848 افزود: این سامانه برای تسهیل 
ارتباط راه اندازی شده و ثبت و رسیدگی به هرگونه تخلفات 
آبی در سراسر استان از طریق سامانه تلفنی مقدور است.

اعلام  اصفهان  استان  آبفا  شرکت  کیاست-مدیرعامل 
کرد: در هفته دولت از 14 پروژه در بخش آب و 2 پروژه در 
چادگان،  نایین،  اصفهان،  شهرهای  در  فاضلاب  بخش 
نطنز،کوهپایه، دامنه، نجف آباد و فریدونشهر با اعتباری 
بالغ بر 3 هزار و 50 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

مهندس هاشم امینی به برخی از پروژه هایی که در بخش آب 
در هفته دولت به بهره برداری می رسد اشاره کرد و خاطرنشان 

ساخت:  بهره برداری از 191 کیلومتر خطوط آبرسانی و شبکه 
توزیع 110 روستا در استان اصفهان، حفر و تجهیز چاه و اجرای 
خط انتقال آب نطنز، راه اندازی 6.5 کیلومتر خط اضطراری 
آبرسانی شیرخانه نجف آباد به زازران، نصب 16هزار فقره انشعاب 
آب در اصفهان، راه اندازی سیستم تله متری مخزن ذخیره 
آب شهر گلدشت، بهره برداری از 118 کیلومتر خطوط انتقال و 
شبکه توزیع آب شهری اصفهان، در دستور کار قرار می گیرد.

وی ضمن اشاره به احداث مخزن 400 مترمکعبی و اجرای 
لوله گذاری خط انتقال آب  در شهرستان چادگان  بیان داشت: 
احداث مخزن هزار مترمکعبی آب در فریدن، احداث ساختمان 
آزمایشگاه کنترل کیفیت غرب استان، راه اندازی برق اضطراری 
ایستگاه های پمپاژ چشمه لنگان و ایستگاه پمپاژ شماره 
دو فریدونشهر، خرید و نصب مخازن پیش ساخته 50 و100 
مترمکعبی شهر کوهپایه و دیوار کشی مخازن نایین از دیگر 

پروژههای قابل بهره برداری در بخش آب در هفته دولت می باشد.  
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به پروژه هایی 
که در بخش فاضلاب در هفته دولت به بهره برداری می رسد 
تصریح نمود: در هفته دولت 105 کیلومتر از خطوط انتقال و 
جمع آوری شبکه فاضلاب در استان اصفهان مورد بهره برداری 
قرار می گیرد و به دنبال اجرای این پروژه 19 هزارو 800 فقره 
انشعاب فاضلاب به مشترکین در استان اصفهان واگذار می شود. 

کیاست-شهردار اصفهان گفت: خط دوم مترو با سرعت در حال 
ساخت است و روز پنجشنبه گذشته، مراحل ساخت دوازدهمین 
ایستگاه در میدان امام حسین )ع(، ابتدای خیابان آیت اله طالقانی 
آغاز شد.   به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، 
قدرت اله نوروزی در ارتباط زنده رادیویی با برنامه »سلام اصفهان« 
اظهار کرد: از شهروندان می خواهیم با توجه به افزایش شیوع کرونا با 
مراقبت های لازم زمینه حفظ سلامتی خود و اطرافیان را فراهم کنند؛ 
در این خصوص مردم با رعایت این موضوع کمک کنند تا از افزایش 
شیوع بیماری جلوگیری شود.  وی ادامه داد: خط دوم مترو با سرعت 

در حال ساخت است و روز پنجشنبه مراحل ساخت دوازدهمین 
ایستگاه در میدان امام حسین )ع(، ابتدای خیابان آیت اله طالقانی 
آغاز شد. شهردار اصفهان افزود: خط دوم مترو از دارک تا کهندژ 
16 ایستگاه دارد که عملیات اجرایی چهار ایستگاه دیگر در دست 
برنامهریزی است. وی بیان کرد: به همه تلاشگران عمران و آبادانی 
و زحمت کشان مترو خسته نباشید می گویم، شاید کار این کارگران فعلا 
در زیرزمین دیده نشود اما در سال های آینده مردم از نتیجه زحمات 
آنها بهره مند خواهند شد. نوروزی افزود: از پایان هفته جاری، وارد 
ماه محرم می شویم، امسال دستورالعمل هایی از سوی ستاد مقابله با 

کرونا تصویب شده است تا همه اقدامات برای عزاداری در چارچوب آن 
باشد؛ شهرداری مانند هر سال کارهای خود را برای سیاه پوشی شهر و 
همکاری با سازمان تبلیغات اسلامی و هیات ها در قالب دستورالعمل 
های ستاد مقابله با کرونا اجرا می کند. وی تصریح کرد: مردم هم 
با توجه به محدودیت ها می توانند، با سازمان زیباسازی و معاونت 
خدمات شهری همکاری کنند و برنامه هایی که امسال امکان اجرای 
آن وجود دارد را در فضای شهر با مشارکت شهرداری انجام دهند. 
شهردار اصفهان افزود: روز عید غدیر دو افتتاحیه با حضور وزیر راه و 
شهرسازی انجام شد که یکی پارک سوار صفه و دیگری بهره برداری 

