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سخت ترين دوران صادركنندگان
محمد الهوتی 

عضو اتاق بازرگانی تهران 

سرمقاله

ارزیاب��ی عملک��رد    
س��ال های اخیر بانک 
ح��وزه  در  مرک��زی 
صادرات نشان می دهد که شاید این دوره، 
یکی از سخت ترین دوران صادرکنندگان 
از نظر مواجهه با بانک مرکزی در خصوص 
رفع تعهد ارزی بود و صادرکنندگان شاهد 
س��خت گیری ها و تغیی��رات پ��ی در پی 
بخش��نامه ها توسط این نهاد بودند. چنین 

به نظر می رسد که با ...
ادامه در صفحه 3

گزارش ویژه
داستانیکهباروانمردمبازیمیکند!

چالشادامهدار
آبوهوادربنزین

احتمال وقوع پیک پنجم با  کرونای هندی جدی است
 واکسن کرونا 

گرفتار خاصیت آهنربایی
افزایش چشمگیر تولید و نبود خریدار جدی است

 مقاومت لوازم خانگی 
دربرابر ارزانی

با وجود آنکه رشد تولید در لوازم خانگی قابل توجه بوده و توانسته ایم نسبت به واردات 
خودکفا شویم، اما همچنان بازار در تسخیر لوازم خارجی است.بررسی ها نشان می دهد 
که تولیدکنندگان لوازم خانگی همچون سال گذشته، برنامه افزایش تولید را در دستور 
کار قرار داده اند و روند ش��تابان تولید لوازم خانگی در ماه نخس��ت امس��ال نیز ادامه یافته 
است. صنعت لوازم خانگی ایران طی ادوار گذشته نقش چندانی در بازار داخلی نداشت، 

به شکلی که ساالنه میانگین ۷ میلیون دستگاه لوازم خانگی ...         صفحه 6
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تجارت از کوتاهی دستگاه ها در تحقق شعار سال گزارش می دهد

رفع موانع تولید گرفتار بی برنامگی
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 وزیر ارتباطات پیرامون اظهارنظر اخیر سعید جلیلی در رابطه با 
رفع فیلتر توییتر گفت: این اتفاق خوبی است که امسال با شیوع 
کرونا انجام شده و برای حفظ سالمتی مردم تبلیغات انتخاباتی 
هم مانند آموزش، س��المت و تجارت مردم بر فضای مجازی 
متمرکز است و ستادهای انتخاباتی و شخص کاندیداها هم از 
ظرفیت های فضای مجازی استفاده می کنند. به گزارش ایلنا، 
محمدجواد آذری جهرمی ادامه داد: اینکه برخی قبال انتقاداتی 

به پلتفرم  ها و حضورشان داشتند و امروز ...

  کاندیدای ریاست جمهوری با تاکید بر فاصله گرفتن از جناح بازی  
و سیاسی بازی و روابط سیاسی گفت: کشور ظرفیت های بسیاری 
دارد که باید از همه آنها استفاده شود اما به خاطر برخی جناح بازی ها 

از این ظرفیت ها غفلت و کشور گرفتار حواشی شده است.
 به گزارش ایس��نا، س��ید ابراهیم رئیس��ی درباره نحوه مواجهه 
دولت آینده با حاشیه سازی ها و حاشیه پردازی ها گفت: حاشیه ها 
مسئوالن را از کار اصلی شان برای توجه به دغدغه های مردم و 

حل مشکل معیشت، گرانی و بیکاری و مقابله...

مخالفاندیروزفضای
مجازیمروجانامروز

ظرفیتهایکشورقربانی
جناحبازیها

همین صفحه صفحه 2

صندوق و انتخابات 
مهمترین مساله

نکندازروینادانیبگویند
مهمنیستکمیازیادرایدهند

رئیسی از سیاسی کاری ها انتقاد کرد

ظرفیتهایکشورقربانیجناحبازیها
  کاندیدای ریاس��ت جمهوری با تاکید بر فاصله گرفتن از 
جناح بازی  و سیاس��ی بازی و روابط سیاس��ی گفت: کش��ور 
ظرفیت های بسیاری دارد که باید از همه آنها استفاده شود 
اما به خاطر برخی جناح بازی ها از این ظرفیت ها غفلت و کشور 

گرفتار حواشی شده است.
 به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی درباره نحوه مواجهه 
دولت آینده با حاشیه س��ازی ها و حاش��یه پردازی ها گفت: 
حاش��یه ها مس��ئوالن را از کار اصلی ش��ان برای توجه به 
دغدغه های مردم و حل مشکل معیشت، گرانی و بیکاری و 
مقابله با ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی بازمی دارد و باید 
نسبت به حاشیه زدایی تالش کرد. وی با بیان این که دولت 
او دولتی عدالت محور است، گفت: عدالت ایجاب می کند از 
همه ظرفیت هایی که کش��ور را پیش می برد بهره ببریم و 
بدون توجه به این که افراد از کدام ش��هر و طایفه اند، به هر 
کسی که ظرفیت خدمتگزاری به  مردم را دارد، میدان دهیم.
رئیسی گفت: وقتی وارد دستگاه قضا شدم در همان ابتدای 
امر جلسه ای با اصحاب رسانه داشتم که گفتند ۴۰ پرونده 
برای ما در دادگستری مطرح است که شاکی آنها دستگاه 
قضایی است. من گفتم اگر قرار است ما شاکی باشیم از همه 
رسانه ها گذشت می کنم و هر ۴۰ پرونده را بستیم  و تأکید کردم 
بگذارید رسانه ها در بیان نظرات و نقدهایشان آزاد باشند.وی 
با بیان این که مسئوالن باید همیشه خود را در معرض نقد 
قرار دهند، متذکر شد: دولتی که خود را در معرض نقدپذیری 

قرار ندهد حتماً دچار آفت و آسیب می شود.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: 
جوانانی در کشور هستند که به اشکاالت به دقت توجه دارند 
و این اشکاالت را هشدار می دهند گرچه ممکن است زبان و 
بیانشان تند باشد که دولتمردان باید برای شنیدن حرف های 
آنها آستانه تحمل خود را باال ببرند.رئیسی افزود: باید آستانه 
تحمل مسئوالن و نه فقط سران قوا بلکه همه مدیران باال 
برود و االن می بینید که در بخش های مهم رادیو و تلویزیون 
و رسانه های مکتوب و دیجیتال درباره عملکرد ما حرف می 
زنند.وی ادامه داد: در انتخابات دوره قبل شاید کمتر کسی 
در کشور به میزانی که بنده مورد تهمت و افترا قرار گرفتم  
بوده باش��د و با آن که حرف های نادرس��ت و نابه جایی درباره 

م��ن زدن��د و با آن که  افترا از هیچ کس جایز نیس��ت اما یک 
ش��کایت هم از کس��ی نکردم در حالی که رقبای ما صدها 
شکایت کردند.رئیسی با تأکید بر این که باید فضا را برای نقد 
و نقدپذیری باز کرد، افزود: در جلساتی که با رسانه ها دارم و 
در نشست های دانشجویی و نخبگانی افراد به راحتی حرف ها 
و مسائل خود را مطرح می کنند و من این فضا را برای کشور 

مناسب می دانم.
رئیس��ی ادام��ه داد: وقت��ی رهبر معظم انقالب س��اعت ها 
می نشینند و اساتید و دانشجویان با ایشان به راحتی حرف 
می زنند و در دل هایشان را مطرح می کنند، تکلیف بنده به 
عنوان یک سرباز نظام و خدمت گزار مردم روشن است.وی 
تأکید کرد: باید این روحیه در همه مسئوالن باشد تا آسیب 
نبینیم و اال مس��ائل ابتدا به پچ پچ و درگوش��ی و کم کم به 
ناهنجاری ها تبدیل می شوند و آن وقت می گوییم چرا کسی 
به ما هشدار نداد که مثاًل در حوزه اقتصاد، در حوزه کشاورزی 
و در نظام ارزی و بانکی چه خبر است.این کاندیدای ریاست 
جمهوری به ذکر نمونه ای در این خصوص پرداخت و گفت: 
امروز مردم سوال جدی دارند که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی 
برای این بود که مردم در حوزه کاالهای اساسی در رفاه باشند 
اما چرا این ارز در اختیار آنها قرار نگرفت و بخش عمده آن 
به جیب دالل ها رفت و مردم مجبور شدند کاالهای اساسی 

را با قیمت باال بخرند؟
رئیس��ی گفت: مس��ائل زیادی وجود دارد که اگر از س��وی 
دلسوزان به موقع هشدار داده شود به اصالح فوری امور منتهی 
می شود و یقیناً اصالح امور به نفع همه است. کاندیدای ریاست 
جمهوری در خصوص مصائب کالنش��هر تهران همچون 

آلودگی هوا و ترافیک، گفت: تهران مانند دیگر شهرها توسط 
ش��ورای منتخب مردم اداره می ش��ود و شهردار نیز نماینده 
منتخب شورای شهر است. رئیسی افزود: مراجعه به رأی مردم 
و انتخاب اعضای شوراها برای مدیریت شهری و انتخاب 
شهردار از سوی این منتخبان برای اداره شهر موهبتی است که 
به اعتبار قانون اساسی داریم اما دو نکته باید مورد توجه باشد.
وی در خصوص نکته اول گفت: باید سازوکارهای اجرایی 
برای همه شوراهای شهر به صورت ساختاری اصالح شود 
تا هر روز شاهد آسیب در نهاد شوراها و شهرداری ها نباشیم.
رئیسی ادامه داد: شهرداری ها از مجموعه های بسیار مهم 
است و ارتباط شان با مردم و بسیاری از خدمت رسانی ها به 
مردم اگر دچار آسیب شود و اگر منافع شخصی جای منافع 

ملی و شهری را بگیرد، کار بسیار سخت خواهد بود.
او خاطر نشان کرد که بعضاً برخوردهایی که دستگاه قضایی 
با برخی شوراها و شهرداران داشته، ناشی از اشکاالت رفتاری 
برآمده از اش��کاالت س��اختاری موجود است که باید اصالح 
شوند.نامزد ریاست جمهوری سیزدهم متذکر شد: منتخبان 
مردم باید بدانند که شورای شهر جایگاه خدمت به مردم است 

و جایگاه فساد و رانت نیست.
رئیس��ی افزود: حقیقتاً شوراهای شهری که قانونمند عمل 
کردند، بسیار خوش درخشیدند و آن دسته از شوراهایی که 
دچار آسیب و یا مرتکب تخلف شدند، به ماموریت اصلی خود 

در خدمت رسانی به مردم توجه نداشتند.
وی در خص��وص دومی��ن نکت��ه مورد توجه نیز توضیح داد: 
شوراها و شهرداری ها باید از سوی دولت حمایت شوند چرا که 

درآمد شهرداری ها برای اداره شهرها کافی نیست .
رئیس��ی حمایت دولت از ش��هرداری و خدمات ش��هری را 
ضروری دانست  و یادآور شد  که در بسیاری از شهرها مردم 
آنقدر درآمد ندارند که نهاد مدیریت ش��هری را در اداره امور 

همراهی کنند.
این کاندیدای ریاست جمهوری به موضوع حاشیه نشینی 
اشاره کرد و گفت: حاشیه نشینان به دلیل مشکالت اقتصادی 
در روستا و شهرشان به حاشیه شهرها آمدند و آنجا ساکن 
شدند در حالی که اگر تولید و زمینه  کشاورزی باشد به حاشیه 

شهرها پناه نمی آورند.

امان از عوامفريبی
غالمحسین دوانی 
کارشناس اقتصادی  

يادداشت

  مب��ارزات انتخابات��ی 
نامزدها شروع شده اما 
تاکنون فقط به ش��عار دادن منجر ش��ده و 
هیچ برنامه کاربردی ارایه نش��ده اس��ت. 
از س��وی دیگ��ر برنامه ه��ای اقتصادی 
کاندیداها از جمله ارایه وام ها و یارانه های 
با اعداد و ارقام نجومی ش��عارگونه و عوام 
فریبانه  است.  از بعد انقالب تا امروز تمام 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در 

بیان مشکالت و معضالت، مشکلی ...
ادامه در صفحه 3

شهادت حضرت امام جعفر صادق )ع( و سالگرد ارتحال جانسوز بنیانگذار انقالب اسالمی ایران حضرت امام خمینی )ره( و همچنین سالگرد شهدای قیام خونین 15 خرداد تسلیت باد

P.M.O

فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي 
)شماره: 1400/10( 

روابط عمومي اداره كل بنادر و دريانوردي استان گيالن
 

نوبت اول

ت دوم
نوب

شــرحرديف

نام دستگاه مناقصه گزار: اداره کل بنادر و دریانوردي استان گیالن1

 نشاني دستگاه مناقصه گزار: استان گیالن– بندرانزلي، خیابان شهید مصطفي خمیني، نمابر: ۴۴۴۲39۰۲-۰13 تلفن کارشناس امور 2
پیمان و رسیدگی: ۴۴99۲33۰– ۰13 کارشناس حقوقی و قراردادها: ۴۴99۲۷56- ۰13

موضوع مناقصه: تامین برق ساحلی برای کشتی های پهلو گرفته در بندر انزلی3

4

مهلت دريافت اسناد از سامانه و مهلت بارگذاري در سامانه توسط مناقصه گزار: 
تاريخ شروع دريافت اسناد: از ساعت 1۲ ظهر روز چهارشنبه تاریخ  1۴۰۰/۰3/1۲

تاريخ خاتمه دريافت اسناد: تا ساعت 1۲ ظهر روز دوشنبه تاریخ 1۴۰۰/۰3/۲۴
مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه ستاد ایران تا ساعت 1۲:3۰ روز دوشنبه تاریخ 1۴۰۰/۰۴/۰۷

5

نشاني محل دريافت اسناد مناقصه: کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات و گشایش پوشه های مناقصه گران 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 

عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه مرکز تلفن: ۰۲1-۴193۴
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نحوه بارگذاري اسناد مناقصه توسط مناقصه گران:  
کلیه اسناد مناقصه باید مطابق شرایط ذکر شده، توسط مناقصه گران در سامانه ستاد ایران )مندرج در بند 5 آگهی( با درج امضای الکترونیکی بارگذاری 
گردد، همچنین مقتضی است، پوشه »الف« )اصل تضمین فرایند اجراي کار( عالوه بر بارگذاری در سایت مذکور به صورت فیزیکي قبل از تشکیل جلسه 

کمیسیون مناقصه به دبیرخانه دستگاه مناقصه گزار واقع در طبقه همکف ساختمان اداري به نشانی مندرج در بند ۲ آگهی )با اخذ رسید( تحویل گردد.

7
نوع و مبلغ تضمین شـرکت درفرايند ارجاع کار:  تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار بصورت ضمانت نامه بانکی با اعتبار س��ه ماه و یا واریز 
نقدي به حس��اب ش��ماره ۴1۰1۰6۴5۷1۲1۲3۴5 نزد بانک مرکزی به مبلغ۲.85۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حروف: )دو میلیارد و هش��تصد و پنجاه میلیون 

ریال( می باشد.

مبلغ برآوردي موضوع مناقصه: )56.۴۲5.93۲.۴۰6( ریال )پنجاه و ش��ش میلیارد و چهارصد و بیس��ت و پنج میلیون و نهصد و س��ی و دو هزار و 8
چهارصد و شش ریال( مي باشد.

تاريخ، زمان و محل گشايش اسناد مناقصه گران: روز دوشنبه تاریخ 1۴۰۰/۰۴/۰۷ راس ساعت 1۴ در سالن جلسات اداره کل واقع در 9
طبقه چهارم ساختمان اداری به نشانی مندرج در بند ۲ آگهی

10

شرايط الزامي شرکت  در مناقصه: 
1-داشتن حداقل رتبه 5 در رشته نیرو از سازمان برنامه و بودجه

2- ارائه رضایت نامه از ادارات کل زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردي )از جمله این اداره کل( در صورت وجود سابقه انعقاد قرارداد در پنج سال 
گذشته )مطابق با فرم شماره دو پیوست(

3-ارائه گواهی تائید صالحیت ایمنی پیمانکاري معتبر صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4- ارائه سابقه اجرای یک قرارداد مشابه در زمینه موضوع مناقصه حداقل با مبلغ ۲۰ میلیارد ریال در پنج سال گذشته )به انضمام مفاصا حساب 

تامین اجتماعی یا صورتجلسه تحویل موقت( و ارائه رضایت نامه مرتبط با قرارداد مربوط از کارفرمای قبلی )مطابق فرم شماره دو پیوست( 
تبصره: مبلغ قرارداد ارائه شده با نسبت نصاب معامالت متوسط سال انتهایی به سال مورد نظر )انعقاد قرارداد( به روز رسانی می شود. 

5- مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با موضوع مناقصه
6- ارائه فرم اظهارنامه ظرفیت آماده بکار )مطابق فرم شماره سه پیوست(

وزیر امور خارجه گفت: اطمینان از حمایت مردم، بزرگترین س��رمایه ماس��ت و اگر این 
س��رمایه از دس��ت برود، توان ما نیز از دس��ت می رود چراکه در جهان امروز، این س��رمایه 
است که سرنوشت و آینده را تعیین می کند و قدرت مادی به تنهایی سرنوشت ساز نیست. 
به گزارش ایرنا محمدجواد ظریف با تأکید بر نقش انقالب اسالمی ایران در تحول نظام 
بین الملل گفت: انقالب اسالمی ایران و امام راحل )ره( به خوبی نشان دادند که قدرت 
مادی، تنها مولفه  تشکیل دهنده قدرت در جهان نیست و این اراده مردمی و نیروی اتکا 
بر مردم است که می تواند در نظام بین الملل نقشی سرنوشت ساز ایفا کند. به گفته ظریف، 
هرچقدر قدرت های بزرگ، متکی بر قدرت های مادی خود، توان آس��یب زدن به دیگر 

کشورها و اعمال فشار علیه آن ها را داشته باشند، اما این قدرت ها نمی توانند سرنوشت و 
اوضاع جهان را به طور کامل به کنترل خود درآوردند، همانگونه که انقالب اسالمی نشان 
داد که با باور به مردم و ایمان به قدرت برتر الهی، می توان بر طرح های ابرقدرت ها فائق 
آمد. وی با یادآوری توطئه های دشمنان علیه انقالب اسالمی و مردم ایران، تصریح کرد: 
ایران در طول چهار دهه گذشته با چالش های زیادی از جمله جنگ تحمیلی، تحریم های 
اقتصادی، جنگ اقتصادی و انواع تروریسم از جمله تروریسم اقتصادی، تروریسم نظامی، 
تروریسم زیست محیطی و تروریسم درمانی روبه رو بوده است، اما اکنون با وجود تمام 

این فشارها، سرفراز ایستاده است.

ظریف قدرت نظام را در حمایت مردم دانست

نقش آفرینی اراده مردم در جهان
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تاکید بر حل موضوع هسته ای ایران
 وزی��ران امورخارجه کش��ورهای عض��و بریکس، یعنی برزیل، 
روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در بیانیه ای خواستار حل 
مس��المت آمیز موضوع برنامه هس��ته ای ایران و مقابله موثر با 
تروریسم در تمامی اشکال آن شدند. به گزارش ایسنا، آنها در 
این بیانیه با استقبال از تمدید توافق ایران و آژانس بین المللی 
ان��رژی اتم��ی آورده اند: وزی��ران امورخارجه بر ضرورت حل و 
فصل موضوع هس��ته ای ایران از طریق ابزارهای صلح آمیز و 
دیپلماتی��ک، منطب��ق با قوانین بین المللی، ش��امل مذاکره در 
چارچ��وب برنام��ه جامع اقدام مش��ترک )برجام( و همچنین بر 
اهمیت اجرای کامل قطعنامه ۲۲31 ش��ورای امنیت س��ازمان 
ملل تاکید می کنند.این کشورها در بخش دیگری از بیانیه خود 
خواس��تار ادامه تالش ها برای تقویت نظام کنترل تس��لیحات، 
معاهدات عدم اشاعه، تقویت صلح و ثبات بین الملل و چندجانبه 

گرایی شدند.

وعده ها قابل اجرا باشد
 نماینده ادوار مجلس گفت: کاندیداها باید توجه داش��ته باش��ند 
هر وعده ای که ارائه می کنند، باید وعده های قابل اجرا باشند. 
این ذهنیت که با هر وعده ای می شود نظر مردم را جلب کرد 
درست نیست ، جامعه ما جامعه روشنی است؛ متوجه می شود 
که چه وعده هایی اصطالحا انتخاباتی و چه وعده هایی واقعی 
هستند. ایرج ندیمی در گفت و گو با ایسنا گفت: نامزدها هنگام 
وعده دادن باید به امکانات، آثار و تبعات ایده ها و حرف هایشان 
توجه کنند. ما گاهی تعجب می کنیم وعده هایی داده می شود 
که اصال در کش��ور ما موضوعیتی ندارد و اصال بیانیش هم به 
س��خره گرفتن ش��عور و درک رای دهندگان اس��ت.این فعال 
سیاسی گفت: باید دقت وتوجه داشت که این وعده ها پیش از 
بیان شدن ارزیابی شوند؛ توصیه ام این است که حتما مطالب 

را با یک تیم کارشناسی ابتدا بررسی و بعد اعالم کنند.

حریق در شناور نداجا
 به دنبال وقوع حریق در یکی از شناورهای پشتیبانی آموزشی 
نی��روی دریای��ی، همزمان با اقدامات مبارزه با حریق، کارکنان 
تحت آموزش پیاده و به ساحل منتقل شدند.به گزارش ایسنا، 
روابط عمومی منطقه دوم دریایی جاسک در اطالعیه ای اعالم 
کرد: شناور پشتیبانی آموزشی نیروی دریایی که چند روز قبل 
عازم ماموریت دریانوردی آموزشی در آبهای آزاد شده بود، در 
حوالی بندر جاس��ک در یکی از س��امانه ها دچار حریق شد که با 
حض��ور تیم کنت��رل صدمات ناو، ضمن مبارزه با حریق تمامی 
کارکن��ان تح��ت آموزش به س��المت از ناو پیاده و به س��احل 
منتقل شدند. خوشبختانه این سانحه تلفات جانی نداشته است 

و عملیات مبارزه با حریق همچنان ادامه دارد.

بهانه صداوسیما در دست ضدانقالب 
 رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری ستاد انتخاباتی مهرعلیزاده در 
واکنش به ممانعت از حضور علی تاجرنیا در صدا و سیما گفت: 
فضا مبتنی بر کاهش مشارکت، حداقل در زمین دشمن بازی 
نکنیم. صدا و سیما باید توضیح دهد و عذرخواهی کند و بهانه 
به دست ضدانقالب ندهد.محمدجواد حق شناس در گفت وگو 
با ایلنا گفت: اتفاقی که برای عدم راهیابی نماینده مهرعلیزاده 
رخ داد، برای ما غیرمنتظره بود. ما باید تکلیف خود را روش��ن 
کنی��م ک��ه برای نامزدهای انتخابات حق قائل هس��تیم یا خیر.

رئیس شورای سیاستگذاری ستاد انتخاباتی محسن مهرعلیزاده 
افزود: انحصار در اختیار صدا و سیماس��ت و علی القاعده وقتی 
اعالم می ش��ود که نامزدها کس��ی را معرفی کنند،  باید پس از 
معرفی به انتخاب نامزدها، احترام گذاشته شود. متأسفانه امروز 
ش��اهد هس��تیم قواعد ویژه و غیرقابل اس��تناد، وضع و تحمیل 
می ش��ود؛ این رفتارها با قواعد رقابت سیاس��ی و آزادی بیان 

همخوانی ندارد.

رایزنی برجامی اولیانوف با آمریکا 
 دیپلمات روس با هیات آمریکایی در مورد برجام دیدار کرد.به 
گزارش ایلنا، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی در توییتی نوشت: جلسه خوبی با نمایندگان آمریکا 
در مورد برجام داش��تیم. با رابرت مالی نماینده آمریکا در امور 
ایران درباره موضوعاتی  که برای اجرای کامل برجام باید حل  

شوند، گفت وگوی خوبی داشتیم.

وعده رفع محدودیت  از سوی مسببان 
 عضو ش��ورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: امروز متاس��فانه 
تمام مش��کالت ۴۰ س��ال گذش��ته را به گردن آنچه ناکارآمدی 
اصالح طلبان می نامند انداخته اند و یادشان رفته که دولت نهم و 
دهم را با هزار لطایف الحیل روی کار آوردند و نظر کرده امام زمان 
و معجزه هزاره سوم نامیدند و معتقد بودند که زمینه ظهور امام 
زمان را مهیا می کند و شرایطی پیش آمد که اواخر کار خودشان 
مجبور ش��دند لقب انحرافی به آن بدهند.غالمرضا انصاری در 
گفت و گو با ایلنا گفت: متاسفانه بخشی از تصمیم گیرندگان امروز 
در دهه هشتم و نهم زندگی شان به سر می برند و شرایط جدید 
جامعه برایشان قابل درک نیست و امیال و خواسته های منطقی 

و به حق نسل جدید را به طور کلی نمی توانند درک کند.

