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تحلیـــل
Analysis - التحلیل

درباره توسعه انسانی

IRAN PLAST expo to be 
held in early February

The 14th International Exhibition of Plastic, Rub-
ber, Machinery, and Equipment (IRAN PLAST) 
of Iran is going to be held at the Tehran Perma-

nent International Fairground during February 7-10, 
Shana reported.As reported, since the pandemic con-
dition has been once again controlled and its second 
wave is almost contained, the National Headquarters 
for Coronavirus Control and the Health Ministry have 
approved the holding of the IRAN PLAST exhibi-

tion in accordance with health and safety protocols.
IRAN PLAST is a platform to make connections be-
tween the petrochemical industry and enterprises, 
while flourishing downstream industries, according 
to the National Petrochemical Company (NPC) Man-
aging Director Behzad Mohammadi.The strong pres-
ence of knowledge-based companies and startups in 
this event is one of its prominent features which has 
been achieved as the result of the high attention and 
support by the Oil Ministry to these companies over 
the past few years. Due to the special conditions 
caused by the pandemic, in almost all exhibitions 
held this year only managers, businessmen, scholars, 
and experts have been allowed to participate and visit.

أخبار قصیرة

چه  و  تشخیص  و  تعریف  در  چه  توسعه 
درعمل همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اقتصادی بوده است. 
از بین بردن فقر و نابرابری که گریبان گیر بسیاری از جوامــع دهــه های 
50 و 60 میالدی شده بود، روزبه روز مورد توجه بیشـتری قـرار می گرفت 
و در این دوران بود که زمینه ظهور اقتصاددانان توسعه برای ارایه نظرات و 
الگوهای گوناگون برای رهایی از این مشکالت فراهم می شد. اولین گروه 
از اقتصاددانان در تعریف توسعه بیشتر بر رشد اقتصادی تاکید می کردند.
رویکرد رفاه اقتصادی به توسعه سبب شد تا میزان مصرف کاالها 
وخدمات به عنوان اساس رفاه اقتصادی درنظرگرفته شود ازاین 
رو، برای سنجش میزان رفاه و توسعه )و یا اندازه مصرف کاالها و 
خدمات(، درآمد ملی به عنوان یک معیار کلی مورد توجه قرار گرفت. 
دراین رویکرد از مساله فقر و نحوه توزیع درآمد با این فرض که 
با افزایش تولید ناخالص ملی همه بهره مند خواهند شد و منافع 
این افزایش درآمد ملی به همه مردم می رسد، چشم پوشی شد.
مخالفت ها با این تلقی از توسعه دراواسط دهه 1970 به اوج خود رسید چرا که 
بسیاری از کشورها اگرچه اهداف رشد اقتصادی خود را تحقق بخشیدند اما، شرایط 
زندگی توده مردم و بخش های زیادی از آنها تغییر نکرد. به این ترتیب بود که بعضی 
از وظایف جدید توسعه مانند »رشد همراه با عدالت« و »توزیع مجدد رشد« مورد 
توجه اقتصاددانان توسعه قرارگرفت و مفاهیم اجتماعی و انسانی جایگاه ویژه خود 
را در تعاریف توسعه پیدا کردند. در گزارش توسعه انسانی سال 1996 که به بحث 
رابطه رشد اقتصادی و توسعه انسانی می پردازد، آمده است: »علیرغم رشد سریع 
اقتصادی در پانزده کشور طی سه دهه گذشته، تعداد 1/6 میلیارد نفر از مردم 
جهان فقیرتر شده و وضع زندگی شان بدتر از پانزده سال پیش شده است.« در 
واقع این گزارش تاکید می کند که اگر سیاست های پیش گیرانه ای جهت توزیع 
مناسب رشد اتخاد نشود، رشد مناسبی برای مردم به دست نخواهد آمد. پیام 
محوری گزارش توسعه انسانی 1996 بیان می دارد که هیچ پیوند خودکاری میان 
رشد اقتصادی و توسعه انسانی وجود ندارد. اما هنگامی که این پیوندها از طریق 
سیاست گذاری وتصمیم آگاهانه برقرار شد، این دو متقابال بر هم تاثیر می گذارند 
ورشد اقتصادی به نحو موثر و سریعی به بهبود توسعه انسانی کمک خواهد کرد.
به مرور زمان جایگاه انسان و توجه به شأن واقعی او جزء اصلی تعاریف 
توسعه واقع شد وتوسعه به یک حرکت همه جانبه شامل تغییرات عمده در 
ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و نهادهای ملی برای رسیدن به رفاه 
گسترده انسانی تبدیل گردد. امروزه جزء اصلی رفاه انسان ها را گسترش 
افراد قدرت  درآنها  فردی تشکیل می دهد. جوامعی که  انتخاب های 
انتخاب بیشتری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و آزادی بیان 
آرا و عقاید شخصی دارند، در فراهم کردن رفاه انسانی، که عالوه بر مصرف 
کاال و خدمات، سایر نیازهای ذهنی را نیز در بردارد، موفق تر بوده و توسعه 
یافته تر هستند، بنابراین مشاهده می شود که در تکامل مفهوم توسعه از 
رشد اقتصادی به توسعه انسانی، اهداف توسعه بسیارگسترده تر شده است.
روند تحوالت در قرن بیستم در دهه 1970 میالدی وارد مرحله جدیدی شد و در 
اواسط دهه 1980 تقریبا در تمامی زمینه ها آثار خود را بر جای گذاشت. در دهه 
1980 برای اشاره به این دگرگونی ها مفاهیمی چون جامعه صنعتی و فرامدرن 
)پست مدرن( به کار می رفت، اما در دهه 1990 میالدی مفهوم جهانی شدن 
رایج گردید و به مفهوم مسلط در دوران معاصر تبدیل شد. به گونه ای که امروزه 
همه چیز با رجوع به این مفهوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در 
ظاهر امر، جهانی شدن یعنی ره سپردن تمامی جوامع به سوی جهانی وحدت 
یافته که در آن همه چیز در سطح جهانی مطرح و نگریسته می شود. اما در واقع، 
جهانی شدن به معنای آزادی مطلق کسب و کار، برداشته شدن تمامی موانع برای 
جریان یافتن سهل و آسان سرمایه و نفوذ آن در تمامی عرصه ها و حرکت روان 
اطالعات، امور مالیه، خدمات و باالخره تداخل فرهنگ ها آنهم به سوی یکسان 
شدگی و یکدستی است که تمامی این امور در مقیاسی جهانی رخ می دهد. 
جهانی شدن، مرزها و هویت ها را کمرنگ تر می کند، به مردم، کاالها، اطالعات، 
عادت ها، هنجارها و نهادها توجه می کند و به مرزها اجازه جا به جایی می دهد. 
از آنجا که نمیتوان مرزهای نفوذناپذیری در مقابل اشاعه اندیشه ها و کاالها ایجاد 
کرد، بنابر این جهانی شدن در بلند مدت به هر حال استیال خواهد یافت، پویش 
های مرزگشای جهانی شدن دقیقا به این دلیل بارزتر می شود که طی دهه های 
گذشته گسترش فراوان امکانات، منافع و بازارها زمینه بالقوه رواج عالمگیر آنها را 
فراهم ساخته است. انقالب کشاورزی و بعد از آن دگرگونی های عصر صنعتی و فرا 
صنعتی در شمار منابع اصلی تقویت کننده فرایند جهانی شدن هستند. شکی نیست 
که وجه اصلی جهانی شدن و آنچه مایه موافقت ومخالفت ها است وجه اقتصادی 
آن است و از این رو به جاست که ابتدا با سرچشمه های اقتصادی آن آشنا شویم. 
جهانی شدن در واقع بخشی از فرایند تاریخی تکامل اجتماعی است و به 
زعم عده ای ناشی از ماهیت و ذات رشد سرمایه، تالش برای بقاء و کسب 
بازارهای جدید و سودآور و نیاز به صدور سرمایه از بازارهای اشباع شده به 
بازارهای بکر و بالقوه می باشد که این انتقال سرمایه تبعات مثبت و منفی 
بسیاری برای کشورهای عقب مانده و در حال توسعه دارد، به طور کلی می 
توان گفت مبنای اقتصادی جهانی شدن نئولیبرالیسم اقتصادی است.
جهانی شدن جنبه های واضح سیاسی هم دارد. جهانی شدن در بعد سیاسی باعث 
رشد عملکردهای فرا ملی، رشد محالت و شهرهای جهانی که عملکردهای جهانی را 
ایجاد می کند، کاهش اثر ابزارهای سیاسی حکومت، کاهش اقتدار حکومت و به طور 
کلی پیدایش فضای سیاسی جدید است. در بعد فرهنگی و اجتماعی که عمده ترین 

وجه تعارض و تقابل در فرایند جهانی شدن است، مهاجرت و فرار مغزها افزایش 
می یابد که این امر باعث تغییر شکل جمعیت شناختی کشورهای جهان می شود. 
البته جهانی شدن فرهنگ اصطالح تأویل پذیری است که از آن تعبیرات متفاوتی 
ارایه شده است. یعنی میان کسانی که به مساله جهانی شدن فرهنگ پرداخته اند، 
اتفاق نظری وجود ندارد. عده ای آنرا پدیده ای محتوم دانسته و نظر داده اند که 
دیر یا زود باید در برابر آن سر تسلیم فرود آورد و پذیرای آن شد. برخی دیگر گفته 
اند که جوامع در قبول یا رد آن آزادند واختیار دارند که درباره آن تصمیم بگیرند.
آنهایی که جهانی شدن را امری جبری دانسته اند، اظهار می دارند که جهانی شدن 
به اقتضای تحوالت اقتصادی، سیاسی، علمی و گسترش ارتباطات در عصر حاضر رخ 
نموده و کشورها الجرم باید خود را با آن هماهنگ سازند. براساس چنین برداشتی 
باید پذیرفت که فرهنگی خاص، سلطه خود را بر اخالق، هنر، اقتصاد، سیاست و 
نیز رفتارهای فردی و جمعی انسان ها اعمال خواهد کرد و جهان سرانجام صاحب 
فرهنگی یکسان خواهد شد. اما کسانی که از جهانی شدن تفسیری سلطه جویانه 
ندارند، براین باورند که جهانی شدن به معنی سیطره یک فرهنگ خاص بر جهان 
نیست بلکه چون انسان ها همگی عضو جامعه جهانی هستند، باید به مسایلی 
که جامعه جهانی با آن دست به گریبان است، بیاندیشند و برای رفع تنگناها و 
دشورای هایی که بشریت با آن رو به رو است، همکاری کنند. اینان ضمن قبول 
کثرت گرایی فرهنگی به عنوان یک واقعـیت، گفت و گوی میان تمدن ها، تفاهم 
فرهنگی، دستیابی به ارزشهای مشترک، احترام متقابل، مشارکت بین المللی و 
نیز شکیبایی را تجویز می کنند. در همین زمینه عده ای گفته اند که شکل گیری 
فرهنگ جهانی به افول اضمحالل فرهنگ های ملی و منطقه ای نمی انجامد. زیرا 
فرهنگ های بومی دارای نظام ارزشی قدرتمندی هستند و فرهنگ جهانی نمی 
تواند این فرهنگ ها را در خود هضم کند. اگر فرهنگی درحال افول است علت 
آن به ضعف درونی آن فرهنگ مربوط می شود نه به ظهور یک فرهنگ جهانی. 
بالنده مطرح  امروزه، به عنوان یک سرمایه ارزشمند و  انسانی  نیروی 
میشود که قدرت باز تولید دارد. در حقیقت کیفیت کار نیروی انسانی، در 
بهسازی  و  تجهیز  سیستم  توسعه  حال  در  و  پیشرفته  کشورهای  تمام 
نیروی انسانی و حفظ و نگهداری آن به شکل جامع و پویا عمل می شود.
در نخستین گزارش برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1990 توسعه 
انسان«  های  گزینش  دامنه  گسترش  »فرایند  عنوان  به  انسانی  منابع 
1997 این تعریف اصالح و عنوان شد که  تعریف شده است. در سال 
»توسعه منابـع انسانی فراینـدی است که بر توان بهزیستی انسان ها می 
افزاید، در نتیجه امکان برخورداری از گزینش های بهتـر را فراهم می سازد.
سازمانی  های  فعالیت  "مجموعه  منزله  به  را  انسانی  منابع  والتون 
تغییرات  ایجاد  برای  و  گیرد  می  صورت  معینی  زمان  مدت  در  که 
کند. می  تعریف  شود"،  می  طراحی  کارکنان  در  رفتاری 

عمده ترین منبع استراتژیک هر سازمان و یا هر جامعه، منابع انسانی آن است. 
جوامعی در بلندمدت قرین موفقیت خواهند شد که بتوانند منابع انسانی 
خود را به طور صحیح و اصولی توسعه و پرورش داده و همراه با تقویت دانش 
و معرفت و مهارت های فنی الزم، افرادی پر کار و معتقد و مؤمن بسازند.
دانشگاه مرکز گردآمدن انسانهای مشتاق دانش و فن، جایگاه پرورش سرمایه 
انسانی، عامل نوسازی مناسبات اجتماعی و انتقال تکنولوژی، مغز متفکر جامعه 
و در یک کالم، دانشگاه مهد نوسازی اجتماعی و توسعه به طور کلی است.
اساسی ترین عامل برقرار نمودن ارتباط نظام آموزش عالی )دانشگاه( با جامعه، 
تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت، به منظور 
پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه در زمینه های مختلف می باشد. همچنین 
تولید و ارایه دانش بومی برای حل مسایل جاری و حیاتی جوامعی که دانشگاه ها 
در آن قرار دارند از عمده ترین نقش های نظام آموزش عالی به حساب می آید.
در مفهوم جدید توسعه منابع انسانی، انسان های سازمانی باید به کیفیت هایی 
مجهز شوند که هیچ گونه تعارضی با سازمان نداشته باشند و با دلسوزی و تعهد و 
بینشی علمی، تمام توانمندی ها، انرژی، تخصص و فکر خود را در راستای تحقق 
ماموریت های سازمانی قرار دهند و دایما برای سازمان ارزشهای فکری و کیفی 
جدیدی تولید کنند. به طور کلی توسعه منابع انسانی دارای مؤلفه های زیر است:
1- ایجاد آگاهی علمی و ارتقای دانش کارکنان 2- تولید رفتارهای علمی 
و متعادل در کارکنان 3- ایجاد ارزش افزوده به عنوان کیفیت در کارکنان 
4- ارتقای قابلیت های کارکنان 5 - توسعه مهارتهای انجام کار 6- به روز 
کردن اطالعات کارکنان 7- توانایی حل مسایل به شکل علمی 8 - درست 
انجام دادن کارها 9 - تصمیم گیری عقالیی  10- رشد شخصیت هماهنگ 
در کارکنان 11 - توانایی ترکیب اطالعات و ساختن مجموعه های جدید.
تحقق مؤلفه های فوق مستلزم تغییر در آگاهی، نگرش و رفتار منابع انسانی 
است که این تغییرات در سایه آموزش و بهسازی نیروی انسانی امکان پذیر 
می شود، چون آموزش یکی از محوری ترین روش ها در ایجاد و افزایش 
دانش و مهارت و بهبود نگرش و عملکرد نیروی انسانی تلقی میشود و محور 
اصلی توسعه منابع انسانی است، بنابراین آموزشهای دانشگاهی در تحقق 
اهداف توسعه حایز اهمیت ویژه ای است و از این طریق شاخص توسعه 
منابع انسانی بهبود می یابد و در نتیجه کشور به سمت توسعه پایدار مبتنی 
بر محور دانایی)توسعه دانایی محور( و شاخص های آن حرکت می کند.

 نیروی  انسانی  کارآمد در یک  مملکت جزو سرمایه های  ارزشمند آن کشور به 
شمار می آید. اساسا "سرمایه دانش" از "سرمایه تولید" بسیار مهمتر است. 
کشورهای  درحال  توسعه  از سرمایه  انسانی، بیش از سرمایه فیزیکی بهره  دارند. 
بر اساس آمار، سرمایه انسانی، نقش اول ثروت  آفرینی در کشورهای توسعه 
یافته را با 67 درصد به خود اختصاص داده ، در حالی که سهم منابع طبیعی 
و فیزیکی صرفا 33 درصد است. این  سرمایه  نیروی انسانی است  که  می تواند 
به  عنوان  پشتوانه  حرکت های  بزرگ  اجتماعی  قرن  بیست  و یکم  قرار گیرد.

توسعه انسانی مفهومی است که می کوشد تا انسان را در بطن توسعه قرار 
دهد و به عبارت دیگر، توسعه انسانی درنهایت فرایندی است که گسترش 
گزینه های مردم را در کانون توجه قرار می دهد. در اولین گزارش جهانی 
توسعه انسانی1990، »فرایند گسترش انتخاب های انسانی« به عنوان 
تعریف توسعه ارایه شده است. در رویکرد توسعه انسانی تنها مصرف کاال و 
خدمات موجبات رفاه را فراهم نمی کند بلکه گسترش امکانات الزم ازقبیل 
آموزش و بهداشت برای استفاده از قابلیت ها و استعدادها و نیز پیشرفت 
قابلیت ها اجزای اصلی توسعه در نظر گرفته میشوند. توسعه انسانی اگر چه 
بر رشد ظرفیت های مادی در کنار پرورش ذهنی تاکید می ورزد، اما رشد 
اقتصادی را به عنوان ابزاری در خدمت زندگی بهتر انسان به شمار می آورد.
های  آزادی  قبیل  از  انسانی  های  قابلیت  به  دادن  شکل  بنابراین 
باید  اقتصادی  قدرت  و  بهداشت  آموزش،  وضعیت  مدنی،  و  سیاسی 
گیرد. قرار  توجه  مورد  نیافته  توسعه  جوامع  اصلی  هدف  عنوان  به 
مردم، ثروت اصلی جوامع خواهند بود و هدف توسعه، فراهم کردن شرایط زندگی 
بهتر، همراه با امنیت بیشتر می باشد. توجه به چالشهای پیش روی انسانها، 
مستلزم این است که مردم، در کانون توسعه قرار گیرند. از این رو رشد اقتصادی 
نه به عنوان هدف بلکه وسیله ای برای افزایش فرصت های زندگی مورد توجه 
قرار می گیرد. رهایی از فقر، گرسنگی، بیماری، جنگ، نابرابری، بی سوادی 
و... از جمله راه های گسترش قابلیت ها و انتخاب های انسانی می باشند و به 
همین خاطر است که در سنجش توسعه انسانی بر سه معیار آموزش، درآمد و 
بهداشت تاکید شده است. در این تعریف انسان دوستانه از توسعه، انسان ها، هم 
هدف توسعه هستند و هم ابزار توسعه. و در یک کالم تالش برای دستیابی به 
توسعه از طریق انسانهای توسعه یافته با یک گرایش مالیم و انسان نگر و تاکید 
بر قابلیت های مردم شالوده و اساس توسعه انسانی را تشکیل می دهد. اهداف 
توسعه هزاره به عنوان یک گام جدی دراین زمینه مورد توجه قرار گرفته است.
توسعه  های  گزارش  محوراصلی  عنوان  به  انسانی  توسعه  شاخص 
انسانی در واقع، آخرین تالش بین المللی برای یافتن یک واحد سنجش 
توسعه یافتگی کشورها می باشد که ازسه معیار: آموزش، امید به زندگی و 
تولید ناخالص سرانه داخلی تشکیل شده است. استفاده از معیارهای فوق 
به علت نقش مهم و انکارناپذیر آنها در افزایش قابلیت انسانها می باشد.

انتخاب  قدرت  دامنه  افزایش  هدف  با  انسانی  توسعه  شاخص 
توسعه  فرایند  در  موفقیت  معیار  انسان،  های  قابلیت  وگسترش 
جهان  در  انسانی  توسعه  روند  از  نماگری  شاخص،  این  است.  انسانی 
دهد. می  نشان  هم  به  نسبت  را  کشورها  جایگاه  که  بود  خواهد 
امروزه هر چند شاخص توسعه انسانی از انتقاداتی که نسبت به آن وجود دارد، 
رهایی پیدا نکرده )انتقاد نسبت به چگونگی انتخاب وزن ها در محاسبه شاخص 
و همچنین تعداد معیارهای منتخب( اما هنوز مقبولیت عامه خود را حفظ 
کرده است. از آنجا که شناخت بیشتر شاخص مذکور و تحلیل آن، وضعیت 
توسعه انسانی و جایگاه جهانی فرایند توسعه در کشور را ملموس تر خواهد 
کرد، آخرین تالشهای بین المللی در زمینه اندازه گیری درجه توسعه یافتگی 
و مقایسه بین المللی کشورها به خلق شاخص توسعه انسانی توسط برنامه 
توسعه سازمان ملل متحد درسال 1990 انجامید. این شاخص از زمان اولین 
انتشار آن درسال 1990 همواره به صورت ساالنه در قالب گزارش هایی از 
روند پیشرفت شاخص های توسعه انسانی توسط سازمان ملل منتشر شده 
و مورد استفاده کشورها و سازمان های بین المللی مختلف قرار می گیرد.

در  که  است  متفاوت  معیار  چهار  از  ترکیبی  انسانی  توسعه  شاخص 
سه مؤلفه: امید به زندگی، آموزش و تولید ناخالص سرانه داخلی قرار می 
گیرند. شاخص توسعه انسانی یک میانگین ساده از سه مؤلفه فوق است.
امید به زندگی، آموزش و درآمد واقعی همگی از عوامل اساسی افزایش دهنده 
قدرت انتخاب انسان ها می باشند. طول عمر بیشتر به عنوان معیار امید به 

زندگی عالوه بر آن که نشان دهنده تغذیه مناسب تر و برخورداری از امکانات 
بهداشتی است، فرصت بیشتری را برای زندگی و انتخاب به انسانها می دهد.
آموزش نیز به همین ترتیب قدرت تصمیم گیری و قدرت استفاده از فرصت های 
بهتر را برای مردم به ارمغان می آورد. امروزه جدای از نقش آموزش در توسعه 
انسانی، بر تاثیر سرمایه انسانی و آموزش در رشد اقتصادی نیز تاکید فراوانی 
می شود و در نهایت تاثیر افزایش درآمد واقعی در گسترش انتخاب های آزادانه 
افراد و بهره برداری از منابع مادی بر هیچ کس پوشیده نیست. لذا به همین 
دلیل برای سنجش شاخص توسعه انسانی از سه شاخص فوق استفاده می شود.

امروزه توسعه منابع انسانی و رابطه آن با بهره وری، یکی از بحثهای مطرح 
نحوگسترده  به  انسانی  منابع  توسعه  است.  انسانی  منابع  مدیریت  در 
است: مفروضات  این  بر  مبتنی  و  دارد  توجه  توسعه  و  آموزش  به  ای 

افراد )نیروی انسانی( با ارزش ترین منبع سازمان هستند. - توسعه )منابع انسانی( 
یک فعالیت دراز مدت است و در این باره نقش آموزش بسیار مهم است. - وظیفه 
هر مدیر، توسعه منابع انسانی است چرا که مدیران، مسوول محل کار خود هستند. 
-  مدیران، کانون معنادارترین و بادوام ترین تجارت کاری همکاران خویش  هستند.
بهره وری به بهترین شکل استفاده از تمام منابع برای به دست آوردن 
حداکثر ارزش افزوده از آنها، مربوط می شود. بنابراین توسعه منابع 
انسانی به معنای ذخیره سازی از نظر مهارت، سازماندهی و تجربه های 
یادگیری به منظور تحقق اهداف کسب و کار است. ازاین رو، ازطریق 
ارتقای مهارت ها، دانش، شایستگی، قدرت یادگیری و عالقه افراد 
در تمام سطوح، رشد مستمر سازمانی به رشد افراد منجر می شود.

بنابراین، ازدیدگاه سیستمی، بهره وری ازطریق توسعه منابع انسانی )به عنوان 
یک راهبرد واستراتژی( بدین معنا است که مدیران باید از تمامی زوایا و جوانب 
سازمان آگاه بوده بر این اساس، برنامه های کارکردی و موثر توسعه منابع 
انسانی را برای سازمان خود با توجه به قابلیت اثر بر بهره وری تنظیم کنند.

عالوه بر توسعه منابع انسانی، مدیران باید تالش زیادی برای ایجاد فضای روانی 
مناسب فراهم آورند. عامل انسانی به عنوان مهمترین عامل بهره وری هنگامی ازبهره 
وری بهینه برخوردار خواهد شد که برای کار، انگیزش الزم را داشته باشد. برای 
تقویت انگیزه افراد باید به محیط کاری، نیازهای فردی و مشکالت اقتصادی آنان 
توجه کرد. فضای روانی مناسب، یا محیط مساعد برای انجام مطلوب کار، متناسب 
با سطح مهارت، عالقه و آموزش، موجب رضایت افراد از کار شده، در نتیجه بسیاری 
از عوامل موثر در بهره وری فراهم می آید که مهمترین این عوامل عبارتند از:

1- تلقی کارکنان از کار و سازمان خود 2- ماهیت کار 3- دانش و اطالعات 
تخصصی متصدیان4- فرهنگ کار 5-  تعادل روانی و جسمانی کارکنان 6- انگیزه 
افراد برای انجام بهینه کار خود 7- روحیه کارکنان و خشنودی از کار 8- میزان 
همکاری افراد در سازمان 9- نظم و انضباط در کار و اعمال مدیریت زمان 
10- مشارکت کارکنان در تصمیم گیری 11- اعمال مدیریت اثربخش و کارآمد 
12- فراهم بودن امکانات آموزش 13- نوآوری، خالقیت و فراهم بودن محیط 
برای رشد خالقیت ها و 14-      تجربه و سوابق مناسب برای ایفای وظایف شغلی.
در مجموع شاخص های جهانی شدن همه ساله توسط موسسـه بین المللی 
کرنی منتشر می شود که دارای چهار مؤلفه:   1- اقتصـادی؛ 2- سیاسی؛3- 
فنی؛4- فردی است که هر مولفه دارای چند شاخص به شرح زیر می باشد:

مؤلفه اقتصادی دارای شاخص های: تجارت بین الملل و سرمایه گذاری خارجی 
است. - مولفه سیاسی دارای شاخص های: عضویت در سازمان های بین 
الملل، مشارکت در سازمان ملل و شورای امنیت، قراردادهای یک جانبه و 
چند جانبه و تعداد سفارتخانه می باشد. - مولفه فنی دارای شاخص های: 
کاربران اینترنت، میزبانان اینترنت و سرورهای مطمئن اینترنت است. - 
وانتقاالت  نقل  جهانگردی،  های:  شاخص  دارای  فردی  مولفه 
باشد.  می  خارجی  مکالمات  ترافیک  و  الملل  بین  پول 
زندگی،  به  امید  مؤلفه:  سه  دارای  انسانی  توسعه  شاخص  همچنین 
آموزش و تولید ناخالص داخلی مردم است که پس از استخراج اطالعات 
مربوط به دو شاخص، و پردازش اطالعات و با استفاده از نرم افزار آماری 
STATGRAF، ضریب همبستگی بین دو شاخص محاسبه می شود.

"توسعه پایدار"، انسان محور است و با توجه به گستردگی مباحث 
کنونی  مناظره  مهمترین  به  سرعت  به  آن  بسیار  های  قابلیت  و 
و نیز یکی از مهمترین چالشهای دهه های اخیر تبدیل شده است. در 
امنیت،  بهداشت،  سزاوار  و  توسعه  محور  "انسان"  پایدار،  توسعه 
است.  اطالعات  و  ارتباطات   توسعه  و  دانش  آموزش،  فرهنگ، 

کیاست/  وحید ریحانی

در سال 2018، ایران با شاخص آزادی اقتصادی 
8/4، از میان 162 کشور در رتبه 158 واقع شده است؛ یعنی بر اساس رتبه بندی 
کشورها از آخر، ایران در سال 2018 از 162 کشور در رتبه 5 از نظر بدی شاخص 
آزادی اقتصادی واقع شده است و تنها چهار کشور آنگوال، لیبی، سودان و ونزوئال 
وضعیت بدتری از ایران دارند. شاخص و رتبه ایران در آزادی اقتصادی طی دوره 
18-2010 به ترتیب نزولی و صعودی بوده اند؛ به طوری که شاخص و رتبه ایران 
در آزادی اقتصادی به ترتیب از مقادیر 54/ 5 و 141 در سال 2010 به 8/ 4 و 
158 در سال 2018 تغییر کرده اند. این وضعیت نشان از وخیم تر شدن کشور در 
رتبه و شاخص آزادی اقتصادی طی دوره 2019-2010 است. در حالی که طی 
دوره 2018-2010 کشور با تنزل 8/ 1 درصدی در شاخص آزادی اقتصادی 
مواجه بوده است، رتبه ایران نیز طی این دوره، 4/ 1 درصد وخیم تر شده است که 
این هم نشان از تنزل ایران در رتبه دارد. در ادامه ، وضعیت ایران در این حوزه ها، 
مولفه ها و زیرمولفه های آزادی اقتصادی با جزییات بیشتری بررسی شده است.