از 80 اتوبوس بود؛ البته بلافاصله روز یکشنبه طبق برنامه »هر یکشنبه 
یک افتتاح« با حضور امیر آذرافروز، ارشد نظامی ارتش در اصفهان 
عملیات اجرایی ساخت ادامه خیابان توحید به سمت جنوب آغاز شد که 
تاثیر زیادی در روان سازی ترافیک دارد. وی با اشاره به اینکه فردا، در 
یکشنبه این هفته هم شاهد بهره برداری از مجموعه ورزشی باغ غدیر 
که از سوی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری بازسازی و 
تجهیز شده است، خواهیم بود، گفت: عملیات بازسازی این ورزشگاه 
شش ماه به طول انجامید و هزینه ای بالغ بر 19 میلیارد ریال دربرداشت 
که امیدواریم مورد استقبال همه ورزشکاران و مردم قرار گیرد.  

تماشای ویدیوهای آموز�ش 
در مجله تصویری » فصل رویش« 

کیاســت-ویدیوهای آموزشــی منتخــب مجلــه تصویــری 

صفحــه  در  زوج  روزهــای  را  رویــش«  »فصــل 
ــا  ــش تماش ــی پرس ــرای تخصص ــتاگرام فرهنگس اینس

ــد. کنی
ــا  ــت: ب ــش گف ــی پرس ــرای تخصص ــر فرهنگس مدی
ــا ویــروس و شــرایط حاکــم بــر  توجــه بــه شــیوع کرون
جامعــه و همچنیــن محدودیــت در اجــرای برنامــه 
ــش  ــی پرس ــرای تخصص ــوری، فرهنگس ــای حض ه
وابســته بــه ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
ــم  شــهرداری اصفهــان از حــدود یکمــاه پیــش تصمی
بــر ایــن گرفــت تــا از آرشــیو غنــی برنامــه هــای 

آموزشــی فرهنگســرا اســتفاده کنــد.
نفیســه مظاهــری اظهــار کــرد: از ســال 1383 بــا 
توجــه بــه ســلیقه مخاطبیــن، برنامــه هــای زیــادی از 
جملــه سلســله نشســت هــای »جوانــی فصــل رویــش« 
ــرا  ــن فرهنگس ــط ای ــام توس ــه ن ــاتید ب ــور اس ــا حض ب
ــه آرشــیو تصویــری آن موجــود اســت  ــزار شــده ک برگ
کــه در نظــر داریــم روزهــای زوج بیــن ســاعت 16 تــا 
18 ایــن کلیــپ هــا بــا موضوعــات مختلــف در صفحــه 

ــرد. ــرار بگی ــش ق ــرای پرس ــتاگرام فرهنگس اینس
نزدیــک،  ای  آینــده  در  همچنیــن  افــزود:  وی 
ــان  ــدت زم ــا م ــز  ب ــا نی ــن ویدیوه ــتهای ای پادکس
ــار آن هــا  ــر مــردم در اختی ــرای اســتفاده موث بیشــتر ب

قــرار  خواهــد گرفــت.
وی خاطرنشــان کــرد: عالقــه منــدان بــرای تماشــای 
تصویــری  مجلــه  منتخــب  آموزشــی  ویدیوهــای 
ــه صفحــه اینســتاگرام  ــد ب »فصــل رویــش« مــی توانن

ــه آدرس:  ــش ب ــرای پرس فرهنگس
@PORSESH-ESF  مراجعــه کــرده و یــا بــا 

شــماره 03132351660 تمــاس حاصــل کننــد.

رسپرست مخابرات اصفهان با اعضای 
کانون بازنشستگان این مجموعه دیدار کرد

ــرات منطقــه اصفهــان  شــنبه   کیاست-سرپرســت مخاب

ــم  ــواده و تکری ــبت روز »خان ــه مناس ــرداد ۹۹ ب ۲۵ م
بازنشســتگان« بــا حضــور در کانــون بازنشســتگان 
ایــن منطقــه بــا اعضــای ایــن کانــون دیــدار و گفتگــو 

کــرد.
ــی  ــط عموم ــل ازرواب ــه نق ــاب ب ــزارش احتس ــه گ ب
مخابــرات منطقــه اصفهــان؛ ناصــر مشــایخی در ایــن 

ــار ــار اظه ــه حض ــن روز ب ــک ای ــن تبری ــدار ضم دی
 کــرد : بازنشســتگان از مهــم تریــن اقشــار یــک 
جامعــه هســتند کــه در رشــد و تعالــی یــک مجموعــه 
اثــر گذارنــد و ســازمان هــا بایــد از تجربــه هــای آنــان 
ــد  ــره من ــش به ــای خوی ــه ه ــق برنام ــیر تحق در مس