بایدن روابط با ایران را جدی بگیرد
 استاد علوم سیاسی گفت: الزم است بایدن احیای روابط با ایران 
را ج��دی بگی��رد. ب��ا توجه به روند فعلی و مذاکرات او این کار را 
خواهد کرد. برایان واربی در گفت وگو با ایلنا در مورد نشست های 
وین گفت: گفت وگو با مقام های ایرانی حتی غیرمستقیم شرایط 
را بهبود می بخشد. این در حالی است که به نظر می رسد وزرای 
خارجه اتحادیه اروپا در وین در تالش برای دستیابی به »توافق 
جدید« نیس��تند.وی افزود: به نظر می رس��د آنها معتقدند که 
بازگش��ت به برجام در حال حاضر بهترین گزینه اس��ت و برای 

همین هدف تالش می کنند.

سياسي

 رییس جمهوری گفت: نکند از روی نادانی فردی بگوید که مهم 
نیست کم بیایند رای دهند یا زیاد رای دهند. مهم ترین مساله را 
یک نفر بگوید مهم نیست. این مهم ترین مساله ما است. صندوق 
و انتخابات مهمترین مساله ما است. همه ما باید کاری کنیم که 
مردم با راحتی و امید و نشاط پای صندوق آرا به اصلح رای دهند. 
نه اصلح از لحاظ فرد که این فرد اصلح است حتی از لحاظ برنامه 
و اس��تراتژی اصلح باش��د. می خواهند بهترین فرد بیاید این بار 

مسوولیت سنگین را بردوش بگیرد و کار را پیش ببرد. 
به گزارش ایرنا، حس��ن روحانی در جلس��ه هیات دولت با اشاره به 
مناس��بتهای مهم خردادماه افزود: 13 و 1۴ و 15 خرداد روزهای 
بس��یار مهم در تاریخ انقالب اس��المی و نظام جمهوری اسالمی 

ایران است. 
رییس جمهور با یادآوری اینکه خیلی مخالف بودند و می گفتند االن 
که موقع انتخابات، همه پرسی و رای گیری نیست افزود: ۲۲ بهمن 
5۷ انقالب پیروز ش��د، 1۰فروردین س��ال 58 یعنی ۴۷ روز بعد از 
انقالب، مردم پای صندوق آرا رفتند، 1۰ و 11 فروردین همه پرسی 
در سراسر کشور انجام شد.وی تصریح کرد: حاال بعضی ها خیلی 
از کلمه همه پرسی خوششان نمی آید، اساس نهضت و نظام ما از 
همه پرسی آغاز شده، با همه پرسی بود که نظام جمهوری اسالمی 
ایران مورد تایید و تصویب قاطبه مردم و بیش از 98 درصد مردم 
قرار گرفت. این کدام نهضت و انقالب اس��ت که در یک س��ال، 5 

انتخابات و همه پرسی مهم صورت گرفت.
روحان��ی یادآور ش��د: نمی خواهم نط��ق خداحافظی انجام دهم 
خدا توفیق دهد دو ماه دیگر در خدمت مردم هس��تیم و به موقع 
حرف های��ی ک��ه باید گفته ش��ود را می گویم. اگ��ر دولت قوی با 
پش��توانه آرای قوی مردم با ش��عار و اس��تراتژیک روشن با جهان 
در این کش��ور روی کار نبود گذراندن س��ه س��ال و نیم جنگ تمام 
عیاراقتصادی به مراتب سخت تر از آن بود که گذشت البته  االن 

هم سخت است.
وی گفت: چرا اینها گفته نمی شود. چرا نمی گویند در تاریخ ایران 
این پیروزی های ملت بزرگ ایران کم نظیر و شکست آمریکا کم 
نظیر بوده است. البته ما االن می گوییم که به یک نقاط خوبی بعد 
از این 8 سال رسیدیم. همه امروز از تعامل سازنده افتخار می کنند. 
هیچ کس نیس��ت که بگوید تعامل س��ازنده خوب نیس��ت. هیچ از 
تقابل با دنیا استقبال نمی کند. امروز همه بحث مذاکره می کنند. 
چون بعضی ها می گویند که ما بیاییم بهتر مذاکره می کنند خدا 

را ش��کر مذاکره را قبول کردید. ش��ما تش��ریف بیاورید آن برای ما 
مهم نبود مهم این بود که بفهمید که راه مذاکره و تعامل با جهان 

است  که الحمداهلل در این 8 سال فهمیدید.
روحانی تاکید کرد: ما به یک دستاوردهای بزرگی در این 8 سال 
رسیدیم. ما به عقب برنمی گردیم. ما به نقطه هایی رسیدیم که 
هیچ کس نمی تواند به عقب برگردد. امروز هیچ کس نمی تواند 
بگوید برجام بد است. اگر می تواند بیاید بگوید برجام بد است. امروز 
همه کشورها دنبال این هستند که به برجام برگردند البته ما که در 
برجام بودیم و اگر کمی به عقب آمدیم به خاطر خیانت های آمریکا 
بود. آمریکا می گوید که می خواهد برگردد، 1+۴ می گوید همه به 
برجام برگردند، ایران می گوید برگردیم. همه یک حرف می زنیم. 
امروز بعد از 8 سال حرف ما یکی شده است ممکن است در شیوه ها 
اختالف نظرهایی داشته باشیم اما در مسایل مهمی به نظر واحد 

رسیدیم و این پیروزی بزرگ برای ملت ایران است.
ریی��س دول��ت دوازده��م با بیان اینکه صریحا گفتند ما این کار را 
کردیم )از برجام خارج شدیم و تحریم  کردیم( تا نظام را سرنگون 
کنند، اظهار داشت: آیا آنها توانستند؟ گفتند سه ماه بعد. بعد گفتند 

چهار ماه بعد و بعد گفتند شش ماه. بعد از شش ماه دیدند نمی شود 
و آمدند دنبال مذاکره. ترامپ یکی از مهمترین مقامات شرق آسیا 
را برای مذاکره نزد مقام معظم رهبری فرستاد. ده ها بار از خود من 
درخواست مذاکره و دیدار کرد و مسئوالن مختلف را کشورها را 

واسطه کرد. این به معنای شکست نبود؟
وی ب��ا بی��ان اینکه آنها فکر می کردند نظام شکس��ت می خورد و 
ب��رای آنها فرش قرم��ز می اندازند، تصریح کرد: بیداری، آگاهی، 
صبر و مقاومت ملت موجب شکس��ت ش��د. چهار سال مردم صبر 
کردن��د. اینک��ه در وین مذاکرات خوب پیش می رود، این به خاطر 
صبر مردم است. پیروزی ما در سایه ایستادگی و صبر ملت، تدبیر 
دولت و راهنمایی و ارش��اد رهبری اس��ت. پیروزی که مجانی به 
دست نمی آید. بهای سنگینی پرداخت شد. قدم به قدم دولت در 

کنار مردم تدبیر کرد. 
رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد: اینها می گفتند ما در س��ال 
96، 9۷ از برجام خارج شده و تحریم می کنیم و در سال 98 دولت 
دیگر پول ندارد و مجبور به اس��تقراض از بانک مرکزی می ش��ود. 
این مس��ئله یعنی تورم. برخی از اقتصاددانان در روزنامه نوش��تند 

که تورم ما س��ه رقمی می ش��ود اما دولت برای پایه پولی خود از 
بانک مرکزی استقراض نکرد. این کار بزرگ دولت در سال 98، 

99 و امسال است. 
روحانی با اش��اره به راه های درآمدزایی دولت خاطرنش��ان کرد: 
درآمدهای مالیاتی بیشتر شد. انتشار اوراق و صرفه جویی در بودجه 
یک راه دیگر بود. نرفتیم از بانک مرکزی استقراض کنیم و دست 
ب��ه پای��ه پولی بزنیم. اوراق منتش��ر کردیم. یک روز ش��د کاالی 
اساس��ی در بازار نایاب ش��ود؟ نشد گوش��ت، دارو، مرغ، روغن و... 
نایاب شود. حتی در دوران کرونا و قطع ارتباطات ما با همسایگان 

این کار رخ نداد. 
وی با اش��اره به افزایش حجم تولیدات داخلی ابراز داش��ت: امروز 
به بزرگترین صادرکننده بنزین در منطقه تبدیل شدیم. امروز به 
بزرگترین صادرکننده ریل شدیم. یک روز برای راه آهن مان ریل 
صادر می کردیم ولی امروز تولیدکننده ریل شدیم. دو ماهه امسال، 
پولی که برای بودجه عمرانی و آبادانی پرداخت ش��ده، بیش از 5 

برابر دو ماهه پارسال است. 
روحانی با بیان اینکه در مورد قیمت دل مان می خواس��ت کنترل 
بیشتر شود و اجناس با قیمت کمتری به دست مردم برسد،  عنوان 
ک��رد: در صنای��ع مربوط به لوازم خانگی بیش از ۷۰ درصد داخلی 
تولید می شود و به سمت خودکفایی حرکت می کنیم. آمریکایی ها 
دیدند که نمی شود ایران را شکست دهند بنابراین بایدن در تبلیغات 
انتخاباتی اش رسما اعالم کرد اگر پیروز انتخابات ریاست جمهوری 

شوم، به برجام برمی گردم. 
وی افزود: برخی ها فکر می کنند او تازه این حرف را زده اما بایدن 
این حرف را در ایام رقابت های انتخاباتی می گفت. او این حرف را 
مدام گفت و مسئوالن دیگر هم تکرار کردند. این حرف را وقتی 
گف��ت ک��ه رقابت تنگاتنگی با رقیبش داش��ت یعنی ملت آمریکا 
ه��م ای��ن را می خواهد وقتی ملت آمریکا به رقیبش رای بیش��تر 
داد، یعنی ملت آمریکا هم برجام و تعامل را می خواهد لذا به وین 
آمدند و امروز نیز مش��اهده می کنیم مس��ائل اصلی با آمریکا حل 

و فصل شده است.
ریس جمهوری گفت: اگر اراده بر این باشد که در این دولت این کار 
انجام شود این دولت این کار را انجام داده است. کارمان را انجام 
داده  و تم��ام کردی��م. آن قول��ی که در تحریم به ملت ایران دادیم 
به قولمان وفادار ماندیم. یکبار در سال 9۴ و یکبار در سال 1۴۰۰ 

تحریم را شکستیم بنابراین ما کارمان را انجام دادیم. 

نکند از روی نادانی بگویند مهم نیست کم یا زیاد رای دهند

صندوقوانتخاباتمهمترینمساله

اخبار كوتاه

ضرورت توجه دولت بعد به مشکالت معیشتی و اقتصادی  عزم جدی اتحادیه اروپا برای احیای برجام 
سخنگوی سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره موضوعات اصلی اختالفات که 
عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و سرپرست هیئت مذاکرات ایران در وین 
اظهاراتی درباره آن داشته است، گفت: دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان 
هماهنگ کننده برجام و مذاکرات احیای برجام، همچنان متعهد است که هر کاری را 
که ممکن است انجام دهد تا این توافق دوباره به روند عادی برگردد. به گزارش ایسنا از 
یورونیوز، پیتر استانو ادامه داد: فرصت دادن به دیپلماسی مهم است. تنها راه عملی برای 
مقابله با برنامه هسته ای ایران، احیای برجام است. وی معتقد است که »گفتگوها در وین 

ادامه خواهد داشت«. این سخنگوی اتحادیه اروپا در ادامه بیان کرد که بر اساس تعهداتی که نسبت به »مذاکرات محرمانه« 
احیای برجام وجود دارد تاکید کرد که »نمی تواند جزییات مفاد و موارد مورد بحث در برجام را یک کنفرانس خبری بازگو 
کند«. او با تایید سخنان عراقچی گفت:  برخی از مسائل دشوار و سخت هنوز باقی مانده است اما راهمان برای کسب هدف 

نهایی یعنی اجرای کامل توافق هسته ای سال ۲۰15 توسط همه طرفها و امضاکنندگان را ادامه خواهیم داد.

دبیر شورای نگهبان گفت: عمده مشکل مردم در شرایط کنونی، مشکالت اقتصادی 
و معیشتی است و طبقات کم درآمد فشار زیادی را متحمل می شوند که امیدواریم هر 
شخصی که رای آورد با فوریت به حل مشکالت مردم بپردازد. احمد جنتی گفت: نسل 
جوان را باید با اندیشه های واالی امام خمینی )ره( آشنا کرد که در این بین نقش رسانه ها 
به ویژه رسانه ملی خیلی اساسی است. دبیر شورای نگهبان به مساله انتخابات اشاره 
کرد و با قدردانی از حمایت های رهبر معظم انقالب از عملکرد شورای نگهبان در فرایند 
بررسی صالحیت ها، خاطرنشان کرد: الزم است مراتب تشکر و قدردانی خود و اعضای 

شورای نگهبان را از بیانات اخیر مقام معظم رهبری اعالم کنم؛ ایشان همواره از مواضع و عملکرد شورای نگهبان در ادوار 
مختلف دفاع کردند که این امر مایه دلگرمی ما بوده است. جنتی تصریح کرد: در مرحله تبلیغات نامزد های احراز صالحیت 
شده هستیم و آن ها نیز در حال تبیین مواضع و برنامه های خود هستند؛ از این عزیزان می خواهم که صادقانه با مردم سخن 

بگویند و هر یک از آن ها که رای مردم را گرفتند باید حق مردم را که همان خدمت صادقانه است، ادا کنند.

   رئی��س دفت��ر رئیس جمه��ور در خصوص اظه��ارات نامزدهای 
انتخاباتی در مورد مذاکرات و بحث تعامل با کشورهای دنیا گفت: 
در ش��رایط امروز هیچ کش��وری نمی تواند در انزوا توس��عه یابد و 
برای مردم خود رفاه پیدا کند، همه کشورها به دنبال این هستند 
ت��ا مزیت ه��ای خ��ود در داخل را صادر کنند و از امکانات در روابط 
خارجی برای توس��عه کش��ور استفاده کنند، ایران هم نمی تواند از 
این قاعده مس��تثنی باش��د. به گزارش ایلنا، محمود واعظی گفت: 
برخی افراد که سابقه اجرایی ندارند در شرایطی ایده هایی را مطرح 
می کنند که عملیاتی نیست و مشکالتی فراهم می آورند. اینکه 
همه کاندیدا ها به تعامل و مذاکره روی خوش نشان دادند ما هم 
استقبال می کنیم و به این انتقاد نداریم، همه به صحبت های آقای 

رییس جمه��ور ات��کا می کنند. وی در ادامه بیان کرد: همه در یک 
چیز مشترک هستیم آن هم اینکه مشارکت باال قدرت نظام است 
نه فقط قدرت دولت آینده، مشارکت، وحدت و انسجام داخلی را 
به همراه دارد و توطئه دش��منان را خنثی می کند. همه باید برای 
مش��ارکت باالت��ر تالش کنیم. اواخ��ر دولت احمدی نژاد با اینکه 
یک سال تحریم داشت و همه ناامید بودند ولی شور انتخاباتی به 

گونه ای بود که مردم مشارکت باال داشتند.
رئی��س دفتر رئیس جمهور درباره وعده های نامزدها گفت: اینکه 

می گوین��د ۴5۰ ه��زار تومان یاران��ه می دهیم از کجا می خواهند 
بیاورند؟ این که می گویند مذاکره را به س��رانجام می رس��انند چه 
کاری می خواهند انجام دهند؟ واعظی در خصوص حمایت دولت از 
کاندیداتوری همتی گفت: دولت فقط برگزار کننده انتخابات است. 
دولت نه کاندیدا دارد و نه با کسی مخالفت می کند و نه از کسی 
حمایت می کند.  وی در رابطه با مذاکرات وین تصریح کرد: پیش 
نویس��ی در انتخاب دور چهارم مذاکرات آماده ش��د و طرف ایرانی 
برای ۴+1 ارسال کرد و پرانتزهایی هم لحاظ شده است. مذاکره 

بخش های مختلفی دارد. یکی از بخش ها، بخش اقتصادی است 
و ما چارچوبی داریم که برجام بر اساس همان چارچوب سابق نه 
بیشتر نه کمتر ادامه پیدا کند. مذاکرات خوب پیش رفته و خواسته 

ما در بخش اقتصادی تا جای زیادی پیش رفته است.
رئیس دفتر رئیس جمهور اضافه کرد: در زمینه هسته ای کار تا جایی 
پیش رفته و مذاکرات در حال انجام اس��ت و طبق گزارش هایی 
که رسیده است قسمت مهم در حال پیشرفت است. در خصوص 
راستی آزمایی پیشنهادات مطرح شده اما طوری که می خواستیم 
هنوز نتیجه ای حاصل نشده اما پیشرفت هایی حاصل شده است 
و معنایش این نیست که ما از درخواست های خود صرفنظر کنیم. 

ما دولت را بدون مشکل تقدیم دولت جدید می کنیم.

رييس دفتر رييس جمهوری تاكيد كرد 

دولت در انتخابات بی طرف و بدون کاندیدا 

 وزیر ارتباطات پیرامون اظهارنظر اخیر س��عید جلیلی در 
رابطه با رفع فیلتر توییتر گفت: این اتفاق خوبی است که 
امس��ال با ش��یوع کرونا انجام ش��ده و برای حفظ سالمتی 
مردم تبلیغات انتخاباتی هم مانند آموزش، سالمت و تجارت 
مردم بر فضای مجازی متمرکز است و ستادهای انتخاباتی 
و ش��خص کاندیداها هم از ظرفیت های فضای مجازی 

استفاده می کنند.
به گزارش ایلنا، محمدجواد آذری جهرمی ادامه داد: اینکه 
برخی قبال انتقاداتی به پلتفرم  ها و حضورشان داشتند و امروز 
استفاده می کنند، فضای خوبی است. ما سه چهار سال بد و 
بیراه شنیدیم که چرا استفاده می کنید و چرا در فضای مجازی 
حضور دارید؛ امروز همان هایی که انتقاد می کردند استفاده 
و ترویج می کنند، نباید این را تخطئه کنیم که چرا استفاده 
می کنند، باید از این فرصت استفاده کنیم و حرف درست یا 
کار درست و حضور جریان ساز درست را باید تقویت کرد و 
قدر دانست؛ حتما هم این کارهای خوبی که انجام می دهند 

را تعریف کنید، نقد نکنید.
وزیر ارتباطات اظهار داشت: این اقدام خوبی است چراکه 
م��ردم در فض��ای مج��ازی هس��تند و این عرصه فرصت 
بی نظیری برای صحبت کردن مسئوالن با مردم است تا 
زمینه ای برای شنیدن صحبت های مردم توسط کاندیداها؛ 
لذا اینکه این مسئوالن و کاندیداهای عزیز آمدند در این فضا 
و از آن استفاده می کنند، فرصت خوبی است و باید استقبال 
کرد. اینکه منجر به رفع فیلتر شود یا نه مشخص نیست اما 
وقتی خودشان استفاده می کنند، می تواند یک نشانه های 
خوبی باشد از یک افق رو به جلو و خوبی در آینده که ان شاءاهلل 

گشایش هایی انجام شود.
وی درباره فیلترینگ توییتر و حکم شورای عالی امنیت ملی 
بیان داشت: آن چیزی که در رابطه با توئیتر یا شبکه های 
اجتماعی مطرح می شود دقیق نیست، شورای عالی امنیت 
ملی براساس قانون نمی تواند حکم به انسداد طوالنی مدت 
بدهد، اما در یک بحرانی ممکن است که بگویند چند روز 
قطع کنید و بعد وصل کنید مانند اتفاقاتی که این سال ها 
رخ داده است؛ بنابراین حکم فیلترینگ را نه شورای عالی 
فضای مجازی نه شورای عالی امنیت ملی هیچکدام صادر 
نکرده اند. توئیتر در سال 88 در بدو تشکیل کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه در این کارگروه فیلتر شد. ما هم 
بنابر همان مصداق 6 وزیر و دو نماینده مجلس درخواست 
دادیم که این موضوع مجددا در کارگروه بحث شود اما تا امروز 

از سوی دبیرخانه در دستور کار قرار نگرفته است.

  نامزد ریاست جمهوری با بیان اینکه اگر دولت ما امکان 
مذاکره پیدا کند حتما مذاکره خواهد کرد، گفت: البته مذاکره 
با تایید رهبر معظم انقالب انجام می شود و هرکسی که 
بگوید من به دنبال مذاکره هس��تم، بدون تایید رهبری 

دروغ است.
به گزارش ایرنا، علیرضا زاکانی گفت: وقتی کشور با دروغ 
اداره می شود به نتیجه نمی رسیم اما انضباط مالی، واگذاری 
اختیارات به مردم و شفاف سازی از جمله راه هایی است که 

می تواند سبب بهبود شرایط اقتصاد فعلی شود.
نامزد ریاس��ت جمهوری گفت: تحریم ابزار اس��تراتژیک 
آمریکا و آمریکا از تحریم دس��ت بر نخواهد داش��ت. حال 
برای این موضوع می توان با فرمولی از تحریم خارج شد 
و آن اینکه از اقتصاد 15 کشورهای همسایه استفاده کنیم 
زیرا به گفته مسووالن عراقی، ایران در این کشور تنها یک 
رایزن اقتصادی داردو ترکیه بیش از ۲۲ رایزن اقتصادی به 

عراق فرستاده است.
وی ادامه داد:  تا زمانی که تحریم پذیر باش��یم گردن ما را 
خواهند شکست و اگر اقتصاد را به سمت مقابله با تحریم 

پیش ببریم،  نمی توانند در این باره کاری کنند.
زاکانی درباره برجام گفت: در دوره اخیر اش��کال برجام به 
دلیل وادادگی است و بر خالف دوره قبل که تیم مذاکره 
کننده در جهت عزت عمل می کرد، در این دولت از س��ر 
التماس و انفعال است و این دولت به دنبال ترحم دشمن 
بود.وی افزود: وضعیت سرمایه و نیروی انسانی در کشور 

بسیار خوب است و از آنجا که با آن کاری نداریم این سرمایه 
در رکود است و چشم ما به دنبال آمریکا است.

 نامزد ریاست جمهوری با بیان اینکه اصل مذاکره برای 
دولت قبل است، گفت:  محصول این تالش برجام است 
و خ��ط ت��الش دیگ��ر این بود که بچه های انقالبی انجام 
دادند. این خط این بود که ۴۰۰ میلیون دالر از زمان شاه 
خائن طلب داشتیم و ۴ جاسوس آمریکایی در اختیار ما بود 
و این خط انقالبی کار کرد که طلب ۴۰۰ میلیونی به  یک 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر تبدیل ش��د و قس��متی از آن را 
در هواپیما تحویل دادند و در ادامه ۴ زندانی نیز آزاد شدند 

و بانک سپه نیز از فهرست سیاه خارج شد.
زاکان��ی اف��زود: در 1۲ آذر س��ال 99 مجلس که راس امور 
اس��ت با مصوبه خود کاری کرد که  طرف غربی به در و 
دیوار می زند. البته این مذاکرات قرار بود فرسایشی نباشد 
که بخش��ی از آن فرسایش��ی اس��ت و قرار بود از سر ضعف 

نباشد که بخشی از آن از ضعف است.

تحريم ابزار استراتژيك آمريكا استوزير ارتباطات از رفتارهای دوگانه انتقاد كرد

نرمش زاكانی به سوی مذاكره مخالفان ديروز فضای مجازی مروجان امروز 
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معامله ۱۲۸ میلیون دالری نیما
 بانک مرکزی اعالم کرد: در س��امانه نیما 1۲8 میلیون دالر و 
با میانگین موزون نرخ دالری معامالت ۲۰۲.6۷۲ ریال معامله 
ش��د. به گزارش ایلنا، بر این اس��اس س��امانه نیما شاهد عرضه 
ح��دود ۲98 میلی��ون دالر ب��ه صورت حواله به منظور تأمین ارز 
واردات کش��ور بوده که این امر، حاکی از این اس��ت که نرخ ارز 

مؤثر در واردات کشور نرخ مذکور بوده است.