اندازه دولت: حوزه اندازه دولت ایران از 11/ 6 در سال 2010 با متوسط نرخ 
رشد ساالنه منفی 5/ 0 به 87/ 5 تنزل کرده است؛ یعنی طی این دوره، اندازه 
دولت ایران بزرگ تر شده است. به این  صورت که سهم مصارف دولت از کل 
مصارف )مصارف بخش خصوصی+مصارف دولت( در حال افزایش بوده است. 
پول با ثبات: کشور از لحاظ حوزه پول باثبات از مقدار 6/ 7 در سال 2010 
با متوسط نرخ رشد منفی 6/ 2 به مقدار 17/ 6 در سال 2018 تنزل کرده 
است. این وضعیت نشان از نوسانات زیاد پول ملی کشور در مقابل سایر 
ارزها دارد. از سوی دیگر، این به معنای عدم ثبات قیمتی در کشور نیز است.
برای بررسی بیشتر مولفه های این حوزه در بازه 2010 تا 2018 زیر ذره بین 
قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد مولفه نرخ رشد عرضه پول کشور 
از 48/ 5 در سال 2010 به 95/ 5 در سال 2018 رشد کرده است. این 
وضعیت به معنای بهبود کشور در رابطه با سیاست های مرتبط با عرضه 
نتهایی دوره مورد بررسی،  پول و بنابراین کنترل پایه پولی است. سال ا
سال 2018 میالدی یعنی تقریبا سال 1397 شمسی است؛ اما آمارهای 
بانک مرکزی ایران نشان می دهند که رشد پایه پولی و رشد نقدینگی 
کشور طی یک دوره یک ساله از خرداد 1399 )سال 2020( به خرداد 

سال 1398 )2019(، به ترتیب 8/ 13 و 2/ 34 درصد رشد کرده است.
مولفه انحراف معیار تورم نیز از 94/ 6 در سال 2010 به 84/ 4 در سال 2018 
تنزل کرد. این وضعیت نشانگر آن است که نوسانات نرخ تورم طی زمان بیشتر 
شده است. این اتفاق موجب عدم اطمینان رو به ازدیاد فعاالن اقتصادی نظیر 
تولیدکنندگان، سرمایه گذاران، تجار و مصرف کنندگان می شود. از سوی دیگر 
مولفه نرخ تورم از 97/ 7 در سال 2010 به 90/ 3 در سال 2018 به شدت 
تنزل کرد که نشان از متوسط نرخ رشد ساالنه منفی 5/ 8 درصدی دارد؛ در 
حالی که نرخ تورم کشور بسیار پرنوسان بوده، به شدت افزایش نیز یافته است.
مولفه آزادی داشتن حساب های بانکی ارزی طی دوره 2018-2010 هم 
همواره ثابت و مقدار 10 بوده است. این به معنای آن است که تغییری در 
سیاست های مرتبط با برخورداری از حساب های ارزی اشخاص رخ نداده 
است. حساب های چندارزی یا حساب های ارزی، به افراد امکان می دهد که 
پول خود را به صورت یک یا چند پول خارجی نگه دارند. حساب چندارزی، 
یک ابزار مفید برای کسانی است که به طور منظم مبادالت پولی با کشورهای 
خارجی دارند. این نوع حساب به افراد امکان می دهد بین ارزش پول ملی 
در تصاحب خود، با ارز خارجی تعادل ایجاد کنند و از این طریق افراد قادر 
خواهند بود تصمیم بگیرند ارز خود را خرج یا به سایر ارزها تغییر دهند.
نظام حقوقی و حقوق مالکیت: این حوزه طی دوره 2010-2018 رشد 
4/ 0 درصدی داشته است؛ به طوری که از 09/ 4 در سال 2010 به 21/ 4 
در سال 2018 افزایش یافته است. بررسی مولفه های این حوزه از شاخص 
آزادی اقتصادی، نشان می دهد این رشد مثبت حوزه نظام حقوقی و 
مالکیت کشور، بیشتر ناشی از مولفه های »اجرای مقررات قراردادها« و 
»محدودیت های نظارتی در فروش امالک و مستغالت« است؛ زیرا بقیه 
مولفه های این حوزه طی دوره 2018-2010 با تنزل مواجه شده اند. 
این دو مولفه به ترتیب با متوسط نرخ رشد ساالنه 5/ 0 و 2/ 4، از مقادیر 

44/ 4 و 87/ 5 در سال 2010 به 62/ 4 و 17/ 5 در سال 2018 رسیدند.
مقررات: این حوزه متوسط نرخ رشد ساالنه 7/ 1 طی دوره 2018-2010 داشته 
است؛ به طوری که از 75/ 4 در سال 2010 به 45/ 5 در سال 2018 افزایش 
یافت. این حوزه تقریبا در تمامی مولفه ها رشد مثبت را طی دوره مورد بررسی 
تجربه کرده است؛ منتها در چند مولفه با رشد منفی مواجه شده که در کل، 
برآیند نرخ های رشد مثبت و منفی منجر به رشد مثبت این حوزه شده است.

مردم ایران در حال مقابله با عمیق ترین و طوالنی ترین رکود تورمی 
تاریخ اقتصادی کشور هستند. سه سال پیاپی است که رشد اقتصادی 
منفی پنج درصدی و تورم باالی 30 درصد نتیجه عملکرد اقتصاد ایران 
بوده است. رکود تورمی فعلی در بستری از آثار به جامانده از رکود تورمی 
بتدای دهه 90 با عمق بیشتری اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد. ا

مانند فردی که به فاصله کمی از عبور از یک دوره بیماری، با بیماری دیگری 
مواجه شود به نحوی که به دلیل ضعف جسمانی ناشی از بیماری قبلی، مقاومت 
بدن در برابر بیماری جدید کاهش یابد. طبیعتا در این شرایط درمان بیماری، 
طول دوران نقاهت و احیای پس از آن دشوارتر و طوالنی تر خواهد بود.

در شناخت علل بروز رکود تورمی اخیر نیز مانند رکود تورمی سال های 
1392، ضربه اول را بخش نفت و کاهش تولید و صادرات  1391 و 
کانال هایی  و  کرد  وارد  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  کاهش  بر  آن 
می کند  مرتبط  اقتصادی  فعالیت های  سایر  به  را  نفت  بخش  که 
به عنوان سازوکار انتشار یا سرایت عمل کردند. این سازوکارها در سه 
مسیر واردات، بودجه دولت و اثر بر عرضه ارز قابل طبقه بندی هستند.

بنابراین کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت از این سه مسیر 
به سایر بخش های تولید ناخالص داخلی )خدمات و صنعت( انتشار یافت 
و با افزایش هزینه های تولید منجر به افت تولید ناخالص داخلی در این دو 
بخش شد. همچنین میزان آسیب پذیری تولید از جهش های ارزی و افزایش 

تورم که در اثر رکود تورمی سال های 1391 و 1392 تشدید شده بود، به 
عنوان عوامل زمینه ساز، بر شدت کاهش فعالیت های تولیدی اثرگذار شدند. 

قبلی  تورمی  رکود  اثر  در  اقتصاد  آسیب پذیری  افزایش  بنابراین   
مختلف  بخش های  بر  نفتی  درآمدهای  کاهش  اثر ضربه  تا  سبب شد 
اقتصادی و از طریق عوامل انتشار واردات، بودجه دولت و تالطمات 
ارزی، اثری قابل توجه باشد. از این رو آثار تحریم های جدید بر افزایش 
به  منجر  مستقیم  به صورت  یا  اقتصاد  عرضه  سمت  محدودیت های 
کاهش تولید ناخالص داخلی شده است یا از طریق افزایش هزینه تولید 
کاهش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی را در پی داشته است.

کاهش  معنی  به  داخلی  ناخالص  تولید  کاهش  که  داشت  توجه  باید 
سودآوری بنگاه های اقتصادی و از سوی دیگر به معنی کاهش درآمد 
قابل تصرف خانوارهاست. بنابراین کاهش تولید ناخالص داخلی نیز از 
این دو مسیر می تواند منجر به ایجاد یا تشدید عواملی شود که دینامیک 
کاهش ارزش افزوده بخش های تولیدی را در طول زمان منتقل می کند. 
 شواهد آماری نشان می دهد کاهش درآمد خانوارها طی سال های اخیر قابل 
توجه بوده است. در اثر رکود تورمی سال های 1397 و 1398 درآمد ساالنه 
خانوارها با افت زیادی مواجه شده است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز طی 
این دو سال 14 درصد کاهش یافته است. نتیجه آنکه خانوارها مصرف خود را به 
میزان 12/7 درصد کاهش داده اند. بنابراین آثار تمامی این تحوالت در نهایت 
به صورت کاهش رفاه خانوارها و سختی در تامین معیشت نمود پیدا می کند.

18 درصد کاهش  مصرف خانوارها از سال 1390 تا 1398 در مجموع 6/
یافته است که رقم بسیار باالیی است و قابل توجه است این آمار به صورت 
میانگین برای تمامی خانوارهاست و از این رو بسیاری از خانوارها با کاهش 
مصرف با درصدهای بیشتری از این مقدار مواجه بوده اند، بدین معنی که 
تامین معیشت این گروه از خانوارها در تنگنای زیادی قرار گرفته است. 
طبیعتا تداوم این وضعیت برای بخشی از خانوارها قابل تحمل نیست و 
در این نقطه است که نمی توان به این مسایل صرفا به عنوان موضوعات 
اقتصادی نگاه کرد بلکه آثار آن به حوزه های سیاسی و امنیتی وارد خواهد شد.

کیاست/ هادی صداقت 
وضعیت ایران در شاخص آزادی اقتصادی

 و قدرت خرید خانوار

العالقات االقتصادیة بین إیران وعمان مستقرة

محسن  المشتركة،  اإليرانیة-العمانیة  التجارة  غرفة  رئیس  صرح 
إيران  بین  والسیاسیة  الدبلوماسیة  العالقات  استقرار  إن  ضرابي، 
البلدين. بین  االقتصادية  العالقات  استقرار  عن  أثمر  عمان  وسلطنة 
والذي  العماني،  السوق  في  االقتصاديین  الفاعلین  مشكالت  حول  افتراضي  مؤتمر  وفي 
نحاول  نحن  بناء على ذلك،  فارس )جنوب(، أضاف ضرابي:  تجارة محافظة  بغرفة  عقد 
العماني. الخاص  والقطاع  فارس  محافظة  في  الخاص  القطاع  بین  مستقرة  عالقات  إقامة 

والتي  عاما   40 إيران وسلطنة عمان ألكثر من  بین  المستقرة  السیاسیة  العالقات  الى  ونوه 
اإلقتصادية  بالعالقات  النهوض  ضرورة  مؤكدا  المستويات،  أعلى  على  الدوام  على  كانت 
البلدين. بین  السیاسیة  العالقات  مع  يتالئم  بما  وعمان  إيران  بین  التجاري  والتبادل 
واعتبر الخدمات والتعلیم والصناعة والتعدين والسیاحة بأنها مجاالت جیدة تمهد لفرص 
الصناعة،  مجال  "في  وقال:  عمان،  وسلطنة  إيران  بین  التجارية  العالقات  لتوسیع  مؤاتیة 
يمكننا أن نلعب دورا رياديا في المشاريع التي توصلنا فیها الى التكنولوجیا ذات الصلة".
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Cellphone imports up 27%
Iran’s imports of mobile phones registered a 27 percent 

growth in the first nine months of the current Irani-
an calendar year (March 20-December 20, 2020) as 

compared to the last year’s corresponding period.Some 
8,617,438 cellphones worth over $1.34 billion were im-
ported into the country in the mentioned period, placing 
the commodity at second among the top imported items, 
according to the Spokesman of the Islamic Republic of 
Iran Customs Administration (IRICA) Ruhollah Latifi.
The official noted that 6,779,012 mobile phones were 
cleared from the country’s customs during the previ-
ous year’s same nine months.The value of the imported 

products in the said nine months also increased by 65 
percent compared to the previous year, Latifi said.Mo-
bile phones were the second most valuable commodity 
items imported into the country in the period under re-
view.According to IRICA data, the value of Iran’s non-
oil trade in the first nine months of the current calendar 
year stood at $52 billion. The total value of the imports 
into the country during the said time span was $26.8 bil-
lion, while the value of exports amounted to $25.1 bil-
lion. The country’s top five sources of imports during 
this period were China with $7 billion, the UAE with 
$6.3 billion, Turkey with $3 billion, India with $1.6 bil-
lion, and Germany with $1.6 billion worth of imports.

محیط زیستی که نمی خواهیم و نمی گذارند در آن نفس بکشیم!

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری - یکی از خلقت های طبیعی 
خداوندگار حکیم و دانا، محیط زیست طبیعی ما می باشد. مکانی 
برای زیستن و نفس کشیدن! اما گهگاه با دخالت های بی جای 
انسان های ناسپاس، این موهبت طبیعی و خدادادی، تبدیل 
به مکانی شبیه به جهنم می گردد! اگر به محیط پیرامون خود 
بنگریم، ذرات آالینده موجود در هوا، بخش اعظمی از ذرات 
موجود در هوا را به خود اختصاص داده است که بسیار مضر بوده 
و هرساله جان تعداد بسیاری از مردم کشورمان را می ستاند. 
پنجمین عامل مرگ ومیر در کشور که سالیانه، 2.48 درصد از 
تولید ناخالص داخلی را نابود می کند. آلودگی هوا زمانی اتفاق 
می افتد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر از قبیل گازها، 
ذرات و زیست مولکول ها وارد اتمسفر کره ی زمین می شود. 
بر اساس آمار و اظهارات عباس شاهسونی، سرپرست 
گروه سالمت هوا، سالیانه به طور متوسط 370 هزار 
نفر براثر آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند. 
این موضوع نشان می دهد که با بی توجهی و دستان 
خودمان، سبب مرگ ومیر مردم در کشورمان می شویم.

 عوامل آالینده محیط زیست کدم اند و یا چه کسانی هستند؟ 
یقینا افرادی از کره مریخ نیامده اند و اشکالی از جانب چهارپایان 
دیده نمی شود. منابع آالینده گوناگونی هستند که در امر 
آلودگی هوا موثر هستند. منابع آالینده نظیر صنایع آالینده در 
سطح شهرها، خودروهای بی کیفیت و فراوان در سطح کشور 
و عوامل متعدد دیگر نظیر ذرات آالینده هوا که براثر وزش 
باد به این سو و آن سو می روند، پدیده وارونگی هوا و مواردی 
ازاین دست، همگی جزء عوامل آالینده هوا هستند. اما یکی 
از بدبختی های جامعه بشری، بی کفایتی مدیران و مسووالن 
است. گفته می شود که کوره های آجرپزی باید از پاالیه هایی 
برای کاهش آلودگی هوا استفاده کنند و آن ها به طور مخفیانه، 
شبانه شروع به فعالیت می کنند. حال با توجه به این موضوع، 
چرا کماکان این مکان های آلوده کننده هوا، کماکان به فعالیت 
خود ادامه می دهند؟ چرا مسووالن بازرسی این نوع مکان ها را 
پلمپ نمی کنند؟! آیا دلیل خاصی دارد؟ مسوول نیروی انتظامی 
و سازمان محیط زیست کشور، در اینجا جان شهروندان مطرح 
است. هرساله در ایران، با مطرح شدن بحث آلودگی هوا، بحث 
تعطیلی مطرح می شود؛ تنها راهکاری که از مدیران برمی آید.

 در سال های اخیر، شهرهای کشور هر یک به نوعی با بحث 
آلودگی هوا روبرو شده اند. غالب شهرهای مرکزی و شهرهای 
جنوبی کشورمان در تله آلودگی هوا افتاده اند. هرزمانی که 
تابلوی آلودگی هوا و ذرات معلق هوا در سطح شهرها از حد 
مجازی فراتر می رود، آن موقع است که متصدیان عزیز، تازه 
به فکر چاره اندیشی و گمانه زنی و نظرات کارشناسی خود 
می افتند؛ یعنی، هیچ راهکاری ندارند. اگر به سطوح شهری 
بنگریم، انبوهی از خودروهایی را می بینیم که از سال های 
دهه 70 شمسی تاکنون در سطح شهر تردد می کنند. معلوم 
نیست این خودروها معاینه فنی می شوند یا خیر! و اگر معاینه 
فنی انجام می شود، چرا مجوز عبور و مرور این خودروها 
باید داده شود؟ در کشورهای پیشرفته، هر خودرو عمر 
مشخص و معینی دارد و حداکثر عمر مفید خودروها به 10 
سال می رسد و به نظر نمی رسد خودرویی با 20 سال کار 
در کشورهای اروپایی نظیر انگلستان یا آلمان یافت شود. 
لّناس؛ یعنی، کشتن  آلودگی از سوی خودرو یعنی حق ا
هم وطنانی که شاید برای برخی از مسووالن ارزش ندارند.

 رییس سازمان محیط زیست کشور، به عنوان متولی در این 
بحث، معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری ها، وزارت راه 
و شهرسازی و نیروی انتظامی هریک در بحث آلودگی هوا 

موثر بوده و نقش به سزایی دارند. البته مردم نیز برای طی 
کردن مسافت های کوتاه از خودرو استفاده می کنند و آمار 
خودروهای تک سرنشین در سطح کشور باال است. اصال وظایف 
سازمان محیط زیست در این مواقع بحرانی خود را نشان 
می دهد. آیا می توان از این مساله به آسانی گذشت؟ مساله 
آلودگی هوا نه تنها در شرایط کنونی، بلکه در سال های آینده، 
تاثیرات مخربی را از خود برجای می گذارد. نابودی جنگل ها، 
وجود بیماری هایی نظیر سرطان، بیماری های پوستی و 
آسم، ناراحتی های اعصاب و روان و تغییر خلق وخو، گرم تر 
شدن کره زمین و اثرات مخرب بر قطب شمال و جنوب و 
درنتیجه باال آمدن آب ها و از بین رفتن موجودات، مرگ ومیر 
انسان ها، به وجود آوردن نسلی با انواع بیماری ها و به طورکلی 
جامعه ناسالم برای نسل کنونی و آیندگان را به همراه دارد.

 چرا سازمان محیط زیست در بحث آلودگی هوا هیچ اقدام 
راهبردی را انجام نمی دهد؟ چرا حقوق بیت المال را می گیرند 
و کاری انجام نمی دهند؟ چرا به دارندگان وسایل نقلیه همانند 
سال های گذشته وام هایی به منظور خرید خودرو داده نمی شود 
و خودروهای مثال مدل 88 به پایین از رده خارج نمی شوند؟ 
)البته عمر مفید خودروهای ایرانی قطعا کمتر از 10 سال است 
و سازمان استاندارد ایران باید پاسخگو باشد.( نکته اسفناک 
اینکه حمل ونقل عمومی در تولید آالینده ها نقش دارند. دلیل 
اینکه نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی در شهرهای بزرگی 
نظیر تهران با معطلی و بی خیالی همراه است را خدا می داند.

 نزدیک به هشت سال از دولت تدبیر و امید گذشته است 
و تحقق دولت الکترونیک اتفاق نیفتاده است. این موضوع 
تاثیر بسیاری بر بحث آلودگی هوا دارد. شخص کار خود را 
در منزل انجام می دهد و دیگر نیاز نیست تا اداره فالن جا 
بیاید. هزینه ای شدن پارکینگ ادارات دولتی سبب می شود 
تا کارمندان الزاما از خودروی شخصی استفاده نکنند. قرار 
دادن دوچرخه در این اداره جات، اعطای بلیت های مدت دار و 
اعتباری حمل ونقل عمومی توسط نهادهای دولتی به کارکنان 
و تمدید آن ها از اقداماتی است که شهرداری ها می توانند 
انجام دهند و هزینه چندانی ندارد. به جای ساخت روگذر و 
زیرگذر حمل ونقل خودرویی، بهتر است بر پروژه هایی 
سرمایه گذاری کنند که هزینه کمتری دارد و به صرفه تر 
بوده و سالمتی جامعه را به ارمغان می آورد. با عریض تر 
کردن راه های عبوری در مسیر شهرها، نه تنها مشکل 
ترافیک حل نمی گردد، بلکه به نوعی تشویقی برای آحاد 
مختلف جامعه بوده تا با استفاده از خودروی شخصی به 
خیابان ها بیایند. این معضل همچنین تنبلی افراد و پدیده 
چاقی را به دنبال دارد؛ چراکه دیگر فرد بدون هیچ زحمتی از 
نقطه A به نقطه B می رود حتی اگر مسیر کوتاه باشد و این 
یعنی خیانت. گهگاه به وفور مشاهده می شود که خودروهایی 
به صورت دوبله و یا سوبله پارک شده اند!! چرا این افراد به راحتی 
حق عبور و مرور سایرین را می ستانند و با ایجاد آلودگی هوا 
در سطح شهر، عالوه بر ایجاد ترافیک، سبب اتالف زمان، 
انرژی و هزینه ها می گردند؟! نیروی انتظامی چه می کند؟؟؟ 
زمانی که جریمه نمی شوند، این بازی ادامه خواهد داشت. 
تازه جریمه ای باید بشوند که درس عبرت برای سایرین باشد.

 طرح هایی نظیر ممنوعیت استفاده از خودرو در محورهای 
فرهنگی و تاریخی برای خودروهای شخصی و استفاده 
ز  توبوس و دوچرخه، ا از حمل ونقل عمومی نظیر مترو و ا
طرح هایی است که می تواند کمک کننده باشد. البته سرویس 
کارکنان، تاکسی ها و مراکز مهم نظامی و آتش نشانی ها 
رد  و بیمارستان ها را می توان مجزا کرد. با توجه به موا
مطرح شده، وظیفه اصلی صیانت از محیط زیست بر عهده 
سازمان محیط زیست است. انصافا برخی از وظایف سازمان 
نظیر آمار و ارقام و اقداماتی درزمینه ی آالینده ها 
و محیط زیست طبیعی، قابل تقدیر بوده است، ولی 
درزمینه ی آلودگی هوا مشکالت فراوانی یافت می شود 
که متاسفانه این سازمان، مسوولیت خود را به درستی 
انجام نداده است. با توجه به این موارد، مطالبه گری 
مردم و مسووالن باغیرت، بایستی خود را نمایان 
سازدتا بیشتر شاهد از دست دادن عزیزانمان نباشیم.

کیاست/ حمیدرضا باطنی 

فوالد مبارکه، حامی مردم و تولید ملی
مجتمع فوالد مبارکه واقع در 7۵ کیلومتری جنوب غرب 
اصفهان دارای ۳۵ کیلومتر مربع وسعت و 17 کیلومتر مربع 
سالن تولید است. شرکت فوالد مبارکه اصفهان با سابقه طوالنی در زمینه فوالد، یکی 
از صنایع بنیادین در سطح کشور است. بزرگ ترین واحد صنعتی خصوصی در ایران و 
بزرگ ترین مجتمع تولید فوالد در کشور ایران است که در شرق شهر مبارکه قرار دارد. 
حضور در میان 2۵ شرکت برتر دانشی آسیا مانند سامسونگ، تویوتا و ... برای نخستین بار 
در خاورمیانه )در سال های 201۵ و 2017( از دیگر افتخارات چند سال گذشته این شرکت 
است. این شرکت با وجود تحریم های ظالمانه ایاالت متحده آمریکا، توانسته است صنعت 
فوالد را با بومی سازی و استفاده از نیروهای ایرانی، به اوج خود برساند. علی رغم مشکالت 
پیش روی این شرکت، مدیران و کارکنان آن با همت و تالشی بیش از قبل، اقداماتی را 
در زمینه استفاده کوره های فوالد و کاهش آالینده های زیست محیطی انجام داده اند.

 با توجه به کاهش منابع آبی در سطح استان اصفهان و کاهش بارندگی های اخیر،  
شرکت فوالد مبارکه سپاهان، با بهره گیری از تصفیه خانه های فاضالب در جریان 
استفاده از کوره های فوالدین، به استفاده کمتر از منابع آب شیرین و در نتیجه بهره 
وری باالتر، کمک کرده است. آلودگی هوا و به طورکلی بحث آالینده های زیست محیطی در 
سال های اخیر از اهمیت باالیی برخوردار بوده و تمامی سران سه قوه نسبت به آن واکنش نشان 
داده اند. با علم به این موضوع، شرکت فوالد مبارکه سپاهان، با استفاده از ظرفیت های داخلی و 
بومی خود توانسته نقش موثری در کاهش آالینده های محیط زیستی داشته باشد. این موضوع 
سبب شده است تا نمایندگان مجلس شورای اسالمی نسبت به مسوولیت پذیری و تعهد داخلی 
شرکت، واکنش نشان داده و آن را موجب افتخار ملی بدانند. کاهش آلودگی هوا به منظور نجات 
جان انسان ها در پیرامون محیط زیستی است که در کنار هم در آن زندگی می کنیم. سخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه فوالد، صنعتی حیاتی در کشور است، مجموعه 
فوالد مبارکه را با وجود اینکه در بحرانی ترین شرایط تحریم قرار داشته است، یک مجموعه 
خودکفا می داند و آن را به عنوان مولد اقتصادی معرفی می نماید. عضو کمیسیون کشاورزی، 
آب و منابع طبیعی مجلس یازدهم فوالد مبارکه را شرکتی معرفی می کند که به حمایت همه 
جانبه از تولیدکنندگان فیلترهای الکترواستاتیک می پردازد. این شرکت، با استفاده از کوره 
های قوس الکتریکی، تحولی در کاهش آلودگی هوا داشته است و انرژی شیمیایی را با تزریق 
اکسیژن و کربن تامین می کند و همین موضوع مانع از آالینده زایی فوالد مبارکه شده است.
 انجمن جهانی فوالد در سال 2019، شرکت فوالد مبارکه را با بهترین عملکرد در 
شاخص کاهش حوادث در میان فوالدسازان جهان، یک شرکت برتر می داند. فرهنگ 

ایمنی و جمله معروف »اول ایمنی و بعد کار«، سبب شده است که این شرکت با بهره 
گیری از متخصصان و مهندسان خود، حداکثر ضریب ایمنی را در انجام فرآیند کاری 
خود به انجام برساند؛ به طوری که مقدار شاخص ضریب تکرار حادثه )FR( از 9.8 
در سال 79 به 0.86 در سال 98 و ضریب شدت حادثه )SR( نیز از 1.856 به 0.016 
در بازۀ زمانی مذکور کاهش یافته است. واحد ایمنی فوالد مبارکه به عنوان تدوین کنندۀ 
استراتژی و برنامه های ایمنی در سازمان، با انجام بازرسی های ایمنی، نقش اساسی در ایجاد 
محیط ایمن در سازمان داشته و با نظارت بر عملکرد ایمنی در شرکت در مسیر تحقق هدف 
کاهش حوادث گام برداشته است. طبق آمار سازمان بین المللی کار )ILO( ساالنه بیش از 
2 میلیون و ۳00 هزار نفر از کارگران به علت سوانح یا بیماری های شغلی، جان خود را از 
دست داده اند و حدود 4 درصد تولید ناخالص ملی کشورها در اثر حوادث و شرایط ناایمن 
محیط کار از بین رفته است. این در حالی است که در ایران حوادث شغلی به عنوان دومین 
عامل مرگ ومیر، اهمیت بسیار زیادی دارد و ضرورت توجه به این مساله را دوچندان می کند.
 فوالد مبارکه اصفهان با 12 طرح توسعه، به ناتوانی تحریم ها در برابر نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران، پاسخ داده است.  بومی سازی سه هزار و 850 
قطعه، اصالح دستگاه شماره پنج ناحیه فوالدسازی تختال)اسلب( فوالدی، 
فناوری تولید تختال)اسلب( فوالدی با ضخامت 300 میلیمتر، طرح"آی ۴" یا 
نسل چهارم فناوری که در اختیار 20 کشور جهان قرار دارد ، داشتن حدود 12 
میلیون تُن ظرفیت آهن اسفنجی به عنوان بزرگترین تولیدکننده آهن اسفنجی 
در جهان و طرح های دیگر از جمله طرح ها و پژوهش هایی است که این شرکت 
توانسته با وجود تحریم های ظالمانه ایاالت متحده آمریکا، بر آن فائق آید.

 شرکت فوالد مبارکه سپاهان با بیش از ۳0 هزار نفر پرسنل، نقش مهمی در اشتغال 
زایی داشته است. این شرکت با استفاده از طرح های نوین و به روز دنیا، سبب ایجاد 
اشتغال برای مردم شهر اصفهان شده است و از این رو پیشتاز بوده است. در سال هایی 
که اغلب واحدهای تولیدی با مشکالت مالی روبرو هستند و شاید بسیاری از آن ها عمال 
ورشکسته باشند، و در شرایطی که تحریم های خارجی اروپایی- آمریکایی سبب ایجاد 
مشکالت اقتصادی گردیده است، شرکت فوالد مبارکه سپاهان، با استفاده از تخصص 
گرایی و تکیه بر نیروهای جوان، با توجه به فرمایش ها و راهنمایی های مقام معظم 
رهبری، توانسته بر این خالء هم پوشانی داشته باشد و محیط مناسبی برای فضای 
کسب و کار ایجاد کند. 2۳ دی ماه، سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه سپاهان است 
و این روز بزرگ و ارزشمند، نشان از سال جهش تولید و رونق اقتصادی خواهد بود. 

