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یك کارشناس خودرو :

آمریکا و فرانسه به ایران هشدار دادند

مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت مطرح کرد:

 چراغ سبز وزارت صمت
 به ورود برندهای خارجی

احتمال شکست مذاکرات 
وین

 واردات خودرو باید از انحصار
 افراد خاص خارج شود

 رشد صرافی های  غیرمجاز
 در فضای مجازی و تکرار 

بحران موسسات مالی 
رش��د قارچ گونه صرافی های غیرمجاز و بی نام ونش��ان در فضای مجازی، زنگ خطر 
تکرار بحران هایی مش��ابه بحران مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در 

سال96 را به صدا در آورده است...

وزرای خارجه آمریکا و فرانس��ه  نسیت به احتمال شکست مذاکرات احیای برجام به 
ایران هش��دار دادند. »آنتونی بلینکن« وزیر خارجه آمریکا که به فرانس��ه س��فر کرده 
نسبت به پیشرفت برنامه هسته ای ایران و تاثیر آن بر شکست مذاکرات احیای برجام 

هشدار داد...

وی گفت: به نظر می رس��د در دولت آینده راه برای واردات بازتر از گذشته باشد. این 
کارش��ناس خودرو همچنین تاکید کرد : واردات خودرو باید برای عموم باز ش��ود و نه 

برای یک عده افراد خاص و...

مدیرکل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 
احتمال احیای برجام و برداشته شدن تحریم ها، تصریح کرد:  این وزارتخانه از بازگشت برندها 

 صفحه  6و شرکت های خارجی در راستای تامین نیازهای کشور حمایت خواهد کرد...
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مس��أله اینترنت و مش��کالت آن برای کاربران ایرانی به 
یک معضل عجیب تبدیل ش��ده اس��ت. در حال حاضر، 
طیف وس��یعی از کاربران از طریق اینترنت و شبکه های 

اجتماعی به کسب درآمد می پردازند. با این حال، بنظر 
می رس��د مجلس قرار است شرایط س��خت تری را برای 
مدیریت فضای مجازی اعمال کند.  قرار اس��ت در این 

هفته مجلس طرحی را به نام »صیانت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی« 
بررسی کند. اگر چه مجلسی ها می گویند این طرح برای 

صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است اما جزئیات 
این طرح نش��ان می دهد قرار اس��ت عالوه بر مشکالت 

کندی اینترنت و فیلترینگ،...

مجلس شرایط سخت تری را برای مدیریت فضای مجازی اعمال می کند

چشم انداز مبهم مجلس برای کسب و کارهای اینترنتی

برای سطوح درآمدی مختلف طراحی شد

 8 طرح ویژه برای متقاضیان
 وام های جدید مسکن 

 صفحه  5

مجلس این هفته طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام 
رسان های اجتماعی رادر دستور کار خود 
قرارداده است. در صورت تصویب این طرح 
به شکل فعلی فعالیت کاربران وسازمان ها 
در پیام رس��ان های مسدود شده مجازات 
تعزیری درجه 7 شامل جریمه نقدی وزندان 
است .براس��اس این طرح مدیریت گذرگاه 
های اینترنتی برعهده نیروهای مسلح قرار 
می گیرد. همچنین وزارت ارتباطات پهنای 
باند پیام رسان های خارجی را به نصف پیام 
رسان های داخلی کاهش می دهد . وتمام 
پیام رسان های خارجی موظف به ثبت در 
ایران اند مگر نه مسدود می شوند.  از سویی 
دیگر دستور العمل احراز هویت کاربران در 
فضای مج��ازی تصویب و توس��ط وزارت 
ارتباطات باید به اجرا گذاش��ته شودیعنی 
فعالیت های رس��انه ای ؛ تبلیغاتی ؛ مالی ؛ 
تجاری و... که در بستر پیام رسانه ها انجام 
می شود مشمول قوانین موضوعه خاص آن 

فعالیت هاست.
طبق این طرح جدی��د مجلس متخلف 
از اجرای مسدودس��ازی پیام رس��ان های 
غیرقانون��ی موضوع ماده 2 ای��ن قانون به 
انفصال از اش��تغال دولتی از شش ماه تا دو 

سال محکوم می شود...

یادداشت سردبیر

 محدویت
 پیام رسان های 

خارجی 
* سعید پویش 

ادامه   در صفحه2

خبرخبر
فعال سیاسی اصولگرا:

جبهه پایداری به دنبال 
 تحمیل برخی چهره ها 
به کابینه رئیسی است

تحلیلگ��ر سیاس��ی اصولگرا با بررس��ی 
ش��رایط پیش روی دولت آین��ده، فضای 
کابین��ه دول��ت رئیس��ی و برخ��ورد او با 
ش��بکه های اجتماع��ی، برج��ام و ترکیب 
کابینه اش تصری��ح کرد که جبهه پایداری 
به دنبال تحمیل افرادی به کابینه رئیسی 

است.
محمد مهاجری درباره رویکرد سیاس��ت 
خارج��ی رئیس��ی و برخورد او ب��ا برجام 
اظهار داش��ت: معتقدم که آقای رئیس��ی 
در مصاحبه مطبوعاتی که داش��تند عماًل 
همچنان در قامت یک کاندیدا ظاهر شدند 
و در قامت رئیس جمهور ظاهر نش��دند که 
برنامه های عملیاتی متفاوت از آنچه که در 
روزهای کاندیداتوری گفته بودند را مطرح 

کنند. 
مهاجری درب��اره نگرانی برخی از حضور 
افراد تندرو در کابینه رئیس جمهور آینده 
خاطرنش��ان ک��رد: این نگران��ی که وجود 
دارد، بیش��تر از ناحی��ه اف��راد نزدیک به 
ایش��ان وجود دارد و ش��نیده می شود. اگر 
دقت کنید آقای رئیس��ی یک جمله را در 
مصاحب��ه مطبوعاتی خود ب��دون این که 
کس��ی از ایشان س��وال کند، مطرح کرد. 
مبین ب��ر نقل ب��ه مضمون ک��ه »من در 
انتخاب کابینه حرف نزدیکان و بستگان را 
نیز گوش نخواهم داد«؛ ایش��ان دفع دخل 
مق��در می ک��رد و می خواس��ت بگوید که 
چنین چیزی که در رابطه با ایش��ان گفته 
می ش��ود، صادق نیس��ت و به دنبال دولت 
تندرو نیس��ت. یقی��ن دارم جبهه پایداری 
و افرادی که به ایش��ان نزدیک هس��تند، 
ب��ه دنبال این موضوع هس��تند که بتوانند 
برخ��ی افراد تن��درو را در واقع به س��مت 

ایشان جذب کنند. 
این تحلیلگر سیاس��ی اصولگ��را درباره 
حضور اس��امی مث��ل باقری کنی، عراقچی 
و امیرعبداللهی��ان ب��ه عن��وان نامزدهای 
تصدی وزارت خارج��ه تصریح کرد: آقای 
امیرعبداللهی��ان و عراقچ��ی برای تصدی 
وزارت خارج��ه گزینه ه��ای مطلوب ت��ری 
خواهند بود و به نظرم مطلوب ترین گزینه 

خود آقای عراقچی هستند. 
وی درب��اره گمانه زنی ها درب��اره حضور 
اژه ای ی��ا اعرافی در س��مت ریاس��ت قوه 
قضائیه، یادآور ش��د: کس��ی که بیشتر از 
دیگران مطرح ش��ده آقای مرتضوی مقدم 

رئیس دیوان عالی کشور است.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری :
گرانفروشان بلیت هواپیما منتظر برخورد قضایی باشند

با وجود هش��دارهای متعدد صادر ش��ده از سوی س��ازمان هواپیمایی مبنی بر ضرورت 
بازگرداندن قیمت بلیت هواپیما به نرخ مصوب آبان ماه س��ال گذشته، ایرالین ها همچنان 
بلیت پروازهای داخلی خود را با قیمت های دلخواه می فروشند و رییس سازمان هواپیمایی 
کشوری گفت: آن ها باید منتظر برخوردهای جدی تر از سوی دستگاه های نظارتی و قضایی 
باشند. تورج دهقان زنگنه -رییس سازمان هواپیمایی کشوری- در پاسخ به این سوال که 
چرا برخی از ایرالین ها هیچ توجهی به نرخ های مصوب و هش��دارهای داده ش��ده ندارند و 
همچنان به این رفتار غیرقانونی ش��ان ادامه می دهند اظه��ار کرد: با توجه به اینکه برخی 
از ش��رکت های هواپیمایی با وجود هش��دارهای داده شده همچنان قیمت بلیت هواپیما را 
به نرخ مصوب برنگردانده اند، باید منتظر برخورد از طریق دس��تگاه های نظارتی و قضایی 
باشند. وی افزود: اگر ایرالین های داشخلی قیمت ها را به نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته 
برنگردانند هفته آینده در جلس��ه ای که با مدیران عامل آن ها خواهیم داش��ت و برخی از 

مسیرهای خارجی آن ها را لغو خواهیم کرد.
رییس س��ازمان هواپیمایی کش��وری ادامه داد: بازگرداندن قیمت بلیت هواپیما به نرخ 
مصوب دس��تور شخص وزیر راه و شهرس��ازی است و شرکت های هواپیمایی برای افزایش 
قیمت باید مصوبه شورای عالی هواپیمایی کشوری و وزیر راه و شهرسازی را داشته باشند. 
دهقان زنگنه تصریح کرد: اگر ایرالین ها از قانون تبعیت نکنند و بلیت پروازهای داخلی شان 
را بر اساس نرخنامه مصوب موجود نفروشند، مسلما باید منتظر برخورد جدی تری باشند 
و به زودی ایرالین های دولتی را به دستگاه های نظارتی شان و ایرالین های خصوصی را به 

دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد.

رشد 20 هزار و 729 واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته در یک روند رو به رشد، با افزایش 20 
هزار و 729 واحد روبرو شد. بورس اوراق بهادار تهران که این روزها به خاطر رشد دالر در 
بازار و همچنین امید به آینده روند رو به رشد گرفته و عرضه های اولیه از سر گرفته شده 
است، در یک روند رو به رشد با افزایش 20 هزار و 729 واحد به رقم یک میلیون و 233 
هزار و 783 واحد رسید. همچنین شاخص کل بورس با معیار هموزن با رشد 4023 واحد 
به رقم 380 هزار و 903 واحد رس��ید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 4 میلیون و 
921 هزار میلیارد تومان رس��ید. معامله گران در بورس تهران بیش از 8,3 میلیارد سهام، 
ح��ق تقدم و اوراق مالی در قال��ب 798 هزار فقره معامله و به ارزش 6366 میلیارد تومان 
داد و س��تد کردند. امروز همه شاخص های بورس رو به رشد بودند به گونه ای که شاخص 
کل و ش��اخص قیمت با معیار وزنی � ارزش��ی با 1,7 درصد رش��د روبرو شدند. همچنین 
ش��اخص کل و شاخص قیمت با معیار هموزن یک درصد رشد کردند، شاخص آزاد شناور 
1,2 درصد رش��د کرد، شاخص بازار اول بورس 1,8 درصد و شاخص بازار دوم بورس 1,5 
درصد رش��د کردند. نمادهای شس��تا، فوالد مبارکه، مخابرات ایران، هلدینگ نفت و گاز و 
پتروش��یمی تامین، پاالیش نفت اصفهان، سرمایه گذاری غدیر و پتروشیمی جم به ترتیب 

بیشترین اثر تقویتی بر شاخص بورس را داشتند.

طرح ویژه بیمه خبرنگاران در دستورکار قرار گرفت
مدیر عامل بیمه رازی، ضمن تس��لیت درگذش��ت خبرنگاران عزی��ز در حادثه واژگونی 
اتوبوس در نقده گفت: خبرنگاران جزء اثرگذارترین و پرکارترین اصناف جامعه و س��مبل 
تعهد، وظیفه شناس��ی، دلسوزی، آگاهی بخش��ی و مطالبه گری هستند که حتی جانشان 
را برای روش��نی بخشی و عینیت بخش��یدن به "نون والقلم مایسطرون" در طبق اخالص 
گذاش��ته اند. دکتر علی جباری افزود : این س��انحه ناگوار را به خانواده های محترم ایشان، 
جامعه مطبوعاتی کش��ور و تمامی فعالین صیانت از محیط زیس��ت تس��لیت گفته و برای 
مصدومان این سانحه از خداوند متعال شفای عاجل مسئلت دارم. مدیرعامل بیمه رازی با 
تاکید بر جایگاه ارزش��مند خبرنگاران در کشور و به ویژه در صنعت بیمه افزود ؛ در جهت 
صیانت از خدمات این عزیزان ، طرح ویژه بیمه خبرنگاران در دستور کار شرکت بیمه رازی 

قرار گرفته و در صدد هستیم تا روز خبرنگار این طرح را اجرایی نماییم.

ی�ک کارش�ناس ب�ازار س�رمایه ب�ا بی�ان اینک�ه 
س�رمایه گذاران نبای�د انتظار ش�وک های قیمتی در 
س�هام و روند صعودی غافلگیرکننده شاخص بورس 
در کوت�اه مدت را داش�ته باش�ند، گف�ت: پرهیز از 
قیمت گذاری دستوری و واقعی سازی اقتصاد باید در 

راس سیاست های اقتصادی باشد.
"امیرعلی امیرباقری" به روند معامالت بورس در هفته ای 
که گذشت اش��اره کرد و افزود: در معامالت هفته گذشته 
بورس ش��اهد ثبات نس��بی در کلیت معامالت بودیم و در 
ادامه روند بازار به کلی راه صنایع و س��هام از یکدیگر  جدا 
ش��دند، همچنین جریان نقدینگی عمدتا به س��مت سهام 

آینده دار، پرپتانسیل و سودمحور پیش رفت.

وی ب��ا بیان اینکه دیدگاهی که اکنون در س��مت خرید 
س��هام ب��ازار ظاهر ش��ده اس��ت دیدگاهی می��ان مدت و 
بلندمدت اس��ت، گف��ت: این نکته باید مدنظ��ر قرار گیرد 
که برخی از ریس��ک های داخل��ی در بازار که در رأس آنها 
ریسک انتخابات ریاس��ت جمهوری بود کاهش پیدا کرده 

است.
امیرباق��ری ادام��ه داد: اکن��ون نکته مه��م و تاثیر گذار 
ب��ر رون��د بازار که تا ح��دودی باعث ایجاد ش��ک و تردید 
س��هامداران برای ورود سرمایه های خود به این بازار شده 
اس��ت، انتخاب تیم اقتصادی و سیاست های دولت جدید 

است.
وی اظهار داش��ت: دولت جدید باید سیاس��ت های خود 

در حوزه سیاس��ت های پولی و مالی، سیاس��ت های ارزی 
و مقوله صادرات و واردات را به صورت ش��فاف اعالم کند، 
به گونه ای که این سیاس��ت ها در جهت توسعه اقتصادی 
کش��ور و نیز ب��رون رفت وضع حاضر در کش��ور از مرحله 
بحران باش��د. امیرباقری ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن 
این مس��ایل در کن��ار یکدیگر پیش بینی می ش��ود تا در 
هفته جاری و در برخی از روزها بازاری همراه با نوس��ان و 

صعود و نزول را شاهد باشیم.
این کارشناس بازار س��رمایه اظهار داشت: در بلندمدت 
روند س��هام بنیادی که ضمن خرید با دید سودمحوری از 
فیلتره��ای تحلیل عبور کرده ان��د، صعودی خواهند بود و 

می توانند بازدهی خوبی را نصیب سرمایه گذاران کنند.

یک کارش�ناس اقتصاد مس�کن، کنترل نقدینگی، 
کاهش تورم، افزایش تولید و افزایش س�اخت و ساز 
را مهمترین راهکارهای ثبات بازار مس�کن دانست و 
گفت: اگر دولت رئیس�ی بخواهد مسیر امتحان شده 
ساخت وس�از دولت�ی را در پیش بگی�رد قیمت خانه 

پایین نخواهد آمد.
عباس زینعلی اظهار کرد: روند قیمت مس��کن در کشور 
وابس��تگی زیادی به متغیرهای کالن دارد. رشد نقدینگی، 
نرخ تورم و رش��د اقتصادی کش��ور در بازار مس��کن تاثیر 
می گ��ذارد. این موارد همچنین بر ارکان س��اخت مس��کن 
شامل مصالح ساختمانی و زمین تاثیرگذار است. اگر بتوان 
این متغیرهای کالن را به ش��کل اصولی مدیریت کرد روند 

قیمت مسکن باثبات می شود.
وی درباره پیش بینی بازار مس��کن در دولت آینده گفت: 

دولت رئیس��ی برای ساماندهی بازارها از جمله بازار مسکن 
باید جلوی رش��د حجم نقدینگی را بگیرد، تورم را کنترل 
کند و تولید را در همه س��طوح افزایش دهد. در آن صورت 
به رش��د اقتصادی می رس��یم که منجر ب��ه آرامش بازارها 
می شود. وگرنه نمی توان به کاهش قیمت مسکن فکر کرد.

این کارش��ناس اقتصاد مسکن با اش��اره به تاثیر نرخ ارز 
بر ت��ورم عمومی افزود: اگر ن��رخ ارز در یک مدت طوالنی 
باثبات بمان��د حتما ثبات در دیگ��ر بازارها پیش می آید و 
شاهد افزایش حباب گونه نخواهیم بود. چیزی که در چهار 
س��اله دوم دولت تدبی��ر و امید نداش��تیم همین بی ثباتی 
بود. تنش��های سیاسی و بین المللی هم در تالطم اقتصادی 
نقش داش��ت. به گفته زینعلی، وقتی آرامش بازارها به هم 
خورد همه انتظار داش��تند از ملک نهایت استفاده را ببرند 
و طبیعتا رش��د قیمتها اتفاق افتاد. اما با نزدیک ش��دن به 

انتخابات ریاس��ت جمهوری، رفتن ترامپ و آمدن بایدن در 
آمریکا و مطرح شدن مجدد احیای برجام انتظارات تورمی 
کاه��ش پیدا کرد. البته امتناع بان��ک مرکزی از چاپ پول 
برای جبران کسری بودجه هم اقدام خوبی بود که در ثبات 
نرخها تاثیر گذاشت. همین که کسری بودجه با پول بدون 
پش��توانه جبران نشد سرعت رش��د تورم را گرفت و جای 
تقدی��ر دارد. این کارش��ناس اقتصاد مس��کن درباره وعده 
ریی��س جمهور منتخب برای احداث س��الیانه یک میلیون 
واحد مسکونی گفت: من چندان به تحقق این وعده امیدوار 
نیستم. بخصوص اگر قرار باشد دولت راسا اقدام به ساخت و 
ساز کند. این کارها در گذشته هم انجام شده که آثارش را 
به ش��کل ایجاد تورم دیده ایم و تاثیر آنچنانی بر رشد تولید 
مسکن نگذاشته است. س��اخت و ساز باید به دست بخش 

خصوصی سپرده شود. 

ط�رح صیانت از حقوق کارب�ران در فضای  مجازی و 
ساماندهی پیام رسان های اجتماعی با هدف رفع خالء 
قانونی در حق�وق کاربران فضای مجازی و نیز حمایت 
از تولیدات داخلی در دستور کار این هفته مجلس قرار 

گرفت.
در این ط��رح با تاکید بر اینکه توس��عه فناوری های نوین 
اطالعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام رس��ان های اجتماعی 
و تح��والت مرتبط با آن، موجب ایجاد خ��الء قانونی در این 
حوزه ش��ده، لزوم حمای��ت از تولیدات داخل��ی و صیانت از 
حقوق کاربران که به دلیل این خالء قانونی در معرض آسیب 
و نقض ش��دید قرار دارند، از جمله دالیل توجیهی آن عنوان 
ش��ده است. بر اس��اس این طرح با هدف اعمال حاکمیت بر 
فضای مجازی کش��ور، قرار اس��ت هیئتی با عنوان »هیئت 
س��اماندهی و نظارت بر پیام رسان های اجتماعی« با حضور 

رئیس مرکز مل��ی فضای مجازی و نماین��دگان تام االختیار 
وزارتخانه هایی مانند ارتباطات، فرهنگ و ارش��اد، اطالعات، 
دادستانی و سازمان های صدا و سیما، اطالعات سپاه، سازمان 
تبلیغات اس��المی، نیروی انتظام��ی و پدافند غیرعامل و نیز 
یک نماینده از کمیس��یون فرهنگی تشکیل شود. مطابق با 
شرایط و ضوابط در نظر گرفته شده در این طرح، عرضه و ارائه 
خدمات پیام رس��ان های اجتماعی داخلی و خارجی مستلزم 
ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کش��ور است و فعالیت 
پیام رسان های خارجی و داخلی اثرگذار باید به تأیید هیئت 
ساماندهی و نظارت برسد. در غیر این صورت فعالیت آنها در 
کشور غیرقانونی است. استفاده از پیام رسان های خارجی برای 
ارتباط با مخاطبان و معرفی آنها توس��ط رسانه های دولتی و 
سازمان صدا و سیما نیز مطابق با این طرح ممنوع اعالم شده 
اس��ت. در صورت تصویب این طرح، هر گونه ارائه خدمت در 

پیام رسان های اجتماعی به اشخاص کمتر از 18 سال باید با 
اجازه ولی قانونی آنها صورت گیرد. مطابق با طرح صیانت از 
حقوق کاربران در فضای مجازی و س��اماندهی پیام رسان های 
اجتماعی، هیئت ساماندهی و نظارت موظف است که صندوق 
حمایت از محتوا تشکیل دهد و دستورالعمل حمایت از تولید 
محتوای ایرانی اسالمی در پیام رسان های داخلی را تهیه کند. 
مطابق با این طرح استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسان 
های خارجی در کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف 
اس��ت بالفاصله نسبت به مسدود سازی موقت آن پیام رسان 
خارجی اقدام کند. در حوزه ضمانت اجرایی نیز در این طرح 
آمده است که هر شخصی بدون رعایت مواد قانونی این طرح 
مبادرت به عرضه و یا ارائه پیام رسان اجتماعی کند و با نقض 
تدابیر مسدودسازی، موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد 

به حبس و جزای نقدی درجه 6 یا هر دو محکوم می شود.

یك کارشناس بازار سرمایه:
نقدینگی به سمت سهامداران آینده دار حرکت می کند

یك کارشناس تشریح کرد :
طرح رئیسی برای ساخت میلیون ها مسکن تورم زا است 

طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی در دستور کار مجلس قرار گرفت
حضور مقامات امنیتی برای نظارت برپیام رسان های اجتماعی
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فرانس�ه   و  آمری�کا  خارج�ه  وزرای 
نس�یت به احتمال شکس�ت مذاکرات 

احیای برجام به ایران هشدار دادند.
"آنتون��ی بلینکن" وزیر خارجه آمریکا که 
به فرانس��ه سفر کرده نس��بت به پیشرفت 
برنامه هسته ای ایران و تاثیر آن بر شکست 

مذاکرات احیای برجام هشدار داد.
او در نشس��ت خبری مشترک با "ژان ایو 
لودریان" همتای فرانسوی در شهر پاریس 
گفت:" اگر پیش��رفت برنامه هسته ای ایران 
ادام��ه پیدا کن��د و اگر ای��ران به چرخش 
س��انتریفیوژهای پیچیده تر در سطح باالتر 
ادامه دهد به جایی می رس��یم که بازگشت 
ب��ه پارامتره��ای اصلی توافق هس��ته ای به 

صورت عملی بسیار دشوار خواهد شد."
وزیر خارجه آمریکا همچنین با هش��دار 
نسبت به اینکه پیش��رفت برنامه هسته ای 
ایران ممکن اس��ت به غیرقابل حل ش��دن 
اختالفات موجود بینجامد گفت کش��ورش 
هن��وز اختالفاتی ج��دی با ای��ران در روند 

مذاکرات احیای برجام دارد.
بلینکن هشدار داد کشورش ممکن است 
در آینده قید بازگشت به برجام را بزند. این 
هش��داری بود که "ژان ای��و لودریان" وزیر 

خارجه فرانس��ه نیز در این نشس��ت خبری 
مطرح کرد و گفت:" ما انتظار داریم مقامات 
ایرانی تصمیمات نهای��ی را بگیرند - بدون 
ش��ک تصمیمات دش��واری است که امکان 

می دهد مذاکرات به نتیجه برسد".
وزرای خارجه آمریکا و فرانسه توپ را در 
زمین ایران دانستند و اعالم کردند تصمیم 
گیری های دش��وار باید از س��وی مقامات 
ایران گرفته شود تا مذاکرات وین به نتیجه 

برسد.

 در مقابل مقام��ات ایرانی نیز می گویند 
تصمیمات دشوار با مقامات آمریکایی است 
و آنها باید برای احیای برجام از قید صدها 
تحریمی که ط��ی دوران ترامپ علیه ایران 

وضع شده بگذرند.
"س��عید خطیب زاده" س��خنگوی وزارت 
خارجه ایران در واکنش به اظهارات وزرای 
خارجه فرانسه و آمریکا اعالم کرد:" موضع 
ما از ابت��دای مذاکرات  وین تا االن تغییری 
نکرده اس��ت، ما خواس��تار لغو تحریم های 

آمریکا، راس��تی آزمایی آنها و سپس توقف 
اقدام��ات جبران��ی و از س��رگیری اجرای 
تعهدات ایران هستیم. این طرف های مقابل 

هستند که باید تصمیم خود را بگیرند."
ای��ران از آمریکا م��ی خواهد همه تحریم 
های 3 س��ال گذشته علیه ایران را لغو کند 

.
در مقاب��ل ای��االت متحده آمری��کا که با 
خروج یکجانبه از برجام در سال 2018 این 
توافق بین المللی را نقض کرده اصرار دارد 
ایران باید نخست به تعهدات برجامی خود 
بازگردد و س��پس لغو تحریم ها به صورت 

پلکانی و تدریجی انجام شود.
از سوی دیگر بنا به نظر ناظران و آگاهان 
از روند مذاکرات وین، ایاالت متحده آمریکا 
قص��د دارد تحریم ها را به صورت موقت  4 
تا 6 ماهه تعلی��ق کند و حاضر به لغو همه 
تحریم های دوران ترامپ علیه ایران نیست 
و این مس��اله گره اصلی مذاکرات وین شده 
اس��ت. بلینکن در پاسخ به اینکه چه زمانی 
ممکن است ایاالت متحده از مذاکرات وین 
خارج ش��ود، تاریخ مش��خصی اعالم نکرد 
اما گفت این تاریخ در حال نزدیک ش��دن 

است.

احتمال شکست مذاکرات وین
آمریکا و فرانسه به ایران هشدار دادند

خبر
روزنامه صبح ایران

قاض�ی دادگاه مینیاپولی�س امریکا پلیس قاتل جرج فلوید را به 22 س�ال و نیم 
زندان محکوم کرد.

دادستان کل ایالت مینه سوتا می گوید این طوالنی ترین حبس در تاریخ قضایی آمریکا برای 
یک افسر سابق پلیس است.

 قاضی به هنگام قرائت حکم خود گفت که این مدت زندان را به علت »س��وء اس��تفاده« 
دریک ش��ووین در یونیفورم پلیس از »اعتماد و قدرتی« که به او اعطاء شده بود و همچنین 

نشان دادن »بی رحمی« نسبت به جورج فلوید در نظر گرفته است.
 ع��الوه بر تحمل 270 ماه زندان، دادگاه دریک ش��ووین را تحت عنوان »مجرم یغماگر« 
وارد فهرس��ت دائمی دادس��تانی کرد و به همین علت او را تا پایان عمر از مالکیت و حمل 

سالح محروم کرد.

 اعضای خانواده جورج فلوید از حکم دادگاه اس��تقبال کرده اند و گفته اند »خشونت پلیس 
باالخره مورد توجه قرار گرفته است«.

"بن کرامپ" وکیل خانواده جورج فلوید عصر جمعه، 25 ژوئن، و دقایقی پس از صدور حکم 
در توییتر نوشت: »این حکم تاریخی برای خانواده فلوید و ملت ما مرهمی است و ما را یک 
قدم به پاسخگو کردن )مجرمان( در برابر قانون نزدیک تر می کند«. "بریجیت فلوید" خواهر 
جورج فلوید هم در واکنش به این حکم گفت آن را »نش��انه ای از این که باالخره خش��ونت 
پلیس جدی گرفته شده« می داند اما از نظر او برای مقابله با این خشونت »هنوز راه درازی 
در پیش اس��ت«.  جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، که در کاخ سفید با محمد اشرف غنی، 
همتای خود از افغانس��تان دیدار می کرد در نخس��تین واکنش به حکم دریک شووین گفته 

»متناسب به نظر می رسد اما هنوز جزییات آن را ندیده ام«.

22 سال زندان برای پلیس قاتل جرج فلوید

رییس جمهور گفت: ما هم در حال خرید واکس�ن و 
هم در حال تولید آن هس�تیم. قیمت واکسن خارجی 
هم مختلف اس�ت و کمتر یا بیش�تر از ۱۰ دالر اس�ت. 
قیمت واکس�ن داخلی را هم وزارت بهداشت بر اساس 
هزینه ها و سود آن محاسبه می کند. جای خیلی دعوا 
و نزاع هم نیس�ت که قیمت واکسن چقدر باشد. هنوز 

قیمت دقیقی مشخص نشده است.
حس��ن روحانی در جلسه س��تاد ملی مقابله با کرونا گفت: 
س��ال 99 حرف های بدون محاس��به برای تعطیلی مشاغل 
م��ی زدند. آم��وزش را به فضای مجازی بردی��م اما کنکور را 
برگزار کردیم و گفتیم نمی ش��ود برنامه میلیون ها جوان را 
برای یکی دو س��ال بهم بزنیم  وی با بیان اینکه ما از فضای 
مجازی هم بعدها می توانیم استفاده کنیم، افزود: بسته جامع 

معیشتی در حد توان کشور پراخت کردیم. در مالیات امهال 
دادیم، وام دادیم، در پرداخت هزینه آب و برق فرصت دادیم. 
کمکی برای مس��کن به مس��تاجران پرداخت کردیم. رئیس 
جمهور با بیان اینکه پلتفرم واکس��ن های داخلی مثل برکت 
با پاس��تور متفاوت اس��ت، اما هر دو واکس��ن مجوز دریافت 
کرده اند، بیان کرد: ممکن اس��ت هفته های آینده واکس��ن 
هایی مثل اس��پوتنیک داخلی به بازار بیاید یا واکس��ن رازی 
و فخرا ممکن اس��ت هفته ه��ا یا ماه های آین��ده به تدریج 
ب��ه بازار بیای��د. روحانی افزود: 16.8 میلیون دوز واکس��ن از 
کواک��س خریدیم، از چین 10 میلیون دوز و از روس��یه هم 
خری��د کردیم، اما کش��ور به ده ها میلیون دوز واکس��ن نیاز 
دارد. اگر 60 میلیون دوز از جمعیت کش��ور به واکس��ن نیاز 
داشته باشند، 120 میلیون دوز نیاز داریم و اگر دوز سوم هم 

نیاز باش��د، به 180 میلیون دوز نیاز خواهیم داشت؛ بنابراین 
ما هم در حال خرید واکسن و هم در حال تولید آن هستیم. 
قیمت واکس��ن خارجی هم مختلف است و کمتر یا بیشتر از 
10 دالر است. قیمت واکس��ن داخلی را هم وزارت بهداشت 
بر اس��اس هزینه ها و سود آن محاسبه می کند. جای خیلی 
دعوا و نزاع هم نیس��ت که قیمت واکس��ن چقدر باشد. هنوز 
قیمت دقیقی مشخص نش��ده است، اما بنای ما برای تعیین 
قیمت ریال است نه ارز. دوگانه بیخودی در این زمینه بوجود 

آمده که برخی به آن دامن می زنند.
رئی��س جمهور در پایان گفت: خیلی امیدواریم که تا پایان 
این دولت بتوانیم واکسیناسیون افراد سن باال را انجام دهیم و 
در زمان تحویل این دولت، چهار، پنج واکسن داخلی در بازار 

باشد تا با واکسیناسیون مردم، آن ها آرامش پیدا کنند.

