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بانک مرکزی اعالم کرد؛

معاون وزیر صمت خبر داد :

دستور رئیس جمهور برای توقف 
ساخت پتروشیمی میانکاله

خودرو ارزان قیمت ایرانی  
1402وارد بازار می شود 

 »چک موردی« وارد 
چرخه پولی و بانکی شد

 انتشار اسامی بدهکاران بزرگ
 شبکه بانکی در بانک مرکزی

بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصالح شبکه بانکی و بر مبنای  انضباط مالی 
و  بهداشت اعتباری بانک ها، از هفته آینده، اسامی  بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را 

منتشر می کند...

مع��اون صنایع حمل ونق��ل وزارت صمت با اعالم "خ��ودروی ارزان قیمت در بهمن ماه 
امسال رونمایی می ش��ود"، گفت: در دنیا قیمت این خودرو کمتر از ۶هزار دالر است. 

منوچهر منطقی از برنامه ریزی وزارت صمت برای...

بانک ملی ایران به عنوان نخستین بانک در کشور از خدمت جدید خود با عنوان »چک 
موردی« رونمایی کرد. »چک موردی« امکان جدیدی است که بر اساس قانون »اصالح 

قانون صدور چک« برای مشتریان نظام بانکی فراهم آمده و...

 شنیده شده در پی دستور رئیس جمهور به رئیس سازمان محیط زیست برای جلوگیری از 
احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز مشکالت زیست محیطی، ابطال مصوبه دولت قبل 
درباره این پروژه در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و به زودی پرونده آن برای همیشه 
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کش��مکش بین دو صندوق توس��عه ملی و تثبیت بازار 
س��رمایه بر س��ر واریز مناب��ع همچنان ادام��ه دارد و 
درحالی که صندوق توس��عه ملی تاکید دارد که مبلغ 

طبق مصوبه واریز خواهد شد، صندوق توسعه و تثبیت 
اعالم کرده است که برای دریافت پول یکی از بندهای 
مصوبه باید اصالح ش��ود. س��رآغاز ماجرای تزریق یک 

درصد از منابع صندوق توس��عه ملی به صندوق توسعه 
و تثبیت بازار س��رمایه برای حمایت از این بازار س��ال 
۱3۹۹ بود که از همان زمان نیز چالش های بس��یاری 

را در پی داش��ت. این چالش ها درمورد زمان، نحوه و 
نوع ارز بود که این دو صندوق بر سر این مسائل کج دار 

و مریز با یکدیگر کنار امدند اما...

سرنوشت تثبیت بازار بورس چه شد؟

کشمکش دو صندوق بر سر منابع ارزی

وزیر صمت در جمع مسئوالن مربوطه:

با عرضه قطعات   برخورد 
قاچاق خودرو کلید خورد 
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اخیرا برخی استانداران و فرمانداران وجمعی 
از مسووالن برای مردم ومعیشت بد آنها پشت 
دوربین گریه می کنند! برخی از آنها در فضای 
مجازی می نویس��ند که شبی نیست بخاطر 
مشکالت معیشتی مردم نیمه شب از خواب بر 
نخیزد ! بخصوص اینکه در سالی که گذشت، 
مردم و به خصوص قش��ر متوس��ط به پایین 
وضعیت خوبی را سپری نکردند. فشار تورمی 
و کاهش ق��درت خرید عم��وم جامعه باعث 
شد تا سطح رفاه مردم به شدت پایین بیاید. 
این گریه ها و فیلم هایی که نش��ان می دهد 
مسووالن نگران معیشت مردم هستند بیشتر 
شبیه فیلم های کمدی است.  برخی مسووالن 
نیز متاسفانه بجای ایجاد راهکار حرفهایی می 
زنن��د که حکم نمک پاش��یدن به زخم مردم 
است. چندی پیش یکی از آنها گفته تحریم ها 
مردم ما را از نظر اقتصادی مقاوم کرده است و 
االن در برابر تمام مشکالت معیشتی و فراز و 

نشیب های اقتصادی، مردم ما مقاوم اند.  
از س��ویی دیگ��ر به نظ��ر می آی��د، ظاهرا 
مساله ای که برای نمایندگان مجلس اهمیت 
ندارد، موضوع آب و نان است. مردم در شرایط 
س��ختی به س��ر می برند و مشکل آنها مساله 
اقتصادی است و مسئوالن نباید به موضوعات 
حاشیه ای بپردازند و اولویت آنها حل مشکالت 

اقتصادی باشد...

یادداشت سردبیر

مشکالت معیشتی 
و گریه مسووالن ! 

* سعید افشاری )پویش(

ادامه   در صفحه2

خبرخبر
عضو شورای شهر:

 4۰ پارک ویژه بانوان 
در تهران ساخته می شود

عضو شورای شهر تهران توضیحاتی درباره 
اختصاص بخش هایی از پارک ها به مادران و 

کودکان ارایه کرد.
به گزارش ایلنا سید محمد آقامیری عضو 
ش��ورای ش��هر تهران در تذکری با اشاره به 
مصاحب��ه اخی��رش درخص��وص اختصاص 
فضای��ی از پارک ها ب��رای مادران و کودکان 
گفت: تذکر بنده درباره مصاحبه ای است که 
در حد س��ه چهار دقیق��ه و به صورت تلفنی 
و در رابطه با رد یک ش��ایعه انجام دادم و به 
نوعی آن را به بوستان مادر و کودک تسری 

دادم.
او ادام��ه داد: ش��ایعه ای در رابطه با زنانه 
و مردان��ه کردن پ��ارک ها مطرح ش��د که 
بنده آن را به ش��دت رد ک��ردم و گفتم این 
مورد فقط به صورت بوس��تان مادر و کودک 
است. بوستان مادر و کودک یک طرح بسیار 
جذابی اس��ت که در همین مدت کوتاه مورد 
اس��تقبال خانواده ها قرار گرفته و قرار ش��د 
در طول امس��ال 352 بوستان به نام بوستان 
مادر و کودک در قسمتی از پارک های شهر 
تهران مجهز ش��ود و برای آنها قابل استفاده 

شود.
عضو ش��ورای ش��هر تهران توضی��ح داد: 
من آن ش��ایعه را رد ک��رد و گفتم این طرح 
برای بوس��تان مادر و کودک در 352 پارک 
است که قسمتی از پارک را حصارکشی می 
کنند و لوازم مناس��ب بازی بچه ها را در آن 
قس��مت قرار می دهند، س��رویس بهداشتی 
اختصاص��ی و نگهبان دارد و اجازه نمی دهد 
جز مادر و کودک کس��ی وارد این فضا شود. 
ات��اق مخصوص تعویض لباس کودک دارد و 

فضایی با آرامش کامل فراهم است.
آقامیری گفت: بعضاً س��وال شده که پدر و 
م��ادر با هم می خواهد با بچه ها بازی کنند 
و گفتم که تعداد این بوس��تان ها 352 عدد 
اس��ت در حالی که تهران بیش از دو هزار و 
2۰۰ پارک دارد و قرار اس��ت در گوش��ه ای 
از 352 پارک حصارکش��ی ش��ود و مختص 

بوستان مادر و کودک باشد.
آقامیری افزود: اصال در تهران پارک مردانه 
نداریم که بگویند اینجا پارک مردانه است و 
بعد بگویند می خواهند اینجا را دیوار کشی 
کنن��د ما برای ارج نهادن ب��ه خانواده ها، به 
مادران و خواهران خود که در فضای مناسب 
بتوانند ورزش کنند، ۹ پارک ویژه خواهران 
داریم و قرار اس��ت 5 پارک دیگر اضافه شود 
و به ۱۴ مورد برسد. می خواهیم در این دوره 

مدیریت شهری به ۴۰ مورد برسد.

قیمت و جریمه طرح ترافیک 14۰1 تعیین شد
فرارو:  قیمت طرح ترافیک ۱۴۰۱ تقریبا ۲۵ درصد افزایش داش�ته است. امسال 
عوارض روزانه تردد در محدوده طرح ترافیک به ۴۴ هزار تومان رسیده درحالی که 

پارسال از شهروندان تهرانی ۳۵ هزار تومان گرفته می شد.
به گزارش فرارو پایتخت نش��ین ها به جز رزرو روزانه طرح ترافیک امکان خرید بسته های 
ش��ش ماهه، س��ه ماهه و یک ماهه را دارند و برای این کار چیزی بین ش��ش تا یک میلیون 
تومان باید پرداخت کنند. جریمه ورود به طرح ترافیک مثل سال های گذشته افزایش پنج 
درصدی خواهد داشت. یعنی به جای ۱۰5 هزار تومان در سال ۱۴۰۰ حاال بابت ورود بدون 
رزرو به طرح ترافیک باید ۱۱۰ هزار تومان بپردازید. اگر خریدار رزرو طرح یک روزه باشید، 
باید علی الحس��اب ۹۸ هزار تومان به حس��اب ش��هرداری تهران بپردازید. آنوقت با در نظر 
گرفتن نوع معاینه فنی و وضعیت ترافیک و ساعت تردد مبلغی به حسابتان برمی گردد  و با 
داشتن معاینه فنی عادی چیزی حدود ۴۴ هزار تومان از شما گرفته می شود. راه دوم خرید 
بسته های ترافیکی دراز مدت است. این بسته ها در سه پکیج شش ماهه، سه ماهه و یک ماهه 
فروخته می ش��وند. بسته طرح ترافیک شش ماهه با معاینه فنی عادی دقیقا پنج میلیون و 
۹۱۰ هزار تومان فروخته می ش��ود. مثال اگر روز بیس��تم فروردین این بس��ته را خریداری 
کنید، تا روز س��یزدهم مهر ماه امس��ال امکان تردد در طرح ترافیک را با خودروتان خواهید 
داشت. بسته طرح ترافیک سه ماهه سه میلیون و ۱۴۰ هزار تومان قیمت دارد و با دریافت 
آن تا تاریخ شانزدهم تیر ماه امکان استفاده از آن را دارید. بسته یک ماهه نیز یک میلیون و 
۱۱۰ هزار تومان به شهروندان تهرانی فروخته می شود. اگر امروز این طرح را بخرید، مهلت 
اس��تفاده از آن تا روز هجدهم اردیبهش��ت خواهد بود. جریمه ط��رح ترافیک ۱۴۰۱ فعال 
وضعیت مبهمی دارد. چون هنوز عدد و رقم دقیقی درباره جریمه ورود به طرح ترافیک از 
س��وی هیئت وزیران ابالغ نشده است. با این حال گمانه زنی ها از افزایش پنج درصدی این 
رقم نسبت به پارسال حکایت دارد. هر سال دقیقا پنج درصد به نرخ جریمه اضافه می شود و 
برای پی بردن به رقم تقریبی نرخ جریمه ورود به طرح ترافیک بدنیست نگاهی به ارقام دو 
سال گذشته کنیم. سال ۹۹ جریمه ورود به طرح ترافیک دقیقا ۱۰۰ هزار تومان بود. با رشد 
پنج درصدی این رقم در سال ۱۴۰۰، آن هایی که به طرح ترافیک توجهی نداشتند، دقیقا 
۱۰5 هزار تومان جریمه شدند. اگر همین روند را امسال هم شاهد باشیم، یعنی جریمه ورود 

به طرح ترافیک احتماال حول وحوش ۱۱۰ هزار تومان خواهد بود.

