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سرمقاله

 
پیام��د خروج نیروهای 
ایاالت متحده و ناتو از 
افغانستان حتی در کوتاه مدت، ایجاد خالء 
سیاس��ی را در آس��یای جنوبی و مرکزی 
اجتناب ناپذیر می کند. س��وال قابل طرح 
این اس��ت که چه کش��ور و قدرت هایی 
ب��رای پ��ر ک��ردن آن قدم ب��ه پیش می 
گذارند. همس��ایگان قدرتمند افغانستان 

بویژه ایران...
ادامه در همین صفحه 

گزارش ویژه
وزیر نفت خبر داد:

آغاز صادرات فراورده های نفتی 
تا دو هفته آینده

تحقق جهش تولید نیازمند همکاری همگانی است
 نقش بانک ها در وام دهی

به بخش مسکن
»تجارت« بررسی کرد؛

 پشت پرده مقاومت خودروسازان 
در برابر افزایش تولید

گروه صنعت و تجارت: تولید پلتفرم مشترک داخلی در برنامه خودروسازان وجود دارد که 
پیاده سازی آن، مستلزم تعامل خودروسازان و برنامه ریزی در این باره است، اما تاکنون 
به مرحله اجرا نرسیده است. در حال حاضر به نظر می رسد که این توانایی برای صنعت 
خودروی داخلی وجود دارد. پلتفرم مشترک برای انواع خودروها با اتاق های مختلف مورد 
استفاده قرار می گیرد و کاهش قابل توجه هزینه های تولید، سرمایه گذاری ها و در مقابل 

افزایش تنوع خودروها از نتایج تولید پلتفرم مشترک خواهد ...                          صفحه 6
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تجارت وعده های دولتمردان و امکان تحقق آنها را بررسی کرد

رویای اقتصادی در مسیر عملیاتی
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 دادستان کل با تاکید بر اینکه وظیفه ذاتی دستگاه قضایی مسائل 
اقتصادی نیست گفت: پس از دستور و فرمایشات مقام معظم 
رهبری مبنی بر حمایت از فعالیت های اقتصادی و تشکیل شورای 
عالی اقتصادی توسط سه قوه، قوه قضاییه هم خود را ملزم به 
حمای��ت از فع��االن اقتصادی و کارآفرینان نموده و تا جایی که 
می تواند از س��رمایه گذاران، صاحبان صنایع و تولید کنندگان 
حمای��ت خواه��د کرد. به گزارش ایلنا، محمدجعفر منتظری در 

همایش تجلیل از مدافعان جبهه ...

رییس مجلس تاکید کرد: پرداختن به مسائل حاشیه ای که 
دغدغه اصلی زندگی مردم نیس��ت یا درگیر ش��دن در جناح 
بازی ها و حزب بازی به جای اتحاد ملی برای حل مشکالت 
مردم، فاصله گرفتن از اهداف اصلی انقالب اسالمی است.

ما مسووالن هر قدر در حل مشکالت اقتصادی مردم موفق 
شویم، به همان اندازه توانسته ایم استکبار را زمین گیر کنیم. 
به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور 

با گرامیداشت سالروز تسخیر شجاعانه...

 حمایت از سرمایه گذاران
و تولیدکنندگان در دستور

استکبار ستیزی یعنی حل 
مشکالت اقتصادی مردم 

همین صفحه  صفحه2

 تاکید جدی  رییس جمهور 
بر مبارزه با فساد ، فقر و تنگدستی

دادستان کل بر مقابله همگانی با جنگ اقتصادی تاکید کرد

حمایت از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در دستور 

دیپلماسی »طالبان« با همسایگان در هاله ابهام

 دادستان کل با تاکید بر اینکه وظیفه ذاتی دستگاه قضایی 
مسائل اقتصادی نیست گفت: پس از دستور و فرمایشات 
مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از فعالیت های اقتصادی 
و تشکیل شورای عالی اقتصادی توسط سه قوه، قوه قضاییه 
هم خود را ملزم به حمایت از فعاالن اقتصادی و کارآفرینان 
نموده و تا جایی که می تواند از س��رمایه گذاران، صاحبان 
صنایع و تولید کنندگان حمایت خواهد کرد. به گزارش ایلنا، 
محمدجعفر منتظری در همایش تجلیل از مدافعان جبهه 
اقتصادی تاکستان گفت: جنگ اقتصادی دشمن که از ابتدای 
انقالب تاکنون وجود داشته در دو سه سال اخیر به اوج خود 
رسیده و یک جنایت اقتصادی را علیه ملت ما تحمیل کرده 
است؛ اما ملتی که در طول ۸ سال جنگ نظامی توانست در 
مقابل همه آن نبرد های ناجوانمردانه مقاومت کند و سرافراز از 

میدان بیرون بیاید در این جنگ هم موفق خواهد بود.

دادس��تان کل عن��وان کرد: امروز ش��ما تولی��د کنندگان و 
کارآفرینان رزمندگان جنگ اقتصادی هستید و می بینید که 
چگونه دش��من همه عرصه ها را بر ش��ما صاحبان ِحَرف و 
مشاغل اقتصادی تنگ کرده تا نهایتاً مردم در فشار قرار گرفته 
و زانو بزنند. در دوران جنگ تحمیلی ۸ ساله سپاه پاسداران، 

بسیج مردمی، ارتش، زن و مرد و همه و همه به عرصه دفاع 
از آرمان های انقالب برخاستند و امروز هم در جنگ اقتصادی 
همه ما باید در میدان باش��یم و کمک کنیم تا چرخ اقتصاد 
از حرکت نایستد. وی گفت: از سالی که توسط مقام معظم 
رهبری به سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری 
شده است فقط ۵ ماه باقی مانده و ما باید در این مدت باقی 
مانده تمام توان خود را به کار گیریم تا این شعار هرچه بیشتر 
تحقق یابد. وی ادامه داد: بنابر گزارشات، خوشبختانه تاکستان 
یک شهرستان توانمند در حوزه فعالیت های اقتصادی است 
که دارای ۲۶۰ ش��رکت فعال ۱۰۴ ش��رکت نیمه فعال و ۶۰ 
ش��رکت غیرفعال دارد. امید و انتظار داریم که در ایام باقی 
مانده از سال جاری با تمام توانی که داریم به میدان بیاییم که 
شرکت های نیمه فعال، فعال شده و شرکت های غیرفعال 

حداقل نیمه فعال شوند. 

ادامه از همین صفحه ... پاکستان و چین، منافع مشروعی در این کشور 
برای خود تعریف و با انرژی بیشتری دنبال می کنند. احتماال هیچ 
کدام همان نقش آمریکا در شکل دادن به نظام سیاسی افغانستان را 
ایفا نخواهند کرد، اما هر سه کشور )پاکستان، ایران و چین( خواستار 
شکل گیری یک دولت با ثبات در »کابل« و استقرار امنیت در سراسر 
کشور با لحاظ منافع امنیت ملی خود هستند. »طالبان« یا به عبارتی 
آنچه که خود دوس��ت دارد به آن نام خوانده ش��ود، »امارت اس��المی 
افغانستان« به دنبال ایجاد روابط مثبت با همسایگان جهت کسب 
مشروعیت بین المللی و جذب سرمایه گذاری به منظور بهبود شرایط 
اقتصادی، می باشد. پس با لحاظ این شرایط روابط افغانستان با ایران، 

چین و پاکستان باید از کدام مولفه ها برخوردار باشد؟ 
 �  ایران

ایران، که حدود 9۲۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، از بی 
ثباتی همس��ایه ش��رقی اش برای چندین دهه آس��یب دیده است. در 
ده��ه ۱99۰ می��الدی، »تهران« از گروه های مجاهد افغان ائتالف 
شمال مخالف طالبان حمایت و حکومت طالبان را در کابل به رسمیت 
نش��ناخت. همچنین از جنبه دیگر، ایران از حضور گس��ترده نظامی 
ایاالت  متحده در افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ ناخشنود و آن را تهدید 
علیه منافع ملی خود می دانست. در مجموع تهران از خروج آمریکا 
از افغانس��تان خش��نود و آن را »شکس��ت نظامی و فرار مفتحضانه« 
خواند. اما دولت سیزدهم نگران تحوالت امنیتی و سیاسی می باشد. 
در اوایل سپتامبر )شهریور(، سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور به 
تهاجم طالبان به »دره پنجش��یر« واکنش نش��ان داد. مقامات ایران 
بطور مکرر از تشکیل دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام و گرایش 
های سیاس��ی با لحاظ نظر مردم در افغانس��تان، س��خن گفته اند و 
همچنین یکی از دغدغه های اصلی تهران، حفاظت از جامعه شیعه 
هزاره اس��ت که در گذش��ته اذیت و آزار بس��یاری از جانب طالبان در 
حق آنها اعمال شده بود. ایران جدای از موضوعات سیاسی، به دنبال 
استفاده از ظرفیت های اقتصادی می باشد. تعامالت تجاری، منافع 

دو ط��رف را تامی��ن می کند. تهران تالش خواهد کرد تا دسترس��ی 
خود را به بازار افغانس��تان که در س��ال های اخیر سرش��ار از کاالهای 
ایرانی بوده، حفظ کند. در س��ال ۲۰۱۸، ایران به بزرگترین ش��ریک 
تج��اری افغانس��تان تبدیل و ص��ادرات آن به نزدیک ۲ میلیارد دالر 
رسید. افغانستان هم به دلیل مسدود کردن دارایی ها و قطع کمک 
های اقتصادی، ش��رایط نامس��اعدی را سپری می کند و ملت صبور 
و رنج دیده افغان با توجه به فرارسیدن فصل زمستان و برودت هوا 

به مواد غذایی و لوازم گرمایشی نیاز فوری دارند.  
یک��ی دیگ��ر از موضوعات مهم مورد مناقش��ه احتمالی بین کابل و 
تهران، ستیزه جویان تهدید کننده امنیت ایران است. مناطق مرزی 
ایران بویژه اس��تان سیس��تان و بلوچستان در سال های اخیر، شاهد 
انجام حمالت تروریستی متعدد توسط گروه های افراطی در امتداد 
مرزهای افغانستان و پاکستان، بوده است. مقامات طالبان تضمین 
داده اند اجازه ش��کل گیری گروه های تروریس��تی و دست اندازی از 
خاک افغانس��تان به کش��ورهای دیگر را نخواهند داد، اما ایران فراتر 

از اظهارات رسمی به رفتارهای عملی توجه دارد. 
همچنین بیش از دو میلیون پناهجوی افغان در خاک ایران، زندگی 
و با توجه به شرایط اقتصادی در جامعه، دولت در موقعیتی است که 
با دش��واری بتواند از تازه واردان بیش��تر استقبال کند. به همین دلیل 
است که ایران برقراری امنیت و ثبات پایدار در افغانستان را خواستار 

که در نتیجه آن برخی از پناهجویان به وطن خود بازگردند. 
چین � 

اعالمیه ماه آوریل )فروردین( مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از 
افغانس��تان، نگرانی چین در مورد امنیت مرزی در داالن )کریدور( 
»واخان«، که ش��امل خط مرز 9۲ کیلومتری مش��ترک با افغانستان 
اس��ت را افزایش داد. اما علیرغم آن، دولت چین ترغیب ش��د برای 
انجام گفت و گوهای اولیه به س��ران طالبان نزدیک ش��ود. »پکن« 
بیم آن دارد که یک افغانستان پر  هرج و مرج باعث سرایت خشونت 
به استان »سین کیانگ« شود و به سرمایه گذاری راهبردی منطقه 

ای در ابتکار طرح »کمربند و جاده« آسیب وارد کند. در ۲۸ جوالی 
)۶ مرداد(، »مال عبدالغنی برادر« از موسسان گروه طالبان که اکنون 
س��مت معاون نخس��ت وزیر را برعهده دارد با سرپرستی یک هیئت 
9 نف��ره ب��ا وزی��ر امور خارجه چین در ش��هر »تیانجین« دیدار که در 
نتیجه، طالبان متعهد ش��د اجازه اس��تفاده از خاک افغانستان را برای 
انجام حمالت علیه چین نخواهد داد. متقابال پکن به سرمایه گذاری 
های زیر بنایی و اقتصادی برای بازسازی این کشور آسیب دیده در 
اثر جنگ، اقدام خواهد کرد. این نشست، نقطه عطفی برای طالبان 
بود، زیرا »مال برادر« توانست حمایت یک قدرت بزرگ بین المللی 
را که می تواند نقش عمده ای در بازسازی و رشد اقتصاد افغانستان 

ایفا کند، به دست آورد.
چین در اوایل ماه سپتامبر )شهریور( به ارائه کمک 3۱ میلیون دالری 
متعهد ش��د و در ۲3 همان ماه در جریان کنفرانس مجازی وزرای 
خارجه گروه ۲۰ از ایاالت متحده برای مس��دود کردن دارایی های 
افغانس��تان انتق��اد و کمتر از یک هفت��ه بعد، اولین هواپیمای حاوی 

کمک های پکن در فرودگاه کابل به زمین نشست.
پک��ن همچنین چش��می گش��اده ب��ه منابع معدنی دس��ت نخورده 
افغانس��تان دوخت��ه اس��ت ک��ه ارزش آن بین ۱ ت��ا 3 تریلیون )هزار 
میلیارد( دالر تخمین زده می شود. عالوه بر عناصر خاکی کمیاب، 
این کشور دارای ذخایر عظیمی از طال، پالتین، نقره ، مس، کرومیت، 
لیتیوم، اورانیوم و ... اس��ت. در طرف مقابل، طالبان مایل اس��ت از 
استخراج این منابع درآمد کسب و برای تحکیم حکومت خود مورد 

استفاده قرار دهد. 
با این حال، تسلط طالبان بر افغانستان، نگرانی هایی را برای مقامات 
چین ایجاد کرده است، اگر حکومت طالبان از توانایی کنترل گروه 
های مختلف س��تیزه جو و افراطی برخوردار نباش��د، دامنه خش��ونت 
این گروه ها می تواند اس��تان »س��ین کیانگ« را بی ثبات و ابتکار 
ط��رح »کمربن��د – ج��اده« را در منطق��ه تضعیف یا با اختالل جدی 
روبرو کند. همچنین دیگر بازیگران منطقه ای و جهانی نیز به منابع 

افغانس��تان چش��م دوخته اند و ممکن اس��ت در نهایت از گروه های 
شبه نظامی محلی یا جنگ ساالران برای تامین منافع خود استفاده 
کنند. این موضوع می تواند منافع اقتصادی چین را در افغانستان و 
منطقه تضعیف کند. بنابراین پکن احتماال با احتیاط روابط خود را با 
حکومت طالبان تنظیم و توجه خود را صرفا به امور تجاری در این 

کشور معطوف خواهد کرد.  
پاکستان � 

پاکستان که ۲۶7۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، در طول 
چهار دهه ناآرامی های گذشته آسیب های زیادی دیده است. پس 
از تهاجم شوروی به افغانستان در سال ۱979، »اسالم آباد« مجبور 
ب��ود ب��ه ایفای نقش به عنوان س��کوی پرت��اب »نیروهای جهادی 
افغانستان«، آمریکا و متحدانش علیه اتحاد جماهیر شوروی، بپردازد. 
حمالت ۱۱ س��پتامبر و متعاقب آن تهاجم نظامی ایاالت متحده به 
افغانس��تان تحت عنوان »جنگ علیه تروریس��م« وضعیت امنیتی 
پاکستان را وخیم تر کرد. بی ثباتی، باعث رشد گروه های مسلح در 
طول مرز پاکستان و افغانستان شده و آنها را تهاجمی تر کرده است. 
تحریک طالبان پاکس��تان و س��تیزه جویان بلوچ، س��ال ها است که 
اهدافی را در پاکستان مورد حمله قرار داده که در نتیجه آن بیش از ۸3 
هزار نفر کشته برجای و میلیارد ها دالر به اقتصاد این کشور خسارت 
وارد کرده است. اسالم آباد اغلب ادعا می کند که حمالت خشونت 
آمیز به پاکستان از خاک افغانستان انجام و سازمان اطالعاتی هند 
را ب��ه حمای��ت، طراحی و اجرا آن متهم می کند. همزمان، نهادهای 
امنیتی پاکس��تان نیز متهم به حمایت از طالبان افغانس��تان به ویژه 
شبکه حقانی شده اند. در این زمینه، تسلط طالبان بر کابل و خروج 
نیروهای آمریکایی، از س��وی محافل سیاس��ی و نظامی اس��الم آباد 
به عنوان یک تحول مثبت تلقی شده است. این خوش بینی نسبت 
به یک حاکمیت دوس��ت در مرزهای ش��مال غربی با این واقعیت 
نیز تقویت می ش��ود که طالبان هرگز همراهی و حمایت پاکس��تان 
از عملیات نظامی به س��رکردگی ایاالت متحده در س��ال ۲۰۰۱ که 

آنه��ا را از ق��درت س��اقط و ی��ا برخی از اعضای خ��ود را به نیروهای 
غربی تس��لیم کرد، تالفی نکرد. در عرصه دیپلماس��ی و بین المللی، 
اس��الم آباد فعاالنه به منظور تعامل دولت ها با طالبان، تالش می 
کند. »عمران خان« نخس��ت وزیر پاکس��تان در پیام ویدئویی خود 
به نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل که در ۲۴ سپتامبر )۲ مهر( 
پخش ش��د، از جامعه جهانی خواس��ت تا از حکومت طالبان حمایت 
و به ملت افغانس��تان در زمینه ارس��ال کمک های بشردوس��تانه که 

بسیار مورد نیاز است، کمک کنند. 
با این حال، دیگر دیدگاه راهبردی در پاکس��تان مطرح و معتقد می 
باشد که طالبان ممکن است مانند گذشته تحت نفوذ این کشور قرار 
نگیرد. به همین دلیل اس��ت که اس��الم آباد مس��یر احتیاط سیاسی را 
در پیش گرفته و برای شناسایی سریع طالبان بعنوان یک »دولت« 
بطور انفرادی اقدام نمی کند. اگرچه پاکستان هنوز به طور رسمی از 
نظر حقوق بین الملل قدرت مستقر در کابل را به رسمیت نشناخته 
است، اما امید زیادی به تعامل با آن از نظر اقتصادی دارد. پاکستان 
همچنی��ن امیدوار اس��ت که افزای��ش امنیت تحت حاکمیت طالبان 
به این کشور اجازه دهد تجارت خود را با آسیای مرکزی، جایی که 
ظرفیت قابل توجهی وجود دارد، رش��د دهد. اس��الم آباد در نظر دارد 
خط لوله ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند )TAPI( را تکمیل 
کند که گاز طبیعی را از ترکمنستان به سه کشور جنوب آسیا منتقل 
می کند. س��اخت این خط لوله در س��ال های اخیر متوقف ش��ده زیرا 
دولت ساقط شده در افغانستان از توانایی تامین امنیت این پروژه در 

خاک خود برخوردار نبود. 
بنابراین، همس��ایگان قدرتمند افغانس��تان ش��امل ای��ران، چین و 
پاکستان، از تشکیل یک دولت باثبات در »کابل« که امنیت مرزها، 
حسن همجواری و تبادالت اقتصادی را تامین کند، استقبال می کنند. 
ب��ه ای��ن ترتیب، حکومت طالبان تحت تاثیر یک محور نوظهور ضد 
آمریکایی قرار خواهد گرفت که به دنبال حذف نفوذ ایاالت متحده 

در منطقه و تشکیل زیرساخت های امنیتی جدید آن خواهد بود. 

 جرات،  شرط سرمايه گذاری 
با تورم ۵0 درصد
علیرضا حیدری 

کارشناس حوزه کار 

يادداشت

 وزیر کار نسبت به ایجاد 
یک میلیون و ۸۵۰ هزار 
شغل با همکاری بخش خصوصی تا پایان 
س��ال آینده هدفگذاری کرد، اما اگر س��یر 
تاریخی وضعیت اشتغال در ایران را نگاه 
کنیم، مولفه هایی که توانس��ته در ایجاد 
ش��غل و توسعه سرمایه گذاری موثر باشد 
ب��ا حض��ور بخش خصوصی بوده اس��ت. 
فراموش نکنیم که اشتغال موثر را بخش 

خصوصی ایجاد می کند نه ...
ادامه در همین صفحه

ادامه از همین صفحه ... بخش دولتی، چون بخش دولتی در اقتصادها عمومًا وظیفه اش 
تولید شغل نیست بلکه فراهم کردن زیرساختها و فضا برای کسب و کارها و منعطف 

کردن قوانین و مقررات و ایجاد مشوق ها است.
ب��رای ایج��اد ای��ن میزان ش��غل نیاز به یک بس��ته کام��ل از فراهم ک��ردن امکانات، 
 مش��وقها، تامی��ن و تولی��د م��واد اولیه و رفع موانع پی��ش روی بخش خصوصی داریم. 
بی شک تحقق این میزان شغل تا پایان ۱۴۰۱ امکان پذیر است به شرط آنکه دولت 
بس��ترها را آماده کند و بر روند انجام کار نظارت داش��ته باش��د و بخش خصوصی واقعی 

را شکل بدهد.
در هشت سال دولتهای نهم و دهم در بهترین شرایط درآمدی به لحاظ ارزی و وفور 
منابع به سر می بردیم و آمارهای خالص اشتغال آن دوره کامال مشخص است. شکل 
گیری سرمایه گذاری، انباشت سرمایه و توسعه آن یکی از عوامل مهم در ایجاد شغل 
است چون اشتغال بدون سرمایه بی معنی است؛ بنابراین اگر به فکر تولید شغل جدید 

هستیم باید در کنار آن به تولید سرمایه جدید هم فکر کنیم.
اکنون این پرسش مطرح است که در اقتصادی با تورم ۵۰ درصدی چه کسی جرأت ورود 
به حوزه سرمایه گذاری دارد؟ در حالی که باید برای ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل 

باید به بخش خصوصی اختیار کامل داده شود و دولت صرفا بر آن نظارت کند.
نکته مهم این اس��ت که تورم باال ضد اش��تغال و س��رمایه گذاری است و شرایط حاضر، 
توجیه اقتصادی هر نوع س��رمایه گذاری را منع می کند بنابر این دولت در این جریان 
بای��د نیازه��ای بخ��ش خصوص��ی را به طور کامل تامین کن��د و ببیند چه عواملی برای 

حضور بیشتر بخش خصوصی و ریسک پذیری آن اثرگذار است.
در این شرایط نمی توانیم ادعا کنیم با این شرایط اقتصادی که دولت روبرو است طرح 
ه��ای عمران��ی بزرگ را راهبری و در آنها س��رمایه گ��ذاری کند ولی بخش خصوصی 
می تواند به این حوزه ها ورود و اش��تغالزایی کند؛ بنابراین باید واقعیتهای اقتصادی و 
ش��رایط اقتصادی دولت را به خوبی دید و اینکه آیا ظرفیت تولید ش��غل در کش��ورمان 

این مقدار است را بر اساس آن سنجید.
صرفنظر از ش��رایطی که به لحاظ سیاس��ت خارجی و حوزه بین الملل، ارتباط ما با دنیا 
و دنیا با ما، نرخ تورم، ریس��کهایی که اقتصاد در درون خود دارد و می تواند به عنوان 
موانع اشتغال و سرمایه گذاری مطرح باشد، ریسکهای مقطعی و موقتی مثل کرونا را 
هم باید درنظر داش��ته باش��یم که نه تنها اش��تغال موجود را حفظ نمی کند بلکه اش��تغال 

را از بین می برد.

جرات شرط سرمايه گذاری  با تورم ۵0 درصد
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 ناکامی آمریکا در توقیف نفت کش ایرانی 
 با اقدام بموقع و مقتدرانه نیروی دریایی س��پاه عملیات دزدی 
دریایی و سرقت نفت ایران توسط آمریکا ناکام ماند.به گزارش 
ایس��نا، بر اس��اس اعالم ش��بکه خبر، آمریکا در این اقدام یک 
نفتکش را که حامل نفت صادراتی ایران بود در آبهای دریای 
عمان مصادره کرد و با انتقال محموله نفت آن به یک نفتکش 
دیگ��ر آن را بس��وی مقص��دی نامعلوم هدای��ت کرد.همزمان 
دالورمردان نیروی دریایی س��پاه با اجرای عملیات هلی برن 
بر روی عرش��ه نفتکش آن را به تصرف خود درآوردند و آن را 
بسوی آبهای سرزمینی ایران هدایت کردند.در ادامه نیروهای 
آمریکا با استفاده از چندین فروند بالگرد و ناو جنگی به تعقیب 
نفتکش پرداختند اما با ورود قاطعانه و مقتدرانه نیروهای جان 
برکف سپاه ناکام ماندند.نیروهای آمریکایی مجددا با امکانات 
بس��یار و با اس��تفاده از چند ناو جنگی بیشتر تالش کردند مسیر 
حرکت نفتکش را سد کنند که باز هم موفق نشدند. این نفتکش 

هم اکنون در آبهای سرزمینی کشور عزیزمان است.

