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اقتصاد در آستانه بحرانی بزرگ
وحید شقاقی شهری 

اقتص�اد  دانش�کده  ریی�س 
دانشگاه خوارزمی

سرمقاله

دهه پیش رو مهمترین 
و حیاتی تری��ن ده��ه 
اقتص��اد ایران اس��ت. عن��وان دهه 90 را 
باید فرصت سوزی ها بگذاریم زیرا فرصت  
طالیی را در دهه 90 از دست دادیم. وقتی 
از ده��ه 40 ت��ا دهه 90 را در حوزه اقتصاد 
تحلی��ل می کنیم بدتری��ن عملکرد برای 
دهه 90 بوده است. میانگین رشد اقتصاد 
ایران در دهه 90 صفر و میانگین تورم در 

این دهه 24 درصد شد و متوسط ...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه
رکود، سفته بازان را از بازار خارج کرد

 عقب گرد قیمت ها 
در بازار مسکن 

وزیر ارتباطات وعده داد؛ 
 یک ماه اینترنت رایگان 

برای نشاط انتخاباتی
  مهلت استفاده از رویه اعتباری ترخیص کاال   اعالم شد

 ترخیص کاالهای اساسی 
فقط با کد رهگیری

گ��روه صنع��ت و تج��ارت: این روزها موضوع کاالهای دپو ش��ده در گمرکات علی رغم 
کمبود برخی از آنها در بازار و افزایش بهای آنها خبرساز شده است. براساس اظهارات 
معاون فنی گمرک ایران در حال حاضر بالغ بر ۳.۵ میلیون تن کاالی اساسی دپو شده 
وجود دارد و باید برای آنها فکری کرد. این روند نگرانی هایی را در بازار به وجود آوره 
اس��ت تا آنجا که دولت تصمیم گرفته برای تعیین تکلیف این حجم از کاالی رس��وب 

شده تسهیالت و شرایطی را فراهم کند و از صاحبان کاال خواسته با ...     صفحه 6
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تجارت از تاثیر بحران انرژی بر اقتصاد گزارش می دهد

بنگاه های اقتصادی، بازندگان اصلی قطع برق
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علیرض��ا رزم حس��ینی، وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با تاکید 
بر ش��رایط خوب تولید فرش در کش��ور گفت: حدود ۷0 درصد 
کارخانه ها و واحد های تولیدی فرش کشور در شهرستان کاشان 
قرار دارند که بازدیدهای انجام ش��ده نش��ان دهنده فعالیت سه 
شیفت در بسیاری از این واحدهاست. وی با تاکید بر نوآوری هایی 
صنعت فرش ایران در تولید محصوالت با تنوع باال از نظر اندازه 
و طرح، تصریح کرد: وضعیت صادرات این محصوالت خوب 

است و سفارشات مختلفی از سوی ...

وزیر صمت در دویست و بیست و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت در گزارش��ی از وضعیت صنعت خودرو اعالم 
کرد برغم همه فشارهای جنگ تحمیلی اقتصادی و عوارض 
اقتصادی ناشی از کرونا، این صنعت در سال ۱۳99 توانسته به 
رش��د تولید دس��ت یابد. حسن روحانی با تاکید بر پیروزی ملت 
ایران در جنگ اقتصادی گفت: ارقام رشد تولید در بخش های 
مختلف صنعتی کشور، بهترین شاهد بر بی ثمر بودن سیاست 

فشار حداکثری آمریکا است که خود آنها را به ...

نوآوری فرش ایران مورد 
توجه  کشورهای عربی

ایران به مذاکرات  تا توافق 
نهایی ادامه می دهد

 صفحه2  صفحه 6

دسترسی و انتقال تصاویر 
مراکز هسته ای ممنوع

قالیباف از پایان مهلت تعیین شده در قانون راهبردی خبرداد

قاضی زاده هاشمی خبر دادرئیس سندیکای تولیدکنندگان  تشریح کرد

افزایش 800 درصدی قیمت کاغذ طی 5 سال

اقتصاد در آستانه بحرانی بزرگ

ترس بازار سرمایه از حمایت دولت

قرعه کشی مناظره ها ۴۸ ساعت پس از بررسی صالحیت  ها
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران با بیان 
اینکه مهم ترین مش��کل کاغذ، ارز اس��ت ،گفت: از این رو با 
افزایش قیمت قدرت خرید روزنامه ها برای تامین کاغذ مورد 
نیاز کاهش پیدا می کند بنابراین با افزایش جهشی قیمت ارز 
شاهد این وضعیت هستیم.ابوالفضل روغنی در گفت وگو با 
ایلن��ا در ب��اره افزایش قابل توجه قیمت کاغذ روزنامه گفت: 
مهم ترین دلیل افزایش قیمت کاغذ، افزایش نرخ ارز است. 
زمان��ی دول��ت به کاغذ یارانه می داد و افراد می توانس��تند با 
دالرهای ارزان قیمت کاغذ وارد کنند اما دیگر دولت نمی تواند 
این تخصیص ارز را انجام دهد. به همین علت کاغذ به شدت 

گران شده است.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در ادامه 
اضافه کرد: از طرف دیگر تولیدکنندگان داخلی نیز نمی توانند 
پاسخگوی این نیاز باشند، چراکه پیش از این از صنعت داخلی 

حمایت نشده و صنعت داخلی نیز عالقه ای نداشته که کاغذ 
روزنامه تولید کند. بنابراین با وجود مشکل ارز و عدم تولید 
کافی در داخل مشکالتی در این مورد به وجود آمده است. 
پنج سال پیش کاغذ در کشور حدودا هر کیلو ۱800 تومان 
بود اما االن به بیش از ۱۵ یا ۱6 هزار تومان رسیده است. یک 

سال و نیم است که تخصیص ارز برای کاغذ را برداشته اند.
وی افزود: از این رو با افزایش قیمت قدرت خرید روزنامه ها 
ب��رای تامی��ن کاغذ مورد نیاز کاهش پیدا می کند بنابراین با 
افزایش جهشی قیمت ارز شاهد  این وضعیت هستیم. رئیس 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در مورد تغییرات تقاضا 
در حوزه کاغذ بعد از لغو تخصیص ارز به این حوزه تصریح 
کرد: ۵ یا 6 سال پیش، در کشور روزانه ۱20 هزار تن مصرف 
کاغذ روزنامه در کشور بود، در 2 یا ۳ سال گذشته به 60 هزار 
تن رس��ید. امروز بعید اس��ت مصرف کاغذ روزنامه در کشور 
بیش از ۳0 هزار تن در روز باشد. برای تحلیل این موضوع 
باید به دو نکته توجه داشت. یکی اینکه رسانه های دیجیتال 
و فضای مجازی رشد زیادی پیدا کرده و جایگزین رسانه های 
فیزیکی شده است. نکته دیگر هم این است که قیمت تمام 

شده کاغذ افزایش بسیار زیادی داشته است.

ادامه از همین صفحه... رش��د تش��کیل س��رمایه ناخالص ۵- درصد ش��د. از سوی دیگر 
شرایط رکود و تورمی را داشتیم بویژه در دهه 90 آن بار تحمیلی که روی اقتصاد ایران 
شد، قدرت خرید مردم را هم به شدت تنزل داد و مهمتر از همه بی نظمی اجتماعی در 

دهه 90 گسترش پیدا کرد.
در دهه 90 با بحران های جدیدی مثل بحران امید برای حل مسائل مواجه شدیم. مردم 
در دهه 90 امیدوار بودند که بخشی از مسائل اقتصادیشان با شعارهایی که داده شده بود 
برطرف بشود ما شعارهای مهمی را در اقتصاد داده بودیم. قرار بود رونق اقتصاد، رفاه و 
افق روشنی ایجاد شود و اقتصاد به نحوی سامان پیدا خواهد کرد که مردم به یارانه ها 
نیاز پیدا نکنند و امثال این شعارها. ولی دهه 90، مصادف شد با دو بار تحریم، به انضمام 
تصمیمات اشتباهی که در حوزه اقتصادی گرفته شد و ان نظم اجتماعی حاکم بر فضای 

اقتصادی از هم پاشید و شرایط سختی بر مردم گذشت.
در این ش��رایط دهه ۱400 حیاتی ترین دهه در طول نیم قرن اخیر اس��ت. از این منظر 
که ما چالش های انباشت شده اقتصادی داریم که برخی از این چالش ها به یک مرحله 
بحرانی رسیده است. مردم باید بدانند که ما در دهه پیش رو 4 بحران بزرگ آب، جمعیت، 
صندوق های بازنشستگی و پایان عصر صادرات نفتی را در پیش رو داریم. این 4 بحران، 
الیه اول است و در الیه دوم، چالش نظام بانکی و در الیه سوم، چالش هایی مثل بیکاری، 
فضای نامناسب کسب و کار، مثل نابرابری، چالش آالینده ها و دیگر چالش های اقتصادی 
را داریم. اما الیه اول بس��یار بس��یار خطرناک اس��ت. آخرین گزارش ها نشان می دهد که 
هفتاد درصد ایران به مرحله تنش آبی رسیده و نظام بهره وری پایین در بهره برداری از 

آب موجب ش��ده که وارد بحران آب می ش��ویم و این بحران آب خطرناک اس��ت چون 
می تواند موجی از اعتراض استان به استان و روستا به روستا را ایجاد بکند.

رش��د جمعیت به زیر یک درصد رس��یده و برآوردها نش��ان می دهد که اگر نتوانیم یک 
دگرگونی اساسی ایجاد کنیم در پایان این دهه پیش رو رشد جمعیت ایران صفر خواهد 
شد. برآوردها نشان می دهد که رشد جمعیت جهان در 2۱00 صفر خواهد شد اما ما ۷0 
سال زودتر از دنیا رشد جمعیتمان صفر می شود. همچنین صندوق های بازنشستگی به 
مرحله فاجعه آمیز رسیده  و هر چقدر جمعیت دهه ۵0 و 60 به مرحله سن بازنشستگی 

می رسد این بحران عمیق  و عمیق تر می شود.
همچنین پایان این دهه دنیا از واردات نفت عبور خواهد کرد و دیگر چیزی به نام صادرات 
نفت و اوپک و تحریم نفت ایران بی معنی خواهد بود چون خریدار نفتی وجود ندارد و 
دنیا وارد تولید خودروهای برقی خواهد شد. انرژی های نو جایگزین انرژی های فسیلی 
خواهد شد و دنیا به سرعت از نفت عبور خواهد کرد و این 4 بحران، بحران های سطح 
اول ده��ه پی��ش روس��ت. در الیه دوم ناترازی نظ��ام بانکی ما بیش از هزار هزار میلیارد 

تومان است و اصالح نظام بانکی جزو ضروریات است.
این بحران ها را با یک دولت و مخالفین و اینها نمی شود حل کرد این چالشها نیاز به یک 
اجماع دارد، دلسوزی دارد کسانی که دلسوزان این کشور هستند از هر جناحی باید تالش 
بکنند که به دولت منتخب کمک بکنند تا بتواند دس��ت به جراحی های عمیق و بزرگ 
بزند. این بحران ها بدون جراحی های عمیق حل نخواهد شد. با شعار،  با عوام فریبی، با 

به تعویق انداختن، با برخورد مسکن وار این مسائل بدتر خواهد شد.

ادام�ه از همی�ن صفح�ه... نهاده��ای مالی می گذارد که 
ارتباطی با دولت دارند؛ به این معنا که این ش��رکتها اگر 
سهام خود را خریداری کرده یا امهال مالیاتی داشته باشند، 
مشمول معافیت مالیاتی خواهند بود و این امتیازی است 

که از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته شده است.
واقعیت آن است که اتخاذ چنین تصمیماتی به سهامداران 
ش��رکت و مدیران آن برمی گردد که آیا می خواهند وارد 
این فضا بش��وند یا خیر؛ نه اینکه معافیت مالیاتی آنها را 
من��وط ب��ه اجرای تصمیم��ات دولت نمود و بار مالی این 

تصمیمات را عماًل به عهده ش��رکتها گذاش��ت و دولت 
خود را کنار بکشد.

دولت اعالم کرده که کارگزاری ها می توانند تسهیالت 
بانکی بگیرند و این را به عنوان یکی از بندهای بس��ته 
حمایتی اعالم کرده است؛ در حالیکه آنها باید تسهیالت 
گرفته و سهم بخرند تا شاخص رشد کند و برای برخی از 
سهام صف خرید تشکیل شود تا عماًل تقاضا بر عرضه 
پیش��ی گرفت��ه و بورس را رش��د ده��د؛ در حالیکه همه 
جای دنیا، دولتها برای رونق بورس هزینه و منابع مالی 

تزریق می کنند.
ب��ه عن��وان مثال، آمریکا برای حمایت از بازارهای مالی 
خ��ود 2۵00 میلی��ارد دالر مناب��ع تزریق کرد یا در نمونه 
دیگر، اروپا 800 میلیارد یورو از سوی دولتها پول به بورس 
تزریق کرد نه اینکه بگویند وام می دهند تا ش��رکتهای 

کارگزاری سهام بخرند.
محول کردن مأموریت و مس��ئولیت دولت به نهادهای 
مالی نشان می دهد که دولت خود را از بورس و حمایت 

آن به صورت عملیاتی کنار کشیده است.

عضو کمیس��یون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری، ب��ا تاکید بر اینکه اقدامات تبلیغی داوطلبان 
ریاست جمهوری قطعًا رصد خواهد شد، گفت: مدعیان 
ریاست قوه اجرایی اقداماتشان حقوقی و قانونی باشد.
به گزارش ایس��نا، س��ید احسان قاضی زاده هاشمی، با 
اشاره به زمان آغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی کاندیداها، 
اظهار کرد: اگر این بررسی ها تا پایان پنج روز دوم ادامه 
یاب��د، زم��ان اولیه آغاز تبلیغ��ات انتخاباتی نامزدها، 48 
س��اعت پس از اعالم رسمی نتایج بررسی صالحیت ها 
از جانب شورای نگهبان خواهد بود که اواخر این هفته 
است.وی به فراخوان برخی داوطلبان ریاست جمهوری 
برای مناظره با رقبای شان اشاره و تاکید کرد: کمیسیون 
بررس��ی تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری قطعا این 

اقدامات را رصد و بر آن نظارت می کند.
این عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری یادآور شد: در ماده 66 قانون انتخابات ریاست 
جمهوری صراحتًا قید ش��ده که فعالیت های انتخاباتی 
نامزدها از زمان اعالم رسمی نتایج بررسی صالحیت ها 

آغاز و تا 24 ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات ادامه 
دارد.قاض��ی زاده هاش��می تصری��ح کرد: تا پیش از این 
موع��د قانون��ی، هرگونه فعالیت انتخاباتی، تحت قانون 
انتخابات، ذیل کمیس��یون بررس��ی تبلیغات انتخابات 
ریاس��ت جمهوری بررس��ی می ش��ود و این کمیسیون، 

مسئول قانونی بررسی این موضوع است.
وی به جلس��ات کمیسیون بررس��ی تبلیغات انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری اش��اره کرد و گفت: ت��ا به حال دو 
جلسه این کمیسیون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
هفته گذش��ته برگزار ش��ده اس��ت. عضو کمیس��یون 
نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری، افزود: 

در دو جلسه گذشته این کمیسیون، بحث های مفصلی 
درباره فعالیت های انتخاباتی و اس��تفاده از بس��ترهای 
فضای مجازی و پلتفرم های داخلی آن مطرح شد و به 

تصمیمات خوبی رسیدیم.
قاض��ی زاده هاش��می، تاکید ک��رد: طبق قانون در ارائه 
امکانات تبلیغاتی به نامزدها، هیچ تبعیضی نباید باش��د 
و هم��ه نامزده��ا باید از ای��ن امکانات به طور عادالنه و 
برابر اس��تفاده کنند.  وی در بخش دیگری از س��خنان 
خود درباره اقدام برخی داوطلبان به دعوت رقبای شان 
به مناظره تاکید کرد: داوطلبانی که می خواهند در راس 
دس��تگاه اجرایی قرار گیرند باید پایبند قانون باش��ند؛ 
مطالبه جدی ما از کسانی که خود را مدعی رئیس قوه 
اجرایی می دانند آن است که قانون را حتمًا مطالعه کنند 
و اقدامات شان حقوقی و قانونی باشد.  عضو کمیسیون 
نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاس��ت جمهوری افزود: 
اگر چنین اقدامات خالف قانونی روی دهد کمیس��یون 
بررس��ی تبلیغات ریاس��ت جمهوری، قطعا به ش��ورای 

نگهبان گزارش خواهد داد.

ترس بازار سرمايه از حمايت دولت
فردین آقابزرگی

تحلیلگر بازار سرمایه 

يادداشت

مدت��ی اس��ت دول��ت 
ب��ا روش��های مختلف 
بدنبال حمایت از بازار س��رمایه اس��ت و 
ب��رای ای��ن مهم بس��ته ۱0 بندی تعریف 
کرده که از س��و مورد استقبال قرار گرفته 
و از س��وی دیگ��ر با انتقادهای بس��یاری 
رو به رو ش��ده اس��ت.  این بس��ته شاید در 
مرحله حرف جذاب به نظر برسد اما اجرای 
بس��ته ده بندی از س��وی سازمان بورس و 
اوراق به��ادار، ب��ار مالی زیادی را به عهده 

صندوق های سرمایه گذاری و ...
ادامه در همین صفحه

آگهي تجدید مناقصه عمومي-  یك مرحله اي 
پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ایران در نظر دارد راهبري ارائه خدمات عمومي را با تأمین و به كارگیري 
ح�دود پنج�اه نف�ر نی�روي كار در چارچ��وب مق��ررات قانون تعاون،کار و رفاه اجتماعي را به ش��رکت داراي رتبه و 

صالحیت و سابقه کاري مرتبط با موضوع مناقصه و با توجه به شرایط ذیل واگذار نماید. 
1-س��پرده ش��رکت در مناقصه 2.۷00.000.000 ریال به صورت نقدي جهت واریز به حس��اب بانکي ۱400۵۱6۷۱44 

بانک مسکن شعبه پارک دانشجو کد ۱۱82 بنام پژوهشگاه و یا ضمانت نامه بانکي با اعتبار سه ماهه.
2-مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از روز انتش��ار این آگهي به مدت ۳ روز کاری از س��اعت 8 صبح الي ۱4:۳0 به نش��اني: 
تهران، خیابان انقالب، چهارراه فلس��طین، ش��ماره ۱090، ورود به س��اختمان از درب پارکینک ،کوچه خواجه نصیر، 
پالک ۱۱، طبقه دوم، امورمالي، اتاق 20۷و 209 مهلت تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گزار ده روز پس از پایان مهلت 

دریافت اسناد مناقصه.
3-شرکت دارای دفتر مرکزی و فعالیت در شهر تهران برابر اسناد شرکت باشد.

4-اسناد مناقصه در محل موجود است پیشنهاددهندگان ضمن واریز مبلغ ۵00.000 ریال به حساب 2۱۷22۱900۱00۵ 
نزد بانک ملی شعبه دانشگاه تهران کد 8۷ به همراه فیش واریزی جهت دریافت اسناد مراجعه نمایند.

هزینه آگهی با برنده مناقصه است.

مناقصه گزار

 ردصالحیت  15 درصد نامزدهای شوراها
 بی نظمی در قطعی برق غیرقابل پذیرش

 مصمم به اجرای قانون راهبردی براساس مصوبات 
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کشور نیازمند اصالحات واقعی و افق گشا 
 معاون اول رییس جمهوری در توییتی نوش��ت: کش��ور باز هم به 
اصالحات افق گش��ا و واقعی نیاز دارد.به گزارش ایرنا، اس��حاق 
جهانگیری در توییتی نوش��ت: دوم خرداد اس��ت؛ س��الگرد روزی 
که روش��ن ش��د مردم خواس��تار تغییرند و نظام هم انعطاف نشان 
داد.مع��اون اول ریی��س جمهوری تصریح ک��رد: خاتمی و دولت 
اصالح��ات تهدیده��ای جدی بین الملل��ی و منطقه ای را از ایران 
دور کردند و فرصت های نو برای توس��عه ایران و گش��ایش در 
زندگی مردم به وجود آوردند. کشور باز هم به اصالحات افق گشا 

و واقعی نیاز دارد.

تاسف نتیجه مناظره های انتخاباتی
 عضو شورای مرکزی اعتماد ملی با تاکید بر این که اگر تکلیف برجام 
زودتر روش��ن و نتیجه اش مش��خص شود تاثیری روی مشارکت 
عمومی دارد گفت: همیش��ه یک مولفه تعیین کننده در انتخابات 
داریم  که افزایش مش��ارکت می تواند به فعال س��ازی الیه های 
خاکس��تری جامعه بیانجامد و هنگامی که چنین امری رخ دهد، 
سابقه نشان داده رأی به سبد جریان اصالح طلب و منتقدان سیاسی 
و اجتماعی جامعه ریخته می شود و افزایش مشارکت چشم گیری 
ایجاد می کند.محمدصادق جوادی حصار در گفت وگو با ایلنا با اشاره 
به مناظرات انتخاباتی در صداوسیما گفت: امیدوارم در این دوره 
از مناظرات که از س��وی رس��انه ملی پخش می ش��ود، شاهد موج 
طوفنده افشاگری  نامزدها علیه هم نباشیم و کاندیداهای محترم 
به س��مت ایجاد امید گام بردارند تا ناامید کردن مردم.وی یادآور 
شد: در دوره های قبل چیزی جز تأسف هنگام تماشای مناظرات 
انتخاباتی باقی نمی ماند و انس��ان فقط متاس��ف می ش��د! چرا که  
مشاهده می کردیم رئیس فعلی قوه مجریه و مقننه جلوی ملت 

ایستاده اند و همدیگر را متهم می کنند و توقع هم دارند.

برای اولین بار یک زن را تایید کنید
  معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اش��اره به ارس��ال 
نامه ای به شورای نگهبان درباره کاندیداتوری زنان در انتخابات 
ریاست جمهوری گفت: برای اولین بار یک زن را در میان نامزدها 
تایید کنید. به گزارش ایلنا، معصومه ابتکار در توییتر نوشت:  هفته 
گذش��ته در نامه ای به دبیر ش��ورای نگهبان از ایش��ان درخواست 
کردم ظرفیت قانون اساسی برای کاندیداتوری  زنان را درانتخابات 
ریاس��ت جمهوری در نظر بگیرند و برای اولین بار یک  زن را در 
میان نامزدها تایید کنند تا به احیای سرمایه های اجتماعی کشور 

کمک کرده باشند، منتظریم.

شیرینی تکرار نشدنی دولت اصالحات 
 یک فعال سیاس��ی اصالح طلب تاکید کرد: دوم خرداد نش��ان 
داد اگر ما متولی مردم و صاحب اختیارش��ان نش��ویم و آ زادش��ان 
بگذاریم، نتایج بسیار خوبی از انتخاب شان بدست خواهیم آورد.
قاسم میرزایی نیکو در گفت وگو با ایلنا گفت: دوم خرداد جنبش 
اصالحات به بار نشس��ت و با انتخاب س��ید محمد خاتمی دولتی 
روی کار آمد که تهدیدها و مخاطره ها را از کشور دور ساخت، با 
گفت و گوی تمدن ها منزلت ایران را در جهان باال برد، به اقتصاد 
ایران رونق داد، معیش��ت مردم را بهبود بخش��ید. وی ادامه داد: 9 
سفارتخانه قبل از زمان اصالحات تعطیل بود که بعد از انتخابات 
۷6 باز شد و روابط ما با عربستان در بهترین سطح روابط در منطقه 
قرار گرفت، همین طور با سایر کشورهای همسایه. بسیاری از این 
نوع اتفاقات رقم خورد که ای کاش نظام از این ش��رایط اس��تفاده 
مطلوب را می کرد اما مشاهده کردیم بعد از چند وقت که گذشت، 
به مذاق برخی خوش نیامد و قتل هایی زنجیره ای و سایر اتفاقات 
را ب��ه وج��ود آورن��د و ب��ه قول آقای خاتمی هر 9 روز یک چالش را 

به ایجاد کردند.

فتح خرمشهر نقطه عطف تاریخی 
 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی با تاکید براینکه نیروهای 
مس��لح مقتدر جمهوری اس��المی ایران " راهبرد قدرت افزایی 
دفاعی، تهاجمی و بازدارنده " را دستور کار دائمی خود می دانند 
گفت: اجازه نخواهیم داد از اردوگاه دشمنان خبیث و مکار، گزندی 
به این سرزمین مقدس برسد.به گزارش ایلنا در پیام سرلشکر پاسدار 
محمد باقری آمده اس��ت: فتح خرمش��هر ، فراتر از یک پیروزی و 
افتخار در عرصه نبرد با دش��من اش��غالگر در حقیقت یک نقطه 
عطف مهم و تاریخی در عرصه های درخشش ایران و ایرانی برابر 
توطئه های دائمی استکبار جهانی ، از دفاع مقدس در جنگ هشت 
ساله تحمیلی تا دفاع مقدس امروز مدافعان حرم در جنگ های 
نیابتی و مقابله با تروریسم تکفیری به شمار می رود که دستیابی 
به پیروزی های بزرگ سیاسی و نظامی را ضامن تقویت انسجام 
، امنیت و اقتدار ملی و مظهر خودباوری و اعتماد به نفس نس��ل 

های این سرزمین قرار داده است.