   یک مقام مسئول خبر داد:
رکود در ساخت و ساز باافزایش قیمت میلگرد وسیمان 
دبیر کانون سراسری انبوه س�ازان مسکن از افزایش قیمت میلگرد به کیلویی 

۱۸ هزار و سیمان به کیسه ای ۶۰ هزار تومان در روزهای اخیر خبر داد.
فرش��ید پورحاج��ت در گفت وگو با مهر گف��ت: در روزهای اخیر قیم��ت دو قلم اصلی 
مصالح س��اختمانی شامل سیمان و میلگرد افزایش داشته است. وی افزود: در حال حاضر 
حداقل قیمت میلگرد در س��ایزهای باال ۱۸ تا 32 حداقل کیلویی ۱۸ هزار تومان اس��ت. 
در س��ایزهای کوچک تر )۸ تا ۱۶( نیز بین هزار و تا ۱,5۰۰ تومان به این رقم در هر کیلو 
افزوده می ش��ود. وی تأکید کرد: این افزایش قیمت میلگرد از س��وی تولیدکنندگان اتفاق 
افت��اده و آنها محصوالت را با قیمت های باال در ب��ورس کاال عرضه می کنند. این در حالی 
است که میلگرد در اسفند ماه سال گذشته کیلویی ۱۴ تا ۱5 هزار تومان بود. دبیر کانون 
سراسری انبوه سازان اظهار کرد: سیمان در بورس کاال کیسه ای ۴۷ و در بازار مصرفی ۶۰ 
هزار تومان فروخته می شود؛ کرایه حمل، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، هزینه تخلیه و 
بارگیری، هزینه بنکداری و … نیز به آن افزوده می شود. وی با اشاره به اظهارات سید رضا 
فاطمی امین وزیر صمت در سفری که اواخر اسفند گذشته به خوزستان داشت و در بازدید 
از فوالد خوزس��تان، وعده کاهش قیمت آهن و میلگرد داد، گفت: سیمان و میلگرد ظرف 
3 س��ال اخیر رشد عجیبی داشته اند و به یک بحران در بازار مسکن نوساز تبدیل شده اند. 
پورحاجت یادآور ش��د: دستمزد کارگر روزمزد ساختمانی در روزهای اخیر به روزانه 3۰۰ 
هزار تومان افزایش یافته و بنا نیز دو برابر آن را مطالبه می کند. حق بیمه تأمین اجتماعی 
کارگران ساختمانی هم افزایش قابل مالحظه ای داشته است. به گفته دبیر کانون سراسری 
انبوه س��ازان، پروژه های ساختمانی دچار رکود شده اند و تقاضایی از سوی بازار نیست که 
تولیدکنندگان فوالد و سیمان اقدام به افزایش محصوالت خود کرده اند. البته این افزایش 

قیمت از قبل از عید نوروز از سوی تولیدکنندگان استارت خورده بود.

رئی�س پلیس راهور گف�ت: در س�ال ۸۴ تا ۸۶ 
یکی از شاخصه های بسیار مهم که ۲۷ هزار کشته 
س�وانح رانندگی را به ۱۶ هزار در هر سال رساند، 
بحث واردات خودرو اس�تاندارد و ایمن در کش�ور 
بود، ما نیازمند اس�تفاده از خودروی ایمن و کیفی 

و نه لوکس و فاخر هستیم.
به گزارش تسنیم سردار س��ید کمال هادیانفر با بیان 
اینکه بن��ا داریم همکاران ما در اعم��ال قانون کمترین 
تنش را داشته باش��ند و بیشتر از سیستم ها و سامانه ها 
اس��تفاده کنیم، اظهار کرد: به هم��کاران گفتیم تا جای 

ممکن به مردم کمک و مساعدت کنند.
وی افزود: ساخت خودرو با پلتفرم، آلیاژ و فلز مشخص 
یا ضخامت آن ها یا آپش��ن های خودرو مانند کیسه هوا، 
کمربند و ترمز ABS نجات دهنده راننده یا سرنش��ینان 

و این موارد در خودرو های داخلی دچار مش��کل اس��ت، 
ت��ا کی باید هر روز گزارش تصادفات، انفجار خودرو ها و 

مرگ هموطنان باشیم.
ای��ن مقام انتظامی متذکر ش��د: یک خ��ودروی ایمن 
چه��ار مزیت زیبای��ی، کیفی��ت، ایمن��ی و ارزان بودن 
را دارن��د، واقعاً کدام یک از خودرو ه��ای داخلی ما این 

مزیت ها را دارند.
رئیس پلیس راهور خاطرنش��ان کرد: چرا هر روز باید 
شاهد تصادفات دلخراش باشیم همچنین برابر قانون ما 
مکلف به تعیین س��هم تقصیر دس��تگاه ها در تصادفات 
هس��تیم و این کار را می کنیم؛ به طور مثال در تصادف 
پژو ۴۰5 با پژو پارس محور لرستان به نورآباد که هشت 
نفر زن و بچه در آتش س��وختند، 33 درصد خودروساز 
مربوطه را در کروکی در ش��ورای ترافیک اس��تان مقصر 

دانس��تیم و پرونده قضائی را برای قاضی محترم لرستان 
فرستادیم تا رسیدگی صورت گیرد.

وی افزود: از این ب��ه بعد نیز به همکاران ابالغ کردیم 
که برای دس��تگاه ها س��هم تقصی��ر در تصادفات تعیین 

کنند.
هادیانفر گفت: در سال ۸۴ تا ۸۶ یکی از شاخصه های 
بس��یار مهم که 2۷ هزار کشته سوانح رانندگی را به ۱۶ 
هزار در هر سال رساند، بحث واردات خودرو استاندارد و 
ایمن در کشور بود، ما نیازمند استفاده از خودروی ایمن 
و کیفی و نه لوکس و فاخر هس��تیم تا در تصادف کمتر 
شاهد فوتی باشیم لذا واردات منجر به ایجاد بازار رقابت 
برای خودروساز ها داخلی و بهتر شدن آن ها می شود، اما 
در صورت ع��دم رقابت، مردم مجبور به خرید محصولی 

هستند که امروز همه به آن بی کیفیت می گویند.

وزیر بهداش�ت، درم�ان و آموزش 
پزشکی گفت: مجلس شورای اسالمی 
حدود ۳ میلی�ارد دالر ارز به وزارت 
بهداش�ت، درمان و آموزش پزشکی 
امس�ال برای تامی�ن دارو اختصاص 

داده و کمبود دارو نخواهیم داشت.
به گ��زارش ایرنا بهرام عی��ن اللهی در 
مراس��م تقدیر از خادمان ط��رح نوروزی 
س��المت در جم��ع خبرن��گاران اف��زود: 
پارس��ال 2 میلی��ارد دالر ارز دالر ب��رای 
تامین دارو داش��تیم امسال  به 3 میلیارد 

دالر ارز از سوی  مجلس شورای اسالمی 
افزایش یافته است.

وی اظهار داش��ت: متاسفانه فضاسازی 
های��ی توس��ط برخ��ی از اف��راد منفعت 
طلب در جهت افزای��ش دارو وجود دارد 
و این درست نیس��ت و اجازه نمی دهیم 
کوچکتری��ن خدش��ه ای به م��ردم وارد 

شود.
وزیر بهداشت تاکید کرد: داروهایی که 
برای بیماران الزم است در دسترس قرار 
م��ی دهی��م و برخی داروها برن��د بوده و 

ضروری نیست، دارویی را که تولید داخل 
داریم از  داروی خارجی اس��تفاده کنیم 
زی��را برخی داروهای خارجی قیمت های 

نامتعارف دارند و در برنامه ما نیست.
به گفت��ه عین اللهی، ۹۷ درصد داروها 
تولی��د داخل و 3 درصد داروها وارداتی و 
برای بیماران خاص اس��ت که مشکلی در 

این زمینه وجود ندارد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه داروهای ن��ادر و 
فارماکوپه گران ب��وده و جزو برنامه های 
وزارت بهداش��ت نیس��ت، تاکی��د ک��رد: 

داروه��ای مورد نیاز به وفور به مردم ارایه 
می شود.

وزیر بهداشت افزود: به تازگی ارز هیچ 
دارویی آزاد نش��ده و یک��ی از مهمترین 
برنامه های وزارت بهداشت ان است که ۶ 
میلیون نفر را بیمه کنیم و پوش��ش بیمه 

ای را برای دارو ها افزایش دهیم.
وی تصری��ح کرد: افزای��ش قیمت دارو 
و لزوم پوش��ش بیم��ه ای داروهای گران 
بزودی در ش��ورای عالی بیمه بررسی می 

شود.

مدی�رکل دفت�ر بازاریاب�ی و توس�عه گردش�گری 
خارجی وزارت میراث فرهنگی گفت: وزارت خارجه 
با پیشنهاد حذف روادید ۲ ماهه بین ایران و قطر در 
جام جهانی موافقت کرده است که این مشوق خوبی 
برای حضور توریس�ت های خارج�ی از قطر در ایران 

است.
برنام��ه  گفت و گوی اقتص��ادی با موض��وع "ظرفیت های 
اقتصادی جام جهانی قطر برای ایران و فرصت س��وزی های 
احتمالی" با حضور محسن احمدی فرد کارشناس مجری و 

دکتر معصومه اسمعیل نژاد تهیه کننده برگزار شد.
"حرمت اهلل رفیعی" رئی��س انجمن صنفی دفاتر خدمات 
مس��افرت هوایی و جهانگردی ایران، "جمشید حمزه زاده" 
رئیس جامعه هتلداران ایران، "رضا خادم الرضا" عضو جامعه 
تورگردانان ایران، "محمدصالح جوکار" عضو هیات رئیس��ه 
فراکس��یون گردش��گری مجلس شورای اس��المی و دکتر 
"لیال اژدری" مدیرکل دفتر بازاریابی و توس��عه گردشگری 

خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
میهمانان این برنامه هستند.