تهدید ایران نتیجه بخش نبوده است
 س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان گفت :تهدید، هرگز 
علیه ایران نتیجه بخش نبوده اس��ت.به گزارش ایس��نا، س��عید 
خطی��ب زاده در توییت��ر نوش��ت:»گزینه های« فرضی ایاالت 
متحده پیش از این در منطقه ما آزموده ش��ده اند. شکس��ت های 
فاجعه بار حاصل از آن برای آمریکا و افتضاح برجای مانده که 
دیگران باید رفع و رجوعش کنند، برای همه مش��هود اس��ت.
ای��االت متحده به عن��وان عامل اصلی وضعیت کنونی برجام، 

باید درس بگیرد.«

حمایت ۴۷ نهاد مردمی آمریکا از برجام 
 ۴7 سازمان مردم نهاد آمریکایی در نامه ای به جو بایدن رئیس 
جمهور این کشور از وی خواستند در راستای کمک به مردم ایران 
در مبارزه با بیماری همه گیر کرونا و ایجاد فضایی مثبت برای 
مذاکرات  احیای توافق هسته ای، اقداماتی از روی حسن نیت 
در قبال ایران انجام دهد. به گزارش ایس��نا در نامه این نهادها 
آمده که در دولت بایدن انجام دادن اقداماتی بشردوستانه برای 
اطمینان یافتن از این که تحریم ها موجب تشدید بیماری کرونا 
در ایران نمی شوند، می تواند به کسانی که در داخل ایران فکر 
می کنن��د تفاوت��ی میان این دولت و دولت دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور پیشین آمریکا وجود ندارد، خالف موضوع را ثابت کند.

این نامه می افزاید: هیچ کدام از این اقدامات امتیاز دادن به دولت 
ایران محس��وب نمی ش��ود و می توانند به طوری اجرا شوند که 
هرگونه لغو تحریم و تخفیف در آن ها صرفا بشردوس��تانه و به 
نفع مردم عادی ایران باش��د. این گونه اقدامات با ش��تاب دادن 
ب��ه مذاک��رات، موج��ب باال بردن امنیت ملی آمریکا و کمک به 
تالش های جهانی در زمینه واکسیناس��یون و کارزار شکس��ت 

دادن کووید-۱9 می شود.

مذاکرات نیازمند تغییر شرایط فعلی
 دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در توییتی نوش��ت:"دعوت به 
مذاکره در زمان جنگ و اکنون دارای مشابهت های عبرت آموزی 
است. به گزارش ایسنا، علی شمخانی افزود:حمالت صدام ادامه 
داشت؛ تحریم ادامه دارد بخشی از ایران در اشغال دشمن بود؛ 
اقتصاد ملت ایران به گروگان گرفته ش��ده اس��ت رزمندگان در 
جبهه ها دفاع می کردند؛ دانش��مندان فعالیت قانونی هس��ته ای 
را ادامه می دهند."او در توئیت دیگری افزود: هیچ نشانه ای از 
تََنُب��ه متج��اوز نبود؛ رییس جمهور فاقد اختیار آمریکا، حاضر به 

ارائه تضمین نیست. 

ناکارآمدی باعث رنج کشور
فع��ال سیاس��ی اصالح طلب گف��ت: یکی از رنج هایی که امروز 
جامعه ما متحمل شده و از آن آسیب دیده ، ناکارآمدی و کاهش 
بهره وری دولت است که یکی از دالیل عمده آن بزرگ بودن 
و غیر متخصص بودن آن اس��ت.محمد جواد حق ش��ناس در 
گفت  وگ��و ب��ا ایلن��ا گفت: بزرگی دولت ی��ک بیماری مضمن و 
قدیمی است که شخص رئیس جمهور و دو معاونت سازمان امور 
استخدامی و سازمان برنامه و بودجه در این حوزه نقش مستقیم 
و حساس��ی را بر عهده دارند.وی به انتصابات خویش��اوندی در 
دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: به کارگیری نیروها به رانت 
تبدیل شده و تسلط بر منابعی که به صورت انحصاری در اختیار 
حاکمیت و دولت اس��ت، دلیلی ش��ده که افراد عالقمند شوند تا 
برای بهره گیری از این منابع به طور اختصاصی و بدون نظارت 
عالیه از نیروهایی که اعتماد بیشتری نسبت به آنها وجود دارد 
ی��ا ارتب��اط نزدیک ت��ر و غیرقابل نفوذتری دارند، بهره بگیرند و 
عماًل موجب گسترش فساد، ناکارآمدی و تضییع حقوق جامعه 

و تبعیض و فساد می شود.

انتقال ۶ زندانی ایرانی از تایلند به کشور 
سفارت کشورمان در بانکوک اعالم کرد که ۶ زندانی ایرانی در 
تایلند برای گذراندن ادامه محکومیت به کش��ور منتقل ش��دند. 
به گزارش ایس��نا، در راس��تای اجرای بیس��ت و س��ومین دور از 
اج��رای موافق��ت نامه انتقال محکومین به حبس میان ایران و 
دولت تایلند و با همکاری وزارت امور خارجه و دادگستری دو 
کش��ور، ش��ش زندانی ایرانی که از چندسال قبل در زندان های 
تایلند به س��ر می بردند برای گذراندن ادامه دوران محکومیت 

خود به ایران منتقل شدند.

۱۳ آبان هیمنه آمریکا را شکست
 دبیر شورای نگهبان گفت: در ۱3 آبان اقدامی رخ داد که هیمنه 
آمریکا شکست. به گزارش ایرنا احمد جنتی افزود: باید افتخار 
کنیم که خداوند متعال چنین قدرتی به نظام جمهوری اسالمی 
ای��ران داده ک��ه جوانان ما توانس��تند هیمن��ه و قدرت آمریکا را 

اینگونه شکسته و جاسوس خانه آمریکا را تسخیر کنند.

سياسي

 رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت س��یزدهم مبارزه با فس��اد 
را ب��ا ق��وت و جدیت پیگیری خواهد کرد، اظهار داش��ت: مردم 
ش��اید فقر و تنگدس��تی و س��ختی های معیشتی را تحمل کنند، 

اما فساد را نمی پذیرند.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در جلسه هیأت دولت با تأکید 
ب��ر اینکه مبارزه با فس��اد به نوعی ش��رط ضم��ن رأی مردم به 
این دولت بوده اس��ت، گفت: حتمًا باید نس��بت به احتمال بروز 
فس��اد حس��اس باش��یم و به هیچ وجه از مبارزه با مصادیق آن 
غفلت نکنیم.رئیس جمهور با بیان اینکه بس��ترها و زمینه های 
فس��اد کم و بیش در همه دس��تگاه ها وجود دارد، افزود: یکی از 
زمینه های بروز فساد، موضوع بکارگیری نیروی انسانی است، 
لذا در جذب نیرو باید صرفًا بر کارآمدی و صالحیت های قانونی 
و شرعی تمرکز کرد و به همکاران خودمان نیز تأکید کنیم که 
از بکارگیری افراد به صرف آش��نایی و رفاقت و بدون توجه به 
شایس��تگی ها خودداری کنند.رئیسی خطاب به اعضای هیئت 
دول��ت تأکی��د کرد: باید به ش��دت مراقب��ت و صیانت نمود تا در 

زیرمجموعه شما هیچ فسادی رخ ندهد.
رئیس جمهور تصریح کرد: در جاهایی که فضاس��ازی نس��بت 
به انتصابات رخ می دهد، اگر این فضاس��ازی ها صحیح نیس��ت، 
از عملک��رد خودت��ان دف��اع کنید، اما توجه داش��ته باش��ید که 
شایسته س��االری در دولت س��یزدهم صرفًا یک ش��عار نیست، 
بلکه بس��تر و مبنای کار اس��ت و اگر انتقادات به یک عملکرد یا 
انتصاب ش��ما صحیح اس��ت، باید سریعًا اصالح کنید.رئیسی با 
تأکید بر ضرورت اخذ نظر دس��تگاه های نظارتی مختلف پیش 
از بکارگیری افراد، خاطر نش��ان کرد: مبارزه با فس��اد و توجه 
به شایسته س��االری از اصول اساس��ی دولت در عمل اس��ت. اما 
آنج��ا ک��ه کار خ��ود را درس��ت انجام داده ای��م نباید تحت تأثیر 

فضاسازی ها قرار بگیریم.
رئی��س جمه��ور ب��ا بیان اینکه اگر فس��ادی در مجموعه دولت 
محرز ش��د اول مس��ئوالن با فرد خاطی برخورد کنند و س��پس 
او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی نمایند، 
گف��ت: بن��ده هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونینم و نه 
وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیس��تند. رئیس��ی اضافه 
ک��رد: بن��ده تالش کردم همکارانم را از میان افراد پاکدس��ت و 

ضد فس��اد انتخاب کنم. پاکدس��تی افراد دور این میز را تا کنون 
اح��راز ک��رده ام و در ادام��ه کار نیز باید نظارت و مراقبت الزم را 

به عمل آوریم.
رئیس جمهور تاکید کرد: در دولت س��یزدهم برای اولین بار در 
انتصابات سطوح عالی عالوه بر استعالم از مراجع اطالعاتی، از 
مراجع نظارتی دیگر مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز 
استعالم افراد اخذ می شود.رئیسی با اشاره به طرح جمع آوری و 
اقدامات حمایتی از متکدیان، گفت: دولت موظف است مانع از 
سوء استفاده از کودکان و وارد آمدن آسیب های روحی و اخالقی 
به آنان در کارهایی نظیر تکدی گری ش��ود. لذا از ش��هرداری ها 

برای سامان دادن به این وضعیت حمایت می کنیم.
رئی��س جمه��ور با تأکید بر ض��رورت پیگیری اجرای مصوبات 
س��فرهای اس��تانی، گفت: نتایج و ثمرات س��فرهای استانی در 
اجرای مصوبات این سفرها آشکار می شود و ضرورت دارد که 
اجرای این مصوبات به طور جدی پیگیری شود.رئیسی با اشاره 

ب��ه ظرفیت ه��ای کارخانه کاغ��ذ مازندران، اضافه کرد: با توجه 
به مشکالتی که در زمینه تأمین کاغذ در کشور وجود دارد و از 
س��وی دیگر توانمندی های کش��ور در زمینه تولید کاغذ باید هر 
چه سریع تر نیازهای کارخانه کاغذ مازندران و کارخانه دیگری 
که در اس��تان فارس قرار دارد، تامین ش��ود تا مشکالت موجود 
در بازار کاغذ برطرف گردد.رئیس جمهور در بخش دیگری از 
س��خنانش با یادآوری اینکه بنده همواره بر ضرورت نشس��ت و 
گفتگو با اقتصاددانان از جمله کارشناس��ان اقتصادی که حتی 
از نظرات مخالف با دولت دارند، تأکید داش��ته ام، اظهار داش��ت: 
برگزاری نشس��ت های مش��ورتی با صاحب نظران اقتصادی و 
اخ��ذ نظ��رات و انتقادات آنان اقدام مبارکی اس��ت که می تواند 

تصمیمات و اقدامات دولت را پخته تر کند.
در ای��ن جلس��ه، دول��ت در خصوص نحوه ادامه بررس��ی لوایح 

تقدیمی به مجلس شورای اسالمی تصمیم گیری کرد.
اعضای دولت پس از بررس��ی برنامه ها و س��وابق اس��تانداران 

پیش��نهادی وزارت کش��ور، فرزاد مخلص االئمه و س��ید محمد 
تقی ش��اهچراغی را به ترتیب به عنوان اس��تانداران استان های 
مرکزی و قم تعیین کردند.مخلص االئمه دارای مدرک دکتری 
مدیریت آینده پژوهی و کارشناس��ی ارش��د معارف اس��المی و 
مدیریت صنعتی است.وی پیش از این به عنوان معاون راهبردی 
و مدیر منابع سازمان بازرسی کل کشور، بازرس کل امور نفت، 
نیرو و ارتباطات و معاون گروه بازرسی صنعت و معدن فعالیت 
داشته است.شاهچراغی متولد ۱3۴3 در سمنان و دارای مدرک 
تحصیلی و دانشجوی دکتری مدیریت است.وی در دوران دفاع 
مقدس مسئولیت های مختلفی همچون آموزش و فرماندهی 
عملیات ها در استان های مختلف کشور را برعهده داشته و به 
عنوان فرمانده نمونه کشوری در سطح نیروهای مسلح کشور 

برگزیده شده است.
هیئت وزیران در ادامه جلس��ه، به پیش��نهاد رئیس جمهور و به 
اس��تناد اصل )۱۲7( قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران، 
آقای حسن درویشیان را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور 
به منظور هماهنگی، پیگیری و اجرای نقشه ملی پیشگیری و 

مقابله با فساد در دستگاه های اجرایی تعیین کرد.
تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اجرایی موضوع 
یاد شده، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده 
و الزم االجراس��ت و نماینده ویژه رئیس جمهور موظف اس��ت 

گزارش عملکرد ماهانه خود را به رئیس جمهور ارایه دهد.
هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس جمهور و 
به اس��تناد ماده )۴۲( آیین نامه داخلی دولت، درخصوص ادامه 
بررسی یا استرداد لوایح جاری در دولت یازدهم مجلس شورای 
اس��المی و لوایحی که اعالم وصول نش��ده اند، تصمیم گیری 
کرد. هیئت وزیران به پیش��نهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور 
و در اجرای ماده )۱۴۵( قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اسالمی، مقرر کرد »الیحه عضویت دولت جمهوری اسالمی 
ایران در آژانس بین المللی تحقیقات س��رطان« در دس��تور کار 
مجلس قرار گیرد. هیئت وزیران به منظور تأمین نظر ش��ورای 
نگهبان و رفع ابهام های موجود درخصوص اساسنامه صندوق 
بیمه حوادث طبیعی ساختمان، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس 

جمهور مبنی بر اصالح اساسنامه مذکور موافقت کرد.

تاکید جدی  رییس جمهور  بر مبارزه با فساد ، فقر و تنگدستی

اخبار كوتاه

بازرسی آژانس در ایران همانند پرواز در ابرهای متراکم در حالت ایده آل، زمان لغو تحریم ها فرا رسیده است
استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی سنگاپور با تاکید بر اینکه تالش اسرائیل برای آغاز 
جنگ به نتیجه نمی رسد گفت: ایاالت متحده از جنگ خسته شده و روس ها و چینی ها 
به ایران نزدیک هستند. ایاالت متحده یا غرب جرائت آغاز جنگ را ندارند. بیلویر سینگ 
در گفت وگو با ایلنا در مورد لغو تحریم ها گفت: در حالت ایده آل، زمان لغو تحریم ها فرا 
رسیده، اما در سال های آینده چنین نخواهد شد. این به این دلیل است که همه سیاست های 
خارجی آمریکا به دلیل دهه ها سرمایه گذاری جناح راست است. در این میان آمریکا به 
چین و روسیه اجازه داد که از تنش های آمریکا و ایران سود ببرد، این در حالی است که 

جهان با ایران جانبدارانه برخورد می کند؛ اگر هند و پاکستان و اسرائیل می توانند انرژی هسته ای داشته  باشند، چرا ایران 
نمی تواند؟ این ها استانداردهای دوگانه است. سینگ گفت:انتقال نفت به لبنان یک حرکت سیاسی و بشردوستانه خوب بود. 
به دلیل کمبود سوخت لبنان که حتی به بیمارستان ها ضربه زد، کاروان های نفتکش های سپتامبر، با واسطه گری از حزب اهلل 
و ارسال از طریق سوریه، به شدت مورد نیاز بودند. اگرچه این محموله تحریم های آمریکا علیه نفت ایران را نقض کرد، اما 

سیگنال بزرگی برای ایاالت متحده بود که تحریم ها در مقابل ایران بی نتیجه است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با توانایی های نظارتی این آژانس در 
ایران گفت: ما درحال پرواز در آسمان با ابرهای متراکم هستیم. ما داریم پرواز می کنیم و 
می توانیم به این شیوه ادامه دهیم اما نه برای مدت زمان طوالنی. به گزارش ایسنا از ای.بی.

سی.نیوز، رافائل گروسی گفت که امیدوار است به  زودی به ایران بازگردد و »و دیدارهای 
رو در روی رده باالیی داشته باشد«.وی در حاشیه نشست گالسکو گفت: همانقدری 
که این مسئله در جهت منافع بین المللی است، در منافع آن ها نیز می باشد چراکه که اگر 
بخواهند در قصد خود مبنی بر پیشبرد برنامه هسته ای برای اهداف غیرنظامی جدی شوند 

باید ضمانت هایی در این زمینه ارائه دهند.وی  ادامه داد: باید باالخره در یک زمان با شرایط وفق پیدا کنند وگرنه در شرایط 
نامطمئنی خواهیم بود. امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد.مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تشریح وضعیت نظارتی آژانس 
در دولت رئیسی گفت: با تغییر دولت شاهد افزایش تدابیر امنیتی دقیق پیرامون تاسیسات شان بوده ایم و گاهی اوقات این 
مسئله به این منجر شده که لحظات سختی  را در بازرسی های مان داشته باشیم.گروسی گفت: درحال بررسی خیلی خیلی 

دقیق این مسئله هستیم. من هیج گاه بازرسانم را در خطر قرار نخواهم داد.

رییس مجلس تاکید کرد: پرداختن به مس��ائل حاش��یه ای که 
دغدغه اصلی زندگی مردم نیست یا درگیر شدن در جناح بازی ها 
و حزب بازی به جای اتحاد ملی برای حل مشکالت مردم، فاصله 
گرفتن از اهداف اصلی انقالب اسالمی است.ما مسووالن هر 
قدر در حل مش��کالت اقتصادی مردم موفق ش��ویم، به همان 

اندازه توانسته ایم استکبار را زمین گیر کنیم.
به گزارش ایرنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دس��تور با 
گرامیداش��ت س��الروز تسخیر ش��جاعانه النه جاسوسی آمریکا 
توس��ط دانش��جویان پیروخط امام و روز ملی مبارزه با اس��تکبار 
جهانی گفت: مقابله با قدرت های زورگو و دفاع از منافع کشور 
و وح��دت و امنی��ت ملی را حکیمانه ترین حرکت اجتماعی ملت 
ای��ران اس��ت. پایان تلخ برخی قیام ه��ای مردمی در منطقه که 
نگاه بدبینانه به آمریکا را کنار گذاشتند، نشان داد راهبرد امامین 

انقالب در مسیر مقابله با کشورهای استکباری، عقالنی ترین 
تصمیم برای تامین منافع ملی ایران بوده است.

وی ادام��ه داد: البت��ه مقابله با اس��تکبار، وج��وه مختلفی دارد و 
امروز مهمترین راهبرد برای اس��تکبار س��تیزی تالش جهادی 
مدبرانه و مطابق با برنامه ای حساب شده برای حل مشکالت 

مردم است.
قالیباف تاکید کرد: مهمترین مولفه تامین امنیت ملی کشور ما در 
قلب یکایک مردم ایران قرار دارد و آن باور آنها به مسیر انقالب است 

و اگر آسیب زدن به اقتصاد کشور و برهم زدن اتحاد ملی، دستور کار 
و مستکبران است، با قاطعیت می توان گفت استکبار ستیزی یعنی 
حل مشکالت اقتصادی مردم و تالش برای افزایش همدلی، اتحاد 

و تلطیف قلوب در بین اقشار مختلف اجتماعی است.
قالیب��اف ادام��ه داد: نکته مهم دیگر مربوط به تذکر رهبر معظم 
انقالب درباره رسانه ای شدن اسم افراد در پی گزارش یکی از 
کمیسیون های مجلس است که ایشان خواستار جبران موضوع 
شده اند. به نظر می رسد اطالع عموم از آن هم رهگشای برخی 

سواالت است و هم بهترین روش برای برآورده ساختن جبران 
مدنظر ایشان توسط مجلس است.

وی تصریح کرد: ایش��ان در حاش��یه نامه ای که در آن به رسانه ای 
شدن یکی از کمیسیون های مجلس پیش از بررسی و صدور حکم 
در دادگاه صالحه اعتراض شده است،مرقوم فرمودند: » شکایت 
به جاست. نباید پیش از اثبات جرم موضوع را رسانه ای می کردند. 

دنبال کنید و به نحوی جبران شود«
قالیباف ادامه داد: به نظر می رسد این تذکر که حاکی از اهمیت 
توجه به حق الناس اس��ت، نه فقط برای همکاران اینجانب در 
مجلس، بلکه برای همه صاحبان رسانه ها و تریبون ها مخصوصا 
تریبون های رس��می و همه فعاالن رس��انه ای می تواند فصل 
الخطاب قرار گیرد.این نشان می دهد تا زمانی جرمی به اثبات 

نرسیده است، ذکر اسامی افراد مجاز نیست.

رييس مجلس از پرداختن به مسائل حاشيه ای انتقاد كرد

استکبار ستیزی یعنی حل مشکالت اقتصادی مردم 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: کشورهای متجاوز و 
مستکبر با هدف قرار دادن زیرساخت های حیاتی که تامین 
کننده نیازهای اساسی مردم است به دنبال ناتوان کردن دولتها 
در تامین نیازهای اساسی جامعه هستند تا زمینه ناامیدی، 
نارضایتی و ناآرامی را فراهم شود؛ به طوری که در حال حاضر با 
نوع جدیدی از جنگ به نام جنگ هیبریدی یا ترکیبی روبه رو 
هستیم. به گزارش ایسنا، غالمرضا جاللی با بیان اینکه تا 
قبل از ۸۲ و حتی در زمان جنگ، فاقد یک نقشه جامع دفاع 
غیرنظامی بودیم، گفت: نخستین گام برای مصون سازی، 
شناخت ماهیت، اهمیت و نوع عملکرد تهدید است، برخالف 
گذشته که انسان ها هدف جنگ بودند، امروز انسانها به محور 
جنگ ها تبدیل شده اند. رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان 
اینکه در بررسی تهدیدات عاملی که بیش از همه اهمیت دارد، 
پیامدهای ناشی از تهدیدات است، گفت: از همین رو، تهدیدات 
که زیرساختها را مورد حمله قرار می دهد و خدمات رسانی را 
تحت تاثیر قرار می دهد در دستور کار دشمنان قرار گرفته است 
چرا که پیامدهای اجتماعی دارد. وی با بیان اینکه با توجه 

به اهمیت مردم، یکی از مهمترین جنبه های دفاع، دفاع از 
مردم در برابر تهدیدات است، اظهار کرد: پدافند مردم محور 
بر این دیدگاه استوار است که اتکای صرف به قدرت نظامی 
، تضمین کننده پیروزی نیست بلکه مردم، نهادها و ارگانهای 
اجتماعی نیز باید یاریگر دفاع باشند. دفاع مردم محور ریشه 
در این تئوری دارد که قدرت و اقتدار اساس��اً از درون و متن 
جامعه تولید می شود و مردم منبع اصلی قدرت ملی کشور 
هستند.  جاللی ادامه داد: بنابراین و به منظور حفِظ آرامش 
جامعه در شرایط اضطراری، صیانت و حفاظت از مال مردم و 
اداره و سازماندهی جهت تسهیل در مدیریت بحران وکاهش 
آسیب های احتمالی ناشی از وقوع تهدیدات نوین و اقدامات 
خصمانه دشمن در شرایط اضطراری، تدوین نظام عملیاتی 
پدافند مردم محور در دستور کار سازمان پدافند غیرعامل کشور 
قرار گرفت و به تصویب شورای عالی پدافند غیرعامل رسید 
که در آن نقش و وظایف همه دستگاه ها و نهادها مشخص 
شده است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه در 
راستای اتصال نظام عملیات غیرنظامی کشور با نظام عملیات 
نظامی، نظام عملیاتی آمادگی و رزمایش ها در دستگاه های 
اجرایی را تدوین و به تصویب رس��اندیم، تاکید کرد: این 
نظام نامه اهدافی همچون؛ ارتقاء سطح آمادگی و قدرت 
پاسخگویی دستگاه های اجرایی کشور در شرایط بحرانی، 
ایجاد درک مش��ترک برای مس��ئوالن از وضعیت های 
غیرعادی، افزایش سرعت عمل و قدرت پاسخگویی به 
حوادث و س��وانح و تمرین مدیریت و فرماندهی ش��رایط 

اضطراری را دنبال می کند.

 عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با اشاره به 
اینکه گرانی ها بیش از اندازه مردم، به ویژه قشر محروم 
را تح��ت فش��ار ق��رار داده، گفت: کنت��رل بازار و کاهش 
قیمت ه��ا به جای افزایش نامتناس��ب حقوق کارمندان 
و ت��ورم، ب��ه نفع حقوق بگی��ران و همه مردم غیرکارمند 
خواهد بود.به گزارش خانه ملت، حسین خسروی اسفزار 
در نط��ق می��ان دس��تور با امید به ت��داوم و تکامل و گره 
گشایی محسوس از مشکالت مردم گفت: تأخیر در تعیین 
اس��تاندار خراس��ان جنوبی باعث سستی در کارها شده و 
مردم منتظر نتایج ملموس سفر حدود دو ماه پیش جنابعالی 

به منطقه هستند.
نماین��ده بیرجن��د خطاب به رئی��س جمهور عنوان کرد: 
مشکالت قبلی و عدم تثبیت مدیریت ها در دولت شما و 
نیاز به زمان بیشتر برای برنامه ریزی قابل درک است اما 
گرانی ها بیش از اندازه مردم به ویژه قشر محروم را تحت 
فش��ار قرار داده؛ کنترل بازار و کاهش قیمت ها به جای 
افزایش نامتناسب حقوق کارمندان و تورم، به نفع حقوق 

بگیران و همه مردم غیرکارمند خواهد بود.
وی در ادامه خطاب به وزیر کشور عنوان کرد: هماهنگ 
کنید زیرمجموعه وزارتخانه ش��ما و س��ایر سازمان ها به 
لوازم ارتقائات کشوری مقید باشند؛ شهرستان خوسف که 
سال ها است از تصویب آن می گذرد، شهرداری اش توان 
پرداخت حقوق معوقه خود را نداشته و در برخی ادارات آن 
حتی یک نفر برای پاسخگویی وجود ندارد. بخش تازه 
تأسیس میاندشت در شهرستان درمیان را برای خدمت 

دهی به مردم حمایت کنید. بخش دیگری در شهرستان 
بیرجند که ۶ ماه از تصویب آن گذشته اگر همه مالحظات 

را از قبل تصویب دیده اید چرا تصویب نمی شود.
وی افزود: در آستانه ۱3 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار 
جهانی یادآوری می کنم صاحبان مواضع ضد امنیت ملی 
و البته دشمن پسند، آنها که با ادبیات مختلف توصیه به 
کوتاه آمدن در مقابل آمریکای افزون طلب و عهدشکن و 
اروپای بی تعهد را می کنند، نه فرمان قرآنی تولید قدرت را 
فهمیده و نه دستور سیاست فعاالنه امام علی)ع( را متوجه 
شده اند.  عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در 
مجلس ش��ورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: آنها 
که از سیاست های منفعالنه قبل، درس عبرت نگرفته 
اند عالقمند هس��تند همچون گذشته سرمایه اجتماعی 
آمریکا و اسرائیل باشند اما بدانند پیروان مکتب علوی و 
حسینی در دایره بال، بلی می گویند؛ لبیک به نعره جلی 
می گویند. این صف شکنان مکتب ثاراهلل جنگ شرف 

است، یاعلی می گویند.

خسروی بر كنترل قيمتها تاكيد كردرئيس پدافند غيرعامل از جنگ هيبريدی خبرداد

مردم زير فشار بيش از اندازه گرانی هاناتوان كردن دولتها با هدف قراردادن زيرساختهای حياتی
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رشد 22535 واحدی شاخص بورس 
بازار سرمایه بعد از ریزش هایی که در اوایل هفته جاری داشت 
رو به رش��د ش��ده و روز چهارش��نبه در یک روند افزایش��ی قرار 
گرفت به گونه ای که ش��اخص کل با افزایش ۲۲ هزار و 3۵3 
واح��د ب��ه رق��م یک میلیون و 39۸ هزار و ۴۴۴ واحد رس��ید. به 
گزارش فارس ش��اخص کل با معیار هم وزن با افزایش 77۲۶ 
واحد به رقم 37۴ هزار و 3۵۲ واحد رسید. ارزش بازار در بورس 
تهران بیش از ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار میلیارد تومان ش��دمعامله 
گ��ران بی��ش از ۵.۲ میلیارد س��هام، حق تق��دم و اوراق مالی در 
قال��ب ۴7۱ ه��زار فقره معامل��ه و به ارزش ۴۱۴۶ میلیارد تومان 
داد و س��تد کردند.اگر ارزش معامالت فرابورس که به بیش از 
۲۲۰۴ میلیارد تومان رس��ید را در نظر بگیریم، ارزش معامالت 
دو بازار به بیش از ۶3۵۰ میلیارد تومان رس��ید. همچنین همه 
ش��اخص های بورس س��بز بودند.در فرابورس هم شاخص کل 
3۱۰ واحد افزایش یافت و به رقم ۱9 هزار و ۸۵3 واحد رس��ید. 
ارزش ب��ازار اول و دوم فراب��ورس ای��ران بی��ش از یک میلیون و 

۱۰۸ هزار میلیارد تومان شد.

مخالفت با واگذاری بانک رفاه 
 دبی��ر اجرای��ی خانه کارگر ری با بی��ان اینکه »دولت قصد دارد 
بانک رفاه کارگران را به بهانه زیان ده بودن واگذار کند، گفت: 
متاس��فانه در هر دوره ای تصمیماتی که دولت ها درمورد منابع 
تامین اجتماعی می گیرند بر اس��ترس و نگرانی صاحبان اصلی 
این امالک و دارایی های س��ازمان می افزاید. علی ترکاش��وند 
در گفتگو با ایلنا با تاکید بر اینکه جامعه کارگری و بازنشس��ته 
ب��ا هرگون��ه تصمیمی درخصوص واگذاری بانک رفاه کارگران 
مخالف است، افزود: بانک رفاه کارگران برای خدمت به جامعه 
کارگری و بازنشس��تگان تاس��یس شده و تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی اس��ت و مش��خص نیس��ت افرادی که موضوع 
واگ��ذاری ای��ن بانک را مطرح می کنند، چه نیتی دارند.او گفت: 
هیچ شخص و نهادی حق دخالت در موضوعات داخلی تامین 
اجتماعی ندارد. تامین اجتماعی به حد کافی مورد سوءاستفاده 
دولت ها قرار گرفته و تاکید می کنیم که مجریان طرح واگذاری 

بانک رفاه حتی تصور این کار را هم از دهن خود دور کنند.

رعایت قانون کار در دستور کار
 وزی��ر کار در بخش��نامه ای ب��ه مدی��ران عام��ل س��ازمان ها، 
صندوق های بازنشستگی و بانک های تابعه بر رعایت قانون کار 
و ارائه گزارش وضعیت موجود در واحدهای مشمول قانون کار 
مجموعه های زیر نظر این وزارتخانه تاکید کرد.به گزارش ایلنا، 
در متن بخشنامه حجت اهلل عبدالملکی آمده است: نظر به اینکه 
وزارت متبوع، مرجع قانونی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات 
کار اس��ت، رعایت دقیق مقررات در آن دس��ته از ش��رکت های 
تابعه و وابس��ته که تابع قانون کار باش��ند، اهمیت مضاعف پیدا 
می کن��د.وی ب��ر رعای��ت حداکثری و اج��رای صحیح قوانین و 
مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه تاکید کرده است.در بند 
اول این بخش��نامه آمده اس��ت: در اجرای ماده ۴9 قانون کار و 
به منظور اس��تقرار مناس��بات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه 
مزد، مقتضی اس��ت با رعایت تش��ریفات مقرر قانونی، نسبت به 
»تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مش��اغل« اقدام ش��ود.بند دوم 
می افزاید: با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱3۱ قانون کار و مقررات 
و تشریفات مقرر در فصل ششم آن قانون و با رعایت اصل سه 
جانبه گرایی و مش��ارکت کارگران آن مجموعه، الزم اس��ت در 
اسرع وقت نسبت به »تشکیل یکی از تشکل های کارگری در 

هر یک از واحدهای مربوطه اقدام شود.

اولتیماتوم ثبت حقوق و مزایا در سامانه 
 حسین سیمایی صراف دبیر هیئت دولت در نامه ای به اعضای 
کابینه نوشت: آن دسته از دستگاه های اجرایی که تا کنون نسبت 
به درج و ثبت کامل اطالعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان 
خود در سامانه حقوق و مزایا مطابق ماده ۲9 قانون برنامه ۵ ساله 
شش��م توس��عه اقدام نکرده اند، به قید فوریت نسبت به درج این 
اطالعات با هماهنگی س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی کشور 
اق��دام کنن��د. به گزارش مهر هیات وزیران مقرر کرد: س��ازمان 
اداری و اس��تخدامی بر روند اجرای این مصوبه نظارت کرده و 
پیگیری آن را از دستگاه های اجرایی بر عهده داشته باشد. قرار 
است دستگاه هایی که نسبت به اجرای این مصوبه اقدامات الزم 
را انجام ندهند، برای پرداخت حقوق و مزایای آذر ماه کارکنان 

آنها محدودیت هایی ایجاد شود.

اخراج مانع استیفای حقوق کارگران
 عضو کانون های ش��وراهای اس��المی کار گفت: قبال بسیاری 
از کارگران ما رسمی بودند و این باعث شده بود نماینده کارگر 
جسارت دفاع از حقوق کارگران را داشته باشد چراکه می دانست 
مصونی��ت دارد. عل��ی اصالنی در گفتگو ب��ا ایلنا افزود: در واقع 
زمانی که کارگر رسمی است، کارفرما به راحتی نمی تواند او را 
اخراج کند اما وقتی کارگر، قرارداد موقت اس��ت و همین کارگِر 
قرارداد موقت عضو شورای اسالمی کار می شود، به دلیل ترس 

از اخراج نمی تواند به وظیفه ی خود عمل کند. 

آخرین مهلت ارسال صورت معامالت 
 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به آئین نامه 
تبصره 3 ماده ۱۶9 قانون مالیات های مستقیم گفت: آخرین مهلت 
ارس��ال صورت معامالت فصل تابس��تان، ۱۵ آبان ماه سال جاری 
است. به گزارش مهر محمد مسیحی ادامه داد: به موجب مفاد ماده 
۱۰ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده ۱۶9 اصالحی مصوب 
3۱/۰۴/۱39۴، اشخاص مشمول ارسال فهرست معامالت فصلی 
مکلفند صورت معامالت خود را در مقاطع سه ماهه )فصلی( تهیه 
و ت��ا ی��ک م��اه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی 
از طریق درگاه ملی مالیات به نشانی www.intamedia.ir برای 
سامانه معامالت فصلی ارسال نمایند.معاون سازمان امور مالیاتی 
تاکید کرد: عدم ارس��ال صورت معامالت فصلی در مهلت مقرر 

قانونی، موجب تعلق جریمه می شود.

اقتصاد كالن

گروه اقتصادی: اقتصاد كشـور با چالشـهای بسياری دست به 
گريبان است و تمامی بخشها از خودرو تا مسكن، بورس، دالر، 
سـكه، لوازم خانگی، كاالهای اساسـی و بسـياری موارد ديگر 
درگير رانت، فسـاد، زدوبند، داللی و بسـياری معضالت ديگر 
است. در اين شرايط دولت سيزدهم با شعار ساماندهی امور و 
پايان دادن به سومديريتها، سكان اداره كشور را بدست گرفت 
در حالی كه اوضاع همچنان نابسـامان اسـت. البته وعده های 
دولتمردان حكايت از آن دارد كه قرار است ساالنه يك ميليون 
خانه ساخته شود، شاخص بورس هميشه سبز باشد، با ايجاد 
يك ميليون شغل در سال به بيكاری پايان داده شود، تاثيرات 
ارز 4200 تومانی در سفره مردم ديده شود، سايه گرانی و تورم 
برداشته شود، كسری بودجه بدون استقراض از بانك مركزی 
جبران شود و تحولی بنيادين در اداره كشور صورت بگيرد. اما 
سـوال اينجاسـت كه اقتصاد نحيف و شكننده ايران توان اين 
همه سياسـتگذاری آن هم به صورت يكباره را دارد؟  مهمتر 
اينكه آيا اين تغييرات قابل انجام است يا دولتمردان تازه وارد 
برای نشـان دادن توانايی خود، جلب اعتماد مردم با توجه به 
شـعارهای انتخاباتی خود، از چنين تغييرات شگرف و موثری 

سخن می گويند؟

وعده ایجاد یک میلیون شغل � 
یکی از وعده ها، ایجاد یک میلیون شغل بود که برای تحقق این 
مهم اولین جلسه شورای عالی اشتغال برگزار شد و محمد مخبر با 
یادآوری شعار رییسی مبنی بر ایجاد سالی یک میلیون شغل گفت: 
در این شورا باید هر وزیر اعالم کند که چه تعداد از یک میلیون شغل 
را متعهد می  شود و پیگیری کنیم که آیا توانسته به وعده خود عمل 
کند یا خیر و هر سه ماه یک بار وزرا گزارش کار ارائه دهند. معاون 
اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه چشمش مردم به ماست گفت: 
چه کسی باید این برنامه  ها را اجرایی کند؟ ما باید این مشکالت را 
حل کنیم. با حرف زدن که حل نمی  شود، ما کارگر مردم هستیم. 
وزارت نی��رو، وزارت راه، وزارت صم��ت یا معاونت علمی و فناوری 
بگوید برای آینده چه کارهایی باید انجام بدهند. پیشنهاد می  کنم 
به جای تسهیالت خود اشتغالی، از این ۴ هزار هزار میلیارد تومان 
نقدینگی که دست مردم است وام بگیریم و حتی نرخ بهره آن هم 

به مردم داده شود. بانک مرکزی هم آن را تضمین کند. 

وعده رشد اقتصادی � 
یکی دیگر از چالشها، رشد اقتصاد منفی است که مسعود میرکاظمی 
در جلسه بررسی بودجه ۱۴۰۱ گفت: اگر حاکمیت، بر رشد اقتصادی 
متمرکز شود، به دست آوردن نرخ  های باالی رشد در سال آینده دور 
از دسترس نیست. رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: توسعه باید 
متوازن، متعادل و مبتنی بر آمایش سر زمین باشد که این موضوع 
در تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار 
دارد به طوری که بودجه سال آینده دقیقاً بر مبنای آمایش سرزمین 
تدوین می  شود. برای معضالت کشور راه حل مشخصی وجود دارد 

و جمع بندی مطالعات انجام شده این است که وقتی موضوعی هدف 
گیری می  شود الزم است منابع به سمت آن بسیج شود. 

اصرار بر اقتصاد نفتی � 
بی شک اقتصاد نفتی یکی از اصلی ترین چالشهای کشور است زیرا 
سالها عادت کرده بودیم نفت بفروشیم و با دالرهای نفتی مملکت 
را اداره کنیم بدون آنکه به بخش خصوصی توجه و تولید داخلی را 
تقویت کنیم. اما تحریمها و ناتوانی در فروش نفت باعث شد تا از 
اقتصاد نفتی به ناچار فاصله بگیریم، اما وزیر نفت از بهبود وضع فروش 
نفت سخن گفت و اعالم کرد: دولت طرح  های مطلوبی در قالب 
مشارکت در پروژه  های سرمایه  گذاری به ویژه پروژه  های سنواتی 
مشخص کرده است که اینها به زودی کلید می  خورد. جواد اوجی با 
اعالم اینکه در صادرات فرآورده  های نفتی که به دلیل تأمین ذخایر 
داخلی محدودیت  داشتیم از سر گرفته می  شود قول داد: با برنامه  
هایی که وزارت نفت و دولت سیزدهم در خصوص افزایش ظرفیت 
پاالیشگاهی مدنظر دارد طی ۴ تا ۵ سال آینده ظرفیت پاالیشی 

کشور۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت.

آغاز ساخت 4 � میلیون مسکن
یکی دیگر از چالش��ها، وعده س��اخت ۴ میلیون مس��کن در دولت 
سیزدهم بود که تمامی کارشناسان آن را غیر عملی دانستند. اما وزیر 
راه و شهرسازی گفت: برای عمل به قول رییس جمهور و اجرای 
قانون جهش تولید مسکن، اقداماتی انجام دادیم که بتوانیم تولید ۴ 
میلیون مسکن در ۴ سال را محقق کنیم. رستم قاسمی افزود: برای 
احداث ۴ میلیون واحد مسکونی نمی  توان هر سال تنها یک میلیون 
واحد مسکونی احداث کرد، چراکه ساخت مسکن یک سال و نیم 

تا دو سال طول می  کشد. وی افزود: برای حل مساله زمان بندی 
مجبوریم احداث تعداد بیشتری مسکن را آغاز کنیم. بنابراین در حال 
آغاز احداث دو میلیون واحد مسکونی هستیم. وزیر راه و شهرسازی 
به تخصیص زمین دولتی، بسیج تسهیالت بانکی، مسکن روستایی، 
بافت فرسوده، تسهیالت برای مستاجران، مشارکت بخش های 
مختلف حاکمیت و خصوصی اش��اره کرد تا خیال مردم را از بابت 

ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال راحت کند. 

ادعای خروج از رکود � 
رکود یکی از معضالت اقتصادی است که می تواند تاثیرات منفی 
خود را بر جای بگذارد و البته چالش جدی کشور است، اما رییس 
بان��ک مرک��زی خروج اقتصاد ای��ران از رکود را اعالم کرد و گفت: 
آخرین آمارها حاکی از رش��د ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی 
ایران در فصل دوم ۲۰۲۱ است که دستاورد قابل توجهی با وجود 
محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه 
عدم امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریم های آمریکا است. 
علی صالح آبادی گفت: بخش غیرنفتی در همان دوره ۴.7 درصد 
رش��د کرده که نش��ان میدهد اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از 

رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است. 

از حرف درمانی تا عمل � 
واقعی��ت این اس��ت که با گفتار درمان��ی وضعیت بهبود نمی یابد. 
زمان��ی م��ی ت��وان از بهبود وضعیت صحبت کرد که در هر خانواده 
چند بیکار نباشد، خانواده ها بخش قابل توجهی از درآمدشان را به 
صاحبخانه ها ندهند و با مشکل خرید کاالهای اساسی و ملزومات 
اولیه زندگی روبه رو نباش��ند. با نگاهی به آمارها می توان متوجه 

ش��د وضعیت اقتصاد چگونه اس��ت. به گفته مرکز آمار بیش از 7۰ 
درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و 3۰ میلیون نفر زیر 
خط فالکت هستند. بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان حداقل بگیر 
هستند و حق بیمه های پرداختی کارگران نیز نشان میدهد بیشتر 
کارگران هم حداقل بگیر هستند که وضعیت حقوق بگیران دولتی 
نیز دست کمی ندارد. بنابر این حقوق پایین باعث ناتوانی در تهیه 
مواد غذایی مورد نیاز بدن می شود و نمی توان سوتغذیه و بیماری 

های برآمده از آن را نادیده گرفت.

تورم 45 � درصدی 
از آنجا که تورم تاثیر بسزایی در سفره مردم دارد، عدد آن می تواند 
تعیین کننده باشد. اگرچه تورم اعالمی دولت با واقعیت ها فاصله 
چشمگیری دارد اما عدد مورد تایید دولت نیز کوچک نیست به نوعی 
ک��ه مرک��ز آم��ار اعالم کرد: تورم در دوازده ماهه منتهی به مهرماه  
برای خانوار های کشور برابر با ۴۵.۴ درصد بوده است. در این رابطه 
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی گفت: نقدینگی عامل افزایش 
تورم اس��ت و در ش��رایطی که بین نرخ بازار بین  بانکی،   نرخ تورم، 
نرخ بین  بانکی و بهره آزاد فاصله زیاد است، تنظیم کردن نرخ بازار 
بین  بانکی و رشد پایه پولی نمی  تواند منجر به کنترل تورم شود، 

مستقیماً باید الیه کنترل نقدینگی استفاده کرد.

بحران ارزی و بورسی � 
 در این ش��رایط آش��فته بازار ارزی و ناتوانی در کنترل آن، بر دیگر 
بازارها اثر منفی می گذارد. وضعیت بورس هم دس��ت کمی از ارز 
ندارد و  به شدت به وضعیت اقتصادی و شرایط ثبات یا عدم ثبات 
در کش��ور وابس��ته اس��ت و هر از چند گاهی حواش��ی ایجاد کرده و 
دول��ت را وادار م��ی کن��د به صورت دس��توری رنگ قرمز تابلوها را 

به سبز تغییر دهد.

اقتصاد نیازمند جراحی � 
وضعیت کلی اقتصاد، الزام شدید به یک جراحی را می طلبد، اما این 
جراحی تبعات بدی برای مردمی خواهد داشت که 7 دهک جامعه 
از اقشار آسیب پذیر هستند. واقعیت این است که اقتصاد ایران از 
نابسامانی رنج می برد و این وضعیت هر روز بدتر شده و مردم از پا 
در آورده است. اقتصاد کشور نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت، میان 
مدت و بلند مدت است و اینکه دولتمردان به مردم وعده های بلند 
مدت بدهند، چاره سفره های خالی امروز نیست. در حالی که دولت 
در حال برنامه ریزی برای ساخت مسکن و تحویل مسکن در دو 
سال آینده است باید برای امروز هم برنامه داشته باشد و به وضعیت 
بازار اجاره بها سرو سامان بدهد. در زمینه اشتغال نیز می توان بیمه و 
مزایای مناسب را برای شاغالن محروم تعریف کرد. از سوی دیگر 
دولت باید گامهای اساسی برای بهبود معیشت مردم بردارد که می 
تواند با اختصاص یارانه به کاالهای اساسی، آنها را با قیمت مناسب 
به دست مردم برساند. برخورد قاطع با گران فروشان و کم فروشان 

نیز می تواند درس عبرتی برای سایرین باشد. 

تجارت وعده های دولتمردان و امکان تحقق آنها را بررسی کرد

رویای اقتصادی در مسیر عملیاتی

اخبار كوتاه

در جلسه كانون با انتقاد از شرايط موجود مطرح شد؛

اصرار سردفتران در برگزاری تجمع اعتراض آمیز
 جلسه کانون سردفتران و دفتریاران تهران با حضور بیش از ۴۰۰ 
عضو در محل کانون برگزار شد.به گزارش ایلنا، در ابتدای این جلسه 
رییس کانون س��ردفتران و دفتریاران تهران به تش��ریح مشکالت 
و چالش��های پیش آمده در خصوص ثبت س��ند خودرو و مصوبات 
اخیر مجلس پرداخت و گفت: از هنگامی که چنین رویکردی علیه 
س��ردفتران پی��ش آمد، با تمام قدرت پیگیری ه��ای الزم را برای 
رفع این سوتفاهم به عمل آورده ایم.علی خندانی با تاکید بر اینکه 
به نظر می رس��د این پیگیری ها کافی نیس��ت گفت: می بایس��ت 
پیگیری های جدی تری به عمل آوریم تا مش��کالت پیش آمده 
مرتفع ش��ود. در جریان این نشس��ت تعدادی از اعضای حاضر در 
جلس��ه به طرح دیدگاه های خود پرداختند. بس��یاری از اعضا تاکید 
داشتند که می بایست تجمعات گسترده ای را مقابل مراکز تصمیم 
گیری همچون مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه برگزار کرد. 
موافقان این پیشنهاد معتقد بودند که قوه قضاییه، خانه سردفتران 
است و می بایست حامی آنان باشد، بنابراین الزم است با حضور 
مقابل قوه قضاییه، از مسئوالن دستگاه قضا به ویژه حجت االسالم 

محسنی اژه ای، ریاست قوه قضاییه درخواست مساعدت کرد.در 
ادامه ریاس��ت کانون با تاکید بر اینکه بهترین فضا برای اس��تیفای 
حقوق سردفتران، حضور در جلسات تخصصی و بحث و بررسی در 
فضای کامال کارشناسی است گفت: کشور در شرایطی نیست که 
به سمت تجمع برویم، زیرا امکان دارد افراد فرصت طلب از تجمع 
صنفی سردفتران سواستفاده کرده و اهداف ما را به نفع دیدگاه های 
خودشان مصادره کنند، بنابراین عاقالنه این است که درخواست 
جلس��ات تخصصی با ریاس��ت قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و 
قضایی مجلس داشته باشیم.علی خندانی با تاکید بر اینکه باید از 
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخواست کرد تا فرصتی برای 
برگزاری جلسه تخصصی به نمایندگان منتخب کانون سردفتران 
بدهد گفت: انتظار می رود هنگامی که برای دفاتر اس��ناد رس��می 
تصمیمی گرفته می شود، حتماً نمایندگان سردفتران قبل از آنکه 
آن پیشنهاد یا طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود، در جلسات 
تخصصی حضور یابند و نظرات خود را مطرح و از جایگاه سردفتران 
دفاع کنند.وی با اعالم اینکه به زودی نامه های رسمی خطاب به 

ریاست قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای 
اسالمی تنظیم و ارسال خواهد شد گفت: به صورت رسمی تقاضای 
مالقات از این بزرگواران را خواهیم داشت. رییس کانون با  تاکید بر 
اینکه حجت االسالم اژه ای همچون سردفتران به این نکته مهم 
باور دارند که قوه قضاییه تنها محل مراجعه و پناهگاه سردفتران 
است گفت: دستگاه قضا می بایست حامی سردفتران باشد، چراکه 
هر آنچه تا امروز در قالب قانون تصویب و ابالغ شده، در دفترخانه 
ها اجرا شده و می شود و از نگاه سردفتران مفاد قانونی باید در دفاتر 

اسناد رسمی مو به مو اجرا شود.
در ادامه علی قاسمی سردفتر ۲93 تهران با اشاره به مسایل مطرح 
شده در این جلسه با تاکید بر اینکه می بایست اقدامات اصولی و 
منطقی را برای حل مش��کل در پیش بگیریم گفت: کار عاقالنه 
این است که از ریاست قوه قضاییه درخواست وقت مالقات داشته 
باشیم و دالیل و مستندات خود را به عرض ایشان برسانیم، حجت 
االسالم محسنی اژه ای چالش ها و مشکالت سردفتران را به خوبی 
می شناس��د و تس��لط کافی به مواد قانونی دارد. وی تاکید کرد: در 

فضای تخصصی و حضور در دفتر حجت االسالم اژه ای، بهتر می 
توانیم به موضوعات و چالشهای سردفتران بپردازیم و از ریاست قوه 
قضاییه درخواست مساعدت داشته باشیم. قاسمی برگزاری جلسات 
تخصصی سردفتران با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 
شورای اسالمی را مورد تاکید قرار داد و گفت: اعضای کمیسیون 
قضایی مجلس تسلط کافی به مسائل حقوقی دارند و می توانیم 
با آنان نیز مسائل پیش آمده را مطرح کنیم.وی گفت: واقعیت این 
است که بقیه نمایندگان مجلس در مباحث تخصصی به دیدگاه 
کمیسیون مربوطه اعتماد می کنند، بنابراین اگر بتوانیم کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس را با مش��کالت پیش آمده آش��نا کنیم و 
سوتفاهم ها را برطرف کنیم، آنان می توانند دیگر نمایندگان را توجیه 
کرده و موانع پیش آمده را ساماندهی کنند. سردفتر ۲93 تهران با 
تاکید بر اینکه می بایست قانون مالک هر گونه اقدامی باشد گفت: 
تصمیمات و رفتارهای سلیقه ای باعث به وجود آمدن مشکل برای 
سردفتران و مردم می شود، بنابراین بهتر است همه به قانون برگردیم 

و از برداشت سلیقه ای از قانون خودداری شود.