شــوند. 
وی افــزود : بنیــان خانــواده بــه عنــوان مهــد پــرورش 
شــکوفایی  بــرای  بســتری  افــراد،  اســتعدادهای 
افــرادی توانمنــد جهــت توســعه منابــع انســانی کشــور 
اســت و بــه همیــن دلیــل اســتحکام ایــن نهــاد ســبب 

ــد. ــد ش ــد خواه ــا و هدفمن ــه ای پوی ــاد جامع ایج
گفتنــی اســت مشــایخی در ایــن نشســت  ضمــن 
تقدیــر از پیشکســوتان عرصــه مخابراتــی ، در فضایــی 
ــر  ــه ضمــن اســتماع صحبــت هــای ایشــان ب صمیمان
اســتفاده از تمــام ظرفیــت هــای موجــود جهــت تکریــم 

ــه نیازهــای ایــن قشــر تاکیــد کــرد. و پاســخگویی ب

برگزاری مانور آموز�ش توجیهی کار
ات آتش نشا�ن ن  با تجه�ی

کت گاز استان اصفهان  در رسش

ــیرهای  ــتفاده از ش ــی اس - توجیه ــوز�ش ــت-مانور آم کیاس

ــا حضــور  ــان واحــد حراســت، ب ــژه کارکن ــت وی هیدران
ــازمان  ــرکت گاز، س ــران ش ــت بح ــان مدیری کارشناس
ــان در  ــهر اصفه ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش آت

ــد. ــزار گردی ــزی برگ ــل اداره مرک مح
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــاب ب ــزارش احتس ــه گ ی
شــرکت گاز اســتان، ایــن مانــور آموزشــی- توجیهــی، 
ــدف  ــده  و باه ــام ش ــزی انج ــه ری ــا برنام ــق ب مطاب
در  مرکــزی  اداره  ســاختمان  آوری  تــاب  افزایــش 
ــطح  ــای س ــی، ارتق ــوادث احتمال ــق و ح ــل حری مقاب
ــت  ــت و تس ــد حراس ــنل واح ــارت پرس ــش و مه دان
ــد. ــزار گردی ــرکت برگ ــود در ش ــای موج ــت ه هیدران

الزم بــه ذکــر اســت، آمــوزش عملــی کار بــا هیدرانــت 
ــع  ــاز و جم ــوه ب ــانی، نح ــش نش ــای آت ــیلنگ ه و ش
آب  پرتــاب  میــزان  تســت  و  هــا  کــردن شــیلنگ 
هیدرانــت هــا و کارایــی سیســتم اطفــای حریــق 
ــی  ــور آموزش ــن مان ــه در ای ــود ک ــی ب ــوارد مهم از م
توســط کارشــناس ســازمان آتــش نشــانی ارایــه شــد.

|  اخبار  | 

کت آب منطقه ای اصفهان:| منطقه ویژه  |  مدیردف�ت کیفیت منابع آب رسش

رعایت پروتکل های بهداش�ت اساس نظارت بر کیفیت منابع آ�ب اصفهان در ایام کروناست

بهره برداری از  16 پروژه آبفا استان اصفهان  با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 50 میلیارد ریال درهفته دولت| منطقه ویژه  | 

شهردار اصفهان: 

و آغاز شد  ن ایستگاه خط دوم م�ت عملیات ساخت دوازدهم�ی

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سخت حفار نقش جهان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58175 و شناسه 
ملی 10102961040 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/24 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی قنبری به کد 
ملی 1280931434 و آقای محمدرضا آبیاری ریزی 
به کد ملی 1170656730 و خانم نیلوفر رسولی به کد 
ملی 1292476443 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . اداره کل ثبت اسناد و 
امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )946974(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سخت حفار نقش جهان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58175 و شناسه ملی 
10102961040 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا 
آبیاری ریزی 1170656730به سمت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره و آقای مهدی قنبری1280931434 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و خانم نیلوفر رسولی1292476443 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند . کلیه اسناد واوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک، 
سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسلامی وبطور کلی هر گونه 
قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. مدیر عامل 
شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )946975(

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مکانیزاسیون فلاحت 
منطقه دولت آباد شرکت تعاونی به شماره ثبت 6993 و 
شناسه ملی 10260281034 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی مورخ 1397/09/05 و نامه شماره 
899/740/242/3/205 مورخ 1397/09/14 اداره تعاون 
روستایی برخوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای عبدالرحیم 
داوری دولت آبادی به شماره ملی 6609539626 و آقای 
علی اکبر جعفری کمشچه به شماره ملی 6609440220 
به عنوان بازرسان شرکت برای مدت یک سال انتخاب 
گردیدند.تراز مالی سال 96 به تصویب رسید. اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )946976(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی سخت حفار نقش جهان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 58175 و شناسه ملی 
10102961040 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
محل شرکت در شهرستان اصفهان - بخش مرکزی - شهر 
اصفهان-محله جی-کوچه شهید محمد مثقالی 43-بن 
بست نوید-پلاک 106-ساختمان فدک-طبقه همکف به 