تاثیر دالر و سیاست بر طال
 رئیس اتحادیه طال، جواهر و نقره فروشان اهواز گفت: قیمت 
طال در روزهای اخیر متاثر از افزایش قیمت دالر و باال رفتن انس 
جهانی طال بوده و شرایط سیاسی پیش رو نیز در این افزایش 
قیمت، بی تاثیر نبوده است. عبدالرحمن ذهبی زاده در گفت وگو 
با ایسنا با بیان اینکه قیمت طال مطابق نرخ جهانی است، گفت: 
قیمت گذاری در صنف طالفروشان جدا از دیگر صنوف انجام 
می ش��ود و مطابق روز و حتی لحظه اس��ت؛ تنها صنفی که به 

قیمت جهانی کار می کند، طالفروشان هستند.

سخت ترین دوران صادرکنندگان
ادامـه از صفحـه يک...کاه��ش درآمدهای ارزی، خروج آمریکا 
از برجام و تحریم مجدد بانک مرکزی، برنامه هایی که همتی 
برای مدیریت نظام ارزی آغاز کرده بود، امکان تداوم می یافت 
و افزایش دو برابری نرخ ارز و تورم ۴۰ درصدی رقم خورد که 
البته شاید اگر سیاست های بانک مرکزی نبود، این شاخص ها، 
جهش های بیشتری را هم رقم می زدند. چنانکه گفته می شود 
ایشان با برخی سیاست های اقتصادی دولت با صراحت مخالفت 
ک��رده و از ای��ن جه��ت بانک مرک��زی در دوران تصدی همتی 
تا حدودی نس��بت به دوران رؤس��ای قبلی از استقالل بیشتری 

برخوردار بود.
اگرچ��ه نقده��ای ج��دی به عملکرد ای��ن دوره از فعالیت بانک 
مرکزی در حوزه تأمین ارز، صادرات و واردات و رفع تعهد ارزی 
وجود دارد؛ اما ظاهراً همتی، جسارت بیشتری در مدیریت بانک 
مرک��زی ب��ه خرج داده و این نهاد را فارغ از فش��ارهای بیرونی 
اداره کرده اس��ت. اگرچه ش��اهد تغییر رئیس بانک مرکزی در 
ماه های پایانی فعالیت دولت دوازدهم هستیم، اما انتظار تغییر 
محسوسی در رفتارهای بانک مرکزی وجود ندارد. تنها موردی 
که ممکن است تا حدودی دستخوش تغییر شود، این است که 
عرضه بیش��تر و کاهش نرخ ارز در دس��تور کار دولت قرار گیرد 
که در این صورت باید ببینیم موضع رئیس جدید بانک مرکزی 

در قبال این درخواست دولت چه خواهد بود.
رئی��س فعل��ی این نهاد می توان��د در فرآیند رفع تعهدات ارزی 
صادرکنندگان تسهیالت بیشتری ایجاد کرده و نسبت به رقابتی 
کردن ش��رایط س��امانه نیما اقدام کند، به نحوی که از عرضه 
ارز ارزان توس��ط ش��رکت های بزرگ جلوگیری به عمل آورد تا 
رقابت سالم میان شرکت های بزرگ و کوچک و متوسط برای 
عرضه ارز برقرار شود. در حال حاضر به دلیل عرضه ارز ارزان 
توسط شرکت های بزرگ، امکان فروش ارز توسط شرکت های 
کوچک فراهم نیست. بانک مرکزی باید از ارز پاشی و کاهش 
نرخ ارز به صورت دس��توری در انتهای کار دولت پرهیز کند. 
البته اگر کاهش نرخ ارز به واسطه بهبود شاخص های اقتصادی 
به وقوع بپیوندد موجب افزایش ارزش پول ملی شده و بخش 
خصوصی از آن استقبال می کند، اما کاهش تصنعی نرخ، عمر 
کوتاهی داش��ته و با تغییر دولت فنر نرخ ارز دوباره رها ش��ده و 

تبعات منفی بیشتری ایجاد می کند.

امان از عوامفریبی
ادامه از صفحه يک... ندارند و در تمام ادوار هر چند مشکالت گفته 
شده اما تاکنون راه حلی به رفع این مشکالت هم ارایه نشده  است 
و هر آنچه هم به عنوان راه حل و راهکار بیان ش��ده، مش��تی ش��عار 
بیش نیستند.چراکه ارایه هرگونه راهکار به این معنا است که منافع 
گروهی یا عده  ای را از بین ببرند و به نظر می رس��د این آقایان هر 
کدام در فکر تامین منافع گروهی دیگر هستند بنابراین بعید است 
که این کاندیداها منافع گروه های خاص و گروه های قدرت را مورد 
تعرض قرار دهند.  باید بپذیریم که مش��کالت کش��ور س��اختاری 
اس��ت و مش��کالت ساختاری به غیر از  برنامه های عملی از طرق 
دیگر برطرف نخواهد شد. شعار صرفا به درد سیاست می خورد و 
در اقتصاد شعار کاربرد ندارد زیرا مبانی علم اقتصاد همه جای دنیا 
یکسان و راه حل های آن نیز مشخص است. بعید به نظر می رسد 

این کاندیداها در صدد ساختارشکنی اقتصادی باشند.
در این بین ش��اهد ش��عارهای تس��هیالت محور نامزدها هستیم. 
بسادگی پرداخت وام 5۰۰ میلیون تومانی را وعده می دهند و برنامه 
افزایش یارانه را مطرح می کنند که پاس��خ ش��عارهای وامگونه و 
پرداخت یارانه بیش از توانایی اقتصادی همان پاسخی را که مردم در 

دوره های قبل به نامزدها داده اند، است، اینکه از کجا می آوری؟ 
یارانه و وام های پرداختی صرفا شعارهای پوپولیستی هستند و اگر 
این نامزدها رییس جمهور شوند به طور قطع از عهده اجرای این شعار 
برنمی آیند.مشکل مردم ایران دریافت وام، یارانه و صدقه نیست، 
مردم می خواهند چرخ تولید به راه بیفتد و اشتغال ایجاد شود اما به 

نظر می رسد این کاندیداها خود از عوامل محل تولید هستند.
از آنجا که نارضایتی مردم از بورس افزایش یافته آقایان می خواهند 
بر روی این موج نارضایتی سوار شوند و رای اخذ کنند وگرنه هر 
کسی می داند که چرا بورس سقوط کرد. دالیل سقوط بورس سفته 
بازی در این بازار، دامن زدن به انتظارات غیر واقعی مردم و کسب 
درآمد برای کسری بودجه بوده و هر دولتی که بر سر کار بیاید این 
روند را ادامه می دهد. کشور نیازمند رییس جمهوری است که متعهد 
به منافع مردم در مقابل گروه های قدرت باشد و هیچ کشوری به 
دنبال رییس جمهوری که صرفا اقتصاد خوانده نیست کمااینکه 
می بینیم در کشورهای جهان روسای جمع لزوما اقتصاددان نیستند 
اما مدیرانی هستند که در استفاده از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی 

کارآمد انتخاب درستی داشتند.

اقتصاد كالن

گـروه اقتصـادی – كـورش شرفشـاهی: از آنجا كـه تقويت 
اقتصـاد يكـی از راهبردی ترين برنامه ها و سياسـت ها برای 
نجات كشـور در شـرايط تهديد و تحريم تلقی می شود، مقام 
معظم رهبری در يك دهه اخير شـعارهای سـال را معطوف به 
ثبات اقتصادی كردند. اين شـعارها يك پيام نمادين دارد كه 
برای رفع مشكالت و رسيدن به شكوفايی اقتصادی، بايستی 
موانع شناسـايی و رفع شـود تا بتوانيم به شكوفايی اقتصادی 
برسيم. بی شك دستيابی به اقتصاد برتر می تواند كشور را از 
چالش های بسياری رهايی بخشد. از آنجا كه نامگذاری سال 
از سـوی مقام معظم رهبری به عنوان سياسـت گذاری كالن 
كشـور محسـوب می شود، تمامی دسـتگاه ها می بايست از 
همان ابتدای سال آمادگی الزم را داشته باشند تا در اين زمينه 
به صورت هماهنگ فعاليت كنند. دستگاه های اجرايی با الهام 
از اين شـعارها برنامه هايشـان را برای رفع موانع توليد سـوق 
دهند اما همه شـواهد نشـان می دهد كه اين اراده جدی برای 
رفع موانع توليد وجود ندارد و كارآفرينان نسبت به اين مهم 

گاليه مند هستند.

 � بنگاه داری اسیر صدور مجوزها 
اگرچه مسئوالن اعالم می کنند و تاکید دارند که صدور مجوز در 
۷۲ س��اعت صورت می گیرد، اما هیچ اقدام مثبتی که یک تولید 
کننده احساس کند موانع تولید رفع شده، مشاهده نمی شود. در 
این رابطه یک تولیدکننده بخش کشاورزی با اعالم اینکه انشعاب 
گاز، برق، دریافت مشاوره در خصوص کاشت، داشت و برداشت و 
حتی صدور مجوز ماهها و حتی سالها کارفرما را در مراکز مربوطه 
سرگردان می کند گفت: در شرایطی که به دلیل کرونا می بایست 
رفت و آمدها کاهش یابد، یک کارآفرین ناچار اس��ت همچنان 
سرگردان ادارات باشد. وی با اعالم اینکه کرونا باعث شده تا در 
بسیاری از موارد ادارات با یک سوم نیروها به کار خود ادامه دهند 
گف��ت: هنگامی ک��ه به ادارات مراجعه میکنیم، آقایان می گویند 
کسی که باید کار شما را انجام بدهد یا تایید کند، به دلیل کرونا 

در خانه است، بروید هفته بعد یا ماه بعد. 
این کارآفرین بخش کش��اورزی با اعالم اینکه اگر مس��ئوالن 
می خواهند بدانند در ادارات دولتی چه خبر است، خودشان اقدام 
به دریافت یک مجوز به صورت مخفیانه کنند گفت: مسئوالن 
بای��د ب��اور کنن��د که برای گرفتن مجوز یک زیر پله هم نمی توان 
به سرعت اقدام کرد، زیرا بروکراسی به این سادگی و با شعار دل 

نمی کند. وی با اعالم اینکه هیچ حمایتی در قبال کارش��کنان 
از کارآفرینان صورت نمی گیرد گفت: به محض آنکه با چالشی 
روب��رو ش��ویم، نه تنها هیچ حمایتی ص��ورت نمی گیرد، بلکه در 
صورت اعتراض ناچار خواهیم ش��د به روش های دیگری کار را 

دنبال کنیم، زیرا اعتراض با کارشکنی برابر است.

نقدینگی عمده ترین مشکل کارآفرین  � 
عمده ترین مش��کل کارآفرینان تامین نقدینگی و س��رمایه اولیه 
است که یا به صورت آورده تامین می شود و یا به صورت تسهیالت 
می بایس��ت از بانک ها دریافت ش��ود. برای آنکه تس��هیالتی از 
بان��ک بگیری��م، ب��ا چالش های س��نگینی روبرو هس��تیم. ابتدا 
تضامی��ن زی��ادی می خواهند که امکان تهیه آن برای کارآفرین 
 ت��ازه کار وج��ود ن��دارد، از س��وی دیگ��ر دوره تنفس کم اس��ت
رس��د،  م��ی  ف��را  س��رعت  ب��ه  اقس��اط  بازپرداخ��ت  و    
در صورتی که هنوز بنگاه اقتصادی س��رپا نش��ده اس��ت. این در 
حالی اس��ت که در بس��یاری از کش��ورها وام کم بهره می دهند 
و حت��ی زم��ان بازپرداخ��ت آن را برعهده کارآفرین می گذارند تا 

اشتغال شکل بگیرد

 � حمایت بنری از تولید 
و اما نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در مورد وضعیت 
تولید در کش��ور گفت: در عمل اتفاقی برای تحقق ش��عار س��ال 
نیافتاده، دو ماه و نیم از شروع سال می گذرد ولی هنوز کار خاصی 
انجام نشده؛ نه در حوزه هایی مانند تامین اجتماعی، مالیات، بانک 
و نه در موضوع صادرات اتفاقی نیافتاده است. عباس جبالبارزی 
در گفت وگ��و ب��ا ایلنا افزود: س��ازمان تامی��ن اجتماعی چه کاری 
انجام داده؟ گفته من جرایم قبلی را می بخش��م درحالی که این 
جرایم را هرس��ال به یک دلیلی می بخش��یدند. در این مورد باید 
کار کارشناس��ی انجام ش��ود اگر یک بنگاه مدام مش��کل دارد و 
جریمه می ش��ود باید در مورد آن کار کارشناس��ی کرد که مشکل 
این جریمه بخشی ها حل شود اما برای کسانی که خوش حساب 
بودند هیچ کاری نکرده اند. بنابراین این موضوع تاثیری نداشته 
است و کماکان همان رویه های قبلی که ما با آنها مخالف هستیم 

را ادامه می دهند.

افزایش بهره وری کارگران � 
وی اف��زود: اگ��ر کارگ��ر بتواند با نامه کارفرما 5۰۰ میلیون تومان 

وام بگیرد و برای خود یک خانه بخرد، در بهره وری او اثر زیادی 
دارد. 5۰ درصد حقوق یک کارگر برای مس��کن صرف می ش��ود، 
مشخص است که بهره وری ندارد اما این بانک مانند یک بانک 

تجاری عمل می کند. 

مالیات همچنان یکه تاز � 
نایب رییس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به 
مش��کالت مالیات��ی تصریح کرد: در م��ورد مالیات نیز اتفاقی رخ 
نداده اس��ت، مالیات با همان نرخ قبلی گرفته می ش��ود. قانون بر 
این بود که از ابتدای سال 98، مالیات بر مبنای ریسک باشد یعنی 
رس��یدگی به صورت صد در صدی نباش��د. مانند بقیه کشورهای 
دنی��ا ب��ه ص��ورت رندوم چند بنگاه را انتخاب و به آنها رس��یدگی 
می کنند و به اظهارنامه بقیه اعتماد کنند. چیزی که ما شنیدیم و 
امیدوارم درس��ت نباش��د این است که امسال هم سازمان مالیاتی  
می خواهد همه بنگاه ها به جز تعدادی که مالیات آنها صفر شده 
یا ممکن است زیان ده باشند را به نوعی رسیدگی کند در صورتی 
که طبق قانون س��ازمان مالیاتی باید به صورت رندوم رس��یدگی 
کند.وی افزود: رسیدگی صد در صدی به این معنا است که با این 
تعداد بنگاه های اقتصادی و تعداد ثابت نیروهای انسانی سازمان 
مالیاتی دقت کار کم می ش��ود، بنابراین دوباره همین مش��کالت 
ایجاد می شود و مالیاتی می نویسند که تولیدکنندگان باید دوباره 
درگیر پروس��ه هیئت ها ش��وند تا حل مش��کل کنند. این چگونه 
حمایتی از تولید است؟جبالبارزی خاطرنشان کرد: ما دو مشکل 

اساسی با بانک ها داریم. 
یکی از این مشکالت این است که االن دیگر اعطای تسهیالت 
برای سرمایه ثابت برای سرمایه  گذاری بسیار محدود شده است. 
اگر هم چنین تس��هیالتی داده ش��ود تس��هیالت پنج ساله است 
درحالی که هیچ سرمایه گذاری پنج ساله برنمی گردد. در ترکیه 
این بازه 15 ساله است. تسهیالت سرمایه در گردش هم با هزاران 
مش��کل می دهند و به جای اینکه بهره را بگیرند و تمدید کنند 
به بنگاه می گویند که اصل پول را بیاورد. اصل پول وجود ندارد 
چراکه تبدیل به مواد اولیه، کار درحال س��اخت و... ش��ده اس��ت. 
بنابراین بنگاه نمی تواند این پول را پرداخت کند و به دلیل بدهی 
مع��وق دیگر نمی تواند دس��ته چک بگی��رد، به تبع آن نمی تواند 
ضمانتنامه بگیرد و وارد مناقصات ش��ود. در نتیجه دچار مش��کل 
می شود، آنوقت کارگروه تشکیل می دهیم که مشکل آن را حل 

کنیم این فرآیندها هیچ تغییری نکرده است.

تجارت از کوتاهی دستگاه ها در تحقق شعار سال گزارش می دهد

رفعموانعتولیدگرفتاربیبرنامگی

اخبار كوتاه

80 درصد مردم فقير جهان در مناطق روستايی زندگی می كنند

کشاورزی راهکار نجات دهک های پایین جامعه
 بانک جهانی اعالم کرد: بخش کش��اورزی ۲ تا ۴ برابر در افزایش 
درآمد فقرا نسبت به بخش های دیگر موثر است و 65 درصد فعالیت 
های فقرا در بخش کشاورزی منجر به دوام زندگی آنها شده است. 
به گزارش فارس بانک جهانی اعالم کرد بخش کشاورزی می تواند 
در کاهش فقر و گرسنگی و افزایش درآمد کشاورزان و روستاییان 
موثر باشد و بهبود امنیت غذایی، 8۰ درصد از مردم فقیر جهان که در 
مناطق روستایی و زمین های کوچک کشاورزی کار می کنند، کمک 
کند. توسعه بخش کشاورزی یکی از مهمترین ابزار برای پایان دادن 

به فقر و گرسنگی فالکت بار در جهان است و این بخش می تواند 
رفاه را برای جهانیان به ارمغان می آورد و پیش بینی می شود تا سال 
۲۰5۰ تعداد 9.۷ میلیارد نفر از این بخش ارتزاق کنند.  این گزارش 
می نویسد بخش کشاورزی ۲ تا ۴ برابر در افزایش درآمد فقرا نسبت 
به سایر بخش ها موثر است تحلیلگران در سال ۲۰16 به این نتیجه 
رسیدند که 65 درصد فعالیت های فقرا در بخش کشاورزی منجر به 
دوام زندگی آنها شده است. از سوی دیگر بخش کشاورزی در رشد 
اقتصادی کش��ورها هم بس��یار تاثیرگذار است در سال ۲۰18 برآورد 

شده که ۴ درصد در تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای در حال 
توسعه تاثیر داشته که می تواند تا ۲5 درصد تولید ناخالص داخلی هم 
باشد. اما امروزه رشد بخش کشاورزی و به موازات آن کاهش فقر و 
امنیت غذایی با خطرات جدی همراه است، تغییرات آب و هوایی که 
امروزه سیطره خود را بر جهان از گسترده می تواند تولید محصوالت 
کشاورزی را کاهش دهد به ویژه تاثیر آن در در مناطقی که با ناامنی 
غذایی زیادی روبرو هستند بیشتر است. بخش کشاورزی، جنگلداری 
و تغییر کاربری زمین باعث انتشار ۲5 درصد گازهای گلخانه ای است 

و بخش مهمی از راهکار مبارزه با تغییرات آب و هوایی را باید در تغییر 
روش ها و رویکردهای بخش کشاورزی جستجو کرد و سیستم غذا 
سالمت مردم و سیاره ای که در آن زندگی میکنیم را تهدید می کند. 
بخش کشاورزی ۷۰ درصد آب کره زمین را مصرف می کند و باعث 
آلودگی ناپایداری در محیط زیست می شود، امروزه یک سوم غذای 
جهان که در بخش کشاورزی تولید می شود یا از دست می رود و یا 
پس از تولید نابود می شود، این در حالی است که از بین رفتن غذا تهدید 

جدی برای بهبود امنیت غذایی و امنیت تغذیه در جهان است. 

خلق نقدینگی بانکها برای فرصت های سودآوری انتظاری۸۵ درصد صادرات به روسیه مواد غذایی و کشاورزی 
سخنگوی گمرک گفت: در سال گذشته 85درصد ارزش صادرات و 68درصد وزن 
صادرات ایران به روس��یه، محصوالت کش��اورزی و غذایی بوده است. به گزارش 
ایلنا؛ سید روح اله لطیفی گفت: ایران در سال گذشته یک میلیون و 51هزار و ۷1تن 
انواع کاال به ارزش 5۰۴میلیون و 5۷5هزار و 6۲۴دالر به روسیه صادر کرده است 
که ۴۲9میلیون  و 6۲۴ هزار و 813دالر آن انواع محصوالت شیالتی، کشاورزی 
و غذایی بوده است که 68درصد وزن و 85درصد ارزش کاالهای صادراتی ایران 
به روسیه را به خود اختصاص داده است.وی افزود :سیب با 95میلیون و 5۰۰هزار 

دالر  در صدر کالهای صادراتی کشورمان به روسیه قرار دارد  وانواع  پسته به ارزش 56میلیون و ۷5۰هزار دالر، 
در رتبه دوم قرار گرفته اس��ت  و کاالهای کیوی با 3۰ میلیون دالر، انگور با ۲8میلیون دالر، آلبالو با ۲۲میلیون 
دالر، فلف��ل ب��ا ۲۲میلی��ون دالر، گوج��ه فرنگی با 16میلیون دالر، رب گوجه فرنگی  با حدود15میلیون دالر ، انواع 
آب میوه و ژله و مربا با 1۲میلیون دالر و انواع س��بزیجات تازه با 9میلیون و 133هزار دالر، به ترتیب 1۰ کاالی 

اول کشاورزی و غذایی  صادراتی ایران به روسیه  هستند.

یک اقتصاددان درخصوص نوسان نرخ سود بین بانکی گفت: بانکها با توجه به فرصتهای 
فعالیت اقتصادی و سودآوری انتظاری که از پروژه ها دارند یا به هر دلیلی انگیزه برای 
اعطای تسهیالت را داشته باشند، به اعطای تسهیالت و خلق سپرده و خلق نقدینگی 
خواهند پرداخت. تیمور رحمانی افزود: این تصمیم آنها مبتنی بر هزینه و فایده و صالحدید 
خود بانک یا حداقل مدیران ارشد بانک است اما با هر اعطای وام و تسهیالت و خلق 
سپرده، بانکها نیازمند ذخایر نزد بانک مرکزی خواهند بود. وی گفت: با فرض عدم وجود 
ذخایر اضافی در کل نظام بانکی، برای تأمین این ذخایر نیازمند خلق پول توسط بانک 

مرکزی خواهند بود. این اقتصاد دان گفت: در شرایطی که این نیاز به ذخایر ایجاد می شود، دو سناریو قابل تصور است؛ اول 
آن که همزمان با این خلق اعتبار توسط بانکها، به دلیلی مانند کسری بودجه دولت و تأمین آن توسط بانک مرکزی، پایه 
پولی افزایش می یابد و ذخایر برای بانکها به طور خودکار فراهم می شود و در نتیجه اواًل بانکها نیاز به مراجعه به بانک مرکزی 
برای تأمین ذخایر نخواهند داشت و ثانیاً تأمین ذخایر به این شکل سبب می شود فشار روی نرخ سود بازار بین بانکی و به تبع 

آن سایر نرخهای سود وجود نداشته باشد.

 عضو پیش��ین ش��ورای عالی بورس در تشریح جزئیات ۴ 
تصمیم غلط بانک مرکزی در دوره مدیریت اخیر برای 
بورس و سهامداران گفت: نوسان نرخ سود بین بانکی در 
ابتدای س��ال قبل قطعاً روی رش��د و ریزش سنگین بازار 
سهام مؤثر بود. شاهین چراغی در گفتگو با تسنیم گفت: در 
سال99 با نوسان شدید نرخ سود بین بانکی مواجه بودیم، 
ابتدا بازار پول آوار نقدینگی را به بازار سرمایه هدایت کرد و 
سپس با باال رفتن شاخص، هدفمند با باال بردن نرخ سود 
بین بانکی و مداخله در آن نرخ مقدمات ریزش بورس را 
فراهم کرد. وی گفت: اگر سؤال کنید چرا به یکباره نرخ 
بین بانکی که حدود 9 درصد بود افزایش پیدا کرد، عنوان 
خواهند کرد مداخله بانک مرکزی موجب شد نرخ سود 
بین بانکی که از ابتدای سال حدود 9 درصد بود رفته رفته 
با سیگنال بانک مرکزی این نرخ افزایش یافت و به حدود 
18 ت��ا ۲۰ درص��د افزایش یافت، از طرفی دوبرابری نرخ 

سود بین بانکی در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه مشخص 
بود اثر پروانه ای در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد و این 
گسیختگی بین متولی بازار پول با بازار سرمایه مقدمات 

ریزش را بعد از چند ماه فراهم کرد.
کارشناس بازار سرمایه گفت: درحالی که نرخ سپرده در 
بانکها یک نرخ دس��توری تعیین می گردید و تخلف از 
نرخهای مصوب باعث برخورد با مدیران بانکی می شد، 
افزایش شدید نرخ سود بین بانکی با توجه به هزینه قیمت 
تمام ش��ده پول در نظام بانکی از خرداد ماه س��ال قبل 
به طور حتم به بانکها و به خصوص بانکهای بورسی فشار 
مضاعفی را وارد کرد و همین موضوع به تدریج زمینه ساز 

ریزش سهام بازار را فراهم کرد.
چراغ��ی اف��زود: پی��ش از این بانکها در ب��ازار بین بانکی 
به راحت��ی در ی��ک تعامل ش��فاف مبادالت بین خود را با 
نرخهای بسیار پایین انجام می دادند اما افزایش نرخ سود 
بین بانکی و نرخ سود بانکی به سپرده گذاران که با سیگنال 
بانک مرکزی انجام شد تعادل در منابع و مصارف بانکها را 
به هم زد و بانکها تحت فشار شدید قرار گرفتند و از همان 
مقطع ریزش تاریخی بازار سهام نیز کلید زده شد، در واقع 
قیمت تمام شده تأمین مالی بانکها به یکباره افزایش یافت 
و بانکها نیز مجبور به افزایش نرخ سود سپرده ها شدند، این 
روند به صورت طبیعی مشخص بود باعث ریزش شدید 
قیمت سهام بانکها در بورس و سایر شرکتها خواهدشد.

