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ن تصفیه خانه فاضالب استان چهارمحال و بختیاری افتتاح نهم�ی
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10زيادة إنتاج الحديد االسفنجي بنسبة 12% في البالد

کیاست- عملیات اجرایی پروژه HYCO پتروشیمی کارون در آیین رسمی 

با حضور مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس افتتاح شد.
این پروژه به عنوان طرح تکمیلی جهت تامین خوراک پتروشیمی کارون 
برای رسیدن صددرصدی به ظرفیت اسمی تولید این شرکت طراحی 
شده است. با تکمیل و بهره برداری پروژه HYCO سالیانه 3هزار و 500 
تن منوکسید کربن، 8 هزار تن هیدروژن و 7 هزار و 700 تن بخار فشار باال 

در پتروشیمی کارون تولید خواهد شد. 
مهندس صدیقی زاده در خصوص این پروژه ضمن بیان مطالب فوق 
گفت: اقدامات اولیه برای ساخت این پروژه در سالهای گذشته با بودجه 
50 میلیون یورو انجام و با گذراندن مراحل و رفع موانع امسال به مرحله 
اجرا رسیده است. با اجرای این طرح 30 تا 35 درصد ظرفیت تولید ما 
افزایش می یابد و همچنین امکان سرمایه گذاری برای شرکت زیادی در 

پایین دست پتروشیمی فراهم خواهد شد.
وی با تاکید براینکه این طرح اشتغالزایی قابل توجهی خواهد داشت اظهار 
نمود: بالغ بر هزار تا هزار و پانصد نفر نیروی مستقیم و غیرمستقیم در این 

طرح اشتغال ایجاد خواهد شد.
در این مراسم جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس نیز گفت: 
پروژه هایی مانند HYCO در پتروشیمی کارون می تواند به رفع گلوگاههای 
تولید کمک نماید. خوشبختانه مهندسی و اقدامات اجرایی این پروژه 
توسط پیمانکاران و شرکت های مهندسین مشاور ایرانی انجام می شود و 
امیدواریم در زمان مقرر تحویل گردد و سال آینده به بهره برداری برسد.  

بعد از مراسم افتتاح پروژه، بصورت ویدیو کنفرانس نشست مطبوعاتی 
برگزار شد و خبرنگاران درباره مسایل مختلفی از جمله حادثه نشت کلر، 
زمان احتمالی پیوستن شرکت پتروشیمی کارون به بورس و همچنین 
بحث کرونا و تولید آب ژاول و اینکه پتروشیمی کارون نقش مهمی در تولید 

این محصول در جریان اپیدمی کرونا داشته است جویا شدند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی کارون در این نشست اظهار داشت: این 
شرکت نخستین تولیدکننده ایزوسیانات ها، مشتمل بر TDI و MDI و 
تکمیل کننده زنجیره ارزش پلی یورتان ها در خاورمیانه و غرب آسیاست. 
که با استفاده از گازهای کلر، مونوکسیدکربن و هیدروژن و نیز خوراک 
تولوئن، بنزن، ُفرمالین، آمونیاک، اسید نیتریک و اسید سولفوریک انواع 
محصوالت پایه ای و اصلی پتروشیمی را با ارزش افزوده باال و برخوردار از 

کیفیت ممتاز جهانی تولید و به بازارهای داخلی و جهانی عرضه می کند.

وی همچنین به رکوردهای بدست آمده در شرکت اشاره کرد و افزود: با 
رفع تنگناهای تولید در پتروشیمی کارون،  این شرکت در سه ماه نخست 
سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۹۰ درصد افزایش تولید 
داشته است و به لحاظ کیفیت MDI تولیدی این شرکت به طور کامل در 
کشور مصرف می شود اما در زمینه TDI صادرات نیز صورت می گیرد.  
MDI تولیدی پتروشیمی کارون در سال ۹۹ با کیفیت باال تولید خواهد شد 

که قابلیت رقابت در بازار جهانی را خواهد داشت .
صدیقی زاده با بیان اینکه ورود پتروشیمی کارون به بورس نیازمند مقدمات 
و زیرساخت های الزم است،  ادامه داد: پیش بینی می شود که این شرکت 
در فهرست سال ۱۴۰۰ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای ورود 
به بورس باشد.  مهندس صدیقی زاده گفت:  ما در سطح ماهشهر،  
منطقه ویژه اقتصادی با حضور تمام پتروشیمی های منطقه، یک 
شورای راهبردی داریم که قرار است تمام کمک ها و اقداماتی که در حوزه 
مسوولیتهای اجتماعی صورت می پذیرد را از طریق این شورا تخصیص 
دهیم. همزمان با شیوع ویروس کرونا شورای راهبردی منطقه ویژه 
مصوب کرد که نیاز تمام شهرهای استان خوزستان و بخصوص ماهشهر 
به آب ژاول را تامین کنید و به حساب شورای راهبردی منظور نمایید. 
حدود 50 درصد کل تولید آب ژاول را در سطح استان خوزستان تحویل 
دادیم و هزینه هاش به حساب شورای راهبری که تمام شرکت های 
پتروشیمی درآن سهیم است،  داده شده است.  از طرفی 50 درصد دیگر 
را به استان های متقاضی در مقابل پرداخت هزینه ارایه کردیم.  وی ضمن 
تاکید بر این نکته که در جریان کرونا تمام موارد ضدعفونی کننده اعم از ژل، 
آب ژاول و غیره افزایش چندبرابری قیمت داشته گفت:  بدلیل اینکه بحث 
نفع شرکت در میان نبوده،  تنها شرکتی بودیم که در طول انتشار ویروس 

با قیمت تمام شده محصول، آب ژاول تولیدی خود را عرضه کردیم. 
مهار نشت گاز کلر در کمتر از 30 دقیقه

در خصوص حادثه اخیری که در پتروشیمی کارون اتفاق افتاده بود، از 
طریق رسانه های مختلف اطالع رسانی هایی انجام شد. دکتر خواجه 
مدیر تولید مجتمع، این حادثه را امر طبیعی در صنعت اعالم کرد و گفت: 
این قبیل حوادث جزو شرایط عادی عملیات تولید می باشد که خوشبختانه 
پس از وقوع بدلیل حضور به موقع تیم واکنش و ورود سریع سازمان منطقه 
ویژه، ظرف کمتر از 30 دقیقه، کل حادثه ساماندهی و مهار گردید. در این 
حادثه حدود 70 نفر مصدوم شده بودند که 68 نفر سرپایی درمان شدند و 
دو نفر دیگر تحت مراقب هستند که طبق اظهارات پزشک معالج شان تا 
پایان همان روز ترخیص می گردند. در کل از آنجا که در پتروشیمی کارون 
اولیت اول، منابع انسانی است، خدا را شاکریم که در این حادثه هیچ گونه 
تلفات جانی و مالی نداشتیم و شرایط تولید کارخانه در شرایط عادی است و 

به خط تولید کارخانه ضرری وارد نگردیده است.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص خطرآفرین بودن 
غبار سفیدی که در زمان بارگیری کلر در فضای مجتمع مشاهده می شود، 
گفت: ما در یک شرکت شیمیایی با قالب فعالیت ایزوسیاناتی هستیم. هر 
آیزوسیان تقریبا در خط تولید بین 15 تا 20 درصد افزایش تولید را در خط 
MDI دارد، طبیعی است که این غبار سفید مشاهده شود که ماحاصل 
ترکیب مواد بازی و اسیدی است و تبدیل به مواد خنثی نشادر می شود  که 
البته تقریبا اثرات ضرردار اسیدکلریدریک را خنثی می نماید.  اما ما با توجه 
به شعار محیط زیست پاک و صنعت پاکی که در حال فعالیت هسیتم، 
پروژه هایی را شروع کردیم و برنامه جمع آوری و به حداقل رساندن همان 
غبارهای سفید را هم داریم.  در حال حاضر هم نسبت به سال قبل، 

کاهش 70 درصدی این بخارات را داشته ایم و ان شاله سعی می کنیم 
این میزان را به حداقل برسانیم. 

پتروشیمی کارون؛ بنگاه اقتصادی هایتک با تولید محصوالت 
زنجیره ایزوسیانات ها

دکتر حمیدی مدیربرنامه ریزی و اطالعات مدیریت شرکت 
پتروشیمی کارون گفت: ما در پتروشیمی کارون بعنوان یک بنگاه 
اقتصادی هایتک در صنعت پتروشیمیایی با تولید محصوالت زنجیره 
ایزوسیانات ها فعال هستیم. می توان گفت این شرکت هایتک ترین 
شرکت پتروشیمیایی است  که با داشتن ریسک های باالیی در این 
زنجیره و داشتن گازهای بسیار سمی و شرکتی یونیک در ایران، برای 
اولین بار بدون سابقه تولید چنین محصوالتی، با چالشهای بسیار 

زیادی از ابتدای بهره برداری این شرکت مواجه بوده است. 
شرکت پتروشیمی کارون طی سالهای گذشته و در راستای 
بهرهبرداری از این زنجیره تولید و با دو خط تولیدی با برنامه ریزی 
دقیق و استراتژیک و بسیار هدفمند در راستای اهداف کالن هلدینگ 
خلیج فارس، به روز و براساس شرایط، استراتژی هایی را تهیه تدوین 
و جاری سازی کرده است.  وی افزود: ترند شرکت و عملکرد آن به 
خوبی مشخص است که با روند رشد صعودی در تمامی حوزه های 
کاری با رشد خیلی خوبی مواجه بوده است. این روند به این دلیل 
است که در ابتدا با مهندسی تمامی فرآیندهای شرکت و درصورت 
نیاز بازمهندسی فرآیندها و مشخص کردن چالش ها )که یکی از 
مهمترین آنها عدم داشتن خوراک کافی برای رسیدن به هدف اصلی 
شرکت پتروشیمی کارون است(، هدف اصلی شرکت را تولید در 
ظرفیت اسمی قرار دادیم و مهمترین چالش ها را تامین خوراک برای 

رسیدن به هدفمان مطرح کردیم. 
 دکتر حمیدی یکی از فرآیندها را ایجاد پروژه بهبود جهت رفع این 
چالش مطرح کرد و گفت: پروژه طرح خط هایکو دو مواد و خوراک 
اصلی شرکت را تامین می کند و سبب می شود به ظرفیت اسمی 
برسیم. با این پروژه، هدف اصلی این بنگاه اقتصادی که تولید و 
بهره وری حداکثری و سودآوری است را محقق کنیم تا بتوانیم به بازار 
بورس برسیم. وی تاکید داشت: طی سالهای گذشته باتوجه به این 
که شرکت در پروژه بوده و دو خط را به راه اندازی رسانده، ما  کمترین 
میزان حادثه را در شرکت داشتیم و این چیزی نیست جز تالش شبانه 
روزی و دلسوزی هایی که تک تک کارکنان شرکت کارون داشتهاند. 
همچنین اخیرا ماهانه رکورد جدیدی را در تولید ثبت کرده ایم و با 
ترند رشدی که داریم توانسته ایم سودآوری بیشتری را نسبت به 

قبل داشته باشیم. 
با بومی سازی سه کاتالیست اصلی به تولید تجاری خواهیم 

رسید
دکتر نظری مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی کارون در 
خصوص پاسخ به دیدگاه یکی از خبرنگاران که مطرح کرد؛ با توجه به 
زمان بر بودن راه اندازی فاز دو پتروشیمی کارون، برای راه اندازی 
به موقع پروژه HYCO چه تمهیداتی اندیشیده اید و HYCO تحت 
لیسانس چه شرکتی است؟ اظهار داشت: پروژه HYCO متفاوت 
از خط دو است، HYCO پروژه چندان بزرگی نیست و نیازهایی که 
دارد عموما داخلی هستند. بنابراین ما نگرانی از تاخیر نداریم و طبق 
برنامه و تعهدی که به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس داده ایم عمل 

خواهیم کرد و تا انتهای 1400 پروژه راه اندازی خواهد شد. 

وی تاکید کرد: در این پروژه فقط الیسنس را از شرکت هلدرتاپسو 
دانمارک تهیه کردیم ولی سایر مسایلش داخلی خواهد بود.

 

وی ادامه داد: همان طور که مهندس صدیقی زاده اشاره کردند در 
بحث بومی سازی کاتالیست ها و مواد شیمیایی بعنوان رویکرد 
اساسی در سال جهش تولید، واحد تحقیق و توسعه پروژه هایی را 
تعریف کرده که در واقع اصل انجام پروژه ها از سال گذشته استارت 

خورده است.

نظری تاکید داشت: ماهیت فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی به 
نوعی آزمون و خطاست، در شرکت های پتروشیمی که بنگاه های 
اقتصادی هستند، همه چیز براساس هزینه و فایده مالک عمل قرار 
می گیرد. اگر حمایت، اعتماد و همراهی مدیر ارشد سازمان و بدنه 
تولید نباشد، نمی شود انتظار داشت که فعالیت های تحقیقاتی به 
ثمر برسد و لذا از این فرصت استفاده می کنم تا از مدیرعامل محترم 

شرکت جناب آقای مهندس صدیقی زاده و آقای دکتر خواجه مدیرمحترم 
تولید و از سایر مدیران و روسای سازمان که در حقیقت همه نوع اعتماد و 
همراهی را داشتند تا واحد تحقیق و توسعه بتواند در حوزه بومی سازی 
کاتالیست ها و مواد شیمیایی و بعد تست میدانی نمونه های پیش ساخته 
با کمک شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی و تحقیقاتی قدم های 
محکم و موثری را بردارد و مفتخر هستیم که این پیش بینی را داشته 
باشیم که تا پایان سال سه کاتالیست اصلی و حیاتی مورد نیاز پتروشیمی 
کارون و مورد نیاز تولید پایدار، بومی سازی خواهد شد و به تولید تجاری 
خواهد رسید.  وی همچنین اظهار داشت: یکی از مهمترین مباحثی که 
جزو فعالیت های حوزه تحقیق و توسعه است، کاهش بهای تمام شده می 
باشد. بازار ایزوسیانات ها در حقیقت تولید کننده ها و بازیگران اصلیاش 
به تعداد انگشتان دست نیست. این واقعیت و شرایط ویژه کشور ما در 
عرصه تولید یک رسالت ویژه ای را ایجاب می کند که ما برای اینکه بتوانیم 
در عرصه رقابت نقش خود را ایفا کنیم، فعالیت هایی که منجر به کاهش 
بهای تمام شده را موجب می شود، اجرا بکنیم. از جمله این فعالیت ها، 
بازبینی و بازطراحی الیسنس تولید ایزوسیانات ها است. بحث مهندسی 
محصول قابل تاکید است که خط دو پتروشیمی کارون قابلیت تولید 8 گرید 
مختلف و پرکاربرد از محصوالت MDI را دارد که این هم باز دانش، تجربه 
و تخصص پرسنل پتروشیمی کارون و بدنه عملیات و واحد تحقیق توسعه 
کمک کرده که ما به تولید تجاری و ارزآوری به شرکت بپردازیم.در شرکت 
همچنین واحد مستقلی به نام کمیته خودکفایی داریم که ارتباط و تعامل 
هماهنگ و پایداری با هم داریم و فعالیت هایی که به بومی سازی قطعات 
و تجهیزات پر مصرف در خط تولید و واحدهای عملیاتی مرتبط است از 

جانب کمیته خودکفایی پیگیری می شود.
در حوزه بومی سازی غیرکاتالیست ها و مواد شیمیایی هم بخشی 
که به آنتی اکسیدان ها است پروژه تعریف شده و در مراحل تحقیقات 
اولیه است. بخش عمده تحقیقات ما با کمک مراکز عملی تحقیقاتی 
و شرکت های دانش بنیان رخ می دهد یعنی طرح و ایده اولیه 
موضوع براساس نیازمندی های تولید و پایش مشکالت مطرح 
می شود و بعد در قالب پروژه پژوهشی با جلب همکاری شرکت های 
دانش بنیان یا مراکز عملی تحقیقاتی و دانشگاهی شکل می گیرد. 
ممکن بخشی از پروژه ها برون سپاری بشود و بعد ما از خدمات 
سرویسهای آن محصول با انعقاد قرارداد استفاده بکنیم و بخشی هم 
با استفاده از امکانات و تجهیزات پتروشیمی کارون انجام می شود.  

دکتر نظری مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت گفت: چشم انداز 
تولید پتروشیمی کارون؛ انتخاب اول صنعت پلی اورتان ذکر شده 
است و یکی از ویژگی های کالن برای دستیابی به این چشم انداز 
تولید سبز، ایمن و پایدار است. برای دستیابی به این چشم انداز و 
اجرایی کردن این استراتژی، عالوه بر مقوله تامین پایدار و کافی 
خوراک، با مقوله دیگری به اسم کاتالیست ها و مواد شیمیایی 
مواجه هستیم که در ایام تحریم و مشکالتی که در زمینه تامین 

Karun Petrochemical Production Perspective; the 
first choice of the polyurethane industry is mentioned 
and one of the macro features to achieve this green 
production perspective is safe and sustainable. 
To achieve this vision and implement this strategy, in 
addition to sustainable and sufficient food supply, we are 
faced with another issue called catalysts and chemicals, 
which will be more important during the sanctions and 
the problems that exist in the field of supply. he does.

ما در حوزه بومی سازی دانش فنی، تولید تجاری کاتالیست های 
مورد نیاز پتروشیمی کارون به فعالیت پرداختیم و مفتخر هستیم 
بگوییم که عالوه بر آن در حوزه مهندسی محصول و تکمیل 
زنجیره ارزش پلی اورتان هم به مدد حمایت و اعتماد مدیریت 
محترم و تشریک مساعی کلیه ارکان به این مهم دست یافتیم.

We have been working in the field of localization 
of technical knowledge, commercial production 
of catalysts required by Karun Petrochemical and we 
say that in addition to the field of product engineering 
and completion of polyurethane value chain with the 
help of support and trust of esteemed management 
and joint efforts of all elements to This is important.

در پتروشیمی کارون عملیاتی شد؛
                       بهره برداری از طرح HYCO و خودکفایی در تامین خوراک

غم-سفره-های-خالی
##غم-سفره-های-خالی

Extract leading article;

Conversation and interaction with the worldConversation and interaction with the world
Conversation is the heart of intimate human relationships on which other aspects are based. Communication skills are one of the few skills that humans 
need to master if they want to enjoy intimate relationships. In fact, the ability and desire for good conversation and communication are among the most 
important factors in maintaining a satisfying relationship. Communication is the mechanism by which all intellectual manifestations and the means of 
transmission are developed in space and time. In fact, the meaning of dialogue is the transparency of relationships and occasions and the relationship 
between human beings to the extent that they can understand each other’s situation and give it the right. In dialogue, no one seeks to win. Whoever 
wins means that everyone has won. The prevailing spirit is different. During the dialogue, no effort is made to earn points, and no one tries to domi-
nate. Conversely, whenever a mistake is made by anyone, everyone benefits from understanding it. Such a position can be called a win-win situation.
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 350 industrial and mining knowledge-based companies exported $741 million of products to different countries in the last Iranian year (ended 
on March 19, 2020), an official with Trade Promotion Organization of Iran (TPO) said. Miraboutaleb Badri said that last year 350 Iranian knowl-
edge-based firms exported $152 million of products to Iraq, $70 million to Russia, $ 61 million to Afghanistan and $ 56 million to Syria. He added that 
$186 million of chemicals, $152 million of drugs, $99 million of mineral and metal products, $50 million of information technology and digital con-
tent, and $48 million of polymer materials were also exported by the industrial knowledge-based companies in the same period. Iran has focused 
on promoting the export of products of knowledge-based companies as one of its main missions and in this way, it has taken considerable steps.

Knowledge-based Firms Export 741$mln of Industrial Products Annually

چه  به  شما  برای  گفتگو 
کیاست/ مهدی برزین 

معناست؟ وقتی کلمه تعامل را 
می شنوید، چه چیزی به ذهنتان متبادر می شود؟ آیا فکر می کنید 
تعامل و گفتگو، چیزی شبیه وادادگی، سازش یا عقب نشینی است، 
شاید هم برعکس، شما از آن دسته آدم هایی هستید که وقتی، 
جایی نظر و مقصودتان تامین نمی شود، فروشنده یا خریداری 
قیمتش با منظور شما تفاوت دارد، ساده تر از این حرفها، فرزندتان 
از زمین گذاشتن گوشی هوشمندش طفره می رود و کتک زدنش هم 
فایده ندارد، یاد گفتگو و تعامل می افتید، سعی می کنید با باز کردن 
سر صحبت به مقصود خودتان برسید! اگر شما دسته دومی هستید 
و از گفتگو چیزی عایدتان نشود، چه می کنید؟  اگر بازی را به هم می 
زنید و برمی گردید سر خانه اول، شادباش می گویم! شما هنوز جزو 
دسته اول هستید و به جرگه اهالی گفتگو پا ننهاده اید، اهل مماشات 
نیستید و فقط خواسته اید تا به دیگران بفهمانید که هراسی از گفتگو 
ندارید و طرف شماست که چیزی از این قاعده عقلی و انسانی سرش 
نمی شود، اوست که نمی فهمد، خشک مغز، لجباز، زیاده خواه و 
مغرور، فقط به منافع خودش می اندیشد و باید مثل خودش با او 
رفتار کرد، پس در صورت لزوم باید با اردنگی مجبورش کرد گوشی 
را زمین بگذارد یا با نخریدن جنس یا خدماتش، او را ادب کرد، اگر 
هم نتوانستید، معنایی جز عقب نشینی، خفت، وادادگی و اشتباه 

استراتژیک ندارد.
البته در فرهنگ ایرانی همیشه اینگونه نیست، برخی 

هستند که گفتگو را مثل بنگاه معاملات املاک می دانند، 
وسط را می گیرند و می گویند خیرش را ببینی، یک 

عده هم بی خیال دنیا و مافیها، در پی آزار ندادن 
خلق خدا، حلاج می شوند، به گمانشان تقدیر می 
پذیرند، دم بر نمی آورند و قهر می کنند، همه این 
برداشت های سلبی و ایجابی را هم بگذارید در کنار 
گفتگوی ریش سفیدان که از سر خیرخواهی، به 

وادی انصاف پا می گذارند تا دو یا چند نفر، 
طایفه و قبیله ای یا مساله ای میان مردمان 

را به شیوه خودشان حل کنند.
حالا از خودتان بپرسید، مگر نتایج 

حاصله از ریش سفیدی، بنگاه 
داری و مانند آن را نمی شد از 

همان اول به دست آورد تا 
نیازی به بردن ِعرض 

و  یا دیگران  خود 
شدن  افزون 

حمت  ز
؟  شد نبا

اینجا همان نقطه عطف ماجراست، ماجرایی که به مقاومت در برابر 
گفتگو و امتناع از شنیدن برمی گردد. معنایش این است که ریش 
سفید، بنگاه دار، واسطه و امثال آن تنها راه حل هایی هستند که 
از سر فقدان روش گفتگو و عدم شناخت نسبت به آن، ظاهر می 
شوند، ظاهر شدنی که ضرورت های حیات اجتماعی ایجاب می 

کند و اگر در را ببندی از روزن سر برمی آورند.
قصه در بستن بر گفتگو و سر برآوردنش از روزن، آن شیرینی نوستالژیک قند 

پارسی را ندارد، در طول تاریخ این کشور، ناگفتگو خواهی و پا نگذاشتن در وادی 

مفاهمه، خون های بسیار ریخته و خانمان های بسیاری را بر باد داده است، 

جدل های کالمی دو مذهب اسالمی، اصفهان را به تاراج سالجقه داد، پس از آن 

هم ضعف خوارزم شاه در گفتگو، کشور را زیر سم ستوران مغول کشاند، بی 

تدبیری قجر در مواجهه با گرجیان و قتل و عام آنها توسط خواجه تاجدار، دست 

بر تطاول روسها را 

قفقاز 

گشود، همچنانکه نبود گفتگو میان نخبگان سیاسی و اجتماعی در این کشور، 

پیوسه آنها را به تنازع با یکدیگر واداشته است، گفتگویی که اگر شکل می گرفت، 

مشروطه به بی راهه نمی رفت و دهه های چهل و پنجاه، آکنده از برچسب زنی 

چپ ها به مخالفان فکری شان نمی شد.

تاریخ ادبی ایران زمین)ایران فرهنگی( مملو از آثاری است که بر 
خلاف اواخر ساسانی یا قرون اولیه اسلامی)کلیله و دمنه نمونه اعلای 
گفتگوی فرهنگی است( نویسنده، مولف یا شاعر آن، سخنش را به 
در می گوید تا دیوار بشنود، چنانچه حافظ در دیر مغان، به امید کسی 
می سراید و اشاره را خوبروی دیگری برمی دارد، عبید زاکانی دلش 
از جای دیگر خون است و شلاق بر رفتارهای عوام می زند، انگار که 
کسی جز اگر مجنون نباشد، یاری صحبت مستقیم با یار، رقیب، 
دشمن و حتی خودش را هم ندارد. به همین ترتیب باب گفتگو 
و مفاهمه میان ایرانی و خوِد خویشتنش هم کمتر گشوده شده، 
چنانچه میان صفر و صدها و دوگانه های تاریخی در برابر خویشتن 
وامانده است، یا خود را آقای جهان می شمارد و یا فرو افتاده در 

قعر جدول همه شاخص ها!
خویشتن ایرانی در برابر آن دیگری به وقت قدرت، 
هیچ نیازی به شنیدن، گفتن، سنجیدن و به 
حساب آوردن یا مطالعه بی طرفانه نمی بیند 
و در زمانی که یارای به کرسی نشاندن 
همه خواسته اش را نداشته باشد، در 
لاک مظلومیت فرو می رود و همه چیز 
را از چشم قضا و قدر می بیند، آن روز 
هم گفتگو را ننگ، مذاکره را شرم و 
تعامل را تنها معامله ای سوداگرانه 

می داند.
درست است در میان این همه رفتارهای 

سینوسی و تکراری، خویشتن ایرانی 

به وقت جنگ با روسها از سیلی های 

روزگار بیدار شد و تالش کرد تا با دنیای 

بیرون از خودش مواجه شود، درست 

است که با فرستادن دانشجوایان به فرنگ 

و گشودن دارالفنون و دارالترجمه همایونی، 

بابی برای گفتگو را گشود، اما پس از 

ناکامی مشروطه، باز هم سنت 

نارواداری و ناگفتگوخواهی و 

ناشنوا بودن را در پیش 

گرفت، روشنفکر 

طعنه به عامی زد و چپ خواهی، شمشیر کین خواهی غرب زدگان را به کمر بست.

برای مثال در بسیاری خانواده ها، پدرها و مادرها، چنان سرگرم به 
کرسی نشاندن خواسته های درست یا نادرستشان از فرزندان هستند 
که هیچ توجهی به زبان او، تمنایش برای گفتن، شنیده شدن و درک 
متقابل ندارند، آنها در حال تراشیدن پیکره ای دلخواه از تنه درختی 
هستند که می خواهد خودش رشد کند، این پدر و مادرها، گاه به 
همداستانی جامعه یا به تبعیت کورکورانه از آن، تبر به تنه آیندگان 
می زنند و با داس، کاشته های خونین درو می کنند، پس بعید نیست، 
کوچک و بزرگ این جامعه وقتی نقش های بیشتری با دامنه اثر 
گسترده تر را بر عهده می گیرند، همان ناگفتگوخواهی و ناشنوا بودگی 
را در پیش بگیرد، وقتی فضای مجازی را نمی شناسد، به تحدیدش 
بنشیند و اگر هم اندک سهمی از واقعیت داشته باشد، به دنبال راهی 
بگردد تا فقط پژواک صدای خودش را از آن بشنود.   رفتار عمومی 
که ذکر آن رفت، در تجارت بازخلق می شود، کم نشنیده اید از تجار 
خوشنامی که لعنت بر هم سلک های بازار خراب کنشان می فرستند، 
هم سلک هایی که در تجارت تنها به سود کوتاه مدت می اندیشند و 
منافع درازمدت شان در صداقت، راست گویی و انصاف را فدای بازی 
یک طرفه شان برای گریختن از زحمت گفتگو، مذاکره و مطالعه 

مستمر بازار می کنند.       
ناعالقه مندی به گفتگو و کم بها دادن به تعامل با خود و دیگری، باعث شده تا اکثر 

فعالیت ها و کنش های رسمی و غیر رسمی در جامعه، بر مبنای خواسته های یک طرفه 

شکل بگیرد و از دیگر سو، رفتارهای واکنشی از نوع صفر و صدی آن، جای کنشگری 

فعال، مشارکت جویانه و تعامل جویی را گرفته است. نگاه کنید به دعواهای در ظاهر 

اقتصادی بر سر قراردادهای تجاری دولت های مختلف، بدون قضاوت در درستی یا 

نادرستی مدعای مدعیان داخلی دولت ها، می بینید که همیشه یک طرف دیگری را به 

خیانت در برابر منافع ملی، وادادگی و سرسپردگی متهم می کند و دیگری نیز، با تحقیر، 

دستاوردهای رقیب را کودکانه، کم حاصل و اقتصاد خراب کن می نامد.