مذاکرات برجام بدون عقب گرد
 تحلیلگر ارشد مسائل ژئوپلتیک گفت: در مذاکرات وین، مباحث 
پیرام��ون تحریم ها در بخش ه��ای اقتصادی و مالی تقریباً تمام 
شده، بخشی نیز تحریم هایی هستند که هیات ها در حال گفت وگو 
هس��تند. عبدالرض��ا فرج��ی راد در گفت وگو با ایلن��ا ادامه دارد:  در 
این حوزه آمریکایی ها مقداری  مقاومت می کنند و می گویند این 
تحریم ها مربوط به برجام نیست، در حالی که از منظر هیات ایرانی 
این تحریم ها باید برداشته شود چرا که در دوره حضور ترامپ در 
کاخ سفید این تحریم ها اعمال شده است و هر تحریمی که آن 
زمان بعد از خارج شدن آمریکا از برجام اعمال شده باید برداشته 
ش��ود. طرف ایرانی بر این موضوع تاکید دارد و آنها باید آن را به 
پایتخت های خودشان منتقل کنند. وی با تاکید بر اینکه عقبگردی 
در مذاکرات نیست گفت: عقبگرد به بحران و تنش منجر می شود 
و ایران فعالیت خودش را می کند. س��ه ماهه توافق با آژانس نیز 
تمام شده است و می تواند مشکل زا باشد و از سویی آمریکایی ها 
نیز توان درگیری و تنش در منطقه را ندارند و در استراتژی شان 
درگیری وجود ندارد؛ آنها همچنین در حال خارج کردن نیروهای 
خودش��ان از افغانس��تان هس��تند و همچنین در عراق و سوریه در 

آینده نیروهای خود را خارج خواهند کرد.

سياسي

صحن علنی مجلس ش��ورای اس��المی به محلی برای گالیه ها 
تبدیل شد و نمایندگان در هر زمینه ای انتقاد می کردند که قالیباف 

نیز به تمامی آنها متناسب با قانون پاسخ داد. 
مهمترین بحثی که مطرح شد، مباحث مربوط به مذاکرات هسته 
ای بود که علیرضا سلیمی با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی مبنی 
بر تفکیک قوا، گفت: بر اساس قانون راهبردی مصوب مجلس، 
آژانس انرژی اتمی ۳ ماه مهلت داشت تا به تعهدات خود در قبال 
جمهوری اسالمی عمل کند که این فرصت ۳ ماهه امروز به پایان 
رسیده و دولت باید مصوبات مجلس را اجرا کند. نماینده محالت 
ادامه داد: براس��اس قانون راهبردی کلیه مواردی که فیلم های 
آن ها توسط آژانس ضبط شده باید از امروز پاک شود و صالحی 
رئیس س��ازمان انرژی اتمی از دیروز باید به آژانس انرژی اتمی 
اعالم می کرد که زمان آن ها به پایان رس��یده و باید فیلم های 
ذخیره ش��ده را پاک کنند.وی تصریح کرد: به دلیل پایان فرجه 
ای که به آژانس داده شده بود از امروز باید براساس قانون فیلم 
های ذخیره شده، پاک شود و نباید اجازه داد قانون راهبردی مانند 
قانون اقدام متقابل شود.سلیمی تاکید کرد: در قانون اقدام متقابل 
براس��اس گزارش های 6 ماهه که ارائه می ش��د ش��اهد تخلفاتی 
بودیم و آقایان به قانون عمل نمی کردند و به موجب اصل های 
۵۷، 84، ۷۷ و 8۵ قانون اساسی تمامی اقداماتشان دارای اخطار 
بود.وی خطاب به قالیباف، گفت: شما به صالحی رئیس سازمان 
انرژی اتمی دستور دهید زیرا آن ها تاخیر داشته اند و باید دیشب 
ب��ه آژان��س اع��الم می کردند که ذخایر فیلم ها را پاک می کنند. 
این موضوع نص صریح قانون است و شأن مجلس رعایت همین 
موارد اس��ت.نماینده محالت اظهار کرد: ما باید بر قانونی که در 
مجلس تصویب کرده ایم، پافشاری کنیم و آقایان باید به قانون 
عم��ل کنن��د و نکند خودش��ان راه دیگری را بروند و مجلس هم 
مسیر دیگری را، مانند مجلس قبلی، البته این مجلس، مجلس 
قبلی نیس��ت و من عاجزانه خواهش می کنم دس��تورات الزم را 
اعالم کنید.در ادامه رئیس مجلس گفت: این اخطار در دس��تور 
نبود اما به دلیل آنکه موضوع مهمی است باید توضیحاتی بیان 
کنم تا ملت و نمایندگان مجلس بدانند، ما مصمم هستیم حتما 

قانون راهبردی در زمان های خود و براساس مصوباتش اجرایی 
شود. محمدباقر قالیباف تاکید کرد: مقام معظم رهبری هم بر این 
موض��وع باره��ا تاکی��د کرده اند و بعد از ۳ ماه، آژانس انرژی اتمی 
حتما حق دسترسی به تصاویر تأسیسات هسته ای و انتقال فیلم 
های ذخیره شده، را ندارد.قالیباف تصریح کرد: این موضوع کامال 
روش��ن اس��ت و دیروز هم درباره آن بحث و تصمیم گیری ش��د و 

این مسائل را جهت اطالع نمایندگان عرض کردم.

بررسی صالحیت شوراها � 
در ادامه حس��ن محمدیاری در تذکری با اس��تناد به ماده )2۳(

آیین نامه داخلی مجلس خطاب به هیأت رئیسه درباره نظارت 
بر انتخابات شوراها گفت: علیرغم نص صریح قانون، شاهدیم 
بخش اعظمی از کاندیداهایی که تأیید صالحیت ش��ده بودند 

مجدداً صالحیتشان در حال بررسی است که این موضوع خالف 
قانون اس��ت.نماینده رضوانش��هر افزود: اقدامات هیأت نظارت 
شهرستان و استان جز در مورد تأیید صحت انتخابات نافی نظر 
هیأت مرکزی انتخابات نیس��ت.این نماینده مجلس یازدهم با 
اشاره به اصل )98( و )99( قانون اساسی درباره نظارت استصوابی 
عنوان کرد: این نظارت مختص به شورای نگهبان بوده و سایر 
مراجع نباید درباره آن نظر دهند. قالیباف در پاسخ به تذکر این 
نماینده به جلسه با حمیدرضا کاظمی رئیس هیأت نظارت مرکزی 
بر انتخابات شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و گفت: همکاران 
در این هیأت بر اس��اس قانون مباحث را دنبال می کنند و حتمًا 
هرگونه رد صالحیت باید بر اساس اسناد و مدارک دستگاه های 
ذیربط باشد.رئیس مجلس با انتقاد از فضاسازی ایجاد شده درباره 
رد صالحیت تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات شورای شهر 

گفت: این موضوع را بررس��ی کردم و متوجه ش��دم نسبت تعداد 
ردصالحیت شدگان به ثبت نام کنندگان کمتر از ۱۵ درصد در کل 

کشور است که البته یک مورد نیز نباید خالف قانون باشد.
بی نظمی قطع برق غیرقابل پذیرش 

همچنی��ن ه��ادی بیگی ن��ژاد در تذکری ش��فاهی گفت: آقای 
قالیباف همان گونه که اعالم کرده اند به صورت مس��ئله محور 
به موضوعات و عرصه مدیریت ورود می کنند و طی سال های 
گذشته این موضوع را چندین بار بیان کردند.نماینده مالیر با اشاره 
به اینکه یکی از مسائلی که کمیسیون انرژی به آن ورود کرده 
مسئله برق است زیرا این موضوع نگران کننده می باشد، ادامه 
داد: اگر اعالم کنیم که موضوع برق همانند یک بمب س��اعتی 
طی س��ال های آینده عمل می کند، اغراق نکرده ایم.وی افزود: 
س��االنه مصرف برق در کش��ور افزایش پیدا می کند اما تولید آن 
کمتر می ش��ود، س��ال گذش��ته ۵8 هزار مگاوات و در سال جاری 
۵۷ هزار مگاوات برق تولید ش��ده و وزارت نیرو اعالم کرده که 
اعتب��ار الزم ب��رای افزایش میزان تولید برق را ندارد.این نماینده 
مجلس با تأکید بر اینکه س��ران قوا و ش��ورای عالی امنیت ملی 
باید ورود جدی به مسئله تولید برق داشته باشند زیرا آسیب های 
اجتماعی و اقتصادی نگران کننده ای دارد، خاطر نش��ان کرد: تا 
س��ال ۱4۱۵ باید به میزان صد هزار مگاوات تولید برق دس��ت 
پیدا کنیم در غیر این صورت با مشکل مواجه می شویم. قالیباف 
در پاس��خ به تذکر بیگی نژاد گفت: به دلیل اهمیت بحث انرژی 
در بودجه سال ۱400، مجلس در زمینه سرمایه گذاری در تولید 
برق تصمیمی گرفت که در 40 سال گذشته بی سابقه بود و وزیر 
نیرو از این اقدام مجلس تشکر کرد.وی با اشاره به اینکه مجلس 
در حوزه انرژی به وظایف خود عمل کرده اس��ت، ادامه داد: در 
برنامه ۵ س��اله هفتم توس��عه موضوع تولید برق در اولویت قرار 
می گیرد، از سوی دیگر مصارف غیرقانونی وجود دارد که وزارت 
نی��رو بای��د ب��رای جلوگیری از آن تدابیر الزم را اتخاذ کند.رئیس 
مجلس گفت: از رئیس کمیسیون انرژی درخواست داریم تا در 
نشستی با حضور وزیر نیرو، جداول خاموشی را بررسی کند، بی 

نظمی در قطعی برق غیرقابل پذیرش است.

قالیباف از پایان مهلت تعیین شده در قانون راهبردی خبرداد

دسترسی و انتقال تصاویر مراکز هسته ای ممنوع

اخبار كوتاه

سخنگوی دولت تاکید کرد: خبررسانی نادرست با عنوان منبع 
آگاه به زیان منافع ملی است.

به گزارش ایلنا،  علی ربیعی  در خصوص اینکه "اخیرا روندهای 
منبع آگاه و نقل های پرس تی وی بیش از گذش��ته روایت هایی 
متفاوت و بعضا تخریبی علیه مذاکرات وین را منتش��ر می کند. 
علت را در چه می دانید و واکنش شما چیست؟" گفت: در همه 
کش��ورها و براس��اس یک اصل کلی و در زمانی که کش��ور در 
یک عرصه سخت برای احقاق حقوق ملی است، شایسته است 
همگان سربازان میدان در آن عرصه را حمایت کنند و از بیان 
مطالبی که اخالل ایجاد می کند یا موضوع مناقش��ه می ش��ود، 

خودداری کنند.

سخنگوی دولت بیان کرد: در ایران 
با توجه به س��اختارهای موجود این 
انتظ��ار از ارکان حاکمی��ت و به ویژه 
صداوس��یما ب��ه عنوان رس��انه ملی 
بیش از همه مورد انتظار است. یک 
جریان فکری در کش��ور که اعتقاد 
چندانی به شیوه های تعاملی با جهان 
را نداش��تند همواره در این س��الها با 
ادبیات مختلف این مخالفت را نشان 

می دهن��د. بنظ��رم تعام��ل با جهان به نوعی با فلس��فه وجودی 
آنها مغایرت دارد.

وی تاکید کرد: متاس��فانه در دوران 
جنگ اقتص��ادی و رویارویی دولت 
ب��ا جنایت ترامپ ما همواره ش��اهد 
جهت گیری غلط بس��یاری از افراد 
و جریان ه��ا بودی��م و گاه��ی بی��ن 
حم��الت آنها و تخریب های بیرونی 
نمی توانیم تمایزی قائل شویم. حتی 
تا این اندازه پیش رفتند که زمانی نام 
ب��ردن از برج��ام را امری مذموم می 
دانس��تند، هرچند امروز با چرخش زمان و در آس��تانه انتخابات 
چنی��ن نگرش��ی ندارند.حتی در موض��ع افراطی تر از عدم رای 

آوری ترام��پ برخ��ی دچار نگرانی ش��دند. روی س��خن من با 
این افراد نیس��ت همه جریان ها، افراد و گرایش های سیاس��ی 
صاحب و دیدگاه خود هستند و مردم در خصوص دیدگاه های 

آنها قضاوت خواهند کرد.
ربیعی خاطر نش��ان کرد: ماجرا در اینجاس��ت شبکه خبری مورد 
اش��اره به مثابه نمایندگی یک تفکر دقیقا در جهت مخالفت با 
سیاست های ملی در خصوص بودجه و مذاکرات اقدام می کند 
که عاری از صحت است.مقام مسئول و مستقیم مذاکره کننده 
بارها اعالم کرده که این گونه خبررسانی ها جنبه تخریبی برای 
مذاک��رات دارد و روند ش��کل گرفت��ه تحت عنوان منبع آگاه به 

زبان منافع ملی است.

ایران به مذاکرات  تا توافق نهایی ادامه می دهداصولگرایان راضی به رای آوردن با مشارکت حداقلی 
دبیرکل جمعیت زنان مس��لمان نواندیش با بیان اینکه طیف های ثابتی در جامعه از 
اصولگرایان و از اصالح طلبان حمایت می کنند گفت: جریان رقیب از این موضوع ابایی 
ندارد تا فقط طیف طرفدارشان به آنها رای دهد و حتی راضی به رای آوردن با شرکت 
حداقلی مردم هس��تند. اما اصالحات، به مش��ارکت باالی 60 درصدی مردم و آش��تی 
آن ها با صندوق های رأی می اندیشد و در صورتی که بتواند اعتماد آن ها را به کاندیدای 
موردنظر خود جلب کند، قطعا برنده انتخابات خواهد بود. فاطمه راکعی در گفت و گو با 
ایرنا گفت: در ادامه انتخابات باید دید کدام یک از داوطلبان اصولگرا به نفع نامزد اصلی 

شان کنار می روند. آن زمان می توان مطمئن بود که نامزد نهایی ما با کدام نامزد به رقابت می پردازد. وی نامزد نیابتی را 
فیصله  یافته در جبهه اصالحات عنوان کرد و گفت: از دوره مجلس ششم تاکنون برای مسعود پزشکیان احترام خاص قائلم 
و او را شخصیتی ممتاز، پاکدست، شجاع، و مسئولیت پذیر می شناسم. او در کالم صداقت دارد و برای تبعیض زدایی از 
همه اقشار و گروه های اجتماعی، از جمله زنان، جوانان و اقوام، انگیزه قوی دارد و دغدغه ی بزرگش، کارگران، روستاییان، 

محرومان و آسیب دیدگان اجتماعی است. 

وزیر صمت در دویست و بیست و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در 
گزارش��ی از وضعیت صنعت خودرو اعالم کرد برغم همه فش��ارهای جنگ تحمیلی 
اقتصادی و عوارض اقتصادی ناشی از کرونا، این صنعت در سال ۱۳99 توانسته به رشد 
تولید دست یابد. حسن روحانی با تاکید بر پیروزی ملت ایران در جنگ اقتصادی گفت: 
ارقام رشد تولید در بخش های مختلف صنعتی کشور، بهترین شاهد بر بی ثمر بودن 
سیاست فشار حداکثری آمریکا است که خود آنها را به اعتراف به شکست این سیاست 
ها وادار کرده اس��ت و با توجه با مذاکرات اخیر انجام ش��ده در وین، به صراحت آمادگی 

خود را برای رفع تحریم ها وفق برجام اعالم کرده اند. ما به مذاکرات تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد.روحانی تصریح کرد: 
صنعت خودرو که در سخت ترین شرایط، توانسته مقاومت کند و تولید خود را افزایش دهد، قطعا با تغییر شرایط و گشایش 
در دسترسی به بازارهای خارجی و کاهش هزینه مبادله، فضای مساعدتری را تجربه خواهد کرد و رشد و توسعه خود را در 
محیط اقتصادی متعادل تر ادامه خواهد داد. سیاست دولت نیز حمایت از این صنعت و تقویت توان رقابتی خودروسازهای 

داخلی خواهد بود.

ربيعی از خبررسانی نادرست برای تخريب مذاكرات وين انتقاد كرد

جریانی خاص بدنبال تقابل ایران با جهان

 داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: در حوزه سیاست 
خارجی باید مشخص شود که ما اهل تعامل هستیم یا تقابل 
و برای منطقه و پانزده کشور همسایه چه برنامه ای داریم.

به گزارش ایرنا، محمد ش��ریعتمداری با تاکید بر اهمیت 
سیاس��ت موازنه قوای بین الملل، ادامه داد: باید مشخص 
شود رویکردها در تعریف نقش شرق و غرب در این موازنه 
چیست. اگر اعتقاد به تعامل گسترده نداشته باشیم یعنی به 
ابزار تعامل در سیاست خارجی ملتزم نیستیم. وی گفت: 
سیاس��ت خارجی به ماهو سیاس��ت خارجی که مورد نظر 
کش��ور نیست، سیاس��ت خارجی برای رسیدن به اقتصاد 
و تکنولوژی روز دنیا اس��ت، کس��ی غیر این اعتقاد دارد؟ 
وی گفت: مرزها و مرزنشینان از عوامل توسعه اقتصاد و 
بازرگانی هستند و نباید به آنها به چشم مزاحم نگاه کرد، 
بسیار بدیهی است از مرزی که کاال عبور نکند تانک عبور 
می کند.شریعتمداری با اشاره وضعیت اختالفات سیاسی 

بین افراد و قوا اظهار کرد: اختالف و تنازع ملت را بیچاره 
کرده اس��ت، مردم از این دعواها، از پش��ت تریبون حرف 
زدن ها با یکدیگر خسته شدند. وزیر کار با اشاره به سابقه 
تاریخی منازعه در از بین بردن و تخریب اهداف سیاسی 
کش��ور افزود: چرا اهداف مش��روطه که در ظرف زمانی 
خودش اهداف بزرگی بود از بین رفت، غیر از تنازع بود؟ 
اهداف امام )ره( و ارزش های انقالب اس��المی مثل رفع 
تبعی��ض، عدال��ت، انتقال اختیار تصمیم گیری به ملت آیا 
همان بار معنایی اولیه را با توجه به اختالفات در اذهان مردم 
دارد؟   شریعتمداری با اشاره به اتفاقات آبان 98 و خسارتی 
که مردم و نظام دیدند افزود: باید حوادث پس از افزایش 
بنزین وقتی بررسی شود. این اتفاقات ریشه در اختالف و 
اختالف قوا داشت، ریشه در عدم همفکری مشترک برای 
اجرای آن داشت و باعث شد همه ما و مردم و نظام آسیب 
ببینیم و اگر این روش اصالح ش��ود حتما چنین وقایعی 
رخ نخواهد داد.وی  افزود: اگر بتوانیم بر اس��اس گفت و 
گ��وی مل��ی یک ائتالف بزرگ برای همکاری اقتصادی، 
بین المللی، جوانگرایی، کارآفرینی، حاکمیت قانون، مبارزه 
با فساد و شفافیت ایجاد کنیم هیچ کسی مخالفت نخواهد 
کرد، وقتی ش��فافیت ایجاد ش��ود از درب دیگر فساد خارج 
خواهد ش��د و جوانان بدلیل عدم اختالف و وابس��تگی به 
راحتی می توانند برای ش��فافیت اقتصادی گام بردارند و 

همین باعث کارآمدی نظام اجرایی می شود.  

نماین��ده س��نقر در مجلس با اش��اره ب��ه طرح تحقیق و 
تفحص از استانداری کرمانشاه گفت: گزارشات متعددی 
از تخلفات استانداری کرمانشاه آمده که حاکی از تخلف 

6 هزار تا ۷ هزار میلیاردی است.
سیدجواد حسینی کیا در گفت وگو با خانه ملت، در خصوص  
طرح تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه گفت: چرا 
عده ای هیاهو به راه انداخته و می خواهند اصل تحقیق و 
تفحص را به حاشیه ببرند، این واکنش ها نشان می دهد 
که درست تشخیص داده ایم. برخی افراد ۵ دقیقه حرف 
می زنند و ۱0 بار آب می خورند و کامش��ان خش��ک می 
ش��ود، می دانند که در مجموعه ش��ان مشکل وجود دارد 
که امروز لرزه بر اندام آنها افتاده است که این تحقیق و 
تفحص مشت آنها را باز خواهد کرد و شخصیت پوشالی 
که برای خود ساخته اند را رو خواهد کرد.وی افزود: آقای 
بازون��د بن��ده را مته��م به باج خواهی کرده در حالیکه اگر 
ایش��ان به یاد بیاورند، در اتاق بازرگانی حکم بخش��دار را 
به همراه خود آورده بودند و اکنون مش��خص اس��ت که 
باج خواه کیست، شما بیش از همه استانداران به این کار 

معروف هستید.
وی بیان کرد: باج خواهی آن است که شما لیست 20 نفره 
ای را برای اعضای ستاد آقای روحانی به آقای جهانگیری 
بدهید. این باج خواهی و فساد و خیانت است نه اینکه 4 
نفر بخواهند از اداره ای به اداره دیگر براساس قانون جابجا 

شوند. شما خودتان به جاده خاکی رفته اید که در برخی از 
حوزه ها 2 بار از شما بخواهند فرماندار و بخشدار را  تغییر 

می دهید که نشان دهنده باج خواهی است.
نماینده س��نقر ادامه داد: آقای بازوند پاس��خ دهند، علت 
جابجایی یا در آس��تانه جابجایی برخی از نزدیکان ش��ما 
اخالقی بوده یا به خاطر فساد مالی صورت گرفته است؟ 
به خاطر همین است که تحقیق و تحفص لرزه بر اندام 
عده ای انداخته که دست برخی ها را رو می کند و برای 
مردم نمایان می کند.حسینی کیا افزود: در خصوص آمار 
بیکاری و اشتغال استان کرمانشاه، ایشان اعالم کردند که 
از 2۱.۷ به ۱4.9 رسیده است. این چه اشتغالی است که 
ایجاد شده ولی کسی سرکار نرفته است؟ نماینده سنقر در 
مجلس ادامه داد: منابع عمرانی درکجا هزینه شده است 
در حالیکه مشکالت راه، آب، فاضالب و مشکالت مرزی 

در تمام نقاط استان مشاهده می شود.

نماينده سنقر داليل تفحص را تشريح كردشريعتمداری بر داشتن برنامه برای منطقه و كشورهای همسايه تاكيد كرد

تخلف ۶ تا ۷ هزار ميلياردی در استانداری كرمانشاهتعامل يا تقابل، چالش اصلی سياست خارجی
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 سرمایه اجتماعی، سنگ زیر بنای توسعه
 رئیس کل بانک مرکزی گفت: س��رمایه اجتماعی، س��نگ زیر 
بنای توسعه است. در بررسی علل اختالف سطح توسعه اقتصادی 
کشورهایی که دارای سرمایه اقتصادی و انسانی یکسانی هستند، 
به نظر می رس��د، س��رمایه اجتماعی عامل متمایز کننده درجه 
رش��د و توس��عه یافتگی بوده است. به گزارش ایسنا، عبدالناصر 
همتی در اینستاگرام افزود: سرمایه اجتماعی بطور کلی شامل 
نهادها، روابط، گرایش ها، ارزش ها و هنجارهایی اس��ت که بر 
رفتارها و تعامالت بین افراد حاکم است. در سطح کالن، سرمایه 
اجتماعی باال به مفهوم وجود رابطه خوب میان دولت و جامعه 
اس��ت که می توانیم با تقویت س��رمایه اجتماعی، ایرانی بهتر و 

پیشرفته تر داشته باشیم.

سامانه صیاد با اختالل مواجه نیست
 در هر ثانیه به طور متوس��ط ۱8 چک در »س��امانه صیاد« ثبت 
می شود.به گزارش ایلنا در مدت 9 ساعت بالغ بر 4۳ هزار فقره در 
»سامانه صیاد« ثبت شده است.همچنین یادآور می شود سامانه 
صیاد با هیچ گونه اختاللی در روند فعالیت های خود مواجه نبود 
و فرآیندهای ثبت صدور، تأیید و انتقال چک های جدید در این 

سامانه به روال عادی در جریان است.

کاهش تعداد و مبلغ چک های برگشتی
  تازه تری��ن آم��اری که بانک مرک��زی از جریان مبادالت چک 
منتشر کرده ، نشان می دهد که در فروردین سالجاری بیش از 6.9 
میلیون  فقره چک به ارزش هر ۱48 هزار میلیارد تومان مبادله 
شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 2۷.8 و 42.۷ درصد 
کاهش یافته اس��ت. به گزارش ایس��نا، معادل 6.4 میلیون فقره 
با ارزش ۱۳2 هزار و 200 میلیارد تومان از چک های مبادله ای 
وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 28 و 4۱.8 
درصد کاهش دارد. در کنار چک های وصولی بالغ بر ۵69 هزار 
فق��ره چک برگش��ت خورده که از نظ��ر تعداد و مبلغ چک های 
برگشتی به ترتیب با  2۵.4 و 49.۳ درصد کاهش داشته است. 
در این مدت، در اس��تان تهران بیش از س��ه میلیون فقره چک 
با ارزش��ی معادل 69 هزار و 900 میلیارد تومان مبادله ش��ده که 
بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور 
است. در فروردین ماه کل کشور حدود ۵49 ه�زار فق�ره چ�ک 
ب�ه ارزش��ی بیش از ۱4 ه�زار و 600 میلی�ارد تومان به دالیل 
کسری ی�ا فق�دان موج�ودی برگش�ت خورده است که از نظر 
تعداد و ارزش 96.۵ و 92.4 درصد از کل چک های برگشتی به 

دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

اصالح الیحه مالیات بر ارزش افزوده 
 الیح��ه مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده که پی��ش از این در مجلس 
تصویب شده و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، برای 
تامین نظر شورای نگهبان اصالح شد. به گزارش ایسنا ماده 60 
مصوبه با موضوع اصالح ماده 244 قانون مالیاتهای مس��تقیم 
بدین شرح اصالح شد: »مرجع رسیدگی به کلیه اختالف های 
مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری 
پیش بینی شده ، هیأت حل اختالفات مالیاتی است . هر هیأت حل 
اختالف مالیاتی  از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:۱- یک 
نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور2- یک نفر از میان قضات 
بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و 
امانت به درخواس��ت س��ازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل 

دادگستری هر استان«

ریزش 20 هزار و 420 واحدی بورس
  ب��ورس اوراق به��ادار ک��ه این روزها روی دنده لج کاهش قرار 
گرفت��ه از ابت��دای ب��ازار تا پایان رون��د کاهش به خود گرفت، به 
گون��ه ای ک��ه در پای��ان معامالت با ریزش 20 هزار و 420 واحد 
ب��ه رق��م یک میلیون و ۱0۷ هزار و ۷9۷ واحد رس��ید.همچنین 
ش��اخص کل با معیار هم وزن با کاهش ۳ هزار و 9۵۳ واحد به 
رقم ۳88 هزار و 2۳۱ واحد رسید.ارزش بازار در بورس تهران که 
شامل ارزش روز شرکت های بورسی است به بیش از 4 میلیون 
و 429 هزار میلیارد تومان رس��ید. معامله گران در بورس تهران 
بیش از ۳.8 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 2۷4 
هزار نوبت معامله و به ارزش ۳ هزار و 9 میلیارد تومان رسید.اگر 
ارزش معام��الت فراب��ورس که به بیش از 2 هزار و 6۳9 میلیارد 
تومان رس��ید را هم در نظر بگیریم ارزش معامالت دو بازار از 
۵ه��زار و 600 میلی��ارد توم��ان فراتر رفت. همه ش��اخص های 
بورس قرمز بود، به گونه ای که ش��اخص کل و ش��اخص قیمت 
ب��ا معی��ار وزنی � ارزش��ی ۱.8 درصد کاه��ش یافت.ارزش بازار 
اول و دوم فراب��ورس ای��ران ب��ه بیش از یک میلیون و ۱69 هزار 

میلیارد تومان رسید.