کدپستی 36195-81569 و تلفن 03135230726 تغییر یافت 
و بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید . اداره کل 
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )946977(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی 10861173663 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1399/04/06 و به استناد نامه شماره 2022 مورخ 
1399/5/9 اداره تعاون شهرستان نایین تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محمدرضا شجاع 4459671573 و سید بهادر احرامیان 
0061938912 و سید بردیا احرامیان 0062898655 به 
سمت اعضای اصلی هیات مدیره و سید محمد احرامیان 
4431232184 و سید بابک احرامیان 0047766670 بسمت 
اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب 
گردیدند. شمسی گیوه کی 0035274484 به سمت بازرس 
اصلی و ندا دهقان طرزجانی 0081871619 بسمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . اداره 
کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری نایین )946978(

 آگهی تغییرات شرکت تولیدی آجرین آلاچیق نایین شرکت 
تعاونی به شماره ثبت 582 و شناسه ملی 10861173663 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/04/06 و 
به استناد نامه شماره 2022 مورخ 1399/5/9 اداره تعاون 
شهرستان نایین تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمدرضا شجاع 
به شماره ملی 4459671573 به سمت رئیس و آقای سید 
بهادر احرامیان به شماره ملی 0061938912به سمت نایب 
رئیس و آقای بردیا احرامیان به شماره ملی 0062898655 
به سمت منشی هیئت مدیره و علیرضا فخرآور به شماره 
ملی 0075183048 به سمت مدیرعامل برای مدت سه 
سال انتخاب شدند. کلیه چکها و اسناد تعهدآور شرکت پس 
از تصویب هیئت مدیره با امضای آقای علیرضا فخرآور 
)مدیرعامل( و آقای محمدرضا شجاع )رئیس هیئت مدیره( 
و مهر شرکت معتبر و در غیاب آقای محمدرضا شجاع ، آقای 
سید بهادر احرامیان )نائب رئیس هیئت مدیره( حق امضاء 
خواهد داشت و اوراق عادی با امضای آقای علیرضا فخرآور 
)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

نایین )946980(

  آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان رایمون سهامی خاص به 
شماره ثبت 47638 و شناسه ملی 10260657450 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/18 
محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به نشانی : استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله 
سروستان ، کوچه طیب5 ، خیابان پروین اعتصامی ، پلاک 
4 ، ساختمان اداری پزشکی آرامش ، طبقه چهارم ، واحد 

41 - کدپستی 8199913719 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )946982(

آگهی تغییرات شرکت منحله در حال تصفیه سامان تصویر نقش 
جهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 37040 و شناسه 
ملی 10260545953 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/04/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : حمیدرضا تابش فرد به کدملی 1287084036 به 
عنوان مدیر تصفیه برای مدت دو سال دیگر انتخاب گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اصفهان )946983(

آگهی تغییرات شرکت خدمات ایرانگردی و هتل داری خوان 
گستر پوریا شرکت تعاونی به شماره ثبت 264 و شناسه ملی 
10260062787 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397/06/21 و نامه شماره 4820 مورخ  97/6/24 اداره 
تعاون نطنز تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای نجف علی جهانی 
4668812773 به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم زهره 
اسکندری 4668855677 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
و خانم فرشته اسکندری 1239945655 به سمت منشی 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای نجف علی جهانی به 
سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 3 سال انتخاب نمودند و 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک- سفته – 
بروات- عقود اسلامی و مشارکت های مدنی و آنچه برای شرکت 
ایجاد تعهد نماید و یا شرکت را بری سازد پس از تصویب هیئت 
مدیره با امضاء آقای نجف علی جهانی )رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل( و خانم زهره اسکندری) نایب رئیس هیئت مدیره( 
متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب نایب رئیس 
هیئت مدیره ، خانم فرشته اسکندری )منشی هیئت مدیره( حق 
امضاء خواهد داشت. همچنین کلیه اوراق عادی و اداری شرکت 
با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری نطنز )946984(

 آگهی تغییرات شرکت آزما بتن نگین کویر شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 58036 و شناسه ملی 14006645011 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/05/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجتبی صاحبی 
هرندی به کدملی 5659933823 بعنوان رئیس هیئت مدیره و 
مجتبی شریعتی به کدملی 1292279699 بعنوان مدیر عامل و 
عضو هیئت مدیره و میثم میر احمدی به کد ملی 1292031700 
بعنوان عضو هیئت مدیره ) خارج از شرکاء( برای مدت نامحدود 
انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و 
اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفرداً و با مهر 
شرکت معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )950662(