آیی�ن بهره برداری از دس�تاورد های جدی�د فناوری 
اطالعات و طرح های عمرانی دس�تگاه قضایی با حضور 

رئیس قوه قضاییه برگزار شد.
آیت اهلل رئیسی در جریان این مراسم بیان داشت: تحول به 
معنای آن اس��ت که وضعیت موجود شناسایی شده و نسبت 
به ترس��یم وضعیت مطلوب اق��دام صورت گیرد و فاصله بین 
ای��ن دو وضعیت را ت��ا حد ممکن کم کنی��م و این امر را به 
منظور سهولت دسترسی مردم به عدالت انجام دهیم . رئیس 
ق��وه قضاییه اذعان ک��رد: اعالم به اینکه این 43 س��امانه ای 
که فعال ش��ده و انشاهلل تا آخر س��ال نیز سامانه های دیگری 
فعال می ش��ود، مجموعه این ها بتواند به رضایتمندی مردم و 

ارتباطات صحیح واحد های مختلف به هم کمک کند. آیت اهلل 
رئیس��ی تصریح کرد: در کار ثبت اسناد و امالک نیز سرعتی 
که نس��بت به کار ها صورت گرفته و فعال ش��دن سامانه های 
مختلف قابل تقدیر است. هم دقت در ثبت اسناد، هم سرعت 
در کار و هم افزایش رضایتمندی مردم بس��یار موثر اس��ت. 
رئیس قوه قضایی��ه در ادامه به موضوع بیرون بردن زندان ها 
از کالبد های ش��هری اش��اره کرد و بیان داشت: بیرون بردن 
زندان ها از کالبد های شهری امری است که در زمره تاکیدات 
قانون گذار است و ما نیز به عنوان مجری قانون در این راستا 
اق��دام کردیم و باید باز هم تالش بیش��تری کنیم تا هر چه 
می شود زندان ها را از کالبد شهری بیرون بیاوریم و در حاشیه 

شهر ها قرار دهیم؛  رئیس قوه قضاییه با بیان این که پیگیری 
کار تحول در دس��تگاه قضایی از ضروریات اس��ت گفت: قوه 
قضاییه نیازمند یک تحول بود و این تحول باید دنبال ش��ود 
و من یقین دارم با همکاران خوبی که چه در س��تاد و چه در 
اس��تان ها در دستگاه قضایی داریم این حرکت تحولی دنبال 
خواهد شد و تاکید من این است که نباید هیچ گونه وقفه ای 
در اقدامات تحولی صورت گیرد. آیت اهلل رئیس��ی با بیان این 
که افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از آثار حرکت 
تحولی در دس��تگاه قضایی اس��ت گفت: بخشی از مفاد سند 
تحول عملیاتی ش��ده و تا پایان س��ال 1400 نیز بخش باقی 

مانده آن اجرایی می شود.

ادامه از صفحه۱
... کاربران فشار بیشتری را تحمل کنند.

براساس این قانون عرضه و استفاده از پیام رسان های خارجی 
مس��تلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کش��ور است. 

جزئیات دیگر این طرح به این شرح است:
***مدیریت گذرگاه های اینترنت بر عهده نیروهای مس��لح 

قرار می گیرد.
***پهن��ای بان��د پیام رس��ان های خارج��ی را ب��ه نص��ف 

پیام رسان های داخلی می شود.
***تمام پیام رس��ان های خارجی بای��د در این پنجره ثبت 

شوند وگرنه باید مسدود شوند.
***قیم��ت پهنای بان��د داخلی باید یک س��وم پهنای باند 

بین الملل باشد.
***وزارت ارتباطات باید پهنای باند پیام رسان های خارجی 

را به نصف پیام رسان های داخلی برساند.
***هر شخصی مبادرت به عرضه، خرید و فروش »رمز ارز« 
بدون مجوز بانک مرکزی نماید حس��ب م��ورد مجازات های 
مقرر م��واد 18 و 18 مکرر قانون و مبارزه با قاچاق کاال و ارز  

محکوم می شود.
***در ای��ن طرح آمده هر کس��ی که برنامه ای بس��ازد که 
براس��اس آن امکان دسترس��ی به پایگاه های اینترنتی و پیام 
رس��ان های غیرقانونی مسدود شده را فراهم کند به حبس یا 

جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
***فعالیت کاربران و س��ازمان ها در پیام رسان های مسدود 
ش��ده مجازات تعزیری درجه 7 شامل جریمه نقدی و زندان 

است.
تمام مصوبات و قوانین استفاده و ارائه پیام رسان های داخلی و 

خارجی زیر نظر هیات ساماندهی و نظارت است.

در حد پیشنهاد
سید علی یزدی خواه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اس��المی  با بی��ان اینکه »طرح صیانت از حق��وق کاربران در 
فضای مج��ازی و س��اماندهی پیام رس��ان های  اجتماع��ی« از 
کمیس��یون فرهنگی برای قرار گرفتن در دستور صحن علنی 
به هیئت رئیس��ه ارائه شده اس��ت، گفت: مطالب مطرح شده 
در فضای مجازی درباره این طرح گمانه زنی اس��ت و احتماالً 
چن��دان منطب��ق بر حقیقت ط��رح نیس��ت. موضوعی مانند 
»مدیریت گذرگاه های اینترنت از سوی نیروهای مسلح« یک 
پیش��نهاد اس��ت که اگر طرح یاد شده در صحن بررسی شود 
ب��ه یک نحو، و اگر نمایندگان رس��یدگی به آن را بر اس��اس 
اصل 85 قانون اساسی به کمیس��یون مشترک واگذار کنند، 
مس��یر بررسی متفاوت خواهد شد.   وی اضافه کرد: نیروهای 
مسلح عهده دار حفظ و حراست فضای فیزیکی هستند و البته، 
فضای سایبری هم بخشی از درگاه ورودی هستند که نیاز به 
حفاظت دارد. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره کاهش 
پهنای باند پیام رس��ان های خارجی اظهار کرد: در این زمینه 
ش��ورای عالی فضای مجازی مصوبه داش��ت اما اجرا نشد. در 
طرح س��اماندهی مجلس ب��ر روی آن تأکید می کند و وجهه 
قانونی ارائه می دهد. مس��ئله پهن��ای باند و قیمت ها هر کدام 
بحث جداگانه ای اس��ت که در طرح صیانت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های  اجتماعی تصریح 
ش��ده باید به��ای اینترنت داخلی یک س��وم به��ای اینترنت 
بین الملل باش��د. البته مجلس در الیح��ه بودجه 1400 هم 
اج��ازه افزایش قیمت اینترن��ت را ب��ه وزارت ارتباطات نداد. 
یزدی خواه در پاس��خ به اینکه آیا فعالیت کاربران و سازمان ها 
در پیام رسان های مسدود شده مجازات در پی خواهد داشت، 
توضی��ح داد: ای��ن موضوع هم ج��ای بح��ث دارد. البته پیام 

رس��ان هایی که خارج از کش��ور ایران هس��تند، برای فعالیت 
داخل کش��ور حتماً باید نمایندگی داشته باشند و مسئله ای 
روشن است. نمی شود پیام رسانی خارج از کشور فعالیت کند، 
هیچ تعهدی را نپذیرد، مالیاتی را قبول نکند، نظارتی نباش��د 
و ه��ر کار می خواهد انجام دهد. وی اظهار کرد: برای حمایت 
توانمندی ها و کس��ب وکارهای داخلی، توسعه فضای مجازی 
و استفاده از محتواها، کمک به راه اندازی دولت الکترونیک و 
تسهیل استفاده کابران ایرانی از اینترنت باید اقداماتی را باید 
دنبال کرد که ارائه طرح س��اماندهی پیام رسان های اجتماعی 
در همین راستاست. در طرح مذکور بحث صندوق حمایتی و 

کمیسیون عالی تنظیم مقررات نیز مطرح شده است.
انکار وزیر ارتباطات

این در حالی است که چندی پیش وزیر ارتباطات این موضوع 
را باز هم مثل همیشه رد کرد و گفت: من متوجه ام که مردم 
از »شبکه ملی اطالعات« می ترسند، چون تبلیغ درستی نشده 

است.
او در این زمینه تصریح کرد :مسوولی می آید و می گوید فالن 
جرم انجام شده و اگر شبکه ملی اطالعات بود می توانستیم از 
آن جلوگیری کنیم. خب این س��یگنال بدی به مردم می دهد 

که قرار است مردم کنترل شوند.
محمد جواد آذری جهرمی در واپس��ین روزهای مس��وولیت 
خود در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: کلمه 
»اینترن��ت ملی« بارها گفته ام که جعلی اس��ت و وجود ندارد 
و امکان درس��ت شدنش نیس��ت. نه نگاه مقام معظم رهبری 
این اس��ت و نه نگاه شورای عالی فضای مجازی. حتی کسانی 
که در دل ش��ان با فضای مجازی مخالفت دارند وقتی جلوی 
دوربی��ن می آیند معجزه می ش��ود و می گوین��د نه ما مخالف 

فضای مجازی نیستیم.

رئیس جمهور در جلسه ستاد مقابله با کرونا: 
واکسن اسپوتنیك داخلی هفته های آینده به بازار می آید

رئیسی: 
همه زندان ها باید به بیرون شهر برده شود

مجلس شرایط سخت تری را برای مدیریت فضای مجازی اعمال می کند

چشم انداز مبهم مجلس برای کسب و کارهای اینترنتی

 موافقت رهبر انقالب 
با عفو تعدادی از محکومان

رییس قوه  قضائیه در نامه ای به رهبر انقالب پیشنهاد 
عف��و یا تخفیف و تبدیل مج��ازات این محکومان را که 
پرونده های عفو آنان در کمیس��یون عفو و بخش��ودگی 
بررس��ی ش��ده و واجد ش��رایط الزم تش��خیص داده 
ش��ده اند، ارائه کرد به مناسبت سالروز میالد با سعادت 
حضرت امام علی بن موس��ی الرضا علیه الس��الم و هفته 
ق��وه قضائیه، رهبر انقالب اس��المی با عفو یا تخفیف و 
تبدیل مجازات پنج هزار و یکصد و پنجاه و ش��ش تن 
)5156( از محکومان محاکم عمومی و انقالب، سازمان 
قضایی نیروهای مس��لح و تعزی��رات حکومتی موافقت 
کردند. حجت االس��الم والمس��لمین رئیسی رئیس قوه 
قضاییه به مناس��بت فرا رسیدن سالروز میالد حضرت 
امام رضا علیه الس��الم و هفته قوه  قضائیه در نامه ای به 
رهبر انقالب اس��المی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات این محکومان را ک��ه پرونده های عفو آنان در 
کمیسیون عفو و بخشودگی بررسی شده و واجد شرایط 
الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد 
در اجرای بند 11 اصل 110 قانون اساس��ی مورد قبول 

حضرت آیت اهلل خامنه ای قرار گرفت.

اسراییل :
 اوضاع خاورمیانه در دوران 

رئیسی متشنج تر می شود
یک مقام اس��راییل به بی��ان ادعاهایی در مورد ایران 
در دوره ریاس��ت جمهوری رئیسی پرداخت. به گزارش 
اسپوتنیک، الکساندر بن زوی، سفیر اسرائیل در روسیه 
مدعی ش��د: انتظار می رود که پ��س از انتخاب ابراهیم 
رئیس��ی به عنوان رئیس جمهور جدی��د ایران، تنش ها 
در خلی��ج فارس و خاورمیانه افزای��ش یابد. وی افزود: 
"من فکر می کنم که اوضاع متش��نج تر خواهد شد، زیرا 
رئیس جمهور جدید ایران، اوالً یک فوق اصولگرا است، 
ب��ا این ح��ال باید به ویژه درباره رویک��رد وی در مورد 
اس��رائیل بحث کنیم، وی اخیراً اعالم کرده اس��ت که 
کشورش "آماده برقراری ارتباط با همه به جز اسرائیل 
اس��ت". سفیر اسرائیل در روس��یه در ادامه مدعی شد: 
"ایران یک تهدید اس��تراتژیک برای ما است. این فقط 
مربوط به برنامه هسته ای آنها نیست؛ آنها مطمئناً یک 
برنامه هس��ته ای نظامی دارند. همچنین موضوع برنامه 
موشک های بالستیک آنها نیز وجود دارد، این موشک ها 
فقط تهدیدی برای اس��رائیل نیس��ت آنها موشک های 
بالس��تیک با برده��ای زیاد دارند اما اس��رائیل به آن ها 

نزدیک تر است و بیشتر در معرض خطر است"

آمریکا: 
همه تحریم های دوران ترامپ 

را لغو نمی کنیم
مقام آمریکایی تاکید ک��رد که تمام تحریم های دوران 
ترامپ قابل برداشتن نیس��ت. به گزارش ان پی آر، رابرت 
مالی نماینده آمریکا در امور ایران، گفت: ایران خواهان رفع 
همه تحریم های دوران ترامپ است، ما آماده رفع تحریم ها 
هستیم اما همه تحریم های علیه ایران را لغو نمی کنیم. اگر 
توافق مورد نظر ایران مناسب با توقعات و خواسته های ما 

نباشد، ما آماده خروج از مذاکرات هستیم.

خبر
یک نماینده مجلس: 

واکسیناسیون خبرنگاران باید 
سریع تر انجام شود

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید 
ک��رد: با توجه به فعالیت های دغدغه مند خبرنگاران باید 
هرچه سریع تر واکسیناسیون این قشر آغاز شود. محمدرضا 
رضایی کوچی با تاکید بر ضرورت حمایت از اصحاب رسانه 
و آغاز سریع تر واکسیناس��یون آنان، بیان کرد: ما همواره 
شاهد هستیم که در مقاطع حساس، اصحاب رسانه همواره 
در صحنه حاضر شده و در کنار مسئوالن در خدمت رسانی 
به مردم و مطرح ک��ردن دغدغه های زندگی آنان از هیچ 
تالشی دریغ نمی کنند. وی در ادامه اظهار کرد: اما متاسفانه 
آنطور که باید و شاید از این قشر در سالیان گذشته حمایت 
نشده و در حوزه های مختلف از جمله بحث حقوق و مزایای 
این عزیزان، بیمه و بویژه مس��کن این قش��ر زحمت کش 
شاهد این کوتاهی هستیم. رئیس کمیسیون عمران مجلس 
ادامه داد: حادثه دلخراشی که برای خبرنگاران در ماموریت 
کاری رخ داد از ای��ن امر حکایت دارد که تا به امروز حتی 
برای ماموریت خبرنگاران شرایط حداقلی ایمنی را در نظر 
نمی گیرند. توجه و حمایت از این قش��ر یک امر ضروری 
اس��ت و باید با جدیت بیشتری در جهت تحقق مطالبات 
آنان گام برداشت. نماینده مردم جهرم تصریح کرد: اکنون 
نیز واکسیناسیون کرونا برای این قشر که در تمام این مدت 
شیوع ویروس کرونا در صحنه بوده و هرجا مشکلی بوجود 
آمده و یا پیش از حضور مسئولین حتی در بیمارستان ها 
برای پوشش خبری و اطالع رسانی به صورت دغدغه مند 
پیگیر به گوش رساندن صدای مردم هستند، باید با جدیت 
دنبال ش��ود. رضایی در پایان تاکید کرد: امید است هرچه 
سریع تر بحث واکسیناسیون خبرنگاران آغاز شود. بنده نیز 
در مجلس ش��ورای اس��المی این موضوع را دنبال کرده تا 
هرچه سریع تر این گام برداشته شود. امیدواریم با پیگیری 
های مجلس و همراهی وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه 
با کرونا واکسیناس��یون خبرنگاران تا اواسط مرداد و هفته 

خبرنگار به سرانجام برسد.

بازگشت فوتبالیست نامدار 
مخالف نظام به کشور 

کمیته ملی المپیک از ماه های آغازین ورود صالحی امیری 
در حال س��اخت و تکمیل موزه ورزش ایران است. در این 
پروژه قرار اس��ت تندیس های بزرگان و اسطورهای ورزش 
و فوتبال ایران نیز س��اخته شود. تندیس 15 فوتبالیست 
بزرگ ایران به انتخاب مسئوالن و کارشناسان کمیته ملی 
المپیک و مشورت آن ها با فوتبالی ها و همچنین تندیس 
15 فوتبالیست دیگر به پیشنهاد کانون مربیان ساخته می 
شود. تندیس پرویز قلیچ خانی نیز در این پروژه ساخته می 
ش��ود و در موزه ورزش کمیته ملی المپیک قرار می گیرد. 
گویا سیدرضا صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک 
ساخت تندیس پرویز قلیچ خانی را به کانون مربیان اعالم 
کرده و همچنین خبر از تماسش با قلیچ خانی داده است. 
گویا صالحی امیری به کان��ون مربیان اعالم کرده حتی با 
پرویز قلیچ خانی برای بازگشت او به ایران تماس گرفته و از 
این پیشکسوت فوتبال ما دعوت کرده تا به کشور بازگردد. 
قلیچ خانی که در دوره پهلوی به دلیل مبارزات سیاس��ی 
اش از سوی ساواک دستگیر شده بود و برای مدتها پیراهن 
تیم ملی را از دست داد، هنگام پیروزی انقالب در تیم سن 
خوزه آمریکا بازی می ک��رد و پس از دوران حرفه ای بازی، 
مدتی هم فعالیت های سیاس��ی در مخالفت با جمهوری 
اسالمی داش��ت اما اکنون سالهاست که فعالیت پررنگ و 
جدیدی نداشته است  بازگش��ت او به کشور احتماال باید 
با برخی نهادهای امنیتی و نظارتی کشور از جمله شورای 
عال��ی امنیت ملی هماهنگ ش��ده باش��د، وگرنه صالحی 
امیری قطعا خودس��ر دست به چنین اقدامی نمی زد. باید 
دید موجبات بازگش��ت یکی از بزرگان تاریخ فوتبال ایران 
به کشور فراهم می شود و آیا پرویز قلیچ خانی به ایران باز 
می گردد؟ بازگش��ت قلیچ خانی می تواند به سالها دوری 
ستاره های ملی و سابق ورزش کشور از وطن پایان دهد و 
آغاز موج بازگشت آنها با سلیقه های مختلف به دامن خاکی 
که برای آن افتخار آفریدند، باش��د. سید ابراهیم رییسی ، 
رئیس جمهور منتخب در انتخابات س��یزدهمین دوره، در 
کنفرانس خبری بین المللی برای بازگشت ایرانیان خارج از 
کشور اظهار عالقه و امیدواری کرد و اعالم نمود که دولت او 
اقداماتی را در این زمینه انجام خواهد داد. باید منتظر ماند 

و اتفاقات ماه های آتی را به نظاره نشست.

انتقاد شدید مصطفی معین از اظهارات جهانپور: 
لقب پفیوزان تاریخ شایسته 

مدیران بی لیاقت است
مصطفی معین، وزیر اسبق علوم، با انتشار عکس و متنی 
در اینس��تاگرام اظهارات اخیر یک مقام دولتی در توئیتر 
را به باد انتقاد گرفت. معین نوشت: »پفیوز« در فرهنگ 
دهخدا به معنی »سس��ت و ضعیف و بی��کاره و پخمه« 
اس��ت! حال باید دید که آیا کاربرد این واژه، شایسته چه 
کس��انی است، مردم بی پناه و غیرمصون در برابر پاندمی 
کووی��د-19 یا مدیران��ی که غی��ر از بی کفایتی و ضعف 
مدیریت، اندوخته دیگ��ری به جز توهم دانایی، بی ادبی، 
طلبکاری از مردم، تبختر و تملق چیزی در بساط ندارند! 
تاکن��ون فقط 2/1 درصد از مردم ایران دو دوز واکس��ن 
کرونا را دریافت کرده و مصونیت یافته اند در صورتی که 
میانگین جهانی آن به 2/17 درصد رسیده است! این چه 
افتخاری اس��ت که ایران در بین کل کش��ورهای منطقه 
نیز آخرین رتبه را در زمینه واکسیناسیون عمومی دارد! 
هم اکنون با ادامه واردات و تزریق قطره چکانی واکس��ن، 
سالمندان و دردمندان مظلوم ایرانی در صف ها و ازدحام 
غیربهداشتی مراکز تزریق واکسن بالتکلیف و سرگردان 
و در معرض آسیب بیشتری قرار دارند! فرصت سوزی این 
مدیران در تهیه واکسن کرونا که علی رغم گزافه گویی های 
مکرر، به تلفات انسانی منجر شده به خوبی نشان دهنده 
ش��خصیت و مدیریت این آدم های تازه به دوران رسیده 
است! از دولت و مراجع قضائی ذی ربط خواستار رسیدگی 
به فعل و انفعاالت اداری و مالی، چگونگی ساز و کارهای 
تصمیم گیری در س��ازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و 
رفتار موهن سخنگوی آن هستیم. عملکرد و رفتاری که 
موجب نارضایتی مردم، اعتراض داروسازان و داروخانه ها 

و جامعه پزشکی شده است
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ادامه از صفحه۱
... همچنی��ن در این طرح آمده  عرضه و ارائه خدمات 
پیام رس��ان های اجتماع��ی داخلی و خارجی در کش��ور 
مس��تلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کش��ور 
اس��ت. در واقع فعالیت این پیام رس��ان ها )اعم از داخلی 
و خارجی( مش��روط به تایید هیات ساماندهی و نظارت 
خواهد بود و در غیر این صورت فعالیت شبکه اجتماعی 
مذکور در کش��ور غیرقانونی اس��ت. در ای��ن ماده اعالم 
ش��ده ش��ده وزارت ارتباطات موظف است دسترسی به 
پیام رس��ان های غیرمجاز را محدود سازد. با این تفاسیر 
ش��بکه اجتماعی مانند اینستاگرام در جرگه شبکه های 
غیرمج��از قرار می گی��رد و احتمال فیلتر ش��دن آن در 
صورت تصویب این قانون بس��یار باالس��ت، شبکه های 
اجتماعی دیگر نیز در همی��ن جرگه قرار می گیرند. در 
واقع به بیانی س��اده تر و به طور مثال اینستاگرام باید 
یک شرکت قانونی ایرانی را به عنوان نماینده خود در 
کش��ور ما معرفی کند؛ امری که با توجه به تحریم ها و 
مسائل دیگر بعید به نظر می رسد و همین مسئله  است 
که احتماال در نهایت به مس��دودیت همه ش��بکه های 
اجتماعی خارجی منتهی می ش��ود. بنابر این به زودی 
باید شاهد بیکاری خیلی از کسانی باشیم که از طریق 
پیام رس��ان های خارجی امرار معاش می کنند.  بطور 
خالصه باید بگوییم این طرحی است که برخی فعاالن 
ICT معتقدن��د بندهای آن به جای صیانت از کاربران 
در فض��ای مجازی، راهی برای مح��دود کردن آنها در 
اینترنت اس��ت. چرا که برای نمونه ورودی و خروجی 
پهنای باند کش��ور که به تازگی آزادس��ازی آن شروع 
ش��ده از دول��ت گرفته و به نیروهای مس��لح س��پرده 
می ش��ود یا وزارت ارتباطات مکلف می شود پهنای باند 
اس��تفاده کنندگان از پیام رسان های خارجی را دو برابر 
استفاده از پیام رسان های داخلی حساب کند. از طرفی 
کسانی که از فیلترشکن استفاده کنند مجازاتی مانند 
حبس و جزای نقدی در انتظارشان خواهد بود. از سویی 
دیگر یکی از نکات دیگر طرح س��اماندهی پیام رسان ها 
این اس��ت که »به منظور حفظ پایداری زیرساخت ها 
و س��امانه های پیام رس��ان های موثر متناسب با سطح 
اهمی��ت آنها مکلف به رعایت اص��ول و ضوابط پدافند 
غیر عامل سایبری )پدافند سایبری(« هستند. در این 
طرح تاکید ش��ده اس��ت که اصول و ضوابط مربوط در 
این زمینه توس��ط س��ازمان پدافن��د غیرعامل اعالم و 
توسط هیات ساماندهی و نظارت ابالغ خواهد شد. در 
اینجا مشخص نیست چرا به جای وزارت ارتباطات باید 
پدافند غیرعامل س��ایبری که از آن نهادهای تازه نفس 

است عهده دار این کار باشد.

یادداشت سردبیر
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س�خنگوی صنعت برق گفت: برای 
اینک�ه از واحده�ای برقاب�ی بی نیاز 
ش�ده و یا کمتر اس�تفاده کنیم باید 
بین ۶ هزار تا ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه 
جدید بسازیم که رقم سرمایه گذاری 
برای ساخت این میزان نیروگاه بیش 

از 2۳۰ هزار میلیارد تومان است.
مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با 
ایلنا، درباره تاثیر تحریم بر عدم توس��عه 
نیروگاهی و بروز خاموش��ی اظهار داشت: 
در واقع تحریم و عدم توس��عه نیروگاهی 
یک��ی از دالی��ل چالش کمب��ود برق در 

کشور است. 
وی افزود: نیروگاه های برقابی در س��ال 
گذشته حدود 10 هزار مگاوات تولید برق 
داشتند اکنون به طور متوسط نباید بیش 
از 4 ه��زار مگاوات از برقابی ها اس��تفاده 
کنیم تا امکان تامین برق در ماه های گرم 
پیش رو را داش��ته باشیم، بنابراین امسال 
به علت کاه��ش بارندگی 6 هزار مگاوات 
کاهش در تولید برق نیروگاه های برقابی 

داریم.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: برای 
اینکه از واحدهای برقابی بی نیاز شده و یا 
کمتر اس��تفاده کنیم بای��د بین 6 هزار تا 
10 هزار مگاوات نیروگاه جدید بس��ازیم 

که رقم س��رمایه گذاری برای ساخت این 
میزان نیروگاه بیش از 230 هزار میلیارد 
توم��ان بوده که س��رمایه گذاری بس��یار 

سنگینی است.
وی تاکید کرد: عالوه بر ساخت نیروگاه 
جدید راهکارهای مدیریت مصرف را هم 
باید همچنان پیش ببریم، بنابراین جهت 
کاهش وابس��تگی به نیروگاه های برقابی 
باید چند ه��زار میلیارد س��رمایه گذاری 
داش��ته باش��یم، باید مناب��ع عمومی و یا 

منابع��ی را که در اختیار بخش خصوصی 
اس��ت به خدم��ت بگیریم، البت��ه به نظر 
می رسد راه اقتصادی تر و بهینه تعادل بین 
تولید و مصرف، افزایش توسعه نیروگاه ها 
و اجرای ت��وام طرح های مدیریت مصرف 

است.
رجبی مش��هدی درباره می��زان واردات 
برق در سال جاری گفت: به طور متعارف 
م��ا بین 400 ت��ا 500 م��گاوات واردات 
داشته ایم، اما در سال جاری به عدد 650 

مگاوات هم رس��یده، قطع��ا طی روزهای 
آتی به 700 مگاوات هم خواهد رسید که 

تقریبا 1,8 برابر سال گذشته است. 
وی افزود: واردات برق از ترکمنس��تان، 

آذربایجان و ارمنستان انجام می شود. 
سخنگوی صنعت برق همچنین درباره 
صادرات بیان داش��ت: میزان صادرات از 
واردات بس��یار کمتر و به حداقل ممکن 
رس��یده و یک س��وم دوره های قبل شده 

است.

واردات برق ایران ۱/8برابر شد
نیاز به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری برای کاهش خاموشی ها

انـرژی
روزنامه صبح ایران
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کمیسیون انرژی مجلس میزبان وزیر نفت می شود

اولی�ن میدان گازی ه�زار و ۵۰۰ متری خودکار چین 
 )۱.Deep Sea No( »به نام »دریای عمیق شماره یک
در آب های عمیق این کش�ور به صورت رس�می تولید 

خود را آغاز کرد.
به گ��زارش ایرنا، ش��ینهوا دیروز اعالم ک��رد: عملیات این 
میدان گازی که در فاصله 150 کیلومتری ش��هر »سانیا« در 
اس��تان جزیره ای »های نان« واقع در جنوب چین قرار دارد، 
نماد قابلیت این کش��ور در حفاری های فوق العاده در آب های 

عمیق برای کشف گاز و نفت محسوب می شود.
فعالی��ت رس��می این میدان گازی در حالی اس��ت که این 
قابلیت در چین پیش از این در عمق 300 متری ثبت ش��ده 

است. 

بر اس��اس اعالم مس��ئوالن ش��رکت ملی نف��ت فالت قاره 
چین، تولید در این میدان گازی که در س��ال 2014 میالدی 
کشف شده، از اهمیت بسیار زیادی در زمینه تضمین امنیت 

انرژی ملی و بهینه سازی ساختار انرژی کشور و ارتقاء توسعه 
اقتصادی منطقه ای برخوردار است.

ب��ه گفته یک مق��ام مس��ئول در اداره ملی ان��رژی چین، 
»دری��ای عمیق ش��ماره ی��ک« بیانگر پیش��رفت مهمی در 
اکتشاف و توسعه نفت و گاز در آبهای عمیق این کشور است 
که نشان دهنده پتانسیل بزرگ و چشم انداز گسترده چین در 

منطقه می باشد.
پیش بینی می ش��ود این می��دان گازی س��االنه 3 میلیارد 

مترمکعب گاز طبیعی تولید کند.
اکتشاف، توسعه، ساخت و بهره برداری از این میدان گازی 
باعث توس��عه صنایع کشتی س��ازی، فوالد، الکترومکانیک و 

سایر صنایع در جنوب چین شده است.