لمنزلیة. ا لالجهزة  االلکترونیة  للوحات  ا نواع  ا مختلف  تصنیع  في  معرفیة  نیة  یرا ا شركة  نجحت 
زماني:  رعنا  لذكیة،  وا االلکترونیة  للوحات  ا نتاج  ا لشركة  لتنفیذیة  ا لمدیرة  ا وقالت   
لتکنولوجیة  ا لمنتجات  ا من  واحدة  لمجمدات،  وا بالثالجات  لخاصة  ا للوحات  ا تعد 
لجهاز  ا وهذا  لمعلومات،  ا جمیع  معالجة  عن  مسؤولة  لثالجة  ا فلوحة  لشركة،  ا لهذه 
لثالجة. ا ومروحة  الضاغط  مثل  لرئیسیة  ا لمکونات  ا في  یتحکم  لذي  ا لثالجة  ا عقل  هو 
لتنافسیة  ا األسواق  في  نیة  اإلیرا لصناعات  ا تفوق  إلى  لجودة  ا لیة  عا تنا  منتجا ادت  واضافت: 

لبالد. ا بیئة  على  لحفاظ  وا لمنزلیة  ا لألجهزة  لطاقة  ا استهالك  من  قلل  مما  لعالم،  ا في 
لتلفزیون  ا نتاج لوحات  إ تنا هو  منتجا نیة: أحد  االیرا لمعرفیة  ا للشركة  لتنفیذیة  ا لمدیرة  ا واردفت 
نتاج منتجات  لمرحلة األولى، حاولنا إ اإللکترونیة، لقد فعلنا هذا بعد سنوات من االبحاث، وفي ا
مکانیات  ا یجاد  ا سیتم  لجدیدة،  ا لمراحل  ا في  لکن  السوق،  في  موجود  هو  لما  ثلة  مما
لبرامج ومکونات األجهزة  لیة، كما تم تطویر ا لحا لمنتجات وفق االحتیاجات ا جدیدة وتحسین ا
لمستوردة. ا  LED لوحات  على  لتركیبها  لمنتج  ا لتجهیز  واحد  وقت  في  بالتصمیم  لخاصة  ا

شرکة ايرانیة تصنع لوحات الكترونیة لالجهزة المنزلیة
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آگهی های ثبت شرکت
 آگهی تغییرات شرکت صبا سامانه آپادانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵9116 و شناسه ملی 14007044080 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ99/07/01 ماده 11 اساسنامه بدین شرح اصالح شد : هیات مدیره شرکت 
مرکب از دو نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده شرکاء از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب 
می شوند. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1076۳10(

آگهی تغییرات شرکت صبا سامانه آپادانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵9116 و شناسه ملی 14007044080 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 99/07/01حمیدرضا غالمعلیان کدملی 12926۵270۵ بسمت رئیس هیات مدیره و حسین 
شیردشت زاده کدملی 1291۳90۳67 بسمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضاء رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات 
مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1076۳11(

آگهی تغییرات شرکت صبا سامانه آپادانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵9116 و شناسه ملی 14007044080 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 99/07/01حمیدرضا غالمعلیان کدملی 12926۵270۵ 
و حسین شیردشت زاده کدملی 1291۳90۳67 بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 
)1076۳12 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )

آگهی تغییرات شرکت صبا سامانه آپادانا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵9116 و شناسه ملی 14007044080 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 99/07/01 محمد امین مردانی به شماره ملی 1190121212 
با دریافت کل سهم الشرکه خود به مبلغ یک میلیون ریال از صندوق شرکت ، از شرکت خارج و دیگر در شرکت هیچ 
حق و حقوق و سمتی ندارد. بدین ترتیب سرمایه شرکت از مبلغ سه میلیون ریال نقدی به دو میلیون ریال کاهش 
یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح زیر اصالح شد: * ماده 4 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ دو میلیون ریال نقدی است که 
تماماً به صورت نقد پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفت. - اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه فعلی هر یک 
بدین شرح می باشد : حسین شیردشت زاده و حمیدرضا غالمعلیان هر یک دارنده یک میلیون ریال سهم الشرکه می 
باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1076۳16(

خانم زهره بمانی دارای شناسنامه شماره 170۵99۵۵4 به شرح دادخواست به کالسه 662/99 ش ح6 )وراثت( 
از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیقه ابطحی فروشانی به 
شماره شناسنامه 128۵۳14077 در تاریخ 1۳98/08/۳0  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به )1( مهدی ش.ش 12818۳6214 )2( رسول ش.ش 17۵40160794 )۳( 
زهره ش.ش 17۵0۵99۵۵4 )4( نرگس ش.ش 17۵42۳۳۵۵4 همگی بمانی فرزند رضا )فرزندان متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار 

آقای محمد ملکی دولت آبادی دارای شناسنامه شماره 6609۵12401 به شرح دادخواست به کالسه 668/99 
ش ح6 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کریم ملکی 
دولت آبادی به شماره شناسنامه 6609078122 در تاریخ 91/0۳/06 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به )1( عبدالحسین ش.ش 126 )2( محمد ش.ش 6609۵12401 )۳( 
علی ش.ش 6609140911 )4( اکبر  ش.ش 6609۵۵2۳71  همگی ملکی دولت آبادی فرزند کریم )فرزندان 
متوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار

آقای محمدحسین مالئی کمشچه دارای شناسنامه شماره 6600084618 به شرح دادخواست به 
کالسه 678/99 ش ح6 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح 
  1۳99 /10 داده که شادروان علی مالئی کمشچه به شماره شناسنامه 669809۳48 در تاریخ 12/
1( عزت علی  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به )
قلی  فرزند  رحیمی  صغرا   )2 ( )مادرمتوفی(   6609727۳2۵ ش.ش  قاسم  فرزند  کمشچه  نقی 
۳( محمدحسین مالئی کمشچه فرزند علی ش.ش 6600084618  ش.ش 2772 )همسرمتوفی( )
)فرزندمتوفی( )4( لیال مالئی کمشچه فرزند علی ش.ش 66000۳۳681 )فرزندمتوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار 

خانم مهری نورزوی قهجاورستانی دارای شناسنامه شماره 1291699902 به شرح دادخواست به کالسه 669/99 
ش ح6 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شراره 
امیدواری قهجاورستانی به شماره شناسنامه 129۳4094۳1 در تاریخ 1۳96/12/0۵  اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به )1( مهری نوروزی قهجاورستانی فرزند حسین ش.ش 

1291699902 )مادر متوفی( )2( شهرام سلطانی فرزند عباس ش.ش 1288281791 )همسرمتوفی( )۳( 
شکیال ش.ش 127692۵409 )4( شقایق ش.ش 1274620767 هردو سلطانی فرزند شهرام )فرزندان متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار 

آقای اکبر اسماعیلیان دارای شناسنامه شماره ۵1101۵42۳6 به شرح دادخواست به کالسه 671/99 
ش ح6 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسین اسماعیلیان به شماره شناسنامه ۵1101۵2012 در تاریخ 1۳81/07/07  اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به )1( جهان بابائی خرزوقی فرزند نادعلی 
ش.ش ۵110127492 )همسرمتوفی( )2( اکبر اسماعیلیان فرزند حسین ش.ش ۵1101۵42۳6 
)فرزندمتوفی( )۳( صدیقه اسماعیلیان فرزند حسین ش.ش ۵110410704 )فرزندمتوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار 

آقای مصطفی صابری خرزوقی دارای شناسنامه شماره ۵1101۵4۳09 به شرح دادخواست به کالسه 667/99 ش 
ح6 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان کوکب  خدادادی 
خرزوقی به شماره شناسنامه ۵110124۳96 در تاریخ 1۳78/10/0۳  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به )1( مصطفی ش.ش ۵1101۵4۳09 )2( احترام صابری ش.ش 
۵110۳80۳09 )۳( محترم ش.ش ۵110۳999۳1 همگی صابری خرزوقی فرزند نوروزعلی )فرزندان متوفی( 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار 

آقای اکبر اسماعیلیان دارای شناسنامه شماره ۵1101۵42۳6 به شرح دادخواست به کالسه 672/99 ش 
ح6 )وراثت( از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جهان بابائی 
خرزوقی به شماره شناسنامه ۵110127492 در تاریخ 1۳88/01/12  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به )1( اکبر اسماعیلیان فرزند حسین ش.ش ۵1101۵42۳6 
)فرزندمتوفی( )2( صدیقه اسماعیلیان فرزند حسین ش.ش ۵110410704 )فرزندمتوفی( اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئیس شعبه ششم شورای حل اختالف برخوار 

آگهی حصر وراثت

 در آیین تجلیل از صادرکنندگان کشوری، ذوب آهن 
اصفهان به عنوان تنها مدال آور ملی صادرکنندگان 
سال 1۳99 ) باالترین نشان صادرات کشور( انتخاب 
و منصور یزدی زاده مدیرعامل این شرکت ، لوح 
و تندیس ویژه این مراسم را از اسحاق جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهور و علیرضا رزم حسینی 
تاق  وزیر صنعت معدن و تجارت 22 دی ماه در ا
بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران دریافت نمود.

 منصور یزدی زاده در گفتگو با خبرنگار ما ضمن 
تمامی  به  ارزشمند  توفیق  این  کسب  تبریک 
تالشگران ذوب آهن و مجموعه فوالد کشور، عوامل 
نمود: بیان  شرح  بدین  را  شرکت  این  نتخاب  ا

تداوم رشد صادرات، افزایش تعداد بازارهای هدف 

فزایش صادرات محصوالت فوالدی به  تی، ا صادرا
جنوب  آسیای  آفریقایی،  منطقه،  کشورهای 
برگشت  محصوالت،  برتر  کیفیت  حفظ  شرقی، 
بالغ بر 100درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه 
لوگوی  و  برند  جهانی  ثبت  کشور،  قتصادی  ا
ESCO ،ZOBESCO اصفهان.  آهن  ذوب 

مدیرعامل ذوب آهن با اشاره به رشد تولید محصوالت 
ساختمانی در کشور گفت: ذوب آهن اصفهان دو 
هدف عمده را مد نظر دارد که شامل تولید محصوالت 
صنعتی جدید از جمله تولید ریل ملی و توسعه 
بازارهای  توسعه  همچنین  و  کشور  ریلی  شبکه 
صادراتی می باشد که تمامی تالشگران ذوب آهن 
در دستیابی به این دو هدف ، نقش آفرین اصلی 
هستند و در حال حاضر نیز صادرات ریل که تا 
سال گذشته واردکننده آن بودیم آغاز شده است.

وی در خصوص موانع توسعه صادرات گفت : در این 
خصوص با چالش هایی مواجه هستیم که مربوط 
به تحریم های ظالمانه استکبار و بعضا نیز برخی 
مشکالت داخلی هستیم که به لطف خدا امید است 
با همت و همدلی همه مسئولین این موانع برطرف 
گردد و رشد و شکوفایی اقتصادی و اقتدار بیش از پیش 
ایران اسالمی را در عرصه های جهانی شاهد باشیم.

سالهای  در  بار  هفت  تاکنون  شرکت  این 
 -1۳92  -1۳91  -1۳88  -1۳8۵  -1۳80
1۳97صادرکننده نمونه ملی کشور و در  -1۳9۵
سال 1۳9۳ نیز صادرکننده ممتاز کشور شده بود.

با حضور معاون اول رییس جمهور و برای اولین باردر کشور

مدال افتخار ملی صادرات به ذوب آهن اصفهان رسید

کیاست/ گروه اقتصاد 

دکتر  فاخر  ثر  ا فرهنگ"  و  "کالنشهر  کتاب 
شد.  رونمایی  تهران  ملک  موزه  در  فاضلی  نعمت اهلل 
ثر فاخر دکتر نعمت اهلل فاضلی،  کتاب "کالنشهر و فرهنگ" ا
ران  شهردا مجمع  دبیرکل  مرادی  کمال  دکتر  حضور  با 
کالنشهرهای ایران  و محمد عیدی رئیس کمیسیون فرهنگی 
یران و با حضور  ران کالنشهرهای ا و اجتماعی مجمع شهردا
مجازی معاونین و روسای سازمان های فرهنگی و اجتماعی 
یران در موزه ملی ملک تهران رونمایی شد. کالنشهر های ا

یران  ران کالنشهرهای ا کمال مرادی دبیرکل مجمع شهردا
ینکه جوامع شهری در هر مقیاسی  در این مراسم با بیان ا
یک جامعه دانش محور است گفت: هر چه شهر بزرگتر باشد 
ضرورت و حیاتی بودن دانش برای آن شهر بیشتر می شود.

نعمت اله فاضلی نویسنده کتاب در ادامه افزود: تالش کرده ام در 
این کتاب نشان دهم که پژوهش شهری نوعی فعالیت و دانش 
فرهنگی است که برای مدیریت و زیست شهری ضرورت دارد.

فرهنگی  ریزی  برنامه  کرد:  تصریح  نیز  عیدی  محمد 
تژیک منابع فرهنگی برای مدیریت  شهر یعنی بسیج استرا
های  جنبه  معنای  به  هم  فرهنگی  منابع  شهر،  توسعه  و 
معنای  به  هم  و  بوده  شهر  نمادین  و  هنری  زیباشناختی، 
ز تمام سرمایه های فرهنگی  شیوه زندگی مردم لذا باید ا
رد برای مدیریت شهری بهره جست. محور که در جامعه وجود دا فرآیند  صورت  به  عضو   اهدای  ملی  پویش 

و  کشور  کالنشهرهای  های  شهرداری  سوی  از 
معاونتهای فرهنگی زیر مجموعه آنها ایجاد می شود.
مجمع  اجتماعی  فرهنگی  کمیسیون  رییس 
شهرداران کالنشهرهای کشور گفت: میزان انگیزه 
و انگیزش شهروندان برای اهدای عضو به همنوعان 
در  اجتماعی  های  مسئولیت  های  از شاخص  یکی 
زیستگاه های انسانی است که وظیفه ما در این حوزه 
نند با ضریب  آگاهی بخشی به شهروندان بوده تا بتوا
باشند. داشته  اهتمام  عضو  اهدای  به  باال  آگاهی 
یکی  عضو  اهدای  قطعا  افزود:  عیدی  محمد 
از جلوه های عشق در جوامع انسانی است همانطور 

عاشق  بروید  گفتند  سخنی  در  بهشتی  شهید  که 
است  هایی  شاخص  از  یکی  مسئله  این  لذا  شوید 
کند  می  نهادینه  را  جامعه  در  گزینی  دیگر  که 
و باعث عشق ورزیدن انسان ها به یگدیگر می شود.

ای  نامه  تفاهم  اساس  این  بر  داشت:  اظهار  وی 
نیان با حضور دکتر کمال  یرا با انجمن اهدای عضو ا
مرادی و دکتر کتایون نجفی زاده در مجمع شهرداران 
همه  آن  طبق  که  شد  منعقد  کشور  کالنشهرهای 
شهرداری های کالنشهرهای کشور و معاونت های 
فرهنگی زیر مجموعه آنها پویشی را به صورت فرآیند 
محور ایجاد خواهند کرد تا شهروندان در این پویش 
ملی شرکت و فرهنگ اهدای عضو را نهادینه کنند.

رونمایی از کتاب "کالنشهر و فرهنگ" 
در موزه ملک تهران

فرصت زندگی دوباره با ایجاد پویش ملی اهدای عضو
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کیاسـت- مدیرعامـل فـوالد خراسـان بـا بیـان اینکـه قیمت گـذاری فـوالد 
تصمیـم درسـتی نیسـت، گفـت: رانتـی کـه ایجـاد می شـود رانـت چندیـن 
هزارمیلیـاردی در مـاه اسـت و قطعـا جلـوی ایـن مصوبـه گرفتـه می شـود.

ایـن  بایـد  صمـت  وزارت  امـروز  کـرد:  ظهـار  غفـوری  کسـری 
حضـور  خـاص  برهـه  یـک  در  مـا  کـه  بگیـرد  نظـر  در  را  موضـوع 
بـود.  نخواهـد  گونـه  ایـن  فـوالد  تولیـد  وضعیـت  همیشـه  و  داریـم 
 مدیرعامل فوالد خراسـان افـزود: نبایـد فراموش کنیم طی چند سـال گذشـته 
شـرایط به گونـه ای پیش رفت کـه صاحبـان معادن سـنگ آهن، معـادن خود را 
رها کردند و شـرایط سـختی بر فوالد حاکم بود و بازاری وجود نداشـت، شـرایط 
فعلی فـوالد باید مورد اسـتقبال وزارت صمت باشـد و از فوالدی هـا حمایت کند.

بـازار  رکـود  علـت  غیرکارشناسـی  نظـرات  از  یکسـری  گفـت:  وی   
بهـای  در  کـه  حالـی  در  می کننـد  عنـوان  فـوالد  قیمـت  را  مسـکن 
تمـام شـده یـک سـاختمان کمتـر از ۶ درصـد قیمـت فـوالد اثرگـذار 
اسـت و جـای سـئوال باقـی اسـت کـه آیـا قیمـت سـایر مصالـح گـران 
نشـده اسـت، چـه اتفاقـی رخ داده کـه همـه بـه فکـر بـازار فـوالد افتادنـد.

 غفـوری بـا بیـان اینکـه ۵ میلیـون سـهامدار خـرد دارد و نمی توانیـم تصمیـم 
گیری به ضـرر منافع آن ها داشـته باشـیم خاطرنشـان کـرد: قیمـت اعالمی که 
از سـوی مسـئوالن وزارت صمت اعالم شـده کمتـر از نـرخ قراضه ترکیه اسـت.

 مدیرعامـل فـوالد خراسـان بیـان کـرد: مـا ناچاریـم یـا از آهـن اسـفنجی 
اسـتفاده کنیـم یـا قراضـه یـا ترکیـب قراضـه و اسـفنجی، در حالـی کـه 
قیمـت اسـفنجی بـه ۸۲۰۰ تومـان و قیمـت قراضـه بـه ۱۰ هـزار تومـان 
رسـیده اسـت، قیمـت مـواد اولیـه فروآلیـاژ، فـرو منگنـز و سـایر مـواد 
وارداتـی بیـش از ۱۷۰ درصـد رشـد قیمتـی داشـته اسـت، فرمنگنـزی 
کـه سـال گذشـته ۱۳ هـزار تومـان بـود بـه ۳۲ هـزار تومـان رسـیده 
اسـت، امـا هیچکـدام از ایـن مسـائل در تصمیـم گیـری دیـده نمی شـود.

غفـوری بـا بیـان اینکـه قیمت گـذاری فـوالد تصمیـم درسـتی نیسـت، 
هزارمیلیـاردی  چندیـن  رانـت  می شـود  ایجـاد  کـه  رانتـی  گفـت: 
می شـود. گرفتـه  تصمیـم  ایـن  جلـوی  قطعـا  و  اسـت  مـاه  در 

وارد  دنبـال  بـه  و  هسـتند  خـود  موضـع  بـر  فوالدی هـا  افـزود:  وی 
اسـت  نتفـاع  ا بـر  قـرار  اگـر  و  سـهامداران هسـتند  بـه  نشـدن ضـرر 
چـه بهتـر کـه سـهامداران منتفـع شـوند و حـق آن هـا پایمـال نشـود.

 غفـوری خاطرنشـان کـرد: از ۲۷ روز گذشـته گاز فـوالد خراسـان قطـع و 
را  ایـن مـوارد هزینـه تمـام شـده  بنـدی شـده و  بـرق هـم سـهمیه 
نمی شـود. دیـده  گیری هـا  تصمیـم  در  امـا  می دهـد،  افزایـش 

قیمـت  آیـا  کـه  سـئوال  ایـن  طـرح  بـا  خراسـان  فـوالد  مدیرعامـل   
گاز  کـرد:  تصریـح  اسـت،  متفـاوت  صنایـع  سـایر  بـا  فوالدی هـا  گاز 
اسـتفاده می شـود،  فـوالدی  کارخانجـات  در  اولیـه  مـاده  عنـوان  بـه 
می دهـد. تعهـد  آن  مـاه   ۸ تامیـن  بـرای  فقـط  گاز  شـرکت  امـا 

۲۷ روز از قطعـی گاز در ایـن کارخانـه می گـذرد   وی تاکیـد کـرد: 
و ۹ روز هـم بـرق سـهمیه بنـدی شـده و مشـخص نیسـت چـه زمانـی گاز 
مجموعـه وصـل شـود و ایـن مـوارد هزینـه هـا را افزایـش مـی دهـد.

شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری صادرکننده برتر کشوری شد 

صادرات  ملی  سالروز  چهارمین  و  بیست  مراسم  در  کیاست- 
برگزار  کشوری  برتر  صادرکنندگان  از  تجلیل  منظور  به  که 
برتر  واحدهای  از  یکی  عنوان  به  ورق خودرو  شرکت  از  شد، 
آمد. عمل  به  تجلیل  فوالدی  محصوالت  صادرات  حوزه 

ورق خودرو  عمومی شرکت  روابط  از  نقل  احتساب  گزارش  به 
چهارمحال و بختیاری، با وجود فشارها و محدودیت های بین المللی 
و شرایط سخت کنونی بازارهای صادراتی ناشی از تحریم های 

ظالمانه،شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری باتالش های 
بی شائبه تیم مدیریتی و کارکنان تالشگر خود و با تدابیر و مساعدت 
و رایزنی های تجاری شرکت فوالد مبارکه اصفهان توانست عنوان یکی 
از صادرکنندگان برتر کشور را در سال ۱۳۹۹ به خود اختصاص دهد.
مراسم بیست و چهارمین سالروز ملی صادرات با حضور جهانگیری، 
معاون اول محترم ریاست جمهوری، رزم حسینی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، شافعی ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و 
کشاورزی ایران، جمعی از نمایندگان مجلس و شرکت های برترفعال 
در حوزه صادرات با رعایت دستورالعمل های بهداشتی توسط اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و سازمان توسعه تجارت ایران 
برگزار و از جناب آقای وحید میرزایی، مدیرعامل شرکت ورق خودرو 
چهارمحال و بختیاری با اهدای لوح سپاس و تندیس تجلیل شد.

شرکت ورق خودرو به عنوان تنها تولیدکننده ورق گالوانیزه خودرویی 
در کشور با صادرات بالغ بر 4۸ هزار و ۵۰۰تن محصوالت متنوع و 
کیفی و ارزآوری حدود ۲۹ میلیون دالری در سال ۱۳۹۸، عالوه بر 
رسالت اصلی خود که قطع وابستگی کامل از واردات این نوع محصول 
و ایفای نقش حمایتی از صنایع خوروسازی داخلی و بومی سازی 
کامل این صنعت است، به صادرات پایدار محصوالت کیفی خود 
به عنوان یک هدف بلندمدت در راس برنامه های استراتژیک خود 
نگاه ویژه ای دارد و صادرات شرکت ورق خودرو به اروپا در راستای 
دستیابی به اهداف استراتژیک و برنامه تدوین شده این شرکت بوده 
و ادامه این روند از اولویت های اصلی این مجموعه صنعتی است.

کیاست- فوالد هرمزگان در راستای سیاست های فوالد مبارکه، تاکنون 
موفق شده است تعداد بسیاری از قطعات مورد نیاز در صنعت تولید 
فوالد را بومی سازی کند. این اقدام از یک سو منجر به مقاوم شدن صنعت 
فوالد در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا شده و از سوی دیگر حجم 
وسیعی از اشتغال و رشد شرکت های دانش بنیان را موجب شده است.

به گزارش معدن نیوز -فوالد هرمزگان در راستای سیاست های فوالد 
مبارکه، تاکنون موفق شده است تعداد بسیاری از قطعات مورد نیاز در 
صنعت تولید فوالد را بومی سازی کند. این اقدام از یک سو منجر به مقاوم 
شدن صنعت فوالد در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا شده و از سوی دیگر 
حجم وسیعی از اشتغال و رشد شرکت های دانش بنیان را موجب شده است.

مهندس ارزانی، مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان نیز همواره با دفاع از 
ضرورت بر بومی سازی و توان داخلی کشور تاکید کرده باید بتوانیم از 
ظرفیت ها و توان علمی که در کشور وجود دارد استفاده کرد و نیاز خود را 
از این طریق برطرف کنیم.  ارزانی بر تشکیل جلسات کمیته بومی سازی 
در شرکت به صورت منظم و پیگیری تا حصول نتیجه تاکید دارد.

در میان فوالدسازان کشور، شرکت فوالد هرمزگان توجه ویژه ای به 
فوالد  تولید  تکنولوژی  بومی سازی  است.  داشته  بومی سازی 
گامی مهم در راستای بومی کردن دانش تولید فوالد است. این 
اقدام همچنین از این رو حایز اهمیت است که صنعت فوالد کشور 
برابر تکانه های سیاست خارجی و تحریم ها بیمه می کند. را در 

فوالد هرمزگان تا کنون موفق شده است تعداد بسیاری از  قطعات مورد نیاز 
در صنعت تولید فوالد را بومی سازی کند. این اقدام از یک سو منجر به مقاوم 
شدن صنعت فوالد در مقابل تحریم های ظالمانه آمریکا شده  و از سوی دیگر 
حجم وسیعی از اشتغال و رشد شرکت های دانش بنیان را موجب شده است.

الزم به ذکر است که نرم افزاری در کشور در خصوص بومی سازی 
طراحی شده است که  نیازهای صنایع در حوزه قطعات و مواد اولیه  در 

آن ثبت می شود  و پژوهشگران می توانند متناسب با نیازهای اعالم 
شده طرح های پژوهشی خود را ارائه کند. شرکت فوالد هرمزگان از 
جمله شرکت های پیش رو در این بخش بوده است و با استفاده از 
توان علمی کشور و مراکز علمی و فناوری و مراکز دانشگاهی، 
توانسته است مواد اولیه و قطعات مورد نیاز را بومی سازی کند.

فوالد هرمزگان در حوزه ارتباط با دانشگاه و مراکز علمی 4۹ پروژه 
پژوهشی را با مراکز علمی هرمزگان و کشور در دست اقدام دارد. 
همچنین پژوهشگران می توانند از طریق مراکز علمی و پژوهشی با 
فوالد هرمزگان همکاری کنند و در فوالد هرمزگان آمادگی الزم برای 
همکاری با این مراکز وجود دارد و این شرکت این آمادگی را نه در 
حرف و شعار، بلکه در عمل نشان داده است. البته دلیل این رویکرد 
فوالد هرمزگان، توجه ویزه مهندس ارزانی به اقتصاد مقاومتی و 
بومی سازی صنعت فوالد است. مدیرعامل فوالد هرمزگان همواره 
بر فعالیت های علمی این شرکت در عرصه های مختلف تاکید دارد.

در همین راستا با توجه به رسالت و مسئولیت اجتماعی در حوزه 
پژوهش و صنعت فوالد یک نیاز سنجی در فوالد هرمزگان  انجام 
شد و فرآیند ریخته گری که در صنعت فوالد یک ضرورت است 
و بسیار حائز اهمیت، به عنوان یک موضوع شناسایی شد و به 
همین دلیل  اولین کنفرانس ملی ریخته گری کشور توسط فوالد 
هرمزگان، با همکاری مراکز دانشگاهی برنامه ریزی و برگزار شد.

است:  معتقد  هرمزگان  فوالد  شرکت  مدیرعامل  ارزانی،  فرزاد 
»بومی سازی در دل تکنولوژی اتفاق می افتد، اما اول باید دانش 
ساخت تجهیز را کسب کنیم.« این نگاه مهندس ارزانی موجب 
شرکت های  جمله  از  هرمزگان  فوالد  شرکت  است  شده 
و  فوالد  صنعت  تجهیزات  ساخت  بومی سازی  در  پیشرو 
همچنین پیشرو در دست یابی کشور به دانش تولید فوالد باشد.

راستای سیاست های فوالد مبارکه صورت گرفت:
بومی سازی دانش تولید فوالد در کنار بومی سازی تکنولوژی در فوالد هرمزگان

Iran’s copper cathode produc-
tion, export significantly rising

The periodical reports and statistics indicate that Iran’s 
metals sector is progressing both in terms of produc-
tion and export despite the limitations imposed by 

the U.S. sanctions.The country’s copper industry is mov-
ing forward noticeably, as some outstanding projects are 
implemented.Iran has seen its copper exports doubled in 
the past Iranian calendar year (ended on March 19, 2020) 
despite a series of bitter sanctions imposed by the United 
States aimed at hampering the Islamic Republic’s trade 
of lucrative metals.A senior official at Iranian Mines and 

Mining Industries Development and Renovation Organiza-
tion (IMIDRO), Iran’s largest metals and mining holding, 
has said that the value of exports for main copper products 
reached more than $1 billion over the past year.The country 
has posted outstanding figures in terms of copper cathode 
production and export.Copper cathode is the primary raw 
material input for the production of copper rod for the wire 
and cable industry.The most recent report released by the 
Industry, Mining and Trade Ministry shows that the produc-
tion of copper cathode in the country has risen nine percent 
during the first nine months of the current Iranian calendar 
year (March 20-December 20, 2020), as compared to the 
last year’s corresponding period. As reported, 192,000 tons 
of the product was produced in the mentioned time span.

کیاست-فوالد مبارکه با شدیدترین تحریم ها، با تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی 
واز سوی دیگر با توجه به تامین تقاضای کشورهای همسایه، با ارزآوری خوبی به اقتصاد 
کشور کمک بسیاری کرده است. در آستانه ۲۳ دیماه سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه 
نشست خبری مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه با حضور بیش از پنجاه نفر از اصحاب رسانه 
برگزار شد. حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در این نشست که با حضور 
معاونین و مدیران این شرکت برگزار شد به سواالت خبرنگاران رسانه های مختلف پاسخ داد.

تامین گاز فوالد مبارکه به نصف رسیده است
حمیدرضا عظیمیان در مورد کاهش تامین گاز مورد نیاز در این شرکت گفت: مصرف گاز فوالد 
مبارکه در شرایط عادی روزانه ۱۰ میلیون متر مکعب است ولی در شرایط فعلی به علت سرما، 
نصف این میزان توسط شرکت گاز برای فوالد مبارکه تامین می شود و این باعث کاهش تولید 
در فوالد مبارکه شده است. عظیمیان علت این کاهش تولید را عدم امکان جایگزینی سوخت 
های دیگری به جای گاز طبیعی در واحدهایی مانند واحد احیا مستقیم برشمرد و گفت: در 
این زمینه با مقام های استانی و کشوری مذاکرات زیادی صورت گرفته است تا از کاهش تولید 
چشمگیری که به دلیل کاهش گاز مورد نیاز در فوالد مبارکه به وجود خواهد آمد جلوگیری 
شود. عظیمیان در ادامه خاطرنشان کرد: امسال قصد داریم به رکورد ۷.۲ میلیون تن تولید در 
خود شرکت فوالد مبارکه به عنوان شرکت مادر در گروه فوالد مبارکه دست پیدا کنیم و اگر 
محدودیت گازرسانی موجود به درازا بیانجامد دستیابی به این هدف دور از دسترس خواهد شد.

در تعیین قیمت ورق صد در صد تابع تصمیمات دولت هستیم
وی در مورد قیمت ورق گفت: ما در تعیین قیمت ورق صد در صد تابع تصمیمات دولت هستیم 
و شرکت فوالد مبارکه در این حوزه منافع خاصی ندارد و تا مردادماه که ستاد تنظیم بازار اجازه 
فروش محصوالتمان را در بورس و همچنین در قالب سیستم مچینگ داده بود داده بود ما طبق 
این روش پیش می رفتیم و زمانی که نحوه فروش جدید اعالم شد، وزارت صمت تصمیم گرفت 
همه محصوالت داخل بورس عرضه شود و حتی تختال هم برای اولین بار در بورس به فروش برسد، 
فوالد مبارکه همچنان تابع این تصمیمات بوده و دستورالعمل های جدید را دقیقا اجرا کرده و 
تخلفی در این خصوص از سوی فوالد مبارکه وجود نداشته است. عظیمیان در ادامه گفت: در چند 
هفته اخیر مجلس هم با هدف آرامش بازار فوالد طرحی را آماده کرده ولی معتقد هستیم اگر هر 
بخشی به مسئولین اصلی آن بخش سپرده شود خودشان بهتر می توانند بازار را کنترل کنند.

عدم تامین نیاز مصرف کنندگان نشان از اخالل در مدیریت مصرف است
عظیمان در مورد مشکل عدم تامین نیاز مصرف کنندگان فوالد خاطر نشان گفت: اینکه چرا 
فوالد به مصرف کنندگان واقعی نمیرسد سوالی است که خود ما هم داریم زیرا ما ۲۵ میلیون تن 
محصوالت فوالدی در کشور تولید می کنیم و با وجود آنکه مصرف داخلی فقط ۱۶ میلیون تن است، 
این بازار همچنان تا این اندازه آشفته و مساله دار است و عدم تامین نیاز مصرف کنندگان نشان از 
اخالل در مدیریت مصرف است نه تولید کننده زیرا ما محصولمان را در بورس تحویل می دهیم و 
حتی حمل و نقل هم با خریدار است و اتفاقات بعد از تولید در حیطه مسوولیتی فوالد مبارکه به 
عنوان تولید کننده نیست. البته تالش هایی از سوی مجلس و دولت در حال رقم خوردن است 
و باید ببینیم نتیجه در نهایت چه خواهد شد. عظیمیان در پاسخ به نحوه تامین سهمیه شرکت 
ها گفت: وزارت صمت بر اساس سامانه »بهین یاب«، برای هر شرکت سهمیه تعیین میکند و 
اگر هرشخص یا شرکتی در بورس خریدی انجام دهد ما به میزانی که خرید صورت گفته است، 
محصولمان را تحویل می دهیم و اینکه سهمیه شرکتی افزایش یافته یا کم شده به فوالد مبارکه 
ارتباطی ندارد. تهیه لیست سامانه بهین یاب و بروزرسانی آن در اختیار وزارت صمت است.