آگهی ثب�ت

آگهی تغییرات شرکت آریا فرسان اسپادانا با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 59075 و شناسه ملی 14007025759 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/13 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی شرکت به استان 
اصفهان ، شهرستان برخوار ، بخش حبیب آباد ، دهستان 
برخوارشرقی ، روستا شهرک صنعتی دولت آباد، محله شهرک 
صنعتی دولت آباد ، بلوار امام خمینی ، خیابان دکتر حسابی ، 
پلاک 4 ، طبقه همکف کدپستی 8341656875 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )950663(

 آگهی تغییرات شرکت احیاء فلز صفاهان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 17315 و شناسه ملی 10260382386 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/11 
امیر حسین نیکنام دارنده 1644000000ریال سهم الشرکه با 
پرداخت مبلغ 1356000000 ریال به صندوق شرکت میزان 
سهم الشرکه خود را تا مبلغ 3000000000 ریال افزایش داد. 
حسین احمدی با پرداخت مبلغ 1300000000 ریال سهم 
الشرکه به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت . رضا 
باغی با پرداخت مبلغ 200000000 ریال سهم الشرکه به صندوق 
شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت . محمد رضا بنائیان مفرد 
با پرداخت مبلغ 500000000 ریال سهم الشرکه به صندوق 
شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت . مهدی باقری اصفهانی 
با پرداخت مبلغ 2000000000 ریال سهم الشرکه به صندوق 
شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت . در نتیجه سرمایه 
افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. 
ماده 4 اصلاحی : سرمایه شرکت مبلغ 11956000000 ریال 
نقدی است که تمامًا ونقدا پرداخت و در اختیار مدیر عامل شرکت 
قرار گرفته است و مدیر عامل اقرار به دریافت آن نمود . شرکای 
شرکت و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه : 
امیرحسین نیکنام مبلغ 3000000000 ریال سهم الشرکه جواد 
عجمی مبلغ 4356000000 ریال سهم الشرکه مریم سادات 
روحانی اصفهانی مبلغ 600000000 ریال سهم الشرکه حسین 
احمدی مبلغ 1300000000 ریال سهم الشرکه رضا باغی مبلغ 
200000000 ریال سهم الشرکه محمدرضا بنائیان مفرد مبلغ 
500000000 ریال سهم الشرکه مهدی باقری اصفهانی مبلغ 
2000000000 ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )950665(

 آگهی تغییرات شرکت فن آوران تجهیزات اسپادانا شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 47872 و شناسه ملی 
10260660122 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1398/01/21 مرکز اصلی شرکت به استان اصفهان، 
شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، بابوکان ، 
خیابان امام خمینی ، خیابان شهدای بابوکان ، پلاک 0 ، طبقه 
همکف - کدپستی 8187145561 انتقال یافت و ماده مربوطه 
در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )950666(
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The Deputy Iranian Mines and Mining Industries 
Development and Renovation Organization (IMID-
RO) for Planning Affairs said that the country man-
aged to save €1.5 billion in the steel industry during 
12 years.Amir Khorramishad broke the news on 
Monday and reiterated that the Islamic Republic of 
Iran has indigenized €1.5 billion foreign currency in 
the domestic steel industry over the past 12 years.

Medicine named Remdesivir produced by an Iranian knowl-
edge-based company can be exported to the foreign market, 
Director of Health  Technology  Development  Office in the 
Iranian  Ministry of  Health and  Medical  Education Hossein 
Vatanpour said on Friday.The company is ready to mass-pro-
duce the drug after approval by the Food and Drug Adminis-
tration, he noted.The Iranian medicine will be available to the 
local hospitals following its mass production, he underlined.

Iran-made Remdesivir suitable to seek foreign 
markets, official says

Iran saves 1.5€b foreign currency in steel 
industry

الرئيس روحاني يعّين جعفر سرقيني وزيرا للصناعة بالوكالة

اصدر رئيس الجمهورية االسالمية االيرانية حسن روحاني قرارا عّين بموجبه جعفر 
سرقيني وزيرا للصناعة والمناجم والتجارة بالوكالة.وبهذا القرار الذي اصدره الرئيس 
روحاني السبت فقد توىل سرقيني منصب وزير الصناعة بالوكالة بدال عن حسين 
مدرس خياباني الذي توىل هذا المنصب بعد اقالة الوزير السابق رضا رحماني قبل 3 
اشهر.ولم يفلح مدرس خياباني في الحصول عىل ثقة نواب مجلس الشورى االسالمي 
لتولي حقيبة وزارة الصناعة خالل اجتماعه الذي عقده يوم االربعاء الماضي.وكان 
سرقيني )62 عاما( قد توىل العديد من المناصب في وزارة الصناعة والمناجم والتجارة 
االيرانية والمؤسسات ذات الصلة فضال عن التدريس في جامعتي طهران وسهند.