معاون قضایی دادستان کل ایران خواستار برخورد قاطع 
همه دادس��تان های کش��ور با مراکز غیرمجاز استخراج 

رمز ارز شد.
رضا خش��نودی معاون قضایی دادس��تان کل کش��ور 
در حق��وق عام��ه با ارس��ال نامه ای ۴ بن��دی خطاب به 
دادس��تان های عمومی و انقالب سراس��ر کشور، با اشاره 
به وضعیت بحرانی ناشی از کاهش تولید برق، خواستار 
برخورد قاطع آنان با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز و 

همکاری با وزارت نیرو شد.
در این نامه با اشاره به مصوبه های شورای عالی امنیت 
مل��ی و هی��ات وزیران آمده اس��ت: با عنایت به وضعیت 
بحرانی ناش��ی از کاهش تولید برق و ضرورت مدیریت 
مصرف و نظارت بر حسن اجرای دستورهای صادره در 
این خصوص، حسب مصوبه های شورای عالی امنیت 
ملی و شورای عالی قضایی و توجه به اعالم رئیس جمهور 
محترم در جلس��ه مورخ 5 خرداد هیات وزیران مبنی بر 
ممنوعیت تولید و اس��تخراج رمز ارزها در کش��ور حتی 
مراکز دارای مجوز، تا پایان شهریورماه امسال و همچنین 
هماهنگی به عمل آمده با س��ازمان بازرس��ی کل کشور 
در جه��ت جلوگی��ری از قطع مک��رر برق و تبعات زیانبار 
اقتصادی و اجتماعی و نیز نارضایتی عمومی هموطنان، 
شایس��ته اس��ت نسبت به موارد ذیل اهتمام جدی بعمل 
آورند. همچنین تاکید شده که در جهت شناسایی و برخورد 

قاطع با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز، همکاری الزم 
را ب��ا وزارت نی��رو بعمل آورده و ضمن آموزش ضابطان 
تحت امر در این خصوص، در کشف و تعقیب مجرمان 
تسریع الزم به عمل آید.  از سوی دیگر خواسته شده تا در 
شورای تامین تامین محل خدمت به نحو موثر شرکت و در 
اتحاذ تصمیم های قاطع و قانونی برای حل معضل موجود 
اهتمام الزم انجام شود. با استفاده از ظرفیت های شرکت 
توانیر و دستگاه های نظارتی نسبت به شناسایی و ضبط 
دستگاه های ماینر غیرمجاز اقدام و نظارت و پیگیری الزم 
تا ختم دادرسی، حصول نتیجه و برخورد قاطع قانونی به 
عم��ل آی��د. همچنین باید با وزارت نیرو در جهت اجرای 
تصمیم های متخذه مبنی بر توقف فعالیت مراکز مجاز 
استخراج رمز ارز تا اطالع ثانوی و همچنین اقدام عاجل 
برای قطع برق همه انشعاب ها محل استفاده غیرمجاز 

استخراج رمز ارز همکاری الزم صورت گیرد.

با صدور نامه ای به دادستانهای كل كشور سياست گذاری شدچراغی داليل بحران بازار سرمايه را تشريح كرد

قطع برق استخراج كنندگان رمزارز  سايه تصميمات غلط بانك مركزی بر بورس

سرمقاله

يادداشت
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جابجایی 241 هزار و 55 نفر مسافر در دو ماهه 
نخست امسال  

مدیر کل راه آهن قم از رش��د قابل توجه جابجایی مس��افر در 
دو ماهه نخس��ت س��ال جاری خبرداد و افزود:در دو ماهه س��ال 
جاری ۲۴1 هزار و 55 نفر مسافر از طریق ناوگان ریلی استان 
جابجا ش��دند که این میزان در س��ال گذش��ته 1۲ هزار و 135 
نفر بوده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن قم 
غالمحسین دباغ طی گفت و گویی با اعالم این خبر گفت: در 
فروردین ماه سال جاری 66 هزار و ۷۷ نفر توسط ناوگان ریلی 
از اس��تان خارج و63 هزار و 98۷ نفر نیز به اس��تان وارد ش��دند 
همچنین در اردیبهشت ماه نیز 56 هزارو ۷۴۰ نفر خارج و 5۴ 

هزار و ۲51 نفر وارد استان شدند.
وی در خصوص جابجایی مس��افر و نحوه رعایت ش��یوه نامه 
های بهداش��تی اظهار کرد: با توجه به ش��رایط خاصی که به 
واس��طه کرونا بر کش��ور حاکم شده راه آهن دستورالعمل های 
بهداش��تی را به صورت کامل اجرا می کند به طوری که روزانه 
تمام��ی کوپه های قطارهای مس��افری توس��ط مامورین ضد 

عفونی می شود.
وی ادام��ه داد:رعای��ت فاصل��ه گذاری اجتماعی نیز در کوپه ها 
با توجه به دس��تورالعمل س��تاد ملی کرونا اجرایی شده که کوپه 
های ۴ نفره به ۲ مس��افر و کوپه ها 6 نفره به 3 مس��افر تحویل 

داده می شود.
مدی��ر کل راه آه��ن ق��م در بخش دیگری از س��خنان خود آمار 
مسافر قطارهای حومه ای را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان 
کرد:در دو ماهه نخست سال جاری 1۰1 هزارو 318 نفر توسط 
قطارهای حومه ای جابجا شدند که این میزان در ۲ ماهه نخست 

سال گذشته ۷ هزار و 6۰۰ نفر می باشد.

  شناسایی نقاط ضعف و قوت شهرداری
 در حوزه پدافند 

اولین جلسه کارگروه خدمات شهری؛ از کارگروه های هفتگانه 
کمیته پدافند غیرعامل شهرداری قدس با دستور کار شناسایی 
نق��اط ضع��ف و قوت ش��هرداری در حوزه پدافن��د غیرعامل و 
هماهنگی بیشتر بین سازمان های عضو این کارگروه برگزار شد. 
علی کیوانی -  قدس، نخستین جلسه کارگروه خدمات شهری؛ 
از کارگ��روه های هفتگانه کمیته پدافند غیرعامل ش��هرداری 
قدس با حضور اعضای این کارگروه در سالن جلسات معاونت 

خدمات شهری شهرداری قدس برگزار گردید.
ب��ر اس��اس این گزارش، تهیه و تدوی��ن برنامه های اجرایی در 
حوزه پدافند غیرعامل، شناسایی نقاط ضعف و  قوت شهرداری 
و هماهنگی بیشتر میان سازمان های عضو این کارگروه مورد 

بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
ش��ایان ذکر اس��ت، کمیته پدافند غیرعامل ش��هرداری قدس 
از س��ال گذش��ته طبق دس��تورالعمل و چارت س��ازمانی جدید 
فعالیت های خود را دنبال می کند. هدف از ابالغ دس��تورالعمل 
بر اس��اس چارت س��ازمانی جدید افزایش بازدارندگی و کاهش 
آس��یب پذیری در برابر تهدیدات مختلف اس��ت. بر اس��اس این 
دس��تورالعمل، کارگروه ه��ای هفتگانه کمیته پدافند غیرعامل 
متش��کل از واحد های مختلف ش��هرداری ایجاد شده و فعالیت 

می نمایند.

انجام عملیات قیرپاشی »بزرگراه شمالی« 
شهردار کرج در مراسم افتتاح ساختمان شورای اسالمی استان 
البرز و شهرستان کرج که با حضور اعضای شورای شهر برگزار 
ش��د، با اش��اره به اینکه عملیات قیرپاشی بزرگراه شمالی انجام 
شده است، گفت: عملیات آسفالت ریزی این پروژه مهم تا چند 
روز آینده آغاز خواهد شد. به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، 
علی کمالی زاده با اشاره به این مطلب که این ساختمان با هدف 
بررسی مسائل و مشکالت شورای اسالمی استان و شهرستان 
های تابعه و در راستای بهبود خدمات به مردم احداث شده است 
،افزود: عملکرد ش��ورای پنجم غیر قابل مقایس��ه با دوره های 
گذش��ته اس��ت و با حمایت و اعتماد اعضای ش��ورا توانسته ایم 

بسیاری از طرح های عمرانی شهررا به سرانجام برسانیم.
شهردار کرج با اشاره به اهمیت پروژه های عمرانی - ترافیکی 
شهر، اظهار کرد : خوشبختانه عملیات قیرپاشی بزرگراه شمالی 
انجام شده  وعملیات آسفالت ریزی این پروژه مهم و بزرگ شهر 
تا چند روز آینده آغاز خواهد ش��د. کمالی زاده با اش��اره به اینکه 
با حمایت و مصوبات شورای پنجم توانسته ایم پروژه بزرگراه 
ش��مالی )س��ردار س��لیمانی( را با این وسعت به اجرا در بیاوریم، 
ابراز امیدواری کرد، مسیر B۲ تا B13 که به عنوان کمربندی 
ش��هر اس��ت تا پایان این دوره جهت رفاه حال  ش��هروندان به 

بهره برداری برسد.

 بازدید فنی 819 دستگاه ناوگان
 حمل و نقل عمومی 

 رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان سیستان و بلوچستان از بازدید فنی 819 دستگاه 
ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر در حوزه تحت پوشش 

این اداره کل در ۲ ماهه سال جاری خبر داد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی اداره کل راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان، یاس��ر محمد حسنی 
ب��ا بی��ان اینک��ه این بازدید ه��ا در قالب ۴۰ مانور طرح کنترل و 
نظارت انجام شده است، اظهار داشت: کارشناسان اداره ایمنی 
و ترافی��ک ای��ن اداره کل در ای��ن بازدیدها مواردی نظیر همراه 
داشتن اقالم ایمنی، سیستم های سرمایشی و گرمایشی وسیله 
نقلیه، وضعیت صندلی ها، آج الس��تیک، چراغ چش��مک زن و 
مثلث احتیاط مورد کنترل قرار می دهند تا مشکالت و تخلفات 
این حوزه به حداقل برس��د. وی ادامه داد: نتایج حاصل از این 
بازدیدها در پایان جمع بندی و با شناس��ایی تخلفات موارد به 
کمیس��یون ماده 11، 1۲ و 1۴ اس��تانی و کش��وری ارجاع داده 
می ش��ود تا پس از بررس��ی مطابق دس��تورالعمل ها رای الزم 

صادر شود. 

اخبار كوتاه

شهرستان ها

افزایش تخلیه و بارگیری کاال در بنادر هرمزگان رفع موانع تولید و تامین برق پایدار 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان بوش��هر گفت: در راستای تحقق شعار 
رهبر انقالب مبنی بر »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« تامین برق پایدار صنایع 
در اولویت شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر است. به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، غالمرضا حشمتی در بازدید مشترک همراه 
با معاون امور اقتصادی استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل دامپزشکی 
اس��تان و همچنین فرماندار گناوه از ۲  واحد جوجه کش��ی و کش��تارگاه دام در گناوه 
اظهار داشت: حل مشکالت تامین برق صنایع به طور اولویت دار بررسی و در کوتاه 

ترین زمان ممکن نسبت به حل آن اقدام می شود. وی بیان کرد: تابستان امسال با توجه به افزایش مصرف برق انتظار 
است صنایع نیز در جهت رفاه حال عموم در مدیریت پیک بار در تعامل الزم با شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 
باشند. حشمتی اظهار داشت: کاهش ذخیره سدها در اثر کاهش محسوس بارش، استفاده گسترده از دستگاه استخراج 
ارز دیجیتال، گرم ش��دن هوا در مقایس��ه با میانگین بلند مدت از جمله عواملی اس��ت منجر به نابرابری میزان تولید و 
مصرف مشترکان شده است. وی گفت: با چنین شرایطی انتظار است فعاالن بخش های مختلف برای عبور موفق از 

پیک مصرف برق استان بوشهر همکاری و مساعدت الزم را داشته باشند.

 مدی��ر بن��ادر و دریان��وردی غ��رب هرمزگان از تخلیه و بارگیری حجمی افزون بر 
یک میلیون تن انواع کاال در بنادر غرب هرمزگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه، قاسم عسکری نسب 
با ارائه گزارش��ی از عملکرد دو ماه نخس��ت س��ال جاری در بنادر غرب هرمزگان 
گف��ت: ط��ی دو ماه��ه س��ال 1۴۰۰، در مجموع 1 میلی��ون و 315 هزار و 9۷3 تن 
انواع کاالی نفتی و غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان تخلیه و بارگیری شد که در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 91 درصد افزایش داشته است.
عس��کری نس��ب مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان افزود: از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری انجام ش��ده، 
53۰ هزار و 5۰۲ تن با رشد 8۷ درصدی مربوط به کاالهای غیر نفتی و ۷85 هزار و ۴۷1 تن با رشد 9۴ درصدی 
به فرآورده های نفتی اختصاص دارد. مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان پیشرفت عملیاتی بنادر و دریانوردی 
غرب هرمزگان را از آثار و نتایج اجرای طرح توسعه دریایی و بندری و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری و امکانات 
و زیر س��اخت های بندری دانس��ت و تصریح کرد: توس��عه اراضی بندر و پیش��رفت عملیات جابجایی کاال عالوه بر 

ایجاد رونق و شکوفایی اقتصادی در بندرلنگه، نوید بخش ایجاد مشاغل جدید نیز خواهد بود.

فاز اول مجتمع بندری نگین نیمه نخست امسال افتتاح می  شود
مدیرکل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت: تا پایان نیمه نخست سال جاری با اتمام فاز 
اول مجتمع بندری نگین، این مجتمع آماده پذیرش س��رمایه گذاری در حوزه جنرال 
کارگو، کانتینری و نفتی می شود.به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر، سیاوش ارجمندزاده به رسانه  ها اعالم کرد: در ۲.5 سال گذشته تاسیسات 
زیربنایی، جاده های دسترسی به ترمینال ها، شبکه آبرسانی، برق، فاضالب، اطفاء حریق 
این مجتمع در دستور کار قرار گرفته و با جدیت در حال انجام است.وی بیان کرد: در 

حوزه کانتینری ظرفیتی معادل 6۰۰ هزار  تی.ایی.یو، در حوزه نفتی ۲ میلیون تن و در 
حوزه جنرال کارگو ظرفیتی معادل یک میلیون تن برای مجتمع بندری نگین دیده شده 
است.ارجمندزاده اظهار داشت: عالوه بر این یک میلیون تن نیز برای صادرات اسکله 
نفتی لحاظ شده تا ظرفیت تخلیه و بارگیری کاال هشت میلیون تنی بندر بوشهر به 16 
میلیون تن ارتقا یابد.وی افزود: در صورت س��رمایه گذاری از س��وی بخش خصوصی، 

امکان توسعه مجتمع بندری نگین در آینده باز هم وجود دارد.

ارجمندزاده ادامه داد: با توجه به اینکه بندر بوشهر یکی از بنادر قدیمی کشور است، از 
نظر پشتوانه های اجتماعی  و مردمی از شرایط مناسبی برخوردار و عالوه بر این دارای 

پسکرانه بندری است که بر ظرفیت های بندر اضافه می کند.
وی اظهار داشت: پس از تکمیل فاز نخست مجتمع بندری نگین، امکان فعالیت های 
ارزش افزوده ای و لجستیکی فراهم می شود و با توجه به ترمینال های موجود امکان 

صادرات فراهم خواهد شد.

رئیس ش��ورای ش��هر کرج گفت: فاز دوم پارک شهید 
ایرانی با مساحت 1۰ هکتار در محله محروم حصارک 

آماده بهره برداری شده است.
اکبر سلیم نژاد با تأکید بر اینکه بهره برداری از این پروژه 
می تواند در افزایش قابل توجه سرانه فضای سبز منطقه 
تأثیرگذار باشد، اظهار کرد: عملیات فنی و عمرانی این 
پروژه شامل نصب کف پوش، محوطه سازی، مبلمان و 
کاشت درخت با سرعت و پیشرفت فیزیکی مطلوب در 
حال انجام است و شهروندان این منطقه به زودی از یک 
پارک اس��تاندارد با امکانات رفاهی مطلوب برخوردار 

خواهند شد.
 وی بابیان اینکه در این پروژه تاکنون بیش از دو هزار 
درخ��ت چندس��اله از گونه ه��ای بید - تبریزی و نارون 
و هفت هزار بوته درختچه کاش��ته ش��ده اس��ت، گفت: 
چمن کاری، کاشت گل های فصلی و دائمی و استقرار 

سیس��تم آبیاری قطره ای از دیگر اقدامات انجام ش��ده 
در این پروژه است، همچنین از دیگر اقدامات صورت 
گرفته می توان به نصب 16 آالچیق خانوادگی، احداث 
16 سکوی نشیمن، دو زمین بازی چندمنظوره با وسایل 

بازی کودکان و سرویس بهداشتی اشاره کرد.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج بابیان اینکه در چهار 
سال گذشته نهضتی از احداث پارک ها و بوستان ها و 
سایت های جنگل کاری و فضای سبز را در سطح شهر 
شاهد بوده ایم که بخشی از مشکالت زیست محیطی و 
آلودگی هوا را کاهش داده است، گفت: در همین راستا 
فاز دوم پارک شهید ایرانی با مساحت 1۰ هکتار در محله 

محروم حصارک آماده بهره برداری شده است.
رئیس شورای اسالمی شهر کرج از اجرا و تداوم روند 
پ��ارک بی��ن محله ای بین فازی در منطقه مهرش��هر و 
پارک دانایی در تپه مراد آب به عنوان دو پروژه در حال 
تکمیل اش��اره کرد و ادامه داد: همچنین عملیات فنی 
و عمرانی پارک موضوعی دوستدار کودک با مساحت 
هشت هزار مترمربع در زمین خالی ضلع شرقی پارک 
نبوت آغازش��ده اس��ت، انتظار ش��هروندان از مدیریت 
ش��هری انجام کارهای کالن و زیربنایی اس��ت و امید 
اس��ت بتوان در راس��تایی اجرایی شد این امر گام هایی 
اساس��ی برداش��ت چراکه تحقق این ام��ر در افزایش 

رضایت شهروندان نقش مهمی ایفا می کند.

  در دیدار چند ساعته مشترک دکتر دشتی نماینده مردم 
اردکان در مجلس شورای اسالمی و مهندس ناصر تقی 
زاده مدی��ر عام��ل و عضو هیات مدیره ش��رکت معدنی و 
صنعتی چادرملو با گروهی از نمایندگان انجمن ها، اتحادیه 
ها، موسس��ات خیریه، مراکز بهداشتی و درمانی، فعاالن 
صنفی و مشاغل خانگی و کارگران، مسایل و مشکالت 
مراجعین بررس��ی و نس��بت به حل و فصل آنها تصمیم 

گیری شد.
  در ای��ن اق��دام مبتکران��ه نماین��ده مجلس و مدیر عامل 
یکی از بزرگترین شرکتهای معدنی و صنعتی به اتفاق و 
با همدلی و همراهی تالش کردند با اتخاذ تدابیر الزم و 
تصمیمات مقتضی در چارچوب تکالیف قانونی، بخشی 
از معضالت و موانع مبتالبه عموم و گروهای مردمی را 

مرتفع نمایند.  
   بر اساس همین گزارش، مدیر عامل چادرملو با بیان نقش 
مردم در توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکید کرد:  ما خود را 
مکلف می دانیم در جهت عمران و آبادانی، ارتقای شاخص 
های اجتماعی و زیر ساخت های فرهنگی، به ویژه مسایل 
زیست محیطی که مورد تاکید نماینده محترم اردکان در 

مجلس شورای اسالمی است، بطور جد تالش نماییم،
  دکتر دشتی نیز ضمن قدردانی از حضور و نقش موثر و 
مثبت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به ویژه اقدامات 
انساندوستانه و نگاه خیر خواهانه مدیر عامل این شرکت در 

جهت توسعه  زیر ساخت های فرهنگی، ورزش، رفاهی، 
زیست محیطی و اجتماعی منطقه، یاد آور شد: اگر همه 
واحدهای معدنی و صنعتی نظیر چادرملو خود را در برابر 
عمل به مس��ئولیت اجتماعی متعهد و ملزم بدانند قطعا 
چهره ش��هرهای و مناطق کم برخوردار کش��ور دگرگون 
و ثمرات ارزش��مند این اقدامات در زندگی مردم مش��هود 

خواهد گردید.  
  وی افزود: در بحران شیوع ویروس مرگبار کرونا که 
تمامی کش��ور و جهان را در چنگال خود گرفتار کرد، 
خوش��بختانه در شهرس��تان اردکان در کنار تالشهای 
شبانه روزی و خستگی ناپذیر کادر پزشکی و درمانی، 
با حمایتهای فعاالن صنعتی مخصوصا شرکت چادرملو 
ک��ه عالوه بر حمایتهای مالی، تمامی اکس��یژن مورد 
نیاز بیمارستانهای استان را تامین کرد، کمترین آسیب 

را متحمل شدیم. 