اجرای پروژه استراتژیک گوره - جاسک از افتخارات فوالد مبارکه است
مدیرعامل فوالد مبارکه درمورد طرح بومی سازی تولید اسلب گازترش گفت: این پروژه توسط 
معاونت بهره برداری فوالد مبارکه طراحی شد و با کمک دو گروه مشاوران رومانیایی و کمک 
کارشناسان مجرب وزارت نفت در یک اقدام سه جانبه در سال گذشته به موفقیت نهایی رسید 
و موفق شدیم برای اولین بار اسلب گاز ترش را در کشورمان تولید کنیم تا دستور مقام معظم 
رهبری برای پروژه استراتژیک گوره - جاسک به طول هزار کیلومتر به سرانجام برسد. مدیرعامل 

فوالد مبارکه در این خصوص افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد از پروژه خط لوله انتقال نفت از 
گوره به جاسک اجرایی شده و تا اواخر امسال یا اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد و 
به سرانجام رسیدن این پروژه با مشارکت تاثیرگذار فوالد مبارکه جزو افتخارات این شرکت 
است. عظیمیان در ادامه یاد اور شد: تولید اسلب گازترش برای شرکت فوالد مبارکه چندان 
اقتصادی نیست اما از آنجا که در نظر گرفتن وظایف ملی و حاکمیتی جزو اولویت های فوالد 
مبارکه است در این پروژه و تولید تختال های مورد نیاز مشاکت داشته ایم. حمیدرضا عظیمیان 
مدیرعامل فوالد مبارکه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران حاضر در نشست خبری مبنی بر 
جایگاه فوالد مبارکه در صنعت فوالد کشور گفت:فوالد مبارکه تمام حلقه های زنجیره تولید را 
در اختیار و ما در خانواده فوالدسازان کشور با چشم رقیب به یکدیگر نگاه نمی کنیم و همه جز 
کشور ایران هستیم و باید سعی کنیم در یک هم افزایی کشور را به مرتبه های بلندتری برسانیم. 

تولید اسلب 300 میلیمتری شاهکار دیگری از فوالد مبارکه
عظیمیان در زمینه تولید محصوالت جدید در این شرکت گفت: تولید فوالد مبارکه در یک حرکت 
دسته جمعی در تمام سال ها رو به جلو بوده است و در زمینه توسعه و اجرای پروژه ها هم همیشه 
پیشرو بوده و در حال حاضر نزدیک به ۹ پروژه به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد را در دستورکار خودش قرار 
داده است. تولید محصول جدید یکی از مواردی است که ما خیلی روی آن اصرار داریم و من باید بگویم 
فوالد مبارکه یکی از شاهکارهای خودش را دیروز به بازار عرضه کرد و برای اولین بار در ایران اسلب 
با عرض ۳۰۰ میلیمتر در فوالد مبارکه تولید شد. این کار با طراحی قالب خاص و تغییرات و ابداعاتی 
در بخش خنک کن و دیگر بخش ها توسط کارمندان این مجتمع صورت گرفت. نکته مهم دیگری که 
تولید این اسلب برای ما به ارمغان آورد این بود که ما قبل از تحریم ها با شرکت های خارجی قرارداد 
بسته بودیم که روی ماشین های ۱ تا 4 فوالد مبارکه اصالحاتی انجام شود که بتوانیم فوالد با ضخامت 
های بیشتر تولید کنیم لذا با این رخداد ما دیگر نیازی به شرکت های خارجی برای اصالح ماشین 
ها برای افزایش ضخامت در اسلب ها نخواهیم داشت و خودمان دانش آن را کامال بومی کرده ایم. 

رصد آنالین میزان آالیندگی ها توسط سازمان محیط زیست
مدیرعامل فوالد مبارکه در پاسخ به سوالی در خصوص سهم فوالد مبارکه در زمینه کاهش 
آالیندگی و حمایت از محیط زیست گفت: فوالد مبارکه جزء شرکت هایی است که میزان 
آالینده ها در آن به صورت آنالین رصد می شود و تجهیزاتی که اداره محیط زیست در نقاط 

مختلف شرکت نصب شده اطالعات را به صورت برخط به سازمان محیط زیست در تهران ارسال 
می کند و ما هم از این نظارت قوی بسیار خرسندیم و اینگونه نیست که ما خودمان اطالعات را 
به سازمان محیط زیست بفرستیم. این سازمان خودش روزانه اطالعات را می گیرد و ما سرمایه 
گذاری های زیادی در خصوص کنترل آالینده ها در فوالد مبارکه انجام دادیم که حدود یک 
هزار میلیارد تومان طی ده سال گذشته در این بخش هزینه شده است. ما همچنین هزینه 
های زیادی برای بازچرخانی و تصفیه آب انجام داده ایم و هم مصرف آب را کم کردیم هم جلو 
آسیب به منابع زیرزمینی را گرفتیم. فضای سبز وسیع فوالد مبارکه و مجموعه فعالیت هایی 
که انجام می دهیم در راستای دغدغه این این شرکت در زمینه حفظ محیط زیست است.

چشم انداز فوالد چابهار مطلقا مصرف داخلی ندارد
۱۰ میلیون تنی فوالد چابهار گفت: فوالد  عظیمیان در پاسخ به آخرین وضعیت پروژه 
چابهار با مدیریت ایمیدرو و مشارکت فوالد مبارکه، چادرملو، گل گهر و شرکت ملی فوالد 
ایران در مرحله تاسیس است و مبالغ اولیه شرکت در حال پرداخت است و هیات مدیره آن 
تعیین شده است و مشاوری برای این پروژه گرفته شده است. چون چابهار از بازار مصرف 
ایران دور است اولویتی که برای این منطقه در نظر گرفته شده این است که مواد اولیه از 
خارج بیاید انجا در یک پلنت ۱۰ میلیون تنی به محصول تبدیل شود و و محصول پس از 
تولید صادر شود. اصل طراحی با این رویکرد به خاطر منابع گاز و برق و نقطه استراتژیک 
است. تاسیس شرکت  و  ثبت  مرحله  در  حاضر  حال  در  پروژه  این  است.  بوده  چابهار 

نورد گرم 2 در زمینه مصرف آب کم مصرف ترین پروژه توسعه ای فوالد مبارکه است
عظیمیان در پاسخ به سوالی درمورد ضرورت توسعه فوالد مبارکه خارج از استان اصفهان به 
دالیل زیست محیطی گفت: از ۹ پروژه های طرح های توسعه فوالد مبارکه فقط یکی از آن ها 
یعنی ابرپروژه نورد گرم ۲ در اصفهان است و سایر پروژه ها در خوزستان، هرمزگان، چهارمحال 
و بختیاری، یزد، خراسان رضوی تعریف شده است. پروژه نورد گرم هم مجوزش قبال در دهه ۸۰ 
گرفته شده است و در بین همه این پروژه ها به لحاظ مصرف آب کم مصرف ترین و کم مسئله ترین 
در ایجاد آلودگی است و بسیار با شرایط زیست محیطی سازگار است زیرا آب مصرفی در این پروژه 
کامال بازچرخانی و تصفیه می شود. عظیمیان در پاسخ به سوالی به تحول دیجیتال فوالد مبارکه 
پرداخت و گفت: ذوب آهن اصفهان نسل دوم تکنولوژی است و فوالد مبارکه نسل سوم تکنولوژی 
را در اختیار دارد. نسل چهارم تکنولوژی به معنای هوشمند سازی است و اگر سازمانی به شکل 
هوشمند اداره شود دستاورد بزرگی برای آن سازمان محسوب می شود. فوالد مبارکه قصد دارد تا 
سال ۱4۰4 به یک کارخانه هوشمند تبدیل شود و نسل چهارم تکنولوژی کاهش هزینه ها و افزایش 
درآمدها برای فوالد مبارکه به همراه خواهد داشت. وی به اقدامات صورت گرفته در این خصوص 
اشاره کرد و گفت: با دانشگاه اصفهان قراردادی یک ساله منعقد شده است تا مدیران فوالد مبارکه 
در این خصوص آموزش الزم را ببینند و به رهبران تحول دیجیتال این شرکت تبدیل شوند که یک 
ترم از این دوره گذشته است. همچنین ما مرکز نوآوری تحول دیجیتال در صنعت فوالد کشور را 
در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در یک محیط ۸۰۰ متری احداث کرده ایم و به همه جوان ها 
در بخش IT و اتوماسیون اعالم می کنم که بازار کار بسیار بزرگی برای همه آنها ایجاد خواهد شد. 
خوشبختانه کرونا آسیب قابل توجهی به فوالد مبارکه وارد نکرده است مدیرعامل فوالد مبارکه 
ادامه با اشاره به کمک های مجتمع به بیمارستان ها و دانش آموزان گفت: با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و تعطیل شدن مدارس فوالد مبارکه ۱۶۰۰ عدد تبلت به دانش آموزان اهدا کرد؛ همچنین 
فروش اکسیژن در فوالد مبارکه را متوقف کرده ایم و آن را در اختیار مراکز درمانی قرار داده ایم. 
عظیمیان در خصوص آسیب ناشی از کرونا به تولید و صادرات فوالد مبارکه گفت: مجتمع فوالد 
مبارکه در این خصوص آسیب اقتصادی ندیده و فقط تعدادی از نیروهای خود را به علت کرونا 
از دست داده است؛ کاهش آمار صادرات فوالد مبارکه به دلیل توجه به بازار داخل و کاهش سهم 
صادرات بوده است. عظیمیان در خصوص طرح های آب رسانی گفت: در حال تأمین هزینه سد 
تنظیمی کوهرنگ ۲ به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان هستیم که ۲۰۰ میلیارد آن تا کنون پرداخت 
شده است؛ همچنین سامانه دوم آب رسانی اصفهان که ۱۵۰ میلیارد هزینه لوله آن را در اختیار 
مسئوالن قرار داده ایم؛ در صورت بهره برداری از این پروژه آب شرب اصفهان تامین خواهد شد.

مدیرعامل فوالد خراسان: 
قیمت گذاری فوالد، انتفاع سهامدار یا اشخاص

  قطعا جلوی این تصمیم گرفته می شود

300 سیارة خالل  نتاج 625الف و لى ا نیة ا لتجارة االیرا لتعدین وا لصناعة وا زة ا اشار احصاء لوا
لماضي. م ا لعا لفترة نفسها من ا ئة مقارنة با لما 18.8 با رها  لتسعة االخیرة بزیادة مقدا االشهر ا
لفترة  ا خالل  بلغ  لسیارات  ا نتاج  ا فأن  االحصاء  وبحسب 
سیارة.  300 و لف  ا  526 لماضي  ا لعام  ا من  بهة  لمشا ا

وخالل هذه المدة من العام الحالي ) بدأ في 21 مارس 2020( تم انتاج 60 الف و983 الف سیارة 

شحن صغیرة بزیادة قدرها 18.5 بالمائة وبالنسبة للمکائن الزراعیة تم انتاج 434 حصادة زراعیة بزیادة 
قدرها 39.5 بالمائة و 15 الف و 572 جرار زراعي بزیادة قدرها 12.6بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقة.
یة  نها حتى  نیة  الیرا ا لشركات  ا تنتج  ن  ا لمستهدف  ا ومن 
ع. النوا ا مختلف  من  سیارة  لف  ا  200 و ملیون  لي  لحا ا لعام  ا
. عها  نوا ا بمختلف  سیارة  لف  ا  827 یقارب  ما نتاج  ا تم  لماضي  ا م  لعا ا خالل  نه  ا یذكر 

شركات صناعة السيارات االيرانية تنتج مايزيد عن 625 الف سيارة خالل 9 اشهر صیرة
أخبار ق

فوالد مبارکه اصفهان؛ همیشه در مسیر توسعه و تحول

فوالد مبارکه فردا، هوشمند از سنگ تا رنگ

کیاست- رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
اجراست. دست  در  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۸4 با  دشت  سفید  فوالدسازی  طرح 
صنعت،  سازمان  رییس  عمومی،  روابط  از  نقل  به  احتساب  گزارش  به 
فوالدسازی  طرح  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال  استان  تجارت  و  معدن 
اجراست. دست  در  فیزیکی  پیشرفت  درصد   ۸4 با  دشت  سفید 

سجاد رستمی در بازدید از مجتمع فوالد سفیددشت در شهرستان بروجن افزود: این 
طرح بزرگ فوالدی با تولید ساالنه ۸۰۰ هزارُ تن آهن اسفنجی، نیاز واحدهای تولید 
بیلت و تختال کشور را تامین میکند. سجاد رستمی افزود: طرح توسعه فوالدسازی 
پاتیلی و ماشین ریخته گری اسلب  الکتریکی، کوره  این مجتمع شامل کوره قوس 
رسد. می  برداری  بهره  به  سال۱4۰۰  اوایل  فیزیکی،  پیشرفت  4درصد  ۸۶و با 

وی گفت: با بهره برداری از طرح فوالدسازی مجتمع فوالد سفیددشت و تکمیل زنجیره تولید 
فوالد، ساالنه بیش از یک میلیون تن آهن اسفنجی و تختال در این شرکت تولید می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری:

پیشرفت ۸۴ درصدی فوالدسازی سفید دشت چهارمحال و بختیاری 

کیاسـت- بـا حضـور علی رضـا رزم حسـینی وزیـر صمـت، علـی زینی ونـد اسـتاندار کرمـان، 
حجت االسـالم حسـین جاللـی نماینده مـردم رفسـنجان و انـار، حجت االسـالم اصغر عسـکری 
امام جمعـه رفسـنجان، مجیـد فصیحـی هرنـدی فرمانـدار رفسـنجان، اردشـیر سـعدمحمدی 
مدیرعامل شـرکت مـس، احمـد انارکی محمـدی رییـس هیئت مدیره شـرکت مـس و جمعی از 
مقامات استانی و شهرسـتانی، ۷ طرح توسـعه ای در حوزه تولید و مسـئولیت و خدمات اجتماعی 
در شهرسـتان رفسـنجان و مجتمـع مس سرچشـمه افتتـاح و کلنـگ زنی شـد. وزیـر صمت در 
ابتدای سـفر خود به اسـتان کرمان و شهرسـتان رفسـنجان، با حضـور در منطقه ویـژه اقتصادی، 
کارخانه تولید مواد شـیمیایی را که با سـرمایه گذاری مجتمع مس سرچشـمه و با سـرمایه گذاری 
ریالـی ۲۹۹4 میلیـارد ریـال و ظرفیـت اشـتغال زایی ۱۵۸ نفـر احـداث خواهـد شـد، کلنگ زنی 
کرد. محصـول نهایـی این کارخانـه ۲۰ هـزار تن مـواد شـیمیایی و ۵ هزار تـن سـولفید کربن در 
سـال اسـت که طبـق برنامه ریزی های صـورت گرفتـه در سـال ۱4۰۳ بـه بهره برداری می رسـد.

افتتـاح مرکـز نـوآوری و شـتاب ده ی شـهید سـتاری کـه توسـط مجتمـع مـس سرچشـمه 
راه انـدازی شـده اسـت از دیگـر برنامه هـای وزیـر صمـت در شهرسـتان رفسـنجان بـود. ایـن 
مرکـز بـر پایـه مصوبـات سـفر دکتـر حسـن روحانـی رییس جمهـور محتـرم بـه اسـتان کرمان 
احـداث شـد تـا ازاین پـس ایـن مرکـز به عنـوان هـاب در سـه حـوزه صنعـت مـس، پسـته و 
بحـران آب، آمـاده حمایت بـرای تبدیـل ایـده صاحب نظـران و ایـده پـردازان به محصول باشـد.

براسـاس ایـن گـزارش، افتتـاح مرکـز بحـران ۵۰ تختخوابـی شـهدای صنعـت مـس 
سرچشـمه در بیمارسـتان علـی ابـن ابیطالـب )ع( بـه متـراژ ۱۱۰۰ مترمربـع، دارای سیسـتم 
فشـار منفـی، مجهـز بـه فیلتـر هپـا و سـه اتـاق ایزولـه از دیگـر برنامه هـای بعـدی مهنـدس 
رزم حسـینی بـود کـه در جریـان ایـن سـفر انجـام شـد. همچنیـن مرکـز تصفیه خانـه آب 
آشـامیدنی رفسـنجان از دیگـر برنامه هـای وزیـر صمـت بـود کـه در جریـان ایـن سـفر 
کلنـگ زنـی شـد. ایـن تصفیه خانـه ۳۰ میلیـون مترمکعـب در سـال ظرفیـت دارد و ۱۲۰ 
میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری توسـط مجتمـع مـس سرچشـمه در آن انجـام می شـود.

بـر اسـاس ایـن گـزارش، در پایـان ایـن سـفر وزیـر صمـت بـا حضـور در مجتمـع مـس 
سرچشـمه، پـروژه مکانیزاسـیون معـدن مجتمـع مـس سرچشـمه، پاالیشـگاه جدیـد مجتمع 
مـس سرچشـمه و فـاز سـوم توسـعه تغلیـظ مجتمـع مـس سرچشـمه را کلنگ زنـی کـرد

7 پروژه در مجتمع مس سرچشمه و شهرستان 
رفسنجان افتتاح و کلنگ زنی شد 
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Energy طاقه-

نفت

قال المدیر التنفیذي لشركة إیران للهندسة وتطویر البترول إن مد خط أنابیب كوره - جاسك بطول 1000 
كیلومتر والذي اكتمل اآلن بنسبة 80 بالمائة، قد وفر للبالد 500 ملیون یورو من العمالت األجنبیة وتقدمت 
المرحلة األولى من المشروع بنسبة 80٪  حتى اآلن وكما أعلن الرئیس التنفیذي لشركة هندسة النفط والتنمیة 
"تورج دهقاني" فقد أدى تنفیذ هذا المشروع إلى خلق 8000 فرصة عمل مباشرة و 15000 فرصة غیر مباشرة.

وقال بانه تم حالیا تسلیم أكثر من 780 كیلومتًرا من األنابیب و اكتمل مد أكثر من 400 كیلومتر من األنابیب. ووفًقا 
للخطة القادمة، سیتم تركیب واختبار وتشغیل كامل مساحة الخط ، والتي تبلغ حوالي ألف كیلومتر ، بحلول 
نهایة العام الجاري.وأضاف دهقاني: "تم توفیر أكثر من 95٪ من السلع والخدمات المطلوبة في هذا المشروع 
باستخدام القدرات الداخلیة ، واستیعاب المعدات ساهم في منع خروج أكثر من 500 ملیون یورو من البالد.

نفت
163هزار مشترک خانگی کم مصرف استان اصفهان 

مشمول طرح آب امید 

کیاست -  کارکنان آبفای کاشان در دوره »آمادگی در برابر زلزله« شرکت کرده و 
مهارت های الزم برای رویارویی و مقابله با حوادث طبیعی کسب کردند. فرمانده پایگاه 
بسیج مقداد آبفای کاشان با اعالم این خبر گفت: در این دوره که با همکاری جمعیت هالل 
احمر و سازمان نظام پزشکی برگزار شد ۸۶ نفر از کارکنان آبفای کاشان شرکت کرده و 
آموزش دیدند.حمیدرضا حسینیان مقدم افزود: مهارت های مدیریت و مواجهه با حوادث 
طبیعی برای همه ی شهروندان الزم و ضروری است و این موضوع برای کارکنان سازمان های 
خدماتی که وظیفه ارائه خدمات به مردم را بر عهده  دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است.

طرح آبرسانی به 57 روستا با برخورداری 32هزار نفر در مازندران
 به بهره برداری رسید

کیاست - رییس مجمع خیرین استان فارس: حتی دورافتاده ترین و کم برخوردارترین 
روستاها نیز در تامین آب آشامیدنی سالم برای مردم، مشارکت می کنند.رییس مجمع 
شرب،  آب  تامین  های  طرح  در  مردی  های  مشارکت  از  تمجید  با  فارس  استان  خیرین 
گفت: حتی دورافتاده ترین و کم برخوردارترین روستاها نیز در تامین آب آشامیدنی سالم 
آبفا  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  احتساب  گزارش  کنندبه  می  مشارکت  مردم،  برای 
استان فارس، حاج محمد محسن مصلح رییس مجمع خیرین آبرسان استان فارس طی 
گفتگویی با تمجید ازهمکاری های موثر خیرین نیکوکار و کمک های مردمی در اجرای 
و  شهری  مجامع  فزاینده  نیازهای  داشت:  اظهار  محروم،  مناطق  در  آبرسانی  های  طرح 
روستایی به آب سالم جهت مصارف شرب و دیگر مصارف بهداشتی از یک طرف و افزایش 
هزینه های استحصال و انتقال آب از سوی دیگر ، سرعت بخشیدن به خدمات را میتوان در 
مشارکت های مردمی جستجو کرد . در همین راستا مجمع خیرین آبرسان فارس مسوولیت 
هماهنگی چند جانبه بین مردم ، متولیان تامین آب و سایر نهادهای موثر که کمک آنها 
نیز تاثیر به سزایی در روند اجرایی پروژه های آبرسانی دارد را  بر اساس مفاد اساسنامه به 
عهده گرفته  است. وی با تاکید بر این نکته که انفاق و بخشش های خداپسندانه جزیی از 
فرهنگ ایرانی اسالمی ماست ، افزود: مشارکت مردم در کارهای خیر به ویژه فعالیت های 
آبرسانی از دیر باز در شهرهای جنوبی استان و حتی قبل از تشکیل مجمع خیرین آبرسان 
فارس، به صورت خود جوش و پراکنده وجود داشته است. این روند پس از تشکیل مجمع 
به مناطق دور  این مشارکت  انسجام بیشتری در حال پیگیری است و  با  آبرسان  خیرین 
افتاده و کم برخوردار نیز تسری یافته است و مردم نقاط مختلف استان در این امر مشارکت 
دارند .همین گزارش می افزاید: مدیرعامل مجمع خیرین آبرسان فارس در ادامه ضمن ابراز 
امیدواری از افزایش میزان مشارکت های مردمی و بذل خداپسندانه ی خیرین، بیان داشت: 
به دنبال این هستیم که از تمام پتانسیل های موجود اعم از مردم ، خیرین و دیگر نهادهای 
عمومی و ... در راه خدمات رسانی به مردم استفاده شود و با همکاری همه جانبه نسبت 
به رفع نیازهای مردم قدمهای موثری برداریم .وی افزود: بحمداهلل نگاه مردم به اقدامات 
خداپسندانه و نوع دوستانه بسیار مثبت است. به طوری که حتی در محرومترین روستاها 
که خود نیازمند دریافت خدمات آبرسانی می باشند، به صورت خود جوش  و به منظور 
تسهیل در اجرای پروژه های تامین آب، نقش مشارکتی خود را به خوبی ایفاد می کنند 
وکه امیدواریم با هماهنگی های در حال انجام با متولیان امر بتوانیم پاسخگوی مردم بوده و 
شاهد آن باشیم که پروژه های مشارکتی در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد . 

کیاست -   مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: اکنون یک میلیون 
و 721 هزار واحد مشترک خانگی در استان اصفهان داریم که از این رقم 9 درصد 
از جمله 1۶3 هزار واحد مسکونی شامل این طرح می شوند. هاشم امینی  افزود: در سال 
ترتیب  بدین  و  است  شده  تعیین  مکعب  متر   14 اصفهان  استان  مصرف  الگوی  جاری 
مصرف)مصوبه  مکان  و  زمان  لحاظ  با  آنان،  مصرف  که  خانگی  مشترکان  از  دسته  آن 
تا  اصفهان  استان  در  )که  باشد،  استانی  مصرف  الگوی  سوم  یک  معادل  وزیران(  هیات 
اظهار کرد: طبق  قرار می گیرد.وی  امید  5  متر مکعب است(، مشمول طرح ملی  آب 
دفع  و  بها  آب  بابت  تومان  میلیون   300 و  میلیارد   2 حدود  گرفته  صورت  برآوردهای 
بهداشتی فاضالب و تبصره 3، حدود 3 میلیارد و 900 میلیون تومان بابت آبونمان به این 
دسته مشترکان تخفیف داده می شود که در مجموع ۶ میلیارد و 200 میلیون تومان طی 
یک سال به مشموالن طرح ملی "آب امید" تخفیف در نظر گرفته شده است، چرا که

 آب بها و کارمزد دفع فاضالب، آبونمان آب و فاضالب و تبصره های قانونی مرتبط با آن 
محاسبه ولی دریافت نمی شود و بدین صورت به طور متوسط ماهانه 500 میلیون تومان 
به مشترکان کم مصرف آب، تخفیف صد در صد داده می شود. مدیرعامل شرکت آبفای 
قرار گرفت،  این طرح در دستور کار  از یکم دی ماه سال جاری  اینکه  بیان  با  اصفهان 
ادامه داد: سکونتگاه های خالی از سکنه و بدون مصرف، باغ ویالها، اقامتگاه های غیردایم 
و انشعاب های غیرمجاز مشمول طرح نمی شوند.امینی پیرامون زیرساخت های الزم برای 
در  بهتر طرح  اجرای هر چه  منظور  به  تصریح کرد:  امید  ملی  آب  بهینه طرح  اجرای 
تعویض  فرآیند  بهبود  مشترک،  مصرف  اندازه گیری  لوازم  کیفیت  ارتقای  بستر  استان، 
کنتورهای معیوب، اطالع رسانی و آموزش مستمر به ماموران و مشترک، تشویق استفاده 
قرار گرفته است. نظر  بها مد  تعرفه های عملیاتی آب  لوازم کاهنده و اصالح ساختار  از 
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با ا کیاست - پورمجاهد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان 

ارسال نامه ای خطاب مدیرعامل شرکت گاز استان، از عملکرد خوب شرکت 
گاز استان بویژه مدیر عامل این شرکت و تالش وافری که در راستای ارایه خدمت 
به واحد های تولیدی و خدماتی داشته اند، تقدیر و تشکر کرده است.در این نامه 
بر سرمایه گذاری و حمایت همه جانبه از واحد های تولیدی تقویت تولید در سال 
مزین به شعار»جهش تولید« اشاره و بر حمایت  دستگاههای اجرایی از واحد های 
تولیدی علی رغم تحریم های ظالمانه دشمنان تاکید شده است.در بخش دیگری 
از این نامه، معاون استاندار خطاب به مدیر عامل شرکت گاز استان همدان نوشته 
است: از تالش های موثر جنابعالی و همکاران گرامی که در راستای ارائه خدمت به 
واحد های تولیدی و خدماتی تالش وافری داشته اید، تشکر و قدردانی می نمایم 
و آرزوی توفیق خدمت بیشتری برای جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم.

با حفظ محیط زیست و منابع طبیعی گازرسانی را انجام می دهیم
اداره کل  سرپرست  با  دیدار  در  استان  گاز  شرکت  عامل  مدیر   - کیاست 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان از گازرسانی به استان همراه با حفظ 
محیط زیست و منابع طبیعی خبر داد. به گزارش  احتساب به نقل از روابط عمومی 
شرکت گاز استان هرمزگان،فواد حمزوی مدیر عامل شرکت گاز استان در دیدار 
استان  آبخیزداری  و  منابع طبیعی  اداره کل  سرپرست   ، موسوی  محمدنور  با سید 
استان،  گاز  شرکت  رسالت  کرد:  ایشان،اظهار  سرپرستی  تبریک  هرمزگان،ضمن 
این  در  و  است  هرمزگانی  شهروندان  برای  تر  بیش  و  بهتر  اجتماعی  رفاه  ایجاد 
اداره  جمله  از  اجرایی  های  دستگاه  برخی  و   مردم  همکاری  به  نیازمند  راستا 
کل منابع طبیعی می باشیم و خوشبختانه همواره این اداره کل در این پروژه ها 
یاری گر ما بوده اند.وی اظهار کرد: همکاران ما در پروژه های گازرسانی هموراه 
مسایل زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی  را سرلوحه کار خورد قرار می دهند 
در  تواند   می  که  شود  می  محسوب  پاک  سوختی  نیز   الهی  نعمت  این  گاز،  و 
باشد. دهنده  یاری  خدادادی  منابع  حفظ  و  بهتر  زیست  محیط  داشتن  راستای 

 تحقق 130 درصدی تعهد سالیانه گازرسانی به صنایع
 در استان کرمان

علیرغم  اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  گاز  شرکت  مدیرعامل   - کیاست 
استان  در  گازرسانی  کار  ارز  نرخ  نوسانات  و  کرونا  بیماری  شرایط  وجود 
و شبکه  انتقال  کیلومتر خطوط  اجرای 1200  از  پذیرد  توقف صورت می  بدون 
به  داد.  خبر   99 سال  نخست  ماه   9 استان طی  در  طبیعی  گاز  توزیع  و  تغذیه 
گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، مهندس فالح 
کیلومتر   1200 جاری،  سال  ماهه   9 طی  کرد:  اظهار  فوق  خبر  به  اشاره  ضمن 
این میزان 4۸0  از  انجام گرفته که  انتقال در استان کرمان  شبکه گذاری و خط 
کیلومتر مربوط به مناطق صنعتی و شهری و 720 کیلومتر به بخش روستایی بوده 
است.مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان با اشاره به اینکه علیرغم وجود شرایط 
بیماری کرونا و نوسانات نرخ ارز کار گازرسانی در استان بدون توقف صورت می 
پذیرد از اجرای 1200 کیلومتر خطوط انتقال و شبکه تغذیه و توزیع گاز طبیعی 
در استان طی 9 ماه نخست سال 99 خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت 
 9 طی  کرد:  اظهار  فوق  خبر  به  اشاره  ضمن  فالح  مهندس  کرمان،  استان  گاز 
کرمان  استان  در  انتقال  خط  و  شبکه گذاری  کیلومتر   1200 جاری،  سال  ماهه 
به مناطق صنعتی و شهری  این میزان 4۸0 کیلومتر مربوط  از  انجام گرفته که 
اینکه در سال  به  اشاره  با  ایشان  بوده است.  به بخش روستایی  و 720 کیلومتر 
جاری یکی از الویت های شرکت گاز استان کرمان گازرسانی به صنایع کوچک 
زیست  محیط  حفظ  به  دادن  اهمیت  و  توجه   : کرد  تصریح  باشد  می  بزرگ  و 
و  باشد  اجتماعی می  از مسئولیت های  ای  فعالیت های صنعتی گوشه  انجام  در 
صنایع  به  گازرسانی  در  چشمگیری  رشد  شاهد  اخیر  سالهای  طی  خوشبختانه 
استان هستیم که در این خصوص طی 9 ماهه نخست سالجاری قریب به 131000 
مترمکعب بر ساعت ظرفیت گازرسانی به صنایع ایجاد گردیده است؛ این مهم در 
حالی محقق گردیده است که تعهد سالجاری شرکت در خصوص شاخص مذکور 
100000 مترمکعب بوده است و لذا تنها با گذشت 9 ماه از ابتدای سال 99، به 
میزان 130 درصد تعهد سالیانه انجام شده است. مهندس فالح در پایان با بیان 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند  اینکه تاکنون 75 درصد خانوار کل استان کرمان 
به  گازرسانی  برای  گاز  تاسیس شرکت  ابتدای  از  کرد:  نشان  خاطر  اند،  گردیده 
بخش های شهری، روستایی و صنعتی استان، تاکنون قریب به 21500 کیلومتر 
خطوط انتقال و شبکه تغذیه و توزیع گاز طبیعی در استان انجام شده است که 
از این مقدار بیش از 11 هزار کیلومتر آن متعلق به بخش روستایی بوده است.  