 بر سر موضوعات مختلفی که جامعه به آنها مبتلاست و آسیب هایی 

که از ناحیه بی رغبتی به گفتگو دچارشان شده، هنوز گفتگویی 
میان نخبگان، تصمیم گیران، تصمیم سازان و حتی اقشار مختلف 
اجتماعی شکل نگرفته است. به قول یکی از منبری های خوش 
محضر که علاقه مندان زیادی هم دارد، نمی دانیم برجام بد است یا 

خوب، فتح الفتوح دیپلماسی بوده یا تصویر واضح سازش! 
در همین چند گزاره که ذکر شد، دوگانه های همیشگی برجا هستند، 
کسی در این میان به ضرورت گشوده شدن باب گفتگو توجهی نمی 
کند، کسانی که تز گفتگوی تمدن ها را از میان نوشته های روژه 
گارودی یافتند، حداقل در بین خودشان، گفتگو را نهادینه نکردند و 
تازندگان بر واعظان این چنین نظریاتی هم در عمل، راهی برای حل 

مساله، چالش یا بحران پس از آن پیدا نکرده اند.
از این دست مثال ها در تاریخ اجتماعی و سیاسی معاصر کشور کم 
نیست اما سرعت درس گرفتن از مثال ها با سرعت تاریخ هماهنگ 
به نظر نمی رسد، دنیا این روزها به خطابه خوان های یک طرفه نیاز 
ندارد، اقتصاد امروز نسبتی میان تجارت یک سویه و تحمیل محصول 
به مشتری با قدرت گفتگو کردن بر سر نیاز مخاطب و سنجش خواسته 
های او نمی بیند. در عالم سیاست هم وضع همین است، کشورهای 
درگیر و حتی متخاصم در صحنه بین الملل به رغم همه تضاد منافع یا 
سیاست گذاری های استراتژیک خود، بی نیاز از گفتگو کردن نیستند، 
نگاه کنید به جنگ تجاری آمریکا با چین یا درگیری های روسیه با 
ایالات متحده آمریکا و همچنین تضاد منافع بریتانیا با اتحادیه اروپا، در 
هیچ کدام از این وضعیت های خاص و حتی در میانه کرونا، آیا کسی می 
تواند منکر مذاکره، گفتگو و گفت و شنود میان طرف های درگیر باشد؟ 
آیا دیده اید که کشوری سیاست های عملی خود در برابر رقیب را تنها 
به واسطه شعار دادن پیش ببرد؟ فکر می کنید اگر قرار باشد، کشورها، 
دولت ها و جوامع، حرف های خود را به ریش سفیدان و واسطه ها یا 
بنگاه دارها بسپارند، آیا نتیجه ای بلندمدت کسب می کنند و از خواسته 

ها، طرز نگاه یا نگرانی های طرف مقابلشان مطلع می شوند؟
پرسشی بزرگتر که طرفداران گفتگو مطرح می کنند این است که 
حاصل جمع ناگفتگوخواهی، ناشنیده انگاری و هراس درونی از 
مواجهه با طرف مقابل برای کسانی که عامل به این صفات بوده اند، 
چه بوده است؟ آیا آنقدر بوده که نیازمودن گفتگو، تعامل و عمق دادن به 
گفت و شنود را توجیه کند، پرسشی که در پاسخ به آن باید گفت، نبوده 
و بر خلاف آن آدمیان در طول همه تاریخ نوشته شده و نانوشته شان، 
با تعامل، بده و بستان و گفتگو از طرق مختلف بوده که توانسته اند تا 
امروز بر این پهنه خاکی دوام بیاورند، وگرنه بدون گفتگو، آنقدر تضاد 
منافع و محل برای اختلاف وجود دارد که می تواند چندین بار هیزم 
انهدام را فراهم کند. برای هزیمت از ناگفتگو خواهی و عزیمت به 
نقطه نهادینه شدن گفتگو، تعامل و گفت و شنود با خویشتن و دیگری، 
راهی به جز پذیرفتن اصول آن وجود ندارد، اصولی ساده که سیاهی و 
سفیدی، مطلق نگری و تمامیت خواهی را در آن راهی نیست و پیش 
نیازش اراده به شنیدن، گفتگو و از میان برداشتن پیش فرض هاست.

در ستایش گفتگو؛
، سخ�ن بگو و بشنو ن نفیس بیا و بنش�ی

روابط صمیمی  گفتگو قلب 
کیاست/ وحید ریحا�ن 

انسانی است و حقیقتا پایه و 
اساسی است که سایر جنبه ها بر آن بنا نهاده می شود. بدین معنی 
که چنانچه بخواهید در حوزه های دیگر زندگی خانواده مانند حوزه 
تربیت فرزند، حوزه مدیریت اقتصادی، حوزه حل تعارض و سایر 
حوزه های مربوط به خانواده به درک مشترکی با اعضای خانواده 
تان دست یابید و به نتیجه ای منطقی برسید. مهم ترین مهارت، 
مهارت گفتگو یعنی انتقال ایده ها، افکار و احساسات و دریافت 

آنها از فرد مقابل می باشد.
توانایی گفتگو و مهارت های ارتباطی، یکی از معدود مهارت 
هایی است که انسان ها، چنانچه بخواهند از روابط صمیمانه 
لذت ببرند، باید بر آن تسلط یابند. در حقیقت توانایی و اشتیاق 
برای گفتگو و ارتباط خوب از جمله مهم ترین عوامل تداوم یک 

رابطه رضایت بخش است.
گفتگو، این توانایی را دارد که اعضای خانواده را به هم نزدیک 
ساخته و یا از هم دور کند. اشتیاق و توانایی ایجاد گفتگو، سهم 

عمده ای در شادابی و سلامتی روابط موجود در خانواده دارد.
محافل علمی و پژوهشی، درآغازین سال های قرن بیست و 
یکم، سرگرم بررسی چند مساله هستند. جهانی شدن؛ که تفکر 
در آن به ربع آخر قرن بیستم بر می گردد، لیکن امروز اوج گرفته 
است. برخورد تمدن ها؛ که به دهه هشتاد همان قرن بر می 
گردد. نظریه رقیب آن یعنی گفتگوی تمدن ها؛ که از طرح آن در 
سال ۲۰۰۰ به وسیله رییس جمهوری وقت ایران در مجمع عمومی 

ملل متحد سرچشمه گرفته است .
در نگاهی از فراز به هر سه مساله چنین در می یابیم که دو مورد 
آخر به طرح نظم نوین جهانی که در اصل یک مساله ارتباطاتی 
و سپس سیاسی، فرهنگی است، بر می گردد. لیکن رشد این 
مباحث همگی به رشد و توسعه فناوری ارتباطات وابسته است. 
ارتباط عبارت از: فن انتقال اطلاعات و افکار و رفتارهای انسانی 

از یک شخص به شخص دیگر است. 

در دیالوگ هیچ کس به دنبال این نیست که خودش برنده شود. 
هر کس که برنده شود به معنای این است که همه برنده شده اند. 
روحیه حاکم بر آن متفاوت است. در جریان دیالوگ هیچ تلاشی 
برای کسب امتیاز صورت نمی گیرد و هیچ کس سعی نمی کند 
نظر خودش را غالب سازد. بر عکس، هر گاه اشتباهی از سوی 
هر کس که باشد رخ نماید، همه از فهم آن بهره مند می شوند. 

موقعیت از این دست را می توان موقعیت برنده - برنده خواند.
مشارکت در دیالوگ بازی کردن با هم است، نه بازی در برابر 
هم. در جریان دیالوگ هر کس که مشارکت داشته باشد برنده 

محسوب می شود.
در دیالوگ، این عقاید و نظرهای خاص نیست که اهمیت دارند، بلکه 

لطیف تر شدن و باز تر شدن ذهن و فکر و امکان دیدن همه 

عقاید است که مهم محسوب می شود .اگر راه گسترش این 

دیدگاه فراهم باشد، به باور نگارنده، کندتر شدن روند 

تخریب امکان پذیر است. چرا که اگر ما موفق به ارتباط 

با هم نشویم و به معنای مشترکی نرسیم، چیزی از 

عشق و دوستی در میان ما نمی ماند. 

ارتباطات، چون موجب نزدیکی و کم شدن 
فاصله است، امری انرژی زاست، که انبساط 
سایر عناصر فرهنگی و انسانی را فراهم می 

کند و همچنین آنها را تحلیل می نماید . 
در یک تحلیل تاریخی از زاویه ارتباطات، و با 

مقایسه نیمه اول قرن بیستم با نیمه دوم آن، یعنی 
قبل از جنگ جهانی و بعد از آن، می بینیم چه آن زمان 

که سطح گفتارهای بین المللی بسته و پر فاصله بوده، 
و چه پس از گسترش دامنه ارتباطات و بازتر شدن فضا 

برای پذیرش آواهای متنوع و فراوان ملت ها، در کلیت 
نوعی خود، انسان به وحدت نرسیده، بلکه گسل ها بیشتر 

نیز شده است. 
بر اساس اصل تغییر و تاثیر و تاثر متقابل، فرد فرد انسان ها که به 

شخصه متفاوتند، و به وضوح از یکدیگر متمایز می شوند، چون در 

جمع قرار می گیرند، نیازها و خواسته هایشان دگرگون می شود و 

شخصیت ثانوی به خود می گیرند، چنان که گویی در تنهایی و جمع دو 

شخصیت متفاوت هستند .این بدان معناست که نظام جمعی دارای قدرت 

تجزیه و ترکیبی است که از عناصر متعدد، یک واحد با قانون جدید می سازد. 

چنان که در نظام کیهانی هر ستاره یک موجود آسمانی مستقلی است، لیکن 

در منظومه، جزیی از آن و تابع قانون کلی آن می گردد .

ما امروزه در عصر جهانی شدن زندگی می کنیم که در آن بر خلاف 
گذشته مرزهای مادی و روانی بین مسلمانان و غیر مسلمانان 

برداشته شده است و همه در کنار هم زندگی می کنند. به این 
ترتیب بشریت در حال عبور از زندگی در جهان های گوناگون به 
مرحله جدید زندگی در جهان واحد است. این پدیده، محلات دور 
را به هم مرتبط می کند و رویدادهای مختلف را از بستر خود جدا 
می سازد و بر زندگی افراد دیگر، در سایر نقاط دنیا تاثیر می گذارد. 
در چنین شرایطی مشکلات نیز ماهیتی جهانی پیدا می کنند و از 

مرزهای ملی فراتر می روند .
خشونت در اَشکال مختلف آن امری ریشه دار و دامنه دار است. 
تلاش برای از بین 

بردن خشونت، نیز تلاشی ریشه دار و مداوم است. در این رابطه 
به چهار رویکرد می توان اشاره کرد. رویکرد اول؛ تلاش برای 
ایجاد جامعه مدنی. رویکرد دوم؛ دیگر گرایی. رویکرد سوم؛ 
عدم خشونت معنوی و رویکرد چهارم؛ دیگر گرایی اعتدالی 

است .
برای تحقق اصل گفتگو لازم است طرفین در مذاکرات خویش 
از عباراتی واضح استفاده کنند. اصطلاحات توضیح داده شود، 
ابهاماتی که پیش می آید رفع شود و مقصود گوینده به روشنی 
قابل دریافت باشد. زیرا استفاده از کلام مبهم، چند پهلو و 

اصطلاحات نامانوس گفتگو را با دشواری مواجه 
می کند. به همین دلیل است که حضرت 

موسی )ع(، در سوره مبارکه ی طه، آیه ۲٨ 
از خداوند متعال درخواست روانی کلام 

می کند؛ "و گره از زبان من باز کن تا 
سخنان مرا بفهمند ".

به  تسامح  و  تساهل  اصل 
معنای آسان گیری، گذشت، 

مدارا، شفقت، رحمت و همچنین ناظر بر به رسمیت شناختن 
حق اندیشیدن، بیان اندیشه ها، محترم بودن شخصیت 
انسان و حفظ حقوق انسانی او با هر اعتقاد و اندیشه ای که 
دارد و تلاش برای ایجاد فضایی آزاد و محترمانه است که 
در آن انسان ها بدون توسل به خشونت به نقد و بررسی 
نظام مند افکار یکدیگر برای تبیین دقیق تر پدیده های 
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... بپردازند. این 
اصل از مبانی جدایی ناپذیِر یک گفتگوی سازنده است .

گفتگو و تعامل

Analysis | التحلیل
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ش ایران تصدر ضماد للجروح یشبه جلد االنسان
نجحت شركة معرفية ايرانية في انتاج نموذج محلي لضماد للجروح يشبه جلد االنسان، وبسعر واحد اىل عشرين من قيمة مشابهه األجنبي، وقد تم تصدير كميات من هذا الضماد اىل ماليزيا وجورجيا. واوضحت معاونية 
الشؤون العلمية والتقنية في رئاسة الجمهورية، أن الضمادات العادية قد ال تالئم جروح مرضى السكري والحروق ، وجرحى الحرب وحوادث السيارات ، وبالتالي قد تؤدي هذه الجروح اىل الوفاة ما لم يتوفر ضماد خاص كالذي 
تم انتاجه في ايران. من جهته قال مدير شركة طبا المعرفية ، أن الضماد المتطور تم انتاجه في الداخل وتم توزيعه عىل المستشفيات والمراكز الصحية ، موضحا أن هذا الضماد كان يستورد باسعار عالية من بعض الدول 
كأمريكا ، وبتنا نواجه صعوبات في الحصول عليه بسبب الحظر، األمر الذي دفع المتخصصين االيرانيين النتاجه داخل البالد. واشار محمود قفقازي اىل أن الضماد الجديد يتميز بالمواصفات العالمية وقد حصل عىل الرخص 
رةالالزمة من المؤسسات الصحية المختصة ، وتم تصدير كميات منه اىل ماليزيا وجورجيا ، ومن المتوقع ان تتوسع صادرات هذا المنتج اىل دول اخرى ، ألن قيمته  أقل بكثير من نظيره األجنبي كما انه يتمتع بمواصفات عالية.
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مظاهر  تمامی  که  است  مکانیسمی  ارتباط، 
فکری و وسایل انتقال آن در مکان و زمان توسط 
آن توسعه پیدا می کند .منظور از دیالوگ صرف 
واقع  در  نیست.  بحث  و  مذاکره  و  گفتگو  انجام 
معنای دیالوگ شفاف شدن نسبت ها و مناسبت 
ها و رابطه بین انسان ها تا آن حد است که بتوانند 
موقعیت یکدیگر را درک کنند و به آن حق دهند. 

امروز هم همان معادله با تغییرات کوچکی در بازیگرانش، 
کماکان پا برجاست، در سه دهه اخیر جامعه ایرانی در وجوه 
گوناگون خود، دستخوش تحولات بسیاری شده است، اگرچه 
در زیر پوست جامعه، گفتگوی میان برخی خرده فرهنگ 
ها و خرده سبک های زندگی شکل گرفته اما کلیت آن هنوز 
به چیزی تحت عنوان سنت گفتگو دست نیافته است.



هفته نامه سراسری    
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Iran dispatched a transit-only shipment to India for the first time via Shahid Beheshti Port in Chabahar, a local official said, adding that the move was in line 
with an agreement signed by Tehran, Kabul and Delhi. Director General of Sistan and Balouchestan Ports and Maritime Organization, Behrouz Aghayee, made 
the remarks on Friday and added, “A number of 30 refrigerated and nine conventional containers, including transit cargo, were loaded on HAZEL container 
carrier and sent to India with 28 empty containers.” This is the first time that a container carrier vessel, leaving Shahid Beheshti Port in Chabahar, carries on-
ly-transit shipments to India, Aghayee added. Loading 30 refrigerated and nine conventional containers has been unprecedented at the port, he highlighted.

Iran Sends First Transit-Only Cargo to India via Chabahar Port

Survey | مسح
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مساعد وزير: تطوير منفذ "ميرجاوة" يعزز التبادل التجاري بين ايران وباكستان
صرح مساعد وزير الطرق واعمار المدن االيراني عبدالهاشم حسن نيا، بان تطوير البنية التحتية في منفذ "ميرجاوة" بمحافظة سيستان وبلوجستان /جنوب شرق/ يمهد لزيادة التبادل التجاري مع باكستان والتنمية 
االقتصادية في هذه المنطقة. وقال رئيس منظمة ادارة الطرق والنقل البري في البالد في تصريح أدىل به عىل هامش زيارة تفقدية لمنفذ "ميرجاوة" الحدودي، إنه بالنظر اىل ان النشاطات التجارية والترانزيت يعدان 
من المزايا الرئيسية لهذه المحافظة لذلك يعتبر تطوير البنى التحتية للمنافذ الحدودية السيما منفذ "ميرجاوة" خطوة قيمة تمهد لرفع حجم التبادل التجاري مع باكستان وتسهم في ازدهار المنطقة. واشار 
حسن نيا اىل بدء تنفيذ مشروع سكك حديد "زاهدان – جابهار" واضاف، ان تطوير البنية التحتية لقطاع النقل سواء البري او السككي يسهم في تنمية العالقات وتحقيق النمو االقتصادي في جنوب شرق البالد.
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 | PhotoNews |

Iranian Minister of Road and Urban Development Mohammad Eslami an-
nounced that Khaf-Herat Railway will come on stream by the end of the current 
Iranian calendar year (March 20, 2021). Eslami said on Friday that a part of 
Khaf-Herat Railway will be constructed by Iran while the remaining part will be 
built by Afghanistan. Construction operation of the part related to Iran is in the 
brink of completion, he added. The minister said the railway is 66 kilometers from 
border to Khaf city and stated. “The significance of this huge project is that the 
railway in Afghanistan will be revived, so that the country will be linked with Iran’s 
national railway network as well as other countries,” he underlined.

Iran›s Railway to Soon Connect to Afghanistan

|  مناطق آزاد  | | منطقه ویژه  | 

اقدام رسیع تیم امداد و نجات دریا�ی 
ی از وقوع سانحه بندر آبادان برای پیشگ�ی

کیاســت-مدیر بنــادر و دریانــوردی آبــادان عملیــات موفــق 

ــه همــراه  پیشــگیری از برخــورد یــدک کــش روبــی ۴ ب
بــارج دی ســی ۱۱ بــا شــناورهای پهلــو گرفتــه در اســکله 
ــادان توســط تیــم امــداد و نجــات دریایــی ایــن  بنــدر آب
بنــدر را خبــر داد. بــه گــزارش احتســاب بــه نقــل ازروابــط 
ــا  ــادان، رض ــوردی آب ــادر و دریان ــت بن ــی مدیری عموم
ســفاری در خصــوص ایــن عملیات امــداد رســانی گفت: 
ــرل  ــز کنت ــت مرک ــه دس ــیده ب ــزارش رس ــاس گ ــر اس ب
ترافیــک دریایــی بنــدر آبــادان، یــک فرونــد شــناور بــارج 
و یــدک کــش کــه از خرمشــهر به مقصــد ام القصر کشــور 
عــراق در حــال حرکــت بودنــد در دو مایلــی اســکله بنــدر 
آبــادان، یــدک کــش دچــار نقــص فنــی موتــوری شــد و 
در معــرض برخــورد بــا شــناورهای پهلو گرفته در اســکله 
ــوردی  ــادر و دریان ــر بن ــت. مدی ــرار گرف ــادان ق ــدر آب بن
ــادان ادامــه داد: بعــد از اعــام وضعیــت اضطــراری از  آب
طــرف یــدک کــش روبــی ۴ تیــم عملیــات واحــد دریایــی 
بنــدر آبــادان وارد عمــل شــد و یــک فرونــد یدکــش بــه 
ــا نیــروی انســانی کافــی  بــه محــل  ــام افشــین افــرا ب ن
گــزارش شــده اعــزام شــد. وی افــزود: بــا هدایــت یــدک 
کــش روبــی ۴ و بــارج حامــل کاال  بــه لنگــرگاه آبــادان و 
ــد از  ــتقرار آن، بع ــودن اس ــن ب ــان از ایم ــول اطمین حص
حــدود دو ســاعت ایــن عملیــات بــا موفقیــت بــه پایــان 
رســید. گفتنــی اســت بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی 
ــرار دارد،  ــناورها  ق ــردد ش ــیر ت ــه در مس ــادان ک ــدر آب بن
امــکان بــروز ســوانح اینچنینــی دور از انتظــار نیســت و 
آمادگــی تیــم امــداد ونجــات از ســوی واحــد دریایــی ایــن 
بنــدر بــه طــور روزانــه مــورد بررســی قــرار میگــردد تــا در 

صــورت لــزوم ســریعا وارد عملیــات شــوند.

عفیفی پور اعام کرد:
بندرچند منظوره خم�ی با ۷۰ درصد
ییک پایان سال جای ز فت ف�ی  پی�ش

 به بهره برداری می رسد   
ــت:  ــزگان گف ــوردی هرم ــادر و دریان ــت-مدیرکل بن کیاس

بنــدر چنــد منظــوره خمیــر کــه بــا هــدف ایجــاد کانونــی 
مهــم بــرای صــادرات مــواد معدنــی و افزایــش راندمــان 
تجــارت محلــی و منطقــه ای احــداث شــده اســت بــا ۷۰ 
ــورد  ــاری م ــال ج ــان س ــی پای ــرفت فیزیک ــد پیش درص
بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد . بــه گــزارش احتســاب 
بــه نقــل ازروابــط عمومــی اداره کل بنــادر و دریــا نــوردی 
هرمــزگان، »الــه مــراد عفیفــی پــور« در حاشــیه بازدیــد از 
رونــد عملیــات احــداث بنــدر چند منظــوره خمیر بــا بیان 
اینکــه چهــار پســت اســکله بــه صــورت شــمع و عرشــه 
ــا  ــاحل ت ــر از س ــول ۷۴۴ مت ــه ط ــی ب ــیر دسترس و مس
اســکلهها از جملــه بخــش هــای ایــن پــروژه بندر ســازی 
ــیر  ــروژه مس ــن پ ــاز اول ای ــت: در ف ــار داش ــت اظه اس
ــول  ــه ط ــنگی ب ــک س ــامل دای ــی ش ــی دریای دسترس
۶۱۶ متــر اجــرا شــد. وی در تشــریح فــاز دوم ایــن پــروژه 
ــک  ــازی دای ــای روس ــه ه ــرای الی ــت: اج ــار داش اظه
ــا  ــک ت ــا دای ــی از انته ــل دسترس ــداث پ ــی، اح دسترس
محــل اســکله، احــداث اســکله بــه همــراه تهیــه و نصب 
تاسیســات برقــی و مکانیکــی در فــاز دوم طــرح پیــش 
بینــی شــده کــه بازدیــد امــروز مبیــن ایــن موضــوع مــی 
باشــد کــه پــروژه مذکــور از رونــد قابــل قبولــی برخــوردار 
ــرداری  ــره ب ــداث و به ــوول اح ــام مس ــن مق ــت . ای اس
ــت و  ــت تقوی ــم در جه ــی مه ــدرگاه را اقدام ــن بن از ای
تعمیــق تجــارت دریایــی در شــهر تاریخــی و تاالبی بندر 
خمیــر و ایجــاد بســتر مناســب جهــت ســرمایه گــذاری و 
ایجــاد اشــتغال بــرای ســاحل نشــینان منطقه دانســت و 
خاطــر نشــان کــرد: وجــود معــادن غنــی در بنــدر خمیــر 
ــا و  ــه پیشــه اب ــرز ک ــوردان مب و همچنیــن حضــور دریان
ــش  ــا در افزای ــت یقین ــی اس ــارت دریای ــان تج اجدادیش
ــادن منطقــه، معیشــت ســاحل نشــینان،  عملکــرد مع
امــکان تولیــد و صــادرات فــرآورده هــای مــواد معدنــی و 
افزایــش راندمــان تجــارت محلــی و منطقــه ای نقشــی 
موثــر ایفــا مــی نمایــد . عفیفــی پــور بابیــان اینکــه ایــن 
طــرح مهــم بندرســازی بــا مدیریــت و راهبــری اداره کل 
بنــادر و دریانــوردی هرمــزگان انجــام و بــرای تکمیــل آن 
مبلغــی بالــغ بــر ۵۰۰ میلیــارد ریــال بــرآورد شــده خاطــر 
نشــان کــرد: هــم اکنــون پــروژه مزبــور حــدود ۷۰ درصــد 
پیشــرفت فیزیکــی دارد و براســاس پیــش بینــی هــای 
صــورت گرفتــه پایــان ســال جــاری مــورد بهــره بــرداری 
و اســتفاده تجــار، صادرکننــدگان و دریانــوردان قــرار 
ــزگان  ــوردی هرم ــا ن ــادر و دری ــرکل بن ــرد. مدی ــی گی م
ظرفیــت قابــل پذیــرش شــناورهایی تــا ظرفیــت ۵ هزار 
ــان  ــرد و اذع ــی ک ــش بین ــدرگاه پی ــن بن ــرای ای ــن را ب ت
داشــت: در بخــش اشــتغال هــم زمــان بــا احــداث ایــن 
طــرح بندرســازی بطــور مســتقیم و غیــر مســتقیم ۲۳۰ 
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــرداری ب ــره ب ــان  به ــر و در زم نف
ــت . ــده اس ــرآورد ش ــر ب ــتقیم  ۳۰۰ نف ــر و غیرمس ۷۰ نف
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حضور منطقه ویژه اقتصادی المرد در 
از نمایشگاه فرصت های رسمایه گذاری ش�ی

کیاســت-منطقه ویــژه اقتصــادی المــرد تــا چهاردهــم تیر 

مــاه جــاری در محــل دایمی نمایشــگاه هــای بینالمللی 
فــارس بــه تشــریح ظرفیــت هــا و فرصــت هــای 
ــردازد. ــون صنعتــی مــی پ ــن کان ــذاری در ای ســرمایه گ

بــه گــزارش احتســاب بــه نقــل ازفرینــا، در نخســتین روز 
از افتتــاح نمایشــگاه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در 
شــیراز، جمعــی از مســووالن اســتان فــارس بــا حضــور 
در غرفــه منطقــه ویــژه اقتصــادی المــرد و در نشســت 
ــژه  ــه وی ــل منطق ــت مدیرعام ــی دول ــدون فدای ــا فری ب
اقتصــادی المــرد در جریان آخرین دســتاوردها و اقدامات 
ــد. ــرار گرفتن ــه اقتصــادی ق ــن منطق انجــام شــده در ای

فریــدون فدایــی دولــت در نشســت بــا مســووالن 
اســتانداری فــارس بــه ارایــه گــزارش رایزنــی هــا 
فعــاالن  و  مختلــف  هــای  هلدینــگ  از  دعــوت  و 
ــای  ــا فرصته ــنایی ب ــت آش ــی جه ــش خصوص بخ
پرداخــت. منطقــه  ایــن  در  گــذاری  ســرمایه 

ــه  ــرفت منطق ــعه و پیش ــه راه توس ــت، نقش ــی دول فدای
ویــژه اقتصــادی المــرد را تبییــن کــرد و  از انعقــاد تفاهــم 
ــرای  ــف ب ــای مختل ــازمان ه ــز و س ــا مراک ــا ب ــه ه نام
تامیــن مالــی و افزایــش حمایــت هــا و تســهیل شــرایط 
بــرای حضــور بخــش خصوصــی و همچنیــن از پیگیری 
طــرح هــای توســعه ای در راســتای افزایــش جذابیتهــا 
بــرای  و گســترش زمینــه هــای ســرمایه گــذاری 
متقاضیــان داخلــی و خارجــی در منطقــه متبوعــش 
خبــر داد و در ادامــه بســته هــای ســرمایه گــذاری 
ــع  ــف اعــم از صنای ــن شــده در حــوزه هــای مختل تدوی
پاییــن دســت آلومینیــوم، تولیــد بــرق و انــرژی و دیگــر 
ــرژی  ــع ان ــا طــرح جامــع صنای فرصــت هــا متناســب ب
بــر المــرد را بــرای بازدیــد کننــدگان تشــریح کــرد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرایط و زیرســاخت هــا 
ــذاری در  ــرمایه گ ــد س ــای جدی ــرح ه ــاد ط ــرای ایج ب
منطقــه ویــژه المــرد فراهــم اســت، گفــت: تــداوم 
ــر  ــه ثم ــتانی در ب ــه اس ــه مجموع ــه جانب ــت هم حمای
نشســتن طــرح هــای توســعه ای مرتبــط بــا ایــن 
بــود. خواهــد  مثمرثمــر  صنعتــی  عظیــم  کانــون 

ســید محمــود موســوی مدیرعامــل نمایشــگاه های 
ــگاه   ــن نمایش ــاح ای ــن افتت ــارس در آیی ــی ف ــن الملل بی
از حضــور فعــال منطقــه ویــژه اقتصــادی المــرد در 
نمایشــگاه فرصــت هــای ســرمایه گــذاری تقدیــر 
ــرکت  ــود ش ــرایط موج ــه ش ــه ب ــا توج ــزود: ب ــرد و اف ک
ــا رعایــت کامــل  نمایشــگاه های بیــن المللــی فــارس ب
دســتورالعمل های بهداشــتی، الزامــات حفــظ ســامت 
محیــط و فاصلــه گــذاری اجتماعــی و همچنیــن نصــب 
اســتند های ضدعفونــی کننــده دســت، محــل شســت و 
شــوی دســت ها در تمامــی ســالن هــا، گندزدایــی و ضــد 
عفونــی کــردن تمامــی ســالن ها و ســطوح بــه صــورت 
مــداوم و الــزام مراجعــه کننــدگان بــه اســتفاده از ماســک، 
تــا کنــون دو دوره نمایشــگاهی در ســال ۹۹ بــا موفقیــت 
برگــزار کــرده و اکنــون ســومین دوره نمایشــگاهی ســال 
جــاری را بــا رعایــت تمــام ایــن مــوارد برگــزار مــی کنــد.