گرانی باالی ۷۰ درصد ۶ گروه خوراکی
 س��ال ۱400 با افزایش تورم در س��ه ش��اخص ماهانه، ساالنه و 
نقط��ه ب��ه نقط��ه در فروردین ماه کلید خ��ورد و به نحوی بود که 
ت��ورم نقط��ه به نقطه که بیانگر می��زان افزایش هزینه خانوارها 
در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل اس��ت تا مرز ۵0 درصد 
پیش رفت. به گزارش ایس��نا، بررس��ی جزئیات گزارش تورم در 
اردیبهش��ت ماه نش��ان می دهد که هزینه خانوارهای ایرانی در 
تامین کاال و مواد خوراکی نس��بت به ماه مش��ابه س��ال گذشته 
46.9 درصد به طور متوسط افزایش دارد.در این افزایش شش 
گروه کاالیی باالی ۷0 درصد گران ش��ده اس��ت؛ به طوری که 
»روغن ها و چربی ها« مانند ماه های قبل همچنان بیش��ترین 
افزای��ش هزین��ه را برای خانوارها داش��ته و ۱08.8 درصد گران 
شده است.این در حالی است که اخیر هم وزارت صمت افزایش 
حدود ۳0 درصدی قیمت روغن را اعالم کرده اس��ت.در س��ایر 
اقالم نیز گروه »چای، قهوه، کاکائو، نوش��ابه و آبمیوه« ۷8.4، 
»شیر، پنیر و تخم مرغ« ۷۵.۳، »ماهی و صدف داران« ۷۳.۱، 
»گوش��ت قرمز و ماکیان«۷2.9 و گروه »گوش��ت قرمز، سفید و 

فرآورده های آن« نیز ۷2.9 درصد گران شده است.

اقتصاد كالن

گـروه اقتصـادی – كـورش شرفشـاهی: دود سـومديريت و 
بی تدبيری بخش های مختلف كشور را درگير می كند، اما هر 
سومديريتی تاثيرات و عواقب خاص خودش را دارد. در حالی 
كه هنوز بهانه ای وجود ندارد و ماه های گرم تابستان نرسيده، 
شاهد قطع برق هستيم. در اين رابطه متهمان بسياری وجود 
دارد. عـده ای اسـتخراج رمـزارز و ماينرها را متهم می كنند و 
عده ای ديگر كم آبی و تاثير آن بر كاهش توليد برق در نيروگاه 
های آبی را بهانه می كنند. در هر صورت هيچ تفاوتی نمی كند 

و قطعی تاثيرات منفی خود را بر جای می گذارد. 

نگرانی از لوازم خانگی � 
این یک واقعیت همیشگی است که در نتیجه قطع یکباره برق، 
لوازم خانگی دچار اشکال می شوند به نوعی که یکباره یخچال، 
کولر، تلویزیون و دیگر دس��تگاه های برقی و الکترونیکی مردم 
آس��یب می بیند که البته هیچ کس هم پاس��خگو نیست اما نکته 
مهمتر بنگاه های اقتصادی هستند که در نتیجه قطع برق، آسیب 

های بسیار سنگینی می بینند. 

چالش بنگاههای اقتصادی � 
بنگاه های اقتصادی در دو بخش تولیدی و توزیعی تعریف می 
ش��وند. بن��گاه ه��ای تولیدی هنوز از بح��ران تحریم ها و تبعات 
ناش��ی از آن خارج نش��ده اند. هنوز نمی توانند مواد اولیه بخرند، 
ماشین آالت شان را تهیه کنند یا ارز محصوالتی که با هزار چالش 
صادر کرده اند، به داخل بازگردانند و از شر قاچاق کاال و واردات 
بی رویه نیز خالص نش��ده اند، در حالی که با معضل قطع برق 
روبرو می ش��وند. بخش دیگر بنگاه های توزیعی هس��تند که به 
دلیل بحران کرونا، مدتهاست از یک هفته تا چند ماه تجربه تلخ 
تعطیلی اجباری را حس می کنند. در هر صورت همه بنگاه های 
اقتصادی درگیر معضل قطع برق هستند. این بنگاه ها که اکنون 
به دنبال جبران ایام تعطیلی یا معضالت تولید هستند، نمی دانند 

چگونه باید تاوان زیان ناشی از قطع برق را بدهند.

زیان رعایت نکردن زمانبندی خاموشی  � 
چالش امری اجتناب ناپذیر اس��ت اما مدیریت و زمان بندی می 
توان��د از تبع��ات منف��ی آن بکاهد. در مورد قطع برق نیز اگر زمان 
بندی اعالم شود، مردم، تولیدکنندگان و فروشندگان می توانند 

شرایط را بر اساس زمان قطع برق تنظیم کنند. اما متاسفانه این 
مهم از سوی وزارت نیرو اتفاق نیفتاده است. جالب اینکه امروزه 
امکان پیش بینی در هر زمینه ای وجود دارد. فقط نگاه به عملکرد 
سازمان هواشناسی نشان می دهد که در مورد برق کمکاری می 
ش��ود. در حالی که این س��ازمان می تواند برای یک هفته و حتی 
یک ماه آینده وضعیت آب و هوا را پیش بینی کند، جای تعجب 
دارد ک��ه چگون��ه وزارت نیرو نم��ی تواند پایگاه داده های خود را 

مشخص و اعالم کند چه زمانی برق قطع می شود.

اهمیت زمان بندی  � 
ش��اید این انتقاد صورت بگیرد که زمان بندی چه اهمیتی دارد؟ 
نکته اینجاست که اگر مردم و دارندگان بنگاه های اقتصادی زمان 
قط��ع ب��رق را بدانند، در همان زمان برق دس��تگاه ها را خاموش 
یا و از مدار خارج می کنند، این در حالی است که امروزه با قطع 
یکباره برق، بسیاری از ماشین آالت خطوط تولید و لوازم خانگی 
دچار خرابی می شوند، به نوعی که تنها برای سوختن یک قطعه 
الکترونیکی، آن دستگاه از مدار خارج می شود و تاسف آور این که 

امکان تامین آن قطعه در داخل وجود ندارد و باید مدت ها صبر 
کرد تا با روش دور زدن تحریم ها و صرف دهها و ش��اید صدها 
میلیون تومان هزینه، آن قطعه را جایگزین کرد. نکته تاسف بار 
اینکه در آن مدت دستگاه از خط تولید خارج می شود و کارگران 
بس��یاری بیکار می ش��وند که تاوان آن را اقتصاد کش��ور می دهد. 
نکته دیگر آنکه تولید کننده می تواند شرایط حضور نیروی کار 
خود را برای س��اعت های قطع برق منظم کند. میتوان س��اعت 
کار را تغییر داد یا شرایطی به وجود آورد که کارگران ناچار نباشند 
در س��اعت های قطع برق بیهوده منتظر آمدن برق بمانند. اگر 
قرار اس��ت برق نیاید، حداقل کارگران می توانند به منزل بروند 

و استراحت کنند.

بحران جدی برای دستگاه های حساس � 
مهمتر آن که تولید بس��یاری از دس��تگاهها به هیچ عنوان نباید 
متوقف شوند و متوقف شدن دستگاه ها نیازمند برنامه ریزی های 
اولیه اس��ت. بس��یاری از دستگاه ها مانند صنایع فوالد، آلومینیوم 
یا موارد دیگر اگر برای مدتی از مس��یر تولید خارج ش��وند، مواد 

مذاب داخل دستگاه سفت میشود و برای خارج کردن مواد مذاب 
سفت شده، باید هزینه های زیادی متحمل شد. بنابراین با اعالم 
زمان قطع برق می توان پیش بینی های الزم را برای این صنایع 

فراهم کرد.

بهانه های واهی  � 
این که مس��ئوالن وزارت نیرو بهانه بیاورند که در تامین و تولید 
برق ناتوان بوده اند، قابل قبول نیس��ت. کش��وری که انواع انرژی 
ه��ا را دارد ح��ق ندارد برای قطع برق بهانه بتراش��د. امروزه انواع 
ذخایر نفت، گاز، زغال سنگ و موارد دیگر در کشور ما وجود که 
ه��ر ک��دام آنها می تواند مبنایی برای تولید برق از طریق نیروگاه 
های حرارتی باش��د. چالش قطع برق در کش��ور ما در حالی است 
که بسیاری از کشورها حتی در رتبه بسیار پایین تر از ما، با معضل 

کمبود یا قطعی برق روبرو نمی شوند.

بی توجهی به انرژی پاک  � 
اینکه دائم بخواهیم بر استفاده از نیروگاه های حرارتی یا هسته ای 
اصرار داشته باشیم، شاید توقع زیادی باشد. اما نکته مهم آن است 
که قسمت های مختلف کشور ما استعداد تولید انرژی به روش 
های سالم و پاک را دارد. بخش قابل توجهی از کشور ما را کویر 
پوشانده که در تمامی شبانه روز انرژی خورشید به صورت مستقیم 
در آن می تابد و فضایی بال استفاده مانده است. در صورتی که اگر 
بتوانیم پنلهای خورشیدی را به صورت گسترده در این بخش فعال 
کنیم، بسیاری از مشکالت مرتفع خواهد شد. نگاهی به وضعیت 
جغرافیایی کشور نشان می دهد که بیشتر شهرهای ایران در تمام 
طول سال از انرژی خورشیدی بهره مند هستند بنابراین می توان 
با نصب پنل های خورشیدی حتی بر روی ساختمان ها، برق مورد 
نیاز از جمله خانه ها را به این روش تامین کرد که متاسفانه تاکنون 

در این زمینه اقدام مناسبی صورت نگرفته است.

فقط شعار و همایش  � 
با نگاهی به وضعیت کلی متوجه می ش��ویم که باید نگاه درس��تی 
به زیر س��اخت ها داش��ته باشیم و از ظرفیت ها استفاده کنیم. بارها 
ش��اهد برگزاری همایش هایی در زمینه مدیریت انرژی بوده ایم، 
همایش هایی که هیچ خروجی نداشته و قطع گسترده برق در سراسر 

کشور نشان می دهد که این همایش ها بیشتر نمایش بوده است

تجارت از تاثیر بحران انرژی بر اقتصاد گزارش می دهد

بنگاه های اقتصادی، بازندگان اصلی قطع برق

اخبار كوتاه

 با ثبت 8000 تراكنش در ثانيه صورت گرفت

رکورد شکنی تراکنش در نظام مالی بانک مرکزی اعالم کرد: ش��کل گیری ش��مایل تازه ای از نظام 
بانکی با کارکردهای نوین منتهی ش��ده، در ذات خود همواره 
چالش های متعددی نیز داش��ت. یکی از چالش های آغاز س��ال 
۱400 پیش روی ش��بکه بانکی، ضرورت آمادگی سیستم های 
نرم افزاری و س��خت افزاری برای ورود به س��ده جدید بود. به 
گزارش ایسنا معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی از رکورد 
شکنی تراکنش های بانکی خبرداد و گفت: افزایش تراکنش ها 
در س��ال گذش��ته بسیار بی س��ابقه بود، از یکم اسفند 99 به بعد 
رون��د افزای��ش تراکنش ها به طور متناوب صعودی بود؛ هر روز 
به جز جمعه ها باالی 220 میلیون تراکنش ش��اپرک در ش��بکه 
به انجام رس��ید. روز 20 اس��فند 2۳۱ میلیون تراکنش ثبت ش��د 

و حتی پنجش��نبه 2۱ اس��فند که تعطیلی عید مبعث بود 2۱6 
میلیون تراکنش ش��اپرک انجام ش��د. این روندهای افزایش��ی 
همچن��ان ادام��ه یافت؛ بطوری که در روز 28 اس��فند99 تعداد 
۳2۵ میلی��ون تراکن��ش در ش��اپرک و 2۵۳ میلیون تراکنش در 
شتاب با پایداری 99.9درصد مدیریت شد. بانک مرکزی در ادامه 
افزود: در مجموع قریب به ۱60 میلیارد تراکنش در سامانه های 
تحت پوش��ش ثبت ش��د. همچنین حدود 400 میلیون تراکنش 
س��امانه های متمرکز و کارت بانک ها، صرفا در 28 اس��فند ماه 

همزمان با اجرای مانورهای ورود به سال ۱400 جز با تمهیداتی 
که پیش��تر اندیش��یده شده قطعا میسر نبود، حاصل این ظرفیت 
سازی ها با همراهی تمامی بانک ها رسیدن به پایداری 99.98 
درصدی سامانه ها بود. همچنین باید در نظر داشت که توسعه 
ارتقای سامانه ها  در راستای پاسخگویی مطلوب به مشتریان در 
شرایطی انجام شد که شبکه بانکی و پرداخت یکی از پرترافیک 
تری��ن مقاطع زمانی به نس��بت حجم فعالی��ت و تراکنش های 
صورت گرفته سپری کرد، به طوری که در سامانه شاپرک هر 

ثانیه 8000 تراکنش و در سامانه شتاب هر ثانیه 6600 تراکنش 
مدیریت ش��د و این مس��اله باعث ثبت رکوردی مثال زدنی در 
مدیری��ت ای��ن حج��م عظیم از تراکنش ها ش��د. بانک مرکزی 
اعالم کرد: در س��ال گذش��ته س��امانه نسیم که سامانه مدیریت 
حس��اب های دولتی بانک مرکزی اس��ت در یک آزمون جدی 
موفق عمل کرد، پردازش بیش از ۱0 میلیون قبض دولتی تنها 
در بازه زمانی 20 اسفند 99 لغایت هفتم فروردین ۱400 جهت 
وص��ول درآمده��ای دولت و س��رویس دهی همزمان به حدود 
۵000 کاربر ذیحساب دولتی در سازمان های دولتی به منظور 
ص��دور بی��ش از ۳00 هزار حواله الکترونیک از دس��تاوردهای 

موفق سامانه نسیم بوده است.

خروج ۹۰ درصد کاالهای اساسی از گمرک  با اخذ تعهدفساد و ثروت  افسانه ای برای افراد خاص دستاورد ارز یارانه ای
عضو اتاق البرز گفت: ارز یارانه ای به جز رانت، فساد و ایجاد مواهب و ثروت های 
افسانه ای برای یکسری افراد خاص، نتیجه ای در بر نداشته است. به گزارش ایسنا 
محمد بهرو با اشاره به اینکه ارز یارانه ای فسادزا بوده و موجب توقف تولید و باز 
ایستادن چرخ های اقتصاد است، افزود: عواید این ارز هیچگاه نصیب تولیدکنندگان 
واقعی و از آن طرف مردم نشده است.نائب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق البرز 
با تاکید بر اینکه امید اس��ت که تکلیف ارز یارانه ای امس��ال در مجلس مش��خص 
ش��ود، عنوان کرد: مش��کالت اخیر در زمینه افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ در 

جامعه به این دلیل بروز پیدا کرد که نهاده های این بخش با ارز یارانه ای به دست تولید کننده نرسیده است.بهرو 
گفت: متاس��فانه نهاده های دام و طیوری که با ارز یارانه ای وارد کش��ور ش��ده بود در بازار س��یاه به چند برابر قیمت 
واقعی به دس��ت مصرف کننده رس��یده اس��ت.وی بیان کرد: حذف ارز یارانه ای به یقین س��بب حذف قاچاق، رانت، 

فساد و سوء استفاده افراد سودجو از بخش های اقتصادی است.

معاون اقتصادی وزارت کشور با بیان اینکه کمبودی در کاالی اساسی وجود ندارد، گفت: 
در ستاد تنظیم بازار قرار شده که 90 درصد از کاالهای اساسی که توسط واردکنندگان 
به کشور وارد شده است، با اخذ تعهد از کمرگ  خارج شود.بابک دین پرست گفت: برای 
کاالی اساسی یک سری مشکالت اداری در هفت بخش وجود دارد که مهمترین آن، 
تامین کامیون برای حمل کاالی اساسی است. در مذاکره ای که با وزارت راه در بحث 
کمبود کامیون انجام شده، قرار است که پایان هفته این مشکل رفع شود.وی افزود: در 
حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۵00 هزار تن کاالی اساسی در انبارهای بندر امام خمینی 

موجود است که این موجودی با احتساب کاالهایی که در حال تخلیه از کشتی ها است، به 4 میلیون و 400 هزار تن می رسد.
معاون اقتصادی وزارت کشور گفت: سایر مشکالت نیز مربوط به ناهماهنگی های میان دستگاه های اجرایی است که علی رغم 
مصوبات بسیار خوب دولت این مشکالت وجود دارد. دین پرست افزود: کمبودی در کاالی اساسی وجود ندارد و علی رغم 

همه محدودیت های تامین اعتباری برای تامین ارز، اعتبار مورد نیاز برای واردات از سوی دولت تامین شده است.

مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: انتظار داریم 
بان��ک مرک��زی در دو هفته آین��ده ۳۵00 میلیارد تومان 
دیگ��ر به صن��دوق واریز کند.محمد ابراهیم آقابابایی در 
گفت وگو با ایلنا درباره میزان تعهد صندوق توسعه ملی 
به صندوق تثبیت اظهار داش��ت: طبق مصوبه، صندوق 
توسعه ملی از سال ۱۳94 مکلف است ساالنه یک درصد 
از منابع ورودی خود را  در صندوق تثبیت بازار س��رمایه 

سپرده گذاری کند.
وی ادامه داد: در ش��هریور س��ال گذشته این رقم به ۵۱0 
میلیون دالر رسید و مسئوالن صندوق توسعه ملی اعالم 
کردند که معادل ریالی  این رقم باید به صندوق تثبیت 
واریز ش��ود که که با نرخ دالر نیمایی محاس��به می شود.
مدیرعامل صندوق تثبیت بازار سرمایه تاکید کرد: طبیعتا 
در طول این چند ماه از شهریور سال گذشته تا به امروز 

ممکن است این رقم باالتر رفته باشد.

آقابابایی افزود: اگر مالک را همان ۵۱0 میلیون دالر قرار 
بدهیم، از آن رقم یک هزار میلیارد تومان در آذر ماه سال 
99 به صندوق تثبیت وارد شده و همچنین ۱0۳4 میلیارد 
تومان بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱400 واریز شد.وی 
تاکید کرد: طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
اعالم شده از تاریخ 2۱ اردیبهشت ماه ۱400 تا سه هفته 
دیگر به بانک مرکزی فرصت داده می شود تا 200 میلیون 
دالر بفروشد و معادل ریالی آن را به حساب صندوق تثبیت 
واریز کند. بنابراین مطابق با اعالم معاون بانک مرکزی 
انتظار داریم در دو هفته آینده ۳۵00 میلیارد تومان دیگر 

به صندوق واریز شود.
مدیر عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با بیان اینکه این 
ارقامی که واریز می شود در ابعاد امروز بازار سرمایه بسیار 
ناچیز اس��ت و نمی توان انتظار داش��ت آثار ان را در صعود 
شاخص دید،  گفت: در آذر ماه سال گذشته هزار میلیارد 
تومان واریز شده که در چهار ماه این هزار میلیارد تومان 
را 8 ب��ار خری��د  و ف��روش کردیم و به 8 برابر رس��انده ایم 
اما و این ارقام نس��بت به وس��عت بازار بس��یار ناچیز است 
.آقابابایی در پاس��خ به این که این ارقام صرف خرید چه 
گروه هایی در بازار ش��د، اظهار داش��ت:  متناسب با ارزش 
بازار گروه ها خرید را انجام می دهیم و گروهی که ارزش 
بازار آن بیشتر باشد ما هم پول بیشتری به آن اختصاص 

دادیم و می دهیم.  

 دبیر شورای اشتغال مناطق آزاد گفت: باید نیاز شغلی مناطق 
مختلف کشور و حتی کشور های همسایه نیازسنجی شود 
تا فارغ التحصیالن را برای اشتغال به آن مناطق بفرستیم. 
در این صورت ضمن اشتغال به کار و شکوفا شدن استعداد، 
می توان از اندوخته این قشر نیز استفاده کرد.مرادخان مرادپور 
درگفت وگو با میزان، با اشاره به رشد بیکاری فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی اظهار کرد: به نظر می رس��د فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی باید خودش��ان تالش کنند، کسی برای آن ها 
کاری نمی کند، باید برای خودشان تشکلی درست کنند تا 
سازماندهی شوند یعنی اطالعات دقیق و مشخصات خود را 
را در آرشیو یا مرجعی ذخیره کنند، تا توجه به دانش و خالقیتی 
که دارند بتوانند راه کارهای مناسب برای اشتغال پیدا کنند.  
وی افزود: باید بین دانِش فارغ التحصیالن و  تجربیاتی که در 
بازار کسب کرده اند، هم افزایی شود تا از نتیجه آن بهره برداری 
کنند؛ این بهترین اقدام از سوی خود دانشگاهیان برای ایجاد 
بستر اشتغال زایی است.دبیر شورای اشتغال مناطق آزاد گفت: 
برخی رشته ها دانشگاهی اصاًل زمینه ای برای اشتغال ندارند؛ 
به عنوان مثال کسی که طراحی خودرو یا طراحی لباس یا 
هوافضا خوانده در کشور زمینه ای برای جذب او به بازار کار 
وجود ندارد.  این کارشناس اقتصادی بیان کرد: درباره الزام 
دستگاه ها به انجام یک سری وظایف در قبال دانش آموخته ها 
خأل قانونی داریم، به عبارتی در کشور اصاًل قوانینی مرتبط 
با این طیف نداریم. بنابراین باید قوانینی به تصویب برسد 

که بر اساسی آن دستگاه ها مکلف شوند درصدی از ظرفیت 
جذب نیرو را به فارغ التحصیالن دانشگاهی اختصاصی دهند. 
وی گفت: به دلیل توسعه نیافتن متوازن بخش خصوصی 
در کشور، دولت بزرگ ترین کارفرمای کشور بوده و قاعدتًا 
س��رمایه های کش��ور در دست دولت است و حتی بیشترین 
ش��اغالن کش��ور در دولت هستند و همه آمارهای مرتبط 
با اش��تغال به دولت منتهی می ش��ود بنابراین باید قوانینی 
تصویب شود که دولت به عنوان متولی در قبال اشتغال دانش 
آموختگان نیز مکلف شود. مرادپوربیان کرد: خأل بزرگ در 
کشور ما این است که هیچ دستگاهی کارمندان یا کارشناسان 
خود را نمی فرستد کشورهای توسعه یافته مدتی آموزش بینند 
دوره ببیند و اشتغال در فضای مجازی را یاد بگیرند و برگردند. 
ما همیشه فکر می کنیم فقط باید در کشور خودمان فسفر 
بسوزانیم و راهکار پیدا کنیم که نتیجه عموماً می شود آزمون 

و خطا و برای ما هزینه درست می کند.

مرادپور از رشد باالی بيكاری در بين تحصيل كردگان انتقاد كردآقابابايی بر انجام تعهدات بانك مركزی تاكيد كرد

ضرورت نيازسنجی و اعزام فارغ التحصيالن به خارجصندوق تثبيت درانتظار 3500 ميليارد صندوق توسعه 
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 رونمایی از پروژه های زیست محیطی
 شهرداری کرج

 ش��هردار کرج در مراس��م رونمایی از پروژه های زیست محیطی 
شهرداری کرج، با تأکید بر اینکه محیط زیست دیگر توصیه نیست 
بلکه یک الزام است، گفت: مدیریت شهری به حوزه محیط  زیست 

توجه ویژه ای دارد.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، علی کمالی زاده با اشاره به اینکه 
کشور در شرایط خشک سالی قرار دارد که منجر به تشدید پدیده 
ریزگردها در بسیاری از نقاط شده است.،افزود: خشک سالی باعث 
کاهش منابع آبی و به تبع منابع غذایی می شود و این موضوع باید 
در سیاست ها و راهبردهای کالن مدیریتی موردتوجه قرار گیرد.
وی بابیان اینکه حوزه محیط زیست نیازمند نگاه ویژه است، گفت: 
محیط زیست شاید درگذشته یک توصیه بود ولی در شرایط حال 

حاضر به یک الزام تبدیل شده که باید در اولویت قرار گیرد.
ش��هردار کرج با تأکید بر اینکه ش��هرداری کرج به حوزه محیط 
 زیست و پروژه های در این خصوص توجه ویژه ای دارد، ادامه داد: 
خوش��بختانه س��ومین تصفیه خانه فاضالب برای احیای فضای 
سبز در کرج با ظرفیت ۱000 مترمکعب در شبانه روز و به روش 
بیولوژیکی IFAS در محله دولت آباد در حال تکمیل و در روزهای 
آینده بهره برداری می شود و تصفیه خانه چهارم و پنجم نیز در دستور 
کار ق��رار دارد و ب��رای تحقق ای��ن مهم برنامه ریزی های مدونی 
صورت گرفته زیرا آبیاری فضای سبز شهری با آب شرب منطقی 
نیس��ت. کمالی زاده با اش��اره به اینکه ش��ورای پنجم برای حوزه 
محیط زیست اهمیت ویژه ای قائل بوده است، خاطرنشان کرد: در 

این خصوص توسعه زیرساخت ها موردتوجه ویژه است.