اعلن وزير الطاقة االيراني رضا اردكانيان بانه سيتم حتى نهاية العام 
اذار/مارس 2021( تدشين 196 مشروعا  )ينتهي في 20  الجاري  االيراني 
في مجال الطاقة في البالدوقال اردكانيان في تصريح له الخميس 
خالل مراسم تدشين مشروع عمالق لتطوير مصادر المياه والتربة 
كهرباء،  "مياه،  حملة  اطار  وفي  انه  الحدودية:  البالد  مناطق  في 
ايران" تم لغاية االن تدشين 54 مشروعا كبيرا مع احتساب مشروع 
اليوم باستثمارات بلغت 16 تريليون تومان )الدوالر يعادل 4200 تومان 
رسميا( في قطاعات المياه والكهرباء، وبطبيعة الحال سيتم حتى 
نهاية العام )االيراني( تدشين 196 مشروعا اخر باستثمارات تبلغ 34 
تريليون تومان.  واضاف: ان المشروع المهم الذي تم تدشينه اليوم 
الحدودية. البالد  مناطق  في  والتربة  المياه  مصادر  بتنمية  يتعلق 

واشار اردكانيان اىل ان 12 محافظة في البالد لها حدود برية مشتركة 
مع الدول االخرى و 48 نهرا حدوديا من ضمنها نحو 40 ذات منبع 
داخلي واضاف، هنالك اتفاقيات دولية معتبرة لجميع هذه المياه.

الطاقة االيرانية: تدشين 196 مشروعا حتى
 اذار القادم

االيرانية  النحاس  لصناعات  الوطنية  للشركة  التنفيذي  المدير  اعلن 
"اردشير سعد محمدي" عن ارتفاع حجم صادرات البالد من النحاس 
بنسبة ضعفين في األشهر الخمسة األوىل من العام الحالي )بدا في 21 اذار/
مارس( مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وشهدت صادرات ايران 
من  النحاس نموا قدره  2.4 في المائة في العام 2019  مقارنة مع العام 2018 .
واكد محمدي اليوم االربعاء اننا نتابع الظروف االنمائية الجيدة  وخططنا 
لبلوغ أكثر من 2 مليار و 480 مليون يورو باإلضافة إىل 25 ألف مليار تومان 
لتطوير صناعة النحاس في اطار خطط االستثمار في مجال المناجم.
وصرح بانه من المتوقع ان يتجاوز انتاج البالد من النحاس 260 الف طن خالل 
العام الجاري و يبلغ  300 الف طن خالل العام القادم.يذكر ان  ايران من ضمن 
الدول المعدنية العشرة االوىل في العالم وتحظى باحتياطات منجمية كبيرة 
اىل جانب تنوع هذه المناجم التي تتوزع في مختلف المدن االيرانية بما فيها 
كرمان )جنوب شرق( التي تزخر بمناجم الفحم الحجري والنحاس حيث 
تشتهر محافظة كرمان في جنوب شرق ايران بمدينة النحاس في البالد 
وتعتبر اىل جانب محافظة  آذربايجان الشرقية  قطب النحاس في ايران کما  
تم تحقيق اكتشافات جديدة من مناجم النحاس في محافظات أخرى منها 
سيستان وبلوشستان وخراسان )شرق(  واردبيل )شمال غرب( ويزد )وسط(.

ارتفاع صادرات ايران من النحاس بنسبة 
ضعفين خالل النصف االول من العام الحالي

تعمل شرکة مناجم الفحم الحجري في كرمان )جنوب شرق( عىل تحقيق االكتفاء 
الذاتي في البالد وذلك عبر توسيع نشاطاتها باستثمار المزيد من المناجم.وتحقيقا لهذا 
الهدف تعمل شركة مناجم الفحم الحجري في كرمان باعتبارها احد اكبر منتجيه في 
البالد، تعمل عىل استخدام االجهزة  المتطورة والحديثة في استخراج الفحم الحجري.
کما قامت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة من اكتشاف احتياطيات كبيرة من الفحم 
الحديدي في محافظة كرمان مما باتت االرضية متوفرة ليس فقط لسد حاجات البالد 
عىل مدى سنوات طويلة بل لتحقيق االكتفاء الذاتي في هذا المجال وعدم الحاجة اىل 
استيراده من الخارج.وقال مدير عام شركة مناجم الفحم الحجري في كرمان " باقر نيك 
طبع" ان كرمان تمتلك احتياطيات كبيرة من الفحم الحجري معلنا بذلك ان الشركة 
تعمل عىل زيادة حجم عرضها منه لمصنع  صهر الحديد في اصفهان )وسط( من 15 
في المائة اىل اكثر من40 في المائة.واوضح ان شركة الفحم الحجري في كرمان خططت 
لتوسيع نشاطاتها باستثمار المزيد من المناجم لخفض استيراد الفحم الحجري من 
الخارج اىل ادنى مستوياته معلنا عن امله بتحقيق النمو االقتصادي المنشود في البالد 
في العام الجاري الذي اطلق عليه سماحة قائد الثورة االسالمية اسم عام قفزة االنتاج.
هذا و كانت وزارة الصناعة والمناجم والتجارة قد اعلنت عن اكتشاف ما يبلغ ملياري 
طن من االحتياطيات الجديدة للفحم الحجري في البالد، مؤكداً دعوة 10 شركات دولية 
من اجل التعاون في مجال تطوير عمليات التنقيب واالكتشافات المنجمية في إيران.