رشد 30 درصدی رسمایه گذاری 
در منطقه ویژه اقتصادی پیام 

در  گــذاری  ســرمایه  درخواســت  کیاســت-میزان 

منطقــه ویــژه اقتصــادی و فــرودگاه بیــن المللــی در 
خــرداد مــاه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه در 
ســال گذشــته رشــدی 30 درصــدی داشــته اســت.

بــه گــزارش احتســاب بــه نقــل از فرینــا، در خــرداد 
ــذاری در  ــرمایه گ ــت س ــورد درخواس ــال 21 م ــاه امس م
ــرد  ــق عملک ــد تحق ــه درص ــه ک ــورت گرفت ــه ص منطق
ایــن مــاه نســبت بــه برنامــه امســال 86 درصــد اســت.

مدیــر عامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی و فــرودگاه 
زیــر ســاخت هــا  البرزگفــت:  پیــام  المللــی  بیــن 
داخلــی  گــذاری  ســرمایه  گســترش  هــدف  بــا 
یابــد.  مــی  توســعه  منطقــه  ایــن  در  خارجــی  و 
ــر  ــور ه ــور حض ــه منظ ــزود: ب ــق اف ــو مطل ــادر ثناگ ن
گــذاران خارجــی و داخلــی،  بیشــتر ســرمایه  چــه 
تســهیاتی در منطقــه فراهــم و بــا هــدف امنیــت 
ــا مــی کنیــم. ــر ســاخت هــا را مهی ــذاری زی ســرمایه گ
ثناگــو مطلــق اضافــه کــرد: اکنــون شــرکت هــای 
ــرمایه  ــال س ــه در ح ــی در منطق ــن الملل ــف بی مختل
منطقــه   اولویــت هــا  از  یکــی  و  گــذاری هســتند 
ــور  ــه حض ــه زمین ــت ک ــن اس ــام ای ــادی پی ــژه اقتص وی
ایــن شــرکت هــا هــر چــه بیشــتر فراهــم شــود.

وی گفــت: در ســال جهــش تولیــد، مجموعــه پیــام بــا 
ــت  ــن شــعار و حمای هــدف تحقــق هــر چــه بیشــتر ای
ــازی و  ــتر س ــه بس ــدام ب ــی، اق ــذاری داخل ــرمایه گ از س
ایجــاد زیــر ســاخت هــای مــورد نیــاز کــرده کــه از ایــن 
ــل توجــه ای از  رو شــاهد حضــور و ســرمایه گــذاری قاب
ــی و  ــه خصــوص در بخــش آی.ســی. ت شــرکت هــا ب
دانــش بنیــان در منطقــه ویــژه اقتصــادی پیــام هســتیم.

8 منطقه جدید ویژه اقتصادی با رویکرد 
هوشمندسازی ایجاد می شود

)ره ( افزایش 12۶ درصدی کاالهای صادرا�ت از گمرک فرودگاه امام خمی�ز

عبدالرحیم کردی:
کریدور چابهار جایگزین کانال سوئز می شود

رویکرد  جمهور  رییس  کیاست-مشاور 

پژوهشی مرکز تحقیقات را در راستای 
اهداف کلان ایجاد مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی رویکردی دانست که زمینه 
همکاری های آتی را فراهم می کند و 
از ایجاد ۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی 

جدید، خبر داد. 
مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
کشور در نشست هم اندیشی روسای مناطق آزاد با رییس و کارشناسان ارشد مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی که صبح امروز ۱۴ تیر در محل مرکز تشکیل شد، گفت: ساخت و ساز 
و مسایل و موضوعات مختلف مربوط به توسعه کشور از دیرباز به عنوان محورهایی مهم و 
اساسی مطرح بوده است.  با توجه به فرهنگ عمومی کشورها بخصوص در زمینه انرژی  و 
نگرانی هایی که در این بخش وجود دارد،  مبحث آموزش و پژوهش در حوزه ساختمان و ایفای 
وظایف نهادهای فعال در این حوزه همچون مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بسیار 

مهم و ارزشمند است.  
مشاور رییس جمهور رویکرد پژوهشی مرکز تحقیقات را در راستای اهداف کلان ایجاد مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی رویکردی دانست که زمینه همکاری های آتی را فراهم می کند و افزود: 
یکی از مهمترین مشکلات مناطق آزاد بحث استانداردسازی و ضوابط و همچنین تدوین 
مقررات است که مرکز تحقیقات در حوزه پژوهش ها و تدوین استانداردها و ضوابط و همچنین 
صدور گواهینامه فنی، فعالیت های مناسبی داشته است و در همین خصوص میتوان 

همکاری مناسبی را با مرکز داشت.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد از دیگر محورهای همکاری با مرکز تحقیقات را مباحث انرژی، 
آتش و زلزله برشمرد و گفت: در موضوعات آتش، انرژی و زلزله با کمبودهایی در حوزه ساخت 
و ساز مواجه هستیم که امیدواریم نتیجه تحقیقات مرکز در حوزه مسکن بتواند در این زمینه به 
مناطق آزاد، کمک کند.  بانک ظرفیت مناطق آزاد را در ایجاد الگوهای جدید و مناسب، مثبت 
ارزیابی کرد و توضیح داد: طرح های مرتبط با حوزه مسکن و ساختمان در خصوص انرژی، 

آتش و زلزله در مناطق آزاد اهمیت ویژه دارد و قابل پیگیری است. 
وی در بخشی از صحبت های خود، گفت: برای ایجاد مناطق آزاد در جهان ابتدا 
زیرساخت های ایجاد می شود و طبیعی است که در همین زیرساخت ها مباحث مربوط به 
ارتباطات، انرژی، هوشمندسازی، برق، گاز و... اجرا می شود و در ادامه سرمایه گذاران 
وارد منطقه می شوند.  اما ایران شرایط در ایران کاملا برعکس اتفاق می افتد به این صورت که 
مناطق آزاد از محل درآمدهایی که می توان ایجاد کرد و ظرفیت های بخش خصوصی ایجاد 
می شود و هیچگونه حمایتی از سوی دولت برای ایجاد زیرساخت ها در مناطق آزاد وجود ندارد. 
 بانک از ایجاد ۸ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد و افزود: در حال حاضر علاوه بر ۸ منطقه 
آزاد فعلی، ایجاد ۸ منطقه جدید در دستور کار است و قطعا در مناطق جدید می توانیم از 

ظرفیت های مرکز تحقیقات بهره مند شویم. 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور مبحث انرژی، سازه و ساختار 
ساختمان ها را به عنوان یکی از ضعف های جدی در حوزه سیاستگذاری ها عنوان 
در  سیاستگذاری  بنابراین  و  است  حادثه خیز  کشوری  ایران،  کشور  گفت:  و  کرد 
این زمینه بسیار لازم و ضروری است. بانک بر هوشمندسازی تاکید کرد و افزود: در 
حوزه هوشمندسازی باید نگاهمان را از دستگاه گرایی خارج کرده و نگاه ملی داشته 
کند. ایجاد  را  بسیاری  متقابل  همکاری های  زمینه  می تواند  حوزه  این  باشیم. 

کیاست-مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی)ره( 

با اشاره به این که عمده کالاهای صادراتی این 
گمرک شامل زعفران، طلا، فرش، گلیم و دارو
می باشد گفت: در ۳ ماهه امسال ۱ هزار و ۲۸۴ تن 
کالا به ارزش ۲۳۱ میلیون و ۳۱۸ هزار دلار به خارج 
کشور صادر شده که از لحاظ ارزش، کالاهای 
۱۲۶ درصدی را  این گمرک رشدی  صادراتی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
صفاری  ازفرینا،  نقل  به  احتساب  گزارش  به 
کالاهای  عمده  که  این  به  اشاره  با  طاهری 
طلا،  زعفران،  شامل  گمرک  این  صادراتی 
ماهه   ۳ در  افزود:  است  دارو  و  گلیم  فرش، 
 ۲۳۱ ارزش  به  کالا  تن   ۲۸۴ و  هزار   ۱ امسال 

میلیون و ۳۱۸ هزار دلار به خارج کشور صادر شده که از 
لحاظ ارزش، کالاهای صادراتی این گمرک رشدی ۱۲۶ 
درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
۳ ماهه امسال  طاهری گفت: درآمد این اداره کل در 
۸۲۶ میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت  به ۵ هزار و 
است. داشته  افزایش  درصد   ۲۴ قبل  سال  مشابه 
در رویه واردات نیز ۶ هزار و ۳۹۶ تن کالا شامل دارو، 

مواد اولیه دارو، قطعات و تجهیزات پزشکی به ارزش 
۸۲۴ میلیون و ۷۶۸ هزار دلار از کشورهای چین، آلمان 
و هند وارد و از طریق این گمرک ترخیص شده است.
امام  فرودگاه  گمرک  مسافری  حوزه  در  افزود:  وی 
خمینی)ره( با توجه به این که بزرگ ترین مرز هوایی کشور 
است تعداد ۶۵ هزار و ۵۷ نفر مسافر از مرز هوایی این گمرک 
تردد داشته اند که از این تعداد ۴۶ هزار ۴۹۵ نفر مسافر 

ورودی و ۱۸ هزار و ۵۶۲ نفر مسافر خروجی داشته 
ایم که تشریفات گمرکی کالای همراه مسافرین 
را همکاران ما با کنترل نامحسول و تجهیزات 
غیرمزاحم در کمترین زمان ممکن انجام داده اند.

مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی )ره( با اشاره به 
فعالیت گمرک منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی)ره( 
آن را پتانسیلی مثبت در راستای ایجاد اشتغال مولد 
در کشور عنوان کرد و گفت: در ۳ ماهه امسال از 
گمرک منطقه آزاد فرودگاه امام ۳۰ هزارتن کالا به 
ارزش ۳ میلیون و ۹۹۶ هزار دلار وارد و به سایر 
نقاط کشور ترانزیت شده که امید است این گمرک 
با بهره گیری از تمام ظرفیت و توان خود نقش 
مهمی در جهت رشد اقتصادی کشور ایفا نماید.

طاهری حجم ورودی کالاها و داروهای مقابله با کرونا از 
این اداره کل را  از اسفندماه سال گذشته ۱ هزار و ۱۵۱ تن 
اعلام کرد و افزود: از اسفند سال قبل کالاهایی همچون 
های  کیت  ماسک،  تولید  دستگاه  ونتیلاتور،  دستگاه 
تشخیص آزمایشگاهی، دستگاه اسکن حرارتی و... در 
کوتاهترین زمان ممکن از این گمرک ترخیص شده و در 
اختیار بیمارستان ها و سازمان های ذیربط قرار گرفته است.

مدیرعامل  کیاست- 

منطقه  سازمان 
گفت:  بهار  چا د  زا آ
تجاری  رتباط  ا
و  هامبورگ  به  بمبئی 
به جای  سن پترزبورگ 
محور  ز  ا سوئز  نال  کا
نزلی،  ا آستراخان، 
چابهار و ناواشیوا )هند( 

برقرار خواهد شد که تفاوت زمانی قابل توجهی را برای جابه جایی کالا از روسیه ایجاد 
می کند و این زمان را از ۳۸ روز به ۱۴ تا ۱۶ روز کاهش می دهد. به گزارش احتساب به نقل 
از فرینا، »عبدالرحیم کردی« در دیدار با »محمدرضا نوروزپور« مدیرعامل خبرگزاری 
جمهوری اسلامی )ایرنا( اظهار داشت: اگرچه برنامه های توسعه اقتصادی در چابهار 
منطبق بر یک منطق اقتصادی تدوین شده بود اما به دلیل وقوع جنگ و مسایلی که پس 
از دفاع مقدس، کشور با آنها روبه رو بود پروژه ها متوقف شدند، البته دلیل عمده تر این 

توقف ها عدم توجیه اقتصادی منطقه چابهار بود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به اینکه با وجود بنادری مانند بندر عباس و 
جبل علی )امارات( و بی توجهی به هزینه های حمل و نقل، چابهار به عنوان یک منطقه 
اقتصادی دیده نمی شد، خاطرنشان کرد: پیش از این در چابهار رقابت بر سر تکنولوژی، 
سرمایه و زیرساخت بود، اما امروزه که در جهان کالاها در فضای رقابتی مورد ارزیابی 
قرار می گیرند و شکاف ها به لحاظ سرمایه و مواد اولیه کم شده، هزینه حمل و نقل در 

کاهش قیمت تمام شده و رقابتی شدن کالا سهم بسیار زیادی دارد.
دیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به توجه هوشمندانه از طرف رهبر معظم 
انقلاب و نگاه رییس جمهوری به لحاظ استراتژیک به این نقطه از ایران، خاطرنشان 
کرد: در هر دو دولت یازدهم و دوازدهم به صورت جدی به چابهار پرداخته شده و در هیچ 
سخنرانی بین المللی نبوده که رییس جمهوری نامی از چابهار بر زبان نیاورده باشند و بر 
همین اساس در بدترین شرایط اقتصادی که پروژه های عمرانی دچار چالش های جدی 

برای تامین منابع بودند، پروژه های چابهار حتی متوقف هم نشدند.
به گفته کردی، بندر شهید بهشتی که دو سال پیش توسط رییس جمهوری افتتاح شد، 
نقطه عطفی در مناسبات اقتصادی منطقه آزاد چابهار محسوب می شود. همچنین با 
توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به سواحل مکران، در سال گذشته ۳۰۰ میلیون یورو برای 
راه آهن این منطقه اختصاص پیدا کرد که این مبلغ، پروژه را وارد فصل جدیدی کرده تا 
به سرعت پیش رود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه در سال جهش 
تولید، ۷۰ واحد جدید را بهره برداری کردیم و واحدهای تعطیل، احیا شده است، افزود: 
واحد های با پیشرفت ۷۰ درصد به بالا نشان دهنده عملکرد خوب و مناسب دولت است.

به گفته کردی، دو طرح مهم توسعه منطقه آزاد چابهار و راه اندازی فرودگاه وجود داشت 
که در این دولت هر دو به نتیجه رسیدند و با وجود اینکه حاصل آن در سال های آینده 

دیده می شود، اما شروع آن در این دولت به ثبت می رسد.
وی با بیان اینکه سیاست در چابهار دنبال کردن پروژه »سی پک« است، گفت: تلاش 
میشود از این طریق همکاری با پاکستان در بندر گوادر مسیرهای تجارت به صورت رفت 

و برگشت برقرار شده و بندر چابهار نیز در آن دخیل باشد.
و  است  چابهار  فصل  امروز  چابهار،  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  گفته  به 
باشد. ر  تاثیرگذا ند  می توا آینده  در  می شود  گذاشته  منطقه  این  در  که  پایه هایی 



التبادل التجاري بین ایران واتحاد اوراسیا یشهد نموا بنسبة 14 بالمائة  
شهد التبادل التجاري بین الجمهوریة االسالمیة االیرانیة ودول االتحاد االوراسي نموا بنسبة 14 بالمائة منذ تنفیذ االتفاق بین الجانبین قبل 7 اشهر. اعلن عن ذلك خالل اول اجتماع لفريق العمل المشترك لالتفاق 
الموقت لتاسيس المنطقة التجارية الحارة بين ايران واالتحاد االقتصادي االوراسي والذي عقد عبر الفيديو كونفرانس بين مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة رئيس منظمة تنمية التجارة االيرانية حميد زادبوم 
ووزير التجارة لالتحاد سلبنوف بمشاركة السفير االيراني في موسكو كاظم جاللي واالجهزة المعنية من ايران. وخالل االجتماع المشترك تبادل مندوبو الجمهورية االسالمية االيرانية واالتحاد االقتصادي االوراسي 
وجهات النظر حول اداء االتفاق الموقت لتاسيس المنطقة التجارية الحرة بين ايران واالتحاد وسبل تطوير التعاون بين الجانبين. وفي االجتماع اشار وزير االقتصاد في االتحاد االوراسي سلبنوف اىل مشاركة مسؤولين 

بمستوى عال من االتحاد في االجتماع وقال، هنالك االن رؤية ايجابية تجاه التجارة في مجال المواد الغذائية والزراعية ونالحظ ان التجارة بيننا وبين ايران تشهد نموا.

صیرة
أخبار ق

|  اتاق های بازرگانی | | منطقه ویژه  | 

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه:
صادرات رییل و زمی�ن به ترکیه جریان دارد

رییــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و ترکیه با اشــاره به تــداوم 
تجــارت ریلــی، گفــت: شــمار کامیون هایــی کــه در مرز بــازرگان 
منتظــر ورود به خاک ترکیه هســتند نشــان دهنده افزایش حجم 
صــادرات بــه این کشــور اســت. رییــس اتــاق مشــترک بازرگانی 
ایــران و ترکیــه بــا اشــاره بــه تــداوم تجــارت ریلــی، گفت: شــمار 
کامیون هایــی کــه در مــرز بــازرگان منتظــر ورود بــه خــاک ترکیــه 
هســتند نشــان دهنده افزایــش حجــم صــادرات بــه ایــن کشــور 
اســت. مهــرداد ســعادت بــا اشــاره بــه بازگشــایی مــرز بــازرگان 
ــازرگان، حجــم  گفــت: خوشــبختانه پــس از بازگشــایی مــرز ب
تجــارت و کاالهایــی کــه مــی خواهــد از خــاک ترکیــه ترانزیــت 
شــود بــه صــورت بســیار محســوس افزایش داشــته و بر اســاس 
قولــی کــه در زمان تعطیلــی مــرز داده بودیم، در تالشــیم فاصله 
تجــاری رخ داده را جبــران کنیــم.  وی ادامــه داد: آمــار رســمی 
تجــارت پس از بازگشــایی مرز هنوز منتشــر نشــده چــرا که کمتر 
از یــک ماه از بازگشــایی مرز گذشــته اســت. با این حــال، افزایش 
تعــداد کامیون هایــی کــه در مــرز منتظــر ورود بــه خــاک ترکیــه 
هســتند نشــان دهنده افزایــش حجــم صــادرات بــه ایــن کشــور 
اســت و تعــداد کامیون هــا رفتــه رفتــه زیــاد می شــود. ســعادت با 
اشــاره بــه تعطیلــی مــرز پــس از شــیوع کرونــا تصریح کرد: ســه 
مــاه کامــل هیچ تجارتی جــز تجارت ریلــی از مرز رازی نداشــتیم 
و حجــم عظیمــی از کاالهــا زمیــن مانــده بــود. در ایــن مــدت 
محصــوالت کشــاورزی با واگن صــادر و مــواد اولیه وارد می شــد.

مرزهای تجاری با پاکستان بازگشا�ی شد
ســخنگوی گمرک گفــت: صــادرات و واردات از ســه مرز تجاری 
در سیســتان و بلوچســتان بــا پاکســتان بــه طــور کامــل از ســر 
گرفتــه شــد. روح الــه لطیفی اظهــار داشــت: از امروز ســه بازارچه 
ریمدان، کوهک و پیشــین در اســتان سیســتان و بلوچســتان در 
مــرز پاکســتان بــه صــورت کامــل بازگشــایی شــد و تجــارت بــا 
ایــن کشــور بــه حالت عــادی بازگشــته اســت. همچنین مــادرو، 
ماهیــرود و میلــک مرزهــای مشــترک با افغانســتان بــه صورت 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب تجــاری و مســافری فعــال هســتند. وی ب
مرزهــای تجــاری بازگشــایی شــده اســت امــا بخش مســافری 
ــا  ــه رو اســت تصریــح کــرد: در مــرز ب ــا محدودیت هایــی روب ب
ترکمنســتان ســرخس و اینچه برون فعالیت هــای ریلی خــود را 
از ســر گرفته انــد و روزانــه بــا ظرفیــت حــدود ۹۰ واگــن صــادرات 
کاالی ایرانــی انجــام می شــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه مرزهای 
دریایــی فعــال هســتند، خاطرنشــان کــرد: واردات کاالی هــای 
اساســی و صــادرات میــوه و خشــکبار در بنــادر حاشــیه دریــای 
ــن  ــود و همچنی ــام می ش ــایه انج ــورهای همس ــا کش ــزر ب خ
مرزهــای ریلــی، دریایــی و جــاده ای بــا آذربایجان فعال هســتند 
و در حــوزه جــاده ای ترانشــیپ یــا جابــه جایــی کاال بــا کامیــون 
در مــرز انجــام می شــود. لطیفــی بــه فعالیــت تجــارت در مــرز 
نخجــوان اشــاره کــرد و گفــت: مرزهــای تجــاری بــا ترکیــه بــه 
صــورت ریلــی و جــاده ای بــاز و فعــال اســت و تجــارت بــا کشــور 
عــراق هــم در همــه مرزها با اقلیــم کردســتان از جمله تمرچین، 
باشــماق و پرویــز خــان بــه عنوان ســه مرز اصلــی و کیله در ســر 
دشــت، شــیخ صله و شوشــمی در کرمانشــاه و ســیران بند و بانه 
کردســتان انجــام می شــود و صــادرات مــا از ایــن گذرگاه هــا بــه 
صــورت مســتمر ادامــه دارد. بــه گفتــه وی، مــرز مهــران تنهــا 
ــت و در  ــراق اس ــی در ع ــورهای عرب ــوزه کش ــا ح ــال ب ــرز فع م
مــرز دریایــی خرمشــهر نیــز بــه عــراق از طریــق دریــا صــادرات 
انجام می شــود. ســخنگوی گمــرک اظهــار داشــت: در مرزهای 
دریایــی در جنــوب و حــوزه خلیــج فــارس شــناورهای تجــاری و 
یخچــال دار فعــال هســتند امــا محدودیت هایی بــرای صــادرات 
ــر اســاس دســتورالعمل های  ــی ب ــا شــناورهای ســنتی، چوب ب
خاصــی انجــام می شــد بــه عنــوان مثــال بــرای صــادرات بــه 
امــارات تاییده ســالمت کاال و خدمه ۷۲ ســاعت پیش از رســیدن 
ــز ســخت گیری  ــی کشــورها نی ــد ارســال شــده باشــد و باق بای
بیشــتری دارنــد. بــا وجــود ایــن اصــل تجــارت بــا کویــت، قطر، 

امــارات و عمــان رونــد افزایشــی دارد. 
وی بــا بیــان اینکــه مرزهــای مســافری همچنــان بــا 
ــج  ــوزه خلی ــرد: در ح ــد ک ــت، تاکی ــه اس ــی روب محدودیت های
فــارس و ســایر مقاصــد در مبداهــای تجــاری دریایــی بــا 
ــود  ــام می ش ــادرات انج ــتورالعمل هایی واردات و ص ــام دس انج
و محدودیــت خاصــی نداریــم. لطیفــی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
امحــا هندوانه هــای صادراتــی در مــرز بــا ترکیــه، اظهار داشــت: 
بازارهــای صادراتــی بــه ســادگی بــه دســت نمی آینــد و قوانیــن 
حاکــم بــر ایــن بــازار موجــب می شــود تــا در صــورت پرداخــت 
ــول  ــوص محص ــان کاال درخص ــوق ورودی صاحب ــدن حق نش
ــورت  ــزود: در ص ــد. وی اف ــام دهن ــی را انج تصمیم گیری های
پرداخــت نشــدن حــق ورودی، کاال یــا مرجــوع می شــود، یــا در 
همــان منطقــه بــه فــروش می رســد و یــا امحــاء می شــود کــه 
هندوانه هــای مذکــور بــه دلیــل باال بــودن تعرفــه ورودی کشــور 
ترکیــه امــکان بازگشــت محصــول و فــروش آن وجــود نداشــت 
و بــه همیــن دلیــل امحــاء شــدند. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن 
قوانیــن در خصــوص محصــوالت و کاالهــای تمــام کشــورها 
اجــرا می شــود، خاطرنشــان کــرد: نکتــه مهــم ایــن اســت کــه 
ــا در  ــرات تعرفه ه ــل از تغیی ــارت بین المل ــان کاال در تج صاحب
مرزهــا اطالعــات کافــی بــه دســت می آورنــد و از ســازمان های 
دولتــی مشــاوره های الزم را دریافــت می کننــد بــه همیــن دلیل 

ــد. امــکان اشــتباهاتی از ایــن دســت کاهــش می یاب
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تاکید بر ترسیع در راه اندازی 
ناحیه صنع�ت کوار

ــا  مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی فــارس گفــت: ب
مســاعدت شــرکت آبفــا ی فــارس بــه منظــور تامیــن اب ناحیــه 
صنعتــی کــوار،راه انــدازی ایــن ناحیــه صنعتی شــتاب مــی گیرد. 
در بازدیــد مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی فــارس، 
نماینــده مــردم شهرســتان هــای کــوار، خرامــه، سروســتان در 
مجلــس شــورای اســالمی، مدیــر عامــل  آبفــای اســتان و نیــز 
فرمانــدار و برخــی مســوالن شهرســتان کــواراز محــل ناحیــه 
صنعتــی کوارضمــن بررســی مســایل و مشــکالت بر تســریع 
ــه گــزارش  ــد شــد. ب ــدازی ایــن ناحیــه صنعتــی تاکی در راه ان
ــل  ــرکت، مدیرعام ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــت ب کیاس
شــرکت شــهرک های صنعتــی فــارس در ایــن بازدیــد با اشــاره 
بــه پیگیــری انجــام شــده بــرای راه انــدازی ایــن ناحیه صنعتی 
افــزود: تنهــا مشــکل راه انــدازی این ناحیه صنعتــی، موضوع 
تامیــن آب بــود کــه بــا قــول مســاعد شــرکت آبفــای اســتان به 
ــزودی ســایر  منظــور تامیــن آب، ایــن موضــوع برطــرف و ب
مجوزهــای راه انــدازی  ایــن ناحیــه از دســتگاه هــای اجرایــی 
نیــز اخــذ خواهدشــد تــا کار واگــذاري اراضــي به متقاضیــان،در 
ماههــای آینــده انجام شــود. وی ایجاد اشــتغال پایــدار در بخش 
ــذب  ــور ج ــه منظ ــتر های الزم ب ــردن بس ــم ک ــت، فراه صنع
ســرمایه گذار و ایجــاد واحد هــای صنعتــی و تولیــدی، جلوگیــری 
از پراکندگــی واحد هــای تولیــدی و توســعه صنعتــی شهرســتان 
کــوار را از اهــداف ایجــاد ایــن ناحیــه صنعتــی اعالم کــرد. فتوحی 
بــا اشــاره بــه موقعیــت جغرافیایــی شهرســتان کــوار، نزدیکی به 
کالنشــهر شــیراز و نیز قرارگیری شهرســتان در امتداد محور های 
مواصالتــی شــیراز بــا پــارس جنوبــی، جهــرم و الرســتان گفت: 
ســرمایه گذاری در ایــن ناحیــه صنعتــی می توانــد از توجیــه 
فنــی و اقتصــادی باالیــی برخــوردار باشــد. مدیرعامــل شــرکت 
شــهرک های صنعتــی فــارس افــزود: ایــن ناحیــه صنعتــی در 
زمینــی بــه مســاحت 49هکتــار ایجــاد مــی شــودکه ظرفیــت 
اســتقرار100واحد تولیدی و صنعتــی را خواهد داشــت.وی اضافه 
کــرد: هــم اکنــون از ۷۰ شــهرک و ناحیــه مصــوب اســتان فــارس 
واگــذاری زمیــن در ۶۱ شــهرک و ناحیــه صنعتــی انجام می شــود.

ــاالن  ــع فع ــارت در جم ــدن و تج ــت، مع ــر صنع ــاون وزی مع
ــان: ــادی اصفه اقتص

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی 
در چهار ماه گذشته چند برابر شده است

محســن صالحی نیا در نشســت با فعــاالن اقتصــادی به میزبانی 
اتــاق بازرگانــی، صنایع، معــادن و کشــاورزی اصفهان با اشــاره به 
نقــش اســتان اصفهان در تولیــد و صنعت یادآور شــد: ۴۰۰ خوشــه 
صنعتــی در کشــور برنامه ریزی شــده بود کــه ۱۰۵ خوشــه تا کنون 
به نتیجه رســیده اســت. معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت 
گفــت: ظرفیت اســتان اصفهــان در بحث خوشــه های صنعتی 
بســیار باالســت که انتظــار مــی رود در ایــن زمینه فعال تر شــود.
بــه گــزارش کیاســت بــه نقــل از روابــط عمومــی، وی بــا اشــاره 
بــه نقــش خوشــه های صنعتــی در هم افزایــی واحدهــای 
ــم از  ــی اع ــر صنعت ــزود: کمت ــط اف ــک و متوس ــی کوچ صنعت
صنایــع بــزرگ، متوســط و خــرد اســت کــه در اصفهــان نباشــد 
و از ایــن رو ســطح انتظارهــا در ایــن اســتان متفــاوت اســت و در 
برخــی بخش هــا حجــم کار بــا چنــد اســتان برابــری می کنــد.

رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و 
شــهرک های صنعتــی ایــران اضافــه کــرد: حمایــت از واحدهای 
موجــودی کــه می تواننــد ســطح دانش فنــی، تنــوع محصوالت 
و کاهــش قیمــت را توســعه دهنــد، جــزو سیاســت های محوری 
ــه  ــا ادام ــت. صالحی نی ــارت اس ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ــی در  ــی صنعت ــهرک ها و نواح ــن در ش ــذاری زمی ــار واگ داد: آم
چهــار مــاه گذشــته چنــد برابــر شــده و فضــای کســب و کار بــه 
ــون، از  ــای گوناگ ــد از جنبه ه ــرایط تولی ــه ش ــت ک ــه ای اس گون
جملــه ایجــاد ارزش افــزوده و فــروش وضعیــت بهتــری را نشــان 
ــد کــرد: وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  می دهــد. وی تاکی
ــی  ــت های حمایت ــا سیاس ــتگذار ب ــتگاه سیاس ــوان دس به عن
تــالش می کنــد فرصتــی فراهــم شــود تــا ســرمایه گذاران 
انگیــزه بیشــتری بــرای تولیــد پیدا کننــد. معــاون وزیــر صنعت، 
معــدن و تجــارت مدیریــت واردات و توســعه صــادرات را از 
دیگــر سیاســت های ایــن وزارتخانــه برشــمرد و اظهــار داشــت: 
تــالش می کنیــم بــا  منابــع محــدود ارزی، کاالهــای اساســی، 
مــواد اولیــه خــاص و کاالهــای واســطه ای الزم را تهیــه کنیــم.

ــا  ــت ت ــده اس ــم ش ــرایطی فراه ــروز ش ــزود: ام ــا اف صالحی نی
ــل  ــم در داخ ــی و ه ــازار صادرات ــم در ب ــدی ه ــای تولی واحده
فرصــت خوبــی بــرای فروش داشــته باشــند. به گفته وی، ســال 
گذشــته ۲ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون دالر صــادرات واحدهای صنعتی 
کوچــک بــود که تــالش دولــت بــرای تحقــق آن در ســال  جاری 
و هموارتــر شــدن مســیر صــادرات آن هاســت. رییــس هیــات 
مدیــره و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های 
صنعتــی ایران کمک بــه طرح های دارای پیشــرفت مناســب را از 
دیگــر سیاســت های وزارت صنعــت، معــدن و تجارت برشــمرد 
ــا پیشــرفت بیــش از ۶۰  و اضافــه کــرد: یــک هــزار و ۶۰۰ طــرح ب
درصــد و ۹۰۰ طــرح بــا پیشــرفت بیــش از ۸۰ درصــد در حــال حاضر 
ــم در گام  ــالش می کنی ــه ت ــود دارد ک ــان وج ــتان اصفه در اس
نخســت طرح های با پیشــرفت بیــش از ۸۰ درصــد و در گام بعدی 
طرح هــای بــا پیشــرفت بیــش از ۶۰ درصــد بــه نتیجــه برســد.

رییس اتاق کرمان مطرح کرد:

ایط بازگشت ارز حاصل از صادرات لزوم تسهیل �ش

رییس اتاق بجنورد در بازدید از واحدهای صنع�ت اسفراین مطرح کرد:

تحقق رونق تولید با تالش مضاعف 
برای فعال شدن واحدهای تولیدی

محمود توال�ی در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق کاشان

بخش کشاورزی موتور محرک 
رشد اقتصادی است

در دیدار معاونان وزارت صنعت با هیات نمایندگان اتاق اصفهان مطرح شد:

تعامل بخش خصویص و وزارت صنعت برای مدیریت بازار 
ه مواد اولیه و حذف واسطه ها از زنج�ی

در نشست معاونان صنایع و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با اعضای هیات نمایندگان اصفهان بر ضرورت تعامل بخش 
خصوصی و وزارت صنعت برای مدیریت بازار و حذف واسطه ها از 
زنجیره عرضه مواد اولیه تاکید شد. رییس و اعضای هیات نمایندگان 
اتاق اصفهان به منظور طرح مشکلات فعالان اقتصادی اصفهان 
با معاونان صنایع و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن دیدار و 
گفت وگو کردند. در این نشست که پیرو سفر سرپرست سازمان 
صنعت، معدن و تجارت به اصفهان صورت گرفت، مشکلات 
تولیدکنندگان مرغ برای تامین نهاده ها با محمدرضا کلامی سرپرست 
معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد. 
همچنین در این جلسه سامانه »رهتاب« به عنوان محصول موفق 
یک شرکت دانش بنیان اصفهانی برای عرضه هدفمند کالاهای 
سهمیه ای معرفی شد. در این دیدار سرپرست معاونت بازرگانی داخلی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تفویض اختیار مدیریت 
تقاضای محصولات کشاورزی، پتروشیمی و محصولات فولادی به 
استان اصفهان قول مساعد داد و اعلام آمادگی کرد از ظرفیت های 
سامانه رهتاب برای نظارت و رهگیری جریان کالا و مواد اولیه 
محصولات کشاورزی و پتروشیمی در سطح شبکه توزیع استفاده 
شود. در ادامه حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت، از افزایش 

تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف صادراتی خبر داد و 
گفت: بر اساس سازوکارهای ایجاد شده، به گونه ای برنامه ریزی 
شده است که رایزنان بازرگانی دارای اطلاعات به روز شده و مقرر شد 
جلسات منظم و مداومی بین رایزنان بازرگانی ایران در روسیه، ترکیه، 
عربستان، عراق، افغانستان، سوریه و چین با فعالان اقتصادی استان 
اصفهان برگزار شود. او همچنین از محول شدن مسوولیت مدیریت 
برندهای ملی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و تصریح 
کرد: اقداماتی در خصوص افزایش تعداد برندهای ملی به۴0 برند 
صورت گرفته و اصفهان به عنوان میزبان رویداد نهایی معرفی 
برندهای ملی انتخاب شده است. زادبوم تصریح کرد: کارگروهی 
متشکل از اتاق ایران، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت 
به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات رویه ورود موقت کالا تشکیل 
و دستورالعمل مربوطه آماده شده که در آن مصالح بخش خصوصی 
به خوبی رعایت شده و قرار است این دستورالعمل طی هفته آینده در 
کمیته ماده دو طرح و مصوب شود. در این جلسه مشکلات ناشی از 
دستورالعمل جدید سقف کارت های بازرگانی در واردات برای فعالان 
اقتصادی عنوان و مقرر شد این موضوع در کمیته ای ویژه بررسی و 

پیشنهاد های اصلاحی ارایه شود.
 در دیدار هیات اعزامی اتاق اصفهان با معاون امور صنایع وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز مشکلات »طرح افق« مطرح و مقرر 
شد ظرف مدت یک هفته، نمایندگانی از سوی این معاونت برای 
بررسی مشکلات و ارایه راهکارهای اجرایی لازم به اصفهان سفر 
کنند. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این 
دیدار از رفع محدودیت های سهمیه بندی مواد پتروشیمی خبر 

داد و گفت: محدودیت های اعمال شده صرفا برای جلوگیری از 
سواستفاده های احتمالی در این حوزه بوده و برای فعالانی که حتی 
اقدام به ثبت یک فاکتور کرده اند نیز سهمیه در نظر گرفته شده 
است. صادقی نیارکی افزود: با توجه به اینکه 70 درصد اقلام وارداتی 
سال های قبل کل نیازهای اساسی کشور را تشکیل می داده تمامی 
ارز ثانویه را به این اقلام تخصیص داده ایم. او از رتبه بندی کارت های 
بازرگانی صادرکنندگان با هدف کاهش ریسک بازگشت ارز خبر 
داد و تصریح کرد: با شناسایی و تفکیک صادرکنندگان حقیقی و 
خوش رفتار، به تدریج محدودیت های این فعالان اقتصادی رفع 
خواهد شد. صادقی نیارکی در ادامه توصیه کرد برای تامین بهتر 
نیازهای ارزی استان یک سامانه تهاتر در اتاق بازرگانی ایجاد شود که 
از طریق آن بتوان ارز حاصل از صادرات فعالان استان را برای تامین 
نیاز وارداتی استان استفاده کرد. معاون امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن و تجارت همچنین اعلام کرد با توجه به ارجاع موضوع فولاد به 
حوزه معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل 
تنظیم بازار ورق فولادی با لحاظ کردن مصالح بخش خصوصی 
تنظیم شده و طی هفته های آتی نهایی خواهد شد. صادقی نیارکی 
گفت: در این دستورالعمل حداکثر تلاش برای حذف واسطه ها و 
رانت خواری صورت گرفته و از فعالان اتاق اصفهان در این حوزه 
دعوت می شود نظرات اصلاحی خود را به کارگروه مربوطه ارایه کنند. 
او در مورد مباحث متناسب سازی قیمت عرضه کنندگان مختلف، 
امکان ارایه LC داخلی برای خرید فولاد از شرکت های بزرگ 
دولتی و محدودسازی ارایه سهمیه به تولیدکنندگان اسپیرال گارد 
ریل و Z بر اساس قراردادهای در دست اقدام آنها قول مساعد داد.

رییس اتاق کرمان در نشست هیات نمایندگان این اتاق به بررسی 
مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 97 اختصاص 
داشت، ضمن تاکید بر لزوم تسهیل شرایط بازگشت ارز حاصل از 
صادرات، از تلاش این اتاق برای تحقق این مهم خبر داد. در نشستی 
با حضور رییس و جمعی از اعضای هیات نمایندگان اتاق کرمان، 
مشکلات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 97 برخی 
از فعالان اقتصادی بررسی شد. رییس اتاق کرمان در این نشست 
با اشاره به اینکه بخش مهمی از فعالیت های کنونی اتاق کرمان در 
مورد مشکلات پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان 
است، گفت: این مسایل به صورت سیستماتیک از سوی اتاق ایران 
پیگیری شده و اعضای هیات رییسه اتاق کرمان در جلساتی در بانک 
مرکزی با همین موضوع شرکت داشته اند. سیدمهدی طبیب زاده، 
در رابطه با اینکه بر برگشت ارز حاصل از صادرات تاکید شده، افزود: 
کشور شرایط دشواری را از نظر تامین ارز سپری می کند به گونه ای 
که اعلام می کنند برای تامین ارز موردنیاز دارو نیز مشکل دارند و به 
همین دلیل باید ارز حاصل از صادرات برگردانده شود. او با تاکید بر 
لزوم تسهیل شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات، ادامه داد: اتاق 
کرمان همه تلاش خود را برای تحقق این مهم انجام خواهد داد تا 
هم نیاز ارزی کشور تامین شود و هم صادرکنندگان برای بازگشت ارز 
مشکلات کمتری متحمل شوند. در ادامه عضو هیات رییسه اتاق 

کرمان و نماینده اتاق ایران در کمیته ارزی کشور، گفت: سال 97 به 
دلیل بی ثباتی و تناقض در سیاست های دولت، سال بسیار بدی 
برای صادرکنندگان بود و ضربه سنگینی را به آنها وارد کرد که البته 
صدای آن در سال 98 و 99 درآمد. آرش علوی تصریح کرد: در سال 
97 مشکلات بسیاری به وجود آمد، دو وزیر اقتصادی و رییس کل 
بانک مرکزی تغییر کرد، فاجعه اعلام قیمت ثابت ۴ هزار و 200 تومانی 
ارز و عدم آمادگی کشور در خروج آمریکا از برجام ازجمله آن است.
 او اظهار کرد: ازجمله موارد متناقض مربوط به صادرات در سال 
97، صادرات ریالی به عراق و افغانستان و بازگشت ارز ریالی آن 
و همچنین معافیت های کمتر از یک میلیون یورویی بود که البته 
به طور رسمی اعلام نشد؛ دولت معتقد است اولین بخشنامه 
بانک مرکزی در تاریخ 22 فروردین 97 بوده و بر اساس آن تعهد 
ارزی مطرح است و صادرات ریالی به دو کشور افغانستان و عراق 
نیز تا مردادماه 97 به شرط ثبت در سامانه قابل قبول است. 
علوی، با اشاره به اینکه بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت ایران 
در مواردی کم کاری کردند، افزود: در مواردی در حق فعالان بخش 
خصوصی اجحاف شده و به نظر می رسد دولت اشتباه خود را پذیرفته 

و به همین دلیل تاریخ رفع تعهد ارزی را عقب انداختند.
 عضو هیات رییسه اتاق کرمان گفت: درهرحال صادرکنندگان بر 
اساس بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با صادرات سال 97 خود، 

80 درصد ارز حاصل از صادرات خود را با روش هایی که بانک 
مرکزی در بخشنامه های خود اعلام کرده به چرخه اقتصادی کشور 
بازگردانند و افرادی که تاکنون70 درصد این مهم را انجام داده 
باشند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. او تصریح کرد: 
سامانه امور مالیاتی برای رفع تعهد ارزی سال 97 بسته شده اما در 
صورت رفع تعهد ارزی سال مذکور، در حساب مالیاتی سال 98 
آنها اعمال خواهد شد اما درهرصورت رفع تعهد ارزی را باید انجام 
دهند. علوی افزود: مطابق با دستورالعمل های بانک مرکزی، 
صادرکنندگان درصورتی که رفع تعهد ارزی سال 98 خود را تا پایان 
تیرماه جاری انجام دهند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. 
در این نشست که توسط کمیسیون های بازرگانی و بیمه، بانک 
و مالیات برگزار شد، جمعی از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی 
مسایل و مشکلات خود در رابطه با تعهد ارزی مطرح کردند.

رییس اتاق بجنورد در بازدید از خط تولید واحدهای تولیدی مستقر در شهرک 
صنعتی اسفراین، بر لزوم رفع برخی از محدودیت ها و موانع پیش روی تولید در 
استان تاکید کرد و گفت: تلاش برای رونق تولید و فعال شدن واحدهای تولیدی باید 
مضاعف شود. رییس اتاق بجنورد رییس اتاق بجنورد بر ضرورت فراهم سازی 
زیرساخت ها برای تحقق شعار سال تاکید کرد و گفت: در این زمینه تلاش برای 
رونق تولید و فعال شدن واحدهای تولیدی باید مضاعف شود. سعید پورآبادی، 
در بازدید از خط تولید واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اسفراین، 
به ظرفیت ها و پتانسیل های بالای واحدهای صنعتی و اقتصادی استان اشاره 
کرد و افزود: با حمایت ها و اصلاح برخی از فرآیندها می توان گام های مهمی در 
راستای اشتغال زایی و تحقق جهش تولید برداشت. پورآبادی بر لزوم رفع برخی 
از محدودیت ها و موانع پیش روی تولید در استان خراسان شمالی گفت: یکی از 
برنامه ها در این راستا بازدید از صنایع و آشنایی نزدیک با ظرفیت های آن ها و رفع 
موانع پیش روی است تا بتوانیم با برنامه ریزی مناسب و حمایت دستگاه های 
استان، برنامه ای قوی و مدون برای جهش تولید تدوین کرد. او به بازدید از 
واحدهای صنعتی و تولیدی شهرک صنعتی بجنورد، شیروان و فاروج طی 
هفته گذشته همین ماه اشاره کرد و گفت: این بازدیدها با هدف بررسی و پیگیری 
مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی جهت طرح در جلسات شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی استان در شرایط کنونی تحریم های موجود کشور و 
بحران ویروس کرونا انجام می گیرد. او افزود: در بازدید از شهرک های صنعتی 
اسفراین مهم ترین مشکلات موجود افزایش ارز نیمایی، آنتن دهی ضعیف شبکه 
مخابرات )تلفن همراه( کمبود منابع ارزی و تامین ارز، عدم ثبات قیمت مواد اولیه، 
عدم اولویت شرکت ها در مناقصات و... از اهم مشکلات واحدهای تولیدی 
شهرک صنعتی اسفراین عنوان کرد. این بازدید با حضور نمایندگان دستگاه های 
دولتی استان و شهرستان ازجمله مالیات، تامین اجتماعی، بانک توسعه صادرات، 
شهرک های صنعتی، امور صنایع فلزی سازمان صمت و مخابرات انجام گرفت.

محمود تولایی، رییس اتاق کاشان در نشست کمیسیون کشاورزی 
این اتاق کاشان بر ضرورت توجه به فعالیت های حوزه کشاورزی 
تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی اقتصاد، فقط بخش کشاورزی 
دارای رشد مثبت بوده و توانسته است رشد منفی فعالیت های 
سایر بخش ها را تعدیل کند. رییس اتاق کاشان گفت: امروز موتور 
محرک رشد اقتصادی در حال حاضر کشور کشاورزی است و سایر 
بخش های اقتصادی منفی شش تا هشت پیش بینی می شود و 
تنها بخشی که می تواند ما را به صفر یا منفی دو برساند، کشاورزی 
است اما این بخش اقتصادی مظلوم واقع شده است. محمود 
تولایی در نشست کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و 
محیط زیست اتاق کاشان با اشاره به کاهش میزان دبی چاه های 
قانونی و مجوز دار کشاورزی این منطقه تاکید کرد: برای کنترل و 
نظارت بر آب چاه های کشاورزی باید چاه های غیرمجاز مسدود 
شود. او افزود: کشاورز بر اساس میزان مجوز و آب دهی چاه 
نسبت به لوله و شبکه گذاری برای آبیاری قطره ای و بارانی و دیگر 
روش های نوین برنامه ریزی و هزینه کرده است اما هنگامی که 
میزان مجوز را و برداشت چاه به نصف کاهش می یابد، منابع 
و تجهیزات نوین کشاورزی نیز از بین رفته و کل کار از انتفاع 
خارج می شود چه کسی پاسخگوی این خسارت خواهد بود؟
 او ادامه داد: مطالعات نشان می دهد اگر دولت بتواند جلو متخلفین 
را بگیرد افزایش برداشت از منابع زیاد نیست و سطح معقولی است 
اما بجای برخورد با چاه های غیرمجاز، از برداشت چاه های مجاز 
جلوگیری می کنند. در ادامه مهرداد مرادوند با بیان اینکه مسایل و 
مشکلات کشاورزی در اکثر نقاط کشور یکسان است، اظهار داشت: 
مظلوم ترین بخش مربوط به بخش کشاورزی است و ازاین رو 

مشکلاتی را برای کشاورزی و کشاورز به وجود آورده است و این 
موضوعات در راستای ضد توسعه کشاورزی است. مدیرکل جهاد 
کشاورزی استان اصفهان ضمن انتقاد از ماده 101 و عدم صرفه 
اقتصادی برای کشاورز برای ایجاد واحد کشاورزی در محدوده 
شهری افزود: بهترین راهکار منطقه بندی قانون است و اتفاق 
افتادن آن می تواند به یک نتیجه و اجماع خوبی رسید درحالی که 
دست مدیران کل در این زمینه بسته است. سپس سید تقی 
حجازی، بخش کشاورزی را به عنوان صاحب اصلی آب عنوان کرد 
و اظهار داشت: وی خواستار واگذاری مالکیت آب به مالک اصلی 
آن، بخش کشاورزی شد. عضو هیات رییسه اتاق کاشان افزود: 
اگر در ماهیان زینتی و ... به عنوان شاگرد اول کشور هستیم چون 
از دیرباز مردم در منطقه دو شغله بوده و کشاورزی در کنار صنعت 
رونق داشته و دارد. رییس کانون گل سرخ با اشاره به تحقیقاتی که در 
زمینه مصرف بهینه در دانشگاه صورت گرفته اظهار کرد: دانشگاه 
در زمینه آبیاری و مصرف بهینه آب به پیشرفت بخش کشاورزی 
کمک می کند پس محدودیت در شیوه مصرف آب گذاشته، نه 
اینکه بخش کشاورزی را محدود کنید. در پایان سیدجواد ساداتی 
نژاد با بیان اینکه باید گلخانه را در منطقه توسعه دهیم، اظهار داشت: 
قوانین دست و پا گیر باعث شده است که مشکلاتی برای توسعه 
بخش کشاورزی ایجاد شده است و بر همین اساس لازم است در 
این زمینه اقدامات لازم صورت پذیرد. رییس کمیسیون کشاورزی 
مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر توسعه دام پروری افزود: لازم 
است تا برای پرورش ماهیان آب شور به ویژه ماهی تیلاپیا اقدامات 
لازم صورت پذیرد تا مشاغل قابل توجهی را در این زمینه انجام 
شود چراکه این منطقه پتانسیل های مختلف کشاورزی دارد.
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Iranian Minister of Road and Urban Development Mohammad Eslami announced that Khaf-Herat Railway will come on stream by the end 
of the current Iranian calendar year (March 20, 2021). Eslami said on Friday that a part of Khaf-Herat Railway will be constructed by Iran 
while the remaining part will be built by Afghanistan. Construction operation of the part related to Iran is in the brink of completion, he added. 
The minister said the railway is 66 kilometers from border to Khaf city and stated. “The significance of this huge project is that the railway in 
Afghanistan will be revived, so that the country will be linked with Iran’s national railway network as well as other countries,” he underlined.

Iran›s Railway to Soon Connect to Afghanistan

Economic market | السوق االقتصادي
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An official from the National Iranian Gas Company announced on Monday that Iran’s gas refinery capacity has surplused one billion cubic meters per day. According to 
Masoud Zardouyan, Iranian gas refineries are ready to sustainably meet the domestic network’s demand. In mid-June, the spokesperson of the NIGC Mohammadi Asgari, 
announced the average gas production at Iran’s refineries at 674 million cubic meters per day, showing an increase of 24 mcm/d more than the same time last year. He said 
the average natural gas production was 650 mcm/d. The official further said that the country’s gas consumption was currently at 540 mcm/d.  The steady increase in Iran’s 
gas production has provided the domestic petrochemical players with the opportunity to diversify their feedstocks in a bid to tackle the shortages created in the past years.

Iran›s gas refinery capacity surpasses 1bn mcm/d
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طاقة تكرير الغاز االيراني تتخطى المليار متر مكعب يوميا
انه  الثالثاء  اليوم  زرديان  واضاف  يوميا.  مكعب  متر  المليار  لتتخطى  ايران  في  الغاز  تكرير  طاقة  زيادة  عن  زرديان"  "مسعود  االنتاج  عىل  االشراف  و  التنسيق  شؤون  في  الوطنية  الغاز  شركة  مدير  اعلن 
و30  مليار  نحو  بلغت  الغاز  تكرير  طاقة  ان  واوضح  يوميا.  كعب  متر  المليار  عتبة  التكرير  طاقة  تجاوزت  الجاري  العام  من  االولي  الثالث  الشهور  خالل  المئة  2.2في  بنسبة  الغاز  انتاج  طاقة  زيادة  وبعد 
اىل جاهزية مصافي  وأشار  المنصرم.  العام  المماثلة من  بالفترة  )بدأ في 21 مارس 2020( مقارنة  الجاري  العام  االوىل من  الثالث  الشهور  المئة في  بنسبة 2.2 في  زيادة  بذلك  يوميا مسجال  مليون متر مكعب 
المحددة  المواصفات  اساس  عىل  انتاجها  ويتم  والكبريت   الغازية  والسوائل  والبروبان  البوتان  بين   تتوزع  االيراني  الغاز  منتجات  ان  واضاف  البالد  في  االمداد  شبكة  تطوير  اساس  عىل  الغاز  انتاج 
)يبدا في 21 مارس 2021( القادم  االيراني  العام  اىل 19 مصفاة في  ايران من 18 مصفاة  الغاز في  تكرير  یزداد عدد مصافي  ان  المقرر  انه من  العالم. واضاف  المواصفات في  ادق  تعد من  والتي  المجال  في هذا 

صیرة
أخبار ق

|  خبرهای نفت  | | منطقه ویژه  | 

مدير عامل شركت گاز استان كردستان:

جایگاه های CNG استان كردستان در خرداد 
ماه سال جاری بیش از 14 میلیون م�ت مكعب 

گاز مرصف كردند

مهنــدس احمــد فعلــه گــری مديــر عامــل شــركت گاز اســتان 
 ، CNG كردســتان برنامــه ريــزی هــای انجــام شــده در حــوزه
ســرمايه گــذاری در زمينــه احــداث جايــگاه های عرضــه و روی 
آوردن مــردم بــه اســتفاده از ايــن ســوخت ارزان قيمت و پــاک را 
نشــانه اهميــت گاز طبيعــي در حــوزه حمــل و نقــل دانســت كه 
در نهايــت منجــر بــه كاهــش مصــرف بنزيــن خواهــد شــد. به 
گــزارش كياســت بــه نقــل از روابــط عمومی شــركت گاز اســتان 
كردســتان، مهنــدس احمــد فعلــه گــری در مــورد اهميــت گاز 
طبيعــی در صنعــت حمل و نقــل گفت: تقاضا بــرای انــرژی در 
طــول چنــد دهــه گذشــته افزايــش بــي ســابقه ای يافته اســت 
كــه در بخــش حمــل و نقــل نيز پــس از نصــب موتورهــای گاز 
ســوز روی خودروهــا، صنعــت گاز طبيعــی نقش بســيار مهمی 
در تاميــن ســوخت بخــش حمــل و نقــل ايفــا مــي كنــد. وی 
افــزود: مزايــای اقتصــادی و زيســت محيطــی اســتفاده از گاز 
طبيعــی نســبت بــه ســاير ســوخت هــای فســيلی و توســعه 
ــع شــده اســت  ــع ســازی گاز مــورد توجــه واق ــوژی ماي تکنول
ــی در تمامــی بخــش هــا دارد.  ــت گاز طبيع ــه نشــان اهمي ك
مديــر عامــل شــركت گاز اســتان كردســتان در خصــوص تعداد 
ــال  ــت: در ح ــن گف ــن چني ــتان اي ــای CNG در اس جايگاه ه
حاضــر 52 بــاب جايگاه در ســطح اســتان كردســتان وجــود دارد 
كــه پراكندگــی آنهــا در شهرســتان هــاي ســنندج  15 جايــگاه، 
ســقز 8 جايــگاه، بانــه 4 جايــگاه، ديوانــدره 4 جايــگاه، بيجــار 
3 جايــگاه، مريــوان 4 جايــگاه، كاميــاران 4 جايــگاه، قــروه 3 
جايگاه، دهگالن 2 جايگاه، ســروآباد 2 جايگاه و در شــهرهای 
ــاد شهرســتان قــروه و موچــش شهرســتان  دزج و ســريش آب
كاميــاران نيــز هركــدام يــک جايــگاه در حــال ارايــه خدمــات 
ــا اشــاره بــه مصــرف خــرداد مــاه جايــگاه هــای  اســت. وی ب
ــرف در 49  ــع آوری مص ــا جم ــت: ب ــان داش ــتان بي CNG اس
جايگاه فعال در ســطح اســتان كردســتان كنتورهای نمايشــگر 
ــان  ــب را نش ــر مکع ــزار و 660 مت ــون و 528 ه ــدد 14 ميلي ع
میدهــد كــه بــا مقايســه بــا مصــرف ســال گذشــته نشــانگر 
افزايــش مصــرف گاز طبيعــی در اين بخش اســت . وی بــادآور 
 CNG شــد: در خــرداد مــاه ســال 98 مصــرف كل جايگاه هــای
ــوده اســت . ــر مکعــب ب ــون و 626 هــزار مت اســتان 13 ميلي

         در 3 ماه نخست سال محقق شد
جذب بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ 

ک گاز در كرمان مش�ت
مديرعامــل شــركت گاز اســتان كرمــان اظهــار كــرد: در 
ســه مــاه نخســت امســال بيــش از ۶ هــزار و ۴00 مشــترک و 
ــف  ــای مختل ــی در بخش ه ــد گاز طبيع ــده جدي مصرف كنن
ــع  ــه جم ــتان ب ــی در اس ــاری و صنعت ــی، تج ــم از خانگ اع
ــل از  ــه نق ــت ب ــزارش كياس ــته اند.به گ ــتركان گاز پيوس مش
شــركت گاز اســتان كرمــان، منوچهــر فــالح بــا بيــان اينکــه 
تعــداد مشــتركان گاز طبيعــی در اين اســتان بــه مــرز ۶۶۵ هزار 
مشــترک رســيده اســت، ادامــه داد: از ابتــدای امســال تاكنــون 
ــتان  ــانی اس ــبکه های گازرس ــه ش ــبکه گاز ب ــر ش 3۴0 كيلومت
اضافــه و همچنيــن بيــش از 3 هــزار علمــک بــه متقاضيــان 
گاز در ســطح اســتان واگــذار شــده اســت. وی بــه گازرســانی 
ــزود: از 1۴  ــرد و اف ــاره ك ــز اش ــی ني ــتان های جنوب ــه شهرس ب
شــهر جنوبــی تــا پايــان ســال 98، ســه شــهر گازرســانی شــد 
ــی  ــهر جنوب ــج ش ــال 99 پن ــه در س ــم ك ــی می كني و پيش بين
ديگــر بــه ايــن تعــداد افــزوده شــود. مديرعامــل شــركت گاز 
ــان  ــوب كرم ــه جن ــا ك ــرد: از آنج ــح ك ــان تصري ــتان كرم اس
ــن  ــاور اســت و بزرگ تري ــن اســتان پهن قطــب كشــاورزی اي
ســطح گلخانه هــای كشــور را در خــود جــای داده، گازرســانی 
بــه ايــن منطقه می توانــد دســتاوردهای بســيار خوبــی را برای 
اســتان بــه همــراه داشــته باشــد كــه از جمله آنهــا می تــوان به 
افزايــش ميــزان اشــتغال زايی و محروميت زدايــی در ايــن 
مناطــق بــه دليــل افزايــش توليــد محصــوالت گلخانــه ای و 
راه انــدازی صنايــع توليــدی و صنعتــی مختلــف اشــاره كــرد.