انجاز المرحلة االولى من مصفاة لتكرير النفط الثقيل جنوبي ايران
سیتم الخمیس المقبل تدشین المرحلة االولى من مصفاة لتکریر النفط الثقیل في جزیرة قشم جنوب ایران.
وقال المدیر التنفیذي للمصفاة، قاسم محمودي، في تصریح للمراسلین: ان عملیات انشاء مصفاة لتکریر 
النفط الثقیل في جزیرة قشم بدأت عام 2017.واضاف: تم توفیر 85 ملیون یورو من تکلفة المشروع من 
قبل صندوق التنمیة الوطنیة، وتم توفیر باقي التمویل المطلوب بمبلغ 135 ملیون یورو من قبل المصادر 
المالیة للشركة والمساهمین.وتابع المدیر التنفیذي لمصفاة "بارس بهین": یجري العمل على بناء مصفاة 
بطاقة تکریر 70 الف برمیل نفط یومیا على مرحلتین 35 الف برمیل، والمرحلة االولى منها جاهزة للتدشین.

واشار الى ان المصفاة سیتم تغذیتها بالنفط الخام من حقلي سروش ونوروز، وقال: ان النفط الخام سیتم 
لنفط إلى رصیف حرا القریب من المصفاة، ومن ثم ینقل بواسطة خط األنابیب  نقله بواسطة ناقالت ا
إلى المصفاة بطول كیلومتر واحد.واضاف محمودي: السوق المستهدفة للتصدیر لمصفاة قشم هي 
الدول األفریقیة والهند بشکل رئیسي، مما یرفع تصنیف إیران في األسواق العالمیة.تجدر االشارة الى ان 
المرحلة االولى لمصفاة تکریر النفط الثقیل في جزیرة قشم التي اقیمت على ارض مساحتها 46 هکتارا، 
لفیدیو كونفرانس. فتتاحها من قبل رئیس الجمهوریة حسن روحاني یوم الخمیس المقبل عبر ا سیتم ا

أخبار قصیرة

اخبار پتروشیمی و نفت

تولید پلی اتیلن سنگین پتروشیمی ایالم از یک میلیون تن گذشت
کیاست - رییس مجتمع پتروشیمی ایالم گفت: 
تولید پلی اتیلن سنگین این مجتمع در گریدهای 
مختلف از مرز یک میلیون تن گذشت.به گزارش  
احتساب به نقل از شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، آرش خزایی با بیان اینکه این 
موفقیت ارزشمند حاصل خودباوری، تالش 
و دانش متخصصان داخلی است، یادآور شد: 
واحد HDPE پتروشیمی ایالم سال 93 به 
بهره برداری رسید. ظرفیت تولید این واحد 
300 هزار تن در سال و 40 تن در ساعت است 
که با راه اندازی واحد الفین به ساالنه 450 هزار 
تن افزایش یافته است.وی به راه اندازی واحد 
الفین و تولید 750 هزار تن محصول در سال 
شامل اتیلن، پروپیلن، بنزین پیرولیز و سوخت 
مایع اشاره کرد و ادامه داد: راه اندازی دو واحد 
الفین و شیرین سازی با توان متخصصان داخلی 
و بدون حضور سازندگان و کارشناسان خارجی 

و در شرایط تحریم های ظالمانه صورت گرفت.
رییس مجتمع پتروشیمی ایالم افزود: با احداث 
صنایع تکمیلی در پایین دست پتروشیمی، ضمن 
ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی، 
شد.خزایی  خواهد  متحول  استان  اشتغال 
میزان اشتغال نیروهای بومی استان و منطقه 

در پتروشیمی ایالم در سطوح کارفرما را 90 
درصد و پیمانکاری را بیش از 95 درصد عنوان 
کرد و گفت: الفین سیزدهم تنها واحد الفین 
کشور است که بدون حضور خارجی ها راه اندازی 
شده است.رضا کاکایی، رییس واحد HD مجتمع 
پتروشیمی ایالم نیز تصریح کرد: از سال 92 
که واحد HDPE وارد مدار تولیدشده تا 1۶ 
دی ماه 1399، بیش از یک میلیون و 41 هزار تن 
محصول تولید شده است.وی ظرفیت دریافت 
خوراک را 40 تن در ساعت عنوان کرد و ادامه 
داد: با همت همکاران واحد HD رکورد اخذ 
خوراک به میزان 41 تن در ساعت نیز ثبت 
شده است.کاکایی به ثبت رکورد 120 روز تولید 
پایدار بدون وقفه پلی اتیلن سنگین در سال 
جاری اشاره و اظهار کرد: از فروردین امسال 
تا امروز 133 هزار تن محصول در گریدهای 
فیلم، لوله، تزریقی و بادی تولید شده است.
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توزیع  شرکت  عمومی  روابط  از  نقل  به  احتساب  گزارش  به  کیاست- 
مدیریت  دفتر  کل  مدیر  جعفرزاده  میثم  غربی  آذربایجان  برق  نیروی 
اکبرحسن بکلو  زحمات  از  لوحی  اهدای  با  نیرو  وزارت  عامل  غیر  پدافند  و  بحران 
شرکت  این  پرسنل  و  غربی  آذربایجان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
شمال  منطقه  در  سیلوانا  زلزله  آموزشی  تمرینی  مانور  موفق  برگزاری  در 
اکبر  مهندس  آقای  :جناب  است  آمده  متن  کرد.در  قدردانی  کشور  غرب 
غربی( آذربایجان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  محترم  حسن بکلو)مدیرعامل 

مدیریت  و  تامین  و  زیرساخت ها  و  تداوم خدمات  در  برق  و  آب  بی تردید صنعت 
حیاتی ترین نیاز موجودات، نقش بنیادین ایفا می کند، در این میان تالش مدیران 
و کارکنان صنعت آب و برق استان ها، موجب استمرار این دو خدمت بنیادین در 
به نتیجه مطلوب؛ عالوه بر کاهش  کشور است و شکی نیست که برای دستیابی 
و  مهارت  دانش،  تقویت  منظور  به  نیز  آموزش  و  تمرین  آسیب پذیری،  و  خطر 
آمادگی پاسخ به انواع حوادث محتمل، از اقدامات موثر و ضروری است.جعفرزاده 
در ادامه این لوح ضمن اشاره به برگزاری موفق مانور علی رغم پیچیدگی شرایط 
که  است:اینک  کرده  اشاره  کرونا،  ویروس  دلیل شیوع گسترده  به  مانور  برگزاری 
به لطف ایزد متعال و همت مدیران و کارکنان خدوم صنعت آب و برق، علی رغم 
پدافند و  بحران  مدیریت  آموزشی  تمرینی  کرونا،مانور  ویروس  گسترده  شیوع 

 غیر عامل در مناطق ششگانه کشور با موفقیت برگزار گردید و به نتایج و اهداف 
در  همکاران  و  جناب عالی  تالش  از  بدینوسیله  یافت،  دست  شده  بینی  پیش 
آموزشی سال 1399 در منطقه شمالغرب کشور قدردانی  تمرینی  مانور  برگزاری 
نموده و توفیق روزافزون توام با سالمتی در کنار خانواده محترم تان را آرزومندم.

 کیاست - تفاهم نامه پارک اوره رزینی لردگان میان رسول اشرف زاده، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاری ایرانیان)پترول(، محسن 
اقبال عباسی، استاندار چهارمحال وبختیاری و سجاد رستمی، رییس سازمان صمت  محمودی، مدیرعامل پتروشیمی لردگان، 
چهارمحال وبختیاری امضا شد.پارک اوره رزینی شامل 45 واحد در ۶ زون با سرمایه گذاری بیش از 20 هزار میلیارد ریال اجرا خواهد 
شد که ظرفیت کل واحدها 115 هزار تن است که سبب اشتغال زایی 2۸۶0 نفر به طور مستقیم و 5200 نفر به صورت غیرمستقیم 
می شود.19 محصول پایین دستی شامل مشتقات، انواع کودهای شیمیایی، صنایع پالستیک، انواع پالستیک ها، سیستم های رفع آالینده 
و ... در این پارک تولید می شود.پارک اوره رزینی به عنوان طرح توسعه ای پتروشیمی لردگان به منظور تکمیل زنجیره ارزش مالمین و 
اوره تولیدی تعریف شده است که با همکاری بخش خصوصی اجرا خواهد شد. توسعه صنایع پایین دستی، تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد 
اشتغال پایدار، جلوگیری از واردات برخی محصوالت، خروج ارز، رونق تولید از دیگر اهداف احداث پارک های صنعتی پایین دستی است.
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فرمانده پایگاه بسیج مقداد آبفای کاشان اعالم کرد
»آمادگی در برابر زلزله« کارکنان آبفای کاشان

کیاست -   فاز اول پروژه تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر میارکال ساری با ظرفیت 
400 خانوار و 1200 نفر مورد بهره برداری آزمایشی قرار گرفت.به گزارش احتساب 
به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مازندران؛ مهندس مجید 
خانه  تصفیه  پروژه  اجرایی  عملیات  پیرامون  گفتگویی  در  شرکت  عامل  مدیر  عبدالهی 
مسکن مهر میارکال اظهار داشت: فاز اول این تصفیه خانه با صرف اعتباری بالغ بر 20 
میلیارد ریال آماده شده و اکنون با نصب ۸3 فقره انشعاب در مرحله بهره برداری آزمایشی 
قرار گرفت.وی افزود: فاز اول این پروژه با تصفیه 200 متر مکعب فاضالب در روز برای 
400 خانوار و جمعیتی معادل 1200 نفر آماده شده و در دهه فجر به بهره برداری رسمی 
تعداد ساکنین و مصرف  افزایش  با  ادامه داد: همزمان  خواهد رسید.مهندس عبدالهی  
کننده ها و نیز تامین اعتبار مورد نیاز فازهای بعدی در دستور کار شرکت قرار می گیرد.

کیاست - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: 15 طرح آبرسانی 
با هفته  زنجان، همزمان  استاندار  و  نیرو  وزیر  با دستور  زنجان  استان  روستایی در 
سی و ششم پویش #هر-هفته-الف-ب-ایران به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح می شود.

علیرضا جزء قاسمی اظهار کرد: با بهره برداری از این 15 طرح آبرسانی، جمعیتی افزون 
بر 7 هزار و 59۸ نفر از خدمات آب شرب بهداشتی و پایدار بهره مند می شوند.وی با 
اشاره اینکه برای اجرای این طرح ها اعتباری معادل 201 میلیارد ریال هزینه شده است 
افزود: در دوره ساخت این طرح ها برای 153 نفر و در دوره بهره برداری برای 15 نفر 
ایجاد اشتغال شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان بیان کرد: در قالب 
این طرح ها 7 باب مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۶00 متر مکعب احداث شده است.وی به 
احداث 41 کیلومتر خط انتقال و 24 کیلومتر اصالح و توسعه شبکه توزیع آب نیز اشاره 
کرده و گفت: از دیگر عملیات انجام گرفته در این پروژه ها ساخت 9 باب ایستگاه پمپاژ 
با ظرفیت 41 لیتر بر ثانیه می باشد.جزء قاسمی در ادامه با اشاره به تاثیرات اجتماعی 
اجرای طرح های آبرسانی تصریح کرد: تامین آب آشامیدنی پایدار، سالم و بهداشتی برای 
2 هزار و 357 خانوار در مناطق روستایی استان زنجان، توسعه پایدار، مهاجرت معکوس 
به روستاها و ارتقاء سطح بهداشت و رفاه ساکنین این مناطق را به دنبال خواهد داشت.

 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:
افتتاح 15 طرح آبرسانی روستایی در استان زنجان افتتاح می شود

آغاز بهره برداری آزمایشی پروژه تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر میارکال ساری  

تقدیراستانداری همدان از مدیر عامل شرکت گاز استان همدان

چاپ کتاب نیروگاههای بادی مدل سازی و کنترل 
در شرکت برق منطقه ای اصفهان

بادی مدل سازی و کنترل"ترجمه دکتر صابر  "نیروگاههای  کیاست -کتاب 
فالحتی از کارشناسان امور شمال شرکت برق منطقه ای اصفهان به همراه سه 
نفر از اساتید و دانشجویان دانشگاههای صنعتی اصفهان و کاشان به چاپ رسید.

این کتاب  از  روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان  به گزارش احتساب به نقل 
در 11 فصل و در زمینه انرژی تجدید پذیر باد است که می تواند به عنوان کتاب 
انرژیهای نو و تجدید پذیر در دوره تحصیالت  درسی برای تدریس دروس منابع 
مذکور  کتاب  گزارش،  این  گیرد.براساس  قرار  استفاده  مورد  برق  رشته  تکمیلی 
ترجمه اثری خارجی است که توسط دکتر فالحتی ازهمکاران امور شمال ،پروفسور 
سید عباس طاهر استاد مهندسی برق دانشگاه کاشان ،دکتر مسعود حاجی اکبری 
دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان و زهرا دهقانی دانشجوی دکترای دانشگاه 
کاشان ترجمه شده و توسط شرکت برق منطقه ای اصفهان به چاپ رسیده است.

 اهدای لوح تقدیر به مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی از طرف مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو

تفاهم نامه پارک اوره رزینی لردگان امضا شد

  رکورد جدید تولید »رزین اپوکسی« پتروشیمی خوزستان به ثبت رسید
کیاست - مدیرعامل شرکت پتروشیمی خوزستان با اشاره به ثبت رکورد جدید تولید »رزین اپوکسی« در 9 ماهه سال جهش تولید از

 بهره برداری خط تولید محصول جدید »رزین اپوکسی جامد پودری« در سال 1400 با هدف بی نیازی کشور از واردات محصوالت مشابه خبر 
داد.به گزارش احتساب  به نقل از  روابط عمومی شرکت پتروشیمی خوزستان، جمعی از مدیران عامل شرکت های مصرف کننده محصول رزین 
اپوکسی پتر وشیمی خوزستان و همچنین رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این شرکت بازدید کردند.در 
این بازدید که در راستای سیاست پتروشیمی  خوزستان مبنی بر ارتباط مستقیم و دوسویه با مشتریان برای تامین نظر آنها در کیفیت محصوالت 
و همچنین تولید گریدهای جدید مورد نیاز آنها صورت گرفت، »رضا صالح احمدی« با اشاره به سیاست های ابالغی شرکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس ؛مبنی بر تولید بازارمحور و مشتری مدار شرکت های پتروشیمی تابعه ، از ثبت رکوردهای جدید تولید در پتروشیمی خوزستان در 
سال جهش تولید خبر داد و گفت: 9 ماهه نخست امسال با تحقق صد درصدی برنامه های تولید »رزین اپوکسی«، کل برنامه سال محقق شده 
است.مدیرعامل شرکت پتروشیمی خوزستان با اعالم اینکه همزمان با ثبت رکورد جدید تولید با هدف تامین نیاز مشتریان، تولید گرید جدید 
»رزین اپوکسی جامد پودری« در این شرکت پتروشیمی آغاز شده است، تصریح کرد: این محصول جدید به دنبال برگزاری نشست های متعدد با 
مشتریان و نیاز آنها از سوی پتروشیمی خوزستان تولید و عرضه شده است.وی با تاکید بر اینکه به دنبال نیازسنجی انجام شده از سوی پتروشیمی 
خوزستان، به طور متوسط ساالنه بازار داخلی به تولید و عرضه حدود دو هزار و 500 تن از این محصول نیاز دارد، اظهار داشت: بر این اساس، با 
اعمال تغییرات فنی در واحدهای فرآیندی و خطوط تولید، عرضه این محصول در پتروشیمی خوزستان آغاز شده است.صالح احمدی با بیان اینکه 
گفتگوهای دایم و مستمر با مشتریان برای کسب اطالع از نیاز بازار و با هدف عرضه محصوالت و گریدهای جدید به صورت پیوسته ادامه دارد، 
تاکید کرد: در این راستا، پس از بررسی شرایط بازار، برنامه ریزی برای ساخت و راه اندازی خط تولید جدید »رزین اپوکسی جامد پودری« در 
پتروشیمی خوزستان آغاز شده و پیش بینی می شود مطابق با برنامه زمان بندی این واحد جدید نیمه نخست سال 1400 در مدار بهره برداری 
قرار بگیرد.وی ظرفیت تولید واحد جدید را حدود سه هزار تن در سال عنوان کرد و افزود: این واحد با دانش و الیسنس ایرانی مراحل ساخت 
خود را پشت سر می گذارد و سعی شده از امکانات، تجهیزات و ظرفیت های موجود در کارخانه برای تکمیل و بهره برداری از آن استفاده شود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی خوزستان با بیان اینکه »رزین اپوکسی جامد پودری« در تولید محصوالت مختلف از جمله مواد اولیه ساخت 
انواع قوطی کنسرو دارای کاربرد است، خاطرنشان کرد: با ساخت واحد جدید صنعت پتروشیمی از واردات این محصول استراتژیک پتروشیمی 
بی نیاز می شود.در این دیدار همچنین رییس دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی پتروشیمی ارتباط دوسویه پتروشیمی خوزستان 
با مشتریان را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: این ارتباط موجب پیشرفت صنعت است و البته پتروشیمی خوزستان و سایر پتروشیمی ها با 
ارتقای روزافزون کیفیت محصوالت خود موجب خواهند شد تا واردات بسیاری از محصوالت به کشور قطع شود و البته این مستلزم کیفیت برتر 
محصوالت داخلی است.مرضیه طهماسبی خاطر نشان کرد: متاسفانه شاهد هستیم که برخی ناهماهنگی ها در بین دستگاه های دولتی بعضا موجب 
 بروز برخی مشکالت برای تولیدکنندگان می شود. باید با ارتباط بیشتر تولیدکنندگان با دستگاه های دولتی برای انتقال مشکالت و همچنین 
تسهیل بروکراسی در داخل دولت این موانع را که موجب بعضاً سرگردانی تولیدکنندگان بین ادارات مختلف می شود؛ از سر راه آنها برداشته شود.

 پتروشیمی تبریز به عنوان صادرکننده نمونه ملی در سال ۹۹ انتخاب شد
کیاست -  به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز، سیاوش درفشی، مدیرعامل این مجتمع تروشیمی تندیس 
صادرکننده نمونه ملی را از دست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور دریافت کرد.بر اساس این گزارش جهانگیری معاون اول 
رییس جمهور تندیس صادر کننده نمونه سال 99 را تقدیم مهندس درفشی مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز کرد.با توجه به اینکه 
دستگاه های مختلفی در پروسه انتخاب صادرکننده نمونه مشارکت دارند، نوع رفتار شرکت ها در مورد تعهدات ارزی و بدهی های 
بانکی نیز مالک عمل قرار گرفته است.همچنین علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تقدیم لوح تقدیر از خدمات ارزنده 
ی شرکت پتروشیمی تبریز که با حضور موفق خود در عرصه تجارت خارجی موجبات معرفی خدمات و محصوالت کشور را به همراه 
داشته تقدیر کرد.وی از شرکت پتروشیمی تبریز بعنوان یکی از پیشران های رونق تولید، رشد اقتصادی و توسعه ی پایدار و همه جانبه 
یاد کرد و گفت در سال جهش تولید این شرکت همچون سرداران نامی و افتخارآفرین ایران زمین دلیرانه در ایفای مسوولیت های خود 
نقش آفرینی می کند.امتیاز های مختلفی برای انتخاب صادرکنندگان نمونه در نظر گرفته شده که رشد سه سال قبل در میزان صادرات 
، تعداد بازارها، بازارهای جدید و تعدد بازارها در سه ساله گذشته از جمله امتیازبندی های مرتبط با انتخاب صادرکننده نمونه بوده است.

آمادگی منطقه همدان برای تامین سوخت جایگزین گازطبیعی
کیاست - مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان از آمادگی این منطقه برای تامین سوخت جایگزین مصرف کنندگان گاز خبر داد.

به گزارش احتساب به نقل از  روابط عمومی این شرکت، جلسه فوری مدیر و معاونین منطقه با روسای واحدهای ستادی، عملیاتی و نواحی تابعه 
استان به صورت ویدیو کنفرانس در خصوص احراز آمادگی و لزوم صرفه جویی تمامی ادارات و تاسیسات وابسته در مصرف گاز، 1۶ دی ماه جاری 
برگزار شد.امین روستایی با بیان اینکه تامین سوخت ذخیره یا جایگزین مصرف کنندگان بر اساس اولویت سنجی سوخت رسانی در راستای 
پدافند غیر عامل است، خواستار شد: واحدهای تولیدی، خدماتی بخش های صنفی صنعتی، کشاورزی سراسر استان برای خرید سوخت دوم 
بمنظور ذخیره سازی یا مصرف در زمان قطعی جریان گاز از طریق سامانه  تجارت آسان جدید به نشانی: newtejaratasan.niop.ir اقدام 
کنند.وی با بیان اینکه تایید سیستمی درخواست ها توسط دستگاههای متولی امری ضروری است، افزود: در صورت ادامه روند کنونی افزایش 
مصرف تصاعدی گاز طبیعی، افت فشار گاز شهری دور از انتظار نیست لذا ایجاد امکان استفاده از سوخت دوم در واحدهای مصرف کننده نیز حایز 
اهمیت است که برای کسب این آمادگی باید پیش بینی های الزم صورت گیرد. .او تامین و فروش سوخت دوم به همه بخش ها در شرایط بحران و 
حساس را، مهر تاییدی بر نقش کلیدی و تعیین کننده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به عنوان قدیمی ترین سوخت رسان کشور دانست.مدیر 
منطقه همدان خواستار رعایت جدی صرفه جویی در مصرف گاز منازل، ادارات، دوایر دولتی و خصوصی، نهادها و تمامی دستگاه های اجرایی شد.

Tehran hosting Intl. water, electricity exhibits

The 20th International Electricity Exhibition 
(IEE) and the 16th International Water and Was-
tewater Exhibition of Iran kicked off on Tues-

day at Tehran Permanent International Fairgrounds 
in a ceremony attended by Iranian Energy Minister 
Reza Ardakanian.As IRNA reported, Iraqi Trade Mi-
nister Alla Ahmed Hassan also attended the opening 
ceremony.The mentioned exhibitions which were 
scheduled to be held during October 29-November 1, 
2020 had been postponed due to the outbreak of the 
coronavirus.Over 275 domestic and foreign compa-
nies are participating in the mentioned exhibitions, 
of which 200 exhibitors are present in the IEE expo 

and more than 75 companies are participating in the 
water and wastewater exhibition.In the specialized 
exhibition of Iran’s electricity industry, a wide range 
of commodities and services in the fields of ligh-
ting, wire and cable, panels, electrical equipment, 
automation and instrumentation systems, transmis-
sion lines, employers, consultants, and contractors 
are being showcased.Also in the 16th specialized 
exhibition of water and wastewater industry, the 
exhibitors are showcasing their latest products and 
services in the fields of polymer pipes and fittings, 
treatment, filtration and desalination, metal pipes 
and fittings and valves, measuring systems, and la-
boratory equipment, industrial equipment, and etc.

نمایشگاه بین المللی ایران پالست بهمن ماه برگزار می شود
 کیاست - به گزارش احتساب به نقل از ستاد خبری ایران پالست، با عنایت به حمایت ویژه دفتر رییس جمهوری و وزیر صمت و موافقت رسمی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با برپایی نمایشگاه های تخصصی ایران پالست با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و نظر به بهبود 
نسبی وضع کرونا و نیز با عنایت به موافقت وزارت نفت برای برگزاری این رویداد نمایشگاهی در صنعت پتروشیمی، شرکت سهامی نمایشگاه های 
بین المللی، تاریخ 19 لغایت 22 بهمن ماه را به عنوان زمان برگزاری اعالم کرد.مقتضی است، شرکت هایی که فرآیند جانمایی و ثبت نام را تکمیل و 
نهایی کرده اند، برای تایید حضور در این نمایشگاه می توانند از طریق ستاد اجرایی با شماره تماس 4444۸21۶- 021 و 090329۶1515پیگیری 
اقدام به ثبت نام کنند. با ستاد اجرایی،  از طریق تماس  نند  نیز می توا ایران پالست  کنند.متقاضیان جدید حضور در نمایشگاه 
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Iranian exemplary exporters honored

Iran’s 24th National Export’s Day ceremony was held on Monday at 
the place of Iran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Ag-
riculture (ICCIMA) during which the country’s top exporters were 

introduced and honored.The ceremony was attended by senior officials 
including First Vice President Es’haq Jahangiri, Industry, Mining, and 
Trade Minister Alireza Razm Hosseini, ICCIMA board members, 
some MPs, and representatives of the private sector.This is the first 
time that the ICCIMA is directly in charge of selecting and introducing 
the country’s top exporters.According to ICCIMA Vice Chairman Ali 
Mollaei, one of the measures taken by the ICCIMA to select this year’s 
top exporters was correspondence with private sector export organiza-
tions, chambers of commerce across the country, as well as joint cham-
bers of commerce.A working group comprised of the representatives 
from the Trade Promotion Organization (TPO), Industry Ministry, Ag-

riculture Ministry, Islamic Republic of Iran Customs Administration 
(IRICA), the Central Bank of Iran (CBI), Program and Budget Orga-
nization (PBO), Institute of Standards and Industrial Research of Iran, 
Iran Chamber of Cooperatives (ICC), and related organizations was 
also formed in this regard, the official explained.After obtaining and de-
termining the necessary criteria by the mentioned working group, pub-
lic calls for nominees were announced and applicants were registered.
In the admission process, a total of 822 applicants applied for the title, 
of which 568 companies active in a variety of fields including industry, 
mining, agriculture, food, and services were finally registered, Mollaei 
added.TPO was previously the main body in charge of evaluating and 
selecting the country’s top exporters and ICCIMA only collaborated 
with the mentioned organization.Based on an agreement reached in the 
Iranian calendar year 1398 (ended on March 19, 2020), TPO decided 
to task ICCIMA with the selection of the best exporting companies on 
the national and provincial scale and TPO would supervise the process. 

 | PhotoNews |

اخبار اتاق های بازرگانی
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کیاست - به گزارش احتساب به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه ا

آزاد انزلی، دکتر محمد ولی روزبهان، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان از بهره برداری 
۱۸ طرح سرمایه گذاری در حوزه های تولیدی-صنعتی،زیرساخت های بندری و گردشگری با 
دستور دکتر حسن روحانی، رییس جمهور به صورت ویدیوکنفرانس خبر داد.وی با بیان اینکه 
برای پروژه های مزبور، بخش خصوصی منطقه آزاد انزلی با سرمایه گذاری ۸۱۷۵ میلیارد ریالی 
زمینه اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم برای ۱۱۹۳ نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
ایجاد کرده، اظهار داشت: چهار طرح سرمایه گذاری در مجتمع بندری کاسپین افتتاح می شوند 
مشتمل بر اسکله شماره ۱۳،بهمراه زیرساخت های پسکرانه آن یعنی انبار سرپوشیده ۵۰۰۰متر 
مربعی،پسکرانه یک هکتاری و مخزن روغن ۷۰۰۰تنی است که در قالب قرارداد BOTمنعقده 
میان این سازمان و سرمایه گذار بخش خصوصی، شرکت محور طالیی کاسپین به صورت رسمی 
در مدار ارایه خدمات قرار می گیرند.مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اینکه برای 
طرح های فوق ۲۰۰۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده و برای ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیر 
مستقیم فرصت شغلی ایجاد شده، اضافه کرد: ازسوی دیگر بلوک B مجتمع مسکونی طاووس با 
۲۵۶ واحد مسکونی و فاز اول مجتمع پردیس تجاری و خدماتی با مجموع سرمایه گذاری ۴۵۰۰ 
میلیارد ریالی توسط شرکت انبوه سازان زرین منطقه آزاد انزلی،آماده بهره برداری می شوند و 
برای ۲۶۵ نفر ایجاد شغل می کنند.وی بابیان اینکه با دستور ریاست محترم جمهور ۱۰ پروژه 
تولیدی-صنعتی که شامل شروع به کار ۶ طرح سرمایه گذاری جدید و افتتاح ۴ طرح توسعه در 
واحدهای تولیدی فعلی است، در مدار تولید قرار می گیرند، افزود: برای طرح های فوق ۷۵۵ 

میلیارد ریال سرمایه گذاری صورت گرفته و برای ۴۵۶ نفر نیز اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم 
شده است.مدیرعامل سازمان از آغاز بهره برداری مخازن ۶۰۰۰هزار تنی روغن خام که در قالب 
قراردادBOT اداره کل بنادر و دریانوردی استان و شرکت آگروتأمین احداث شده خبر داد و گفت: 
در این طرح با سرمایه گذاری ۱۷۰ میلیارد ریالی برای ۶۰ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.
رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه فاز اول از دو مجتمع مسکونی و اقامتی 
بخش خصوصی که با سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد ریالی برای ۱۱۲ نفر به صورت مستقیم و غیر 
مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده اند، مورد بهره برداری قرار می گیرد تصریح کرد: افزایش تعداد 
اسکله های مجتمع بندری به چهار پست،در کنار افزودن بر امکانات بندری، انبارداری و مخازن 
نگهداری کاال؛ یعنی ارتقای توان و ظرفیت خدمات بندری منطقه برای فعالین بخش خصوصی 
و ظرفیت سازی برای سرعت بخشیدن به فرایندهای تخلیه و بارگیری،تامین کاالهای اساسی 
و مواد اولیه بیشتر برای واحدهای تولیدی منطقه و کشور، موضوعی که پیامد مستقیم آن تولید 
و صادرات بیشتر به بازاهای حوزه خزر و اوراسیا خواهد بود.دکتر روزبهان با بیان اینکه امکانات و 
زیرساخت های جدید گردشگری که افتتاح می شوند، تکمیل کننده قطعات پازل توسعه همه 
جانبه منطقه آزاد انزلی است،تصریح کرد: از سوی دیگر در شرایط تحریم و محدودیت های ناشی 
از بیماری کرونا، بهره برداری از ۴ طرح توسعه در واحدهای تولیدی مشغول به فعالیت و شروع به 
کار رسمی ۶ کارخانه صنعتی جدید در سطح منطقه، بیانگر تالش و عزم جدی این سازمان برای 
رونق فضای کسب و کار در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و دست یابی به اهداف جهش 

تولید در سال جاری به منظور افزایش توان صادراتی،درآمدهای ارزی و اشتغال بیشتر است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی خبر داد:
بهره برداری از ۱۸ طرح سرمایه گذاری تولیدی، زیرساخت بندری و گردشگری  در منطقه آزاد انزلی

اعتبر وزیر الطاقة االیراني "رضا اردكانیان" تنمیة العالقات مع دول الجوار استراتیجیة ایران االساسیة وقال: 
نحن مستعدون لنقل تجاربنا الى دول الجوار. واضاف أردكانیان، الیوم الثالثاء، في حفل افتتاح االجتماع 
الرابع للجنة المشتركة للتعاون االقتصادي والتجاري بین إیران والعراق : ان تواجد رجال األعمال وشركات 
والقطاع الخاص اإلیراني في دول الجوار یهدف إلى تنفیذ استراتیجیة الجمهوریة االسالمیة االیرانیة. 
وبین وزیر الطاقة االیراني انه وبعد ست سنوات من التوقف نشهد الیوم انطالق اعمال االجتماع الرابع 

للجنة المشتركة للتعاون االقتصادي والتجاري بین إیران والعراق ویأتي ذلك تزامنا مع الذكرى السنویة 
االولى الستشهاد الفریق قاسم سلیماني والشهید ابومهدي المهندس، مؤكدا ان هذا االجتماع یهدف الى 
تنمیة العالقات االقتصادیة والتجاریة بین البلدین اكثر فأكثر. واشار اردكانیان الى زیارة الرئیس روحاني 
للعراق ورئیس وزراء العراق الیران وقال : نأمل ان یتم خالل اعمال االجتماع تنفیذ ما اتفق علیه خالل 
تلك الزیارات وتفعیلها . اعتبر وزیر الطاقة االیراني " رضا اردكانیان" تنمیة العالقات مع دول الجوار 

وزير الطاقة : ايران مستعدة لنقل تجاربها إلى دول الجوار
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در ششمین جلسه کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد:
آغاز عملیات اجرایی استقرار سامانه های خورشیدی ۱00 کیلو واتی 

در ۱0 واحد صنعتی 
 کیاست - درششمین جلسه کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق 
بازرگانی اصفهان عنوان شد: عملیات اجرایی استقرار سامانه های خورشیدی 
۱۰۰ کیلو واتی در ۱۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی بنا بر 
مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آغاز شده است.به گزارش 
احتساب به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان اکبر لباف، رییس 
کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی در این جلسه گفت: با توجه 
به ظرفیت های حوزه انرژی و کسب و کارهای مرتبط موجود این حوزه در 
استان اصفهان ووجود صنایع بزرگ و شرکت های فعال در زمینه پاالیش نفت 
و تولید محصوالت هیدروکربنی و انرژیهای تجدید پذیر همچنین پیمانکاران 
توانمند در زمینه طراحی و تأمین تجهیزات ، تاسیس دفتر انرژی ضروری بود. 
وی هدف اصلی این دفتر را پیگیری و تسهیل امور مربوط به حوزه انرژی و توسعه 
کسب و کارهای مرتبط با این حوزه بیان کرد و از پیگیری های کمیسیون انرژی 
اتاق اصفهان برای کمک به رفع مشکالت واحدهای فعال در حوزه فراورده های 
نفتی و تسکیل جلساتی در این خصوص خبر داد. عضو هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی اصفهان همچنین با اشاره به عبور خطوط نفت از اصفهان بر ضرورت 
استفاده حداکثری از این ظرفیت در پروژه های پیمانکاری بخش خصوصی و 
کمک به افزایش اشتغال و رونق اقتصادی تاکید نمود. در ادامه این جلسه که با 
حضور نمایندگانی از شرکت توزیع برق اصفهان، پتروشیمی، پاالیشگاه، شهرداری، 
شرکت شهرک های صنعتی، سندیکای صنعت برق و شرکت صنایع اپتیک ایران 
برگزار شد، سارا صالحی، مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
از آغاز عملیات اجرایی استقرار سامانه های خورشیدی ۱۰۰ کیلو واتی در ۱۰ 
واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی بنا بر مصوبه شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی خبر داد و افزود: تاکنون امکان سنجی ۷ واحد انجام شده و تا 
آغاز هفته آینده تعداد این واحدها به ۱۰ عدد خواهد رسید. وی ایجاد مشوق های 

بانکی در نحوه بازپرداخت تسهیالت اعطایی برای نصب سامانه های خورشیدی 
و کاهش نرخ سود تسهیالت و تسهیلگری در ارایه تضامین وام های اعطایی را 
نیروی محرکه واحدهای صنعتی و سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه دانست. 
احمدرضا صافی، عضو کمیسیون انرژی اتاق اصفهان و رئیس سندیکای 
صنعت برق ایران نیز پراکندگی اقدامات و تصمیمات در حوزه انرژی را 
موجب سردرگمی فعاالن این عرصه دانست و بر ضرورت مدیریت واحد 
کرد. تاکید  نهاد  یا  مرکز  قالب یک  در  ها  فعالیت  متمرکز شدن  و 
مهدی مسایلی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اصفهان و دبیر 
سندیکای صنعت برق نیز از برگزاری وبینار دستورالعمل نحوه جبران آثار 
ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل و بخشنامه 
تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد.