بررسی مسائل و مشكالت منطقه  اردكان فاز دوم پارک شهيد ايرانی آماده بهره برداری 

   به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل س��ازمان 
منطقه آزاد انزلی نشست فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران این 
منطقه با مهندس اکبری مقدم رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 

سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
در این نشست تخصصی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
با بیان ضرورت احصاء و ارائه راهکار به منظور رفع مش��کالت 
بی��ان ک��رد : هم��گان بر این باوریم که بدون مش��ارکت بخش 
خصوصی توفیقاتی به دست نخواهد آمد و سازمان منطقه آزاد 
انزلی با مش��ارکت بخش خصوصی و فعالین اقتصادی خود در 
تالش است تا ضمن بررسی وضع موجود به منظور بهبود شرایط 

راهکارهای مناسب و جدیدی را دنبال کند.
وی در ادام��ه ب��ه ه��م افزایی و هم اندیش��ی در تمامی حوزه ها 
اشاره و خاطرنشان کرد: تمام تالش ما بر آن است تا با استفاده 
از همه اندیشه ها در جایگاه های مختلف به منظور ایجاد رشد 
و تحول در س��طح منطقه اس��تفاده ش��ود و قطعًا بهترین مشاور 
برای این س��ازمان، فعالین بخش خصوصی خواهند بود که در 
حوزه اجرایی مشکالت را لمس کرده و برای رفع آن راهکارهای 

مناسبی را ارائه دادند.
مهندس اکبری مقدم با استقبال از بیان انتقادات سازنده، افزود: 
اساسًا نقد به منظور رفع مشکالت بوده و از انتقادات سازنده نباید 
ناراحت ش��د و از این موضوع اس��تقبال می کنیم و با همفکری 
و هم افزایی شاهد اصالح وضع موجود و پیشرفت همه جانبه 

خواهیم بود.
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلی با 
تاکید بر اینکه اجازه نخواهند داد در هیچ حوزه ای مش��کالتی 
ب��رای س��رمایه گذاران منطق��ه ایجاد ش��ود اظه��ار کرد: طبق 
تحقیقات انجام ش��ده بخش عمده مش��کالت حوزه منطقه آزاد 
انزلی به دستگاههای اجرایی برون از محدوده تعلق دارد و لزوم 

اجرای دقیق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و خدمات رسانی 
طب��ق قوانی��ن مناطق آزاد یک ضرورت اجتناب ناپذیر اس��ت و 
اج��ازه نخواه��م داد قوانینی ک��ه در حمایت از فعالین اقتصادی 
و س��رمایه گذاران در محدوده مناطق آزاد وضع ش��ده اس��ت به 

صورت سلیقه ای اجرا شود.
مهندس اکبری مقدم به طراحی فرآیند خدمات رسانی در قالب 
می��ز خدم��ت به فعالین اقتصادی اش��اره و بیان کرد: حداکثر تا 

دو هفته آینده ارائه خدمات متمایز به س��رمایه گذاران در قالب 
میز خدمت صورت خواهد گرفت و همگان در این س��ازمان بر 
این باوریم هر سرمایه و پروژه که در این آب و خاک اجرا شود 

اهمیت بسیار باالیی دارد.
وی به اس��تمرار برگزاری جلس��ات به منظور رفع مش��کالت و 
موانع تأکید کرد و گفت: همگان در برابر نسل آینده مسئولیت 
و رس��التی داریم که مهمترین آن توس��عه همه جانبه کشورمان 

در حوزه اقتصاد و تجارت است و با توجه به مزیت های منطقه 
آزاد انزلی و موقعیت اس��تراتژیک آن باید از همه فرصت ها به 

درستی استفاده شود.
در ادامه این نشست اصغر امانی رییس انجمن سرمایه گذاران و 
کارآفرینان منطقه آزاد انزلی با تشریح اقدامات بخش خصوصی 
این منطقه در راستای بررسی مشکالت و ارائه راهکار بیان کرد 
: بخش خصوصی همگام با سازمان همه همت خود را به منظور 
توسعه منطقه آزاد انزلی به کار گرفته و شرایط های سختی را 
پشت سر گذاشتیم و تالش کردیم تا این منطقه به عنوان هاب 

تجارت و دادوستد کاالهای استراتژیک معرفی شود.
وی در ادامه خواستار ایجاد یک مجموعه حمایتی با همکاری 
س��ازمان و فعالی��ن اقتصادی در س��طح منطق��ه به منظور ارائه 
خدم��ات، مش��اوره و حمای��ت مالی از صادر کنن��دگان و ایجاد 
کنسرسیوم مشترک بین سازمان منطقه آزاد انزلی و کشورهای 

عضو اتحادیه اوراسیا و حاشیه خزر شد.
در ادام��ه ای��ن نشس��ت نمایندگان فعالین اقتص��ادی در حوزه 
تولیدصنعت، گردشگری،تجارت و حمل و نقل،ساختمان،بیمه 
و بازار مشکالت قوانین موجود در حوزه کاری خود را بیان کرده 
و به منظور رفع مشکالت مقرر شد نشست با فعالین اقتصادی 

هر بخش به صورت مجزا استمرار داشته باشد.
در این نشست دکتر قربانی، مهندس افقی و مهندس ربانی از 
اعض��ای هی��أت مدیره و مهندس طالب پور معاون اقتصادی و 
س��رمایه گذاری س��ازمان، پیشنهادات خود را در خصوص رفع 
موانع و مشکالت پیش روی فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران 

ارایه نمودند.
در پایان این نشس��ت از س��وی مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد 
انزلی اصغر امانی  به عنوان مشاور اقتصادی مدیرعامل سازمان 

منصوب شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد:

حذفموانعوپشتیبانیازتولیدبرایتحولاقتصادی

مدیرکل ارشاد ایالم  بر راستی آزمایی شعارها تاکید کرد:
نقش آفرینی رسانه ها  در افزایش آگاهی رسانی به مردم

مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی ایالم گفت: رس��انه ها به 
عنوان راهبران افکار عمومی می توانند با راستی آزمایی شعارها و 
ادعاهای نامزدها و ایجاد زمینه گفت  و گو و تضارب آرا، آگاهی 
مردم را افزایش دهند.   مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم 
گف��ت: رس��انه ها به عنوان راهبران اف��کار عمومی می توانند با 
راستی آزمایی شعارها و ادعاهای نامزدها و ایجاد زمینه گفت  و 
گو و تضارب آرا، آگاهی مردم را افزایش دهند. عمران خودآموز 
روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: رسانه ها باید به 
شناخت و آگاهی مردم از نامزدها بیافزایند و اجازه ندهند شعور 

انتخابات در سایه شور آن قرار گیرد.
وی ادام��ه داد: اگ��ر چ��ه انع��کاس نظرات، 
س��وابق و برنامه  نامزدها باعث مش��ارکت 
مردم می ش��ود اما نقش رس��انه ها عالوه بر 
آگاهی بخش��ی، تحلیل برنامه ها و بررس��ی 
نق��اط ضع��ف و قوت نامزدها با اس��تفاده از 

نظرات کارشناسان و متخصصان است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم اظهار داشت: رسانه ها 
نماینده افکار عمومی هستند و در غیاب احزاب فعال و قوی، در 

دس��ته بندی های سیاسی و جناحی وارد شده اند 
اما نباید این مساله باعث شود از تعهد ذاتی خود به 

مردم و راهبری افکار عمومی غافل شوند.
خودآموز یادآور شد: نقد دولت مستقر و مدیریت 
ش��هری کنونی، حق نامزدهاس��ت اما تخریب 
آن��ان در ی��ک صحنه نابرابر و بی دفاع منصفانه 
نیست و رسانه ها باید رویکرد سلبی و معطوف به گذشته را به 
رویکرد ایجابی و معطوف به آینده تبدیل کنند. وی با بیان اینکه 
مطالبه برنامه راهبردی از نامزدها، حق و وظیفه رسانه هاست، 

افزود: تبدیل فضای شعاری و کلی گویی به فضای تخصصی 
و برنامه محوری، تنها از عهده رسانه های متعهد و حرفه ای بر 
می آید. مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی ایالم گفت: هر چه 
رسانه ها بتوانند بر عمق و شعور انتخابات بیافزایند، خروجی آن به 
سود و صالح جامعه و در آینده نیز قابل ارزیابی و رهگیری است. 
خودآموز از رسانه های رسمی و فعاالن فضای مجازی در استان 
ایالم خواس��ت: به موازات انتخابات ریاس��ت جمهوری، از نقش 
و اهمیت انتخابات ش��وراهای اس��المی شهر، روستا و عشایری 

غافل نشوند و مردم را در انتخاب درست و اصلح یاری کنند.
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نفت گران شد
قیمت شاخص نفت خام برنت ساعت 5 و 31 دقیقه روز چهارشنبه، 
1۲ خردادماه با 3۷ سنت افزایش به ۷۰ دالر و 6۲ سنت و قیمت 
شاخص دبلیوتی آی آمریکا با 3۲ سنت افزایش به 68 دالر و 5 سنت 
برای هر بشکه رسید.رویترز از ملبورن گزارش داد قیمت نهایی 
شاخص نفت خام برنت روز سه شنبه )چهارم خردادماه(، 68 دالر 
و 65 سنت و قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا 66 دالر و ۷ سنت 
بود.قیمت نفت امروز پس از آنکه سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و متحدانش )اوپک پالس( تصمیم گرفتند به روند 
بازگشت تدریجی و محتاطانه عرضه نفت در ماه ژوئن و ژوئیه پایبند 
باش��ند، افزایش یافت، همچنین انتظار می رود تقاضای س��وخت 

ایاالت متحده آمریکا در تابستان به شدت افزایش یابد.

نخستین واحد نیروگاه جدید زرند مردادماه وارد 
مدار می شود

معاون توسعه طرح های شرکت برق حرارتی گفت: تابستان امسال 
یک��ی از واحد ه��ای جدید نیروگاه 5۰۰ مگاوات��ی زرند وارد مدار 
خواهد شد. حمیدرضا عظیمی در جریان سفر به استان کرمان و 
بازدید از روند ساخت نیروگاه جدید زرند با تاکید بر اینکه افزایش 
دما باعث رشد بی سابقه مصرف برق در کشور شده است، افزود: 
کاهش   بارندگی ها در سال آبی گذشته و به تبع آن کاهش تولید 
نیروگاه های برقابی و... موجب ش��ده تا نیاز مصرف برق کش��ور 
نس��بت به مدت مش��ابه سال گذش��ته افزایش یافته و همین امر 
مشکالتی را ایجاد کرده است. عظیمی ادامه داد: بر همین اساس 
مجموعه صنعت برق حرارتی به عنوان متولی بخش تولید باید 
همانند سنوات گذشته تالش حداکثری برای تامین نیاز مصرف 

مشترکان را در دستور کار قرار بدهد. 

 وزارت نیرو طلب نیروگاه های 
کوچک را نمی دهد

رئیس انجمن نیروگاه های برق مقیاس کوچک کش��ور با انتقاد از 
اینکه وزارت نیرو بدهی خود به نیروگاه  ها را پرداخت نمی کند، گفت: 
نیروگاه ه��ای کوچ��ک بخش خصوصی برای هر مگاوات برق یک 
میلیارد و 3۰۰ میلیون تومان از توانیر طلب برق دارند. س��ید احس��ان 
صدر، در نشستی با موضوع عدم توجه مدیران وزارت نیرو به مقوله 
تولید و پیامدها و خسارات ناشی از قطعی برق گسترده در کشور که با 
حضور برخی از اعضای انجمن نیروگاه های تولید پراکنده کشور برگزار 
شد، با بیان اینکه مشکل نیروگاه ها مشکل صنایع کوچک و متوسط 
است، اظهار کرد: بسیاری از صنایع کوچک و متوسط بیش از قیمت 

تمام شده کاال و خدمات خود هزینه می کنند .

اخبار كوتاه

زيربنايی

ورودی آب به سدها 4۷ درصد کاهش یافتافزایش واردات برق برای تامین نیاز کشور
سخنگوی صنعت برق از آغاز واردات 1۴۰ مگاواتی برق به ایران از ترکمنستان خبر 
داد و گفت: این میزان می تواند بخشی از نیاز منطقه خراسان راتامین کند. مصطفی 
رجبی مشهدی در گفت وگوی مجازی با خبرنگاران اظهار کرد: با اتصال خط انتقال 
برق ترکمنستان به سرخس، امکان واردات برق به میزان 1۴۰ مگاوات از این کشور 
به ایران فراهم شد.  وی با بیان این که صنعت برق همه توان و ظرفیت های خود 
را برای تامین برق مورد نیاز داخل به کار گرفته اس��ت، خاطرنش��ان کرد: در کنار 
بکارگیری همه ظرفیت ها برای واردات و افزایش تولید برق، مشترکان خانگی از 

نقشی بسیار تاثیرگذار در این میان برخوردار هستند.  سخنگوی صنعت برق با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته 
برای همکاری صنایع  و کشاورزان در مشارکت با طرح های تشویق محور صنعت برق گفت: مشترکان خانگی می 
توانند تنها با بکار بستن سه راهکار ساده، از بروز خاموشی احتمالی جلوگیری نمایند. رجبی مشهدی تصریح کرد: قرار 
دادن کولرهای آبی روی دور کند، تنظیم کولرهای گازی روی ۲5 درجه و عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف در 
ساعات گرم روز)1۲ تا18( مهمترین راهکارها برای پایدار ماندن شبکه برق کشور است. همچنین سخنگوی صنعت 
برق همچنین  از شناسایی ۲۲6 مرکز غیرمجاز رمز ارز در طول یک هفته گذشته خبر داد.  وی خاطرنشان کرد: برق 

مصرفی این تعداد مرکز شناسایی شده معادل برق مورد نیاز 6۰ هزار واحد مسکونی است. 

بر اس��اس آخرین گزارش وضعیت س��دهای بزرگ کش��ور تا یکم خرداد 1۴۰۰، 
ورودی آب از ابتدای سال آبی 1۴۰۰-99 تاکنون ۴۷ درصد کاهش یافته است. 
به گزارش وزارت نیرو، در سال آبی 1۴۰۰-1399 از مجموع ظرفیت 5۰.5 میلیارد 
مترمکعب��ی مخ��ازن س��دها، حدود ۲8 میلی��ارد و 81۰ میلیون مترمکعب، معادل 
5۷ درصد مخازن پر ش��ده اس��ت. بر این اس��اس، به تبع روند کاهش��ی بارش ها 
و افزای��ش گ��رای ه��وا، حجم ورودی آب از ابتدای س��ال آبی 1۴۰۰-99 تاکنون 
برابر با ۲5 میلیارد و ۲9۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال 

آبی قبل از آن )۴۷ میلیارد و 58۰ میلیون مترمکعب(، بیانگر کاهش ۴۷ درصدی ورودی آب به مخازن سدهای 
کش��ور اس��ت. این گزارش حاکی اس��ت، آخرین وضعیت س��دهای کشور نشان می دهد که افزایش دمای زودرس 
کار خود را انجام داده و میزان ذخایر آب در مخزن س��دها به ۲8 میلیارد و 81۰ میلیون مترمکعب رس��یده که در 
مقایس��ه با س��ال آبی 98-99 )39 میلیارد و 68۰ میلیون مترمکعب( دارای ۲۷ درصد کاهش اس��ت. بر اس��اس این 
آمار، به تبع میزان ورودی به سدهای کشور، خروجی آب از سدها با کاهش مواجه بوده و تا این مدت ۲3 میلیارد 
و 63۰ میلیون مترمکعب خروجی آب از سدهای کشور انجام شده، به گونه ای که در مقایسه با مدت مشابه سال 

آبی قبل، از کاهش 35 درصدی برخوردار بوده است.

راه و مسكن 

اخبار كوتاه
با افزایش فشار فروش صورت گرفت:

مسکندرسراشیبیرکود
بازار مسکن شهر تهران با رشد حدود 1.5 برابری عرضه نسبت به دو 
هفته قبل مواجه شده که می تواند نشان دهنده تحلیل فروشندگان 
مبنی بر رسیدن به قله قیمتی باشد.مالکانی که تا چند هفته قبل در 
تردید برای عرضه امالک خود به سر می بردند زمان فعلی را مقطع 
خروج از بازار مسکن می دانند. از هفته پایانی اردیبهشت به بعد حجم 
عرضه در بازار مسکن ۴6 درصد افزایش یافته و قیمتهای پیشنهادی 
1۰ درصد کاهش پیدا کرده است. سامانه کیلید درصد تغییرات تعداد 
آگهی های هفته اول خرداد و هفته آخر اردیبهشت را بررسی کرده 
که نشان می دهد تمایل برای فروش مسکن در تهران نسبت به 
دو هفته قبل از آن ۴6 درصد رش��د داش��ته اس��ت. حجم عرضه در 
مناطق جنوبی در مقایسه با نقاط شمالی از رشد بیشتری برخوردار 
بوده است. به طوری که در بعضی مناطق مثل منطقه 1۴ تمایل 
برای فروش ۲1۴ درصد، منطقه ۲۲ بالغ بر 196 درصد، منطقه 13 
به میزان 191 درصد و منطقه 1۲ بالغ بر 16۰ درصد رش��د نش��ان 
می دهد. در مناطق 1 تا 6 نیز تعداد آگهی های ثبت شده به ترتیب 

6، ۲۷، 13، 1۰۴، ۲۰ و ۴6 درصد افزایش یافته است.
درصد تغییرات قیمت متر مربع آگهی های هفته اول خرداد و هفته 
آخر اردیبهش��ت نس��بت به دو هفته قبل از آن هم از کاهش 1۰ 
درصدی قیمتهای پیشنهادی حکایت دارد. شاخص قیمت کل نیز 
نشان می دهد که نرخهای پیشنهادی برای واحدهای مسکونی 
13 درصد کاهش یافته است. بر اساس آمار مذکور، میانگین قیمت 
پیشنهادی هر متر مربع واحد مسکونی شهر تهران طی دو هفته 

از ۴9.۴ میلیون تومان به ۴۴.۴ میلیون تومان کاهش یافته است. 
قیم��ت کل ه��م ک��ه تا پیش از ای��ن 6.8 میلیارد تومان بوده به 5.9 

میلیارد تومان رسیده است.
بیش��ترین افت قیمت هر متر مربع به ترتیب در مناطق 1۰، ۴، 5، 
۲۲ و 9 دیده می شود. نکته قابل توجه اینکه مناطق 1۰، ۴ و 5 در 
اردیبهش��ت ماه امس��ال به ترتیب رتبه های دوم، س��وم و اول را در 

تعداد معامالت ش��هر تهران به خود اختصاص دادند.این ش��اخص 
بر اس��اس میانگین وزن دار ارایه ش��ده و تعداد معامالت مناطق در 
فرمول کیلید لحاظ می ش��ود. به طور مثال ممکن اس��ت شاخص 
قیمت در یک منطقه که تعداد آگهی های آن اندک اس��ت با رش��د 
قابل توجهی مواجه باشد. بنابراین در محاسبه شاخص کل، سهم 
کمتری به منطقه مورد نظر اختصاص می یابد و تاثیر پایین تری در 

آمار نسبت به یک منطقه پرآگهی خواهد داشت.
از طرف دیگر قیمتهای پیشنهادی در مواردی بیش از 3۰ درصد 
باالتر از نرخهای قطعی است. به طور مثال در حالی که قیمت هر 
متر مربع مسکن در منطقه 1 بر اساس معامالت اردیبهشت ماه 6۰ 
میلیون تومان اعالم شده، نرخهای پیشنهادی ۷9 میلیون تومان 
اس��ت. در منطقه ۲ قیمت قطعی ۴5.8 میلیون تومان و نرخهای 
پیشنهادی 6۴ میلیون تومان در هر متر مربع است. این نشان می دهد 
که عمده معامالت در واحدهای دارای قیمت مناسب انجام می شود.

غلبه انتظارات کاهشی در بازار مسکن شهر تهران ناشی از در پیش 
بودن انتخابات ریاست جمهوری 1۴۰۰، امیدواری به احیای برجام 
و ثبات بازارهای موازی به رکود معامالت ملک منجر شده است. 
اردیبهشت امسال فقط 3 هزار و 938 فقره معامله مسکن در شهر 
تهران منعقد ش��د که از افت 65 درصد نس��بت به ماه مش��ابه سال 
قبل حکایت دارد. در دو ماهه ابتدای امسال نیز معامالت نسبت به 
سال قبل 5۲ درصد کاهش یافته است. بررسیهای میدانی از دفاتر 
مش��اور امالک نش��ان می دهد هرچه به زمان انتخابات نزدیک تر 
می شویم بر حجم عرضه افزوده و از حجم تقاضا کاسته می شود. 
برخ��ی واس��طه های ملکی عنوان می کنند ک��ه در 1۲ روز ابتدای 
خردادماه حتی یک قرارداد خرید و فروش نیز منعقد نکرده اند. البته 
تحرکاتی به منظور آگهی از وضعیت بازار دیده می شود اما به عقد 
قرارداد نمی انجامد. بازار در حالت کلی آرام است و فعال هیچ نوع 

نگرش تورمی وجود ندارد.

معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرس��ازی از بهره برداری افزون بر 35 هزار واحد مس��کن مهر و طرح اقدام ملی در آینده نزدیک خبر داد 
و گفت: در حال حاضر زمین مورد نیاز برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن در ۲3۰ شهر کشور تامین شده است. محمود محمود زاده مهمترین 
ویژگی واحدهای طرح اقدام ملی مس��کن را اجرای بدون تس��هیالت یارانه برای واحدهای مس��کن عنوان و خاطرنش��ان کرد : از یک میلیون و 
۲۰۰ هزار واحد برنامه ریزی ش��ده، برای ۴۰۰ هزار واحد ثبت نام عمومی انجام ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه س��اخت 8۰۰ هزار واحد نیز در قالب 
تفاهم نامه انجام می شود، اضافه کرد : از این تعداد ۲۷۰ هزار واحد مربوط به آموزش و پرورش، ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری و بازنشستگان 

و 1۰۰ هزار واحد مربوط به نیروهای مسلح هستند. 

رییس س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کش��ور گفت: پنج هزار و 5۰۰ کیلومتر راه روس��تایی در قالب طرح ابرار در اس��تان های کش��ور در 
دس��ت س��اخت قرار دارد. داریوش امانی روز چهارش��نبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داش��ت : در مجموع دو هزار کیلومتر راه روس��تایی جدید 

در سال جاری به بهره برداری می رسد. 
وی اضافه کرد : عالوه بر آن در همین مدت نیز سه هزار 5۰۰ کیلومتر راه روستایی نیز در قالب طرح ابرار در سطح کشور تحت پوشش آسفالت 
قرار می گیرد. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به توجه ویژه دولت به حوزه راهسازی در هشت سال گذشته گفت :  براساس آمار در دولت 

یازدهم و دوازدهم به طور میانگین سالی یک هزار کیلومتر آزاد راه و بزرگراه احداث شد.

 پنج هزار کیلومتر راه روستایی در دست ساخت تامین زمین برای اقدام ملی مسکن در ۲۳۰ شهر

 وام ۱۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی 
ابالغ شد

معاون اول رئیس جمهور افزایش وام مس��کن روس��تایی به 1۰۰ 
میلیون تومان را به وزارت راه و شهرس��ازی و بنیاد مس��کن ابالغ 
کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت 
وزیران در خصوص تسهیالت مسکن روستایی را به وزارت راه و 
شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و بنیاد مسکن 
انقالب اس��المی ابالغ کرد. بر اس��اس این مصوبه بانک مرکزی 
مکلف است نسبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه هر کدام 
برای بهسازی و نوسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی، حاشیه 
ش��هرها و ش��هرهای زیر ۲5 هزار نفر اقدام کند. نوع ضمانت این 
تس��هیالت، س��فته زنجیره ای تعیین شده است. سقف تسهیالت 
مذکور در س��ال جاری، 1۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت آن 
۲۰ ساله خواهد بود. بر اساس مصوبه مذکور، تسهیالت مسکن 
روستایی به صورت یارانه ای و با نرخ 5 درصد است؛ سازمان برنامه 
و بودجه نیز مکلف خواهد شد مابه التفاوت این نرخ سود را با نرخ 
سود تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار که در حال حاضر 18 
درصد است، از محل بودجه سنواتی به بانک مرکزی بازپرداخت 
کند. بنیاد مسکن نیز مکلف به همکاری با بانک مرکزی در زمینه 
تعیین سهمیه هر استان مبنی بر تعداد واحدهای مسکونی مشمول 

دریافت این تسهیالت در آن استان، شده است.

پرداخت حقوق بازنشستگان با استقراض مجدد 
هما از سازمان بنادر

در حالی که در آذر 96 ایران ایر به دستور آخوندی برای پرداخت حقوق 
بازنشستگان از سازمان بنادر استقراض کرده بود، برای بار دوم به دستور 
اسالمی باز هم از بنادر و شرکت فرودگاه ها استقراض کرد. بر اساس 
آنچه ایران ایر اعالم کرده، صبح روز گذشته در جلسه ای با حضور 
نعمت اهلل ترکی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و 
شهرسازی و علیرضا برخور مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی 
ایران )هما(، دستور محمود اسالمی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر 
استقراض ایران از سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران برای پرداخت حقوق بازنشستگان هما، اعالم 
شد. بر اساس آنچه از سوی ایران منتشر شده، دو نهاد تابعه وزارت راه، 
عالوه بر آنکه حقوق بازنشستگان را تأمین می کنند، بخشی از مابه 

التفاوت حقوق شاغالن ایران ایر را هم تأمین خواهد کرد. 

موضوع فروش آب و هوا همراه بنزین از س��ال ها پیش مطرح 
است و مردم در بازه های زمانی مختلف بر کم فروشی در برخی 
جایگاه های بنزین اصرار دارند اما سخنگوی شرکت ملی پخش 
ف��راورده ه��ای نفت��ی می گوی��د چنین مس��اله ای از نظر علم 
ش��یمی امکان پذیر نیس��ت و نمی توان آب و یا هوا را با بنزین 
مخل��وط ک��رد. صدای نارضایتی م��ردم درمورد تخلفاتی که در 
جایگاه های سوخت صورت می گیرد، همواره به گوش می رسد. 
برخ��ی از وج��ود آب و ه��وا در بنزین گله می کنند و برخی دیگر 
ادعا دارند کارگران جایگاه ها تخلف کرده و زمانی که مشتری 
س��وخت گیری را برعه��ده آن ها می گ��ذارد، برای مثال 3۰ لیتر 
بنزین می زنند اما پول 35 لیتر بنزین را از مش��تری می گیرند. 
حتی بیژن زنگنه- وزیر نفت کشور  اوایل سال 1395 موضوع 
کم فروشی جایگاه داران را مطرح کرد و گفت که از  جمله موارد 
تخلف درجایگاهها عدم پرداخت بدهی به شرکت نفت، قاطی 
کردن گازوئیل با بنزین و کم فروش��ی اس��ت. اکنون نیز در پی 
مطرح شدن مسائلی مبنی بر توزیع بنزین با ترکیب آب در جایگاه 
های عرضه س��وخت، فاطمه کاهی س��خنگوی - شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: بنزین 
توزیعی در جایگاه ها دارای همان کیفیتی است که از پاالیشگاه 
ها و انبارهای ش��رکت ملی پخش دریافت می ش��ود و به هیچ 
عنوان بنزین توزیعی در جایگاه ها با آب مخلوط نمی شود. وی 
درباره مسائل مطرح شده مبنی بر ترکیب بنزین با آب، تصریح 
کرد: باید توجه کرد که چگالی بنزین و آب یکس��ان نیس��ت و 

آب که چگالی بیش��تری دارد و س��نگین تر اس��ت، در مخازن ته 
نش��ین می ش��ود و طبق برنامه های دوره ای آب ته مخازن ته 
کشی می شود و امکان ترکیب آب با فراورده های نفتی وجود 
ن��دارد، اگر چه ممکن اس��ت ای��ن باور غلط در بین عموم وجود 

داشته باشد که آب و بنزین مخلوط می شوند اما از نظر علمی 
چنی��ن چی��زی  با توجه به زمان مان��دگاری بنزین در مخازن و 
پمپ کردن بنزین از سطح باالیی فرآورده، شدنی نیست. وی 
با بیان اینکه نوع پمپ استفاده شده در مخازن بنزین جایگاهها 

بر اساس استاندارد باید حتما پمپ مخصوص سیال مایع باشد 
عمال این فرضیه نیز نادرست است. 