همه شهرهای آذربایجان غر�ب امسال گازدار می شوند
مديرعامل شــركت گاز اســتان آذربايجــان  غربی از گازدار شــدن 
ســه شــهر بــدون گاز باقی مانــده اســتان تــا پايــان امســال خبــر 
داد.بــه گــزارش كياســت بــه نقــل از شــركت ملــی گاز ايــران، 
عليرضــا شــيخی اظهــار كــرد: از ۴۴ شــهر اســتان، ۴1 شــهر 
ــهر  ــه ش ــه س ــانی ب ــتند و گازرس ــد هس ــت گاز بهره من از نعم
باقی مانــده نيــز در حــال انجــام اســت. وی بــا بيــان اينکــه تــا 
پايــان امســال ســه شــهر ميرآبــاد، خليفــان و زرآبــاد از نعمــت 
گاز بهره منــد می شــوند، افــزود: گازرســانی بــه بخــش قطــور 
خــوی نيــز در حــال پيمان ســپاری اســت و در صــورت تاميــن 
ــورد.  ــد می خ ــال كلي ــز امس ــی آن ني ــات اجراي ــار، عملي اعتب
مديرعامــل شــركت گاز اســتان آذربايجان غربــی تصريــح كرد: 
اكنــون هزار و 200 روســتا در اين اســتان از گاز طبيعــی برخوردارند 
و گازرســانی بــه ۶00 روســتا در حال انجام اســت. شــيخی يــادآور 
شــد: بــا اجــرای پروژه هــای گازرســانی متعــددی كــه عمدتــا از 
ســال 92 آغــاز شــد، هم اكنــون 99.99 درصــد جمعيــت شــهری 
ــد. ــت گاز بهره مندن ــتايی از نعم ــت روس ــد جمعي و ۷1 درص
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شمار جایگاه های عرضه سوخت استان یزد 
به ۱۳۸ باب رسید

اســتان  ســوخت  عرضــه  جايگاه هــای  شــمار 
در  جديــد  جايــگاه  يــک  از  بهره بــرداری  بــا  يــزد 
رســيد. بــاب   138 بــه  يــزد  شــهر  رســالت  بلــوار 
ملــی  شــركت  از  نقــل  بــه  كياســت  گــزارش  بــه 
ايــن  يــزد،  منطقــه  نفتــی  فرآورده هــای  پخــش 
حضــرت  ثامن الحجــج  والدت  بــا  هم زمــان  جايــگاه 
علــی بــن موســی الرضــا )ع( و بــا حضــور فرمانــدار 
شــد. افتتــاح  محلــی  مقام هــای  از  جمعــی  و  يــزد 

آييــن  در  يــزد  منطقــه  مديــر  انتظــاری،  عبدالرضــا 
ــالت«  ــگاه »رس ــت: جاي ــگاه گف ــن جاي ــرداری از اي بهره ب
توســط بخــش خصوصــی احــداث شــده و تحــت پوشــش 
ــت. ــوخت اس ــع س ــره ای توزي ــركت های زنجي ــی از ش يک
ايــن  متــری   200 و  هــزار  يــک  مســاحت  بــه  وی 
ــازل  ــا 32 ن ــگاه ب ــن جاي ــزود: اي ــرد و اف ــاره ك ــگاه اش جاي
)1۶ نــازل بنزيــن معمولــی و 1۶ نــازل بنزيــن ســوپر( 
اســت. عزيــز  هموطنــان  بــه  خدمــات  ارايــه  آمــاده 
توســط  راه انــدازی  بــرای  اينکــه  بيــان  بــا  انتظــاری 
هزينــه  ريــال  ميليــارد   3۵ خصوصــی  بخــش 
جايــگاه  ايــن  افتتــاح  كــرد:  اظهــار  اســت،  شــده 
اســت.  كــرده  فراهــم  نيــز  را  نفــر  اشــتغال  11  زمينــه 

ن پایانه نف�ت شمال  خط لوله ارتباطی ب�ی
و پخش ساری برقرار شد

نفتــی  پايانــه  بيــن  ارتباطــی  اينــچ   12 لولــه  خــط 
كارشناســان  تــالش  بــا  ســاری  پخــش  و  شــمال 
شــد. ســاخته  شــمال  منطقــه  كاركنــان  و 
ــه  ــوط لول ــركت خط ــل از ش ــه نق ــت ب ــزارش كياس ــه گ ب
و مخابــرات نفــت ايــران – منطقــه شــمال، اســحاق 
ــركت  ــن ش ــه اي ــوط لول ــرات خط ــس تعمي ــيری، ريي اردش
در  منطقــه  كاركنــان  فعــال  مشــاركت  بــه  اشــاره  بــا 
زمينــه  در  ســتاد  ابالغــی  و  اجرايــی  سياســت های 
ــا  ــچ ب ــه 12 اين ــط لول ــاخت خ ــوخت، از س ــازی س ذخيره س
هــدف برقــراری ارتبــاط و انتقــال بنزيــن از شــركت پخــش 
ــه نفتــی شــمال خبــر داد. ــه مخــازن پايان ناحيــه ســاری ب
ــان  ــر از كاركن ــاركت 1۵ نف ــا مش ــروژه ب ــن پ ــزود: اي وی اف
ــک  ــری، مکاني ــه، تراب ــوط لول ــرات خط ــای تعمي واحده
و حفاظــت از خوردگــی در مــدت ســه هفتــه انجــام و 
ــری  ــه 2۵0 مت ــط لول ــد از خ ــن جدي ــک الي ــاس آن ي براس
بــه قطــر 12 اينــچ و تجهيــزات الزم بيــن تأسيســات 
بــا  نــکا  در  مســتقر  ســاری  ناحيــه  پخــش  شــركت 
ــد.   ــدازی ش ــاخته و راه ان ــمال س ــی ش ــه نفت ــازن پايان مخ
اردشــيری بــا قدردانــی از تــالش كاركنــان در اجــرای 
خــط  ايــن  ســاخت  جريــان  در  گفــت:  پــروژه  ايــن 
نفتــی  پايانــه  مخــازن  ورودی  الين هــای  لولــه، 
شــد. تميــزكاری  و  تخليــه  خــام  نفــت  از  شــمال 

عملیات قطع و وصل درخط ۱۶ اینچ ساری 
ن های سوالر مغانک به تورب�ی

بــا پايــان عمليــات قطــع و وصل روی خــط 1۶ اينــچ ارتباطی 
ســاری مغانــک، امــکان برداشــت از مخــازن موجــود در اين 
مركــز  و تزريــق از طريــق توربين هــای ســوالر فراهم شــد.

ــركت  ــران ش ــه ته ــل از منطق ــه نق ــت ب ــزارش كياس ــه گ ب
ــات،  ــا بي ــران، عليرض ــت اي ــرات نف ــه و مخاب ــوط لول خط
معــاون فنــی خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت منطقــه 
تهــران نيــز در ايــن بــاره گفــت: پــس از اخــذ مجــوز توقــف 
ــان  ــاعت، همکارانم ــدت 2۴ س ــه م ــت گاز ب ــط نف روی خ
درصــدد تخليــه خــط برآمدنــد كــه ايــن مرحلــه 10 ســاعت 
بــه طــول انجاميــد و در ادامــه 1۴ ســاعت زمــان نيــاز 
ــذارد. ــر بگ ــت س ــدی را پش ــل بع ــات مراح ــا عملي ــود ت ب
وی گفــت: پيــش از انجــام قطــع و وصــل، حفــاری محوطه 
صــورت گرفــت و به منظــور فلــش كــردن مســير حــد فاصل 
مخــزن تــا محــل مذكــور اقدام هــای الزم بــرای هــات تــپ 
يــک اينچ خروجی مخــزن ۵0۶ اجرا شــد و پس از هماهنگی 
بــا منطقــه شــمال بــرای بســتن ولــو كيلومتــر 103 كــه پيــش 
از عمليــات صــورت گرفتــه بــود، عمــاًل پــروژه كليــد خــورد.

ورودی  از  دنــده ای  لوله كشــی  از  پــس  افــزود:  بيــات 
مخــزن، چهــار اكواليــزر در محــل انشــعابی 300 + 91 
نصــب و در حالــی كــه سيســتم حفاظــت از زنــگ از 
روز قبــل خامــوش شــده بــود، مــواد موجــود در خــط 
ميليــون  يــک  مقــدار  بــه  اســتاتيک  از  اســتفاده  بــا 
ولــو  چــک  اكواليــزر  طريــق  از  ليتــر  هــزار   ۷00 و 
كيلومتــر ۴1 در مخــازن نيــروگاه دماونــد تخليــه شــد.

ــه  ــت منطق ــرات نف ــه و مخاب ــوط لول ــی خط ــاون فن مع
ــات  ــن عملي ــد اي ــه در فرآين ــه اينک ــاره ب ــا اش ــران ب ته
واحدهــای بهره بــرداری مغانــک، تلمبه خانــه اصلــی، 
مکانيــک، ترابــری، تعميــرات خــط و ســاختمان مشــاركت 
و همــکاری كرنــد، تاكيــد كــرد: بــا بــرش به وســيله 
كلدكتــر، فابريکــت، نصب ولــو 1۶ اينــچ كالس ۶00 فلنچی، 
ــی پــس از مــاگ پــالگ كــردن  جوشــکاری و تســت پی ت
طرفيــن لولــه، ايــن پــروژه بــا موفقيــت بــه پايــان رســيد.

وشیمی های  وشیمی هگمتانه به زودی به جمع پ�ت پ�ت
فعال ایران می پیوندد

كت میل حفاری اع در �ش ثبت اخ�ت

وگاه های بادی با سیستم انتقال هیدرولییک طراحی شد برج ن�ی

وشیمی گچساران  فت طرح پ�ت روند پی�ش
د شتاب می گ�ی

ات  ی از روند تعم�ی تسهیل گزارش گ�ی
كت پاالیش نفت اصفهان ات �ش ن تجه�ی

دی گام بلند پاالیشگاه تهران به منظور تحقق اهداف راه�ب

طرح زیست محیطی انتقال پساب شهری پاالیشگاه تهران اجرا�ی می شود

طرح زيست محيطی انتقال پساب فاضلاب شهری پالايشگاه نفت 
تهران به منظور حفظ منابع آبی، رعايت الزامات زيست محيطی و 
نيز استفاده مجدد صنعتی و آبياری فضای سبز اجرايی می شود.
به گزارش كياست به نقل از شركت پالايش نفت تهران، رضا حيدری، 
مسوول ابزار دقيق اداره مهندسی طرح های شركت پالايش نفت 
تهران و مدير اجرايی اين پروژه در اين باره گفت: با اجرايی شدن 
اين طرح بر پايه الزامات زيست محيطی و به منظور تحقق اهداف 
راهبردی و پاسخگويی به بخشی از مسووليت های اجتماعی، 
پساب فاضلاب شهری پس از تصفيه در پالايشگاه تهران مورد 
استفاده صنعتی و آبياری فضای سبز قرار خواهد گرفت. وی افزود: 
شرايط اجتناب ناپذير كنونی نظير رشد سريع جمعيت و بحران جدی 
منابع آب به ويژه خشک سالی های اخير، سازمان های صنعتی را 
مجبور به جست وجو برای يافتن منابع جديد آب كرده است كه از جمله 
راهکارهای موجود در اين زمينه، بازيافت و استفاده مجدد از منابع آبی 
است كه قبلا استفاده شده است. مسوول ابزار دقيق اداره مهندسی 
طرح های شركت پالايش نفت تهران و مدير اجرايی اين پروژه تاكيد 
كرد: بازيافت پساب ها و رواناب ها، نه تنها در تامين آب مورد نياز 
برای مصارف مختلف سودمند است، بلکه سبب صرفه جويی در 
مصرف آب آشاميدنی و هزينه های زيرساختی خواهد شد. حيدری 
با اشاره به طرح جايگزينی پساب تصفيه شده شهری با آب شهری 

به عنوان يکی از سناريوهای موردنظر در برنامه های سند مديريت 
راهبردی شركت پالايش نفت تهران بيان كرد: طرح جايگزينی 
پساب تصفيه شده شهری با آب شهری، از جمله سناريوهای 
موردنظر در برنامه های سند مديريت راهبردی است كه در دو فاز 
تعريف و پيگيری شده است؛ در فاز نخست انتقال پساب تصفيه شده 
جنوب تهران با اجرای لوله كشی 32 اينچ به طول تقريبی ۴ هزار متر 
از تصفيه خانه جنوب شهرری در قالب قرارداد و موافقت نامه خريد 
تضمينی پساب تصفيه شده شهری تعريف شده و به بهره برداری 
رسيده است، همچنين به موازات آن، فاز دوم طرح شامل احداث 
واحدهای تصفيه پساب در محل پالايشگاه با ظرفيت ۶00 ليتر بر 
ثانيه، برای تامين آب صنعتی و آب كشاورزی مورد نياز پالايشگاه 
تعريف و در حال اجرا است. وی افزود: با اجرای اين طرح، سالانه 
19 ميليون مترمکعب پساب فاضلاب جنوب تهران برابر با استاندارد 
مصوب سازمان محيط زيست كشور براساس قرارداد و موافقت نامه 
خريد تضمينی فی مابين به مدت 30 سال از زمان بهره برداری با دبی 
متوسط ۵2 هزار مترمکعب در روز به پالايشگاه نفت تهران تحويل 
می شود، همچنين با اجرای كامل فاز دوم طرح، از آب شهر ورودی 
به پالايشگاه كاسته شده و اين مقدار به شهرها، شهرک ها و روستاهای 
بخش شهرری اختصاص می يابد و به طور كلی علاوه بر مرتفع شدن 
كمبود آب در منطقه، ارتقای وضعيت آب بهداشتی جنوب پايتخت 
را به همراه خواهد داشت. مدير اجرايی پروژه انتقال پساب شهری 
پالايشگاه تهران درباره ديگر مزايای اين پروژه گفت: پساب شهری 
پس از تصفيه در اين شركت جايگزين مصارف صنعتی )توليد آب با 
كيفيت DM به منظور استفاده به جایBFW، آب جبرانی برج های 
خنک كننده، تهيه آب با مشخصات آب شهر برای واحد DM، آب 
آتش نشانی، تأمين انواع آب های صنعتی طرح ها و پروژه های آتی 

پالايشگاه و...( با كيفيت بهتری می شود. حيدری تصريح كرد: 
افزون بر آن از مزايای اجرای اين طرح می توان به توليد آب بدون 
املاح )DM( برای تامين آب صنعتی مورد نياز ديگ های بخار قديمی 
و همچنين توليد آب جبرانی برج های خنک كننده با TDS پايين و 
كاهش دورريز آب اشاره كرد كه اين مهم در نهايت موجب كاهش 
مشکلات عملياتی خواهد شد. وی بهتر شدن شرايط آب ورودی  به 
بويلرها و آسيب پذيری كمتر آنها و همچنين كاهش گرفتگی مبدل ها 
و خطوط را از ديگر مزايای اجرای اين پروژه عنوان كرد و گفت: 
خوشبختانه هم اكنون بخشی از پساب دريافتی از تصفيه خانه جنوب 
شهرری با بهره برداری از فاز اول، برای مصارف آبياری فضای سبز 
و جنگل كه سال ها در اثر خشکسالی دچار آسيب های جدی شده 
بودند، مورد استفاده قرار گرفته كه كمک شايانی به آبادانی فضای 
سبز و جنگل پيرامون پالايشگاه كرده است. مسوول ابزار دقيق اداره 
مهندسی طرح های شركت پالايش نفت تهران تاكيد كرد: فاز دوم 
طرح )احداث واحدهای تصفيه پساب در محل پالايشگاه(، به رغم 
شرايط تحريم ها، حدود 32 درصد پيشرفت داشته است و تاكنون 
اقدام هايی نظير اجرای مسير خط لوله )PIPLINE( به طول تقريبی 
۷ هزار و ۵00 متر در سايزهای مختلف، اجرا و بهره برداری از مسير 
جنگل و انشعابات آن به طول تقريبی ۴ هزار ۵00 متر در سايزهای 
مختلف، اجرای بيش از 80 درصد از مخازن سازه ای بتنی، احداث 
ساختمان اتاق كنترل مركزی و اجرای قريب به 1۵ درصد مخازن 
فلزی در قالب فازم دوم اين طرح اجرايی شده است. وی تصريح كرد: 
با اجرای كامل اين طرح جهادگونه، ضمن كاهش ريسک عملياتی و 
تداوم آن، به ميزان قابل ملاحظه ای از مصرف آب شرب در پالايشگاه 
كاسته خواهد شد كه با اجرای اين مهم، صرفه جويی اقتصادی و 
اجتماعی قابل توجهی در كلانشهر تهران به ارمغان خواهد آورد.

طرح پی وی سی گريد پزشکی پتروشيمی هگمتانه به عنوان يکی 
از طرح های جهش دوم صنعت پتروشيمی قرار است پاييز امسال 
به بهره برداری رسمی برسد. به گزارش كياست به نقل از شركت 
ملی صنايع پتروشيمی، بهزاد محمدی در جريان سفر به همدان 
در بازديد از تاسيسات تصفيه خانه فاضلاب اين شهر با ظرفيت 
هزار و 300 ليتر در ثانيه و تصفيه ۷00 ليتر در ثانيه گفت: با توجه به نياز 
پتروشيمی هگمتانه به 23 ليتر آب در ثانيه، نياز اين مجتمع به طور 
كامل تامين می شود و شرايط برای تامين آب پتروشيمی ابن سينا 
نيز فراهم است. وی همچنين ضمن بازديد از روند اجرای طرح 
توليد پی وی سی گريد پزشکی پتروشيمی هگمتانه، در نشست 
راه اندازی اين طرح با حضور استاندار همدان، نمايندگان اين شهر در 
مجلس شورای اسلامی و رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس 
حاضر شد. در اين نشست سيد سعيد شاهرخی، استاندار همدان با 

قدردانی از تلاش ها و حمايت های شركت ملی صنايع پتروشيمی 
برای تکميل اين طرح گفت: خوشبختانه روند ساخت پتروشيمی 
هگمتانه در يک سال گذشته شتاب مطلوبی گرفت و امسال به طور 
رسمی به بهره برداری می رسد. بر اساس اين گزارش، در جريان اين 
بازديد مديران اين طرح گزارشی از روند ساخت و برنامه ريزی های 
انجام شده در مسير راه اندازی كامل اين طرح توسعه ای ارايه كردند و 
اعلام شد قرارداد بلندمدت تامين خوراک با پتروشيمی غدير به زودی 
امضا می شود. شهريور سال 81، مجوز تاسيس پتروشيمی هگمتانه 
از سوی شركت ملی صنايع پتروشيمی صادر شد، اما اين پروژه كه قرار 
است پس از راه اندازی، PVC گريد پزشکی ويژه مصارف پزشکی 
و دارويی توليد كند، در ميانه راه دچار توقف شد. با اين حال پس از 
چند سال ركود كه يکی از عوامل آن تركيب سهامداران آن بود، از 
پارسال منابع مالی مورد نياز برای تکميل اين طرح تأمين شد. اين 

طرح به منظور توليد PVC گريد پزشکی به روش سوسپانسيون با 
ظرفيت سالانه ۴۵ هزار تن )3۶ هزار تن پودر و 9 هزار تن گرانول( 
در زمينی به مساحت 1۵ هکتار در كيلومتر 10 جاده همدان - تهران 
قرار است پاييز امسال به بهره برداری برسد. دانش فنی اين واحد 
متعلق به شركت ايتاليايی IGS است و با مشاركت بخش خصوصی 
و شركت ملی صنايع پتروشيمی ساخته شده است. همه مجوزهای 
محيط زيست، آب، سوخت و خوراک طرح پتروشيمی هگمتانه، 
شامل سه واحد فرآيندی، يوتيليتی و آفسايت، دريافت شده است.

شركت ملی حفاری ايران برای نخستين  بار موفق به طراحی برج 
نيروگاه های بادی با چند پره سری روی يک يا چند شافت با سيستم 
انتقال توان مکانيکی به صورت هيدروليکی شد.به گزارش كياست 
به نقل از شركت ملی حفاری ايران، عبداله سعيدی اصل، كارشناس 
ارشد مديريت پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت اين شركت 
درباره اين اختراع كه به تازگی به ثبت داخلی و بين المللی رسيده 

است، گفت: نيروگاه های بادی امروزی با وجود پيشرفت هايی كه در 
مراحل ساخت داشته اند هنوز هزينه های مترتب بر بهره برداری آنها 
بالاست و به نسبت هزينه هايی كه صرف می شود، بازدهی كمتری 
دارند. اين مشکلات به لحاظ بالا بودن وزن و قيمت تجهيزات و 
محدوديت های فنی كه در تاورهای اين گونه نيروگاه هاست، 
امکان استفاده حداكثری و دريافت بيشترين توان از جريان باد را 
محدود می كند.  سعيدی اصل با بيان اينکه كنترل و بهره برداری 
از اين نيروگاه ها دارای مشکلات زيادی است، ادامه داد: هدف از 
اين اختراع برطرف كردن مشکلات پيش گفته، كاهش هزينه ها و 
افزايش بهره وری انرژی توليدی و جذب شده از انرژی باد است.  
اين مخترع جوان كه دارای مدرک كارشناسی ارشد رشته مکانيک 
با گرايش ساخت و توليد و عضو بنياد ملی نخبگان كشور است، 

گفت: توربين های بادی نسل گذشته به صورت تک پروانه ای و 
تک شافت با كوپل مستقيم به گيربکس و سپس به ژنراتور متصل و 
مجموعه تجهيزات جانبی و كنترلی آنها در بالای برج نصب می شود 
كه مشکلاتی را از نظر فنی و تخصصی و مراحل تعمير به دنبال دارد، 
از اين رو در طراحی و اختراع جديد اين معايب با استفاده حداكثری 
از توان جريان بادهای گذرا روی چند برجک و يک تاور  برطرف 
می شود.  وی با اين توضيح كه در طراحی سيستم جديد تغييرات 
زيادی با هدف بهينه سازی مباحث آيروديناميکی، كنترلی و بهبود 
متريال و وزن انجام شده است، افزود: با پی جويی و مطالعات ميدانی 
وسيع در موضوع توربين های بادی در ايران و جهان، می توان 
ادعا كرد اختراع جديد كه در مراحل تجاری سازی است مکمل 
دست يافته های متخصصان در حوزه انرژی و محيط زيست است.

مديرعامل طرح پتروشيمی گچساران با اعلام 
تامين منابع مالی لازم برای اجرای اين پروژه گفت: 
در آينده نزديک روند پيشرفت طرح پتروشيمی 
گچساران سريع تر خواهد شد. به گزارش كياست 
به نقل از شركت پتروشيمی گچساران، سعيد 
زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، 
معدن و تجات )صمت( ضمن بازديد و اعلام 
رضايت از پيشرفت اين طرح، اظهار كرد: با توجه به 
وضع اين پروژه، ظرفيت لازم برای اجرای به موقع 
واحدها و بخش های مربوطه وجود دارد و اميد 
است با روند موجود، شاهد به بهره برداری رسيدن 
اين پروژه در آينده نزديک باشيم. مصطفی 
حيدريان، مديرعامل پتروشيمی گچساران نيز 
هدف از بازديد مسوولان وزارت صنعت، معدن 
و تجارت را پيگيری و در جريان قرار گرفتن 
مشکلات پيشين و كمک به تسهيل در موضوعات 

پيش رو اعلام كرد. وی با اشاره به اينکه بخش 
عمده ای از مشکلات ايجادشده ناشی از شرايط 
تحريم با اتخاذ تدابير لازم رفع شده و منابع مالی 
لازم برای اجرای پروژه با مساعدت سرمايه گذاران 
و پيگيری های لازم در حال تامين است، افزود: 
هم اكنون بخش های مختلف اين پروژه در 
حال فعاليت اند و با برگزاری مناقصه هايی كه 
به تازگی پيمانکاران مربوطه نيز مشخص 
شده اند، در آينده نزديک روند پيشرفت پروژه 
سريع تر می شود و شاهد تغييرها چشمگير و 
محسوس خواهيم بود. پتروشيمی گچساران 
سالانه يک ميليون و 2۵0 هزار تن خوراک اتان از 
پالايشگاه بيدبلند خليج فارس واقع در بهبهان 
دريافت خواهد كرد كه با بهره برداری از اين 
طرح، سالانه يک ميليون تن اتيلن از اين كارخانه 
توليد و روانه بازارهای مربوطه خواهد شد.

كارشناسان واحد نگهداري و تعميرات  شركت 
پالايش نفت اصفهان، سيستم تسهيل كننده 
گزارش گيری از روند دقيق و شفاف تعميرات 
تجهيزات  اين شركت را پياده سازی كردند.
مهندس ارشد نگهداري و تعميرات ماشين آلات 
دوار شركت پالايش نفت اصفهان در اين باره 
گفت: در حال حاضر با توجه به لزوم جاری 
سازی سيستم كامپيوتری مديريت نگهداری 
و تعميرات در پالايشگاه، بخش های مختلف 
كار همچون موضوع نهادينه نمودن صدور 
دستور كارهای تعميراتی و تکميل و بستن 
آنها و نيز پيگيری و اجراي دستوركاهای 
پيشگيرانه ماشين های دوار به طور جدی 
در دستوركار اين واحد قرار گرفته است. 
همچنين تا قبل از اين، گزارش گيری از روند 
 Excell تعميرات تجهيزات، از طريق برنامه

و به صورت روزانه انجام می شد كه البته اين 
عملکرد موجب می گرديد گزارش گيری با 
مشکل مواجه شود و حتی وقت گير باشد.