سهم خاورمیانه از واردات نفت خام هند در ماه مه به 
کمترین مقدار در 2۵ ماه اخیر رسید.

به گزارش رویترز، داده های نفتکش ها نش��ان داد که سهم 
خاورمیانه در واردات نفت خام هند در ماه مه کاهش یافته و 

به کمترین مقدار در 25 ماه گذشته رسیده است.
س��ومین واردکننده بزرگ نفت در ماه مارس و در واکنش 
به امتناع س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نف��ت )اوپک( از 
درخواس��ت هند برای افزایش تولید نفت، از پاالیش��گاه های 

خود خواسته بود به منابع واردات نفت تنوع بخشند.
سومین اقتصاد بزرگ آسیا در ماه مه به طور میانگین روزانه 
حدود 4 میلیون و 200 هزار بش��که نفت وارد کرد، در حالی 
ک��ه این رقم کمت��ر از ماه آوریل بود، واردات این کش��ور در 

این ماه نس��بت به مدت مشابه پارسال  31.5 درصد افزایش 
داشت.

سهم خاورمیانه از واردات نفت هند در ماه مه کاهش یافت 

و به 52.7 درصد رس��ید که پایین ترین رقم از آوریل س��ال 
2019 بود. این رقم از ماه آوریل امس��ال هم )با س��هم 67.9 

درصد( کمتر بود.
در ای��ن ماه واردات هند از عربس��تان  - ک��ه پس از عراق 
دومین صادرکننده بزرگ نفت به دهلی اس��ت - نس��بت به 
مدت مش��ابه پارسال حدود یک چهارم کاهش یافت. واردات 
این کشور از امارات متحده عربی هم 39 درصد کاهش یافت 
و جایگاه این کش��ور در میان صادرکنن��دگان بزرگ نفت به 

هند، از سوم به هفتم نزول کرد.
پاالیش��گران هندی ب��رای جبران این کاه��ش واردات به 
کشورهای آمریکای جنوبی، ایاالت متحده آمریکا و مدیترانه 

روی آوردند.

مدیر تعمیرات تجهیزات صنعتی و ماش�ین آالت 
فراین�دی مناطق نفتخیز جنوب گف�ت: طراحی و 
س�اخت نوآورانه  تجهیزات کنترل فوران چاه های 
پرفش�ار نف�ت و گاز برای نخس�تین ب�ار، با تالش 
متخصص�ان و کارشناس�ان داخل�ی صنع�ت نفت 

کشور در این شرکت با موفقیت تحقق یافت .
به گزارش ش��رکت ملی مناطق نفتخی��ز جنوب امید 
کیان��ی بی��ان ک��رد: در راس��تای مهار ف��وران و کنترل 
آتش چاه های پرفش��ار ب��ا روش  TOP KILL  نیازمند 
تجهیزاتی هستیم تا در هنگام بروز  حوادثی مانند فوران 
چاه رگ سفید، نیروهای عملیاتی به سرعت بتوانند برای 

خاموش کردن آتش اقدام کنند.  
وی اف��زود: به  همین منظور و با درخواس��ت اداره کل 
حفاری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب این تجهیزات 
طراحی و س��اخته شد که نش��ان از توانمندی نیروهای 

متخصص این کارگاه برای انجام کارهای  بزرگ دارد. 
مدی��ر تعمی��رات تجهی��زات صنعتی و ماش��ین آالت 
فراین��دی مناطق نفتخیز جنوب با اش��اره ب��ه اینکه در 
مدت زمان کوتاهی کار ساخت این تجهیزات جمع بندی 
و آغاز ش��د ادامه داد: همزمان با سرعت عمل در  ساخت 
تجهیزات، به منظور اینکه این کار در س��طح بین المللی 
و در رقابت با ش��رکت های بزرگ س��ازنده قابل مقایسه 
باشد از دستگاه  CNC  استفاده شد تا قطعات با ظرافت، 
دقت باال در اندازه گیری و حساس��یت خاصی طراحی و 

ساخته شوند. 
کیان��ی بیان  ک��رد: حدود هزار قطعه در این دس��تگاه 
به کار رفته و تمامی قطعات آن از س��وی بازرس��ی فنی 
مدیری��ت  تعمیرات تجهی��زات صنعتی و ماش��ین آالت 
فرآیندی کنترل شده اند و در نهایت گواهی بهره برداری 

از آن نیز صادر خواهد شد. 
مج��ری عملیات کنترل ف��وران چاه ه��ای نفت و گاز 
ش��رکت ملی مناطق نفتخی��ز جنوب نی��ز گفت: فوران 

چاه ه��ای نفت و گاز یکی از غیرمتعارف ترین چالش های 
صنعت نفت در جهان اس��ت که امنیت اقتصادی و تولید 

پایدار  را  دچار مشکل می کند.  
مرتضی فوالدی افزود: فوران چاه ها با وجود برخورداری 
کارشناس��ان نفتی از دانش فنی و تجهیزات روز آمد، به 
لح��اظ ناش��ناخته بودن طبیعت و  رفت��ار چاه ها اجتناب 
ناپذیر اس��ت و از این رو توسعه فناوری های نوین در این 

زمینه در دستور کار شرکت های بزرگ قرار دارد.  
وی ادام��ه داد:به دنبال بروز حادثه ف��وران چاه 147 
رگ س��فید در سال 1396  که از شمار چاه های پرفشار 
 کش��ور است، ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ایجاد 
زیرس��اخت های مطمئن با اس��تفاده از فناوری جدید را 

مدنظر قرار  داد . 
وی گفت: این امر موجب شد تا با کاربست  ظرفیت های 
داخلی در زمینه س��اخت تجهیزات مهار فوران و کشتن 
چاه ها از سطح به روش  )TOP KILL(  اقدامات موثر و 

در حد  استاندارد تعریف و در مرحله اجرا قرار گیرد .
وی بی��ان کرد: به همت متخصصان و تالش��گران این 
شرکت ساخت تجهیزات تخصصی مهار فوران چاه ها در 
کارگاه مرکزی ناحیه  صنعتی کارون از بهمن س��ال 99 
شروع و در س��ال 1400 که سال "تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها" نامگذاری شده ، شاهد  رونمایی از تعدادی 

از تجهیزات راهبردی در این ارتباط خواهیم بود  . 
ف��والدی گف��ت: ب��ا توج��ه به وج��ود تفک��ر جهادی 
در مجموع��ه مناط��ق نفتخی��ز جنوب اع��م از مدیران، 
کارشناسان و متخصصان و همیاری و  همکاری مستمر و 
موثر مدیریت تعمیرات توربین، کارگاه مرکزی،  مدیریت 
فن��ی و س��ازمان کنترل فوران چاه ها و ب��ا بهره گیری از 
 امکانات ش��رکت و س��ازندگان داخلی و انج��ام مراحل 
طراحی و تهیه نقشه ها، ساخت بیش از 10 تجهیز برای 

نخستین بار در کشور وارد  فاز اجرایی شد .
مج��ری عملی��ات کنترل ف��وران چاه ه��ای نفت وگاز 

ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اش��اره به حفاری 
و بهره ب��رداری از چاه های الیه  خامی در مناطق نفتخیز 
جنوب کشور که دارای فشار باالی 10 هزار پوند بر اینچ 
مربع )پام( اس��ت، تامین امکانات و فناوری  هوش��مند و 
فوق س��نگین را بس��یار ضروری دانست و افزود: ساخت 
تجهی��زات کنت��رل فوران چاه ه��ا عالوه بر نی��از داخلی 
می توان��د  نیازهای منطقه را تامین و ب��ا توجه به وجود 
دان��ش فنی، کش��ور را ب��ه قطب مهار ف��وران چاه ها در 

خاورمیانه مبدل سازد .
وی بیان کرد: پروژه ساخت تجهیزات در پنج فاز کاری 
تعریف و در گام نخس��ت ساخت 2 دس��تگاه آتی واگن 
فوق پیش��رفته  هیدرومکانیکال،  10 دس��تگاه استینگر 
با سیس��تم قفل ش��ونده داخلی پیش��رفته و دو دستگاه 
مس��دود کننده پیستونی آغاز ش��ده که به نام   شهیدان 
حاج قاس��م سلیمانی، کاظمی و حججی مزین و با اتمام 

مراحل ساخت رونمایی می شوند .
بر اس��اس این گ��زارش، ب��رآورد قیمت س��اخت این 
تجهی��زات چهار هزار میلیارد ری��ال بود که با اهتمام به 
وجود بخش��ی از کاال و مواد در شرکت و  تجهیزات فنی 
کارگاه مرک��ز اه��واز پیش بینی می ش��ود با صرف مبلغ  
200 میلیارد ریال ش��اهد تجهیز مناطق نفتخیز جنوب 
به امکانات  تخصصی برای مهار فوران چاه های پرفش��ار 

باشیم. 

حفاری های فوق العاده چین در آب های عمیق؛
بهره برداری از اولین میدان گازی خودکار ۱۵۰۰ متری

افت قابل توجه سهم خاورمیانه از واردات نفت هند

برای نخستین بار؛
ایران به ساخت نوآورانه تجهیزات کنترل فوران چاه دست یافت

عراق تا 202۵ از واردات گاز 
ایران بی نیاز می شود

وزارت نفت عراق قصد دارد با جذب س��رمایه گذاری 
در میادی��ن گازی 90 درصد از گاز مورد نیاز خود برای 

تولید برق را تا 2025 در داخل تولید کند.
ب��ه گزارش عرب نیوز، احس��ان عبدالجب��ار وزیر نفت 
عراق گفت: وزارت نفت این کشور قصد دارد پیمانکاری 
برای س��رمایه گذاری در میدان گازی عکاظ جذب کند 
تا بتواند ت��ا 2025، چهار هزار میلیون فوت مکعب گاز 
تولید کند. به این ترتیب عراق 90 درصد از نیاز خود به 

گاز طبیعی برای تولید برق را تامین خواهد کرد.
عراق برای همگام ش��دن با رش��د جمعیت تا 2030 
به گاز بیش��تری جهت تولید ب��رق نیاز دارد. انتظار می 
رود ت��ا آن زمان 10 میلیون نفر به جمعیت عراق اضافه 

شوند.
وزی��ر نفت عراق اظهار داش��ت این کش��ور هنوز هم 
15 درص��د از گاز م��ورد نیاز خ��ود را وارد خواهد کرد. 
زیرس��اخت های الزم برای بازگش��ایی پایانه های جدید 
واردات گاز از س��ایر کش��ورها مث��ل قطر ه��م در حال 

ساخت است.
ع��راق در ح��ال حاض��ر ح��دود 3500 میلیون فوت 
مکع��ب گاز طبیعی مص��رف می کند ک��ه 1300 فوت 
مکع��ب از آن در عراق تولید ش��ده و باقی از ایران وارد 
می ش��ود.  عبدالجب��ار تاکید کرد کش��ورش در واقع به 

4500 میلیون فوت مکعب گاز نیاز دارد.
عراق قصد دارد طی س��ال های آینده چندین نیروگاه 
برق با مشارکت ش��رکت های بین المللی و عربی بسازد 
که برخی از آنها از انرژی خورشیدی و برخی هم از گاز 

استخراج شده همراه با نفت استفاده خواهند کرد.

تراز تولید و مصرف برق 
بغرنج تر شد

آخرین وضعیت تراز تولید و مصرف برق در روزهای 
گرم پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.

ب��ه گزارش ایس��نا، همایون حایری مع��اون برق و 
انرژی وزیر نیرو در جلسه  بررسی وضعیت مصرف و 
تولید صنعت برق، با بیان  اینکه هم اکنون نیروگاه ها 
در حداکثر ش��رایط تولید ق��رار دارند اما نیاز مصرف 
در هفت��ه جاری ب��ه دلیل گرمای ش��دید این روزها 
افزایش بیشتری خواهد یافت، اظهار کرد: کرد: تمام 
هماهنگی ها و تالش ها برای عبور از شرایط کنونی و 

پرهیز از اعمال خاموشی برق است.
وی افزود: با توجه به شرایط پیش رو، انتشار جداول 

احتمالی خاموشی باید با دقت بیشتری ادامه یابد.
در این نشس��ت همچنین محمدحسن متولی زاده 
مدیرعام��ل توانیر نیز بر ضرورت رعایت س��قف های 
تعیین ش��ده مصرف در اس��تان ها و اجرای مصوبات 
باالدستی تاکید کرد  و گفت: پایداری برق کل کشور 
و ب��ه ویژه بیمارس��تان ه��ا و مراکز درمان��ی در این 

شرایط کرونایی ضرورت دارد.
وی با اشاره به برگزاری کنکور سراسری در انتهای 
هفته جاری، برضرورت هماهنگی با سازمان سنجش 
در جهت تامین برق مراکز برگزاری این آزمون مورد 
تاکید قرار داد و اظهار کرد: مدیریت منابع آبی پشت 
س��دها برای تداوم تامین آب و برق تا پایان تابستان 
اهمیت دارد. منابع آبی ذخیره ش��ده در پشت سدها 
برای مصارف شرب و آبیاری کشاورزی نیز باید مورد 

استفاده قرار گیرد.
مدیرعامل توانیر با اش��اره به ض��رورت هماهنگی 
های بیش��تر با صنایع بزرگ در استان ها خاطرنشان 
کرد: در کن��ار همه این فعالیت ه��ا، همه در منازل 
نی��ز باید با کاهش مصرف برق از طریق س��ه راهکار 
ساده تنظیم کولرهای گازی روی 25 درجه، استفاده 
از دور کند کولرهای آبی و عدم اس��تفاده از وس��ایل 
پرمصرف برقی در س��اعات بع��د از ظهر )12 تا 18(، 
در حفظ پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی 

کمک کنیم.

با اجرای طرح خط دریایی
قابلیت گازرسانی به جزیره 

خارک مهیا می شود
مدیرعامل ش��رکت گاز استان بوشهر با بیان اینکه 
تاکن��ون نزدیک به 99.2 درصد از جمعیت ش��هری 
استان گازرسانی شدند، اعالم کرد که با اجرای طرح 
خط دریایی قابلیت گازرس��انی به جزیره خارک مهیا 

می شود.
به گزارش ش��رکت ملی گاز ایران، مس��لم رحمانی 
اظهار کرد: هدف اصلی ش��رکت گاز اس��تان بوشهر، 
بهره من��دی همه مردم اس��تان از گاز طبیعی بوده و 
تاکنون بیش از 7200 کیلومتر ش��بکه گاز در استان 

اجرا شده است.
وی تصریح کرد: استان بوشهر 40 شهر دارد که از 
این تعداد، تاکنون 39 ش��هر از گاز طبیعی بهره مند 

شده اند.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر افزود: تنها یک 
ش��هر استان بدون گاز اس��ت و آن هم جزیره خارک 
اس��ت که در صورت اجرایی شدن طرح خط دریایی، 

قابلیت گازرسانی به این جزیره نیز مهیا می شود.
رحمان��ی در پای��ان، با بیان اینک��ه تاکنون 3229 
کیلومتر ش��بکه گذاری ش��هری و 628 کیلومتر خط 
تغذیه و انتقال در اس��تان بوش��هر انجام شده است، 
گف��ت: ب��ا گازرس��انی به ش��هرهای اس��تان، زمینه 
بهره من��دی 234 هزار و 643 خانوار ش��هری از گاز 

طبیعی فراهم شده است.

عربستان: 
اوپک در مهار تورم مؤثر است

وزیر انرژی عربس��تان معتقد اس��ت که اوپک در 
مهار تورم نقشی مؤثر دارد.

ب��ه گزارش بلومبرگ، عبدالعزیز بن س��لمان، در 
کنفرانسی که به میزبانی بانک آمریکا برگزار شد و 
درست چند ساعت پس از رسیدن قیمت نفت خام 
برنت به باالی 75 دالر برای هر بشکه - اعالم کرد 
که س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( و 
متحدانش )ائتالف اوپک پالس( در مهار فشارهای 

تورمی نقش داشته است.
این اظهارات وی در شرایطی مطرح شد که گفته 
می ش��ود کش��ورهای اوپک پالس در حال مذاکره 
ب��رای افزایش بیش��تر تولی��د در ماه ه��ای آینده 

هستند.
این ائتالف قرار اس��ت در نشستی آنالین درباره 
سیاس��ت تولید در ماه اوت و پ��س از آن تصمیم 

بگیرد.
وزی��ر انرژی عربس��تان گفت: ب��ا تضمین اینکه 
بازار از کنترل خارج نمی شود، در مهار تورم نقش 

داشته ایم.
بن سلمان هشدار داد که معلوم نیست قیمت ها 
به دلیل عرضه و تقاضای واقعی افزایش یافته اند، یا 
افزای��ش آنها تحت تأثیر انتظارها و پیش بینی های 

خوش بینانه بوده است.
وی تصری��ح کرد: اوپ��ک پالس بای��د همچنان 
محتاط باشد، زیرا بازار نفت از نوسان های ناشی از 

همه گیری ویروس کرونا رهایی نیافته است.
وزیر انرژی عربس��تان گفت: باید محتاط باشیم، 
اما این احتیاط به معنای آن نیست که نباید کاری 
انج��ام دهی��م، بلکه باید مطمئن ش��ویم هیچ گام 

اشتباهی برنمی داریم.
بن س��لمان اظهار کرد: اوپک پ��الس نمی تواند 
احتمال ش��یوع دوب��اره کرونا را در نظ��ر نگیرد و 
هش��دار داد احی��ای احتمالی تولید نف��ت ایران و 
ونزوئ��ال ابهام ه��ای ب��زرگ دیگری اس��ت که این 

ائتالف باید در نظر بگیرد.

 افزایش شمار دکل های 
 نفت و گاز آمریکا 

برای یازدهمین ماه پیاپی

ش��رکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعالم کرد که 
شمار دکل های نفت و گاز آمریکا برای یازدهمین 

ماه پیاپی افزایش یافته است.
ب��ه گزارش رویترز، ش��رکت های ان��رژی آمریکا 
با رس��یدن قیمت نفت به باالترین س��طح از سال 
2018 ش��مار دکل های حفاری نفت و گاز را برای 
یازدهمین م��اه پیاپی افزایش دادند، این در حالی 
اس��ت که تعداد دکل های حفاری نفت و گاز هفته 

گذشته ثابت ماند.
بیکرهیوز در گزارش خود آورده است که مجموع 
دکل ه��ای حفاری آمریکا در این هفته نس��بت به 
هفته پیش از آن با 470 دس��تگاه ثابت بوده، این 

تعداد باالترین رقم از ماه آوریل 2020 است.
بر اس��اس این گزارش، مجموع دکل های آمریکا 
نس��بت به مدت مشابه پارسال 205 دستگاه یعنی 
77 درصد افزای��ش یافته، تعداد دکل های حفاری 
همچنین 93 درصد نس��بت ب��ه ماه اوت 2020 - 

کاهش بی سابقه دکل ها - افزایش داشته است.
مجموع دکل ه��ای نفتی آمریکا در هفته منتهی 
به 25 ژوئن )جمعه، چهارم تیرماه( نسبت به هفته 
پیش از آن یک دس��تگاه کاه��ش یافت و به 372 
دستگاه رسید، در حالی که شمار دکل های گازی 
یک دستگاه افزایش یافت و به 98 دستگاه رسید.

قیم��ت نفت خام دبلیوت��ی آی آمریکا روز جمعه 
حدود 74 دالر برای هر بشکه بود.

ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه قیمت ه��ا از اکتبر س��ال 
2020 بیش��تر روند افزایشی داش��ته اند، بعضی از 
ش��رکت های ان��رژی اعالم کردند پ��س از کاهش 
هزینه های حفاری و تکمیل در دو س��ال گذشته، 
قصد دارند هزینه های خود را در سال 2021 کمی 
افزای��ش دهند و ب��ه همین دلیل افزایش ش��مار 

دکل ها محدود بوده است.
شمار دکل های حفاری نفت در آمریکا شاخصی 
برای پیش بینی تولید نفت این کش��ور در آینده و 

مورد توجه فعاالن بازار نفت است.

وزیر نفت امروز )شش�م تیرماه( برای بررسی مس�ائل کارکنان صنعت نفت در 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی حاضر می شود.

به گزارش ایرنا، امروز )شش��م تیرماه( مسائل و مشکالت کارکنان صنعت نفت با حضور 

بیژن زنگنه، وزیر نفت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اطالعات سپاه، وزارت اطالعات، 
س��ازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کش��ور و مرکز پژوهش ها در کمیسیون انرژی 

بررسی می شود.
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بانک و بیمه خبر4

بیمه پارسیان برای رسیدگی 
سریع به  حادثه اتوبوس محور 
دهشیر-یزد اعالم آمادگی کرد

به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان؛ 
با توجه به صادرش��دن  بیمه نامه ش��خص 
ثالث اتوبوس حادثه دیده در محور دهشیر-
یزد در بیمه پارس��یان و اعالم مقصر بودن 
اتوبوس توس��ط پلیس راه در این تصادف، 
این ش��رکت جهت رسیدگی سریع و خارج 
از نوب��ت پرونده ای��ن حادثه اعالم آمادگی 
ک��رد. براس��اس این گ��زارش؛ در پی وقوع 
حادث��ه دلخراش تصادف اتوبوس در محور 
دهش��یر-یزد و همچنی��ن مصدومی��ت و 
درگذش��ت تعدادی از مس��افران اتوبوس، 
نایب رییس هیات مدیره ومدیرعامل بیمه 
پارس��یان ضمن عرض تس��لیت به خانواده 
های درگذشتگان و آرزوی سالمتی عاجل 
برای مصدومین این حادثه دستور رسیدگی 
فوری و خارج از نوبت روال اداری به پرونده 
ای��ن حادث��ه را صادر کرد. طبق اعالم روابط 
عمومی بیمه پارسیان؛ بالفاصله پس از اعالم 
گزارش حادثه و تایید معتبربودن بیمه نامه 
اتوبوس نزد این ش��رکت و همچنین مقصر 
ش��ناخته ش��دن اتوبوس توسط پلیس راه، 
دس��تور انجام هماهنگی الزم به مدیریت، 
سرپرس��ت منطقه و ش��عبه مربوطه توسط 

مدیرعامل صادر گردید.

سایت فروش آنالین بیمه دی 
راه اندازی شد

در راس��تای تکری��م مش��تریان محترم 
شرکت بیمه دی و همچنین ایجاد سهولت 
دسترسی به خرید بیمه نامه، سایت فروش 
آنالی��ن بیم��ه دی با ارائ��ه تخفیفات ویژه به 
مش��تریان محترم به بهره برداری رس��ید. به 
گزارش روابط عمومی شرکت بیمه دی؛ این 
ش��رکت همواره در تالش اس��ت جهت رفاه 
حال مش��تریان و خدمات الکترونیک نوین 
گام ب��ردارد. به همی��ن منظور و برای ایجاد 
اطمینان و آرامش خاطر جامعه، با توجه به 
شرایط پاندمیک بیماری کرونا، امکان بهره 
مندی از خدمات این شرکت به صورت غیر 
حضوری ایجاد ش��ده است.  گفتنی است در 
حال حاضر  امکان ثبت سفارش آنالین بیمه 
نامه در رشته های ثالث، بدنه، آتش سوزی و 
ح��وادث انفرادی با ارائه تخفیفات ویژه برای 

مشتریان عزیز فراهم گردیده است.

 عملکرد تلفیقی ۱2 ماهه 
»و ملل« با تحقق سود 4۱۱ ریالی
موسس��ه ملل در پایان س��ال 99 ، 411 
میلیارد تومان س��ود خالص تلفیقی و برای 
هر س��هم 411 ریال س��ود خالص شناسایی 
کرد همچنین س��ود خالص ش��رکت اصلی 
133 میلیارد تومان و سود خالص هر سهم 
133 ریال ثبت ش��ده اس��ت.  موسسه ملل 
که سرمایه ثبت شده 1000 میلیارد تومان 
و نماد ”وملل“ در بازار فرابورس ایران فعال 
اس��ت صورت ه��ای مالی تلفیق��ی 12 ماه 
منتهی به پایان س��ال 1399) حسابرس��ی 
نش��ده ( را منتش��رکرد . موسسه ملل در 12 
ماه سال گذشته از محل تسهیالت اعطایی، 
س��پرده گ��ذاری و اوراق بدهی بیش از یک 
هزار 103 میلیارد تومان درآمد کسب کرد 
که حاصل س��ه هزار و 945 میلیارد تومان 
درآمد از محل تس��هیالت اعطایی، س��پرده 
گ��ذاری و اوراق بده��ی و پرداخ��ت دو هزار 
842 میلیارد تومان هزینه سود سپرده های 
س��رمایه گذاری اس��ت این موسسه در سال 
قبل آن از این محل یک هزار و 541 میلیارد 
تومان درآمد خالص کس��ب کرده بود. این 
ش��رکت خصوص��ی در بخش کارمزدها 62 
میلیارد تومان درآمد کس��ب کرد که شاهد 
رشد 76 درصدی نسبت به سال قبل از آن بود 
و هزینه درآمدهای کامزدی به 76 میلیارد 
تومان رس��ید. موسسه ملل 14 تومان سود 
خالص از محل س��رمایه گذاری های در 12 
ماه سال گذشته شناسایی کرده بود. موسسه 
ملل در س��ال گذش��ته در مجموع یک هزار 
و 150 میلی��ارد تومان درآمد های عملیاتی 
داشته است، این رقم درسال قبل از آن یک 
هزار 962 میلیارد تومان بود حاصل عملکرد 
موسسه ملل در سال 99 در همه بخش های 
فعالیت، این موسسه به را به سود خالص 133 
میلیارد تومان و س��ود خالص تلفیقی 411 
میلیارد تومان رس��اند و برای هر سهم 133 
ریال س��ود شناسایی کرد و سود تلفیقی هر 
سهم 411 ثبت شد که نشان می روند سود 
آوری در این شرکت ادامه دارد. سود انباشته 
این موسسه خصوصی در پایان سال گذشته 
به 275 میلیارد تومان رس��ید این در حالی 
است که در سال قبل از آن این موسسه 246 
سود انباشته داشته است که حاکی از رشد 
12 درصدی اس��ت و مجموع حقوق مالکانه 
در همین دوره زمانی با رش��د 46 درصدی 
ب��ه بی��ش از یک هراز و 409 میلیارد تومان 
رسید. بر همین اساس مجموع دارایی های 
موسسه ملل با رشد 40 درصدی به 36 هزار 

میلیارد 447 تومان رسید.

 جزییات عملکرد مالی 
بانک قرض الحسنه رسالت

اطالعات و صورت های مالی )حسابرسی 
نشده( 12 ماهه منتهی به پایان سال گذشته 
بانک قرض الحسنه رسالت در سامانه جامع 
اط��الع رس��انی ناش��ران )کدال(، منتش��ر 
ش��د. به گ��زارش ایِبنا، بررس��ی اطالعات و 
صورت های مالی تلفیقی دوازده ماهه منتهی 
به 30/12/1399 )حسابرس��ی نشده(  بانک 
قرض الحسنه رسالت نشان می دهد در بخش 
گردش حس��اب س��ود )زیان( انباش��ته این 
بانک، میزان سود خالص با رشد 51 درصدی 
نس��بت به دوره منتهی به 29/12/1398 به 
رقم 1,260,124 میلیون ریال رسیده است. 
همچنین در این بخش از صورت های مالی 
بانک قرض الحس��نه رسالت، میزان سرمایه 
در دوره منته��ی ب��ه 30/12/1399 به رقم 
1,940,838 میلیون ریال رس��یده است. از 
س��وی دیگر، در بخش هزینه ها، مش��اهده 
م��ی ش��ود به عنوان نمون��ه در دوره منتهی 
ب��ه 30/12/1399 هزینه های کارکنان این 
بانک با رش��د 27 درصدی نس��بت به دوره 
منتهی به 29/12/1398 به رقم 4,219,245  
میلیون ریال برآورد ش��ده اس��ت. همچنین 
جمع هزینه های بانک قرض الحسنه رسالت 
در دوره منته��ی ب��ه 30/12/1399 به رقم 
11,972,001  میلی��ون ری��ال رس��یده که 
نس��بت به دوره منتهی به 29/12/1398 با 
رش��د 31 درصدی همراه ش��ده اس��ت.    بر 
اس��اس این گزارش، در قسمت دارایی هایی 
این بانک، موجودی نقد با رشد 120 درصدی 
نسبت به پایان سال مالی قبل 29/12/1398، 
به رقم 39,547,231 میلیون ریال رس��یده 
است. همچنین مطالبات بانک قرض الحسنه 
رس��الت از بانک های مرک��زی و مطالبات از 
بانک ها و س��ایر موسسات اعتباری در پایان 
عملک��رد واقعی منتهی به 30/12/1399 به 
ترتی��ب ب��ه ارق��ام 32,262,802 و 7,253 

میلیون ریال رسیده است.  

حمایت بانک کشاورزی استان 
بوشهر از راه اندازی نخستین 
واحد تولید تخم مرغ نطفه دار

در ج��اده جنوب��ی تنگ ارم شهرس��تان 
دشتس��تان اس��تان بوش��هر جاده ای فرعی 
وجود دارد که بعد از طی این  مسیر سخت و 
صعب العبور به دشتی وسیع در میان کوه می 
رسد .مقصد اصلی ما همین جاست ،روستای 
خوش آب و هوای پشت پر که نخستین واحد 
تولید تخم مرغ نطفه دار در نوار ساحلی جنوب 
کشور در آن مکان قرار دارد.  به گزارش روابط 
عموم��ی و هم��کاری های بی��ن الملل بانک 
کشاورزی ،شعبه بانک کشاورزی برازجان  در 
راستای تولید و پرورش طیور و تامین پروتئین 
حیوانی مورد نیاز با پرداخت 60 میلیارد ریال 
تسهیالت ،از واحد تولید تخم مرغ نطفه دار 
مرغ آمین  در روستای کوهستانی پشت پر  از 
توابع بخش ارم  شهرستان دشتستان  حمایت 
کرد. این واحد تولیدی در زمینی به مساحت 
4 هکتار احداث ش��ده اس��ت که زیر بنا ی آن 
ح��دود 3500 متر مربع اس��ت. وی میگوید  
ای��ن طرح  با س��رمایه گ��ذاری 120 میلیارد 
ریال در سال 1399 شروع به کار کرده  است 
ک��ه ح��دود 60 میلیارد از آن با حمایت بانک 
کشاورزی و از محل اشتغال پایدار روستایی 
احداث شده است  و زمینه اشتغال مستقیم 
16 نفر را فراهم آورده اس��ت.  مرغ آمین  با 
ظرفی��ت 20 ه��زار  قطعه مرغ مادر و ظرفیت 
تولید سه میلیون قطعه تخم مرغ نطفه دار ، 
نخس��تین واحد تولید تخم مرغ نطفه دار در 
نوار ساحلی جنوب کشور است که محصوالت 
خود را به واحدهای جوجه کشی در کل کشور 
ارسال می کند. ایجاد  واحد تولید جوجه یک 
روزه برای تکمیل زنجیره تولید از جمله اهداف 
آتی مدیر این واحد تولیدی است . این پروژه  
برگ افتخار دیگری از عملکرد بانک کشاورزی 
در حمایت از کارآفرینی ،ایجاد اشتغال پایدار 
و رونق تولید  در مناطق محروم و دور افتاده 

کشور است.