رفیع��ی رئیس انجم��ن صنفی دفاتر خدمات مس��افرت 
هوای��ی و جهانگردی ایران در ابت��دای این برنامه گفت: ما 
یک فرصت ۶ ماهه تا برگزاری مسابقات جام جهانی داریم 
اما استاد فرصت س��وزی رویدادها هستیم. رویداد اکسپوی 
دوبی رویدادی بود که توسط ما نادیده گرفته شد و بیش از 

5۰ مقام رسمی در آن رویداد حضور پیدا کرده بودند.
"رض��ا خادم الرضا" عضو جامعه تورگردانان ایران در ادامه 
گفت: مش��کالتی که در صنعت گردش��گری داریم مسائل 
بسیار زیادی را شامل می شود. اکسپو فرصت خوبی بود که 
در همس��ایگی ایران از دست رفت. بخش خصوصی زمانی 
قوی و محکم خواهد ب��ود که حمایت ها و برنامه ریزی های 
کالنی در آن حوزه وجود داشته باشد. در ۱۰ سال گذشته 
اتف��اق خاصی ندیدیم. در ۶ ماهه گذش��ته دکتر ضرغامی 
جلسات زیادی را گذاشتند و نشست های زیادی نیز برگزار 

شد.
"جمش��ید حمزه زاده" رئیس جامعه هتل��داران ایران در 
ادامه این برنامه گفت: خوشبختانه ظرفیت بسیار خوبی هم 
درمناطق آزاد و کیش و قش��م و سایر اس��تان ها داریم. از 
لحاظ قیمتی ارزان ترین قیمت برای هتل ها ایران است که 
این را خود س��ازمان جهانی جهانگردی اذعان کرده است. 
قیم��ت یک هتل در ایران 25 دالر و در قطر بیش از 3۰۰ 
دالر اس��ت و به همین خاطر بسیاری از مسافران را شاهد 
خواهیم بود. وی گفت: از لحاظ همکاری ها از ناحیه مدیران 
دولتی هیچ گونه اعالم آمادگی و برنامه ریزی نبوده اس��ت. 
امروز وزیر راه قطر به کیش آمده و با مدیران ایرانی جلسه 
داشته است درحالی که از بخش خصوصی هیچ گونه دعوتی 
نشده است. در حال حاضر در جزیره کیش بدون ویزا امکان 
تردد است و ۴ هزار تخت برای هر شب اعالم آمادگی شده 
اس��ت. در کل تا 5۰ هزار تخ��ت آمادگی را داریم با رعایت 

کامل پروتکل های بهداشتی خدمات دهی را انجام دهیم

رئیس پلیس راهور: 
سهم تقصیر در تصادفات برای دستگاه ها تعیین می شود

وزیر بهداشت خبر داد:
افزایش یک میلیارد دالری ارز دارو 

لغو روادید ایران و قطر در جام جهانی
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وزیر امور خارجه کش�ورمان گفت: 
ما برای رس�یدن به تواف�ق عزتمند، 
پایدار و خوب مس�یر دیپلماس�ی را 
ادامه می دهی�م ام�ا آمریکایی ها در 
حوزه لغو تحریم ها خارج از مذاکرات 

شروط جدیدی را مطرح می کنند.
به گزارش ایرنا، حسین امیر عبداللهیان، 
وزی��ر امور خارج��ه کش��ورمان در اولین 
جلس��ه س��تاد هماهنگی روابط اقتصادی 
خارج��ی ک��ه در مح��ل وزارت خارج��ه 
برگزار شد،گفت: تولیدات ما به مرحله ای 
رسیده است که باید دیده و صادر شود و 
تالش ه��ای زیادی هم در این حوزه انجام 

شده است.
 وی ادام��ه داد: در کن��ار س��ایر وزارت 
خانه ه��ا برای تقویت ش��رکت های دانش 
بنی��ان و ص��ادرات محص��والت ارز آور و 
اش��تغال زا در کشور، از همه توان دستگاه 

دیپلماسی استفاده می کنیم.
وزی��ر امورخارج��ه با بی��ان اینکه بحث 
امنی��ت غذایی م��ورد توجه ق��رار گرفته 
اس��ت، گفت: این موضوع مس��ئله مهمی 
است و آنچه که دغدغه مردم است، تنظیم 

قیمت بازار، کاهش تورم و مشکالتی است 
که مردم دارند.

وی تاکی��د کرد: ما بین مردم هس��تیم 
و مایلم اینجا تأکید کنم که در جلس��ات 
هی��أت دولت، آقای رئیس��ی دائما بر این 
موضوع تأکید دارد که وزارت امور خارجه 
کار خ��ودش را در مذاکرات وین برای لغو 
تحریم ه��ا دنب��ال کند. ما ب��ه دنبال این 
هس��تیم تا تحریم ها برداشته شود، اما با 

ع��زت و با توافقی پای��دار. اما تاکید آقای 
رئیسی در جلسات به همه اعضای کابینه 
همواره این است که نگاه ها نباید معطوف 
به وین باشد، بلکه همه دستگاه ها موظف 
هس��تند برای بی اثر ک��ردن تحریم ها و 
پیشرفت و توسعه پایدار اقتصاد و تجارت 

در کشور عمل کنند. 
امیر عبداللهیان تاکی��د کرد: آمریکایی 
ها به صورت مستمر از ضرورت مذاکرات 

مستقیم با ایران صحبت می کنند و ما با 
بررسی های که انجام دادیم به این نتیجه 
رس��یدیم که نفعی در مذاکره مستقیم با 
آمری��کا نداریم. آمریکایی ه��ا هنوز روی 
زمی��ن اقداماتی انجام نداده اند که بتوانیم 
یک چشم اندازی را در این زمینه مشاهده 
کنیم و بگویم در کنار ابراز حسن نیتشان 

اقدامات مثبتی را انجام دادند.
وی اف��زود: آنها اگر حس��ن نیت دارند، 
قبل از هر توافقی یکی دو مورد از مسائل 
ملم��وس و علن��ی را اعالم کند تا نش��ان 
دهند در عمل نیز حس��ن نی��ت دارند به 
ط��ور مثال بخش��ی از درآمده��ای بلوکه 
ش��ده ملت ایران را آزاد کنند و اگر آقای 
بای��دن که دائ��م صحبت از حس��ن نیت 
میکن��د، یک مورد از تحریم ها را با فرمان 
اجرایی خود به نشانه حسن نیت لغو کند.

البته تب��ادل پیام بین ای��ران و آمریکا از 
طریق non paper و از طریق هماهنگ 
کننده اروپایی کمیسیون مشترک برجام 
ادامه دارد و ما به صراحت به آمریکایی ها 
گفته ایم که س��نگ اندازی و کارشنکنی 

نکند. 

آمریکایی ها در حوزه لغو تحریم ها شروط جدیدی را مطرح می کنند
امیرعبداللهیان در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی:

خبر
روزنامه صبح ایران

محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم در واکنش به اظهارت 
اخیر احمد علم الهدی امام جمعه مش�هد درمورد فضای مجازی در کانال تلگرامی 

اش نوشت:
لطفا وقت بگذارید و فرمایشات خطیب بزرگوار و محترم جمعه ی این هفته مشهد در باب 

فضای مجازی و طرح صیانت را ببینید.
برای اس��تحضار عرض می کنم، انتقال پیام در ش��بکه های اجتماعی بر اس��اس ارتباطات 
هرمی )مانند صداوس��یما( نیس��ت که با اراده ای کنترل شود. اگر نزد جنابعالی ادعا کرده اند 
با ملی س��ازی بس��ترها قادر به توقف اطالع رس��انی های به اصطالح مخرب هس��تند، الاقل 

شبکه ها ی اجتماعی را نمی شناسند.
در مقطعی مهمترین بستر توزیع فیلمهای زیرنویس شده زیرزمینی و همچنین فیلترشکن، 
یکی از پیام رسانهای داخلی بود. سیاست تعرفه رایگان این پیام رسان، هم عامل اصلی مشوق 
این پدیده بود. کافی اس��ت پیام مخرب از نقطه ای در ش��بکه  از طریق گروهها یا ارتباط فرد 

به فرد، وارد ش��ود. توقف انتش��ار تقریبا غیرممکن است. نمی ش��ود باالی سر هر کاربر یک 
پاسبان گماشت.

این را قبال در جلس��ات و نیز مکاتبات رس��می زمان مسوولیت نوشتم، االن هم به صورت 
علنی عرض می کنم؛ اگر دیدگاه برخی عزیزان نس��بت به رسانه ی نوین اصالح و بروز نشود، 
شبکه ی ملی موجود در تصور آنها هم پس از استقرار، عاملی ضدامنیت ملی خواهد بود و تا 
همیشه کاربران یعنی مردم عادی و به خصوص جوانان را در مقابل تریبون های رسمی قرار 

خواهد داد که این قطعا به صالح کشور نیست.
به نظر می رسد افراد موثر و تریبون داری که خود کاربر فعال شبکه های اجتماعی نیستند 
-و عموما با اطالعات تک بعدی بولتنی و با برداشت های ناکاملی که عمدتا از سمت دیگران 
القا شده است، در خصوص این فضا موضع گیری می کنند- در نهایت و بر خالف میل خود، 
دس��ت اندرکار تبدی��ل کردن تمام کاربران فضای مجازی به »غی��ر خودی و تهدید بالقوه« 

می شوند.

یک پیام رسان داخلی توزیع کننده فیلم های زیرزمینی و فیلترشکن

س�خنگوی س�ازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه 
ایج�اد نیروگاه ه�ای هس�ته ای امری فانتزی نیس�ت 
بلکه بخش�ی الینفک و ضروری از نیاز کش�ور اس�ت، 
گفت:کشورهای اروپایی خود به این واقعیت رسیده اند 

که گریزی از ساخت نیروگاه های هسته ای نیست.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی سازمان انرژی اتمی ایران، 
بهروز کمالوندی س��خنگو و معاون ام��ور بین الملل، حقوقی 
و مجلس س��ازمان ان��رژی اتمی ایران با انتش��ار مطلبی در 
خصوص پیش��رفت های صنعت هسته ای کش��ور گفت: روز 
ملی فناوری هس��ته ای ۱۶ س��ال پس از نخستین دستیابی 
ایران به امکان غنی س��ازی اورانیوم در حالی گرامی داش��ته 
ش��د که جمهوری اس��المی ایران نه تنها بر چرخه سوخت 
هس��ته ای کاماًل مسلط شده اس��ت بلکه در دیگر حوزه های 
مربوط به فناوری هس��ته ای نیز پیشرفت های بسیاری انجام 

شده است.

وی ادامه داد: اگر چه در سال های گذشته تمرکز تحوالت 
و اخبار بر موضوع غنی س��ازی سوخت سبب القای این نگاه 
ش��ده اس��ت که فناوری هسته ای منحصر به س��انتریفیوژها 
اس��ت، باید گفت که این تنه��ا بخش کوچکی از این صنعت 
و امکانی اس��ت که در اختیار کشور و مردم قرار می دهد. به 
طور کلی پیشرفت های فناوری هسته ای ایران را می توان در 
چهار حوزه کاربرد پرتوها، انرژی، تولید س��وخت و تحقیق و 

توسعه دسته بندی کرد.
کمالون��دی درخص��وص ض��رورت بهره گیری از س��وخت 
هس��ته ای گفت: از این میان اگر چه در نمای نخست تولید 
رادیو داروها، اس��تفاده از فناوری هس��ته ای در کشاورزی و 
صنعت نزدیک ترین و بی واسطه ترین کاربردهای این صنعت 
در زندگ��ی روزمره مردم هس��تند؛ اما نمی ت��وان از ضرورت 
بهره گیری از سوخت هسته ای برای تولید انرژی برق و تأثیر 

غیرقابل انکار آن عبور کرد.