آغاز زیباسازی روستایی و پاک سازی ساحل روستای عایشه آباد قشم
کیاست - مدیر امور درگهان سازمان منطقه آزاد قشم گفت: درپی بازدید حمیدرضا 
مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از روستای عایشه آباد 
درخواست های  اعالم  و  قشم  شهرستان  شهاب  بخش  دوالب  دهستان  توابع  از 
ساماندهی  کار  سازمان،  مدیرعامل  دستور  با  دیدار،  این  در  روستا  این  دهیار 
آباد قشم آغاز شد. سیما و منظر روستایی و پاک سازی ساحل روستای عایشه 

به گزارش احتساب به نقل از فرینا، امیر سلکی با بیان این مطلب افزود: این اقدام که باهدف 
ایمن سازی و تسهیل دسترسی ساکنان جزیره و گردشگران به این روستا با همکاری مدیریت 
امور شهری و روستایی منطقه آزاد قشم صورت می گیرد با تاکیدات مدیرعامل سازمان ابعاد 
گسترده ای پیداکرده است.سلکی با اشاره به اینکه این روستا و روستاهای مشابه در خارج از محدوده 

۳۰۰کیلومترمربعی منطقه آزاد قشم قرار دارند، تصریح کرد: اما مسئولیت اجتماعی سازمان منطقه 
آزاد قشم که پس از حضور مهندس مومنی در راس مدیریت این سازمان به صورت بی سابقه ای 
در اولویت فعالیت های سازمان قرارگرفته است، باعث شده که حل مشکالت این روستاها به یکی 
از دغدغه های این سازمان تبدیل بشود.به گفته وی توسعه و بهبود وضعیت راه های دسترسی به 
روستا، ایجاد روشنایی و جدول سازی در معابر روستایی و احداث مدرسه، پارک و کمپ پارک از 
مهم ترین خواسته های دهیاران این روستاها ازجمله عایشه آباد در دیدار مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم از آن ها بوده است که با آغاز ساماندهی روستای عایشه آباد، کار رسیدگی عملی به این 
خواسته ها کلید خورده است.گفتنی است، طبق آخرین سرشماری سراسری کشور در سال ۱۳۹۵ 
روستای عایشه آباد از توابع دهستان دوالب بخش شهاب شهرستان قشم ۱۱۴ نفر جمعیت دارد.

 آغاز ساخت 4 پروژه سرمایه گذاری جدید در منطقه ویژه اقتصادی المرد 
کیاست - کلنگ ۴ پروژه سرمایه گذاری جدید در منطقه ویژه اقتصادی المرد به زمین زده شد. 
به گزارش احتساب به نقل از فرینا، دو کارخانه در زمینه تولید محصوالت پایین دست آلومینیوم، 
جایگاه عرضه سوخت و مزرعه ارز دیجیتال از پروژه هایی جدید هستند که امروز عملیات اجرایی 
آن ها با مشارکت سرمایه  گذاران بخش خصوصی آغاز شد.مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
المرد در آیین آغاز عملیات اجرایی این طرح ها، گفت: تمامی مراحل قانونی این ۴ سرمایه گذاری 
جدید شامل ارایه درخواست سرمایه گذار و طرح توجیهی تا پرداخت هزینه زمین و عقد قرارداد 
با آنان انجام شده است. فریدون فدایی دولت افزود: در راستای تجمیع و تکمیل سبد خدمات 
در منطقه ویژه اقتصادی المرد برای اطمینان خاطر بیشتر سرمایه گذاران نیز جایگاه عرضه 
سوخت که از زیرساخت ها و نیازهای اصلی منطقه ویژه به شمار می آید؛ در جوار پایانه حمل و 
نقل جانمایی شد و با مشارکت بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۷ هزار مترمربع و با حجم 
سرمایه گذاری ۸۰ میلیارد ریال احداث و راه اندازی می شود. فدایی دولت اضافه کرد: امروز ۲ 
کارخانه دیگر در بخش پایین دست آلومینیوم واقع در شرق مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 
)سالکو( کلنگ زنی شد و این سومین طرح سرمایه گذاری در بخش پایین دست آلومینیوم 
است که با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود.وی اضافه کرد: بخش خصوصی در یک 
کارخانه، محصوالتی نظیر ورق، پلیت و کویل آلومینیومی )۲۵ هزار تن در سال(، ریخته گری 
و ماشین کاری قطعات آلومینیومی )۳۵ هزار تن در سال( و پودر آلومینیومی )۵ هزار تن در 
سال( تولید می کند و بخش خصوصی در کارخانه دیگری نیز سالیانه ۲۴ هزار تن راد، سیم و کابل 
آلومینیومی را به بازار داخلی و خارجی عرضه خواهد کرد.  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد 
با اشاره به جانمایی آلوم شهر در منطقه ویژه اقتصادی المرد برای استقرار طرح های پایین دست 
آلومینیوم، گفت: با فراهم بودن زیرساخت ها و مزیت های فراوان منطقه ویژه اقتصادی المرد 
در نزدیکی به بندر پارسیان برای صادرات محصوالت و واردات مواد اولیه و واقع شدن در مسیر 

کریدورهای مهم ارتباطی نیز بخش خصوصی فعال در عرصه صنایع معدنی باتوجه به راه اندازی 
مجتمع آلومینیوم جنوب در این کانون صنعتی با فرصت استثنایی روبرو شده اند زیرا باکمترین 
هزینه می توانند محصوالت پرکاربرد آلومینیومی را تولید و بازارهای داخلی و خارجی عرضه 
کنند و از سویی هیچ محدودیتی در تامین خوراک و مواد اولیه در این عرصه نخواهند داشت. 
فدایی دولت بر این باور است ورود بخش خصوصی یا دولتی در بخش پایین دست آلومینیوم با 
هدف تولید  محصوالتی نظیر کابل، ریخته گری، قطعات خود رو، ورق های عریض، قوطی های 
نوشابه و دیگر محصوالت پرکاربرد آلومینیومی سبب ایجاد اشتغالزایی گسترده، مانع از خام 
فروشی و خلق ارزش افزوده عظیم می شود. به گفته وی، در مجموع برای اجرای این ۴ پروژه 
جدید براساس زمینه فعالیت آن ها، زمین های مستقل در ناحیه های مختلف سایت منطقه 
ویژه اقتصادی المرد به مساحت حدود ۱۷۳ هزار و ۷۰۰ مترمربع به سرمایه گذاران واگذار 
شد که پس از بهره برداری، افزون بر ۳۰۰ نفر به صورت مستقیم و حدود ۴۰۰ نفر به صورت 
غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد، برآورد حجم 
سرمایه گذاری ریالی این ۴ پروژه جدید بخش خصوصی را حدود ۱۷ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال 
اعالم کرد. تاکنون عملیات اجرایی ۱۰ پروژه سرمایه گذاری شامل کارخانه تولید سالیانه حدود 
۸ هزار تن کاغذ از سنگ آهک، کارخانه تولید روزانه ۶ هزار تن سیمان خاکستری، کارخانه 
فرآوری آلوئه ورا با هدف تولید انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی، کارخانه تولید انواع سنگ 
با ظرفیت تولید سالیانه ۲۴ هزار مترمربع انواع سنگ و پایانه حمل و نقل، کارخانه سوله سازی 
و ساخت سازه های فلزی و مرکز تخصصی آزمایشگاه صنایع آلومینیوم، کارخانه تولید ورق 
آلومینیم، کارخانه های مونتاژ لوازم خانگی و ماشین آالت راهسازی آغاز شده است. منطقه 
ویژه اقتصادی المرد از زیرمجموعه های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو(  است که در جنوب استان فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری جنوب شیراز قرار دارد.

محمدحسین روشنک:
زیرساخت های ریلی پاسخگوی صادرات ایران به CIS نیست

کیاست - رییس کمیسیون تجارت اتاق مشهد، نبود زیرساخت های حمل ونقل 
و نوسانات ارزی در کنار سازوکار تعریف شده برای رفع تعهدات ارزی را مهم ترین 
موانع در برابر تجارت با کشورهای CIS به ویژه تاجیکستان عنوان کرد.

محمدحسین روشنک، رییس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان بر این باور است 
حتی اگر شرایط تحریمی از بین برود و امکان صادرات کلیه محصوالت و تولیدات 
ایرانی به منطقه اوراسیا و CIS هم فراهم شود به دلیل نبود زیرساخت های 
الزم، قادر به افزایش حجم صادرات نخواهیم بود.او در گفت وگو با پایگاه خبری 
اتاق ایران، تجار ایرانی در ارتباط با حوزه CIS را مستاجر راه آهن کشورهای 
این منطقه دانست و تأکید کرد: صادرکننده ایرانی در صورتی می تواند صادرات 
خود را به این منطقه انجام دهد که واگن اجاره ای روسی پیدا کرده و عالوه بر این 
برای هر واگن حدود ۶۰ میلیون تومان اضافه هزینه بپردازد. حال در نظر بگیرید 
که مشکالت تحریمی برداشته و امکان افزایش مبادالت تجاری برای ایران مهیا 
شود، در این صورت بدون شک این ۶۰ میلیون تومان اضافه هزینه چندین برابر 
خواهد شد.این فعال اقتصادی ۴ برابر بودن نرخ ترانزیت جاده ای نسبت به ترانزیت 
ریلی را موضوعی جهانی عنوان کرد و افزود: به دلیل ارزان تر بودن حمل ونقل 
ریلی نسبت به جاده ای، صادرکنندگان عالقه مند به استفاده از راه آهن به جای 

کامیون هستند. البته در ارتباط با بازار تاجیکستان، بخشی از صادرات ایران از 
طریق افغانستان و مسیر جاده ای به این کشور صادرمی شود.روشنک از غفلت 
مسووالن راه آهن کشور نسبت به انعقاد قرارداد با کشورهای CIS برای اجازه 
تردد واگن های ایرانی در این منطقه، انتقاد کرد و گفت: نه تنها هنوز این قرارداد 
به امضا نرسیده، متاسفانه شرکت راه آهن توانایی تامین واگن موردنیاز صادرات به 
تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه را ندارد. بنابراین با حل مشکالت تحریمی 
هم به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های ریلی، نمی توانیم حجم صادرات خود را 
باالتر ببریم.رییس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان همچنین به اختالفات بین 
ترکمنستان و تاجیکستان به عنوان یک عامل مهم در مسایل ترانزیتی بین ایران 
و تاجیکستان اشاره کرد و ادامه داد: اختالف بین این کشورها موجب شده کلیه 
مرزهای زمینی و هوایی از مسیر ترکمنستان به تاجیکستان بسته شود، بنابراین 
مجبوریم مسیرهای جایگزین را در نظر بگیریم که هزینه حمل را افزایش می دهد. 
امیدواریم این درگیری ها با تعامل و مذاکره دولت ایران با دو دولت دیگر هر چه 
سریع تر حل شود.او شفافیت در حوزه ارز، تک نرخی شدن بهای ارز و توسعه 
زیرساخت های ریلی را از دولت مطالبه کرد و ادامه داد: در موانع توسعه تجارت 
ایران با کشورهای همسایه، تحریم و کرونا، بعد از مشکالت ارزی و زیرساختی قرار 
می گیرند.رییس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان در بخش دیگری از سخنان خود 
سبد صادراتی ایران به این کشور را بسیار متنوع توصیف کرد و افزود: خوشبختانه 
انواع محصوالت ایرانی در این کشور بازار دارد و از طرفی سطح سرمایه گذاری های 
ایرانیان در این کشور باالست. ایرانیان در حوزه تولید صنایع غذایی از جمله 
ماکارونی، رب گوجه فرنگی، نوشیدنی های گازدار، تولید فرش ماشینی و مرغداری 
سرمایه گذاری کرده اند.خشکبار، پنبه و آلومینیوم نیز مهم ترین کاالهایی هستند 
که بر اساس اظهارات روشنک از بازار تاجیکستان به ایران وارد می شود.این 
فعال اقتصادی از رشد حجم صادرات ایران به تاجیکستان طی ۸ ماه سال ۹۹ 
نسبت به سال گذشته با وجود همه گرفتاری ها و مشکالت ارزی خبر داد و افزود: 
سفارتخانه ها یکی از نهادهایی هستند که می توانند در بازارهای هدف به کمک 
فعاالن اقتصادی بیایند و بخشی از مشکالت آنها را برطرف کنند؛ متاسفانه تعداد 
محدودی از سفارتخانه های ما در کشورهای هدف با رویکرد تجاری و اقتصادی 
آشنا هستند. رویکرد اصلی وزارت امور خارجه ایران سیاسی و امنیتی است.

با امضاء قرارداد ۱۶۰ میلیاردی احداث مخازن نگهداری روغن خوراکی:
ظرفیت نهایی مخازن نگهداری روغن خوراکی در بندرامیرآباد به 4۳ هزار تن افزایش می یابد

کیاست - مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد گفت با امضا  قرارداد سرمایه گذاری یکصد 
و ۶۰ میلیارد ریالی احداث مخازن جدید روغن خوراکی توسط بخش خصوصی ، ظرفیت 
عملیاتی و نگهداری مخازن روغن خوراکی در این بندر به ۴۳ هزار تن خواهد رسید.به گزارش 
احتساب به نقل از روابط عمومی اداره کل بنادر ودریانوردی امیرآباد ؛ محمدعلی اصل سعیدی 
پور ظهر روز )۲۲ دی ماه ۹۹( در آیین امضا  قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه 
احداث و بهره برداری از مخازن روغن خوراکی ، با تاکید بر اینکه سیاستهای سرمایه گذاری 
در بندرامیرآباد باید متنوع و بر اساس نیازهای منطقه به متقاضیان تبیین شود اظهار داشت 
امروز با حضور شرکت سرمایه گذار ، قرارداد احداث مخازن جدید نگهداری روغن خوراکی 
با ظرفیت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن به امضا  رسید.وی با بیان اینکه طبق برنامه های از قبل تعیین 

شده و استراتژی های توسعه ای بندر و با بهره گیری از توان بخش خصوصی ، مسیر توسعه 
عملیاتی و فیزیکی و نیز توسعه هر چه بیشتر اشتغال در منطقه فراهم شده است بیان داشت 
:  این سیاست و برنامه عملیاتی از رویکردهای  مستمر و دراز مدت بندر امیرآباد می باشد که 
امیدواریم این روند ادامه داشته باشد و با ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمک شایان 
توجهی به اشتغال منطقه بنماییم.سعیدی پور همچنین مدت این قرارداد را که در قالب   
B.O.T منعقد شد ۱۵ سال عنوان کرد که سرمایه گذار متعهد گردید مخازن نگهداری 
روغن خوراکی را در یک سال بسازد و به بهره برداری برساند.گفتنی است بندرامیرآباد در 
سال جاری با تخلیه و بارگیری مقدار قابل توجهی روغن خوراکی و نیز احداث کارخانه روغن 
کشی در آینده نزدیک ، نقش مهمی را در تأمین این قبیل کاالها در کشور ایفاء خواهد کرد.

۲۲۸ میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ماکو عملیاتی می شود
گفت:  ماکو  آزاد  منطقه  سازمان  سرمایه گذاری  و  اقتصادی  معاون   - کیاست 
یکی از شرکت های سرمایه گذار در حوزه دامپروری و کشاورزی، ۲۲۸ میلیارد 
می کند. سرمایه گذاری  منطقه  در  دامپروری  بخش  توسعه  راستای  در  تومان 

به گزارش احتساب به نقل از فرینا، ابراهیم جلیلی اظهار داشت: پروژه مربوط به این 
سرمایه گذاری از اردیبهشت سال جاری شروع شده و در حال حاضر ۵۲ درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد.جلیلی با بیان اینکه فاز اول این پروژه از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار 
است، افزود: پروژه دامپروری ۱۰ هزار راسی دام سنگین ارس دام آرشام در مساحت ۱۱۶ 
هکتار در حال احداث است.وی ادامه داد: این پروژه ظرفیت توسعه به ۱۲ هزار راس دام 
را نیز دارد.معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اینکه فاز 

اول این پروژه رو به اتمام است، بیان کرد: این پروژه با میزان سرمایه گذاری ۲ هزار و ۲۸۰ 
میلیارد ریالی به عنوان نخستین مجموعه پرورش دام های شیری "هلشتیان جرسی" 
در سه فاز به بهره برداری خواهد رسید.منطقه آزاد ماکو به عنوان یکی از هفت منطقه آزاد 
کشور به لحاظ محدوده جغرافیایی منطبق بر شهرستان های ماکو، شوط، پلدشت و شهر 
مرزی بازرگان است؛ این منطقه در دولت تدبیر و امید به الگویی برای اقتصاد مقاومتی تبدیل 
شده است. مساحت این منطقه حدود چهارهزار کیلومتر مربع بوده و به تنهایی بیش از ۷۵ 
درصد کل مساحت مناطق آزاد کشور را به خود اختصاص داده و دومین منطقه آزاد بزرگ 
دنیاست. این منطقه در مجاورت ترکیه و جمهوری آذربایجان قرار دارد و طول مرزهای 
جمهوری اسالمی ایران در این منطقه با این کشورها به ترتیب ۱۳۰ و ۱۴۰کیلومتر است.

افتتاح 900 متر از پایانه کانتینری در بندر شهید رجایی تا پایان امسال
کیاست - مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ۹۰۰ متر از پایانه کانتینری در بندر شهید 
رجایی تا پایان امسال افتتاح شود.به گزارش احتساب به نقل ازفرینا ، محمد راستاد گفت: ۹۰۰ 
متر از پایانه کانتینری در بندر شهید رجایی تا پایان امسال افتتاح شود.راستاد اوایل شهریور ماه 
امسال در حاشیه بهره برداری از کانال داخلی و خارجی بندر بوشهر با بیان اینکه بخش عمده ای 
از فعالیت بنادر به جابجایی کاالی اساسی اختصاص یافته است، گفت: بندر امام خمینی)ره( به 
عنوان هاب کاالی اساسی است اما ما برنامه ریزی کردیم توزیع کاالهای اساسی در تمام بنادر کشور 
انجام شود، البته عمده این کاالها در بندر امام خمینی )ره( است و در بنادر چابهار و شهید رجایی 
این جابجایی کاال صورت می گیرد.وی اضافه کرد: برای آنکه بنادر به ظرفیت باالتری برسند، 

طرح های توسعه ای را دنبال می کنیم که مهم ترین آن ایجاد پایانه کانتینری در بندر شهید رجایی 
است که امیدواریم ۹۰۰ متر آن تا پایان امسال افتتاح شود.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
گفت: اسکله نفتی هم در بندر شهید رجایی در حال احداث است که جزو پروژه های جهش تولید 
است، همچنین در بندر چابهار ظرفیت ۸ و نیم میلیون تن و تجهیز بندر در دستور کار است.

راستاد خاطرنشان کرد: برنامه ریزی شده است در بندر بوشهر حجم قابل توجهی از 
تخلیه و بارگیری کاالی اساسی داشته باشیم.وی بیان کرد: سال گذشته ۱۵۰ میلیون 
تن تخلیه و بارگیری کاال در بنادر داشتیم که بخش عمده ای از آن کاالی اساسی بود 
و امسال تا کنون ۵۰ میلیون تن تخلیه و بارگیری انواع کاال در بنادر داشته ایم.

ظرفیت های ملی جزیره کیش در زمینه برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی
کیاست - سالن های مرکز نمایشگاهی منطقه آزاد کیش، مجهز به تجهیزات و امکانات 
استاندارد نمایشگاهی، فنی و خدماتی می باشد که قابلیت برگزاری نمایشگاههای 
وسیع و یا برپایی همزمان چند نمایشگاه را دارا است.به گزارش احتساب به نقل ازفرینا،     
جزیره کیش به عنوان نخستین منطقه آزاد تجاری و صنعتی کشور با بر خورداری از 
تسهیالت و زیر ساخت های مناسب از جمله بندر و فرودگاه مجهزبه پیشرفته ترین 
فناوری ها و امکانات تخصصی، عدم نیاز به روادید برای گردشگران خارجی، سیستم 
حمل و نقل شهری مطلوب، مراکز اقامتی مدرن و امکانات و تجهیزات استاندارد 
نمایشگاهی، سالیانه میزبان برگزاری تعداد زیادی از نمایشگاه های ملی و بین 
المللی است.در جزیره کیش ایجاد یک مرکز بین المللی نمایشگاهی با سه سالن 
به مساحت ۲۱۰۰۰ متر مربع در مجاورت فرودگاه بین المللی کیش فرصت بسیار 
خوبی را برای برگزاری نمایشگاه های متعدد و تخصصی فراهم کرده است به طوریکه 
کیش هر ساله نزدیک به ۲۰ نمایشگاه بین المللی و تخصصی را میزبانی می کند.
هرچند از یک سال گذشته تاکنون با توجه به شیوع ویروس کرونا برپایی 
نمایشگاه ها به تعویق افتاده و ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها در زمینه های 
اما  کند  را صادر می  نمایشگاه  برگزاری  تعداد محدود مجوز  با  تخصصی 
بی تردید با بهبود شرایط ناشی از شیوع کرونا ، برگزاری نمایشگاه های تجاری، 
گیرد. می  رونق  دوباره  منطقه  این  در  علمی  و  اقتصادی   ، گردشگری 
این مرکز نمایشگاهی زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری و توسعه سازمان منطقه 

آزاد کیش است که ۳ سالن نمایشگاهی با قابلیت جداکننده، سالن اجتماعات، 
فضاهای عمومی و رفاهی VIP، اتاق مذاکره، دفتر خبرنگاران، نماز خانه، کافی شاپ 
و کافی نت را در خود جای داده است.وسعت فضای تحت پوشش این مجموعه، 
۲۱۰۰۰ متر مربع است که از این میزان ۷۰۰۰ متر مربع فضای باز مربوط به محوطه 
نمایشگاه با ارتفاع۱۲ متری سقف سالنها و ظرفیت واگذاری ۱۵ خط تلفن است .سالن 
اجتماعات این مجموعه نمایشگاهی نیز با ظرفیتی بالغ بر ۱۵۰۰ صندلی میزبان 
مدعوین برنامههای جانبی و کارگاهای تخصصی در حاشیه هر نمایشگاه خواهد 
بود.همچنین سیستم اینترنت بی سیم فعال در تمامی فضای سالن ها، ظرفیت۶۰ 
تناژ برودتی خنک کننده ها برای هر سالن، ظرفیت پارک۵۰۰ دستگاه خودرو در 
پارکینگهای مجاور سالن، فاصله ۶ کیلومتری تا مرکز شهر و فاصله ۵ کیلومتری تا 
بندرگاه کیش از جمله مزیت های مرکز بین المللی نمایشگاه های این منطقه آزاد است.
در کنار ظرفیت نمایشگاهی منطقه آزاد کیش، سالن تاالر شهر ۳ هزار متر مربعی 
جزیره نیز با ظرفیتی بیش از ۲ هزار نفرکه در نوار ساحلی جزیره، مرکز شهر و نزدیک 
به مراکز خرید ، بازارها و هتل ها قرار دارد، فضایی مطلوب و بستری مناسب برای 
برپایی جشنواره ها ، کنسرت ها ، جنگ ها و جشنهای فرهنگی و عمومی را ایجاد 
کرده است.این تاالر همچنین امکانات و تجهیزات مناسبی همچون سن بزرگ اجرا ، 
دکوراسیون متناسب با برگزاری برنامه های مختلف، سیستم به روز صوت ،تصویر و 
نور پردازی، دفاتر اداری ، سیستم آتش نشانی و تأسیساتی استاندارد را شامل می شود.

توسط اتاق بازرگانی خرمشهر صورت گرفت؛
 اهدای تبلت به دانش آموزان نیازمند

کیاست - با همه گیری بیماری کرونا و شیوع ویروس منحوس کووید 
۱۹ در جامعه، شاهد سوق برنامه های آموزشی به دنیای مجازی بوده 
ایم. در ابتدای اجرایی نمودن طرح های آموزش از راه دور ، کمبودهای 
فراوانی در تامین تجهیزات و ایجاد بستر و زیر ساخت مناسب احساس 
شد. امری که علیرغم گذشت چند ماه همچنان بسیاری از دانش 
پژوهان و فعاالن حوزه های آموزش و پرورش را آزار داده است. 
کمک به رفع کمبودهای آموزشی به ویژه در میان افراد نیازمند و 
کم بضاعت، مهم ترین و موثرترین اقدام به شمار میرود.به گزارش 
احتساب به نقل ازروابط عمومی اتاق خرمشهر، به جهت بهبود فضای 
آموزشی خرمشهر و رفع قسمتی از تجهیزات تحصیلی الکترونیک، 
نمایندگی جامعه نیکوکاری ابرار ، با شناسائی دانش آموزان نیازمند 
و جلب منابع الزم از سوی اعضای اتاق بازرگانی خرمشهر، تبلت های 
مناسب و با کیفیت جهت بهره بردن از فضای آموزشی مجازی را 
تهیه و به افراد مدنظر اهدا نمود.نایب رییس اتاق بازرگانی خرمشهر 
در توضیح این خبر بیان نمود: جامعه نیکوکاری ابرار از سال ۱۳۸۹ ، 
به عنوان نهادی وابسته به اتاق ایران و با هدف نخبه پروری و حمایت 
از دانش آموزان و دانشجویان مستعد سراسر کشور تاسیس شد. از 
سال ۱۳۹۵ نیز نمایندگی این نهاد حمایتی با همت اتاق بازرگانی 
خرمشهر و تحت اشراف و مدیریت کادر مدیریتی این اتاق، اقدام به 
فعالیت نمود.سید مصطفی موسوی افزود: از ابتدای فعالیت این نهاد 
در اتاق بازرگانی خرمشهر، تعداد زیادی از دانش آموزان و دانشجویان 
مستعد و نخبهی نیازمند، شناسایی و مورد حمایت قرار گرفتند. که 
این امر به عنوان برگ افتخار بزرگی در دفتر فعالیت های اتاق خرمشهر 
ثبت گردیده است. هیئت رئیسه اتاق خرمشهر همواره خدمت 
به جامعه را از وظایف اصلی خود برشمرده و در راستای وظایف و 
مسوولیت های اجتماعی خویش، حمایت از شهروندان در بسترهای 
مختلف را در دستور کار خویش قرار داده است.ایشان ضمن اشاره 
به پیامدهای شیوع بیماری کرونا در فعالیت های محتلف جامعه 
بیان نمود: اپیدمی ویروس کویید ۱۹، موانع و چالش های فراوانی 
را فراروی هموطنان در زمینه های گوناگون قرار داده، از این رو اتاق 
بازرگانی خرمشهر از ایتدای شیوع این بیماری منحوس، با اقداماتی 
نظیر : تامین تجهیزات پزشکی مراکز درمانی، تامین البسه و ملزومات 
محافظتی برای کادر درمان، ضد عفونی و گندزدایی معابر، خودروها 
و اماکن عمومی و ایزوله نمودن مراکز و پایگاه تجاری منطقه، سعی 
در همراهی شهروندان عزیز در مبارزه با بیماری کرونا داشته است.