 افزایش تخفیف های ویژه
 بیمه پاسارگاد برای دارندگان 

بیمه عمر و تأمین آتیه
شرکت بیمه پاسارگاد در پاسخ به اعتماد 
میلیونی هموطنان گرامی و تأمین رفاه حال 
بیم��ه گ��ذاران عمر و تأمین آتیه نس��بت به 
افزایش س��قف تخفیف های ویژه با توجه به 
می��زان ذخیره ریاض��ی دارندگان بیمه نامه 
عم��ر و تأمی��ن آتیه از تاریخ اول تیرماه اقدام 
نموده است. براساس گزارش های دریافتی، 
دارن��دگان بیم��ه نام��ه عم��ر و تأمین آتیه 
می توانند در زمان خرید بیمه نامه های بدنه 
اتومبیل، آتش س��وزی منزل مسکونی، بیمه 
حوادث انفرادی و بیمه درمان مس��افرتی از 
تخفیف های ویژه نسبت به اندوخته بیمه نامه 
خود برخوردار شوند. گف�تنی است خریداران 
ای��ن بیم��ه نامه ه��ا می توانند ب��ا مراجعه به 
ش�عبه ها و نم�ایندگی های س�راس�ر کشور، 

از این فرص�ت مناسب بهره مند شوند.

خبرخبر

در سه ماهه اول سال جاری صورت گرفت

25 ه��زار ع��روس و دام��اد در س��ه م��اه اول 
سالجاری 20 هزار میلیارد ریال وام قرض الحسنه 
ازدواج و تهی��ه جهیزی��ه از بان��ک صادرات ایران 
دریافت و زندگی خود را شروع کردند. به گزارش 
روابط عموم��ی بانک صادرات ایران، این بانک به 
منظور عمل به مس��ئولیت اجتماعی و حمایت 
از تش��کیل خانواده، پرداخت وام قرض الحس��نه 
ازدواج را ب��ا جدی��ت دنبال می کند و اعطای این 

وام در شعب این بانک در سراسر کشور در حال 
انجام اس��ت، به نحوی که در س��ه ماه اول س��ال 
1400 با پرداخت 19 هزار و 666 میلیارد ریال 
وام قرض الحس��نه ازدواج و تهیه جهیزیه، زمینه 
ازدواج 24 هزار و 588 نفر فراهم ش��ده اس��ت. 
همچنین بیش از 125 هزار نفر در س��ال 99 از 
بانک صادرات ایران وام قرض الحس��نه ازدواج و 
تهی��ه جهیزی��ه به ارزش 65 ه��زار میلیارد ریال 

دریافت کردند و با وجود تخصیص س��همیه 45 
هزار میلیارد ریالی به این بانک برای پرداخت وام 
مذکور، طی سال 99 حدود 65 هزار میلیارد ریال 
وام ازدواج و تهیه جهیزیه توسط بانک صادرات 
ای��ران پرداخ��ت و 144 درصد این هدف محقق 
شد. بانک صادرات ایران عالوه بر اعطای وام های 
قرض الحس��نه برای ازدواج، نس��بت به پرداخت 
وام های اش��تغالزایی سرپرس��تان خانواده های 

تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، پرداخت 
تسهیالت مسکن اقشار ویژه، بهسازی و نوسازی 
مس��کن روس��تایی و بافت فرسوده، پرداخت وام 
به آس��یب دیدگان حوادث غیرمترقبه، حمایت 
از بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط، اعطای وام به 
مشاغل آسیب دیده از کرونا، پرداخت وام ودیعه 
مسکن و سایر وام های ضروری به طور گسترده 

اقدام کرده است.

امضای قرارداد بیمه ای با موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد

بیمه دانا ۶4 هزار بازنشسته صندوق فوالد را بیمه کرد
شرکت بیمه دانا بازنشستگان موسسه صندوق 
حمایت و بازنشستگی فوالد را تحت پوشش  خدمات 
درمان��ی و بیمه ای خود ق��رار داد. به گزارش روابط 
عمومی بیمه دانا، در جلس��ه هم اندیش��ی مدیران 
س��تادی و روس��ای شعب این ش��رکت با مدیران و 
مس��ووالن کانون های اس��تانی صندوق حمایت و 
بازنشستگی کارکنان فوالد که در تاالر اجتماعات 
ساختمان سعدی برگزار شد، قرارداد همکاری های 
بیمه ای بین طرفین امضا و رد و بدل ش��د.  طبق 
این قرارداد، بیش از 64هزار نفر از بازنشستگان این 
صندوق تحت پوش��ش بیمه های درمان، و عمر و 
حادثه گروهی بیمه دانا قرار گرفتند.  در این مراسم 
که به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر برای اجرایی 
شدن قرارداد همکاری برگزار شد، عباس عمران پور 
معاون بازاریابی و توسعه شبکه فروش بیمه دانا، نور 
علی نوری مدیر بیمه های درمان و یداله عبدالمالکی 
مدیر بیمه های عمر و حوادث گروهی بیمه دانا و دکتر 
رحیم پور معاون فنی و عملیاتی بیمه ای موسسه 
صن��دوق حمای��ت و بازنشس��تگی ف��والد و خانم 
شجاعی مدیر امور سالمت، درمان و رفاه اجتماعی 
صندوق حضور داشتند.  در این نشست مسووالن 

موسس��ه صندوق حمایت و بازنشس��تگی فوالد با 
مرور تاریخچه بیمه دانا و ارائه خدمات مطلوب این 
شرکت به بیمه گذاران، به ویژه در حوزه بیمه درمان، 
خواستار ارائه خدمات مناسب به بازنشستگان شدند.  
در این نشست همچنین رحیم پور با اشاره به اینکه 
بازنشستگان فوالد به دلیل ماهیت شغل خود دوران 
دشواری را به لحاظ سالمت سپری می کنند، ابراز 
امیدواری کرد که همکاری بیمه دانا با این صندوق 
منشا اثرات مطلوب برای بازنشستگان باشد.  عباس 

عمران پور معاون بازاریابی و توس��عه شبکه فروش 
بیمه دانا نیز در این جلسه، خدمت به بازنشستگان 
را موجب خرس��ندی این ش��رکت دانست و بر ارائه 
خدمات مطلوب بیمه ای به این عزیزان تاکید کرد.  در 
ادامه این همایش تعدادی از مسووالن کانون استانی 
موسسه صندوق فوالد، نقطه نظرات و  دغدغه  ها و 
همچنین انتظارات خود را در جهت خدمات بیمه 
دانا مطرح  و ابراز امیدواری کردند با نهایی ش��دن 
ای��ن قرارداد، بهترین نوع خدمت رس��انی به بیمه 

ش��دگان این صندوق ارائه ش��ود.  همچنین  هریک 
از  روس��ای ش��عب بیمه دانا در این جلس��ه با اشاره 
به تجربیات  این ش��رکت در ارائه خدمات درمانی،  
آمادگی خود را برای ارائه بهترین نوع خدمت رسانی 
به بازنشستگان این صندوق در سطح استان ها اعالم 
کردند.  گفتنی است: در قرارداد منعقد شده مورد 
اشاره، شعب تهران، اصفهان، سمنان، اهواز،رشت، 
س��اری، گنبد، گرگان، یزد ،کرمان و ش��اهرود به 
اعضای این موسسه خدمات درمانی و بیمه ای ارائه 
می کنند.  در ادامه این همایش نوری مدیر بیمه های 
درمان ضمن  تش��ریح خدمات و س��وابق بیمه دانا 
ب��ه عنوان اولین ش��رکت بیمه  تخصصی با نیروی 
انس��انی توانمند دراجرای قراردادهای بزرگی مثل 
بازنشستگی کش��وری، آموزش و پرورش،کارکنان 
صنعت آب و برق  و بازنشس��تگان و ش��اغلین ذوب 
آهن وگستردگی مراکز درمانی در سطح کشور، ابراز 
امیدواری کرد که با تعامل و همکاری فیمابین بتوانیم 
بهترین خدمات را به بازنشستگان معزز صندوق ارائه  
نماییم.  گفتنی است: قرارداد ارائه خدمات درمانی 
به بیمه شدگان این موسسه، با برگزاری مناقصه به 

شرکت بیمه دانا واگذار شد.
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دس��تور ویژه مدیرعامل بیمه رازی پس از س��انحه اتوبوس 
خبرن��گاران: ط��رح ویژه بیمه خبرنگاران در دس��تور کار قرار 
گرفت. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی ، 
دکتر علی جباری افزود : این سانحه ناگوار را به خانواده های 

محترم ایشان، جامعه مطبوعاتی کشور و تمامی فعالین صیانت 
از محیط زیس��ت تس��لیت گفته و برای مصدومان این س��انحه 
از خداوند متعال ش��فای عاجل مس��ئلت دارم.  مدیرعامل بیمه 
رازی با تاکید بر جایگاه ارزش��مند خبرنگاران در کش��ور و علی 

الخصوص در صنعت بیمه افزود ؛ در جهت صیانت از خدمات 
این عزیزان ، طرح ویژه بیمه خبرنگاران در دستور کار شرکت 
بیمه رازی قرار گرفته و در صدد هس��تیم تا روز خبرنگار این 

طرح را اجرایی نماییم .

مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از رویکردهای 
جهان��ی برای دس��تیابی به توس��عه پای��دار امروزه 
از س��وی بان��ک ایران زمی��ن دنبال ش��ده که هدف 
ای��ن رویکرد در مس��یر حف��ظ منابع آب، جنگل ها 
و کاه��ش مصرف انرژی بوده اس��ت. براس��اس این 
گ��زارش: بان��ک ایران زمین در س��ال های اخیر در 
زمینه مسئولیت اجتماعی گام های مثبتی برداشته، 
این بانک تنها مش��ارکت کننده بانکی در پویش��ی با 
سازمان محیط زیست در راستای اجرای برنامه های 
مسئولیت اجتماعی با رویکرد محیط زیستی با عنوان 
»میراب« بوده است، این بانک همچنین پیش از این 
با برگزاری پویش هایی در حوزه حراس��ت از دخایر 
جنگل های کش��ور، هوای پاک، اقدامات عملی در 
حوزه پاک سازی طبیعت از زباله، مدیریت پسماند، 
حراست از ذخایر جنگل های بلوط در غرب کشور، 
حمای��ت از محیط بانان و... اقدامات عملی موثری را 
برای حفاظت از زمین و محیط زیست انجام داده است. 
همچنین ایجاد یک همکاری دوستانه برای مصرف 
صحی��ح انرژی را در دس��تور کار ق��رار داد، تا ضمن 
اصالح برخی الگوهای اشتباه مصرف با راهنمایی های 

صحیح قدم های عملی برای کاهش مصرف انرژی 
بردارد و با دریافت ایده های خالق از همکاران بانک 
ایران زمین و انتقال آن به سایر همکاران، این موضوع 
را به عنوان یک دانش در مجموعه گس��ترش دهد. 
در این قس��مت بخش��ی از فعالیت ه��ای این بانک 
در عم��ل به مس��ؤولیت های اجتماع��ی، به اجمال 
معرف��ی می ش��ود. بانک ایران زمی��ن در مقام یکی 
از حامیان مهم محیط زیس��ت در کش��ور، در س��ال 
1395 ضمن اعالم فراخوان پویش محیط زیس��تی 
با  #برای_زندگی_همین-یک-زمین-را-داری��م 
هدف پاکس��ازی محیط زیست از انواع آلودگی، یک 
مس��ابقه جذاب عکاس��ی و نقاش��ی نیز با محوریت 
حفاظت از محیط زیس��ت ترتیب داد و برای نفرات 
برگزیده جوایز نفیس��ی در نظر گرفت.  این کمپین 
در ش��هریور 1397 در بانک ایران  زمین کلید خورد 
و هدف آن فرهنگ سازی در زمینه مصرف صحیح 
آب بود.  این پویش بس��یار مهم اواخر س��ال 1397 و 
هم زمان با آغاز هفته منابع طبیعی به جامعه هدف 
معرفی شد. هدف از برگزاری این پویش، آگاه کردن 
جامع��ه از اتف��اق تلخی بود که در ش��رف وقوع بود و 

می رفت تا با از بین بردن درختان زیبای بلوط، مناطق 
پراهمیت زاگرس را برای همیشه از این  گونه گیاهی 
منحصربه فرد محروم س��ازد. این پویش همه ساله و 
هم زمان با آغاز هفته منابع طبیعی از س��وی بانک 
ایران زمین برگزار می شود. بانک ایران زمین با هدف 
مصرف بهینه انرژی و اصالح الگوی مصرف در محیط 
کار و خانه، با اقدامی خالقانه و جذاب، هم وطنان و 
همکاران خود را به پیوستن به پویش محیط زیستی 
#آلرژی- به-مصرف-انرژی دعوت کرد.  این بانک در 
گستره فعالیت های زیست محیطی خود، نگاه ویژه ای 
به جنگل ها و مراتع کشور دارد و مهم تر از آن، حمایت 
از قهرمانان ارزش��مند طالی س��بز را بر خود فرض 
می داند. حمایت صادقانه بانک ایران زمین از پویش 
#من- هم-یک-جنگلبانم، به دریافت تندیس از دبیر 
دومین جش��نواره روز جنگلبان منتهی شد.  جایزه 
یحیی جایزه ای ساالنه ویژه قدردانی از محیط بانان 
سازمان حفاظت محیط زیست ایران است که به ابتکار 
و هم��ت دو هنرمن��د عضو انجمن، مجتبی رمزی و 
پریدخت مش��گ زاد در دل انجمن یوزپلنگ ایرانی 
شکل گرفته است. سومین دوره این جایزه در 14 آذر 

س��ال 1395 با حمایت بانک ایران زمین و به منظور 
تجلیل از خانواده محیط بانان شهید استان های فارس 
و هرمزگان برگزار شد و توانست به سهم خود نقش 
بسیار مؤثری در ارتقای فرهنگ عمومی در این زمینه 
داشته باشد. جایزه یحیی به یمن زنده نگه داشتن یاد 
و خاطره محیط باِن شهید، یحیی شاه کوه محلی به 
این عنوان مزیّن شده است. بانک ایران زمین در ماه 
اسفند 1399 به منظور ادای دین به طبیعت در هفته 
منابع طبیعی، ضمن حضور در منطقه تلو و کاشت 
نهال، کمپین محیط زیستی بسیار مهم خود به نام 
#پی��ک -زمی��ن را آغاز کرد.  پویش س��هم من برای 
تاالب، جدیدترین اقدام حمایتی بانک ایران زمین از 

محیط زیست است. 

مسئولیت اجتماعی بانك ایران زمین با رویکرد توسعه پایدار

بانک مسکن به منظور رفاه حال مشتریان این بانک، هشت طرح 
ویژه سپرده گذاری را طراحی کرده است. به گزارش خبرنگار پایگاه 
خبری بانک مسکن ، بانک مسکن به منظور افزایش رفاه حال مشتریان 
این بانک اقدام به طراحی سبد متنوعی از طرح های ویژه سپرده گذاری 
شامل هشت طرح ویژه کرده است که مشتریان و متقاضیان می توانند 
متناسب با شرایط و هدفی که از سپرده گذاری دارند اقدام به انتخاب 
یک یا چند مورد از این طرح ها برای سپرده گذاری کنند.  این سبد 
متنوع سپرده گذاری شامل هفت طرح با نام های طرح مانا، طرح هم 
تا، طرح هم راه، آتیه طالیی 3، طرح کارگشا، طرح 82، طرح 2 و 1 و 
طرح سما است.  بر اساس قوانین و مقررات در نظر گرفته شده در این 
زمینه، در طرح مانا، حداقل موجودی برای افتتاح حساب مبلغ 30 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است. همچنین مدت زمان انتظار 

برای دریافت این تسهیالت با موجودی 30 میلیون تومانی حداقل 
5 ماه تعیین شده است. در قالب این طرح متقاضیان و سپرده گذاران 
می توانند بعد از طی دوره انتظار مذکور تا سقف 150 میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند.  در طرح دیگر با عنوان طرح هم تا، متقاضیان 
می توانند پس از افتتاح حساب با حداقل واریزی ماهیانه 300 هزار 
تومان با حداقل مدت انتظار 3 س��ال تا س��قف 200 میلیون تومان 
تسهیالت دریافت کنند. این طرح به خصوص برای متقاضیانی که 
در ماه امکان پس انداز با مبالغ باال را ندارند، مناسب است.طرح همتا 
ویژه بدهکاران انواع قراردادهای تسهیالتی بانک مسکن بوده که با 
پرداخت به موقع اقساط ،خوش حسابی خود را به بانک اثبات کرده 
اند.نرخ سود این تسهیالت 15 درصد می باشد.  در طرح هم راه بانک 
مسکن نیز همین شرایط برای مشتریان و متقاضیان در نظر گرفته 

شده است و افراد می توانند در قالب این طرح تا سقف 200 میلیون 
تومان تسهیالت دریافت کنند. مشتریان ومتقاضیان پس از مراجعه 
به شعب بانک مسکن وبررسی شرایط آن ها در خصوص اینکه افتتاح 
کدامیک از حساب ها متناسب با شرایط آن ها است از سوی کارکنان 
بانک مسکن راهنمایی خواهند شد.نرخ سود این تسهیالت نیز 17 
درصد در نظر گرفته شده است.  در قالب طرح آتیه طالیی 3 متقاضیان 
می توانند با حداقل موجودی 200 هزار تومان در حساب خود از نرخ 
سود علی الحساب 10 درصدی برخوردار شوند.در پایان هر ماه، مانده 
حس��اب کوتاه مدت به عالوه واریزی های طی ماه توس��ط مش��تری 
و س��ودهای واریزی به حس��اب، به صورت اتوماتیک به حس��اب بلند 
مدت واریز می شود. نرخ سود بلند مدت در این طرح برابر با سپرده 

2 ساله و به میزان 18 درصد خواهد بود.

جزییات هشت طرح ویژه سپرده گذاری بانك مسکن

آخری��ن نس��خه نرم  اف��زار همراه بان��ک مهر 
ای��ران با ارائ��ه قابلیت هایی جدید برای کاربران 
اندروی��د ارائه ش��د. به گ��زارش روابط عمومی 
بانک قرض الحسنه مهر ایران، در نسخه مذکور 
سرویسهای جدیدی همچون تسهیالت آنالین 
با ضامن، تسهیالت کاالکارت سازمانی و سامانه 
صیاد راه اندازی و فرآیند برخی س��رویس ها نیز 
بهینه س��ازی شده اس��ت. نرم افزار »مهریران« 
بس��یار کاربرپس��ند بوده و استفاده از آن بسیار 
آس��ان اس��ت. با این حال، در ادامه توضیحاتی 
برای بهره بردن آس��ان تر کاربران از قابلیت های 

نس��خه جدید ارائه ش��ده اس��ت. در بخش چک 
صیادی س��ه قابلیت ثبت چ��ک، دریافت چک 
و انتق��ال چ��ک در نظ��ر گرفته ش��ده که برای 
صادرکنندگان و دریافت کنندگان چک ضروری 
اس��ت. الزم به یادآوری اس��ت با اجرای قانون 
جدی��د چک، چک های جدید زمانی اعتبار پیدا 
می کنند که از سوی صادرکننده و دریافت کننده 
چک در س��امانه صیاد بانک مرکزی ثبت شوند. 
همچنی��ن انتق��ال چک نیز به ثبت در س��امانه 
صیاد نیاز دارد. اکنون این قابلیت ها در نس��خه 
جدید همراه بانک مهر ایران ارائه ش��ده اس��ت. 

بخش تس��هیالت نیز در نس��خه جدید نرم افزار 
همراه بانک مهر ایران کامل تر ش��ده و اکنون در 
قس��مت درخواست تسهیالت آنالین، سه مورد 
تسهیالت بدون ضامن، تسهیالت دارای ضامن 
و تسهیالت کاالکارت به چشم می خورد. قابلیت 
درخواس��ت تسهیالت بدون ضامن پیش از این 
نیز روی نرم افزار همراه بانک وجود داشت. تفاوت 
اصلی این نوع تس��هیالت با تس��هیالتی که نیاز 
به ارائه ضامن دارد، در امتیاز اعتباری مش��تری 
است. به گونه ای که تسهیالت بدون ضامن تنها 
ب��ه مش��تریانی قابل ارائه اس��ت ک��ه در فرآیند 

اعتبارسنجی، خوش حساب و کم ریسک ارزیابی 
ش��وند. در حال حاضر امکان درخواس��ت هر دو 
نوع تسهیالت با ضامن و بدون ضامن، با استفاده 
از همراه بان��ک مه��ر ایران وجود دارد. کاالکارت 
نیز یک کارت اعتباری خرید کاالست که تمایز 
آن با طرح های مش��ابه س��ایر بانک ها در کارمزد 
اندک )2 تا 4 درصد( و پذیرندگان گس��ترده ای 
اس��ت که آن را پش��تیبانی می کنند. در آخرین 
نس��خه ارائه شده همراه بانک مهر ایران، قابلیت 
درخواس��ت کاالکارت برای کارکنان سازمان ها 

نیز فراهم شده است 

انتشار نسخه جدید همراه بانك »مهریران«

طرح ویژه بیمه خبرنگاران در دستور کار قرار گرفت
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سال چهارم
روزنامه صبح ایران
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کارشناسان معتقدند به منظور بهبود 
اثربخشی نظام بانکی در اقتصاد ایران و 
حمایت از اشتغال و تولید، بنگاهداری 
بانک ه�ا ب�ا واگ�ذاری ام�وال مه�م و 
دارایی های م�ازاد نظام بانک�ی باید به 

سرانجام برسد.
در سال های اخیر با تشدید فضای سفته 
ب��ازی در اقتص��اد، ش��اهد رون��ق بازارهای 
موازی همچون مس��کن بوده ای��م. در این 
میان، بانک ها نیز ب��ه دلیل نگرانی از عدم 
تحقق درآمده��ای مورد انتظارش��ان برای 
پرداخت س��ود سپرده گذاران و سایر هزینه 
ها، تصمیم گرفتند بخش��ی قابل توجهی از 
مناب��ع مالی خود را به بنگاه داری تخصیص 
دهن��د. اتفاقی که مورد انتقاد کارشناس��ان 
اقتصادی بوده اس��ت  سیدکامل تقوی نژاد 
از مدی��ران س��ابق بانک��ی در این خصوص 
معتقد اس��ت "در بانک های غیر دولتی به 
دلیل لزوم پاس��خگویی به تمامی ذینفعان 
و فعالی��ت ب��ه عنوان یک بن��گاه اقتصادی، 
حداکثرس��ازی سود س��هامداران به عنوان 
یک��ی از اولوی��ت ها مطرح ب��وده و موضوع 
س��ودآوری در بانک ه��ای دولتی برای تنها 
سهامدار آن )دولت( مورد توجه جدی نبوده 

و اولوی��ت هایی نظیر همگامی با سیاس��ت 
های اقتص��ادی دولت محترم در راس��تای 
کمک به رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی 
و توسعه مناطق محروم مورد تاکید است." 
عباس کمرئی از مدیران نظام بانکی نیز در 
خصوص دالیل بنگاه دارشدن بانک ها معتقد 
اس��ت که رد دی��ون دولت و ش��رکت های 
دولتی به بانک ها، تصمیم گیری خود بانک ها 
و موسس��ات اعتب��اری در بنگاه دارش��دن، 
تکالی��ف دولتی به بانک ه��ا، تکمیل چرخه 
فعالیت بانکداری و دریاف��ت اوراق بهادار و 
وثیقه ملکی در قبال ارائه تسهیالت، بانک ها 

را به سمت بنگاه داری سوق داده است. وی 
در رابط��ه با چگونگی ورود بانک ها به بحث 
بنگاه داری افزود: در زمانی که بازار س��رمایه 
عمق و توس��عه نداش��ت، بانک ه��ا به  نوعی 
موظف ش��دند تا در راستای حمایت از بازار 
سرمایه، شرکت های سرمایه گذاری تاسیس 
کنن��د و با گذر زمان این ش��رکت ها واگذار 
شدند. بنابراین دلیل ورود بانک های دولتی 
و غیردولت��ی به فضای بنگاه داری، متفاوت 
از یکدیگر اس��ت. اما در نقد این سیاس��ت، 
تقریبا اکثر کارشناسان اقتصادی، معتقدند 
ادامه این روند به رس��الت و جایگاه بانک ها 

در چرخ��ه تامین و حمایت از تولید داخلی، 
لطمه خواهد زد. بس��یاری از کارشناس��ان 
اقتص��ادی در اینب��اره معتقدند برای خروج 
بانک ها از بن��گاه داری، یکی از راهکارهای 
مه��م، واگذاری دارایی ه��ای مازاد بانک ها 
است. عباسعلی حقانی نسب از کارشناسان 
اقتص��ادی نیز در این خص��وص یک راهکار 
پیش��نهادی دارد. وی معتقد است: "راهکار 
پیش��نهادی تاس��یس یک صندوق سرمایه 
گذاری س��هام برای همه بان��ک ها و انتقال 
دارایی های س��هام غیر بانک��ی به صندوق 
مذکور و یک صندوق امالک و مس��تغالت 
ب��رای همه بانک ها و انتقال امالک بانک ها 
به آن، تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری 
دولتی و انتقال تمام س��هام دولت در بورس 
و فرابورس به آن و آماده کردن این صندوق 
ها جه��ت عرضه در بازار س��رمایه همراه با 
اوراق تبع��ی، همزمان با کاهش نرخ س��ود 
بانکی اس��ت." آلبرت بغزیان از کارشناسان 
اقتص��ادی نی��ز در گفتگوی��ی ورود بان��ک 
مرکزی به کاهش س��رمایه مازاد بانک ها و 
برخ��ورد جدی با بانک ه��ای مختل کننده 
اعتبار کش��ور و سیس��تم بانک��ی را راهکار 

خروج از بحران بنگاه داری عنوان کرد.