وی عن��وان کرد: ایجاد خط تولید کپس��ولی رادیو داروی 
ید ۱3۱ که در درمان انواع س��رطان کاربرد دارد، اس��تفاده 
از پرتوه��ای هس��ته ای برای اس��تریل کردن، اص��الح بذر و 
مقاوم س��ازی بذر در مقابل کم آبی، استفاده از پرتو گاما برای 
فرآوری زهر زنبور عس��ل برای اس��تفاده های پزشکی و نیز 
توس��عه محصوالت مرتبط با آب س��نگین و دتره ها از جمله 

پیشرفت های انجام شده در این حوزه است.
سخنگوی سازمان با اشاره به تولید نرم افزار سوخت گذاری 
نیروگاه اتمی بوش��هر گفت: در حوزه انرژی پیش��رفت هایی 
همچون تولید نرم افزار سوخت گذاری نیروگاه اتمی بوشهر 
یا بهسازی سیستم ردیابی و قرائت برخط دریافت دوز اشعه 
کارکنان نیروگاه برای جلوگیری از بروز مسمومیت ناشی از 
دریافت دوز اضافی از جمله فهرست بلند باالی دستاوردهایی 
اس��ت که علی رغم تحریم ها و ب��ا تالش نیروهای متخصص 

خودمان به دست آورده ایم.

رئیس جمهور با اشاره به عزم دولت 
برای تحق�ق اقتصاد اس�المی بر لزوم 
توس�عه تحقیق�ات کارب�ردی در این 

حوزه تأکید کرد.
ب��ه گزارش ایرن��ا، روز ش��نبه 3۰ تن از 
اساتید و محققان اقتصاد اسالمی در محل 
ریاس��ت  جمهوری با آیت اهلل سید ابراهیم 
رئیس��ی دی��دار و در خص��وص مهم ترین 
مسائل اقتصادی و راهکارهای بهبود وضع 

موجود بحث و گفت وگو کردند.
در این نشس��ت که به درخواست رئیس 
ش��ورای سیاس��ت گذاری  مجم��ع عال��ی 

علوم انس��انی برگزار ش��د، حجت االس��الم 
محمدج��واد محق��ق نی��ا درب��اره »برنامه 
اصالح سیس��تم بانکی«، رسول بخشی در 
نقد »بخشی از رویکردهای کالن اقتصادی 
دول��ت و راهکارهای اصالح آنه��ا با تأکید 
بر موض��وع ارتباط بین خل��ق پول و نظام 
مالیاتی«، حجت االسالم احمدعلی یوسفی 
در خصوص »رفع فقر مطلق و اولویت های  
دول��ت«، ای��رج توتونچیان درب��اره »طرح 
)آزمایش��ی ( عملیاتی بانکداری بدون ربا«، 
حجت االس��الم غالمعلی معصوم��ی نیا در 
ارزیابی »اس��ند تحول دول��ت و دورنمای 

راه نج��ات اقتصاد ایران«، حجت االس��الم 
س��ید محمدکاظ��م رجای��ی در خصوص 
اقتص��ادی«،  پیش��رفت  »راهبرده��ای 
حجت االس��الم س��عید فراهانی فرد درباره 
در  درون نس��لی  و  بین نس��لی  »عدال��ت 
بهره ب��رداری از منابع طبیعی و توصیه های 
س��ید حسین  سیاس��تی«، حجت االسالم 
میرمع��زی درب��اره »راهکاره��ای تحق��ق 
ش��عار س��ال )تولید، دانش بنیان، اشتغال 
آفرین(« و حجت االس��الم مجید حبیبیان 
درباره »مس��ئولیت ها و رسالت ها در برخی 

مصادیق اقتصادی« سخنرانی  کردند.

در پایان نشس��ت، رئیس جمهور از عزم 
دولت سیزدهم برای تحقق اقتصاد اسالمی 
س��خن گفت و بر لزوم گسترش تحقیقات 
کاربردی در عرصه اقتصاد اس��المی تأکید 

کرد.
آیت اهلل رئیس��ی همچنین با استقبال از 
پیشنهادات ارائه شده در جلسه، مقرر کرد 
با محوریت مرکز بررس��ی های استراتژیک 
ریاس��ت  جمه��وری از نظرات اس��اتید در 
ارتقای س��ند تحول دولت و تدوین برنامه 
هفت��م حاضر در جلس��ه به نح��و مطلوب 

استفاده و بهره برداری شود.

ادامه از صفحه۱
... س��ال جدی��د یک چال��ش جدید را هم به همراه داش��ت. 
در این راس��تا در ابتدا بورس��ی ها اع��الم کردند که صندوق 
توس��عه ملی مبالغ م��ورد نظر را واریز نکرده اس��ت، پس از 
ان صندوق توس��عه ملی اعالم کرد که بورس��ی ه��ا قرارداد 
را امض��ا نکرده اند و بورس��ی ها نیز در ج��واب اعالم کردند 
ک��ه اگر قرارداد منصفانه باش��د، امضا خواهیم کرد. بورس��ی 
ه��ا میگویند قراردادی که صندوق توس��عه مل��ی بگوید اگر 
توانس��تیم مطالباتمان را از ش��خص ثالث وصول کنیم، سهم 
ش��ما را خواهی��م داد، علی القاعده محل��ی از اعراب نخواهد 
داشت. در آن سوی ماجرا اما صندوق توسعه ملی اعالم کرده 
است که ش��رایط پرداخت منابع به بورس با توافق طرفین و  
البت��ه طبق مصوبه هیات امنا ب��وده که در آن رئیس جمهور 
و البت��ه وزیر اقتصاد حضور داش��ته اند.  طبق اعالم صندوق 
توس��عه ملی در جلس��ه مش��ترک تاریخ 25 دی ۱۴۰۰ بین 
مه��دی غضنفری - رئیس هیأت عامل صندوق توس��عه ملی 
و مجید عش��قی - رئیس سازمان بورس، در بخشی از توافق 
نامه مش��ترک امضا شده آمده است که "صندوق توسعه ملی 
نس��بت به سپرده گذاری ریالی تا سقف 5۱۰ میلیون دالر از 
محل منابع بازگش��تی س��پرده های ریالی صندوق نزد بانک 
ها و وصول مطالبات صندوق از س��ازمان امور مالیاتی و پس 
از کس��ر مبالغ پرداختی قبلی ب��ه صندوق تثبیت، به صورت 
ماهانه تا سقف پنج هزار میلیارد ریال طبق ضوابط و مقررات 

صندوق توس��عه ملی، در صندوق تثبیت بازار س��رمایه اقدام 
کند. " این در حالی اس��ت که موضوع مطرح شده در آخرین 
جلس��ه هیأت امنای صندوق توسعه ملی که یکی از اعضا آن 
هم وزیر امور اقتصادی و دارایی اس��ت، تصویب ش��د. بر این 
اس��اس پرداختی های صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت 
بازار س��رمایه از این قرار است  ۱۰۰۰ میلیارد تومان در 2۰ 
آب��ان ۱3۹۹،   5۰ میلیون دالر در2۶ اردیبهش��ت ۱۴۰۰ و  
۶5۰ میلی��ارد توم��ان در 3۰ دی ماه ۱۴۰۰ پرداخت ش��ده 
اس��ت. صندوق توس��عه ملی تاکید کرده که صندوق تثبیت 
بازار س��رمایه با توجه به دریافت مبل��غ 5۰ میلیون دالر در 
اردیبهش��ت ۱۴۰۰ هنوز قرارداد مربوط ب��ه این دریافتی را 

امضا نکرده است.
قرارداد محل اختالف

طبق اعالم صندوق توس��عه ملی  در جلس��ه مشترک تاریخ 
25 دی ۱۴۰۰ بی��ن مهدی غضنف��ری - رئیس هیأت عامل 
صندوق توس��عه ملی و مجید عشقی - رئیس سازمان بورس، 
در بخش��ی از توافق نامه مش��ترک امضا شده آمده است که 
"صندوق توس��عه ملی نسبت به سپرده گذاری ریالی تا سقف 
5۱۰ میلیون دالر از محل منابع بازگشتی سپرده های ریالی 
صن��دوق نزد بانک ها و وصول مطالبات صندوق از س��ازمان 
امور مالیاتی و پس از کس��ر مبالغ پرداختی قبلی به صندوق 
تثبیت، به صورت ماهانه تا سقف پنج هزار میلیارد ریال طبق 
ضوابط و مقررات صندوق توس��عه مل��ی، در صندوق تثبیت 

بازار س��رمایه اقدام کن��د. " این در حالی اس��ت که موضوع 
مطرح ش��ده در آخرین جلس��ه هیأت امنای صندوق توسعه 
مل��ی که یک��ی از اعضا آن هم وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی 
اس��ت، تصویب ش��د. بر این اس��اس پرداختی ه��ای صندوق 
توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه از این قرار است  
۱۰۰۰ میلی��ارد تومان در 2۰ آبان ۱3۹۹،   5۰ میلیون دالر 
در2۶ اردیبهش��ت ۱۴۰۰ و  ۶5۰ میلیارد تومان در 3۰ دی 
ماه ۱۴۰۰ پرداخت ش��ده اس��ت. صندوق توسعه ملی تاکید 
کرده که صندوق تثبیت بازار سرمایه با توجه به دریافت مبلغ 
5۰ میلیون دالر در اردیبهشت ۱۴۰۰ هنوز قرارداد مربوط به 

این دریافتی را امضا نکرده است.
یک وقفه طوالنی

امیرمهدی صبائی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت به پایگاه 
خبری بازار س��رمایه اعالم کرده اس��ت ک��ه آخرین دریافتی 
صندوق تثبیت بازارس��رمایه از صندوق توس��عه ملی به مبلغ 
۶5۰ میلیارد تومان مربوط به اواخر دی ماه ۱۴۰۰ می شود، 
در واق��ع می توان گفت ای��ن پرداخت نیز پ��س از یک وقفه 
حدوداً هش��ت ماهه صورت پذیرفت. مطابق تصمیمات اعضاء 
هیئت امنا صندوق توسعه ملی در اواخر دی ماه قرار بود هرماه 
مبل��غ ۶5۰ میلیارد تومان از س��وی صن��دوق ملی به منظور 
س��پرده گذاری به صندوق تثبیت بازارسرمایه واریز شود، که 
اجرای این اقدام در راس��تای ماده 2۸ قانون رفع موانع تولید، 
اساسنامه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت است.