برگزاری آزمون استخدامی تبدیل وضعیت 
نیروی انسانی 

آزمون اس��تخدامی تبدیل وضعیت نیروی انس��انی شرکت توزیع 
نیروی برق استان گیالن همزمان با سراسر کشور برگزار شد 

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گفت: آزمون 
اس��تخدامی ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان گیالن به منظور 
تبدی��ل وضعی��ت نیروهای ق��راردادی و حجمی صبح روزجمعه 
۳۱ اردیبهش��ت س��الجاری از س��اعت ۱0 ال��ی ۱۱:4۵ دقیق��ه 
باحضور294داوطلب درس��الن دانش��کده فنی و حرفه ایی شهید 

چمران رشت برگزارشد
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن 
،محمد اس��ماعیل هنرمند درتش��ریح این آزمون اظهارداش��ت: 
داوطلبان این آزمون دررش��ته های مهندس��ی برق،کارش��ناس 
خدمات مشترکین،کارش��ناس مالی،کارشناس اداری، تکنسین 

برق و کمک کارشناس مالی بایکدیگر به رقابت پرداختند.
هنرمند در انتها افزود : نیروی انسانی به عنوان مهم ترین سرمایه 
هرمجموعه است که دراین زمینه اصل شایسته گزینی با برگزاری 
آزمون عادالنه به عنوان یک اولویت محس��وب می شود،شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان گیالن از نیروهای توانمند و با دانش 
بهره مند بوده  که این ظرفیت ارزشمندرا برای ارائه خدمت به هم 

استانی ها ایجاد نموده است .

  ضرورت صرفه جویی در مصرف آب
 توسط مشترکین 

  نوراهلل تیموری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به کاهش 
۵0 درصدی نزوالت آسمانی و در نتیجه آن، کاهش آب دهی چاه 
ها و چشمه ها، شرکت آبفا استان تمهیدات ویژه ای جهت سپری 

کردن تابستان بدون آب با همکاری مردم اندیشیده است.
وی با بیان اینکه بهینه س��ازی و تغییر الگوی مصرف در بخش 
آب شرب همواره مورد تاکید است، افزود: پرسنل شرکت در طول 
شبانه روز و با تمام توان از هیچ تالش و کوششی در جهت تامین 
آب سالم و بهداشتی دریغ ننموده و انتظار میرود همشهریان در 
این امر مهم شرکت را یاری کنند تا بتوانیم شاهد توزیع عادالنه 

آب باشیم.
مدیرعام��ل آبف��ا ایالم با بیان اینکه بهینه س��ازی و تغییر الگوی 
مصرف در بخش آب شرب همواره مورد تاکید بوده است، گفت: 
افزای��ش برداش��ت آب از س��د ایالم به می��زان 200 لیتر در ثانیه 
و مدیری��ت مص��رف آب را دو عام��ل موث��ر در پیش��برد این روند 

برشمرد.
تیموری بیان داشت: شرکت آب و فاضالب اعتقادی به مصرف 
نکردن آب توسط شهروندان ندارد بلکه خواستار استفاده بهینه و 

منطقی مردم از آب است.
وی تصریح کرد: تالش می شود با اطالعرسانی به موقع و مناسب 
زمینه مدیریت منابع آبی انجام تا از آب در توسعه پایدار استفاده 

مطلوب شود.
 

   تامین امنیت شغلی وروانی اصحاب رسانه 
بسیار حائز اهمیت است  

مدیرکل امور بانوان وخانواده استاندار آذربایجان غربی در نشست 
با اعضاء کانون بانوان رسانه ای  رسبان استان آذربایجان غربی 
بااش��اره به اینکه یکی از ارکان توس��عه پایدار در هر کش��ور بحث 
رسانه است اظهار داشت تامین امنیت شغلی وروانی اصحاب رسانه 
بس��یار حائز اهمیت  اس��ت . پریس��ا علیلو با تاکید بر اینکه انصاف 
وعدالت بایستی در کار رسانه پا برجا باشد گفت در غیر اینصورت 
نقد منصفانه به فضای مخربی که فضای روانی جامعه را ملتهب 
می کند تبدیل شده وحواشی بوجود آمده سبب دور شدن از اصل 
مسئله می شود . مدیرکل بانوان استاندار آذربایجان غربی در این 
نشس��ت تصریح کرد تس��هیالت بانکی وبسته های معیشتی در 
اختیار بانوان رسانه ای رسبان اذرباجان غربی قرار می گیرد . در 
ادامه این نشست نماینده استانی کانون بانوان رسانه ای رسبان 
آذربایجان غربی با تشریح اهداف این کانون گفت هدف از تشکیل 
کانون بانوان رسانه ای رسبان این است که همه بانوان از اقصی 
نقاط کش��ور برای حل مش��کالت خود دور هم جمع ش��ده ودوراز 
وابس��تگی های حزبی وسیاس��ی حول مشکالت حرفه ای بانوان 

فعالیت داشته باشند .   

اخبار كوتاه

شهرستان ها

اجرا ی پیاده روسازی وآسفالت در ناحیه عظیمیه بومی سازی درب های فلکسیبل در ذوب آهن
مع��اون بهره ب��رداری ذوب آهن اصفه��ان با تأکید بر این که ذوب آهن در پروژه های 
زیست  محیطی نگاه ریالی به موضوع ندارد، گفت: برآوردهای انجام شده برای تعویض 
درب  های فلکسیبل نزدیک به ۷ میلیون دالر بود که با کم تر از نصف این عدد این 
درب  ها بومی س��ازی ش��د مهرداد توالئیان درباره بومی س��ازی درب های فلکسیبل 
ذوب آه��ن، اظه��ار کرد: اهمیت این پروژه برای ذوب آهن بیش��تر مربوط به مباحث 
محیط زیس��ت اس��ت. وی گفت: ذوب آهن اصفهان با تعویض درب های فلکسیبل 
مربوط به باتری شماره ۳ واحد کک سازی از نشت گازهای زائد از اطراف باتری ها 

جلوگیری کرده اس��ت. معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان، تأکید کرد: زمانی که نش��ت گاز از درهای فلکس��یبل 
نداشته باشیم نه تنها پرت گاز نخواهیم داشت، بلکه کیفیت تولید بهتر خواهد شد. وی با بیان این که گاز داخل این 
واحد برای پخت کک است، گفت: زمانی که گاز از این درب  ها خارج می شود، عالوه بر آلودگی محیط زیست، هدف 
پخت کک باکیفیت را از بین می برد، درحالی که وجود گاز به طور کامل در این واجد و جلوگیری از نشت آن موجب 

تولید یکنواخت کک می شود.

مدیر ش��هرداری منطقه س��ه قزوین با اش��اره به اجرای ۱200 مترمربع پیاده رو سازی 
و آسفالت در ناحیه شهری عظیمیه، گفت: اجرای آسفالت، کفپوش و مناسب سازی 
پیاده روها به منظور سهولت در تردد شهروندان جزو اولویت های شهرداری به شمار 
می رود.به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه سه قزوین، محمد ابراهیم عصارزاده 
ضمن اشاره به اهم فعالیت های انجام شده در ناحیه عظیمیه در مدت فروردین ماه سال 
جاری گفت: در سطح ناحیه شهری عظیمیه ۱800 مترمربع آماده سازی معابر با هدف 
افزایش طول عمر آس��فالت و زیرس��ازی مطلوب در مدت مذکور انجام ش��د.وی بیان 

کرد: عملیات تعریض ضلع غرب و شرق جاده اصلی اسماعیل آباد به طول 2.6 کیلومتر در راستای ایمن سازی و کاهش 
تصادفات در حال انجام است.به گفته مدیر شهرداری منطقه سه قزوین، اجرای نهر و جمع آوری آب های سطحی در  
مسیر جاده اسماعیل آباد 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته که در رعایت الگوهای زیست محیطی و بهداشت محالت 
نیز موثر است.عصارزاده تصریح کرد: فروردین امسال ۱200 مترمربع پیاده رو سازی آسفالت در سطح ناحیه عظیمیه 

انجام شد که در ارتقاء سطح رضایتمندی شهروندان نقش بسزایی دارد. 

ششمین مانور اقدام فراگیر شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: ششمین مانور یک روزه فراگیر 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر همزمان با سایر شرکت های توزیع سراسر کشور  

با هدف بسترسازی برای عبور موفق از پیک تابستان با موفقیت پایان یافت.
 به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، غالمرضا حشمتی 
در تش��ریح برگزاری مانور یاد ش��ده اظهار داش��ت: در قالب این مانور 6۵ اکیپ اجرایی 
برای جمع آوری ماینرهای غیرمجاز فعال ش��دند که دس��تاوردهای آن کشف ۷مرکز و 
ضبط بیش از ۱26 دس��تگاه ماینر غیرمجاز بود. وی بیان کرد: از ابتدای ش��روع طرح 

اقدام فراگیر در اس��تان تاکنون، باهمکاری نهادهای نظامی و قضایی بیش از یکهزار 
دستگاه ماینر در استان کشف شده است و پیش بینی میشود بیش از ۱0000 کیلووات 
رمز ارز غیر مجاز در استان فعال باشد که مقابله با آنها از اهداف مهم شرکت می باشد. 
وی اف��زود : ه��ر ی��ک دس��تگاه مانیر معادل یک کولر گازی ب��رق مصرف می کند که 
عالوه بر تضییع حقوق بیت المال باعث ایجاد اختالل در برق رس��انی پایدار به مردم 

در فصل تابستان می گردد.
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان بوش��هر افزود : س��اماندهی انشعاب های 

برق غیرمجاز از جمله اولویت های اصلی و راهبردی شرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر است چراکه تحقق این مهم ارمغان آور برقی پایدار برای مشترکان شرکت در 

استان بوشهر است.
 غالمرضا حشمتی گفت: در این مانور 420 نقطه مورد بررسی قرار گرفت که ۱۷ مورد 

انشعاب غیرمجاز برق نیز در استان کشف و جمع آوری شد.
وی اف��زود: در همی��ن راس��تا مقابل��ه با انش��عابات غیرمجاز برق همچون گذش��ته در 

اولویت های اصلی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شمار می رود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان 
گفت: فرهنگس��ازی و تولید محتوای مناس��ب عاملی 

موثر در افزایش ایمنی راه ها است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان همدان، صفر صادقی راد به مناسبت 
هفته ایمنی راه ها در گفتگویی با تأکید بر اینکه افزایش 
ایمنی راه ها باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: رسانه 
باید در راستای آگاهی بخشی به جامعه فرهنگ سازی 

کرده و تولید محتوای مناسب داشته باشد.
صادق��ی راد مدی��رکل راه��داری اس��تان هم��دان با 
بی��ان اینک��ه توجه به ایمن��ی راه ها زمینه امنیت و رفاه 
شهروندان و مسافران را فراهم می کند، مطرح کرد: باید 
تالش شود تا با اقدامات مناسب ایمنی راه ها افزایش 

و عوامل خطر ساز کاهش یابد.
مدیرکل راهداری استان همدان با تأکید بر شناسایی 

نقاط حادثه خیز و تالش برای رفع و اصالح این نقاط، 
یادآوری کرد: بهره گیری از سامانه های هوشمند نیز 
ب��رای کاهش تصادفات و ارتقای س��طح ایمنی راه ها 
تأثیر گذار اس��ت.این مس��ئول با اش��اره به اینکه امروز 
نیازمن��د برنامه ریزی عملی ب��رای کاهش رفتارهای 
پ��ر خط��ر هس��تیم، تأکید کرد: آم��وزش عابران پیاده 
ب��ا نح��وه تردد در معابر، آم��وزش مقررات راهنمایی و 
رانندگی به موتورسواران، رعایت نکات ایمنی هنگام 
موتورس��واری و ت��ردد در جاده ه��ا، افزایش اطالعات 
ترافیکی و پیشگیری از وقوع تصادفات از جمله مواردی 

است که باید نسبت به آن توجه بیشتری شود.
صادقی راد مدیرکل راهداری اس��تان همدان با اش��اره 
به اینکه عامل انسانی در تصادفات سهم قالب توجهی 
دارد، بیان کرد: سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم توجه به 
جلو و خستگی و خواب آلودگی از مهم ترین عوامل بروز 
حوادث رانندگی هستند.وی تصریح کرد: تالش های 
بسیار خوبی درسالیان اخیر در این استان  برای کاهش 
تصادفات برون ش��هری انجام ش��ده که در این میان 
نقش توسعه و بهینه سازی راه های موجود، تالش های 
مجموعه پلیس راه، توسعه سامانه های هوشمند حمل 
و نقل و نقش آموزشی رسانه ها بسیار موثر بوده است.
گفتنی است 2۷ اردیبهشت  تا دوم خرداد، هفته جهانی 

ایمنی راه نامگذاری شده است.

ش��هردار ق��م از تبدی��ل وضعیت اس��تخدامی خانواده 
ایثارگران شاغل در شهرداری این شهر خبر داد و گفت: 
فرآیند اجرایی تبدیل وضعیت همکاران ایثارگر با قوت 
تم��ام در ح��ال اجرا بوده و احکام اس��تخدامی همکاران 
در کوتاه ترین زمان ممکن صادر می ش��ود. دکتر س��ید 
مرتضی سقائیان نژاد در دیدار حجت االسالم والمسلمین 
هنرمند مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم؛ 
بابی��ان اینک��ه یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیریت 
ش��هری در س��ال های اخیر موضوع امنیت استخدامی 
کارکنان ش��هرداری بوده اس��ت، اظهار داشت: پیگیری 
این موضوع به صورت مستمر از طریق نهادهای مختلف 
ملی و محلی ازجمله وزارت کشور و سازمان شهرداری ها، 
س��ازمان اداری و اس��تخدامی کشور و شورای اسالمی 
ش��هر پیگیری ش��ده است. وی افزود: امیدواریم بتوانیم 
در چارچ��وب قوانی��ن و مقررات قانونی و ضوابط حاکم 
مشکالت تمام همکاران که در شهرداری و سازمان های 
وابس��ته به طرق مختلف مش��غول خدمت رس��انی به 
ش��هروندان عزیز و زائران ش��هر مقدس قم می باشند را 

مرتفع سازیم.
ش��هردار قم افزود: خوش��بختانه در مدت اخیر اتفاقات 
مبارک��ی در ای��ن خصوص ازجمله تفس��یر بند “و” ماده 
44 قانون برنامه پنجم توسعه افتاده که در چارچوب آن 
زمینه تبدیل وضعیت اس��تخدامی بخش��ی از همکاران 

گرامی شهرداری به کارمند رسمی در مشاغل اداری و 
کارگری دائم در مشاغل عملیاتی که جز خانواده محترم 
ایثارگران می باشند فراهم شده است.  شهردار قم گفت: 
با پیگیری های صورت گرفته توسط همکاران معاونت 
برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری از مراجع قانونی 
جهت تکمیل استعالم ها و به روزرسانی مستندات پرونده 
اداری فرآیند اجرایی تبدیل وضعیت همکاران ایثارگر با 
قوت تمام در حال اجرا بوده و احکام استخدامی همکاران 
در کوتاه ترین زمان ممکن صادر می شود. وی خاطرنشان 
ک��رد: موضوعات مختلف مرتبط با خانواده ایثارگران با 
توجه به مجاهدت های آنان در مسیر تحقق آرمان های 
رفیع انقالب اس��المی به مثابه اولویت راهبردی توسط 
مدیری��ت ش��هری مورد پیگیری ب��وده و اهمیت آن به 
تمام مدیران و مسئوالن در سطوح مختلف شهرداری 

و سازمان های وابسته تأکید شده است. 

تبديل وضعيت استخدامی خانواده ايثارگران افزايش ايمنی راه ها با فرهنگسازی و توليد محتوا 

وبینار تخصصی نحوه مشارکت در طرح های فناورانه پاالیشگاه 
زیس��تی نیش��کر ب��ا هدف تبیین و معرفی ط��رح های فناورانه 
در زمین��ه تحقیق��ات فن��ی و مهندس��ی کش��اورزی در صنعت 
نیش��کر از س��وی انجمن مهندسی ماش��ین های کشاورزی و 
مکانیزاسیون ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز و با همکاری 
موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و با سخنرانی اساتید 

دانشگاه برگزار شد.
وبینار تخصصی نحوه مشارکت در طرح های فناورانه پاالیشگاه 
زیس��تی نیش��کر ب��ا هدف تبیین و معرفی ط��رح های فناورانه 
در زمین��ه تحقیق��ات فن��ی و مهندس��ی کش��اورزی در صنعت 
نیش��کر از س��وی انجمن مهندسی ماش��ین های کشاورزی و 
مکانیزاسیون ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز و با همکاری 
موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و با سخنرانی اساتید 

دانشگاه برگزار شد.
در این وبینار که با س��خنرانی دکتر ذکی دیزجی، رئیس هیات 
مدیره انجمن و عضو هیات علمی گروه مهندس��ی بیوسیس��تم 
دانش��گاه ش��هید چمران اهواز و دکت��ر طاهرخانی مدیرعامل 
موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر برگزار شد، مباحثی 
در رابطه با تحقق نفوذ فناوری در صنعت نیش��کر و طرح های 
فناورانه مرتبط با مهندس��ی بیوسیس��تم و مکانیزاس��یون ارائه 
ش��د. ابتدا دکتر دیزجی بر لزوم کاربردی ش��دن مجموعه رشته 
مهندسی بیوسیستم )مهندسی مکانیک بیوسیستم، ماشینهای 
صنایع غذایی و مکانیزاس��یون کش��اورزی( و پژوهشهای آن در 
ح��ل مش��کالت و معضالت صنعت کش��اورزی تاکید کردند. 
همچنی با توجه به بین رشتهای بودن این مجموعه رشته ها، 

به برخی تواندمندیهای فارغ التحصیالن اشاره کردند.
بهینه سازی تولید خوراک دام و طیور و آبزیان، بهینه سازی کود 
زیس��تی، بهینه س��ازی، تولید و مصرف انرژی زیستی، طراحی 

و مدیریت ماش��ین آالت اختصاصی نیش��کر با رویکرد برداشت 
س��بز و مدیریت ضایعات و تولید محصوالت جانبی از عناوین 

مطرح شده در این وبینار بود.
در این وبینار، مدیرعامل موسس��ه تحقیقات و آموزش توس��عه 
نیشکر با اشاره به ایجاد پاالیشگاه زیستی با محوریت شرکت 
توسعه نیشکر در خوزستان گفت: در مهرماه سال گذشته، تفاهم 
نامه همکاری سه جانبه بین سازمان تحقیقات آموزش و ترویج 
کشاورزی، ستاد توسعه زیست فناوری و شرکت توسعه نیشکر 
به امضا رسید. دکتر کوروش طاهرخانی افزود: این تفاهم نامه 

در راستای توسعه پایدار صنعت نیشکر با هدف تکمیل زنجیره 
صنایع جانبی و ایجاد ارزش افزوده منعقد ش��د و بر اس��اس آن، 
س��ازمان تحقیقات آموزش و ترویج کش��اورزی آمادگی خود را 
برای بکارگیری دانش و توان محققان خود برای افزایش بهره 

وری صنعت نیشکر اعالم کردند.
وی افزود: اس��تفاده از پس��ماندها و پساب های نیشکر به روش 
پاالیش زیستی و ایجاد ارزش افزوده از جمله اهداف پاالیشگاه 

زیستی در خوزستان است.
مدیرعامل موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر در بخش 

دیگری از سخنان خود اظهار داشت: توسعه نیشکر دروازه ورود 
مکانیزاس��یون اس��ت و از دانش نوین و ابزارهای جدید در این 

عرصه برخوردار است.
طاهرخانی با اشاره به عملیات مکانیزه نیشکر تاکید کرد: پیچیده 
ترین و متنوع ترین ماش��ین ها و ادوات کش��اورزی در صنعت 
نیشکر به کارگیری شده و تنها عملیات کشت نیشکر به صورت 

غیرمکانیزه انجام می شود.
وی ب��ا تبیی��ن و معرفی طرح ه��ای فناورانه در زمینه تحقیقات 
فنی و مهندس��ی کش��اورزی در صنعت نیش��کر عنوان کرد: از 
جمله مسائل و دغدغه های شرکت توسعه نیشکر مکانیزاسیون 
کشاورزی است که انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و 

مکانیزاسیون ایران می تواند در این مورد مشکل گشا باشد.
مدیرعامل موسس��ه تحقیقات و آموزش توس��عه نیشکر با اشاره 
به برداش��ت س��بز نیش��کر تصریح کرد: این شرکت گام به گام و 
بر اساس تعهدات موجود، در راستای برداشت سبز گام برداشته 
و در زمین��ه پوش��ال، بس��ته بندی و انتق��ال و نگهداری آن نیز 

اقداماتی انجام شده است.
طاهرخانی با اش��اره به چالش های برداش��ت سبز افزود: گذر از 
برداشت سوخته به سبز چالش های متعددی به دنبال دارد که 
انجمن مکانیزاسیون ایران می تواند در طرح ها و پژوهش های 

مختلف این دغدغه ها را برطرف نماید.
وی از افزایش ضایعات نیش��کر، افزایش چش��مگیر خاش��اک، 
محدودی��ت در دروگره��ا، موت��ور دس��تگاه، ایمنی، سیس��تم 
هیدرولیک، الواتور، سیس��تم غلطک های تغذیه و چاپر، جمع 
آوری بقایای نیشکر، جمع آوری و انتقال از مزرعه، هزینه های 
برداشت و… به عنوان دغدغه ها و چالش های برداشت سبز 
یاد کرد که نیاز به بررس��ی و مطالعات جامع بر اس��اس ش��رایط 

موجود دارد. 

در وبینار تخصصی مطرح شد؛

دانش و توان محققان در خدمت افزایش بهره وری صنعت نیشکر

برگزاری جلسه ستاد تنش آبي شركت آب و فاضالب استان مركزي 
 با توجه به کاهش 40درصدي بارش ها در س��ال آبي جاري و 
احتم��ال ب��روز تنش آبي در کش��ور ، مهندس حمید رضا جانباز 
مدیر عامل ش��رکت مهندس��ي آب و فاضالب کش��ور با ارسال 
نامه اي ، ش��رکت هاي آب و فاضالب سراس��ر کش��ور را ملزم 
به تش��کیل س��تاد پایش تنش آبي و برگزاري جلسات این ستاد 

به طور مستمر نمود.
 به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
به دنبال  تش��کیل س��تاد پایش تنش آبي در این ش��رکت ،اولین 
جلسه این ستاد صبح امروز 26 اردیبهشت ماه با حضور مهندس 

عرفاني نس��ب مدیر عامل  و اعضاء س��تاد 
پای��ش تنش آبي ش��رکت و حضور مدیران 
امور آب و فاضالب  شهرستان هاي تابعه به 

صورت ویدئو کنفرانس  برگزار شد.
 در ابتداي جلس��ه فرش��اد مومني مدیر دفتر 
مدیریت بحران و پدافنر غیر عامل ش��رکت 
آب و فاضالب اس��تان مرکزي ضمن ارائه 

گزارشي از اقدامات انجام شده براي گذر از تنش آبي تابستان 
۱400 گف��ت :برگ��زاري 2 مانور دیزل ژنراتور ، مانور تانکرهاي 

آبرس��اني ، شناس��ایي روس��تاهاي مواجهه 
ب��ا تن��ش آبي ،رصد تم��اس هاي مردمي از 
س��امانه۱22  و برقراري کش��یک همکاران 
در س��تاد و شهرس��تان ها تا پایان تابستان از 
اقداماتي اس��ت که در این صورت پذیرفته 
اس��ت. در ادام��ه محم��د امین��ي مدیر دفتر 
سیس��تم هاي کنترل انرژي ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان مرکزي ضمن تش��ریح  برگزاري مانورهاي 
دیزل ژنراتور، هدف از برگزاري این مانورها بررس��ي وضعیت 

دیزل ژنراتورها براي تامین برق تاسیسات در مواقع قطع برق 
عنوان نمود و افزود:  در این راس��تا دس��تورالعمل بهره برداري 
از دیزل ژنراتور ها به امورات آب و فاضالب شهرس��تان هاي 
تابعه ابالغ ش��ده اس��ت. در ادامه هریک از مدیران امور آب و 
فاض��الب شهرس��تان هاي تابعه ک��ه از طریق ویدئو کنفرانس 
در این جلس��ه حضور داش��تند  وضعیت آبرس��اني به روستاها ي  
و اقدامات انجام ش��ده در روس��تاهاي داراي تنش آبي را حوزه 
خدمت خود را تش��ریح نموده و برنامه  هاي آتي براي کاهش 

تنش آبي در این روستا ها را ارائه نمودند. 
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 روسیه ساخت یک مجتمع بزرگ گازی 
را کلید زد

ش��رکت دولتی گازپروم روس��یه س��اخت مجتمع بزرگ گازی 
آست لوگا را آغاز کرد.

شرکت گازپروم روسیه ساخت یک مجتمع بزرگ جدید گاز، گاز 
طبیعی مایع ش��ده )ال ان جی( و مواد ش��یمیایی شامل تأسیسات 
ال ان جی بالتیک با ظرفیت تولید س��االنه ۱۳ میلیون تن را در 

آست لوگا واقع در شمال غربی روسیه آغاز کرد.
ساخت این مجموعه که مجموع ظرفیت فرآوری آن ساالنه 4۵ 
میلیارد مترمکعب خواهد بود با حضور الکس��اندر نواک، معاون 
نخس��ت وزیر روسیه و الکسی میلر، مدیرعامل شرکت گازپروم 

آغاز شد.
این مجموعه همچنین شامل مجتمعی گازی برای فرآوری گاز 
غنی از اتان اس��ت که پیش بینی می ش��ود ظرفیت تولید ساالنه 

پلیمر آن حدود ۳ میلیون تن باشد.
ای��ن مجموع��ه همچنین حدود ۱8 میلیارد مترمکعب در س��ال 
گاز فرآوری ش��ده را به طور مس��تقیم وارد ش��بکه گازی روسیه 
می کن��د. گازپ��روم انتظار دارد این مجموعه در س��ال 2026 به 

مرحله تولید برسد.