نقد منصفانه از عملکرد دولت با در نظر گرفتن رشد نقدینگیجلوگیری از کاغذبازی، اطاله رسیدگی  و حسابرسی 
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه دولت برای تامین معیشت مردم تالش می کند و ما 
به عنوان دستگاه نظارتی راهنما و حامی آنها هستیم گفت: هدف ما نشان دادن حساسیت 
ها و اولویت های رسیدگی دستگاه های نظارتی به دستگاه های اجرایی برای پیشگیری 
از تخلف و بستن حفره های فساد و انحراف و در نهایت جلوگیری از تشکیل پرونده است. 
مهرداد بذرپاش هشدار داد: بعضا مشاهده می شود که ترک فعل ها در برخی دستگاه 
های اجرایی تبدیل به امری عادی شده که این بساط باید برچیده شود، و با تسریع در 
اصالح قانون، تمام ظرفیت های دستگاه های اجرایی برای کنترل های داخلی به کار 

گرفته شود.بذرپاش از ارائه گزارش اجرای احکام قانون بودجه طی ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ در پایان آبان ماه خبر داد و افزود: 
دیوان محاسبات کشور تالش می کند نظارت ها را برخط کند تا از کاغذبازی، اطاله رسیدگی ها و حسابرسی ها و تاخیر 
در ارائه گزارشات و مشاوره های مدیریتی به دستگاه های اجرایی جلوگیری شود. رئیس دیوان محاسبات بودجه ریزی بر 
مبنای عملکرد را راهکار حل مشکالت بودجه ای دستگاه ها دانست و گفت: این سبک از بودجه ریزی، برای دستگاه اجرایی 

کارساز است و برای دستگاه های نظارتی نیز امکان نظارت دقیق را فراهم می کند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به معضالتی که در اقتصاد کالن کشور از دولت قبل 
به دولت سیزدهم به ارث رسیده افزود: عالوه بر این برخی شاخص های کالن اقتصادی 
مانند نقدینگی که بر سطح عمومی قیمت ها اثرگذار است تا انتهای دولت قبل رشد داشت 
که اثرات این قبیل شاخص ها تا یک و نیم سال آینده باقی خواهند ماند. محمد حسن 
صبوری در گفت وگو با فارس با بیان اینکه ۴۰ درصد رشد نقدینگی تا شهریور امسال 
ادامه داشت، گفت: لذا تحلیل عملکرد دولت سیزدهم باید با توجه به سیل نقدینگی که 
در گذشته ایجاد شده و اثرات  آن احتماال تا پایان ۱۴۰۱ احساس می شود، انجام شود.این 

کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه  نقد منصفانه از عملکرد دولت فعلی باید با در نظر گرفتن رشد نقدینگی تا شهریور انجام 
شود، اظهار داشت: در 7۰ روزی که از آغاز به کار دولت گذشته است روند رشد قیمت ها کمتر شده است.وی با تاکید بر اینکه 
کمتر شدن رشد قیمت ها ۱۰۰ درصد مربوط به عملکرد دولت سیزدهم نیست، اظهار داشت: اما دولت فعلی سیاست های 
دارد که آینده بهتری را ترسیم می کند و در صورتی که این سیاست ها همراه با گشایش های دیگری در حوزه نفت یا ارز 

همراه باشد، قطعا می توان به آینده و کنترل بازار خوشبین بود. 

عض��و ش��ورای عالی بورس گفت: قیمت گذاری دس��توری به 
ش��کل سیس��تماتیک نیست، به همین دلیل این اقدام در برخی 
از بخش های اقتصادی کش��ور مورد حمایت قرار می گیرد و در 
بخش های دیگر، رها می شود و خرابکاری هایی را به بار می آورد. 
علی سعیدی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه بازیگران بازار سهام 
اهداف متفاوتی در مقایسه بازیگران بازار ابزارهای با درآمد ثابت 
دنبال می کنند، گفت: بازیگران گروه نخست، بازدهی باالیی را 
انتظار دارند و متناسب با آن ریسک بیشتری را هم پذیرا هستند. 
این درحالی است که افرادی که به بازار ابزارهای با درآمد ثابت 
وارد می شوند، از یک طرف، بازدهی مورد انتظار باالیی ندارند و 

از طرف دیگر، ریسک باالیی را هم متحمل 
نمی شوند. عضو شورای عالی بورس ادامه داد: 
افرادی که به طور دائم در بازار در حال خرید 
و ف��روش و انج��ام معامالت و در پی کس��ب 
بازدهی باال هستند، بی تردید، وارد بازار اوراق 
بدهی نمی شوند. بنابراین، می توان گفت، هر 

کدام از این دو بازار، س��رمایه گذاران ویژه خود را دارند. هر چند 
مسیر درست برای ایجاد سبد سرمایه گذاری، سرمایه گذاری در 
طبقات مختلف دارایی است و افراد بر اساس سطح ریسک قابل 
تحمل خود، باید ترکیبی از سهام و ابزارهای با درآمد ثابت داشته 

باش��ند. وی موضوع کس��ری بودجه دولت را از 
منظر دیگری مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: 
بازار بین بانکی با افزایش نرخ بهره روبه رو است؛ 
به گونه ای که در هفته های اخیر این نرخ، از ۱۸ 
درصد به بیش از ۲۱ درصد رسیده است. افزایش 
نرخ سود بین بانکی، به علت کاهش عرضه پول 
در این بازار، بانک ها را در دسترسی به منابع با مشکالتی مواجه 
کرده و به همین س��بب ممکن اس��ت صندوق و ش��رکت هایی 
که به لحاظ مالکیت به نحوی با آن ها در ارتباط هس��تند را به 
فروش سهام یا حداقل جلوگیری از خرید سهام تشویق کنند. این 

کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: موضوع انتشار اوراق دولتی، 
موضوع پیچیده ای نیس��ت و یک ابزار تأمین مالی دولت اس��ت 
که البته حجم آن با پیش��نهاد دولت و تصویب مجلس ش��ورای 
اسالمی در قانون بودجه تعیین می شود. با این حال، زمان بندی 
انتش��ار این اوراق، سررس��ید و نرخ آن قابل مدیریت اس��ت و باید 
متناسب با وضعیت بازار مالی کشور عرضه این اوراق انجام شود. 
به گفته سعیدی، گاه مالحظه می شود، سهمی با وجود این که 
از وضعیت بنیادین خوبی برخوردار و صورت های مالی مطلوبی 
را منتشر کرده است، اما با کاهش شدید قیمت مواجه یا قیمت 

آن اصالح نشده است. 

سعيدی از رويكرد دوگانه در بخشهای اقتصادی انتقاد كرد

قيمت گذاری دستوری باعث خرابكاری 
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 نقش اساسی گروه های جهادی
 در مشارکت مردم 

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج 
گف��ت: در م��دل مش��ارکت مردمی در حوزه مدیریت ش��هری 
گروه های جهادی و س��ازمان های مردم نهاد نقش اساس��ی و 

پراهمیتی دارند.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز به نقل از ش��ورای ش��هر 
ک��رج، محمد اس��دیان در بازدی��د از فعالیت گروه جهادی »راه 
آس��مان« در منطقه مهرش��هر کرج ، اظهار کرد: در طول چند 
ماه گذش��ته تاکنون اردوی جهادی راه آس��مان به محله های 
محروم شهر اعزام شدند و طی آن خدمات پزشکی رایگان به 

شهروندان ارائه کردند.
وی بابی��ان اینک��ه جهادگران نگاه پایین به باال به مردم دارند و 
خدم��ت ب��ه آن ها را ب��رای خود افتخار می دانند، اضافه کرادامه 
دادد: اقدامات��ی ک��ه بی��ن گروه های جه��ادی و مردم در طول 
اردوی جهادی شکل می گیرد خیلی ارزشمندتر از خود درمان 
اس��ت و فعالیت های جهادی فقط درمانی نیس��تند و در همه 

حوزه ها هستند.
اس��دیان گف��ت: حضور گروه های جه��ادی در محله های کم 
برخوردار مایه امیدواری مردم اس��ت اما همه مش��کالت را این 
گروه ها نمی توانند حل کنند و الزم اس��ت ارگان ها و نهادهای 

دولتی برای حل مشکالت مردم ورود کنند. 
وی یادآور ش��د: گروه های جهادی در هر عرصه ای به صورت 
خودجوش حضور دارند و اکنون که ش��یوع بیماری کروناس��ت، 
قطعًا خدماتی که نیروی جهادی انجام می دهند خیلی زیاد است 
و توقع می رود مسئوالن بیشتر در کنار آن ها حضورداشته باشند 

تا بتوان خدمات و هم افزایی را بیشتر انجام داد.

بیست ودومین جشنواره استانی تئاتر قم 
برگزار می شود

مدی��ر انجم��ن هنره��ای نمایش��ی اس��تان ق��م از برگزاری 
بیس��ت ودومین جش��نواره اس��تانی تئاتر قم در روزهای دوم تا 

پنجم آذرماه خبر داد.
ب��ه گ��زارش تج��ارت از قم،علی فرحناک در نشس��ت خبری 
بیست ودومین جشنواره استانی تئاتر قم که در  اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی قم برگزار شد، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
انجمن هنرهای نمایش��ی قم در یک س��ا ل ونیم گذشته، اظهار 
کرد: با وجود چالش  کرونا و تأخیر در اعالم فراخوان جشنواره 

اما هنرمندان تئاتر قم از این جشنواره استقبال کردند.
وی تصریح کرد: ۲۶ گروه نمایش��ی برای حضور در جش��نواره 
اعالم آمادگی کردند که در نهایت با توجه به کمبود زمان، ۱۶ 

نمایش در مرحله بازبینی آثار شرکت داده شدند.
مدیر انجمن هنرهای نمایش��ی قم افزود: مراحل بازبینی آثار 
در روزهای شش��م تا هش��تم آبان ماه با حضور اعضای هیئت 
انتخاب، آقایان فدایی حس��ین، س��لیمانی، حسن زاده، جاللی و 

نوبخت برگزار شد.
فرحناک تصریح کرد: در نهایت بین ۵ تا 7 گروه راهی بخش 
مسابقه بیست ودومین جشنواره استانی تئاتر قم خواهند شد.   
وی از برگزاری جشنواره استانی تئاتر قم در روزهای دوم تا پنجم 
آذرماه خبر داد و گفت: اس��امی نمایش های راه یافته به بخش 

مسابقه پس از تأیید نهایی هیئت انتخاب اعالم می شود.
مدی��ر انجمن هنرهای نمایش��ی قم در پای��ان از حمایت های 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی قم از این انجمن هنری 

قدردانی کرد.
خاطرنش��ان می ش��ود در حاش��یه ای��ن نشس��ت از پوس��تر 
بیس��ت ودومین جش��نواره اس��تانی تئاتر قم با حضور مدیرکل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی، مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری 
ش��هرداری و مدی��ر انجم��ن هنرهای نمایش��ی قم و جمعی از 

اصحاب رسانه رونمایی شد.

واگذاری زمین و تسریع در روند احداث 
درمانگاه آبدانان 

مدیر درمان تامین اجتماعی استان ایالم گفت: واگذاری زمین 
باعث تس��ریع در روند احداث درمانگاه تامین اجتماعی آبدانان 

می شود.
 دکتر علیرضا رمضانی در دیدار با فرماندار آبدانان با اش��اره به 
مصوبه ساخت درمانگاه تامین اجتماعی این شهرستان اظهار 
داش��ت: درصورت تامین زمین، کار احداث درمانگاه در س��ریع 

ترین زمان آغاز می شود.
وی افزود: حمایت مسوالن محلی آبدانان از این پروژه درمانی 

سبب رضایتمندی بیمه شدگان این شهرستان می شود.
 توس��عه آبدان��ان ب��ا ایجاد زیرس��اخت های مناس��ب ش��تاب

 می گیرد
فرماندار آبدانان نیز در ر این دیدار ایجاد درمانگاه را مطالبه به 
حق مردم وبیمه شدگان تامین اجتماعی دانست و گفت: همه 
دستگاه های اجرایی شهرستان و شهرداری موظف به همکاری 

با این پروژه درمانی هستند.
 

تقدیر از مدیر عامل و کارکنان شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب وفاضالب اس��تان، به 
مناس��بت روز ملی آمار و برنامه ریزی رئیس س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اس��تان آذربایجان ش��رقی با اهدای لوح تقدیر از 
مدیر عامل و کارکنان شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 

شرقی تقدیر کرد .
مهندس ایمانلو مدیرعامل ش��رکت آب وفاضالب اس��تان با 
اشاره به اینکه برنامه ریزی و حرکت در راستای برنامه یکی از 
گامهای مهم در جهت تحقق اهداف شرکت می باشد، شالوده 
و اب��زار اصل��ي برنام��ه ریزي را آمار صحیح و به موقع دانس��ته 
و تجلیل از ش��رکت را در راس��تای مکانیزه نمودن فرآیند جمع 
آوري ، استخراج و تحلیل آمار و در مجموع ارتقاء جایگاه آمار 

در شرکت بیان کرد. 

اخبار كوتاه

شهرستان ها

فعالیت تمام جایگاه های عرضه سوخت ایالم رکورد تولید ماهیانه شمش تختال شکسته شد
فوالد مردان با تعبیر شعار سال رکورد تولید ماهیانه شمش تختال را پس از سه 
سال شکستند. محمود لندی معاون بهره برداری شرکت فوالد خوزستان ضمن 
اعالم این خبر افزود: با تالش کارکنان ش��رکت فوالد خوزس��تان و برنامه ریزی 
مدون و بر اس��اس نیاز بازار، با تولید ۱79 هزار و دویس��ت و دوازده ُتن ش��مش 
تختال، رکورد ماهیانه تولید این محصول راهبردی شکس��ته ش��د. رکورد تولید 
پیش��ین در فروردین ماه س��ال ۱397 به میزان  ۱۶۸ هزار و س��یصد و پنجاه و پنج 
ُتن بود.  لندی تولید مستمر و متناسب با نیاز بازار را راهبرد اصلی فوالد خوزستان 

دانس��ت و افزود: در س��الی که از س��وی مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به نام تولید، پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها 
نامگذاری ش��ده اس��ت، علی رغم محدودیت های مختلف توانس��تیم محصوالت با کیفیت روانه بازار کنیم و عالوه 
بر تامین نیاز ش��رکت های نوردی داخلی، صادرات داش��ته باش��یم.  معاون بهره برداری ش��رکت فوالد خوزستان در 
پایان اش��اره ای هم به طرح های در دس��ت اجرا داش��ت و افزود: خوش��بختانه با نگاه توس��عه ای مدیرعامل و هیات  
مدیره س��ه طرح عظیم احداث ماش��ین ریخته گری اس��لب، کارخانه اکس��یژن و  نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی کلنگ زنی 
ش��دند ک��ه ب��ا راه ان��دازی و در مدار قرار گرفتن طرح ها، عالوه ب��ر افزایش توان تولید، ثبات تامین انرژی مورد نیاز 

مجموعه تامین می شود.

مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایالم از فعال ش��دن همه ی 
جایگاه های عرضه سوخت بنزین و نفتگاز استان خبر داد.

 علی اصغر چاغروندی  اظهار داش��ت: با تالش مس��تمر و ش��بانه روزی و پیگیری 
های به عمل آمده، س��وختگیری در تمام جایگاه های عرضه س��وخت اس��تان 

فراهم شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر از ۴۸ جایگاه استان ۴7باب فعال و در حال ارائه 
خدمات می باشند افزود: از این تعداد ۴۲ نقطه عرضه به سامانه هوشمند سوخت 

متصل و امکان س��وخت گیری س��همیه ای و آزاد در این جایگاه ها فراهم ش��ده اس��ت، و تعداد ۶باب نیز به صورت 
آفالین در مدار توزیع سوخت قرار دارند.

چاغروندی از تشکیل هشت تیم تخصصی در این زمینه خبر داد و گفت: هماهنگی با مقامات استان و واحدهای 
صنعت نفت در راس��تای اس��تفاده از امکانات و نیروهای متخصص، همکاری با مالکان جایگاه ها و ش��رکت های 
حمل و نقل، آموزش نیروها، راه اندازی کارگاه فعال س��ازی کارتخوان های س��امانه هوش��مند در س��تاد و نواحی 

منطقه از جمله اقدامات شبانه روزی و موثر منطقه در فعال سازی مجدد جایگاه ها بوده است.

تقویت توانمندی و آمادگی امداد مکانیزه گاز 
همزمان با شروع فصول سرد سال، عملکرد نیروهای امدادی و مکانیزم امداد رسانی 

در شرکت گاز بررسی و تقویت می گردد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، خسرو آریان پور با اعالم 
این مطلب گفت: با توجه به س��ردی زود هنگام هوای اس��تان همزمان با ش��روع پاییز، 

اقدامات شرکت در حوزه امدادرسانی و آماده بکار بودن نیروها، عملّیاتی می گردد.
وی با اشاره به اهمّیت عملکرد بموقع و موثر نیروهای امدادی و عملّیاتی و نقش این 
مهم در حفظ جان و مال مردم در زمان بروز حوادث، افزود: بازنگری و بهبود مس��تمر 

فرآیند امدادرس��انی و س��اماندهی نیروهای امدادی بر اس��اس استانداردهای مربوطه 
اعم از علم و آگاهی، توانمندی جس��می و س��رعت و دقت عمل می باش��د. آریان پور 
با اش��اره به مکانیزه بودن س��امانه امدادی و قابلیت بررس��ی عملکرد نیروها در تمامی 
امدادرس��انی ها، ادامه داد: هر س��اله عملکرد این نیروها بر اس��اس زمان حضور، اقدام 
بموقع و گزارش��ات ثبت ش��ده، مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف شناس��ایی 

شده مورد تحلیل و بهبود مستمر قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: امس��ال بیش از ۲۴ هزار نفر س��اعت آموزش در حوزه امدادرس��انی 

داشته ایم.
مدیر بهره برداری گاز اس��تان با اش��اره به اهداف اجرایی در حوزه امدادرس��انی اظهار 
داش��ت: هدف پیش بینی ش��ده برای س��ال ۱۴۰۰ در حوزه امداد رس��انی، کاهش زمان 
ارائه خدمات بوده که به اس��تناد آمار اس��تخراجی از س��امانه مکانیزه امداد در مقایس��ه با 
مّدت مش��ابه س��ال قبل، این هدف محقق گردیده و تالش بر این اس��ت تا پایان س��ال 
نیز با اقدامات الزم در کاهش این زمان و خدمت رسانی صادقانه به هم استانی های 

عزیز، پیشرفت قابل مالحظه ای حاصل گردد.

شهردار اهواز در حاشیه مانور مقابله با آب های سطحی؛ 
راه اساسی مشکل آبگرفتگی اهواز اجرای طرح جامع 

و اختصاص اعتبارات ملی برای آن است
شهردار اهواز گفت: اجرای پروژه های طرح جامع شبکه 
فاضالب و آب های سطحی هزینه های سرسام آوری 
دارد، اما مردم این انتظار را دارند با اختصاص اعتبارات 
ملی و کمک دولت این مشکل اساسی که گریبان گیر 
شهر شده، حل شود. مانور بزرگ دفع آب های سطحی 
با حضور شهردار اهواز، معاون خدمات شهری، مدیران 
مناطق، مس��ئوالن شهرداری، نیروهای حوزه معاونت 
خدمات ش��هری مناطق هش��تگانه ش��امل نیروهای 
فضای سبز، رفت و روب، پسماند و همچنین دستگاه 
ها، ادوات، ماش��ین آالت از قبیل انواع مکنده، تانکر، 
ان��واع پمپ اس پ��ی، جرثقیل، بیل مکانیکی، مکش، 
تجهیزات دستی و خوروهای امداد رسان برگزار شد.

رضا امینی ش��هردار اهواز در حاش��یه این مانور در جمع 
خبرنگاران اظهار داش��ت: ش��هر اهواز سال ها است از 
آب گرفتگ��ی و پ��س زدگ��ی فاض��الب رنج می برد و 
هرس��اله نیروهای ش��هرداری با بسیج امکانات سعی 
ب��ر کاه��ش آب گرفتگ��ی در ایام بارندگ��ی دارد. وی 
اف��زود: ب��ا همکاری ش��رکت آب و فاضالب تا کنون 
تمرکز بر نقاطی که بیش��ترین آب گرفتگی را داش��ته 
اند معطوف تر بوده تا معضل آب های سطحی و پس 
زدگ��ی فاض��الب در ایام بارندگی در این نقاط بحرانی 
به کمترین میزان خود رسیده و شیرینی نزول رحمت 
الهی به کام مردم تلخ نشود. داری طرح های ضربتی 
در قالب طرح های عالج بخشی را تعریف کردند، اما 
حل نهایی مش��کل در اجرای طرح جامعه اس��ت. وی 
به آمادگی ش��هرداری و بس��یج امکانات برای بارندگی 
های احتمالی اشاره کرد و گفت: با برگزاری این مانور 
و تمرین برای آمادگی، امیدواریم کمترین مشکل را در 
زمان بارندگی داشته باشیم و ایام بارندگی را با دغدغه 

کمتری پشت سر بگذاریم.
مانور دفع آبهای سطحی با هدف آمادگی، هماهنگی و 
انسجام بیش از پیش و هرچه بیشتر حوزه های خدماتی 
مناطق هش��تگانه و س��ازمان های زیر مجموعه آن در 
ش��هرداری اهواز، قبل از ش��روع بارندگی برگزار شد در 

حاشیه رودخانه کارون برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان مطرح کرد: 
هم اکنون پیشرفت فیزیکی این پروژه برابر ۴۶ درصد 
بوده و بحث تملک و کارهای کارشناس��ی آن در حال 
انج��ام اس��ت. به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب 
منطق��ه ای هم��دان، مهندس منصور س��توده با بیان 
اینکه حجم بدنه سد خرمرود در شهرستان تویسرکان 
۲.۲ میلیون مترمکعب و ارتفاع از پی ۵۱ متر و ارتفاع 
از ک��ف آن براب��ر ۴۶ متر اس��ت، مطرح کرد: طول تاج 
این س��د برابر 7۱۰ متر و عرض در پی آن برابر 3۰۲ 

متر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با بیان اینکه 
۸۰۰ هزار متر از خاکبرداری و سنگ برداری بدنه سد 
انجام شده است، عنوان کرد: حجم این عملیات 9۵۰ 

هزار مترمکعب است.
ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان ادامه 
داد: ۶3۰ ه��زار مترمکع��ب از حجم خاکریزی بدنه نیز 
انجام شده است یعنی حدود یک میلیون و ۵۵۰ هزار 

مترمکعب از خاکریزی باقی مانده است.
مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای هم��دان با بیان 
اینک��ه ه��م اکن��ون از مجموع بتن ریزی که بالغ بر 3۱ 
هزار متر مکعب اس��ت، ۲۲ هزار مترمکعب آن انجام 
پذیرفته است، اظهار کرد: اقدامات در پروژه سد خرمرود 

تویسرکان در حال پیش روی است.