وی گف��ت: بازدی��د از جایگاهه��ا مطابق برنامه های روتین هر 
هفته توس��ط همکاران من در ش��رکت ملی پخش صورت می 
گیرد و ایش��ان در محل اقدام به نمونه گیری از مخزن کرده و 
در صورتی که نسبت به کیفیت فراورده مشکوک باشند فراورده 
از مخزن تخلیه و به انبار انتقال می یابد و جایگاه بطور موقت 
تعطیل می ش��ود و اگر مش��خص ش��ود که فراورده به صورت 
عم��د دارای ناخالص��ی بوده اس��ت، جریمه های الزم مطابق با 
دس��تورالعمل های موجود وابالغی برای  مالک جایگاه در نظر 

گرفته می شود. 
به گفته وی بنزین مخازن روزانه با خمیر آب یاب مورد آزمایش 
ق��رار م��ی گی��رد و در ص��ورت وجود آب در مخ��ازن، مخزن از 
س��رویس خارج ش��ده و آب آن ته کشی می شود. رییس کانون 
جایگاه داران کش��ور با تاکید بر این که ذهنیت وجود آب و هوا 
در بنزین سال های سال است در مردم ایجاد شده است، گفت: 
حت��ی برخ��ی ادع��ا می کنند در دو جایگاه مختلف به یک میزان 
سوخت گیری کرده اند، اما سوخت یک جایگاه نسبت به جایگاه 
دیگر زودتر تمام شده است. این موضوع هم دالیل مختلفی دارد. 
از سوی دیگر باید گفت در حال حاضر فرآورده ای که از شرکت 
ملی پخش تحویل می گیریم به صورت 1۰۰ درصد از کیفیت 
باالیی برخوردار نیستند و به طور کلی کیفیت بنزین جایگاه ها 

مخصوصا در استان های مختلف کشور یکسان نیست. 

داستانی که با روان مردم بازی می کند!

چالشادامهدارآبوهوادربنزین

برق ۴۹ وزارت خانه، 
سازمان دولتی، نهاد 
ملی و بانک در تهران 

قطع شد

به دنبال افزایش دمای هوا، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ امروز 
چهارشنبه؛ 1۲ خردادماه نیز با هدف جلوگیری از بروز خاموشی در شبکه 
ب��رق ای��ن کالنش��هر، ب��رق ۴9 اداره پرمص��رف را در پایتخت، قطع کرد. 
حسین صبوری، مدیرعامل این شرکت از ساختمان های متعلق به سازمان 
ثبت اس��ناد و امالک کش��ور، ش��رکت ملی فوالد ایران، مرکز آمار سازمان 

برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی کشور، بانک پارسیان، بانک ملی 
ایران و دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان برخی از اداراتی که امروز مشمول 
قطع برق ش��ده اند نام برد و افزود: از آن جا که بر اس��اس پیش بینی های 
س��ازمان هواشناس��ی طی روزهای آتی، انتظار افزایش بیشتر دمای هوا را 
داریم ضروری اس��ت تمامی مش��ترکان، حداکثر صرفه جویی ممکن را در 

مصرف برق به عمل آورند. وی همچنین با بیان این که در ادامه برخورد 
با ادارات پرمصرف، امروز نیز برق ۴9 دستگاه اجرایی در تهران قطع شد، 
گف��ت: مهم ترین کمکی که مش��ترکان بخ��ش خانگی می توانند به ما در 
تأمین برق کنند خودداری از اس��تفاده همزمان از وس��ایل برقی پرمصرف 

به ویژه در ساعات 1۲ تا 18 است. 

معاون مرکز مدیریت راه ها گفت: طبق تحقیقاتی که انجام داده ایم، هر یک درصد افزایش 
تردد خودرو در محورهای بین استانی برابر با افزایش 1.9 درصدی ابتال به کرونا است. مهدی 
مخبر اظهار داش��ت: محدودیت های تردد تعطیالت پیش رو از س��اعت 1۲ امروز آغاز ش��د و 
تا ساعت 1۲ روز دوشنبه 1۷ خرداد ادامه دارد.  وی بیان کرد: در حال حاضر ۲۴۷1 دستگاه 
سامانه ترددشمار جاده ای، 86۰ دستگاه دوربین نظارت تصویری و 1۷۰5 دستگاه سامانه ثبت 

تخلفات در جاده های کشور فعال است. 
وی افزود: این 1۷۰5 دستگاه سامانه ثبت تخلفات، تخلفاتی نظیر تردد در محدودیت های 
کرونایی را نیز ثبت می کند و اطالعات تخلف به پلیس ارس��ال می ش��ود. مخبر ادامه داد: 
همچنین سالن عملیات مرکز مدیریت راه ها در ۲۴ ساعت روز و کل ایام هفته فعال است 
که مسافران می توانند وضعیت ترافیکی و جوی جاده ها و آخرین اطالعات را در این باره از 

طریق پیام کوتاه و سامانه مرکز مدیریت راه ها دریافت کنند. معاون مرکز مدیریت راه ها بیان 
کرد: طبق پیش بینی های ترافیکی که برای تعطیالت پیش رو داریم، احتماال با کاهش 3۰ 
درصدی تردد در این ایام مواجه باشیم.  وی توضیح داد: در ایام تعطیالت عید فطر که پیش از 
این بود، کاهش 3۰ درصدی تردد نسبت به مدت مشابه سال 99 و کاهش 5۰ درصدی تردد 
نسبت به مدت مشابه سال 98 داشتیم.  معاون مرکز مدیریت راه ها گفت:  البته در استان های 

گیالن، مازندران و البرز کاهش بیش از 5۰ درصدی ترافیک خواهیم داشت. 
 وی گفت: پیش بنیی ش��ده اس��ت از امروز 1۲ تا 1۷ خرداد میزان ترافیک یک میلیون تا 1.۲ 
میلیون خودرو باش��د که ترافیک هفته گذش��ته در همین بازه زمانی 1.8 میلیون خودرو بود.  
مخبر بیان کرد: با توجه به اینکه محدودیت های اعمال شده، محدودیت تردد بین استانی است، 
پیش بینی می کنیم افزایش ترافیک در آزادراه های تهران - کرج و تهران - ساوه خصوصاً در 

ساعات 1۴ تا 19 در روزهای پیش رو داشته باشیم.  معاون مرکز مدیریت راه ها اظهار داشت: 
با توجه به اعمال محدودیت های کرونایی، پیش بینی می کنیم ترافیک در محورهای هراز، 
کندوان، فیروزکوه، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت در تعطیالت پیش رو روان 
باشد.  معاون مرکز مدیریت راه ها گفت: طبق بررسی هایی که انجام داده ایم، ارتباط مستقیمی 

بین میزان مبتالیان به کرونا و سفرهای بین استانی وجود دارد. 
 وی توضیح داد: هر یک درصد تردد بین استانی برابر با 1.9 درصد افزایش آمار ابتال به کرونا 
است و ما هم توصیه می کنیم مردم حتما از سفر غیرضروری پرهیز کنند.  معاون مرکز مدیریت 
راه ها بیان کرد: طبق برآوردهایی که داشته ایم، انباشت وسایل نقلیه در استان های مازندران 
و گیالن با توجه به محدودیت های اعمال ش��ده کرونایی زیاد نخواهد بود. مخبر ادامه داد: 

پیش بینی انباشت ۲۰ هزار وسیله نقلیه در مازندران و 15 هزار وسیله نقلیه در گیالن داریم.

پیش بینی کاهش 30 درصدی تردد در تعطیالت پیش رو
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پرداخت تسهیالت تولید و اشتغال
 بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
اس��ت از ابتدای اجرای برنامه تولید و اش��تغال )تبصره 18( تا 
پایان فروردین ماه امسال بیش از 9۴ هزار و 6۷1 میلیارد ریال 
تسهیالت به بنگاه ها و واحدهای تولیدی پرداخت شده است.
به گزارش ایرنا، منابع تخصیصی تس��هیالت تولید و اش��تغال 
)تبصره 18( در س��ه بخش تامین س��رمایه در گردش مورد نیاز 
فعاالن اقتصادی و کمک به نوسازی و جایگزینی ماشین آالت و 
طرح های که بیش از 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پرداخت 
می شود. این میزان تسهیالت تاکنون به یک هزار و ۴81 بنگاه و 
واحد تولیدی پرداخت شده است.از آغاز اجرای این طرح )ابتدای 
اسفندماه سال 9۷(  تا پایان فروردین ماه هفت هزار و 558 واحد 
تولیدی برای دریافت تسهیالت مربوطه ثبت نام کردند.در این 
ب��ازه زمان��ی همچنین ۲ هزار و 86۰ فقره معرفی به بانک برای 
دریافت بیش از ۲1۴ هزار و ۷96 میلیارد ریال تسهیالت انجام 
ک��ه در نهای��ت منجر ب��ه پرداخت 9۴ هزار و 6۷1 میلیارد ریال 
تسهیالت شد.برپایه این آمارها، در فروردین ماه امسال نیز 8۴ 
فقره پرداختی به میزان 6 هزار و ۴39 میلیارد ریال به بنگاه های 
متقاضی در قالب همین تس��هیالت انجام ش��د. برنامه تولید و 
اشتغال )موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه کشور( از اسفند 
ماه 9۷ پس از انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه مشترک وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با س��ازمان برنامه و بودجه کل کش��ور، 
ابالغ دستورالعمل های اجرایی مربوطه، انعقاد قرارداد عاملیت با 
بانک ها و پیاده کردن فرآیند اعطای تسهیالت از طریق سامانه 

بهین یاب وزارت صنعت وارد فاز اجرایی شد.

بدنبال حل تشنگی صنعت 
 بازچرخانی آب و اس��تفاده از »طالی خاکس��تری« یا همان 
پس��اب تصفیه ش��ده فرصت رونق صنعت تشنه شهر سمنان در 
س��ال »تولید، پش��تیبانی ها، مانع زدایی ها«، کمک به مدیریت 
بحران کم آبی، و امکانی برای فعالیت صنایع اشتغال آفرین این 
شهر است که تامین سرمایه اجرای طرح و روند اداری آن باید 
تسریع شود.به گزارش ایرنا براساس آمار شهر سمنان در سال 
گذشته به طور میانگین 131 میلیمتر بارندگی داشت و این میزان 
بارندگی در طول یکسال ناچیز و نشان از نیاز مبرم این شهر به 
آب است، در چنین شرایطی بازچرخانی آب و استفاده از پساب 
تصفیه شده در برخی مصارف مانند آبیاری درختان غیرمثمر و 
استفاده در صنایعی مانند صنایع فوالد می تواند تا حدی ضعف 
مشکل کم آبی را در سمنان پوشش دهد، اما متاسفانه سال ها 
اس��ت که این پس��اب، به عنوان طالی خاکستری شهر سمنان 
ب��ه ه��رز می رود.به گفته کارش��ناس با تکمی��ل و بهره برداری 
از تصفیه خانه فاضالب ش��هر س��منان می توان بیش از 35۰ 
لیت��ر ب��ر ثانی��ه آب را به چرخه وارد کرد که در بخش هایی مانند 
صنایع و آبیاری فضای س��بز قابل اس��تفاده است.استخراج این 
میزان آب از فاضالب چش��مگیر اس��ت و ضرورت دارد با توجه 
ب��ه اعالم آمادگی س��رمایه گذار برای اجرای طرح تصفیه خانه 
فاض��الب، نامه نگاری ه��ای وقت گیر اداری حذف و با تکیه بر 
قوانین و ضوابط، حمایت از سرمایه گذار برای تسریع در اجرای 
طرح تصفیه خانه فاضالب و استفاده از پساب تصفیه شده مورد 

توجه قرار بگیرد.

۳۰۰ واحد تولیدی در استانه احداث
 رییس سازمان صمت چهارمحال و بختیاری، تعداد واحدهای 
صنعتی با باالی 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی این استان را 3۰۰ 
مورد اعالم کرد و گفت: از این تعداد امس��ال 8۰ واحد به بهره 
برداری می رسد.سجاد رستمی در نشست ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید این استان افزود: یک هزار و ۷55 واحد صنعتی در 
اس��تان جواز تاس��یس دریافت کرده اند و در حال احداث اس��ت 
ک��ه ۲.3۲ درص��د طرح های در حال اجرای کش��ور را ش��امل 
می ش��ود.وی با اش��اره ب��ه فعالیت 831 واح��د صنعتی در این 
استان، تصریح کرد: این تعداد واحد 1.3۴ درصد کل واحدهای 
صنعتی کش��ور را به خود اختصاص داده و با اش��تغال ۲1 هزار 
نفر، 98 صدم درصد اش��تغال واحدهای صنعتی کش��ور را دارد.
رس��تمی خاطر نش��ان کرد: سرمایه گذاری انجام شده در بخش 
صنعت اس��تان 1.۲ درصد کل س��رمایه گذاری صنعتی کش��ور 
اس��ت.رییس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 
بختیاری به وضعیت معادن این اس��تان نیز اش��اره کرد و گفت: 
11۲ معدن در این استان فعال است  که برای یک هزار و 1۴ 

نفر اشتغالزایی کرده است.

هشدار اتمام ذخایر معدنی 
 مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی، فن��اوری و بودج��ه س��ازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی از هشدارهای این نهاد درباره 
فرونشست زمین، تغییر اقلیم و رو به اتمام بودن ذخایر معدنی 
بویژه سنگ آهن در کشور خبر داد.رضا جدیدی در گفت و گو 
با ایرنا افزود: سازمان زمین شناسی به عنوان دیده بان آینده با 
شناخت از سرزمین و تغییر اقلیم مسائلی را پیش بینی می کند 
و نس��بت به بروز بحران ها هش��دار می دهد که فرونشس��ت 
زمین یکی از مهمترین آنهاس��ت. وی گفت: با توجه به پایش 
مخاطرات طبیعی و زمین شناس��ی در ۲ بخش به نظام برنامه 
ریزی کشور هشدار جدی دادیم که شامل " فرونشست زمین، 
تغیی��ر اقلی��م و گ��رد و غبار " و " رو به اتمام بودن ذخایر معدنی 
بویژه سنگ آهن با روند اکتشاف فعلی " است.وی با تاکید بر 
اینکه فرونشس��ت زمین،  تغییر اقلیم و گرد و غبار مخاطراتی 
اس��ت که با زندگی مردم ارتباط دارد و مش��کالتی را برای آنها 
ایجاد می کند، افزود: الزم است که راه های مناسب برای انجام 
طرح های پایش��ی و مهار این پدیده ها در کش��ور هموار ش��ود.
جدیدی توضیح داد: ما از لحاظ معدنی انتظار رخدادهای مناسب 
را در کشور داریم اما زمانی به این هدف می رسیم که مطالعات 
و اکتش��افات کامل،  عمقی و هدفمند انجام ش��ود درحالیکه 
تاکنون اکتش��افات معدنی به دلیل نبود اکتش��اف یکپارچه و 
سیاست گذاری واحد کامل نبوده است و در این زمینه در حال 

ضربه خوردن جدی هستیم.

با وجود آنکه رشد تولید در لوازم خانگی قابل توجه بوده و توانسته 
ایم نسبت به واردات خودکفا شویم، اما همچنان بازار در تسخیر 
لوازم خارجی است.بررس��ی ها نش��ان می دهد که تولیدکنندگان 
لوازم خانگی همچون س��ال گذش��ته، برنامه افزایش تولید را در 
دس��تور کار قرار داده اند و روند ش��تابان تولید لوازم خانگی در ماه 

نخست امسال نیز ادامه یافته است.
صنعت لوازم خانگی ایران طی ادوار گذشته نقش چندانی در بازار 
داخلی نداشت، به شکلی که ساالنه میانگین ۷ میلیون دستگاه 
لوازم خانگی در کشور تولید می شد و سهم عمده بازار در اختیار 
برندهای خارجی بود؛ به عنوان نمونه می توان به اواسط به دهه 
9۰ اشاره کرد. طبق بررسی های صورت گرفته در سالهای 95 و 
96 تا 6۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای خارجی بود 
و ۴۰ درصد به تولید داخل اختصاص داشت که این محصوالت 

نیز از عمق ساخت داخل بسیار پایینی برخوردار بودند.
اما طی س��ه س��ال گذش��ته مجموعه ای از اتفاقات موجب ش��ده 
تیراژ و کیفیت تولید و عمق ساخت داخل لوازم خانگی افزایش 
چشمگیری پیدا کند که از جمله مهمترین این عوامل می توان به 
خروج تولیدکنندگان کره ای از بازار لوازم خانگی ایران و افزایش 
نرخ ارز اشاره کرد؛ این عوامل موجب شد تولیدکنندگان داخلی 
ل��وازم خانگ��ی مج��ال پیدا کنند تا با افزایش تولید داخلی، ضمن 

اشتغال زایی، سهم خود را از بازار داخلی نیز افزایش دهند.
آمار نش��ان می دهد که در حال حاضر این صنعت 3۰۰ هزار نفر 
اشتغال مستقیم و یک میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم دارد و 5۰۰ 

بنگاه فعال در حوزه صنعت لوازم خانگی فعال هستند.

خودکفایی در ۹۹ � 
در همین رابطه مدیرکل دفتر صنایع برق و فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صمت گفت: تا حدود پنج سال پیش بخش زیادی از نیاز 
بازار با واردات کاالهای کامل خارجی تأمین می ش��د، اما امروز 
شاهد عرض اندام تولیدات داخلی در بازار هستیم؛ به عنوان مثال 
در حالی که س��ال گذش��ته برای تولید 1۲ میلیون دس��تگاه لوازم 
خانگی در کش��ور برنامه ریزی ش��ده بود، اما توانستیم 1۴ میلیون 
دستگاه تولید کنیم که بیانگر افزایش ۷1 درصدی نسبت به سال 
98 بود. کیوان گردان در گفت و گو با مهر با بیان اینکه در سال 
99 در اقالم اصلی لوازم خانگی خودکفا شدیم، افزود: برای امسال 
نیز افزایش تولید نسبت به سال 99 را در نظر گرفتیم تا وضعیت 

حضورمان در بازارهای صادراتی را نیز بهبود ببخشیم که در این 
زمینه در حال بررسی بازارهای هدف هستیم.

بدنبال رقابت سالم � 
گردان گفت: از س��ویی دیگر به دنبال راه اندازی ش��رکت های 
مختلف برای ایجاد رقابت س��الم درون بنگاهی هس��تیم تا از این 
طریق رقابت بیشتری را بین بنگاه ها در بازار ایجاد کنیم چراکه 
با افزایش رقابت پذیری، کیفیت محصوالت باالتر می رود. وقتی 
سهم بازار محدود است و همه در آن بازار با هم رقابت می کنند، 
این موضوع صد در صد به پایین آمدن قیمت تمام ش��ده منجر 
می ش��ود.بر اس��اس این گزارش، بررسی آمارهای وزارت صمت 
از وضعیت تولیدات صنعتی طی س��ال جاری نش��ان می دهد که 
تولیدکنندگان همچون س��ال گذش��ته، برنامه افزایش تولید را در 
دستور کار قرار داده اند و روند شتابان افزایش تولید لوازم خانگی در 
داخل کشور در ماه نخست امسال نیز ادامه یافته است به طوری 
که بر اساس آمار تجمیعی، تولید انواع لوازم خانگی در فروردین 

امسال با رشد قابل توجهی همراه بوده است.

 رشد 115 � درصدی تولید یخچال و فریزر
بر همین مبنا، طی فروردین سال جاری 1۰۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه 
یخچال و فریزر توس��ط تولیدکنندگان داخلی تولید ش��ده است، 
این در حالیست که در فروردین ماه سال گذشته ۴۷ هزار و 6۰۰ 
دستگاه از این محصول تولید شده بود.بدین ترتیب تولید یخچال 
و فریزر در فروردین امس��ال نس��بت به فروردین س��ال قبل رشد 

115.۲ درصدی یافته است.

رشد ۶۸.۹ � درصدی تولید ماشین لباسشویی
همچنین در فروردین ماه امسال 68 هزار و ۷۰۰ دستگاه ماشین 
لباسشویی در کشور تولید شده است. این در حالیست که در مدت 
مشابه سال قبل ۴۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه تولید شده بود.بنابراین 
تولید ماش��ین لباسش��ویی در ماه نخس��ت امسال نسبت به مدت 

مشابه سال قبل رشد 68.9 درصدی یافته است.

تولید ۶۴.۷ � درصدی کولر آبی
همچنین در فروردین ماه امسال 111 هزار و 8۰۰ دستگاه کولر 

آبی در کشور تولید شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل 6۷ 
هزار و 9۰۰ دستگاه بوده است.بدین ترتیب تولید انواع تلویزیون 
در فروردین امس��ال نس��بت به مدت مشابه سال قبل رشد 6۴.۷ 
درصدی داشته است.طبق اعالم گردان، سال گذشته ۲۰۰ میلیون 
دالر لوازم خانگی صادر ش��ده و پیش بینی امس��ال صادرات 6۰۰ 

میلیون دالری لوازم خانگی است.

لوازم خانگی ارزان نمی شود � 
اما در بهمن سال 9۷ بود که با افزایش روزانه قیمت دالر قیمت 

تمام اجناس گران می شد. 
در آن زمان بخش��ی از کس��انی که قصد خرید جهیزیه داشتند به 
دلیل گرانی بیش از حد قیمت لوازم خانگی دست نگه داشتند به 
امید اینکه قیمت کاالها ارزان شود.در آن زمان محمد طحان پور، 
رئیس س��ابق اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی در مصاحبه ای 
جنجالی به مردم اعالم کرد: » تا قیمت لوازم خانگی گران نشده 
است، بخرید. سال آینده بال استثنا افزایش قیمت خواهیم داشت، 
ش��اید مردم منتظر اتفاقی باش��ند، به آنها می گویم منتظر نباشند 
و کاالهایش��ان را در بازار بخرند.« همچنان هم فعاالن بازار با 

این گفته باور دارند.
اما نایب رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی معتقد اس��ت: 
قیمت لوازم خانگی در حالی ارزان می شود که تا یک سال آینده 
مواد اولیه ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. این در حالی 
است که قیمت دالر یک روز ۲5 هزار تومان و روز دیگر در کانال 
۲6 هزار و ۲۷ هزار تومان است. محمد حسین اسالمیان درباره 
روند بازار لوازم خانگی به تجارت نیوز گفت: تقاضا در بازار لوازم 
خانگی کم شده است. کاهش تقاضا بعد روانی دارد و مردم منتظر 
ارزانی هستند. این در حالی است که قیمت مواد اولیه صنعت لوازم 
خانگی ارزان نش��ده اس��ت.به گفته اسالمیان، در شرایطی قیمت 
لوازم خانگی ارزان می شود که قیمت مولفه های تولید یعنی مواد 
اولیه همچون فوالد، پتروشیمی، آلومینیوم و مس ارزان شود تا 
تولیدکننده بتواند برنامه ریزی بلندمدت در این صنعت داشته باشد 
و کاالی ارزان تولید کند.این فعال بازار لوازم خانگی اظهار کرد: 
۷۰ درصد مواد اولیه لوازم خانگی داخلی است. در ماه های اخیر 
قیمت مواد اولیه ارزان نشده است. قیمت ارز هم مدام نوسان دارد. 
مردم فکر می کنند با کاهش نوسان ارزی قیمت لوازم خانگی هم 

ارزان می شود که چنین نیست.