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی :
راه گریزی از ساخت نیروگاه های هسته ای نیست

رئیس جمهوردر دیدار جمعی از صاحب نظران اقتصادی مطرح کرد :
عزم دولت سیزدهم  برای تحقق اقتصاد اسالمی

سرنوشت تثبیت بازار بورس چه شد؟

کشمکش دو صندوق بر سر منابع ارزی

از سوی رهبر انقالب؛
سیاست های کلی تأمین 

اجتماعی ابالغ شد
در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساس��ی و پس از مشورت 
با مجمع تش��خیص مصلحت نظام، سیاست های کلی و مصّوب 
تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤس��ای قوای سه گانه و رئیس 
مجمع تش��خیص ابالغ کردند. به گزارش مهر، حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر انقالب در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی 
و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست های 
کلی و مص��ّوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤس��ای قوای 
سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ کردند. متن 

سیاست های کلی تأمین اجتماعی به این شرح است:
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از 
اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی سرپرستان، 
از کارافت��ادگان، معلوالن و س��المندان و آنچ��ه از اهداف رفاه و 
تأمین اجتماعی که در اص��ول 3، 2۱، 2۸، 2۹، 3۱ و ۴3 قانون 
اساسی آمده اس��ت، اقتضاء می کند نظامی کارآمد، توانمندساز، 
عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان 
که برگرفته از الگوهای اس��المی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری 
کارآمد، حذف تش��کیالت غیر ضرور و رف��ع تبعیض های ناروا و 
بهره گیری از مش��ارکت های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و 

ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱- اس��تقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، 

شفاف، کارآمد، فراگیر و چندالیه.
2- ایج��اد یک س��از و کار تخصصی و فرابخش��ی به منظور 
حف��ظ انتظام و انس��جام امور مربوط، الیه بندی و س��طح بندی 
خدمات، ایجاد وح��دت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین 
و فعالیت س��ازمانها و صندوق ه��ا و نهادهای فعال در قلمروهای 
امدادی، حمایتی و بیمه ای و شکل دهی پایگاه اطالعات، با رعایت 
مالحظ��ات امنیتی مربوط به نیروهای مس��لح و دس��تگاههای 

امنیتی کشور.
3- پایبن��دی به حقوق و رعایت تعهدات بین نس��لی و عدم 
تحمی��ل طرح های فاقد تضمین مالی بین نس��لی، تأمین منابع 
پایدار، رعایت محاس��بات بیمه ای و تعادل بین منابع و مصارف 
و حف��ظ و ارتقاء ارزش ذخایر س��ازمانها و صندوق های بیمه گر 
اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت داری، 

امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار الزم.
۴- اصالح قوانین، ساختارها و تشکیالت سازمانها و صندوق های 
بیمه گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان سازی قواعد و 
مقررات بیمه ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت 
و رعای��ت قواعد بیمه ای و تأمین بار مالی تضمین ش��ده و بین 

نسلی.
5- الیه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه ای و س��طح بندی 
خدمات با رویکرد فعال دولت بر اس��اس وس��ع و اس��تحقاق، به 

ترتیب ذیل:
- امور امدادی از محل پوشش بیمه ای، مشارکت های مردمی 

و مساعدت دولت.
- امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین 

سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
- امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل 

حق بیمه سهم بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت.
- امور بیمه های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه شدگان 
و کارفرمایان با مشوق های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در 

فضای رقابتی.
- حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب سازی 

مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
- اعمال رویکرد مناس��ب برای زدودن جلوه های آشکار فقر و 
آسیب اجتماعی از محالت کم برخوردار شهری و مناطق روستایی 

و عشایری.
۶- بس��ط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با 
هدفمندسازی یارانه ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین 
اجتماعی، توانمندس��ازی، کارآفرینی و رفع تبعیض های ناروا در 

بهره مندی از منابع عمومی.
۷- استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان 

ظرفیت های مردمی و دستگاههای موظف.
۸- ارائ��ه خدم��ات الزم ب��ه منظ��ور تحکیم نهاد خان��واده و 

فرزندآوری.
۹- ال��زام به تهیه پیوس��ت تأمین اجتماعی ب��رای طرح ها و 

برنامه های کالن کشور.

خبر
یک نماینده هشدار داد:

استمهال و بخشش جرائم، مشوق 
بدهکاران بانکی است

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت: 
متاس��فانه ت��ا االن آن هایی ک��ه بدهی ه��ای بانکی خود 
را بازپرداخت نکرده اند تش��ویق ش��ده اند ن��ه آن هایی که 
خوش حساب هس��تند. همین که شما دوره استمهال در 
قانون برایش��ان درنظر می گیرید که مثال چند سال دیگر 
فرصت بدهید یا جریمه ها را ببخشید، این ها مشوق هایی 
برای آن هایی است که تسهیالت را بازپرداخت نمی کنند. 
روح اهلل عباس��پور در گفت وگ��و با ایلن��ا، در رابطه با اقدام 
بانک ها درخص��وص اعالم اس��امی ابربده��کاران بانکی، 
گفت: اتفاقا اعالم اسامی این هایی که تسهیالت را از بانک 
می گیرند و بازپرداخت انجام نمی دهد برای اینکه مجاب به 
پرداخت شوند اتفاق خوبی است، چرا؟ یکی از دالیلی که در 
واقع نرخ سود بانکی باالست به خاطر این است که گردش 
مالی مناسبی وجود ندارد. وی ادامه داد: اگر این ها بدهی 
خ��ود را در زمان مقرر ب��ه بانک ها پرداخت کنند، گردش 
مالی آن ها بهتر خواهد بود و این می تواند س��ود بانکی را 
کاهش دهد و چندین مرحله سود پایین تر پرداخت کنند 
در نتیجه زیان ده هم نمی شوند و زیان انباشته برایشان به 
وجود نمی آید. عباس��پور در پاس��خ به این سوال که »چه 
مشوق هایی می توان برای مشتریان خوش حساب بانک ها 
در نظر گرفت؟«، ابراز داشت: متاسفانه تا االن آن هایی که 
بازپرداخت نکرده اند تش��ویق شدند نه آن هایی که خوش 
حساب هستند. همین که ش��ما دوره استمهال در قانون 
برایشان درنظر می گیرید که مثال چند سال دیگر فرصت 
بدهید یا جریمه ها را ببخش��ید، این ها مش��وق هایی برای 
آن هایی اس��ت که تسهیالت را بازپرداخت نمی کنند. وی 
عنوان کرد: برای تشویق یکی از راه ها این است که شورای 
عال��ی پول و اعتبار در نظر بگیرد که به خوش حس��ابان با 
سود پایین تر تسهیالت پرداخت کند و نسبت به پرداخت 

تسهیالت به آن ها تسریع در پرداخت داشته باشد.

یک نماینده مجلس :
سفره افطاری مردم هم خالی 

شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با طرح 
این پرس��ش که راز انفجار قیمت ها چیست؟ گفت: مردم 
شب عید سختی را سپری کردند و اکنون نیز در ماه مبارک 
رمضان با گرانی غیرقابل تحمل مواد غذایی به شدت تحت 
فش��ار هستند. به گزارش ایسنا، حجت االسالم سید ناصر 
موسوی الرگانی در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی 
گفت: راه اندازی پروژه بن- بروجن تصمیمی غیرعقالنی، 
غیرشرعی و غیرقانونی اس��ت، براساس کدام عقلی آب را 
از ح��وزه فقیر زاینده رود به حوزه غنی کارون منتقل می 
کنید؟ این تصمیمات مدیران باید در گینس ثبت ش��ود. 
وی ادام��ه داد: پ��روژه بن- بروجن پروژه ای اس��ت به نام 
آب آشامیدنی مردم محروم چهارمحال و بختیاری ولی به 
کام فوالد چهارمحال، فوالد سفیددشت، سیمان شهرکرد 
و شهرک صنعتی؛ در مس��یر خط لوله نیز خالف مصوبه 
شورای عالی آب و با رانت و فشار عده ای معدود با جار و 
جنجال، 5۰ میلیون مترمکعب از زاینده روند اصفهان قرار 
است به یغما برده شود. الزم است که هر چه سریعتر این 
پروژه فس��خ شود تا اسیر خشم مردم اصفهان نشوید. این 
عضو کیمسیون اقتصادی مجلس در تذکر دیگری گفت: 
حدود ۸ ماه از رفتن حسن روحانی و دولتش می گذرد، اما 
درد گرانی هنوز درمان نشده است، مردم شب عید سختی 
را سپری کردند، اکنون نیز در ماه مبارک رمضان با گرانی 
غیرقابل تحمل مواد غذایی به شدت تحت فشار  هستند. 
موس��وی الرگانی گفت: وزیر جهاد کش��اورزی به همراه 
س��ازمان حمایت وزارت صمت نیز نقش تماشاچی بازار را 
به خوبی ایفا می کنند، مقادیر تولید گوش��ت، تخم مرغ و 
شیر نسبت به سال گذشته رشد کرده و اتفاق جدیدی هم 
در رشد جمعیت صورت نگرفته است، همچنین مصرف نیز 
به دلیل گرانی ها کاهش یافته، اقتصاددانان دولت به این 

سوال پاسخ دهند که راز انفجار قیمت ها چیست

نماینده مجلس: 
هیچ کس حاضر به پذیرش مسئولیت 

تصویب طرح صیانت نیست
یک نماینده مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: به نظر 
می رسد خیلی ها حاضر به پذیرش مسئولیت تصویب »طرح 
صیانت« نیس��تند و می خواهند همچن��ان توپ در زمین 
مجلس بماند و اگر تبعاتی دارد به نمایندگان بازگردد. به 
گزارش ایلنا جالل رشیدی کوچی درباره درخواست ۱۸5 
تن از نمایندگان برای بازگش��ت طرح »صیانت از کاربران 
در فضای مجازی« از کمیس��یون مشترک بررسی کننده 
ای��ن طرح به صحن گفت: هدفی که ما دنبال می کنیم به 
دلیل مشکالتی است که در کمیسیون مشترک به وجود 
آمد و این که به نظر می رسد کمیسیون صالحیت بررسی 
طرح به این مهمی را ندارد. ۱۸5 نفر از نمایندگان نامه ای 
امضا کردن��د که طبق آئین نامه ای��ن تقاضای نمایندگان 
در صحن به رأی گذاشته ش��ود. این نماینده خاطرنشان 
کرد: اگر تقاضای نمایندگان رأی آورد »طرح صیانت« به 
صحن مجلس می آید و مانند بس��یاری از طرح های دیگر 
حال به صورت عادی و یا با قید فوریت بررس��ی می شود. 
وی تاکید کرد: ما نظرمان بر این اس��ت این طرح باید در 
صحن بررسی شود حال این که با چه فوریتی مورد بررسی 
قرار گیرد و این به نظر نمایندگان بازمی گردد اما این کار 
ب��ه این معنی نیس��ت که اگر این طرح ب��ه مجلس بیاید 
یعنی رأی آورده اس��ت. این رأی گیری برای این است که 
طرح برای بررسی به صحن بیاید و پس از بررسی وکالی 
ملت رأی دهند. رش��یدی کوچی بیان کرد: این که گفته 
می ش��ود اگر طرح به صحن بیای��د نمایندگان به آن رأی 
دهند اجرایی می شود، خیر این گونه نیست،. وی در پاسخ 
به این س��وال که رویکرد کلیت مجلس در مواجهه با این 
طرح چیست؟ حال اینکه ۱۸5 نماینده هم برای بازگشت 
آن از کمیس��یون ب��ه صحن نام��ه امض��ا کرده اند،  گفت: 
موافقان »طرح صیانت« تالش گسترده ای را آغاز کرده اند 
و صحبت های مختلفی هم می کنند که حق شان است، اما 
من احساس می کنم این طرح با جزئیات و ایرداتی که در 
خودش دارد نمی تواند به آن هدف اصلی که س��اماندهی 