راهکار خروج بانک ها از بنگاه داری
کارشناسان تشریح کردند

اقتصـاد کالن
روزنامه صبح ایران

معاون درآمد س�ازمان مالیاتی کشور گفت: اش�خاص حقیقی جهت ارائه اظهارنامه 
مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۹ و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم 

فقط تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اشخاص حقیقی )صاحبان مشاغل( 
جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد س��ال 1399 و ارسال فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات 
های مستقیم فقط تا 15 تیرماه فرصت دارند. محمد مسیحی اظهار داشت: مطابق قانون، موعد 
ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقیقی خردادماه می باشد اما به منظور تکریم و رفاه حال 
مودیان گرامی در شرایط شیوع کرونا و به استناد مصوبه اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا جهت بهره 

مندی از تسهیالت قانونی این مهلت تا 15 تیرماه تمدید شده است. وی تاکید کرد: برخورداری 
از هر نوع تسهیالت و معافیت های مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد 
مقرر قانونی است لذا فعاالن اقتصادی به منظور بهره مندی از مشوق های قانونی نرخ صفر و یا 
هرگونه تس��هیالت دیگر باید اظهارنامه مالیاتی خود را تا روز س��ه شنبه 15 تیرماه سال جاری 
  WWW.INTAMEDIA.IR  ب��ه صورت الکترونیکی از طریق درگاه ملی مالیات به آدرس
ارسال و مالیات خود را پرداخت نمایند. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در 
خاتمه تاکید کرد: در صورت عدم پرداخت مالیات و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و 

یا فرم تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم در مهلت مقرر، مشمول جرایم خواهند شد

آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
خبر

خبر
برای سطوح درآمدی مختلف طراحی شد
8 طرح ویژه برای متقاضیان 

وام های جدید مسکن 
بانک تخصصی بخش مس��کن طرح ه��ای جدید وام 

مسکن از محل انواع سپرده گذاری را اعالم کرد.
این بانک اقدام به طراحی س��بد متنوعی از طرح های 
ویژه س��پرده گذاری ش��امل 8 طرح ویژه کرده است که 
مش��تریان و متقاضیان می توانند متناس��ب با شرایط و 
هدفی که از س��پرده گذاری دارند اقدام به انتخاب یک یا 

چند مورد از این طرح ها برای سپرده گذاری کنند.
1. بر اس��اس قوانی��ن و مقررات در نظر گرفته ش��ده 
در این زمینه، در طرح نخس��ت، حداقل موجودی برای 
افتتاح حس��اب مبلغ 30 میلیون توم��ان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. همچنین مدت زمان انتظار برای دریافت 
این تس��هیالت با موجودی 30 میلی��ون تومانی حداقل 
5 ماه تعیین ش��ده است. در قالب این طرح متقاضیان و 
سپرده گذاران می توانند بعد از طی دوره انتظار مذکور تا 

سقف 150 میلیون تومان تسهیالت دریافت کنند.
2. در ط��رح دوم، متقاضی��ان می توانند پس از افتتاح 
حس��اب با حداقل واریزی ماهیانه 300 ه��زار تومان با 
حداقل مدت انتظار 3 سال تا سقف 200 میلیون تومان 
تس��هیالت دریاف��ت کنند. این طرح ب��ه خصوص برای 
متقاضیان��ی که در م��اه امکان پس انداز ب��ا مبالغ باال را 
ندارند، مناسب است. نرخ سود این تسهیالت 15 درصد 

می باشد.
3. در طرح س��وم بانک عامل بخش مسکن نیز همین 
شرایط برای مش��تریان و متقاضیان در نظر گرفته شده 
اس��ت و افراد می توانند در قالب این طرح تا سقف 200 
میلیون تومان تس��هیالت دریافت کنند. متقاضیان پس 
از مراجعه به ش��عب بانک و بررس��ی ش��رایط آن ها در 
خصوص اینکه افتتاح کدامیک از حس��اب ها متناس��ب 
با شرایط آن ها است از س��وی کارکنان بانک راهنمایی 
خواهند ش��د. نرخ سود این تسهیالت نیز 17 درصد در 

نظر گرفته شده است.
4. در ط��رح دیگ��ر، با حداقل موج��ودی 10 میلیون 
تومان��ی و م��دت بازپرداخت 12 ماهه با نرخ س��ود 18 
درصد به متقاضیان تس��هیالت پرداخت می شود. سقف 
تسهیالت فردی در این طرح معادل 100 درصد خالص 
دریافتی تا 10 میلیون تومان برای پرسنل شرکت ها در 
نظر گرفته شده است. این طرح برای پرداخت تسهیالت 
به کارکنان و کارمندان شرکت هایی که اقدام به پرداخت 
حق��وق کارکنان خود از مس��یر بان��ک تخصصی بخش 
مس��کن می کنند در نظر گرفته ش��ده است. سقف این 
تسهیالت برای مدیران ش��رکت تا 20 میلیون تومان و 
برای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره تا 30 میلیون 

تومان قابل افزایش است.
5. در طرح دیگر، بانک معادل سقف تسهیالت اوراق، 
تسهیالت بدون سپرده با مدت زمان بازپرداخت 60 ماهه 
و نرخ سود 18 درصد پرداخت می کند. مجموع تسهیالت 
پرداختی از محل اوراق و بدون سپرده نمی تواند از سقف 

تسهیالت مصوب بانک مرکزی تجاوز کند

انتشار صورت های مالی
بورس به سازمانی با دیوارهای 

شیشه ای تبدیل می شود
انتشار صورت های مالی سازمان بورس نشان می دهد، 
این سازمان راه جدیدی را در زمینه گسترش شفافیت 
آغاز کرده و به عنوان نهاد ناظر می خواهد عملکرد مالی 

خود را در معرض قضاوت کارشناسان قرار دهد.
ب��ا تغییر مدیریت در بازار س��رمایه به نظر می رس��د 
این رویه در حال تغییر اس��ت کارشناسان بازار سرمایه 
معتقدند، در صورتی که مدیران در هر رده ای به انتشار 
اطالعات مالی و عملیات��ی واحد های زیرمجموعه خود 
اعتقاد داش��ته باش��ند، می ت��وان به رون��د ایجاد نوعی 

شفافیت کامل در سازمان ها امیدوار بود.
البته  به  نظر نمی رسد در عملکرد مالی سازمان بورس 
که از نظم بس��یار زیادی هم برخوردار اس��ت، نکته ای 
وجود داش��ته باش��د که مدیران قصد پنهان  کردن آن 

را داشته باشند. 
س��ازمان بورس به عن��وان نهاد ناظر بر ش��رکت های 
س��هامی ع��ام، صورت ه��ای مالی این ش��رکت ها را با 
وس��واس خاصی م��ورد ارزیاب��ی قرار می دهد. انتش��ار 
صورت   های مالی س��ازمان بورس به یقین برای فعاالن 
بازار س��هام جذاب خواهد بود. اقدام سازمان بورس در 
زمینه انتش��ار صورت های مالی خود، قطعا مثبت بوده 
و باعث افزایش ش��فافیت خواهد ش��د. به عبارت دیگر، 
ایج��اد هرگونه ش��فافیت در داده  ها ب��ه راهنمایی بهتر 
و کارآمد ت��ر ش��دن فضای معامالتی بازار س��هام کمک 

خواهد کرد.
اینکه س��ازمان بورس و اوراق به��ادار چقدر درآمد و 
هزینه دارد؟ درآمدهای این سازمان دولتی از چه محل  
هایی است؟ درآمد های کسب شده در چه بخشی  هایی 
هزینه می  ش��ود؟ و به  طور کلی سودده یا زیان  ده بودن 
س��ازمان بورس که در صورت   های مالی س��ازمان آورده 
ش��ده اس��ت، می تواند مورد ارزیابی و اظهار نظر فعاالن 

بازار سرمایه قرار گیرد.
ارکان ب��ورس از جمله بورس کاال، انرژی، فرا بورس و 
بورس تهران، اطالعات،  صورت  های مالی و گزارش های 
مالی دوره ای و میان دوره ای خود را منتش��ر می کنند، 
در نتیجه سرمایه  گذاران فعال در بازار سرمایه اطالعات 
جامع و کاملی نسبت به وضع مالی آنها، داد و ستد  ها و 

سایر امورشان دارند.
در صورتی که سازمان بورس به عنوان متولی بررسی 
ش��فافیت در شرکت های س��هامی عام، اطالع رسانی و 
ش��فافیت ایجاد ش��ود می توان امیدوار بود که سازمان 
بورس به یک س��ازمان با دیوارهای شیش��ه ای تبدیل 
شود. امید است در ماه ها و سال های آینده نیز سازمان 
ب��ورس اقدام به انتش��ار این صورت ه��ای مالی کند تا 
شفافیت هرچه بیش��تر در دستور کار این سازمان قرار 

بگیرد

اگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه اقای محم��ود رمضانیان برابر تفویض وکالت 
ش��ماره10331 م��ورخ 1398/06/27دفتر اس��ناد رس��می 
355مش��هد منتس��ب به وکالت 13330 مورخ 1396/6/17 
دفتر اس��ناد رس��می 218 مش��هد بعنوان وکیل اقای جواد 
ارغوانی فرد   به استناد 2 برگ استشهادیه گواهی امضاء شده  
دفتر اسناد رسمی 218 مشهد منضم به تقاضای کتبی جهت 
دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به  این اداره مراجعه 
نموده  و مدعی است سند مالکیت  وی به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است با بررسی سامانه جامع امالک الکترونیک 
مش��خص گردیده شش��دانگ یک واحد اپارتمان مسکونی به 
مس��احت 87،12 متر مربع به ش��ماره پالک 55226 فرعی 
از 175- اصل��ی واقع در  بخش 10مش��هد  با ش��ماره دفتر 
امل��الک الکترونی��ک 139620306267029273 بنام اقای 
جواد ارغوانی فرد ثبت و س��ند مالکی��ت 517220/ الف 94 
بنامش صادرو تس��لیم گردیده س��پس برابر س��ند 13329 
مورخ 1396/8/17 دفتر اسناد رسمی 218 مشهد ششدانگ 
مورد ثبت در رهن بانک ملی قرار گرفته اس��ت سامانه جامع 
الکترونیک جامع امالک الکترونیک بیش از این حکایتی ندارد 
و این بخش��نامه به استناد تبصره یک ماده 120 – ایین نامه 
ثبت مص��وب بهمن 1380 صادر گردیده اس��ت مراتب  یک 
نوب��ت اگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک مورد 
اگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد 
خود میباشد ،بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار اگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند 
معامله رس��می به این اداره تس��لیم نماید . بدیهی اس��ت در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور 
س��ند مالکیت المثنی و تس��لیم ان به متقاضی اقدام خواهد 

شد. م الف : 327 
محمد مقدسی - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 
چهار مشهد مقدس 

مفقودی
ب��رگ س��بز س��واری ه��اج ب��ک کوئی��ک MT س��فید 
قرم��ز م��دل 99 ب��ه ش��ماره پ��الک 63 ای��ران 596 د 13 
شاس��ی  ش��ماره  و    M159096159موت��ور ش��ماره  و 
NAPX212AAL1019934 بن��ام حس��ن کیامرث��ی پر 
ش��کفتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط می باش��د. 

کازرون

مفقودی
شناس��نامه و کارت س��واری پ��ژو پ��ارس XU7 م��دل 
ای��ران 454 و 54 و  99 س��فید ب��ه ش��ماره پ��الک 93 
شاس��ی  ش��ماره  124K1489745و  موت��ور  ش��ماره 
NAAN01CE3LK048547 بن��ام مری��م فیزابی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. کازرون

مفقودی
شناسنامه کامیونت ون نیسان2400 مدل 85 آبی روغنی 
ب��ه ش��ماره پ��الک 73 ای��ران 271 ب 28 و ش��ماره موتور 
319757 و شماره شاس��ی PL140EE12352 بنام اسداله 
صحرائیان مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط می باشد. 

قیر و کارزین

مفقودی
شناس��نامه مالکی��ت ) ب��رگ س��بز( پ��ژو 206 س��واری 
اس دی ت��ی ی��و 5 م��دل 1395س��فید رن��گ  بش��ماره 
شاس��ی NAAP41FEXGJ772112 و ش��ماره موت��ور 
167B0008203  بش��ماره انتظامی 253و 77 ایران 99 به 
نام ایمان س��جودی کور عباس��لو مفقود گردیده وفاقد اعتبار 

است. پارس آبادمغان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین 
تکلی��ف وضعی��ت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 

رسمی
ش��ماره140060319014000580- رای  براب��ر   

1400/02/21هی��ات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی ح��وزه ثبت ملک جیرفت تصرف��ات مالکانه بالمعارض 
متقاض��ی آق��ای اکب��ر افش��اری پ��ور  فرزند علی  بش��ماره 
شناس��نامه 1466صادره از جیرفت درششدانگ ی باب خانه  
به مس��احت238مترمربع پالک-فرعی از574- اصلی مفروز 
ومجزی شده ازپالک1178فرعی از574- اصلی قطعه دو  واقع 
در اراضی جیرفت  بخش45کرمان خریداری ازمالک رس��می 
آقای علی حدادی محرز گردیده است.لذابه منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله15روز آگهی می ش��ود درصورتی 
که اشخاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس از اخذرس��ید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول۱4۰۰/۰4/۰۶                                                      

تاریخ انتشارنوبت دوم۱4۰۰/۰4/2۰
 رئیس ثبت اسنادوامالک- جواد فاریابی.   م/الف:

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین 
تکلی��ف وضعی��ت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 

رسمی
ش��ماره139960319014006491- رای  براب��ر   

1399/12/16هی��ات موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی ح��وزه ثبت ملک جیرفت تصرف��ات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم صدیقه س��یدی مرغکی  فرزند عباس  بشماره 
شناس��نامه 11735صادره از جیرفت درشش��دانگ یک باب 
خان��ه  به مس��احت175مترمربع پالک-فرعی از581- اصلی 
مفروز ومجزی ش��ده ازپالک-فرع��ی از581- اصلی قطعه دو  
واقع در اراضی حسین آباد جیرفت  بخش45کرمان خریداری 
ازمالک رسمی آقای ابراهیم سیدیان  محرز گردیده است.لذابه 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15روز آگهی 
می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس 
از اخذرس��ید، ظرف م��دت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض 
،دادخواس��ت خودرا به مراجع قضای��ی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وع��دم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول۱4۰۰/۰4/۰۶                                                      

تاریخ انتشارنوبت دوم۱4۰۰/۰4/2۰
 رئیس ثبت اسنادوامالک- جواد فاریابی.   م/الف:

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین 
تکلی��ف وضعی��ت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 

رسمی
 برابر رای شماره140060319014000009و1399603

1399/08/11هیات  1400/01/08و  19014003764مورخ 
دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رس��می مستقر درواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
صفر علی توکلی  فرزند خدارسان  بشماره شناسنامه186صادره 
از عنبرآباد درشش��دانگ زمین مش��تمل بر مغازه و سوله  به 
اصل��ی  از573-  مس��احت1292/52مترمربع پالک-فرع��ی 

مفروز ومجزی ش��ده ازپالک-فرع��ی از573- اصلی قطعه دو 
واق��ع در اراضی میانجاویه جیرفت  بخش45کرمان خریداری 
ازمالک رسمی  خود متقاضی محرز گردیده است.لذابه منظور 
اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصل��ه15روز آگهی می 
ش��ود درصورتی که اش��خاص نس��بت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتش��ار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم 
وپس از اخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواس��ت خودرا به مراجع قضای��ی تقدیم نمایند. بدیهی 
اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وع��دم وصول اعتراض 

طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول۱4۰۰/۰4/۰۶                                                      

تاریخ انتشارنوبت دوم۱4۰۰/۰4/2۰
 رئیس ثبت اسنادوامالک- جواد فاریابی.   م/الف:

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین 
تکلی��ف وضعی��ت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 

رسمی
ش��ماره140060319014000493- رای  براب��ر   

1400/02/12هی��ات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد 
ثبتی ح��وزه ثبت ملک جیرفت تصرف��ات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم آرزو اس��حقی مس��کونی  فرزند نوراله  بشماره 
شناس��نامه11149صادره از جیرف��ت درشش��دانگ یک باب 
خانه و باغچه  به مس��احت676مترمربع پالک-فرعی از155- 
اصلی مفروز ومجزی ش��ده ازپالک34فرع��ی از155- اصلی 
قطعهی��ک  واقع در اراضی پاگدار مس��کون جبالبارز جیرفت  
بخش34کرمان خریداری ازمالک رسمی آقای صمداهلل غزنوی 
نس��ب گهرجی  محرز گردیده است.لذابه منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله15روز آگهی می ش��ود درصورتی 
که اشخاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس از اخذرس��ید، 
ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت 

صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول۱4۰۰/۰4/۰۶                                                      

تاریخ انتشارنوبت دوم۱4۰۰/۰4/2۰
 رئیس ثبت اسنادوامالک- جواد فاریابی.   م/الف:

آگهی چایپاره
آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول شرکت تعاونی 
خدماتی جاده ابریشم چایپاره)در حال تصفیه( به شماره ثبت 

118و شناسنامه ملی 14000124625
بنا به تصویب هیئت تصفیه مجمع عمومی عادی س��الیانه 
نوبت اول روز پنج ش��نبه تاریخ 1400/04/17 راس س��اعت 
16 بعد ازظهر در بلوار ورودی ش��هر مس��جد صاحب الزمان 
برگزار خواهد ش��د لذا از عموم س��هامداران و اعضای محترم 
دعوت میشود جهت اتخاذ تصمیم شایسته به موارد ذیل برابر 
دستورجلس��ه در روز و س��اعت مقرر حضور بهم رسانند و با 
توج��ه به مفاد اساس��نامه  وکالی خود را کتبا معرفی نمایند 
الزم به توضیح میباش��د که بر اساس مفاد ماده 19 آئین نامه 
نحوه تش��کیل مجامع،در صورتیکه حضور عضوی در جلس��ه 
میس��ر نباشد میتواند حق رای خود را به موجب وکالتنامه به 
عض��و دیگر یا نماینده تام االختیار از میان اعضا و یا غیراعضا 
واگذار نماید در این صورت هر عضو ش��رکت میتواند عالوه بر 
رای خود حداکثر س��ه رای با وکالت و هرش��خص غیر عضو 
یک رای وکالت داش��ته باش��د و کلیه وکالت نامه ها بایستی 
قبل از تش��کیل مجمع توس��ط هیئت تصفیه بررسی و تائید 
گردد.ضمنا رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی ضروری و الزم 

االجرا میباشد.
دستور جلسه:

1-انتخ��اب 3 نفر بعنوان اعضا هیئ��ت تصفیه بعلت اتمام 
مدت ماموریت

2-استماع گزارش هیئت تصفیه در خصوص عملکرد سال 
99-98

3-طرح و تصویب صورتهای مالی 98-99 و ترازنامه
4-طرح و تصویب بودجه سال جاری

5-اتخاذ تصمی��م در خصوص فروش و ی��ا نحوه واگذاری 
زمینهای ش��رکت،و تس��ویه حساب با بس��تانکاران و اعضای 

شرکت و حق حقوق هیئت تصفیه و وکیل شرکت
هیئت تصفیه شرکت تعاونی خدماتی جاده ابریشم چایپاره 

)در حال تصفیه(
تاریخ انتشار:۱4۰۰/4/۶

آگهی ارومیه
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

کالسه پرونده: 6/254/1400ش
وقت رس��یدگی: روز سه ش��نبه بتاریخ 1400/5/5 ساعت 

10 صبح
مرجع رسیدگی: شعبه شش شورای حل اختالف

خواهان: حسین خلیلی
خوانده: یاشار مهرورز

خواسته: اعتراض ثالث به پرونده 6/915/96ش
براب��ر اعالم خواهان نظر به مجه��ول المکان بودن خوانده 
یاشار مهرورز وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ و آگهی  می شود 
خوانده می تواند قبل از حلول جلس��ه در دفتر ش��ورای حل 
اختالف حاضر و رونوش��ت دادخواس��ت و ضمایم را دریافت 
و در جلس��ه دادرسی شرکت نماید عدم حضور موجب اتخاذ 

تصمیم قانونی خواهد بود.
رئیس شعبه ششم ایثارگران شورای حل اختالف 
شهرستان خوی

آگهی خوی
مزایده اتومبیل

به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9800907 اجرای اسناد 
رسمی ثبت شهرستان خوی یک دس��تگاه خودروی سواری 
پراید مدل 1396 به ش��ماره انتظام��ی 19ب444-27 ایران 
به رنگ س��فید روغنی به ش��ماره موتور 5440649 و شماره 
بدنه 1148357 بنزین س��وز ک��ه در محل پارکینگ حمایت 
متوقف گردیده و وضعیت خودرو بش��رح آتی میباشد:بدن ه 
دوره رنگ گلگیر جلو راس��ت تصادف��ی دارای خش و موتور 
روش��ن آماده بکار و گیربکس آماده بکار و سپر جلو تصادفی 
و س��پر عقب سالم.الستیک ها مستعمل قابل استفاده و جلو 
پنجره سالم و شیشه جلو شکسته و چراغها سالم وآینه و برف 
پاکن سالم و تودوزی مناسب و مستعمل میباشد.خودرو دارای 
اسناد کامل شماره گذاری و بیمه نامه معتبر میباشد.خودروی 
مذکور متعلق ب��ه مرحوم علیرضا اعتصامی نیا بوده و درقبال 
963/765/494ریال اصل طلب و مبل��غ 48/188/275ریال 
حق��وق دولت��ی بازداش��ت میباش��د.برابر نظریه کارش��ناس 
رس��می دادگستری خودروی مذکور به مبلغ 600/000/000 
ری��ال  ارزیابی گردیده اس��ت.لذا از س��اعت 9 الی 12 مورخ 
1400/04/19 روز شنبه در محل پارکینگ حمایت از طریق 
مزایده به فروش میرسد.مزایده از مبلغ 600/000/000 ریال 
ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود و 
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اس��ت.نیم عشر 
اجرائ��ی  و حق مزایده  نقدا وصول خواهد ش��د ش��رکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 
حساب سپرده ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او 
در جلس��ه مزایده الزامی است.برنده  مزایده مکلف است مابه 
التفاوت مبلغ فروش را ظ��رف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حس��اب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ 
مذکور قابل اس��ترداد نبوده و به حس��اب خزانه واریز شده و 
مزایده تجدید خواهد ش��د.الزم به  ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 

کلیه هزینه های ش��هرداری و دارائی و حق مزایده و .... غیره 
عالوه بر مبلغ مورد مزایده متعلق به خریدار میباشد.این آگهی 

در یک نوبت منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار:۱4۰۰/۰4/۶

سرپرست ثبت خوی-نقی لو

آگهی خوی
مزایده اموال غیر منقول

مقدار دو س��هم مش��اع از بیس��ت و شش س��هم عرصه و 
اعیان شش��دانگ یک قطعه خانه به پ��الک ثبتی 24 فرعی 
از 5279 اصلی بخش 2 خوی موضوع مس��تند سند مالکیت 
بش��ماره 2759 موضوع س��ند مالکیت اصلی بشماره چاپی 
197674 س��ری الف س��ال 95 با ش��ماره دفتر الکترونیکی 
139720313003000213 ثب��ت گردی��ده اس��ت.محدود 
به حدود شش��دانگی ذیل:شماال:دیواریست بطول )14/20(

چهارده متر و بیس��ت سانتیمتر به پالک پنج هزار و دویست 
و هفتاد و نه اصلی شرقا:درب و دیواریست بطول)10/30(ده 
متر و سی سانتی متر به کوچه احداثی 4 متری جنوبا:به دیوار 
بطول )13/30( سیزده متر و سی سانتی متر به شماره بیست 
و پنج فرعی از پنج هزار و دویس��ت  و هفتاد و نه اصلی غربا 
:دیواریس��ت بطول)10/00(ده متر به باقی مانده پنج هزار و 
دویست و هفتادو نه اصلی سهمی آقای محمدحسین صفرلوئی 
ب��ه آدرس:خوی آخر خیابان صمدزاده کوچه محمدخانی بن 
بس��ت احسان 4 با مساحت عرصه 139/35 مترمربع مدیون 
پرونده کالس��ه 9600203 ک��ه طبق صورتجلس��ه مورخه 
99/10/13 مشخصات اعیانی:یک دستگاه ساختمان در غرب 
پ��الک در دو طبقه اول و دوم با س��ازه از نوع مصالح بنایی و 
س��قف و ستون های فلزی و دیوار های باربر،طبقه اول با کد 
ارتفاعی 80 سانتی متر باالتر از کف حیاط و به مساحت اعیانی 
حدود 108مترمربع بوده و طبقه دوم از ضلع ش��رق کنسول 
به حیاط داش��ته و دارای مساحت حدود 118 مترمربع است 
و طبقه اول و دوم از نظر امکانات مش��ابه هم بوده و هرکدام 
بصورت یک واحد مسکونی مستقل است وهرکدام شامل دو 
اتاق خواب و س��الن پذیرایی و آشپزخانه اپن و سرویس های 
بهداش��تی،کف اتاق ها و سالن  س��رامیک و دیوارها و سقف 
با رویه گچ س��فید،کف س��رویس ها و آشپزخانه سرامیک و 
دیوارها و سقف با رویه گچ سفید،کف سرویس ها و آشپزخانه 
س��رامیک و دیوارها تا سقف کاشیکاری و سقف سرویس ها 
سقف کاذب است.پنجره های ساختمان مشرف به حیاط از 
نوع UPVC و پله های س��نگی و بدون نرده اس��ت.توضیح 
اینکه به هنگام بازدید ساختمان صدراالشاره در مرحله اتمام 
عملیات بازسازی اساس��ی برای آیتم های نازک کاری بوده 
و درب ورودی س��اختمان از حی��اط  و درب های داخلی و 
نرده پله ها هنوز نص��ب نگردیده بودند.کف حیاط موزائیک 
و دارای امتیاز برق،آب و گاز از هرکدام یک انش��عاب اس��ت 
قدمت س��اختمان حدود 27 سال پیش بینی میگردد.ملک 
فوق در قباله ده میلیون ریال )بدون احتساب با شاخص بهای 
بانک مرکزی(معادل مبلغ 1/120/100/000 ریال به عنوان 
اصل طلب و 56/005/000ریال نیم عشر اجرائی بازداشت و 
شش��دانگ پالک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ 9/000/000/000ریال ارزیابی ش��ده است مقدار 2 
س��هم مشاع از 26 سهم شش��دانگ پالک ثبتی 24فرعی از 
5279 اصلی بخش 2 خوی ب��ه مبلغ 692/307/692 ریال 
ارزیابی  گردیده اس��ت،لذا مقدار 2 س��هم مشاع از 26 سهم 
پالک ثبتی مذکور از س��اعت 9الی 12 روز یکشنبه مورخه 
1400/04/20 در محل اجرای ثبت خوی از طریق مزایده به 
فروش میرسد،مزایده مقدار 2 سهم مشاع از 26 سهم مشاع 
از شش��دانگ پالک ثبتی 24فرعی از 5279 اصلی بخش 2 
خوی از مبلغ شش��صد و نود و دو میلیون و س��یصد و هفت 
هزار و ششصد و نود و دو ریال )692/307/692(ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیش��نهاد شده از طرف خریدار فروخته 
میشود،شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درص از مبلغ 
پایه کارشناس��ی به حس��اب س��پرده ثبت و حضور خریدار 
ی��ا نماینده قانونی او در جلس��ه مزایده اس��ت.برنده مزایده 
مکلف اس��ت ما به التفاوت مبلغ ف��روش را ظرف مدت پنج 

روز از تاری��خ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و 
در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حس��اب 
سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به 
حس��اب خزانه واریز شده خواهد ش��د. پرداخت بدهی های 
مرب��وط ب��ه آب و ب��رق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق 
اش��تراک  و مصرف و غیره در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باش��د و نیز کلیه هزینه های ش��هرداری و دارائی و حق 
مزای��ده وغیره ت��ا تاریخ مزایده اع��م از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشدعالوه بر مبلغ مورد مزایده بر عهده 
برنده مزایده میباشد و در صورت باقی ماندن مازاد بر مزایده 

از محل مذکور قابل پرداخت میباشد.
تاریخ انتشار:۱4۰۰/۰4/۶

سرپرست ثبت اسناد خوی-نقی لو

آگهی ابالغ اجرائیه
کالس��ه 139904020029000581/1 ش��ماره بایگان��ی 

9900622
بدینوسیله به خانم نوبر رستگار  فرزند محمد کریم متولد 
1334/6/6 شماره شناسنامه 376 شماره ملی 2293835847 
بدهکار پرونده کالسه 139904020029000581/1 که برابر 
گزارش 1399/12/2 و 1400/1/19 به نشانی های گچساران 
108 دس��تگاه ایس��تگاه آخر و گچس��اران بلوار بعثت جنب 
مس��جد امام علی کوچه شهید ش��هید خورشیدی شناخته 
نگردی��ده اید ابالغ میگردد که برابر س��ند ازدواج بین طوبی 
رس��تگار ورثه برزو رس��تگار مبلغ پانزده میلیون ریال معادل 
یک میلیون و پانصد هزار تومان و تعداد ده عدد سکه طالی 
تم��ام بهار آزادی به نرخ یوم المطالبه و مقدار بیس��ت مثقال 
طال  بعنوان ورثه برزو رس��تگار بدهکار می باش��ید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این 
اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرایی 
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار آین 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب است فقط یک نوبت 
در روز نامه چاپ درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده 10 
روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد.
م الف۱4۰۰/4۵ 

قدرت اله اله کرم پور_ مسول واحد اجرای اسناد 
رسمی دوگنبدان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
آگهی فقدان سند

نظ��ر به اینکه خانم لیال یاور زاده مالک ش��ش دانگ پالک 
ثبت��ی 360 فرعی از 36 اصلی موضوع شش��دانگ یک قطعه 
زمین بمس��احت 1000 متر مربع مفروض از پالک 21 فرعی 
از اصلی مذکور قطعه 23 به این اداره مراجعه و ضمن ارائه دو 
برگ استشهادیه محلی مصدق شده به شماره 61528 مورخ 
1400/3/19 در دفتر اسناد رسمی 16 کرج مدعی است سند 
مالکیت ش��ش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 1000 متر 
مرب��ع بالک 360 فرعی از 36 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از 
21 فرعی از اصلی مذکور واقع در شهرستان مالرد بنام خانم 
لیال یاورزاده ذیل ثبت 118844ش��ماره چایی 117960 الف 
79 دفتر 696 صفحه 330 مالک شش دانگ پالک فوق ثبت 
و صادر گردیده است و اینک سند مالکیت فوق بعلت جابجایی 
مفقود گردیده و تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی نموده 
است لذا مراتب باس��تناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت در 
یک نوبت آگهی ش��ود تا چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله 
نس��بت به پالک فوق و یا سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتش��ار آگهی ظرف م��دت ده روز اعتراض خود را کتبا 
به ضمیمه س��ند معامله به این اداره تس��لیم و رسید دریافت 
نمایند در غیر اینصورت پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن 
واخواهی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک مالرد

رش�د قارچ گونه صرافی های غیرمجاز و بی نام ونشان 
در فضای مجازی، زنگ خطر تکرار بحران هایی مشابه 
بحران مالباختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 

در سال۹۶ را به صدا در آورده است.
عمده عملی��ات کالهبرداری صرافان غیرمجاز به واس��طه 
فض��ای مج��ازی و ج��ذب مالباخت��گان از طری��ق صفحات 
اینستاگرام و تلگرام صورت می گیرد. با نگاهی گذرا به عناوین 
و توضیحات صفح��ات مجازی این کالهبرداران، به آس��انی 
می  ت��وان به غیرمجاز بودن این صرافی ها پی برد. برای نمونه 
برخی از این صرافی های غیرمجاز با استفاده از عناوین جذاب 

و ایجاد وابس��تگی به نهادهای ارزش��ی و انقالبی مثل آستان 
قدس رضوی سعی در جذب و به دام انداختن مخاطبان خود 
هس��تند. این در حالی اس��ت که براساس وب سایت معاونت 
اقتصادی آس��تان قدس رضوی، هیچ گون��ه صرافی ذیل این 

معاونت فعالیت ندارد.
کامران س��لطانی زاده رئیس کانون صرافان در همین باره 
هشدار داد، کانون صرافان تاکنون نزدیک به 1000 معامله گر 
ارزی غیرمج��از را با رصد فض��ای مجازی به نهادهای ذیربط 
معرفی کرده تا با آنها برخورد قانونی صورت گیرد اما ش��اهد 
آن هستیم که همین افراد مجدداً با تغییر ماهیت به معامالت 

غیرمجاز برمی گردند.
از طرف دیگر، رئیس مرکز تش��خیص و پیش��گیری جرایم 
س��ایبری فتا نیز توضیح داده بود، کالهبرداران در پوش��ش 
صراف��ی و با تبلیغ کانال ها و صفحات ش��بکه های اجتماعی، 
کارم��زد دریافتی خود را بس��یار پایین تر از دیگر صرافی های 
مجاز اعالم می  کنند و همین امر باعث شده تا افرادی که نیاز 
مب��رم به حواله کردن مبالغی به صورت ارزی به کش��ورهای 
همس��ایه دارند، به آن ها مراجعه کرده و وجوه هنگفتی را به 
آن ه��ا بدهند تا در زمانی معین به دس��ت فردی در خارج از 

کشور برسانند.