اين  افزود:  طرح  مجری  قربانی  سعيد 
اين  رفع  براي  كه  شد  باعث  موضوع 
نهايت  در  و  بينديشيم  چاره ای  معضل 
ارشد  با هماهنگي حميد كريمی مهندس 
كنترل، نگهداری و تعميرات پيشگيرانه، 
به منظور شفاف سازی، در قالب سيستم
CMMS، روند تمام فعاليت های تعميراتی 
تا  ابتدا  از  انجام  حال  در  و  شده  انجام 
پايان كار، ثبت شده و پيگيري می شود. 
 وي افزود: از مزاياي اين طرح می توان 
و  تعميرات  روند  آسان  دسترسی  به 
مربوطه  عملکردهای  بودن  شفاف 
كرد. اشاره  نياز  مورد  زمان  هر  در 
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 Iran’s capacity of renewable power production reached 825 megawatts, according to the data by Renewable Energy and En-
ergy Efficiency Organization. The data also showed that the number is expected to double as other projects are under con-
structed with a total capacity of 821 MW. The Energy Ministry’s latest data indicate that Iran has produced over 4.88 billion kilo-
watt-hours of electricity from renewable sources since the focus from fossil fuels to greener energies was shifted in mid-2009. This 
volume of clean energy produced during July 2009 to early July 2020 has cut the consumption of 1.386 billion cubic meters of fossil 

Iran Reaches 827 MW Capacity of Renewable Energy
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توليد ما يزيد عن ربع الكهرباء في البالد دون الحاجة اىل الوقود األحفوري
الموقع  تقرير  األحفوري. وحسب  الوقود  اىل  الحاجة  البالد دون  المولدة في  الكهرباء  ربع  يزيد عن  ما  توليد  للحكومة،  الدؤوبة  الجهود  آذار/مارس( بفضل  )اإليراني-إنتهى في 20  الماضي  العام  تم في 
اإلعالمي لوزارة الطاقة اليوم السبت، تم توليد أكثر من 25 في المائة من الطاقة الكهربائية في محطات توليد الطاقة في البالد خالل العام الماضي بواسطة مولدات البخار لوحدات الدورة المركبة، 
ما  ساعة   / كيلوواط  مليار  و459  ألفا   76 توليد  وتم  الخصوص.  وجه  عىل  األحفوري  والوقود  الوقود  من  نوع  أي  استخدام  دون  الجديدة  الطاقات  ومحطات  والنووية  الكهرومائية  الطاقة  ومحطات 
اإلضافي. األحفوري  الوقود  أي  الوقود  استخدام  دون  من  ساعة،   / كيلوواط  مليار  و658   ألفا   312 بلغت  التي  الماضي،  العام  خالل  البالد  في  المولدة  الكهرباء  إجمالي  من  المائة  في   25.4 رةيعادل 
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ن و انتقال آب به شهرک های صنع�ت  تام�ي
هرمزگان با جدیت دنبال می شود

کیاسـت-مدیرعامل شـرکت آب منطقـه ای هرمـزگان 

گفت: در راسـتای اجـرای منویـات مقام معظـم رهبری 
تحقق جهـش تولیـد در دسـتور کار آب منطقه ای اسـت 
بـه همیـن جهـت تامیـن و انتقـال آب بـه شـهرک های 
صنعتـی با جدیـت دنبـال می شـود. به گزارش احتسـاب 
بـه نقـل ازپایـگاه اطلاع رسـانی وزارت نیـرو )پـاون(، 
شـهرك های صنعتـی بـا هـدف ایجـاد هماهنگـی، 
اسـتفاده مطلـوب از امكانـات زیربنایـي و ارایـه خدمات 
مناسـب و ضـروري بـراي متقاضیـان سـرمایه گذاري 
در زمینـه تولیـدات صنعتـی ایجـاد مي شـوند و می توان 
آن هـا را یكـی از مهم تریـن بخش هـای اقتصـادی 
جامعـه دانسـت. گسـترش شـهرك هاي صنعتـي بـراي 
تقویـت و تنـوع بخشـي و چنـد سـویه کـردن اقتصـاد و 
بـالا بـردن اسـتانداردهاي زندگـي بسـیار مفیـد خواهنـد 
بـود و می تواننـد بـرای بهبـود وضعیـت تولیـد، اشـتغال 
و ایجـاد درآمـد ملـي نقـش مهمـی را ایفـا کنند.اسـتان 
هرمـزگان بـا دارا بـودن زیـر سـاخت هاي گسـترده ای 
نظیـر خطـوط ارتبـاط ریلـي و جـاده اي، پایانه هـای 
بـزرگ حمـل و نقـل دریایـی و کارخانه هـای عظیـم در 
حوزه هاي انرژی، فـولاد، آلومینیوم از پتانسـیل ویژه ای 
بـراي ایجـاد شـهرك های صنعتـی برخـوردار اسـت. 
بـا توجـه بـه محدودیت هـای  منابـع آبـي اسـتان، عدم 
تامیـن و انتقـال آب مـورد نیـاز صنایـع به عنـوان یكي از 
مهم تریـن معضـلات و دغدغه هایـي اسـت کـه مي تواند 
در ایجاد شـهرك های  جدید و یا توسـعه و بهره برداري از 

شـهرك های صنعتـي موجـود اختـلال ایجـاد کنـد.

بیش از 90 درصد ظرفیت سدهای
 استان همدان پر است

کیاسـت-مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای اسـتان همدان 

با اشـاره بـه ظرفیـت سـدهای اسـتان، از پر بـودن بیش 
از 90 درصدی اکثر سـدهای اسـتان خبـر داد. به گزارش 
احتسـاب بـه نقـل ازپایـگاه اطلاع رسـانی وزارت نیـرو 
)پـاون(، منصـور سـتوده، بـا اشـاره بـه اینكـه بارندگـی 
سـال جاری 457 میلی متـر بود، گفـت: میـزان بارندگی 
امسـال نسـبت به سـال آبـی گذشـته کـه بارشـی معادل 
604 میلی متـر داشـتیم کاهشـی 24 درصـدی نشـان 
می دهـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه نسـبت بـه بلندمدت 
32 درصـد رشـد داشـته ایم. مدیرعامـل شـرکت آب 
منطقه ای همـدان افـزود: 115 لیتـر در ثانیه آب به سـد 
اکباتـان وارد می شـود کـه در نتیجـه حجـم فعلی سـد که 
بالغ بر 30 میلیـون مترمكعب اسـت، 91 درصد پر شـده 
اسـت. از ایـن میـزان 1100 لیتـر در ثانیـه بـه مصـرف 
شـرب می رسـد. وی افـزود: اکنـون بـه سـد آبشـینه و 
سـد شیرین سـو آب وارد نمی شـود، امـا 90 درصـد از 
حجم 4.5 میلیون مترمكعبی سد آبشـینه و حجم 3.96 
میلیـون مترمكعبـی سـد شیرین سـو پـر اسـت. سـتوده 
بیان کرد: در ملایر نیـز 96 درصد از حجـم 43.4 میلیون 
مترمكعبی سـد کلان پـر اسـت. 0.6 مترمكعـب در ثانیه 
به این سـد آب وارد می شـود. وی خاطرنشـان کـرد: 94 
درصـد سـد سـرابی نیـز پـر اسـت. ایـن سـد مخزنـی با 
حجم 8.6 میلیـون مترمكعـب دارد و ورودی آن 0.115 
مترمكعب در ثانیه است. 44 درصد از حجم 2.3 میلیون 
مترمكعبـی مخـزن سـد شـنجور نیـز اکنـون پـر اسـت. 
سـتوده در پایـان افـزود: همان گونـه کـه ذکـر شـد اکثـر 
سدهای اسـتان بیش از 90 درصد از حجمشان پر است.

ور�ت  بازچرخا�ن آب در یزد �ن
اجتناب ناپذیر است

کیاسـت - مدیر محیـط زیسـت و کیفیت منابع آب شـرکت 

آب منطقه ای یزد بر ضرورت اجتنـاب ناپذیر بازچرخانی 
آب در ایـن اسـتان تاکید کرد.

به گـزارش احتسـاب بـه نقـل از پایـگاه اطلاع رسـانی 
وزارت نیـرو )پـاون(، "ناهیـد غـلام نـژاد" در میزگـرد 
بررسـی صنایـع آلوده کننـده منابـع آب و محیط زیسـت 
کـه بـا تاکیـد بـر بازچرخانـی و تصفیـه پسـاب واحدهای 
تولیـدی در شـرکت آب منطقـه ای یـزد برگـزار شـد، 
گفت: بـا بیـان این کـه بخش اصلـی آب مـورد اسـتفاده 
مـردم توسـط چاه هـای اسـتان تامیـن می شـود و آب 
انتقالی تنها بـرای جبران کسـری و شیرین سـازی منابع 
موجود مورد اسـتفاده قـرار می گیرد، اظهار کـرد: یكی از 
اساسـی ترین وظایـف در شـرایط کنونـی توجه بـه حفظ 
سـفره های زیرزمینـی اسـت کـه ایـن موضـوع از طریق 
همكاری مـردم و در سـایه تـلاش و برنامه ریـزی علمی 
بـا اقدام هـای مناسـب بر اسـاس شـرایط موجود اسـتان 
قابـل تحقـق اسـت. وی گفـت: بـرای حفـظ منابـع آب 
شـرب سـالم موجود، تاکنون ۹ محـدوده و قلمـرو )زون( 
در مناطـق مختلـف پیش بینـی شـده کـه دسـتگاه های 
متولی مجاز بـه صدور هیـچ گونه مجوزی بـرای فعالیت 
واحدهـای تولیدی و صنعتـی در این محدوده ها نیسـتند 

و منابـع موجـود از هـر لحـاظ حراسـت می شـود.

1006 روستای کردستان زیر پوشش 
کت آبفا قرار دارند  خدمات �ش

کیاسـت-مدیرعامل شـرکت آبفـای کردسـتان گفـت: 

1006 روسـتای اسـتان از خدمـات شـرکت آب و 
فاضـلاب کردسـتان بهره منـد هسـتند.

به گـزارش احتسـاب بـه نقـل ازپایـگاه اطلاع رسـانی 
وزارت نیـرو )پاون(، "محمدحسـین محمـدی" اظهار 
کرد: در حال حاضر از مجموع 1677 روسـتای اسـتان 
1542 روسـتا دارای تاسیسات لوله کشـی بوده و از این 
تعداد 536 روسـتا دارای تاسیسـات فرسـوده هستند.

وی با بیـان اینكه بـا توجه به مشـكلاتی که 94 روسـتا 
دارند آبرسـانی سـیار به آنها انجام می گیرد، افـزود: از 
این 94 روسـتا 45 روسـتا به دلیل کمبـود آب چاه های 
داخـل روسـتا و 49 روسـتای دیگر بـه دلیـل غیرقابل 
شـرب بودن آب چاه های موجود در روسـتاها از طریق 
سیار توسـط شـرکت آبفا، آب شرب بهداشـتی و سالم 
دریافـت می کننـد. محمـدی تصریـح کـرد: یكـی از 
راه هـای تامیـن آب روسـتاها، ایجـاد و بهره بـرداری 
از مجتمع های آبرسـانی اسـت که در همین راسـتا 82 
مجتمع آبرسـانی در سـطح اسـتان به 46 هـزار و 745 
خانوار روسـتایی کردسـتان خدمات ارایـه می دهد. به 
گفته وی، بیشـترین مجتمع های آبرسـانی روسـتایی 
در شهرسـتان سـقز بـه تعـداد 13 روسـتا، بیجـار، 
دهـگلان و کامیاران هر کـدام به تعداد 12 روسـتا بوده، 
ضمـن آنكـه 11 مجتمـع در شهرسـتان دیوانـدره و 9 

مجتمـع در قروه احداث شـده اسـت.

مرمت بیش از 400 مورد حوضچه ش�ي 
فلکه در شهر یزد

کیاست-معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا از مرمت 465 

مورد حوضچه شیر فلكه در سطح شـهر یزد خبر داد .
به گزارش احتسـاب به نقل ازروابط عمومی شـرکت آب و 
فاضلاب اسـتان یزد عباسـعلی فریمانی گفت: در راستای  
مرمت حوضچه های شـیرفلكه مذکور، 88مورد تعویض 
دال شكسـته، 171 مـورد هـم سـطح سـازی، تعویـض 
191 مـورد دریچه،مرمـت 15 حوضچـه و مرمـت یـک 
هزار و 650 متـر مربع موزاییک صـورت گرفت. فریمانی 
اظهارداشت: هر سـاله تعداد زیادی از حوضچه های شیر 
فلكه به دلیـل فعالیت هـای عمرانـی شـهرداری از جمله 
آسفالت مجدد معابر، اتفاقات و تردد وسایل نقلیه تخریب 

می شـود که نیـاز به مرمـت دارد.
وی هـم چنیـن از سـاخت 100 فقـره حوضچه در سـطح 

شـهر یزد خبـرداد. 

پایان عملیات اصالح خط انتقال آب 
روستاهای مرباغ و خرابه بندرلنگه 

کیاسـت-مدیر امـور آب و فاضـلاب شهرسـتان بندرلنگه 
از رفع افت فشـار و کمبـود آب روسـتاهای خرابـه و مرباغ 

بخـش شـیبكوه شهرسـتان بندرلنگه خبـر داد.
به گزارش احتسـاب بـه نقـل ازروابط عمومی شـرکت آب 
و فاضـلاب هرمـزگان، علـی محمـودی بـا بیـان اینكه با 
گرم شـدن هوا روسـتاهای یاد شـده با مشـكل کمبود آب 
مواجه می شـدند، افزود: امسـال نیز با کاهـش میزان آب 
دریافتی از خط محرم با قطعی و افت فشـار بیشـتر مواجه 
شـدیم که برای جبـران ایـن کمبـود اقدامـات لازم انجام و 
مشكل قطعی و افت فشار آب روسـتاها مرتفع شد.وی با 
بیان اینكه وضعیت فعلی آبرسـانی به روسـتاهای بخش 
شـیبكوه و همچنین مرباغ و خرابه به پایداری لازم رسیده 
اسـت، گفت: پـس از پایش مـداوم خـط انتقال و بررسـی 
شـیرآلات، عملیـات رفـع انسـداد و گرفتگی ظـرف مدت 

20 روز انجام شـد.
 مدیر امـور آب و فاضـلاب شهرسـتان بندرلنگـه گفت: تا 
پیش از این روسـتاهای مرباغ و خرابه هر سـاله با مشـكل 
کمبود آب در نتیجه افت فشـار مواجه می شـدند که با رفع 
این مشـكل، وضعیت آبرسـانی بـه روسـتاهای مذکور به 

شـرایط مطلوب رسید.

عملیات اصالح شبکه آب رسا�ن در روستای 
توچال پاکدشت انجام شد

رسـانی  آب  فرسـوده  و  قدیمـی  کیاسـت-خطوط 
در روسـتای توچـال شهرسـتان پاکدشـت از مداربهـره 
بـرداری خـارج و لولـه هـای جدیـد جایگزیـن شـدند. به 
گـزارش احتسـاب بـه نقـل ازروابـط عمومی شـرکت آب 
وفاضـلاب جنـوب شـرقی اسـتان تهـران مدیرآبفـای 
شهرسـتان پاکدشـت گفـت: بـا  وجـود مشـكلات آب 
رسـانی شـامل افـت فشـار، تلفـات آب و حـوادث شـبكه 
در روسـتای توچـال، عملیـات اصلاح شـبكه آب رسـانی 
ایـن روسـتا در دسـتورکار قـرار گرفـت. منوچهـر اصلانی 
افـزود: در ایـن عملیـات خطـوط  قدیمـی از مدار خـارج و 
لوله هـای جدیـد با جنـس پلـی اتیلـن در اقطار متناسـب 
بـا جمعیـت سـاکن در ایـن  روسـتا وارد شـبكه گردیـد.

کیاست-تولید نیروگاه برق ری در سال "جهش تولید"، با افزایش 

364 درصدی به 568 میلیون کیلووات رسید. به گزارش 
احتساب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو )پاون(، "حمید 
بادرستانی" مدیرعامل نیروگاه ری اظهار داشت: از ابتدای سال 
1399 و در سه ماهه نخست سال، تولید 568 میلیون کیلووات 

ساعت انرژی و افزایش 364 درصدی تولید را نسبت به زمان 
مشابه در سال گذشته در این نیروگاه شاهد بودیم. وی با اشاره 
به اینكه نیروگاه های حرارتی در حال حاضر سهم حدود 80 
درصدی از ظرفیت تولیدی کشور را به خود اختصاص داده اند، 
افزود: نیروگاه ری با ظرفیت نامی 754 مگاوات آمادگی مطلوب 

جهت تولید انرژی را دارد و بر اساس نیاز شبكه سراسری و مطابق 
با برنامه ریزی های مرکز دیسپاچینگ اقدام به تولید و تأمین برق 
مورد نیاز صنایع و هموطنان خواهد کرد. مدیرعامل نیروگاه 
ری در پایان، حفظ و تقویت سطح آمادگی واحدهای تولیدی 

این نیروگاه را یكی از مهم ترین برنامه های پیش رو عنوان کرد.

وگاه ری افزایش 364 درصدی تولید برق در ن�ي

ساخت دستگاه ضدعفو�ن کننده محیط در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
کیاست-معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع 

نیروی برق هرمزگان گفت: امسال 10 هزار و 365 تفاهم نامه 
با مشترکان برای همكاری با این شرکت در ساعات اوج 
بار منعقد شده است. به گزارش احتساب به نقل از پایگاه 
اطلاع رسانی وزارت نیرو )پاون(، "مهرداد حاجی زاده" با 
بیان اینكه در این طرح مشترکان دارای مولدهای برق، 
جایگاه های پمپ گاز، مشترکان تجاری، اداری و صنعتی 
مشارکت داشته اند، افزود: مشترکان برای مشارکت در این 

طرح با انعقاد تفاهم نامه همكاری با شرکت توزیع نیروی 
برق، مصرف خود را در ساعات بعدازظهر به حداقل رسانده 
و برحسب همكاری پاداش دریافت خواهند کرد. وی اظهار 
داشت: بیشترین تفاهم نامه ها با مشترکان کشاورزی با 6 هزارو 
979  تفاهم نامه و مشترکان تجاری با یک هزار و هزار و 654 
تفاهم نامه بوده است، ضمن اینكه 885 تفاهم نامه مربوط به 
مشترکان صنعتی و 817  تفاهم نامه متعلق به مشترکان اداری 
و جایگاه های CNG است. حاجی زاده اضافه کرد: شرکت توزیع 

نیروی برق با نصب کنتورهای هوشمند که قابلیت قرائت از 
راه دور دارد، مصرف آنها را در ساعات اوج بار تابستان رصد 
کرده و بر حسب میزان کاهش مصرف نسبت به دوره قبل 
از آن و طبق الگوی مصرف اعلام شده پاداش همكاری را 
در صورتحساب های برق مصرفی این مشترکان محاسبه 
می کند. معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع 
نیروی برق هرمزگان ادامه داد: دوره همكاری مشترکان در این 
طرح از نیمه خردادماه آغاز شده و تا نیمه شهریور ادامه دارد.

ای  منطقه  برق  شرکت  توسعه  و  طرح  کیاست-معاون 

سمنان از برق دار شدن بخش پایانی پروژه بهینه سازی 
پست 63 کیلوولت شهید کریمی شاهرود با اعتباری بالغ 
بر 55000 میلیون ریال خبر داد. به گزارش احتساب به 
نقل از پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی شرکت 

برق منطقه ای سمنان مهندس مجید وفایی با اشاره به 
اینكه پروژه بهینه سازی پست 63 کیلوولت شهید کریمی 
احداث  و  فرسوده  تجهیزات  اسقاط  شامل  شاهرود 
فیدرهای جدید خط و پست در ایستگاه مذکور بوده است 
گفت: بازسازی و بهینه سازی پست 63 کیلوولت شهید 

کریمي با توجه به قدمت بسیار زیاد آن در راستای اهداف 
پدافند غیر عامل، مدیریت بحران، افزایش پایداری و 
قابلیت اطمینان شبكه فوق توزیع در منطقه شاهرود 
برنامه ریزی شده بود که با برقدار شدن بخش پایانی آن، 
پست مذکور مجددا در شبكه برق منطقه قرار گرفت.

اتمام عملیات بهینه سازی پست63 کیلوولت شهید کریمی شاهرود

فرهنگ سازی در حوزه مرصف برق نیازمند کمك رسانه است
کیاست-مدیرعامل شرکت برق منطقه ای یزد با مدیرکل 

فرهنگ  در خصوص  و  دیدار  یزد  مرکز  و سیمای  صدا 
نشست. گفتگو  به  وی  با  برق  بهینه  مصرف  سازي 

به گزارش احتساب به نقل از پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط 
عمومی شرکت برق منطقه ای یزد، ابوالفضل اسدی با اشاره 
به تفاوت پیك بار حدود 500مگاواتی بین تابستان و زمستان که 
عمدتا ناشی از بارهای سرمایشی در تابستان هست، خاطرنشان 
کرد: ظرفیت کامل نیروگاه هایث استان تنها برای 500 ساعت از 
8760 ساعت سال در مدار قرار دارند و در ماه های غیر گرم سال 

حدود 30 درصد از این ظرفیت با عدم نیاز مواجه مي شود و این 
موضوع یكی از مشكلات صنعت برق استان و کشور است، از جمله 
دلایل این موضوع عایق کاری نكردن سقف و دیوار ساختمان ها 
مطابق مبحث 19، پایین بودن بهره وری تجهیزات خنك کننده 
و تعرفه های برق می باشد. وی افزود: بهینه سازی مصرف 
انرژی، جلب مشارکت مردم و صنایع برای اجرای راهكارهای 
مدیریت مصرف برق، موجب استفاده بهینه از سرمایه ملی و بیت 
المال و کاهش آلودگی های زیست محیطی می شود. اسدی 
با اشاره به موارد متعدد تجاوز به حریم شبكه های انتقال و فوق 

توزیع برق در استان، عدم رعایت این حریم را موجب افزایش 
احتمال خسارات جانی و مالی به مردم و پایین آمدن ضریب 
اطمینان برق رسانی دانست و گفت: پیگیری و بررسیهای 
لازم در حال انجام است و بر اساس قانون، با متجاوزان به حریم 
خطوط برق برخورد می شود. وي ادامه داد: سقوط دکل برق 
شماره 15 خط 63 کیلوولت پست شهید سامعی به غرب با قدمت 
بیش از 35 سال بر اثر طوفان با سرعت بیش از 97 کیلومتر بر 
ساعت از جمله نمونه های بارز اهمیت رعایت حریم است و 
بازسازی 9 روزه این دکل رکوردی کم سابقه در سطح کشور است.
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Iranian Energy Minister Reza Ardakanain said that 250 major water and electricity projects 
will become operational by the end of the current Iranian calendar year (March 20, 2021). 
Ardakanian said that according to a major program called “A-B-Iran” [in Farsi the acronyms 
A and B stand for water and electricity respectively], 250 mega projects will be inaugurated 
in the water and electricity sector by March 2021. In relevant remarks in early May, he said 
that based on a major plan the ministry will open energy projects worth 500 trillion rials (nearly 
$11.9 billion) in several provinces by the end of March, 2021. He made the remarks in Markazi 
province where he inaugurated six hydroelectric projects on May 5 through video conference.

Iran to Put 250 Huge Energy Projects on Stream by Yearend

تصنيــع مايزيــد عــن 90% مــن معــدات انتــاج الكهربــاء محليــا
اعلن مساعد شركة توزيع الكهرباء االيرانية ان مايزيد عن 90% من المعدات التي تدخل في عمليات انتاج 
الكهرباء يتم تصنيعها محليا . وقال مصطفى رجبي مشهدي اليوم االحد في تصريح صحفي ان ايران باتت 
تمتلك امكانيات جيدة في مجال تصنيع مفاتيح كهربائية بمقاومة عالية وكذلك انظمة السيطرة و اسالك 
الطاقة العالية مبينا ان مايزيد عن 90% من معدات انتاج الكهرباء يتم تصنيعها بواسطة شركات محلية 
. وبين رجبي مشهدي ان الشركات االيرانية باتت تمتلك تكنولوجيا تصنيع التوربينات الكهربائية الكبيرة 

مؤكدا عىل دعم الشركات التي تقوم بعمليات تحقيقية وبحثية في مجال تقنيات الكهرباء ومعداته .

| أخبار الصور | 

کاهش3 درصدی تلفات برق در کالنشهر اهواز

کاهش پیك برق خوزستان در خرداد ماه

کیاست-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: 

با اجرای پروژه های فنی و غیرفنی، تلفات شبكه برق به 
میزان سه درصد در کلانشهر اهواز کاهش یافت. به گزارش 
احتساب به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو )پاون(، 
"حسن کریمی" اظهار داشت: توجه جدی به مبحث تلفات 
در شبكه های توزیع برق، به دلیل پرهزینه بودن تولید 
انرژی و صرف سرمایه گذاری زیاد، دارای اهمیت زیادی 
است که دراین راستا با انجام پروژه های مختلف فنی و 

غیرفنی، تلفات برق کلانشهر اهواز طی دوره یک ساله تا 
پایان خردادماه سال جاری، نسبت به مدت مشابه سال قبل 
به میزان 3 درصد کاهش یافته و منجر به ذخیره حدود 300 
میلیون کیلووات انرژی شده است. کریمی در ادامه تصریح 
کرد: اختلاف انرژی تحویلی و انرژی توزیعی همواره یكی 
از معضلات بخش توزیع بوده است، لذا شناخت عوامل 
موثر در ایجاد تلفات شبكه و برنامه ریزی به منظور رفع 
آن می تواند انرژی قابل توجهی را ذخیره و حجم مالی 

زیادی را نیز صرفه جویی کند. وی همچنین بیان داشت: 
عوامل مختلفی همچون عدم تقارن بار فازها، بالانس 
نبودن بار فیدرها، پایین بودن ضریب قدرت، استفاده 
نامناسب از ظرفیت ترانس ها و یا برق های غیرمجاز در 
تلفات انرژی تاثیر زیادی دارد، ولی شرایط خاص آب 
و هوایی و میزان آسیب پذیری شبكه ناشی ازعوامل 
جغرافیایی و محیطی نیز از دیگرعواملی است که وضعیت 
شبكه برق کلانشهر اهواز را کاملا متفاوت کرده است.

کیاست-مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان 

اینكه پیك خرداد ماه سال جاری هفت هزار و 896 مگاوات بوده 
که نسبت به پیك بار در مدت مشابه سال قبل حدود 1.6 درصد 
کاهش داشته است؛ بیان کرد: انرژي مصرفی در سه ماهه اول 
سال 99 برابر نه هزار و 536 گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده 
حدود 2 درصد کاهش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در 

سال قبل است. به گزارش  پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط 
عمومی شرکت سهامی برق منطقه اي خوزستان؛ فرامرز شادفر 
گفت: کل تولید برق استان در سه ماهه اول سال جاری یازده هزار 
و 3 گیگاوات ساعت بوده که سهم نیروگاه های آبی معادل 40 
درصد و سهم نیروگاه های حرارتی و سیكل ترکیبی 60 درصد 
کل انرژی تولیدی می باشد. وی افزود: از شش هزار و 546 

گیگاوات ساعت برق تولیدی نیروگاه های گازي و حرارتي 41 
درصد توسط بخش دولتی ) نیروگاه رامین و ماهشهر( و 59 درصد 
توسط بخش خصوصی )نیروگاه های زرگان، آبادان، خرمشهر، 
بهبهان و فجر( تولید شده است. در ادامه تصریح کرد: نیروگاههای 
حرارتی و گازی استان در این دوره به طور متوسط در هر روز 
حدود 70 گیگاوات ساعت برق تولید و به شبكه تحویل داده اند.

|  برق منطقه ای  | | منطقه ویژه  | 

|  برق  | | منطقه ویژه  | 

|  آب منطقه ای  | |  آب منطقه ای  | 



شکار ممنوع؛ استخراج معدن آزاد
 براساس قانون، معدنکاران فقط برای مناطق چهارگانه از محیط زیست استعلام و 
درخواست مجوز می کنند که مناطق شکار ممنوع جز مناطق چهارگانه نیست و استخراج 
معدن در منطقه شکار ممنوع آزاد است.با توجه به رابطه  تنگاتنگ معدن و محیط 
زیست و ضرورت وجود هر دوی آنها در بقای زندگی بشر، برقراری تعادل میان این ۲، 
بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه استفاده از منابع طبیعی بدون تخریب، امری غیرممکن 
است. روی این اصل، اهمیت بازسازی معادن و احیای محیط زیست بعد از پایان عمر 
معادن در جهت بازگرداندن پوشش گیاهی و حفظ زیست بوم منطقه ملموس است.بر 
اساس قانون معادن، بهره برداری از محدوده ها در هر منطقه باید به گونه ای پیگیری 
شود که به محیط زیست و منابع طبیعی آسیب وارد نکند اما این مساله نباید محدود کننده 

فعالیت های معدنی باشد.
 ۲ راهی معدن و محیط زیست

در ماده ۲۴ قانون معادن آمده است، استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست برای 
بهره برداری از معادن تنها در محدوده مناطق چهارگانه انجام خواهد شد و این بدان 
معنی است که حتی در مناطق شکار ممنوع هم می توان از معادن بهره برداری کرد که این 
قانون مسوولان و مردم را بر سر دوراهی حفظ محیط زیست و یا خروج از اقتصاد متکی به 
نفت با توسعه معادن قرارداده است.مناطق چهارگانه محیط زیست شامل پارک ملی، 
اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده است که طبق قانون وزارت 
صمت برای صدور پروانه بهره برداری و یا اکتشاف باید موافقت سازمان محیط زیست 
را اخذ کند اما به دلیل اینکه قانون به صراحت به منطقه شکار ممنوع اشاره نکرده است 

معادن می توانند در این منطقه فعالیت کنند.
قانون معدن بزرگترین ضربه را به محیط زیست زده است

رییس اداره محیط زیست شهرستان ابهر در این زمینه به خبرنگار ایرنا، گفت: اصلاحیه 
قانون معدن در سال ۹۰ بزرگترین ضربه را به محیط زیست زد زیرا متقاضیان فعالیت های 
معدنی حتی در مناطق شکار ممنوع هم می توانند مجوز بهره برداری معدن دریافت کنند.
محمد هادی کاظمی تصریح کرد: شهرستان ابهر از نظر ذخایر معدنی سومین شهرستان 
استان زنجان است که متاسفانه به دلیل عدم رعایت الزامات زیست محیطی از سوی 
برخی معادن علاوه بر آسیب جدی به طبیعت موجب ایجاد مشکلاتی برای ساکنان محلی 
شده است.وی اظهارداشت: از ۵۲ معدن ثبت شده در ابهر ۷ معدن در داخل منطقه شکار 
ممنوع خراسانلو فعالیت می کنند که حیات وحش و طبیعت منحصر به فرد این منطقه را 
تهدید می کند.کاظمی با اشاره به اینکه معادنی که در این منطقه فعال هستند از محیط 
زیست مجوز دریافت نکرده اند، عنوان کرد: تخریب مراتع، ایجاد راه های ارتباطی 
گسترده، ایجاد ریزگرد، عدم توجه جدی به بحث احیاء و بازسازی تنها بخشی از آسیبهای 
معادن است.رییس سازمان حفاظت محیط زیست ابهر بیان کرد: استخراج معادن از 
دل طبیعت صورت می گیرد و این یک امر بدیهی است اما متاسفانه تکنولوژی استفاده 