فضای مجازی است، برسد.
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ادامه از صفحه۱
... اح��زاب و گروه ها هم متاس��فانه منافع گروهی خود را 
دنب��ال می کنند در حال��ی که خوب اس��ت منافع جامعه، 
منافع آینده این سرزمین بیشتر مدنظر قرار گیرد، هرچند 
این مساله بیشتر متوجه کسانی است که مدعی هستند که 
برای حفظ اصول نظام گام بر می دارند، اما نهایتا وقتی نگاه 
می کنید می بینید منافع ش��خصی گاه بر منافع سرزمینی، 
ملی و منافعی ک��ه بارش می تواند بر روی دوش همه مردم 
باشد، تاثیرگذار است. انتظار نمی رفت که در دولت سیزدهم 
این ناهماهنگی اقتصادی که در دولت قبل هم وجود داشت، 
وجود داشته باشد. کما اینکه بارها و بارها آقای رئیس جمهور 
اشاره کردند که تمام تصمیمات اقتصادی باید از محور معاون 
اول بگ��ذرد اما بعد از آن اختیاراتی را به عنوان س��خنگوی 
اقتصادی به وزیر محترم اقتصاد دادند و اختیاراتی را هم به 
معاون اقتصادی خودشان دادند و پیش بینی این ناهماهنگی 
می شد. متاسفانه تنها کسی که از این موضوع ضرر می کند، 
مردم هستند. به طور مثال همین ناهماهنگی سال گذشته 
در افزایش و زمان اجرای افزایش یارانه ها بود که توسط معاون 
اقتصادی رئیس جمهور یک عددی و یک زمانی اعالم شد اما 
توسط وزیر محترم اقتصاد تکذیب شد. می بینیم که مکرراً 
این کشمکش وجود دارد، باز هم معاون اقتصادی عددی را 
مطرح کردند و س��ازمان برنامه و بودجه به یک شکل دیگر 
این یارانه ها را تعریف کرد. این ناهماهنگی ها در بخش های 
دیگر هم کامال مشهود است و متاسفانه مسووالن در استانها 
هم متاسفانه بجای حل مشکالت معیشتی مردم فیلم هایی 
از خودش��ان می سازند که حالت نگرانی شان را نشان دهد 
این فیلم ها و یا یادداش��تهای این چنینی بیشتر آدم را یاد 
فیلم های طنز می اندازد.  از سویی مهم ترین اتفاقی که در 
این حادثه بیماری کرونا در جامعه رخ داد و حادثه مثبتی بود 
این است که مردم احساس می کنند خودشان باید مشکالت 
خود را حل کنند و در پی این باشند که نگاهشان بیشتر به 
دست و توان خودشان باشد. این گفته از این جهت می تواند 
مهم باش��د که در آینده یک مشارکتی را با حاکمیت ایجاد 
می کند که اگر جامعه زمانی خواس��ته ای داش��ت بتواند در 
کنار مس��ئوالن در آن مساله مش��ارکت داشته باشد. در هر 
صورت شرایط جامعه به دلیل اتفاقاتی که افتاده و مشکالت 
اقتصادی که بر مردم حادث شده اقتضا می کند دولتمردان و 
عامه مردم برای اینکه بتوانند زندگی خود را بهتر اداره کنند 

محاسبه ای در زندگی خود داشته باشند. 

یادداشت سردیر
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وزیر نفت گفت: اجرای طرح ساخت 
پتروپاالیش�گاه ۳۰۰ هزار بش�که ای 
شهید سلیمانی با هدف جلوگیری از 
وقوع بح�ران کمبود بنزین در آینده  
نزدیک و در عین ح�ال ایجاد ارزش 
اف�زوده از فروردین ماه امس�ال آغاز 

می شود.
ب��ه گزارش ش��انا ب��ه نق��ل از روزنامه 
ایران، ج��واد اوجی اعالم کرد: در صنعت 
نفت، روند پاالیش��ی دیگ��ر تغییر کرده 
و ما نگاهم��ان توأمان ب��ه تأمین امنیت 
انرژی کش��ور و خوراک برای ش��رکت ها 
و مجتمع های پتروش��یمی است، در این 
زمینه، ان ش��اءاهلل با ساخت مجتمع های 
پتروپاالیش��ی ک��ه آغ��از طرح س��اخت 
نخستین مورد آن هم فروردین ماه امسال 
در اس��تان هرمزگان رق��م می خورد، این 

برنامه را دنبال خواهیم کرد.
پتروپاالیش��گاه 3۰۰  ب��ه گفت��ه وی، 
هزار بشکه ای ش��هید سلیمانی نخستین 
کش��ور  در  تجمیع ش��ده  پتروپاالش��گاه 
اس��ت که در فروردین ماه س��اخت آن در 

کنار پاالیشگاه س��تاره خلیج فارس آغاز 
می شود.

درب��اره  داد:  ادام��ه  نف��ت  وزی��ر 
پاالیش��گاه هایی مانند بندرعباس، تهران 
و تبری��ز، برنام��ه کیفی س��ازی و ارزش 
اف��زوده محصوالت آنها در قالب هش��ت 
پروژه تعریف ش��ده اس��ت و الحمداهلل به 

بس��یاری از ای��ن پروژه ها مج��وز تنفس 
خوراک نیز تعلق گرفته است و هر دو ماه 
هم نشس��ت های مربوطه برگزار و شرایط 

به طور کامل رصد می شود.
اوجی درباره زم��ان بهره برداری از این 
پروژه ها توضیح داد: از دو تا س��ه س��ال 
آین��ده ای��ن پروژه ها نیز ب��ه بهره برداری 

می رسند؛ این موضوع هم به سازگاری با 
محیط زیست کمک می کند و هم ارزش 
افزوده پاالیشگاهی و اشتغال برای جامعه 
ایجاد می کند. وی نفت تولید کک سوزنی 
و اس��فنجی از نفت کوره را نیز موضوعی 
مه��م خواند و گفت: در پاالیش��گاه نفت 
بندرعب��اس یکی از محصوالت نفت کوره 
است؛ با توانمندی پژوهشگاه صنعت نفت 
امروز ش��اهد تکمیل زنجیره ارزش نفت 
کوره در این پاالیش��گاه هستیم و دانش 
فنی زنجیره نفت کوره در کش��ور به این 
واس��طه تکمیل شده اس��ت. خوشبختانه 
از  اف��زوده  ارزش  ایج��اد  پ��روژه  آغ��از 
پاالیش��گاه بندرعب��اس رق��م می خ��ورد 
که ه��م محصوالت ب��ا ارزش افزوده باال 
تولید کند و هم نفت کوره تولیدی آن با 
درصد گوگرد کمتر تولید ش��ود، از جمله 
محصوالت تولیدی کک اس��فنجی است 
که مورد نیاز صنایع آلومینیوم اس��ت. ما 
هر س��اله با وجود تحریم ها واردات کک 
داریم، اما ان شاءاهلل به زودی در این زمینه 

نیز خودکفا می شویم.

وزیر نفت:
ساخت پتروپاالیشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای شهید سلیمانی امسال آغاز می شود

انـرژی
روزنامه صبح ایران

خبر
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز خبر داد؛ ایران برنده دعوای حقوقی با شرکت فرانسوی شد  

ش�انا -مدیر برنامه ریزی تلفیقی ش�رکت ملی نفت 
ای�ران ضمن تش�ریح عملک�رد این مدیری�ت، درباره 
تحقق بازگش�ت ظرفیت تولید نف�ت به پیش از اعمال 

تحریم ها توضیح داد.
«. کری��م  زبی��دی، مدی��ر برنامه ریزی ش��رکت ملی نفت 
ایرانضمن اشاره به مطال فوق به شانا گفت: اهم فعالیت های 
این مدیریت و اقدام هایدر دولت جدید از ابتدای کار تصمیم 
گرفته ش��د ب��رای برگردان��دن تولید ب��ه قب��ل از تحریم ها 
برنامه ریزی جدی صورت بگیرد. پیش از تحریم ها تولید ما 3 
میلیون و ۸3۸ هزار بش��که در روز بود. بازگشت به این عدد 
در چند مرحله انجام شد، در مراحل مختلف، تولید باال آمد تا 
سرانجام ۱5 اسفند سال ۱۴۰۰ امکان تولید دوباره آن مقدار 
نفت در دس��ترس بود. اکنون ام��کان تولید روزانه 3 میلیون 
و ۸3۸ هزار بش��که به طور کام��ل و صددرصدی وجود دارد. 
من تعجب می کنم اینکه در کش��ور ما امری است که به طور 
قطعی تحقق پذیر است، چرا این قدر در این موضوع تشکیک 
می ش��ود، مگر در تحریم های پیشین تولید برنگشته بود؟ ما 
باید قدردان این توان و ظرفیت باش��یم نه اینکه همه چیز را 

زیر سؤال ببریم. این تذهبون.
بنده شاهد اهتمام مجموعه شرکت ملی نفت ایران در این 
دوره برای رس��یدن به این هدف بودم، با تالش ش��رکت های 
تابع شرکت ملی نفت ایران، از جمله شرکت های ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، فالت قاره، نفت مناطق مرکزی، نفت اروندان 
و مهندسی و توس��عه نفت که من در جلسه های آنها حضور 
داش��تم و از فعالیت ها باخبر بودم، این هدف محقق شد. این 
شرکت ها فعالیت های زیادی داشتند: فعالیت های روسطحی 
از قبیل خطوط لوله، تأسیسات و فعالیت های مربوط به بخش 
باالدس��تی مثل تعمیر و ترمیم و آزمایش های جریانی چاه ها 
که تمامی اقدام های انجام ش��ده در ش��رکت ها ضبط و ثبت 

شده است.