موسوی ادامه داد: با وجود تمام این عملکردها اما اقدام امروز در 

تامین تبلت های مورد نیاز دانش آموزان و داشنجویان نیازمند، از 
نظر ما مهم ترین و اساسی ترین اقدام اتاق خرمشهر در دوران کرونا 
به شمار میرود. زیرا که معتقدیم که آموزش به عنوان عامل و کلید 
اساسی پرورش نیروی انسانی متخصص و ماهر، همواره به عنوان 
سرمایه گذاری انسانی محسوب شده و بیشترین تاثیر در رشد و 
رونق آینده کشور را بر جای میگذارد زیرا که سرمایه انسانی همیشه 
از سایر سرمایه های دیگر ارزشمند تر است.نایب رییس اتاق بازرگانی 
خرمشهر ضمن اشاره به اقدامات آموزشی اتاق در سطح عمومی بیان 
کرد: افزایش سطح علمی جامعه همواره هدف و غایت اتاق بازرگانی در 
پرورش نیروهای متخصص و کارآ بوده و برگزاری دوره های تخصصی 
در سطحی عمومی به صورت رایگان در سال های اخیر نشان از این 
تعهد و هدف متعالی است.وی ادامه داد: اکنون نیز به پشتوانه حمایت 
از اعضای اتاق خرمشهر ، خرسندیم که توانستیم تعدادی از نخبگان 
و دانش اموختگان مستعد منطقه را با اهدای تجهیزات الکترونیکی، 
در ادامه دوران درخشان آموزشی خویش یاری نمائیم.ایشان در 
پایان ابراز داشت: فرهنگ سازی این گونه حرکات باید نهادینه شود، 
تا از این طریق کلیه سازمان ها، انجمن ها و موسسات دولتی و غیر 
انتفاعی دیگر نیز با اقداماتی مشابه، به حمایت از نسل آینده و کمک 
به توسعه و بهبود سطح آموزش بپردازند. رفع ملزومات آموزشی 
یکی از مهم ترین موارد تربیت نسلی متخصص و علم محور به شمار 
میرود.شایان ذکر است به دلیل رعایت نکات بهداشتی دوران کرونا، 
در مراسمی نمادین و از سوی اتاق بازرگانی خرمشهر، به تعدادی 
محدودی از دانش اموختگان مستعد و نیازمند، تبلت اهدا گردید.
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POGC develops WIMS system
 to manage South Pars fields

 Kabul to host exclusive exhibition
of Iranian products next month

Pars Oil and Gas Company (POGC), which is in 
charge of developing Iran’s giant South Pars gas field 
in the Persian Gulf, has developed and implement-
ed a Well Integrity Management System (WIMS) to 
ensure safe and stable gas production from the field.
According to the POGC Office of Public Relations, 
this system has been developed and implemented in 
order to reduce the risk of produced fluids flowing 
into the environment outside the well or to prevent 
the inflow of non-reservoir fluids into the wells.This 
system can be considered the Oil Ministry’s first in-
tegrated well management system, which has been 
developed and implemented after three years of hard 
work, an official with the POGC said.“Currently, all 
the active wells at South Pars gas field as well as the 
wells of other hydrocarbon fields, including Kish, 
Golshan, and Belal fields, which will be developed 
in the future, are covered in this system, “Moham-
mad Ayuman said.Underlining the importance of im-
plementing this system, the official said: “Production 
wells are the most important physical assets in the 
South Pars upstream sector and the well integration 
management system is a big step to change tradi-
tional well management procedures to a modern and 
knowledge-based approach.”Mentioning the process 
of developing this system, Ayuman said first, a list 
of all existing international standards in this field 
was prepared and after studying and reviewing all 
the mentioned documents the first version of the sys-
tem’s regulatory basis was prepared and finalized 
after two years of expert work within the framework 
of laws and regulations of the Oil Ministry and other 
national regulations.He further emphasized the sig-
nificant role of this system in the future planning of 
the field’s overhaul operations and for prioritization 
of repair projects and said: “With this system going 
operational, operation processes are being carried 
out more comprehensively and this will be very 
effective for ensuring safe and sustainable produc-
tion.”As Iran’s major natural gas reserve, the South 
Pars gas field, which the country shares with Qatar 
in the Persian Gulf, is currently divided into 24 stan-
dard phases on the Iranian side and is estimated to 
contain a significant amount of natural gas, account-
ing for about eight percent of the world’s reserves, 
and approximately 18 billion barrels of condensate.

The 14th exclusive exhibition of Iranian products 
will be held in Afghanistan’s capital Kabul in the 
next Iranian calendar month (begins on January 20), 
the head of Iran’s Trade Promotion Organization 
announced.Holding this exhibition after a period of 
about one year due to the coronavirus pandemic re-
strictions is a great opportunity to enter the Afghan 
market and reconnect with old customers and find 
new markets, Hamid Zadboum stated.Last week, 
the director-general of TPO’s Asia-Pacific Office 
said that a preferential trade agreement with Af-
ghanistan is going to be signed in the near future.
Speaking in the fourth meeting of Khorasan Raza-
vi-Herat Joint Trade Committee in Mashhad, Reza 
Seyed-Aqazadeh said: “Necessary coordination has 
been made with the Ministry of Commerce of Af-
ghanistan and primary talks will be held on January 
13 in the form of a video conference between the 
officials of the two sides to finalize and operation-
alize this agreement as soon as possible.”He men-
tioned previous tariff agreements between the two 
countries and said: “Previously, in 2015, the tariffs 
for the imports of five commodity items from Af-
ghanistan including the imports of sesame were re-
duced; the tariffs on sesame imports were reduced 
from 10 percent to five percent.”According to the of-
ficial, balancing international trade, especially with 
Afghanistan is one of the major strategies of Iran in 
foreign trade, and TPO’s goal is to establish a bal-
anced trade between the two countries.Special strat-
egies have been adopted by the Trade Promotion Or-
ganization for balancing trade with Afghanistan and 
for resolving problems in this field, he said, adding 
that the issues and demands of Afghan businessmen 
will also be reviewed in a special working group in 
this organization to take the necessary measures and 
resolve their issues.Having shared historical, cultur-
al, political, and economic backgrounds, Iran and 
Afghanistan have been allies for many years and 
the strategic cooperation between the two countries 
has been broadened especially over the past two de-
cades.The value of Iran’s exports to Afghanistan is 
anticipated to reach $3 billion in the current Irani-
an calendar year (ends on March 20), according to 
Hossein Salimi, the chairman of Iran-Afghanistan 
Joint Chamber of Commerce.

 لحل مشاكل التجارة الزراعية عبر اتفاق 
التجارة التفضيلية بين ايران والعراق

ايران تنجز المرحلة االولى من قمرها االصطناعي 
الجديد في غضون اشهر

اقترح وزير الجهاد الزراعي "كاظم خاوازي"، توقيع اتفاق التجارة التفضيلية 
بين ايران والعراق بهدف رفع الميزان التجاري وحل المشاكل على صعيد 
التجارة الزراعية بين البلدين.جاء ذلك خالل اللقاء الذي جرى اليوم الثالثاء 
بين "خاوازي" و وزير التجارة العراقي "عالء الجبوري" الذي يزور البالد 
حاليا.واوضح وزير الجهاد الزراعي االيراني، انه يمكن من خالل اتفاق التجارة 
التفضيلية، معالجة العديد من المشاكل الراهنة في مجال التعاون الزراعي 
بين طهران وبغداد؛ علي سبيل المثال القضايا المتعلقة بصادرات واستيراد 
المحاصيل الزراعية، والتي يمكن حصرها في اطار التجارة التفضيلية والمضي 
قدما لحلها على اساس برنامج متفق عليه والطاقات الكامنة واالحتياجات 
الثنائية.   كما اشاد خاوازي بالتعاون التجاري الذي قدمه العراق مع ايران في 
ظروف الحظر االمريكي الراهن؛ وقال : ان ايران مصممة على االستمرار في 
سياساتها التجارية مع دول الجوار، ولن تدخر اي جهد في هذا السياق.وكان 
وزير الطاقة االيراني "رضا اردكانيان"، بصفه رئيسا للجنة التعاون االقتصادي 
االيرانية العراقية، اعلن صباح اليوم عن الجهود المشتركة لرفع مستوى 
التبادل التجاري بين البلدين الى اكثر من 20 مليار دوالر سنويا.علما ان القيمة 
االجمالية لصادرات البضائع االيرانية الى العراق خالل االشهر التسعة االخيرة 
من العام الحالي )االيراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020(، بلغت 900 مليون 
دوالر؛ مسجلة زيادة بنسبة 7 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

اعلن رئيس جامعة "امير كبير" الصناعية بطهران احمد معتمدي بان 
المرحلة االولى للقمر الصناعي "بيام 2" ستنجز في غضون االشهر 
القادمة.وقال معتمدي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس": 
ان صنع هذا القمر الصناعي يستغرق نحو 5 اعوام وان مرحلته االولى 
ستنجز في النصف االول من العام القادم )العام االيراني يبدأ في 21 اذار/
مارس(.واعتبر هذا القمر الصناعي الجديد الذي تقوم الجامعة بتصنيعه 
بانه يعد خطوة كبرى في جيله الجديد واضاف: ان نحو 50 شخصا من 
العلماء والنخب يعملون حاليا في مراحل التصميم والتصنيع لهذا القمر 
الصناعي وفيما لو اقتضت الحاجة سيتم زيادة العدد الى اكثر من 100 
شخص.وتابع قائال: ان صنع القمر الصناعي "بيام 2" انطلق اواخر العام 
الماضي وواجه بعض التاخير هذا العام بسبب تفشي فيروس كورونا 
اال ان عملية تصنيعه جارية في الوقت الحاضر بصورة طبيعية.واوضح 
رئيس جامعة "امير كبير" الصناعية: ان المرحلة االولى للمشروع 
تتضمن تنفيذ التصميم المفاهيمي و 4 مجاالت تطوير تكنولوجي للقمر 
الصناعي ويعد من االقمار الصناعية ذات االستشعار عن بعد بدقة متر 
واحد ومهمتها الرئيسية هي التصوير.وقال معتمدي بان القمر الصناعي 
السابق الذي صنعته الجامعة كان بدقة 40 مترا اال ان القمر الصناعي 

الجديد هو بدقة 1 متر مما يعد تحديا بحثيا كبيرا.

اعلن رئيس اللجنة العلمية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في الجمهورية االسالمية االيرانية مصطفى قانعي 
بان عدة التشخيص الطبية االيرانية قادرة على الكشف عن كورونا البريطاني. وقال قانعي في تصريح له اليوم االحد: ان 
الُعدد الطبية يمكنها الكشف عن فيروس كورونا في البالد وهي قادرة على الكشف عن الفيروس البريطاني من خالل زيادة 
حساسيتها.واضاف: ان الكشف عن فيروس كورونا البريطاني ليس بحاجة الى صنع عدة طبية خاصة به بل يمكن انجاز ذلك 
من خالل رفع مستوى حساسية العدة الطبية المتاحة لفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( وهنالك بطبيعة الحال فرق بين 
مستوى جودة هذه العدد الطبية فبعضها ذات قدرة اكبر والبعض االخر ذات قدرة اقل.وفي جانب اخر من تصريحه اشار 
الى ان ايران اشترت اللقاح المضاد لكورونا وفق آلية "كوفاكس" واضاف: ان كوفاكس تعطي اللقاح للبالد لتغطية الحاجة 
لالفراد ذوي االولوية وكانت قد استملت اثمانها من قبل وان منظمة االغذية واالدوية بوزارة الصحة والعالج والتعليم الطبي 
تتابع الموضوع.وقال قانعي: ستصل الى البالد وفق هذه االلية نحو 16 مليون حقنة وان الفئات ذات االولوية ستكون وفقا 
العالن اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا حسب الترتيب التالي وهي الطواقم الطبية والمصابين باالسلحة الكيمياوية واالفراد 
المعرضين لخطر االصابة واالفراد المسنين وذوي االمراض الصعبة واالساسية والفئتين 3 و 4 .واضاف: انه ينبغي اوال استيراد 
اللقاح وحقنه للفئات ذات االولوية لتبدا من ثم عملية الحقن العام بعد تصنيع اللقاح في الداخل.وقال قانعي حول لقاح 
كورونا الكوبي: ان هذا اللقاح هو من نوع التركيب الجديد وكانت ايران وكوبا قد تعاونتا من قبل في صنع لقاح التهاب الكبد 
البائي B Hepatitis ونقل الكتونولجيا.واضاف: ان ايران اعلنت لجميع الدول بانها ترفض بان تقوم )هذه الدول( باختبار 
اي لقاح على المواطنين االيرانيين اال ان يكون اللقاح قد انتج داخل البالد حيث قبلت كوبا بان تتعاون معنا في انتاج اللقاح 
في الداخل، علما بان كوبا تعد من الدول المعروفة على الصعيد الدولي في انتاج اللقاحات وتمتلك تكنولوجيا عالية ايضا.

عدة التشخيص االيرانية قادرة على الكشف عن كورونا البريطاني

أخبــــــار أخبــــــار

News News

سوق ريمدان يربط إيران بالممر االقتصادي الصيني الباكستاني

Subscribers of 1st Operator (HAMRAHE AVAL, MCI) will be award-
ed with a special prize by turning on the credit-based SIM card of the 
company which have been off for more than three months.Receiving 
prize will be possible after turning on the SIM card by dialing the Com-
mand Code as follows, “*10*332#”.Turn-off SIMS cards with more 
than three months of non-operation, if not being use and not turning on, 
will be put in the process of deprivation of score according to the reg-
ulation approved by Communication Regulatory Authority (CRA).

HAMRAHE AVAL to award activators of off 
credit SIM –card owners

   تفريغ وشحن مايزيد عن 25 مليون طن من السلع في ميناء االمام الخميني
اعلن مديرعام الموانئ والمالحة البحرية في محافظة خوزستان " عادل ادريس " عن تفريغ وشحن 
25 مليون و 332 الف طن من السلع والبضائع النفطية وغيرالنفطية في ميناء االمام الخميني )ره( وذلك 
خالل االشهر التسعة االخيرة من العام الحالي ) بدأ 21 مارس 2020(.وافادت ارنا عن العالقات العامة 
لمديرية الموانئ والمالحة البحرية في محافظة خوزستان اليوم االحد انه خالل هذه الفترة تم تفريغ 
13 مليونا و 548 الف طن وشحن 11 مليونا و785 الف طن من مختلف السلع والبضائع النفطية 
وغيرالنفطية في ميناء االمام الخميني )ره(.وبين عادل ادريس انه خالل هذه الفترة تم تغريغ وشحن 
ستة ماليين و 837 من السلع النفطية و 18 مليون و495 من البضائع غير النفطية باستخدام احدث 
المعدات الموجوة في ميناء االمام الخميني )ره(.يذكر ان ميناء "االمام الخميني )رض(" في جنوب 
خوزستان و المطل على الخليج الفارسي له 38 رصيفا بطول 7 كيلومترات ويعد الميناء االكبر في البالد.

Issuance of industrial unit establishment permits increases over 40%
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According to the latest data released by Iran’s Industry, 
Mining and Trade Ministry, during the first nine months 
of the current Iranian calendar year (March 20-December 
20, 2020), 27,953 permits have been issued for establish-
ing new industrial units in the country, which marked a 
40.3-percent increase year on year.The estimated invest-
ment making for these units was more than 3.64 quadril-
lion rials (about $86.87 billion), up 50 percent compared 
to the figure for the past year’s same time span.The units 
are predicted to create jobs for 627,548 persons, indicat-
ing 37.8 percent growth year on year.During the said peri-
od, also 5,083 licenses were issued for the commission of 
newly completed industrial units, indicating an increase 
of 8.3 percent compared to the same period last year.
Over 1.48 quadrillion rials (about $35.26 billion) was 
invested in the mentioned units, registering a 282.2-per-
cent increase compared to last year’s same nine months.
As previously announced by the ministry, the issuance 
of permits for setting up industrial units in the country 
increased 16 percent in the past Iranian calendar year 
(ended on March 19, 2020).Most of the issued permits 
were related to the food industries; and Semnan, Qom, 
and Khorasan Razavi were the provinces receiving the 
highest number of permits.The acting head of Iran Small 
Industries and Industrial Parks Organization (ISIPO) has 
recently announced that 1,170 idle industrial units have 
been revived in the country during the first nine months 
of the current Iranian calendar year.Asghar Mosaheb 
said that reviving the mentioned units has created jobs 
for 19,446 persons.The official said there are over 46,000 
small and medium-sized industrial units in Iran’s indus-
trial parks and zones, of them about 9,200 units are in-

active.Industry, Mining, and Trade Ministry was initially 
planning to revive 1,500 idle units in the current year, but 
then it revised its programs to revive 2,000 units.Bringing 
the mentioned 1,170 units back to the production cycle, 
the plan for reviving such units in the present year has 
been completed by 78 percent.According to Mosaheb, 
preventing the inactive status of the industrial units is a 
major plan of ISIPO, while lack of liquidity, problems 
in terms of supplying raw materials and machinery, and 
absence of market are the main reasons making the units 
inactive.ISIPO’s Previous Head Mohsen Salehinia had 
said that providing liquidity is the main issue for many of 
the country’s production units, so based on the arrange-
ments made, these units can receive part of their needed 
liquidity through bank facilities.”Currently, the share of 
the country’s production and industrial units in receiving 
bank facilities is about 31 percent and it is necessary to al-
locate a larger share of banking facilities to the country’s 
production and industry,” he had stated.Strengthening 
domestic production to achieve self-reliance is the most 
important program that Iran is following up in its industry 
sector in a bid to nullify the effects of the U.S. sanctions 
on its economy.To this end, the current Iranian calendar 
year has been named the year of “Surge in Production”, 
and all governmental bodies, as well as the private sector, 
are moving in line with the materialization of this mot-
to.Regarding its significant role in the realization of the 
mentioned goal, the Industry, Mining, and Trade Minis-
try has already defined its main programs for supporting 
domestic production in the current year.The ministry’s 
seven main axes of the surge in production are going to 
be pursued under 40 major programs.

NIOC inks deals worth €1.2b to boost oil output
The National Iranian Oil Company (NIOC) signed eight 
deals worth €1.2 billion with domestic companies on 
Monday for developing the country’s oil fields, Shana 
reported.The deals were signed in a ceremony attended 
by senior oil industry officials including the Oil Minister 
Bijan Namdar Zanganeh.The mentioned contracts were 
inked by two NIOC subsidiaries namely the Iranian Off-
shore Oil Company (IOOC) and the National Iranian 
South Oil Company (NISOC), as employers, and eight 
domestic companies for the maintenance of the produc-
tion level and increasing recovery factor of several oil 
fields.The awarded fields are located in various provinces 
including Bushehr, Fars, Khuzestan, Kohgiluyeh-Boyer 
Ahmad as well as Hormozgan provinces.Accordingly, 
seven contracts for the development of Golkhari, Gachsa-
ran 3 and 4, Binak, Bibi Hakimeh, Soulabdar, and Lali 
Bangestan were signed with Sina Energy Development 
Company (SEDC), Iranian Offshore Engineering and 
Construction Company (IOEC), Petroiran Development 
Company, Mashin Sazi Arak, Qeshm, and Maroun Oil 
and Energy Consortium, National Iranian Drilling Com-
pany (NIDC), and Jahanpars engineering and construc-
tion Company, respectively.Ahvaz 2, 3, and 5 and Resha-
dat projects were also awarded to the Khatam-al Anbiya 

Construction Headquarters.Since the reimposition of the 
U.S. sanctions, the Iranian Oil Ministry has been follow-
ing a new strategy to encourage the country’s private 
sector to have a stronger role in the development of the 
country’s oil industry.In this regard, NIOC has awarded 
several exploration and development projects to capable 
domestic companies in the past two years.Back in Au-
gust 2020, NIOC signed 13 deals worth €1.527 billion 
with domestic companies aiming to add 185,000 barrels 
per day to the country’s oil production capacity.

 

قال المدير التنفيذي لمنظمة منطقة جابهار التجارية الصناعية الحرة، إن سوق ريمدان الحدودي في ضواحي مدينة 
دشتياري تربط إيران بالممر االقتصادي بين الصين وباكستان وله دور مهم في تطوير العالقات وزيادة التبادالت 
التجارية.وأشار عبد الرحيم كردي، في مقابلة مع إرنا اليوم السبت، الى وظائف وفوائد تطوير منطقة جابهار الحرة، 
وقال : في المنطقة التي تبلغ مساحتها 82 ألف هكتار والتي تم إعالنها كمنطقة جديدة لمنطقة جابهار الحرة، سيتم 
استخدام 6 االف و300 هكتار كنقطة منفصلة في منطقة ريمدان الحدودية تضاف إلى هذه المنطقة، و تشكل نقطة 
حيوية يمكن أن تربط إيران بالممر االقتصادي بين الصين وباكستان.وقال أن سوق ريمدان الحدودي لن يقتصر فقط 
على توفير السوق الباكستاني للمنتجين والتجار اإليرانيين، بل سيكون أيضا حلقة الوصل بين البالد ومشروع "سيباك" 
)الممر االقتصادي المشترك بين باكستان والصين(.واضاف الرئيس التنفيذي لمنطقة جابهار الحرة : بعد خمس سنوات 
من النشاط المستمر والموافقة على تطوير هذه المنطقة وتنفيذها، وصلنا إلى نقطة تم فيها توفير الشروط األساسية 
والضرورية لنشاط المنطقة الحرة.وقال، أن سلسلة األحداث التي تجري في جابهار تظهر أن هذه المدينة على طريق 
التنمية، وفي المستقبل القريب سيتحقق ما كان متوقعا من هذه المنطقة على المستوى الوطني.وأكد كردي على أهمية 
سوق ريمدان الحدودي كمنطقة حرة منفصلة عن جابهار، وقال إن أحد احتياجات هذه النقطة الحيوية هو إطالق سكة 
حديد جابهار - جوادر عبر حدود ريمدان، مشيرا الى تجهيز 130 هكتارا من اراضي هذا السوق في المرحلة األولى.
وفي إشارة إلى تطوير البنية التحتية اإلنشائية في منطقة جابهار الحرة، قال كردي، أن منطقة جابهار الحرة وبعد توظيف 
حجم كبير من االستثمارات في المنطقة، بدأت بتنفيذ مشاريع إعمارية وانشاء البنية التحتية بقيمة نحو 2500 مليار 
تومان .وتابع المدير التنفيذي لمنظمة منطقة جابهار الحرة قائال، إن أهم هذه المشاريع هو تجهيز األراضي والتي تركز 
على الصناعة والسياحة، مؤكدا أن هذه المشاريع التنموية ستغير مستقبل جابهار.وصرح كردي، بأن جابهار ستصبح 

المحور الصناعي واالقتصادي للبالد، بعد االنتهاء من مشاريع الصلب والبتروكيماويات الوطنية.
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اخبار شــهرداری

کیاست -به منظور توسعه ارتباطات سیار در روستاهای استان ، عملیات اجرایی نصب و
 راه اندازی سایت قشالق ازبک از توابع شهرستان خداآفرین بخش گرمادوز به پایان رسید.
به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان شرقی ، معاونت ارتباطات 
سیار منطقه با اعالم این خبر گفت : با تالش همکاران در ارتباطات سیار استان و از محل اعتبارات 
USO وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات عملیات اجرایی نصب سایت قشالق ازبک تمام و با 
راه اندازی آن مورد استفاده روستاییان مذکور قرار گرفت.شایان ذکر است در طول سال جاری 
عالوه بر سایت مذکور سایت های روستاهای اولی ، احمد آباد ، ستن ، شیخ حسینلو ، دریلو ، 
زنبالن ، شاهبنده شهرستان خداآفرین از محل اعتبارات USO نصب و راه اندازی گردیده اند.

 ستنضم قاذفة زره للصواریخ و مدمرة مکران للقوة البحریة للجیش االیراني في مناورات االقتدار التي ستجري 
إقامتها یوم غد االربعاء.وخالل احتفال یحضره مسؤولون حکومیون وعسکریون، ستنضم یوم غد االربعاء 
بارجة میناء مکران وبارجة زره الراجمة للصواریخ إلى اسطول القوة البحریة للجیش .وستجري یوم غد االربعاء 
وفي الیوم األول من مناورات اقتدار البحریة للجیش مراسم انضمام بارجة میناء مکران وبارجة زره الراجمة 
للواء باقري  نیة بحضور ا للصواریخ الى اسطول الجنوب للقوة البحریة لجیش الجمهوریة االسالمیة االیرا
رئیس األركان العامة للقوات المسلحة واللواء موسوي القائد العام للجیش .وتعتبر بارجة میناء مکران هي أكبر 

سفینة عسکریة في البالد ، والتي أصبحت بجهود خبراء مجمع معامل القوة البحریة االستراتیجیة للجیش من 
اكبر البوارج الحاملة للمروحیات مهمتها اسناد المجموعات البحریة للقوة البحریة في المیاه البعیدة والسیما 
منطقة شمال المحیط الهندي و مضیق باب المندب والبحر األحمر.ومن شأن إنضمام بارجة زره الراجمة 
للصواریخ التي تتمتع بقدرة عالیة على المناورة والسرعة الفائقة إلى أسطول الجنوب للقوة البحریة للجیش، 
دعم حمایة المیاه الواقعة تحت سیادة الجمهوریة االسالمیة االیرانیة .هذا وجرى الیوم أیًضا ، نشر عدد من 
وحدات القوة البحریة في میاه بحر عمان وشمال المحیط الهندي بهدف إجراء مناورات اقتدار البحریة .

مدمرة مکران تنضم لمناورات البحرية االيرانية غدا االربعاء
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کیاست -  مدیرعامل بانک مسکن از اضافه شدن یک شکل جدید تسهیالت خرید 
مسکن به سبد تسهیالتی این بانک خبر داد.دکتر شایان مدیرعامل بانک مسکن با 
اعالم این خبر خوش به متقاضیان خرید مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور،  گفت: 
از ۲۵ دی ماه سال جاری به مناسبت سالروز تاسیس بانک، طرح اعطای تسهیالت خرید 
مسکن به صورت توام )بدون سپرده و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن( 
در دستور کار شعب بانک قرار می گیرد.وی با بیان اینکه بانک مسکن در بازه زمانی سالروز 
تاسیس بانک و دهه مبارک فجر از یک اهرم تسهیالتی جدید برای شارژ مالی متقاضیان 
خرید مسکن کمک می گیرد، اظهار کرد: بانک مسکن با هدف کمک به خانه دارشدن 
اقشار مختلف جامعه و تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن، طرح اعطای تسهیالت خرید 
مسکن بدون سپرده را از ۲۵ دی ماه تا ۲۲ بهمن ماه در دستور کار قرار داده است.وی به 
سقف تسهیالت جدید خرید مسکن اشاره و افزود: تمامی شعب بانک مسکن به متقاضیانی 
که در بازه زمانی این طرح درخواست بهره مندی از تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن را دارند، تسهیالت موصوف را به صورت توام 
)بخشی از محل اعتبار داخلی بانک و بخشی از محل اوراق مذکور( پرداخت می نمایند.وی 
درباره چگونگی پرداخت این نوع تسهیالت توضیح داد: پرداخت تسهیالت خرید مسکن 
بدون سپرده که قرار است از ۲۵دی ماه جاری به متقاضیان پرداخت شود به نحوی است 
که ۵۰ درصد مبلغ تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 
و ۵۰ درصد مابقی از محل منابع بدون سپرده )مجموعا تا سقف های ابالغی تسهیالت 
خرید مسکن اوراق گواهی حق تقدم (، پرداخت می شود. به این ترتیب متقاضیان فقط 
برای نیمی از تسهیالت نیازمند خرید اوراق هستند.مدیرعامل بانک مسکن در عین حال 
با اشاره به نرخ سود و دوره بازپرداخت پیش بینی شده برای این تسهیالت، درباره دیگر 
شرایط اخذ آن عنوان کرد: تمامی شرایطی که متقاضیان برای اخذ تسهیالت اوراق گواهی 
حق تقدم نیاز دارند نیز برای این نوع تسهیالت جاری است. به عنوان مثال متقاضیانی می 
توانند از این بخش از تسهیالت استفاده کنند که سن بنای ملک خریداری شده کمتر از 
۲۵ سال باشد.وی ادامه داد: تنها تفاوت این تسهیالت با تسهیالت اوراق گواهی حق تقدم 
در مدت زمان بازپرداخت است که معادل ۵ سال در نظر گرفته شده این در حالی است که 
طول دوره بازپرداخت تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم معادل ۱۲ سال است.به 
گفته وی نرخ سود پیش بینی شده برای تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده معادل ۱۸ 
درصد است.وی در پایان به سقف تسهیالت خرید از محل اوراق گواهی حق تقدم که برای 
زوجین در تهران و سایر شهرها پیش بینی شده اشاره کرد و گفت: سقف تسهیالت اوراق 
گواهی حق تقدم برای زوجین معادل ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استانها و شهرهای 
باالی دویست هزار نفر جمعیت معادل ۱۶۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها معادل ۱۲۰ 
میلیون تومان است که متقاضیان این تسهیالت در بازه زمانی ذکر شده می توانند تا ۵۰ 
درصد مبلغ تسهیالت تا سقف مشخص را از محل تسهیالت بدون سپرده دریافت کنند.