اعلن مساعد شؤون االنتاج لرئيس شركة النفط الوطنية االيرانية 
بان ايران ليست متخلفة في انتاج النفط من الحقول المشتركة 

مع العراق.
"ارنا"  وكالة  لمراسل  به  ادىل  تصريح  في  خاني  علي  فّرخ  وقال 
محددة  حصة  تمتلك  دولة  اي  ان  الطبيعي  من  انه  الخميس 
للنفط، وبناء عليه  المشتركة  الحقول  عىل اساس حجم مساحة 
الحقول  من  الخام  النفط  انتاج  في  متخلفة  ليست  ايران  فان 

المشتركة مع العراق.
يعود  فذلك  الطرفين  انتاج  في  تباين  هنالك  كان  ان  واضاف، 
لمساحة الحقول النفطية النفطية المشتركة في كل من البلدين.
حجم  االيرانية  الوطنية  النفط  شركة  في  المسؤول  هذا  واعتبر 
ان  واضاف،  ومتساو  متوازن  بانه  المشتركة  الحقول  في  االنتاج 
حجم االنتاج في الحقول المشتركة غرب كارون مؤشر لهاذ االمر.

بامكانيات  العراق  ان يحظى  المحتمل  انه من  وقال علي خاني، 
ايران  تتخلف  ان  اىل  يؤد  لم  االمر  هذا  ان  اال  لالنتاج  اكبر 
المشتركة. الحقول  في  النفط  من  حصتها  استخراج  عن 

شرکة الفحم الحجري في كرمان تعكف عىل استثمار 
المزيد من المناجم لتحقيق االكتفاء الذاتي في البالد

مسؤول: ايران ليست متخلفة في انتاج النفط 
من الحقول المشتركة مع العراق

Deputy Director for Development and Engineering 
Affairs at National Iranian Oil Company (NIOC) said 
that 185,000 barrels of oil will be added to the current 
oil production capacity of country by implementing 
13 new contracts.Reza Dehghan broke the news on 
Monday at the signing ceremony of 13 contracts at 
the second phase of the plan to maintain and increase 
oil production capacity.Of total 13 oil contracts, 10 of 
which at the first phase have been implemented with 
25 percent physical progress up to the present time, 
he said, adding, “today, the second and third phases 
of the contract on increasing oil production will be 
signed.”Two offshore contracts are related to Resalat 
and Forouzan oilfields and 11 onshore projects will 
be done at south oilfields regions, Dehghan added.
The amount of the aforementioned contracts rang-
es from €35 to €250 million, he said and put the to-
tal value of these 13 contracts at over €1.5 million.
Most of these contracts have been inked within 
two years, he said, adding, “by the implementa-
tion of these 13 contracts, 195,000 barrels of oil 
will be added to the current production capacity.”
Some corrections have been made in contracts 
concluded within the framework of EPC (Engi-
neering, Procurement and Construction) and EPD 
(Engineering, Procurement and Drilling)  in order 
to expedite pertinent activities, he emphasized.
These contracts were concluded after the im-
plementation of JCPOA but activities were ac-
celerated following the US withdrawal from 
JCPOA and reimposition of sanctions on 
the country, the deputy NIOC highlighted.
َAccording to Shana, the deals were signed on Mon-
day morning in a ceremony held in Tehran between 
the Iranian Offshore Oil Company (IOOC) and the 
National Iranian South Oil Company (NISOC), as 
employers, and 14 Iranian companies as contractors.
These 13 contracts, which will be implemented in 
the five provinces of Khuzestan, Fars, Kohgiluyeh 
and Boyer-Ahmad, Bushehr and Hormozgan, entail 
11 contracts by NISOC and two others by IOOC.