در س��ال ۱۴۰۱ یک��ی از مهم تری��ن دغدغه ه��ای موجود 
موضوع تأمین گاز و س��وخت زمس��تانی است. تالش شرکت 
مل��ی نفت ایران بر این اس��ت که تولی��د حداکثری از پارس 
جنوبی داشته باش��یم. به  عبارت دیگر فازهای پارس جنوبی 
که تکمیل نش��ده اند، فازهای ۱3 و 22 تا 2۴ و پاالیشگاه فاز 

۱۴ باید نهایی و تکمیل شوند.
موض��وع انتقال گاز میدان کیش به پارس جنوبی را در این 
س��ال دنبال می کنیم. بس��ته ۱5 میدان گازی شرکت نفت 
مناطق مرکزی را داریم، البته نخس��تین تحقق تولید جدید 
از این شرکت در سال ۱۴۰2 اتفاق می افتد. موضوع  برداشت 
از طرح توس��عه فاز ۱۱ امسال دنبال می شود که تولید حدود 
روزانه ۴5۰ میلیون فوت مکع��ب از این فاز را به عنوان هدف 

دنبال می کنیم.
ت��داوم فعالی��ت برای فش��ارافزایی پارس جنوب��ی از دیگر 
برنامه های امسال است، همچنین طرح توسعه پارس  شمالی 
ب��رای کمک ب��ه پارس جنوب��ی پیگیری می ش��ود، البته در 

سال های آینده برداشت از آن محقق می شود.
تا پایان ۱۴۰۱ در میدان های غرب کارون، باید فاز نخست 
میدان آزادگان جنوبی به تولید 22۰ هزار بشکه در روز برسد. 
طرح جامع توس��عه بسیار کاملی تهیه شده که شامل توسعه 
کامل میدان آزادگان )ش��مالی و جنوبی به صورت یکپارچه( 
و ی��ک پ��روژه ازدیاد برداش��ت تزریق آب ب��رای آن در نظر 
گرفته ش��ده، این کار طرح توسعه حفاری های بسیار زیادی 
را می طلبد که البته این اقدام ها از سال ۱۴۰2 آغاز می شود، 
اما کارهای مقدماتی آن باید اکنون آغاز ش��ود. ادامه حفاری 
چاه ها و تکمیل بخشی از واحد فرآورش )CTEP( که مربوط 

به فاز نخست هستند باید در سال ۱۴۰۱ انجام شود.
اینکه برداشت می شود برنامه تولید میدان آزادگان جنوبی 
۶۰۰ هزار بشکه تولید خواهد بود، رویکردی اشتباه است. در 
واقع این موضوع مربوط به کل میدان است که به طرح جامع 

توسعه آن اشاره کردم و تحقق تولید روزانه ۶۰۰ هزار بشکه 
از بخش جنوبی میدان آزادگان به هیچ وجه امکان پذیر نیست. 
طرح جامع توس��عه تهیه شده برای تولید از کل میدان 5۷۰ 
هزار بشکه است. این طرح جامع توسعه پیشنهاد شرکت های 
پرشماری اس��ت که پیش تر برای توسعه این میدان پا پیش 
گذاشته بودند و عددی نیست که بی منطق اعالم شده باشد؛ 
از جمله شرکت های شل، توتال پتروناس و شرکت نفت ژاپن 

و...
ب��رای میدان یادآوران به دنبال ادامه توس��عه آن هس��تیم؛ 
فعاًل با یک شرکت خارجی در حال مذاکرات نهایی برای گام 
دوم هس��تیم تا تولید را از ۱۱۰ به 2۱۰ هزار بشکه برسانیم، 

پروژه های EPCF – EPDF و IPC باید دنبال شوند.
یکی از مسائلی که به شدت پس از پیام مقام معظم رهبری 
در ش��رکت ملی نفت ای��ران به طور جدی م��ورد بحث قرار 
گرفته، موضوع ش��رکت های دانش بنی��ان و تعریف نیازهای 
واقعی ش��رکت ملی نفت و ایجاد اشتغال از این رهگذر است. 
به واقع می توانم بگویم که فرمایش ایش��ان نه تنها در س��طح 
ش��رکت ملی نفت، بلکه در سطح کشور می تواند نجات بخش 
اقتصاد باشد، به ش��رط اینکه به صورت شعاری و کلیشه ای با 

آن برخورد نشود.

تحقق بازگشت ظرفیت تولید به دوره پیش از تحریم ها

دستور رئیس جمهور برای توقف 
ساخت پتروشیمی میانکاله

 ش��نیده ش��ده در پ��ی دس��تور رئیس جمه��ور ب��ه 
رئی��س س��ازمان محیط زیس��ت ب��رای جلوگی��ری از 
اح��داث پتروش��یمی میانکاله به دلیل بروز مش��کالت 
زیس��ت محیطی، ابط��ال مصوبه دولت قب��ل درباره این 
پروژه در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفته و به زودی 

پرونده آن برای همیشه بسته خواهد شد.
به گزارش ایران پترونت، دولت دوازدهم در جلسه ۱۷ 
اس��فند ۱3۹۹ به پیش��نهاد وزارت نفت با ادعای ایجاد 
زیرس��اخت های الزم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی 
پتروش��یمی، ایجاد اش��تغال پایدار و ب��ا رویکرد آمایش 
س��رزمینی از طریق اجرای طرح های پیش��بران صنعت 
پتروش��یمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول – 
پروپیلن به اس��تناد اصل یکصد و س��ی و هشتم قانون 
اساسی، با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان 

مازندران موافقت کرد.
مصوبه دولت گذشته با مخالفت فعاالن محیط زیستی 
مواج��ه و عملیات اح��داث این طرح متوقف ش��د اما با 
تشکیل دولت س��یزدهم بار دیگر این موضوع در کانون 
اخب��ار قرار گرف��ت و برخی افراد متنف��ذ دولت را برای 
کلنگ زن��ی این پروژه بدون مجوز محیط زیس��ت تحت 
فش��ار قرار دادند؛ تا جایی سخنگوی دولت در هفته های 
اخیر در گفت وگو با رسانه ها به صراحت اعالم کرد اجرای 
این پروژه منوط به اخذ مجوزهای الزم زیس��ت محیطی 

است.
بر اس��اس ش��نیده های خبرنگار ایرنا، آیت اهلل »سید 
ابراهیم رئیسی« در آخرین جلسه هیأت دولت به رئیس 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت دس��تور داد موضوع 
احداث پتروشیمی میانکاله را بررسی و با احصای موارد 
خالف قانون و آس��یب زا برای محیط زیس��ت، سریعاً از 

اجرای آن جلوگیری کند.
در پی این دس��تور، علی س��الجقه اع��الم کرد از نظر 
دول��ت کلنگی که برای احداث پتروش��یمی میانکاله به 
زمین زده ش��ده فاق��د اعتبار ب��وده و در واقع معتقدیم 
کلنگی به زمین زده نشده است و این نکته را هم متذکر 
ش��د که »طبق قان��ون دیگر هیچ کلنگ��ی بدون مجوز 
محیط زیس��ت بر زمین نخواهد خ��ورد و در اجرای این 

طرح نیز کوتاه نخواهیم آمد«.

مصرف برق در ایران ۲/۵ برابر 
میانگین جهانی است

  ایرن��ا - مدیرعام��ل ش��رکت برق منطق��ه ای غرب 
کشور گفت: سرانه مصرف برق در کشورمان از میانگین 
جهانی باالتر است، بطوریکه مصرف برق ایران 2،5 برابر 
مصرف برق جهان اس��ت. به گزارش ایرنا، علی اس��دی 
روز یکشنبه در نشست مدیریت مصرف انرژی در استان 
ایالم اظهار داشت: ایران از نظر شبکه برق در خاورمیانه 
رتبه اول و در جهان رتبه ۱۴ است اما متأسفانه مصرف 
برق کشورمان بیش از 2،5 برابر مصرف جهان و 2 برابر 
مص��رف منطقه اس��ت.  وی افزود: اگر بارندگی داش��ته 
باش��یم می توان پی��ش بینی تولی��د ۴۸۰ مگاوات برق 
را داش��ت و یکی از بزرگترین نیروگاههای آبی کش��ور 
فعال می ش��ود. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب 
کش��ور تاکید کرد: این نیروگاه بزرگ متأسفانه به علت 
کمبود آب پشت سد در حال حاضر برق تولید نمی کند. 
اسدی یادآور شد: اکنون نیروگاه مجموعه های صنعتی 
پتروشیمی و گاز ایالم در استان فعال هستند و به تولید 
برق اس��تان کمک می کنند.  وی افزود: شرکت گاز ۶۰ 
مگاوات توان تولید برق دارد که می تواند تا 2۴ مگاوات 
برق به شبکه استان تزریق کند. وی ابراز امیدواری کرد 
با برنامه ریزی و مدیریت صحیح انرژی بتوان از ش��رایط 

بحران قطعی برق در تابستان سال جاری عبور کرد.

ایران برنده دعوای حقوقی با شرکت فرانسوی 
 معادل »دکل گم شده« خسارت می گیریم

دیوان بین الملل��ی داوری رأی 3۹ میلیون یورویی به 
نف��ع ایران را ص��ادر کرد و ایران برن��ده دعوای حقوقی 
با ش��رکت فرانسوی س��فره گاز شده اس��ت. به گزارش 
ایس��نا، رضا نوش��ادی -مدیرعامل ش��رکت مهندسی و 
توس��عه گاز ای��ران - با بیان اینکه همه در این س��ال ها 
از دکل گم ش��ده ای صحبت کردند که ۴۰ میلیون یورو 
قیمت داشت که برای وزارت نفت هم نبود و به شرکتی 
خصولتی تعلق داش��ت، اما به نام نفتی ها نوشتند، ادامه 
داد: پس از بازگشت تحریم ها، شرکت فرانسوی سفره گاز 
قرارداد خود با ایران را اجرایی نکرد. آن قرارداد با شرکت 
ذخیره س��ازی گاز امضا و پس از انحالل این شرکت، به 
ش��رکت مهندسی و توس��عه گاز ایران منتقل شده بود. 
وی تصریح کرد: ش��رکت فرانسوی س��فره گاز در دیوان 
بین المللی داوری 2۶ میلیون یورو علیه ایران ادعا کرد و 
در حالی که ما بیشتر با باخت در داوری های بین المللی 
آشنا هستیم و رس��انه ها و مطبوعات هم مفصل به آنها 
می پردازن��د، اما این بار ما از آنها مدعی ش��دیم و ادعای 
تقابل را مطرح کردیم. طبق اعالم وزارت نفت، مدیرعامل 
شرکت مهندس��ی و توسعه گاز ایران تأکید کرد: نتیجه 
پیگی��ری در رأی اولی��ه دی��وان بین الملل��ی داوری که 
بهمن ماه پارس��ال ابالغ ش��د نه تنها آن 2۶ میلیون یورو 
تأیید نشد، بلکه ۱3 میلیون یورو هم باید به ما پرداخت 
کن��د، یعنی رقمی نزدیک به دکل گم ش��ده. وی با بیان 
اینک��ه کل این پرونده را هم یک وکیل ایرانی پیش برد، 
گف��ت: آنها فقط ۱.5 میلیون ی��ورو صورت وضعیت نزد 
ما داش��تند که آن را بلوکه ک��رده بودیم تا وضع دعوای 
حقوقی مش��خص ش��ود و همان داده ش��د که خودمان 
هم قبول داش��تیم. از س��ویی طرف فرانس��وی تقاضای 

فرجام خواهی هم کرد که رد شد.