وی با تصریح بر اینکه این پروژه با اس��تفاده از مجوز 
ماده ۵۶ و از طریق سرمایه گذاری در حال انجام است 
در حدود ۲۲ میلیارد تومان آورده مالی پیمانکار در این 
پ��روژه بوده، گفت: ص��ورت وضعیت مربوطه تا پایان 

شهریورماه تقریبًا ۴۴ میلیارد تومان است.
ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان با بیان 
اینکه مجموع اعتبار هزینه ش��ده تا پایان ش��هریورماه 
در حدود یکصد و ۲۰ میلیارد تومان است، خاطرنشان 
کرد: مجموع سرمایه گذاری این سد با احتساب اصل و 
سود آن برابر ۵۲7 میلیارد تومان است و پیش بینی می 
شود در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ تا سقف 9۰۰ میلیارد 
توم��ان افزای��ش یابد.  مدیرعامل ش��رکت آب منطقه 
ای همدان در پایان تصریح کرد: هم اکنون پیشرفت 
فیزیکی این پروژه برابر ۴۶ درصد بوده و بحث تملک 

و کارهای کارشناسی آن در حال انجام است.
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مدیرعامل شرکت آب منطقه ای  قزوین عنوان داشت: نداشتن 
بهره وری مناس��ب در زمینه مصرف منابع آبی ما را در آینده ای 
نزدیک دچار چاالش و بحران جدی می کند لذا کشاورزان باید با 
حرکت به سمت استفاده از شیوه های نوین آبیاری و اصالح الگوی 

کشت به بهبود بهره وری در مصرف آب کمک کنند.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای قزوین حجت 
االس��الم و المس��لمین حاج آقا عابدینی نماینده ولی فقیه و امام 
جمعه قزوین در نشس��ت با مدیران ارش��د صنعت آب و برق در 
اس��تان قزوین اظهار داش��ت: روحانیون، ائمه جمعه و جماعات در 
کنار رسانه ها و صدا و سیما باید در امر فرهنگ سازی در راستای 
مدیری��ت صحی��ح مص��رف آب و برق کمک کنند و دغدغه های 
ناشی از کمبود آب و برق باید در نمازهای جمعه و جماعات بطور 
مس��تمر گفته ش��ود تا مردم با مش��کالت و چالش های موجود در 

این حوزه آشنا شوند.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین ادامه داد: خدا در قرآن می فرماید 
زمین و آس��مان برای مردم منش��ا برکات مادی و معنوی خواهد 
ب��ود اگ��ر م��ردم اهل ایمان بوده و به خدا، پیامبر، روز قیامت و دین 
مبین اسالم باور داشته باشند و ایمان را وارد زندگی روزمره خود 
کنند، یعنی تقوا داشته باشند و این مهمترین زیرساخت برای انجام 
کارهای فرهنگی است که متاسفانه ما بر روی آنها سرمایه گذاری 

زیادی انجام نداده ایم.
حجت االسالم و المسلمین حاج آقا عابدینی در پایان تصریح کرد: 
ما باید همواره برنامه و چشم اندازی روشن برای آینده داشته باشیم 
چراکه آب و برق میراث آیندگان است که در اختیار ما قرار گرفته و 

ما در این زمینه مسئول هستیم و باید پاسخگو نیز باشیم.
مهندس ملکی رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق 
در استان قزوین نیز در این نشست بیان کرد: شورای هماهنگی 
مدیران ارشد صنعت آب و برق وزارت نیرو با هدف انسجام بیشتر 

در بین شرکتهای تابعه این وزارتخانه در استانها تشکیل شده و از 
جمله دستاوردهای این شورای می توان به انجام اقدامات فرهنگی 
و حل مشکالت استان در حوزه آب و برق به صورت مشترک و با 

همکاری همه شرکت های تابعه وزارت نیرو اشاره نمود.
رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق در استان قزوین 
در این جلسه به اشاره به وظایف و اقدامات وزارت نیرو در استان 
تصریح کرد: خدمت رس��انی در زمینه تامین آب و برق به عنوان 
مهمترین وظیفه شرکت های تابعه وزارت نیر در استانها تعریف 
شده و این وظیفه باید همواره به صورت شبانه روزی و مستمر به 

مردم ارائه گردد. وی افزود: در حال حاضر با توجه به تحریم های 
ظالمانه شرایط بسیار سختی برای اجرای پروژه ها در کشور وجود 
دارد، ولی با همه این اوضاع ما همواره سعی کرده ایم که با تمام 
تالش و استفاده از ظرفیت های بومی و ملی اقدامات موثری را 

در زمینه تامین آب و برق صورت دهیم.
مهندس ملکی مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای قزوین با بیان 
میزان مصارف و منابع آبی اس��تان گفت: اکثر مصارف آبی ما در 
استان از منابع آب زمینی تامین می گردد که این بهره برداری از 
دهه ۴۰ آغاز شده و با توجه به افزایش جمعیت و نیاز روز افزون به 

تامین مواد غذایی، میزان استفاده از منابع آب زیرزمینی نیز افزایش 
یافته و این در حالی است که ما در سالیان اخیر به دلیل تغییر شرایط 
اقلیمی و کاهش میزان بارندگی ها با کاهش شدید منابع ورودی به 
سفره های آب زیرزمینی روبرو هستیم بطوریکه افزایش مصارف 
در کنار کاهش منابع نه تنها ما را بلکه کل دنیا را با یک چالش و 

بحران جدی در خصوص منابع آبی مواجه ساخته است.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای قزوین ادامه داد: ما دو نعمت 
بزرگ در استان داریم یکی دشت قزوین که یک دشت بی نظیر 
و بی بدیل است و دوم آبی که از سد طالقان به استان منتقل می 
ش��ود. وی افزود: در س��ال گذش��ته که کل کش��ور از جمله استان 
قزوین با مشکل خشکسالی و کمبود آب مواجه بودند، ما با انتقال 
۲۲۰ میلیون متر مکعب آب به دشت قزوین باعث شدیم تا مردم 
و کش��اورزان احس��اس خشکسالی نکنند، ولی با همه این احوال 
میزان مصارف ما در استان بسیار زیاد است و بهره وری مناسبی 
در زمینه مصارف منابع آبی نداریم یعنی میزان تولیدات در استان 
ما با حجم آب مصرفی برابری نمی کند که این به دلیل نداشتن 
دانش بهره برداری از آب است، و ما باید در این خصوص اقدامات 

موثری را انجام دهیم.
مدیر عامل ش��رکت آب منطقه ای قزوین در پایان با اش��اره به 
اقدامات صورت گرفته برای آبرسانی به ۱3 شهر و ۱9۴ روستای 
اس��تان گف��ت: ب��رای اجرای این پروژه ب��ه اعتباری بالغ بر ۲۶۰۰ 
میلی��ارد توم��ان نیاز داریم ک��ه با تعریف مدل های مالی و دعوت 
از سرمایه گذاران بخش خصوصی به دنبال آن هستیم تا با ارائه 
مشوق های الزم این پروژه را در مدت سه سال به اتمام برسانیم 
که در همین خصوص نیز ابالغ به برنده مناقصه صورت گرفته و 
در حال تنظیم قرارداد هس��تیم وی اضافه کرد: اجرای این پروژه 
می تواند در کنار تامین آب شرب با کیفیت برای استان سبب رونق 

اقتصادی و ایجاد اشتغال در استان نیز گردد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین تشریح کرد:

بحران جدی نتیجه نبود بهره وری در مصرف منابع آبی

استفاده از همه ظرفیت ها برای ارتقای سطح خدمات درمانی استان بوشهر
 بوش��هر- تجارت :  نماینده مردم دشتس��تان در مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: عملکرد درمان تامین اجتماعی استان در زمینه مقابله 
با ویروس کرونا و حفظ سالمت مردم قابل ستایش و تقدیر می باشد.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی اس��تان 
؛دکتر ابراهیم رضایی نماینده مردم دشتس��تان در مجلس ش��ورای 
اسالمی در نشستی با حضور مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر 
ضمن قدردانی از مجموعه درمانی تامین اجتماعی استان در مقابله 
با ویروس کرونا گفت: اقدامات شایسته ای توسط مدافعان سالمت 
برای مقابله با ویروس کرونا و حفظ س��المت مردم انجام ش��ده که 

این مهم نقش ارزشمند جهادگران عرصه سالمت 
را بیشتر آشکار کرد. دکتر رضایی گفت: توجه به 
مشکالت حوزه بهداشت و درمان به دلیل رابطه 
مستقیم با سالمت مردم بسیار جدی و مهم است 
و در همین راستا تمام توان و ظرفیت خود را برای 
رفع موانع پیش روی توسعه خدمات بهداشتی و 

درمانی استان به کار خواهیم بست. نماینده مردم دشتستان در مجلس 
شورای اسالمی افزود: در توسعه درمان استان باید به نقطه ای برسیم 
که نیازمند اعزام بیماران به خارج از استان نباشیم و تمامی خدمات 

تخصصی و فوق تخصصی در همین جا صورت 
پذیرد. دکتر رضایی بیان داشت :موانع و کمبودهای 
بهداشت و درمان استان با همگرایی و هم افزایی 
قابل حل و برطرف شدن می باشد و از این روی 
آماده دریافت پیشنهادات و نقطه نظرات سازنده 
برای برطرف کردن کاستی های موجود درمانی 
استان هستیم. نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسالمی 
اقدامات توسعه ای درمان تامین اجتماعی استان را مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: از حرکت رو به رشد و توسعه درمان استان و ارتقاء وضعیت 

حوزه سالمت پشتیبانی و حمایت خواهیم کرد و با استفاده از همه 
ظرفیت های موجود در مسیر بهبود زیرساخت های درمانی و تکمیل 
پروژه های عمرانی حوزه سالمت استان گام برخواهیم داشت. دکتر 
س��ید جواد رکاب پور مدیر درمان تامین اجتماعی بوش��هر در این 
نشس��ت با اش��اره به اقدامات و برنامه های توسعه ای درمان تامین 
اجتماعی استان گفت: عالوه بر افزایش 9۸ تخت به ظرفیت تخت 
های بستری بیمارستان های تامین اجتماعی استان مجوز احداث 
درمانگاه های دلوار، اهرم، ش��بانکاره، درمانگاه دوم ش��هر بوشهر و 

درمانگاه خارک در یک سال اخیر اخذ گردیده است.
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علت محاسبه تصاعدی قبوض برق خانگی 
باید روشن گردد

نماین��ده م��ردم علی آباد کتول در مجلس تاکید کرد: وزیر نیرو 
ب��ا حض��ور در صحن مجلس بای��د توضیح دهد که چرا قبوض 
برق خانگی به صورت تصاعدی محاس��به ش��ده است. رحمت 
اهلل نوروزی در تذکری ش��فاهی در جریان جلس��ه علنی امروز 
مجل��س گف��ت: با حضور آقای میرکاظمی در صحن مجلس و 
اع��الم تخصی��ص ۲۵ هزار میلی��ارد تومان برای اجرای الیحه 
رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ نگرانی ها برای تامین اعتبار 
این الیحه مرتفع گردید. انتظار می رود کمیس��یون آموزش و 
پرورش هرچه سریعتر این الیحه را جمع بندی کرده و در دستور 
صحن مجلس قرار گیرد. رتبه بندی معلمان بخشی از مطالبات 
این قش��ر می باش��د.  وی در ادامه گفت: افزایش قبوض برق  
مشترکان خانگی به ویژه استانهای شمالی منجر به نارضایتی 
مردم ش��ده نرخ   قبوض  از  مبلغ یک میلیون تومان ش��روع 
و ت��ا ۴ میلی��ون تومان اس��ت. وزی��ر نیرو باید در صحن مجلس 
حاضر ش��ود و توضیح دهد چرا قبوض برق خانگی تصاعدی 

محاسبه شده است.

افزایش تعرفه برای مشترکان پر مصرف گاز
جوالی��ی گف��ت: طرح��ی را آماده کردیم ک��ه مطابق آن، برای 
مشترکانی که حدود ۵۰۰ یا ۶۰۰ مترمکعب به باال گاز مصرف 
می کنند، تعرفه به صورت تصاعدی محاسبه خواهد شد. محمد 
رضا جوالیی مدیر مرکز دیس��پچینگ ش��رکت ملی گاز درباره 
موج جدید س��رما گفت: اقداماتی را از قبل ش��روع کرده بودیم 
که از جمله آن ها تعمیرات تجهیزات تولید و خطوط انتقال گاز 
اس��ت. امروز تمام تجهیزات و امکانات ما در مدار اس��ت و در 

تالش هستیم شبکه را پر فشار نگه داریم. 
ما مجبور هس��تیم بخش خانگی را در اولویت داش��ته باش��یم و 

صنعت را در اولویت دوم قرار بدهیم.
 او بی��ان ک��رد: در همی��ن روزه��ای ابتدایی آغاز فصل س��رما 
نسبت به سال قبل که اواخر آبان شروع موج سرما را داشتیم، 
ح��دود ۵۰ میلی��ون متر مکعب افزایش مصرف تجربه کرده ایم 
و این شرایط ما را سخت تر خواهد کرد. ما حدودا 3 برابر اروپا 
گاز مص��رف می کنی��م. گازی ک��ه می تواند ارزش افزوده برای 
کش��ور به همراه داش��ته باشد اما در شبکه خانگی مورد استفاده 

قرار می گیرد.
جوالیی گفت: درباره افزایش تعرفه برای مشترکان پر مصرف 
گفت: پیش از این رایزنی هایی را شروع کرده بودیم تا مشتریان 

پر مصرف و  کم مصرف را در یک سطح ببینیم. 

اخبار كوتاه

زيربنايی

انتقاد از جذب نمایندگان ادوار در وزارت نفتبنزین جبرانی آخر آبان ماه واریز می شود
پس از گذش��ت چند روز از وقوع اختالل در س��امانه های هوش��مند س��وخت، وزیر 
نف��ت وع��ده تخصی��ص بنزین جبرانی در انتهای آبان ماه را اعالم کرد، موضوعی 
که تاکنون در مورد جزئیات آن خبری اعالم نش��ده اس��ت. پس از هش��ت روز از 
وقوع اختالل در س��امانه های هوش��مند س��وخت اکنون عرضه سوخت در کشور 
به روال عادی برگش��ته و تمام ۴۰۶۰ جایگاه کش��ور امکان عرضه بنزین یارانه 
ای و آزاد را دارن��د. آنط��ور ک��ه ج��واد اوجی - وزیر نفت وعده داده انتهای این ماه 
س��همیه جبرانی به خودروهای س��واری، موتورس��یکلت ها، آموزش��گاه ها و همه 

وسایل نقلیه ای که از کارت سوخت استفاده می کنند تعلق می گیرد. تاکنون اما خبری از جزییات میزان تخصیص 
این س��همیه اعالم نش��ده اس��ت و طبق اظهارات فاطمه کاهی - س��خنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 
به ایس��نا، میزان تخصیص س��همیه در هیات دولت مورد بررس��ی قرار می گیرد و هر میزان که به ما ابالغ ش��ود، 
برای مالکان خودرو واریز خواهیم کرد. وی با بیان اینکه مالکان خودرو نگران حذف ش��دن س��همیه های قبلی 
خود نباشند، تصریح کرد: سهمیه همه افراد در کارت های سوخت محفوظ است و روند تخصیص سهمیه نیز در 
ماه های آینده مانند سابق انجام می شود و مشکلی برای واریز سهمیه ها وجود ندارد؛ بنزین جبرانی نیز به محض 

اعالم واریز خواهد شد. 

نماینده مردم ایرانش��هر درمجلس گفت: مجلس طرحی ارائه کند تا بعد از اتمام 
دوره نمایندگی شاهد جذب ۶۰ نماینده ادوار در وزارت نفت و سازمان های دیگر 
نباشیم. عبدالناصر درخشان در تذکر شفاهی گفت: شایسته است مجلس طرحی 
ارائ��ه کن��د ت��ا بعد از اتمام دوره نمایندگی ش��اهد جذب ۶۰ نماینده ادوار در وزارت 
نفت و سازمان های دیگر نباشیم. در این طرح باید مسیر خدمت شایسته و کارآمد 
نماینده فراهم ش��ود تا نگران آینده نباش��ند، طرحی که روح آن رفتار نماینده را در 
مسیر خدمت صادقانه و آزادانه هدایت کند. نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای 

اسالمی افزود: آقای رئیس جمهور مردم منتظر و رنج دیده کشور توقع حرکت و موضع گیری شما را در جهت رفع 
مشکالت فعلی شان دارند که بعد از گذشت دو ماه حرکتی در این مسیر ندیده ایم. تذکر و گله مندی بنده از وزرای 
دولت به دلیل عدم پاسخگویی آنها به نمایندگان در راستای هم افزایی و ارائه خدمت بیشتر به مردم است. این عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مردم حوزه انتخابیه اش در گرم ترین منطقه زندگی می کنند از تعرفه 
سنگین برق انتقاد کرد و گفت: آیا شایسته نیست مردمانی که در شاخص توسعه دنیای واقعی فاصله معناداری با 
سایر مناطق دارند حداقل در دنیای اینترنت تا حدودی دسترسی شان مانند سایرین باشد؟ متاسفانه در اکثر مناطق 

حوزه انتخابیه مردم مشکل جدی در زمینه دسترسی به اینترنت و آنتن دهی تلفن همراه دارند.

راه و مسكن 

اخبار كوتاه
تحقق جهش تولید نیازمند همکاری همگانی است

نقش بانک ها در وام دهی به بخش مسکن
طب��ق قان��ون جه��ش تولید مس��کن، همه بانک ه��ا مکلف به 
تخصیص ۲۰ درصد س��هم تس��هیالت کشور معادل 3۶۰ هزار 
میلیارد تومان در سال به بخش مسکن شده اند. اعطای تسهیالت 
جهش تولید مس��کن به مرحله اجرایی رس��یده و طبق قانون از 
۱۰ آبان ماه همه بانک ها مکلف به تخصیص ۲۰ درصد س��هم 
تس��هیالت کش��ور به بخش مسکن شده اند. چنانچه بانکی این 
تکلیف را اجرا نکند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می شود. در طرح 
جهش تولید مسکن، تسهیالت یارانه ای است و زمین به صورت 
99 ساله در اختیار متقاضی قرار می گیرد. ساخت مسکن، بخش 
زیادی از اقتصاد را به خود مش��غول می کند، صنایعی همچون 
سیمان، فوالد، مشاغل روزمزد، کاشی، سرامیک با آغاز ساخت 
مس��کن فعال می شوند، بررسی ها نشان می دهد بخش مسکن 
و س��اختمان، حدود ۱۸۰ رش��ته صنعتی وابس��ته دارد بنابراین با 
فعال سازی بخش مسکن بسیاری از صنایع به دنبال آن فعال 

می شوند.
به ازای ساخت هر ۱۰۰ متر واحد مسکونی، سالیانه ۲.۵ شغل به 
صورت مس��تقیم و غیر مس��تقیم ایجاد می ش��ود و این به معنای 
آن است که با ایجاد یک میلیون واحد حدودا 7۰ متری می توان 
بین ۱.۵ تا ۲ میلیون شغل ایجاد کرد. نکته قابل توجه در مسئله 
تامین مالی س��اخت مس��کن، آمادگی نظام بانکی جهت اعطای 
تسهیالت بلند مدت مسکن است. تسهیالت اعطایی نظام بانکی 
در س��ال 99، یک هزار و  ۸9۸ هزار میلیارد تومان بوده اس��ت 
که از این میزان تنها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن 
اختصاص داش��ته اس��ت، این مقدار  حدود ۵.۵ درصد تسهیالت 
است در حالی که بخش خدمات که عموما غیر مولد است 7۴۰ 

هزار میلیارد تومان تسهیالت دریافت کرده است.
این امر نشان از وجود پتانسیل کافی در نظام بانکی برای تامین 
مالی بخش مسکن است و نبود عزم جدی برای هدایت نقدینگی 
به سمت و سوی تولید مانع اصلی تحقق این امر است. ساخت 
یک میلیون واحد مس��کونی که در بازه زمانی یک س��اله اعالم 
شده نیاز اجتناب ناپذیر بازار است که در قالب مدل های متفاوت 
ساخت مسکن قابل پوشش بوده و منابع مالی این پروژه بدون 

اتکا به منابع بودجه دولتی قابل تامین است.
بررسی ابهامات پیرامون طرح ساخت یک میلیون مسکن بیانگر 
فرص��ت بی نظیری اس��ت که در ص��ورت توجه دولت می تواند 

ع��الوه ب��ر صاحبخانه کردن نزدیک ب��ه ۴.3 میلیون نفر در هر 
سال، زمینه رونق قابل توجه اقتصاد را فراهم کرده و از ۲ طریق 
توانمند س��ازی خانواده و ایجاد اش��تغال به بهبود معیشت مردم 
ختم خواهد شد. در کشور ما سهم هزینه زمین از قیمت نهایی 
مس��کن در س��ال ۱39۵ بیش از ۵۰ درصد اس��ت. در شهر های 
بزرگ، این عدد بیش��تر و متناس��ب با منطقه  زمین تا 7۰ درصد 
هم می رسد. سهم باالی زمین در هزینه نهایی مسکن، تأمین 
مالی تولید و عرضه مس��کن را به مخاطره می اندازد. همچنین 
به دلیل محدودیت ها و نارس��ایی در این بخش، س��وداگری در 
بخش زمین جدی ش��ده اس��ت. عالوه بر س��هم باالی زمین در 
تولید مسکن، باید به مسئله تورم باالی مسکن در دوران افزایش 

قیمت ها اشاره کرد.
تورم زمین در دوران رونق قیمت ها در بازار مس��کن بیش��تر از 
تورم مسکن است. برای مثال در سال های ۶۸ تا ۸۰، نرخ رشد 
قیمت زمین تقریبا ۲ برابر نرخ رش��د بهای آپارتمان در ش��هر 
تهران بوده به نحوی که قیمت زمین طی این دوره ۲۲.۵ برابر 
و قیمت آپارتمان ۱۱.۵ برابر شده است.  بنابر گزارش های مرکز 
آمار در تابستان سال ۱39۸ در حالی که متوسط قیمت خرید و 
فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی نسبت به نیمه دوم سال 

۱39۲، ۲.۶ برابر شده است، در همین مدت متوسط قیمت خرید 
و فروش یک مترمربع زمین یا زمین س��اختمان کلنگی ۵ برابر 
شده است. این اعداد و ارقام حکایت از بی ثباتی بازار زمین دارد 
و نشان می دهد که افزایش قیمت زمین در دوران رونق قیمت ها 
در بازار مس��کن، بس��یار بیش��تر از قیمت مسکن است که نتیجه 
این امر حرکت س��رمایه های س��رگردان و سرمایه های موجود 
در بخش های صنعتی دیگر و حتی س��رمایه فعال در س��اختمان 

سازی به سمت زمین است.

بانک ه���ا بای���د ۳۶۰ � ه���زار میلیارد تومان در س���ال به 
بخش مسکن اختصاص دهند

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه آخرین جلسه در 
بانک مرکزی برای بررسی قانون تبصره ۱۸ و پرداخت تسهیالت 
3۶۰ هزار میلیارد تومانی برگزار ش��د، گفت: در این جلس��ه مقرر 
شد که بانک مرکزی به تمامی بانک های عامل مصوبه پرداخت 
تس��هیالت به س��ازندگان را ابالغ کند و بانک ها موظف هستند 
۲۰ درصد از سهم کل تسهیالت کل کشور را به بخش مسکن 
اختصاص دهند. او ادامه داد: بر این اس��اس بانک ها باید 3۶۰ 
هزار میلیارد تومان در سال را که معادل ۲۰ درصد از سهم کل 

تسهیالت کشور می شود، به بخش مسکن اختصاص دهند و در 
صورتی که بانک ها این موضوع را اجرایی نکنند طبق قانون ۲۰ 
درصد جریمه مالیاتی می شوند که این موضوع در قانون جهش 
تولید مس��کن تکرار و اعالم ش��ده اس��ت. وزیر راه و شهرسازی 
بیان کرد: طبق این قانون تمامی بانک ها موظف هستند به این 

موضوع ورود و آن را اجرایی و عملیاتی کنند.
قاس��می با بیان اینکه  س��هم تمامی واحد های مس��کونی طرح 
نهضت ملی مسکن در مراکز استان ها، شهرستان ها و روستا ها 
مشخص شده که تا چه سقفی تسهیالت را دریافت کنند، گفت: 
این تسهیالت ابالغ شده و  هر سازنده و یا هر متقاضی که کار 
عملیات اجرایی را شروع کند، می تواند اولین قسط خود را دریافت 
کند و البته بخش هایی در این حوزه پیش بینی شده است. وزیر راه 
و شهرسازی توضیح داد: بخش هایی برای پرداخت یارانه توسط 
وزارت راه و شهرس��ازی در قانون پیش بینی ش��ده و این میزان 
تس��هیالت و اعتبارات در قانون پیش بینی ش��ده و جزو تعهدات 
ما به ش��مار می روند. قاس��می با بیان اینکه زمین به صورت 99 
ساله و یا رایگان در اختیار اقشار کم درآمد قرار می دهیم، افزود: 
برای 9۰۰ طرح زمین را شناسایی کرده ایم که ممکن است این 
اراضی در درون شهر ها باشد که آن ها را تغییر کاربری می دهیم 
و یا ممکن است در کنار شهر ها باشد که در این اراضی عملیات 

اجرایی را به سرعت آغاز خواهیم کرد.
وزیر راه و شهرس��ازی اظهار کرد: این دس��تور ابالغ ش��ده که به 
س��رعت اراضی دولتی را که در اختیار س��ایر دستگاه هاس��ت در 
اختیار وزارت راه و شهرس��ازی برای طرح جهش تولید مس��کن 
ق��رار گی��رد و چنانچه این اراضی تخصیص نیابد ظرف یک ماه 
اداره ثبت اسناد آن را به نام وزارت راه و شهرسازی خواهد کرد؛ 
بنابرای��ن باید دس��تگاه ها در این زمین��ه همکاری الزم را انجام 
دهند. او بیان کرد: در حال حاضر تمامی بانک ها به ویژه بانک 
مرکزی باید برای پرداخت تسهیالت 3۶۰ هزار میلیارد تومانی 
همکاری الزم را انجام دهند. بر اساس این گزارش دولت عزم 
جدی برای ساخت یک میلیون مسکن در سال دارد و برای تحقق 
این امر در  بخش های مختلف برنامه ریزی ش��ده اس��ت . حال 
باید منتظر ماند و دید اقدامات وعده داده شده از سوی مسئوالن 
بخش مس��کن تا چه حد اجرایی می ش��ود و در این مس��یر نظام 

بانکی چه میزان سازندگان را همراهی خواهد کرد.