رشد صرافی های  غیرمجاز در فضای مجازی و تکرار بحران موسسات مالی 
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معاون طرح و برنام�ه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از ابالغ بسته تشویقی 
برای توس�عه سرمایه گذاری در طرح » 
اقتص�اد مقاومتی با ش�رکت های برتر« 
توس�ط وزیر صنعت، مع�دن و تجارت 

خبر داد.
»س��عید زرن��دی« در جلس��ه کارگ��روه 
صنع��ت،  وزارت  س��رمایه گذاری  توس��عه 
مع��دن و تج��ارت افزود: توس��عه اقتصادی 
کشور مس��تلزم افزایش سرمایه گذاری های 
مول��د بر مبنای مزیت های رقابتی و تکمیل 

زنجیره های ارزش است.
وی با اشاره به روند نزولی تشکیل سرمایه 
در کش��ور در 10سال گذش��ته و استهالک 
ماش��ین آالت صنعتی واحدهای موجود، بر 
اهمی��ت موضوع و ض��رورت توجه جدی به 
توس��عه س��رمایه گذاری تأکید کرد. زرندی 
ادامه داد: تجربیات س��ایر کش��ورهای موفق 
نش��ان می دهد توس��عه س��رمایه گذاری از 
طریق ش��رکت های بزرگ تولی��دی، نقش  
قاب��ل توجه��ی در ایجاد پروژه ه��ای ملی و 
تحول اقتص��ادی دارد. وی بیان داش��ت: با 
ش��کل گیری ش��رکت های ب��زرگ  صنعتی 

و معدن��ی، بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط 
نی��ز تقوی��ت خواهن��د ش��د و می توانند از 
ظرفیت های همکاری با واحدهای بزرگ، در 
بسیاری از زمینه ها به ویژه تحقیق و توسعه، 
فرصت ه��ای نوآورانه و پتانس��یل صادراتی 
بهره مند شوند. معاون طرح و برنامه وزارت 
صنعت ادامه داد: در راس��تای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی ، انعقاد تفاهم نامه همکاری 
برای توسعه سرمایه  گذاری ها با شرکت های 

برتر تولیدی در دس��تور کار وزارتخانه قرار 
گرفت��ه و ش��رکت های موص��وف متعهد به 
سرمایه گذاری در بخش های مولد و پیشران 

اقتصادی خواهند شد.
وی تاکی��د کرد: ض��رورت دارد وزارتخانه 
نیز به پش��تیبانی و تس��هیل امور تولیدی و 
سرمایه گذاری آنها را بپردازد. زرندی گفت: 
در این زمینه، تدوین سیاست های حمایتی 
مناسب برای این بنگاه ها با هماهنگی سایر 

دس��تگاه ها اجرایی در دست بررسی است و 
هم زمان بسته تشویقی خاص به سازمان های 
تابعه وزارتخانه توسط وزیر ابالغ شده است 
تا حداکثر همکاری با بنگاه هایی که نسبت 
به انعقاد تفاهم نامه همکاری اقدام می کنند، 
به عمل آید. وی اظهار داش��ت: در این بسته 
14 مورد برای شرکت های که در این طرح 
مش��ارکت کرده اند دیده ش��ده که البته در 
آین��ده تکمیل تر ش��ده و توس��عه می یابد. 
تاکن��ون در مجم��وع 10 تفاهم نامه با 163 
موضوع س��رمایه گذاری به ارزش 452 هزار 
میلی��ارد تومان بی��ن وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و ش��رکت های معدنی و صنعتی 
چادرملو، شیرین عسل، آلومینیوم المهدی، 
ماشین سازی اراک و نفت سپاهان در مرحله 
نخست و شرکت های ملی صنایع مس ایران، 
گروه صنعتی زر، معدنی و صنعتی گل گهر، 
ای��ران رادیاتور و س��نگ آهن گهر زمین در 

مرحله دوم منعقد شده است.
این حجم از سرمایه گذاری در بازه زمانی 
س��ه تا پنج س��ال آتی توس��ط شرکت های 
مذکور و ب��ا س��رمایه گذاری بنگاه ها انجام 

می شود.

شرکت های برتر متعهد به سرمایه گذاری در طرح های کالن می شوند
ابالغ بسته تشویقی توسط وزیر صنعت

صنعت و خودرو
روزنامه صبح ایران

رییس سازمان بورس در نامه ای به علیرضا رزم حسینی وزیر صمت به چالش های 
صنعت س�یمان اشاره و بر لزوم خروج این محصول از شمول قیمت گذاری و عرضه 

در بورس کاالی ایران تاکید کرد.
در پاسخ وزارت صمت به این نامه به صراحت اعالم شده که سیمان مشمول قیمت گذاری 
دولتی و نظام س��همیه بندی نیس��ت و با این تفاس��یر موافقت وزارت صمت با واقعی سازی 

قیمت سیمان برپایه نظام عرضه و تقاضا در بورس کاال اعالم شده است.
در این نامه آمده اس��ت:رکود در س��اخت و س��از داخلی و کاهش بودجه عمرانی دولت و 
محدودی��ت ه��ای بوجود آمده در صادرات باعث ش��د تا ایران نتوان��د از بخش عمده ای از 

ظرفیت تولید سیمان خود استفاده نماید، با این حال پیش بینی می شود ظرفیت تولید، به 
دلیل تکمیل کارخانجات در دست احداث تا پایان سال 1400 به حدود 95 میلیون تن بالغ 
شود. ظرفیت تولید سیمان کشور در سال 1398 از مرز 80 میلیون تن گذشت )با توجه به 

چشم انداز برنامه پنجم توسعه ظرفیت تولید این صنعت باید به 110 میلیون تن برسد(.
گفتنی است در پاراف این نامه آمده است:»سیمان مشمول قیمت گذاری دولتی نیست و 
فروش آن نیز در داخل کش��ور کامال آزاد و خارج از نظام سهمیه بندی می باشد و در مورد 
بندهای »ج« و »د« نیز بطور اصول موافقت وجود دارد، س��ازوکار آن می بایس��ت طراحی 

شود.«

سیمان مشمول قیمت گذاری و نظام سهمیه بندی نیست

مدیرکل دفتر صنایع نس�اجی، پوش�اک و س�لولزی 
وزارت صنع�ت، معدن و تجارت با اش�اره ب�ه احتمال 
احیای برجام و برداشته ش�دن تحریم ها، تصریح کرد:  
این وزارتخانه از بازگشت برندها و شرکت های خارجی 

در راستای تامین نیازهای کشور حمایت خواهد کرد.
»افس��انه محراب��ی« با اش��اره به لزوم جذب س��رمایه گذار 
خارجی برای ارتقای وضعی��ت تولید صنعتی، تاکید کرد:  به 
همین دلیل از حضور خارجی ها در بازار کش��ورمان استقبال 

کرده و همواره به این منظور برنامه داریم.

این مس��وول وزارت صنعت در عین حال خاطرنش��ان کرد: 
رویک��رد همیش��گی وزارت صنع��ت، حمای��ت از صنای��ع و 
ش��رکت های داخلی ب��وده و این رویکرد حمایت��ی در زمان 

تحریم ها با شدت و قدرت بیشتری انجام شده است.
وی اظهار داش��ت: در همین راس��تا، وزارتخان��ه از واردات 
کاالها و محصوالتی که مش��ابه داخلی داشته و تولید داخلی 

آنها در کشور به مرز اشباع رسیده جلوگیری می کند.
محراب��ی در ادام��ه گف��ت: از ابت��دای پاندم��ی کرون��ا با 
پیگیری ه��ای مداوم وزارت صنعت، معدن و تجارت، ش��اهد 

افزای��ش ظرفیت های تولید در بخش محصوالت بهداش��تی 
بودیم و امروز رش��د خوبی در تولید انواع ماس��ک، دستمال 

کاغذی و سایر اقالم بهداشتی شاهد هستیم.
وی بیان داش��ت: در موضوع تولید ماسک، با توجه به اینکه 
در س��تاد ملی مبارزه با کرونا درخص��وص آن تصمیم گیری 
می ش��ود، تامین داخل به عنوان یک اولویت در دس��تور کار 
قرار گرفت و به جز ماس��ک های N95 که شاهد صادرات آنها 
بودیم، در سایر انواع ماسک با وجود تامین بازار داخل، اجازه 

صادرات داده نشده است.

رئیس اتحادیه نمایش�گاه داران اتومبیل کرج گفت: 
طی ماه های گذش�ته خودروه�ای خارجی افت قیمت 
ش�دیدی داش�ته  ولی باز خریداری نیس�ت. به عنوان 
مثال تا چن�د ماه پیش خودروی لندکروز تا س�قف ۵ 
میلی�ارد و ۵۰۰ میلیون تومان خرید و فروش می ش�د 

ولی حاال به قیمت چهار میلیارد هم خریداری ندارد.
حمید کریمی با گالیه از وضعیت نابه س��امان بازار خودرو 
اظهار کرد: متاسفانه بازار خودرو اصال خوب نیست و علی رغم 
اینکه طی دو ماه گذش��ته شاهد شکس��ته شدن قیمت های 
قبلی  انواع خودرو هستیم ولی وضعیت خرید و فروش چنگی 

به دل نمی زند.

وی با اش��اره به اینکه قیمت دالر تاثیر مس��تقیمی بر بازار 
خ��ودرو دارد، گف��ت: فعاًل ک��ه بازار خودرو رکودی اس��ت و 
امیدواری��م با تغییر و تحوالت پیش آمده در کش��ور وضعیت 

تغییر کند.
وی ادامه داد: طی ماه های گذشته خودروهای خارجی افت 
قیمت  ش��دیدی داش��ته  ولی باز خریداری نیست. به عنوان 
مثال تا چند ماه پیش خودروی لندکروز تا س��قف 5 میلیارد 
و 500 میلی��ون توم��ان خرید و فروش می ش��د ولی حاال به 
قیم��ت 4 میلیارد هم خریداری ن��دارد. وی افزود: بازار طال، 
زمین و خودرو مثلثی اس��ت که نقش به س��زایی در اقتصاد 
کشورهای دنیا ایفا می کند و اگر قرار باشد بازار آنها مدام در 

حال رکود باشد، قطعا اقتصاد برآیند امیدوار کننده ای نخواهد 
داش��ت. کریمی اظهار کرد: در حال حاضر بیشتر خریداران و 
فروش��ندگان منتظر این هس��تند که ببینند با تحول صورت 
گرفته چ��ه تغییری در قیمت دالر اتف��اق می افتد و همین 
باعث ش��ده بازار خودرو رکودی شود.این مسئول در پاسخ به 
اینکه این افت قیمت ها ش��امل خودروهای داخلی هم شده، 
توضی��ح داد: این تغییر قیمت در خودروهای داخلی به اندازه 

خودروهای وارداتی محسوس نیست.
وی گفت: متاس��فانه خودروس��ازی های داخل��ی در تعادل 
بخش��ی بین عرضه و تقاضا موفق نبوده ان��د و اگر این اتفاق 

بیفتد قیمت خودروهای داخلی هم کاهش پیدا می کند.

مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت مطرح کرد:
چراغ سبز وزارت صمت به ورود برندهای خارجی

عضو اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل خبر داد:
افت شدید قیمت خودروهای خارجی در بازار

خبر

سازمان بازرسی دو خودروساز 
بزرگ را زیر نظر دارد

حجت االس��الم حس��ن درویش��یان رئیس سازمان 
بازرس��ی کش��ور بیان ک��رد: 50 درص��د از برنامه های 
س��ال جاری مبتنی بر مس��اله های اصلی جامعه مانند 
مس��کن، خودرو و… است. همچنین از اکتفای مقابله 
با مفسدین به شناسایی آنها رسیده ایم. رئیس سازمان 
بازرس��ی گفت: یکی از موضوعاتی را که در چند س��ال 
اخیر آن را دنبال کردیم شناس��ایی آسیب های اساسی 
اس��ت که چه آس��یب هایی و چه بس��ترهایی موجب 
فس��اد، ران��ت و… می ش��ود.  درویش��یان گفت: یکی 
دیگر از موضوعات ب��ا پیگیری هایی که صورت گرفت، 
موضوع مرغ الین ایرانی اس��ت. علی رغم اینکه فناوری 
این موضوع را از س��ال های گذشته در کشور داشتیم؛ 
اما مورد غفلت واقع ش��ده ب��ود که با پیگیری هایی که 
صورت گرفت و اقداماتی که وزارت جهاد کش��اورزی و 
بخش های دیگر انجام دادند، خوشبختانه در مدار تولید 
قرار گرفت. درویش��یان با اش��اره با موضوع سند بودن 
برگ سبز پلیس بیان کرد: اخیراً شکایتی را از سازمان 
ثب��ت اس��ناد و امالک کش��ور دریافت کردی��م که به 
سازمان حقوقی سیاسی ارجاع شده و با توجه به سابقه 
موضوع و نظرات کارشناس��ان و ادعاهای ناجا در حال 
بررسی هستیم و به زودی نتیجه آن را اعالم می کنیم. 
رئیس س��ازمان بازرس��ی گفت: دولتی ها و مس��ئوالن 
دولتی نباید برای ورود به بورس تبلیغ و اعتمادس��ازی 
می کردند و بعد اعالم کنند که بورس اس��ت دیگر، باال 
و پایین می ش��ود، در همین زمینه پرونده ای تش��کیل 
ش��ده اس��ت و طرحی هم آماده کرده ایم که امیدواریم 
در دولت مردمی از این طرح اس��تقبال ش��ود. وی در 
پاس��خ به س��وال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا نظارتی 
بر قرعه کش��ی پیش فروش خودرو از س��وی سازمان 
بازرسی هس��ت یا خیر، ادامه داد: بررسی های ما نشان 
دهنده این است که اطالعاتی که به شورای رقابت داده 
شده بود دقیق نبوده است و همواره موضوع خودرو هم 
نسبت به کیفیت، هم نحوه توزیع برای ما مهم است و 
همکاران ما به این مساله ورود کردند؛ درست است که 
نحوه قرعه کشی پیش فروش خودروها تغییر کرده اما 
هنوز هم به نحوه مطلوب نرس��یده و گزارشانی در این 
زمینه به شورای رقابت ارسال کردیم که هر زمان پاسخ 
آنها را دریاف��ت کردیم نتیجه نهایی را اعالم می کنیم؛ 
اما همواره بر روی دو خودروس��ازان نظارت داریم و از 

همکاری آنها رضایت داریم.

انجمن قطعه سازان به مجلس نامه زد
نگرانی قطعه سازان از واردات 

بی رویه قطعات خودرو با لغو تحریم ها 
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو در نامه ای به رئیس 
کمیس��یون صنایع مجل��س خواس��تار »جلوگیری از 
واردات بی رویه قطعات خودرو در صورت لغو تحریم ها 
با توجه به ارزهای انباشته شده پشت سدهای تحریم« 
ش��د. انجمن نیروی محرکه و قطعه س��ازان خودروی 
کش��ور در نامه ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس خواس��تار جلوگیری از واردات بی رویه قطعات 
خودرو پس از لغو تحریم ها با توجه به ارزهای انباش��ته 
شده پشت سدهای تحریم شده است. در این نامه آمده 
است: احتراماً همانگونه که مستحضرید صنعت خودرو 
کش��ور به عنوان صنعت مولد اقتصادی به دلیل تحریم 
مس��تقیم و ناعادالنه آمری��کا دچار خس��ارات جبران 
ناپذیری گردیده اس��ت، اما ای��ن محدودیت ها موجب 
همدل��ی و یکپارچگی در این صنعت و در نهایت منجر 
به خلق انقالب عظیم »نهضت س��اخت داخل قطعات« 
گردید و داخلی سازی قطعات چه بسا »کاهش ارزبری« 

را در این صنعت به ارمغان آورد.

خبر

یک کارشناس خودرو :
واردات خودرو باید از انحصار 

افراد خاص خارج شود
فربد زاوه، کارش��ناس خودرو معتقد اس��ت که دولت 
جدید با از س��رگیری واردات در گام نخس��ت می تواند 
معادل ریالی ارزهای سرگردان جامعه را به بانک مرکزی 
بازگرداند و خودش از محل نظام تعرفه درآمدزایی کند.

وی گفت: به نظر می رسد در دولت آینده راه برای واردات 
بازتر از گذشته باشد. این کارشناس خودرو همچنین تاکید 
کرد : واردات خودرو باید برای عموم باز شود و نه برای یک 
عده افراد خاص و همچنین محدودیت های واردات خودرو 
باالی 2500 سی سی و قیمت کمتر از 40 هزار تومان نیز 
باید برداشته شود. زاوه معتقد است که واردات خودرو می 
تواند به جمع آوری ارزهای سرگردان کمک و آن ها را به 
پایه پولی برای کش��ور تبدیل کند. این کارشناس خودرو 
در زمین��ه مزایای آزادس��ازی واردات خودرو گفت:واردات 
خودرو از صدر تا ذیل بازار چه برای وارداتی های قدیمی و 
چه برای خودروهای تولیدی کاهش قیمت را رقم خواهد 
زد. وی اف��زود : در نخس��تین واکنش، وارداتی های کهنه 
قیمتش��ان به ش��دت کاهش پیدا می کند و این تجربه را 
یکبار در س��ال 1368 داش��تیم؛ زمانی که واردات خودرو 
بعد از جنگ آزاد ش��د، خودروهای وارداتی قدیمی سقوط 
آزاد کردن��د و برای مثال بنز 280 که 8-9 میلیون تومان 
قیمت داش��ت با 14 س��ال کارکرد، قیمتش ناگهان به 2 
میلیون تومان رس��ید. زاوه اضافه کرد: با این حس��اب اگر 
اج��ازه واردات همه خودروها اعطا ش��ود و مثال لندکروزر 
100 هزار دالری هم در برنامه باشد می توان انتظار کاهش 
میلی��اردی قیمت ه��ا در بازه های باال را داش��ت. زاوه در 
زمینه تاثیر واردات خ��ودرو بر کاهش قیمت خودروهای 
داخلی گفت:قیمت ه��ا از رده های باال به صورت پلکانی 
کاه��ش پیدا می کن��د و وارداتی ه��ای قدیمی به رقابت 
با قیمت داخلی ها می رس��ند و اینج��ا، داخلی ها در بازار 
مجبور به عقب نشینی قیمتی می شوند. درست است که 
نمی توان محصول وارداتی را به عنوان رقیب مستقیم تولید 
داخلی ها وارد کرد اما وارداتی ها به صورت غیر مس��تقیم 
می توانند قیمت خودروهای داخلی را کاهش دهند. زاوه 
همچنی��ن در زمینه تیراژ احتمالی واردات در صورت آزاد 
س��ازی اضافه کرد : اگر به عموم اجازه واردات داده ش��ود 
می ت��وان انتظار ورود 20 تا 25 هزار خودرو را داش��ت و 
اگر ممنوعیت واردات باالی 2500 س��ی س��ی و 40 هزار 
دالر نیز برداش��ته ش��ود 5 تا 10 هزار خودرو به این آمار 

اضافه خواهد شد.

خودروها از حیث کیفیت 
ستاره دار می شوند

نائب رئیس اول کمیس��یون »صنایع و معادن« مجلس 
شورای اس��المی گفت: بحث س��تاره دار کردن خودروها 
از حیث کیفیت در طرح س��اماندهی بازار خودرو مدنظر 
قرارگرفته اس��ت و این طرح ب��ه زودی نهایی و به صحن 
مجل��س ارائ��ه خواهد ش��د. حجت االس��الم س��یدجواد 
حس��ینی کیا با اشاره به مش��کالت بازار خودرو در کشور 
گف��ت: وزارت صمت باید بی��ش از این ها در حوزه خودرو 
نقش آفرینی کند. وی با اشاره به بررسی و کار کارشناسی 
بر روی طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس اظهارداشت:  نقش آفرینی وزرات صمت در 
صنعت خودرو  در کمیس��یون و در قالب طرح ساماندهی 
خودرو مطرح شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه 
ما باید خودرو ها را س��تاره دار کنیم، بیان داشت: ستاره دار 
ک��ردن خودرو ها از حیث کیفیت مدنظر اس��ت یعنی هر 
خودرویی به عنوان مثال اگر در ارزیابی هایمان یک نُرمی 
را کس��ب نکرد از شماره گذاری آن جلوگیری شود. نائب 
رئیس اول کمیس��یون »صنایع و مع��ادن« مجلس بیان 
داشت: همچنین ما باید در بازار خودرو و از لحاظ قیمت، 
یک مالیات سنگین، یعنی یک مالیات 50 الی 60 درصدی 
برای دالالن خودرو و غیر از مصرف کنندگان خودرو وضع 

کنیم تا از این طریق جلوی دالالن این بازار گرفته شود.

شناسه آگهی: 1154777 

فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی 1400-2  و 3-1400

 نوبت  دوم
اداره کل راه و شهرسازی استان قم در نظر دارد نسبت به مناقصه عمومی جهت اجرای پروژه ها به شرح ذیل اقدام نماید :

یف
مبلغ برآورد موضوعرد

)بریال(
 نوع و مبلغ تضمین شرکت 

در مناقصه )بریال(
رشته مرتبط و حداقل 
رتبه گواهی صالحیت 
پیمانکاری مورد نیاز

14
00

ضمانت نامه بانکی یاواریز وجه 34337264300احداث مدرسه 12 کالسه شاد قلی خان2-
رتبه4- ابنیه- 1717000000

14
00

ضمانت نامه بانکی یاواریز وجه 74911225111تکمیل مدرسه ثامن الحجج3-
رتبه4- ابنیه- 3746000000

مهلت و نشاني خرید اسناد مناقصه : 
دریافت اسناد مناقصات فوق الذکر صرفاً از طریق سامانه ستاد ایران به نشانی SETADIRAN.IR     از تاریخ 1400/04/02 لغایت 1400/04/08   

قابل دسترس می باشد.

مهلت و نشاني تسلیم پیشنهادها:
پیشنهادها باید حداکثر تا پایان وقت اداري مورخ 1400/04/20 در سامانه SETADIRAN.IR    ارائه گردد.

توجه : مناقصه گران میبایست پاکت الف ) اصل ضمانت نامه شرکت در مناقصه ( را به صورت مهر و موم شده حداکثر تا تاریخ 1400/04/20 به 
دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان قم به آدرس ذیل، تحویل نمایند.

محل و زمان افتتاح پیشنهاد مناقصه )الف،ب،ج(: 
کمیسیون مناقصه راس ساعت 9 مورخ 1400/04/21 و در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازي قم تشکیل و پیشنهاداتي که تا موعد مقرر 

وصول گردیده باز و مورد رسیدگي قرار خواهد گرفت.

همچنین متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات بیشتر مي توانند به اداره پیمان و رسیدگي و یا به سایت اینترنتي اداره کل راه و شهرسازي استان 
قم qom.mrud.ir و یا پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني iets.mporgir مراجعه نمایند. ارائه کد کاربري ثبت نام در پایگاه اطالع رساني 

مناقصات جهت درج اطالعات برنده مناقصه الزامي مي باشد.
اداره کل راه و شهرس��ازي ق��م ب��ه آدرس: ق��م – میدان 72تن- مابین عوارضی تهران کاش��ان – جن��ب نمایندگی ایران خ��ودرو - تلفن تماس: 

 02536660001-5

اداره کل راه و شهرسازي استان قم

اداره کل راه و شهرسازی 
استان قم

تجدید آگهی مزایده مرحله چهارم

ش�هرداری اس�الم آباد غرب باستناد بند 2 از مصوبه شماره ۱۷۵ شورای اسالمی ش�هر مورخ ۱4۰۰/۰۱/۱۱ درنظر دارد تعداد 4 قطعه 
زمین از امالک مشارکتی شهرداری با مالکین به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت  ) Setadiran.ir(و با شماره مزایده های 
۱( قلعه شماره ۱۳- خ -م - ز با کاربری مسکونی) 2۰۰۰۰۰۵۳۰4۰۰۰۰۱۵( 

2( قطعه شماره ۱4- ج - م - ز با کاربری مسکونی ) ۱۶ 2۰۰۰۰۰۵۳۰4۰۰۰۰(
 ۳( قطعه شماره ۳۸- م - ز با کاربری مسکونی ) 2۰۰۰۰۰۵۳۰4۰۰۰۰۱۷( 

4( پالک ۳۷۸۹ از 2۶۵۵ فرعی از یک اصلی با کاربری تجاری دارای سند قطعی در دو قسمت که در محل تجمیع شده است. 
)2۰۰۰۰۰۵۳۰4۰۰۰۰۱۸(

از امالک مشارکتی با مالکین فاقد سند به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
 زمان انتشار در سایت: ۱4۰۰/۰4/۰۶ مهلت دریافت اسناد مزایده: ۰۶ /۱4۰۰/۰4  لغایت ۱4۰۰/۰4/۱۶ ساعت :۱۳:۰۰

تاریخ بازدید: ۱4۰۰/۰4/۰۶ لغایت ۱4۰۰/۰4/۱۶ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ۱4۰۰/۰4/۱۶ ساعت ۱4:۳۰ 
زمان بازگشایی و زمان اعالم برنده: ۱4۰۰/۰4/۱۷

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
۱- برگزاری مزایده صرفا از طریق تدارکات الکترونیکی دولت می باش�د و کلیه مراحل فرایند مزایده ش�امل خرید و دریافت اسناد 
مزایده )درصورت وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات اعالم 

برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
 2- پیشنهاد می گردد با توجه به زمین مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از زمین مذکور بازدید به عمل آورید.

 ۳- عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل 
نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: ۰2۱-4۱۹۳4 

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه  )www.detadiran.ir( بخش"ثبت نام اپروفایل مزایده گر" موجود 
است.

 4- کلیه کسورات قانونی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
۵- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۶- س�پرده ش�رکت در مزایده نفر دوم و سوم تا تنظیم صورتجلسه واگذاری با نفر اول در حساب شهرداری باقی خواهد ماند و در 
صورت انصراف نفر اول تا سوم سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

 ۷- به پیشنهادهای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 ۸-سایر جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.

شهردار اسالم آبادغرب
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 کردس�تان – فردی�ن محمدي خبرنگار 
روزنامه ثروت؛رئیس کل دادگستری کردستان 
در نشس��ت خب��ری با خبرنگاران رس��انه هاي 
گروهي استان  به مناسبت هفته قوه قضائیه با 
اشاره به اینکه سال  گذشته بیش از 371 هزار 
پرونده به دادگس��تری و شوراهای حل اختالف 
استان وارد شد و بیش از 374 هزار پرونده مورد 
رسیدگی قرار گرفت افزود: عالوه بر پرونده هایی 
که س��ال گذش��ته وارد دادگس��تری اس��تان 
ش��ده اس��ت 2 هزار و 800 پرونده  بیشتر مورد 
رس��یدگي قرار گرفته واز موجودي پرونده هاي 
دادگستري استان کم شده  است.حجت االسالم 
سیدحسین حسیني به آمار عملکرد 2 ماه امسال 
دادگس��تری استان نسبت به مدت زمان مشابه  
اشاره کردوگفت: در دو ماهه اول سال 99 حدود 
48 هزار پرونده به دادگس��تری استان وارد شد 
که این میزان در دو ماهه امسال حدود 62 هزار 
پرونده بوده است  واین آمار بیانگر این است که 
با رشد 29 درصدی ورود پرونده به دادگستري  
در دو ماه امس��ال نسبت به سال گذشته مواجه 
بوده ای��م.وي افزود: تم��ام پرونده های��ی که به 
دادگس��تری کردستان وارد می ش��ود براساس 
س��از و کاری که اندیش��یده ش��ده است ثبت 
می شود و در حال حاضر در دادگستری استان 
هیچ پرونده ثبت نشده وجود ندارد.وي تصریح 
کرد: تمام پرونده های ثبت نشده که در گذشته 
در دادگستری اس��تان وجود داشت، ثبت شده 
است بصورتی که میانگین افزایش ساالنه ورود 

پرونده به دستگاه قضا15 درصد بوده است.وی  
در ادام��ه در مورد پرونده ه��ای راکد موجود در 
دادگس��تری استان گفت: سیس��تمی کردن و 
الکترونیکي کردن بایگاني راکد از دیگر اقدامات 
بسیار خوبی بود که در دوره تحولي انجام گرفت.

رئیس کل دادگستری کردستان اظهار کرد: در 
س��ال گذش��ته 198 هزار پرونده بایگانی راکد 
الکترونیکی و سیستمی شد، در بیش از دو ماه 
امس��ال تا کنون ح��دود 285 هزار پرونده هاي 
بایگانی راکد در استان الکترونیکی شده که بیش 
از 60 درصد نسبت به مدت زمان مشابه افزایش 
داش��ته اس��ت.وي افزود: 150 سری تجهیزات 
ویدئوکنفرانس و برگزاری جلس��ات دادرس��ی 
الکترونیک در استان نصب شده است، وتاکنون 
حدود 2 هزار و 500 جلس��ه بصورت  دادرسی 

الکترونیک با زندان انجام ش��ده است .حسینی 
اظهارداش��ت: 92 درصد ابالغ های دادگستری 
اس��تان به ص��ورت الکترونیک انجام می ش��ود 
یعن��ی م��ردم از طریق س��امانه ب��دون نیاز به 
مراجعه حضوری پرونده خود را دنبال می کنند.

وي عنوان کرد: دادگس��تری کردستان در طرح 
پایش زندانیان رتبه س��وم کشور و ازنظر رشد و 
بهبود ش��اخص ها ي حوزه زندان در فروردین 
س��ال 1400 نس��بت به فروردین سال گذشته 
نیز رتبه اول در کش��ور کس��ب کرده اس��ت . 
رئیس کل دادگستری استان کردستان  در ادامه 
از افزای��ش 120 درصدی کمک های مردمی به 
جش��ن گلریزان در س��ال جاری نسبت به سال 
گذش��ته خبر داد و گفت: امسال 29 میلیارد و 
365 میلیون ریال کمک مردمی در قالب جشن 

گلیزان برای آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد 
صورت گرفته است.حس��ینی ب��ا بیان اینکه در 
حوزه عفو رش��د 44 درصدی در استان به ثبت 
رسیده است، افزود: ورودی به زندانیان در سال 
جاری نس��بت به مدت زمان مشابه کاهش 32 
درصدی داشته و در زمینه اشتغالزایی زندانیان  
156 درصد رش��د داشته ایموی تصریح کرد: در 
حوزه حفاظت ونظارت راه اندازي س��امانه تردد 
مراجعین وارباب رجوع در کل استان ،نصب ،راه 
اندازي و ارتقا دوربین هاي مدار بسته درمجتمع 
هاي قضایي استان و  نظارت بر عملکرد وکال و 
کارشناسان از دیگر برنامه های مهم دادگستری 
استان است که امس��ال به صورت جدی دنبال 
خواهد ش��د. حس��ینی به فعالیت 130 شعبه 
شورای حل اختالف در سطح استان اشاره کرد 
و گفت: در س��ال 98 ،22 درص��د پرونده هاي 
ارجاعي ش��وراي حل اختالف به صلح وسازش 
ختم ش��ده ودر سال 99 نیز 26  درصد پرونده 
ه��ا واین یعن��ي افزایش 4 درص��د ي درصلح 
وس��ازش داش��ته ایم. رئیس کل دادگس��تری 
کردستان  با اش��اره به اینکه  یکی از مشکالت 
دادگستری کردستان متاسفانه کمبود امکانات 
رفاهی، تفریحی، ورزشي ومسکن براي پرسنل 
دادگستري استان است افزود: بیش از 80 درصد 
از قضات اس��تان غیربومی هستند که این افراد 
نیاز به امکانات به ویژه در حوزه مسکن هستند 
تا به انگیزه ای برای ماندگاری قضات و همکاران 

غیربومی تبدیل شود.

بیش از 374 هزار پرونده  در طی سال گذشته در دادگستري 
کردستان رسیدگي شد

استان ها
روزنامه صبح ایران

رییس آموزش و پرورش استثنایی البرز گفت: 34 پایگاه سنجش سالمت عمومی و 2 پایگاه 
تخصصی برای نوآموزان ورود به پایه اول ابتدایی و پیش دبستانی در این استان فعال شد.عباس 
کشاورز در آیین افتتاح این پایگاه ها که در مدرسه نوبهاران آموزش و پرورش ناحیه یک کرج 
برگزار شد، اظهارداشت: هر ساله همزمان با ثبت نام دانش آموزان کالس اول ابتدایی و دوره پیش 
دبستانی، طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان در پایگاه های سنجش 
سالمت به اجرا درمی آید که امسال در پایگاه های استان البرز 43 هزار کالس اولی و 10 هزار 
پیش دبستانی مورد ارزیابی قرارمی گیرند.وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت کرونایی، طرح 

سنجش سالمت نوآموزان بدو ورود به دبستان در این استان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
و ب��ا حضور 301 نفر نیروی مجرب درپایگاه ها انجام می ش��ود.وی تصری��ح کرد: در این طرح 
دانش آموزان غربالگری شده و مشکالت احتمالی آن ها از نظر بینایی، شنوایی و آمادگی تحصیلی 
که معموال خانواده ها آگاه نیستند، شناسایی می شود و راهکارهایی برای حل این مشکالت ارائه 
خواهد شد.وی یادآورشد: نیازی به مراجعه حضوری خانواده ها به پایگاه های سنجش نیست و 
خانواده ها باید باد در دست داشتن مدارک فرزندان، به مدارس مراجعه کنند تا مدرسه با انجام 

نوبت گیری، پایگاه، تاریخ و ساعت را به خانواده اعالم کند.

3۶ پایگاه سنجش سالمت برای نوآموزان در البرز فعال شد

مدیرعامل ش��رکت آب و فاض��الب هرم��زگان از افزایش 
ظرفیت تولید برای تامین آب مش��ترکین ش��هر میناب خبر 
داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب 
و فاض��الب هرمزگان، امی��ن قصمی افزود: ب��ا توجه به آغاز 
فصل تابس��تان، افزایش چش��مگیر دما و افزایش مصرف آب 
ش��هر میناب، ش��رکت آب و فاضالب هرمزگان علیرغم همه 
محدودی��ت های ممکن، موفق ب��ه در مدار آوردن یک حلقه 
چاه جدید و افزایش ظرفیت تولید آب میناب شد.وی با بیان 
اینکه شهر میناب تا پیش از این 70 لیتر در ثانیه کمبود آب 

داش��ت، افزود: با اضافه شدن چاه جدید، 40 لیتر در ثانیه از 
کمبودهای آب این ش��هر جبران شد. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان اعتبار هزینه ش��ده برای تجهیز این چاه 
را 700 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: در این راس��تا یک 
باب پست برق جدید، یک دستگاه الکتروپمپ جدید، تجهیز 
چ��اه،  کابل و تاسیس��ات برقی و 400 متر خ��ط انتقال آب 
خرید و اجرا ش��د.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان 
ابراز امیدواری کرد، با تکمیل طرح خط انتقال آب از تصفیه 
خانه س��د س��رنی به مخازن ذخیره و احداث یک باب مخزن 

ذخیره اصلی شهر میناب، مشکالت کمبود آب این شهر بطور 
کامل مرتفع شود.وی همچنین با بیان اینکه در فصل زراعی 
جاری میزان بارش کاهش قابل مالحظه ای داش��ته است، از 
مش��ترکین خواست، با مصرف بهینه، زمینه پایداری بیش از 

پیش آب را در طول تابستان فراهم کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان هرمزگان از اجرای عملیات 
آبنگاری)هیدروگرافی( در 16 بندر و محدوده دریایی این اس��تان 
خب��ر داد و گف��ت: در قالب این عملیات، تاکن��ون عمق یابی به 
حجم 12هزار کیلومتر انجام و نقشه های هیدروگرافی تهیه شده 
است.به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
هرمزگان، »علیرضا محمدی کرجی ران« آبنگاری یا هیدروگرافی 

را علم اندازه گیری مش��خصات فیزیکی آب ها و نواحی پیرامونی و 
توصیف وضعیت آب های قابل دریانوردی دانست و اظهار داشت: 
یدروگرافي و نقش��ه برداري بنادر اس��تان هرمزگان با هدف تهیه 
نقشه هاي1:1000 به منظور مطالعات رسوب گذاري و ناوبري و 
کشتیرانی ایمن در نواحی ساحلی و بنادر انجام شده که در صورت 
نیاز، طرح های الیروبی عملیاتی می ش��ود. وی با اشاره به انجام 
عملیات هیدرگرافی در 16بندر و محدوده دریایی استان هرمزگان 
از دی ماه سال 98 تاکنون، خاطرنشان کرد: این محدوده ها شامل 
بنادر ش��هید رجایی، ش��هید باهنر، خلیج فارس، شهید ذاکری و 
بهمن در جزیره قشم، شهید حقانی بندرعباس، هرمز، الرک، لنگه، 
جاسک، ابوموسی، سیریک، خور تیاب، کانال ورودی بندر شهید 
رجایی، مغروقه کنار بندر ش��هید حقانی و شرق بندرلنگه است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان حجم عملیات عمق 
یابی در محدوده این استان را شامل 12هزار و 83 کیلومتر اعالم 

کرد و با تشریح مهم ترین دس��تاوردهای این پروژه تصریح کرد: 
عمق یابي و تهیه نقشه هیدروگرافي با مقیاس 1:1000، برداشت 
خط باالترین ح��د آب  )HWL(و عوارض کمک ناوبری موجود 
در س��احل تا ش��عاع صد متری از خط باالترین حد آب)برداشت 
داغ آب(، تعیین مختصات سه ایستگاه ساحلی و اتصال به شبکه 
سراس��ری س��ازمان نقش��ه برداری با جی.پی.اس و ترسیم نقشه 
ها با منحنی تر از یک متری طبق اس��تانداردهای سازمان نقشه 
برداری کش��ور از جمله مهم ترین دستاوردهاست. کرجی ران از 
انجام عملیات هیدرگرافی در این استان با استفاده از جدیدترین 
تجهیزات و فناوری های روز دنیا سخن به میان آورد و تجهیزات 
استفاده شده را شامل جی.پی.اس دو فرکانسه )RTK(، اکوساندر 
 ،WASSP مولتی بیم ،Digibar proسرعت س��نج ،Reson
موش��ن سنس��ور، توتال استیش��ن 805 ، ش��ناور قیام، نرم افزار 

2010Hypack ، نوت بوک و ترازیاب برشمرد.

فوالدمردان ش��رکت ف��والد مبارکه در ناحی��ه ریخته گری 
م��داوم و فوالدس��ازی توانس��تند در به��ار امس��ال تولید 2 
میلی��ون و 33 هزار تن تخت��ال را به ثبت برس��انند. عباس 
اکبری محمدی، معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در 
خصوص موفقیت  ثبت ش��ده در تولید تختال طی س��ه ماهه 
اول امس��ال ب��ه خبرنگار ف��والد  گفت: طی 3 ماه گذش��ته 
علی رغم محدودیت های مختلف به ویژه در تأمین مواد اولیه، 
همچنین محدودیت هایی که به تازگی در زمینه تأمین آب و 
برق به وج��ود آمده، با برنامه ریزی های صورت گرفته و همت 
همکاران بیش از 2 میلیون تن تختال در فوالد مبارکه تولید 
ش��د. این مقدار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بسیار 
بیش��تر اس��ت )میزان تولید صورت گرفته در سه ماهه 99 به 
میزان یک میلیون و 896 هزار تن تختال بوده اس��ت.به گفته 

وی، میزان تختال تولیدش��ده در سه ماهه اول امسال نتیجه 
هماهنگ��ی و برنامه ریزی تمامی کارکن��ان فعال در کارخانه 
فوالد مبارکه بوده و نش��ان می دهد پوالدمردان شرکت فوالد 
مبارکه برای افزایش تولید و بهره وری بیش��تر، با وجود همه 
محدودیت ه��ای بین المللی، همچون تحریم ها و مش��کالت 
داخلی، کمبود منابع انرژی همچون آب و برق و مشکالت در 

تأمین مواد اولیه، توانس��ته اند بر تمامی مشکالت فائق آمدند 
و ام��ر تولید را به بهترین ش��کل ممکن انج��ام دادند.معاون 
بهره برداری ش��رکت فوالد مبارکه تصریح کرد: این موفقیت 
باعث می ش��ود به میزان قابل توجهی از خروج ارز از کش��ور 
جلوگیری شود. از سوی دیگر بخشی از این تولید، محصوالت 
صادراتی اس��ت که می تواند ارزآوری برای کشور داشته باشد 
و در مجم��وع باعث بهبود ش��رایط اقتصادی و افزایش تولید 
فوالد در کش��ور شود.وی با اش��اره به اینکه تولید بیش از 2 
میلیون تن تختال در س��ه ماهه اول سال می تواند نویدبخش 
خبرهای خوش در زمینه تولید س��ال 1400 باشد نیز گفت: 
با برنامه ریزی که برای س��ال 1400 انجام شده و همچنین با 
توجه به شعار س��ال 1400، امیدواریم بتوانیم افزایش تولید 

قابل توجه نسبت به سال 99 داشته باشیم.

ش�یراز – خبرنگار روزنامه ث�روت:  مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب شیراز تاکید کرد که علیرغم کمبود منابع تامین آب شرب 

بهداشتی، تابستان امسال، آب در این کالنشهر جیره بندی نخواهد 
شد، هرچند امکان دارد به دالیل فنی، قطع آب با اعالم قبلی، وجود 
داش��ته باشد.بهروزی با اشاره به اینکه شرکت آبفای شیراز، قبل از 
فرارس��یدن فصل گرما و با توجه ب��ه کاهش بارندگی ها و احتمال 
مواجهه با مش��کل تامین آب، تدابیری را برای تامین آب ش��رب 
ش��هروندان اندیشیده و اجرایی کرده بود، گفت: ما از سال گذشته 
این وضعیت را پیش بینی و اقداماتی را برای تامین و انتقال و توزیع 
آب مورد نیاز، اجرایی کرده بودیم. وی افزود: از سال 99 تاکنون با 
اقدامات انجام شده  بیش از 1200 لیتر در ثانیه به ظرفیت تولید 
آب اضافه کرده ایم که بخش��ی از آن از آب های سطحی و بخشی 
دیگر از منابع زیرزمینی تأمین می ش��ود.بهمن بهروزی با اشاره به 
اینکه بارندگی نسبت به میانگین سال گذشته حدود 66 درصد و 

نسبت به میانگین بلندمدت 46 درصد کاهش داشته است، وضعیت 
منابع آب را قرمز توصیف و خاطرنش��ان کرد: با کاهش بارندگی ها 
و با تالش  همکاران توزیع آب به صورت بهینه انجام ش��ده اما باید 
توجه داشت که مدیریت مصرف بدست همشهریان است و با توجه 
به اینکه در کالن شهر شیراز عمده آب مصرفی از منابع زیرزمینی 
تأمین می ش��ود عدم مدیریت مصرف ، منابع زیرزمینی را تهدید 
می کند.مدیرعامل آبفا شیراز به تعریف تنش آبی و تساوی میزان 
تولید و مصرف آب پرداخت و ش��رایط ش��یراز را در این موقعیت 
توصیف و اضافه کرد: در حال حاضر بیش از 280 شهر در کشور در 
وضعیت تنش آبی قرار دارند و بخش زیادی از مناطق کشور نیز در 
وضعیت بحران قرارگرفته اند که برون رفت از وضعیت بحران جز با 

تالش شبانه روزی همکاران محقق نمی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان مطرح کرد: 
افزایش ظرفیت تولید آب شهر میناب

مدیرکل بنادر هرمزگان اعالم کرد:
اجرای عملیات آبنگاری در 16 بندر و محدوده دریایی هرمزگان

عبور تولید فصلی تختال از مرز ۲ میلیون تن در فوالد مبارکه

مدیرعامل آبفای شیراز:کمبود آب در شیراز داریم اما جیره بندی در دستور کار نیست

خبر

خبر
 تاکید آبفای استان اصفهان 

بر سالمت آب شرب؛ چاه های 
فلمن کاماًل خشک شده است

جاری نبودن آب در زاینده رود منجر به خشک 
ش��دن کامل چاه های فلمن ش��ده اس��ت.مدیر 
مرکز پایش و نظ��ارت بر کیفیت آب و فاضالب 
ش��رکت آبفای استان اصفهان به شایعاتی که در 
فضای مج��ازی در خصوص آلوده بودن آب چاه 
های فلمن منتشر شده است اشاره کرد و گفت: 
امس��ال آبدهی تمام چاه های فلمن در حاش��یه 
زاینده رود، به صفر رسیده و از مدار بهره برداری 
خارج شده اند.فهیمه امیری افزود: این که گفته 
می شود پساب نیروگاه برق اسالم آباد وارد چاه 
های فلمن شده و آن را آلوده کرده است صحت 
ن��دارد زیرا اوالً این نیروگاه پایین تر از چاه های 
فلمن واقع ش��ده و پساب آن وارد رودخانه نمی 
ش��ود، ثانیاً چاه های فلمن به طور کلی خشک 
ش��ده و آبی برای اس��تحصال ندارد.وی با بیان 
این که آب مورد نیاز 57 ش��هر و 380 روستای 
استان از تصفیه خانه آب باباشیخ علی تامین می 
ش��ود گفت: کیفیت آب ش��رب و حفظ سالمت 
شهروندان خط قرمز آبفای استان اصفهان است 
و ب��ه همی��ن دلیل آب توزیع ش��ده در ش��بکه 
آبرسانی اصفهان بزرگ به صورت مستمر توسط 
کارشناس��ان کنترل کیفی آزمایش��گاه شرکت 
آبف��ا و مرکز بهداش��ت محیط اس��تان مطابق با 
اس��تاندارد ه��ای 1053 و 1011  م��ورد پایش 
و آزمای��ش قرار می گیرد. مدی��ر مرکز پایش و 
نظارت بر کیفیت آب و فاضالب ش��رکت آبفای 
اس��تان اصفهان با اش��اره به این ک��ه هیچ گونه 
موارد ابت��ال به بیماری های گوارش��ی از طریق 
آب شرب از سوی مرکز بهداشت استان گزارش 
نشده است افزود: همانگونه که بارها اعالم کرده 
ایم، آب موجود در ش��بکه آبرس��انی 98 ش��هر 
و 948 روس��تای تحت پوش��ش آبفای اس��تان 
اصفهان کاماًل سالم است و نیاز به جوشاندن و یا 

تصفیه مجدد ندارد.
 

بازآموزی کارکنان عملیات 
انبارنفت باهنر بندرعباس

انبارنف��ت ش��هید باهنر  کارکن��ان عملی��ات 
بندرعباس با حضور در دوره آموزش��ی دو روزه 
با آخری��ن تغییرات محاس��بات سیس��تم های 
مکانیزه آش��نا ش��دند.به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی منطقه 
هرمزگان، در این دوره آموزش��ی، نکات کلیدی 
درب��اره محاس��به س��رک و کس��ری ف��رآورده 
هنگام جابجایی، چگونگ��ی ثبت دیپ مخازن و 
محاسبات سیس��تمی مربوط به آن به حاضران 
آموزش داده شد.در این برنامه آموزشی دو روزه 
که بدلیل ش��رایط خاص بیماری کرونا با رعایت 
کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد؛ روسای 
نوبتکاری و هم��کاران عملیات مخازن و نوبتکار 
انبار نفت  شهید باهنر درمجموعه معاونت فنی و 

عملیاتی منطقه هرمزگان حضور داشتند.

درخواست برای حضور گسترده 
در نهمین دوره انتخابات هیات 
 مدیره سازمان نظام مهندسی 

و ساختمان مازندران
مهندس س��ید محمد نظری مدی��ر کل راه و 
شهرس��ازی اس��تان مازندران خواس��تار حضور 
حداکثری و پرش��ور جامعه مهندس��ین اس��تان 
در نهمین دوره انتخابات هیات مدیره س��ازمان 
نظام مهندسی ساختمان مازندران شد.مهندس 
س��ید محمد نظری ضمن اعالم این خبر افزود: 
نشس��ت اعضای هیات اجرائ��ی و نظارت نهمین 
دوره انتخاب��ات هی��ات مدی��ره س��ازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان مازندران به منظور ایجاد 
هماهنگ��ی الزم برای برگ��زاری هرچه مطلوبتر 
نهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان مازندران برگزار گردید.

مهندس نظری اظهار داش��ت: نظام مهندس��ی، 
بزرگترین تشکل مهندسي کشور است و به علت 
اهمیت موضوع زیرساختها و ساختمان و ارتباط 
آن با آحاد جامعه بخصوص در اس��تان مازندران 
از جایگاه ویژه ای برخوردار اس��ت.مدیر کل راه 
و شهرسازی یادآور ش��د: رسالت سنگین هیات 
اجرای��ی و نظارت در آغ��از فرآیند این انتخابات 
مشخص می ش��ود و صیانت از آرای مهندسین 
وظیفه است.مهندس نظری با توجه به تبلیغات 
مجازی بس��یار مناس��ب در زمان ثبت نام ضمن 
قبول پیش��نهاد هیات اجرای��ی انتخابات جهت 
تمدید مهلت ثبت نام تا 5 تیرماه خواهان ارسال 
مجدد پیامک و تهیه پوسترهایی در باره افزایش 
زمان ثبت نام تاکید نمود.ایشان همچنان از همه 
ی مهندسین عالقمند و دلسوز درخواست نمود 
تا در انتخابات حضور فعال داش��ته باشند.مدیر 
کل راه و شهرس��ازی استان مازندران با اشاره به 
مشکالت مهندسین اعم از بیمه تامین اجتماعی 
، بیمه تکمیلی و مالیات ، حضور پرش��ور اعضاء 
در زم��ان ثبت ن��ام و در انتخاب��ات و همچنین 
انتخ��اب افراد اصل��ح و دردآش��نا را جهت حل 
مشکالت بس��یار راهگشا دانست.مهندس نظری 
اف��زود : از اعضای هیات مدیره و کلیه داوطلبان 
انتظار میرود کلی��ه موضوعات مربوطه در زمان 
انتخاب��ات علی الخص��وص اقداماتی که ش��ائبه 
ش��روع فعالیتهای تبلیغاتی زودهن��گام را دارد 
رعای��ت نمایند.وی در ادامه این نشس��ت ضمن 
تش��کر از زحمات رئیس سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان از همه ی اعضای هیات اجرایی 
و نظ��ارت قدردانی نم��وده و ابراز امیدواری کرد 
با انتخاباتی پرش��ور افرادی توانمند و شایس��ته 

انتخاب گردند.

 بودجه عمرانی استان اردبیل 
به 3۱9 میلیارد تومان رسید

رئی��س س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان 
اردبیل گفت: سال گذشته نزدیک به 236 میلیارد 
توم��ان اعتبار عمران��ی به فرمانداران این اس��تان 
ابالغ ش��د که امس��ال این رقم ب��ه 319 میلیارد 
تومان می رس��د. داوود ش��ایقی در نشست شورای 
برنامه ریزی اس��تان اردبیل با تاکید بر لزوم توزیع 
اعتبارات عمرانی بر اس��اس ش��اخص ها و ضرایب 
بیان کرد: ضرایب ش��امل اردبی��ل 21.13 درصد، 
شهرس��تان های اصالن��دوز، انگوت و س��رعین هر 
یک سه درصد، بیله س��وار 8.37 درصد، پارس آباد 
11.15، خلخال 10.76، کوثر 4.95، مشگین شهر 
14.86 درصد، گرمی 8.52، نمین 6.94 و نیر 4.32 
درصد است.وی افزود: امسال سقف اعتبار استانی 
و س��ه درصد نفت در قانون بودجه بر اساس اعالم 
مجلس شورای اسالمی به سازمان برنامه و بودجه 
مش��خص شده است و از این رو اعتباراتی که سال 
گذشته به صورت سرجمع فرستاده می شد، امسال 
به صورت فصل��ی ابالغ می ش��ود و انتظار می رود 
مدیران رعای��ت کنند.رئیس س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی اس��تان اردبیل اظهارکرد: شاخص های 
توازن در کش��ور در قانون بودجه مش��خص شده 
اس��ت و اصالح آن دس��ت دولت نیست؛ اطالعات 
م��ورد نظر از وزارتخانه ها جم��ع آوری و در نهایت 
به نقاط مختلف کش��ور ابالغ ش��ده اس��ت و بنابر 
این امکان دس��تکاری وجود ندارد.وی تاکید کرد: 
فهرس��ت م��ورد نظر در اختی��ار فرمان��داران قرار 
خواهد گرفت تا مد نظر قرار گیرد، چرا که رعایت 
آن در تفریق بودجه مورد توجه دیوان محاس��بات 
است.ش��ایقی ادامه داد: تغییری که امس��ال ایجاد 
ش��ده این اس��ت که فرمان��دار الزم نیس��ت برای 
پروژه های مجتمع اعتبار بگذارند و مبلغ مورد نیاز 
با کمک مدیران دس��تگاه ها در شورای برنامه ریزی 

از سرجمع تامین خواهد شد.

 یکهزار و 200 کیلومتر 
 از جاده های استان بوشهر 

ایمن سازی می شود
مدی��ر کل راه��داری و حم��ل و نق��ل جاده ای 
اس��تان بوش��هر گفت: طرح راه��داری محوری با 
هدف رفع نواقص و ایمن س��ازی جاده ها در یکهزار 
و 200 کیلومت��ر محور های ش��ریانی این اس��تان 
اجرا شده اس��ت و تا فصل پاییز به پایان می رس��د.

حمیدرض��ا علم اف��زود: محدودی��ت و پراکندگی 
امکانات و نیروها در شهرس��تان های مختلف سبب 
کن��دی و تاخیر در رفع نواقص جاده ه ای می ش��د 
که ب��ا احرای این ط��رح بهس��ازی و ایمنی راه ها 
س��رعت بس��یار خوبی می گیرد.وی ادامه داد: در 
قالب ط��رح راه��داری محوری ابتدا مش��کالت و 
نیازهای اجرایی محورهای ش��ریانی استان بوشهر 
س��نجیده و مشخص می شود و س��پس با تقسیم 
بندی شهرس��تان ها در قالب چهار ف��از، با تمرکز 
نیروی انسانی و ماشین آالت این مسیرها بهسازی، 
تعمیر و ایمن سازی می ش��وند.مدیر کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اس��تان بوش��هر اضافه کرد: 
عسلویه، کنگالن، جم و دیر در فاز نخست، دشتی 
و تنگس��تان در فاز 2، بوش��هر و دشتستان در فاز 
سه و  دشتستان، گناوه و دیلم در فاز چهارم طرح 
راهداری جاده ای قرار دارند.علم بیان کرد: در این 
طرح ایجاد شیب ش��یروانی در حاشیه راه ها برای 
پیشگیری از سوانح واژگونی خودرو در اولویت این 
طرح قرار دارد که تا کنون 120 کیلومتر تس��ویه 
حری��م و اصالح ش��یروانی راه ه��ا و 307 کیلومتر 
شانه سازی در محورهای این استان صورت گرفته 
اس��ت.وی با بی��ان اینکه این طرح از اردیبهش��ت 
ماه س��ال جاری اجرایی شده است، افزود: الیروبی 
کردن پل ه��ا پیش از آغاز بارندگ��ی دیگر اولویت 
راهداری محوری در استان بوشهر است و تا امروز 
یکهزار و 200 مورد خاکریزی کنار پل ها و 2 هزار 
و 880 م��ورد نیز تخلیه الیروبی و کنار پل ها اجرا 

شده است.

نرخ بیکاری چهارمحال و 
بختیاری 2 درصد کاهش یافت

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و 
بختیاری گفت: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز 
آمار ایران نرخ بیکاری س��ال 99 این استان، 15.2 
درصد اعالم شد که در مقایسه با نرخ بیکاری سال 
98 ک��ه 17.3 درصد بود کاه��ش 2.1 درصدی را 
نشان می دهد.حفیظ اهلل فاضلی افزود: اگر چه نرخ 
بیکاری اس��تان کاهش یافته است اما همچنان در 
مقایس��ه با اس��تان های دیگر در رتبه های نخست 
بیکاری کشور قرار داریم و باید بیش از این تالش 
شود.وی، تعداد جمعیت بیکار استان را حدود 43 
هزار نفر اعالم کرد و گفت: 80 درصد این جمعیت 
را فارغ التحصیالن دانش��گاهی شامل می شوند که 
یا رش��ته تحصیلی آنها متناسب با بازار کار نیست 
و یا از مهارت های الزم برای اش��تغال در مش��اغل 
غیردولتی برخوردار نیس��تند.فاضلی با بیان اینکه 
تس��هیالت قابل توجهی در حوزه اش��تغال پایدار 
روستایی و عش��ایری در استان جذب شده است، 
تصریح ک��رد: اگرچه تس��هیالت بانک��ی تا حدی 
توانسته اس��ت در استان اشتغالزایی کند اما کافی 
نیست و به ایجاد واحدهای تولیدی بزرگ نیاز است.

مدی��رکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و 
بختیاری با انتقاد از نبود س��رمایه گذاری خارجی 
در استان طی سال های اخیر، اظهار داشت: این در 
حالی است که استان در جذب سرمایه گذار داخلی 
نیز ناتوان بوده و همین موضوع تقاضای اشتغال به 

کار نیروهای جوان را بی پاسخ گذاشته است.



انتش�ار لیس�تی بلند باال از سوی 
ش�ورای ش�هر در رابطه با نامگذاری 
تع�دادی از خیابان های تهران به نام 
چهره های علم�ی، فرهنگی و هنری 
بیش از آنکه خوشحال کننده باشد، 

تامل برانگیز است.
به گ��زارش ایس��نا، چن��دی پیش در 
نشست ش��ورای ش��هر تهران اعالم شد 
چندین خیابان در تهران به نام چهره های 
ملی کش��ورمان خواهد شد. این اتفاق در 
ذات خود، مثبت و خوشنود کننده است 
ولی تجربه های قبلی نشان می دهد بیش 
از خوش��حالی، باید بررسی کنیم که این 
نامگذاری ها بر چه اساس و با چه کیفیتی 

رخ می دهد.
در یک��ی دو س��ال گذش��ته به صورت 
پراکن��ده انتقادهایی از جان��ب خانواده، 
ش��اگردان ی��ا دوس��تداران هنرمن��دان 
گوناگ��ون مطرح ش��ده ک��ه ترجیع بند 
مش��ترکی دارن��د؛ خیابان��ی ک��ه برای 
نامگذاری آن ش��خص بخصوص در نظر 
گرفته ش��ده، مناس��بتی نداشته یا اینکه 
این نامگذاری به شکل درستی رخ نداده 

است.
در بحث نامگذاری خیابان معموال این 
انتظار وجود دارد که خیابان محل زندگی 
آن هنرمند یا خیابان دیگری که به نوعی 
ب��ه حرفه و هنر او مربوط باش��د، در نظر 
گرفته ش��ود یا دس��ت ک��م در انتخاب 
آن خیابان ب��ا خانواده او ی��ا اطرافیانش 
مش��ورت صورت بگیرد اما در اغلب این 
نامگذاری ها می بینی��م که چنین اتفاقی 
رخ نداده و نه تنها مش��ورتی انجام نشده 
بلکه وقتی خانواده یا اطرافیان آن هنرمند 
در زمین��ه نامگ��ذاری آن خیابان خاص، 
اعتراض و انتقادی داشته اند، کوچکترین 

ترتیب اثری داده نشده است.
ب��ه ای��ن نکت��ه ه��م آگاهیم ک��ه گاه 
محدودیت های��ی در ای��ن زمین��ه وجود 
دارد، مث��ل اینکه خیاب��ان محل زندگی 
یا مح��ل کار آن هنرمند ب��ه نام یکی از 
شهیدان عزیز کشورمان باشد که طبیعتا 
باید خیابان دیگ��ری را در نظر گرفت. با 
این همه آنچه در چند وقت اخیر ش��اهد 
بوده ایم، نشان می دهد اتفاقا خیابان هایی 
ک��ه از ای��ن نامگذاری ها کنار گذاش��ته 
ش��ده اند، هیچ یک به نام هیچ ش��هیدی 

نبوده اند.
ح��دود یک س��ال پی��ش و همزمان با 
زادروز داود رش��یدی در بیس��ت و پنجم 

تی��ر م��اه، احت��رام برومند همس��ر این 
هنرمند گله هایی را نس��بت به نامگذاری 
خیابان��ی به نام او در محله س��عادت آباد 

مطرح کرد.
برومند گفته بود که از طرف س��ازمان 
زیباس��ازی و بخش فرهنگی ش��هرداری 
که موض��وع نامگ��ذاری خیاب��ان به نام 
هنرمن��دان را پیگی��ری می کنند، درباره 
نامگ��ذاری خیابانی به نام داود رش��یدی 
س��وال کرده اند و خانواده ای��ن هنرمند 
هم چند خیابان  را پیش��نهاد کرده اند و 
نهایتا قرار بوده ب��ا نظر خانواده، خیابانی 
را نامگ��ذاری کنند اما متاس��فانه چنین 

نشده است.
او تاکی��د کرده بود ک��ه وقتی خیابانی 
را به نام کس��ی می کنن��د، باید ارتباط و 
شأن نزولی داشته باشد؛ یا منزل آن فرد 
در آن خیابان یا محلی هنری باش��د ولی 
متاس��فانه در انتخ��اب خیابانی که برای 
نامگذاری داود رشیدی در نظر گرفته اند، 

به این موضوع توجهی نشده است.
این هنرمند که پیگیر حل این مشکل 
بوده است، اعالم کرده بود که چندین ماه 
تالش کرده مس��اله را از طریق گفتگو با 
محمد جواد حق شناس، رئیس کمیسیون 
فرهنگی اجتماعی ش��ورای ش��هر تهران 
پیگی��ری کند ولی ای��ن تالش ها بی ثمر 

بوده است.
برومند البته تاکید داشت که اطمینان 
دارد در این زمینه سوءنظری نبوده و گفته 
بود به هر حال زحمت کشیدند و با وجود 
مخالفت هایی که ب��رای این نامگذاری ها 
وجود دارد، این کار را به انجام رس��اندند 
ولی نباید تنها به نامگذاری بسنده کنیم 
بلکه الزم اس��ت تناسب و شأن نزول این 

نامگذاری را هم مورد توجه قرار بدهیم.
ب��ه فاصل��ه کمت��ر از ی��ک س��ال بعد 
افس��انه ماهیان، کارگردان تئاتر و یکی از 
شاگردان حمید سمندریان که مجوز نشر 
آثار و تاسیس بنیاد این هنرمند را دارد، 

اعتراض مشابهی را مطرح کرد.
زمس��تان س��ال 99 از س��وی شورای 
ش��هر تهران اطالعیه ای منتش��ر ش��د با 
این مضمون که قرار است معابر دانشگاه 
تهران به ن��ام هنرمندانی همچون حمید 

سمندریان، جمیله شیخی و ... شود.
این خبر البته بازتاب چندانی نداش��ت 
ت��ا اینکه چند روز اخیر مش��خص ش��د 
در س��کوت خبری، کوچه ای در خیابان 
ایرانش��هر به نام استاد حمید سمندریان 
شده است و دوباره همان پرسش تکراری 
مطرح شد که چرا خیابان محل زندگی یا 
محل کار این هنرمند برای این نامگذاری 

انتخاب نشده.
این نامگذاری البته نقطه ضعف دیگری 
هم داش��ت، کوچه نامبرده که قبال به نام 
مهاجر بوده اس��ت، همچن��ان چهار تابلو 
به نام مهاجر داش��ت و تنها یک تابلو که 
چندان ه��م قابل دید نبود، به نام حمید 
س��مندریان بر دیوار کوچه، باالی سقف 
کاذب مغازه ای دو نبش، نصب شده بود.