افزایش چشمگیر تولید و نبود خریدار جدی است

مقاومتلوازمخانگیدربرابرارزانی

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

رفع موانع تولید با راهکارهای قانونی محقق می شودتصمیم گیری برای صادرکنندگان دارای منع تعقیب
  رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای صادرکنندگانی که منع تعقیب 
از س��وی مقامات قضایی برای آنان صادر ش��ده تا پایان تیر 1۴۰۰ تصمیم گیری 
می ش��ود.به گزارش باش��گاه خبرنگاران ، حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران در سی و دومین جلسه کمیته اقدام ارزی، اظهار کرد: در مورد نحوه 
ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگانی که قرار منع تعقیب از سوی مقامات قضایی 
برای آنان صادر ش��ده تا پایان تیر 1۴۰۰ تصمیم گیری می ش��ود تا این گروه از 
صادرکنندگان بتوانتد پس از ایفای تعهدات خود نس��بت به ش��روع مجدد فعالیت 

تجاری اقدام کنند.وی افزود: این دس��ته از صادرکنندگان موظف هس��تند پرونده قضایی خود را از طریق مراجع 
قضایی پیگیری کنند تا پس از تعلیق تعقیب قضایی در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادراتی اقدام شود.رئیس 
س��ازمان توس��عه تج��ارت گف��ت: پ��س از احراز وجود ارز حاصل از صادرات، این گ��روه از صادرکنندگان باید تعهد 
ارزی خود را از طریق س��امانه نیما یا واردات در مقابل صادرات ایفا کنند، ضمن آنکه امکان واگذاری کوتاژ های 

صادراتی آنان به وارد کنندگان در حال بررسی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: تمام تالش دولت کمک به رونق تولید است و در 
این میان برای رفع موانع موجود باید برای پاسخگویی به انتظارات باید راهکار قانونی 
ارائه داده شود.اقبال عباسی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: بی شک 
اهتمام مدیران و دستگاه های دولتی کمک به تولید و رفع دغدغه ها و موانع بخش تولید 
اس��ت اما خواس��ته ها و انتظارات باید در چارچوب قانون و مقررات باش��د.وی ادامه داد: 
بخشی از مشکالت فعاالن بخش خصوصی و تولیدکنندگان در خصوص مشکالت 
بانکی، مالیاتی و بیمه است.عباسی رونق تولید را عامل رشد و شکوفایی بخش اقتصادی 

کشور و استان دانست و گفت: با رونق تولید عالوه بر اشتغالزایی، حرکت اقتصاد به سمت توسعه و آبادانی شتاب می گیرد 
اما چنانچه واحدی از چرخه تولید بازماند بی شک مشکالت و موانع بزرگی فراروی آن قرار می گیرد.استاندار چهارمحال و 
بختیاری بخش مهمی از مشکالت و موانع تولید را ناشی از تحریم ها دانست و اظهار داشت: نبود مواد اولیه و چالش های 
تامین آن بسیاری از واحدها را با مشکالت جدی مواجه کرده از همین رو نباید مشکالت این حوزه را تنها به مسائل داخلی 

ربط داد و باید واقعیت ها را درنظر گرفت.

نايب رييس كميسيون صنايع اتاق ايران انتقاد كرد

حمایت از تولید ظاهری و در حد بنر 
 نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: 
تجربه نشان داده کسانی که می خواهند در این کشور رییس جمهور 
ش��وند، ش��عارهای خوبی می دهند اما در صحنه عمل این اتفاقات 
رخ نمی دهد. واقعیت این است که نمی توان چندان به این شعارها 

امیدوار بود.
عباس جبالبارزی در گفت وگو با ایلنا در مورد وضعیت تولید در کشور 
اظهار کرد: شعارهایی که رهبری هر ساله انتخاب می کنند کامال 
اقتصادی است تا وضعیت اقتصاد و تولید بهتر شود و جهت گیری ها 
نیز به این س��و اس��ت. اما متاس��فانه اتفاقی که در عمل رخ می دهد 
این است که سازمان ها یا مجموعه هایی که با بنگاه های اقتصادی 
مرتبط هس��تند و فضای کس��ب و کار را می سازند، بیشتر به حالت 

شعاری برخورد می کنند قبل از اینکه بخواهند از تولید حمایت کنند 
یک بنر بر سر در اداره نصب می کنند. به نظر می رسد که برخورد 

آنها با این موضوع بسیار ظاهری است.
وی افزود: واقعیت این است که در عمل اتفاقی نیافتاده است. دو ماه 
و نیم از شروع سال می گذرد ولی هنوز کار خاصی انجام نشده؛ نه 
در حوزه هایی مانند تامین اجتماعی، مالیات، بانک و نه در موضوع 
صادرات اتفاقی نیافتاده است. سازمان تامین اجتماعی چه کاری 
انجام داده؟ گفته من جرایم قبلی را می بخشم درحالی که این جرایم 
را هرسال به یک دلیلی می بخشیدند. در این مورد باید کار کارشناسی 
انجام شود اگر یک بنگاه مدام مشکل دارد و جریمه می شود باید در 
مورد آن کار کارشناسی کرد که مشکل این جریمه بخشی ها حل 

شود اما برای کسانی که خوش حساب بودند هیچ کاری نکرده اند. 
بنابراین این موضوع تاثیری نداشته است و کماکان همان رویه های 

قبلی که ما با آنها مخالف هستیم را ادامه می دهند.
وی با اشاره به مشکالت کارگران واحدهای تولیدی گفت: وقتی قرار 
است تولید افزایش یابد، بهره وری یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار 
در آن است. یکی از مشکالت مهم کارگران مسکن است در حالی 
که بانکی وجود دارد که به نظر می رسد، ایجاد شده تا از کارگران 
حمایت کند اما تنها کاری که نمی کند همین است. کارگر باید بتواند 
از همین بانک تسهیالت مسکن بگیرد و از محل حقوق خود قسط 

آن را پرداخت کند.
 جبالب��ارزی در ادام��ه افزود: اگ��ر کارگر بتواند با نامه کارفرما 5۰۰ 

میلیون تومان وام بگیرد و برای خود یک خانه بخرد، در بهره وری 
او اثر زیادی دارد. 5۰ درصد حقوق یک کارگر برای مسکن صرف 
می شود، مشخص است که بهره وری ندارد اما این بانک مانند یک 

بانک تجاری عمل می کند.
 نایب رییس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به 
مشکالت مالیاتی تصریح کرد: در مورد مالیات نیز اتفاقی رخ نداده 
است، مالیات با همان نرخ قبلی گرفته می شود. قانون بر این بود 
که از ابتدای سال 98، مالیات بر مبنای ریسک باشد یعنی رسیدگی 
به صورت صد در صدی نباشد. مانند بقیه کشورهای دنیا به صورت 
رندوم چند بنگاه را انتخاب و به آنها رسیدگی می کنند و به اظهارنامه 

بقیه اعتماد کنند. 

 مدیرعام��ل س��ازمان مدیریت صنعتی در این همایش 
ب��ه ارائ��ه تجربه موفق در خص��وص چگونگی و فرایند 
شناسایی، ارزیابی و توانمندسازی مدیران آینده سازمان 
تامین اجتماعی پرداخت. به گزارش باشگاه خبرنگاران 
ابوالفضل کیانی بختیاری با بیان لزوم اهمیت ش��ناخت 
درس��ت و واقع بینانه از وضعیت نیرو های سازمان اظهار 
داشت: شایسته گزینی، مدیریت استعداد، جانشین پروری 
و توسعه ی فردی، مفاهیمی هستند که رواج روزافزون 
داشته اند، اما تحقق شان دشوار و نیازمند شناختی درست 
و واقع بینانه از وضعیت نیرو های س��ازمان اس��ت. کیانی 
بختی��اری با اش��اره به این نکته ک��ه چگونه می توان به 
چنین ش��ناختی دس��ت یافت؛ پاسخ درست را استفاده از 

کانون های ارزیابی و توسعه عنوان کرد.
وی خاطر نش��ان کرد: در کانون های ارزیابی و توس��عه، 

از شبیه س��ازی های رفتاری برای ش��ناخت ویژگی های 
بالفعل و توانمندی های فردی بالقوه استفاده می شود؛ به 
این ترتیب که، داوطلبان هم به صورت فردی و هم در جمع 
و به منزله  عضو یک گروه مورد مشاهده قرار می گیرند و 
مصادیق بارز رفتارِی آن ها در حوزه  عمومی، تخصصی و 

شغلی شان با نمونه  شاخص و برتر مقایسه می شود.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی افزود: کانون ارزیابی 
یک دوره  کوتاه آزمایش��گاهی اس��ت که در آن افراد در 
معرض شیوه ها و ابزار های گوناگون ارزیابی قرار می گیرند 
و بر مبنای عملکرد فرد در بخش های مختلف این برنامه، 
گزارشی در مورد شایستگی ها، توانمندی ها، ویژگی های 

روان شناختی و الزامات عملکرد موفق تدوین می شود.
وی در خص��وص ویژگی ه��ای کلی��دی کانون ارزیابی 
گفت: از ویژگی های کانون ارزیابی استفاده از تمرین های 
شبیه سازی است که افراد با مسائل واقعی مواجه شوند. 
الزم اس��ت تیمی از ارزیابان حرفه ای، در موقعیت های 
مختلف و با روش های متنوع، عملکرد هر فرد را بررسی 
کنن��د ت��ا س��وگیری ها و خطا های ارزیاب��ی به کم ترین 
ح��د برس��د. بهره گی��ری از ابزار های متن��وِع تحلیلی و 
تکنیک های پیشرفته و تازه توسعه یافته ای که متناسب 
با شرایط فرهنگی و بومی کشور باشند به ارزیابی دقیق تر 

کمک می کند و اعتبار روش باال می رود. 

 رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران گفت: باید برای 
تسهیل شرایط صادرات و واردات که نفع آن به کل کشور 

برمی گردد بسیج شویم.
غالمرضا ش��ریعتی در گفت وگو با  باش��گاه خبرنگاران 
جوان، گفت: با توجه به ظرفیتی که کش��ور در تجارت 
دارد، باید برای تسهیل شرایط صادرات و واردات که نفع 
آن به کل کش��ور برمی گردد بس��یج شویم. ما مصمم به 
تسهیل شرایط صادرات و واردات هستیم. زیرساخت های 
استاندارد سازی باید متناسب با حجم کارکرد ، ظرفیت 
های موجود و طبق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد 
در هر اس��تانی ارتقا یابد تا همه ادارات کل اس��تاندارد در 

این زمینه فعال شوند.
او گفت: باید با استفاده از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان، 
رس��انه ها، جراید و فضای مجازی اس��تاندار را افزایش 
دهی��م. بای��د مردم از حداقل حقوق ش��هروندی خود که 
صحت، س��المتی و زندگی باکیفیت اس��ت آشنا شوند. 
تالش خواهیم کرد تا با کاهش تصدی گری استاندارد، 
از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه صادرات و روان 

سازی واردات استفاده کنیم.
ش��ریعتی افزود: متناس��ب با سایر نهاد ها و دستگاه های 
اجرایی که بنا به سیاس��ت های نظام در حوزه صادرات 
دخیل هستند پیش خواهیم رفت تا با ایجاد توازن، موانع 

دست و پا گیر را در گلوگاه های اصلی هموار سازیم. در 
زمان تحریم بسته های حمایتی را تهیه و تدوین کردیم تا از 

این طریق بتوانیم شرایط را در حد توان تسهیل کنیم.
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد تصریح کرد: علیرغم اثر 
تحریم ها، بنادر کشور، کارخانه ها و حوزه های تولیدی 
مشمول استاندارد در کشور عملکرد مطلوبی داشته است. 
تنگنا های موجود بر سر راه تولید را بررسی کردیم  و به 

ترتیب اهمیت برای رفع آن ها اقدام خواهیم کرد.
شریعتی با تاکید بر اهمیت توجه به گفته های افراد صاحب 
نظر در این حوزه تصریح کرد: ما در سازمان ملی استاندارد 
شنوای فرمایشات و توصیه های تمام افراد صاحب نظر در 
بخش تولید و اقتصاد، در حوزه استاندارد هستیم و تالش 
خواهیم کرد رضایت صادرکنندگان و واردکنندگان و تولید 

کنندگان را در سال جدید کسب کنیم.

رئيس سازمان استاندارد مطرح كرد؛مديرعامل سازمان مديريت صنعتی مطرح كرد

ضرورت بسيج برای تسهيل صادراتدر انتظار تحقق شايسته گزينی و جانشين پروری
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در قالب امضای تفاهم نامه با بنیاد علوی صورت گرفت:

حمایتبانکسیناازاقشارآسیبپذیر
گروه بانك و بيمه: عليرضا مالحتی - بانك سينا و بنياد علوی 
در راستای كمك به اجرای وظايف و ماموريت بنياد علوی مبنی 
بر پياده سازی الگوی آبادانی و پيشرفت در جهت تامين مالی 

طرح های مناطق هدف، تفاهم نامه همكاری امضا كردند.
این تفاهم نامه در مراسمی با حضور سیدضیاء ایمانی مدیرعامل 
بانک س��ینا و محس��ن منصوری مدیرعامل بیناد علوی با هدف 
اعطای وام قرض الحس��نه به متقاضیان معرفی ش��ده از سوی 

بنیاد به امضا رسید.
دکتر ایمانی در این مراس��م با اش��اره به ضرورت تالش برای 
حمایت از اقشار آسیب پذیر به ویژه اشتغال و مسکن در مناطق 
کمتر توسعه یافته، گفت: بانک سینا و بنیاد علوی، پیشتر نیز از 
طریق تفاهم نامه های همکاری متعدد، اقدامات مطلوبی را در 
حمایت از اقشار کم بضاعت و محروم جامعه برداشته اند و این 

تفاهم نامه نیز در تداوم همین روند به امضا رسیده است.
وی با بیان آنکه یکی از مس��ئولیت های بانک س��ینا، تالش 
در جه��ت تحق��ق ماموری��ت های بنیاد مس��تضعفان به عنوان 
س��هامدار عمده بانک، مبنی بر کاهش فقر و توس��عه اشتغال در 
مناطق کمتر برخوردار کش��ور اس��ت، اظهار داش��ت: این بانک 

در هم��کاری ب��ا بنی��اد علوی در قالب طرحهای مختلف، بالغ بر 
8188 میلیارد ریال وام قرض الحس��نه ضروری و اش��تغالزایی 

به متقاضیان پرداخت کرده است.
دکت��ر ایمان��ی اف��زود: از دیگ��ر اقدام��ات مهم ای��ن بانک در 
 س��ال گذش��ته، کم��ک 5۰ میلی��ارد ریال��ی ب��ه مددجوی��ان
 کمیته امداد حضرت امام)ره( و سازمان بهزیستی در ۷ استان 
درگی��ر کرون��ا، خری��د و اهدای 95۰ دس��تگاه تبل��ت به دانش 
آم��وزان مناطق محروم کش��ور و اختص��اص 3۰ میلیارد ریال 
باب��ت آزادی 15۷ ت��ن از زندانیان جرائم غیرعمد بوده اس��ت و 

ساخت مدرسه.
وی ابراز امیدواری کرد با تالش و اراده جمعی و تکیه بر توان 
ملی و بومی، شاهد توسعه و پیشرفت روزافزون کشور و کاهش 

فقر در الیه های مختلف جامعه باشیم.
منصوری مدیرعامل بنیاد علوی هم ضمن قدردانی از همکاری 
های بانک س��ینا، گفت: ماموریت بنیاد علوی تالش در جهت 
تقویت خانواده های نیازمند و محروم به ویژه در مناطق روستایی 
اس��ت که با ارائه طرح ها و برنامه های مختلف در این جهت 

گام برمی دارد.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

برگزاری همایش اثر بخشی و سودآوری در راستای پایداری و تعالیبیمه هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری است
حیدری، بیمه های زندگی را محصول اس��تراتژیک این ش��رکت دانس��ت و افزود: 
ترکیب پرتفوی بیمه کارآفرین با اس��تانداردهای روز دنیا همخوانی دارد و بیش 

از 5۰ درصد پرتفوی این شرکت در بیمه های زندگی است.
محمد حیدری در مراسم اختتامیه جشنواره بیمه عمر و سرمایه گذاری سال 99 
بیمه کارآفرین ضمن خوش��آمدگویی و تقدیر از عملکرد درخش��ان ش��بکه فروش 
گفت : نمایندگان در سال گذشته خوش درخشیدند و اثبات کردند بیمه کارآفرین 
از چه سرمایه های ارزشمندی برخوردار است. مدیرعامل شرکت بیمه کارآفرین، 

بیمه های زندگی را محصول اس��تراتژیک این ش��رکت دانس��ت و افزود: ترکیب پرتفوی ش��رکت بیمه کارآفرین با 
اس��تانداردهای روز دنیا همخوانی دارد و بیش از 5۰ درصد پرتفوی این ش��رکت در بیمه های زندگی اس��ت. او با 
تأکید بر اینکه ضریب خسارت بیمه کارآفرین نسبت به میانگین صنعت بیمه پایین تر است،گفت: ضریب خسارت 
ش��رکت در س��ال 99 ، ۴۰ درصد ثبت ش��ده اس��ت و میانگین ضریب خس��ارت ش��رکت های بیمه 53 درصد است 
همچنین ضریب خسارت بیمه های زندگی در صنعت ۴9 درصد است در حالی که ضریب خسارت برای شرکت 

بیمه کارآفرین در سال 98، 3۷ درصد ثبت شده است و با میانگین صنعت بیمه فاصله دارد.

با حضور جمعی از اعضای هیأت مدیره، معاونان، مدیران و روسای ادارات مستقل، 
مناطق و برخی از ش��عب بانک ش��هر، همایش اثر بخش��ی و سودآوری در راستای 

پایداری و تعالی با رعایت ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ش��هر، دکتر طاهری 
رئیس هیات مدیره بانک با اشاره به تاثیر این همایش در پیشبرد اهداف و تعالی 
این بانک، گفت: سودآوری و پیشرفت در تمامی حوزه ها؛ مهم ترین برنامه این 

بانک در سال جاری است.
طاهری با تاکید بر خوشنامی بانک شهر در میان شهروندان، گفت: با وجود نیروهای جوان، با انگیزه و خوش فکر 
در بدنه بانک؛ و به پش��توانه حمایت مش��تریان و س��هامداران؛ قطعا خواهیم توانس��ت شاهد افزایش دستاوردهای 

بیشتر این بانک در شبکه بانکی تا پایان سال باشیم.
رئی��س هی��ات مدی��ره بانک ش��هر عنوان کرد: برنامه عملیاتی این بانک در س��ال ج��اری با تمرکز بر دو مضمون 
استراتژیک " خلق ارزش برای سهامداران از طریق بهسازی و نوسازی ساختار مالی" و " مولد سازی دارایی ها" 

تدوین شده که قطعا تمامی ابعاد و اهداف آن با تالش جمعی کارکنان صف و ستاد بانک محقق خواهد شد.

برگزاری دوره های آموزشی بدو خدمت بانک 
ایران زمین

دوره آموزشی بدو خدمت کارکنان جدید االستخدام بانک ایران 
زمین در اس��تان های تهران، البرز، قزوین و زنجان با رعایت 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
در ای��ن دوره ه��ا ک��ه در یکی از مراکز آموزش��ی مجهز تهران 
برگزار شد، درس هایی همچون بانکداری داخلی 1 و۲، رفتار 
س��ازمانی، بازاریابی و مش��تری مداری، هش��دارهای بازرسی، 
اصول حسابداری و آشنایی با نرم افزار نگین و ... توسط مدرسین 

مجرب حوزه بانکی ارائه شد.
در پایان این دوره ها از دانش آموختگان امتحان جامع از مطالب 

به به عمل خواهد آمد.

 رشد 170 درصدی پرتفوی بیمه های اتش 
سوزی بیمه "ما"

مدیر بیمه های آتش سوزی بیمه "ما" کفت: در دو ماهه ابتدای 
سال 1۴۰۰، حق بیمه تولیدی بیمه های آتش سوزی شرکت 
نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته 1۷۰درصد رشد پیدا کرده 
اس��ت. انوری درباره عملکرد دو ماهه بیمه های آتش س��وزی 
بیمه "ما" در سال 1۴۰۰ گفت: عملکرد بیمه های آتش سوزی 
نشان می دهد که مسیر رشد بیمه "ما" در این رشته در دو ماه 
ابتدایی س��ال هم ادامه پیدا کرده و موفقیت های آن در س��ال 

گذشته اتفاقی نبوده است.
وی اف��زود: هم��ه س��اله با توجه به ارائ��ه خدمات تخصصی به 
بیمه گذاران در این رشته بیمه ای، بسیاری از صاحبان سرمایه 
وصنایع تولیدی تمایل خود را جهت عقد قرارداد با شرکت بیمه 

"ما" نشان می دهند .

 بررسی عملکرد شعب بیمه میهن
سعید صمدی فر مدیریت امور شعب در جلسه حضوری با رؤسا 
و سرپرس��تان شعب مش��هد، قزوین، زنجان، خرم آباد، کاشان 
و ش��عب تهران در محل س��تاد، عملکرد و کارایی این ش��عب را 
بررس��ی و راهکاره��ای الزم را ب��رای بهبود مس��تمر عملکرد، 

افزایش راندمان و کارایی و رفع نقاط ضعف ارائه کرد.
در این جلسه که معاون فنی و مدیر فناوری اطالعات نیز حضور 
داش��تند، مهدی گش��ادرو معاون فنی ضمن قدردانی از تالش 
های ش��عب در تحقق اهداف و پیش��برد امور ش��رکت، به بیان 
مسائل کلی و فرایندهای مختلف در حوزه فنی پرداخت و رمز 
موفقیت در امور را بکاربستن صحیح دستورالعمل ها و معیارهای 

فنی دانست و بر اجرای دقیق آنها تأکید کرد.

درخشش بانک سپه در جشنواره روابط عمومی
روابط عمومی بانک سپه موفق به دریافت دو لوح ستاره مدیریت روابط عمومی و ستاره 
طالیی روابط عمومی شد. اداره کل روابط عمومی بانک سپه در جشنواره ستارگان روابط 
عمومی ایران موفق به دریافت دو لوح ستاره مدیریت روابط عمومی و ستاره طالیی روابط 
عمومی شد. در لوح تقدیر رئیس انجمن بین المللی روابط عمومی فیلیپ بورمانس و رئیس 
جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران، خطاب به دکتر غالمرضا اسکندری رئیس اداره کل 
روابط عمومی بانک سپه در لوح ستاره مدیریت روابط عمومی آمده است: فرصت خدمت 
در حرفه فاخر روابط عمومی و مدیریت آن، فرصتی نیکو و خاطره ای ماندگار است، به ویژه 

زمانی که این فرصت، همراه با مدیریت اثربخش و مطلوب باشد و بتواند در ارائه خدمت 
به ذی نفعان حوزه مربوط به خود، اقدامات ارزنده ای ارائه کند. هیئت داوران »جش��نواره 
ستارگان روابط عمومی ایران با اعطای لوح »ستاره مدیریت روابط عمومی« به جنابعالی 
الزم می داند از درخش��ش و توفیقات آن مدیر ارجمند در س��ال 1399 در منصب مدیریت 
روابط عمومی بانک سپه تقدیر کند. امید آنکه همچنان شاهد حضور موفق شما در عرصه 

مدیریت روابط عمومی باشیم.«
بر اس��اس این گزارش اداره کل روابط عمومی بانک س��په پس از بررس��ی های انجام شده 

توسط هیئت داوران جشنواره موفق به کسب بیشترین امتیاز در بین روابط عمومی های 
ستاره سال 1399 و دریافت لوح )ستاره طالیی روابط عمومی( نیز شد.

غالمرضا اسکندری نیز با بیان اینکه کسب موفقیت های واصله تصادفی نیست و بر اساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته، استراتژی تدوین شده و تالش شبانه روزی همکارانم در 
روابط عمومی بانک سپه به دست آمده است، اظهار داشت: بی شک برنامه ریزی و برنامه 
محوری از ضروریات کسب موفقیت و دستیابی به اهداف و شاخص های موردنظر است 

و با همین اصول امروز شاهد خبرهای خوبی در بانک سپه هستیم. 