انتقاد اوپک از توقف توسعه ذخایر نفت و گاز 
اوپک معتقد است که نقشه راه آژانس بین المللی انرژی برای به 
صفر رساندن مقدار انتشار کربن می تواند به نوسان های قیمت 

نفت بیفزاید و بازارها را بی ثبات کند.
به گزارش رویترز، سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
اعالم کرده اس��ت که اجرای پیش��نهاد آژانس بین المللی انرژی 
)IEA( مبنی بر اینکه س��رمایه گذاران نباید در پروژه های نفتی 
جدید س��رمایه گذاری کنند، می تواند س��بب نوسان قیمت نفت 

شود.
این پیشنهاد آژانس برای مهار انتشار گازهای گلخانه ای مطرح 

شده بود.
آژانس بین المللی انرژی روز سه ش��نبه )28 اردیبهش��ت ماه( در 
س��ختگیرانه ترین هش��دار خود برای مهار سوخت های فسیلی 
اعالم کرد که برای دستیابی به هدف صفر کردن انتشار کربن 
تا نیمه این قرن، سرمایه گذاران نباید در پروژه های جدید نفت 

و گاز و زغال سنگ سرمایه گذاری کنند.
واحد تحقیقات سازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( که 
۱۳ عضو آن دارنده 80 درصد ذخایر نفت خام جهان هس��تند، 
س��ند توجیهی داخلی درباره گ��زارش آژانس بین المللی انرژی 

تهیه کرد.

اخبار كوتاه

زيربنايی

پرداخت خسارت  به لوازم خانگی آسیب دیده ناشی از قطع برقعقب افتادگی در میادین مشترک دلیل نامه نگاری با رئیس جمهور
س��خنگوی کمیس��یون اصل 90 توضیحاتی را درباره نامه بیش از 200 نماینده 
مجلس پیرامون آنچه خسارات ناشی از قصور وزیر نفت خواند به رییس جمهور 
ارائ��ه ک��رد.  عل��ی خضریان در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره ب��ه نامه بیش از 200 
نماینده مجلس پیرامون آنچه خسارات ناشی از قصور وزیر نفت خواند به رییس 
جمهور که رونوش��ت آن به کمیس��یون اصل نود مجلس ارس��ال شده، گفت: طی 
هش��ت س��ال گذش��ته و تاکنون، در توس��عه و تولید حداکثری از میادین مشترک 
بویژه میادین مش��ترک با کش��ور عراق و عربس��تان س��عودی دچار عقب افتادگی 

فراوان، مهاجرت ذخائر هیدروکربوری به طرف کشورهای رقیب و همسایه و در نهایت خسارت و به یغما رفتن 
ثروت ملی ش��ده ایم و تقریبا نه تنها هیچ میدان مش��ترک نفتی جدیدی توس��عه نیافته اس��ت، بلکه برعکس برخی 
طرح های توس��عه مصوب قبلی و حتی قرارداد و س��رمایه گذاری خارجی به ش��کل مش��کوک و دالیل نامعلوم وزیر 
نفت کأن لم یکن و فس��خ گردیده اند. این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به اینکه طرح توس��عه فاز ۱۱ میدان 
مش��ترک گازی پارس جنوبی به عنوان مرزی ترین فاز با کش��ور قطر می باش��د، ایش��ان با دس��تور توقف و کأن لم 
یکن نمودن اجرای آن طرح توس��ط ش��رکت ایرانی در س��ال ۱۳92 و همچنین معطل گذاری بیش از هفت س��ال، 

منجر به عدم حصول انتفاع چند ده میلیارد دالری و خسارت به کشور شده است.

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مش��ترکین گفت: مش��ترکان نگران دریافت 
خسارات برقی خود که به دلیل قطع و وصل برق پیش آمده نباشند چراکه به راحتی می 

توانند درخواست خود را در سامانه درج کنند و قطعا پیگیری خواهد شد. 
عبداالمیر یاقوتی با بیان اینکه بر اساس بیمه مشترکان اگر خسارتی بر دارایی مشترکان 
خانگی یا سایر مصارف تحمیل شود که منشا آن برق باشد، در چارچوب قرارداد بیمه خسارت 
مشترکان و مفاد قرارداد پرداخت خواهد شد، اظهار کرد: در ابتدا الزم است مشترک وارد 
سایت توانیر و بخش بیمه خسارات مشترکین شود و یا از طریق جستجو در موتورهای 

جستجوگر  به راحتی وارد سایت مورد نظر شود و درخواست خود را ثبت کند. وی با بیان اینکه زمانی که مشترکان وارد 
سایت bimetavanir.org.ir شدند می بایست شناسه قبض خود را وارد و اگر مستنداتی دارند الزم است اطالعات آن را وارد 
کنند، گفت: عالوه بر این اگر هزینه ای پرداخت کردند فاکتور آن را به درخواست خود  اضافه کنند که پس از آن وارد مراحل 
رسیدگی، بررسی کارشناس، تعیین خسارت، گرفتن شماره شبا و نهایتا پرداخت می شوند. به گفته مدیرکل دفتر مدیریت 
مصرف و خدمات مشترکین ممکن است این خسارات در حوزه وسایل خانگی نباشد و آنش سوزی اتفاق افتاده باشد که در 
این شرایط نیز اگر ارگان هایی ذیصالح تایید کنند که منشا خسارت برق است متناسب با مستنداتی که واحدهای ذیربط ارائه 

می دهند امور مالی الزم انجام، مبلغ برآوردی محاسبه می شود و مراحل بعدی ادامه دارد.

راه و مسكن 

اخبار كوتاه
رکود، سفته بازان را از بازار خارج کرد

عقب گرد قیمت ها در بازار مسکن 
اولین ماه از س��ال ۱400 بازار مس��کن در مناطق پرتقاضای شهر 
تهران با ۱ تا 4 درصد افت قیمت همراه بود؛ در این بین بیشترین 
کاه��ش در مناط��ق 2 و 4 ک��ه معموال جزو چهار منطقه پرمعامله 
محسوب می شوند با 4.۳ درصد افت ماهیانه رخ داد و قیمتهای 

قطعی در منطقه ۵ نیز ۱.۱ درصد پایین آمد. 
رکود معامالت و انتظارات کاهشی با افت قیمت مسکن در پنج 
منطق��ه پرتقاضای ش��هر تهران همراه ب��ود. منطقه ۵ به عنوان 
دارنده رتبه اول معامالت ملک در ش��هر تهران فروردین امس��ال 
۱.۱ درصد کاهش ماهیانه قیمت را تجربه کرد. نرخها در مناطق 
2 و 4 نیز که به ترتیب دومین و چهارمین منطقه پرمعامله تهران 
در اولی��ن م��اه از س��ال جاری بودن��د 4.۳ درصد کاهش یافت. در 
مناطق ۱۵ و 8 هم که رتبه های پنجم و ششم مناطق پرتقاضا را 
در اختیار داشتند قیمت به ترتیب ۳.9 و 4.۱ درصد افت کرد. تنها 
در منطقه ۱0 که سومین منطقه پرمعامله تهران بود قیمتها ۳.6 
درص��د افزای��ش یافت. در کل تهران نیز به طور میانگین قیمتها 

۳.۱ درصد پایین آمد.
اتف��اق معن��ادار دیگ��ری که در دو ماه اخیر رخ داد توقف تقاضای 
سفته بازانه در شمال پایتخت بود. آمار سالهای اخیر نشان می دهد 
در مقاطعی مثل بهمن و اسفند ۱۳96 و خرداد تا مردادماه ۱۳9۷ 
زمانی که انتظارات تورمی بر بازار مسکن شهر تهران غلبه کرده، 
خرید و فروش در منطقه یک رونق گرفته اس��ت؛ به طوری که 
در بعض��ی ماهه��ا منطقه یک رتبه چهارم از نظر تعداد معامالت 
را به خود اختصاص داده اس��ت. فروردین امس��ال منطقه یک در 
جایگاه نهم از نظر تعداد معامالت مسکن پایتخت قرار گرفت و 
قیمتها نیز در این منطقه طی یک ماه 2.۷ درصد کاهش یافت. 
فروردین امسال در منطقه یک فقط ۱00 معامله مسکن منعقد 
ش��د که کاهش 6۵ درصدی را نس��بت به اس��فند سال قبل نشان 
می دهد و فقط ۱9 درصد نسبت به فرردین سال گذشته افزایش 
پیدا کرد. این در حالی است که در کل تهران معامالت در مقایسه 

با فروردین ۱۳99 رشد 68 درصدی را نشان داد.
به لحاظ حجم معامالت، فروردین ۱400 بازار مسکن شهر تهران 

وضعیت نسبتا بهتری در مقایسه با همین زمان در سال قبل داشت. 
اولین ماه از سال جاری در پایتخت 2094 معامله مسکن به امضا 
رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته با 68 درصد رشد همراه 
بود. هرچند در مقایسه با فروردین سالهایی که بازار در رونق به 
سر می بُرد مثل اولین ماه از سال ۱۳9۳ که ۷22۱ معامله مسکن 

در تهران منعقد شد افت ۷۱ درصد را به ثبت رساند.
بازار در مقایس��ه با اس��فند 99 نیز کوچکتر ش��د و معامالت طی 
یک ماه 60 درصد کاهش پیدا کرد. البته با توجه به نیمه تعطیل 
بودن فروردین، کس��ادی معامالت در ماه مذکور اجتناب ناپذیر 
است. از طرف دیگر فروردین امسال به دلیل موج چهارم کرونا 
در اکث��ر روزه��ا دفاتر ام��الک تعطیل بودند که روز ۳0 فروردین 
ماه بازگش��ایی ش��دند. بنابراین احتماال در اردیبهش��ت ماه تعداد 
معامالت نسبت به فروردین ماه افزایش یافته است اما قیمتها از 

ثبات نسبی برخوردار است.

بررسی های میدانی نشان می دهد که بسیاری از مالکان با پیش 
فرض رس��یدن بازار مس��کن به قله قیمتی درصدد خروج از بازار 
هستند؛ به طوری که حجم عرضه واحدهای مسکونی از طریق 
آگهی های ملکی طی دو ماه اخیر افزایش یافته است. البته نرخها 
به دلیل خاصیت چسبندگی بازار مسکن افت چندانی نداشته اما 
از تعداد واحدهایی که با نرخهای کاذب به بازار عرضه می شد به 
طور محسوس��ی کاهش یافته و در واقع بازار به وضعیت واقعی 

نزدیک شده است.
عمده تحلیلهای کارشناس��ان درخصوص آینده بازار مس��کن در 
سال ۱400 بر این مبنا است که به دلیل در پیش بودن انتخابات 
ریاس��ت جمهوری دس��ت کم تا ش��ش ماه آینده بازار در آرامش 
قیمتی قرار خواهد داش��ت. از طرف دیگر نتایج به دس��ت آمده از 
یک پژوهش درباره بازار مس��کن ش��هر تهران که ۱6 شاخص را 
مورد ارزیابی قرار داده، نش��ان می دهد در س��الهای 9۷، 98 و 99 

بیش��ترین و مداوم ترین افزایش قیمت مس��کن در ۳0 سال اخیر 
رقم خورده و احتمال اینکه قیمت واقعی مسکن در باالترین سطح 
خود باشد بسیار زیاد است؛ بنابراین احتماال در سال جاری روند 
تثبیت قیمت مسکن که با توجه به تورم به معنای کاهش قیمت 

واقعی است آغاز می شود.
یکی دیگر از شاخص هایی که می توان بررسی کرد تعداد معامالت 
است که نشان می دهد بازار مسکن شهر تهران وارد رکود شده 
است. از سال 89 تا 96 به طور متوسط ساالنه ۱6۳ هزار معامله 
خرید در بازار مسکن تهران انجام می شده، اما در سال های 9۷، 
98 و 99 به طور متوس��ط ۱00 هزار معامله انجام ش��ده اس��ت. در 
س��ال های 98 و 99 تعداد معامالت به 84 هزار واحد مس��کونی 
در سال نزول کرده که تقریبا نصف میانگین سال های 89 تا 96 
بوده است. این اعداد به خوبی نشان می دهد که افزایش بی سابقه 
قیمت مسکن باعث رکود شدید در این بازار شده  و بخش تقاضای 

مصرفی در بازار کاهش جدی یافته است.
اگر انتظارات افزایش سریع و مداوم قیمت ها یک عامل موثر در 
ایج��اد انگی��زه برای خریداران ملک باش��د، در آن صورت قیمت 
مسکن به صورت ذاتی بی ثبات است. قیمت ها همیشه نمی توانند 
با س��رعت باال بروند و هنگامی که مردم متوجه ش��وند افزایش 
قیمت ها متوقف ش��ده اس��ت، حمایت برای پذیرش قیمت های 
باال شکس��ته می ش��ود و قیمت ها در نتیجه کاهش تقاضا، )در 
اقتصادهای سالم با نرخ تورم تک رقمی( کاهش پیدا می کنند، در 
کشور ما اما نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از تورم عمومی  می شود 

و درنتیجه آن حباب می ترکد.
بنابراین گزارش، فروردین س��ال ۱400 متوس��ط قیمت یک متر 
مربع مسکن در شهر تهران 29 میلیون و ۳20 هزار تومان بوده که 
نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال 
قبل 9۱.۷ درصد افزایش نشان می دهد. طبق اعالم بانک مرکزی 
همچنین تعداد معامالت انجام ش��ده در این ماه معادل 2.۱ هزار 
فقره بود که از کاهش 60 درصد نسبت به ماه گذشته و افزایش 68 

درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حکایت دارد.

 وزیر راه و شهرسازی از برطرف شدن مشکل پذیرش تضامین شرکت های ریلی مسافری از سوی بانک عامل برای دریافت تسهیالت کرونایی خبر 
داد. محمد اسالمی در »مراسم گرامیداشت روز ملی بهره وری در راه آهن« با بیان اینکه دغدغه بهبود و تحول در راه آهن در شکل و قالب مرکز جهادی 

پیشرفت انعکاس یافته است، گفت: برخی، اقدامات راه آهن را نمایشی ارزیابی می کنند درحالی که این اقدامات نمایشی نیست.
وزیر راه و شهرسازی درباره تسهیالت کرونایی شرکت های ریلی مسافری گفت: این تسهیالت به قوت خود باقی است و شرکت های ریلی باید تضامین 
خود را به بانک می دادند اما به دلیل نوع مالکیت واگن ها، برخی شرکت های ریلی از جمله رجا، امکان ضمانت واگن را نداشتند که اخیراً این مشکل 
برطرف شده است. وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برخی مدیران سابق راه آهن که سال ها این شرکت را در رکود نگه داشته و راه آهن را معطل یک پیچ 
ساده و بعضاً کرده بودند، حق ندارند درباره بهره وری در راه آهن صحبت کنند. اسالمی با بیان اینکه نوسازی ناوگان ریلی امسال نیز ادامه دارد، گفت: 
همه این ناوگان اعم از مسافری، باری و لوکوموتیو تولید داخل بوده و امسال ۱۵00 ناوگان جدید به شبکه اضافه می شود. اگر منابع تبصره ۱8 قانون 
بودجه نیز تخصیص داده شود، ناوگان وارد شده به شبکه افزایش خواهد یافت. در مجموع دو سال ۱۳99 و ۱400، تعداد هزار و 800 دستگاه انواع ناوگان ریلی جدید به شبکه 
ریلی افزوده خواهد شد. وی درباره سانحه دیروز قطعه 2 آزادراه تهران – شمال اظهار داشت: برخی رسانه ها به اشتباه اعالم کردند که »تونل ریزش کرده« درحالی که ریزش تونل 

نبوده و یک صخره بزرگ سقوط کرده است. همچنین هیچ انفجاری نداشته ایم و کارشناسان در حال بررسی هستند که علت زمین شناختی سقوط این صخره را دریابند.

 مدیرعامل شرکت آزادراه تهران-شمال ریزش تونل در منطقه دو آزادراه را تکذیب کرد و گفت: علت حادثه رخ داده در منطقه دو آزادراه تهران- شمال، سقوط 
بخش عظیمی از بدنه کوه در بیرون دهانه تونل بود و ریزش تونلی در این منطقه رخ نداده است.  سعید شهسواری درباره جزییات مربوط به حادثه ریزش کوه در 
قطعه دو آزادراه تهران- شمال اظهار کرد: در اثر حادثه جدا شدن و سقوط بخش عظیمی از بدنه کوه واقع در جنوب تونل ۱/۳۳ منطقه دو آزادراه تهران شمال دو نفر  
از کارگران، )یک نفر راننده بیل مکانیکی و یک نیروی اجرایی( جان خود را ازدست دادند.   وی افزود: این حادثه در اثر عملیات اجرایی نبوده و بیرون از محدوده تونل 
اتفاق افتاده است همچنین یک اتفاق غیر قابل پیش بینی و حادثه تلقی می شود. به گفته مدیرعامل شرکت آزادراه تهران - شمال به دلیل حجم سنگین ابعاد جدا 
شده کوه و سقوط آن دسترسی به محل حادثه نیز به سختی انجام گرفته است.   شهسواری تصریح کرد: تمامی تمهیدات الزم هنگام حفاری تونل ها، دوران احداث 
و بهره برداری لحاظ شده است، در 22 کیلومتر تاکنون ۳۱ رشته تونل حفاری شده است و حادثه ای رخ نداده است، حادثه امروز که مربوط به جدا شدن کوه و سقوط 
آن بود غیرقابل پیش بینی و نادر بوده است. این اتفاق تلخ در حالی در فاز دوم آزادراه تهران-شمال رخ داده که بر اساس آخرین اظهارات خیراله خادمی -معاون وزیر 

راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور- این محور آزادراهی حدود ۵8 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و  با توجه به اینکه بیش از 9۵ درصد تونل های 
آن آماده شده است و تونل البرز نیز که از اهمیت باالیی برخوردار بوده و طولی حدود 6.۵ کیلومتر دارد، آماده بهره برداری است، مقرر شده تا در مرحله نخست و تا اوایل تابستان امسال تونل البرز 

و دسترسی دو طرف آن که حدود دو کیلومتر است به بهره برداری رسیده و در مرحله بعدی آن باند غربی منطقه دوم آزادراه تهران-شمال افتتاح شود.

دو کارگر قربانی سقوط صخره در آزادراه تهران-شمال مشکل وام کرونایی شرکتی های ریلی مسافری حل شد

 اقساط می دهیم اما خبری
 از تحویل خانه نیست!

در حال��ی ک��ه ت��ا کن��ون 2 میلی��ون و ۱۱۳ ه��زار و ۳80 نفر از 
متقاضیان مسکن مهر دفترچه اقساط دریافت کرده اند، برخی 
افراد می گویند که ماه هاست در حال پرداخت اقساط هستند و 

خبری از تحویل واحدهایشان نیست. 
بس��یاری از متقاضیان مس��کن مهر از عدم تحویل واحدهای 
خود آن هم در شرایطی که ماههاست دفترچه اقساط دریافت 
کرده و در حال پرداخت قس��ط هس��تند خبر می دهند. البته این 
مشکل جدیدی نیست و همواره نارضایتی متقاضیان را در پی 
داش��ته اس��ت؛ به طوری که گفته می ش��ود بانک مسکن برای 
فروش اقس��اطی به کارگزاری های مس��کن مهر و متقاضیان 

فشار می آورد.
شنیده می شود که شرکت عمران در شهرهای پرند، پردیس و 
هشتگرد برای تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر تالش 
می کنن��د. از آن ط��رف متقاضیان می گویند که بعضا واحدها را 
ناق��ص تحوی��ل می گیرند. برخی حتی بیان می کنند که خانه ها 

فاقد انشعابات است.
محمدحسن علمداری � عضو هیات مدیره بانک مسکن � اخیرا 
گفته که در مجموع 2 میلیون و ۱۱۳ هزار و ۳80 واحد مسکن مهر، 
فروش اقساطی و تعیین تکلیف شده اند. او اعالم کرده که ۷۳22 
واحد مسکن مهر در دو ماهه ابتدایی سال ۱400 فروش اقساط 
شده است. در شرایطی که بسیاری آپارتمان های مسکونی مهر 
خدمات و انش��عابات ندارند مش��خص نیست منظور علمداری از 
تعیین تکلیف واحدها چیس��ت. در ش��هر جدید پردیس که طبق 
گفته مهدی هدایت � مدیرعامل عمران پردیس � روزانه ۱۵0 تا 
200 واحد مسکن مهر به متقاضیان تحویل می شود، مشکالتی 
همچون نواقص واحدها، سختگیری در اعطای دفترچه اقساط از 
سوی بانک و الزام به معرفی ضامن کارمندی، عدم ایفای کامل 
تعهدات پیمانکاران و البته تاخیر در تحویل واحدها، ناراحتی و 

ایجاد مشکل برای متقاضیان را در پی دارد.

بهار امسال در حالی سپری می شود که میزان بارش های معمول 
به شدت کاهش یافته و گویا قرار نیست کشور سال آبی مناسبی 
را پش��ت س��ربگذارد. موضوعی که باعث ش��ده تا بس��یاری از 

کارشناسان از خشکسالی شدید در سال ۱400 خبر دهند.
براس��اس آمار رس��می اعالم شده، میزان بارندگی در کشور در 
س��ال زراعی جاری نس��بت به سال گذشته ۵2.6 درصد کاهش 
داش��ته که چنین وضعیتی در 40 س��ال اخیر بی س��ابقه توصیف 
شده و این در شرایطی است که کشور در چند سال اخیر شاهد 
بارش های طوالنی و س��یل آس��ایی بود. اما حاال با وجود این 
ک��ه بی��ش از ی��ک ماه به ورود به فصل گرما باقی نمانده اس��ت 
افزایش دما در کنار کمبود بارندگی حکایت از تابستانی خشک 

و کم آب دارد.
ایران با قرار گرفتن در نیم کره ش��مالی کره زمین، اقلیم گرم 
و خش��کی داش��ته و جزو کم بارش ترین کش��ورهای غرب آسیا 
محس��وب می ش��ود. نب��ود بارش باعث ش��ده ای��ن موضوع در 

درازمدت به کم آبی و بعد به خشکسالی تبدیل شود.
مهران زند رئیس گروه خشکس��الی و تغییر اقلیم پژوهش��کده 
حفاظت خاک و آبخیزداری به ایرنا گفت: خشکسالی خصیصه 
ذاتی اقلیم کشور است و تغییر اقلیم، متهم ردیف اول افزایش 
فراوان��ی وقوع این بال محس��وب می ش��ود. نب��ود برنامه ریزی 
مناس��ب و سیاس��ت گذاری درست در مواجهه با خشکسالی در 
درازم��دت ای��ن موضوع را تش��دید کرده اس��ت؛ به گونه ای که 
امروز در مناطق وس��یعی از کش��ور در حال گذار از خشکس��الی 

به خشکی هستیم.
زن��د ادام��ه داد: خشکس��الی کاه��ش طوالن��ی و غیرطبیعی 
مناب��ع رطوبتی اس��ت که پیامده��ای نامطلوبی بر محیط دارد. 
خشکسالی به سه دسته »خشکسالی هواشناسی، کشاورزی و 
هیدرولوژیکی« قابل تقس��یم اس��ت. خشکسالی هواشناسی به 

دلیل کمبود و یا کاهش مقدار بارندگی در طی دوره ای از زمان 
به وجود می آید. در صورتی که خشکس��الی هواشناس��ی مدت 
زیادی ادامه پیدا کند و حجم جریان رودخانه ها یا سطح آبهای 
زیرزمینی کاهش یابد، به وقوع خشکسالی هیدرولوژیکی منجر 
می ش��ود. خشکس��الی کش��اورزی نیز در نتیجه کسری بارش، 
کمب��ود رطوب��ت خ��اک، اختالف بین تبخی��ر و تعرق واقعی و 
پتانسیل و در نتیجه کاهش آب در دسترس گیاه رخ می دهد.

ب��ه اعتق��اد وی، عام��ل اصل��ی وقوع خشکس��الی، ناهنجاری 
متغیرهای هواشناسی مانند بارش، دما و تبخیر است و تحلیل 

این متغیرها نقش کلیدی در ش��یوه وقوع و توس��عه خشکسالی 
دارد.

ب��ا بررس��ی آخری��ن اطالعات هواشناس��ی می توان ش��رایط 
خشکس��الی س��ال جاری را تحلیل کرد. طبق بررس��ی آخرین 
آمار و اطالعات هواشناسی، با وجود گذشت بخش اصلی و عمده 
س��ال آبی، مجموع بارش های نازل ش��ده کاهش قابل توجهی 

نسبت به میانگین بلندمدت نشان می دهند.
زند ادامه داد: براس��اس اطالعات ش��کل زیر، بخش زیادی از 
کشور در ۱2 ماه گذشته درگیر خشکسالی شدید تا بسیار شدید 

هواشناسی است. پیش بینی ها هواشناسی گویای آن است که در 
ماه های باقیمانده از سال آبی نیز بارش قابل توجهی نخواهیم 
داشت. با تکیه بر مجموع اطالعات می توان گفت که در سال آبی 
۱400-۱۳99 در بیشتر مناطق کشور با خشکسالی هواشناسی 

شدید تا بسیار شدید مواجه  هستیم.
رئیس گروه خشکسالی و تغییر اقلیم پژوهشکده حفاظت خاک 
و آبخیزداری افزود: پس از وقوع خشکسالی هواشناسی، آثار آن 
در بخش های کش��اورزی و منابع طبیعی دیده می ش��ود. در این 
زمینه عوامل مهم دیگری مانند رطوبت خاک و شرایط تبخیر 
و تعرق نیز تعیین کننده اس��ت. ایران در کمربند خش��ک و نیمه 
خش��ک دنی��ا قرار داد که ای��ن موضوع نقش مهمی در افزایش 

فراوانی وقوع خشکسالی در کشور دارد.
ب��ه گفت��ه وی، در س��ال های اخیر برای پای��ش وضعیت وقوع 
خشکس��الی در اراضی کش��اورزی، جنگل ها و مراتع، از تصاویر 
ماهواره ای اس��تفاده می شود. یکی از رایج ترین شاخص ¬های 
بررسی و ضعیت پوشش های گیاهی که به منظور پایش تغییرات 
زمانی و مکانی پوش��ش های گیاهی و محصوالت کش��اورزی 
استفاده می شود، شاخص تفاضلی نرمال گیاه )NDVI( است.

دامنه تغییرات این شاخص بین منفی یک تا مثبت یک است، 
اما محدوده معمول تغییرات گیاه س��بز بین 0.2 تا 0.8 اس��ت. از 
جمله اقدامات ضروری برای آگاهی از شرایط و چگونگی وقوع 
خشکسالی در اراضی کشاورزی، جنگل ها و مراتع کشور، بررسی 

و تحلیل نقشه شاخص تفاضلی نرمال گیاه است.
وی گفت: بخش های قابل توجهی از کشور شامل استان های 
خراس��ان رضوی و ش��مالی، زنجان، مرکزی، همدان، کرمان، 
فارس، بوش��هر، خوزس��تان و چهارمحال و بختیاری با کاهش 
ش��دید س��بزینگی در اراضی کش��اورزی و منابع طبیعی مواجه 

هستند.

کارشناسان هشدار دادند

سایه  سنگین خشکسالی در کشور
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احتمال کاهش قیمت قطعات در نیمه دوم 
سال جاری

به گزارش خبرخودرو، عضو انجمن صنفی قطعه سازان گفت: 
تاثیر کاهش نرخ ارز بر قیمت قطعات در نیمه دوم سال جاری 
مش��هود خواهد ش��د. محس��ن رزمخواه در گفتگو با خبرخودرو 
درب��اره قیم��ت قطعات در س��ال جاری عن��وان کرد: با توجه به 
افزایش قیمت مواد اولیه طبیعتا قیمت قطعات باید افزایش پیدا 
کند اما چون در حال حاضر افزایش قیمت ها برای مشتری قابل 
پذیرش نیست تا کنون افزایش قیمتی روی قطعات اعمال نشده 
اس��ت. وی گفت: در حال حاضر برای محاس��به میزان افزایش 
قیمت ها زود اس��ت و باید آن را به زمان مناس��بی موکول کرد. 
عضو انجمن صنفی قطعه س��ازان با اش��اره به کاهش نرخ ارز 
و تاثی��ر آن ب��ر قیم��ت قطعات عنوان کرد: افت نرخ ارز قطعا بر 
کاهش قیمت قطعات تاثیر گذار اس��ت اما زمان بر اس��ت زیرا 
تا کنون خرید مواد اولیه بر اس��اس نرخ ارز قبلی انجام ش��ده و 
ت��ا خریده��ا ب��ا نرخ فعلی ارز ص��ورت بگیرد و بر قیمت قطعات 
اعمال شود حدود 6 و ۷ ماه زمان خواهد برد. بنابراین احتماال 
در نیمه دوم سال شاهد تاثیر کاهش نرخ ارز بر قیمت قطعات 

خواهیم بود. 

افزایش ۴۰ درصدی بازرسی سازمان حمایت 
از سطح بازار در سال ۹۹

عض��و هیئت مدیره س��ازمان حمایت گف��ت:در حالی که تعداد 
بازرس��ان س��ازمان حمایت از 2 هزار و ۵00 نفر به هزار و 900 
نفر کاهش پیدا کرد، اما تعداد بازرس��ی های ما نس��بت به س��ال 
98 حدود 40 درصد افزایش رش��د داش��ت. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران جوان، احمدی عضو هیئت مدیره سازمان حمایت 
بیان کرد: بازرس��ی در زنجیره تنظیم بازار حلقه آخر اس��ت. اگر 
حلقه های ابتدایی مشکلی داشته باشد نمی توان نتیجه کافی را از 
این بازرسی ها انتظار داشت. مردم اگر شکایت و اعتراضی دارند، 
می توانند به بازرسان سازمان حمایت مراجعه کنند. عده ای با 
توجه به شرایط انتخابات به دنبال سودجویی حرکت می کنند 
و به همین دلیل ما بیش��تر از گذش��ته در بازار و در خدمت مردم 
خواهیم بود. او با اشاره به انجام ماهیانه ۳۷0 بازرسی در سال 
99 گفت: در حالی که تعداد بازرس��ان ما از 2 هزار و ۵00 نفر 
به هزار و 900 نفر کاهش پیدا کرد، اما تعداد بازرس��ی های ما 

نسبت به سال 98 حدود 40 درصد افزایش پیدا کرد.

محصول ۴ شرکت سیمانی در بورس کاال 
پذیرش شد

پس از سنگ آهن و سایر محصوالت معدنی که در هفته های 
گذشته در تابلوی معامالت بورس کاال قرار گرفتند، این بار روند 
اصالح قیمتی و خروج از نظام قیمت گذاری به س��یمان رس��ید 
و 4 محصول س��یمانی در بورس کاال پذیرش ش��د. به گزارش 
فارس، مدیریت پذیرش و بازاریابی شرکت بورس کاالی ایران 
ب��ا ص��دور اطالعیه های جداگانه از پذیرش محصول س��یمان 
شرکت های سیمان خزر، سیمان خاش، صنایع سیمان غرب و 
سیمان قائن در بازار اصلی این بورس خبر داد که سرعت گرفتن 
پذیرش محصول شرکت های سیمانی نشان می دهد، به زودی 
شاهد عرضه متمرکز سیمان در بورس کاال خواهیم بود. ورود 
س��یمان به بورس کاال به معنای کش��ف قیمت براساس عرضه 
و تقاضاست تا از این پس شرکت ها بتوانند بدون دخالت های 
غیرمنطقی در روند قیمت و البته در روند ش��فاف و کامال قابل 
رصد و نظارت ش��ده به فروش محصوالتش��ان بپردازند و برای 
تولید آینده و صادرات برنامه ریزی کنند.  براس��اس اطالعیه 
منتشر شده، پذیرش سیمان شرکت های سیمان خزر، سیمان 
خاش و صنایع سیمان غرب پس از بررسی مدارک و مستندات در 
دویست و نود و یکمین جلسه کمیته عرضه در تاریخ اول خرداد 
ماه جاری در بازار اصلی بورس کاالی ایران مورد تصویب قرار 
گرفت. همچنین پذیرش س��یمان ش��رکت سیمان قائن پس از 
بررسی مدارک و مستندات در دویست و نودمین جلسه کمیته 
عرضه در تاریخ 29 اردیبهشت ماه در بازار اصلی بورس کاالی 

ایران مورد تصویب قرار گرفته است.

رشد ۵۳ درصدی تجارت ایران با ترکیه
طی فصل نخست 202۱ تجارت کاالیی ایران با ترکیه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل ۵۳ درصد رشد یافته است. به گزارش 
اتاق بازرگانی تهران، بر اس��اس آمارهای رس��می کشور ترکیه، 
مبادالت تجاری ایران با این کش��ور در فصل نخس��ت 202۱ 
حدود 986 میلیون دالر بوده است. این میزان تجارت کاالیی 
ایران با ترکیه نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته، حدود ۵۳ 
درصد افزایش داش��ته و حدود ۵0۵ میلیون دالر از آن مربوط 
به صادرات ایران به ترکیه و حدود 48۱ میلیون دالر آن مربوط 
به واردات ایران از این کشور بوده است. این در حالی است که 
در فصل نخست 2020، عمده تجارت ایران با ترکیه مربوط به 
واردات ایران از این کشور بوده است. طی فصل نخست 202۱، 

تراز تجاری ایران با ترکیه مثبت و به نفع ایران است.

طرح فروش فوری ۴ محصول ایران خودرو با 
اعالم قیمت های جدید

ایران خودرو بمناسبت سوم خرداد، حماسه آزادسازی خرمشهر 
طرح فروش فوری 4 محصول این شرکت را آغاز می کند. ایران 
خودرو اعالم کرد "بمناس��بت س��وم خرداد، حماسه آزادسازی 
خرمش��هر" طرح فروش فوری 4 محصول این ش��رکت را آغاز 
م��ی کن��د.   در ای��ن طرح به منظور توزیع و عرضه خودرو میان 
مش��تریان واقعی،  محدودیت های اعمال ش��ده در طرح های 
قبلی،  کماکان اعمال می ش��ود. منتخبان طرح های قبلی که 
موفق به واریز وجه نش��ده اند  نیز می توانند نس��بت به ثبت نام 
در این طرح اقدام کنند. متقاضیان نهایی حداکثر سه روز پس 
از اتمام مهلت ثبت نام،  با انجام قرعه کشی مشخص خواهند 
شد، این افراد تا پنج روز مهلت خواهند داشت تا نسبت به واریز 

وجه کامل خودرو اقدام کنند.

گروه صنعت و تجارت: اين روزها موضوع كاالهای دپو شـده 
در گمـركات علی رغـم كمبـود برخی از آنها در بازار و افزايش 
بهای آنها خبرسـاز شـده است. براساس اظهارات معاون فنی 
گمـرک ايـران در حـال حاضر بالغ بـر 3.5 ميليون تن كاالی 
اساسـی دپو شـده وجود دارد و بايد برای آنها فكری كرد. اين 
رونـد نگرانی هايـی را در بـازار به وجود آوره اسـت تا آنجا كه 
دولـت تصميم گرفتـه برای تعيين تكليف اين حجم از كاالی 
رسوب شده تسهيالت و شرايطی را فراهم كند و از صاحبان 
كاال خواسـته با قيد فوريت درباره ترخيص آنها اقدام كنند. 
طبق مصوبه اخير، گمرک ايران بايد در فراخوانی به متقاضيانی 
كه تمايل دارند از رويه اعتباری اسـتفاده كنند اعالم كند تا 
درخواسـت خـود را به بانك مركـزی ارائه و بانك به فوريت و 
ظرف سه روز كاری نسبت به موافقت با درخواست آنها، اقدام 
كند. بر اين اساس از هشتم خردادماه در نامه كتبی و رسمی 
به صاحبان كاالهای اساسی اين مورد ابالغ می شود و صاحبان 
كاال فقط تا سيزدهم خردادماه فرصت دارند نتيجه مراجعات 

خود به بانك مركزی را به گمرک ايران ابالغ كنند.
پی��ش از ای��ن مع��اون فنی گمرک ایران در نشس��تی با تعدادی 
از صادرکنندگان در اتاق ایران از رس��وب بخش قابل توجهی 
از کاالهای اساس��ی وارد ش��ده در گمرکات کش��ور که بیشتر به 
گمرک امام خمینی مربوط می شد انتقاد کرد. به نظر می رسد این 
حجم از کاالی دپو شده در گمرکات به ویژه در دوران تحریم 
که ش��اهد افزایش سرس��ام آور قیمت بخش زیادی از کاالها در 
بازار هس��تیم، بی معناس��ت. دپوی بیش از ۵ میلیون تن کاالی 
اساس��ی مورد نیاز مردم در 2۵ گروه کاالیی در گمرک و بنادر 
کش��ور در ش��رایط حاد امروز که ش��اهد سطح باالیی از افزایش 
قیمت انواع کاالها هستیم، ناشی از سیاست های نادرستی است 

که باید برطرف شوند. 
با وجود ش��رایط س��خت تحریمی در س��ال های گذشته و موانع 
ورود کاال، آمارهای اعالمی از سوی گمرک ایران نشان می دهد 
همواره حجم باالیی از کاالها از جمله کاالی اساسی وارد گمرک 
و بنادر شده و ضمن ورود به کشور بخش زیادی هم در انبارها 
باقی مانده یا ترخیص آن به دلیل موانع و عدم هماهنگی های 

داخلی به کندی صورت گرفته است. 
موضوعی که بارها از سوی تجار یا مسئوالن مربوطه در گمرک 
مورد اشاره قرار گرفته است.  طبق آمار منتشر شده در فروردین 

ماه ۱0 میلیون و ۳4۳ هزار تن کاال به ارزش ۵ میلیارد و ۷62 
میلیون دالر بین ایران و ش��رکای تجاری آن مبادله ش��ده که 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن ۳2 درصد 
و از حیث ارزش 62.۵ درصد افزایش داش��ت. در این بین 2۵ 
قلم کاالی اساس��ی نیز وارد ش��ده که در مجموع یک میلیون 
و ۳26 ه��زار و 6۱۵ ت��ن ب��ه ارزش 8۵6 میلی��ون و 609 هزار و 

۷۳9 دالر بوده است.
از طرف دیگر بعد از حواش��ی بس��یار تعیین تکلیف این کاالها 
در دس��تور کار دس��تگاه های مربوطه قرار گرفت و طبق شرایط 
تعیی��ن ش��ده ام��کان ترخیص برای صاحبان کاال فراهم ش��د. 
براین اس��اس، در گروه چهار که دارای دو ثبت س��فارش بانکی 
و غیربانکی بود مقرر ش��د که برای کاالهای با ثبت س��فارش 
بانک��ی ام��کان ادامه فرآیند تجاری اع��م از تمدید، ویرایش  یا 
ترخی��ص ای��ن کاالها که قبل و یا بعد از تاریخ ممنوعیت تامین 

ارز شده باشند، فراهم شود.
 همچنین در مورد کاالهای گروه چهار رویه غیربانکی مقرر شد 
چنانچه کاالهایی قبل از ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳98 در گمرکات 

موجود بوده یا برای آنها ثبت سفارش، بارنامه یا قبض انبار قبل 
از آن تاریخ صادر شده باشد ولی صاحبان کاال نتوانسته اند نسبت 
ب��ه ترخی��ص آن اق��دام کنند مراتب به گمرک اعالم  تا در مورد 

تمدید مهلت مصوبه قبلی گروه چهار پیگیری شود.
 در رابط��ه ب��ا گ��روه 2۷ نی��ز فرار ش��د که اصال��ت قبض انبار و 
بارنام��ه آنه��ا همچنین موجود ب��ودن کاالها در گمرک و بنادر 
توسط گمرکات اجرایی و گمرک ایران احراز و به وزارت صمت 
منعکس و همین طور انطباق آنها با شرایط ماده ۱۱ آیین نامه 
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، توسط دفتر مقررات 
صادرات و واردات احراز ش��ود، وزارت صمت نیز فورا نس��بت به 
پیگیری موضوع در راستای ایجاد شرایط ترخیص این کاالها 

اقدام کند.
در همین حال براساس اظهارات مهرداد جمال ارونقی، معاون 
فنی گمرک ایران در خبرگزاری مهر بررسی های به عمل آمده 
نشان می دهد ۳ میلیون و 4۳۷ هزار و 8۷0 تن کاالی اساسی 
در بنادر و گمرکات کشور دپو شده که شامل 62.9۵۱ تن گندم، 
۱.۷6۷.248 تن ذرت، 2۷6.۱۵6 تن جو، 668.204 تن س��ویا، 

۱۳.622 تن برنج، ۱66.44۷ تن شکر، ۱80.۷۱6 تن روغن خام 
و ۳02.۵26 تن دانه های روغنی است که بیشتر آن ها مشمول 
دریاف��ت ارز 42000 ریال��ی هس��تند و ای��ن کاالها در بندر امام 
خمینی )ره( تخلیه شده است. همچنین ۱0 فروند کشتی حاوی 
2۵۷.404 تن دانه های روغنی، ذرت، سویا، گندم و روغن خام 
در کنار اسکله موجود بوده و ۱2 فروند کشتی حاوی ۷۱8.4۷9 
تن سویا، ذرت، گندم، جو و دانه های روغنی منتظر در لنگرگاه 
هس��تند. معاون فنی گمرک ایران با بیان اینکه صاحبان کاال 
بای��د ب��ا قی��د فوریت به تعیین تکلیف کاالهای خود اقدام کنند، 
تاکید کرد: صاحبان کاال اگر عذر موجهی در این رابطه داشته 
باش��ند ب��ه ص��ورت مکتوب به گمرک اع��الم کنند در غیر این 
صورت بر اس��اس مقررات با آن ها برخورد خواهد ش��د و در این 
رابطه متروکه ش��دن کاال امر بعیدی نیس��ت. ارونقی با اشاره به 
تکلیف گمرکات اجرایی در راستای اجرای این مصوبات افزود: 
به گمرکات اجرایی تکلیف ش��ده تا در مدت س��ه روز و تا س��وم 
خرداد ماه با مراجعه به س��ازمان بنادر و دریانوردی به احصای 
دقیق مش��خصات صاحبان کاالهای اساس��ی که در بندر تخلیه 
ش��ده، اقدام و فهرس��ت مربوط به تفکیک نوع کاال، نام صاحب 
کاال و س��ایر مش��خصات جمع بندی و به گمرک ایران اعالم 
شود. در عین حال از سوم تا پنجم خردادماه نیز باید به دریافت 
ش��ماره ثبت س��فارش کاالهای اساس��ی تخلیه شده در بنادر از 
صاحبان کاال اقدام و این شماره ثبت در اختیار گمرک ایران و 

ستاد تنظیم بازار و سایر مراجع مربوطه قرار گیرد.
معاون فنی گمرک با اش��اره به مصوبه مربوط به ترخیص 90 
درصدی کاالهای اساس��ی اضافه کرد: بر این اس��اس گمرک 
مجاز شد تا نسبت به ترخیص 90 درصدی کاالهای اساسی با 
درخواست و دریافت تعهد از صاحب کاال و مجوز وزارت جهاد 
کش��اورزی برای کاالهای ذرت، کنجاله س��ویا، جو و دانه های 
روغنی با عرضه در س��امانه بازارگاه و همچنین برای روغن و 
گندم با مجوز ش��رکت بازرگانی دولتی اقدام کند. این در حالی 
است که ترخیص کل کاالها، یعنی ۱0 درصد باقی مانده منوط 
به دریافت و ارائه اعالمیه تأمین ارز یا کد رهگیری بانک خواهد 
ب��ود. همچنی��ن طبق مصوبه اخیر، گمرک ایران، صاحبان کاال 
فق��ط ت��ا ۱۳ خردادم��اه فرصت دارند نتیج��ه مراجعات خود به 
بانک مرکزی برای استفاده از رویه اعتباری ترخیص کاال را به 

گمرک ایران ابالغ کنند.

آخرین مهلت استفاده از رویه اعتباری ترخیص کاال از گمرک اعالم شد

ترخیص کاالهای اساسی فقط با کد رهگیری

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

راهبری برنامه احیا واحدهای راکد به شهرک های صنعتینوآوری فرش ایران مورد توجه  کشورهای عربی
علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر شرایط خوب تولید فرش در 
کشور گفت: حدود ۷0 درصد کارخانه ها و واحد های تولیدی فرش کشور در شهرستان 
کاشان قرار دارند که بازدیدهای انجام شده نشان دهنده فعالیت سه شیفت در بسیاری 
از این واحدهاست. وی با تاکید بر نوآوری هایی صنعت فرش ایران در تولید محصوالت 
با تنوع باال از نظر اندازه و طرح، تصریح کرد: وضعیت صادرات این محصوالت خوب 
است و سفارشات مختلفی از سوی کشورهای عربی برای تولیدات فرش ماشینی وجود 
دارد. رزم حسینی با یادآوری شرایط خوب صنعت کشور، اظهار داشت: در حال حاضر در 

چندین رشته از جمله کاشی و سرامیک، لوازم خانگی، قطعه سازی، خودرو سازی، نساجی و صنایع فرش و موکت وضعیت 
تولید خوبی داریم و با کاهش فشارهای ناشی از تحریم ها رونق بیشتری را در تولید ببینیم. وزیر صمت گفت: درخصوص 
رفع موانع تولید، از ابتدای سال جاری، بخش هایی که وزارت صنعت می توانست راسا نسبت به آن ها اقدام کند، کارهای 
موثری انجام شده است. وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در زمینه بهبود فضای کسب و کار، به  ویژه در حوزه صدور 
مجوزها، تاکید کرد: از دیگر اقدامات وزارت صمت در راستای حمایت از تولید، در بخش سرمایه گذاری است و با کمک از 
ظرفیت و اعتبار شرکت های زیرمجموعه وزارت صمت نسبت به پمپاژ سرمایه گذاری به حوزه تولید اقدامات خوبی انجام 

شده است و امیدواریم با ایجاد ثبات در بازار ارز، شاهد روزهای بهتری برای بخش تولید باشیم.

عاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: راهبری و پیگیری پروژه 
احیا واحدهای راکد به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران محول 
ش��د. به گزارش ش��اتا، س��عید زرندی گفت: امس��ال در برنامه، برای 2 هزار واحد 
تعطی��ل برنام��ه ری��زی کرده ایم که ب��ه چرخه تولید بازگردند که از این تعداد هزار 
و 600 واحد داخل شهرک های و 400 واحد بیرون شهرک ها هدف گذاری شده 
است. معاون طرح و برنامه ریزی افزود: با توجه به عملکرد مناسب سال گذشته 
سازمان، امسال احیا واحدهای راکد در داخل و خارج از شهرک ها به این سازمان 

محول شد. معاون طرح و برنامه از تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف اجرایی و نظارتی به 
منظور تسریع و افزایش دقت در روند احیا واحدهای راکد خبر داد و تصریح کرد: طرح های نیمه تمام راکد یکی 
از موضوعاتی که در سال جاری برای آن برنامه ریزی و آن را دنبال می کنیم؛ که یا خود سرمایه گذار را کمک و 
ترغیب به اتمام طرح کند و یا سرمایه گذار جدیدی برای آن بیاوریم. وی در توضیحات بیشتر گفت: هر سرمایه 
گذار جدیدی که درخواست جواز تاسیس کند ، لیست واحدهای تعطیل و یا طرح های نیمه تمام را در اختیارش 
می گذاریم که اول از این طرح ها استفاده کند زرندی به موضوع تولید بدون کارخانه اشاره کرد و آن را از جمله 

طرح های استفاده از ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی در سال جاری دانست که در حال اجراست.

صنعت خودروسازی با فرمول نمی چرخد
مدی��رکل صنای��ع حمل و نقل وزارت صم��ت، با انتقاد از افزایش 
8 درصدی قیمت محصوالت خودروسازان، گفت: شرکت های 
خودروس��از و قطعه س��ازی با فرمول نمی چرخند بلکه با کار و 
عملیات و درگیری و افزایش هزینه های روزانه تولید می چرخند. 
به گزارش فارس، سهیل معمارباشی افزود: صدای چوب فرمول 
معیوب ش��ورای رقابت در صنعت خودرو و قطعه س��ازی ما بلند 
شده است، اما متاسفانه برخی این صدا را نمی شوند. وی با اشاره 
ب��ه تعل��ل دو ماهه ش��ورای رقابت در اب��الغ افزایش 8 درصدی، 
گفت: این عدد به هیچ عنوان متناسب با افزایش هزینه هایی که 
شرکت های خودروساز متحمل شده اند نیست، ضمن این که این 
افزایش قیمت متعلق به سال گذشته و خودروهایی است که ایران 
خودرو فروخته و به مشتریان تحویل داده است. معمارباشی با بیان 

اینکه در انتقاد به سیس��تم قیمت گذاری و فرمول ش��ورای رقابت 
مباحث کارشناسی زیادی داشته ایم اما متاسفانه نمی پذیرند و بر 
قیم��ت گ��ذاری با این فرمول اصرار دارد، تصریح کرد: پروژه های 
توسعه محصول و ارتقای کیفی محصوالت و پروژه های انطباق 
با استاندارد،  درگیر مساله اقتصادی بودن کسب و کار خودروساز 
و قطعه ساز است؛ اگر این موضوع اصالح نشود متاسفانه روز به 
روز صنعت خودرو پسرفت خواهد داشت. وی افزود: متاسفانه هیچ 
توجهی به این موضوع مهم نمی ش��ود، این که چرا ش��ورا با یک 
تصمیم، صنعتی که بیش از 40 صنعت دیگر را در زنجیره ارزش 
دارد،  ۱6درصد ارزش افزوده صنعت و دو درصد ارزش افزوده کشور 
را تشکیل می دهد را تهدید می کند. مدیرکل صنایع حمل و نقل 
نیرومحرکه تاکید کرد: می توانستیم به اقتصاد ملی کمک کنیم و 

باعث افزایش ارزش افزوده کشور در بخش صنعت خوردو و رشد 
و توسعه بیشتر این بخش شویم. وی ادامه داد: وقتی خودرو تولید 
شده را با ۷0 تا 80 درصد قیمت مواد اولیه قیمت گذاری می کنید،  
زیان هنگفتی را به اقتصاد و صنعت کشور تحمیل می کنید؛ این 
فرم��ول ن��ه تنها صنعت خودرو را گرفتار کرده بلکه ارزش افزوده 
کل کشور را دچار زیان و کاهش کرده است. وی از تشکیل کمیته 
ویژه با دس��تور رییس کمیس��یون صنایع مجلس خبر داد و گفت: 
امیدواریم این کمیسیون تخصصی به داد صنعت خودرو برسد، به 
کمک ما بیاید تا خودروسازی را از این چرخه معیوب و دور باطلی 
که گرفتار شده خارج کنیم. معمارباشی تاکید کرد: وقتی صنعتی 
زیان ده می شود مطمئنا فعالیت های تحقیق و توسعه و فعالیت 
های ارتقای محصوالت و توس��عه ای متوقف می ش��ود؛ هرچند 

خودروسازان در یکی دو سال اخیر از جان و دل مایه گذاشته و در 
این شرایط رشد تولید را محقق کرده اند، اما اگر قرار باشد این روند 
ادامه یابد اتفاقات ناخوشایندی در انتظار این صنعت خواهد بود. وی 
با بیان این که مطالبات قطعه سازان از صنعت خوردو به حدود ۵0 
هزار میلیارد تومان رسیده که عدد بسیار سنگینی است، تصریح 
کرد: مطمئنا قطعه سازان هم امکان ادامه حیات با شرایط فعلی را 
نخواهند داشت. معمارباشی در ادامه گفت: همه اهداف توسعه ای 
در تولید، کیفیت و  توسعه محصول وابستگی مستقیمی به تصمیم 
گیری درباره فرمول شورای رقابت دارد، آیا شورای رقابت به عنوان 
متولی همین روند را ادامه دهد و صنعت خودرو را زمین گیر کند 
و یا این که با تصمیم شجاعانه مجلس بر زیان صنعت خودرو و 

قطعه سازی کشور نقطه پایانی گذاشته شود.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: 
تهات��ر ارز صادرات��ی صنایع معدن��ی با واردات قطعات 
و تجهیزات مورد نیاز صنایع کش��ور، به تداوم حضور 
شرکت ها در بازارهای جهانی کمک کرد که این روش، 
حتی با برداشته شدن تحریم ها ادامه خواهد یافت. امیر 
صباغ در گفتگو با ایرنا درخصوص تهاتر ارز صادراتی 
صنایع معدنی با واردات صنایع کش��ور، افزود: بخش 
زیادی از صنایع معدنی از این موضوع اس��تقبال کرده 
و به این حوزه ورود کردند، با این شیوه بسیاری صنایع 
از جمله خودروسازی، تایرسازی، لوازم خانگی و غیره 
مورد حمایت قرار گرفتند. وی گفت: در موضوع تهاتر، 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت بنگاه های بزرگ را 
هدف گ��ذاری ک��رده و در حقیقت به دنبال بنگاه هایی 
بود که اگر اختاللی در روند تولیدش��ان ایجاد می ش��د، 
زنجیره بزرگی به دنبال آنها آس��یب می دیدند. صباغ 
بیان داشت: به طور نمونه هر یک از خودروسازان بزرگ 
کش��ور با بیش از یک هزار قطعه س��از متصل بوده و با 

آنها کار می کند و اگر در روند واردات یک قطعه خودرو 
مش��کل ایجاد ش��ود شاید به نوعی همه قطعه سازان از 
این مس��اله آس��یب ببینند؛ بر این اس��اس، ایده تهاتر، 
ایده وصل کردن بنگاه های بزرگ به یکدیگر اس��ت. 
وی تصری��ح ک��رد: آنچ��ه تاکنون در ح��وزه تهاتر ارز 
صادراتی صنایع معدنی با واردات صنایع کش��ور اتفاق 
افتاده، شاید بین ۳0 تا 40 درصد صادرات شرکت های 
بزرگ حوزه معدن و صنایع معدنی را شامل می شود که 
عددی نسبتًا بزرگ است و نیاز شرکت های تولیدکننده 
را از نظ��ر مناب��ع ارزی برآورده می کند. مدیر اقتصادی 
و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو ادامه داد: به طور قطع 
ای��ن ش��یوه ادامه دار خواهد بود، حت��ی اگر برجام احیا 
شود و مذاکرات به نتیجه برسد، این روش قطع نشده 
و آن را کنار نخواهیم گذاش��ت. وی توضیح داد: پس 
از دو س��ال فعالیت با این ش��یوه، ش��رکت های فعال در 
حوزه صنایع معدنی کشور همچون شرکت ملی مس 
اکنون به قطعه س��ازان دیگر کش��ورها در حوزه مس 
وص��ل ش��ده اند، در حال��ی که در گذش��ته اینطور نبود 
و اگ��ر در آین��ده ب��ه هر دلیل تحری��م جدیدی اعمال 
ش��ود ش��رکت ها از منظر بازارهای صادراتی خود ایمن 
خواهند بود. مدیر اقتصادی و س��رمایه گذاری ایمیدرو 
درخصوص شرایط بنگاه ها برای حضور در این عرضه، 
گفت: بنگاه ها باید بزرگ بوده و به تایید وزارت صنعت 
رس��یده باش��ند، ضمن اینکه در این حوزه تابع مقررات 

بانک مرکزی هستیم.

رییس مرکز ساخت داخل وزارت صمت با بیان اینکه 
بهب��ود کیفی��ت تولی��د داخل در دس��تور کار قرار دارد، 
گفت: طی یکسال و نیم منتهی به پایان سال گذشته 
۵.4 میلیارد دالر کاالی داخلی جایگزین خرید خارجی 
ش��د. سیدمحمدمهدی هادوی در گفتگو با مهر اظهار 
داش��ت: یکی از مهمترین بحث ها در عمق س��اخت 
داخل بحث رقابت پذیری اس��ت؛ یعنی محصوالت ما 
بای��د بتوانن��د با محصوالت کیفیت باال و رده یک دنیا 
رقابت کنند. وقتی می خواهیم س��اخت داخل را دنبال 
کنیم، باید در س��طوح مختلف اعم از محصول نهایی، 
قطع��ه و تجهی��زات، ماش��ین االت، دانش فنی و… 
ای��ن موض��وع را ببینیم. نکته اصلی اینکه ما هر جا که 
سیاس��ت س��اخت داخل را دنبال می کنیم سعی داریم 

کیفیت نهایی را داشته باشیم. 
رئیس مرکز س��اخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات 
وزارت صم��ت اف��زود: در واقع مهم ترین مانع توس��عه 
محصوالت ما همین موضوع عمق و کیفیت س��اخت 
داخل اس��ت؛ برای س��ال جاری روی ارتقای کیفیت 
محصوالت داخلی متمرکز شده ایم و طبق هدفگذاری 
انجام ش��ده، س��عی داریم امس��ال به کمک صنایع و 
تشکل های حرفه ای، رقابت پذیری را افزایش دهیم. 
وی در مورد وضعیت فعلی ساخت داخل، اظهار داشت: 
در س��طح محصوالت نهایی مثل لوازم خانگی و حتی 
ماش��ین االت وضعی��ت قاب��ل قبول ب��وده و در برخی 
م��وارد ظرفی��ت تکمیل اس��ت و امکان صادرات حتی 

ب��ه کش��ورهای اروپایی وج��ود دارد. منتهی باید تنوع 
بدهی��م. فق��ط در چن��د صنعت خ��اص ظرفیت کامل 
نش��ود بلکه تنوع صنعتی بدهیم. رئیس مرکز س��اخت 
داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صمت گفت: 
قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدمات کشور و 
حمایت از کاالی ایرانی قانون خوبی اس��ت که وقتی 
ب��ه ص��ورت جدی از س��ال 9۷ آن را اجرا کردیم، االن 
نتایج آن را می بینید که بسیاری از صنایع شکوفا شدند 
 زیرا با این قانون توان کش��ور را جدی گرفتیم و از آن 
استفاده کردیم. وی ادامه داد: ما در یکسال و نیم یعنی 
از نیمه سال 98 تا پایان 99 به میزان ۷.4 میلیارد دالر 
پ��روژه را در هی��أت نظارت بررس��ی کردیم و با کمک 
تش��کل های تخصصی، از این میزان ۵.4 میلیارد دالر 
یعنی ۷۷ درصد قطعات مورد اس��تفاده در این پروژه ها 
را ساخت داخل کردیم؛ یعنی ۵.4 میلیارد دالر در یک 
و نیم س��ال تولیدات داخلی ما جایگزین خرید خارجی 

شده است.

بومی سازی 5.4 ميليارد دالر كاال در يكسال و نيم گذشتهتهاتر ارز صادراتی معدنی ها با تجهيزات و منابع اوليه
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سخنگوی سهام بانك دی اعالم کرد:

ثبت افزایش سرمایه بانک دی در مرحله نهایی  
گروه بانك و بيمه: سـخنگوی سـهام بانك دی از نهايی شـدن 

مراحل ثبت افزايش سرمايه اين بانك خبر داد.
علیرضا محمدی گفت: پس از برگزاری مجمع افزایش سرمایه 
بانک دی، در تاریخ 2۷ اردیبهشت ماه مجوز بانک مرکزی برای 
ثبت افزایش سرمایه بانک در اداره ثبت شرکت ها صادر شد که 

فرآیند ثبت در حال انجام است.
وی با اش��اره به تهدیدهای ناش��ی از زیان عملکردی ایجاد شده 
در سال مالی ۱۳9۵ بانک و مشمولیت ماده ۱4۱ اصالحیه قانون 
تجارت گفت: این موضوع مخاطرات قابل توجهی را برای بانک 
ایجاد کرد که از جمله این مخاطرات می توان به طرح موضوع 
ادغام چندین بانک مشمول قانون یادشده از جمله بانک دی در 
س��ایر بانک ها و همچنین دریافت چندین مرتبه اخطار از س��وی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادر مبنی بر انتقال نماد بانک از بازار 
فرابورس به بازار پایه و تعلیق نماد اشاره کرد که با تغییرات تیم 
مدیریتی بانک در اواخر سال ۱۳98، موضوع افزایش سرمایه و 
اصالح ساختار مالی بانک به صورت جدی در دستور کار اعضای 
محترم هیئت مدیره قرار گرفت و در تاریخ 20 مهر ۱۳99 افزایش 
سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و آورده نقدی سهامداران 

به تصویب اعضای هیئت مدیره بانک رسید.
س��خنگوی س��هام بانک دی افزود: بالفاصله گزارش توجیهی 

افزایش سرمایه به منظور اخذ مجوز به بانک مرکزی و سازمان 
بورس اوراق بهادار ارس��ال و جلس��ات متعددی جهت دریافت 
مجوز فی مابین مدیران ارش��د بانک و س��ازمان های یاد ش��ده 
برگزار ش��د و در نهایت با پیگیری های مس��تمر، بانک مرکزی 
ط��ی مج��وز ش��ماره 99/۳8۱۷8۷ م��ورخ 28 بهمن ۱۳99 با 
افزای��ش س��رمایه از مبل��غ 6.400  ب��ه ۱۵0.000 میلیارد ریال 
موافقت کرد و سازمان بورس اوراق بهادر نیز طی نامه شماره 
99A-DPm-IOP-24۳ مورخ 26 اس��فندماه ۱۳99 تا مبلغ 
مورد اش��اره به جهت اصالح س��اختار مالی و خروج از شمولیت 
ماده ۱4۱ الیحه قانونی و اصالح قسمتی از قانون تجارت نظر 

موافق خود را اعالم کرد.
محمدی با اش��اره به این که مجمع عمومی فوق العاده افزایش 
سرمایه بانک دی در تاریخ 2۷ اسفند ۱۳99 برگزار شد و افزایش 
س��رمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و آورده نقدی با 
موافقت کلیه سهامداران حاضر در جلسه به تصویب رسید، گفت: 
بالفاصله اداره امور سهام، صورتجلسه مجمع را به منظور تأیید به 
بانک مرکزی ارسال کرد و با پیگیری های صورت گرفته، بانک 
مرکزی طی نامه شماره 00/۵۵6۱9 مورخ 2۷ اردیبهشت ۱400 
خطاب به اداره ثبت شرکت های سهامی، بالمانع بودن افزایش 

سرمایه بانک دی و انجام امور ثبتی را اعالم کرد.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

نقش حمایتی بانك مسکن در حوزه تولیداستارتاپ ها  نیازی به سرمایه گذاری مجدد ندارند
دکتربهزاد ش��یری مدیرعامل پس��ت بانک ایران در دهمین نمایش��گاه نوآوری و 
فناوری )اینوتکس 202۱( اظهار داش��ت: با زیر س��اخت ایجاد ش��ده توسط پست 
بانک ایران، اس��تارت آپ ها دیگر نیاز به س��رمایه گذاری در زیرس��اخت ها ندارند 
و می توانند با معرفی فناوری های مالی متناس��ب با ش��رایط مناطق روس��تایی از 
مزیت بانکداری باز ارائه ش��ده در این مناطق بهره مند ش��وند و خدمات با هزینه 

پایین به مشتریان ارائه دهند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران: دکتر شیری 

ضمن اعالم این موضوع در دهمین نمایش��گاه نوآوری و فناوری )اینوتکس 202۱(  گفت: پس��ت بانک ایران در 
2۵ سال گذشته سرمایه گذاری زیادی برای توسعه زیرساخت ها انجام داده است و در حال حاضر به بیش از 6/۷ 

میلیون نفر از جمعیت 2۱میلیونی مناطق روستایی خدمات بانکی ارائه می نماید.
دکتر شیری در پایان افزود: این بانک با عرضه ۳4 نوع خدمت، ضریب شمول مالی را در این مناطق به ۳8درصد 
ارتقا داده و این س��هم از طریق ایجاد ش��بکه وس��یعی از دسترس��ی به خدمات بانکی و با ایجاد بیش از 6 هزار باجه 

خدمات بانکی با استاندارد بانک مرکزی ج.ا.ایران در سراسر کشور به وقوع پیوسته است.

  عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که بانک مسکن 
نقش حمایتی در بازار مسکن و تولید آن دارد، سیاست های مجلس برای افزایش 

تولید و افت قیمت مسکن را تشریح کرد.
محم��د س��رگزی در گف��ت و گو با »هیبن��ا« راهکارهای مجلس در جهش رونق 
تولید را تشریح کرد. وی با بیان این که یکی از مجموعه هایی که کار اساسی در 
حوزه مسکن انجام داده و نقش حمایتی در این بازار را دارد، بانک مسکن است، 
گفت: در سال گذشته از بین ۷۱۱ طرح و الیحه به مجلس آمد 2۷ طرح و الیحه 

تبدیل به قانون ش��د که از این 2۷ مورد دو مورد مرتبط با حوزه مس��کن بود. این دو طرح، جهش تولید مس��کن و 
طرح تعیین مالیات بر خانه های خالی است.

نماینده مردم زابل در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به این که بخش مس��کن برای مجلس از اولویت اساس��ی 
برخوردار است، گفت: مجلس هم در بحث نظارت و هم در بحث قانون گذاری، ورود جدی داشته است. در حال 
حاضر یکی از فضاها و مجموعه هایی که می تواند به مجموعه حاکمیت کند، بحث استارت آپ ها و شتاب دهنده 

هستند که باعث می شود، اقتصاد کشور سریعتر به نقطه مطلوب خود برسد.

 دیدار مدیرعامل بیمه رازی
 با مدیریت روابط عمومی

دکت��ر جب��اری در دیدار با مدی��ر و همکاران روابط عمومی این 
ش��رکت ک��ه به مناس��بت روز ملی ارتباط��ات و روابط عمومی 
انجام ش��د، از اقدامات و فعالیت  ها ، تحرک ، پویایی و نش��اط 
مش��هود در این واحد قدردانی و تش��کرکرد. در این دیدار که 
در فضایی صمیمی برگزار ش��د، مدیرعامل بیمه رازی، ضمن 
تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی ، در خصوص اقدامات و 
فعالیت های روابط عمومی با همکاران این مدیریت به گفتگو 
پرداخت و همکاران این حوزه نیز نظرات ودیدگاه های خود را 
مطرح کردند. دکتر علی جباری با تاکید براینکه مدیریت روابط 
عمومی، به درستی دچار بازنگری و تحول در رویکرد شده است 
و شروع خوبی در راستای تحقق برنامه های کالن شرکت برای 
تحول و اوج بیمه رازی داشته است ، کسب روابط عمومی برتر 

صنعت بیمه کشور در مدت زمان کوتاه را تبریک گفت.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر جای��گاه ویژه و پر اهمی��ت روابط عمومی در 
صنعت بیمه کشور افزود : برنامه ریزی درست ، تالش هدفمند 
، انگیزه ، خالقیت و وفاداری و تعهد س��ازمانی اس��ت که س��بب 
می شود یک سازمان به اهداف و راهبردهای خود دست یافته 
و موفق شود و یا یک حوزه ای از سازمان به جهت این عناصر 

اثربخشی خود را در زنجیره ارزش نشان دهد.
وی تاکی��د ک��رد : این مولفه های مهم امروز در مدیریت روابط 
عمومی به وضوح مش��هود اس��ت و جا دارد از تالش و همت 

آقای دکتر اسالمی فرد تقدیر و تشکر نمایم .

  تخصیص اعتبار ویژه خرید
 به مشتریان بانک آینده

بان��ک آین��ده، ب��ا هدف ارزش آفرینی هر چ��ه بیش تر و خریدی 
آسان و راحت، به مشتریان خود اعتبار می دهد. تمامی مشتریان 
بانک آینده دارای انواع س��پرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، 
بلندمدت، قرض الحسنه جاری و پس انداز، سپرده بلندمدت شتاب 
و آینده ساز می توانند با ثبت نام در سامانه های پیشخوان مجازی 
abplus.ir و س��اتا ir.sata.ba24 و یا با مراجعه به ش��عب این 
بانک، بر اساس موجودی انتخابی، اعتباری بین ده میلیون ریال 
تا حداکثر سقف دویست میلیون ریال، دریافت کنند. بازپرداخت 
اعتبار دریافت شده نیز به دو روش یک جا سررسید و تدریجی – 
اقساطی است. این اعتبار ویژه خرید از فروشگاه های طرف قرارداد 
مرکز خرید بازار بزرگ ایران )ایران مال( و مجموعه هایپراستار 
آن است. برای کسب اطالعات بیش تر با مرکز ارتباط بانک آینده 

به شماره 2۷66۳200-02۱ تماس بگیرید.

مفقودی- سند کمپانی موتورسیکلت هوندا سیستم احسان با مشخصات مدل ۱۳90 
 E 90۱۳۳04 ۱۵4 و ش��ماره تنه FMI 0۱82296۵ به رنگ نقره ای به ش��ماره موتور
N 2 N *** ۱2۵  به شماره پالک 9499۷ ایران ۵86 متعلق به آقای سید اسمعیل 

حسینی شیرازی  مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی  - مدرک گواهی نامه موقت پایان تحصیلی اینجانب 
فاطمه مزعفر فرزند محمد علی به ش��ماره ملی ۱8۵0۱8882۳ صادره از بهبهان در 
مقطع کاردانی ناپیوس��ته در رش��ته حسابداری صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی 
واحد بهبهان به شماره 2۱۵/9۵۱0/0۵ مفقود گردیده وفاقد اعتبار می باشد. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان به نشانی بهبهان 

– بلوار امیر کبیر واحد دانشگاهی آزاد اسالمی بهبهان ارسال نمایند.

آگهی مفقودی  - س��ند و برگ س��بز خودرو پراید مدل مدل ۱۳86 و ش��ماره موتور 
2۱۱0800 و ش��ماره پ��الک 9۱ م 884 ای��ران 9۳ مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار 

ساقط است.

مفقودی  - برگ س��بز و س��ند کمپانی خودرو س��واری  سیس��تم پژو 40۵ تیپ 40۵ 
TU۵SLX مدل ۱۳9۷ رنگ س��فید روغنی ش��ماره موتور ۱64B0۱8۷۵84 ش��ماره 

شاسی NAAM۳IFE2JKI۱۷4۱۷  به شماره پالک ۱6۳و68 ایران ۱4 به نام عوید 
فرهانی شماره ملی ۱۷۵66۵۷۵۵6 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
حوزه ثبتی شهرستان ساری 

 برابر رای شماره ۱40060۳۱04۵600۱8۱۳ مورخه ۱400/2/۱۳ که در هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی منطقه 2 ساری تصرفات مالکانه آقای /خانم / سید علیرضا فاضلیان فرزند 
حسن بشماره ملی 0۷9۳42۱۵۷8 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مس��احت 24۵/20 متر مربع قس��متی از پالک 88 فرعی از 22- اصلی واقع قریه 
س��وته بخش ۵ ثبت س��اری خریداری مع الواس��طع از سید احد راه روان مالک رسمی 
ل��ذا ب��ه منظ��ور اط��الع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم پس از 
اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را مراجع 
قضای��ی تقدی��م نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۱۳88۳4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/۳/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/۳/۱9 

حسن یوسفی- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری

 آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه آقای انصار دنیایی ایمچه فرزند تس��لیم برابر درخواس��ت وارده بش��ماره 
۱002۳46- ۱400/2/۵ اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ آپارتمان قطعه ۱ در 
طبقه همکف شماره پالک 20۷24 فرعی مفروز از 488 فرعی از ۷490 اصلی واقع 
در بخش دو اردبیل مربوط به صفحه 284 دفتر 4۵0 ش��ماره ثبت 94۵۳0 بش��ماره 
چاپی 0498۱2 س��ال 9۱ س��ری ه بنام آقای انصار دنیایی ایمچه ثبت و صادر ش��ده 
است بعلت اسباب کشی و جابجایی منزل مفقود و پس از جستجوی کامل پیدا نشده 
، لذا طبق تبصره یک ماده ۱20 آیین نامه اصالحی قانون ثبت تقاضای صدور س��ند 
مالکیت المثنی را نموده است ، که مراتب طی شماره یکتا ۱۳998000۳۱4400008۷ 
مورخ  ۱400/2/۱6 به کلیه دفاتر اسناد رسمی بخشنامه گردیده ، حال موضوع یکبار 
در روزنامه آگهی تا هر کس هر گونه ادعای به وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد 
خود داشته باشد . ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار این آگهی اصل سند مالکیت 
را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند . بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره اداره 
ثبت نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام آقای انصار دنیایی ایمچه طبق مقررات 

قانونی اقدام نموده و سند اولیه را از درجه اعتبار ساقط خواهد نمود.
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه یک اردبیل- حیدری

 آگهی عدم تسلیم سند مالکیت مورث
نظر بر اینکه خانم ش��هناز پورجعفریان احدی از وراث ش��ادروان غالم  پورجعفریان 
بقرآب��اد ب��ا ارائ��ه گواه��ی حص��ر وراثت و فرم ۱9 دارایی و س��ایر م��دارک الزم طی 
درخواست وارده بشماره ۱004۷80 مورخه ۱400/۳/۱ تقاضای صدور سند مالکیت 
نس��بت به س��هم االرث خویش را از پالک ثبتی قطعه ۳ تفکیکی طبقه ۳ بش��ماره 
۱4002 فرع��ی از 846  فرع��ی از ۵422 اصل��ی واق��ع در بخ��ش یک اردبیل را نموده 
اس��ت و اعالم داش��ته که س��ند مالکیت اولیه پالک فوق که بنام ش��ادروان غالم  
پورجعفریان ثبت و صادر شده است در دست خانم معصومه پورجعفریان بقرآباد فرزند 
غالم می باش��د که جریان طی اخطاریه ش��ماره  98/4۵06  مورخه ۱۳98/۷/2۳ به 
 نامبرده ابالغ ولی در مهلت قانونی س��ند اولیه را تس��لیم ننموده اند ، حال در اجرای 
تبص��ره ۳ م��اده ۱20 اصالح��ی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی می ش��ود 
تا هر کس هر گونه ادعایی به وجود س��ند مالکیت یا س��ند معامله نزد خود داش��ته 
باش��د ظ��رف م��دت ۱0 روز پ��س از انتش��ار این آگهی  اصل س��ند مالکی��ت را با اخذ 
 رس��ید تس��لیم این اداره نمایند ، بدیهی اس��ت پس از انقضای مدت مقرره اداره ثبت
 نسبت به صدور سند مالکیت بنام احدی از وراث شادوران غالم پورجعفریان بقرآباد، 
خانم شهناز پورجعفریان طبق مقررات قانونی اقدام کرده و سند اولیه از درجه اعتبار 

ساقط خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه یک اردبیل- حیدری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم 
آگهی فقدان سند مالکیت پالک 1635.5۹6 - 1641 اصلی

آقای نورالدین نورمحمدی طی درخواس��ت وارده ش��ماره 2۱64 مورخ ۱400.2.۷منضم به دو برگ استش��هاد محلی که به تایید دفتر اس��ناد 
رس��می ش��ماره 4۱ ایالم رس��یده مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش دانگ یک باب خانه پالک ۱6۳۵.۵96 - ۱64۱اصلی واقع در ایالم به علت 
جابه جایی مفقود گردیده  اس��ت که برابر پرونده ثبتی س��ند مالکیت شش��دانگ پالک مذکور اصلی ذیل ثبت ۳۳80۷ دفتر جلد۱۷4 صفحه 
۳0۵ صادر و تسلیم گردیده است لذا مراتب در اجرای تبصره ذیل ماده ۱20 آیین نامه قانون ثبت اعالم تا هرکس که سند مالکیت نزد وی 
بوده و یا مدعی انجام معامله می باش��د ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار این آگهی اصل س��ند مالکیت و یا س��ند معامله را به اداره ثبت اس��ناد 
و امالک شهرس��تان ایالم ارائه نماید در غیر اینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی اقدام قانونی به 

عمل خواهد آمد .  
رستمی : رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم شناسه آگهی : 1138957

آگهی مناقصه )مرحله دوم(
 موضوع: بکارگیری پیمانکار جهت تعریض پل چپر سر

ش��هرداری رامس��ر در نظر دارد در اجرای بند ۳ مصوبه ش��ماره 200 مورخ 99/۵/۱۵ ش��ورای اس��المی ش��هر رامسر نسبت به بکارگیری پیمانکار جهت تعریض پل چپر سر 
اقدام نماید.

۱-واجدین ش��رایط می توانند جهت دریافت اس��ناد یا اطالع از س��ایر ش��رایط و جزئیات تا مورخ ۱400/۳/8 به س��امانه س��تاد مراجعه و یا با ش��ماره تلفن  0۱۱-۵۵2۵۷۱6۳ 
تماس حاصل فرمایید.

2-  متقاضیان می بایست تا ساعت ۱4 عصر مورخ  ۱400/۳/۱8 پیشنهادات خود را در سامانه ملی تدارکات دولت بارگذاری نمایند.
۳- متقاضیان می بایست مبلغ 900/000/000 ریال بحساب سپرده شهرداری واریز ویا ضمانت نامه بانکی به همان میزان ارائه نماید.

4- تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ ۱400/۳/۱9 خواهد بود.
۵- شهرداری رامسر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

نوبت اول

             احمد خوش قلب- شهردار رامسر

با هدف دیدار از همکاران و ایجاد انگیزه مضاعف خدمت رسانی، علیرضا دمیرچی معاونت 
توسعه سرمایه انسانی و پشتیببانی، علی فتاحی مدیرامور سرمایه انسانی و آموزش، محمد 
حسینی کنارویی مدیرامور استان ها و علیرضا یارقلی مدیریت امور حراست طی سفر به 

استان فارس با همکاران شعب و ستادی این استان دیدار و گفتگو کردند.
در این بازدیدمعاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیببانی و هیات همراه عملکرد شعب را به 

لحاظ وضعیت منابع و مصارف، اعتبارات و تسهیالت، مطالبات غیرجاری، ضمانت نامه ها، 
امور ارزی و سایر آمارهای مربوطه مورد بررسی قرار دادند. در این دیدار ها علیرضا دمیرچی 
معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع همکاران 
اس��تان فارس اعالم کرد: بدون ش��ک یکی از مهمترین س��رمایه های بانک ایران زمین، 
پرسنل کوشا، فهیم و با دانش آن است، وی همچنین هدف از سفر استانی خود را درک 

بهتر مسائل و مشکالت همکاران و توسعه فعالیت ها از طریق منابع انسانی دانستند. بر 
اساس این گزارش همچنین دمیرچی معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی با تشکر 
و تقدیر از تالش های همکاران بانک و به ویژه ش��عب تصریح کرد: همکاران در تمامی 
مدیریت های ستادی در صدد هستند تا مشکالت موجود در شعب را به حداقل کاهش 

دهند و نظرات و پیشنهادهای مطرح شده را مدنظر قرار دهند. 

ایجاد امنیت شغلی، آرامش و آسایش از اهداف بانک ایران زمین

قیمت مرغ مدتی است که دوباره روند افزایشی گرفته و دو 
نرخی ش��ده و قیمت مرغ در مراکز خرده فروش��ی به بیش از 
۳0 هزار تومان رسیده در حالی که نرخ مصوب آن 24 هزار و 
900 تومان است. به گزارش مهر، بازار مرغ در سال گذشته 
دچار نابسامانی گسترده ای شد و قیمت هر کیلوگرم مرغ از 
مرز ۳۵ هزارتومان نیز عبور کرد؛ فاصله قیمت بازار با قیمت 
مصوب مرغ که حدود 20 هزار تومان بود موجب شد مردم برای 
خرید مرغ با قیمت مصوب ساعتها در میادین تره بار در صف 
بایستند. این در حالی بود که بدلیل نابسامانی بازار نهاده های 

دامی، میزان جوجه ریزی و تولید مرغ نیز به ش��دت کاهش 
یافته و عرض به بازار قطره چکانی انجام می شد. همین مساله 
به طوالنی تر شدن صف ها و سخت تر شدن دسترسی مردم 
به این ماده پروتئینی منجر شد. این چالش تا جایی گسترش 
یافت که دولت برای کنترل بازار مجبور به تشکیل قرارگاه 
ساماندهی بازار مرغ شد و مجوز واردات ۵0 هزار تن مرغ را 
نیز صادر کرد؛ با این وجود به سختی توانست تعادل را به بازار 
برگرداند.البته در این فاصله نرخ مصوب مرغ هم که یکی از 
دالیل زیان دهی مرغداران و کاهش تولید بود، پس از ماه ها 

انتقاد جدی فعاالن صنعت مرغ، از 20 هزار تومان به 24 هزار 
تومان افزایش یافت تا بلکه انگیزه برای تولید مرغ افزایش 
یابد.مجموعه این اقدامات موجب شد تعادل تا حدودی به بازار 
بازگردد و قیمت مرغ در بازار که تا بیش از ۳۵ هزار تومان صعود 
کرده بود، به تدریج به نرخ مصوب 24 هزار تومان نزدیک شد. 
البته این تعادل چندان طول نکش��ید و با بحرانی ش��دن بازار 
جوجه یک روزه و افزایش نرخ مصوب نهاده های دامی، نرخ 
مرغ مجدداً سیر صعودی به خود گرفت و مدتی است که در 

بازار شاهد دو نرخی شدن نرخ هستیم.

در سایه بی تدبیری و بی توجهی، قیمت به 30 هزار تومان رسید

جوالن مرغ در آشفته بازار گرانی 
استاد دانشگاه رازی کرمانشاه از کشت "کاملینا" در ۷00 
هکتار از اراضی کش��اورزی در ۱۵ اس��تان کشور خبر داد و 
گف��ت: ای��ن گی��اه با میزان باالی روغن، مقاوم نس��بت به 
خشکسالی و مصرف آب بسیار کم، همان چیزی است که 
ایران به شدت به آن احتیاج دارد. دانیال کهریزی در مورد 
ویژگی های گیاه "کاملینا" گفت: 40 درصد دانه این گیاه 
روغن است و در این زمینه با گیاه سویا برابری کرده و مقدار 
روغن آن از دانه آفتابگردان بیشتر است، عالوه بر این، 60 
درصد باقی مانده گیاه که کنجاله آن محس��وب می ش��ود، 

گزینه مناسبی برای تغذیه احشام به شمار می رود. عالوه بر 
روغن باال، این گیاه سرشار از اسیدهای چرب اُمگا ۳ و اُمگا 
6 و نیز ویتامین E است و وجود همین ویتامین موجب شده 
این گیاه کاربردهای آرایش��ی و بهداش��تی هم داشته باشد. 
ای��ن گی��اه همچنین به دلیل وجود ویتامین E کاربردهای 
درمانی هم دارد و با افزایش سطح ایمنی بدن می تواند از 
بروز بیماری هایی مثل سرطان و ام. اس نیز پیشگیری کند. 
این استاد دانشگاه به دوره رشد کوتاه گیاه کاملینا هم اشاره 
کرد و گفت: این گیاه دوره رش��د کوتاهی دارد، به طوری 

که اگر در آبان آن را کش��ت کنید، برای اواخر اردیبهش��ت 
آماده برداشت است. از طرفی کشت این گیاه بصورت دیم 
است و نیاز به آبیاری نداشته و می تواند مقاومت باالیی در 
برابر کم آبی و خشکسالی داشته باشد. کهریزی در ادامه با 
اشاره به کشت کاملینا در سطح ۷00 هکتار از اراضی کشور 
اظهار کرد: خوشبختانه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی 
توانستیم این گیاه را در ۷00 هکتار از اراضی کشاورزی ۱۵ 
اس��تان کش��ور کش��ت کنیم و امسال قرار است این میزان 

سطح زیرکشت به ۱0 هزار هکتار افزایش یابد. 

با کاشت و برداشت "کاملینا" در کشور صورت می گیردكشاورزی 

گام بزرگ در مسیر خودکفایی دانه های روغنی
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آب و هوا

س��ازمان هواشناس��ی نسبت به وقوع رگبار 
و رعد و برق در بیش��تر اس��تان های کشور و 
افزایش ارتفاع موج در دریای عمان و دریای 

خزر هشدار داد. 
سازمان هواشناسی با صدور هشدار زردرنگ 
آورده است: وقوع رگبار و رعد و برق، گاهی 
وزش باد شدید موقتی، گاهی همراه با گرد 
و خاک و با احتمال بارش تگرگ در مناطق 
مستعد برای استان های آذربایجان شرقی، 
اردبی��ل، آذربایجان غربی، زنجان، ش��مال 
سمنان، شمال تهران، شمال سمنان، دامنه 
و ارتفاع��ات در الب��رز و مازندران پیش بینی 

می شود.
حاکمی��ت ای��ن ش��رایط جوی سه ش��نبه 
)4 خردادم��اه( در اس��تان های آذربایج��ان 
شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کرمانشاه، 
کردستان، نیمه شمالی خوزستان، کهگیلویه 

و بویراحم��د، چهارمح��ال و بختی��اری، 
نیم��ه غرب��ی اصفهان، لرس��تان، همدان، 
مرک��زی، قم، زنجان، قزوین، البرز، تهران، 
ش��مال س��منان، گیالن، مازندران، دامنه و 
ارتفاعات در گلس��تان و کرمان و چهارشنبه 
)۵ خردادم��اه( در اس��تان های آذربایج��ان 
ش��رقی، اردبیل، ش��مال آذربایجان غربی، 
زنجان، قزوین، قم، تهران، البرز، س��منان، 
ش��مال یزد، غرب خراسان رضوی، گیالن، 

مازندران و گلستان دور از انتظار نیست.
احتم��ال ج��اری ش��دن روان آب، احتمال 
برخورد صاعقه، و احتمال باال آمدن ناگهانی 
سطح آب مسیل ها و رودخانه ها پیش بینی و 
نسبت به اجتناب از تردد و توقف در حاشیه 
رودخانه ه��ا و مس��یل ها، احتی��اط در چرای 
دام ها در مراتع مرتفع و تقویت س��ازه های 

موقتی توصیه می شود.

هشدار درباره رگبارهای بهاری 

فوتبال

بين الملل

تیم ملی س��یزده روز دیگر نخس��تین بازی خود 
را در بحرین و در چارچوب انتخابی جام جهانی 

مقابل هنگ کنگ برگزار می کند. 
با برگزاری بازی های معوقه از لیگ برتر ایران و 
مصاف تیم های استقالل و پرسپولیس با رقبای 
خود که در بین س��ایر تیم ها بیش��ترین بازیکن 
ملی پوش را دارند، دراگان اس��کوچیچ فهرست 
بازیکن��ان مدنظر خود برای حضور در تیم ملی 

را اعالم خواهد کرد.
بازی های معوقه لیگ برتر س��وم خرداد برگزار 
می ش��ود و نیمه ش��ب فهرست تیم ملی اعالم 
خواهد ش��د و بازیکنان تیم ملی چهارم خرداد 
خودش��ان را ب��ه کارفنی و بخش سرپرس��تی 
معرفی خواهند کرد. با توجه به حضور تعدادی 
از لژیونره��ا در ای��ن فهرس��ت، اس��کوچیچ به 
بازیکن��ان مدنظر خود اطالع داده زودتر راهی 
ایران شوند تا از نخستین روز تمرین، تیم ملی 

را همراهی کنند.
طبق برنامه، ابتدا تس��ت  کرونا از تمام عوامل 
تیم ملی به عمل می آید و با مش��خص ش��دن 
نتایج، تیم ملی نخس��تین جلس��ه تمرین خود را 

درآکادم��ی مل��ی فوتبال و در زمین ش��ماره دو 
برگزار می کند.

تیم ملی نهایتا روز شش��م خرداد راهی جزیره 
کیش می ش��ود و اولین جلس��ه تمرین خود را 
در هم در س��اعاتی پایانی روز و هنگام خنک 
ش��دن هوا، در ورزش��گاه المپیک کیش برگزار 

خواهد کرد.
تمرین��ات تی��م ملی در تمام روزهای اقامت در 
جزیره کیش در س��اعاتی پایانی ش��ب برگزار 
می ش��ود تا ملی پوشان از نظر زمانی و آب وهوا 
در شرایط مشابه با محل برگزاری مسابقات در 
بحرین قرار بگیرند. به همین علت نور ورزشگاه 
جزیره کیش تقویت شده تا مهم ترین دغدغه 

اسکوچیچ در کنار زمین چمن، مرتفع شود.

پس از منفی شدن تست کرونا، لژیونرهایی که 
تاکنون در کشورهای محل فعالیت خود واکسن 
کرونا را دریافت نکرده باشند، نخستین دوز از 
این واکس��ن را دریافت خواهند کرد. همچنین 
گروه��ی که بیس��تم خرداد در ته��ران مرحله 
نخست واکسیناسیون را پست سر گذاشته اند، 
در جزیره کیش، دومین دز را تزریق می کنند.

اردوی ایران در جزیره کیش تا دهم ادامه دارد 
و در همین روز، تیم ملی با پروازی اختصاصی 
راهی منامه، پایتخت بحرین خواهد شد و اولین 
مس��ابقه خود را هم روز س��یزدهم خرداد مقابل 
هنگ کنگ برگزار می کند که با توجه به شرایط 
رقیب، یک دس��ت گرمی برای بازی با بحرین، 

در دومین دیدار است.
تیم ملی پس از رسیدن به بحرین، تست های 
کرونا را پش��ت س��ر خواهد گذاش��ت و تمرینی 
را در فضای بس��ته انجام خواهد داد. ش��اگردان 
اس��کوچیچ روزهای یازدهم و دوازدهم خرداد 
را در زمین تعیین ش��ده از س��وی کشور میزبان 
تمرین خواهند کرد و روز س��یزدهم به مصاف 

هنگ کنگ می روند.

بس��یاری آمریکایی ها از آغاز همه گیری کرونا 
در س��ال گذشته نس��بت به میکروب ها آگاه تر 
ش��ده اند، اما "کاماال هریس"، معاون ریاس��ت 
جمهوری آمری��کا احتمااًل نگرانی های واضح 

خود را بیشتر آشکار ساخته است. 
ب��ه گزارش فاکس نی��وز، هریس روز جمعه در 
حالی توسط دوربین شکار شد که دست راست 
خود را بالفاصله پس از دس��ت دادن با "مون 
جائه-ای��ن"، رئیس جمهور کره جنوبی در کاخ 

سفید، با کت خود پاک کرد.
هریس بعدتر در توییتر نوش��ت، وی و مون در 
مورد کره ش��مالی، س��المت جهانی و "دالیل 
ریش��ه ای" مهاج��رت به آمری��کا از آمریکای 

مرکزی صحبت کرده اند.
بس��یاری کاربران شبکه های اجتماعی هریس 
را ب��ه بی ادب��ی در مقابل م��ون متهم کردند و 
برخی مدعی ش��دند یک رهبر جمهوری خواه 
برای چنین عملی، با انتقادات بس��یار تندتری 

مواجه می شد.
یک��ی از کارب��ران نوش��ت: "آی��ا ای��ن معاون 
رئیس جمه��ور آمریکاس��ت؟ ای��ن ن��ه تنه��ا 
بی احترامی اس��ت، اما اگر یک جمهوری خواه 
چنین کاری می کرد، "نژادپرس��تانه" هم تلقی 
می شد و مطمئنًا همه اخبار را به خود اختصاص 
می داد... استانداردهای دوگانه کاماًل به نمایش 

درآمد. "
یکی از کاربران دیگر نوشت: "عجب! این واقعًا 

شرم آور است".
یک��ی دیگ��ر از کارب��ران توییتر ه��م این طور 

اظهارنظر کرد که "آیا کره جنوبی دیگر متحد 
ما نیست؟ "

در همین حال کاربر دیگری نوش��ت: " نمیشه 
ویروس رو با شلوارت پاک کنی، عالوه بر این، 

کاماال به طور کامل واکسینه شده".
آداب اجتماعی معاون رئیس جمهور آمریکا در 
اواخ��ر م��ه هم مورد س��ؤال قرار گرفت؛ زمانی 
که ناظران تیزبین رسانه متوجه شدند هریس 
هنگام باال رفتن از پله ها برای س��وار ش��دن به 
 )Air Force Two( هواپیمای مخصوص خود

به پرسنل نظامی آمریکا درود نگفته است.
ح��اال فاکس نیوز متوجه این ش��ده که هریس 
در چند موقعیت دیگر هم س��الم کردن را جا 

انداخته است.
چند هفته پس از مطرح شدن انتقادات، هریس 
ویدئویی را در توییتر پست کرد که سالم دادن 
وی قبل از سوار شدن در پروازی به کارولینای 

شمالی را نشان می داد.

شمارش معكوس تا ماراتن مرگ و زندگی

سوتی عجيب كامال هريس در ديدار با رئيس جمهور كره جنوبی

ارتباطات

وزیر ارتباطات گفت: با هدف ترویج تبلیغات انتخابات 
در فض��ای مج��ازی، به همه مردم یک ماه اینترنت 

رایگان اعطا می شود.
محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر نوشت: با تجویز و 
تصویب ستاد ملی کرونا و با همکاری دکتر نوبخت، به 
منظور ترویج تبلیغات انتخابات در فضای مجازی به 
جای تجمعات خیابانی و میدانی، بسته های اینترنت 
یک ماهه رایگان به همه مردم ایران عرضه می شود. 
وی گفت: جزئیات این طرح به زودی اعالم می شود. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات پیش تر از فراهم 
کردن بس��تر الزم برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها 
در فضای مجازی خبر داده بود و حاال با اعالم خبر 
تخصیص اینترنت رایگان به مردم به نظر می رسد 
ش��اهد پوس��ت اندازی شیوه های س��نتی تبلیغات 

انتخابات��ی و ورود ب��ه عرصه نو 
خواهیم بود. 

محمدج��واد آذری جهرمی چند 
روز قبل پس از حضور در نشست 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در جمع خبرنگاران وعده داد بود 
اخب��ار خوب��ی در حوزه توس��عه 
روس��تایی و فضایی در هفته های 

آینده منتش��ر می ش��ود. شایعه ارایه اینترنت رایگان 
به نامزدهای انتخاباتی ش��ایعه ای بود که روزهای 

گذش��ته در فضای مجازی 
شنیده می شد که انتقادهای 
بس��یاری را متوج��ه آذری 
جهرمی کرد. وزیر ارتباطات 
درباره انتش��ار برخی خبرها 
مبنی بر ارائه اینترنت رایگان 
ب��ه کاندیداهای ریاس��ت 
جمه��وری، توضیح داد: در 
روزهای گذشته پیامک های بسیاری مبنی بر اینکه 
اگر می دانس��تیم به کاندیداها اینترنت رایگان داده 

می شود، نام نویسی می کردیم برای من ارسال شده 
اس��ت اما باید به این نکته دقت کرد که تخصیص 
اینترنت رایگان به کاندیداهای ریاست جمهوری به 

معنای ارائه بسته اینترنت رایگان مصرفی نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: منظور 
ارائه بسته، امکانات تبلیغاتی در فضای مجازی اعم 
از ارتباط ویژه با مخاطبان در ش��بکه های اجتماعی 
داخلی، تسهیالت ارتباطی، خدمات صوت و تصویر 
فراگیر و.. اس��ت که به کاندیداهای تائید صالحیت 
شده شورای نگهبان اختصاص پیدا می کند تا تمام 
کاندیداهای تأیید ش��ده ش��ورای نگهبان بتوانند در 
ش��یوع کرون��ا در فضایی عادالن��ه از ظرفیت های 
کمپین های فضای مجازی برای تشریح برنامه های 

خود استفاده کنند.

هنر

یک مجموعه دار هنری اعالم کرده است یکی از 
شاهکارهای »ون گوگ« که مدت ها گمشده بود 

را در یک حراجی کشف کرده است. 
ب��ه گ��زارش فاک��س نی��وز، »اس��توارت پیوار« 
مجموع��ه دار هن��ری و از بنیان گ��ذاران آکادمی 
هنر نیویورک می گوید یکی از تابلوهای نقاش��ی 
»ون گ��وگ« که مدت ها گمش��ده بود را در یک 
حراجی گمنام کشف کرده است. به گفته »پیوار« 
این تابلو نقاشی که »اور« نام دارد و در سال ۱890 
خلق ش��ده اس��ت، در وضعیت خوبی قرار دارد و 
امضای »ون گوگ« در پشت این تابلو وجود دارد. 
ای��ن مجموع��ه دار آمریکایی که این اتفاق را یک 
اکتش��اف بزرگ عنوان کرده، اعالم کرده اس��ت 
موزه »ون گوگ« در آمس��تردام خواس��تار ارسال 
هر چه سریعتر این نقاشی برای تایید اصالت آن 
شده است. این تابلو نقاشی اگر اصل باشد در دو 

ماه پایانی عمر »ون گوگ« خلق شده است. این 
نقاش در همین دو ماه پایانی و زمانی که در »اور« 

سکونت داشت بیش از ۷0 نقاشی خلق کرد.
»پی��وار« معتقد اس��ت این اکتش��اف، بزرگترین 

اکتشاف  هنری در ۱00 سال اخیر است.
این مجموعه دار هنری بیان کرد: »این نقاش��ی، 
بزرگترین تابلو نقاش��ی و تنها نقاش��ی محسوب 
می ش��د که در ش��کل مربع توس��ط »ون گوگ« 

خلق شده است.«

بزرگترين كشف هنری در 100 سال اخير

پليس

رییس مرکز تش��خیص و پیش��گیری از جرائم 
سایبری پلیس فتای ناجا نسبت به کالهبرداری 
از شهروندان در پوشش ثبت نام و خرید واکسن 

کرونا هشدار داد. 
س��رهنگ علی محمد رحبی دراین باره گفت: 
اخیرا در مواردی دیده ش��ده که افراد س��ودجو با 
انتش��ار آگهی های فریبنده در فضای مجازی، 
ادع��ای ف��روش واکس��ن کرون��ا را دارن��د و از 
ش��هروندان می خواهن��د که ب��رای خرید ثبت 

نام کنند.
وی ادام��ه داد:ای��ن افراد واکس��ن های تقلبی 
و جعل��ی را تبلی��غ و صرفاً به قصد س��ودجویی، 
سرقت های اینترنتی، سرقت اطالعات شخصی 
و کالهبرداری، دست به چنین اقدامی می زنند. 
رجبی تاکید کرد: از این رو الزم است شهروندان 
فری��ب تبلیغات پ��ر زرق و برق فضای مجازی 

ب��ا عن��وان " ثبت نام و خرید واکس��ن کرونا" را 
نخورن��د و ب��ه هیچ وج��ه به صفحه های تقلبی 
ایجاد ش��ده با عناوین مختلف در این خصوص 

اعتماد نکنند.
  به گفته وی ش��هروندان برای تهیه داروهای 
م��ورد نی��از خود به داروخانه ها و مراکز معتبر و 
م��ورد تایید وزارت بهداش��ت مراجعه کنند و از 
خری��د هرگونه دارو تحت عنوان داروی درمان 

کرونا در فضای مجازی خودداری کنند.

هشدار پليس فتا درباره تبليغات " واكسن كرونا"

وزير ارتباطات وعده داد؛ 

یک ماه اینترنت رایگان برای نشاط انتخاباتی
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فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یك مرحله ای
)تامین خدمات خودروهای استیجاری پروژه های  مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان البرز( 

ش��رکت گاز اس��تان البرز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی  مناقصه به ش��ماره نیاز درس��امانه   س��تاد)200000۱4020000۱4( را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی) دولت ( برگزار نماید. تاریخ 
انتشار مناقصه در سامانه  مورخ ۱400/0۳/0۱  می باشد 

مبلغ برآورد اولیه  ۵۷.800.۵20.82۱ ریال 
مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار :  مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱2۳402/ت۵06۵9 ه� تاریخ ۱۳94/09/22 به مبلغ 2.890.026.000 ریال

 آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گزار در سایت تا ساعت۱6:00روزشنبه08/ ۱400/0۳
آخرین زمان بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر در سایت تا ساعت ۱6:00روز شنبه 22/ ۱400/0۳

 زمان بازگشایی پاکتها ) ازطریق سامانه ستاد (  
گشایش پاکت " الف ، ب  ، ج" : ساعت :   ۱۱:00 روز یکشنبه تاریخ  ۳0/ ۱400/0۳

ش�رایط مناقص�ه گ�ر: گواه�ی صالحی�ت پیمان�کاری از وزارت تع�اون كار و رف�اه اجتماع�ی با كد  حمل نقل  -گواهی نامه صالحیت ایمن�ی پیمانکاران از وزارت تعاون كار و رفاه 
اجتماعی

مدت اعتبار پیشنهادات: ۳ماه تقویمی  
آدرس : استان البرز ، کرج ، میدان طالقانی ، بلوارتعاون ، خیابان فرهنگ ، روبروی تربیت 6 ، شرکت گاز استان البرز ،امورپیمانها

تلفن : ۳4۱8۷۱44-026    نمابر : 026-۳2۵20868 

شناسه آگهی:1138417

نوبت دوم

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم )مرحله دوم(
 ش��هرداری نش��تارود به اس��تناد مجوز ش��ماره 2۵ مورخ 99/9/۳0 ش��ورای اس��المی محترم شهر نشتارود در نظر دارد یک قطعه زمین با پالک 
ثبت��ی ۱۱۳/22 ب��ه مس��احت 490 مترمرب��ع واق��ع در دوراه��ی کترا جنب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را با قیمت کارشناس��ی به 
فروش برساند. لذا از کلیه خریداران محترم درخواست می گردد ظرف مدت ۱0 روز کاری از تاریخ درج این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده 

و پیشنهاد قیمت به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایید. 
محمد زرآبادی شهردار نشتارودشناسه آگهی:1138417

فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای
طرح فرهنگ سرای شهر صحنه) مرحله دوم (

 ش��هرداری صحنه در نظر دارد مناقصه به ش��ماره مناقصه در س��امانه س��تاد :  200000۵292000009 اجرای بخش��ی از س��اختمان اصلی فرهنگ س��رای ش��هرصحنه)جواد آباد.ش��مال  خیابان س��ی متری (  از محل 
عتبارات موضوع ایجاد اشتغال گسترده ومولد موضوع بند الف تبصره۱8 مصوب سال ۱۳99 با شماره 2866۵0 )تملک دارییهای سرمایه ای به شماره طبقه بندی ۱۵020220۱۳( با بهره گیری از سامانه تدارکات 
 الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)س��تاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای دیجیتال را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند..

آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه: ۱400/0۳/06 ساعت ۱4:00 ظهر 
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱400/0۳/۱۷ساعت ۱4:00ظهر

زمان بازگشایی: ۱400/0۳/۱8ساعت 8:00 صبح 
* شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف: 
آدرس:کرمانشاه – شهرستان صحنه –شهرداری صحنه

تلفن تماس:08۳48۳2۵۵۵۵–09۱8۵029۳۱6-09۳۷2۷۷4۷4۷ ) آقایان صفری-نادری(
3. عالقمندان به شركت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی)توكن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مركز پشتیبانی و راهبری سامانه ستاد : ۱4۵6
دفتر ثبت نام استان تهران: 88969۷۳۷ و 8۵۱9۳۷68

مبلغ تضمین شركت درمناقصه )ریال(مدت انجام كارمحل اعتبارتخصیص)نقدی (  )ریال(اعتبار مصوب )ریال(عنوان پروژهردیف

2۳00/000/000ماهتملک داراییهای سرمایه ای6/000/000/0006/000/000/000فرهنگ سرای شهرصحنه۱
مبلغ:  6/000/000/000 ریال به صورت تخصیص نقدی

پیمانکار برنده مناقصه بر اساس مبلغ تخصیص مجاز به انجام عملیات اجرایی می باشد. 

مهدی رضایی – شهردار صحنه

نوبت دوم