باقرجوان گفت: براس��اس جزئیات ش��یوه نامه های جدید س��فر با ناوگان عمومی جاده ای، افراد در اس��تفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی برون 
ش��هری محدودتر ش��دند. داریوش باقر جوان مدیر کل حمل و نقل مس��افری س��ازمان راهداری در خصوص جزئیات ش��یوه نامه های جدید سفر با 
ناوگان عمومی جاده ای اظهار کرد: براساس آخرین تغییرات مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، مصوباتی در حوزه فاصله گذاری اجتماعی اعالم 
شده که بر این اساس افراد در استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی محدودتر شدند. او در پایان بیان کرد: بر این مبنا حتما باید افرادی که قصد 
اس��تفاده از ناوگان عمومی در جهت جا به جایی را دارند، واکس��ن خود را تزریق کرده باش��ند و یا تس��ت منفی PCR با فاصله زمانی 7۲ س��اعت 

داشته باشند. در حال حاضر ۸۰ درصد از ناوگان را با این شرایط اجاره دادند. 

با همکاری ش��هرداری تهران و ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی ایران، پروژه اتصال خطوط ۶ و یک ش��بکه مترو پایتخت به خطوط حومه ای 
راه آهن سراس��ری کش��ور به ثمر خواهد نشس��ت. علی امام مدیرعامل ش��رکت مترو تهران گفت: به موجب توافق صورت گرفته با ش��رکت راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران و البته مطابق اس��ناد طرح جامع حمل و نقل ریلی پایتخت، تصمیم گرفته ش��د مس��یر توس��عه جنوبی خط ۶ که در حال 
ساخت بوده و مراحل انتهایی خود تا محدوده بعد از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( در شهرری را پیش رو دارد، حدود 3 کیلومتر دیگر ادامه 
یابد تا ضمن اتصال به ایستگاه شهر ری از خط یک مترو تهران، به شبکه راه آهن سراسری نیز متصل شده و دسترسی پیدا کند. به این ترتیب 

یک ایستگاه تبادلی بین خط ۶، خط یک و شبکه راه آهن کشوری ایجاد می شود 

اتصال خطوط ۶ و یک مترو به راه آهن کشورتزریق واکسن کرونا، شرط استفاده از حمل و نقل عمومی برون شهری

 ثبت نام بیش از ۷۵۱ هزار نفر 
در سامانه نهضت ملی مسکن

ساختمان وزارت راه بر اساس تازه ترین آماری که از سوی وزارت راه و 
شهرسازی اعالم شده است، 7۵۱ هزار و 3۸۵ نفر در سامانه نهضت ملی 
مسکن ثبت نام کردند. نهضت ملی مسکن یکی از سیاست های کالن 
دولت سیزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث 
۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال دولت سیزدهم در برنامه دولت قرار 
گرفته است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، تمامی دستگاه ها و 
وزارتخانه ها موظف شده اند تا اراضی مازاد خود را به اجرای این طرح 
اختصاص بدهند که در این خصوص از زمان ابالغ قانون توسط رییس 
دولت، دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلف هستند تا طی دو ماه زمین های 
مستعد خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن به وزارت راه و 
شهرسازی معرفی کنند. سامانه ثمن به نشانی saman.mrud.ir  یک 
ماه بعد از ابالغ قانون جهش تولید مسکن توسط رییس جمهور و از ۲۸ 
مهرماه به منظور ثبت نام و پایش متقاضیان واقعی مسکن آغاز به کار 
کرد.متقاضیان این امکان را دارند تا طی یک ماه و حداکثر تا ۲۸ آبان 
با داشتن چهار شرط تاهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ 
سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در نهایت 
عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن، نسبت 

به ثبت نام اقدام کنند.

آزادراه تهران-شمال باز شد
مدیرعامل ش��رکت آزادراه تهران-شمال از بازگشایی کامل این 
محور در شب گذشته خبر داد. در هفته های گذشته منطقه ۱ آزادراه 
تهران-ش��مال با هدف انجام عملیات پاکس��ازی و ایمن سازی 
مسدود شده بود چرا که صخره سنگی ۵۰۰۰ تنی در منطقه جنوبی 
تونل شماره ۱۱ در حال جدا شدن بود که می توانست مخاطرات 
بسیاری برای مسافران داشته باشد اما این آزادراه مسدود شده و 
صخره سنگی مورد نظر با سه انفجار به صورت کامل پاکسازی شد. 
سعید شاهسواری - مدیرعامل شرکت آزادراه تهران-شمال- در 
گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: در پی پایش های مستمری 
که در آزادراه تهران-شمال داریم متوجه شدیم که صخره سنگی 
با وزن ۵۰۰۰ تن در منطقه جنوبی تونل شماره ۱۱ در حال کنده 
شدن و جدا شدن از کوه بوده و در همین راستا آزادراه تهران-شمال 
را مسدود کردیم تا بتوانیم این صخره را پیش از بروز خطر جدا و 

مسیر را دوباره برای مسافران ایمن کنیم.

ط��ی پن��ج ماه اخیر صادرات فراورده ه��ای نفتی ایران متوقف 
ش��ده بود اما اکنون وزیر نفت خبر ازس��رگیری این صادرات را 
اعالم کرده و قرار شده است که از دو هفته آینده روال صادرات 
فراورده های نفتی مانند گذشته آغاز شود. بر اساس آخرین آمار، 
صادرات فرآورده نفتی نس��بت به س��ال ۱39۱ تقریبا چهار برابر 
افزایش یافت و از ۵.9 میلیون تن در سال ۱39۱ به ۲3 میلیون 
تن در سال ۱39۸ رسید. در حوزه بنزین علی رغم اینکه تولید 
بنزین یورو ۴ و ۵ در س��ال ۱39۱ صفر بود، در س��ال ۱39۸ به 
بیش از 7۶ میلیون لیتر رس��ید و در گازوئیل نیز تولید گازوئیل 
ب��ا کیفی��ت ی��ورو از ۶ میلیون لیتر در اوایل س��ال ۱39۲ به ۴۵ 

میلیون لیتر در سال ۱39۸ افزایش یافت.
در ای��ن بی��ن، ایران بزرگتری��ن تولیدکننده و صادرکننده بنزین 
خاورمیانه ش��ناخته ش��د و بنزین خود را به افغانستان، پاکستان، 
ارمنس��تان، جمه��وری آذربایجان و اقلیم کردس��تان عراق به 
طور مستقیم صادر کرد؛ در سال ۱39۶ تولید بنزین کشور ۵9 
میلیون لیتر بود و پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس، س��ه میلیون 
لیتر بنزین در روز تولید می کرد، در س��ال ۱39۸ متوس��ط تولید 
بنزین به ۱۰7 میلیون لیتر در روز رسید که نیازمند ۱۲۰ میلیون 

لیتر ظرفیت عملیاتی است.
ایران در سال ۱39۶ حدود ۱7 میلیون لیتر بنزین در روز واردات 
داشت و اگر اقدامی برای خودکفایی صورت نمی گرفت،  در سال 
۱39۸ واردات به ۴۰ میلیون لیتر در روز می رس��ید که با بهره  
برداری از پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس، ایران در سال ۱397 
از واردات بنزین بی نیاز شد و در شهریور سال ۱39۸ به عنوان 

صادرکننده بنزین به کشورهای همسایه مطرح شدیم.
هرچند که ایران توانست اقدام کارسازی را در این حوزه انجام 
دهد اما به اعتقاد تحلیلگران نمی توان از این واقعیت نیز چشم 
پوش��ی کرد که در حوزه پاالیش��گاه س��ازی آنطور که باید پیش 

نرفته ایم، آمار بیانگر این اس��ت که طی هش��ت سال گذشته در 
مجموع یک افت ۱۱درصدی در صنعت پاالیش نفت کش��ور 
رخ داده، بدین ترتیب که از سال ۱39۲ تا سال ۱399 با سقوط 
۲۱۴ هزار بش��که یک روند نزولی در میزان پاالیش نفت خام 
در پاالیش��گاه ها کش��ور به ثبت رس��یده است. طی هشت سال 
گذشته تنها پاالیشگاه با خوراک میعانات گازی با ظرفیت روزانه 
۴۰۰ هزار بشکه در روز وارد مدار تولید شده است. این درحالی 
است که اگر افزایش راندمان و میزان تولید 9 پاالیشگاه نفتی 
به موازات پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس افزایش 

می یافت می توانست در دوره تحریم روند صادرات فرآورده های 
نفتی رش��د بس��یار بیش��تری پیدا کند و ارزآوری حاصل از آن 

می توانست کمک شایانی به اقتصاد کشور کند.  
به گفته تحلیلگران، باید گفت طی سال های گذشته در شرایطی 
ک��ه تحریم ه��ای ی��ک جانبه غرب به کاهش ش��دید صادرات 
نفت خام  کش��ور منجر ش��ده بود انتظار می رفت که با تکیه بر 
اقداماتی چون بهینه سازی و نوسازی واحدهای پاالیشی میزان 
بیش��تری از ذخای��ر نفت��ی را پاالیش ک��رد تا در نتیجه صادرات 
نیز رونق بیش��تری بگیرد. مجموعه این ش��رایط موجب ش��د 

تاجواد اوجی - وزیر نفت در شهریورماه اعالم کند که صادرات 
فرآورده های نفتی از دو ماه گذشته متوقف شده است و ما هم 
این سیاس��ت را ادامه خواهیم داد. در بخش بنزین نیز کاهش 
س��طح ذخیره س��ازی های بنزین متوقف شده و در حال افزایش 

سطح ذخیره سازی ها هستیم.
ب��ه گفت��ه وی، متأس��فانه ب��ه لحاظ اینکه در بخش پاالیش��ی و 
پتروپاالیشگاهی سرمایه گذاری در صنعت نفت شکل نگرفته و 
تقریبا می توان گفت ارقام تولید در حال نزدیک شدن به مصرف 
اس��ت، این نگرانی هم وجود دارد که پس از رفع ش��یوع ویروس 
همه گیر کرونا بی ش��ک س��فرها افزایش می یابد؛ بنابراین این 
موضوع نیز جزو اولویت ها و برنامه های وزارت نفت است. اکنون 
با گذشت پنج ماه از توقف صادرات فراورده های نفتی، وزیر نفت 
وعده از سرگیری صادرات را تا دو هفته آینده داده است و به نظر 
می رسد که میزان محدودیت های تامین ذخایر داخلی کاهش 
یافته است. سیاست و وعده های وزیر نفت و مدیران جدید صنعت 
پاالیش نفت کشور بیانگر توسعه پاالیشگاه سازی است، آنطور که 
وزیر نفت وعده داده طی ۴ تا ۵ سال آینده ظرفیت پاالیشی کشور 
۱.۴ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. مدیر عامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران نیز معتقد اس��ت 
توسعه صنایع پاالیشی خط بطالنی بر تفکر سنتی خام فروشی 
است، در عین حال این اعتقاد را دارد  که هرچه از خام فروشی منابع 
هیدروکربوری به سمت احداث پتروپاالیشگاه ها و پتروشیمی ها 
وسپس توسعه صنایع تکمیلی حرکت کنیم، میزان ایجاد ارزش 
افزوده و اشتغالزایی و تحریم گریزی به ازای هر گامی که برداشته 
می ش��ود به طورقابل مالحظه ای افزایش می یابد. بر این اس��اس 
باید از این پس شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت پاالیش نفت 
ایران و دور شدن هرچه بیشتر از خام فروشی باشیم و به نظر می 

رسد که برنامه های دولت در این راستا نیز کارساز باشد.

وزیر نفت خبر داد:

آغاز صادرات فراورده های نفتی تا دو هفته آینده
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منافع ارز 4200 تومانی به مردم بازگردد
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در 
گفتگو با ایرنا با بیان اینکه ارز یک دارایی متعلق به دولت اس��ت، 
اظهار داشت: دسترسی عده ای به ارز ۴۲۰۰ تومانی با عنوان حمایت 
از جامعه موجب ایجاد رانت ش��ده و توس��ط برخی سوداگران مورد 
سواستفاده قرار گرفته است، به همین دلیل نفعی که دولت از عرضه 
این ارز دنبال می کرد به جامعه نرسیده است. رضا زیتون نژاد تصریح 
ک��رد: عرض��ه ارز ۴۲۰۰ تومان��ی اثری بر کاهش قیمت کاالهای 
اساسی و عمومی در بازار نداشت و به همین دلیل انتقادات بسیاری 
را از سوی فعاالن و کارشناسان اقتصادی به دنبال داشته است. وی 
با تاکید بر اینکه نتیجه نهایی ارائه این نرخ ارز کاهش قیمت ها در 
بازار نبوده، خاطرنش��ان کرد: نباید ارز ارزان در اختیار بخش��ی قرار 
بگیرد بدون اینکه سودی به مردم منتقل شود، این روند تنها موجب 
آسیب شده زیرا مزیتی از دولت سلب شده اما به جیب ملت نرفته 
است. به گفته زیتون نژاد، اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی نتواند سطح عمومی 
قیمت کاالها را کاهش دهد، تخصیص آن توجیه اقتصادی ندارد و 
حذف آن می تواند کمک بیشتری به اقتصاد کند. وی تصریح کرد: 
البته حذف این ارز نیاز به برنامه ریزی مناس��ب دارد زیرا می تواند 
به طور ناگهانی موجب افزایش قیمت کاالهای اساس��ی ش��ود، به 
همین دلیل دولت باید به دنبال راه حلی دقیق برای حفظ تعادل در 
بازار باشد. وی افزود: طبق دستور رییس جمهوری مبنی بر حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومانی باید راهکاری اجرایی شود که این روند منجر به 
افزایش قیمت دارو کاالی اساس��ی نش��ود و منافع ناشی از این کار 

مستقیم به مردم برسد.

پیگیری منظم برای استقرار سامانه جامع 
تجارت برای کاالهای هدف

رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت: 
پیگیری مستمر و جلسات منظم برای تسریع استقرار سامانه جامع 
تج��ارت ب��رای کاالهای هدف در اولویت قرار دارد و قاطعیت در 
اجرای مصوبات خلل ناپذیر است. عباس تابش افزود: در زمینه 
پتروش��یمی از روز گذش��ته فروش به فعالین صنایع پایین دست 
غیر بورس��ی که صرفا دارای کد نقش هس��تند، امکان پذیر بوده 
و فعالین موظفند به خریداران خود که دارای کد نقش نیس��تند، 
اطالع رسانی کنند تا نسبت به اخذ کد نقش در سامانه اقدام کنند.  
وی افزود: با توجه به طرح مشکالت ارسال اسناد تولید و فروش 
)گرید و بسته بندی( توسط بنگاه های تولیدی از طریق سامانه 
تولید NPC به سامانه جامع تجارت، تا زمان رفع مشکالت مذکور 
بنگاه های تولیدی، باید به طور مستقیم اسناد تولیدی را براساس 

شناسه کاال در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. 

عرضه اقالم مزایده ای غیرتولیدی ایران خودرو 
در بورس کاال

مدیر مزایده گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که قیمت گذاری 
تمامی اقالم و خودروهای مزایده ای توس��ط کارشناس��ان رسمی 
دادگستری صورت می گیرد، گفت: اطالع رسانی کامل برگزاری 
مزایده ه��ا، از طریق مبادی رس��می ص��ورت می گیرد. به گزارش 
ایکوپرس، مجید رضایی با بیان این که از س��ال گذش��ته با ایجاد 
وب سایت ویژه، بستر جدید شرکت در مزایده خودروها ایجاد شده، 
گفت: از طریق این وب سایت، اطالعات کامل مزایده ها، در دسترس 
افرادی که در س��ایت ثبت نام کرده و عضو هس��تند، قرار دارد و 
محدودیتی برای عضویت در این س��ایت و اطالع از برنامه های 
مزای��ده وج��ود ن��دارد. رضایی تاکید کرد: به زودی و در مرحله دوم 
تکمیل وب سایت مزایده، امکان برگزاری اینترنتی مزایده اقالم 
تولیدی و غیر تولیدی نیز فراهم خواهد شد. وی با بیان این که امکان 
مشاهده و ارایه قیمت پیشنهادی برای اقالم مزایده ای بدون مراجعه 
حضوری از طریق سایت امکان پذیر است، گفت: پس از اتمام زمان 
مزایده، فرآیند بازگشایی پاکت ها و رمزگشایی اینترنتی قیمت ها با 
حضور تیمی متشکل از نهادهای اجرایی و نظارتی انجام و در نهایت 
نتایج مزایده به برندگان اعالم و مراحل واگذاری اقالم مزایده ای 
انجام می شود. مدیر مزایده ایران خودرو تصریح کرد: طبق ضوابط و 
قوانین مرتبط با مزایده، تمامی اقالم و خودروهای مزایده ای توسط 
کارشناسان رسمی دادگستری قیمت گذاری می شود و هم زمان با 
اعالم قیمت های پیشنهادی مشتریان، قیمت های کارشناسی نیز 
اعالم و باالترین پیشنهاد قیمت، مشروط بر این که کمتر از قیمت 

کارشناسی نباشد، به عنوان برنده مزایده تعیین می شود.

گروه صنعت و تجارت: توليد پلتفرم مشترک داخلی در برنامه 
خودروسـازان وجود دارد كه پياده سـازی آن، مستلزم تعامل 
خودروسـازان و برنامه ريزی در اين باره اسـت، اما تاكنون به 
مرحله اجرا نرسـيده اسـت. در حال حاضر به نظر می رسـد 
كـه ايـن توانايی بـرای صنعت خودروی داخلـی وجود دارد. 
پلتفـرم مشـترک برای انـواع خودروها بـا اتاق های مختلف 
مورد اسـتفاده قرار می گيرد و كاهش قابل توجه هزينه های 
توليـد، سـرمايه گذاری ها و در مقابل افزايش تنوع خودروها 
از نتايج توليد پلتفرم مشترک خواهد بود. زمانی كه چندين 
نـوع خـودروی متنـوع از يـك پلتفرم مشـترک و قطعاتی 
همچون موتور، گيربكس و ديفرانسيل يكسان بهره بگيرند، 
اين موضوع بر تيراژ توليد قطعات می افزايد و موجب كاهش 

قيمت تمام شده نيز می شود.
توسعه محصوالت جدید تاکنون روند مناسبی داشته اما می بایست 
برای توسعه محصوالت حد و مرزی قائل شد به نحوی که تیراژ 
مقرون به صرفه و قیمت نیز اقتصادی باشد، زیرا خودروسازان ما 
چندان از بازار صادراتی برخوردار نیستند. افزایش تنوع خودروها 
به تولید انبوه واقعی نمی انجامد تا با سرش��کن کردن هزینه ها، 
قیمت قطعات کاهش بیابد ضمن اینکه بر ذائقه مصرف کنندگان 
نیز تاثیرگذار است. تولید پلتفرم مشترک برای چند مدل خودروی 
متنوع، این مزیت را دارد که صرفا اتاق خودرو دچار تغییرات می شود 
و با یکسان بودن اجزای قوای محرکه خودرو، افزایش تیراژ تولید 
و کاهش قیمت محقق می گردد. اما در توس��عه محصوالت که 
با تنوع تولید همراه است، ضمن اینکه صادرات چندانی نداریم، 
برای مصرف داخلی، تولید به بخش های کوچک تقسیم می شود 

و اقتصادی نخواهد بود.
فیس لیفت کردن خودروها که به معنای ایجاد تغییرات ظاهری 
در خودرو ش��امل تعویض چراغ های عقب، س��پر و طرح جلو و 
عقب اتاق خودرو می شود، یک رویه مرسوم در دنیا است که به 
خودروسازان کمک می کند تا نسبت به تعویض اتاق خودروهای 
تولی��دی خ��ود دیرتر اقدام نمایند. می توان فیس لیفت کردن را 
توس��عه محصول به ش��مار آورد. به هر حال خودرو می بایس��ت 
برای مشتری جذاب باشد و برای حفظ و افزایش این جذابیت، 

فیس لیفت کردن خودروها انجام می شود.
در ای��ن میان برخی کارشناس��ان معتقدن��د که واردات خودرو در 

صورتی منجر به رقابت پذیری می شود که خودروسازان ما دارای 
امکاناتی برابر با خودروس��ازان جهانی باش��ند. چراکه خودروساز 
ایران��ی از لح��اظ قدرت مالی، تیراژ تولید، دانش فنی و تجهیزات 
پیشرفته هم تراز طرف خارجی خود نیست و طبیعتا خودروسازان 
جهانی با امکاناتی که دارند می توانند محصولی باکیفیت و قیمت 
مناس��ب تولید کنند. در حالی که خودروس��از ایرانی هیچ یک از 
این مزیت ها را ندارد. دولت باید در یک بازه زمانی تجهیزات و 
امکانات الزم را در اختیار خودروسازان قرار دهد تا با طرف جهانی 
خود هم تراز شود سپس نسبت به آزادسازی واردات خودرو اقدام 
کند. کما اینکه در کشور کره همین اتفاق افتاد و دولت کره ابتدا 
با حمایت از سازندگان داخلی آنها را به سطح استانداردهای بین 
المللی نزدیک کرد سپس مجوز واردات را صادر کرد. در این صورت 
وقتی خودرو با کیفیت در داخل تولید ش��ود رغبتی به اس��تفاده از 
خودرو خارجی وجود نخواهد داشت به غیر از طبقه ای خاص که 

تمایل به استفاده از ماشین های لوکس دارند.
در حال حاضر با توجه به تحریم ها و مشکالت سیاسی کشور 

امکان تجهیز خودروسازان توسط دولت وجود ندارد. لذا واردات 
در شرایط فعلی صنعت خودرو کشور را تحت فشار قرار خواهد 
داد. واردات خ��ودرو ب��ا هدف کاهش قیمت خودروهای داخلی 
دارای ظاهری فریبنده اما غیرواقعی است زیرا هیچگاه واردات 
خودرو خارجی با ارز گران و تعرفه باال نمی تواند قیمت مناسبی 
داش��ته باش��د و تنها طبقه ای خاص توان خرید آن را خواهند 
داش��ت و عامه مردم از خرید آن محروم می ش��وند. واردات در 
صورتی منجر به کاهش قیمت خودروهای داخلی خواهد شد که 
با حذف تعرفه ها و کاهش نرخ ارز صورت بگیرد که این امکان 

نیز با توجه به ساختار بیمار اقتصاد کشور وجود ندارد.
در همین حال مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت گفت: 
در حال حاضر امکان افزایش تولید خودرو وجود دارد اما به دلیل 
اینکه برخی از محصوالت زیان ده هستند، خودروسازان تمایلی 
به افزایش تولید ندارند. س��هیل معمارباش��ی در گفتگو با مهر در 
مورد وضعیت تولید صنعت خودروسازی کشور، اظهار کرد: تولید 
خودرو امسال به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه می رسد 

و هدفی که برای س��ال آینده برای خودروس��ازان در نظر گرفته 
شده است تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است. مدیرکل 
صنای��ع حم��ل و نقل وزارت صمت در مورد نقش خودروس��ازان 
بخ��ش خصوص��ی در تولید خودرو، افزود: چش��م انداز تولید ۱.۶ 
میلیون دس��تگاه خودرو، هم برای دو خودروس��از بزرگ کشور و 
هم برای خودروسازان بخش خصوصی است؛ بخش خصوصی 
حتماً باید به میدان بیاید و در این زمینه حرکت جدی داشته باشد 
زیرا وزیر صمت حساب ویژه ای روی بخش خصوصی باز کرده 
است. وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان افزایش ۵۰۰ هزار 
دستگاهی تیراژ تولید برای سال آینده وجود دارد، تصریح کرد: در 
حال حاضر نیز امکان افزایش تولید وجود دارد اما به دلیل اینکه 
برخی از محصوالت زیان ده هستند، خودروساز تمایلی به افزایش 
تولید ندارد. وقتی در تولید یک محصول ۵۰ میلیون تومان زیان 
وجود داشته باشد انگیزه برای تالش جهت افزایش تولید از بین 
می رود. معمارباشی گفت: درخواست وزیر از خودروسازان، افزایش 
تولید است اما این موضوع الزاماتی دارد. اگر این الزامات محقق 
ش��ود خودروس��از و قطعه س��از پای کار هستند و با توجه به اینکه 
زیرساخت ها تا این سطح وجود دارد و نیاز به سرمایه گذاری زیادی 
در حوزه زیرساخت نداریم، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه 
قابل تحقق است. مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در 
مورد اینکه در ساخت هر خودرو چه میزان ارزبری داریم، گفت: 
داخلی سازی در صنعت خودرو به صورت ویژه در دستور کار است؛ 
س��ال گذش��ته ارزبری هر دس��تگاه خودرو ۲ هزار و ۲۰۰ دالر بود 
که امس��ال با کاهش ۴۰۰ دالری، ارزبری هر خودرو به صورت 

میانگین به یک هزار و ۸۰۰ دالر رسیده است.
از طرف دیگر به نظر می رسد که قرعه کشی خودرو هیچ کمکی به 
ساماندهی بازار نکرد، این روش ناموفق را ما چهل سال پیش تجربه 
کردیم. قریب به ۱۰ درصد از ثبت نام کنندگان، مصرف کننده واقعی 
هستند و 9۰ درصد از آنها فروشنده بوده و یا شماره ملی انها برای 
گرفتن خودرو توسط سفته بازان و دالالن به قیمت ۵ تا 3۰ میلیون 
تومان بسته به نوع خودرو خریداری می شود. متاسفانه این خودروها 
باید به بازار تزریق شود. این نوع ثبت نام به نوعی رانت محسوب 
می ش��ود. با اینکه قیمت خودرو درحال افزایش اس��ت اما تحرک 
و معامل��ه ای در ب��ازار وجود ندارد. عده ای هم به علت حفظ ارزش 

پول خود اقدام به خرید در بازار خودرو می کنند.