افسانه ماهیان هم ضمن اعتراض به این 
شیوه نامگذاری، تاکید کرد که پیگیر این 
ماجرا خواهد ش��د. بخصوص که پیش تر 
شورای ش��هر، خود اعالم کرده بود یکی 
از معابر دانشگاه تهران به نام سمندریان 
خواهد ش��د که نامگذاری مناس��بی بود 
چراک��ه معاب��ر دانش��گاه ته��ران، محل 
پیاده روی های همیشگی این هنرمند بود 
و دوستداران و شاگردان او در چند نسل 

گوناگون همواره او را در حال پیاده روی از 
منزلش در خیابان ایتالیا تا دانشگاه تهران 
و تاالر مولوی دیده بودند و جالب تر اینکه 
اغلب دانشجویان نیز در این پیاده روی ها 
با اس��تاد خود همراه می شدند و بحث و 
گفتگوی آنان در باب تئاتر در همین طی 

مسیرها ادامه پیدا می کرد .
هنوز چن��د روزی از گله های افس��انه 
ماهیان نگذش��ته بود که ناگهان شورای 
ش��هر لیس��ت بلن��د باالی��ی را درب��اره 
نامگ��ذاری خیابان ه��ای دیگ��ری به نام 
هنرمندانی مانند خسرو شکیبایی، محمد 
ن��وری، عل��ی اکبر صادقی، حس��ین گل 

گالب و ... منتشر کرد.
از آنجا ک��ه جزییات بیش��تری درباره 
نامگذاری ه��ا  ای��ن  ش��مایل  و  ش��کل 
نمی دانی��م، پی��ش داوری نمی کنیم اما 
آنچه در گذش��ته رخ داده، این شایبه را 
در ذهن هنرمندان و عموم مردم جامعه 
ایجاد می کند که گویی این نامگذاری ها 
جنبه انجام وظیف��ه ای پیدا کرده و برای 
رفع تکلیف است چراکه تجربه چند نمونه 
اخیر آن هم در مورد هنرمندانی همچون 
داود رش��یدی و حمید س��مندریان که 
جایگاه هنری شان بی نیاز از توضیح است، 
نشان می دهد مس��ئوالن شهری چندان 
در فکر کیفیت این نامگذاری ها نیس��تند 
و بیشتر به دنبال آن هستند تا این اتفاق 
به هر ش��کل و با هر کیفتی رخ بدهد تا 
به بیالن کاری شان این را هم اضافه کنند 
که در زمان مدیریت شان چند خیابان به 

نام چند هنرمند نامگذاری شده است.  
این ذهنیت زمانی بیشتر وقت می گیرد 
که می دانیم تا پایان کار ش��ورای ش��هر 

فعلی زمان زیادی باقی نمانده است.
همچنانکه از یاد نبرده ایم در همین یک 
س��ال گذشته ساخت س��ردیس بسیاری 
از چهره ه��ای هن��ری  همچ��ون عباس 
کیارستمی، علی نصیریان، داود رشیدی 
و ... بازتاب��ی آن چنان منفی داش��ت که 
مس��ئوالن امر از خیر نصب آنها گذشتند 
و بار دیگر این پرس��ش مطرح شد که در 
انتخاب سازنده سردیس ها، مالک و معیار 
چیس��ت چراکه س��ردیس های س��اخته 
ش��ده هیچ نش��ان و رنگ و روحی از آن 
چهره های هنری نداش��تند و ساخت آنها 
ع��الوه بر بازتاب منفی خود، موجب هدر 
رفتن بخش��ی از بودجه فرهنگی کش��ور 
ش��د که در دوران دشوار اقتصادی فعلی، 

ضایعه کمی نیست.

دایرة المعارف اسالمی در نمایشگاه کتاب 
تونس عرضه می شود

خالصه ای از »دایرة المعارف اس��المی« که از مهمترین آث��ار دایرة المعارفی و 
مستحکم ترین آنها از نظر زمانی در حوزه های مطالعات اسالمی در سراسر جهان 
است در سومین دوره »نمایشگاه ملی کتاب تونس« ارائه می شود. به گزارش گروه 
فرهنگی ایرنا از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی ، سومین دوره نمایشگاه ملی 
کتاب تونس با شعار ٌخذ الکتاب، با حضور 65 ناشر و اجرای بیش از 20 نشست و 
جلسه تقدیر و تجلیل از نویسندگان و متفکران تونسی در آن در فاصله روزهای 17 
تا 27 ماه تیر برگزار می شود. عنوان این دوره، به نام متفکر تونسی، هشام الجعّیط 
و اعتراف به جایگاه رفیع علمی اش، نام گذاری ش��د و انتظار می رفت وی در یکی 
از برنامه های این نمایشگاه حضور داشته باشد، اما پیش از این زمان از دنیا رفت. 
نمایشگاه ملی کتاب تونس در سال 2018 به منظور تبلیغ کتاب های تونسی آغاز 
به کار کرد، زیرا کتاب تونسی با رقابت سرسخت در میان مراکز نشر عربی روبه رو 
است که با قدرت در نمایشگاه بین المللی کتاب تونس حضور پیدا می کنند و این 
نمایش��گاه، فرصتی برای حمایت از ناشر و کتاب و نویسنده تونسی و نیز فرصتی 
برای خوانندگان کتاب است تا کتاب های تونسی را که تعدادشان در این نمایشگاه 
اندک اس��ت، گلچین کنند، زیرا در این نمایشگاه، معموال توجه اهالی مطالعه به 
کتاب های خارجی است و این نمایشگاه پنجره مهمی برای نویسنده تونسی است 
تا با ناشران کشور خود آشنا شوند. سومین دوره از این نمایشگاه در شرایطی فوق 
العاده برگزار می شود که تبعات شیوع ویروس کرونا بر همه حوزه ها تحمیل شده 
اس��ت، امری که صرف برگ��زاری آن را به یک رویداد مه��م تبدیل می کند که با 
حمایت برخی سازمان های ریشه دار مانند اتحادیه مشاغل تونس برگزار می شود که 
مسئولیت چاپ 4 کتاب را بر عهده گرفته و مؤسسه حقوق نویسنده و حقوق های 
مجاور نیز به چاپ دو کتاب متعهد شده اند. محمد المی، مدیر نمایشگاه ملی کتاب 
تونس گفت: با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور، صرف برگزاری این 
دوره، به خودی خود یک چالش به ش��مار می رود زیرا در س��ال گذشته، بیش از 
یک بار با تأخیر مواجه شد. المی افزود: هیأت مدیره نمایشگاه با احیای این برنامه 
که دوره کنونی آن به دلیل عدم مستندسازی دو دوره گذشته از جمله عدم تهیه 
بروش��ور مخصوص به آن ها، به منزله یک دوره تأسیسی به شمار می رود، در این 
چالش به پیروزی رس��ید. در این دوره، بروشور مربوط به نمایشگاه در روز افتتاح 
آن توزیع خواهد ش��د که در چارچوب شفافیت و با هدف دسترسی به اطالعات، 
آئین نامه داخلی این نمایشگاه نیز در آن منعکس شده است. مدیر نمایشگاه ملی 
کتاب تونس گفت: این دوره، دوره مستند سازی تمام و کمال خواهد بود، چرا که 
همه برنامه ها و نشست هایی که برگزار می شود در طول دوره برگزاری نمایشگاه، 
در کتاب هایی مستندس��ازی خواهند شد و این کتاب ها در میان اصحاب رسانه و 

بازدیدکنندگان توزیع خواهد شد.   

 »شمال و جنوب«؛ »غرور و تعصب« 
با درون مایه های اجتماعی

رمان »ش��مال و جنوب« به قلم الیزابت َگس��ِکل در پِس عاش��قانه ای به سبک 
»غرور و تعصب« جین آس��تین، به دغدغه  و معضالت اجتماعی برآمده از انقالب 
صنعتی چون بهره کشی از طبقه کارگر و شعله ور شدن آتش کینه و عداوت میان 
طبقات مرفه و فقیر می پردازد. چندین کیلومتر پیش از این که به میلتون برسند، 
ابری غلیظ و س��ربی رنگ را دیدند که در افق و در مس��یری که به ش��هر منتهی 
می شد، در آسمان معلق بود. ابر با آسمان خاکستری -آبی زمستان تضادی شدید 
داش��ت. ]...[ به شهر که نزدیک ش��دند، ردی از بو و مزه ی دود را در هوا احساس 
کردند. شاید بیشتر کمبوِد عطِر علف و گیاهان خوشبو بود و نه اضافه شدن بو و 
مزه ای خاص. به زودی در امتداد خیابان های طوالنی، درهم و ناامیدکننده ش��هر 
راه می رفتند؛ خیابان هایی پوش��یده از ساختمان ها و خانه هایی منظم و کوچک و 
آجری. اینجا و آنجا س��اختمان های مستطیلی و پرپنجره کارخانه ها قدعلم کرده 
بود؛ ش��بیه مرغی که میان جوجه هایش نشسته و دودی سیاه و غیرقانونی باالی 
سرش چنبره زده بود. )ص. 93( آن چه خواندید بخشی از فصل هفتم رمان شمال 
و جنوب )North and South( به قلم الیزابت گسکل نویسنده قرن نوزدهمی 
است که احساسات فردی را با دغدغه های اجتماعی در هم می آمیزد. در این رمان 
نویس��نده چون »میرزابنویسی قلم به دست« )ص. 188( رنجی را که وقوع انقالب 
صنعت��ی در غرب به طبقه کارگر تحمیل کرد، روایت می کند.   الیزابت گس��کل 
)1865- 1810( یکی از نویس��ندگان سرش��ناس عص��ر ویکتوریا بود که در بین 
اهالی ادب بیشتر به نگارش زندگینامه شارلوت برونته شناخته می شود. رمان های 
او تصویری مفصل و جامع از زندگی طبقات مختلف اجتماعی به ویژه طبقه فقیر و 
کارگر ارائه می دهد و از این رو هم برای تاریخ نگاران اجتماعی و هم عالقه مندان به 
ادبیات، جذابیت و اهمیت دارند. گسکل در لندن به دنیا آمد و در دهکده ناتسفورد 
واقع در ش��مال انگلیس بزرگ شد. وی در سال 1832 میالدی با یک کشیش به 
نام ویلیام گس��کل ازدواج کرد و حاصل این ازدواج چهار دختر بود و یک پسر که 
در 9 ماهگی بر اثر ابتال به بیماری مخملک از دنیا رفت. گسکل برای فرار از غم از 
دست دادن فرزندش، به نوشتن پناه برد و در سال 1848 با انتشار اولین رمان خود 
که ماری بارتون )1848( نام داش��ت و به گرفتاری های طبقه کارگر در منچستر 
می پرداخت، توجه چارلز دیکنز دیگر نویسنده برجسته انگلیسی را جلب کرد. از آن 
پس بیش��تر آثار وی در مجالت دیکنز چاپ شد. شمال و جنوب، چهارمین رمان 
از این نویسنده بود که اولین بار از سپتامبر 1854 تا ژانویه 1855 در 20 قسمت 
هفتگی در مجله هاوس هولد وردز )Household Words( به سردبیری دیکنز 
منتش��ر شد. این اثر اجتماعی در کنار رمان هایی چون زنان و دختران )1865( و 
کرانفورد )1853(، یکی از معروفترین آثار گسکل است که در سال 1966، 1975 
و 2004 سه اقتباس تلویزیونی از آن ساخته شد. آخرین اقتباس بار دیگر توجهات 
را به این رمان جلب کرد و مخاطبانش را افزایش داد. گس��کل در رمان ش��مال و 
جنوب با استفاده از یک قهرمان زن دیدگاه های کارخانه داران و کارگرانشان را در 
یک شهر صنعتی به نمایش درآورده و در این باره اظهارنظر می کند. ماجراهای این 
رمان در شهر صنعتی و خیالی میلتون در شمال انگلیس اتفاق می افتد؛ شخصیت 
اصلی داستان مارگارت ِهیل جوان است که به ناچار خانه و کاشانه خود در منطقه 
آرام و روستایی جنوب را ترک کرده و با والدینش به میلتون نقل مکان می کند. در 
این شهر مارگارت با دنیای بی رحمی که انقالب صنعتی خلق کرده روبه رو می شود 
و رویارویی کارفرمایان و کارگران در جریان اولین اعتصابات را مش��اهده می کند. 
مارگارت ش��جاعت فقرا را تحسین کرده و با آنها همذات پنداری می کند و با جان 
تورنتون رئیس یک کارخانه نساجی که با کارگرانش رفتاری تحقیرآمیز دارد، وارد 

یک رابطه پیچیده می شود.

بروجردی در دیدار با سفیر اتریش مطرح کرد:

حدود 2 هزار جلد کتاب 
خطی فارسی در کتابخانه ملی 

اتریش موجود است
رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در دیدار 
با س��فیر اتری��ش، بر تقویت روابط دوس��تانه و تبادل 
اطالعات بین این دو کشور تاکید و عنوان کرد: حدود 
2 هزار جل��د کتاب خطی فارس��ی در کتابخانه ملی 

اتریش موجود است.
به گزارش ایرن��ا به نقل از روابط عمومی س��ازمان 
اس��ناد و کتابخانه ملی ایران، اشرف بروجردی در این 
دیدار به روابط ایران و اتریش از گذشته تا امروز اشاره 
ک��رد و گفت: تاریخی دیرینه در روابط ایران و اتریش 
وجود داش��ته و بر کسی پوشیده نیست که ارتباطات 
و مناس��بات خوبی در روابط سیاس��ی و فرهنگی دو 
کش��ور وجود داش��ته اس��ت. وی ادام��ه داد: امروزه 
منابع موجود در س��ازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
دیجیتال س��ازی شده و مورد بهره مندی پژوهشگران 
قرار گرفته اس��ت. اما ادامه این مسیر نیازمند تقویت 
و بهره مندی از تکنولوژی های جدید اس��ت. س��ازمان 
اس��ناد و کتابخانه ملی ایران از انتقال منابع فرهنگی 
کش��ور اتریش به کتابخانه مل��ی ایران و جانمایی این 
مناب��ع در کتابخانه ملی ایران اس��تقبال می کند. اگر 
بخواهیم دانش موجود در این زمینه را در قالب کتاب 
و س��ند به دیگران بیاموزیم و از آموخته های دیگران 
بهره مند ش��ویم نیازمند تعامل و گفتگو هس��تیم. در 
حوزه دیجیتال س��ازی تصور م��ی کنم کتابخانه ملی 
اتری��ش بتواند راه کارهای م��ورد نیاز را عرضه کند و 
س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی ایران از آن بهره مند 
می شود.  رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران 
گفت: چندی پیش در گفتگویی که به صورت مجازی 
انجام ش��د؛ ب��ا رییس کتابخانه مل��ی اتریش صحبت 
ک��ردم. در این گفتگ��و درباره مناب��ع دیجیتال بحث 
و تب��ادل نظ��ر ش��د و در ادامه  موض��وع بهره مندی 
س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی ایران از منابع خطی 
موج��ود در کتابخانه ملی اتریش مورد بررس��ی قرار 
گرفت.  بر اس��اس آنچه که دریافت ک��رده ام، مطلع 
ش��دم که حدود 2 هزار جلد کتاب خطی فارس��ی در 
کتابخانه ملی اتریش موجود اس��ت، تبادل این منابع 
در قالب نسخ دیجیتال می تواند فرصت مغتنمی برای 
بهره مندی ایران از این منابع باش��د. وی تاکید کرد: 
پیشنهاد می کنم اندیشمندان دو کشور در قالب بحث 
و گفتگو به ط��رح موضوعات کارآمد بپردازند چرا که 
این امر می تواند برای نسل امروز و آینده مفید باشد. 
در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اسناد ارزشمند 
نگهداری می ش��ود و  قدمت برخی از این اس��ناد به 
1000 س��ال بر می گردد. این اسناد گنجینه ای غنی 
و س��رمایه ملی ایران اس��ت و برای اف��رادی که برای 
افزای��ش دانش خود تالش می کنند و می خواهند از 
تاریخ و گذشته خود به ش��کل مستند آگاهی داشته 
باش��ند، سودمند و راهگشا است. از همین رو سازمان 
اس��ناد و کتابخان��ه ملی ایران، آمادگ��ی خود را برای 
ارائه نس��خه دیجیتال مناب��ع فرهنگی اعالم می کند. 
در ادامه این نشس��ت اشتفان شولتز، سفیر اتریش در 
ایران گفت: به گواه تاریخ س��ابقه روابط بین دو کشور 
ایران و اتریش بیش از 700 سال است و این دو کشور 
از رواب��ط طوالنی تاریخی بهره منده بوده اند؛ یکی از 
نش��انه های ویژه مناسبات مطلوب بین این دو کشور 
این است که در طول تاریخ هیچگاه جنگی بین ایران 
و اتریش وجود نداش��ته اس��ت. وی اظهار داشت: در 
کتابخانه ملی منابع بس��یاری درباره ایران وجود دارد 
که بیشتر آنها مربوط به پوشش گیاهی این کشور می 
ش��ود. خوشحالم در کتابخانه ملی ایران، فضایی برای 
جانمایی منابع فرهنگی کش��ور اتریش در نظر گرفته 
شده است. کتاب های ارسالی با دقت بسیاری انتخاب 
ش��ده اند و موضوعات مختلفی از قبیل هنر، فرهنگ، 

طبیعت و آشپزی  را دربرمی گیرد. 
 س��فیر کش��ور اتریش در ایران گفت: روابط مثبت 
و مطل��وب بی��ن کتابخانه ه��ای ملی این دو کش��ور 
وج��ود دارد و برای تقویت این مهم ب��ر تبادل منابع 
بی��ن دو مجموع��ه فرهنگ��ی تاکی��د دارم. همکاری 
ه��ای فرهنگی و هنری بس��یاری با ای��ران در حوزه 
های مختلف انجام ش��ده اس��ت که می توان برگزاری 
نمایش��گاه مش��ترک ایران و اتریش در کیش و اهواز 
در حوزه ش��هری  و نقاشی اشاره کرد. به همین دلیل 
از برگزاری نمایش��گاه های مختلف با س��ازمان اسناد 
و کتابخان��ه ملی ایران اس��تقبال می کنی��م. فریبرز 
خسروی، معاون کتابخانه ملی ایران نیز در این دیدار 
بیان کرد: امید اس��ت با همت سفیر اتریش در ایران 
در زمینه هایی همکاری های خوبی فراهم ش��ود.  وی 
با اش��اره به بازدید از کتابخان��ه ملی اتریش گفت: در 
این بازدید فرمان هایی از ش��اه عباس به خط فارسی 
در کنار اس��نادی دیگر موجود بود، بر همین اس��اس 
می توان برنامه هایی را برای انتش��ار مش��ترک اسناد 
ای��ران و اتریش پیش بینی کرد. معاون کتابخانه ملی 
ایران به فعالیت مرکز ایرانشناس��ی و ش��رق شناسی 
در وین اش��اره کرد و اف��زود: در این مرکز طرح های 
مختلفی در حال اجراس��ت که می توان به طرح هایی 
در حوزه عکاس��ی ایران اشاره کرد. زیرا کشور ما جزو 
نخستین کش��ورهایی است که صنعت عکاسی به آن 
وارد ش��ده. س��ازمان اس��ناد و کتابخانه ملی ایران در 
پیشبرد این پروژه ها می تواند نقش موثری ایفا کند. 
فاطمه جان احمدی، معاون پژوهش و منابع دیجیتال 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران نیز گفت: فهرست 
توصیفی نس��خ خطی فارسی کتابخانه ملی اتریش به 
همت س��ازمان اس��ناد و  کتابخانه مل��ی ایران ایجاد 
ش��ده اس��ت و در آس��تانه چاپ قرار دارد. به گزارش 
ایرنا، جلسه دیدار و گفتگوی اشرف بروجردی، رییس 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشتفان شولتز، 

سفیر اتریش در ایران عصر دوم تیرماه برگزار شد.

جهش های کرونا
اثر: پیتر بروکس
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بازتاب منفی نامگذاری خیابان ها و کوچه ها به نام هنرمندان 

محمود حس�ینی زاد گفت پ�س از توقیف رمان 
»بیس�ت زخم  کاری« حاال اس�م آن ه�م از تیتراژ 

سریال »زخم  کاری« حذف شده است.
این نویس��نده و مترجم درباره توقی��ف این رمان که 
س��ریال خانگی »زخم  کاری« محمدحسین مهدویان با 
اقتباس از آن ساخته شده است به ایسنا گفت: این رمان 
از آذر و دی ماه س��ال گذش��ته )1399(  با شروع تهیه 
سریال لغو مجوز ش��د. االن هم برای پخش این سریال 
ظاهرا گفته شده اسم کتاب از روی آن برداشته شود و از 

بخش چهارم دیگر اسم کتاب در تیتراژ سریال نیست.
رمان »بیست زخم کاری« نوشته محمود حسینی زاد 
در س��ال 1395 و پس از انتظاری ده س��اله برای کسب 

مجوز نشر در نشر چشمه منتشر شد.
حس��ینی زاد درباره این رمان در زمان انتشارش گفته 
بود: تم کلی رمان برگرفته از »مکبث« شکس��پیر است. 

این ج��ا در جنگ بر س��ر منافع اقتصادی ب��ا پس زمینه  
فس��اد اقتصادی، زیردستی باالدس��ت را می کشد، چون 
فک��ر می کند حق��ش پایمال ش��ده، زن او را وسوس��ه 
می کن��د، بعد انتقام و انتقام گی��ری به کمک قدرت های 

پشت پرده.
در بخش��ی از نوشته پشت جلد کتاب هم آمده است: 
رمان داس��تان مردی است که می خواهد سلطه گر باشد. 
در ابتدا پیرمردی ثروتمند و دارا جان می دهد، پزش��کی 
قانون��ی مرگ را ع��ادی اعالم می کند اما ای��ن تازه آغاز 
ماجراس��ت... حسینی زاد مبنای روایت خود را بر اموری 
ممنوعه گذاشته که به  تدریج روِح قهرمان های او را فاسد 
می کند. ولع، حرص، کشتن، کذب و البته میل به بزرگ 
 بودن در جای  جای ای��ن رمان خواندنی و جذاب نیروی 
ُمحرکه   قهرمان های اصلی اوس��ت. اما در تاریکی و سایه   
دیگران، آن زخم خوردگاِن س��اکت بی کار ننشسته اند و 

منتظر فرصت هس��تند. نویسنده رماِن خود را با ریتمی 
س��ریع و در دِل تهران روایت می کند و البته مکان هایی 
دیگر. اما محور تهران است و شاید ویالیی در شمال که 

نفرین اصلی آن جا رقم می خورد.
س��ریال »زخم کاری« اولین س��ریال محمدحس��ین 
مهدوی��ان در ش��بکه نمایش خانگ��ی، برگرفته از رمان 
محمود حس��ینی زاد با نقش آفرینی ج��واد عزتی، هانیه 
توسلی، رعنا آزادی ور و سعید چنگیزیان است که پخش 

آن از خردادماه 1400 آغاز شده است.

بر اس�اس اعالم وزارت امور خارجه 
فرانسه، کش�ورهای مختلف از جمله 
ایران ش�رایط متفاوتی برای سفر به 
این کشور در شرایط کرونایی خواهند 

داشت.
به گ��زارش ایس��نا، بر اس��اس آخرین 
اطالعی��ه وزارت امور خارجه فرانس��ه که 
روز 24 ژوئن )س��وم تیرماه( بروزرس��انی 
ش��ده است، کشورهای حاضر در فهرست 
سبز شامل کشورهای اتحادیه اروپا، آندورا، 
اسیلند، لیختنش��تاین، موناکو، نروژ، سن 
مارینو، سوئیس، آلبانی، استرالیا، بوسنی، 
کانادا، هنگ کنگ، ژاپ��ن، کوزوو، لبنان، 

مونته نگ��رو، نیوزلند، مقدونیه ش��مالی، 
عربس��تان، صربس��تان، س��نگاپور، کره 
جنوبی، تایوان و آمریکا در صورت دریافت 
واکس��ن کرونا بدون هیچ محدودیتی می 
توانند به کشور فرانسه سفر کنند اما افراد 
11 س��ال به باال در صورت عدم واکسینه 
 PCR شدن می توانند با ارائه تست منفی
که حداکثر 72 ساعت قبل از پرواز گرفته 
ش��ده، وارد خاک فرانسه شوند.  اما اتباع 
کش��ورهایی که در لیس��ت نارنجی سفر 
به فرانس��ه قرار دارن��د و ایران نیز یکی از 
آنهاست، در صورت واکسینه شدن با ارائه 
تست منفی PCR که حداکثر 72 ساعت 

قبل از پرواز گرفته ش��ده و یا تست آنتی 
ژن منفی حداکثر 48 ساعت قبل از پرواز 
انجام ش��ده، مشکلی برای سفر به فرانسه 
نخواهن��د داش��ت.  اما اتباع کش��ورهای 
لیس��ت نارنجی که واکسن کرونا دریافت 
نکرده اند عالوه بر تست منفی PCR  یا 
آنتی ژن، باید دلیل محکمی برای س��فر 
به فرانس��ه نیز ارائه دهند، فهرس��ت این 
دالیل در سایت وزات کشور فرانسه آمده 
است و دعوت جشنواره فیلم کن نیز می 
تواند یکی از دالیل اصلی س��فر به فرانسه 
باشد.  مسئوالن جشنواره کن با ارائه نامه 
ای، مشکل سفر فیلمس��ازان و میهمانان 

خارجی جش��نواره کن که برای ش��رکت 
در جشنواره یا بازار کن دعوت شده اند را 
حل خواهد کرد.  امسال فیلم »قهرمان« 
س��اخته اصغر فرهادی نماینده سینمای 
ایران در بخش مس��ابقه اصلی کن خواهد 
بود و با 23 فیلم دیگر برای کس��ب جایزه 
نخل طالی بهترین فیل��م رقابت خواهد 
کرد. همچنین فیلم کوتاه »ارتودنس��ی« 
س��اخته 14 دقیقه ای محمدرضا میقانی 
یک��ی از 10 فیل��م بخش رقابت��ی فیلم 
کوتاه این رویداد سینمایی است. هفتاد و 
چهارمین دوره جش��نواره کن از 6 تا 17 

جوالی )15 تا 26 تیر( برگزار می شود.

»ساموئل اِل جکسون« بازیگر فیلم »داستان عامه پسند« 
)Pulp Fiction( به عنوان یک نماد فرهنگی در صنعت 

سینما، اسکار افتخاری دریافت می کند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار فرهنگ��ی ایرن��ا از خبرگ��زاری 
آسوش��یتدپرس، دیوید روبین رئیس آکادمی اسکار از اهدای 

اسکار افتخاری به ساموئل اِل جکسون هنرپیشه رنگین پوست 
آمریکای��ی، لیو اولمان بازیگر و کارگ��ردان نروژی و اِلِین ِمی 
بازیگ��ر و کارگردان آمریکایی خب��ر داد. این جوایز که زمانی 
بخش��ی از برنامه پخش تلویزیونی مراس��م اسکار بودند، 15 
ژانویه )25 دی 1400( در مراس��می جداگانه در لس آنجلس 
به برگزیدگان اهدا خواهند شد.   روبین تصریح کرد: ساموئل 
جکس��ون یک نماد فرهنگی اس��ت که هنر قدرتمندش در 
تمام ژانرها و بین تمام نس��ل ها و مخاطبان در سراسر جهان 
بازتاب داش��ته، رویکرد جسورانه و سازش ناپذیر الین می به 
فیلمسازی به عنوان یک نویسنده، کارگردان و بازیگر امروز به 
همان رسایی همیشه بین سینمادوستان طنین انداز است و 
شجاعت و شفافیت احساسی لیو اولمان نیز نقش آفرینی هایی 
عمیق را برای مخاطبان به ارمغان آورده اس��ت.    این جوایز 

افتخاری برای قدردانی و تجلیل از دستاوردهای فوق العاده در 
یک عمر فعالیت هنری، کمک های استثنایی به وضعیت علم 
و هنر تصاویر متحرک یا ارائه خدمات ارزنده به آکادمی اسکار 
به این س��ه چهره هنری اهدا می ش��ود. هیچکدام از این سه 
نفر در طول فعالیت هنری خود تاکنون جایزه اسکار دریافت 
نکرده اند؛ جکسون یک بار در سال 1994 برای بازی در فیلم 
داستان عامه پسند به کارگردانی کوئنتین تارانتینو نامزد اسکار 
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد اما رقابت برای این جایزه 
را به مارتین الندو واگذار کرد. فیلم هایی که این هنرپیشه 72 
ساله آمریکایی در آنها بازی کرده، در مجموع 27 میلیارد دالر 
در گیشه فروش کرده اند. از جمله این فیلم ها می توان به کار 
درس��ت را بکن )1989(، پارک ژوراسیک )1993(، جنگوی 

زنجیرگسسته )2012( و جان سخت 3 )1995( اشاره کرد.

»زخم  کاری«؛ توقیف و حذف

سفر ایرانی ها به جشنواره کن شدنی است؟

هنرپیشه »داستان عامه پسند« اسکار افتخاری می گیرد