شده روزآمد نیست و از طرفی به موضوع احیای پس از پایان هیچ توجه ای نمی شود.
وی ادامه داد: معدن سرمایه ملی و در این شرایط استخراج توجیه اقتصادی دارد اما 
چرخه معیوب فرآوری آن موجب شده بسیاری از ذخایر استخراجی خام فروشی و قبل 
از فرآوری صادر شود که متاسفانه ارزش افزوده اصلی آن برای کشور از دست برود و تنها 

تخریب محیط زیست ارمغان آن باشد.
3۲0 معدن در استان فعال است

مدیر امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این خصوص به 
خبرنگار ایرنا گفت: ۳۲۰ معدن در استان فعال است که تعداد ۲ هزارو ۶۷۱ نفر اشتغالزایی 
به همراه داشته است.مهدی فرامرزی با بیان اینکه هشت درصد از مساحت استان 
تحت کاداستر )نقشه های کوچک مقیاس( معادن است، افزود: ۱۰ درصد از معادن 
در محدوده مربوط به پروانه بهره برداری بوده که با این حساب، هشت دهم درصد از 
مساحت استان را شامل می شود و در صورتی که معادن بتوانند یک چهارم مساحت 
خود را به کار برند، ۲ دهم درصد مساحت استان درگیر تخریب معدنی است.وی ادامه 
داد: به نظر می رسد این مساحت در مقابل کل مساحت استان قابل دفاع و مقبول 
است بنابراین تصور اینکه منابع طبیعی و محیط زیست در تسخیر معادن می باشد 
اشتباه است.مدیر امور معادن استان با اشاره به قانون معادن تاکید کرد: وزارتخانه 
مجری قانون است و براساس قانون جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از 
معادن، دستگاه های اجرائی مربوط مکلفند حداکثر ظرف چهارماه نسبت به استعلام 
وزارت معادن و فلزات درمورد  حریم های قانونی مربوط به آنها در هنگام صدور پروانه 

اکتشاف و بهره برداری اعلام نظر نمایند.
فرامرزی اظهار داشت: استعلام از محیط زیست برای مناطق چهارگانه صورت 
می گیرد که منطقه خراسانلو جزو این مناطق نیست و فراتر از قانون نمی شود عمل 
کرد.وی با اشاره به پرداخت حقوق دولتی جهت اخذ مجوز برای فعالیت های معدنی 
توسط بهره برداران تاکید کرد: این حقوق به خزانه دولت واریز و در بودجه کشور لحاظ 
می شود.این کارشناس عنوان کرد: از حقوق دولتی واریز شده به خزانه دولت ۶۵ 
درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های 
توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور؛ ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد 
زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقه ای که معدن در آن 
واقع شده  ۱۲ درصد به  نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود و 
علاوه بر این ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت های معدنی برای حمایت از مکتشفان 
و بهره برداران معادن؛ ۳ درصد به عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای 
تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوطه تخصیص می یابد.نیاز روزافزون بشر 
به زمین کاوی و استخراج منابع معدنی، او را ناگزیر به تخریب بخش هایی از محیط 
زیست کرده است، زیرا هر ماده معدنی در یک زمان ارزش استخراج پیدا می کند و 
ممکن است جایگزین پیدا کرده و دیگر ارزش اقتصادی نداشته باشد. در این میان، 
استخراج اصولی، بازسازی و برگرداندن ارزش زمین، کمک شایانی به احیای مناطق 

از بین رفته با ارزش افزوده  بالاتری خواهد کرد.
 همان طور که مطالعات نشان می دهند، در برخی مناطق با رعایت اصول فنی و 
زیست محیطی، نه تنها از تخریب بیشتر جلوگیری به عمل آمده، بلکه توسعه  
اقتصادی و آبادانی را نیز به همراه داشته است. در نتیجه معدنکاری، مخل محیط 
زیست نبوده و می توان از آن در جهت بهبود محیط زیست منطقه بهره گرفت. روی 
این اصل، آنچه بیش از همه مورد نیاز است، رعایت قوانین و مقررات از سوی معدنکار 
و حمایت و همکاری همه جانبه  دولت، سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی 
کشور است.منطقه شکار ممنوع خراسانلو با منطقه حفاظت شده باشگل تاکستان 
همجوار است وسعت منطقه بیش از ۷۰ هزار هکتار و حداقل ارتفاع یک هزار و ۵۵۰ 
متر و حداکثر ۲هزارو ۹۷۱ متر و دامنه تغییرات ارتفاعی آن نیز یک هزار و ۱۴۲ متر است.

منبع خبرگزاری  ایرنا

شتاب توسعه چابهار با الحاق به منطقه آزاد
کیاست-اضافه شدن شهر چابهار به منطقه آزاد در کنار معافیت این بندر از 

تحریمهای آمریکایی سبب می شود تا چابهار به عنوان دروازه توسعه جنوب 
شرق در اجرای ماموریت های اصلی خود در شکوفایی اقتصادی کشور قدرت 
و شتاب بیشتری بگیرد و علاوه بر تاثیرگذاری در منطقه، نقشی بین المللی در 

این زمینه ایفا کند.
به گزارش احتساب به نقل ازفرینا، منطقه آزاد بنا بر تعریف بین المللی، منطقه 
و محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از بعضی مقررات جاری 
کشور خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی 
سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست 
و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب 

سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می کند.
چابهار یکی از این مناطق آزاد است که در دی ماه سال گذشته با تصویب مجلس 
و تایید شورای نگهبان با الحاق شهر چابهار به منطقه آزاد رسما موافقت و از بهمن 

سال گذشته این الحاق از سوی رییس جمهوری ابلاغ شد.
با اضافه شدن مناطق جدید، محدوده منطقه آزاد چابهار از ۱۴ هزار هکتار به ۸0 
هزار هکتار می رسد؛ این الحاق شامل شهر چابهار، بنادر شهید بهشتی و شهید 
کلانتری، شهر جدید تیس، اراضی شرق چابهار و یک نقطه منفصل مرزی در 
ریمدان، مرز ایران و پاکستان می شود. با این تفاسیر منطقه آزاد چابهار بعد از 
سال ها از تشکیل آن دارای مرزهای هوایی، زمینی و دریایی اختصاصی خواهد 
شد. تحولات سال های اخیر در منطقه ضرورت توسعه محدوده منطقه آزاد 
چابهار را برای اجرای ماموریت های اصلی این منطقه در توسعه اقتصادی کشور 
بیشتر کرده بود که دسترسی منطقه آزاد و صنایع مستقر در آن به بندر و اسکله جزو 
مهمترین این ضرورت ها بود و حالا با اجرایی شدن این طرح، منطقه آزاد چابهار 
در اجرای ماموریت های اصلی خود در توسعه اقتصادی کشور قدرت و شتاب 
بیشتری می یابد. استفاده صنایع، تجار و فعالان اقتصادی منطقه آزاد از بنادر چابهار 
با لحاظ مشوق های مالیاتی و گمرکی منطقه آزاد از مهمترین ضرورت هایی بود که 
انجام آن تا کنون امکان نداشت و با الحاق بنادر چابهار به منطقه آزاد علاوه بر این 
امکان، توسعه فعالیت بنادر از طریق ظرفیت های منطقه آزاد چابهار نیز ممکن 
خواهد بود؛ چرا که اساسا برای هر بندری که بخواهد در این مقیاس عمل کند، 
پیوند با صنایعی که در پسکرانه آن هستند به عنوان مشتریان اصلی بندر برای 
واردات و صادرات مواد اولیه و تولیدات ضروری است و این پیوند پس از سال ها به 

درستی در حال شکل گیری است.
مزیت های منطقه آزاد برای مردم چابهار

استفاده مردم شهر چابهار از تمامی امتیازات و مشوق های تجاری، اقتصادی و 
اداری منطقه آزاد چابهار از جمله معافیت های مالیاتی و گمرکی و سهولت ایجاد 
کسب و کار جدید و ثبت شرکت در این منطقه از دیگر منافع اجرای این طرح برای 
مردم چابهار است از طرفی با تصویب و اجرای این طرح حالا قرار است سازمان 
منطقه آزاد چابهار با امکانات و اختیارات قانونی سردمدار توسعه و محرومیت 
زدایی از این شهر بندری باشد.معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد چابهار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: براساس قانون مناطق آزاد از 
یکسری معافیت ها، مزایا و مشوق هایی برخوردار هستند که از جمله آن میتوان 
به معافیت مالیاتی ۲0 ساله بدون قید و شرط برای فعالیت های تجاری و اقتصادی 

اشاره کرد.
فرزین حقدل افزود: با الحاق شهر چابهار به محدود منطقه آزاد همه اشخاص 
حقیقی برای فعالیت در تمامی زمینه های کسب و کار می توانند از این معافیت 
مالیاتی بهره مند شوند که به طور قطع با توجه به هزینه های فعلی این معافیت 

مبلغ قابل توجهی خواهد بود.
حقدل همچنین به معافیت گمرکی در مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: یکی دیگر 
از مزیت هایی که الحاق شهر چابهار به منطقه آزاد برای مردم به ارمغان آورده 
است معافیت گمرکی برای تولیدکنندگان است. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری 
سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: تولیدکنندگان در منطقه آزاد چابهار میتوانند 
دستگاه ها و ماشین آلات خط تولید همچنین مواد اولیه مورد نیاز خود را بدون 
پرداخت عوارض گمرکی وارد کنند که این کمک بزرگی در کاهش هزینه های 
تولید به تولیدکنندگان خواهد کرد. حقدل خاطر نشان کرد: این مشوق ها هم شامل 
کسانی می شود که از ابتدا می خواهند به کسب و کار اقتصادی در این منطقه بپردازند و 
هم شامل شاغلان و کاسبان فعلی شهر چابهار می شود. وی ادامه داد: در صورتی که 
شاغلان فعلی در شهر چابهار و همچنین متقاضیان جدید کسب و کار مجوز فعالیت 
اقتصادی خود را از سازمان منطقه آزاد چابهار دریافت کنند این معافیتها شامل حال 

آنان خواهد شد.
جبران محرومیت های چندین ساله

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد چابهار درباره رفع مشکلات 
و زیرساخت های شهری چابهار و همچنین کمبودهای آموزشی، بهداشتی و 
درمانی در این شهر اظهار داشت: با الحاق شهر چابهار به منطقه آزاد تمامی قوانین 
مناطق آزاد در این شهر ساری و جاری خواهد شد و به طور قطع سازمان منطقه 
آزاد با اختیارات و امکانات قانونی که دارد برای استانداردسازی و بهسازی مناطق 

شهری چابهار اقدام می کند.
حقدل خاطر نشان کرد: قانونی در مناطق آزاد برای کمک به نواحی همجوار وجود 
داشت اما از آنجایی که در چند سال اخیر این قانون حذف شده بود دست منطقه آزاد 
در کمک به دیگر نواحی شهر چابهار بسته بود و نوعی بی عدالتی در این سو و آن 
سوی محدوده منطقه آزاد مشاهده می شد اما حالا با الحاق شهر به محدوده منطقه 
آزاد به صورت قانونی کلیه شرایط منطقه آزاد در شهر نیز اجرا خواهد شد و سازمان 
منطقه آزاد براساس درآمد و هزینه های خود در این زمینه اقدامات مقتضی را 
انجام می دهد. وی اظهار داشت: اکنون کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت های 
دستگاه های اجرایی شهر چابهار زیرنظر سازمان منطقه آزاد است و برای مشکلات 
بهداشتی، آموزشی، محیط زیست، فضاهای شهری، حاشیه نشینی، آب و برق 
اقدامات لازم انجام می شود. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد 
چابهار خاطر نشان کرد: از آنجایی که چابهار بیشترین جمعیت حاشیه نشین کشور 
را به خود اختصاص داده است، از زمان تصویب الحاق شهر به منطقه آزاد معاونت 
فرهنگی و معاونت فنی و زیربنایی منطقه آزاد چابهار در حال برنامه ریزی برای رفع 
این معضل اجتماعی هستند. حقدل همچنین به مشکل برق و آب آشامیدنی شهر 
چابهار اشاره کرد و گفت: در چند ماه اخیر مذاکرات چند جانبهای با هلدینگهای 
معتبر انرژی در کشور برای تولید آب و برق انجام شده که چند مورد نیز به مرحله 

نهایی رسیده است و بعد از قطعی شدن خبر آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

شهرداری اصفهان و مدیریت شهری
اصفهان شهری تاریخی 

کیاست/گروه شهر
است.  یران  ا مرکز  در 
این شهر مرکز استان اصفهان است. اصفهان، 
سومین شهر بزرگ ایران، سومین شهر پر جمعیت 
ز تهران و مشهد و همچنین یکصد و  ایران پس ا
شصت و پنجمین شهر پر جمعیت جهان و نهمین 
شهر پر جمعیت باختر آسیا به شمار می رود. کلان 
شهر اصفهان با جمعیتی نزدیک به سه میلیون نفر، 

هجدهمین کلان شهر پر جمعیت خاورمیانه است.
در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹٨ در یکصد و دهمین جلسه 
علنی شورای اسلامی شهر اصفهان لایحه بودجه 
شهردار  توسط  اصفهان  شهرداری   ۱۳۹۹ سال 
اصفهان، قدرت ا... نوروزی، به شورای اسلامی 

شهر تقدیم شد.
شهردار اصفهان گفت: از بودجه چهار هزار و یکصد 
میلیارد تومانی سال ۱۳۹٨ شهرداری اصفهان حدود 
۹۱ درصد آن محقق شد و در این راستا تصمیم 
ر میلیارد  گرفتیم بودجه سال ۱۳۹۹ را به شش هزا
تومان افزایش دهیم. با این افزایش بودجه به دنبال 
روش های جدید برای تحقق بودجه در شرایط 

کنونی هستیم.
ز کارکنان بخش برنامه ریزی و  وی ادامه داد: ا
بودجه شهرداری که با برنامه ریزی و استفاده از 
فناوریهای نوین و شاخص های بودجه ریزی نوین 
و بر اساس ابلاغ وزارت کشور این بودجه را تدوین 

کردند، قدردانی می کنم.
ینکه بودجه سال ۱۳۹٨  ر اصفهان با بیان ا شهردا
شهرداری اصفهان در شرایط خاص تدوین و سعی 
داشتیم این بودجه که با افزایش خوبی تدوین شده 
بود، محقق شود، ادامه داد: بر این اساس در شش 
ماهه اول امسال ۵۰ درصد بودجه را تحقق بخشیدیم 
و در نیمه دوم نیز تاکنون ۱۷ درصد بودجه محقق 

شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون در مجموع ۶۷ درصد بودجه 
سال ۱۳۹٨ شهرداری اصفهان محقق شده است، 
 ۷۵ تصریح کرد: شهرداری های مناطق تاکنون 
درصد بودجه خود را محقق کرده و پنج درصد از 

برنامه ریزی عقب هستند.
نوروزی با بیان اینکه شهرداری مرکزی نیز تاکنون 
را محقق ساخته  تدوین شده  بودجه  ۵٨ درصد 
است، گفت: باید توجه داشت که در سال گذشته در 
زمان افزایش بودجه ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مازاد 
بر برابر را بر عهده شهرداری مرکزی گذاشتیم، که 

هنوز این بودجه محقق نشده است.

ینکه سال گذشته در بودجه دولت  وی با بیان ا
وراق مشارکت برای  ر میلیارد تومان ا هشت هزا
شهرداری ها پیش بینی شده بود که از این میزان 
دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به چهار شهر مشهد، 
مور حرم های مطهر  ز، قم و تهران برای ا شیرا
تخصیص یافت، ادامه داد: مابقی این بودجه بین 
دیگر کلان شهرها توزیع شد که شهرداری اصفهان 
وراق  ۷۰۰ میلیارد تومان ا ین میزان  ز ا توانست ا
۲۰۰ میلیارد تومان دیگر  مشارکت دریافت کند و 

باید دریافت شود.
شهردار اصفهان با بیان اینکه البته در بودجه سال 
۱۳۹۹ دولت این هشت هزار میلیارد تومان به پنج 
هزار میلیارد تومان کاهش یافته و هنوز چهار شهر 
فزود: در  وراق باقی است، ا ین ا برای دریافت ا
جلسه اخیر کلان شهرها در یزد خواستار بازگشت 
ر میلیارد تومان شدیم و  وراق به هشت هزا ین ا ا
در این زمینه نیازمند همکاری و توجه نمایندگان 

مجلس و سازمان برنامه و بودجه هستیم.
وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۵ بودجه شهرداری 
دو هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۶ دو هزار 
و ۷۵۰ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۷ سه هزار میلیارد 
تومان، در سال ۱۳۹٨ چهار هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
و در سال جاری به شش هزار میلیارد تومان رسیده 
است، تصریح کرد: طی سه سال گذشته بودجه ٨۶ 
درصد افزایش یافته که این تحول بزرگی در تدوین 

بودجه و جذب سرمایه برای شهر بوده است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه امیدواریم در سال 
فزایش صد درصدی بودجه با توجه  ۱۴۰۰ شاهد ا
به بازه زمانی پنج ساله باشیم، ادامه داد: بودجه 
سال ۱۳۹۹ در قالب چند عنوان پروژه های شاخص 
عمرانی یا همان پروژه های فرا شهری به میزان ۴۰ 
درصد بودجه، پروژه فرا منطقه ای ۹ درصد، پروژه 
منطقه ای پنج درصد، بودجه جاری ۲۹ درصد و 
اعتبارات مستمر شهرداری نیز ۱۲ درصد از بودجه 

را به خود اختصاص داده است.
 ۱۳۹۹ سال  بودجه  لایحه  در  ینکه  ا بیان  با  وی 
۷۱ درصد  ۲۹ درصد جاری و  شهرداری اصفهان 
فزود: همچنین باید  نی دیده شده است، ا عمرا
توجه داشت که درآمدها و منابع سازمان های 
در  است،  شده  دیده  بخش  ین  ا در  شهرداری 
و  ها  بخش  ین  ا عملیاتی  درآمدهای  مجموع 
۷۹۲ میلیارد  تی  بع تعهدا کمکهای دولتی و منا

تومان بوده است.
با ارزیابی عملکرد شهرداری، مدیریت شهری قادر 

می گردد میزان بهره وری سیستم خود را ارزیابی 
و نقاط قوت و ضعف آن را مشخص و برای اصلاح، 

رشد و توسعه پایدار شهری، برنامه ریزی نماید.

۱۳۹۹ شهرداری  یکی از ویژگی های بودجه سال 
اصفهان این است که بر مشارکت بخش خصوصی 
در اجرای پروژه های شهری به ویژه قطار شهری، 
همچنین خط شمال به جنوب تراموای اصفهان که در 

سال ۱۴۰۰ استارت می خورد، تاکید شده است.
شهرداری اصفهان در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد 
تومان اوراق مشارکت و وام را برای اجرای پروژه ها 
دریافت خواهد کرد، همان طور که در سال ۱۳۹٨ نیز 
در استفاده از تسهیلات و فروش اوراق مشارکت جزو 
شهرداری های برتر کشور بوده است. بودجه سال 
۱۳۹۹ نسبت به بودجه سال ۱۳۹٨ رشد ۲۵ درصدی 
داشته است. یکی از مبانی تحقق درآمدهای بودجه 
سال ۱۳۹۹، جهت گیری برای منابع درآمدی جدید 
است تا شهرداری به سمت درآمدهای پایدار حرکت 

کرده و کمتر شهر فروشی انجام شود.
در سال ۱۳۹۹، ۵۹ درصد درآمد منابع شهرداری حاصل 
از درآمد عمومی است و حدود ۴۰ درصد از محل سرمایه 
گذاری، امکانات و تسهیلات دولتی و اوراق مشارکت 
تامین خواهد شد. رویکرد اصلی بودجه سال ۱۳۹۹ 
شهرداری اصفهان که ۷۱ درصد آن را ترکیب عمرانی 
تشکیل می دهد، اتمام پروژه های نیمه تمامی است 
که مدت ها بلاتکلیف بوده یا به صورت آرام آرام در حال 

پیشرفت است.
۴۴ درصد بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری اصفهان به حوزه 
حمل و نقل و ترافیک اختصاص دارد، ۱٨ درصد به حوزه 
خدمات شهری برای انجام نظافت و تمیزی شهر و 
جمع آوری زباله، ۱۲ درصد در حوزه مالی و اقتصادی، ۱۱ 
درصد حقوق و دستمزد، ٨ درصد برای حوزه فرهنگی، 
۳ درصد برای حوزه شهرسازی و معماری، ۲ درصد 
برای برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و ۲ درصد 
هم برای حوزه عمران در نظر گرفته شده است.

امروزه نقش مهم شهرداری ها در اقتصاد 
در  هزینه  مدیریت  فنون  اجرای  ملی 
شهرداری ها است و از آن جایی که مدیریت 
هزینه از محورهای اقتصاد مقاومتی است، 
عملکرد  و  ریزی  برنامه  برای  جهت  بدین 
کارایی  گیری  اندازه  ها،  شهرداری  بهتر 
رسد. می  نظر  به  ضروری  واحدها  این 

جلسه مجمع عمومی 
کیاست/گروه شهر

عادی سالیانه شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( با عنوان 
»بررسی عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند 
۱۳۹۸« روز گذشته در سالن همایش های وزارت 

کشور برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر، در ابتدای این جلسه، 
جمشید ملارحمان مدیرعامل شرکت معدنی و 
تلاش های گل گهر  به  اشاره  با  صنعتی گل گهر 
برای توسعه و رشد اقتصادی کشور گفت: تلاش 
ما بر این است شاخص های اساسی و مهمی که 
نقش محوری بر توسعه و تولید در بنگاه اقتصادی 
بزرگی مثل گل گهر به عنوان بزرگترین شرکت 
تامین کننده زنجیره فولاد کشور داشته به استحضار 

حضار برسانیم. 
مدیرعامل گل گهر با اشاره به نقش محوری این 
شرکت در زنجیره فولاد کشور افزود: از ۳ میلیارد 
تن ذخیره سنگ آهن کشور حدود ۳۰ درصد در 
منطقه گل گهر وجود دارد و این مهم نشان می دهد 
منطقه گل گهر به عنوان یکی از پتانسیل های 
اصلی در حوزه تامین مواد اولیه فولاد کشور در 

راستای طرح جامع فولاد کشور می باشد. 
تولید  اول  جایگاه  گل گهر  ینکه  ا اعلام  با  وی 
کنسانتره و گندله را در کشور در سال ۹۸ به خود 
اختصاص داده، بیان کرد: منطقه گل گهر نقش 
ولیه فولاد کشور  د ا ۴۳ درصدی در تامین موا
داشته است. در زمینه رشد تولید کنسانتره بیش 
از ۱۶ میلیون تن تولید داشته ایم که حدود ۳ درصد 

بالاتر از تولید سال ۱۳۹۷ بوده است.
در زمینه رشد تولید گندله نیز بیش از ۱۲ میلیون 
ز  لاتر ا تن تولید داشته ایم که حدود ۴ درصد با

تولید سال ۱۳۹۷ بوده است.
ملارحمان تاکید کرد؛ امروز شما سهامدار شرکتی 
هستید که پایه اصلی ترین تامین کننده خوراک 
فولاد کشور بوده و نقش اساسی در افزایش تولید 

کشور دارد.
مدیرعامل گل گهر بیان کرد: سهامداران تا ده ها 
سال آینده نگران ارزش سهام و دارایی خود 
نیستند. درست است که از سال گذشته تا به امروز 
بازده سهام سهامداران ۴۵۰ درصد بوده اما در آینده 
این بازده بیشتر از این ها می شود. تمام تلاش 
گل گهر بر امانتداری است و مجموعه سهامداران، 
این خواسته را از مدیریت دارند که در راستای 
جهش تولید حرکت کند.او با اشاره به فعالیت های 
گل گهر در زمینه توسعه گفت: در سال ۹۸ بیش از 
۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان طرح های نیمه تمام را 
کامل کرده، در مدار تولید قرار دادیم و به دست 
رییس جمهور افتتاح شد. در سال جاری نیز این 
نوید را می دهیم که بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان 
طرح توسعه جدید به بهره برداری خواهد رسید. 
ر میلیارد تومان برای  ۳۰ هزا ز  همچنین بیش ا
طرح های توسعه جدید هدف گذاری کرده ایم. 
به این ترتیب شرکت گل گهر با تولید، بهره وری 
و مدیریت مناسب و شفاف توانسته نظام درستی 
را ایجاد کند و برای ۵ سال آینده خود برنامه ریزی 
کند. ملارحمان با اشاره به شاخص های توسعه 
تلفیقی  خالص  سود  گفت:  مجموعه  این  در 
شرکت حدود ۶۹۰۰ میلیارد تومان بوده که رشد ۵۴ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. 
درآمد تلفیقی حاصل از فروش ما در سال ۹۸ بیش 
از ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده که به معنی رشد ۵۳ 
درصدی گل گهر است. درآمد حاصل از فروش 
شرکت گل گهر نیز ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که 

نشان می دهد در سال ۹۸ حدود ۴۴ درصد نسبت 
به سال ۹۷ رشد درآمد حاصل از فروش داشته ایم 
و سودی که از محل طرح برای سرمایه گذاران 
اختصاص دادیم، نویدبخش آینده ای خوب برای 

شرکت گل گهر و سهامداران است. 
او با اشاره به زیرساخت ها و توانمندی ها در این 
فتتاح  ا ا حوزه گفت: سال گذشته نیروگاهی ر
کردیم، امسال هم پروژه آب خلیج فارس را پیش 
ریم. تزریق نقدینگی در جهت تکمیل و  رو دا
راه اندازی طرح آب رسانی خلیج فارس در سال 
۹۸ صورت پذیرفته تا در سال جاری بتوانیم این 

طرح را افتتاح کنیم. 
در ادامه این جلسه سهامداران به بیان نظرات 

خود پرداخته و سوالات خود را مطرح کردند. 
ناظران و مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در ادامه به سوالات پاسخ دادند، سپس 
نماینده حسابرس مستقل، گزارش حسابرسی را 
قرائت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار نیز 

به اعلام نظرات خود پرداختند. 
در این جلسه علاوه بر توانمندی های گل گهر 
در زمینه توسعه، سرمایه گذاری و تولید بر این 
مهم تاکید شد که در راستای سیاست های وزرات 
صنعت،  معدن و تجارت و حمایت های سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
انجام  برای  سود  متناسب  تقسیم  به  نسبت 

بی وقفه طرح های توسعه تلاش شود.
همچنین در پایان، بنا به پیشنهاد هیئت رئیسه 
مجمع و موافقت اعضا مجمع عمومی مقرر گردید 
۹۰۰ ریال تقسیم شود. به ازای هر سهم مبلغ 
گفتنی است در گزارش حسابرسی، حسابرس 
اعلام نمود از سال ۱۳۸۶ تاکنون اولین بار بوده 
رد. ندا مغایرتی  و  بوده  مقبول  که حسابرسی 

هفته نامه سراسری    
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Iranian ambassador to Moscow Kazem Jalali and Russian Deputy Energy Minister Anatoly Tikhonov met and held talks on 
the latest and upcoming energy cooperation between Iran and Russia. Jalali and Tikhonov discussed the process of the lat-
est energy cooperation between the two countries. The two sides agreed to hold the 16th round of the Joint Commission on 
Economic and Trade Cooperation between Iran and the Russian Federation in September 2020 through online or in-per-
son sessions. Holding a working group on energy cooperation between the two countries and the implementation of sev-
eral new projects in the fields of agriculture, energy, and transportation were among the topics discussed during the meeting.

Iran, Russia to hold joint economic cooperation commission

ایران وتونس تؤکدان علی تطویر التعاون الثنائي
خــال  ــد  التاكي ــم  وت ــن.  البلدي بيــن  التعــاون  وتوســيع  ــز  تعزي ســبل  ــي  ف للبحــث  المســليني،  محمــد  التونســي  التجــارة  ــر  وزي شــيباني  رؤوف  رضــا  محمــد  ــس  تون ــي  ف ــي  االيران الســفير  التقــى 
الســفير  ــره.   ودعــا  وتطوي التعــاون  بشــان ســبل  البحــث  ــم  ت كمــا  ــي،  الثنائ للتعــاون  ــدة  آفــاق جدي وفتــح  ــران  واي ــس  تون بيــن  ــة  التجاري بالعاقــات  التقــدم  ــة  اهمي عــى  االثنيــن  ــذي جــرى  ال اللقــاء 
ــة  االفتراضي االجــواء  ــر  عب ــة  المهني االجتماعــات  مــن  سلســلة  عقــد  اقتــرح  كمــا  ــن.  البلدي ــي  ف االقتصادييــن  الناشــطين  بيــن  ــات  ومحادث لقــاءات  واجــراء  التعــاون  ــر  لتطوي اللقــاء  خــال  ــي  االيران
التونســي  التجــارة  ــر  وزي اكــد  ــه  ب جان مــن  التونســية.  التجــارة  ووزارة  االيرانيــة  والتجــارة  والمناجــم  الصناعــة  وزارة  اشــراف  وتحــت  ــن  البلدي تجــار  مــن  عــدد  بمشــاركة  التجــارة  غــرف  مســتوى  عــى 
ــن. البلدي بيــن  المشــتركة  ــة  اللجن انعقــاد  عــى  ــر  اث قــد  ــد-۱۹"  "كوفي فيــروس  تفشــي  ان  اىل  ــا  الفت ــة،  المتبادل اللقــاءات  ــادة  لزي والعمــل  ــن  البلدي بيــن  التجــاري  ــادل  التب بمســتوى  االرتقــاء  ضــرورة 
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در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر مطرح شد؛

تقسیم سود 900 ریالی برای هر سهم
نقش 30 درصدی گل گهر در تامین مواد اولیه فوالد در سال 9۸
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|  اخبار بانک  | 

بازدهی ٣٦٦ درصدی »وبصادر« 
در ٦٤ روز کاری بورس در سال ٩٩

کیاست-»وبصادر« در ٦٤ روز کاری بازار سرمایه از ابتدای 

سال ٩٩ تا نیمه تیرماه سال جاری، بیش از ٣٦٦ درصد سود 
نصیب سهامداران کرد.

به گزارش احتساب به نقل ازروابط عمومی بانک صادرات 
ایران، بررسی آمار معاملات ٦٤ روز کاری بورس اوراق 
بهادار تهران نشان می دهد که نرخ سهام بانک صادرات 
ایران در سال ٩٩ از ٧٢١ ریال به ٣ هزار و ٣٦٠ ریال در 
جریان معاملات روز ١٥ تیرماه سال جاری رسید که نشان از 
بازدهی بیش از ٣٦٦ درصدی در این مدت دارد. استقبال 
سهامداران خرد از »وبصادر« نشان از ارزش ذاتی مناسب 
و قابلیت های فراوان بانک صادرات ایران در روزهای 
پرشور و شوق بازار سرمایه دارد به نحوی که بخش عمده 
معاملات توسط سهامداران خرد صورت گرفته است. 
تمرکز بر برنامه های عملیاتی و سیاست های اعتباری 
ابلاغی، کاهش هزینه مطالبات مشکوک الوصول، بهبود 
نرخ موثر تسهیلات، کاهش قیمت تمام شده پول، جذب 
منابع ارزان قیمت، توسعه خدمات بانکداری الکترونیک، 
افزایش سهم از بازار، کاهش شعب و چابک سازی، توقف 
روند زیان دهی، افزایش درآمدهای مشاع و غیرمشاع و 
در عین حال حمایت از بخش های مختلف اقتصادی و 
تامین مالی و تامین سرمایه در گردش بنگاه های کوچک و 
متوسط در مسیر »رونق« و »جهش« تولید از جمله مهمترین 
برنامه های بانک صادرات ایران در دو سال و نیم گذشته 
بوده است. سود خالص یک هزار و ۲۵۰ میلیارد ریالی بانک 
صادرات ایران در صورت های مالی منتهی به پایان سال 
۹۸ در شرایطی محقق شده که وبصادر سال ۹۷ را با زیان 
خالص ۲۹ هزار و  ۳۷۷ میلیارد ریالی )۱۶۸ ریال به ازای هر 
سهم( به پایان رساند. درآمد مشاع بانک صادرات ایران در 
سال ۹۸ با ۲۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷ به ۲۱۳ هزار 
و ۸۸۴ میلیارد ریال رسید. بانک صادرات ایران با درآمد ۷۱ 
هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال، رشد ۲۵ درصدی در بخش درآمد 

غیرمشاع را برای سال مالی ۹۸ ثبت کرد.

ند اسن�پ ها تسهیالت خرد می گ�ی
کیاست-بانک قرض الحسنه رسالت و شرکت اسنپ به منظور 

تامین مالی پایدار برای حمایت دایمی از رانندگان این شرکت 
تفاهم نامه  همکاری امضا کردند.

بانک  از روابط عمومی  به نقل  به گزارش احتساب 
قرضالحسنه رسالت؛ این تفاهم نامه آغاز یک همکاری 
بلندمدت برای تامین مالی بسته های حمایتی از رانندگان 
این تاکسی اینترنتی خواهد بود. اعطای تمام وام های 
حمایتی اسنپ به رانندگانش، از جمله وام های حمایتی 
رانندگانی که به کرونا مبتلا شده اند یا به دلیل محدودیت های 
ناشی از شیوع کرونا به مشکلات مالی برخورده اند، از طریق 
کانون های همیاری اجتماعی تامین خواهد شد. بانک 
قرض الحسنه رسالت به عنوان اولین بانک دیجیتال و 
بدون شعبه کشور با ارایه خدمات الکترونیک و زیربنایی 
بانک داری مجازی به اسنپ این امکان را می دهد تا 
با حداقل رفت وآمدها بتواند مراحل تخصیص وام به 
رانندگان خود را به انجام برساند. بر اساس این گزارش؛ 
این تاکسی اینترنتی در نظر دارد، از طریق همکاری با بانک 
قرضالحسنه رسالت، تامین اعتبار وام های دیگری را به 
این گروه از کاربرانش در دستور کار قرار دهد تا با این روش 
بتواند به یک راهکار بلندمدت برای حمایت مالی از رانندگان 
خود دست پیدا کند و میزان رضایت  فردی را در ناوگانش 
بیش از پیش افزایش دهد. گفتنی است، پس از شیوع کرونا 
و تحت الشعاع قرار گرفتن درآمدزایی افراد فعال در حوزه 
حمل ونقل، اسنپ به آن دسته از رانندگانی که به بیماری 
کرونا مبتلا شدند مبلغ ۵۰ میلیون ریال وام حمایتی بدون 
بهره و به ۵هزار نفر از رانندگان فعالش مبلغ ۲۰ میلیون  ریال 

وام حمایتی بدون بهره پرداخت کرد.

" در بانک رفاه کلید خورد ن "تأم�ی طرح تسهیال�ت
کیاست-بانک رفاه کارگران در راستای تکریم مشتریان 

و تعامل بیشتر با ذی نفعان و سهامداران خود در قالب 
"طرح تامین" تسهیلات پرداخت می کند.به گزارش 
احتساب به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
این بانک در راستای ارتقای رضایتمندی گروه بزرگی 
از ذی نفعان و سهامداران خود به کارکنان شاغل در 
وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین 
اجتماعی، شرکت های زیرمجموعه شستا، سازمان 
بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 
تسهیلات پرداخت می نماید.نرخ سود این تسهیلات 
در حال حاضر ١8 درصد در سال و مدت اعتبار این طرح 
تا پایان مرداد ماه سال جاری خواهد بود و متقاضیان 
واجد شرایط می توانند به منظور تامین اموال و خدمات 
مورد نیاز )تهیه اموال و خدمات مورد نیاز/ هزینه درمان/ 
تحصیل/ تهیه جهیزیه و ازدواج فرزند/ مسافرت های 
زیارتی و سیاحتی( تا سقف ۵٠٠ میلیون ریال و به منظور 
تعمیرات اساسی و بازسازی کامل واحدهای مسکونی تا 
سقف یک میلیارد ریال از این تسهیلات بهره مند گردند.

|  اخبار بورس  | 

ین نسخه درمان التهاب  ابزارهای مایل  به�ت
بازارهای کاال�ی

کیاست-نشست بررسی چالش های بازارهای کالایی به ویژه در 

حوزه بازار پلیمر، روز گذشته به میزبانی اتاق بازرگانی ایران و با 
حضور نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، مدیرعامل بورس کالای 
ایران،  معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران و جمعی از 
اعضای اتاق بازرگانی به نمایندگی از تشکل های حوزه پلیمر و 
فلزات برگزار شد.به گزارش احتساب به نقل ازروابط عمومی و 
امور بین الملل بورس کالای ایران، در ابتدای این نشست سعید 
ترکمان رییس هیات مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران و 
نماینده اتاق بازرگانی در کمیته تخصصی پتروشیمی به بررسی بازار 
پلیمر به خصوص محصول پی وی سی پرداخت و پیشنهاداتی در 
خصوص واردات پی وی سی به منظور پوشش تقاضای موجود در 
بازار و همچنین ملاک قرار دادن »مالیات بر ارزش افزوده« در پایش 
سهمیه متقاضیان در سامانه بهین یاب وزارت صمت مطرح کرد.

ابزارهای مالی، مقصد تقاضای دلالی
در ادامه، حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران به 
رشد حجم نقدینگی در کشور و ایجاد تقاضای دلالی در بازارها 
اشاره کرد و گفت: تقاضای دلالی در اقتصاد، همواره وجود دارد و 
از صحنه بازارها حذف نمی شود؛  بلکه این تقاضا همانند انرژی 
از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود و برای همین است که 
روزی سر از بازار پی وی سی در می آورد و روز دیگر به بازار 
فلزات و فولاد منتقل می شود. سلطانی نژاد با بیان اینکه شاهد 
اثر رشد نقدینگی در بازارها هستیم، گفت: در زمان التهاب،  
نقدینگی هوشمند وارد بازار کامودیتی ها   می شود و در این 
بین هرچه سعی بر جلوگیری از فعالیت دلالان شود اما ناگزیر 
شاهد ردپای تولیدکننده نماها در فرآیند دلالی هستیم که تنها 
چاره کار در این زمان که فرمولی جهانی و اثبات شده است،  
بکارگیری ابزارهای مالی برای مدیریت تقاضای دلالی است. 
مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد: به عبارت بهتر، نسخه 
درمان التهاب بازارهای کالایی، همان بخشی از بورس کالاست 
که افرادی با آن مخالف هستند و حتی باعث توقف معاملات آن 
می شوند؛ ابزارهای مالی از جمله گواهی سپرده کالایی و 
قراردادهای آتی در بورس کالا آماده پیاده سازی روی دارایی های 
مختلف از جمله محصول پی وی سی است تا یک کانال شفاف و 
قانونمند برای هدایت نقدینگی و جلوگیری از ورود آن به سوداگری 
بازار واقعی کالا ایجاد شود. سلطانی نژاد افزود: اگر بستری بر پایه 
ابزارهای مالی برای ورود دلالان به قراردادهای مالی وجود نداشته 
باشد، نقدینگی در دست دلالان به شدت بازار نقد و فیزیکی کالاها را 
تخریب می کند و شاهد التهاب بازار و ضربه به تولید کشور خواهیم 
بود. وی به وجود بازاری بزرگ با بازیگران پرشمار در بورس کالا 
به نام بازار آتی سکه اشاره کرد که معاملات آن در سال ۹۷ متوقف 
شد، گفت: در زمانی که بازار آتی سکه روزانه میزبان شمار زیادی 
از بازیگران سکه و ارزش معاملات بالایی بود، به سیاستگذاران این 
حوزه پیشنهاد دادیم که بازار سکه را به جای عرضه منابع طلای 
کشور با کمک قراردادهای آتی و از طریق ریال مدیریت کند اما این 

اتفاق رخ نداد و در ادامه معاملات آتی سکه متوقف شد.

        دکترعلی صحرائی: 
       

ن صندوق قابل معامله در صنایع  دوم�ی
فلزی و خودرو�ی عرضه می شود

کیاست-مدیر عامل بورس تهران، دکتر علی صحرائی گفت: طبق 

اطلاعات دریافتی، دومین صندوق قابله معامله که قرار است در 
بورس عرضه شود مربوط به صنایع فلزی و خودرویی است. به 
گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بورس 
تهران به نقل از خبر گزاری  باشگاه خبرنگاران جوان،  دکتر علی 
صحرائی  مدیر عامل بورس تهران،  در پاسخ به این سوال که 
دومین عرضه صندوق های قابل معامله ) ETF( در بازار بورس 
چه زمانی خواهد بود؟ اظهار کرد: از آنجایی که متولی صندوقهای 
قابل معامله وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت خانه های مربوط 
هستند، در هر زمانی که آن ها  اعلام آمادگی کنند بورس تهران هم 
اقدامات لازم را در جهت حضور آن ها در بورس انجام می دهد. 
مدیر عامل  بورس تهران در ادامه افزود: طبق اطلاعات دریافتی، 
دومین صندوق قابله معامله که قرار است در بورس عرضه شود 
مربوط به صنایع فلزی و خودرویی است. او در پاسخ به این سوال که 
از چه زمانی شرکت های سرمایه گذار استانی به قطعی وارد بورس 
می شوند؟ تصریح کرد:  در خصوص  این شرکت های سرمایه 
گذاری استانی یک سری مشکلات اعم از اصلاح اساس نامه،  تعیین 
مدیران و در آخر باید یک سری مراحل قانونی در جهت حضور در 
بورس طی کنند تا اینکه بتوانند در تابلوی بورس تهران قرار گیرند.

گاز و برق منازل در مرحله ی ورود به بورس مسکن
علی صحرائی در پاسخ به این سوال که هدف عرضه ی املاک و 
مستغلات در بورس تهران چیست؟ افزود: هدف نهایی از عرضه 
املاک و مستغلات در بورس این بود که بعضی از نهاد های دولتی با 
در دست داشتن املاک و حضور پیمانکاران در این عرصه وکمک 
به       جمع آوری اموال خرد مردم با این ابزار مالی در جهت کمک به 

شفافیت قیمت مسکن می شود.
بورس املاک قیمت مسکن را عاقلانه تر می کند

 مدیر عامل بورس تهران تاکید کرد: در بورس املاک 
برق،  صنعت  املاک،  بر  علاوه  است  قرار  مستغلات  و 
گاز و فاضلاب شهری هم عرضه شود و در ادامه باید به این 
مساله اشاره کرد که یکی از مزایای مهم این بازار این است که 
افراد دارای برگ سهام عدالت هم می توانند از آن به عنوان 
وثیقه در این بازار برای دریافت تسهیلات استفاده کنند.  

لجنة برلمانية ايرانية تدرس اصالح الهيكلية العامة للميزانية
اعلن المتحدث باسم لجنة التخطيط والميزانية والحسابات بمجلس الشورى االسالمي االيراني محمد مهدي مفتح ان اللجنة درست اصالح الهيكلية العامة لميزانية البالد بحضور مساعد رئيس الجمهورية 
ــه االحــد، ان نوبخــت قــدم خــالل االجتمــاع النــص التمهيــدي الصــالح هيكلية الميزانية وقدم شــرحا لحجــم العوائد والنفقات  رئيــس منظمــة التخطيــط والميزانيــة محمــد باقــر نوبخــت. وقــال مفتــح فــي تصريــح ل
ــة الحاصلــة فان المجلس االعىل للتنســيق  ــدا فــي ۲۰ اذار/مــارس( حــددت ارقامــا فــي مجــال المــوارد والنفقــات المتوقعــة ولكــن نظــرا للمشــاكل االقتصادي ــي ب المتوقعــة. واضــاف، ان ميزانيــة العــام الجــاري )العــام االيران
االقتصادي بين السلطات الثالث طلب من منظمة التخطيط والميزانية تقديم تقرير حول الميزانية ان كانت بحاجة اىل اصالح لكي تقوم الحكومة بالتخطيط الالزمة خاصة في مجال النفقات. وقال مفتح، ان 
نوبخت ذكر في تقريره بان منظمة التخطيط والميزانية تسعى لتحقيق الميزانية في مستوى التوقعات من حيث العوائد والنفقات التي ال بد منها منها الرواتب وان تعمل اىل جانب ذلك عىل اتخاذ اجراءات 

مؤثرة فيما يتعلق بانشطة االعمار والبناء بحيث ال تحدث فيها اي عرقلة. واوضح بانه تم البحث ايضا خالل االجتماع حول صياغة ومبادئ الخطة التنموية السابعة في البالد والتي تبدا العام القادم.

صیرة
أخبار ق

محافــظ البنــك المركــزي: وتيــرة توفيــر العملــة االجنبيــة 
ستشــهد تحوالفــي البالد 

االجنبية  العملة  توفير  وتيرة  بان  همتي  عبدالناصر  االيراني  المركزي  البنك  محافظ  اعلن 
والمشتقات  النفط  صادرات  زيادة  بشان  الواردة  الجيدة  التقارير  ضوء  في  تحوال  ستشهد 
النفطية والسلع غير النفطية وتحرير موارد البنك المجمدة. وقال همتي في تصريح له اليوم 
االحد حول سوق العملة االجنبية: لقد تسلمت تقارير جيدة عن زيادة ملحوظة في صادرات 
النفط والمشتقات النفطية والصادرات غير النفطية وانباء ايجابية عن تحرير موارد مجمدة 

للبنك المركزي، من شانها ايجاد تحول في توفير العملة االجنبية.

| أخبار الصور | 

 | PhotoNews |

An official of Mostazafan Foundation announced that Iran has become self-suf-
ficient in repairing offshore drilling rigs. The CEO of Sina Energy Development 
Company Majid Oji said that 300-feet-drilling rigs in the oil and gas fields in the Per-
sian Gulf and the Sea of Oman are run by the National Iranian Oil Company (NIOC) 
and Offshore Oil Company (IOOC). The rigs used to be sent to foreign countries 
to be repaired; but Mostazafan Foundation has succeeded to repair the rigs do-
mestically, Oji said, and added, “The issue saves five to six million dollars for Iran.” 
“With the help of the Iranian knowledge-based companies, Mostazafan Founda-
tion has now managed to repair and construct the offshore drilling rigs,” he added. 

Iran No More Needs Foreign Aid to Repair Offshore Drilling Rigs

|  بیمه  | 

کیاست- نشست کاری مدیران واحدهای اجرایی استان تهران بیمه 

ایران با حضور آقایان دکتر رضایی مدیرعامل، مبرقعی عضو هیات 
مدیره، معاونان و مدیران بیمه ایران برگزار شد.

به گزارش اختساب به نقل ازروابط عمومی بیمه ایران، مدیرعامل 
بیمه ایران در این نشست در سخنانی گفت: در صنعت بیمه جهان، 
ارتباط مستقیمی بین بیمه و تولید ناخالص ملی و درآمد مردم وجود 
دارد و هر چه درآمدها افزایش داشته باشد اقبال مردم به بیمه بیشتر 
خواهد شد. از این رو با افزایش درآمد و بهبود شرایط اقتصادی 
و افزایش درآمدها، ضریب نفوذ بیمه نیز افزایش خواهد یافت. 

دکتر رضایی، مراحل مختلف رشد صنعت بیمه در جهان را شامل 
مرحله سکون، رشد اولیه، رشد پایدار و مرحله بلوغ عنوان کرد 
و افزود: در مرحله رشد پایدار زیر ساخت های اقتصادی به طور 
کامل ایجاد شده، بازارهای بیمه به طور کامل فعالیت    میکنند 
و در حال حاضر بیمه ایران و صنعت بیمه کشور در مرحله رشد 
پایدار قرار دارند، یعنی اقداماتی انجام شده و زیرساخت ها ایجاد 
شده است. اما برآورد جایگاه صنعت بیمه در دهه آینده نشان 
می دهد رشد کشور ما در بیمه های اموال قابل قبول بوده ولی در 
بیمه های زندگی مطلوب نبوده و نیاز به توجه بیشتری دارد.  دکتر 
رضایی درخصوص راهکارهای حل مشکلات و مسایل پیش 
روی شرکت های بیمه، اضافه کرد:  مهم ترین الزامات صنعت 
بیمه در این شرایط ایجاد نقدینگی است و بیمه های زندگی به 
عنوان یکی از رشته های بیمه ای می تواند نقدینگی لازم را برای 
صنعت بیمه فراهم نماید، بنابراین با اتخاذ استراتژی های اصلاح 
پرتفوی و کسب مهارت های عملیاتی و سرمایه گذاری واقدامات 
کلان استراتژیک در حوزه عملیات بیمه گری در بیمه ایران توانستیم 

تا حدود زیادی تاثیرات منفی بحران ها را کاهش دهیم.  مدیرعامل 
بیمه ایران اضافه کرد: با اتخاذ راهبردهای مناسب و همچنین 
استقرار سیستم جامع بیمه گری، استقرار درگاه الکترونیکی و 
توسعه حوزه SRM و دریافت مجوز افزایش سرمایه به ١١ هزار 
میلیارد تومان توانستیم تمامی تعهدات خود را انجام داده و نیازهای 
بیمه ای بیمه گذاران را برآورده نماییم. در این راه به موفقیتهای 
زیادی نیز دست یافتیم که از جمله آنها می توان به تسویه 
خسارت سیلاب استان های گلستان، لرستان و خوزستان، اخذ 
گواهی قدمت و ثبت در خاطرات جمعی کیسیون ملی یونسکو، 
افتتاح مجتمع تخصصی بیمه های زندگی، جذب ایرلاین های 
بزرگ کشور، استقرار پایانه های خسارت در استانها و استقرار 
سیستم جامع مالی بیمه ایران اشاره کرد. در خلال مراسم نیز، 
لوح سپاس به رسم قدردانی به آقای محمد حسین ملکی مدیر 
مجتمع ١۵ آبان، محمد امیری رییس شعبه ممتاز تهران نو، 
ارسلان افشار رییس شعبه درجه یک شهریار و سید محمد 
صادق رضوی مدیر مجتمع خدمات بیمه ای فاطمی اعطا شد.

نشست کاری مدیران واحدهای اجرا�ی استان تهران بیمه ایران

بیمه دی برنده جایزه مسوولیت اجتماعی در بحران کرونا شد
کیاست-روابط عمومی شرکت بیمه دی در چهارمین رخداد ملی 

بررسی مسایل و چالش های روابط عمومی موفق به کسب 
جایزه شد. به گزارش احتساب به نقل ازروابط عمومی و اطلاع 
رسانی؛ چهارمین رخداد و جشنواره ملی بررسی مسایل و 
چالش های روابط عمومی، امروز ۱۵ تیر ماه در مرکز همایش های 
سازمان مدیریت صنعتی )سازمان مطالعات و بهره وری نیروی 
انسانی( برگزار شد و روابط عمومی شرکت بیمه دی توانست به 
پاس تلاش های خود در آموزش و اطلاع رسانی در حوزه مقابله با 

بیماری کرونا با ساخت و انتشار ویدیو در فضای مجازی، اکران 
تابلوهای شهری با مضامین آموزشی-ترویجی در راستای تقدیر 
از کادر بهداشتی و تشویق عموم مردم به مراقبت های بهداشتی 
و توزیع بیش از سیزده هزار بسته ی بهداشتی به جامعه مشتریان 
خود، حائز رتبه برتر و شایسته دریافت جایزه این رخداد شود. در 
این همایش که با رعایت اصول فاصله گذاری اجتماعی برگزار 
شد، اساتید و فعالان حوزه روابط عمومی و دکتر کیانوش جهانپور 
مدیریت بحران در پاندمی کرونا به سخنرانی پرداختند.رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، با رویکرد بررسی 

کیاست-سامان للتامین اعلام کرد که اکنون با دریافت مجوز رسمی 

فعالیت از نهادهای مسوول کشور عراق، امکان ارایه انواع 
خدمات   بیمه ای به همه شهروندان عراقی و اتباع خارجی 
حاضر در این کشور را دارد. به گزارش احتساب به نقل از روابط 
عمومی شرکت بیمه سامان، کشور عراق که یکی از بازارهای 
هدف صادراتی و تولیدی بنگاه های اقتصادی ایرانی است، 
در حال ورود به دوره رونق است، اما به دلایل متعدد این بازار 
با ریسک های متعددی رو به روست. تامین امنیت مالی 

سرمایه گذاران، از ابتدایی ترین خواسته های آن ها پیش از 
شروع هر فعالیتی است، در حالی که حوادث احتمالی مانند 
آتش سوزی،  انفجار، زلزله،  سرقت،  سانحه رانندگی و ... 
می تواند هر شخص و هر فعالیتی را در هر نقطه ای تهدید کند.
“سامان للتامین”  این  امکان را دارد که در رشته های اموال و 
اشخاص از جمله بیمه مسوولیت، آتش سوزی، شخص ثالث، 
بدنه اتومبیل، باربری و حوادث انفرادی و بیمه های درمان، بیمه 
نامه صادر کرده و اطمینان لازم را برای فعالان اقتصادی در این 

سرزمین را تا حد قابل قبولی ایجاد نماید. ثبت و دریافت مجوز 
»سامان للتامین« به عنوان نخسیتن شعبه خارجی شرکت بیمه 
سامان از سوی دیوان التامین دولت عراق انجام شده است .از این 
پس به عنوان بزرگترین شرکت بیمه فعال در عراق، حامی سرمایه 
گذاران ایرانی در این کشور و نیز فعالان اقتصادی عراقی خواهد بود.
 “سامان للتامین”   در  نشانی  بغداد، جادریه، خیابان ۱۳، 
پلاک۶/۱ مستقر است و شماره تماس ٠٧٧٣۵٠٠١٠٠٢ 
است. شده  گرفته  نظر  در  مشتریان  با  ارتباط  برای 

برگزاری مراسم سالگرد تاسیس بیمه »ما« با حفظ فاصله اجتماعی

ن می کند ن امنیت رسمایه گذار ی در عراق را تضم�ی سامان للتام�ی

کیاست-نشست صمیمانه سالروز تاسیس شرکت بیمه "ما" با 

هدف همفکری و انتقال تجربه با رعایت فاصله اجتماعی به 
صورت آنلاین برگزار شد.

به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی بیمه "ما" ، در این 
مراسم که به علت شیوع ویروس کرونا و به منظور جلوگیری 
از انتقال آن، به صورت برخط و در بستر اسکایپ برگزار شد، 
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونین، مدیران ستادی و 

مدیران شعب حضور داشتند.
حجت بهاری فر مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت 
سهامی بیمه "ما" ضمن بزرگداشت هفته کرامت و قدردانی از 
مدیرعاملان، اعضای هیات مدیره و همکارانی که در گذشته 
برای تحقق اهداف شرکت تلاش کرده اند، دهمین سالروز 

تاسیس شرکت را به کلیه ذینفعان تبریک گفت.
مدیرعامل بیمه "ما" ضمن آرزوی بهبودی برای همه بیماران در 
شرایط حاکم،  بر لزوم ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی 
تاکید کرد و گفت:  در شرایط پیش آمده، سلامتی پرسنل بر هر 
موضوع دیگری ارجحیت دارد. در صورت سلامتی قادر خواهیم 
بود رسالت خود را که تامین آرامش بیمه گذاران می باشد تامین 
کنیم. وی با توجه به شیوع بیماری فراگیر کرونا اوضاع شرکت 
را مطلوب دانست و خاطرنشان کرد،  با وجود محدودیت های 
موجود در این ایام، موفق شدیم به  اهداف مورد نظرمان دست 

پیدا کنیم و بیش از موعد،  برنامه های ابلاغی را محقق سازیم . 
گفتنی است در این راستا پرتفوی هایی که در eps  تاثیر نداشتند 
را جذب نکردیم. بهاری فر تطبیق با شرایط فعلی جامعه، 
افزایش سرعت عمل به وسیله تفویض اختیار،  مجهز شدن به 
دانش روز و تصمیم گیری در حداقل زمان ممکن را حائز اهمیت 
دانست و گفت:به جرات اعلام می کنم؛  با توجه به وحدت و 
همدلی اعضای محترم هیات مدیره، حمایت سهامداران 
ارجمند، توانمندی شبکه فروش و پتانسیل بالای همکاران 
پرتلاشمان در شرکت سهامی بیمه "ما"،  دستیابی به هیچ 
هدفی دور از دسترس نیست. مدیرعامل بیمه "ما" با تاکید بر 
حفظ ترکیب پرتفوی،  اصلی ترین هدف شرکت در سال ٩٩ را 
تامین منافع کلیه ذی نفعان دانست و گفت: با مدیریت صحیح 
ریسک، ایجاد نقدینگی، تامین و تولید سود پایدار و  افزایش 

سرمایه، رتبه یک توانگری مالی را حفظ خواهیم کرد.

هفته نامه سراسری    
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Iranian Petrochemical holdings and companies play a crucial role in the prosperity of the capital market and need more sup-
port given this role. In an interview with NIPNA, a stock exchange expert pointed to the boom in the stock market and the re-
cord-breaking growth of the index in recent days, adding: “The Tehran Stock Exchange index can continue to grow due to the 
existence of favorable capital market infrastructures, and petrochemical companies can play a crucial role in this regard.” Hos-
sein Karimi added: “Fortunately, the market is not facing severe inflammation today, and it can be said that the Tehran Stock 
Exchange is in acceptable conditions with the support of the administration and the management of capital market authorities.”

Petchem Firms Strong on Capital Market

Economy | االقتصاد
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