»تجارت« بررسی کرد؛

پشت پرده مقاومت خودروسازان در برابر افزایش تولید

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

۳۰ درصد صادرات ایران به افغانستان توسط مهاجران انجام می شودافزایش تمایل تولیدکنندگان مواد اولیه به صادرات
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور ضمن اشاره 
به میزان مطالبات قطعه سازان گفت: حذف دالر از قیمت گذاری مواد اولیه موجب 
کاهش قیمت مواد اولیه، هزینه های قطعه سازان و در نهایت کاهش قیمت تمام 
شده خودرو خواهد شد. محمدرضا نجفی منش در گفتگو با خبرخودرو، گفت: آنالیز 
قیمت قطعه سازان و خودروسازان به صورت جداگانه انجام می شود چراکه قطعه 
س��ازان براس��اس آنالیزهای خود و خودروس��ازان نیز طبق فرمول شورای رقابت 
قیمت خودرو را تعیین می کنند لذا به روز رسانی قیمت ها در قراردادهای قطعه 

سازان منوط به قیمت خودروسازان نیست. رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور 
درخصوص حذف دالر از قیمت گذاری مواد اولیه و تاثیر آن بر فرآیند تولید قطعات گفت: آنطور که وزیر صمت 
قول داده نرخ دالر از قیمت مواد اولیه حذف ش��ود که این اتفاق می تواند به نفع قطعه س��ازان باش��د زیرا عالوه 
بر اینکه مانع افزایش قیمت مواد اولیه داخلی می ش��ود، 3۰ درصد از مواد اولیه وارداتی قطعه س��ازان نیز با حذف 
دالر دیگر دچار نوس��انات قیمتی نخواهد ش��د. از طرف دیگر کاهش قیمت مواد اولیه بطور میانگین ۲۰ درصد از 
هزینه های قطعه سازان را کاهش می دهد. نجفی منش در پایان یادآور شد: با حذف دالر از قیمت گذاری مواد 

اولیه تمایل تولیدکنندگان مواد اولیه به صادرات بیشتر از تامین نیاز داخل خواهد بود.

س��ید حس��ین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران وافغانستان، به عالقمندی دولت 
ایران به برقراری ارتباط تجاری با همس��ایگان اش��اره کرد و گفت: یکی از مزایای 
حضور نیروی کار افغانستانی در ایران، کاهش هزینه ها در بخش ساخت و ساز بود 
و چنانکه برادران افغان در ایران نبودند، احداث ساختمان ها با چند برابر قیمت تمام 
می شد. وی به سهم ۴۴ درصدی ایران در واردات افغانستان اشاره کرد و گفت: حدود 
3۰ الی ۴۰ درصد صادرات ایران به افغانستان توسط مهاجرانی که زمانی در ایران 
س��اکن بودند، انجام می ش��ود. از این رو برای حفظ س��هم بازار و توسعه این ظرفیت 

باید به برقراری راه ها و ارتباطات جدید بیندیشیم. سلیمی در ادامه به سهم سرمایه گذاران افغانستانی در پروژه های 
س��رمایه گذاری در ایران پرداخت و گفت: از میان ۴۰ طرح س��رمایه گذاری که در ماه های گذش��ته تعریف ش��ده، ۱۲ 
طرح در اختیار سرمایه گذاران افغانستانی قرار گرفته است. در واقع سرمایه گذاری در 3۰ الی ۴۰ درصد پروژه ها در 
حوزه هایی نظیر حمل و نقل، زیورآالت و تولید کفش توس��ط افاغنه انجام گرفته اس��ت. س��لیمی گفت: برای توس��عه 
مراودات با افغانستان می توان از الگوهای مختلفی بهره گرفت؛ از جمله ایجاد واحد صنعتی مشترک در خاک افغانستان 
به ویژه در صنعت خودرو یا حوزه معدن کاری. همچنین با توجه به برخورداری افغانستان از آب کافی، می توان نسبت 

به کشت فراسرزمینی، فراوری محصوالت در ایران و صادرات به این کشور اقدام کرد.

نای��ب رییس کمیس��یون صنایع ات��اق بازرگانی ایران 
اظهار داشت: سال گذشته تعداد زیادی از فعاالن بخش 
خصوصی یا کار خود را تعطیل کردند و یا سرمایه خود 
را از کشور خارج کردند. چراکه در کشور تضمین وجود 
ندارد و برای مثال به جای افزایش عرضه برای کنترل 
قیمت از قیمت گذاری دس��توری اس��تفاده می شود. به 
علت عدم وجود تضمین کس��ی جرات گس��ترش کار 
خود را ندارد. محمدحسین دیده ور در گفتگو با ایلنا در 

م��ورد عوام��ل گرانی تولید در ایران اظهار کرد: عوامل 
زی��ادی در گ��ران تمام ش��دن تولید در ایران تاثیر دارد 
ک��ه در خارج از کش��ور این عوام��ل وجود ندارد. یکی 
از مهم ترین این عوامل نوس��انات نرخ ارز اس��ت. اگر 
در نرخ ارز ثبات وجود داش��ت تولیدکننده می توانس��ت 
برای تولید خود برنامه داشته باشد ولی متاسفانه حتی 
می بینیم که در دو روز قیمت ها متفاوت می شود. عامل 
دیگر بخش��نامه های متعدد اس��ت، این موضوع هم با 
متزلزل کردن فضای کسب و کار باعث افزایش هزینه 
تولید می شود. وی افزود: از طرف دیگر سازمان مالیات 
و دارای��ی کوچک تری��ن اعتمادی به تولیدکننده ندارد. 
تولیدکننده با کمک حس��ابداران و غیره میزان مالیات 
را محاسبه و پرداخت می کند، گاهی دیده می شود که 
کارشناس دارایی بیش از ۵۰ درصد از هزینه های تولید 
را رد می کند، یعنی س��ود را ۵ برابر در نظر می گیرد و 

مالیات چند برابر می شود. 

رئیس خانه صنعتکاران ایران گفت: طی ۸ ماه گذشته 
و با حمایت و پش��توانه صنعتکاران کش��ور، ۲ هزار و 
۵۵۰ فرصت شغلی جدید در کشور تثبیت و ایجاد شده 
که راه اندازی چرخه تولید کاالهای اس��تراتژیک را به 
همراه داشته است. به گزارش فارس، سیدعلیرضا بنی 
هاش��می اظهار داش��ت: با رشد بخش صنعت و تولید و 
سهم ۱۲ درصدی صنعت از اقتصاد کشور بر این باوریم 
که صنعتگران و تولیدکنندگان کشور به دلیل پتانسیل 
موجود می توانند در راستای تحقق سند چشم انداز ۲۰ 
س��اله کش��ور و جهش اقتصادی و فرصت چهار س��اله 
باقی مانده نقش آفرینی کنند. وی، ۸۵۰۰ عضو خانه 
صنعتکاران ایران را پش��توانه ای برای ایجاد فرصت 
های جدید شغلی و رفع موانع بخش تولیدی در کشور 
دانست و افزود: طی ۸ ماه گذشته و با حمایت و پشتوانه 
صنعتکاران کشور، ۲ هزار و ۵۵۰ فرصت شغلی جدید 
ب��ا کم��ک بانک ها و بازگش��ت مناب��ع بانکی تثبیت و 

ایجاد ش��ده اس��ت، باعث شد تا چرخه تولید کاالهای 
اس��تراتژیک راه اندازی ش��ود. وی به برخی اقدامات 
صورت گرفته در جهت انتقال تکنولوژی ، تامین منابع 
و توسعه بازارهای صادراتی صنعتکاران در کشور اشاره 
کرد و گفت: با کمک بخش خصوصی هم اکنون با ۱۵ 
کش��ور روابط و همکاری خوبی ش��کل گرفته است و با 
س��از و کارهای مالی مش��خص و پلت فرمی که توسط 

خانه صنعتکاران ایجاد شده است.

ايجاد 2۵00 فرصت شغلی صنعتی در سال جاریقيمت گذاری دستور به جای افزايش عرضه در بخش توليد

   آگهی ابالغیـه هیات بدوی رسیدگی به تخلفات ادرای
    دانشگاه علـوم پزشکـی و خدمـات بهداشتی درمانی مازندران

خانم یلدا عدیلی  فرزند محمد با کد ملی 1502215268 باعنوان پست پزشک 
متخصص  نیروی ضریبk    بیمارس�تان حضرت قائم شهرس�تان کالردش�ت  
نظربه اینکه پرونده ش�ما به اتهام غیبت غیرموجه در این هیأت تحت بررس�ی  
می باشد . لذا مقتضی است حداکثر 10 روز از تاریخ این آگهی دفاعیه کتبی خود 
را به انضمام مدارک الزم به دفتر این هیأت  به نش�انی:  س�اری میدان امام س�ه 
راه جویبار س�اختمان س�تاد مرکزی دانش�گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی مازندران دفتر هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم 

نمائید. 
ضمناً درصورت عدم ارس�ال دفاعیه کتبی در مهلت مذکور، هیأت طبق ماده 18 
آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان عمل خواهد کرد.

هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری كاركنان دانشگاه علوم پزشكی مازندران  

رشد 82 درصدی صادرات ایران به اتحادیه 
اوراسیا در سال گذشته

میرهادی س��یدی، مشاور امور بین الملل و توافق نامه های 
تج��اری س��ازمان توس��عه تجارت ایران گف��ت: مذاکرات 
جمهوری اسالمی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای 
تبدیل موافقت نامه تجارت ترجیحی فعلی به موافقت نامه 
تجارت آزاد در ایروان ارمنستان آغاز شده است. وی افزود: 
در این چارچوب نمایندگان کشورمان به سرپرستی سازمان 
توسعه تجارت و با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست 
جمهوری، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی ایران، سفارت 
ایران در ارمنس��تان در این نشس��ت حضور دارند و از طرف 
اوراسیایی هم نمایندگان پنج کشور عضو آن اتحادیه شامل 
روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بالروس در این 
جلس��ه مش��ارکت دارند. سیدی با بیان اینکه رویکرد اصلی 
طرفین مبنی بر تصمیم گیری در مورد متن موافقت نامه به 
صورت سریع است، گفت: بنا بر برنامه مقرر است، موارد با 
نماینده مربوط به متن موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری 
اس��المی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا مورد بررسی و 
مذاکره قرار گیرد. مش��اور امور بین الملل و توافق نامه های 
تجاری س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت: بحث روی 
فهرست اقالم تحت پوشش موافقت نامه در نشست تهران 
که شش��م دس��امبر برگزار می شود، آغاز خواهد شد و انتظار 
می رود چند دور مذاکرات هم برای نهایی کردن فهرس��ت 

اقالم تحت پوشش موافقت نامه صورت بگیرد. 
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  مرتضی اکبری مطرح کرد:

اعتبارسنجی، جایگزینی مناسب برای وثیقه و ضامن
گـروه بانـك و بيمه: عليرضا مالحتی - به گفته دكتر مرتضی 
اكبری مديرعامل بانك مهر ايران، در راسـتای سياسـت های 
وزارت اقتصاد و بانك مركزی، اعتبارسنجی جايگزين بسيار 
مناسـبی بـرای وثيقـه و ضامن اسـت تا افراد بـرای دريافت 
تسهيالت شرايط آسان تری را پيش روی خود داشته باشند.

مش��تریان ش��بکه بانکی برای دریافت تس��هیالت همواره با 
مس��ئله تأمین تضامین روبه رو هس��تند. در حالی که در بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته، اعتبارسنجی مشتریان مالک اصلی 
پرداخت تس��هیالت اس��ت، در ایران محوریت با وثایقی اس��ت 
که مش��تری به بانک ارائه می کند. همین موضوع باعث ش��ده 
بسیاری از مشتریان بانکی برای دریافت تسهیالت به مشکل 
بر بخورند. دکتر مرتضی اکبری ضمن تأیید چالش های موجود 
در این رابطه، تصریح کرد: اهمیت مسئله به اندازه ای است که 
واکنش مقامات ارشد اقتصادی کشور را نیز در پی داشته است. 
پیش از این دکتر خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه 
با مدیران عامل بانک ها بر ضرورت تغییر نظام تسهیالت دهی 
از نظام وثیقه س��پاری به اعتبارس��نجی مشتریان تأکید کرده و 
گفتند که به وس��یله نظام اعتبارس��نجی بس��یاری افراد با اتکا به 
اعتبار خودش��ان می توانند به تس��هیالت دسترس��ی پیدا کنند و 
ای��ن موض��وع جزو پرتکرارتری��ن و فراوان ترین انتقادات مردم 

بوده است.

اکبری در ادامه اظهار کرد: همچنین دکتر صالح آبادی، رئیس 
کل بانک مرکزی نیز مدتی قبل ضمن تأکید بر تسهیل دسترسی 
مردم به نظام بانکی کش��ور، از جایگزینی اعتبارس��نجی و توجه 

به رتبه اعتباری مش��تریان در اعطای تس��هیالت خرد به جای 
وثیقه محوری کنونی در نظام بانکی کش��ور خبر داد. به نظرم 
این موضوع بس��یار مهمی اس��ت و قطعًا می تواند باعث افزایش 

دسترس��ی مردم به تس��هیالت بانکی ش��ود و ش��رایط دریافت 
تسهیالت را برای مشتریان خوش حساب نظام بانکی آسان تر 
کند. مدیرعامل بانک مهر ایران گفت: خوشبختانه این بانک که 
در حوزه ارائه خدمات نوین بانکی همواره پیشگام بوده و بسیاری 
از این خدمات را برای نخستین بار ارائه کرده، در این مورد نیز 
موفق عمل کرده است. تنها در ۶ماهه نخست سال جاری بیش 
از 33۰۰ فقره تسهیالت از سوی این بانک پرداخت شده که از 
طریق همراه بانک »مهریران« درخواس��ت ش��ده است. گفتنی 
است از این میزان بیش از ۱3۰۰ فقره بدون ضامن بوده است. 
اکب��ری توضیحات��ی را درباره این نوع تس��هیالت ارائه و اظهار 
کرد: 99 درصد مشتریان بانک مهر ایران خوش حساب هستند 
و تنها یک درصد آن ها اقساط را به موقع پرداخت نمی کنند. ما 
پایین ترین نرخ مطالبات به مصارف را در شبکه بانکی به دست 
آورده و بهترین عملکرد را در این حوزه داریم. در ۵ س��ال اخیر 
ن��رخ مطالب��ات ب��ه مصارف بانک مهر ایران حدود یک درصد و 
حتی کمتر از یک درصد بوده که این نس��بت هم در کش��ور هم 
در س��طح بانک های بین المللی کم نظیر اس��ت. با توجه به این 
موضوع، به این نتیجه رسیدیم که نباید همه مشتریان را به یک 
چشم نگاه کنیم. بانک مهر ایران امیدوار است با آسان تر کردن 
شرایط پرداخت تسهیالت، گام مؤثری برای افزایش بهره مندی 

مردم از تسهیالت قرض الحسنه برداشته باشد.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

بیمه تجارت نو شرکت  پیشرو در بین سایر شرکت ها۹ درصد شناورهای کشور تحت پوشش بیمه آسماری اند
ش��رکت بیمه آس��ماری در حوزه ارزیابی موارد بیمه، ارائه نرخ و پرداخت خس��ارت 
بیمه های کش��تی تبحر ویژه ای دارد. این روند به دلیل حساس��یت های موجود 
بر روی بیمه شناورها و نیز اهمیت آنها در حمل و نقل دریایی و تجارت خارجی 

کشور ایجاد شده است.
الهام جلوی، مدیر بیمه های مس��ئولیت و مهندس��ی شرکت بیمه آسماری گفت: 
حق بیمه تولیدی این رش����ته در ش����رکت بیمه آس����ماری طی س��ال ۱399 
بیش از ۱7 میلیارد و ۵۱۲ میلیون ریال بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که برای 

س��ال های ۱39۸ و ۱397 ،اعداد 7٫۴ میلیارد ریال و ۶٫7 میلیارد ریال ثبت شده است.
با وجود رشد قابل مالحظه حق بیمه تولیدی در سال گذشته، اما طی س��ال جاری، تضعیف شرایط اقتصادی و 
همچنین محدودیت های اعمال ش��ده بر اساس پروتکل های بهداش��تی مقابله با ویروس کرونا، موجب کاهش 
ترددهای دریایی شده است و طبیعتا این امر، فروش بیمه نامه های بدنه شناور را نیز تحت تاثیر قرار داده است. 
با این حال در نیمه اول س��ال ج��اری، فروش بیمه های بدنه ش��ناور منجر به تولید بیش از ۱۰٫7 میلیارد ریال 

از پرتفوی فعلی ش��ده است که نسبت به مدت مشابه س��ال قبل رشد ۲7 درصدی نشان می دهد.

دبیر کل س��ندیکای بیمه گران اظهار داش��ت: مدیریت ش��رکت بیمه تجارت نو با 
بهره گی��ری از عوامل��ی چون هدایت، نظارت، برنامه ریزی و س��اماندهی و ادغام 
تمام این عوامل با خالقیت و نوآوری، توانس��ته به موفقیت های چش��مگیری در 

صنعت بیمه دست یابد.
سید محمد کریمی با بیان اینکه در دنیای پر رقابت امروز باید شرکت های بیمه گر 
بتوانند با ایده و نوآوری خود برای تحقق اهداف صنعت بیمه تالش کنند، تصریح 
کرد: بیمه مرکزی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه به 7 درصد در تالش است و تمام 

اهداف خود را در این زمینه پیش می برد که شرکت های بیمه گر برای تحقق این امر نیازمند نوآوری هستند.
دبیر کل سندیکای بیمه گران با بیان اینکه شرکت بیمه تجارت نو خدمات قابل توجهی به مشتریان ارائه می دهد، 
افزود: در صورتی که رضایت مش��تریان از ش��رکت بیمه تجارت نو همچنان ادامه داش��ته باش��د، پیش بینی می شود 

این شرکت از ضریب نفوذ 7 درصدی نیز عبور کند.
کریمی خاطرنش��ان کرد: طراحی و بهره برداری از اپلیکیش��ن بنو توس��ط نیروهای جوان این ش��رکت نشان دهنده 

انگیزه کارکنان تجارت نو در ارائه خدمات مطلوب به مشتریان است.

پرداخت نیمی از تسهیالت در مسیر ایجاد 
مشاغل خرد و خانگی

مدیرعامل بانک قرض الحس��نه رس��الت از پرداخت نیمی از 
تس��هیالت این بانک برای ایجاد مش��اغل خرد و خانگی خبر 

داد.
محمدحس��ین حس��ین زاده گفت: یکی از اهداف برجس��ته این 
بانک ایجاد مش��اغل خرد با حداقل هزینه تمام ش��ده از طریق 
پرداخت تس��هیالت خرد و ارزان بوده اس��ت. در واقع این بانک 
برطبق ش��عار” بانکی اجتماعی با خدماتی نوین” ، بانکی غیر 
تجاری و اجتماعی اس��ت که به دنبال جذب اعتبارات و منابع 
قرض الحسنه و پرداخت آن در قالب تسهیالت قرض الحسنه 
در جه��ت گره گش��ایی از امور تم��ام افراد جامعه بوده و تالش 

حداکثری خود را معطوف به تحق این امر مهم کرده است.
در همین راس��تا بانک قرض الحس��نه رس��الت توانسته است با 
بکارگیری تس��هیالت خرد صرفا در جهت ایجاد مش��اغل خرد 

و خانگی گام های موثری بردارد.

 NPL بانک کارآفرین به ۳.۹ درصد رسید
نس��بت تس��هیالت غیرجاری به کل تس��هیالت )NPL( بانک 

کارآفرین به عدد 3.9 رسید.
تازه ترین گزارش عملکرد بانک کارآفرین در شش ماهه ابتدای 
سال جاری نشان می دهد که نسبت تسهیالت غیرجاری به کل 
تسهیالت )NPL( بانک کارآفرین به عدد  3.9 رسیده که این 
عدد پیش از این و در پایان شهریور  سال گذشته به عدد۱۰.۲ 

درصد رسیده بوده است.
این گزارش همچنین نش��ان می دهد که نس��بت تس��هیالت 
غیرجاری به کل تس��هیالت )NPL( بانک کارآفرین در پایان 

اسفند ماه سال گذشته به عدد۴.9 رسیده بود.

 چتر بیمه رازی بر سر زوج های خوزستانی
۱۴ زوج خوزس��تانی در روزهای ابتدایی زندگی مش��ترک خود 

تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری قرار گرفتند.
هشتم آبان ماه سال جاری ۱۴ زوج خوزستانی با دریافت بیمه 
نامه عمر و س��رمایه گذاری بیمه رازی در قالب طرح بیمه مهر 
زندگی تحت پوش��ش بیمه عمر و س��رمایه گذاری بیمه رازی 

قرار گرفتند.
اولین حق بیمه نامه این بیست و هشت بیمه نامه مهر زندگی 
که در شعبه استان خوزستان شرکت بیمه رازی صادر شده به 
عنوان هدیه از سوی بیمه رازی، اولین شرکت بخش خصوصی 

صنعت بیمه ایران پرداخت شده است. 

مفقودی  - سند مالکیت خودرو سواری سیستم پژو تیپ ۴۰۵GLX-Xu7مدل۱3۸9 
به شماره پالک۱۲۴ ن  ۶۵ ایران 3۴شماره موتور۱۲۴K۱۴۰۸۴۵۵شماره شاسی
NAAM۰۱CE۴KK۲۴9۱9۰ به نام محمد رضا احمد نژاد مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است

مفقودی  - برگ س��بز و کارت ماش��ین خودرو س��واری پراید تیپ صبا)جی تی( 
مدل۱3۸۲ به شماره پالک۶۱۱ ق ۲۵ ایران ۱۴ شماره موتور۰۰۴933۲۵ شماره 
شاس��یS۱۴۱۲۲۸۲9۵۱779 ب��ه نام امید اس��یوندی زاده مفق��ود گردیده و فاقد 

اعتبار است

مفقودی  - برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو تیپ ۴۰۵جی ال ایکس آی ۸/۱ 
مدل۱3۸9 به شماره پالک۴۱۱ س ۶۲ ایران ۲۴شماره موتور۱۲۴۸9۰۴۱۱۵۰شماره 
شاس��یNAAM۰۱CA۴AE۸۶77۰7به ن��ام آرش فتح��ی مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار است

مفقودی  برگ سبز و کارت خودرو سواری سیستم سایپا تیپ SE۱3۱ مدل ۱39۶ 
به ش��ماره پالک ۲۲۴ ج ۸۱ ایران ۲۴ ش��ماره موتور M۱3  / ۶۰۰۵733 ش��ماره 
شاس��ی NAS۴۱۱۱۰۰H۱۰۶۴۰3۶ به نام س��ید مس��عود بالدیان بهبهانی مفقود 

گردیده وفاقد اعتبار است.

»آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی «

برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰3۱7۰۰۱۰۰۱۵93-۱۴۰۰/7/۱۱ صادره از هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در 
قس��متی از ۶۰/۴ بخش 9 اهواز حکایت از احراز مالکیت متقاضی نس��بت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می ) س��ید جابر هاش��می احدی از ورثه سید 
کریم هاشمی دفتر یک صفحه ۵۲ ) دفتر ۲ صفحه ۲7۵ استنساخی(( به متقاضی 
آقای س��ید س��عدون موس��وی فرزند س��ید صحبت اله به شماره شناسنامه 7۶۵9 و 
کد ملی ۱9۸9۲۱9۵۰۰ صادره از دش��ت آزادگان نس��بت به شش��دانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع در قسمتی از پالک ۶۰/۴ واقع در بخش 9 
اهواز خریداری ش��ده طبق ش��رح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رس��می) سید 
جابر هاشمی احدی از ورثه سید کریم هاشمی دفتر یک صفحه ۵۲ ) دفتر ۲ صفحه 
۲7۵ استنساخی((  بنام وی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقذیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/7/۲7  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۸/۱3

م/الف : ۵/۱۴۲۲ - هاش��می  - سرپرس��ت اداره ثبت اس��ناد و امالک ناحیه یک 
اهواز

»آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی «

برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰3۱7۰۰۱۰۰۱۴۸۲-۱۴۰۰/۶/3۱ صادره از هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

مستقر در واحد ثبتی ناحیه یک اهواز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان در 
قس��متی از ۱۱۱ بخش ۸ اهواز حکایت از احراز مالکیت متقاضی نس��بت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می ) ش��رکت س��هامی ایجاد کوی باغات 
ش��اه س��هام ش��ماره ۵۲33 به مالکیت آقای حاج حس��ین خردمند فرزند محمد( به 
متقاضی خانم ناجیه معربی نیا  فرزند منصور به ش��ماره شناس��نامه 79۱ و کد ملی 
۱7۴۱3۰۱777 صادره از اهواز نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
997/9۰ مت��ر مرب��ع در قس��متی از پ��الک ۱۱۱  واق��ع در بخش ۸ اهواز خریداری 
شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی) شرکت سهامی ایجاد 
کوی باغات ش��اه س��هام ش��ماره ۵۲33 به مالکیت آقای حاج حسین خردمند فرزند 
محمد( بنام وی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله پانزده روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقذیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/7/۲7 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۸/۱3

م/الف : ۵/۱۴۲۴ - هاشمی  -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز

» آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی«

برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰3۱7۰۰۱۰۰۱۶3۶-۱۴۰۰/7/۱۴ صادره از هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واح��د ثبت��ی ناحیه یک اهواز تصرف��ات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
در قس��متی از ۲77۵/۴ بخش 9 اهواز حکایت از احراز مالکیت متقاضی نس��بت به 
ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می ) محمد گطعاوی زاده احدی از 
ورثه لفته گطعاوی زاده دفتر ۶ ) یک محل ( صفحه ۵3 )399 محل (( به متقاضی 
آقای جمعه ثعالبی فرزند منصور به شماره شناسنامه 79۱ و کد ملی ۱۸۸۱۸۴۲۵۸۴ 
صادره از شوشتر نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۴۲9/۵۵ متر 
مربع در قسمتی از پالک ۲77۵/۴ واقع در بخش 9 اهواز خریداری شده طبق شرح 
صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی) محمد گطعاوی زاده احدی از ورثه لفته 
گطعاوی زاده دفتر ۶ ) یک محل ( صفحه ۵3 )399 محل ((  بنام وی محرز گردیده 
اس��ت. ل��ذا ب��ه منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله پانزده روز آگهی 
می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقذیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/7/۲7  تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۸/۱3

م/الف : ۵/۱۴۲۰ - هاش��می - سرپرس��ت اداره ثبت اس��ناد و امالک ناحیه یک 
اهواز

»آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی «

برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰3۱7۰۰۱۰۰۱۶37-۱۴۰۰/7/۱۶ صادره از هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واح��د ثبت��ی ناحیه یک اهواز تصرف��ات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 

در قس��متی از ۲77۵/۴ بخش 9 اهواز حکایت از احراز مالکیت متقاضی نس��بت 
به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می ) طاهر گطعاوی زاده احدی 
از ورث��ه لفت��ه گطع��اوی زاده دفت��ر ۶ ) ی��ک محل ( صفح��ه ۵3 ) 399 محل (( به 
متقاضی آقای ناصر سواری فرزند عبدالزهرا به شماره شناسنامه 3۸۸۵ و کد ملی 
۱9۸۸۲۵۱۴۴3 صادره از دش��ت آزادگان نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان 
به مس��احت 9۸۶/۰۲ متر مربع در قس��متی از پالک ۲77۵/۴ واقع در بخش 9 
اهواز خریداری شده طبق شرح صدر آگهی و انتقال ملک از مالک رسمی) طاهر 
گطع��اوی زاده اح��دی از ورث��ه لفت��ه گطعاوی زاده دفتر ۶ ) یک محل ( صفحه ۵3 
) 399 مح��ل (( بن��ام وی محرز گردیده اس��ت. ل��ذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله پانزده روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقذیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/7/۲7 تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۸/۱3

م/الف : ۵/۱۴۲۵  - هاش��می  - سرپرس��ت اداره ثبت اس��ناد و امالک ناحیه یک 
اهواز

آگهی مزایده مال منقول
چاپ الکترونیکی – آگهی مزایده مال منقول پرونده های اجرائی به کالسه های 
99۰۲۰۲۵ و 99۰۲۰۲۶ و 99۰۲۰۲7 – ب��ه موج��ب پرون��ده چک بال محل تحت 
کالس��ه های 99۰۲۰۲۶ و 99۰۲۰۲۵ و 99۰۲۰۲7 له آقای نصیر الطافی و علیه 

آقای سیامک ایمانی جهت وصول مبالغ مندرج در چک های بانکی ۵9۵۶۱۰ – 
99/۱۰/۲7 ، ۵9۵۶۱۱ – 99/۱۰/۱۸ و ۵9۵۶۱3 - 99/۶/۱۵ نزد بانک صادرات 
ایران مجموعا" به مبلغ یک میلیارد و س��یصد و بیس��ت و پنج میلیون و س��یصد و 
پنجاه هزار ریال یک دس��تگاه خودروی س��واری س��مند تیپ ix - cng به ش��ماره 
پ��الک انتظام��ی ۱۸۴ ی 79 - ای��ران 9۱ با ش��ماره موتور ۱۲۴۸۸۰77۲7۲ و به 
رنگ سفید مدل ۱3۸۸و به شماره شاسی NAACA CB۱ ۲۰9۶۰9F۵9 دارای 
بیمه نامه معتبر تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱9 نزد بیمه آس��یا با قطعات بدنه و اتاق س��الم 
)نیاز به بازسازی در قسمت رکاب راست و قلم کاری  و لکه گیری در قسمت های 
مختلف( شیش��ه ها س��الم و دارای ۴ حلقه الس��تیک با آج ۶۰ درصد و یک حلقه 
زاپاس به همراه جک و آچار چرخ با تودوزی سالم که طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حروف نهصد میلیون ریال ارزیابی ش��ده و طبق 
صورتجلسه بازداشت مورخه ۱۴۰۰/۶/۱3 مامور اجرای اردبیل در پارکینگ ایثار 
بازداشت محلی گردیده است و از ساعت 9 الی ۱۲ روز دوشنبه بتاریخ  ۱۴۰۰/۸/۲۴ 
)بیست و چهارم آبانماه سال یکهزار و چهارصد( در پارکینگ ایثار اردبیل از طریق 
مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده 
است و نیم عشر و حق مزایده نقدا" وصول خواهد شد . شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حس��اب س��پرده ثبت 
واریز نکند ، مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . و 

عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد. 
رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل - کشفی مقدم 

4 هزار و 340 صندوق امانات به صندوق های امانات بانک گردشگری افزوده شد
با افتتاح صندوق امانات ش��عبه یوس��ف آباد تهران، چهار هزار و 3۴۰ صندوق به مجموع 
صندوق های امانات بانک گردش��گری افزوده ش��د. بانک گردش��گری در حال حاضر در 
کرمان)ش��عبه مرکزی( ، اصفهان) ش��عبه مرکزی(، ش��عبه مهستان تهران و شعبه سه راه 
عمار تهران دارای صندوق امانات اس��ت و عالوه بر ش��عبه یوس��ف آباد تهران که امروز 
صاحب صندوق امانات ش��د، قرار اس��ت 3 ش��عبه جدید نیز در آینده نزدیک این خدمت را 

در اختیار مشتریان بگذارند.  قائم مقام بانک گردشگری در مراسم آغاز فعالیت صندوق 
امانات این بانک در ش��عبه یوس��ف آباد تهران بر ضرورت حفاظت از اس��ناد و دارایی های 
ارزشمند مشتریان تاکید کرد. حسین رحمتی گفت: صندوق های امانات بانک در شرایط 
امروز بهترین راه برای حفظ اسناد ارزشمند و سرمایه های مردم است. وی افزود: صندوق 
امانات بانک باید با امنیت کامل در دسترس عموم مردم به ویژه مشتریان باشد تا نسبت 

به حفظ امنیت سرمایه های خود اطمینان حاصل کنند. رحمتی تصریح کرد: ارائه خدمات 
نوین بانک گردشگری از جمله افتتاح حساب آنالین سبب شده تا این بانک طی دو سال 
اخیر در ردیف سه بانک برتر کشور از دیدگاه مشتریان قرار گیرد. بانک گردشگری شعبه 
یوسف آباد تهران در مجموع چهار هزار و 3۴۰ صندوق امانات کوچک، متوسط و بزرگ 

دارد که متقاضیان واجد شرایط می توانند از این صندوق ها استفاده کنند.
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ورزش

سردار آزمون به عنوان سومین بازیکن ایرانی 
تاری��خ موفق به گش��ودن دروازه یوونتوس 
شد.زنیت که این روزها به عنوان صدرنشین 
لیگ روسیه، شرایط خوبی در کشورش دارد، 
امشب در شروع دور برگشت مرحله گروهی 
لی��گ قهرمانان اروپا ب��ه مصاف یوونتوس 
رف��ت؛ تیم��ی که در هفته س��وم با یک گل 
مغل��وب آن ش��ده بود. زنیت ب��ا 3 امتیاز از 3 
بازی در مکان س��وم گروه H لیگ قهرمانان 
اروپا حضور و در حالی که سردار آزمون را از 
ابتدا در ترکیب خود داش��ت، به مصاف یووه 
رفت. صدرنش��ین روسیه در جبران شکست 
دور رف��ت مقاب��ل یووه ناکام بود و با نتیجه ۴ 
بر ۲ مغلوب این تیم شد؛ با وجود این شکست 
اما گلزنی س��ردار آزمون اتفاقی خوب برای 
فوتبالدوستان ایرانی بود که پاداش خود را از 

تماشای کامل این بازی گرفتند.

س��تاره ایرانی زنیت که طی دو بازی اخیر در 
لیگ روسیه دو گل زده و یک پاس گل داده 
بود، برای شکستن طلسم گلزنی های خود در 
لیگ قهرمانان اروپا از انگیزه باالیی برخوردار 
بود و گلزنی مقابل یوونتوس می توانست یک 
شروع دوباره برای او باشد آن هم در مقطعی 
که زوج سردار در تیم ملی ایران یعنی مهدی 
طارمی، گل های حساس��ی در این فصل و 
فصل گذشته برای پورتو در اروپا به ثمر رسانده 
بود. آزمون در بازی هفته اول مرحله گروهی 
ای��ن فص��ل لیگ قهرمانان در ترکیب اصلی 
زنیت مقابل چلس��ی حضور داش��ت اما در دو 
دیدار بعدی مقابل مالمو و یوونتوس نیمکت 
نشین بود. در بازگشت دوباره به ترکیب زنیت، 
سردار تا پایان در زمین حضور داشت و موفق 
شد در دومین دقیقه از وقت های اضافه نیمه 

دوم دروازه شزنی را باز کند.

سردار 2 سال و يك ماه منتظر گل به يوونتوس بود!

درمان

عوامل��ی چ��ون هدفگذاری حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی، از میان نرخ های مرس��وم در قیمت گذاری 
کااله��ای پرمص��رف مانند اقالم مندرج در س��بد 
بهداش��ت و درم��ان، یا کاهش می��زان تزریق آن 
می تواند تعادل قیمت ها را برهم بریزد؛ به نحوی که 

تورم بیشتری را در سال ۱۴۰۱ شاهد باشیم.
در س��بد مص��رف خانوارهای ایرانی، بهداش��ت و 
درم��ان از لح��اظ وزن��ی در ردیف پر هزینه  ترین ها 
قرار می گیرد. اگر 7۲ درصد از وزن این سبد، مربوط 
به کاالهای غیرخوراکی و خدمات باشد، بهداشت و 
درمان با سهم 7 درصدی پس از هزینه های مرتبط 
با مس��کن با 3۵ درصد و حمل و نقل با 9 درصد، 
بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد. در این 
شرایط، متغیرهای مرتبط با قیمت گذاری، مانند نرخ 

ارز، فشار هزینه  ای قابل مالحظه  ای را به بهداشت و 
درمان وارد می سازند. در این میان، فشار هزینه ای 
موجود بر دهک های پایینی بیشتر است؛ بویژه برای 
3 دهک پایین درآمدی. دهک های هشتم، نهم و 
ده��م ب��ه ترتیب 7، ۸ و 9 درصد از مصارف ماهیانه 
خود را به بهداشت و درمان اختصاص می دهند. در 
میان دهک های پایین درآمدی، بهداشت و درمان 
با ضریب نفوذ باالتری در میان شاخص های تعیین 
کنن��ده ی قیمت مص��رف کننده قرار می گیرند. در 
نتیجه، می توان گفت که سهم تورم گروه بهداشت 

و درمان با اولویت باالتری به س��مت دهک های 
پایی��ن می لغ��زد و آنها را مرع��وب خود می کند. به 
ای��ن ترتی��ب، هزینه ای که به خلق تورم می انجامد 
از ناحی��ه دهک ه��ای پایین درآمدی، تحریک و به 
عن��وان س��هم این دهک  ها در ش��اخص کل قرار 
می گیرد. از باب نمونه، در دهک دهم س��هم تورم 
بهداشت و درمان در مهرماه سال جاری ۱۸ درصد 
بوده اس��ت. دهک های هش��تم و نهم هم هر کدام 
ب��ه ترتی��ب ۱۴ و ۱۵ درص��د فش��ار هزینه  ای را در 
این بخش متحمل ش��ده اند. در این میان، عواملی 

چون هدفگذاری حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، 
از میان نرخ های مرسوم در قیمت گذاری کاالهای 
پرمصرف مانند اقالم مندرج در س��بد بهداش��ت و 
درمان، یا کاهش میزان تزریق آن، می تواند، تعادل 
قیمت ها را برهم بریزد؛ به نحوی که تورم بیشتری 

را در سال ۱۴۰۱ شاهد باشیم.  

گردشگری

شاید شما هم به پیامک های تبلیغاتی تورهای خارجی 
ارزان قیمت برخورد کرده باش��ید؛ ارزانی که با این 
قیمت باالی دالر بسیار عجیب است به عنوان مثال 
ت��ور ام��ارات فقط با 3۰۰ هزارتومان یا تورهای 7۰۰ 
تا ۸۰۰ هزار تومانی ترکیه که جزو آگهی های بسیار 
عجیب است اما وقتی که پیگیر این آگهی ها می شوید 
مشاهده می کنید که در ازای واردات یا حتی صادرات 
چمدانی از کاالهایی مثل موبایل، سیگار، لوازم آرایش 
و لباس و … با این قیمت می توانید سفر کنید و حتی 
در بعضی از موارد در ازای این سفر بالگرها ملزم به 
فروش این کاالها نیز خواهند ش��د و به این ترتیب 
اینفلوئنس��رها متولی افرادی هستند که هزینه این 
سفر را تأمین می کنند و با خرید و فروش این اجناس 
بخشی از هزینه سفرشان را جبران خواهند کرد؛ این 
مس��ئله دقیقاً مصداق بارز همان عطش مفت بری 
بالگرهاست که تمامی ندارد؛ شاید با خودتان بگویید 

یک فودبالگر باید به کشورهای مختلف سفر کند و 
مخاطبش را با فرهنگ غذایی کشورهای مختلف 
آشنا کند اما یک سوال؛ فودبالگر یا سوئیت هوم ها 
چرا تنها به دبی و ترکیه سفر می کنند؟ چرا به هنگام 
سفر به این کشورها مدام از زرق و برق، مراکز خرید، 
غذاهای لوکسی مانند البستر، هشت پا، استیک با 
روکش ورقه طال، صدف دریایی و سینی های رنگ 
و وارنگ را تا سر حد مرگ می خورند و در آخر فیش 

میلیونی اش را با شما به اشتراک می گذارند؟  

سفر به شيوه خانواده معمولی!

هنر

با وجود برخی انتقادها درباره فیلم س��وزی در 
اکران پیش از جش��نواره فجر که س��بب گله و 
انصراف بعضی ها از اکران فیلم هایش��ان شده، 
ام��ا همچن��ان ۱3 فیلم به طور قطعی تا ابتدای 
دی ماه روی پرده سینماها می روند، مگرآنکه 
پیک جدیدی از کرونا همه چیز را دوباره برهم 
زند.ش��ورای صنفی نمایش در دو، س��ه هفته 
اخیر لیس��ت بلند باالیی از فیلم هایی را اعالم 
کرد که تا اول دی ماه به تناوب اکران خواهند 
ش��د. از آنج��ا که ای��ن فیلم ها به تدریج معرفی 
ش��دند ناگهان مش��خص شد بیش از ۱۵ فیلم 
قرار است در یک بازه زمانی دو ماهه روی پرده 
سینماها روند و همین سبب شد برخی صاحبان 
فیلم ها از این امر گله مند شوند و در اکران فیلم 

خود تردید کنند.
برخ��ی از آن ه��ا معتقدن��د، اگرچه پس از یک 

س��ال و نیم رکود و تعطیلی در س��ینما به نظر 
می رسد شرایط برای بازگشت مخاطب و رونق 
پیدا کردن گیش��ه تا حدودی مهیا ش��ده و صف 
فیلم های در نوبت اکران هم بسیار شلوغ است، 
اما اگر قرار باشد ناگهان بیش از ۱۰ فیلم با هم 
اکران شوند بیشتر آن ها می سوزند و در فروش 
موفقیت��ی کس��ب نمی کنند. با این حال برخی 
دیگر هم به دلیل آنکه فیلم هایشان مربوط به 

جشنواره فجر دو سال قبل بوده .

وقتی همه فيلم اكران می كنند!

ورشكستگی بيمه ها و كاهش تعهدات  بيمه شدگان باعث شد
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مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی استان همدان گفت: در ارزیابی 
یونسکو از کاروانسراها به منظور ثبت جهانی، نوبت به همدان رسید و ارزیابان یونسکو 

برای بازدید از دو کاروانسرای "تاج آباد" و "فرسفج"  به همدان سفر کردند.
علی مالمیر در گفت و گو با خبرنگار  روزنامه تجارت با بیان اینکه پرونده ثبت جهانی 
۵۶ کاروانسرای ایران)در ۲۴استان( تشکیل شده که کاروانسرای شاه عباسی "فرسفج" 
در تویس��رکان و کاروانس��رای "تاج آباد" در روس��تای رسول آباد شهرستان بهار استان 
همدان نیز در این فهرست قرار دارد، افزود: کاروانسرای »تاج آباد« در شهرستان بهار 
به عنوان یکی از معدود بناهای)کاروانسرای( مدور ایران برای ثبت در میراث جهانی 

از سوی کارشناسان یونسکو مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: این کاروانسرای تاریخی در روستای رسول آباد شهرستان بهار، سال ۱37۶ 

با شماره یک هزار و ۸7۲ در فهرست میراث ملی کشور به ثبت رسیده است.
وی با اش��اره به نقش مهم و محوری کاروانس��راها در ادوار مختلف تاریخی، اظهار 
کرد: کاروانسراها اماکنی برای استقرار و استراحت مسافران و چهارپایان آنها در طول 
مسیر بوده اند که برخی از این اماکن تنها برای استقرار چهارپایان بکار می رفته اند که 

از آنها با نام »رباط« یاد می شود.
وی با اشاره به اینکه کاروانسرای تاج آباد به عنوان یکی از کاروانسراهای زیبای دوران 
بعد از اسالم در عصر صفوی بنا شده است، اضافه کرد: این کاروانسرا به عنوان یکی 
از آثار ویژه استان همدان در مسیر ثبت جهانی قرار دارد که امیدواریم پس از بررسی 

ارزیابان یونسکو، مورد تایید قرار گرفته و در میراث جهانی ثبت شود.
مالمیر در مورد معیارهای ثبت جهانی کاروانس��راها بیان کرد: این معیارها ش��امل ۱۰ 

معیار کالبد و معماری تاب و قوس یک اثر و چگونگی اتفاقات و مراودات داد و س��تد 
در این کاروانسراها است.

وی با بیان اینکه این بناها با ثبت جهانی هدف گردش��گران خارجی قرار می گیرد، 
گفت: امیدواریم با ثبت جهانی این آثار یونسکو اعتباراتی را برای مرمت آنها اختصاص 

دهد.
"اهمیت کاروانسرای فرسفج به دلیل وجود پل و حمام قدیمی فرسفج"

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: کاروانسرای 
فرسفج به دلیل وجود پل و حمام قدیمی فرسفج در نزدیکی این بنای تاریخی دارای 

اهمیت بیشتری است.
وی با اشاره به ابعاد بیرونی کاروانسرا که ۶۵ در ۶۵، دارای یک حیاط مرکزی و چهار 
اصطبل برای چهارپایان است، افزود: این کاروانسرا دارای باالترین مقاومت از لحاظ 

آجر است که گویای ساخت و فرآوری محصول خشت خام و پخته است.
مالمی��ر ب��ا بی��ان اینکه دقت و توجه در ساخت وس��از از لحاظ مقاومت در دوره صفویه 
زیاد بوده و به همین دلیل بیشترین آثار در کشور مربوط به این دوره است، بیان کرد: 

کاروانسرای شاه عباسی فرسفج در چهار هزار متر مربع بنا شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حیاط مرکزی کاروانسرا در هر ضلع پنج حجره وجود دارد که 
حجره وسطی ایوان و به نوعی چهار ایوانی محسوب می شود و سه ایوان از این ایوان ها 

شاه نشین است و در پشت الیه این حجره ها هم اصطبل ها قرار دارند.
وی ادامه داد: از مهمترین ویژگی های کاروانسراهای دوره صفویه این بوده که قبل 
از احداث زیرس��اخت های مورد نیاز که یکی از کلیدی ترین آنها آب بوده را شناس��ایی 

و سپس بنا را ایجاد می کردند و این موضوع در مورد کاروانسرای فرسفج نیز مشهود 
و آب جاری وسط حیاط گویای این موضوع است.

این مقام مس��ئول با بیان اینکه این کاروانس��را بین دو محور ترددی تویس��رکان به 
جاده کرمانش��اه و مس��یر نهاوند به فیروزان و مجدد به کرمانش��اه اس��ت، خاطرنشان 
کرد: کاروانسرای شاه عباسی فرسفج محل زیارت عتبات عالیات و تردد بین شهرها 

بوده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان اظهار کرد: معموال 
در هر 3۰ کیلومتر، کاروانس��راها را جانمایی می کرده اند تا محل اس��تقرار مس��افران به 

شهرهای مختلف باشد.
وی مطرح کرد: کاروانسرای فرسفج عالوه بر اهمیت زیاد به دلیل حضور دو اثر دیگر 
پل فرسفج که متعلق به دوره صفویه است و حمام قدیمی نیز حائز اهمیت است که 
تاکنون زمینه ای برای رونمایی و پاکس��ازی حمام قدیمی فرس��فج فراهم نش��ده که 

امیدواریم با همراهی شهردار فرسفج این اتفاق بیفتد.
وی به عملیات مرمت این کاروانسرا اشاره کرد و افزود: مرمت کاروانسرای فرسفج از 
اوایل س��ال7۰ به مدت ۲۵ س��ال به طور مس��تمر با اعتبارات ملی و استانی انجام شده 

و مرحله احیای آن نیز در دستور کار قرار گرفته است. 
" همدان لوکیشن »سلمان فارسی« می شود؟"

این مقام مس��ئول در بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره به  بازدید کارگردان سریال 
تاریخی سلمان فارسی از روستاهای همدان، تشریح کرد: داوود میرباقری برای انتخاب 

لوکیشن فیلمبرداری این سریال از دو روستا و چند مکان همدان بازدید کرد.

وی با بیان اینکه روس��تای ورکانه چند س��ال پیش لوکیش��ن فیلمبرداری س��ریال 
»علی البدل« بود، تاکید کرد: این روستا که یکی از روستاهای منحصر به فرد هدف 
گردش��گری اس��ت و بافت س��نگی آن با ورود به روس��تا خودنمایی می کند، بار دیگر 
مورد بازدید کارگردان س��ریال س��لمان فارس��ی  قرار گرفت تا ش��اید لوکیش��ین یک 

فیلم دیگر شود.
مالمیر با اعالم اینکه میرباقری در ادامه س��فرش به همدان از روس��تای س��یمین  نیز 
بازدید کرد، ادامه داد:  این روس��تا نیز یکی از روس��تاهای هدف گردش��گری اس��ت که 
بافت س��نگی و جاده دسترس��ی به آن جاذبه گردش��گری دارند و همواره عالقمدان به 

طبیعت بکر را به سمت خود فرامی خواند.
وی اضافه کرد: این روستا با فاصله کمتر از ۱۲ کیلومتر از شهر همدان واقع شده که 
عالوه بر طبیعت فوق العاده و کوه های کم نظیر اطرافش دارای معماری به خصوص 

سنگی است که به سبب آن در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان همدان با بیان اینکه 
لوکیش��ن بعدی که میرباقری در س��فر به همدان از آن بازدید کرد، کارگاه های س��فال 
الله جین بود، ابراز کرد: الله جین پایتخت سفال جهان نیز یکی از قطب های گردشگری 
اس��تان همدان اس��ت که به عنوان مرکز س��فال و س��رامیک در خاورمیانه و حتی دنیا 

شناخته شده است.
وی اذعان کرد: شهر اللجین یکی از شهرهای شمالی استان است که در بخش اللجین 
شهرستان بهار واقع شده  و کارگاه های سفال کهن و قدیمی آن برای فیلمبرداری و 

لوکیشن فیلم های تاریخی بسیار جذاب است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی استان همدان: 

کاروانسراهای "تاج آباد" و "فرسفج" همدان در آستانه  جهانی شدن