نصب و راه اندازی سایت همراه اول در قشالق ازبک مخابرات
 منطقه آذربایجان شرقی

کیاست - با هدف توسعه زیرساختهای مخابراتی و دسترسی سریع و آسان به 
سرویس های مخابراتی،طرح های توسعه ای فیبر نوری در شهرستان تیران 
و کرون اجرایی شد.به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه 
اصفهان،با توجه به لزوم استفاده از فناوری های نوین ارتباطی در راستای تحقق دولت 
الکترونیک،با همت واالی تالشگران عرصه ارتباطات در مخابرات منطقه اصفهان 
،مراحل اجرایی طرح فیبر نوری اختصاصی اداره امور مالیاتی و ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه شهرستان تیران و کرون به پایان رسید.گفتنی است اتصال اینترنت از طریق 
نتقال سریع و با کیفیت باالی  شبکه های فیبر نوری به استانداردی طالیی برای ا
داده ها برای مشاغل تبدیل شده و ماهیت نسبتا جدید این فناوری می تواند برخی از 
افراد را برای سرمایه گذاری در این تجارت ترغیب کند. الزم به ذکر است فیبر به جای 
برق برای انتقال داده به نور متکی است و این باعث می شود اتصاالت اینترنت فیبر 
نوری بسیار سریع تری )که قابلیت دستیابی به پهنای باند باالتر را دارند( تسهیل کند.
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کیاست - رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر قم معتقد است در استان قم شهرداری در برخی عرصه های فرهنگی و 
تبلیغی تنها مانده و دیگر ارگان ها به اندازه کافی به وظایف خود توجه نمی کنند.به گزارش احتساب ، حسن مالکی نژاد در جلسه 
شورای سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قم که با حضور شهردار و اعضای شورای سازمان برگزار شد اظهار داشت: یکی از 
اولویت های مهم تهیه اطلس فرهنگی شهر قم است.وی افزود: این موضوع در جلسه اول کمیسیون فرهنگی شورای پنجم به عنوان 
یک نیاز اساسی مطرح شد.رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر قم ادامه داد: سه سال است که روی این اطلس فرهنگی 
کار می شود و به این نقطه رسید که قرارداد تدوین آن بسته شود.وی گفت: توقع ما این است ک این اطلس تا پایان دوره کاری 
شورای پنجم آماده شود چرا که از روز نخست به آن تاکید شده است.مالکی نژاد با اشاره به اینکه در اقدامات فرهنگی شهرداری 
قم نباید تداخل کاری وجود داشته باشد اضافه کرد: دبیرخانه فرهنگ شهروندی در سازمان مستقر است و اولویت بندی اقدامات 
حوزه فرهنگ شهروندی باید دراین دبیرخانه صورت بگیرد.وی تاکید کرد: سازمان فرهنگی شهرداری قم باید بر اساس اولویت هایی 
اقدامات خود را پیش ببرد که هم اثرگذار بوده و هم هزینه های اداره شهر را کاهش دهد.رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی 
شهر قم با گالیه از اینکه برخی سازمان ها و نهادها و شهر کار خودشان را به شهرداری محول می کنند خاطرنشان کرد: در هر مناسبتی 
تنها نهادی که از آن توقع می رود، شهرداری است.وی گفت: تکریم شخصیت های بزرگ انقالب تنها وظیفه شهرداری نیست بلکه 
نهادهای دیگر دولتی و غیر دولتی هم باید در این عرصه فعالیت داشته باشند.مالکی نژاد اضافه کرد: شهرداری توان مشخصی دارد 
و اگر بخواهد در یک حوزه بیش از اندازه انرژی و هزینه بگذارد از دیگر مسایل باز می ماند درحالیکه اگر کارها با هم افزایی پیش 
برود میتوانیم به همه امور به طور شایسته رسیدگی کنیم.وی ادامه داد: در تمام مناسبت ها از سالروز شهادت شهید سلیمانی گرفته 
تا فاطمیه و محرم و صفر تمام نگاه ها به شهرداری است؛ درحالیکه اینهمه بنگاه دولتی و غیر دولتی دیگر در شهر فعال هستند که 
می توانند اثرگذار باشند.رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر قم گفت: در مسایل فرهنگی و تبلیغی نسبت به شهرداری 
قم توقع بیش از اندازه وجود دارد که باید این شرایط برطرف شده و هر نهادی وظایف خود را بپذیرد.وی خاطرنشان کرد: در هیچ 
استانی شهرداری اینهمه توان خود را برای امورات فرهنگی به کار نمیگیرد اما شهرداری قم به دلیل جایگاه خاص شهر برای 
این موضوع توان ویژه ای به کار گرفته است. این موضوع اما نباید موجب کم کاری ارگان های دیگر در پاره ای از موضوعات شود.

راه اندازي بازارچه در منظریه و ناحیه غرب شهرکرد با جدیت دنبال شود     
 کیاست - رییس شوراي اسالمي شهرکرد گفت: در راستاي راه اندازي بازارچه در ناحیه غرب و منظریه باید موارد الزم 
توسط مسووالن امر در شهرداري شهرکرد با هماهنگي اداره راه و شهرسازي پیگیري شود.فرهاد رئیسي در سیصد و 
هجدهمین جلسه علني شورا با اشاره به اقدامات انجام شده در راستاي ساماندهي مشاغل شهري گفت: فعال نمودن 
ساختمان کارگران فصلي، مشخص نمودن زمین در نقطه اي مناسب جهت ساماندهي مشاغل نیمه مزاحم در سطح 
شهر به ویژه آهن فروشان و انبارهاي ضایعاتي، بازارچه ناحیه غرب و منظریه و مشکالت غرفه داران باید سریعا پیگیري و 
رفع شود.رئیسي گفت: در ناحیه غرب باید شهردار ناحیه براي راه اندازي بازارچه رایزني هاي الزم را با مالکان و کشاورزان 
انجام دهد و در منظریه نیز اداره راه و شهرسازي موظف است زمیني را براي احداث بازارچه به شهرداري تحویل دهد. 
رییس شوراي اسالمي شهرکرد خاطرنشان کرد: مشکالت غرفه داران با نامه نگاري رفع نمي شود بلکه باید جلسات 
مربوطه برگزار و منجر به خروجي شود در غیر این صورت مشکالت با مسووالن ارشد استان مطرح و پیگیري شود.

لزوم تداوم همراهی شهرداری مشهد در حوزه مسوولیت های اجتماعی
کیاست -  مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: شهرداری در حوزه مسوولیت های اجتماعی و حمایت از ایتام در شهر 
مشهد، می تواند ما را به خوبی همراهی کند. حمایت و همراهی های شهرداری مشهد تاکنون نیز قابل تقدیر و تشکر است.به 
گزارش احتساب به نقل از  پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد مرتضی بختیاری صبح امروز در دیدار خود با شهردار مشهد، اظهار 
کرد: هدف از سفر به مشهد ابتدا بحث ساخت هزار واحد مسکونی در این شهر است که باید زیرساخت های آن را فراهم کنیم.
وی افزود: نکته دوم تعیین تیم مهندسی و مشاور برای این پروژه امری مهم است. همچنین در این رابطه بر اساس تفاهم نامه ای 
صورت گرفته باید الیحه ای به شورا ارایه شود وعالوه برآن در بحث مسوولیت های اجتماعی نیز شهرداری پای کار باشد.مدیرکل 
کمیته امداد امام خمینی )ره( بیان کرد: همچنین طرح "ایران مهربان" با حضور معاون اول رییس جمهور طراحی شد و ایشان نیز 
به صورت کتبی به همه استان ها ابالغ کردند و در استانداری های هر استان دبیرخانه آن لحاظ شده تا ما به امید خدا تا سال ۱4۰۰ 
جشن نبود یتیم بی حامی را در کشور، برگزار کنیم.بختیاری تصریح کرد: شهرداری در حوزه مسوولیت های اجتماعی و حمایت 
از ایتام در شهر مشهد، می تواند ما را به خوبی همراهی کند. حمایت و همراهی های شهرداری مشهد قابل تقدیر و تشکر است.

شهرداری قم در عرصه فرهنگ تنها مانده است

NDF to inject over $595m into 
the stock market by late March

Iran’s National Development Fund (NDF) is going to 
inject 25 trillion rials (about $595.2 million) into the 
country’s stock market by the end of the current Iranian 

calendar year (March 20), as the second support package 
for this market in the current year, the Chairman of NDF’s 
Executive Board Morteza Shahidzadeh said.“We anticipate 
that in the second phase, 2,500 billion tomans (25 trillion 
rials) will be provided to the Capital Market Stabilization 
Fund by the end of the year, supplied from the return of the 
facilities provided [by NDF] to other projects (in previous 
years),” Shahidzadeh told IRIB.According to the official, 
NDF had paid 10 trillion rials (about $238 million) to Capi-

tal Market Stabilization Fund as its first support package for 
the capital market in the current year.“Supporting the capital 
market must be provided over time and gradually,” he said.
The official noted that based on the law on removing barriers 
to production, since the Iranian calendar year 1394 (March 
2015-March 2016), every year, one percent of the resources 
of the National Development Fund should have been alloca-
ted to support the capital market, but this regulation was 
not implemented due to some legal problems.This year, the 
National Supreme Security Council passed a resolution aut-
horizing the National Development Fund to deposit a part of 
its assets directly in the Capital Market Stabilization Fund, 
which was in fact a note in the law that made us able to provide 
money directly to the stock exchange, Shahidzadeh added.

کیاست -  مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: حمایت از صنعت خودرو عزت 
ملی، استقالل و خودباوری را به دنبال دارد و بانک صادرات ایران برای ایفای نقش 
حمایتی خود از این صنعت آماده است.به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، حجت اله صیدی در جریان بازدید از مرکز تحقیقات و نوآوری 
و همچنین خطوط تولید محصوالت جدید خودرو سازی سایپا، افزود: هزینه های 
تولید محصوالت جدید سایپا توسط بانک صادرات ایران تامین مالی خواهد شد و 
برای رسیدن به اهداف بلند این شرکت در کنار آن خواهیم بود. این بانک از طریق 
طرح طراوت در زنجیره تامین برای ارایه انواع خدمات بانکی با سایپا همکاری دارد و 
در همکاری های جدید سقف عملیات بانکی با سایپا افزایش خواهد داشت.وی گفت: 
محصوالت جدید سایپا نیاز به سرمایه گذاری دارد و بانک صادرات ایران به طور ویژه و 
در چارچوب مقررات بانک مرکزی برای تامین مالی این محصوالت برنامه ریزی خواهد 
کرد و به طور بلند مدت در کنار این خودرو ساز خواهد ایستاد.صیدی در این دیدار که 
با حضور مدیران ارشد بانک و نیز مدیرعامل و مدیران بخش های مختلف سایپا انجام 
شد، اظهار کرد: باید از دو منظر به سایپا نگاه کرد. از نگاه بانک به این شرکت به عنوان 
یک مشتری می توان نگریست و گفت که با داشتن بازار مصرف، فناوری تولید، منابع 
مالی و انسانی و نهاده های تولید از قبیل قطعات و مواد اولیه، شرکت سایپا از شرایط 
مناسبی برخوردار است. در نگاه ملی نیز صنعت خودرو به عنوان یکی از چهار صنعت 
اول دنیا در کنار نفت و گاز، بانکداری و فناوری اطالعات مورد توجه  است به همین دلیل 
کشورهایی که دارای صنعت خودروسازی هستند با کشورهای فاقد این صنعت تفاوت  
جدی دارند. حمایت از صنعت خودرو عزت ملی، استقالل و خودباوری را به دنبال دارد 
و دقیقا به همین دلیل مورد تحریم قرار گرفته ایم. رقابت در این صنعت جدی است و 
دشمنان و بدخواهان کشور در تالشند تا مانع تولید خودرو در کشور شوند. مدیرعامل 
بانک صادرات ایران افزود: وظیفه داریم که برای دستیابی این شرکت به اهداف سال 
۱4۰4 و تولید انبوه محصوالت جدید، همکاری نزدیک با آن داشته باشیم و نقش خود 
را ایفا کنیم.صیدی با اشاره به این که پیش بینی کرده بودیم که شرکت فرانسوی رنو در 
ایران قطعه تولید نخواهد کرد و تنها در پی فروش محصوالت خود در بازار ایران است، 
گفت: تولید محصوالت جدید سایپا دیگر ربطی به رنو ندارد و بانک صادرات ایران به 
طور عملیاتی تر برای حمایت از سایپا آماده است.مدیرعامل بانک صادرات ایران با تاکید 
بر این که تامین مالی بانک صادرات ایران در همکاری با سایپا سه جنبه دارد، افزود: 
روال همکاری عادی بانک صادرات ایران از طریق اعطای خدمات متنوع بانکی از جمله 
طرح های طراوت تولید و طراوت توسعه، مرابحه، خرید دین، همیان سپهر و ... ادامه 
خواهد یافت. پاشنه آشیل صنعت خودرو، پلتفرم جدید است و بانک صادرات ایران از 
تولید محصوالت جدید نیز تا تحقق اهداف سال ۱4۰4 به طور کامل حمایت خواهد 
کرد.صیدی با  اشاره  به این  که دو محصول جدید شاهین و آریا امیدواری زیادی برای 
جلب نظر مصرف کننده و مردم ایجاد کرده، اظهار امیدواری کرد که مصرف کننده ایرانی 
این دو خودرو را به محصوالت کره ای ترجیح دهند. وی همچنین برای سرمایه گذاری 
در تولید انبوه خودرو برقی در شرکت سایپا اعالم آمادگی کرد. صیدی در این دیدار 
خواستار ایجاد پلتفرم مشترک فناوری اطالعات بانک صادرات ایران با سایپا شد و افزود: 
با ایجاد این پلتفرم، زنجیره تولید، ارایه انواع خدمات پس از فروش و تحویل خودرو 
به پلتفرم فناوری اطالعات بانک متصل می شود و گردش مالی بهتر مدیریت خواهد 
شد. در این دیدار جواد سلیمانی، مدیرعامل سایپا نیز با قدردانی ویژه از حمایت های 
بانک صادرات ایران و سابقه همکاری موثر این بانک در حمایت از صنعت خودرو گفت: 
همکاری های گذشته بانک صادرات ایران با سایپا جای قدردانی و تشکر دارد، به طوری 
که می توان گفت بانک در شرایط بحرانی به داد سایپا رسید و به ما کمک کرد. وی افزود: 
عملکرد مطلوب و رشد عالی بانک صادرات ایران در سال های اخیر جای قدردانی دارد و 
مرتبا خبرهای خوب و خوشحال کننده ای از بانک صادرات ایران در بهبود صورت های 
مالی و حمایت از تولید و صنعت منتشر می شود. همکاری با این بانک برای ما افتخار 
بزرگی است و مایل هستیم همکاری بیشتری با بانک داشته باشیم. مدیرعامل گروه 
خودروسازی سایپا با ارایه گزارشی از روند تولید محصوالت جدید و تغییرات ایجاد شده 
در این شرکت، از ایده های ارائه شده توسط مدیرعامل بانک صادرات ایران استقبال کرد.

  

شارژ مالی خریداران مسکن با تسهیالت جدید بانک مسکن

 مدیرعامل بانک صادرات ایران :
همکاری بانک صادرات ایران در تولید خودرو برقی سایپا

 مدیر مخابرات اصفهان با رییس دانشگاه آزاد خوراسگان دیدار کرد
کیاست - اسماعیل قربانی مدیر مخابرات منطقه اصفهان در دیداری صمیمانه با پیام نجفی 
رییس دانشگاه آزاد خوراسگان به بحث و تبادل نظر درباره زمینه های همکاری دو مجموعه 
پرداختبه گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان،اسماعیل قربانی در 
این دیدار که در ستاد مخابرات منطقه اصفهان برگزار شد؛ با اشاره به آمادگی مخابرات جهت 
توسعه همکاری با مراکز علمی گفت : با توجه به شرایط کنونی و فراگیر شدن آموزش های آنالین 
و نیاز به توسعه پهنای باند جهت باال بردن کمیت و کیفیت آموزش های غیر حضوری،مخابرات 
آمادگی دارد در زمینه توسعه زیرساختهای الزم جهت تجهیز  دانشگاه ها و مراکز علمی به 
فناوری های روز ارتباطی قدم بردارد.وی افزود : امروزه استفاده از فیبر نوری به عنوان جدیدترین 
بستر ارتباطی شبکه ثابت می تواند تحول عظیمی در افزایش سرعت و کیفیت دسترسی به 
اینترنت فراهم کند.پیام نجفی رییس دانشگاه آزاد خوراسگان نیز در این دیدار ضمن تبریک 
انتصاب مدیر مخابرات منطقه اصفهان بر لزوم افزایش همکاری های موثر و کارساز تاکید 
کرد.گفتنی است در این دیدار سند همکاری دوجانبه به امضای مسووالن دو مجموعه رسید.

 کیاست - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست با برخی نمایندگان 
نتخاباتی  مجلس شورای اسالمی؛ مشکالت ارتباطی و مخابراتی حوزه های ا
آنها را بررسی کرد.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست با برخی نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی ، که دوشنبه ۲۲ دی ماه سال جاری برگزار شد؛ مشکالت 
ارتباطی و مخابراتی حوزه های انتخاباتی آن ها را بررسی کرد.به گزارش اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران, مشکالت مخابراتی و ارتباطی 
حوزه های انتخابی نمایندگان مردم شریف تالش, اردستان و تبریز که در این نشست 
حضور داشتند مطرح و مورد بررسی قرار گرفت وهمچنین راهکارهای فنی برای رفع 
هرگونه مشکالت در این حوزه ارایه شد.در این جلسه مهندس حیدریان, مدیرکل 
امور مجلس, مهندس بیدخام, مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات 
ایران و مهندس حیدری زاده، مشاور مدیرعامل در امور مناطق نیز حضور داشتند.

در دیدار مهندس سلطانی با نمایندگان مجلس
وضعیت ارتباطی برخی از حوزه های انتخابی بررسی شد

 توسعه شبکه همراه اول در روستای ارمک 
 کیاست -با توسعه زیرساختهای مخابراتی،شبکه اپراتور همراه اول در روستای ارمک از 
توابع شهرستان کاشان توسعه یافت.به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی مخابرات 
منطقه اصفهان، بدنبال تقاضای  ساکنین روستای ارمک از توابع  شهرستان کاشان نصب 
سایت نسل سوم تلفن همراه )3G( اپراتور همراه اول در برنامه معاونت سیار مخابرات منطقه 
اصفهان قرار گرفت  و با پیگیری مستمر  مدیریت مخابرات کاشان و مساعدت بی شائبه 
کارکنان  آن معاونت ،تجهیزات سایت مربوطه نصب و در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۹ مورد بهره برداری 
قرار گرفت  .گفتنی است با توسعه سایت مذکور ، کیفیت  شبکه سیار،اینترنت همراه اول و 
پهنای باند  مورد استفاده بهبود قابل مالحظه ای یافت و رضایتمندی مشترکین حاصل شد.

 مدیر مخابرات اصفهان با رییس دانشگاه آزاد خوراسگان دیدار کرد
کیاست - مدیر مخابرات منطقه گلستان از مراکز تلفن شهرهای سنگدوین ، مزرعه 
کتول و همچنین روستاهای حاجی کالته و رحمت آباد بازدید کرد .به گزارش 
احتساب به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ، مهندس غالمعلی 
شهمرادی از مراکز تلفن شهرهای سنگدوین و مزرعه کتول و روستاهای رحمت آباد و 
حاجی کالته از توابع شهرستان علی آباد کتول بازدید و از نزدیک تجهیزات فنی سخت 
افزاری و نرم افزاری را مورد بررسی قرارداد .مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر اینکه 
ارائه خدمات مطلوب به مشریان مستلزم داشتن امکانات مناسب است گفت : توسعه و 
بروززسانی تجهیزات موجب خواهد شد تا سرویسها و خدمات با کیفیت تری در اختیار 
متقاضیان قرار گیرد.وی با همکاران مخابراتی در این مراکز تلفن به تبادل نظر پرداخت 
و با اشاره به اینکه نیاز مشتریان روز به روز در حال تغییر و افزایش است بر همسو شدن 
با خواسته مشتریان تاکید کرد .همچنین در دیدار چهره به چهره مهندس غالمعلی 
شهمرادی با مردم واعضای  شورای شهر های سنگدوین و مزرعه کتول و دهیار روستاهای
 رحمت آباد و حاجی کالته از نزدیک نسبت به نیاز های مخابراتی مردم آگاهی و در 
راستای تامین آنها هماهنگی ها و دستورات الزم صادر شد.مهندس غالمعلی شهمرادی 
در ادامه برنامه بازدید از پروژه های مخابرات ، از نزدیک در جریان روند تاسیس سایت  
روستای رحمت آباد قرار گرفت و با تاکید بر اینکه سایت تلفن همراه روستای رحمت آباد 
با تالش کارشناسان ارتباطات سیار راه اندازی شد گفت : تاسیس این سایت ، موجب 
خواهد شد ارتباطات همراه اول مردم روستای رحمت آباد و توابع آن با پوشش کامل 
و کیفیت حداکثری همراه باشد.الزم به ذکر است سایت تلفن همراه روستای رحمت 
آباد در قالب عملیات فاز ۸ توسعه ارتباطات سیار در استان گلستان انجام شده است .

اجرای طرح های توسعه فیبر نوری در تیران و کرون 

دریافت ISO-10015 به همت مدیریت آموزش بیمه آرمان
کیاست - به همت واحد آموزش بیمه آرمان، گواهینامه ISO ۱۰۰۱۵ مدیریت آموزش دریافت شد.به گزارش احتساب به نقل 
ازروابط عمومی بیمه آرمان، پرهام بیانیان معاون مدیر آموزش بیمه آرمان با اشاره به اینکه استاندارد ISO۱۰۰۱۵ راهنمایی 
برای طرح ریزی و سازماندهی فرآیند آموزش در سازمان ها است، بیان داشت استقرار فرآیند آموزش براساس این استاندارد 
می تواند موثرترین راه درخصوص پایش و اندازه گیری اثربخشی آموزشی باشد که شرکت می تواند با رفع نیازهای آموزشی در 
مسیر تحقق یک “سازمان یادگیرنده” حرکت نماید.بیانیان گفت در این استاندارد، نحوه طرح ریزی یک فرآیند چهارمرحله ای 
شامل: ۱(نیازسنجی ۲(برنامه ریزی ۳(اجرا و 4(ارزیابی اثربخشی آموزشی است و شرکت ها یا سازمان هایی که انتظار کسب 
ارزش افزوده از برگزاری دوره های آموزشی مختلف را دارند این سیستم را مستقر می سازند.وی در ادامه افزود: اجرای اثربخش 
سیستم مدیریت آموزش در شرکت نیازمند تعهد مدیریت، تعهد آموزش گیرندگان و در نهایت تعهد آموزش دهندگان است.

"مسعود بادین"، مدیرعامل بیمه آسیا شد
کیاست - هیات مدیره بیمه آسیا به اتفاق آرا، مسعود بادین را به عنوان نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل این شرکت 
انتخاب کرد. به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی بیمه آسیا، امروز در اولین نشست هیات مدیره جدید بیمه آسیا 
و در اجرای نظام حاکمیت شرکتی، اعضای هیات مدیره به اتفاق آرا، مسعود بادین را به عنوان نایب رییس هیات مدیره و 
... معظمی به عنوان رییس هیات مدیره و اسماعیل مهدوی نیا  مدیر عامل بیمه آسیا انتخاب کردند.بنابر این گزارش، فضل ا
لعاده بیمه آسیا،  به عنوان دبیر هیات مدیره، انتخاب شدند.الزم به ذکر است، در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق ا
با اکثریت آرای سهامداران،  مسعود بادین، فضل اله معظمی، سید مهدی صادقی، اسماعیل مهدوی نیا و محمدرضا عربی 
مزرعه شاهی به عنوان پنج عضو اصلی و مهدی شریفی به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره بیمه آسیا انتخاب شدند.

اخبار بیمه 

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری کرمان خبر داد
     آغاز خط کشی طولی معابر اصلی کرمان از بلوار )22 بهمن(

 کیاست -مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری کرمان از آغاز خط کشی طولی معابر اصلی شهر 
کرمان از بلوار »۲۲ بهمن« خبر داد.به گزارش احتساب ، مهدی طهماسبی افزود: با توجه به آماده شدن رنگ ترافیکی موردنیاز، 
خط کشی طولی معابر اصلی و پرتردد شهر کرمان در دستور کار واحد خط کشی معابر معاونت فنی و اجرایی این سازمان 
قرار گرفت.وی بیان کرد: با توجه به اولویت بندی پویش آسفالت شهرداری و تکمیل آسفالت یک باند از بلوار »۲۲ بهمن«، 
خط کشی این معبر در اولویت قرار گرفت و خط کشی سایر معابر اصلی شهر از این معبر آغاز شد.مدیرعامل سازمان مدیریت و 
مهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری کرمان با اشاره به اینکه دمای هوا و زمان خط کشی در اجرا و ماندگاری آن نقش مهمی 
دارد، افزود: در حال حاضر به دلیل برودت هوا نمی توان شب  ها کار خط کشی را انجام داد و این مهم در روزهای آفتابی و قبل 
از ظهر انجام خواهد شد.طهماسبی ادامه داد: خط کشی معابر، با گرم تر شدن هوا سرعت می گیرد و سعی می کنیم هر معبر را 
یک روزه به پایان برسانیم.وی بیان کرد: با توجه به اینکه کار خط کشی، روزها انجام می شود، از هم شهریان عزیز تقاضا داریم 
با عوامل خط کشی این سازمان همکاری الزم را داشته باشند تا هرچه سریع تر خط کشی معابر به نحو مطلوبی انجام شود.

اختتامیه اولین مسابقه تصویرگری در بیمه ملت
کیاست - آیین اختتیامیه اولین مسابقه تصویرگری »بیمه تصویری« بیمه ملت با موضوع فرهنگ بیمه به مناسبت هفدهمین سالروز 
تاسیس بیمه ملت برگزار شد.تعداد 4۶۸ اثر توسط ۳۳۰ هنرمند به دبیرخانه مسابقه تصویرگری ارسال شد که از این تعداد، ۳۸۳ اثر 
به صورت دیجیتال و ۸۵ اثر به صورت فیزیکی در مسابقه تصویرگری با موضوع فرهنگ بیمه شرکت کردند.شایان ذکر است؛ از تعداد 
77 هنرمند خردسال و ۲۵۳ هنرمند بزرگسال که آثار خود را به دبیرخانه مسابقه تصویرگری »بیمه تصویری« ارسال کردند، ۸۳ نفر 
آقا و ۲47 نفر خانم بودند.بنا بر این گزارش؛ تیم داوری جشنواره، متشکل از کمال طباطبایی، هادی حیدری و محمدرضا میرشاه ولد، 
در یک جلسه 7 ساعته بررسی آثار، خانم ها حمیده خسرویان، رعنا آذرمنش و هما رستمی شاهسواری را به عنوان رتبه اول تا سوم 
انتخاب و نفرات برتر در آیین اختتامیه جشنواره، به ترتیب مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال، 7۰ میلیون ریال و ۵۰ میلیون ریال از سوی بیمه 
ملت به عنوان جایزه دریافت کردند.همچنین به انتخاب داوران  به ۱۰ اثر برگزیده از ۱۰ تصویرگر هدیه ای به رسم یادبود اهدا شد و 
همه آثار رسیده به دبیرخانه مسابقه، از سوی بیمه ملت دیپلم افتخار دریافت می کنند. آثار منتخب، در نمایشگاه آنالین بیمه ملت نیز 
که به زودی برگزار می شود، به نمایش درآمده و در قالب کتابی با همین عنوان منتشر خواهد شد.روابط عمومی بیمه ملت با تاکید بر 
اهمیت بیمه برای جامعه و آحاد مردم و به منظور ترویج مفاهیم بیمه ای، افزایش دانش و آگاهی افراد نسبت به بیمه، توسعه نگرش و 
باور آنها در این حوزه برای افزایش سواد بیمه ای مردم در مقوله بیمه نسبت به برگزاری مسابقه تصویرگری با فرهنگ بیمه اقدام کرد.

گفتنی است در حاشیه مراسم اختتامیه اولین مسابقه تصویرگری بیمه ملت، از مدیران و کارمندان نمونه بیمه ملت در سال ۱۳۹۹ تقدیر 
شد.بر اساس این گزارش، مدیرعامل بیمه ملت با اعطای لوح تقدیر و هدیه ای به رسم یادبود از مصطفی ملکی مدیر بیمه های خودرو، 
محمدعاملی مدیر بازاریابی و یحیی میرزایی پری مدیر توسعه کسب و کار دیجیتال به عنوان مدیران نمونه و عطیه سادات ابطحی 
سرپرست اداره برنامه و بودجه، مجید صیاد رییس صدور بیمه های درمان و فاطمه رازقی رییس بیمه های مسوولیت مجتمع مرکزی به 
عنوان کارمندان نمونه بیمه ملت در سال ۹۹ تقدیر به عمل آورد.گفتنی است؛ آیین اختتامیه اولین مسابقه تصویرگری »بیمه تصویری« 
بیمه ملت با موضوع فرهنگ بیمه،   با حضور مدیرعامل بیمه ملت، جمعی از معاونان و مدیران شرکت و داوران جشنواره برگزار شد.

  

حمایت تخصصی 454 هزار میلیاردی بانک کشاورزی
 از بخش کشاورزی تا ابتدای دی ماه سال 99

 کیاست - بانک کشاورزی در سال ۱۳۹۹ تا ابتدای دی ماه 4۵4 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت معادل ۸۸,۵ درصد از کل تسهیالت پرداختی خود را به صورت 
تخصصی به فعاالن  بخش کشاورزی پرداخت کرده است.به گزارش احتساب به نقل 
از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی، شعب این بانک در سراسر 
بتدای سال ۱۳۹۹ تا دهم دی ماه جمعا بالغ بر ۵۱۳ هزار میلیارد ریال  کشور از ا
تسهیالت پرداخت کرده اند که از این میزان، ۸۸,۵ درصد به مبلغ 4۵4 هزار میلیارد 
ریال به صورت تخصصی در زیر بخش های کشاورزی از جمله زراعت، باغبانی، دام و 
طیور، شیالت و آبزیان، گلخانه ها، مکانیزاسیون ، آبیاری تحت فشار، صنایع تبدیلی و ... 
سرمایه گذاری شده است.شایان ذکر است نسبت تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی به 
بخش کشاورزی در سال جاری نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته حدود یک درصد 
رشد داشته است.این گزارش می افزاید: بانک کشاورزی با هدف تقویت زیرساختهای 
تولیدی بخش کشاورزی و صنایع وابسته،  همچنان پرداخت تسهیالت سرمایه ای 
را در اولویت اعتباری خود دارد و تا دهم دی ماه سال جاری ۵۱ درصد تسهیالت 
پرداختی این بانک به صورت سرمایه ای و الباقی در قالب سرمایه درگردش بوده است.
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 راه اندازی سایت راغب اصفهانی خمینی شهر
کیاست - با همت شبانه روزی تالشگران عرصه ارتباطات در مخابرات منطقه اصفهان، 
سایت BTS راغب اصفهانی متعلق به اپراتور همراه اول، در خیابان بسیج شهرستان 
خمینی شهر راه اندازی شد.به گزارش احتساب به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه 
اصفهان،مدیر مخابرات شهرستان خمینی شهر در بازدید از عملیات نصب و راه اندازی این 
سایت ضمن تقدیر از زحمات و همراهی همشهریان  و نیروی انتظامی گفت : این سایت 
پراتور همراه اول و ارتقا رضایتمندی مردم نصب و  با هدف افزایش پوشش آنتن دهی ا
راه اندازی شده و تاثیر بسزایی در افزایش کمی و کیفی سرویس های همراه اول در این 
شهرستان خواهد داشت.رامین خمسه ابراز امیدواری کرد در صورت همکاری مسوولین و 
اهالی محترم بزودی مشکل پوشش آنتن دهی در دیگر نقاط این شهرستان نیز رفع گردد .
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