آگهی حصر وراثت
آقای یونس عبدزاده نوحدانی به ش��ماره شناس��نامه 9۷6 فرزند غالمحس��ن از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان زینب 
خانی نوحدانی فرزند پیله آقا در تاریخ ۴. 1۲. 1399 در شهرستان قزوین فوت نموده 
اس��ت و ورثه آن مرحوم به ش��رح ذیل تعرفه ش��ده اند: 1_یونس عبدزاده نوحدانی 
ش��ماره شناس��نامه 9۷6 نام پدر غالمحس��ن نسبت پس��ر متوفی ۲_محمد عبدزاده 
نوحدانی ش��ماره شناس��نامه 1۰۴9 نام پدر غالمحس��ن نسبت پسر متوفی3_زهره 
عبدزاده نوحدانی ش��ماره شناس��نامه 818 نام پدر غالمحس��ن نس��بت دختر متوفی 
۴_ملوک عبدزاده نوحدانی ش��ماره شناس��نامه 819 نام پدر غالمحسن نسبت دختر 
متوفی 5_زهرا عبدزاده نوحدانی ش��ماره شناس��نامه 1 نام پدر غالمحس��ن نس��بت 
دختر متوفی  6_فاطمه عبدزاده نوحدانی شماره شناسنامه 9۷5 نام پدر غالمحسن 
نس��بت دختر متوفی و به غیر از وراث نامبرده باال ورثه دیگری ندارد.اینک پس از 
مالحظه دادخواس��ت و انجام تش��ریفات قانونی و ثبت آن به ش��ماره ۰۰۰۰188 مفاد 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید چنانچه هر شخص اعتراض دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دفتر شعبه 
یک ش��ورای حل اختالف تس��لیم نماید. در غیر اینصورت گواهی حصر وراثت برابر 

درخواست صادر خواهد شد
. قاضی شورای حل اختالف شعبه یک شهری لشت نشاء_محمد قربانی م الف ۷۲8

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن  اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه ثبت ملک 
کوچصفهان هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۴۰۰6۰318۰۲1۰۰۰183 
م��ورخ ۲۲. 1۲. 1۴۰۰ هی��ات اول موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کوچصفهان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد بیکی مبارک آبادی فرزند حس��ن به 

شماره شناسنامه ۲5۲ صادره از لولمان در ششدانگ یک باب خانه و محوطه و انباری به 
مساحت ۷5 . ۷۰۰ متر مربع پالک ۴9 فرعی از ندارد اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک 
3۷ فرعی از 36 اصلی واقع در مبارک آباد خریداری از مالک رسمی آقای مشهدی حسن 
بیگی محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز 
آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۷3۴
تاریخ انتشار نوبت اول: 13. 3. 1۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲6. 3. 1۴۰۰

نرجس خلیلی نیای لیمودهی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوچصفهان

مفقودی  - سند کمپانی خودرو سواری رانا تیپ TU5  رنگ سفید مدل 1399  به شماره 
166B۰۰3۷۰۴۷ موتور

ش��ماره شاس��ی NAAU۰1FE3LT۲5۰35۴     به ش��ماره پالک 3۷8 ص ۲۷ ایران 6۷ 
به نام غزل پور قمبری به کد ملی ۴6899۲۰1۰9 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

مفقودی  - س��ند کمپانی خودرو س��واری هاچ بک سیس��تم پژو تیپ ۲۰۷1MT مدل 
1396 به ش��ماره پالک 1۴۷ ن 35 ایران 3۴ ش��ماره موتور 1۷8B۰۰۰8319   ش��ماره 
موت��ور NAAR۰3FE9HJ16۴۴۲3 ب��ه ن��ام ماهرخ اصل تقی پور مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است.

آگهی مفقودی - مجوز حمل سالح شکاری ۲ لول ساچمه زنی ته پر مدل کوسه ساخت 
ایران به ش��ماره س��الح۲15۴8 و ش��ماره سریال 135۷9۰3 به نام آقای حسین امانی به 

شماره ملی 38391185۰6 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .سنندج

مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
سه هزار و ۲۰۰ تن بذر گواهی شده انواع ارقام پر محصول و کیفی اصالح شده برنج در سال 
جاری بین کشاورزان توزیع شد. »فرامک عزیزکریمی « با بیان اینکه بذرهای گواهی شده بین 
کشاورزان توزیع شد افزود: در سال زراعی جاری با پرداخت ۴۴۰55 میلیون ریال حدود 3۲۰۰ 
تن بذر گواهی شده و اصالح شده برنج در اختیار حدود 6۰ هزار شالیکار قرار گرفت. وی، افزایش 
ضریب بهره مندی کشاورزان از بذر گواهی شده برنج را جزو برنامه های این دفتر عنوان کرد و 
اظهارداشت: تالش بر این است که با معرفی ارقام مختلف و توسعه شرکت های خصوصی تولید 
کننده، ضریب بهره مندی برنجکاران از بذر گواهی شده از 8.5 درصد فعلی به حدود ۲۰ درصد در 

سال 1۴۰5 برسد. مدیرکل دفتر غالت و محصوالت اساسی معاونت امور زراعی وزارت جهاد 
کشاورزی تصریح کرد: در صورت تحقق این برنامه، تعداد کشاورزانی که می توانند از بذر گواهی 
شده برنج بهره مند شوند از 6۰ هزار نفر فعلی به بیش از ۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید. عزیزکریمی 
گفت: تنوع بخشی ارقام از نظر کیفی و کمی و حمایت یارانه ای از ابزارهای حمایتی و تشویقی 
برای شالیکاران کماکان جزو برنامه ها خواهد بود. مدیرکل دفتر امور غالت و محصوالت اساسی 
وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: برای تشویق کشاورزان به مصرف بذر گواهی شده برنج، پروژه 
انتخاب مشارکتی PVS در 1۰ مزرعه برای دو استان گیالن و مازندران اجرایی شده تا کشاورزان 

در شرایط مزرعه خود تفاوت ارقام جدید با ارقام موجود را به خوبی مالحظه کنند. 

توزیع ۳۲۰۰ تن بذر گواهی شده برنج در سال جاری
آگهی مناقصه عمومی )یك مرحله ای(  شماره 13 - 00

اداره کل راه و شهرسازي استان اردبیل

اداره كل راه و شهرسازي استان اردبيل
 

نوبت اول

ت اول
نوب

وزارت راه و شهرسازی  
اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل      

  اداره کل راه و شهرس��ازي اس��تان اردبیل به نمایندگي از س��ازمان ملي زمین و مس��کن در نظر دارد بر اس��اس مجوز ش��ماره 93/1۴۰۰/9۴88 
مورخ 1۴۰۰/۲/15 و 1۴۰۰/1۰۷۷۷5 مورخ 1۴۰۰/۲/۲۰ صادره از سازمان ملي زمین و مسکن پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی )یک 

مرحله ای( به موسسات  واجد شرایط داراي صالحیت از ناجا با شرایط ذیل واگذار نماید. 
1- نوع تضمین فرآیند ارجاع کار : ضمانتنامه بانکی  بنام س��ازمان ملی زمین و مس��کن با کد پس��تي :  56158133۴9 - کد اقتصادی : 
۴1111۴65۷31۴ - شناس��ه ملی: 1۰1۰386۲6۷8و در ضمن چکهای جاری اش��خاص حقیقی و حقوقی و چک تضمین ش��ده و هرگونه 

تضمین دیگر قابل قبول نمی باشد و ضمانت نامه فوق مي بایست تا مورخ 1۴۰۰/6/۲9 اعتبار داشته باشد.
۲- محل دریافت اس��ناد مناقصه عمومی : مناقصه گران جهت دریافت اس��ناد مناقصه عمومی و مدارک ، به س��امانه تدارکات الکترونیکي 

دولت به آدرس  www.setadiran.ir  مراجعه و  براي دریافت اسناد مناقصه فوق اقدام نمایند.
3- مهلت دریافت اسناد مناقصه : از ساعت 8  صبح مورخ 1۴۰۰/3/13 تا پایان وقت اداري مورخ  1۴۰۰/3/19

۴- محل تحویل پیش��نهادات : پیش��نهاد دهندگان مي بایس��ت ضمن بارگذاري تصویر کلیه مدارک پاکات )الف ، ب ، ج( در س��امانه تدارکات 
الکترونیکي دولت تا آخر وقت اداري مورخ 1۴۰۰/3/۲9 نس��بت به تحویل اصل پاکت )الف( بصورت الک و مهر ش��ده تا پایان وقت اداري 

مورخ 1۴۰۰/3/۲9 به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل اقدام نمایند.
5- ساعت ، روز و محل گشایش پیشنهادات : ساعت 11 صبح  1۴۰۰/3/3۰ در محل اداره کل راه و شهرسازي استان اردبیل

6- حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادات آزاد است.
 ۷-  هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه عمومی می باشد.

 8- مدارک تحویلی پس از بازگشایی جزو اسناد مناقصه بوده و به هیچ عنوان بازپس داده نمی شود. 
تلفن تماس :   33۷۴1۲۰9 - ۰۴5

یف
محل اجراءموضوع مناقصهرد

شهرستان
مدت 
 اجرا
ماه

 رشته و گروه
پیما نکار

 نوع و سال
فهرست 

بهاء
 محل تامین 

اعتبار
 مبلغ برآورد اولیه

)ریال(

مبلغ تضمین 
شرکت در 

فرآیند ارجاع کار         
)ریال(

1

انجام خدمات 
شناسایي، حفاظت و 
نگهداري از اراضي 

دولتي در سطح تمامي 
شهرهاي استان 

اردبیل واقع در داخل 
محدوده و حریم 
قانوني شهر ها در 

سال 1۴۰۰

تمامي 
شهرهاي استان 

اردبیل
1۲

موسسه 
حفاظتي و 

مراقبتي
مقطوع

اعتبارات 
سازمان ملي 
زمین و مسکن

16/۷5۲/5۰9/9688۴۰/۰۰۰/۰۰۰

كشاورزی 

وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه یکی از ویژگی های 
اختصاصی واکس��ن »رازی کوو پارس« پلتفرم انتخاب 
شده برای آن است، گفت: این پلتفرم در داخل کشور تولید 
ش��ده و مش��ابه کیفیت آن در دنیا نیس��ت. کاظم خاوازی 
افزود: نکته دوم پیچیدگی طراحی، فاز استنش��اقی این 
واکسن است که پس از دریافت دز آن، سطح ایمنی بدن 
نسبت به دز تزریقی این واکسن بسیار بیشتر است و تاجایی 
که خبر داریم در کشورهای دیگر مشابهی ندارد و کوبا به 

تازگی به مراحل ابتدایی آن دست یافته است. وزیر جهاد 
کشاورزی با اشاره به این که واکسن رازی با واکسن های 
دیگر تداخل دارویی پیدا نخواهد کرد، اظهارداشت: این 
واکسن نه تنها با واکسن های تزریق شده کووید - 19 
در بدن ترکیب نمی ش��ود بلکه در صورت پیش��رفت این 
بیماری و افزایش انواع آن در دنیا، با یک طراحی کوچک 
قابلیت مبارزه با نسل جدید این بیماری را خواهد داشت. 
وی با بیان این که تزریق این واکس��ن از افتخارات من 

بوده است، تصریح کرد: ما به عنوان دست اندرکاران این 
واکسن وظیفه داشتیم با تزریق آن به خودمان از میزان 
س��المت و عملکرد این واکس��ن اطمینان حاصل کنیم. 
خ��اوازی با اش��اره به نامه مق��ام معظم رهبری برای تیم 
موسس��ه رازی خاطرنش��ان کرد: اگر دلگرمی نامه های 
مقام معظم رهبری نبود ادامه این کار برای تیم موسسه 
رازی بسیار دشوار بود و از ایشان بابت عنایات و حمایت 

هایشان بسیار تشکر می کنم.  

وزیر جهاد کشاورزی: کیفیت واکسن »رازی کوو پارس« در دنیا مشابه ندارد



يد.
ه كن

هد
شا

     م
w

w
w

.t
e

ja
ra

to
n

li
n

e
.i

r     
ت   

ساي
در 

وز 
ر ر

را ه
مه 

وزنا
ك ر

وني
كتر

ه ال
سخ

ن

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r آيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   
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ورزش

س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: هیچ 
بهانه ای نمی آورم؛ ما قوی هس��تیم و همه 
تیم ها اینجا با ما رو به رو می شوند؛ اگر شما 
زمی��ن را ببینی��د چی��زی را می بنیید که من 
هرگز در زندگی ندیده ام. دراگان اسکوچیچ 
در نشس��ت خب��ری قبل از دی��دار تیم ملی 
فوتبال ایران و هنگ کنگ در دور برگش��ت 
مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر اظهار 
داش��ت: امیدوارم از منامه با 1۲ امتیاز کامل 
برگردیم. تمام تالش ما این اس��ت که ملت 
ایران خوش��حال باش��ند. وی در ادامه اضافه 
کرد: تیم هنگ کنگ تیم قابل احترامی برای 
ماس��ت و بازی بسیار مهمی خواهد بود ولی 
نمی دانیم چه انتظاری باید داشته باشیم چون 
از پارسال این تیم بازی نداشته است.  هرچند 
ت��الش کردیم و اطالعات کمی توانس��تیم 
راج��ع ب��ه آنها جم��ع آوری کنیم. ما از بازی 

 afc های خودمان میزبانی نمی کنیم. ما از
خواستیم که زمین بازی را چک کند زیرا این 
بازی برای ما خیلی مهم اس��ت. اگر بحرین 
میزبان است پس حداقل باید زمین خوبی را 
مهیا کند ولی ما از این موضوع نا امید هستیم. 
اسکوچیچ درباره شرایط زمین مسابقه گفت: 
من همین االن در مورد زمین صحبت کردم. 
این زمین واقعا خوب نیست. ولی می خواهم 
تم��ام تمرک��ز تیم من فقط روی بازی کردن 
باشد. من امیدوارم که تیم من شرایط را درک 
کند و قوی باش��ند. من به آنها اعتقاد دارم. 
سرمربی تیم ملی در پاسخ به این سوال که 
آیا فکر نمی کنید که صحبت های شما راجع 
به زمین بهانه باشد؟ گفت: من هیچ بهانه ای 
نمی آورم. ما قوی هستیم و همه تیم ها اینجا 
با ما رو به رو می شوند. در مورد این موضوع 

نگران نباشید. بهانه ای وجود ندارد. 

اعتقاد سرمربی به تيم ملی فوتبال

سالمت

 دبیر کمیته علمی کشوری کووید 19 ضمن اشاره به 
پروتکلهای درمانی بیماران کم عالمت کرونا و چند 
توصیه به این بیماران، در عین حال به مباحثی درباره 
خاصیت آهنربایی در ناحیه تزریق واکسنهای کرونا، 
پاس��خ داد. دکتر عاطفه عابدینی در بخش دیگری 
از نشس��ت خبری خود درباره مبتالیان غیر ش��دید 
به بیماری کرونا، گفت: بیماران غیر ش��دید عالئم 
معم��ول کووی��د 19 مانند درد بدن، حدود ۲ روز تب، 
سرفه غیر شدید دارند. درمانی که در ویرایش دهم 
پروتکل درمان در نظر گرفتیم براس��اس تجربیات 
خودمان و تحقیقات جهانی بود. ما برای درمان موارد 
غیر شدید و سرپایی فعال درمان خاصی به جز درمان 
عالمتی توصیه نکردیم. البته یک سری از بیماران در 
خطر بیشتر پیشرفت بیماری هستند و در عرض چند 

روز پیش��رفت شدید بیماری دارند. 
این افراد شامل کسانی هستند که 
فشارخون باال دارند، مسن هستند، 
دیابتی ها، افرادی که پیوند دریافت 
کردند و... شاید بنابر تجویز پزشک 
الزم باش��د در ف��ردی که با عالئم 
خفیف مراجعه کرده اما در معرض 

خطر بوده است از داروهای سرپایی خوراکی و با توجه 
به بیماری زمینه ای فرد استفاده شود.

عابدینی گفت: پیش بینی ما این است که در صورت 

وق��وع پیک پنجم کرونا این 
پی��ک با ن��وع هندی خواهد 
ب��ود. اینک��ه بگویی��م چون 
واکس��ن زدم پس ماس��ک 
را کنار بگ��ذارم امکان پذیز 
نیس��ت؛ چ��ون ه��م ایمنی 
زای��ی جمعی با واکس��ن به 
درصد مورد نظر نرسیده است و هم از تاثیر واکسن 
در براب��ر ویروس ه��ای جهش یافت��ه اطالع دقیق 
نداریم. توصیه فعلی ما همچنان استفاده از ماسک 

اس��ت.عابدینی همچنین در پاسخ به سوالی درباره 
کیلیپ هایی در فضای مجازی که نشان میدهد در 
محل تزریق واکسن خاصیت آهنربایی ایجاد شده 
است نیز گفت: این شایعه در فضای مجازی رویت 
می ش��ود و توضیخ��ات و توجیهات غیر علمی هم 
ش��نیده می ش��ود. واقعیت این اس��ت خود ما هم در 
حال کار بر این موضوع هس��تیم. این عارضه فقط 
در ای��ران رخ ن��داده اس��ت، این قضیه در هر برندی 
می توانست رخ دهد؛ حتی گروهی گذاشتیم بر این 
موضوع کار کنند و توجیه علمی داشته باشیم. فرضیه 
ما این اس��ت که هیدروکس��ید آلومینیوم یا جیوه در 
این واکس��ن ش��اید توجیه این موضوع باشد. برخی 
هم گفتند اصال شاید این موضوع ربطی به واکسن 

نداشته باشد.  

جمعيت

رئیس موسس��ه عالی پژوهش تامین اجتماعی از 
رونمایی گزارش وضعیت فقر و نابرابری کش��ور 
در دو دهه گذشته خبر داد. روزبه کردونی ضمن 
اعالم این خبر اظهار کرد: س��نجش وضعیت فقر 
و نابرابری کش��ور در دو دهه گذش��ته در س��طوح 
ملی، منطقه ای، روس��تایی و ش��هری در موسسه 
عال��ی پژوهش تامین اجتماعی توس��ط یک تیم 
پژوهشی مجرب انجام شده است. وی افزود: به 
زودی رونمایی از این گزارش مهم توس��ط وزیر 
تعاون، کار ورفاه اجتماعی صورت خواهد گرفت. 
رئیس موسس��ه عالی پژوهش تامین اجتماعی با 
اش��اره ب��ه اینکه در این گ��زارش وضعیت فقر در 
کش��ور طی س��ال های متوالی با روش محاس��به 
واح��د انجام پذیرفته اس��ت گفت: ابعاد گوناگون 
فقر )ش��دید، درآمدی و چند بعدی( مطالعه ش��ده 
است. این گزارش تاکنون در مراکز مهم تصمیم 

گیر کشور و همچنین در محضر اساتید و صاحب 
نظران این حوزه ارائه شده است.

 کردون��ی ادام��ه داد: اطمینان داریم انتش��ار این 
گ��زارش می توان��د کم��ک ش��ایانی ب��ه تدوین 
بس��ته های سیاس��تی هدفمن��د و منطب��ق با نیاز 
گروه های آسیب پذیر داشته باشد. عالوه بر این 
در نحوه تخصیص منابع و اعتبار استانی اثر گذار 
بوده و زمینه رصد و ارزیابی مس��تمر سیاس��تهای 

فقرزدایی را فراهم کند. 

جمعيت »زير خط فقر مطلق« افزايش يافت

هنر

مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره جهانی 
فیل��م فجر با معرف��ی برگزیدگان بخش های 

مختلف به صورت مجازی برگزار شد.
 مراس��م اختتامیه س��ی و هش��تمین جشنواره 
جهان��ی فیل��م فج��ر به دبی��ری محمدمهدی 
عسگرپور روز چهارشنبه 1۲ خردادماه به صورت 
آنالین برگزار ش��د. در اختتامیه مراس��م، برنده 

جایزه نتپک جشنواره اعالم شد. 
برگزیده این بخش، فیلم سینمایی »میجر« به 
کارگردانی احس��ان عبدی پور بود که در ادامه 
ویدیویی از این کارگردان برای شرکت کنندگان 

در اختتامیه پخش شد. 
در بخش بعدی هیات داوران فیپرشی این دوره 
از جش��نواره، جایزه خود را به فیلم »۲۰۰ متر« 

به کارگردانی امین نایفه اهدا کرد.
 داوران بخ��ش بی��ن الدی��ان جایزه این بخش 

را ب��ه »س��گ ه��ا دیش��ب نخوابیدن��د« ب��ه 
کارگردان��ی رامین رس��ولی اهدا کردند، هیات 
داوران درب��اره ای��ن فیلم که داس��تان ۲ جوان 
 افغ��ان و معلمش��ان را ب��ه تصوی��ر می کش��د، 
بی��ان ک��رد: »ای��ن کارگ��ردان پی��ام اخالقی 
بس��یار مه��م و مراتب انس��انی را به درس��تی 
منتق��ل کرده اس��ت.« در بخ��ش بعدی جایزه 
 بهتری��ن فیل��م اول به فیل��م »بوتاکس« کاوه 

مظاهری اهدا شد. 

پايان مجازی سی و هشتمين جشنواره فيلم فجر 

احتمال وقوع پيك پنجم با  كرونای هندی جدی است

واکسنکروناگرفتارخاصیتآهنربایی
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فراخوان نوبت اول – شماره 1400-9/ت
اداره کل نوس��ازی مدارس اس��تان کرمان در اجرای آیین نامه اجرایی بند ج ماده 1۲ قانون برگزاری مناقصات در نظر دارد تجهیزات به ش��رح ذیل را با روش مناقصه 
عمومی دو مرحله ای از تولیدکنندگان و ش��رکت های واجد ش��رایط خریداری نماید. لذا از متقاضیان دعوت میش��ود از تارخ چاپ فراخوان نوبت اول به مدت 3 روز  به 

سامانه ستاد ایران مراجعه نمایند .
مبلغ اعتبار 27/600/000/000 ريال از طرح 1801027002

تعداد-دستگاهکاال
۲۰۰اسپلیت 18۰۰۰

1۴۰۰/۰3/1۲تاریخ انتشار نوبت اول
1۴۰۰/۰3/13تاریخ انتشار نوبت دوم

تا ساعت 8:۰۰ مورخ 1۴۰۰/۰3/19مهلت دریافت اسناد مناقصه
تا ساعت 8:۰۰ مورخ 1۴۰۰/۰3/۲9مهلت تحویل اسناد مناقصه تکمیل شده و ارائه پیشنهاد ها

تاساعت 8:1۰ مورخ 1۴۰۰/۰3/۲9زمان بازگشایی پاکت ها
تاساعت 19:۰۰ مورخ 1۴۰۰/۰۴/۲9مدت اعتبار پیشنهادها
تا ساعت 1۲:۰۰ مورخ 1۴۰۰/۰۴/۴مهلت انعقاد قرارداد

اداره كل نوسازی مدارس استان كرمان شناسه آگهی 1146617

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 شماره 400/12  

 ش��رکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد کابل مس��ی 16*۴  مورد نیاز خود را به ش��رح اس��ناد از 
طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.  

میزان ضمانتنامه  ش��رکت در فرایندارجاع کار به ش��رح اس��ناد می باش��د  ، که بصورت ضمانتنامه 
بانکی معتبر ، چک تضمین ش��ده بانکی، بلوکه از مطالبات و یا  وجه نقد به حس��اب بانک تجارت 
ش��عبه ش��هید چمران به ش��ماره 1۰۲8۰۴۰۰۲۰  بنام ش��رکت توزیع نیروی برق اهواز به مناقصه 

گزار تسلیم گردد.
- زمان و محل و نحوه دريافت اسناد: از تاریخ درج آخرین آگهی بمدت 5 روز به آدرسهای 

زیر مراجعه نمایند:
WWW.AEPDCO.IR  :پايگاه اينترنتی شرکت توزيع برق اهواز -

WWW.TAVANIR.ORG.IR  : پايگاه اينترنتی توانیر -
www.iets.mporg.ir پايگاه اينترنتی ملی اطالع رسانی مناقصات -

www.setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت -

- تلفن تماس : ۰613۴۴9۰۷۰۰ داخلی 3۲۴5
- آخريـن مهلـت  بارگـذاری و ارسـال اسـناد : حداکث��ر ت��ا س��اعت 1۲:۰۰ م��ورخ  

 1۴۰۰/۰۴/۰5
- بازگشايی : راس ساعت 1۲:3۰ مورخ  1۴۰۰/۰۴/۰5 می باشد.

- کلیه مراحل برگزای مناقصه از دریافت ، تحویل اسناد تا مبادله قرارداد با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir امکان پذیر خواهد بود.

- ارسال فیزیکی کلیه پاکات ) الف( و )ب( و ) ج( تا تاریخ1۴۰۰/۰۴/۰5   به دبیرخانه مرکزی شرکت 
) به آدرس : اهواز – بلوار پاسداران جنب شهرک صنعتی تسلیم گردد( الزامی است.

- به پیش��نهادهای فاقد س��پرده و امضاء ، مش��روط ، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از انقضاء مدت 
مقرر واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- هزینه آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است.
- سایر اطالعات و جزییات در اسناد مناقصه مندرج است.

نوبت اول

امور تدارکات

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد


