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اسالمی با اشاره به سند جامع توسعه سازمان انرژی اتمی خبر داد :

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:

معاون وزیر صمت خبر داد :

کاهش ۴۷ درصد حجم آب ورودی به سدها
سدهای تهران فقط ۴۰۹ میلیون 

مترمکعب ذخیره آب دارند 

حمایت دولت از بورس با دریافت 
مالیات از سپرده  بانکی حقوقی ها

 تخلف 8۰ هزار میلیاردی 
در بازار لوازم یدکی

 هدف گذاری تولید برق هسته ای
 با ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات

محمد اس��امی رئیس س��ازمان انرژی اتمی با بیان این که ۲۰ فروردین از س��ند 
جامع توسعه سازمان انرژی اتمی توسط رئیس جمهور رونمایی می شود، از ساخت 

نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی دارخوین خبر داد و گفت:... 

دولت س��یزدهم از می��ان همه ابزارهایی که ب��رای حمایت از ب��ورس تهیه و تدوین 
کرده اس��ت، وضع مالیات از بازارهای موازی و سپرده های بانکی حقوقی ها می تواند به 

عنوان بهترین کمک به بورس یا به تعبیر بهتر کمک به تولید،...

ب��ه دنبال اجرای ط��رح وزارت صمت برای مقابله با عرضه کاالهای قاچاق و تقلبی در 
ح��وزه لوازم یدکی خودرو از روز ۱۵ فرودین ماه، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، 

ضمن اشاره به آمار حدودا ۳۳ میلیون دستگاهی خودرو در...

مدیر دفتر بهره برداری ازتاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: اکنون 
حجم ذخیره سدهای پنجگانه تهران به ۴۰۹ میلیون متر مکعب رسیده که در مقایسه با 
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اعام روس��یه به جایگزینی تدریج��ی روبل با دالر در 
مبادالت اقتصادی بین المللی این کش��ور نگرانی هایی 
را در بازارهای تجاری ایران به وجود آورده به گونه ای 

که بعضی تحلیلگران در صورت اجرای چنین سیاستی 
ای��ران را متضرر معامله به حس��اب می آورند. کرملین 
اعام کرده که درخواس��ت از کش��ورهای غیردوس��ت 

برای پرداخت پول گاز طبیعی به روبل، یک مدل اولیه 
است و این سیاست برای کاالها و صادرات دیگر روسیه 
هم اعمال خواهد ش��د. اص��رار والدیمیر پوتین، رئیس 

جمهور روس��یه برای این که کش��ورهای غیردوس��ت 
پول گاز طبیعی را به روبل پرداخت کنند، تازه ش��روع 

سیاست صادرات روسیه است که... 

سیگنال های خاموش مسووالن اقتصادی چه می گوید؟

سایه جایگزینی روبل با دالر بر اقتصاد ایران

وزیر اقتصاد خبر داد:

 راه اندازی دفاتر نظارتی بر حوزه پولی
 و بانکی در سراسر کشور
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کمت��ر از یکماه قبل وزی��ر امورخارجه 
در ب��اره برج��ام صراحت��ا گف��ت: »ما به 
توافق خوب و دست  یافتنی بسیار نزدیک 
هستیم، اما طرف  های غربی باید ابتکار و 
انعطاف واقعی خود را به تصویر بکشند و 
تعیین کنند که مذاک��رات احیای برجام 
در چند روز آینده به نتیجه خواهد رسید 
یا در چند هفته آینده.« یک مقام ارش��د 
اروپای��ی نیزدر همان زمان در گفت وگو با 
رویترز با اشاره به اینکه به توافق نهایی با 
ایران »کمتر از دو هفته باقی مانده است« 
تاکی��د کرد اما موفقیت این امر بس��تگی 
به اراده سیاس��ی طرفین دارد.صدراعظم 
آلمان هم درباره روند گفت وگوها در وین 
در اظهارات��ی در کنفرانس امنیتی مونیخ 
تاکید کرد »همه عناصر« یک توافق روی 
میز است اما اگر خیلی زود مذاکرات وین 
به نتیجه نرسد، »احتمال شکست« وجود 
دارد. »س��رگئی الوروف« س��فیر روسیه 
نزد س��ازمان های بین المللی مس��تقر در 
وین  معتقد اس��ت مذاکرات وین مسیری 
طوالنی پیموده و تعداد موضوعات زیادی 
در ای��ن رابطه مورد موافق��ت قرار گرفته 
اس��ت؛ اما با توجه به اینک��ه تحریم های 
ش��دید غ��رب در مورد ای��ران هنوز تمام 

نشده و ...

یادداشت سردبیر

 برجام
 بی نتیجه 

* سعید افشاری )پویش(

ادامه   در صفحه۲

خبر
مدیر عامل شرکت ملی فوالد مطرح کرد :
تامین خوراک و مدیریت 
تعمیرات عامل افزایش 

تولید فوالد
مدیر عامل شرکت ملی فوالد گفت: تامین 
بموقع خوراک کارخانه های فوالد و مدیریت 
زمان تعمیرات، تولید فوالد کش��ور را در دو 

ماه گذشته افزایش داد.
به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما محمد 
آقاجانل��و افزود: اگرچه در ماه هایی از س��ال 
گذش��ته قطعی ب��رق و گاز ب��رای واحد های 
فوالدس��ازی و آهن اس��فنجی چالش ایجاد 
کرد، اما این ش��رکت ها توانستند با مدیریت 
صحیح زمان تعمی��رات )در دوره قطعی برق 
و گاز( ش��رایط مناس��بی را برای رشد تولید 

ایجاد کنند. 
 وی اضاف��ه کرد: اکنون نیز تولید با همین 
روند ادامه دارد تا در زمان اوج مصرف برق و 
پس از آن گاز، کاهش تولیدات، جبران شود.  
مدیر عامل ش��رکت ملی فوالد گفت: تا پایان 
س��ال دو کارخانه فوالدسازی سفید دشت و 
نی ریز وارد مدار تولید می ش��ود ضمن اینکه 
ت��ا پایان س��ال جاری یا ابتدای س��ال آینده 
کارخانه جدی��د فوالد قائنات به بهره برداری 

می رسد.
آقاجانلو به الزامات رش��د تولید اشاره کرد 
و افزود: در زنجیره فوالد، حوزه اکتش��اف تا 
احداث واحد های فرآوری و همچنین تامین 
زیرساخت ها نقش چشمگیری در رشد تولید 

دارند. 
مدیر عامل ش��رکت ملی ف��والد همچنین 
توسعه زیرساخت ها را حیاتی خواند و گفت: 
تامین به موقع گاز، برق، آب و توسعه جاده، 
بنادر و حوزه ریلی، جزو نیاز های اصلی رشد 

تولید زنجیره فوالد محسوب می شود.
ب��ه گفته وی، در حالی که افزایش ظرفیت 
تولید تا مرز ۵۵ میلیون تن به ۵ میلیارد دالر 
نیاز دارد، برای توسعه بخش زیربنا ها )به جز 
گاز( به حدود ۱۰ میلیارد دالر س��رمایه نیاز 

است.
 آقاجانل��و اف��زود: زمانی که ش��رکت های 
ف��والدی مجوز برق دریافت کردند مش��کلی 
ب��رای درصد مصرف اعام نش��ده بود، اما در 
زمان پیک مصرف، فوالدس��ازان تنها بخشی 
از برق مورد نیاز خود را دریافت می کنند که 
این امر تولید را در برخی ماه ها دچار مشکل 

می کند.
 مدیر عامل ش��رکت ملی فوالد همچنین 
گفت: بسته های سرمایه گذاری برای تامین و 
توسعه زیرساخت ها )تامین برق، آب و توسعه 
خطوط ریلی( با مشارکت شرکت های بزرگ 

معدنی و صنایع معدنی تعریف شده است.

مدیر عامل بورس انرژی اعالم کرد :
تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه با توسعه قرارداد های آتی

مدیرعامل بورس انرژی گفت: ایران می تواند با توس�عه قرارداد های آتی به هاب انرژی منطقه تبدیل 
شود.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه علی نقوی یکی از اهداف اصلی، تبدیل شدن به مرجعیت قیمتی در منطقه 
و در بورس انرژی است، بنابراین، ابزاری که برای این موضوع می تواند بسیار کمک کند، قرارداد های آتی است که 
خوشبختانه با همکاری تمامی ارکان بازار سرمایه، قرارداد های آتی افتتاح شد وی افزود: بورس انرژی همچنان پیگیر 
توسعه این ابزار هستیم تا امکان مبادالت بین المللی در صورت رفع محدودیت ها فراهم شود. مدیرعامل بورس انرژی 
مهمترین ویژگی قرارداد های آتی را پوشش ریسک خریداران، تولیدکنندگان و همچنین پیش بینی قیمت ها عنوان 
کرد و افزود: وجود برخی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران که کار تولید و 
یا مصرف متانول و یا استفاده از نفتا و یا فروش نفتا را بر عهده دارند، بر تصمیم سرمایه گذاران و یا قیمت های آن ها 
بسیار تاثیرگذار است. نقوی با اشاره به اینکه قرارداد های آتی می تواند کمک بزرگی بر تصمیم گیری ها و یا پیش بینی 
قیمت ها، داش��ته باش��د، اضافه کرد: با توجه به اینکه این کاال ها در بورس انرژی مبادله شده و عرضه های فیزیکی 
مستمر و خوبی هم دارند، ظرفیت های خوبی برای تولیدکنندگان ایجاد شده تا از شاخص قیمت متانول و نفتا که در 
قرارداد های آتی مشخص می شود در مذاکرات و فروش خود بهره مند شوند. وی اظهار داشت: تمامی کاال هایی که در 
بورس انرژی پذیرفته شده اند می توانند طبق دستورالعمل قرارداد های آتی پذیرش و منتشر شوند و همچنین برای 
کاال هایی مانند میعانات گازی، بنزین و ال پی جی هم مجوز قرارداد های آتی از هیأت پذیرش بورس انرژی گرفته 
ش��ده اس��ت و برای سایر کاال ها هم مطالعاتی در دست اقدام است. به گفته نقوی؛ در حال حاضر قیمت بسیاری از 
فراورده ها که توسط صادرکنندگان به فروش رسیده و یا عرضه می شود، از طریق تعدادی مراجع بین المللی که به 

طور عمده قیمت های آتی سایر بورس های دنیا است، انجام می شود.

رشد ۳۰ درصدی سرمایه گذاری صنعتی در استان تهران
معاون برنامه ریزی وس�رمایه گذاری س�ازمان صمت تهران از رش�د ۳۰ درصدی س�رمایه گذاری 

صنعتی استان تهران در سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوس��یما محمدرسول محمدیان با اشاره به سرمایه گذاری صنعتی بیش از ۱۷ هزار 
میلیارد ریالی سال گذشته در استانه تهران گفت:سال گذشته تعداد هزار و ۹۹۳ جواز تاسیس در استان تهران 
صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پیش از آن رشد ۲/۵ درصدی دارد و با بهره برداری از این واحد ها برای 
۸۳ هزار نفر اش��تغال فراهم می ش��ود. وی تصریح کرد: درهمین بازه زمانی تعداد ۲۷ جواز اصاح شد که رشد 
۴۸ درصدی داشت همچنین تعداد ۱۸۸ جواز نیز تمدید شد که رشدی بیش از ۱۴۱ درصد را نشان می دهد.  
معاون س��ازمان صمت استان تهران گفت: درسال گذش��ته ۱۳۳ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۴۰ 
درصدی و با سرمایه گذاری ۴ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریالی اجرا شده که امیدواریم امسال به بهره برداری و تولید 
برس��د.  وی درخصوص تسهیات پرداختی با هدف تثبیت وایجاد اشتغال و فعال نمودن واحد های تولیدی در 
۱۲ ماهه س��ال ۱۴۰۰، افزود: ۳۲۹ طرح برای دریافت تس��هیات به مبلغ ۳۴۸۵۸ میلیارد ریال از محل رونق 
تولید، ۲۶ طرح برای دریافت تس��هیات به مبلغ ۶۲۵۶ میلیارد ریال از محل طرح های بازس��ازی و نوس��ازی و 
۱۲۵ طرح برای دریافت تسهیات به مبلغ ۱۸۸۰۷ میلیارد ریال از محل تبصره ۱۸ به بانک معرفی شده اند که 

بخش قابل توجهی از آن پرداخت شده و تسهیات بقیه واحد ها درحال پیگیری است

رئیس اتحادیه امالک:
بانک مرکزی از گران شدن مسکن نفع می برد

در حالی که رئیس اتحادیه مش�اوران امالک از رو به کاهش بودن قیمت مس�کن در مناطق میانی 
و جنوبی تهران می گوید، اما بانک مرکزی از رش�د ۶ درصدی قیمت مس�کن در اسفندماه خبر می 

دهد.
ب��ه گ��زارش خبرنگار مهر، بانک مرک��زی در گزارش اخیر خود در خصوص آخرین وضعیت بازار مس��کن در 
تهران طی اس��فند ماه س��ال گذش��ته از کاهش ۲۰ درصدی تعداد معامات در اس��فند سال گذشته نسبت به 
ماه قبل از آن )بهمن ۱۴۰۰( و در مقابل، افزایش ۳۰ درصدی نس��بت به اس��فند ۱۳۹۹ خبر داده است. از نظر 
بانک مرکزی، متوس��ط قیمت مس��کن در تهران نیز در ماه گذشته، بیش از متری ۳۵ میلیون تومان بود که در 
مقایس��ه با اسفند ۱۳۹۹ افزایش ۱۶ درصدی و در مقایس��ه با بهمن سال قبل رشد ۶.۲ درصدی داشته است. 
مصطفی قلی خس��روی رئیس اتحادیه مش��اوران اماک استان تهران درباره آخرین وضعیت بازار مسکن اظهار 
کرد: در اسفند ماه بازار مسکن رکود داشت و قیمت ها رو به پایین بود. اما گزارش بانک مرکزی رشد ۶ درصدی 
قیمت ها را اعام کرده اس��ت. وی ادامه داد: از آنجایی که بانک مرکزی قیمت مناطق یک و ش��میران را هم در 
نظر می گیرد، سبب می شود تا گزارش این بانک صحت نداشته باشد. حال آنکه قیمت مسکن در مناطق، ۱۰ و 

۱۷ نسبتاً مناسب و حتی رو به کاهش است.

قابل توجه اعضای صنف فروشندگان کیف و کفش شهرستان گرگان

هی فراخوان تمدید نوبت اول آ

wwwelection iranianasnaf ir

ان ر ای صنفی شهرستان   ابا اتحادیه  اری انت ت اجرایی بر ی
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محمد اسالمی رئیس سازمان انرژی 
اتم�ی با بی�ان این ک�ه ۲۰ فروردین از 
س�ند جامع توس�عه س�ازمان انرژی 
اتمی توس�ط رئیس جمه�ور رونمایی 
 ۳۶۰ نی�روگاه  س�اخت  از  می ش�ود، 
مگاوات�ی دارخوین خب�ر داد و گفت: 
ای�ن پ�روژه نیروگاه�ی تمام�ا ایرانی 

خواهد بود.
به گزارش مهر،اس��امی اضافه کرد:  به 
لط��ف اله��ی در این مدت، کاس��تی هایی 
که وجود داش��ت مورد بررسی قرار گرفت 
به ط��وری که آقای دکتر رئیس��ی در ایام 
انتخاب��ات، کارگروه هایی را تش��کیل داده 
بودند و افراد و اش��خاص گوناگون در قالب 
چند کمیته، نس��بت به بررس��ی های همه 
جانبه س��ازمان اق��دام کردن��د و وضعیت 
موج��ود را ب��ه تصوی��ر کش��یده بودند و 
موارد مختلفی توس��ط آنها احصاء ش��ده 
بود و همچنین مس��ائل ض��روری که باید 
م��ورد توجه ق��رار می گرف��ت را تعیین و 
پیش��نهاداتی به ایشان تقدیم شده بود. ما 
نیز تاش کردیم با تش��کیل کارگروه هایی 
متشکل از همه افراد مرتبط و دارای انگیزه، 

سند جامع توس��عه سازمان را تهیه کنیم. 
این سند روند تصویب قانونی را طی کرده 
و خوش��بختانه در نخستین روزهای کاری 
س��ال ۱۴۰۱ دارای یک س��ند جامع برای 
این س��ازمان هستیم و ان ش��اءاهلل در روز 
۲۰ فروردین ماه و از س��وی رئیس جمهور 
رونمایی خواهد ش��د. وی توضیح داد: در 
این س��ند همه ابع��اد فناوری هس��ته ای، 
صنعتی ش��دن ما در حوزه ها و بخش های 

گوناگون، جریان ه��ای مغفول مانده ای که 
تاکنون اقدامی ب��رای آنها صورت نگرفته، 
توصیه هایی که مقام معظم رهبری نسبت 
به آنها تاکیداتی داش��تند و طی سال های 
گذشته متاس��فانه ما از انجام فرمایشات و 
توصیه های ایشان جا مانده بودیم، در این 
س��ند به این موارد پرداخته ش��ده اس��ت. 
امس��ال نیز به عنوان س��الی ک��ه یکی از 
مشکات مهم کش��ور را مسائل اقتصادی 

تش��کیل می دهد و مقام معظم رهبری نیز 
با م��ورد توجه قرار دادن این مهم، ش��عار 
س��ال   جاری را ب��ر پایه توجه ب��ه تولید،  
دانش بنیان، اشتغال آفرین تعیین کرده اند 
که خوشبختانه این مهم با وظایف و نقشه 
راه س��ازمان ما منطبق است به طوری که 
می توان گفت سازمان انرژی اتمی یکی از 
پیشتازان و پرچمداران توسعه فعالیت های 
دانش بنیان خواهد بود و ان شاءاهلل خواهد 
توانس��ت س��هم بزرگ��ی را در تحقق این 
ش��عار بر عهده  گیرد. اس��امی بیان کرد: 
بر اساس س��ند جامع سازمان، فرآیند  های 
مربوط به چرخه سوخت، هدف گذاری های 
کمی و کیفی انجام ش��ده و در بحث برق 
هس��ته ای غیر از ظرفیت هایی که موجود 
است هدف گذاری برای احداث واحدهایی 
تا س��قف ۱۰ هزار م��گاوات را پیش بینی 
کرده ایم. وی عن��وان کرد: همچنین ما در 
این فرآیند، ساخت نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی 
دارخوین را در دستورکار داریم، این پروژه 
نیروگاه��ی تمام ایران��ی خواهد بود که در 
کن��ار رآکتوره��ای تحقیقاتی م��ورد نیاز 

سازمان در برنامه توسعه قرار دادیم،

هدف گذاری تولید برق هسته ای با ظرفیت ۱۰ هزار مگاوات
اسالمی با اشاره به سند جامع توسعه سازمان انرژی اتمی خبر داد :

خبر
روزنامه صبح ایران

یک اپیدمیولوژیست ضمن تشریح شرایط بیماری کرونا در کشور پس از تعطیالت 
نورورزی،  گفت: با توجه به تعطیالت،  سفرها،  افزایش مراودات، دید و بازدیدها و... 
احتماال وقوع موج هفتم بین دو تا شش هفته به طول انجامد و احتمال می دهیم در 

اواسط اردیبهشت موج بعدی رخ دهد.
حمید س��وری با اشاره به این که طی تعطیات نوروزی اقدام خاصی برای مدیریت کرونا 
را ش��اهد نبودیم، گفت: عما مردم رفتار عادی خ��ود را ادامه دادند و اگر رعایتی هم انجام 
می ش��د بیش��تر فردی بوده و افراد برای محافظت خود اقدام می کردند. در چنین شرایطی 
با توجه به تغییراتی که در س��اختار ژنتیکی ویروس رخ می دهد، احتمال اینکه ش��اهد خیز 
مجدد اپیدمی طی چند هفته پیش رو باش��یم، زیاد اس��ت؛ مگر این که سطح ایمنی جامعه 
آنق��در ب��اال رود که ابتای به بیماری رخ ندهد؛ در غیر این صورت بر اس��اس قوانین علمی 
حاضر، بیماری حاصل مواجهه افراد حس��اس با عامل بیماری زا اس��ت. عامل بیماری زا نیز از 

بین نرفته است و در برخی کشورهای اروپایی،  شرق دور و آمریکای جنوبی هنوز پیک هایی 
از کرونا وجود دارد.

 BA۲ وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه تغییرات ژنتیکی که رخ داده اس��ت و وجود زی��ر واریانت
امیکرون که قابلیت گس��ترش و انتش��ار بیشتری دارد، افراد حس��اس جامعه هنوز در خطر 

هستند و هیچ شواهدی مبنی بر اینکه اپیدمی در حال حذف است، وجود ندارد. 
او با اش��اره به اینکه در کش��ور نظام بیماریابی فعال نداریم،  تصریح کرد: به همین دلیل 
نمی توان خیلی در مورد موارد ابتا اظهار نظر کرده و یا آن را تحلیل کنیم؛ بنابراین مجبور 
هس��تیم محدود به موارد مرگ و میر و یا بستری باشیم و از آنجایی که تعداد این موارد که 
گزارش می ش��ود بر پایه موارد تست مثبت اس��ت،  تغییرات نواساناتی دارد که می تواند این 
پیام را داش��ته باش��د که وضعیت ما ثابت نیست و آنچه که پیش بینی می شود این است که 

احتماال شاهد پیک بعدی خواهیم بود.

احتمال وقوع موج هفتم کرونا؛ اواسط اردیبهشت

رئی�س کمیس�یون وی�ژه جه�ش تولی�د مجل�س 
گفت:بخ�ش عم�ده ای از مجوزه�ای مرتبط با کس�ب 
و کاره�ا مانند پروانه ها، اس�تعالم ها به ش�هرداری ها 
مربوط است؛ ش�هرداری تهران هنوز به سامانه صدور 

مجوزها نپیوسته است.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت،سیدشمس الدین حسینی 
در تش��ریح نشس��ت کمیس��یون متبوع خود با دستگاه های 
اجرای��ی برای بررس��ی قانون اصاح م��واد )۱( و )۷( قانون 
اجرای سیاس��ت های کلی اصل )۴۴( گفت: در این نشس��ت 

اقدامات دس��تگاه های مختلف در راستای اجرای این قانون 
مورد بررس��ی قرار گرفت و نماین��ده وزارت امور اقتصادی و 

دارایی نیز گزارشی در این زمینه ارائه کرد.
حس��ینی با بیان اینکه شهرداری ها هم باید هرچه سریعتر 
ب��ه س��امانه یکتا بپیوندن��د، بیان داش��ت: از آنجا که بخش 
عمده ای از مجوزهای مرتبط با کسب و کارها مانند پروانه ها، 
استعام ها به ش��هرداری ها مربوط اس��ت، این سازمان باید 
اقدامات الزم برای تحقق این مهم را انجام دهد؛ ش��هرداری 

تهران هنوز به سامانه صدور مجوزها نپیوسته است.

این نماینده با اش��اره ب��ه حضور معاون��ت عمرانی وزارت 
کش��ور در نشس��ت کمیس��یون ویژه جهش و رون��ق تولید 
مجلس، تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد وزارت کشور با 
همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجوزهای مربوط به 

شهرداری ها را ساماندهی کنند.
رئیس کمیس��یون ویژه جهش تولید مجلس افزود: ظرف 
هفت��ه آینده گ��زارش نظارتی کمیس��یون درب��اره عملکرد 
دستگاه ها و نهادهای مختلف درخصوص صدور مجوز کسب 

و کارها به صحن مجلس ارائه می شود.

علی بهادری جهرمی س�خنگوی دولت در نشست 
هفتگ�ی خود با خبرن�گاران با بی�ان این که در طول 
دوهفت�ه تعطیالت س�فر رئیس جمهوری به اس�تان 
خراسان رضوی رخ داد، اظهار کرد: کارخانه گوگردی 
ک�ه در این س�فر به امر رییس جمهوری افتتاح ش�د 
با اس�تفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و تکیه 
بر توان داخلی و مش�ارکت بخ�ش خصوصی صورت 
گرفت که ی�ک فقره از اقدامات دول�ت در این مدت 

تعطیالت بوده است.
به گزارش ایس��نا س��خنگوی دولت در پاسخ به پرسشی 

درب��اره حذف ارز ترجیحی در بودج��ه ۱۴۰۱ تصریح کرد: 
ارز ترجیح��ی ح��ذف نش��ده و در حال تخصیص اس��ت و 
تولیدکننده ها و مراکز دریافت ارز مشکلی نخواهند داشت.

وی ادام��ه داد: پس از اتمام منابع الیحه ۱۴۰۰ دولت از 
مجلس خواس��ت یا منابع را افزایش دهد، یا تعیین تکلیف 
کند. در بودحه ۱۴۰۱ هم در الیحه تعیین تکلیف نش��د و 

مدیریت این مسأله به دولت واگذار شد.
س��خنگوی دولت تصریح کرد: دولت نس��بت به مدیریت 
ش��یوه توزیع و نظام توزیع منابع یارانه ای بحث دارد. دولت 
برنامه ریزی الزم را برای توزیع آن طراحی می کند و پس از 
طراحی مسیر، شیوه توزیع عادالنه منابع را به اطاع عموم 

خواهد رساند و پس از آن به مرحله اجرا خواهد رسید.
وی در پاس��خ به پرسش��ی دیگر در زمین��ه ناهماهنگی 
در قرائ��ت مجل��س و دولت از بودجه، گفت: س��ند بودجه 
هش��تم فروردین به دولت اباغ شد و نگارش آیین نامه آن 
بافاصله در دس��تور کار کمیس��یون های تخصصی دولت و 
وزارتخانه ه��ای متبوع قرار گرفت تا این اختاف برداش��ت 

را شاهد نباشیم .
بهادری جهرمی گفت: در خصوص ارز دارو منابع یارانه ای 

نه تنها کم نش��د، بلکه از ۲ ب��ه ۳ میلیارد در بودجه ۱۴۰۱ 
افزای��ش یافت و برای بیماران خ��اص هم منابع خاصی در 

نظر گرفته شده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه شیوه توزیع منابع یارانه ای 
برای دولت مهم اس��ت تا بیشتر در اختیار گروه هدف قرار 
بگیرد و سوءاس��تفاده نش��ود، متذکر ش��د: روش جایگزین 
پیشنهادی مورد توجه در سند تحول و بودجه این است که 
منابع به س��مت خود مصرف کننده و سازمان های بیمه گر 
برود پ��س تفاوتی ب��رای مصرف کننده نخواهد داش��ت و 
صرفاً ش��یوه توزیع این یارانه تغییر خواهد کرد. البته هنوز 
آیین نامه نهایی تدوین نش��ده اس��ت و هر اق��دام مرتبط با 

مردم پیش از عمل اطاع رسانی می شود.
وی درب��اره افزایش نیافت��ن یاران��ه و برنام��ه دولت برای 
افزایش این میزان اظهار کرد: دولت در اصاح نظام پرداخت 
یارانه ها، برنامه های خاصی را تهیه و تدوین کرده اس��ت و 
باید به س��مت اصاح نظام پرداخت حرکت کنیم تا بتوانیم 
ق��درت خرید خود را در طول مس��یر حف��ظ کنیم. هر چه 
هدفمندی یارانه ها پیش رود با همکاری مردم و مس��ئولین 

به سمت اصاح نظام پرداخت حرکت خواهیم کرد

ادامه از صفحه1
... تح��ت آن دالر کمت��ری در مب��ادالت کاالها به خصوص 
انرژی اس��تفاده خواهد شد. روسیه مهلت ۳۱ مارس را برای 
کش��ورهای متخاصم ش��امل آمریکا، همه اعض��ای اتحادیه 
اروپا، س��وئیس، کانادا، نروژ، کره جنوبی، ژاپن و بس��یاری از 
کشورهای دیگر برای آغاز پرداخت پول گاز طبیعی به روبل 
تعیین کرده است. اروپا روز جمعه حتی پس از این که پوتین 
تهدید کرد مسکو دسترسی کشورهای اروپایی به گاز را قطع 
خواهد کرد مگر این که خریداران با درخواست روسیه برای 
پرداخت پول گاز به روبل موافقت کنند، همچنان گاز روسیه 

را دریافت کردند.
اعتبارات پایاپا

یک کارش��ناس اقتصادی اظهار داشت: موضوع مهم، تحریم 
بودن روبل اس��ت و در صورت دریافت روبل، نمی توانیم آن 
را برای مبادله با سایر کشورها استفاده کنیم در این شرایط 
به تهاتر کاال با روسیه محدود خواهیم شد و باید از کاالهای 
روس��ی اس��تفاده کنیم. احم��د مجتهد درب��اره اعام بانک 
مرکزی مبنی بر امکان روابط تجاری و مالی ایران و روس��یه 
بر پایه روبل و تومان اظهار داش��ت: در س��ال های گذش��ته 
هم با برخی از کش��ورها قرارداد مبادالت پایاپای داش��تیم. 
لیستی از کاالهایی که دو کش��ور می توانند از یکدیگر تهیه 
ب��ا پول ملی خری��داری کنند، تهیه می ش��ود و در واقع این 
اقدام به یکدیگر اعتب��ار می دهند. برای مثال در همکاری با 

کش��ور روس��یه، امکان خرید کاال تا سقف ۳۰ میلیون روبل 
داده می ش��ود و کش��ور طرف هم به همین ان��دازه به ایران 
اعتب��ار برای خرید با واحد تومان می دهد.       وی افزود: به 
عبارت دیگر در این مبادالت کشورهای دو طرف به یکدیگر 
اعتبارات پایاپا می دهند و در نتیجه، در این صورت چند قلم 
کاال بین آنها تهاتر می ش��ود. این کارشناس اقتصادی تاکید 
ک��رد: در این قرارداده��ا تمام کاالهایی ک��ه امکان صادرت 
آن ب��ا دالر وجود دارد، از این لیس��ت جدا می کنیم. معموال 
کاالهایی مشمول مبادالت پایاپا می شوند که احتماال امکان 
صادرات آن با دالر به س��ایر کش��ورها وج��ود ندارد. مجتهد 
با بی��ان اینکه یک��ی از جنبه های این اقدام بین کش��ورها،  
محدودی��ت تجاری بین المللی اس��ت، گفت: این محدودیت 
معموال در کش��ورهای سوسیالیستی که نظام سرمایه  داری 
را کنار گذاش��ته اند، اجرایی می ش��ود. بسیاری از کشورها از 
جمل��ه ایران، فعالیت های ب��ازار  را از طریق واحد پولی بین 
الملل��ی قوی یعن��ی دالر،  یورو در س��ال های اخیر با توجه 
ب��ه افزایش اهمیت پول چین، با ی��وان انجام می دهند.  وی 
ادام��ه داد: البت��ه در حال حاضر برخی از کش��ورها از جمله 
هند در برخی از دادو س��تذها از جمل��ه فروش نفت، روپیه 
می دهن��د و در مقابل هم ایران با روپیه ریل و تجهیزات راه 
آهن و این دس��ت از کاالها را از هند خریداری کرده اس��ت.   
این کارش��ناس اقتصادی افزود: در واقع در شرایط تحریمی 
و محدودیت ه��ای تجاری که بین کش��ورها به وجود می آید 

ای��ن یک روش جایگزین ارتباطات مالی و تجاری اس��ت اما 
دو نکته را باید در نظر داش��ته باش��یم. اول اینکه این اقدام 
با افزایش هزینه همراه اس��ت چراکه کش��ور را در چارچوب  
محدودیت هایی قرار می دهیم و احتماال امکان تهیه کاالهای 
مورد نیاز از آن کش��ورها موجود نباشد. نکته دیگر این است 
که احتمال محدود ش��دن حجم تجارت وجود دارد یا اینکه 
در برخی از موارد ممکن است کاالها گران تر خریداری شود. 
مجته��د درباره برق��راری مبادالت روبل و تومان با روس��یه 
اظهار داش��ت: باید توجه داشته باش��یم که چه کاالهایی را 
می توان  از روس��یه خریداری کرد. روسیه تولیدکننده عمده 
گن��دم و دانه ه��ای روغنی محس��وب می ش��ود و ایران هم 
واردکننده این کاالها هستیم و لیست کاالهایی قابل مبادله 
با روبل و تومان می توان ارایه ش��ود. وی گفت: از سوی دیگر 
روس��یه می تواند محصوالتی مانند لبنیات، محصوالت باغی 
و کش��اورزی و برخ��ی از مواد معدن��ی را از ایران خریداری 
کن��د. البته کاالهای دیگری هم در لیس��ت وجود دارد اما از 
آنجایی که اس��تانداردهای بین المللی را ندارد روسیه خرید 
این کاالها را از ایران نمی پذیرد.     این کارشناس اقتصادی 
تاکی��د کرد: در این رابطه موضوع مه��م، تحریم بودن روبل 
اس��ت و در ص��ورت دریافت روب��ل، نمی توانی��م آن را برای 
مبادله با س��ایر از کشورها اس��تفاده کنیم در این شرایط به 
تهاتر کاال با روس��یه محدود خواهیم ش��د و باید از کاالهای 

روسی استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس:
شهرداری تهران هنوز به سامانه صدور مجوزها نپیوسته است

سخنگوی دولت :
نظام پرداخت یارانه ها اصالح می شود

سیگنال های خاموش مسووالن اقتصادی چه می گوید؟

سایه جایگزینی روبل با دالر بر اقتصاد ایران

نماینده مجلس:
تعدادی از وزرا در حد 

وزارتخانه ها ظاهر نشدند
نماین��ده مردم لنگرود در مجلس ش��ورای اس��امی 
خطاب ب��ه رئیس جمهور گفت: آیا فک��ر نمی کنید که 
تع��دادی از وزرای ش��ما در ح��د ی��ک دولتمرد ظاهر 
نشده اند آیا بهتر نیست کلید تعدادی از وزارتخانه ها را 
به دس��ت دیگرانی بسپارید که از ظرفیت و مزیت های 
داخل را بشناسند و ش��ناخت کافی از دنیای پر رمز و 
راز پیچیده امروز داشته باشند. پرویز محمدنژاد قاضی 
محل��ه تصریح کرد:  مردم ش��ریف ای��ران بدانند دیگر 
نخواهیم گذاشت بی تفاوتی ها تکرار شود بر سر منافع 
مردم با هیچ کس عقد اخوت نبس��ته و نخواهیم بست؛ 
نب��ود عدالت از ن��وع توزیع آن از مهمترین مش��کات 
جامعه ایرانی است؛ جناب آقای رئیس جمهور همانطور 
که در خطابه ای اعام کرده ام، اولین گام یک مسئول و 
مدیر س��ازماندهی تشکیاتی است که مسئولیت آن را 
پذیرفته است؛ تا زمانی که نتوانید تشکیات دولت خود 
را س��اماندهی کنید امکانپذیر نخواهد بود و به اهداف 
تعیین ش��ده دس��ت پیداکنید؛ هرگز به این خرس��ند 
نباش��ید که در چند ماهه ابتدایی ش��روع دولت مورد 
اس��تقبال و تایید مردم قرار گرفته اید. عضو کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسامی افزود :جناب آقای رئیس 
جمهور همتی که می توانس��ت دولت شما را متمایز از 
دولت های دیگر کند در تشکیات دولت شما به وجود 
نیام��ده و هوش��مندانه عمل نمی ش��ود؛ نمونه بارز آن 
اتفاق ورزشی در مش��هد که باعث سرخوردگی جامعه 
ورزش شده آیا با مدیریت مدبرانه  و پیش آگاهانه قابل 
پیش��گیری نبود و یا نمونه دیگر انتظار۶ روستای دیگر 
از شهر چاو و چمخاله لنگرود که می توانست ظرف یک 
ماه حل و فصل شود ولی مدت یک و نیم سال همچنان 
بدون اقدام مانده و س��رگردانی ب��رای تعداد کثیری از 
مردم را به همراه داش��ته است. عضو کمیسیون انرژی 
ادامه داد: چرا دولتمردان خوب نمی بینند چرا عشق و 
عاقه مسئولین به مردم رنگ باخته چرا ایمان مسئولین 
به خدمت به مردم سست شده چرا بعضی از مسئولین 
عافیت طلب شده اند و جرات ریسک پذیری ندارند آیا 
فک��ر نمی کنید که تعدادی از وزرای ش��ما در حد یک  
دولتمرد ظاهر نشده اند آیا بهتر نیست کلید تعدادی از 
وزارتخانه ها را به دست دیگرانی بسپارید که از ظرفیت 
و  مزیت های داخل را بشناس��ند و ش��ناخت کافی از 

دنیای پر رمز و راز پیچیده امروز داشته باشند.

آمریكا: 
فرصت برای برطرف کردن 

اختالف ها با ایران وجود دارد
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید 
که در صورت پیشروی ایران در زمینه هسته ای، اصرار به 
احیای برجام ضرورتی نخواهد داشت. سخنگوی وزارت 
خارجه آمری��کا گفت که »احیای برج��ام تا زمانی که 
منفعت دوسویه داشته باشد و پیشروی برنامه هسته ای 
ایران را محدود کند، مزیت به شمار می رود.« ندپرایس 
اف��زود: »در غیر این صورت م��ا دیگر گزینه ها را دنبال 
خواهیم کرد تا بتوانیم مانع از دستیابی ایران به ساح 
اتمی شویم.« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین 
با رد اظهارات وزیرخارجه ایران درمورد مقصر دانستن 
واشنگتن برای بی نتیجه ماندن مذاکرات احیای برجام، 
گفت که »تمامی کس��انی که دس��ت اندر کار مذاکرات 
بوده اند می دانند که کدام طرف پیش��نهادهای سازنده 
ارائ��ه کرده و کدام طرف خواس��ته هایی را مطرح کرده 
که ارتباطی به برج��ام ندارند. همه می دانند که چطور 

به این نقطه رسیده ایم.«
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یک نماینده:وزرای کار، صمت 
و اقتصاد استیضاح می شوند

عضو کمیس��یون برنامه و بودج��ه، گفت: دولت در 
تصمیم گیری و اعام سیاست های اجرایی خود دچار 
تعلل است که این تعلل و تصمیمات نسنجیده دولت 

دارد مشکل ساز می شود.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجلس ش��ورای اس��امی ، در رابطه با گرانی برخی 
کاالها به ویژه گوش��ت قرمز در روزهای نخس��ت ماه 
مبارک رمضان، گف��ت: در رابطه با مایحتاج مردم به 
ویژه در ماه مبارک رمضان ما انتظار داشتیم که دولت 
تمام ه��م و غم خود را به کار گیرد و حداقل در این 
م��اه، مردم بتوانند آذوقه خود را با همین قیمت های 
باالی��ی که وجود دارد، تهیه کنند که متاس��فانه این 

کار هم انجام نشد.
عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محسابات مجلس 
در رابطه با ارز ترجیحی دارو و اینکه »وزیر بهداشت 
در ایام تعطیات گفت که این ارز حذف ش��ده و بعد 
نمایندگان واکنش نش��ان دادند و س��پس وی حرف 
خود را اصاح کرد«، اظهار داشت: مساله مهم در این 
زمینه که در سوال قبلی هم اشاره کردم، تعلل دولت 
در تصمیم گیری و اعام سیاس��ت های اجرایی خود 
اس��ت. معتقدم که این تعلل و تصمیمات نس��نجیده 

دولت دارد مشکل ساز می شود.
نماینده رشت در پاسخ به س��والی درباره وضعیت 
اس��تیضاح وزرای کار و صم��ت که ب��رای آنها امضاء 
جمع آوری ش��ده اما اعام وصول نشده  است، گفت: 
من اط��اع ندارم که دول��ت اکنون در ح��ال ایجاد 
تغییرات در کابینه اس��ت یا خیر؛ ام��ا احتمال دارد 
دولت بعد از اینکه شش ماه از عملکرد کابینه گذشته 
و عملکرد وزرا و اس��تانداران را بررس��ی کرده است، 
چنین تصمیمی داش��ته باش��د؛ قطعا هم استانداران 
و ه��م وزرا بای��د تعدادی جا به جا ش��وند یا تعویض 
ش��وند و در جای دیگ��ری به کار گرفته ش��وند، لذا 
ممکن اس��ت دولت خودش دست به تغییراتی بزند.

ای��ن انتظار برای تغییرات وج��ود دارد و اگر دولت و 
رئیس��ی جمهور تعلل کند، مجلس ب��ه ناچار به این 
موضوع ورود خواهد کرد.ورود مجلس فعا روی س��ه 
وزیر اقتصاد، کار و صمت است ولی احتمال دارد که 
این دامنه به وزرای دیگر مانند وزیر علوم گس��ترش 

پیدا کند.

 بازگشت طرح صیانت
 به صحن مجلس 

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسامی 
خبر داد ک��ه تقاضای ۱۸۵ نماینده برای بازگش��ت 
ط��رح صیانت ب��ه صحن مجل��س به هیات رئیس��ه 

مجلس تقدیم شد.
ج��ال رش��یدی کوچی بی��ان کرد:  روز دوش��نبه 
درخواس��ت ۱۸۵ نماینده مجلس به منظور بازگشت 
طرح صیانت از کمیسیون مشترک به صحن مجلس 
را ب��ه رئیس مجلس ش��ورای اس��امی تحویل دادم. 
ان ش��اءاهلل بر اس��اس آئی��ن نامه داخل��ی مجلس با 
اولوی��ت و در اولین زمان این درخواس��ت در صحن 
مجلس اعام وصول ش��ده و به رای گیری گذاش��ته 

خواهد شد.
پس از تصویب ناگهانی کلیات طرح صیانت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی در کمیسیون مشترک و به 
دنبال آن انتقادهای گسترده علیه مجلس، علی رغم 
اینکه با نظر هیات رئیس��ه مجل��س این رای گیری 
ابطال ش��د، تع��دادی از نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسامی از عملکرد کمیس��یون مشترک انتقاد کرده 
و نامه بازگش��ت این طرح از کمیس��یون مشترک به 

صحن مجلس را امضا کردند

نماینده مجلس:
حق ورود زنان به ورزشگاه ها 

غیر شرعی نیست
نماینده مرودش��ت با اش��اره به اتفاقات ورزش��گاه 
مش��هد گفت: مس��ئله ای که می توانست به راحتی 
و بدون مش��کل حل ش��ود امروز تبدیل به چالش و 
معضلی برای نظام ش��ده اس��ت؛ چطور م��ی توانیم 
برای مس��ئولین  در ورزشگاه ها جایگاه تعبیه کنیم، 
آیا نمی توانس��تیم برای بانوان نی��ز جایگاهی تعبیه 

کنیم؟
ج��ال رش��یدی کوچی افزود: ح��ق ورود زنان به 
اس��تادیوم های ورزشی نه غیرقانونی و نه غیرشرعی 
اس��ت نمی دانم چرا وقتی به موضوعاتی که مربوط 
به حوزه بانوان است می پردازیم عده ای موضع می 

گیرند و حرف های ناصواب و نامربوط می زنند.
وی ادام��ه داد: در مس��ابقه فوتبال ای��ران و لبنان 
اتفاق خیلی خوبی می توانس��ت شکل بگیرد که این 
اتفاق نیفتاد چه اشکالی داشت هماهنگی های الزم 
صورت م��ی گرفت که خانم ها در ورزش��گاه حضور 

یابند؟
ای��ن نماین��ده مجلس گف��ت: جای تاس��ف دارد 
ک��ه برخی این مس��ئله را بیان می کنن��د که اصا 
بلیطی فروخته نش��ده است وقتی سامانه باز است و 
محدودیت جنسی برای خرید بلیط نیست یعنی هم 
زنان و هم مردان می توانند بلیط بخرند چطور ۹نفر 

توانسته اند بلیط بخرند اما بقیه نتوانستند؟
وی افزود: اینگونه رفتارها با بانوان درس��ت نیست 
اینک��ه توهم توطئ��ه بزنیم و بگویم ک��ه اینها اصا 
چ��ادری نبودند و از عمد چادر سرش��ان کردند این 

رفتارها و گفتارها علیه جامعه زنان، زشت است.
وی خاطر نش��ان کرد: شهر مش��هد هم شهری از 
ایران است و باید تابع قوانین جمهوری اسامی ایران 
باشد اگر مجوز برای حضور بانوان صادر شده بود چه 
کس��انی می توانند مج��وز را لغو کنند و بعد هم این 
نوع برخورد را با زنان ما داشته باشند. قطعا جریاناتی 
پشت این موضوع بودند که کار به اینجا رسیده است 
و فش��ارهای بوده اس��ت و افرادی بودند که توانایی 
این را داشتند که این برنامه را علی رغم اعام قبلی 

کنسل کنند.
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ادامه از صفحه1
... واش��نگتن در این مساله نقش اصلی دارد، از دولت 
آمریکا خواستیم در سطح وزیر خارجه آمریکا تضمین 
کتبی بدهد ک��ه در روند کنونی گفت وگوها، حقوق ما 
در س��رمایه گذاری ها و همکاری های اقتصادی با ایران 

ضایع نمی شود. 
اگرچ��ه موض��ع اخیر روس��یه در رون��د مذاکرات را 
نمی توان نادیده گرفت اما واقعیت این است که موضوع 
ها مش��خصی باقی مانده که ایاالت متحده درباره آن ها 
تصمیم سیاسی خود را نگرفته و این مساله علت اصلی 

کندی گفت وگوها در وین شده است. 
مذاکرات وین در مرحله تصمیم گیری سیاسی طرف 
آمریکایی قرار دارد نتیجه مذاکرات در انتظار تصمیمات 
سیاسی واشنگتن درباره چند موضوع باقی مانده است.    
روسیه می داند که بازگش��ت دوباره آمریکا به برجام و 
لغو تحریم ها یعنی صادارت انرژی ایران به جای روسیه 
ب��ه اروپا، کاهش وابس��تگی ایران به روس��یه و حضور 
سرمایه گذاران اروپایی در ایران. به همین دلیل روسیه 
نگران��ی خ��ود را بافاصله در زمان اعام از س��رگیری 
مذاکرات برای احیای برجام به مس��ئوالن ایرانی اعام 
کرد و مس��ئوالن ایرانی هم برای رفع نگرانی به روسیه 
رفتن��د. رفت��ار خاموش روس��یه باعث ش��ده تصویری 
وارونه را مش��اهده کنیم. روسیه خود را رفیق و حامی 
مذاکرات نش��ان می دهد. این در حالی است که کشور 
ما روزانه میلیاردها تومن از تحریم ها آس��یب می بیند 
و روز ب��ه روز وضعیت اقتصادی م��ردم ضعیف تر می 
ش��ود. اقتصاددانان قبل از انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ایران معتقد بودند که حتی نباید یک روز برای احیای 
برجام تاخیر داش��ته باشیم این درحالیست که بیش از 
۷ماه ا زمان تغییر ریاس��ت جمهوری می گذرد و هنوز 
هیچ اتفاق مش��خصی در برجام نیافتاده است.     انگار 
روسیه سعی می کند در مذاکرات وین و بحران اوکراین 
به طور همزم��ان هر دو پرونده را در جهت منافع ملی 
خود پیش ببرد. یعنی با سخنوری خای  اولیانوف عما 
روس��یه به دنب��ال مدیریت مذاکرات وی��ن با هدف به 
بن بست کش��اندن گفت وگوها، ایجاد چالش در احیای 
برجام و عدم لغو تحریم ها هس��ت و از آن طرف پوتین 
ه��م با دروغ های خود در بحران اوکراین س��عی کرد از 

یک طرف چهره ای دیپلماتیک از خود نشان دهد.

یادداشت سردیر
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ته�ران- ایرن�ا- مدی�ر دفت�ر بهره 
برداری ازتاسیس�ات آب�ی و برق آبی 
ش�رکت آب منطق�ه ای ته�ران گفت: 
اکنون حجم ذخیره س�دهای پنجگانه 
ته�ران ب�ه ۴۰۹ میلی�ون مت�ر مکعب 
رس�یده که در مقایس�ه با روز مشابه 
س�ال گذش�ته که ۶۷۶ میلی�ون متر 
میلی�ون   ۲۶۷ کاه�ش  ب�ود  مکع�ب 

مترمکعبی را نشان می دهد.
»محم��د ش��هریاری« در گفت وگ��و ب��ا 
خبرنگار اقتص��ادی ایرنا اف��زود: از ابتدای 
فروردین ماه امس��ال ورودی آب به مخازن 
سدهای پنجگانه تهران حدود ۷۰ میلیون 
متر مکعب بوده که در مقایس��ه با چهارده 
روز فروردین ماه پارس��ال که ۱۳۱ میلیون 
متر مکعب ب��وده ۴۷ درصد کاهش حجم 

آب ورودی به سدها را داریم.
وی در باره وضعیت بارش��ی چهارده روز 
ابتدای امسال ادامه داد: از ابتدای فروردین 
ماه تاکنون ۵.۱ میلیمتر بارش در محدوده 
عملکرد اس��تان ته��ران به وقوع پیوس��ته 
که در مقایس��ه با متوس��ط دوره بلندمدت 
۵۳ س��اله ک��ه ۲۱ میلیمتر بارش داش��ته 
ای��م کاهش به میزان ۷۶ درصد را ش��اهد 

هستیم.
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی 
و برق آبی ش��رکت آب منطق��ه ای تهران 

همچنین گفت: میزان ب��ارش های تهران 
از ابتدای س��ال آبی جاری )ابتدای مهرماه 
۱۴۰۰ تاکن��ون( ۱۵۵ میلیمتر بوده که در 
مقایسه با متوسط دوره بلندمدت ۵۳ ساله 
که ۲۰۵ میلیمتر بوده کاهش ۲۵ درصدی 

را نشان می دهد.
ش��هریاری در ب��اره وضعی��ت تامین آب 
ته��ران گفت: اکنون زمان آبگیری س��دها 
اس��ت و اگر ب��ارش مناس��بی در محدوده 
س��دهای تهران به وقوع به پیوندد با توجه 
به بودجه برفی مناسبی که از زمستان سال 

گذشته داریم روند آبگیری سدها را بهبود 
خواه��د بخش��ید و به دنب��ال آن وضعیت 

تامین آب بهتر خواهد شد.
وی ادام��ه داد: براس��اس پی��ش بین��ی 
سازمان هواشناس��ی بارش های فصل بهار 
زی��ر نرمال خواهد بود ک��ه در این صورت 
همین امر س��بب خواهد شد حجم ورودی 
آب به مخازن س��دها را ب��ا کاهش همراه 
س��ازد و حج��م ذخیره مطلوب در س��دها 

تامین نشود.
مدیر دفتر بهره برداری ازتاسیس��ات آبی 

و برق آبی ش��رکت آب منطق��ه ای تهران 
اف��زود: تامین آب تهران از منابع س��طحی 
و زیر زمینی اس��ت و در شرایط نرمال ۷۰ 
درص��د تامین آب از منابع آب س��طحی و 
۳۰ درص��د از مناب��ع آب زیرزمینی تامین 

می شود.
شهریاری خاطرنشان کرد: اما اگر شرایط 
بارش ها نامناس��ب باشد این نسبت تغییر 
خواه��د ک��رد و ۴۰ درصد و حتی بیش��تر 
تامی��ن آب ش��رب ته��ران از مناب��ع آب 
زیرزمینی خواهد بود و مابقی از منابع آب 

سطحی تامین خواهد شد.
وی گفت: همه برنامه ریزی ها و تاش ها 
بر این است که تامین آب شرب مطمئن و 
پایداری را در تهران داشته باشیم  ودر این 
خصوص همراهی و همکاری شهروندان در 
صرف��ه جویی و مدیریت مصرف آب ، ما را 
در رسیدن به این هدف بسیار مهم بوده و 

کمک خواهد کرد.
  آم��ار دفت��ر اطاع��ات و داده های آب 
کشور نشان می دهد، با سپری شدن ۱۹۳ 
روز از س��ال آبی )ابتدای مهرماه ۱۴۰۰ تا 
۱۴ فروردین م��اه( میزان کل حجم آب در 
مخازن سدهای کشور حدود ۲۵ میلیارد و 
۲۶۰ میلیون مترمکعب است که نسبت به 
مدت مشابه س��ال آبی گذشته ۱۴ درصد 

کاهش نشان می دهد.

کاهش ۴۷ درصد حجم آب ورودی به سدها
سدهای تهران فقط ۴۰۹ میلیون مترمکعب ذخیره آب دارند 

انـرژی
روزنامه صبح ایران

خبر
معرفی یک محلول سازگار با محیط زیست برای افزایش برداشت نفت

مدیرعامل ش�رکت نفت فالت قاره ایران، اقدام های 
شاخص این شرکت برای افزایش ظرفیت تولید نفت از 
میدان های دریایی ایران در خلیج فارس و بازگرداندن 

ظرفیت تولید به پیش از تحریم ها را تشریح کرد.
به گزارش شرکت نفت فات قاره ایران، علیرضا مهدی زاده، 
مدیرعام��ل ش��رکت نفت فات ق��اره ایران گفت: همس��و با 
سیاست های دولت سیزدهم مبنی بر افزایش تولید و صادرات 
نفت، به ویژه تأکیدهای وزیر نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی 
نفت ایران مبنی بر بازگردانی ظرفیت تولید، برنامه ریزی الزم 
در ش��رکت نفت فات قاره انجام گرفت ت��ا در دوره ۶ ماهه 
از مهرماه تا اس��فند ۱۴۰۰، ظرفیت تولید شرکت به شرایط 

پیش از تحریم های سال ۱۳۹۷ بازگردد.
وی افزود: بر همین اس��اس در مناط��ق خارک و الوان که 
مش��کل کاهش تولید داشتند به صورت فوری دو اقدام بزرگ 

و تأثیرگذار انجام شد.
اصالحات در خط لوله انتقال نفت خام سکوی ابوذر

مدیرعامل ش��رکت نف��ت فات قاره ای��ران تصریح کرد: با 
توجه به فرسودگی و نشتی های چندباره خط لوله انتقال نفت 
خام از سکوی ابوذر به جزیره خارک در دو سال اخیر، ضمن 
ایجاد آلودگی های زیست محیطی در دریا و هزینه های گزاف 
که ش��رکت نفت فات قاره برای پاکس��ازی آلودگی ها انجام 
می داد، ظرفیت انتقال نفت از آن خط به حداقل رس��یده بود 
و متأس��فانه در دوره گذشته اقدام جدی و مؤثری برای حل 
مشکل خط لوله و جایگزین کردن آن انجام نشد، در این باره 
با پیگیری های انجام ش��ده و همکاری مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران برای افزایش برداشت از میدان ابوذر، مهرماه سال 
۱۴۰۰ مصوبه تأمین اعتبار خط جدید ابوذر و خطوط درون 

میدانی از هیئت مدیره شرکت ملی نفت دریافت شد.
مهدی زاده افزود: هم زم��ان با انجام مناقصه، با برنامه ریزی 
انجام ش��ده و تاش ش��بانه روزی همکاران مستقر در منطقه 
خارک و سکوی ابوذر، برخی تغییرات و اصاحات در خط لوله 
انتقال گاز ابوذر به جزیره خارک، نقاط اتصال خط روی سکو، 
همچنی��ن نقاط اتصال در جزیره خ��ارک و انجام توپک رانی 
و آزمون های الزم، خط لوله یادش��ده ب��رای انتقال نفت خام 

عملیاتی و خط  لوله فرسوده به طور کامل غیرعملیاتی شد.
وی تصری��ح کرد: ب��ا راه اندازی خط لول��ه جایگزین در ۱۵ 
اس��فندماه ۱۴۰۰، ظرفیت تولید ش��رکت نفت فات قاره در 
منطقه خارک دو برابر و نش��ت نفت ب��ه دریا و آلودگی های 
محیط زیس��تی که مورد اعتراض س��ازمان محیط زیست و 

دیگر نهادهای نظارتی بود، متوقف شد.
تعمیرات اساسی در سکوی رشادت

مدیرعامل ش��رکت نفت فات قاره یکی دیگر از اقدام های 
مهم برای افزایش تولید را که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ انجام 
شد مرتبط با سکوی رشادت در منطقه الوان دانست و گفت: 
متأسفانه در دولت گذشته، به دلیل توجه نکردن و انجام نشدن 
به موقع تعمیرات اساسی، دیزل های گازسوز سکو غیرعملیاتی 
شد و در نتیجه، برق رسانی به پمپ های درون چاهی تعدادی 
از چاه های سکو با مشکل روبه رو شد که همین موضوع، تولید 

سکوی رشادت را به نصف کاهش داده بود.
مهدی زاده افزود: در همین باره نیز با پیگیری انجام ش��ده 
ضمن برگزاری مناقصه برای انجام تعمیرات اساسی دیزل ها، 
با انتقال یک دستگاه دیزل از منطقه خارک به سکوی رشادت 
و رفع بعض��ی ایرادها و نواقص فنی و تجهیز و راه اندازی آن، 
مشکل برق رسانی به چاه های رشادت برطرف و تولید سکوی 

رشادت بیش از دو برابر شد.
وی افزود: به این ترتیب با برنامه ریزی و تاش شبانه روزی 
هم��کاران مناطق عملیات��ی فات قاره، ه��ر دو اقدام در دو 
منطقه خارک و الوان که تأثیری بسزا در افزایش تولید فات 

قاره داشتند در دوره ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ انجام شد.
مدیرعامل ش��رکت نفت فات ق��اره در پایان از مدیرعامل 
شرکت ملی نفت برای اعتماد به مدیران و هیئت مدیره های 
ش��رکت های تابع در بازگرداندن برخی اختیارات شرکت های 
زیرمجموعه در حوزه پروژه ها و طرح ها قدردانی کرد و گفت: 
متأس��فانه در دولت گذش��ته و مدیریت های پیشین شرکت 
ملی نفت ایران، برخی اختیارها از ش��رکت های فرعی گرفته 
ش��ده بود و همی��ن موضوع کندی و در برخ��ی مواقع توقف 
کارها را به دنبال داشت که بدون شک رویکرد تازه در تسریع 
واگذاری و تکمیل پروژه ها بسیار مؤثر خواهد بود و آثار آن را 
در آینده نزدیک در به نتیجه رس��یدن سریع تر طرح ها شاهد 

خواهیم بود.

یک کارش�ناس ح�وزه انرژی گفت: مهم نیس�ت که 
چند درصد میدان در خاک هر کش�وری اس�ت، یعنی 
اینگونه نیس�ت که مثال اگر 1۰ درصد میدان در حوزه 
حاکمیتی ایران قرار دارد 1۰ درصد منابع هم متعلق به 
ما باش�د میدان به هر میزان که در خاک یک سرزمین 

باشد تفاوتی نمی کند.
مرتضی بهروزی ف��ر در گفت وگو با ایلنا، درباره اقدام اخیر 
عربس��تان در برنامه ریزی برای توسعه میدان مشترک آرش 
اظهار داش��ت: در مورد توس��عه حوزه مش��ترک هیچ قانون 
بین الملل��ی خاصی وجود ندارد، به عن��وان مثال نمی توانیم 
بگوییم یک حوزه مشترک در محدوده حاکمیتی چند کشور 
است و تا با هم توافق نداشته باشند امکان بهره برداری وجود 

ندارد. 
وی افزود: در نظر داشته باشیم که پارس جنوبی به عنوان 
بزرگترین حوزه گازی دنیا بین ایران و قطر مش��ترک است 
که هر دو کش��ور برنامه خاص خود را برای توسعه آن پیش 
می برند و هیچ گونه هماهنگی بین دو کش��ور وجود ندارد و 
هیچ قانونی هم دو طرف را ملزم نمی کند که با هم هماهنگ 

باشند. 
این کارش��ناس ح��وزه انرژی تاکید کرد: اینکه دو کش��ور 
هماهن��گ کنن��د و اهداف همراس��تایی داش��ته باش��ند و 
سیاس��ت ها یکی باش��د و با هم همکاری کنن��د غیرمعمول 
نیس��ت ولی قانونی وجود ندارد که بگوید چون یک کش��ور 
در توس��عه حضور ندارد دیگری نیز حق توسعه ندارد، مانند 
هم��ان اتفاقی که برای الیه نفت��ی پارس جنوبی افتاد. ایران 
تقریبا هیچ برداش��تی نداشته اما طرف مقابل صدها میلیون 
بشکه برداش��ت کرده است و هیچگونه قانون بین المللی هم 

زیر پا گذاشته نشده است.
وی گفت: مهم نیس��ت که چند درصد میدان در خاک هر 
کشوری اس��ت، یعنی اینگونه نیست که مثا اگر ۱۰ درصد 
میدان در حوزه حاکمیت��ی ایران قرار دارد ۱۰ درصد منابع 
هم متعلق به ما باش��د میدان به هر میزان که در خاک یک 
سرزمین باشد تفاوتی نمی کند. هر کشوری به هر میزان که 
بخواهد و می تواند از ذخایر آن برداش��ت می کند، به همین 
دلیل هیچ قانونی وجود ندارد که توسعه و برداشت از ذخایر 

مشترک را محدود کند. 
بهروزی فر خاطرنشان کرد: در هر حال به نفع مخزن است 
که به صورت همزمان با یک برنامه مشترک برداشت صورت 
گیرد در این حالت برداشتن صیانتی اتفاق خواهد افتاد اما با 
توجه به روابطی که ما با عربستان و کویت داریم  و با وجود 
تحریم ها وجود دور از ذهن است که با این دو کشور سر یک 
میز بنش��ینیم و بر س��ر این موضوع برنامه ریزی کنیم، ولی 

مسلما هر کشوری برداشت نداشته باشد ضرر کرده است.

ب��ه گزارش ایلنا، میدان گازی آرش- الدره در جنوب غربی 
جزی��ره خارک و در جن��وب میدان نفتی فراس��احلی ابوذر 
در آب های م��رزی بین ایران و منطقه س��ابقا بی طرف بین 
کویت و عربس��تان واقع شده اس��ت. ذخایر گاز طبیعی این 
میدان مش��ترک ۳۶۸ میلی��ارد مترمکعب و ذخیره نفت آن 
نیز نزدیک به ۳۱۰ میلیون بش��که برآورد می ش��ود و بر این 
اس��اس و طبق این مرز، حدود ۴۰ درصد تاسیس��ات نفتی 
و گازی موج��ود میدان آرش-الدوره در آب های س��رزمینی 
ایران قرار دارد. روز جمعه، ۲۵ مارس، وزرای انرژی عربستان 
سعودی و کویت طی قراردادی، درباره توسعه و بهره برداری 
از می��دان گازی الدوره در آب های خلیج فارس توافق کردند 
که پیش بینی  می شود از این میدان گازی روزانه یک میلیارد 
فوت مکع��ب گاز طبیع��ی و ۸۴ هزار بش��که میعانات گازی 

برداشت شود. 
در پی اعام برنامه عربس��تان و کویت؛ سعید خطیب زاده، 
سخنگوی وزارت خارجه ایران، توافق جدید عربستان سعودی 
و کویت با هدف توس��عه میدان مشترک گازی آرش/الدره را 
»غیرقانون��ی« خواند و گفت حق ای��ران برای بهره برداری از 
این میدان همچنان محفوظ اس��ت. وی تاکید کرده بود که 
بر اس��اس مذاکرات پیش��ین، هرگونه اق��دام در بهره برداری 
و توس��عه این می��دان باید با هماهنگی و همکاری هر س��ه 
کشور انجام شود. جواد اوجی وزیر نفت نیز در توئیتر نوشت: 
»مطالعات جامع میدان مش��ترک با حفاری چاه اکتشافی و 
انجام لرزه نگاری تکمیل شده و به زودی با نصب جکت )پایه( 
عملیات حف��اری در این میدان آغاز خواهد ش��د. گرچه ما 
مایل به مذاکره و همکاری برای توسعه میدان های مشترک 
هستیم و اقدامات یکجانبه، مانع طرح مذکور نخواهد شد.«

مدیرعامل شرکت نفت فالت قاره تشریح کرد؛
۲ اقدام اساسی در مناطق خارک و الوان به منظور افزایش تولید نفت

اما و اگرهای توسعه میدان گازی آرش

برنامه های وزارت نیرو برای 
تامین برق در سال جاری

وزیر نیرو  در حاش��یه جلسه کمیسیون انرژی مجلس 
شورای اسامی، برنامه های وزارت نیرو برای تامین برق 

در سال ۱۴۰۱ را تشریح کرد.
به گزارش ایلن��ا از وزارت نیرو، "علی اکبر محرابیان" 
وزیر نیرو در حاشیه جلسه کمیسیون  انرژی مجلس در 
جم��ع خبرنگاران افزود: مهم ترین مباحث مطرح ش��ده 
در جلس��ه کمیس��یون انرژی، ارائه گزارش عملکرد این 
وزارتخانه در س��ال گذشته و تش��ریح برنامه های وزارت 
نی��رو برای تامین برق در س��ال ۱۴۰۱ ب��ود. وی افزود: 
ب��ا همکاری دول��ت و مجل��س و اقدامات انجام ش��ده، 
خوش��بختانه زمستان امسال در بخش خانگی خاموشی 
نداش��تیم. در بخ��ش تولید هم کمتری��ن محدودیت را 
داش��تیم به نحوی که روز گذش��ته آماری در خصوص 
رش��د تولید فوالد ایران منتشر ش��د که مقام نخست را 
در دنیا کس��ب کرد و معنایش تامین انرژی و برق الزم 
برای این صنعت است. وی با اشاره به برنامه وزارت نیرو 
برای س��ال جاری، افزود: امیدواریم که با انجام اقدامات 
پیش بینی ش��ده بتوانیم فاصله بی��ن تولید و مصرف را 
به حداقل رس��انده و مش��کات مردم نس��بت سال های 
گذش��ته به صورت چش��مگیر کاهش پی��دا کند. وزیر 
نیرو ب��ا بیان اینکه برنامه های این وزارتخانه حول محور 
توسعه طرح های نیروگاهی است، عنوان کرد: پیش بینی 
ش��ده مجموعا ۶ هزار م��گاوات به ظرفی��ت نیروگاهی 
کش��ور اضافه شود.   محرابیان ادامه داد: ۴ هزار و ۵۰۰ 
م��گاوات آن در چارچوب طرح های نیروگاه های حرارتی 
اس��ت که بخشی از آن به بهره برداری رسیده و مابقی تا 
تابس��تان به بهره برداری خواهد رس��ید. وزیر نیرو ادامه 
داد: ۵۰۰ م��گاوات را پیش بینی کردی��م از نیروگاه های 
تجدیدپذیر به بهره برداری کامل برسد و ۱۰۰۰ مگاوات 
هم ارتقای توان نیروگاه های موجود است که با طرح های 
دانش  بنیان��ی ک��ه در ای��ن نیروگاه ها اجرا ش��ده، آماده 
تابس��تان س��ال جاری خواهیم بود. وی خاطرنشان کرد: 
بدون اضافه کردن س��وخت و س��رمایه گذاری گسترده، 
با اس��تفاده از روش های دانش بنی��ان ۱۰۰۰ مگاوات به 

ظرفیت نیروگاه ها اضافه خواهد شد.

وزیر برق عراق :
تا سال ها به گاز ایران نیاز داریم

وزی��ر برق عراق با بیان اینکه قیمت گاز ایران برای این 
کشور مناس��ب است تاکید کرد که کش��ورش تا سال ها 
به گاز ایران نیاز خواهد داش��ت. به گزارش ایسنا به نقل 
از الفرات نیوز، ع��ادل کریم، وزیر برق عراق در اظهاراتی 
گفت که گاز ایران برای نیروگاه های عراق مناسب است و 
قیمت آن نیز برای ما قابل قبول است. وی همچنین گفت 
که عراق تا سال ها به گاز ایران نیاز خواهد داشت. عادل 
کریم همچنین تاکید کرد که اوضاع برق عراق در تابستان 

امسال نسبت به سال های قبل بهتر خواهد شد.

ممنوعیت گاز طبیعی در 
ساختمان های جدید نیویورک

گروه ه��ای مدافع محیط زیس��ت اع��ام کردند کتی 
هوچول، فرماندار نیویورک به زودی بودجه ای را منتشر 
می کند که احتماال ش��امل برنامه ای برای ممنوعیت گاز 
طبیعی و س��ایر سوخت های فس��یلی در ساختمان های 
جدی��د نیویورک خواهد بود. به گزارش ایس��نا، مقامات 
دفتر فرماندار نیویورک اعام کردند هوچول سرگرم کار 
ب��ا مجلس برای نهایی کردن بودجه اس��ت اما نمی توان 
گف��ت آنها چه زمانی به توافق خواهند رس��ید. هوچول 
در سخنرانی ژانویه خود متعهد شده بود انتشار گازهای 
گلخانه ای از س��اختمان های جدید تا سال ۲۰۲۷ صفر 
ش��ود. تصمیم این ایالت همسو با ممنوعیت استفاده از 
گاز طبیعی در نیویورک سیتی که دسامبر گذشته اعام 
شد و ده ها شهر کوچکتر آمریکا در سال های اخیر گرفته 
می ش��ود که تاش می کنند اش��کال پاک ت��ر انرژی را 
جایگزین سوختهای فسیلی کنند. در کوتاه مدت قوانین 
جدی��د تاثیر چندانی در کاهش آالیندگی های نیویورک 
نخواهن��د داش��ت زیرا ش��امل س��اختمان های قدیمی 
متعددی نمی ش��ود و س��اختمان های جدی��د از برقی 
استفاده می کنند که در هر حال با سوختن سوخت های 
فسیلی تولید شده است. با این حال در بلندمدت انتشار 
آالیندگ��ی کاهش پیدا خواهد کرد زی��را قانون اقلیمی 
۲۰۱۹ ای��ن ایالت ملزم می کند کل تولید برق تا س��ال 
۲۰۴۰ از منابع پاک باشد که ۷۰ درصد آن از انرژی های 
تجدیدپذیر خواهد بود. صنعت گاز نیویورک هشدار داده 
است عدم اس��تفاده از گاز، هزینه های مصرف کننده را 
افزایش خواه��د داد زیرا گرمایش برقی بس��یار گران تر 
است. بر اساس گزارش رویترز، با بهبود اقتصاد از پاندمی 
کووید ۱۹، اس��تفاده از گاز در نیویورک از حدود ۳.۳۹ 
میلی��ارد ف��وت مکعب در روز در س��ال ۲۰۲۰ به ۳.۴۴ 
میلیارد فوت مکعب در روز در س��ال ۲۰۲۱ رش��د کرد، 
در حال��ی که می��زان مصرف در س��ال ۲۰۱۸ به رکورد 
۳.۶۳ میلیارد فوت مکعب در روز رسیده بود. مصرف گاز 
مسکونی و تجاری نیویورک در سال ۲۰۲۱ برای سومین 
سال متوالی کاهش یافت و به ۱.۹۷ میلیارد فوت مکعب 

در روز رسید که پایین ترین میزان از سال ۲۰۱۶ بود.

درخواست آلمان برای ممنوعیت 
واردات گاز اتحادیه اروپا از روسیه

وزارت دف��اع آلمان اعام کرد ک��ه اتحادیه اروپا باید 
درب��اره ممنوعیت واردات گاز روس��یه گفت وگو کند. به 
گزارش ایلن��ا از خبرگزاری رویت��رز، وزارت دفاع آلمان 
روز یکش��نبه )۱۴ فروردین م��اه( اعام ک��رد که پس از 
آنکه مقام های اوکراینی و اروپایی نیروهای روس��یه را به 
ارتکاب جنایات در نزدیکی کی یف متهم کردند، اتحادیه 
اروپا باید درباره ممنوعیت واردات گاز روس��یه گفت وگو 
کن��د. این وزارتخان��ه در توئیت��ی به نق��ل از مصاحبه 
کریستین المبرشت، وزیر دفاع آلمان گفت: باید پاسخی 
داده شود، چنین جنایاتی نباید بدون پاسخ باقی بماند. 
در ادامه این توئیت اشاره شده که المبرشت گفته است 
وزیران اتحادیه اروپا نیز باید درباره پایان دادن به تحویل 

گاز روسیه گفت وگو کنند.

افزایش دوباره قیمت نفت به 
دلیل نگرانی از تحریم های جدید

درخواس��ت ها ب��رای تحریم های جدید علیه روس��یه 
توس��ط جیک س��الیوان، مش��اور امنیت ملی آمریکا و 
امانوئ��ل مکرون، رئیس جمهور فرانس��ه، قیمت ها را در 
بازاره��ای نفت افزایش داد.  به گزارش ایلنا از بلومبرگ، 
درخواست ها برای تحریم های جدید علیه روسیه توسط 
جیک س��الیوان، مش��اور امنیت ملی آمری��کا و امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانس��ه، قیمت ها را در بازارهای 
نفت افزایش داد. تحریم های جدید احتمالی علیه روسیه 
بار دیگر به عنوان منب��ع نگرانی در بازارهای نفت مورد 
توج��ه قرار گرفت. نفت خام آمریکا با نزدیک ش��دن به 
۱۰۵ دالر، باالترین جهش خود را در دو هفته گذش��ته 
داش��ته اس��ت. نفت برنت نیز با افزایش سریع به باالی 
۱۰۸ دالر رس��ید اظهاراتی مبنی ب��ر تحریم های جدید 
آمریکا و اروپا علیه روسیه در افزایش قیمت ها موثر بود. 
جیک س��الیوان، مش��اور امنیت ملی آمریکا خاطرنشان 
کرد که تحریم های جدیدی علیه روسیه در هفته جاری 
پس از وقای��ع »بوچا« در اوکراین اع��ام خواهند کرد. 
سالیوان خاطرنش��ان کرد که تحریم های مذکور ممکن 
است حوزه انرژی را نیز پوشش دهد. سالیوان همچنین 
تاکی��د کرد که ایاالت متحده در تماس با متحدان خود 
به اعمال تحریم های اقتصادی علیه روسیه ادامه خواهد 
داد. اظهارات مش��ابهی از س��وی امانوئل مکرون، رئیس 
جمهور فرانس��ه بیان شد. وی گفت: وقایع بوچا مستلزم 
مجموعه ای جدید از تحریم ها و اقدامات بس��یار روشن 
علیه روس��یه است. مکرون خاطرنشان کرد که تحریم ها 
ممکن اس��ت خرید زغال س��نگ و نفت را پوشش دهد. 
شرکت ملی نفت عربستان سعودی، آرامکو، قیمت نفت 
س��بک خود در ماه آین��ده را ۹.۳۵ دالر در هر بش��که 
افزایش داده که به آس��یا ارسال می شود. در ماه آوریل، 
این رقم ۴.۴۰ دالر بود. معامله گران مورد نظر بلومبرگ 
نیز انتظار افزایش قیمت ها را داشتند. این اقدام عربستان 
سعودی پس از تصمیم ائتاف اوپک پاس برای افزایش 
تدریج��ی تولید نفت در هفته گذش��ته ص��ورت گرفت.  
اوپک پاس که متشکل از ۲۳ کشور به رهبری عربستان 
سعودی و روسیه است، درخواست های برخی کشورها از 
جمل��ه آمریکا را برای تس��ریع تولید جهت جلوگیری از 

افزایش قیمت ها را بی پاسخ گذاشت.

مذاکرات الجزایر و انی برای 
افزایش صادرات گاز به ایتالیا

شرکت سوناطراک الجزایر اعام کرد که با شرکت انی 
درباره افزایش صادرات گاز به ایتالیا مذاکره کرده است.

ب��ه گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، ش��رکت دولتی 
نفت و گاز الجزایر )سوناطراک( در بیانیه ای اعام کرد که 
سوناتراک با ش��رکت انرژی انی درباره چگونگی افزایش 
عرضه گاز به ایتالیا در کوتاه مدت و میان مدت گفت وگو 
کرده اس��ت. سوناتراک به جزئیاتی درباره حجم افزایش 
انتقال گاز اش��اره ای نکرد. لوئیج��ی دی مایو، وزیر امور 
خارجه ایتالیا ب��رای تأمین منابع جدید انرژی و کاهش 
وابستگی به روسیه با توجه به بحران اوکراین، اسفندماه 
اع��ام کرده بود که الجزایر، قطر، کنگ��و و آنگوال آماده 
افزایش عرضه گاز به ما هستند. وی تصریح کرده بود: در 
دو ماه آینده می توانیم وابس��تگی ایتالیا به گاز روسیه را 
به نصف کاهش دهیم و در زمستان می توانیم حتی بهتر 
عمل کنیم و دیگر به روسیه وابسته نخواهیم بود. الجزایر 

از بزرگ ترین تأمین کنندگان گاز ایتالیاست.

وزارت نیرو اعالم کرد؛
استفاده از المپ کم مصرف 

راهکاری مناسب برای کاهش 
مصرف برق

جایگزینی المپ های پرمصرف با انواع فوق کم مصرف 
ش��اید کمی هزینه بر به نظر برسد، اما با توجه به کاهش 
مصرف چشمگیر این المپ ها و همچنین طول عمر چند 
براب��ری آن ها، به ط��ور قطع این اقدام س��رمایه گذاریی 
ارزنده در نظام اقتصادی خانواده، اداره ها و حتی فضاهای 
عموم��ی و تجاری خواهد بود. به گزارش ایرنا، »مصطفی 
رجبی مشهدی« مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق 
ای��ران روزهای اخی��ر گفته بود: مصرف برق در کش��ور 
از ابتدای س��ال ج��اری تا پای��ان روز ۱۳ فروردین چهار 
درصد افزایش داش��ته اس��ت. وی افزود: از ابتدای سال 
تاکنون ۱۰ میلیارد کیلووات س��اعت برق مصرف شده و 
بیشترین مصرف برق  از ابتدای سال تا روز ۱۳ فروردین 
در اس��تان های تهران، فارس و زنجان ثبت ش��ده است. 
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: رشد مصرف برق 
در تهران، فارس و زنجان از ابتدای س��ال جاری تاکنون 
بی��ش از ۱۰ درصد بوده اس��ت . اکن��ون وزارت نیرو در 
گزارش��ی راهکارهای کاهش مصرف ب��رق را برای عموم 
جامع��ه معرفی کرده اس��ت ک��ه یکی از ای��ن راهکارها 
اس��تفاده از المپ ه��ای فوق کم مصرف اس��ت. در این 
گزارش آمده اس��ت: کارشناس��ان انرژی معتقدند بخش 
عم��ده مصرف برق خانگی در فصل گرم س��ال عموماً به 
۳ وس��یله پرکاربرد یعنی "کولر"،"یخچال" و "روشنایی" 
اختصاص دارد، به گونه ای که یخچال و فریزر به تنهایی 
۳۵ درصد، کولر ۳۵ درصد و روش��نایی ۱۵ تا ۲۰ درصد 
مصرف ب��رق خانگی را به خود اختص��اص می دهند. بنا 
بر برخی آماره��ا بخش خانگی، تجاری، اداری و عمومی 
کش��ور بیش از ۵۰ درصد برق تولیدی کشور را به خود 
اختصاص می دهند و این در حالی است که در کشورهای 
پیش��رفته، بخش عمده مصرف برق به بخش مولد یعنی 
تولی��د و صنع��ت اختصاص می یابد و ص��رف به حرکت 
درآم��دن چرخ ه��ای اقتص��اد و تولید ناخال��ص داخلی 
کشورها می شود. جایگزینی المپ های پرمصرف با انواع 
فوق کم مصرف ش��اید کمی هزینه بر به نظر برسد، اما با 
توجه به کاهش مصرف چشمگیر این المپ ها و همچنین 
ط��ول عمر چندین برابری آن ها، ب��ه طورقطع این اقدام 
سرمایه گذاریی ارزنده در نظام اقتصادی خانواده، اداره ها 

و حتی فضاهای عمومی و تجاری خواهد بود.

پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری در یک مطالعه، تاثیر یک محلول پلیمر 
زیستی سازگار با محیط زیست را در افزایش برداشت نفت بررسی کردند. مقاله 

حاصل از این پژوهش در یک مجله بین المللی منتشر شده است.
به گزارش ایس��نا، این مقاله که مس��تخرج از پروژه کارشناسی فرهود نوائی، دانشجوی 
کارشناس��ی مهندس��ی نفت دانشگاه حکیم س��بزواری اس��ت، با راهنمایی دکتر احسان 
اس��ماعیل نژاد، عضو هیات علمی گروه مهندس��ی نفت دانش��گاه حکیم س��بزواری و در 

همکاری با پروفسور "یان جین چوی" از دانشگاه Inha کره جنوبی نوشته شده است.
در این مقاله پژوهشی به بررسی تاثیر محلول پلیمر زیستی »زانتان گام« و سورفکتانت 
طبیعی گیاه چوبک در ش��رایط مخزن نفت پرداخته ش��ده اس��ت که ب��رای اولین بار در 
صنعت نفت معرفی می ش��ود. در این مقاله ضمن شناس��ایی ساختار شیمیایی و پایداری 

سورفکتانت طبیعی با تست های مختلف و یافتن غلظت بهینه، این ماده به پلیمر زیستی 
کارآمد زانتان گام اضافه ش��ده که ضمن پایداری حرارتی مناس��ب در دمای مخازن نفتی 
می تواند به خوبی در شوری های مخازن نیز عملکرد رئولوژیکی خود را حفظ کند و اهداف 
عملیات ازدیاد برداشت نفت را محقق کند. محلول حاصله از آزمایشات این مقاله پژوهشی 
با بهره بری از درصدهای پایین سورفکتانت طبیعی و پلیمر زیستی می تواند تا درصدهای 
قابل توجهی به افزایش بازیافت نفت کمک کرده و ضمن س��ازگاری با محیط زیس��ت در 

کاهش هزینه های ازیاد برداشت نیز مفید و مؤثر باشد.
 Journal بنابر اعام روابط عموم��ی وزارت علوم، این مقاله در مجله معتبر بین المللی
of Molecular Liquids با ضریب تاثیر ۶.۱۶۵ و رتبه بندی علمی Q۱ منتش��ر ش��ده 

است.
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بانک و بیمه خبر4

مدیر بیمه های کشتی و 
باربری بیمه تعاون منصوب شد

س��هیا ش��رفی به عنوان مدیر بیمه های 
کشتی و باربری شرکت بیمه تعاون منصوب 
ش��د. به گزارش رواب��ط عمومی بیمه تعاون، 
سهیا شرفی به عنوان مدیر جدید بیمه های 
کشتی و باربری این شرکت فعالیت خود را آغاز 
کرده است. شرفی، ۲۵ سال سابقه خدمت در 
صنعت بیمه داشته و در شرکت های بیمه ای 
چون ایران، معلم، نوین، توسعه و رازی مشغول 
به کار بوده است. او همچنین از سال ۱۳۸۷ به 
عنوان مدیر بیمه های کشتی، باربری و هواپیما 
به فعالیت تخصصی خود ادامه داده است. مدیر 
جدید بیمه های کشتی و باربری شرکت بیمه 
تع��اون، به عن��وان دبیر کارگ��روه بیمه های 
باربری سندیکای بیمه گران و نیز سخنگوی 
کمیسیون گمرکی و حمل و نقل اتاق بازرگانی 
ایران نیز شناخته شده و در کنار این موارد در 
نهادهایی چون پژوهشکده بیمه، سازمان بنادر 
و کشتیرانی، بانک ملی ایران و بانک صادرات 
به تدریس دروس مدیریت ریس��ک، مدیریت 
سازمان و بیمه های باربری، کشتی و هواپیما 
می پردازد. شرفی که دانش آموخته کارشناسی 
مدیریت بیمه اکو و کارشناسی ارشد مدیریت 
بازرگانی گرایش بیمه است، دوره های حقوق 
دریایی و بیمه های دریایی را نیز در موسسات 
معتبر خارجی گذرانده و مقاالت متعدد ISI نیز 

در نشریات علمی به انتشار رسانیده است. 

مدیرعامل بیمه رازی از همکاران 
مرکز ارتباط  تقدیر کرد

مدیرعامل بیمه رازی به واسطه تاش های 
شبانه روزی همکاران مرکز ارتباط ۲۴ ساعته 
بیمه رازی از این همکاران تقدیر و تشکر کرد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
رازی، در پی تاش های شبانه روزی همکاران 
مرک��ز ارتباط ۲۴ س��اعته بیم��ه رازی در ایام 
تعطیات نوروز، دکتر ناصرالدین اسامی فرد- 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه رازی 
به نمایندگی از دکتر علی جباری- مدیرعامل 
بیم��ه رازی ب��ا حضور در این مرکز از همکاران 
تقدیر و تشکر کرد. مرکز ارتباط ۲۴ ساعته بیمه 
رازی که در پایان سال ۱۳۹۹ راه اندازی شد ، 
در ایام نوروز ۱۴۰۱ بیش از هزار و ۷۰۰ تماس 
ورودی را پاس��خگو بوده  و این در حالی اس��ت 
ک��ه این مرکز ارتباط توانایی صدور بیمه نامه، 
پشتیبانی نمایندگان و شبکه فروش و پشتیبانی 

همراهان و بیمه گذاران بیمه رازی را دارد.

تداوم اجرای طرح تخفیف های 
بهاران در بیمه پاسارگاد

شرکت بیمه پاسارگاد به منظور تکریم ارباب 
رجوع و حلول بهار قرآن همزمان با بهار طبیعت 
ت��ا پای��ان فروردین ۱۴۰۱، نس��بت به اجرای 
ط��رح “تخفیف بهاران” اقدام نموده اس��ت. بر 
این اس��اس به منظور ارایه خدمات گس��ترده و 
افزایش رضایتمندی ، خریداران بیمه نامه های 
بدنه اتومبیل و همچنین بیمه نامه آتش سوزی 
)واحدهای مسکونی و غیرصنعتی( می توانند با 
مراجعه به شعبه ها و نمایندگی های بیمه پاسارگاد 
از تخفیف های ویژه این شرکت برخوردار شوند. 
کلیه هموطنان گرامی می توانند جهت کسب 
اطاعات بیشتر و دسترسی به نشانی شعبه ها 
و نمایندگی های این شرکت در سراسر کشور 
www. به پایگاه اطاع رسانی بیمه پاسارگاد

pasargadinsurance.ir مراجع��ه و ی��ا 
با مرکز ارتباط با مش��تریان پاسارگاد ۸۲۴۸۹ 

)۰۲۱( تماس حاصل نمایند.

معاون فنی و مشاور مدیرعامل 
در امور بازاریابی بیمه میهن 

منصوب شدند
رس��ول آریان پور مدیرعامل بیمه میهن با 
صدور احکامی جداگانه، عباس��علی فراشیانی 
و س��یدکاظم ملکوت��ی را ب��ه ترتیب به عنوان 
سرپرس��ت معاونت فنی و مش��اور مدیرعامل 
در امور بازاریابی این ش��رکت منصوب کرد.به 
گزارش روابط عمومی؛ مدیرعامل بیمه میهن 
در احکام صادره ابراز امیدواری کرده است که 
ایش��ان با اس��تعانت از پرودگار متعال و با بهره 
گیری از ظرفیت ها و سیاست های راهبردی این 
شرکت زمینه تحقق اهداف و رشد و تعالی بیمه 
میهن را بیش از پیش فراهم سازند. گفتنی است 
پیش از این مهدی گشادرو به مدت سه سال 
سرپرستی معاونت فنی بیمه میهن را بر عهده 
داشت. عباسعلی فراشیانی مدت ها در صنعت 
بیمه فعالیت داشته و سوابق اجرایی در بخش 
های مختلف شرکت سهامی بیمه ایران از جمله 
مدیر مجتمع شهید مطهری، مدیرکلی بیمه 
های اتومبیل و معاونت حقوقی و هماهنگی امور 
استانها، شعب و نمایندگی های بیمه ایران را در 
کارنامه کاری خود دارد. سیدکاظم ملکوتی نیز 
سابقه مدیرکلی بیمه های مسئولیت و مهندسی 
و انرژی و ریاس��ت مجتمع ولیعصر بیمه ایران 
و نیز مدیر بیمه های مهندس��ی، مسئولیت و 
انرژی و عضو هیئت مدیره و معاونت فنی بیمه 
تج��ارت ن��و را در کارنامه کاری خود دارد. بیمه 

میهن؛ بیمه هر ایرانی

حدود۱7هزارمیلیارد ریال 
جرایم  تسهیالت بدهکاران 
بخش کشاورزی بخشوده شد

ص��ورت  کش��اورزی  بان��ک  توس��ط 
گرفت:حدود۱۷هزارمیلی��ارد ری��ال جرایم  
تس��هیات بده��کاران بخ��ش کش��اورزی 
بخش��وده ش��د بانک کش��اورزی به منظور 
مس��اعدت ب��ا بدهکاران بخش کش��اورزی 
ک��ه دچ��ار حوادث غی��ر مترقب��ه از جمله 
خشکس��الی ش��ده ان��د و در اج��رای بند خ 
تبصره ۳۳ قانون برنامه شش��م توسعه بیش 
از ۷۳ه��زار میلی��ارد ری��ال از مطالبات خود 
را تعیی��ن تکلی��ف ک��رد.  به گ��زارش روابط 
عموم��ی و هم��کاری های بی��ن الملل بانک 
کش��اورزی،دراجرای ای��ن قانون و از چهارم 
اس��فند ماه س��ال گذشته تا ۶ فروردین سال 
۱۴۰۱ سود و متفرعات بیش از۱۰۰هزارفقره 
از تسهیات بدهکاران مشمول این قانون به 
مبلغی بیش از ۱۶۸۵۴میلیارد ریال بخشوده 
و به حس��اب مطالبات از دولت منظور ش��ده 
اس��ت.  بر اساس این گزارش،کشاورزانی که 
مش��تری بانک کشاورزی بوده و از این بانک 
تسهیاتی در بخش تولید دریافت کرده اند 
و به علت وقوع خشکسالی قادر به بازپرداخت 
بدهی خود در سال گذشته نشده اند،مشمول 

استفاده از این مساعدت   می شوند.

بانک هاي خصوصي نقش 
مؤثري در حمایت از 

سیاست هاي دولت دارند
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی 
و دارای��ی در دی��دار نوروزي با مدیران عامل 
بانک ه��اي خصوصي ب��ر همگرایي و تاش 
حداکثري بانک هاي خصوصي براي حمایت 
از سیاست هاي دولت تأکید کرد. به گزارش 
رواب��ط عموم��ي بانک دي، خاندوزي در این 
دیدار که به مناس��بت آغاز س��ال نو برگزار 
ش��د، با بیان این که مردم، ش��بکه بانکي را 
یکپارچ��ه مي بینن��د و یک نوع قضاوت مي 
کنند، یادآور ش��د: انتظار رییس جمهور نیز 
این است که همه نظام، یکسان باشند و نظام 
بانکي هم باید عملکرد یکس��ان و یکپارچه 
داش��ته باش��د. وزیر امور اقتصادی و دارایی 
اف��زود: بانک های خصوصی نقش موثری در 
حمایت از سیاست های دولت دارند و انتظار 
می رود در س��الی که نقش��ه اقتصاد کشور بر 
تولی��د، دانش بنیان و اش��تغال آفرین تمرکز 
دارد، بانک ه��ای خصوصی به عنوان بازوهای 
اجرایی نظام اقتصادی با تدوین سیاست ها و 
برنامه های هدفمند، دولت را در تحقق اهداف 
و ش��عار س��ال، بیش از پیش یاري کنند. وي 
افزود: باید با برگزاري نشست هاي منظم هم 
اندیش��ي و گفت و گو مح��ور به راهکارهای 

مناسب برای رفع مشکات دست یابیم.

رشد 58درصد تسهیالت 
قرض الحسنه در بانک اقتصادنوین

بانک اقتصادنوین در سال گذشته ۴۶۳۸ 
فقره تس��هیات قرض الحسنه به ارزش سه 
ه��زار و۵۷۳ میلی��ارد ریال پرداخت کرد که 
ارزش تس��هیات پرداختی نس��بت به سال 
۱۳۹۹ بیش از ۵۸ درصد رشد داشته است. 
به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، 
این بانک در سال گذشته در راستای تسهیل 
ازدواج جوانان، سه هزار و ۱۰۸میلیارد ریال 
تس��هیات قرض الحسنه ازدواج به سه هزار 
و ۸۰۵ نفر از واجدان ش��رایط پرداخت کرد. 
همچنین در سال ۱۴۰۰، بانک اقتصادنوین 
در راس��تای ایفای مسئولیت های اجتماعی 
خود و حمایت از اقش��ار آس��یب پذیر، ۸۳۳ 
فقره تس��هیات قرض الحسنه اشتغال زایی 
ب��ه ارزش ۴۶۵ میلی��ارد ریال به مددجویان 
کمیت��ه ام��داد امام خمینی )ره( و س��ازمان 

بهزیستی کشور پرداخت کرد.

اعالم ساعت کاری شعب بانک 
توسعه تعاون درماه مبارک رمضان

س��اعت کاری کارکنان ش��عب و س��تاد 
بان��ک توس��عه تعاون در م��اه مبارک رمضان 
اعام شد.براس��اس اعام امورسرمایه انسانی 
، ساعت کاری همکاران شعب در روزهای ماه 
مبارک رمضان از ساعت ۷ تا ۱۳:۳۰ می باشد 
و مش��تریان گرامی نیز می توانند از س��اعت 
۷:۳۰ال��ی ۱۲:۳۰ از خدمات حضوری بانکی 
در شعب بانک توسعه تعاون استفاده نمایند 
. ش��ایان ذکر اس��ت س��اعت کاری شعب در 
روزهای پنج ش��نبه جهت کارکنان از ساعت 
۷ تا ۱۲:۳۰ و جهت ارائه خدمات به مشتریان از 
ساعت ۷:۳۰ الی ۱۱:۳۰ می باشد . به گزارش 
روابط عمومی بانک توسعه تعاون،ساعت کاری 
کارکنان ستاد در ماه مبارک رمضان از ۷:۳۰ 
تا ۱۵:۱۵ است که با پایان یافتن ماه رمضان 
ساعت فعالیت شعب به روال گذشته باز می 
گردد. که براین اساس ساعت کاری کارکنان 
ش��عب درروزهای ش��نبه تا چهارشنبه ۷ الی 
۱۴:۳۰ خواهد بود و مش��تریان ارجمند نیز 
می توانند ازساعت ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ خدمات 

بانکی دریافت کنند.

خبرخبر

مدیرعامل بانك ملی ایران خبر داد:

مدیرعامل بیمه آسیا به حضور در بازار بیمه کشور عمان ابراز تمایل کرد
ب��ا توجه ب��ه توانمندی های باالی فنی و مالی 
بیمه آسیا، این شرکت آمادگی دارد خدمات بیمه 
ای خود را در بیرون از س��رزمین اصلی گس��ترش 
دهد. به گزارش  فوق العاده به نقل از  روابط عمومی 
بیمه آس��یا از مس��قط، مسعود بادین نایب رئیس 
هیات مدیره و  مدیرعامل بیمه آسیا و هیات همراه 
درماقات با علی نجفی سفیر کشورمان در عمان، 
بر حضور در بازار بیمه ای این کشور اعام آمادگی 
کردند. بنا بر این گزارش، مدیرعامل بیمه آس��یا 
در این دیدار  با ارائه گزارشی از فعالیت های این 
شرکت به عنوان بزرگ ترین بیمه خصوصی کشور 
اظهار داشت: بیمه آسیا با برخورداری از توانمندی 
های مالی و فنی باال از جمله برخورداری از کارکنان 
متخصص و با تجربه و ش��بکه گس��ترده و توانمند 
فروش توانسته است جایگاه ممتاز و ارزشمندی 
در ساختار اقتصادی به ویژه بازار بیمه کشور کسب 
کند. وی افزود: با توجه به برخورداری بیمه آسیا 

از این ظرفیت ها، این ش��رکت در حال بررس��ی 
حضور در بیرون از س��رزمین اصلی و گس��ترش 

خدمات بیمه ای خود در خارج از کشور از جمله 
کشورعمان است. در این دیدار که در محل سفارت 

ایران در مسقط برگزار شد و اسماعیل مهدوی نیا 
عضو هیات مدیره بیمه آس��یا نیز حضور داش��ت 
، علی نجفی س��فیر جمهوری اس��امی ایران در 
عمان ضمن اشاره به ظرفیت های موجود در روابط 
ایران و عمان برای گس��ترش مبادالت اقتصادی 
و تجاری میان دو کش��ور، نقش بیمه در تقویت 
همکاری اقتصادی و توسعه ارتباطات بخش های 
خصوصی دو  کش��ور را حائز اهمیت برش��مرد و از 
برنامه بیمه آسیا برای توسعه فعالیت در رابطه با 
همکاری اقتصادی ایران و عمان اس��تقبال نمود. 
گفتنی است، کشور عمان با برخورداری از منابع 
نفت��ی، گاز و معدن��ی در حال توس��عه اقتصادی و 
صنعتی خود در منطقه خلیج فارس اس��ت و به 
دلیل قرابت و ارتباطات دیرینه سیاسی و فرهنگی 
با ایران، زمینه های مختلف فعالیت های اقتصادی 
و تجاری فی مابین این دو کشور فراهم بوده و در 

حال گسترش است.

دکتر فرزین با اشاره به نامگذاری سال جدید به 
نام » تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین« از سوی مقام 
معظم رهبری ، اظهار داشت: یکی از اولویت ها و برنامه 
های اصلی پیش روی بانک در سال جاری، تکمیل 
سبد خدمات مالی و ارائه محصوالت جدید و نوین 
با هدف تامین نیازهای مالی بنگاه های اقتصادی و 
افزایش رضایت مش��تریان در راستای خلق تعالی 
ارزش اس��ت. به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ای��ران، دکت��ر محمد رضا فرزین در دیدارنوروزی با 
اعضای هیات مدیره و مدیران ارش��د بانک ضمن 
تبیین سیاس��ت های جدید برای اداره این بانک، 
اش��تغالزایی، کمک به افزایش تولید کش��ور، ایجاد 
۱۴۰۱ واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی و تامین مالی 
تخصصی گسترده برای مشتریان و آحاد مردم در 
قالب بانکداری جامع را از مهم ترین اهداف و اولویت 
های بانک در سال جاری برشمرد. وی در این دیدار 

ضمن قدردانی از تاش های همکاران ارزش آفرین 
بانک ملی ایران در تحقق اهداف سال  ۱۴۰۰، رویکرد 
اصلی بانک در سال جاری را رسیدن به سودآوری، 
تقوی��ت نظارت ها، مدیریت هزینه ها، کاهش نرخ 
تمام ش��ده پول، اس��تفاده از ظرفیت های داخلی و 
حرکت در مسیر حمایت از کاالی ایرانی در راستای 
تحقق منویات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
اعام کرد و گفت: اگر از تولید ملی حمایت ش��ود 
سرمایه گذاری رونق می گیرد و مسئله اصلی کشور 
که اقتصاد و معیش��ت مردم اس��ت روبه بهبود می 
رود و شاهد کاهش بیکاری خواهیم بود. مدیرعامل 
بانک ملی ایران تامین مالی تخصصی گسترده را در 
رونق تولید و رضایت مردم موثر دانست و گفت: به 
دنبال این امر فعالیت های تولیدی گسترش پیدا می 
کند که گامی عملی و مهم در حمایت از شعار سال 
است. فرزین گفت: یکی از اقدامات مهم بانک ملی 

ایران در سال جاری پشتیبانی از خلق ۱۴۰۱ کسب 
و کار مولد و اش��تغالزا در کش��ور است که این کار بر 
اساس آمایش سرزمینی و مزیت های هر منطقه از 
کشور صورت می گیرد. وی با اشاره به این که حوزه 
ارزی نقطه  قوت بانک ملی ایران است و باید تقویت 
شود، خاطرنشان کرد: با توجه به سند بودجه امسال 
کشور و به خاطر وجود  شبکه خارجی بسیار خوب 
و تعدد ش��عب ارزی  داخل کش��ور، بانک ملی ایران 
می تواند در  بخش ارزی، برای کشور و دولت ارزش 
آفرین باشد. وی در ادامه با اشاره به این که بانک ملی 
ایران با ظرفیت های موجود خود آمادگی کامل برای 
حمایت ویژه از فعاالن بخش فناوری اطاعات کشور 
را دارد، گفت: با تخصصی شدن شعب بانک در سال 
جاری و تخصیص شعبی به امور شرکت های دانش 
بنیان، س��بد خدمات اعتباری بانک و تامین مالی 
زنجیره ای را با اولویت حمایت از فعاالن فناوری نظیر 

شرکت ها و کسب و کارهای دانش بیان و استارتاپ ها 
به سمت تولید هدایت خواهیم کرد. فرزین همچنین 
با اشاره به این که بانک ملی ایران با تقویت بانکداری 
شرکتی، کمک رسان بنگاه های تولیدی است، اظهار 
کرد: بنگاه ها در همه نقاط کشور باید از خدمات مالی 
و مشاوره ای بانک ملی ایران بهره مند شده تا به تقویت 

اقتصاد کشور کمک کنند.

اشتغالزایی و تامین مالی تخصصی از مهمترین سیاست های بانک در سال جاری است

دکت��ر حج��ت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از اقدامات حمایتی و دستاوردهای توسعه ای بانک رفاه کارگران 
در س��ال ۱۴۰۰، قدردان��ی ک��رد. به گزارش روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، دکتر اسماعیل لل�ه گانی مدیرعامل بانک رفاه در 
نامه های جداگانه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش��ی از 
مهم ترین اقدامات حمایتی و دس��تاوردهای توس��عه ای بانک در 
سال ۱۴۰۰ در حوزه های مختلف را گزارش و دکتر عبدالملکی 

از این اقدامات و دستاوردها قدردانی کرد. براساس این گزارش، 
»عملک��رد اعتب��اری بانک رفاه کارگران در پرداخت تس��هیات 
حمایت��ی به اقش��ار کم درآمد و آس��یب پذیر، جوان��ان و به ویژه 
بازنشس��تگان و مس��تمری بگیران س��ازمان تامین اجتماعی«، 
»اج��رای ط��رح مادرآمد با هدف آزادس��ازی زنان زندانی جرائم 
مالی غیرعمد«، »اقدامات در حوزه مسئولیت های اجتماعی« و 
»مصوبات س��فر مدیران عالی بانک رفاه به اس��تان خوزستان در 

راستای توسعه شبکه راه ها، گسترش حمایت ها از بازنشستگان 
و مس��تمری بگیران تحت پوش��ش س��ازمان تامین اجتماعی و 
حمایت از صنعت پتروشیمی استان« از جمله اقدامات حمایتی 
و دس��تاوردهای توس��عه ای بانک رفاه کارگران در سال ۱۴۰۰ به 
ش��مار می روند که در نامه های دکتر لل�ه گانی مدیرعامل بانک 
ب��ه دکت��ر حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

مورد اشاره قرار گرفتند 

پژوهشكده بیمه منتشر کرد:

در کتاب مزیت اکوسیستم، پی می بریم چگونه 
کس��ب و کارها می توانند با ایجاد یک اکوسیستم 
ب��زرگ و پوی��ا از ش��رکای مختل��ف؛ مهارت ها، 
تجربیات، ظرفیت ها و شبکه های خود را تکمیل 
و ش��یوه های جدید کس��ب درامد را تجربه کنند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی پژوهش��کده بیمه، 
کت��اب »مزیت اکوسیس��تم؛ حفظ رقابت پذیری 
در رویارویی با ساختارش��کنی«، نوش��ته ارنورد 
د می��ر و پیت��ر ِج��ی ویلیامس��ون و ترجمه دکتر 
معصوم��ه حس��ین زاده ش��هری و دکت��ر فاطمه 
مش��کدانیان، توس��ط پژوهش��کده بیمه منتشر 
ش��د. این کتاب در ده فصل با عناوین »ضرورت 
پرداختن به ساختارش��کنی«، »ریشه های مزیت 

اکوسیس��تم«، »کش��ف ارزش جدید«، »شروع 
ی��ک مارپی��چ پرثمر«، »رش��د و مقیاس پذیری 
اکوسیس��تم«، »بهبود بهره وری اکوسیس��تم«، 
»مدیری��ت یادگی��ری و نوآوری اکوسیس��تم«، 
»درآمدزای��ی«، »رهب��ری یک اکوسیس��تم« و 
»قدرت و پتانس��یل اکوسیستم ها« تنظیم شده 
اس��ت. اکوسیستم های کسب و کار، قوانین رقابت 
در اقتصاد دیجیتالی امروز را بازتعریف می کنند. 
تح��ول دیجیتال هزینه ارتباط��ات و هماهنگی 
را به میزان چش��مگیری کاهش داده و اش��کال 
جدی��د از هم��کاری را امکان پذیر نموده که منجر 
ب��ه ظهور روش های جدیدی برای س��ازماندهی 
زنجیره های ارزش ش��رکت ها و روابط بین آن ها 

ش��ده است. اکوسیستم ها می توانند منابع جدید 
برای ایجاد ارزش مش��تری فراهم کنند، مدل ها 
جدید کس��ب و کار را خلق نمایند، به قابلیت ها و 
دانش های مختلف شرکا دست یابند و از اقتصاد 
ش��بکه ای عظیمی بهره ببرند. لذا موفقیت آینده 
بستگی به این دارد که شرکت ها در اکوسیستم ها 
بر اساس تعامل با شرکای مختلف که شایستگی ها 
و قابلیت های تازه ای به کسب و کارها می رسانند و 
باعث نوآوری و تحول می شوند، فعاالنه عمل کنند. 
مزیت اکوسیستم که محور این کتاب است نشان 
می دهد که چگونه مدیران باید مفاهیم حاکمیت 
و کنترل را به نفع استراتژی هایی که باعث جذب 
ش��رکا، ترغیب یادگیری و ارتقای س��امت کلی 

شبکه می شود را به کار گیرند. برای درک اقدامات 
عملی که مدیران می توانند برای دستیابی به این 
هدف انجام دهند، نویس��ندگان بر هشت شرکت 
مطرح از صنایع گوناگون در کش��ورهای مختلف 
هستند، متمرکز شده اند. عاقه مندان جهت تهیه 
این کتاب می توانند به کتابفروش��ی پژوهش��کده 
بیمه به نشانی تهران، سعادت آباد، میدان شهید 
حسن تهرانی مقدم )کاج سابق(، سرو غربی، پاک 
۴۳ مراجعه و یا با شماره تلفن ۲۲۰۶۶۰۶۳ داخلی 
۶۶۶ تم��اس حاص��ل فرماین��د. همچنین خرید 
اینترنتی این کتاب از طریق فروش��گاه اینترنتی 
https:// کت��اب پژوهش��کده بیم��ه به نش��انی

bookstore.irc.ac.ir/ امکان پذیر می باشد.

کتاب مزیت اکوسیستم، حفظ رقابت پذیری در رویارویی با ساختارشکنی

در این جلسه حجت االسام سید امین جوادی 
ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت سال نو 
و حلول ماه مبارک رمضان به آثار و برکات این ماه 
عظیم پرداخت و عنوان داشتند، این  ماه متعلق به 
خداوند می باشد که همه بندگان میهمان خدا می 
باشند و صاحب خانه تمامی برکات را برای پذیرایی از 
میهمانان مهیا نموده تا سبک بال باشند. در این ماه 
همه می توانیم از نعمات خداوند بهره برده و اگر از 
نعمات الهی بی نصیب باشیم کاهلی از ما می باشد.  
ایشان در ادامه گفتند: در ماه های دیگر باید دعا با 
تشریفات و در مکانی مقدس و در زمان خاصی باشد 
تا خداوند دعا را مستجاب کند ولی در این ماه این 
چنین نیست همه می توانند در این مهمانی وارد 

ش��ده و با هر زبان و اندیش��ه خود را به خدا نزدیک 
کنند.  پس باید از هر فرصتی برای نزدیکی و تقرب 
به خدا استفاده کنیم.  مدیرعامل موسسه اعتباری 
مل��ل در خص��وص اهمیت امر به معروف در جامعه 
باالخص به کارگزاران موسسه افزودند: امر به معروف 
باعث تسهیل در روند کار و جلوگیری از انحراف در 
مسیر خدمت به مردم عزیز می شود که در این بحث 
می بایست آبرو و حیثیت افراد مدنظر قرار گرفته 
و کاما محفوظ باشد. ایشان افزودند:در خصوص 
حق الناس در هر حال باید مقید بود. وظیفه ماست 
که در محل کار حق الناس را رعایت کنیم حتی اگر 
کسی برای دریافت خدمات معطل شود ما باید در 
پیشگاه خداوند پاسخگو باشیم. باید مواظب باشیم 

و مراقب رفتار و اعمال مان باشیم. حفظ و حراست 
از منابع می بایست به نحو احسن صورت پذیرد  و 
از اسراف جلوگیری کرد. عمر انسان مانند جوی آب 
روانیست که در حال گذر است. االن خداوند فرصت 
خدمتگزاری  را بر ما ارزانی داش��ته اس��ت پس باید 
از این فرصت اس��تفاده کنیم و به همدیگر کمک 
کنیم .  حجت االسام جوادی در خصوص عملکرد 
موسسه در سال ۱۴۰۰ بیان داشت: به لطف خداوند 
در س��ال گذش��ته به اهداف تعیین شده رسیدیم و 
توانستیم به برنامه ای که کارشناسان طراحی کردند 
با کمک یکدیگر و همراهی و همکاری همکاران عزیز 
به نتیجه برسانیم که این امر سبب رضایت مشتریان، 
س��هام داران و در نهایت رضایت خداوند اس��ت. و 

امیدواریم در س��ال ۱۴۰۱ به اهداف تعیین ش��ده 
همانند سال گذشته دست یابیم. ایشان افزود: اگر هر 
سازمان و موسسه و هرکس به وظایف خود درست 
عمل کند می تواند به رش��د و توس��عه کشورکمک 
نمای��د ک��ه این امر باعث تحقق نظرات مقام معظم 
رهبری خواهد شد و می توان ایران را به عنوان یک 
الگو معرفی نمود. مدیرعامل موسسه اعتباری ملل 
در خاتمه با آرزوی س��الی خوب و آرزوی موفقیت 
برای همه هموطنان عزیز ایرانی بیان داشت موسسه 
اعتباری ملل همه تاش خود را می نماید تا شعار 
سال ۱۴۰۱ »تولید دانش بنیان و اشتغال زایی« که 
توسط مقام عظمای والیت نام گذاری شده است را 

جامه عمل بپوشاند.

دیدار نوروزی مدیرعامل با کارکنان موسسه در سالن کنفرانس با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد 

قدردانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بانک رفاه کارگران

شماره ۹۵۸ 
چهار  شنبه 1۷ فروردین 1۴۰1

سال چهارم

دیدار مسعود بادین با سفیر جمهوری اسالمی ایران در عمان:

بانک پاس��ارگاد همراس��تا با سیاست های بانک مرکزی مبنی بر 
پیاده سازی سامانه مدیریت چک )صیاد( در بسترهای مختلف جهت 
تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات مدیریت چک های صیادی، 

امکان مدیریت این چک ها را در سامانه #۷۲۰* فراهم کرده است. 
س��امانه #۷۲۰* بانک پاس��ارگاد )آنی  بانک پاسارگاد( با بهره گیری 
از تکنولوژی USSD راه اندازی شده است و مشترکین اپراتورهای 
مختلف از جمله: همراه اول، ایرانس��ل و رایتل می توانند از خدمات 
آن بهره مند ش��وند. برای اس��تفاده از این س��امانه نیاز به نصب هیچ 
نرم افزاری بر روی گوش��ی تلفن همراه نیس��ت و فقط با شماره گیری 
کد دستوری #۷۲۰* بر روی تلفن همراه، بدون پرداخت هزینه  ای 
می توان وارد منوی این برنامه شده و از قابلیت های متفاوت آن استفاده 
کرد.  برای دسترسی به بخش مدیریت چک های صیادی در سامانه 
آنی بانک پاسارگاد، کافی است کد دستوری #۶*۷۲۰* را در تلفن 

همراه خود ش��ماره گیری کنید و بدین ترتیب امکان ثبت، تایید و 
انتقال چک های جدید را خواهید داشت.  گفتنی است پیش از این، 
دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تأیید و انتقال 
چک از طریق دس��تگاه های خودپرداز، اینترنت بانک، موبایل بانک، 
اپلیکیشن های موبایلی و شعبه های بانک پاسارگاد امکان پذیر بود و 
با ایجاد زیرساخت های الزم این امکان در سامانه آنی بانک پاسارگاد 
نیز فراهم شده و در اختیار مخاطبین عزیز قرار گرفته است.  هم وطنان 
محترم می توانند برای کسب اطاعات بیشتر به سایت بانک  پاسارگاد 
به نش��انی bpi.ir مراجعه و یا با مرکز مش��اوره و اطاع رس��انی بانک 

پاسارگاد به شماره ۸۲۸۹۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

سامانه #7۲۰* به سامانه صیاد متصل شد

روزنامه صبح ایران
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وزی�ر امور اقتص�ادی و دارایی از 
اجرای آزمایشی نظارت ادارات کل 
اس�تانی این وزارتخانه بر عملکرد 
بانک های دولتی در س�طح کش�ور 

خبر داد.
به گ��زارش وزارت ام��ور اقتصادی و 
دارایی، »س��ید احس��ان خاندوزی« در 
جلس��ه وبیناری ب��ا مدی��ران کل امور 
اقتص��ادی و دارایی اس��تان های وزارت 
اقتصاد، افزود: امسال متعهد هستیم که 
مبتنی بر یک نقش��ه راه، ادامه فعالیت 
بدهی��م؛ یعنی همکاری ما، حول برنامه 
راهبردی وزارتخانه تداوم خواهد یافت.

وی در ادامه تسهیل صدور مجوزها را 
پروژه ش��ماره یک وزارت اقتصاد خواند 
که توانس��ت هم��کاری بخش بس��یار 

زیادی از دستگاه ها را جلب کند.
خاندوزی ای��ن پروژه را ش��روع یک 
تحول مهم خوان��د و گفت: ما در میانه 
این راه هستیم و شما باید تاش کنید 
در اس��تان خودتان چراغ تسهیل مجوز 
ها را روشن نگاه دارید چرا که این یکی 
از اولویت های اصلی ما در س��ال ۱۴۰۱ 

است.
وی تصریح کرد: معتقدم مدیران کل 
اقتصادی اس��تان ها بای��د نقش مدعی 
العموم فعاالن اقتصادی اس��تان خود را 

ایفا کنند و آنجا که حق فعال اقتصادی 
در ه��ر رش��ته ای زیر پا گذاش��ته می 
شود، مدافع او باشند. وزیر اقتصاد دفاع 
از حقوق فعاالن اقتصادی در استان را، 
حرکت��ی امید بخش و تح��رک آفرین 
خوان��د و تأکی��د کرد: حرک��ت در این 
مس��یر باید به گونه ای باشد یک پیام و 
صدای یکپارچه به جامعه منتقل ش��ود 
و ه��ر جایی ک��ه مدیران کل اس��تانی 
احس��اس کردند نیاز اس��ت که از اهرم 
های دیگری برای دفاع از حقوق فعاالن 
اقتصادی اس��تفاده کنند؛ به ما منتقل 

کنند.
وی با اش��اره به موضوع مولد س��ازی 

ام��وال دولت به عن��وان معضلی جدی 
و دردی کهن��ه، اظه��ار داش��ت: برای 
حل این مش��کل، پیش نویس��ی آماده 
کرده ایم که در س��تاد اقتصادی دولت 
مطرح ش��د؛ همچنین با رؤسای دو قوه 
مقننه و قضائیه هم جلس��ات مستقلی 
برگ��زار کرده ایم برای اینک��ه بتوانیم با 
اختیارات بیش��تری در موض��وع مولد 
سازی و فروش اموال مازاد ورود کنیم. 
وزیر اقتص��اد با تأکید ب��ر بُعد نظارتی 
وزارت  اس��تانی  کل  ادارات  عملک��رد 
اقتص��اد گفت: ما یک مح��ور جدیدی 
را در ۶ فروردی��ن م��اه اباغ کردیم که 
در ۶ ماهه اول امس��ال بطور آزمایشی 

در هفت اس��تان اجرا خواهد ش��د و در 
این اس��تان ها، دفاتری برای نظارت بر 
حوزه پولی و بانکی ایجاد خواهد ش��د 
تا ما بتوانی��م عملکرد بانک های دولتی 
اس��تان را نیز توسط ادارات کل استانی 
خود رص��د و تحلیل کنیم. خاندوزی با 
طرح درخواس��ت از مدیران کل استانی 
وزارت اقتصاد برای استفاده از اختیارات 
تفویض شده به خود در زمینه استمهال 
و تقس��یط مالی��ات تولیدکنن��دگان به 
منظور حمایت از آنها گفت: باید نهایت 
دق��ت را به خرج دهیم ت��ا فقط تعداد 
مع��دودی از تولیدکنن��دگان واقعی در 
استان ها از این امکان بهره مند شوند.

راه اندازی دفاتر نظارتی بر حوزه پولی و بانکی در سراسر کشور
وزیر اقتصاد خبر داد:

اقتصـاد کالن
روزنامه صبح ایران

قیمت س�که روز گذش�ته با افزایش ۲۸۰ هزار تومانی نس�بت به دوشنبه به 1۲ 
میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید.

به گزارش ایرنا، روز گذش��ته ارزش هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید به ۱۲ 
میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۲ میلیون 

و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد.

همچنین نیم سکه بهار آزادی هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و 
۱۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان قیمت خورد.

ع��اوه ب��ر این، در بازار طا نیز نرخ هر گرم ط��ای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۲۹۹ هزار 
تومان رسید و قیمت هر مثقال طا نیز پنج  میلیون و ۶۳۰ هزار تومان شد.
اُنس جهانی طا نیز با قیمت یک هزار و ۹۳۱ دالر و ۷۴ سنت معامله شد

نوسان قیمت سکه در کانال ۱۲ میلیون تومانی
خبر

خبر حق رای جذابیتی برای اقبال به 
صندوق های قابل معامله بورسی

رئی��س اداره بازرس��ی صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
س��ازمان بورس گفت: اقدام س��ازمان بورس برای فراهم 
ک��ردن اعمال رای غیردولتی ها در صندوق های دارا یکم 
و پاالیش یکم، جذابیتی اس��ت که پی��ش از این وجود 

نداشته و مانعی برای جذب سرمایه گذاران شده است.
عل��ی اکبر ایرانش��اهی در گفت وگو با ف��ارس،  درباره 
اینکه چرا واحدهای سرمایه گذاری صندوق پاالیش یکم 
و دارا یکم کمتر از ارزش ذاتی قیمت می خورند، توضیح 
داد: این س��وال سختی است و به راحتی نمی توان به آن 
پاس��خ داد که چرا این فاصله اتف��اق افتاده، ولی یکی از 
علل اصلی آن نداش��تن حق رای برای افرادی است که 
حتی به صورت عمده، سهام این صندوق ها را خریداری 

کردند.
به گفته وی،  افراد اگر سهام خود شرکت های پاالیشی 
را به صورت درصدی داش��ته باشند می توانند حق رای 
در مجامع داش��ته باش��ند، ولی با وجود دارا بودن سهام 
قابل توجه از صندوق های دارا یکم و پاالیش��ی یکم که 
درصدی از س��هام هر کدام از این ش��رکت هاست، نمی 

تواند در مجامع حق رای داشته باشد.
به عنوان مثال در صندوق ه��ای معمولی دارنده واحد 
ممت��از که دولت اس��ت، حقوق مالکانه خ��ود را اعمال 
می کند، در مورد غیر هم ش��رایط خاصی وجود دارد که 
از ابتدای س��ال ۱۴۰۲ می توانند اعم��ال حقوق مالکانه 
انجام دهند و یکی از دالیل آن هم قاعدتا همین است. 
رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری اضافه 
کرد: بحث دیگر این است که این صندوق غیرفعال بوده 
و در جایی که ممکن اس��ت، نیاز باش��د تا ترکیب سهام 
را تغیی��ر ده��د این اتفاق امکان پذیر نبوده اس��ت، چرا 
که ترکیب س��هام این صندوق ثابت است و اینها عوامل 
مختلفی هس��تند که وجود دارند. بخش��ی از این فاصله 
ه��م معموال در صنعت رخ می ده��د، اما این فاصله زیاد 
نیس��ت. به عنوان مثال فاصله پن��ج درصدی بین ارزش 
خال��ص روز NAV و قیمت بازار معمول اس��ت. اما در 
ای��ن صندوق ه��ا فاصله قیمت ت��ا NAV حتی به ۱۵ 

درصد هم رسیده است. 
وی گفت: بنابراین بخشی از این فاصله طبیعی است، 
منتهی شاید دلیل عمده اینکه این فاصله در بخش هایی 
از یک حدی باالتر رفته؛ جو روانی باش��د. یعنی وقتی به 
این فاصله نگاه می کنیم شاید توجیهی نداشته باشد که 
صندوق پاالیشی به نس��بت صندوق های سهامی  دیگر؛ 
در طبقه صندوق های س��هام قرار بگیرند. از نظر بازدهی 
NAV بیش��ترین بازده��ی را دارند، ول��ی اگر بخواهیم 
تفاوت قیمت بازار اول س��ال ۱۴۰۰ تا پایان همین سال 
را درنظر بگیریم که به چه بازدهی ای رس��یده؛ در قیاس 
بازدهی NAV اول و آخر سال می بینیم بازدهی ای که 

قیمت ایجاد کرده کمتر است.
ایرانش��اهی با اش��اره به نبود بازارگردان برای این دو 
صندوق گفت: یک عامل مهم دیگر در فاصله ایجاد شده، 
این است که بازارگردان در صندوق ها وجود ندارد و خود 
صندوق بازارگردنی می کند، درحالی که منابع کافی در 
اختیار ندارد. اینها عواملی هس��تند که باعث ش��ده این 

فاصله اتفاق بیافتد.
رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری درباره 
تصمیات اتخاذ ش��ده از سوی س��ازمان بورس به منظور 
اعمال رای غیردولتی ها و اثرگذاری آن در کاهش فاصله 
ایجاد شده، اظهار داش��ت: اعمال رای غیردولتی ها باید 
با شروط پیشنهاد ش��ده صورت بگیرد، یعنی واحدهای 
ممت��از از دولت به بخش خصوصی منتقل ش��ود، وقتی 
یک صندوق س��هامی   بخش خصوصی که در حدود ۱۰ 
هزار میلیارد تومان پاالیش��ی اندازه صندوق آن است و 
صندوق سهامی  به این اندازه نداریم و ایجاد صندوقی با 
این اندازه هم کار هر کس��ی نیست؛ این صندوق اگر در 
اندازه بزرگتری ایجاد ش��ود بازده��ی قابل توجهی برای 

مدیرش خواهد داشت. 

گامی برای شفافیت در بورس
 نمایش نامحدود مظنه ها 

اجرایی شد
قوه قضاییه اعام کرد که در راس��تای اجرای دس��تور 
رئیس دس��تگاه قضا برای ش��فافیت در بورس، نمایش 

نامحدود مظنه ها اجرایی شده است.
مرکز رس��انه قوه قضاییه اعام ک��رد: اتفاقی مهم در 
راستای عادالنه شدن دسترسی به کلیه سفارشات خرید 
و فروش در بورس از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ و بنابر مصوبه 
هی��ات مدیره س��ازمان بورس، پ��س از دو دهه انحصار 
در مش��اهده سفارش��ات برطرف ش��د. از این پس تمام 
معامله گران آناین به تمام س��فارش های خرید و فروش 
در سامانه های معاماتی بر خط کارگزاران دسترسی پیدا 
کردند. تا پیش از این فقط کارگزاری ها امکان مش��اهده 
همه سفارش ها را داشتند و صرفا ۵ ردیف اول سفارشات 

خرید و فروش برای مردم قابل رویت بود
در همین راستا و براس��اس دستورات رئیس دستگاه 
قضائیه، نمایش عمق مظنه نمادهای معاماتی از تاریخ 
۱۵ فروردین ۱۴۰۱ از ۵ مظنه برتر به نمایش نامحدود 
مظنه های خرید و فروش سهام در سامانه های معاماتی 
آناین کارگزاری ها تغییر یافت. پیش از این قرار بود تنها 
۲۰ مظنه س��هام برای معامله گران ب��ر خط )آناین( به 
نمایش گذاش��ته شود، اما با اعام مدیر نظارت بر بورس 
ها و بازارهای س��ازمان بورس و اوراق بهادار، این تعداد 
ب��ه نمایش نامح��دود مظنه های خرید و فروش س��هام 
تغییر یابد. به گفته کارشناس��ان، دسترسی تمام معامله 
گران به عمق سفارش��ات باعث می ش��ود روند قیمتی و 
حجمی معامات بطور ش��فاف برای همگان قابل رویت 
و پیش بینی باش��د. در این شرایط سهامداران به آسانی 
قادر به تشخیص شرایط روانی بازار خواهند بود و چنین 
اقدامی باعث حذف تبعیض ورانت اطاعاتی می  ش��ود و 
با دسترسی سهامداران حقیقی رانت اطاعاتی بی معنی 

خواهد بود.
همچنین با افزایش عمق مظنه شفافیت بیشتر می شود 
و آنچه که تاکنون در دس��ترس کلیت بازار نبوده و فقط 
در اختیار کارگزاری ها بوده است، در اختیار مردم عادی 
و فع��االن بازار س��رمایه خواهد ب��ود و نمایش نامحدود 
مظنه در س��اختار کلی می تواند ب��ه عدالت اطاعاتی و 

تقسیم شرایط یکسان منجر شود

نجات بورس از چاله سقوط 
ش��اخص کل بورس روزی پرنوس��ان را پش��ت س��ر 
گذاش��ت و در حالی ک��ه در س��اعات ابتدایی معامات 
ت��ا یک میلیون و ۴۶۵ هزار واح��د کاهش یافته بود در 
ادامه توانس��ت روندی صعودی ب��ه خود بگیرد و به رقم 
یک میلیون و ۴۷۱ هزار واحد برس��د. به گزارش ایسنا، 
ش��اخص کل بورس روزگذش��ته با ۲۶۳۳ واحد افزایش 
ت��ا رقم یک میلی��ون و ۴۷۱ هزار واح��د افزایش یافت. 
ش��اخص کل با معیار هم وزن هم با ۲۵۶۲ واحد صعود 
به رقم ۳۷۵ هزار و ۸۲۸ واحد رس��ید. معامله گران این 
بازار ۵۴۷ هزار معامله به ارزش ۵۹ هزار و ۵۱۲ میلیارد 
ریال انجام دادند. پاالیش نفت اصفهان، مخابرات ایران، 
گروه مپنا و شرکت ارتباطات سیار ایران نسبت به سایر 
نمادها بیش��ترین تاثیر مثبت و در مقابل توسعه معادن 
و فلزات، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و فوالد مبارکه 
اصفهان نسبت به س��ایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 
روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه شاخص 
کل فرابورس هم که در ساعات ابتدایی معامات روندی 
نزولی داش��ت در ادامه توانست روندی صعودی به خود 
بگیرد و در نهایت ب��ا ۹۱ واحد افزایش به رقم ۱۹ هزار 
و ۷۸۱ واحد رسید. در این بازار ۲۵۰ هزار معامله انجام 
ش��د که ۱۹ ه��زار و ۵۷۴ میلیارد ریال ارزش داش��ت. 
سنگ آهن گوهرزمین، شرکت آهن و فوالد ارفع، گروه 
توسعه مالی مهر آیندگان، پاالیش نفت شیراز و صنعتی 
مینو نسبت به س��ایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در 
مقاب��ل پلیمر آریاساس��ول و تولید نی��روی برق دماوند 
نس��بت به س��ایر نمادها بیش��ترین تاثیر منفی را روی 

فرابورس گذاشتند

قیمت جهانی طال کمی پایین آمد
قیمت هر اونس طا روز گذشته با ۰.۱۰ درصد کاهش 
به ۱۹۳۰ دالر و ۷۶ س��نت رسید. به گزارش رویترز، در 
حالی که به دنبال تقویت احتمال تحریم مجدد روس��یه 
دالر تقویت شده و تحلیلگران انتظار دارند فدرال رزرو با 
ه��دف مهار تورم نرخ بهره را باز هم افزایش دهد قیمت 
طا اندکی کاهش داش��ت. قیمت هر اونس طا با ۰.۱۰ 
درصد کاهش به ۱۹۳۰ دالر و ۷۶ س��نت رسید. قیمت 
فلز زرد در معامات آتی امروز برای تحویل در ماه ژوئن 
با ۰.۰۵ درصد رش��د به ۱۹۳۴ دالر و ۹۰ سنت رسید. 
در حال��ی ک��ه زمزمه هایی در مورد وض��ع تحریم های 
بیشتر علیه روسیه به گوش می رسد ارزش دالر پس از 
۳ جلس��ه متوالی افزایش بدون تغییر ماند. تقویت دالر 
موجب کاهش جذابیت طا برای خریدارانی می ش��ود 
که از ارزهای غیردالری استفاده می کنند. آمریکا و اروپا 
در حال برنامه ریزی برای وضع تحریم های جدید علیه 
مس��کو به دلیل آنچه ارتکاب جنایات جنگی از س��وی 
نظامیان روس خوانده می شود هستند. سوددهی اوراق 
قرضه دو س��اله خزانه داری آمریکا ب��ه باالترین رقم از 
اوایل س��ال ۲۰۱۹ رسیده و س��وددهی اوراق قرضه ده 
ساله نیز شاهد رشد بوده است. باال رفتن سوددهی اوراق 
قرضه هزینه فرصت س��رمایه گذاری در بازار طا را باال 
می برد. رش��د شاخص ها در بورس وال استریت نیز در 
کاهش جذابیت بازار طا موثر بوده اس��ت. دو ش��اخص 
نزدک و اس اند پی ۵۰۰ شاهد رشد بوده اند. قیمت فلز 
نقره امروز با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۴ دالر و ۴۸ س��نت 
رس��ید. قیمت پاتین با اندک��ی تغییر به ۹۸۶ دالر و ۶ 
س��نت رسید. قیمت پاالدیوم هم امروز ۰.۷ درصد رشد 

داشت و به ۲۲۸۹ دالر و ۶۸ سنت رسید

یوان دیجیتال وارد سومین 
مرحله آزمایشی شد

تا پایان س��ال ۲۰۲۱، ۲۶۱ میلی��ون کیف پول یوان 
دیجیتال توسط افراد باز شده است و مجموع تراکنش ها 
به ح��دود ۸۷.۵۷ میلیارد ی��وان )۱۳.۷۶ میلیارد دالر( 
رس��یده اس��ت.  به گزارش چاینادیلی، انتظ��ار می رود 
 renminbi گس��ترش منظم آزمایش های دیجیت��ال
در چین باعث پیش��رفت تحقیق و توسعه و کاربردهای 
گسترده آن شود، چون این کشور در تاش است تا یک 
 e-CNY اکوسیس��تم قوی برای ارز دیجیت��ال خود یا
ایجاد کند. در گروه سوم، مناطقی که برای آزمایش های 
e-CNY انتخاب ش��ده اند، تیانجی��ن، چونگ کینگ، و 
گوانگژو، استان گوانگدونگ هستند. بانک مرکزی چین، 
روز ش��نبه فهرس��ت مناطق جدید را برای آزمایش های 
e-CNY را منتش��ر کرد. همچنی��ن در میان آنها فوژو 
و ش��یامن در اس��تان فوجیان و شش ش��هر مربوط به 
نوزدهمین دوره بازی های آس��یایی که در ماه سپتامبر 
در اس��تان ژجیانگ برگزار می ش��ود - هانگژو، نینگبو، 
ون��ژو، ه��وژو، شائوکس��ینگ و جی��ن ه��وا- هس��تند. 
Zhangjiakou، اس��تان هب��ی و پک��ن نی��ز ب��ه این 
لیست اضافه شده اند. تحلیلگران باور دارند که گسترش 
آزمایشی به عملکرد و امنیت e-CNY به طور کامل تر 
و در گستره وسیع تری کمک خواهد کرد. انتظار می رود 
پس از آزمایش های فراوان در بانک مرکزی و بانک های 
تجاری، چرخه انتشار و گردش کامل رنمینبی دیجیتال 
برای ورود گس��ترده به آن شکل بگیرد. قبل از دور سوم 
مناطق آزمایش��ی، چین یوان دیجیتال را در ۱۰ منطقه 
آزمایش��ی و همچنی��ن مکان ه��ای بازی ه��ای المپیک 

زمستانی ۲۰۲۲ پکن در دسترس قرار داد.

مفقودی اردبیل
ب��رگ س��بز خ��ودرو س��واری پ��ژو ۲۰۶ ب��ه 
رن��گ نق��ره ای متالیک م��دل ۱۳۸۲ بش��ماره 
موت��ور ۱۰FSJ۵۴۴۳۲۴۴۶ و بش��ماره شاس��ی 
۸۲۶۲۶۷۸۱ ش��ماره انتظامی ۹۱ ایران ۵۴۶ ق 
۴۵ بنام محمد بابائی کرم شاهلو مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمان 

های فاقد سند رسمی 
آگه��ی موضوع ماده ۳ قان��ون و ماده ۱۳ آئین 
نام��ه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی 

و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می برابر رای 
م��ورخ   ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۵۵۰۰۲۴۳۷ ش��ماره 
۱۴/۱۲/۱۴۰۰ هی��ات اول / دوم موض��وع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مارد تصرف��ات مالکانه بامعارض متقاضی 
آق��ای ف��رخ جافری فرزن��د علی احمد بش��ماره 
شناس��نامه ۱۰۱۸ صادره از ته��ران  در یک باب 
خانه به مس��احت ۱۳۱/۱۲ متر مربع پاک ۸۸۹ 
فرعی از ۴۳ اصلی مفروز و مجزی شده خریداری 
از مالک رس��می خانم مریم حس��ن محمد محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در 

صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماده اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدی��م نمایند. بدیهی 
اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذک��ور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  
تاریخ چاپ نوبت اول :1۴۰1/۰1/1۷
تاریخ چاپ نوبت دوم:1۴۰1/۰۲/۰۲

سیدعلی موسوی
رئیس ثبت اسناد و امالک 

دولت س�یزدهم از میان همه ابزارهایی که برای 
حمایت از بورس تهیه و تدوین کرده اس�ت، وضع 
مالی�ات از بازاره�ای موازی و س�پرده های بانکی 
حقوقی ه�ا می تواند ب�ه عنوان بهتری�ن کمک به 
بورس ی�ا به تعبیر بهت�ر کمک به تولی�د، کنترل 
بازارهای غیر مولد یا بخش سفته بازانه آنها تلقی 

شود.
"نیما میرزایی" کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با 
پایگاه خبری بازار سرمایه ایران به اخذ مالیات از سپرده 
ه��ای بانکی حقوقی ها و تاثیر آن بر روند معامات بازار 
س��رمایه اش��اره کرد و افزود: به صورت سنتی بازارهای 
سفته بازانه سکه، دالر و حتی سپرده های بدون ریسک 
در ای��ران از تورهای مالیاتی دور بوده اند و س��وداگران 
اق��دام به تزریق بخش قابل توجهی از نقدینگی خود در 

این بازار ها می کنند.
میرزایی با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات حمایتی 

خ��وب و موثری از بورس در دس��تور کار خود قرار داد، 
خاطرنش��ان کرد: از می��ان همه ابزاره��ا، وضع مالیات 
بازدارن��ده ب��ر این بازارها م��ی تواند به عن��وان بهترین 
کمک به بورس یا به تعبیر بهتر کمک به تولید، کنترل 
بازارهای غیر مولد یا بخش سفته بازانه آنها تلقی شود.

این کارش��ناس گف��ت: این موضوع بای��د مورد توجه 
باش��د که مهم ت��ر از پهن کردن تور مالی��ات برای آنها، 
میزان مالیات در نظر گرفته ش��ده برای هر بخش باعث 
می ش��ود تا جذابیت بازارهای مورد اش��اره برای جذب 

نقدینگی غیرمصرفی به کمترین میزان برسند.
وی اظهار داشت: در کنار این موضوع کاهش نرخ بهره 
بدون ریس��ک نیز منابع زیادی را می تواند آزاد کند که 
در ص��ورت کنترل بازار های م��وازی، بخش قابل توجه 
آن به دلیل جنس سرمایه گذاران آن به سمت بورس و 

تولید حرکت خواهد کرد.
وی به اقدام س��ازمان ام��ور مالیاتی در زمینه معافیت 

مالیات س��ود س��پرده های بانکی صندوق های سرمایه 
گذاری اشاره کرد و گفت: این مصوبه یکی از بزرگترین 
اقدامات حمایتی و تکمیلی دولت در کنار بسته حمایتی 

مصوب شده در زمستان بود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه اظهار داش��ت: با توجه 
ب��ه حجم باالی نقدینگ��ی حفظ و اضافه ش��ده به این 
صندوق ه��ا و س��رمایه گذاری درص��دی از صندوق های 
درآمد ثابت در سهام طبیعتاً سهام حاضر در صندوق ها 

نیز با استقبال مضاعفی رو به رو خواهند شد.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه دولت س��یزدهم در ماه های 
اخیر، بازار س��رمایه را به عن��وان اولویت دوم اقتصادی 
خ��ود قرار داده اس��ت، افزود: دولت پ��س از مهار تورم، 
اقدامات حمایتی خوب و موثری از بورس داش��ته است 
که ش��اخص ترین آن مصوبات ۱۰بن��دی بود و مانع از 
کاهش ۴۰ همت از س��ود ش��رکت های بورسی در سال 

جاری شد.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به بند قانون بودجه 
1۴۰1 درب�اره ضرب االج�ل ۲ ماهه به مالکان مس�کن 
مهر، گفت: چنانچه تا خرداد مالکان نس�بت به فروش 
اقس�اطی اقدام نکنند، س�ود تس�هیالت مسکن مهر 

آنها به 1۸ درصد افزایش می یابد.
به گزارش تسنیم، محمود شایان با اشاره به بند ۴ تبصره 
۱۱ قان��ون بودجه ۱۴۰۱ مبنی ب��ر ضرب االجل ۲ ماهه به 
مالکان مس��کن مهر ب��رای تبدیل قرارداد تس��هیات بانک 
مسکن به قرارداد اقس��اطی مسکن، اظهار کرد:  ۲۴۳ هزار 
نفر از مش��تریان بانک مس��کن هنوز مس��کن مه��ر خود را 
قس��ط بندی نکرده اند که ۱۶۲ هزار واحد از این تعداد هنوز 
واحدهای آنها تکمیل و تحویل نش��ده که مشمول این بند 
قانون��ی نیس��تند. وی افزود:  ۸۱ هزار نف��ر از مجموع ۲۴۳ 
هزار نفر، واحدهای مس��کونی مهر را تحویل گرفتند که بنا 
ب��ه دالیل مختلفی از جمله فروش واحد و دیگر موارد هنوز 
موفق به دریافت دفترچه قس��ط نش��دند. این افراد موظف 
هستند تا خردادماه امسال نسبت به دریافت دفترچه قسط 
اق��دام کنن��د. در غیر اینص��ورت و بعد از خرداد نرخ س��ود 

تسهیات برای این افراد ۱۸ درصد محاسبه می شود.
وی تصریح کرد: منابع حاصل از دریافت تسهیات مسکن 
مه��ر به صندوق ملی مس��کن برمی گ��ردد و برای تکمیل و 
تولی��د واحدهایی ک��ه دولت در برنام��ه دارد هزینه خواهد 

شد.
در بن��د ۴ تبص��ره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده اس��ت: 
مال��کان واحدهای تکمیل ش��ده مس��کن مهر ک��ه دارای 
خدمات زیربنایی هس��تند موظفند تا پایان خردادماه سال 
۱۴۰۱ برای تبدیل تس��هیات دریافتی از بانک مس��کن به 
تس��هیات فروش اقساطی به بانک مس��کن مراجعه کنند. 
بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق 
نس��بت به افزایش نرخ سود تس��هیات این واحدها از نرخ 
مص��وب کنونی به نرخ مصوب ش��ورای پ��ول و اعتبار )۱۸ 

درصد( اقدام کند.

عض�و کیمس�یون صنای�ع و مع�ادن 
مجل�س گفت: پیش بینی می کنم که در 
س�ال 1۴۰1 به رشد نزدیک به ۸ درصد 
هم از نظر سرمایه گذاری و هم بهره وری 

دست پیدا خواهیم کرد.
مصطفی طاه��ری؛ در گفت وگو ب��ا ایِبنا 
درب��اره چش��م انداز اقتصاد ایران در س��ال 
۱۴۰۱ گف��ت: میانگین رش��د اقتصادی از 
س��ال ۹۰ تا ۱۴۰۰ صفر بود، بنابراین برای 
جبران این ۱۰ س��ال و کس��ب رش��د قابل 
توج��ه در دهه پیش رو، دول��ت در بودجه 
۱۴۰۱، هش��ت درصد رش��د را برای هشت 
س��ال متوالی در نظرگرفته است تا با توجه 
به میانگین صفر در ۱۰ س��ال گذش��ته که 
اشاره شد، حداقل میانگین ۳.۵ درصدی به 

دست آید.
وی ابراز کرد: دولت برای دستیابی به رشد 
اقتصادی برنامه دارد. قرار بر آن است تا ۴.۵ 
درصد از آن را با سرمایه گذاری محقق سازد 
و ۳.۵ درصد دیگر را با بهره وری به سرانجام 
رساند. البته باید این نکته را هم مورد توجه 
داشت که جهت س��رمایه گذاری برای رشد 
۴.۵ درصد منابعی که در اختیار دولت قرار 

دارد، عدد قابل توجهی نیس��ت شاید حول 
و ح��وش ۶۰ هزار میلیارد تومان باش��د که 
بخش کوچکی به حس��اب می آید و این در 
حالی است که برای این کار حداقل به ۳.۵ 
میلیون میلیارد تومان نیاز اس��ت. بنابراین 
باید با توجه ب��ه احکامی که در تبصره های 
بودجه مورد توجه قرار گرفته، مش��وق هایی 
برای بخش خصوصی و بخش هایی که برای 
س��رمایه گذاری تاثیرگذار هس��تند در نظر 

گرفته شود.
این عضو کمیسیون صنایع افزود: افزایش 
به��ره وری هم با توجه به ش��عار س��ال که 
حمایت از دانش بنیان ها است نقش موثری  
در رشد اقتصادی خواهد داشت. با توجه به 
ش��رایط دنیا و قیمت نفت به نظر می رسد 
صندوق توس��عه ملی مناب��ع خوبی را برای 

این امر در اختیار قرار دهد.
نماین��ده زنج��ان بیان ک��رد: پیش بینی 
می کنم که در س��ال ۱۴۰۱ به رشد نزدیک 
به ۸ درصد هم از نظر س��رمایه گذاری و هم 
بهره وری دس��ت پیدا خواهیم کرد و اهداف 

تعیین شده تا حدودی محقق می شود.
طاه��ری دالی��ل خ��ود را ب��رای بهب��ود 

وضعی��ت اقتصادی چنین توضیح داد: بحث 
س��رمایه گذاری با توجه به وضعیت صندوق 
توس��عه ملی ب��ه دلیل قیم��ت نفت تقویت 
خواهد شد زیرا از نظر ارزی بخش خصوصی 
مورد توجه قرار می گیرد. همچنین تورم  نیز 
با توجه به روندی که دولت در این چند ماه 
در پیش گرفته که عدم اس��تقراض از بانک 

مرکزی است، کاهش خواهد یافت. 

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد:
حمایت دولت از بورس با دریافت مالیات از سپرده  بانکی حقوقی ها

خط و نشان بانک مسکن 
مالکان مسکن مهربه فروش اقساطی اقدام نکنند سود وام ۱8 درصد می شود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
نرخ تورم کاهش خواهد یافت
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دکتر عطااهلل معروفخان�ی مدیرعامل 
فوالد هرمزگان در گفت و گو با خبرنگار 
روابط عموم�ی ضمن تبریک عید نوروز 
اظهار داش�ت: با راهبری ف�والد مبارکه 
زیرساخت های الزم برای تحقق افزایش 
تولید، اس�تفاده از ش�رکت های دانش 
بنی�ان و تح�ول در اش�تغال آفرینی در 
فوالد هرمزگان مهیا ش�ده و آماده نقش 
آفرینی مضاعف در تحقق ش�عار س�ال 
و عمل ب�ه منویات مق�ام معظم رهبری 

هستیم. 
وی در این گفتگو گزارش��ی از عمکرد فوال 

هرمزگان در سال ۱۴۰۰ را بیان داشت .
معروفخانی س��ال ۱۴۰۰ را سالی خوب با 
ارزش افزوده باال برای فوالد هرمزگان عنوان 
داش��ت و گفت  تحریم و کرونا دو مانع برای 
تولید بودند که البته با تشکیل کارگروه های 
تخصصی ای��ن موانع تا حد زی��ادی برطرف 
ش��دند اما تامین انرژی برق و گاز در س��ال 
۱۴۰۰ ماانعی اساسی و بی سابقه برای تولید 
بود و  اگر این موانع از سوی مراجع ذیربط و 
آینده نگری در دولت های قبل حل می شد 
، با برنامه ریزی های انجام شده رکورد تولید 

سالیانه نیز محقق می گشت. 
تولید یک میلیون و ۷1۳هزار و ۳۴۸تن 

آهن اسفنجی در سال 1۴۰۰
مدیرعامل ف��والد هرمزگان معروفخانی در 
ادامه به عملکرد بس��یار خوب این شرکت در 
تولید آهن اس��فنجی و دستاوردهای شرکت 
فوالد هرمزگان در بخش احیاء مستقیم اشاره 
کرد و گفت : در سال ۱۴۰۰ ما با وجود تمام 
توقف ها و مشکات ۳.۸ درصد رشد تولید در 
این محصول را شاهد بوده و ۱ میلیون و ۷۱۳ 
هزار و ۳۴۸ تن آهن اسفنجی  تولید کردیم.

وی خاطرنش��ان کرد  : خس��ارات ناشی از 
کمبود انرژی ، واحد احیا مستقیم را بی بهره 
نگذاش��ت و در این بخش به میزان  ۳۸۰۰۰ 
تن توقف تولید داش��تیم ، اما با این وجود ما 
موفق شدیم رکورد سالیانه را ارتقا دهیم، وی 
رکورد قبلی در این حوزه را مربوط به سال ۹۷ 

با تولید ۱ میلیون ۶۹۱ تن خواند.
تحقق تولید 1 میلیون و ۴۴۲ هزار تن 

تختال 
مدیرعامل فوالد هرم��زگان در بیان میزان 
تولید تختال واهمی��ت تامین برق در صنایع 
فوالدی گفت : در سال گذشته یک میلیون و 
۴۴۲ هزار تن تولید تختال داشتیم که با توجه 
به عدد ۱۷۴ هزار تنی توقف و خاموشی ناشی 
از کمبود برق عدد بس��یار خوبی برای تولید 
این محصول اس��ت، ما به علت قطعی برق در 
تابستان مجبور شدیم شات دان انجام بدهیم 
و ۸۰ هزارتن تولید  هم به دلیل ش��ات دان از 
دس��ت دادیم و اگر این توقفات نبود به تولید 

۱۷۰۰ هزار تن  تولید تختال رسیده بودیم .
 وی با اش��اره به اینکه خس��ارت های عدم 
تولید ناش��ی ازتوقف برق گویای لزوم تامین 
انرژی پایدار برای صنای��ع فوالدی به عنوان 
صنایع مادر اس��ت  افزود: در پی آن هستیم 
تا با راه اندازی نیروگاه اختصاصی برای فوالد 
هرمزگان، تامی��ن انرژی برق پایدار به عنوان 
الزمه اصلی تولید را فراهم کنیم. که البته این 
مه��م ، ۲ الی ۳ س��ال زمان بر خواهد بود لذا 
از مس��ئوالن می خواهیم تا در س��ال ۱۴۰۱ 
نهایت مس��اعدت خود را در خصوص تامین 
انرژی برای تحق��ق تولید و کمک به اقتصاد 

کشور ، داشته باشند .
معروفخانی کیفیت تختال فوالد هرمزگان 
را نیز کم رقیب دانست و اظهار داشت: تختال 
ف��والد هرمزگان با کیفی��ت  ۹۸.۷۵ درصد، 
از مرغوب ترین تختال های تولیدی کش��ور 
محسوب می شود که قابل رقابت با برندهای 

جهانی است.
رکورد متنوع سالیانه، ماهیانه و روزانه 

در تولید تختال و آهن اسفنجی  
مدیرعامل فوالد هرمزگان س��ال ۱۴۰۰ را 
س��الی برای رکوردهای متوع در این شرکت 

خواند و این رکوردها را چنین بیان کرد :
رکورد روزانه آهن اسفنجی در مدول A، در 

تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۶به میزان ۲۹۶۸ تن
رکورد روزانه آهن اسفنجی در مدول B، در 

تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷به میزان ۲۹۵۲ تن
رکورد تولید روزانه آهن اس��فنجی مجموع 
دو مدول در تاری��خ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ به میزان 

۵۸۴۱ تن
 ،A رکورد سالیانه  آهن اسفنجی در مدول

در تاریخ به میزان ۸۵۸۴۹۴  تن
 ،B رکورد س��الیانه آهن اسفنجی در مدول

در تاریخ به میزان ۸۵۴۸۵۴ تن
رک��ورد تولید س��الیانه آهن اس��فنجی در 

مجموع دو مدول به میزان ۱،۷۱۳،۳۴۸ تن
رکورد ماهیانه کاهش مصرف نسوز در آذر 

ماه با مصرف ۵.۳۸ کیلوگرم بر تن مذاب
رک��ورد روزان��ه تولی��د تخت��ال در تاریخ 

۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به میزان ۶۵۹۷ تن
رکورد تولید ماهیان��ه تختال در آذر ماه به 

میزان ۱۴۷۵۹۱ تن
رک��ورد تولید ماهیانه تختال در مهرماه  به 

میزان ۱۴۶۱۰۶ تن
رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه ش��ده از 
کوره ش��ماره ۲ به می��زان *۶۲۹* ذوب در 

مهرماه
رکورد ماهیانه تعداد ذوب تخلیه ش��ده از 
کوره های قوس الکتریکی به میزان *۱۲۳۵* 

ذوب در مهرماه
رکورد ماهیانه تعداد ذوب ریخته گری شده 

به میزان *۱۲۴۰* ذوب در مهرماه
رک��ورد ماهیان��ه تولید اس��لب ب��ه میزان 

*۱۴۶،۱۰۶* تن در مهرماه
رک��ورد تولی��د ماهیانه آهن اس��فنجی در 

اردیبهشت ماه به میزان ۱۶۳۵۲۳ تن
افزای��ش ۲۲ درصدی تولید تختال در بهار 

۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل
ط��رح ه��ای توس��عه ای پل��ی در جهت 

اشتغالزایی و افزایش تولید  
مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه به آغاز 
عملیات طرح های توسعه ای فوالدهرمزگان 

اشاره کرد و گفت :
استان هرمزگان ظرفیت باالیی برای سرمایه 
گ��ذاری و  اجرای طرح های توس��عه ای در 
حوزه صنعت  فوالد دارد و فوالد هرمزگان با 
حمایت شرکت فوالد مبارکه  توانست برخیاز  
طرح های توس��عه ای خود را در سال ۱۴۰۰ 

آغاز کند .
وی با اش��اره به ۴ طرح بزرگ توس��عه ای 
ش��امل احداث مدول س��وم احیاء مستقیم، 
اح��داث واحد دوم  تولی��د گازهای صنعتی، 
احداث س��یلوهای ذخیره آهن اس��فنجي و 
احداث مگا مدول احیا مستقیم سیمین هرمز 

که در بهم��ن ماه آغاز عملیات احداث آن ها 
اعام شد، گفت: توس��عه در فوالد هرمزگان 
از ابتدای تاس��یس آن اتفاق نیافتده و با بهره 
ب��رداری از این طرح های توس��عه ای  که با 
سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی آغاز 
ش��ده است ،  جانی تازه در کالبد این شرکت 
دمیده و با بهره برداری از طرح های توس��عه 
ای به رف��ع محرومیت در اس��تان هرمزگان 

کمک خواهد شد . 
مدیرعامل فوالد هرمزگان تحقق شعار سال 
در حوزه فعالیت این ش��رکت را جزو اهداف 
راهبردی خود خواند و گفت : فوالد هرمزگان 
ا زابتدای راه اندازی تا کنون سهم بسزایی در 
اشتغالزایی استان هرمزگان و کشور ایفا نموده 
است و  معتقد  است نیروی انسانی مهمترین 
رکن س��ازمان می باشد و همواره  تمام سعی 
خود را در ایجاد اشتغال پایدار این عزیزان به 
کار خواهد بس��ت  . بایستی خاطرنشان کرد 
که آغاز عملیات اجرایی  طرح های توس��عه 
ای نیز موهبت اش��تغال را ب��ه همراه دارند و 
اش��تغال آفرینی این طرح ها از آغاز پروژه تا 
بهره برداری به وظیفه این ش��رکت در قبال 
تحقق دستور مقام معظم رهبری جامه عمل 
خواهد پوش��اند ؛ به نحوی که با بهره بردای 
از ای��ن طرح ها ۲۰۰۰ نفر به طور مس��تقیم 

مشغول به کار خواهند شد.
رکورد ۶1 درصدی درامد س�الیانه در 

فوالد هرمزگان
دکت��ر معروفخانی  ب��ه رکوردهای حاصل 
ش��ده در بخش فروش ف��والد هرمزگان هم 
اش��اره ای کرد و گفت: این ش��رکت در سال 
۱۴۰۰ توانس��ت ب��ا ف��روش ۱۴۲۰۰۰۰ تن 
تخت��ال ، درامد خود را ب��ه ۲۱۵۸۷ میلیارد 
توم��ان افزایش داده و رش��د ۶۱ درصدی را 

نسبت به سال گذشته تجربه کند.  
 بومی سازی قطعات استراتژیک 

معروفخانی س��اماندهی بومی س��ازی در 
ف��والد هرمزگان را یک��ی از اهداف مهم خود 
عنوان کرد و گفت در سال ۱۴۰۰ این مقوله 
چارچوب منسجم تری به خود گرفت . وی با 
بیان اینکه ۶۸ درصد از مجموع کلیه قطعات، 
تجهی��زات، موارد اولیه و نس��وز م��ورد بهره 
برداری در فوالد هرمزگان از طریق س��اخت 
داخل تامین می گردد. اظهار داشت: سیاست 
ما اعتماد به س��ازندگان قطعات و تجهیزات 
داخلی و برنامه ما افزایش سهم ساخت داخل 
در فوالد هرمزگان با بهره گیری از دانشگاه ها 
و شرکت های دانش بنیان می باشد و در این 

راه حمایت های الزم را انجام خواهیم داد 
کسب تندیس بلورین تعالی سازمانی

مدیرعامل فوالد هرمزگان مهمترین افتخار 
این شرکت در سال ۱۴۰۰ را کسب تندیس 
بلورین از نوزدهمین همایش تعالی سازمانی 
عنوان کرد و گفت : حرکت در مس��یر تعالی 
س��ازمانی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است 

و کس��ب امتیاز الزم در ارزیابی های سازمان 
مدیریت صنعتی و دریافت این تندیس نشان 
از اراده و حرکت��ی واحد در همه زمینه های 
س��ازمان  به س��وی درجات عالی پیشرفت و 
ترق��ی دارد. وی اظهار امی��دواری کرد فوالد 
هرمزگان مس��یر تعالی را با ارتقای جایشگاه 
س��رمایه های انس��انی ، توس��عه صادرات به 
بازاره��ای جهانی، افزایش فروش با تمرکز بر 
محص��والت ویژه ، ارتقای به��ره وری منابع ، 
مدیری��ت هزینه ها، و بهای تم��ام و افزایش 
رضایت مش��تریان همچنان ط��ی خواهد تا 
سودآوری پایدار و سرامدی در این صنعت از 

موهبت های این طی طریق باشد.
وی در ادامه به کسب تندیس رضایتمندی 
مش��تری اش��اره کرد و گفت : شرکت فوالد 
هرمزگان همواره بر آن است تا با به کارگیری 
رویکردهای بهبود مس��تمر و استراتژی های 
توسعه بازار  در راستای جلب رضایت مشتریان 
و ارائه محصوالت مطابق با استانداردهای روز ، 

اهداف و برنامه های خود را تدوین نماید.
یک��ی دیگر از افتخارات فوالد هرمزگان که 
دکتر معروفخانی به آن اش��اره داشت تولید 
گری��د s۶۹۰q به عنوان یک گرید فوالدی و 
کسب عنوان محصول برتر در جشنواره حاتم 
بود. وی این گرید فوالدی را  اس��تراتژیک با 
کاربرد در تجهیزات معدن کاری، سدها ، پل 
ها و سکوهای حفاری خواند و گفت با ساخت 
این گرید کش��ور از واردات محصوالت مشابه 

بی نیاز شده است
معروفخانی در ادامه به دیگر افتخارات فوالد 
هرمزگان در س��ال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت 
این افتخارات نشان از تحرک و پویایی شرکت 
در مسیر تعالی می باشد . وی این افتخارات را 

چنین عنوان  کرد
۱- کس��ب عنوان شرکت برتر در جشنواره 

شهید رجایی استان هرمزگان
۲- کسب عنوان پروژه برتر در جشنواره ملی 

بهره وری ، با پروژه کاهش مصرف الکترود
۳- گسب عنوان واحد برتر در گروه فلزات 
در نوزدهمین جش��نواره تولید ملی ، افتخار 

ملی
۴- کس��ب عنوان مدی��ر ارزش آفرین در 
تحول و توسعه کسب و کار ایران در اجاس 
سراسری تجلیل از مدیران ارزش آفرین ایران

۵- کس��ب س��تاره ملی روابط عمومی در 
س��ال۹۹  و س��تاره طایی روابط عمومی با 
تاکید بر مسئولیت های اجتماعی در مراسم 

روز روابط عمومی
۶- کس��ب جایزه مس��ئولیت اجتماعی در 
حوزه کرونا و انتش��ارات در جشنواره صنعت 

روابط عمومی
۷- دریافت تندیس سومین کنگره مدیران 

حرفه ای 
۸- دریافت نشان عالی مسئولیت اجتماعی 
از جش��نواره روابط عمومی و مسئولیت های 

اجتماعی
ای��ران  همای��ش  تندی��س  دریاف��ت   -۹
مهربان ب��رای حمایت از ایتام و فعالیت های 

خیرخواهانه
۱۰- کسب رتبه اول در جشنواره انتشارات 

روابط عمومی
۱۱- کس��ب تندیس مدیر ارش��د ارتباط 
گس��تر در هفدهمین دوره س��مپوزیوم بین 

المللی روابط عمومی
۱۲- دریافت نشان لیاقت مدیران ایران 

مدیرعام��ل ف��والد هرم��زگان در ادامه به 
موضوع منابع انسانی پرداخت و از ان به عنوان 
س��رمایه های انسانی شرکت یاد کرد و گفت 
: در این ش��رکت در سال ۱۴۰۰  نگرشی نو 
در س��ازماندهی ، تامین ، نگهداشت و توسعه 
پایدار منابع انس��انی در راستای افزایش بهره 
وری س��رمایه های انس��انی ش��رکت فوالد 

هرمزگان اتفاق افتاده است. 
در حوزه منابع انسانی تمام تاش ما بر این 
است که کارکنان را تکریم نماییم و شرایطی 
را بوج��ود بیاوری��م تا کارکنان م��ا با تمرکز 
بیش��تری به کار خود بپردازند . اعتقاد داریم 
که توجه به نیروی انسانی بهروری را افزایش 
خواهد داد و در نتیجه رش��د تولید را در پی 

خواهد داشت .
معروفخانی اضافه ک��رد : در ابتدای حضور 
در ش��رکت فوالد هرم��زگان توجه به نیروی 
انسانی را در صدر اولویت های خود قرار دادیم 
و اقدامات متنوع و بسیار مفیدی را برای کلیه 

کارکنان امانی و پیمانی انجام دادیم .
وی به لزوم توجه به بحث درمان کارکنان 
اش��اره کرد و گفت : با ی��اری خداوند متعال 
توانس��تیم بیمه تکمیلی درمان را برای کلیه 
کارکن��ان اجرای��ی کنیم و هم��ه کارکنان و 
خانواده های گرامی آنها می توانند از مزایای 

آن بهرمند ش��وند . دکت��ر معروفخانب به راه 
اندازی صندوق درمان ویژه کارکنان پیمانی 
در فوالد هرمزگان اش��اره ک��رد و گفت :الزم 
ب��ود  به این موضوع در بی��ن همکاران ما در 
شرکتهای پیمانکاری رسیدگی شود و چون 
در گذش��ته این صندوق وجود نداش��ت ، لذا 
همکاران ما در بحث درمان دچار مش��کات 
عدیده ای ش��ده بودند و خدا را ش��اکریم که 
توانس��تیم این موضوع را در فوالد هرمزگان 

اجرایی کنیم . 
مدیرعامل ش��رکت فوالد هرمزگان تصریح 
ک��رد : در س��ال ۱۴۰۰ حق��وق م و مزایای 
همکاران پیمانکار را بهبود بخشیدیم و با توزیع 
بسته های معیشتی و مناسبتی توانستیم در 
جهت رضایت و دلبستگی کارکنان اقداماتی را 

تعریف و اجرایی کنیم .
حمایت از ورزش استان

عط��ااهلل معروفخانی در ادام��ه به اهمیت 
سامت کارکنان و جامعه از نگاه شرکت فوالد 
هرمزگان اشاره کرد و گفت : حمایت از ورزش 
کارگری برای م��ا از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت . فوالد هرم��زگان در س��ال ۱۴۰۰ با 
گس��ترش حمایت خود از ورزش کارگری از  
۳۵ تیم در رشته های ورزشی مختلف و رده 
های سنی متفاوت با بیش از ۱۰۰۰ ورزشکار 
در رویدادها و رقابته��ای مخلف حضور پیدا 
کرد و افتخارات متنوع و مختلفی را  س��طح 

استان و کشور کسب کرد . 
وی ب��ه افتخارات کس��ب ش��ده در حوزه 
ورزش نیز اشاره کرد و آین افتخارات را چنین 

برشمرد :
۱- قهرمانی تیم فوتبال ساحلی در مسابقات 

لیگ برتر فوتبال ساحلی جوانان کشور
۲- قهرمانی تیم تپانچه در مسابقات  لیگ 

دسته اول بانوان کشور
۳- قهرمانی تیم کبدی در مسابقات کبدی 

قهرمانی کارگران کشور
۴- صعود تیم فوتبال امید به مسابقات لیگ 

یک کشور
۵- کس��ب عنوان س��وم لیگ دس��ته اول 

فوتسال نونهاالن کشور
۶- کس��ب عنوان س��وم لیگ دس��ته اول 

فوتسال جوانان کشور
۷- کسب عنوان سوم لیگ دسته اول تفنگ 

بادی آقایان کشور
۸- کسب عنوان سوم در مسابقات لیگ یک 

بسکتبال با ویلچر آقایان
۹- صعود تیم فوتبال بزرگساالن به مرحله 

دوم لیگ سه کشور
۱۰- راهیاب��ی تیم فوتبال زیر۲۱ س��ال به 

مسابقات لیگ یک کشور
۱۱- قهرمانی تیم فوتبال زیر۱۴ س��ال در 

مسابقات شهرستان بندرعباس
۱۲- قهرمان��ی تی��م فوتب��ال جوان��ان در 

مسابقات لیگ یک استان هرمزگان
۱۳- قهرمان��ی تیم فوتس��ال نوجوانان در 

مسابقات استان هرمزگان
۱۴-  اعزام تیم فوتسال کارگری به مسابقات 

جهانی کارگران در آتن یونان
رس�الت اجتماعی فوالد هرمزگان در 

سال 1۴۰۰
دکت��ر عط��ااهلل معروفخان��ی  ب��ه ایف��ای 
مس��ئولیت اجتماعی فوالد هرمزگان در یک 
س��ال اخیر و گف��ت: عاوه بر ح��وزه ورزش 
که یکی از مسئولیت های اجتماعی شرکت 
اس��ت این ش��رکت توجه به دیگر مسئولیت 
های اجتماعی و احس��اس وظیفه شهروندی 
در قب��ال جامعه پیرامونی را به عنوان یکی از 
اهداف استراتژیک در شرکت فوالد هرمزگان 

در نظر گرفته است .
وی گفت : شرکت فوالد هرمزگان در جهت 
ایفای نقش مس��ئولیتهای اجتماعی خویش 
در اس��تان به عنوان یکی از شرکای اصلی در 
شرکت توسعه و زیرساخت خلیج فارس جهت 
تصفیه و انتقال فاضاب شهری بندرعباس به 
منطقه وی��ژه صنایع معدن��ی و فلزی خلیج 
فارس بمنظور رفع دغدغه چندین ساله مردم 
ش��ریف و نجیب ش��هر بندرعباس مشارکت 

نموده است.
 مدیرعام��ل فوالد هرم��زگان اهم اقدامات 
انجام گرفته در این حوزه را چنین بیان کرد 

 :
اه��دای ۱۱۱۷۸۰  ت��ن اکس��یژن مایع به 
بیمارستانهای شهر بندرعباس برای استفاده 

بیماران کرونایی 
اهدای ۵۰۰۰ هزار بسته بهداشتی به آسیب 

دیدگان زلزله هرمزگان 
 اهدای تعداد ۱۲۰۰ تخت��ه چادر امدادي 

براي مناطق زلزله زده استان هرمزگان 
اه��دای نیتروژن به بیمارس��تانهای ش��هر 

بندرعباس برای استفاده بیماران پیوند اعضا
کمک به بنیاد بین المللي غدیر جهت تهیه 

و توزیع ده هزار بسته مواد غذایي
تفاهم نامه تامین مالی در طرح پویش ایران 
مهرب��ان با هدف اک��رام  و حمایت از ۵۰۰۰ 
کودک یتیم تحت پوشش کمیته امداد استان 

هرمزگان 
کم��ک ب��ه وزارت بهداش��ت  جهت طرح 

پویش ملي اطاع رساني مبارزه با کرونا
مشارکت در آزادسازی زندانیان جرایم غیر 

عمد
توزیع  ۱۰ میلیون ماسک ببن هیئت های 
عزاداری در دهه محرم ، بیمارستان ها و کادر 

درمان با عنوان نذر ماسک فوالد هرمزگان

طرح های توسعه ای پلی در جهت اشتغالزایی و افزایش تولید  
دکتر معروفخانی مدیرعامل فوالد هرمزگان:

صنعت و خودرو
روزنامه صبح ایران

خبر

نماینده مجلس: 
خودرو دیگر یک کاالی لوکس 

به حساب نمی آید
عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س، گفت: 
استیضاح را با قدرت پیگیری می کنم، ما قبا در رابطه 
با عملکرد وزیر نمی خواس��تیم استیضاح کنیم؛ اما من 
االن می خواهم اس��تیضاح را اص��اح کنم چون من در 
رابط��ه با قیمت خودرو به ایش��ان انتقاد داش��تم، االن 
عملکرد وزیر نشان می دهد آقای فاطمی امین از خیلی 

موضوعات بیگانه و دور است.
لطف اهلل سیاهکلی در گفتگو با ایلنا درخصوص بحث 
واردات خودرو و اعمال نظر مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام در مصوب��ه نمایندگان مجلس، گفت: اس��تنباط 
ما این اس��ت که این مس��اله در اختیار دولت اس��ت و 
دولت می تواند واردات داش��ته باش��د، کاری که مجمع 
تشخیص مصلحت نظام انجام داد این بود که گزارشی 
را به ش��ورای نگهبان داد و شورای نگهبان هم با هیات 
رئیس��ه که مجوزی از صحن داشتند، با هم کنار آمدند 
و نظر مجمع تش��خیص مصلحت نظام مبنی بر حذف 

اعمال شده است.
وی ادامه داد: اما اس��تنباط ما این است که این طرح 
توس��ط دولت قابل اجراست به این خاطر که چند ماه 
دیگر قانون ممنوعیت واردات به کلی برداشته می شود 
به این جهت که زمانش تمام شده است. بنابراین دولت 

می تواند به این موضوع وارد شود و عمل کند.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اشاره به 
نق��ش و اهمیت خودرو در زندگ��ی روزمره مردم، بیان 
داشت: بحث خودرو را نباید به عنوان یک کاالی لوکس 
و کاالیی در کنار زندگی مردم تعریف کنیم، بلکه امروز 
خودرو کاالی اساس��ی زندگی محس��وب می شود. یک 
زمان��ی تلویزیون، یخچال و حت��ی تلفن کاالی لوکس 
محس��وب می ش��دند که از هر چن��د خان��واده تعداد 
مح��دودی از آن ها برخ��وردار بودند، ام��روز می توانیم 

بگوییم این ها کاالی لوکس هستند؟
وی اضافه کرد: ما ام��روز داریم در یک دوران مدرن 
زندگ��ی می کنی��م و کف رف��اه مردم امروز نس��بت به 
دهه های گذش��ته باالتر رفته و بس��یاری از کاالها که 
ممکن اس��ت به ذهن بعضی ها لوکس باش��د، از جنبه 
لوکس خارج ش��ده و به کاالی اساس��ی زندگی تبدیل 
ش��ده اس��ت. به نظر من خودرو جزو کاالهای اساسی 
الینفک زندگی است و هر خانواری تقریبا باید حداقل 
دو خودرو داشته باشند چون هم زن شاغل است و هم 
مرد؛ در دنیا هم به این س��مت رفتند و اکنون میانگین 
در دنیا هر ۴ نفر دو خودرو است ولی ما در ایران هنوز 

یک خودرو و کمتر از یک خودرو داریم.

وزیر صمت:
 طرح آمایش منجر 

 به توزیع فرصت های تولیدی 
و تجاری می شود

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گف��ت: طرح آمایش 
صم��ت به عن��وان ی��ک نقش��ه راه مش��خص ب��رای 
س��رمایه گذاری در اس��تان ها و شهرس��تان ها در ای��ن 
وزارتخانه تهیه  ش��ده و هدف آن شناسایی فرصت ها و 
توزیع متوازن ظرفیت های صنعتی، معدنی و تجاری در 

همه نقاط کشور است.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »سیدرضا 
فاطمی امین« در نشست مشترک با مجمع نمایندگان 
و اس��تاندار کرمان اف��زود: وزارت صمت ب��ا مطالعه و 
لحاظ شرایط موجود تولید و تجارت کشور، برنامه های 
متعددی را در دس��تور کار ق��رار داده که ازجمله آن ها 
می ت��وان به اقدامات اساس��ی در چارچوب تأمین مالی 
واحدها، تأمین زیرس��اخت ها، تکمی��ل زنجیره تولید، 
تکمی��ل ظرفیت واحده��ای نیمه فعال و غیره اش��اره 

کرد.
وی اضافه ک��رد: در طرح آمای��ش، تمرکز همه ارکان  
باید بر اساس این طرح باشد، هرچند فهرست موجود، 
ممکن است ویرایش ش��ود، اما این که به یک فهرست 
جامع در حوزه س��رمایه گذاری برس��یم، بدون ش��ک 
رویکرد قابل قبولی اس��ت و ما نیازمند همفکری اولیه 
هس��تیم که تا یک م��اه آینده این برنام��ه را عملیاتی 

کنیم.
فاطمی امی��ن ادامه داد: ط��رح آمایش صنعت، معدن 
و تج��ارت ب��ا اولوی��ت ایج��اد ت��وازن در ظرفیت های 
سرمایه گذاری و اشتغال زایی در هر یک از مناطق کشور 
طراحی شده و یکی از معیارهای مجموعه وزارت صمت 
در اجرای طرح، توزیع جغرافیایی درس��ت فرصت های 

تولیدی و تجاری در مناطق مختلف است.
وی گف��ت: این جلس��ه یک نشس��ت مقدماتی برای 
دریافت و جمع بندی نظرات نمایندگان کرمان اس��ت 
و ط��رح اولیه ارائه ش��ده نیز پیش نویس��ی مقدماتی بر 
مبن��ای داده ه��ای اولیه موجود اس��ت و به طورحتم با 
احص��اء دیدگاه های نماین��دگان، تکمیل و وارد مرحله 
اجرا خواهد ش��د. وزیر صمت تصریح کرد: طرح آمایش 
صنع��ت، مع��دن و تجارت ب��ا اعمال هم��ه ماحظات 
قانون��ی و با توجه به اس��ناد باالدس��تی و در چارچوب 
پیشنهادهای نمایندگان مجلس و نخبگان اقتصادی در 
مناطق مختلف آماده و عملیاتی می شود تا اهداف چهار 

ساله تعیین شده برای آن به طور کامل محقق شود

 عرضه ۲۰۶ تیپ ۳ 
برای نخستین بار

مرحله س��ی و پنجم فروش ف��وق العاده محصوالت 
ایران خودرو از روز گذشته آغاز شد.

به گزارش تس��نیم، ش��رکت ایران خودرو در مرحله 
جدید فروش فوق العاده خود ۵ محصول را عرضه کرده 
است که پژو ۲۰۶ تیپ ۳ به عنوان جدیدترین محصول 
این شرکت نیز با قیمت بیش از ۱۸۱ میلیون تومان در 

بین محصوالت عرضه شده قرار دارد.
ثبت نام برای این مرحله تا پنج شنبه ادامه دارد.

خبر

معاون وزیر صمت خبر داد :
 تخلف 8۰ هزار میلیاردی 

در بازار لوازم یدکی
به دنبال اجرای طرح وزارت صمت برای مقابله با عرضه 
کااله��ای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو از 
روز ۱۵ فرودین ماه، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، 
ضمن اشاره به آمار حدودا ۳۳ میلیون دستگاهی خودرو 
در سراسر کش��ور و ضرورت نیاز به حجم باالی قطعات 
یدکی برای نگهداری از این تعداد خودرو که ۳۰ درصد 
قطعات قاچاق اس��ت، ابراز نگرانی کرده و حذف قطعات 
بی کیفی��ت یا تقلبی از بازار را معن��ای دقیق حمایت از 
تولید دانست. به گزارش ایس��نا، محمدمهدی برادران- 
معاون وزیر صمت- اظهار کرد: براساس آمارهای رسمی 
حدود ۳۳ میلیون خودرو در سراس��ر کشور وجود دارد 
که ای��ن تعداد خودرو ب��رای نگه��داری، نیازمند تعداد 
بی ش��ماری قطعات یدکی هس��تند و نیاز بازاری معادل 
۱۱.۵ میلی��ارد دالری در کش��ور ایج��اد کرده اند. نکته 
نگران کننده اینجاست که متأسفانه قریب به ۳۰ درصد 
) یک چه��ارم( از کل ب��ازار مربوطه، س��هم فعالیت های 
غیرقانونی یا همان قاچاق است. بررسی بازار لوازم یدکی 
خودرو در کشور نش��ان می دهد که طی سال های اخیر 
این بازار دستخوش تغییرات معنادار و البته نگران کننده  
ش��ده که اصلی ترین آن افزای��ش حجم کاالهای قاچاق 
یا تقلبی اس��ت. وی ب��ا بیان اینکه این اتفاق به س��بب 
نبود همگرایی میان نهاده��ای مرتبط در حوزه اجرایی 
در گذشته ایجاد شده است، تصریح کرد: علیرغم وجود 
قوانین مرتبط و مناسب برخورد با این موارد اما بررسی ها 
نش��ان می دهد اجرا نشدن مصوبه ها و دستورالعمل های 
مرتبط برای اجرای این قانون، فرصت س��وء استفاده را 
برای متخلفان ایجاد کرده اس��ت. سازوکارهای مناسبی 
برای مقابله با مش��کل یاد ش��ده وجود دارد، اما واقعیت 
امر اینجاس��ت که بی توجهی و نب��ود جدیت در اجرای 
قانون در سال های گذشته اکنون زنجیره ای از مشکات 
را ایجاد کرده که یک ش��به نی��ز نمی توان با آن مقابله و 
معضل را برطرف کرد؛ ب��دون تردید موفقیت این طرح 
نیازمند همراهی و هماهنگی تمامی نهادهای مرتبط در 
حوزه اصناف، صنایع و دولت است. این مقام مسئول در 
وزارت صمت ضمن اش��اره به اینکه با توجه به گسترده 
بودن بازار قطعات یدکی خودرو در ایران نمی توان اعداد 
و ارق��ام دقیقی در زمین��ه تخلف آن ارائ��ه کرد، خاطر 
نشان کرد: اما داده های آماری نشان می دهد، ۸۰۰ هزار 
میلیارد ریال تخلف در این بازار شناس��ایی ش��ده است؛ 
بدون تردید حذف این میزان تخلف و ورود آن به مسیر 
قانونی تولید، بطور مش��خص به معنی حمایت از تولید 

داخل و رونق است.

 عزل مدیرعامل شرکت 
لوازم خانگی از ایران خودرو

اعضا هیئت مدیره ش��رکت محورس��ازان تغییر کرد. 
براساس این گزارش بهنام ولی نژاد از سمت خود برکنار 
و ب��ه جای آن حمیدرضا باریک بی��ن مدیرعامل جدید 
محورسازان ایران خودرو شد. به گزارش اختصاصی خط 
بازار؛ اعضا هیئت مدیره شرکت محورسازان تغییر کرد. 
براساس این گزارش بهنام ولی نژاد از سمت خود برکنار 
و ب��ه جای آن حمیدرضا باریک بی��ن مدیرعامل جدید 
محورسازان ایران خودرو ش��د. همچنین داوود فراهانی 
نوده ک��ه رئیس هیئ��ت مدیره محورس��ازان بود تغییر 
کرد. فراهانی همزمان عضو هئیت مدیره محورس��ازان و 
مدیرعام��ل گروه صنعتی لوازم خانگی جهان زیوان بود. 
خط بازار مورخ ۱۵ مهرم��اه ۱۴۰۰ در خبری با عنوان: 
“حض��ور همزمان مدیرعامل ش��رکت ل��وازم خانگی در 
هیئت مدیره یک شرکت خودرویی+اسناد” در خصوص 
حضور فراهانی نوده در ایران خودرو اطاع رسانی کرده 
ب��ود ولی تا آخرین روز از عمر مدیریتی فرش��اد مقیمی 
این فرد در هیئت مدیره محورسازان باقی ماند. متاسفانه 
یکی از پدیده های شوم در خودروسازی، فساد سیاسی و 

بده بستان های سیاسی با جریانات مختلف است

   سایه ناهماهنگی بر سر واردات خودرو
پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ و مصوبه 
س��ران قوا بر می گردد و در صورت عدم تمدید از سوی 
این ش��ورا، دیگر قانون یا مصوبه ای ب��رای ممنوع بودن 

واردات خودرو وجود نخواهد داشت.
به گزارش مهر، عدم پیش بینی پذیری بودن موضوعی 
اس��ت که ناشی از ناهماهنگی متولیان و اخذ تصمیمات 
یک شبه بوده و به قدری در اقتصاد ایران عمق پیدا کرده 
که حاال تبدیل به یک رس��م و سنت بین سیاستمداران 
ش��ده است و بس��یار عادی به نظر می رس��د؛ در همین 
رابطه باید به وضعیت اس��فناک آزادسازی یا ممنوعیت 

واردات خودرو اشاره کرد.
اما این پایان ماجرا نبود و با توجه به تاکید نمایندگان 
به واردات خودرو، مقرر شد که موضوع واردات ۷۰ هزار 
دستگاه خودروی سواری در قالب بودجه گنجانده شده 
و از طریق بودجه تبدیل به قانون ش��ود. با این حال در 
سکوت خبری، بند مربوط به واردات خودروهای سواری 

از بودجه حذف شد.
ابت��دا برخی از نماین��دگان از این موض��وع اظهار بی 
اطاع��ی و در ادامه نی��ز تاکید کردند ک��ه واردات باید 
انجام ش��ود؛ سید نظام الدین موس��وی سخنگوی هیأت 
رئیس��ه مجلس در این رابطه گفته اس��ت که »بر اساس 
برخی ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته 
بود، عبارتی که در آن اش��اره مستقیم به تعداد واردات 
خودروهای سواری می شد از قانون حذف شده اما حذف 
تعداد ب��ه معنی ممانعت از واردات خودرو نیس��ت و بر 
اس��اس بن��د »ک« تبصره ۷ قانون بودجه س��ال جاری 
دول��ت از ابت��دای س��ال می تواند ب��رای واردات هر نوع 

خودرویی سیاست گذاری کند.«
با این حال حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون 
تلفی��ق بودجه س��ال ۱۴۰۱ در اظهارنظ��ری بر خاف 
اظهارنظر موس��وی، اعام کرد که »هیئت عالی نظارت 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه واردات خودروی 
سواری را مغایر با سیاست های کلی نظام دانست و چون 
شورای نگهبان بدون تأیید مجمع، امکان تأیید بودجه را 
نداشت ، کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس، 

نظر مجمع را اعمال کرد.«
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مدیرعامل ش�رکت ف�والد مبارکه به 
همراه جمع�ی از معاونین و مدیران این 
ش�رکت از مجتمع ف�والد س�با بازدید 

کرد. 
به گ��زارش خبرن��گار فوالد، محمدیاس��ر 
طیب نیا ب��ه پ��اس قدردان��ی از تاش های 
ش��بانه روزی کارکنان مجتمع فوالد سبا در 
ایام ن��وروز و ثبت رکورد تولید و دس��تیابی 
به امکان تولید محص��والت ویژه در دیدار با 
کارکنان این مجموعه اظهار کرد: رکوردزنی 
ای��ن مجموعه قاب��ل تقدیر و نش��انگر عزم 
کارکنان برای رس��یدن به اهداف گروه فوالد 
مبارکه اس��ت اما به این میزان هم نباید قانع 
شویم و باید درصدد رکوردزنی های بیشتری 

باشیم.
وی در ادام��ه پس از بازدید از روند اجرای 
پروژه VOD-V.D مجتمع فوالد سبا افزود: 
برای ارتقای رضایت مش��تریان و ایجاد تنوع 
در س��بد محصوالت نیازمند ورود به چنین 
پروژه هایی هستیم که امیدوارم موانع اجرای 
هرچه سریع تر این پروژه نیز برداشته شود تا 
در موعد مقرر به بهره برداری برس��د چراکه 
ظرفی��ت فوالد س��با برای تولی��د گریدهای 

جدید قابل توجه است
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه در ادامه 
بازدی��د از مجتم��ع فوالد س��با ب��ا تأکید بر 
ضرورت حفظ و ارتقای کیفیت س��نگ آهن 
خاطرنش��ان کرد: همکاری با ش��رکت های 
دانش بنیان در این زمینه علی رغم جلوگیری 
از خ��روج ارز، منجر ب��ه کاهش هزینه تولید 
و اش��تغال آفرینی در استان، منطقه و کشور 

خواهد شد.
هدف گذاری فوالد سبا برای تولید بیش از 

۱۲۴ هزار تن آهن اسفنجی در فروردین

محمود محمدی فش��ارکی مدیر مجتمع 
فوالد س��با در این بازدید اظهار کرد: برنامه 
تولید آهن اسفنجی در این مجتمع تا پایان 
فروردی��ن بی��ش از ۱۲۴ هزار تن اس��ت که 
تاش می ش��ود با اجرای طرح های بهره وری 
ای��ن میزان به بیش از ۱۳۲ هزار تن افزایش 

یابد.
وی با اش��اره به رکورد روزانه تولید ۴ هزار 
۵۱۰ تن آهن اسفنجی در ناحیه آهن سازی 
مجتمع فوالد س��با در روز های آغازین قرن 
جدید افزود: رکورد قبلی در آذرماه سال ۹۸ 
با تولی��د ۴ هزار و ۴۸۰ تن آهن اس��فنجی 

ثبت شده بود.
مدی��ر مجتم��ع ف��والد س��با با اش��اره به 
افزایش کیفی تولید آهن اس��فنجی در این 
مجموعه خاطرنش��ان کرد: می��زان خلوص 

آهن این محص��ول باالی ۹۴ درصد اس��ت 
که این خل��وص در کاهش مصرف انرژی در 
فوالدسازی و افزایش ذوب و کیفیت محصول 

نهایی بسیار مؤثر است.
وی در پایان با اش��اره به رون��د راه اندازی 
VOD-V.D مجتمع فوالد سبا ابرازداشت: 
ب��ا راه اندازی این تجهیز ، س��بد محصوالت 
تکمیل شده و گریدهای جدید تولید خواهند 
شد؛ فوالد الکتریکی، فوالد ورق خودرو، فوالد 
انتق��ال گاز ترش و فوالد ض��د زنگ ازجمله 
محص��والت جدیدی خواهند ب��ود که با راه 

اندازی این تجهیز قابل تولید می شوند.
بهمن خلیلی، مدیر عملیات مجتمع فوالد 
س��با نیز در ای��ن بازدید با اش��اره به رکورد 
روزان��ه در واحد آهن س��ازی ای��ن مجموعه 
بیان کرد: این رکورد در راستای تحقق شعار 

س��ال حاصل شد و نتیجه تاش شبانه روزی 
کارکنان واحد شهید شهبازی مجتمع فوالد 

سبا بود.
وی افزود: امسال تولید یک میلیون و ۴۰۰ 
هزار تن آهن اس��فنجی در واحد آهن سازی 
مجتم��ع ف��والد س��با هدف گذاری ش��ده و 
کیفی��ت تولی��د این محص��ول در کوره های 
قوس الکتریک��ی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت که با همت کارکنان غیور فوالد س��با 
عاوه ب��ر رکورد کمی ش��اهد ارتقای کیفی 

آهن اسفنجی هستیم.
مدی��ر عملیات مجتمع فوالد س��با عنوان 
کرد: به��ره وری کوره های ق��وس الکتریکی 
متأثر از تولید کمی و کیفی اهن اسفنجی در 
واحد احیا مستقیم است که نقش مهمی در 

کیفیت ورق تولیدی خواهد داشت.

ظرفیت قابل توجه فوالد سبا برای تولید گریدهای جدید 
مدیرعامل فوالد مبارکه در بازدید از مجتمع فوالد سبا مطرح کرد؛ 

استان ها
روزنامه صبح ایران

کردس�تان  - فردین محم�دي خبرنگار ثروت /مدیرعامل ش�رکت گاز اس�تان 
کردستان گفت : مشترکان شرکت گاز استان کردستان در سال گذشته بیش از ۳ 
میلیارد و ۴۸۵ میلیون متر مکعب گاز مصرف کرده اند که نس�بت به مدت مش�ابه 

سال گذشته افزایشی بیش از ۸ درصد را نشان می دهد.
مهن��دس احم��د فعله گری  در گفت و گو با خبرنگار ما  با اش��اره به مصرف گاز در مدت 
مش��ابه س��ال قبل افزود: مشترکان شرکت گاز استان کردس��تان در سال ۱۳۹۹ بیش از ۳ 

میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۹۵۵ هزار متر مکعب گاز طبیعی مصرف داشته اند.
مدیرعامل ش��رکت گاز استان کردس��تان، مصرف گاز طبیعی در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ و 

۱۴۰۰ را مقایس��ه  و اعام کرد: مش��ترکین گاز طبیعی در استان کردستان در بخش های 
مختلف اعم از خانگی، تجاری، عمومی و صنعتی در اس��فند ماه س��ال ۱۴۰۰ بیش از ۳۷۲ 
میلیون و ۳۶۳ هزار و ۴۳۱ متر مکعب گاز طبیعی مصرف کردند که این رقم در سال ۱۳۹۹ 
عدد ۳۵۴ میلیون و ۳۹۲ هزار و ۶۰۴ متر مکعب بوده که نشانگر افزایش ۵ درصدی است.

وی خاطرنش��ان کرد: در زمستان سال گذش��ته با وجود بارش های فراوان نعمات الهی و 
بس��ته شدن راه های ارتباطی روستایی و س��رما و یخبندان شدید، صرفه جویی و همراهی 
مردم استان موجب شد که عاوه بر کاهش مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی، خوشبختانه 

گاز طبیعی هیچ مشترکی قطع نشود و این امر جزء در سایه همکاری میسر نمی شد.

افزایش 8 درصدی مصرف گاز در کردستان

کردس�تان – فردی�ن محم�دي خبرن�گار ثروت / 
مدیرکل اس�تاندارد کردستان گفت: در طرح عیدانه 
۶1۰ واحد خدماتی در سطح استان توسط کارشناسان 

اداره استاندارد مورد بازرسی قرار گرفت. 
 ژیا یزدانی در گفت وگو با خبرنگار ما  با اش��اره به لزوم 
ارایه خدمات مطلوب به مردم در ایام نوروز اظهار داش��ت: 
در طرح ویژه بازرس��ی عیدانه که از ۱۵ اس��فند ماه س��ال 
گذش��ته شروع ش��د تا ۱۵ فروردین ماه سال جاری ادامه 
داشت ۲۷۹ مرکز عرضه قطعات خودرو مورد بازرسی قرار 

گرفته است.
یزدانی در خصوص بازرس��ی از مراکز اقامتی و خدماتی 
نیز افزود: تاکنون ۲۱۰ فروشگاه مواد غذایی، ۸۸ رستوران، 

۳۲ هت��ل و یک هتل آپارتمان توس��ط کارشناس��ان اداره 
اس��تاندارد در سنندج و نمایندگی شهرستان ها انجام شده 

است.
وی در خص��وص کش��فیات محص��والت غیراس��تاندارد 
اظهار داش��ت:   در ای��ن طرح۳۰۰کیلوگرم م��واد غذایی 
تاری��خ مصرف گذش��ته، روغن هیدرولیک ب��ا برند هاگت، 
فیلتر هوای فاقد نش��ان اس��تاندارد و مش��خصات از سطح 
بازار کشف و جمع آوری شد. مدیرکل استاندارد کردستان 
با اش��اره به آغاز طرح بازرس��ی ماه رمضان نیزخاطرنشان 
کرد: با توجه به تاکیدات س��ازمان ملی استاندارد ایران در 
خصوص ارائه خدمات مطلوب و کیفی به عموم شهروندان 
و مس��افران نوروزی همچنین نظارت دقیق و مس��متر بر 

کاالها و خدمات، از دبروز طرح بازرس��ی ماه رمضان شروع 
شده و تا پایان این ماه تداوم خواهد داشت.

کردس�تان – فردی�ن محم�دي خبرن�گار ثروت / 
فرص�ت خدمت ب�ه مردم ش�ده قطعا مناف�ع مردم 
ارجعیت دارد و سعی خواهیم کرد اشتباه خود را به 

نفع مردم اصالح کنیم.
اس��تاندار کردس��تان گف��ت: در زیر مجموعه ش��ورای 
برنامه ریزی اس��تان قرارگاه تحقق ش��عار سال را تشکیل 
خواهیم داد و متولیان حوزه اش��تغال و تولید اس��تان هم 
ظرفیت  تش��کل های مردمی را فعال کنن��د چرا که با کار 

دولتی تحقق کامل شعار سال امکان  پذیر نیست. 

اس��ماعیل زارعی کوشا در نخستین جلسه شورای اداری 
کردس��تان در س��ال ۱۴۰۱ ک��ه در س��الن پیامبر اعظم 
استانداری برگزار شد با اشاره به ارائه خدمت رسانی خوب 
به مسافرین نوروزی در استان اظهار داشت: امسال بیش از 
۱۵ برابر سال های گذشته مسافرین نوروزی در کردستان 

پذیرش شده است.
وی همچنی��ن از رش��د ۳۰ درص��دی افزای��ش ت��ردد 
در جاده های اس��تان خب��ر داد و افزود : ب��ا این وجود، با 
اقداماتی که قبل از تعطیات در  میزان فوتی های ناشی از 

تصادفات ۶۵ درصد کاهش یافت.
زارعي کوشا خاطرنشان کرد: ایام تعطیات نوروز امسال 
در مجموع تصادفات فوتی و جرحی در اس��تان ۴۰ درصد 
نسبت به سال گذشته کاهش داشت که جز ۵ استان برتر 

کشور شدیم.
استاندار کردستان در ادامه گفت: نکته اصلی ما در سال 
جاری تحقق شعار سال اس��ت که به فرموده رهبر معظم 
انقاب باید تولید دانش بنیان که اش��تغال آفرین باش��د را 

مورد توجه قرار دهیم.
وی گفت: ابت��دا باید روی موضوع محتوایی ش��عار کار 
کنیم و ظرفیت ها را در این راستا احصا کنیم، هر کس در 
حد توان باید در این زمینه تاش کند و اگر ش��رکت هایی 

دانش بنیان ش��کل گرفت��ه باید به تقوی��ت و افزایش این 
شرکت ها در استان کمک کنیم. 

وی به تعهد اس��تان در ایجاد ۳۴ هزار فرصت شغلی در 
اس��تان اشاره کرد و گفت: احداث ۸۷ هزار واحد مسکونی 
از دیگر تعهدات اس��تان اس��ت که تا این لحظه ۱۳۵ هزار 

نفر در این طرح ثبت نام کرده اند.
زارعی کوشا خاطرنشان کرد: فرمانداران در سطح استان 
مس��وول اصلی تحقق تعهدات اس��تان در حوزه اشتغال و 
مسکن هستند و تمام دستگاه ها باید پاسخگوی فرمانداران 

در این خصوص باشند.
وی تقویت ارتباط مردمی مدیران را مورد تاکید قرار داد 
و گف��ت: فرمانداران و مدی��ران باید زمانی را به دیدارهای 
مردمی و نشستن پای شنیدن مشکات مردم بگذارند ودر 
هفته دو ساعت را برای دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران 
اختص��اص دهند چ��ون خیل��ی از خانواده های ش��هدا و 

ایثارگران مغفول مانده اند.
 زارعی کوش��ا افزود: اعتقاد ما بر ثبات مدیریت و نظارت 
است اما اگر جایی احساس کنیم در جایی اشتباه کرده ایم 
و این انتخاب باعث گرفتن فرصت خدمت به مردم ش��ده 
قطع��ا منافع مردم ارجعی��ت دارد و س��عی خواهیم کرد 

اشتباه خود را به نفع مردم اصاح کنیم

ریی�س س�ازمان صنعت، مع�دن و تجارت اس�تان 
زنجان گفت: سال گذشته ۲۵ معدن غیرفعال در این 
اس�تان فعال س�ازی و ۲۰ معدن غیرفعال نیز تعیین 

تکلیف شد. 
ناصر فغفوری گفت: سال گذش��ته بیش از ۴۰۰ میلیارد 
تومان حقوق دولتی معادن در اس��تان وصول ش��د که این 

میزان نسبت به سال ماقبل آن ۲۵۰ درصد رشد یافت.
او م��ی گوید: صدور ۱۵ پروانه به��ره برداری، ۲۳ گواهی 
کشف و ۲۱ پروانه اکتش��اف معادن از دیگر اقدامات انجام 

شده بخش معدن این استان در سال ۱۴۰۰ بوده است.
رییس س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت اس��تان گفت: 
همچنی��ن با برگ��زاری مزای��ده، ۳۰۳ مح��دوده معدنی و 

اکتشافی در استان تعیین تکلیف شده است.
فغف��وری اخذ مصوب��ه موافق��ت هیات م��اده ۲۴ مکرر 

در خص��وص محدوده های امید بخش س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران و ش��رکت تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران، واگذاری تهیه نقشه زمین شناسی 

س��هرورد از طریق مناقصه و اجرای بهسازی معادن منطقه 
خراس��انلو و برگزاری مناقصه جاده پری – میانج را از دیگر 
اقدامات قابل توجه در بخش معدن استان در سال گذشته 

بیان کرد.
او گفت: این اس��تان ۴۱۰ معدن با ذخیره قطعی بیش از 
۶۳۰ میلیون تن دارد که اس��تخراج سالیانه آن ۱۱ میلیون 

و ۶۰۰ هزار تن است.
فغف��وری می گوید: از مجموع معادن اس��تان ۷۵ معدن 
سنگ تزئینی از جمله گرانیت، تراورتن و مرمریت و سنگ 
چینی با ذخیره قطعی ۷۵ میلیون تن است که از این تعداد 

۳۰ معدن در حال حاضر غیرفعال است.
او گفت: ظرفیت استخراج اسمی ساالنه معادن سنگ های 
تزئینی اس��تان ۳۹۰ هزار تن اس��ت که س��االنه حدود ۵۰ 

درصد، معادل ۲۰۰ هزار تن از آنها استخراج می شود.

انجا م  6۱۰ مورد بازرسی نوروزی از واحدهای خدماتی کردستان

افزایش 1۵ برابری پذیرش مسافران نوروزی در کردستان

۲۵معدن در استان زنجان فعال سازی شد 

خبر

خبر
قلعه فلک االفالک و دریاچه کیو 

پرطرفدارترین نقاط گردشگری لرستان 

خبرنگار لرستان، نرگس سپه وند/ مدیرکل میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی لرستان، قلعه فلک 
االفاک و دریاچه کیو را پر بازدیدترین مراکز گردشگری 
استان در ایام نوروز عنوان کرد. سید امین قاسمی با اشاره 
به اقام��ت ۲۴۹ هزار و ۹۴۶ نف��ر در مراکز اقامتی دائم و 
موقت لرس��تان در ایام نوروز، اظهار ک��رد: یک میلیون و 
۶۶۸ هزار و ۵۵۱ نفر از مراک دیدنی و جاذبه های طبیعی 
و تاریخی اس��تان بازدید کردند. وی خاطرنش��ان کرد: در 
ای��ن بازه زمانی همچنین ۱۵ هزار و ۵۳۴ مورد بازرس��ی 
از تاسیسات گردشگری، خدماتی و بهداشتی استان انجام 
شد. قاسمی از پلمپ ۱۴۸ مرکز اقامتی و تفریحی استان 
خبر و ادامه داد: به ۹۷۲ واحد تذکر و ۲۵۲ واحد نیز اخطار 
داده ش��د. او بیان داشت: از ش��روع طرح نوروزی تا پایان 
۱۴ فروردین ماه، ۱۹۰ هزار و ۹۶۷ نفر با متوس��ط بازدید 
روزانه ۲۰ هزار نفر از قلعه فلک االفاک مرکز استان دیدن 
کردند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
لرستان، قلعه فلک االفاک و دریاچه کیو را پر بازدیدترین 

مراکز گردشگری استان در ایام نوروز عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان 
ایالم:تعامل سازنده بین 

دستگاهای اجرایی سبب توسعه 
ایالم می شود

ایالم_حجتی زاده خبرنگار ثروت/ مدیرعامل شرکت 
آبفا ایام گفت: تعامل سازنده بین دستگاهای اجرایی سبب 
پیشرفت و توسعه استان می شود. پرویز ناصری در راستای 
تعامل و همفکری در خصوص تامین آب بخش��ی از روستا 
های چوار امروز دوش��نبه با مدیر عامل پایش��گاه گاز ایام 
دیدار و گفتگو کرد. وی با بیان اینکه تعدادی از روستاهای 
شهرستان چوار با تنش آبی مواجه است، افزود: طی سنوات 
گذشته جهت رفع این مشکل، برنامه هایی انجام ولی کافی 
نبود. مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب ایام گفت: با توجه 
به بحران خشکسالی و عدم بارش کافی، تاش می شود با 
همکاری و همراهی مردم و مسوالن استانی تابستان امسال 
را با کمترین مش��کل در زمینه تامین آب سپری کرد. وی 
در ادامه با اشاره به اختصاصی خط تامین آب پایشگاه گاز، 
خواستار همکاری این ش��رکت جهت تامین آب بخشی از 
روستاهای چوار ش��د. مدیرعامل پایشگاه گاز ایام در این 
دیدار گفت: تعامات فی مابین می تواند تأثیری چشمگیر بر 
سرعت و کیفیت خدمت رسانی به مردم چوار شود. روح اهلل 
نوریان افزود: در راس��تای مسئولیت های اجتماعی شرکت 
پاالی��ش گاز،  تمام تاش خ��ود را جهت همکاری با ابفای 
استان انجام خواهد داد. وی یادآور شد: در راستای آبرسانی 
به روستاهای کم آب چوار ، یک دستگاه تانکر به این موضوع 

اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت برق ایالم 
رئیس کارگروه انرژی شورای 

پدافند غیرعامل استان شد
 استاندار ایام و رئیس شورای پدافند غیرعامل در حکمی 
دکتر »هادی شیرخانی« را به عنوان رئیس کارگروه انرژی 
این شورا منصوب کرد.  دکتر "حسن بهرام نیا" در این حکم 
آورده است در راستای تحقق اهداف حوزه پدافند غیرعامل 
اقدام به تش��کیل کارگروه های تخصصی نموده است که با 
توجه به فرامین مقام معظم رهبری در تحقق اهداف حوزه 
پدافند غیرعامل؛ بدینوس��یله دکتر "هادی ش��یرخانی" به 
عنوان رئیس کارگروه انرژیو تامین نیازهای ضروری استان 
منصوب می شود. ضمن آرزوی توفیق برای ایشان، امیدوارم 
ب��ا همکاری، همفکری و هماهنگی ب��ا دیگر اعضا کارگروه 

اهداف مورد نظر محقق شود.

 ۹ هزار بازدید نوروزی 
از موزه های ایالم ثبت شد

ایالم – حجتی زاده خبرنگار ثروت/ مدیرکل میراث  
فرهنگی، گردش��گری و صنایع  دستی و دبیر اجرایی ستاد 
خدمات س��فرهای نوروزی ایام گفت: ۹ هزار و ۷۴ نفر از 
موزه های ۶ گانه ایام در ایام تعطیات نوروز بازدید کردند. 
عبدالمالک ش��نبه زاده اظهار داشت: این تعداد گردشگر از 
کاخ  موزه های قلعه والی و فاحتی، موزه باس��تان  شناسی 
دره  ش��هر، باغ  م��وزه دفاع  مق��دس و م��وزه تاریخ حیات 
طبیعی اس��تان ایام بازدید داش��ته اند. وی افزود: س��هم 
بازدیدکنندگان ن��وروزی از کاخ موزه مردم شناس��ی قلعه 
والی متعلق به دوره قاجاریه سه هزار و ۵۴۶ نفر بوده است 
که از این کاخ  موزه تاریخی بازدید داش��ته اند. دبیر اجرایی 
ستاد خدمات سفرهای نوروزی استان ایام یادآور شد: یک 
ه��زار و ۴۱۷ نفر هم در تعطیات نوروزی از موزه باس��تان 
شناسی شهرستان دره شهر بازدید کرده اند. شنبه زاده ادامه 
داد: س��هم بازدید گردش��گران از کاخ  موزه فاحتی تاریخ 
کشاورزی و اش��یا ادوات کشاورزی متعلق به دوره قاجاریه 
واقع در محوطه سازمان جهاد کشاورزی هم ۴۴۱ نفر بوده 
اس��ت. وی اضافه کرد: سه هزار و ۲۰۰ نفر بازدیدکننده از 
موزه تاریخ  طبیعی حیات  وحش اس��تان ایام ثبت ش��ده 
است. مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
استان ایام سهم بازدید نوروزی از باغ  موزه دفاع مقدس را 

۴۷۰ نفر ذکر کرد.

 انعقاد تفاهم نامه مشارکت 
در بازسازی و تکمیل ساختمان 

کلینیک ام اس بیمارستان 
بوعلی ساری

تفاهم نامه بازس��ازی و تکمیل ساختمان کلینیک ام 
اس مازندران در بیمارس��تان بوعلی س��اری با مشارکت 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مجمع خیرین سامت 
استان و آقای عاش��قان خیر نیک اندیش ساروی امضاء 

شد.
در این نشس��ت ک��ه با حض��ور دکتر فره��اد غامی 
سرپرست دانشگاه علوم پزش��کی مازندران، طهماسبی 
مدیرعامل مجمع خیرین سامت مازندران، محمد جواد 
عاش��قان خیر نیک اندیش س��اروی و دکتر محمودیان 
مدیر سازمان های مردم نهاد و خیرین سامت دانشگاه 
علوم پزش��کی مازندران امروز در دفتر ریاس��ت دانشگاه 
علوم پزش��کی مازندران برگزار شد، خیر گرامی ساروی 
محمد جواد عاشقان بخشی از هزینه بازسازی و تکمیل 
ساختمان کلینیک ام اس بیمارستان بوعلی ساری را به 
مبلغ ۵ میلیارد ریال به نیت ش��هید بزرگوار عبدالمجید 

عاشقان تقبل کرد.

سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد؛
 اجرای پروژه گازرسانی 

 به طرح نهضت ملی مسکن 
در برنامه کاری شرکت گاز

 سرپرست ش��رکت گاز مازندران با اشاره به برنامه 
های شرکت ملی گاز ایران در خدمت به مردم، گفت: 
گازرس��انی به طرح نهضت ملی مسکن از برنامه های 

محوری این شرکت است.
 "قاس��م مایلی رس��تمی" در آیین کلنگ زنی آغاز 
عملیات اجرایی احداث ۷۴۵ واحد مسکونی در قالب 
طرح نهضت ملی مس��کن در ۶ شهرس��تان اس��تان 
مازن��دران گفت: این واحدهای مس��کونی را بس��یج 
س��ازندگی مازندران در شهرس��تان های ساری، نکا، 
جویبار، فریدونکنار، سیمرغ و کاردشت ظرف مدت 
۲ س��ال س��اخته و تحول خواهد داد و شرکت گاز به 
عنوان شرکت خدمات رسان، وظیفه گازرسانی به این 

طرح را دارد.
 سرپرس��ت ش��رکت گاز مازندران در این خصوص 
گفت: گازرس��انی به پروژه های نهضت ملی مس��کن 
با همکاری اداره کل مس��کن و شهرس��ازی با شتاب 
بیشتری انجام خواهد ش��د و این طرح ها هیچ گونه 

مشکلی بابت گازرسانی ندارند. 
 دکتر مایلی رس��تمی ادامه داد: برخی از پروژه های 
طرح ملی مس��کن، عملیات گازرسانی حتی پیش از 
آغاز س��اخت واحدهای مسکونی به پایان رسید و در 
برنامه ریزی های ساخت مسکن، مجموعه شرکت گاز 
ب��ه طور کامل از این طرح ملی پش��تیبانی و حمایت 

کرده است. 
 وی در خص��وص هزینه گازرس��انی ب��ه واحدهای 
مس��کونی اظهار داش��ت: این هزینه شامل دو بخش 
اس��ت، یکی مربوط به زیرس��اخت های گازرس��انی 
اس��ت و بخش دیگر مربوط به گازرسانی به واحدهای 
مس��کونی است. در بخش زیرس��اخت ها یعنی شبکه 
اصلی، فرعی و انشعابات تمام هزینه ها را دولت تامین 

می کند.
 مراسم نمادین آیین کلنگ زنی این طرح با حضور 
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری مازندران، 
فرمانده س��پاه کربا، سرپرست شرکت گاز مازندران، 
مدیرکل مس��کن و شهرسازی، مدیرکل بنیاد مسکن 
و دیگر مس��ئولین در روستای خنار آباد ساری برگزار 

شد.

 انتصاب جدید در شرکت  
مخابرات منطقه گلستان

جانش��ینان مدیریت منابع انس��اني و ریاس��ت اداره 
کارگزیني مخابرات منطقه گلستان معرفي شدند.

ب��ه گ��زارش اداره رواب��ط عمومي مخاب��رات منطقه 
گلس��تان ، ط��ي حکم��ي از س��وي دکت��ر غامعل��ي 
شهمرادي جانش��ینان مدیریت منابع انساني و ریاست 
اداره کارگزین��ي معرفي ش��دند.  مدیر مخابرات منطقه 
گلستان که در جلسه معارفه  جانشینان مدیریت منابع 
انس��اني و ریاس��ت اداره کارگزیني سخن مي گفت : با 
اش��اره به اهمی��ت حوزه منابع انس��اني و مدیریت آن ، 
تدبی��ر ، هوش��مندي و خیرخواه��ي را از ویژگیه��اي 
مدیری��ت آن دانس��ت . وي ح��وزه منابع انس��اني را از 
بخش��هاي استراتژیک سازمان دانس��ت و بر استفاده از 
تجربی��ات ارزن��ده و دانش مدیریتي پیشکس��وتان این 

حوزه تاکید کرد. 
در ادامه این جلس��ه از تاشهاي ارزنده و خدمات بارز 
سیدیعقوب مفیدي و محمد علي دیلم کتولي قدرداني 
و آقایان حمیدرضا قاس��مي مدیریت امور مالي با حفظ 
س��مت بعنوان جانش��ین مدیر منابع انساني و  شعبان 
باباک��ردي بعن��وان جانش��ین ریاس��ت اداره کارگزیني 

معرفي و منصوب شدند.



هالیوود ریپورتر گ�زارش داده که 
دادگاه�ی در ایران، اصغ�ر فرهادی 
را ب�ه دلی�ل اس�تفاده از ای�ده یک 
مس�تند در س�اخت فیلم »قهرمان« 
مجرم ش�ناخت و از سوی وکیل این 
فیلم ساز متنی منتش�ر کرده و خبر 
داده اس�ت که "قرار صادره به منزله 
حکم نهایی دادگاه نیست و بخشی از 
روند رسیدگی محسوب و در ادامه ی 
فرآیند رس�یدگی، پرون�ده ابتدا در 
دادگاه کیفری دو و سپس در دادگاه 
م�ورد رس�یدگی مجدد  تجدیدنظر 
قرار می گی�رد، امید اس�ت در طول 
رسیدگی پرونده در مراحل باالتر، با 
ارجاع موضوع به کارشناسی و جلب 
نظ�ر تخصص�ِی اس�اتید و خبرگان 
حوزه حقوق مولف، قرار موصوف نیز 

نقض گردد."
ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از هالیوود 
ریپورت��ر، دادگاه��ی در ای��ران، اصغ��ر 
فرهادی، کارگردان ایرانی برنده دو جایزه 
اس��کار را به دلیل استفاده از ایده مستند 
»دوس��ر برد ، دوسر باخت« ساخته آزاده 
مس��یح زاده در س��اخت فیلم سینمایی 

»قهرمان« مجرم شناخت.
ای��ن دادگاه فره��ادی را به دلیل نقض 
ح��ق کپ��ی رای��ت و اس��تفاده از عناصر 
کلیدی مستند »دوسر برد، دوسر باخت« 
برای فیلمش بدون ذکر نام مس��یح زاده 

مجرم شناخته است. 
ای��ن حک��م الزم االج��را ب��وده و قابل 
تجدیدنظ��ر نیس��ت. اکن��ون قاضی دوم 
مجازات فره��ادی را تعیین خواهد کرد. 
در بدترین حالت ممکن است کارگردان 
مجبور ش��ود »کلی��ه درآم��دی را که از 
نمای��ش فیلم در س��ینما ی��ا  به صورت 
آناین کسب شده را به مسیح زاده واگذار 
کند و حتی به زندان محکوم شود.« فیلم 
»قهرمان« س��ال گذش��ته در جش��نواره 
فیلم کن به نمایش درآمد و جایزه بزرگ 

هیات داوران را از آن خود کرد. این فیلم 
تا ب��ه امروز ح��دود ۲.۵ میلیون دالر در 
سینماها در سراسر جهان فروش داشته و 
کمپانی آمازون حق پخش این فیلم را در 

آمریکا در اختیار دارد. 
فره��ادی پیش از این اعتراف کرده بود 
که فیلمش که در آن مردی در مرخصی 
از زندان، کیس��ه ای سکه های طا را پیدا 
می کن��د و تصمیم می گی��رد آن ها را به 
صاحب واقعی ش��ان برگرداند، بر اس��اس 
همان داس��تان واقعی س��اخته شده که 
مستند  »دوسر برد، دوسر باخت« ساخته 
آزاده مسیح زاده نیز برگرفته از آن است، 
مستندی مسیح زاده به عنوان دانشجو در 
کارگاه مستندسازی فرهادی ساخته بود، 
اما فرهادی این ایده را متعلق به مس��یح 
زاده نمی داند و مدعی اس��ت که مستقًا 

در مورد داستان تحقیق کرده است.
اصغر فرهادی نیز از مسیح زاده به دلیل 
افترا ش��کایت کرد و مسیح زاده با ادعای 
اینکه فرهادی اثر اصلی او را سرقت ادبی 
کرده از فرهادی ش��کایت ک��رده بود اما 
در نهایت این هفت��ه، دادگاه رای هر دو 
پرونده را به نفع مس��یح زاده صادر کرد، 
پرونده افترا را نیز رد کرد و فرهادی را به 

جرم سرقت ادبی مجرم شناخت.
هالیوود ریپورتر از طریق وکیل فرهادی 
در فرانس��ه که وکالت کمپانی فرانسوی 
ممنتوپیکچ��رز  را بر عه��ده دارد، برای 
اظهار نظر با فرهادی تماس گرفته است 

اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
اما کاوه راد وکیل اصر فرهادی در ایران 
در واکنش به رای اعام شده توضیحاتی 

را منتشر کرده است:
"به  نام  آفریدگار یکتا

»در پی انتشار برخی اخبار در خصوص 
پرون��ده حقوقی فیلم »قهرم��ان«، چند 
نکته را جهت اس��تحضار افکار عمومی به 

اطاع می رسانم:
به دنبال طرح س��ه شکایت علیه فیلم 
» قهرمان« ب��ا عنوان نقض حقوق مؤلف 
و ادعای سهیم ش��دن در کلیه درآمدهای 
داخلی و خارجی فیلم از سوی خانم مسیح 
زاده و همچنین شکایت زندانی شیرازی 
ب��ا این ادعا که داس��تان فیلم قهرمان به 
حیثیت ایش��ان لطمه وارد کرده اس��ت، 
بازپ��رس محترم پرونده در ق��رار صادره 
مورخ ۲۳ اس��فند س��ال ۱۴۰۰ شکایت 
خانم مسیح زاده در خصوص سهیم شدن 
در درآمدهای فیلم و همچنین ش��کایت 

زندان��ی ش��یرازی را نپذیرفت��ه و در این 
خص��وص قرار منع تعقیب صادر و هر دو 

شکایت را رد کرده است.
در خصوص اتهام »نقض حقوق مولف«، 
همچن��ان که در لوایح دفاعی��ه و با ذکر 
مستندات و ارائه نظرات اساتید برجسته 
دانش��گاه در حوزه حق��وق مؤلف و نظر 
کارشناس��ی کان��ون کارگردانان در مورد 
این پرونده و نمونه های پرش��مار مش��ابه 
داخلی و خارجی مطرح گردید، آن میزان 
از ابعاد زندگی زندانی شیرازی که در فیلم 
قهرمان با برداشتی آزاد مورد استفاده قرار 
گرفته، دارای وصف » افشاشدگی« بوده 
و به دلیل انتشار اخبار آن در رسانه های 
 Public( جمع��ی در مالکیت عموم��ی
Domain( قرار داشته و هیچکس نمی 
تواند مدعی مالکیت آن باشد. اما علیرغم 
تاکید م��اده ۱۵۵ قانون آیین دادرس��ی 
کیفری و رویه قضایی دادسرای فرهنگ و 
رسانه در پرونده های مشابه، که به جهت 
تخصصی  دع��اوی  فنی،  رس��یدگی های 
حوزه فرهنگ و س��ینما به کارشناس��ان 
متخص��ص این ح��وزه ارج��اع می گردد، 
بازپرس محترم، با تلقِی سینما به عنوان 
موضوعی »عرفی« و نه تخصصی، پرونده 
را ب��ه کارشناس��ی ارجاع ن��داده و بدون 
جلب نظر کارشناس��ان حوزه س��ینما و 
حقوق مولف، راس��اً اقدام ب��ه صدور قرار 

نموده اند.
 با توجه به آن که قرار صادره به منزله 
حکم نهایی دادگاه نیس��ت و بخش��ی از 
روند رس��یدگی محس��وب و در ادامه ی 
فرآیند رس��یدگی، پرونده ابتدا در دادگاه 
کیفری دو و سپس در دادگاه تجدیدنظر 
مورد رسیدگی مجدد قرار می گیرد، امید 
است در طول رسیدگی پرونده در مراحل 
باالتر، با ارجاع موضوع به کارشناس��ی و 
جل��ب نظر تخصصِی اس��اتید و خبرگان 
ح��وزه حق��وق مولف، ق��رار موصوف نیز 

نقض گردد.

جنبشی که هنرمندان خاطی را از هالیوود طرد کرد
جنبش »من_هم« که از سال ۲۰۱۷ در جهان برجسته شد، صنعت هالیوود 
را زیرورو کرد و از بسیاری از سوءرفتارهای اهالی شهرت و قدرت پرده برداشت. 
این جنبش باعث شد بسیاری از بازیگران شناخته شده از جمله کوین اسپیسی 

از هالیوود طرد شوند.
به گزارش خبرنگار س��ینمایی ایرنا، دوازدهم فروردین ماه امس��ال شماری از 
س��ینماگران زن در اعتراض به آنچه »رواج خشونت و آزار جنسی در سینمای 
ایران« خواندند، بیانیه ای منتش��ر کردند که واکنش های گس��ترده ای به همراه 
داش��ت؛ رضا کیانیان حمایت کرد، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه 
قضائیه و دبیر س��تاد حقوق بشر جمهوری اسامی ایران گفت: عرصه هنر باید 
به دور از هرگونه آسیب باشد و خانه سینما و انجمن بازیگران سینمای ایران با 
صدور بیانیه های جداگانه  »هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی 
در ش��یوه های گوناگون آن در فرآیند فعالیت های هنری- فرهنگی« را محکوم 

کردند. 
در بیانیه س��ینماگران معترض آمده است: هرگونه خشونت، آزار و باج گیری 
جنس��ی در محیط کار از نظر ما محکوم است و برای توقف آن خواستار عواقب 

قانونی جدی برای متخلفین هستیم.
افش��اگری این هنرمندان برجسته و شناخته ش��ده، یادآور جنبش من_هم 
)me too( اس��ت که از س��ال ۲۰۱۷ به راه افتاد و بسیاری از مردان شناخته 
ش��ده و صاحب قدرت را رسوا کرد. از همین رو در ادامه تاریخچه و ثمرات این 

جنبش را مرور می کنیم.
»من_هم«؛ صدای قربانیان خاموش 

در س��ال ۲۰۰۶ تارانا برک که دهه ها ش��نونده دردودل سیاهپوستان و دیگر 
اقلیت ها بود، برای اولین بار عبارت من_هم را در شبکه اجتماعی myspace به 
اشتراک گذاشت. وی در نوشتن این عبارت از دختر ۱۳ ساله ای الهام گرفت که 
تجربه خود از یک تعرض جنسی را با او درمیان گذاشته بود. برک می خواست 
از این طریق راهی باز کند تا قربانیان خشونت جنسی بتوانند داستان خود را با 

دیگران در میان گذاشته و با آنها ارتباط برقرار کنند.
با گذش��ت یازده س��ال از آن ماجرا و پس از آن که چند اتهام جنس��ی علیه 
هاروی واینس��تاین، تهیه کننده س��ابق آمریکایی، مطرح ش��د، آلیسا میانوی 
بازیگر توییتی زد که در آن از زنان قربانی آزار و سواستفاده جنسی خواسته بود 
عبارت من_هم را برایش کامنت بگذارند. وی صبح روز بعد با ۵۵ هزار کامنت 
روبه رو و هش��تگ من هم پرتکرارترین هش��تگ توییتر شد. در فاصله ای کوتاه 
موج این جنبش به سراسر جهان رسید و هشتگ آن توسط کاربران ۸۵ کشور 

مورداستفاده قرار گرفت.
لیدی گاگا، رز مک گوان، ویوال دیویس، س��وفیا بوش، ایوان ریچل وود، اوما 
تورمن و جنیفر الرنس از جمله سلبریتی هایی بودند که به این جنبش پیوستند 
و با استفاده از هشتگ من_هم درباره فرهنگ تجاوز در صنعت هالیوود دست 

به افشاگری زدند.
جنبش من_هم در هالیوود بازتاب گس��ترده ای داش��ت و حرفه بس��یاری از 
بازیگران و س��ینماگران بزرگ و شناخته شده را تحت الشعاع قرار داد. از جمله 
این چهره ها می توان به کوین اسپیس��ی، جیمز فرانکو، داس��تین هافمن، برت 

رتنر، جیمز توپاک، جرمی پیون و مورگان فریمن اشاره کرد.
کوین اسپیس��ی پس از آن که توسط بیش از ۳۰ نفر به سوءاستفاده جنسی 
متهم ش��د، از سریال پرطرفدار خانه پوش��الی )House of Cards( اخراج و 
مقرر شد به استودیو سازنده این سریال ۳۱ میلیون دالر غرامت پرداخت کند. 
این س��تاره هالیوودی همچنین در فیلم تمام پول های دنیا با کریستوفر پامر 

جایگزین شد و تا چهار سال جلوی هیچ دوربینی نرفت. 
جیم��ز فرانکو نیز که از طرف چهار نفر از هنرجویان کاس بازیگری خود به 
تعرض جنسی متهم شده بود، در نهایت به پرداخت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر 
غرامت تن داد. حرفه بازیگری این س��تاره هالیوودی تحت الشعاع این اتهامات 
قرار گرفته است تا جایی که ست روگان که در چند فیلم و سریال با او همبازی 
بود در یک مصاحبه اعام کرد به دلیل اتهامات وارد شده به جیمز فرانکو دیگر 

قصد ندارد با او همکاری کند. 
داس��تین هافمن که دو جایزه اسکار در کارنامه دارد، در سال ۲۰۱۷ از طرف 
۷ زن به آزار و اذیت و تعرض جنس��ی متهم ش��د. و عمق فاجعه آن جا بود که 
یکی از این قربانیان در زمان تعرض تنها ۱۷ س��ال سن داشت و به سن قانونی 
نرس��یده بود. بازیگر مرد بارانی پس از این اتهامات مجبور به عذرخواهی شد و 

تا سه سال از صحنه بازیگری دور ماند. 
پ��س از آن که اتهامات علیه هاروی واینس��تاین م��وج و جنبش من_هم را 
در ش��بکه های اجتماعی به راه انداخ��ت، تهیه کنندگان هالیوودی بیش از قبل 
به اس��تخدام فیلمنامه نویس��ان زن روی آوردند. این جنب��ش همچنین باعث 
ش��د بیش��تر مردان رفتار بهتری با همکاران زن خود داش��ته باشند و از ترس 
رسوایی)!( هم که شده حد و مرز خود را بدانند. از زمان آغاز جنبش من_هم، 
افراد بیش��تری درباره آزار جنس��ی دست به افش��اگری می زنند و کمپانی های 

بیشتری برای جلوگیری از این دست اتفاقات تدبیر و چاره اندیشی می کنند.

بازدید بیش از ۱۳ هزار نفر 
در تعطیالت نوروز از موزه 

سینمای ایران
در ای��ام ن��وروز ۱۳ ه��زار و ۴۸۱ نف��ر ب��ا رعایت 
پروتکل های بهداش��تی از موزه سینمای ایران بازدید 

کردند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی موزه س��ینما، این 
مجموعه فرهنگی- تاریخی در تعطیات نوروز ۱۴۰۱ 
از دوم تا دوازدهم فروردین )۱۱ روز( از ساعت ۹ صبح 
تا ۱۹ میزبان گردش��گران و عاقمندان به فرهنگ و 
هنر ایران بود و ۱۳ هزار و ۴۸۱ نفر از تاالرهای موزه 
بازدید کردند که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال 

گذشته رشدی نزدیک به ۶۰ درصد داشته است.
در ن��وروز ۱۴۰۱ میانگین روزانه بازدیدکنندگان از 
تاالرهای موزه س��ینما ۱۲۲۶ نفر و در سال گذشته ) 

نوروز ۱۴۰۰ ( میانگین روزانه ۷۲۳ نفر بوده است.
تاالره��ای موزه س��ینمای ای��ران دارای بخش های 
معاص��ران، بی��ن المل��ل، ک��ودک، دف��اع مق��دس، 
تماش��اخانه، نام آوران و خانه فرهاد است؛ این تاالرها 
نمایانگر س��یر سرگذشت و تحوالت سینمای ایران از 
آغاز این هنرصنعت تا به امروز است. بازدیدکنندگان 
این م��وزه ب��ا آغازگران س��ینمای ایران، نخس��تین 
تجهیزات سینمایی، افتخارات بین المللی آشنا شده و 
از مجموعه جوایز، یادگارها ، تصاویر و اسناد شخصی 
و تندی��س هنرمندان بازدید خواهن��د کرد و در بین 
بازدید در س��الن تماش��اخانه که مدل بازسازی شده 
سینماهای دهه های گذشته است به تماشای گزیده ای 

از فیلم های تاریخ سینمای ایران خواهند نشست.
عمارت موزه س��ینمای ایران قدمت��ی حدود ۲۰۰ 
س��اله دارد و یک��ی از قدیمی ترین بناه��ای تاریخی 
پایتخت اس��ت که به دستورمحمدشاه قاجار ساخته 
ش��ده اس��ت که در بخش میانی یک ب��اغ ایرانی )باغ 

فردوس( قرار گرفته است.
عاقمندان برای بازدید از تاالرهای موزه س��ینمای 
ای��ران در ایام م��اه مبارک رمض��ان می توانند هر روز 
به جز ش��نبه ها از س��اعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر به این 

مجموعه فرهنگی- تاریخی مراجعه کنند.
)س��ینماتوگراف،  م��وزه  س��ینماهای  س��الن های 
س��ینمافردوس، س��ینماتمدن( از س��اعت ۱۲ تا ۲۳ 
فیلم های سینمایی مندرج در جدول اکران سینماهای 

تهران را نمایش می دهند.

»من سعی می کنم فراموش 
نکنم« به چهار جشنواره 

خارجی راه یافت
مس��تند کوتاه »من س��عی می کنم فراموش نکنم« 
ب��ه کارگردان��ی پ��گاه آهنگران��ی به بخش مس��ابقه 
جش��نواره های هات داکس، زاگرب داکس، لیسبون و 

الس پالماس راه یافت.
به گ��زارش ایرن��ا از روابط عمومی پروژه، مس��تند 
کوتاه من س��عی می کنم فراموش نکنم به کارگردانی 
پگاه آهنگرانی که محصول مشترک سینمای ایران و 
جمهوری چک است، پس از حضور در جشنواره هایی 
نظیر ایدفا، بوس��ان و یک دنیای ولز در بخش مسابقه 
چهار جش��نواره خارجی حضور می یابد. بدین ترتیب 
این مستند کوتاه به بخش مسابقه بیست و هشتمین 
جشنواره فیلم مستند تورنتو، هات داکس از ۸ تا ۱۸ 
اردیبهش��ت )۲۸ آوریل تا ۸ می( به صورت حضوری 
در تورنت��و و به صورت آنای��ن در کانادا، هجدهمین 
جشنواره فیلم مس��تند زاگرب، زاگرب داکس، از ۱۴ 
تا ۲۱ فروردین )۳ تا ۱۰ آوریل( در کش��ور کرواسی، 
جشنواره لیسبون ۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت )۱ تا ۱۰ می( 
در کش��ور پرتغال و بیس��ت و یکمین دوره جشنواره 
الس پالماس ۳ تا ۱۰ اردیبهش��ت )۲۳ تا ۳۰ آوریل( 
در جزایر قناری کشور اسپانیا برگزار می شود، راه یافته 
است. همچنین من س��عی می کنم فراموش نکنم در 
بخش مسابقه بیست و چهارمین جشنواره تسالونیکی 
که ۱۹ تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ )۱۰ تا ۲۰ مارچ( در کشور 

یونان برگزار شد، حضور داشت.
از س��وی دیگر اولین نمایش جهان��ی این فیلم در 
آمریکای شمالی در پانزدهمین جشنواره فیلم سالیم 
salem film festival)sff( که ۲۴ مارچ تا ۳ آوریل 

یعنی )۴ تا ۱۴ فروردین ماه( برگزار شد، رقم خورد.
مس��تند کوتاه من س��عی می کنم فرام��وش نکنم 
در اولی��ن نمای��ش جهانی خ��ود در بخش مس��ابقه 
آثار مس��تند کوتاه جش��نواره »ایدفا« )IDFA( که 
بزرگترین و مهمترین رویداد مس��تند جهان اس��ت، 

شرکت کرد.

آلودگی
اثر: میلنکو کازانویچ
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قرار مجرمیت به منزله حکم نهایی دادگاه نیست
ادامه رسیدگی قضایی به یک شکایت از اصغر فرهادی 

»علی دایی« یکی از چهره های شناخته شده 
ورزش�ی کشورمان است که این روزها با حضور 
در مراس�م قرعه کشی مس�ابقات جام جهانی 
۲۰۲۲ همراه با هفت اس�طوره دیگ�ر از فوتبال 
جه�ان، نامش بیش از گذش�ته بر س�ر زبان ها 
افتاده اس�ت؛ تا حدی که برخی حتی پیشنهاد 
ساخت سردیسی از این چهره ورزشی را مطرح 

می کنند.
س��اخت س��ردیس از قهرمان��ان مل��ی در تمامی 
کش��ورهای دنیا امری مرسوم اس��ت و در ایران هم 
س��ابقه ای دیرینه دارد. اغلب این سردیس ها پس از 
درگذش��ت این چهره ها ساخته و در معابر و میادین 
مختلف ش��هر نصب می شوند که بعضا با انتقادهایی 
به لحاظ کیفیت س��اخت ه��م مواجه بوده اند که در 
نهایت به برداشته شدن آن مجسمه و یا اصاح منجر 
ش��ده است. با این همه به ندرت در زمان حیات یک 
چهره و قهرمان ملی ش��اهد س��اخت سردیسی از او 

بوده ایم؛ اتفاقی که انتظار می رود بیش از گذش��ته 
مورد توجه قرار بگیرد.

حال پرسش هایی که در این میان مطرح می شود 
متر و معیارهای مش��خص برای انتخاب افرادی است 
که به عنوان الگو و اسطوره برای مردم یک سرزمین 
انتخاب می شوند و در ادامه به تبع این انتخاب، لزوم 
س��اخت سردیسی متناسب با شأن و جایگاه آنهاست 

که به نتایجی معکوس منجر نشود.
در همین راس��تا خبرنگار ایسنا با روح اهلل شمسی 
زاده � رئی��س انجم��ن مجسمه س��ازان ایران � گفت 
وگویی داش��ته است که ضرورت س��اخت سردیسی 
برای عل��ی دایی و مراقبت هایی که در س��اخت یک 
پرتره خوب باید صورت بگیرد، از جمله پرسش های 

مطرح شده در جریان این گفت وگو است.
شمس��ی زاده درباره لزوم س��اخت مجس��مه برای 
یک ش��خصیت در قی��د حی��ات و چهره هایی مانند 
علی دایی، بیان می کند: س��اخت مجس��مه در همه 
ج��ای دنیا و در هم��ه برهه های تاریخی بر اس��اس 
ش��خصیت های تاریخی، فرهنگی، مل��ی و مذهبی و 
... وجود داش��ته اس��ت. همچنین ساخت مجسمه  از 
یک ش��خصیت زنده، تاریخی و یا علمی چند وجهه 
دارد؛ یک اینکه یادمان ها یا المان ها گاهی به صورت 
اشاره مستقیم از یک شخصیت، یعنی فیگور یا پرتره 
ساخته می شوند و یا به صورت اشاره غیرمستقیم، به 

صورت یادمان. 
او ادام��ه می دهد: مصداق این ام��ر را هم می توان 
در مجس��مه های هایپر رئال م��وزه ای، در نظر گرفت 
که آثار با متریالی متناس��ب با فضای داخلی ساخته 
می ش��وند. همچنی��ن در موارد دیگر ای��ن آثار برای 
فضای شهری هستند که با متریالی ویژه چون سنگ، 
برن��ز و ... در مکان های خاص ق��رار می گیرند. فرض 
کنید مجس��مه  یک قهرمان ورزشی قرار است جلوی 

یک مکان ورزشی مثل  استادیوم قرار بگیرد. 
او درب��اره پارامترهایی که به س��اخت مجس��مه از 
برخ��ی چهره ها منجر می ش��ود، توضی��ح می دهد: 
گاهی برخی از شخصیت ها در یک دوره زمانی خاص 

به واس��طه یک عملکرد ویژه، دارای محبویت و اقبال 
عمومی و اجتماعی هس��تند؛ مثا اکنون آقای دایی 
به واس��طه عملکرد ورزش��ی و محبوبیت اجتماعی، 

مصداقی برای این مورد است. 
از او سوال می کنیم که ساخت چنین مجسمه هایی 
س��لیقه ای صورت می گیرد و یا مت��ر و معیار خاصی 
دارد؟ پاسخ می دهد: یک تصمیم جمعی است؛ یعنی 
روح جامع��ه طلب می کند. زمان��ی را فرض کنید که 
شخصیتی، قهرمان ملی اس��ت و گویی همه در یک 
شور و ش��عف، مطالبه س��اخت مجس��مه ای از او را 
دارن��د، مثا ش��خصیت آقا تخت��ی را در نظر بگیرید 
ک��ه به عن��وان یک س��مبل از جامع��ه ورزش ایران 
مطرح اس��ت. گاهی نیز یک امر تخصصی است، مثا 
بنیاد جغرافیای ایران ساخت مجسمه شخصیت های 
مرتبط با دانش جغرافیا را سفارش می دهد و در یک 

مکان تخصصی هم نصب می کند. 
او ادام��ه می دهد: س��اخت مجس��مه ب��رای فردی 
چون آق��ای علی دایی، به خاط��ر قدردانی جمعی و 
اتمسفری است که در یک جامعه حول و حوش یک 
ش��خصیت ش��کل می گیرد. به طور کلی در خصوص 
س��اخت مجس��مه یادمانی، از یک شخصیت، ممکن 
اس��ت این ش��خصیت زنده باش��د یا اینک��ه نه یک 
ش��خصیت تاریخی یا معاصر باشد که در قید حیات 
نیس��ت. درواقع س��اخت چنین آث��اری متاثر از نوع 
ن��گاه و تصمیِم نهادهای متولی اس��ت. در این میان 
با بررس��ی های نمونه ه��ای تاریخی این گونه آثار در 
جوام��ع مختلف، می توان به آث��اری برخورد کرد که 
نهاده��ای حاک��م صرفا به خاطر اینک��ه قدرت عمل 
دارد شخصیت های مورد عاقه خود را بدون اینکه به 

جامعه توجهی داشته باشد، سفارش داده و بسازد. 
این هنرمند درباره مواردی که باید در ساخت این 
آثار در نظر گرفت، بیان می کند: در س��اخت کارهای 
هایپررئ��ال و کارهایی ک��ه بازنمایی عین��ی در آنها 
مهم اس��ت، باید توجه داش��ت ک��ه آن کار را به چه 
هنرمندی، با چه توانایی و قابلیتی و در چه شرایط و 

امکاناتی و با چه بودجه ای می سپاریم.

مجسمه »علی دایی« را بسازیم؟ چگونه بسازیم؟
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آگهي تجدید فراخوان ارزیابي کیفي
نوبت اول )شماره ۲/ن ج/۱۴۰۱(

ش��رکت آب وفاضاب اس��تان البرز در نظ��ر دارد تامین لوله های پلی اتیلن فاضاب��ی از نوع کاروگیت به طول ۱۴۳۲۸ مت��ر از محل منابع داخلی 
شرکت)ماده۱۱( را از طریق فراخوان عمومي و مناقصه یک مرحله اي  و مطابق مشخصات و شرایط ذکر شده در اسناد از تامین کنندگان واجد صاحیت 

در زمینه تامین لوله پلی اتیلن خریداري نماید.
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت )ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir با شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۵۲۸۶۰۰۰۰۰۲انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلي . مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
متقاضیان شرکت در مناقصه مي توانند به منظور دریافت اسناد ارزیابي از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ تا ساعت ۱۹ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ از طریق 

سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. تلفن تماس : ۳۲۱۱۷۱۵۲ - ۰۲۶
مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه، عاوه بر بارگذاري فایلهای PDFتا ساعت ۱۰ روز سه شنبه ۱۴۰۱/۰۲/۰۶، موظف به ارائه اسناد مربوطه در 

پاکت الک و مهر شده تا ساعت ۱۱ همان روز  به دبیرخانه شرکت آب و فاضاب استان البرز  مي باشند.
جهت کسب اطاعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات، به آدرس)iets.mporg.ir(  مراجعه نمایید.
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