Iranian Mining Engineering Organization 
(IMEO) signed a Memorandum of Under-
standing (MoU) with the Russian Export Cen-
ter (REC) on Tuesday on mutual cooperation.
The MoU was signed in Tehran by Head of 
IMEO Taqi Nabayee and director of REC in 
Iran Pavel Bukhanov.According to REC web-
site, the center is a state-owned institute set 
up by the Russian government to support the 
development of the non-commodity exports 
industry/sector, and Eximbank of Russia is 
part of REC.Nabayee said during the cere-
mony that the mutual agreement will set the 
stage for both sides to promote cooperation 
in mining industry.Iran and Russia had trade 
exchange worth 1.74 billion dollars in 2018, 
according to Federal Customs Service of 
Russia.In relevant remarks on July 22, Irani-
an Foreign Minister Mohammad Javad Zarif 
said that during his Tuesday visit to Mos-
cow, an agreement was made to devise a 
roadmap for long-term strategic cooperation 
between the two countries.Zarif said that he 
talked with the Russian officials for 4.5 hours 
and President Vladimir Putin for nearly 1 hour 
on phone (due to anti-coronavirus proto-
cols).“We talked nearly 1 hour and I conveyed 
a message by President Rouhani on the situ-
ation of the nuclear deal and certain bilateral 
issues to Mr. Putin and held talks with him. 
The talks were much useful and God willing, 
it will bear good results,” he said.Zarif referred 
to a cooperation treaty inked by Tehran and 
Moscow nearly 20 years ago, and said, “We 
agreed with Mr. Putin to review the treaty.”“Of 
course, the treaty will be extended in due 
date (in March) if neither party has any ob-
jection, but we decided to devise a long-term 
comprehensive strategic treaty and update 
the current treaty and then sign it and send 
it to the parliament for approval,” he added.

Iran oil output to enhance following 
signing 1.5€B contracts

Tehran, Moscow to Develop Mining 
Engineering Cooperation

 The seventh cargo ship carrying Indian 
donated wheat for Afghanistan with 352 
containers has docked at Shahid Behesh-
ti port in southeastern Iran, official said on 
Wednesday.Speaking to IRNA, Director 
of Sistan and Baluchestan Department of 
Ports and Maritime Organization Behrouz 
Aghaei said that the consignment weighs 
about 8,800 tons.He added that some 1,700 
containers weighing 43,000 tons of India’s 
donated wheat for Afghanistan have so far 
arrived in Chabahar Port.The shipment has 
been sent to Afghanistan through Milak bor-
der in southern part of Sistan and Baluches-
tan.India aims to donate some 75,000 tons 
of wheat to Afghanistan via Iranian port city 
of Chabahar.Refereeing to arrival of other 
humanitarian wheat from India to Afghani-
stan in the upcoming months of the current 
year, Aghaei said while world economy is 
affected by coronavirus, we observe devel-
opment of exports and imports in Shahid 
Beheshti port.Earlier, Union Minister of State 
for Shipping and Union Minister of State for 
Chemical and Fertilizers of India Mansukh 
Laxmanbhai Mandaviya said his country 
will save 20% logistic costs by using Chaba-
har Port for transporting to Commonwealth 
of Independent States (CIS).”In a strate-
gic development, loading and unloading of 
cargo have started at Chabahar Port. Con-
tainer transport logistic costs to CIS coun-
tries will be reduced by 20 percent through 
Chabahar. So far, cargo to CIS countries 
from India could be sent only via China or 
Europe,” he added.”If we want to send con-
tainers to CIS countries we can only send 
via Europe or China. There was no other 
connectivity with CIS countries. Now, we 
have developed Chabahar port and there 
is direct connectivity to these countries via 
Afghanistan,” the Indian minister noted.

 Iranian ministry of industry, mine and trade 
announced that the country has exported 
non-oil products worth $6.3 billion in the first 
quarter of the current calendar year (March 
20-June 20, 2020).
The ministry also said that it plans to export 
$41 billion of non-oil products by the yearend.
There are plans for encouraging and support-
ing exports of steel, copper and aluminum in 
the current year and exports of minerals are 
expected to constitute for one fourth of the to-
tal non-oil exports of the country in the said 
time, it added.
It has also decided to increase extraction of 
minerals by 30 percent compared to last year.
The announcement added that last year, 410 
million tons of minerals were extracted in Iran.
The ministry also plans to add 1,000 inactive 
mines to domestic mining cycle which pres-
ently includes 1,400, the same announce-
ment went on to say.
In relevant remarks last month, former Care-
taker of Ministry of Industry, Mine and Trade 
Hossein Modares Khiabani said that Iran has 
planned to export non-oil goods worth $41 
billion by the end of the Iranian year (March 
20, 2021).
Despite the illegal sanctions and coronavirus 
epidemic, Iran’s non-oil exports will grow, said 
Khiabani on Saturday July 4.
He added that 60% of these non-oil products 
are exported to 15 neighboring states.
The ministry caretaker touched upon the sit-
uation of borders after the virus outbreak and 
underlined that 80% of border crossings have 
opened and trade exchanges are normal 
now.
The policy of reliance on non-oil exports 
is in line with the Supreme Leader of the 
Islamic Revolution Ayatollah Seyed Ali 
Khamenei’s order on importance of bolster-
ing trade with China and India, he stressed.

Iran Exports 6.3$bln of Non-Oil Goods in 
3 Months

7th ship carrying Indian wheat for 
Afghanistan docks at Shahid Beheshti port
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