وزیر نیرو اعالم کرد:
بهره برداری از ۲۶ سد تا پایان 

سال جاری در کشور 

ته��ران - ایرنا - وزیر نیرو با اش��اره ب��ه زمان بندی دقیق 
پروژه ها در صنعت آب و برق کش��ور گفت: در س��ال جاری 
به ط��ور میانگین برای هر ۱3 روز بهره برداری از یک س��د 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت و بر همین اساس 2۶ سد تا پایان 
سال جاری یا به مرحله آبگیری رسیده یا بهره برداری خواهد 
شد. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو، »علی اکبر 
محرابی��ان« امروز یکش��نبه در نشس��ت تخصصی مدیران 
صنع��ت آب و آبفای کش��ور که با محوری��ت تبیین اهداف 
و برنامه های س��ال ۱۴۰۱ در س��الن اجتماعات وزارت نیرو 
برگزار شد، فعالیت دولت سیزدهم را در چندماه گذشته موثر 
دانس��ت و افزود:در چند ماه گذش��ته ابتدا پروژه های دارای 
اولویت را شناس��ایی کردیم و سپس در مرحله تجهیز برای 
تکمیل پروژه ها، بسیاری از نیازهای وزارت نیرو را در قانون 
بودج��ه ۱۴۰۱ تجمیع کردیم. وی ادامه داد: مرحله س��وم، 
اجرای پروژه های اضطراری اس��ت که برای تسریع در روند 
اجرای پروژه ها صورت می گیرد، اصالح ساختار مدیریت آب 
کش��ور یکی از مهم ترین موضوع ها و جزو چهارمین اقدام 
موثر وزارت نیرو در این مدت اس��ت. وزیر نیرو شرایط امروز 
کش��ور را با سال های گذشته متفاوت دانست و خاطرنشان 
کرد: در شرایط فعلی که فاصله معناداری بین تقاضا و عرضه 
وجود دارد، باید ابزار مدیریتی خود را تغییر دهیم. محرابیان 
عدالت، ش��فافیت و قانون مداری را از اصول جدید مدیریتی 
آب عن��وان کرد و بر رفع موانع موجود با بکارگیری صحیح 
ای��ن اصول تاکید کرد. وی ادام��ه داد: اولویت بندی، تجهیز 
منابع و زمانبندی سه شرطی است که در صورت رعایت در 
اجرای همه پروژه ها، می توانیم به قول های خود جامه عمل 
بپوش��انیم. وزیر نیرو درباره بودجه نسبتا خوب سال ۱۴۰۱ 
برای صنعت آب و برق، خاطرنش��ان کرد: اختصاص بودجه 
امسال بر اساس میزان فعالیت شرکت های آب و برق صورت 
گرفته و با توجه به حساسیت استفاده از منابع بایستی بهره  
کافی و هدفمند از بودجه، در دستور کار مدیران قرار گیرد. 
محرابیان گفت: مهم ترین انتظار از س��فرهای استانی دولت 
س��یزدهم عمل به مصوبه ها در زمان مقرر اس��ت، چرا که 
عم��ل به وعده ها در دولت مردمی از اهمیت بس��یار باالیی 
برخوردار اس��ت. به گفته وی، اجرای فوری همه طرح های 
اضطراری آب و فاضالب در استان های ساحلی، شمالی و از 
جمله خوزستان تاثیر بسیار زیادی در رفع مشکالت موجود 
دارد و در صورت ایجاد وقفه، باعث مشکالتی در این بخش 

می شود.
اجرای طرح وسیع جهاد آبرسانی به ۱۶ هزار روستا 

در کشور
وزیر نیرو در باره اجرای طرح وسیع جهاد آبرسانی در همه 
استان های کشور، خاطرنشان کرد: تا پایان دولت سیزدهم 
روس��تای بدون آب نخواهیم داش��ت، البت��ه در این مرحله 
آبرس��انی به ۱۶ هزار روس��تا با همکاری گروه های جهادی، 
خیرین و ش��رکت های تابعه در حال انجام اس��ت. به گفته 
محرابیان، برای اجرای طرح وس��یع جهاد آبرس��انی تا سال 

۱۴۰2 تمامی منابع الزم تامین شده است.
ایجاد نخستین بازار پساب در کشور

وی از ایجاد بازار پساب طی سال جاری در کشور خبر داد 
و گفت: با توجه به ش��رایط موجود، تا زمانی که می توانیم از 
پساب و یا آب های نامتعارف استفاده کنیم، نیازی به استفاده 
از آب خام یا آب های زیرزمینی نیست. وزیر نیرو خاطرنشان 
کرد: ۱5 درصد از مجموع ش��رکت های دانش بنیان کش��ور 
مرب��وط به حوزه نیرو اس��ت که طبق تاکید و فرمایش مقام 
معظ��م رهبری باید ب��رای افزایش و بهره گی��ری از این نوع 
شرکت ها اقدامات الزم را انجام دهیم. محرابیان با بیان اینکه 
شرکت های دانش بنیان می توانند در زمینه الگوی مصرف و 
مصرف بهینه گام های موثری را بردارند، گفت: در سالی به سر 
می بریم که در اغلب حوضه ها شرایط سختی داریم، پس باید 

در موضوع الگوی مصرف حضور فعال تری داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران از 
رأی ۳۹ میلیون یورویی دیوان بین المللی داوری به 
نف�ع ایران خبر داد و اعالم کرد ایران برنده دعوای 

حقوقی با شرکت فرانسوی سفره گاز شده است.

به گزارش  ش��انا، رضا نوش��ادی امروز )یکش��نبه، 2۱ 
فروردین ماه( در س��خنانی در نشست خبری که با حضور 
خبرن��گاران برگزار ش��د، گف��ت: همه در این س��ال ها از 
دکل گم ش��ده ای صحب��ت کردند ک��ه ۴۰ میلیون یورو 
قیمت داش��ت که برای وزارت نفت هم نبود و به شرکتی 

خصولتی تعلق داشت، اما به نام نفتی ها نوشتند.
وی ادام��ه داد: پ��س از بازگش��ت تحریم ها، ش��رکت 
فرانسوی س��فره گاز قرارداد خود با ایران را اجرایی نکرد. 
آن قرارداد با ش��رکت ذخیره س��ازی گاز امض��ا و پس از 
انحالل این ش��رکت، به ش��رکت مهندس��ی و توسعه گاز 

ایران منتقل شده بود.
مدیرعامل ش��رکت مهندسی و توسعه گاز ایران تصریح 
کرد: ش��رکت فرانس��وی س��فره گاز در دیوان بین المللی 
داوری 2۶ میلیون یورو علیه ایران ادعا کرد و در حالی که 

ما بیش��تر با باخت در داوری های بین المللی آشنا هستیم 
و رس��انه ها و مطبوعات هم مفصل به آنها می پردازند، اما 
ای��ن بار ما از آنها مدعی ش��دیم و ادعای تقابل را مطرح 

کردیم.
نوشادی تأکید کرد: نتیجه پیگیری در رأی اولیه دیوان 
بین المللی داوری که بهمن ماه پارس��ال ابالغ ش��د نه تنها 
آن 2۶ میلیون یورو تأیید نش��د، بلک��ه ۱3 میلیون یورو 
ه��م باید به ما پرداخت کند، یعنی رقمی نزدیک به دکل 
گم ش��ده. وی با بی��ان اینکه کل این پرون��ده را هم یک 
وکی��ل ایرانی پیش برد، گفت: آنها فقط ۱.5 میلیون یورو 
صورت وضعیت نزد ما داشتند که آن را بلوکه کرده بودیم 
تا وضع دعوای حقوقی مش��خص ش��ود و همان داده شد 
که خودمان هم قبول داش��تیم. از سویی طرف فرانسوی 

تقاضای فرجام خواهی هم کرد که رد شد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا:
استفاده از شرکت های دانش بنیان اولویت اصلی 

صنعت آب کشور است
ته�ران - ایرنا - معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل ش�رکت مدیریت 
منابع آب ای�ران گفت: قالب اصلی اجرای کارها و برنامه ها در بخش آب وزارت نیرو 
طی س�ال جدید، استفاده از ش�رکت های دانش بنیان چه در بخش سازه ای و چه در 

بخش حفاظت و بهره برداری در نظر گرفته شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو، »محمد جوانبخت«  در نشس��ت تخصصی وزیر 
نیرو با مدیران صنعت آب و آبفای کشور افزود: ساماندهی طرح های ویژه و اولویت دار و اصالح 
س��اختار مدیریت آب کشور با تأکید بر مدیریت با مشارکت ذینفعان از برنامه های آتی و مهم 
وزارت نیروس��ت که با جدیت پیگیری خواهد شد. وی ادامه داد: وزارت نیرو با رویکرد اصالح 
س��اختاری مدیریت آب کشور در قالب مدیریت یکپارچه و حوضه ای به دنبال ایجاد تغییرات 
و بهبود مدیریت آب در کش��ور است، اس��تفاده از مدیریت با مشارکت ذینفعان در این بخش 
مدنظر اس��ت و باید با همکاری آنه��ا از منابع آبی حفاظت و بهره ب��رداری کنیم. معاون وزیر 
نی��رو گفت: در رابطه با موضوع آب در کش��ور نبود تعادل بین مص��ارف و منابع وجود دارد و 
مس��ائلی همچون فقدان آمایش س��رزمین، بارگذاری بیش از توان و ظرفیت طبیعی منطقه، 
عدم بهره برداری مناسب، بهره وری پایین و مسائل مربوط به حوضه های مشترک با همسایگان، 
مش��کالت مربوط به این نبودتعادل را دوچندان کرده است. جوانبخت خاطرنشان کرد: تأمین 
آب ش��رب و کیفیت آن از ال��زام ها و اولویت های وزارت نیروس��ت و برنامه ریزی ها در جهت 
مدیریت مصارف با مش��ارکت روس��ای حوضه های آبریز انجام شده است و مدیران استانی به 
عنوان مجریان این برنامه ها در اس��تان ها باید پیگیر اجرای این برنامه ها و مصوبه ها در قالب 

کارگروه های سازگاری با کم آبی باشند.
وی افزود: مدیران بخش آب کشور باید مدیران جهادی باشند، چرا که دولت رویکرد خوبی 
در بودجه سال ۱۴۰۱ به بخش آب داشته و هزینه کرد و استفاده از این ظرفیت نیازمند همت 

باالی مدیران ما خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: امروز یکی از اصلی ترین موضوع ها تسریع 
در اج��را و اتمام طرح ها بویژه طرح های نیمه تمام در کش��ور اس��ت و مدیریت این امر معیار 

ارزیابی عملکرد مدیران در سال جدید خواهد بود.

 شناسه آگهی:   1298459 

آگهی   فراخوان پيمانكار موضوع :  مناقصه  شماره: 401/01

 نوبت  اول
شرکت گاز استان لرستان ) مناقصه گزار ( در نظر دارد تامین:

۱-۸۲۰۰متر شبکه و ۲۰۰عدد علمک پراکنده شهر و روستاهاي ازنا  
را از طریق مناقصه عمومي )یک مرحله اي ( به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید . لذا از کلیه پیمانکاران واجد صالحیتي که تمایل به شرکت در این مناقصه را دارند ، دعوت 
مي گردد از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/22 لغایت۱۴۰۱/۰2/۰۱ جهت ش��رکت در مناقصه فوق از طریق س��امانه س��تاد اقدام نمایند.الزم به ذکر است کلیه مدارک خواسته شده که در سامانه 
تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( www.setadiran.ir  ،  پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir   درج گردیده را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 
۱۴۰۱/۰2/۱۱    از طریق سامانه ستاد ارسال نمایند.)ضمنا الزم است نسخه فیزیکي اسناد ارزیابي و پاکت الف)ضمانتنامه(  نیز به آدرس شرکت گاز استان لرستان ارسال گردد(.

زمان بازگشائي پیشنهادات ساعت ۹:۰۰ صبح مورخ ۱۴۰۱/۰2/۱۸   مي باشد.
۱ - عنوان و مشخصات کلي پروژه :  

مبلغ برآورد کار مدت پیمانعنوان پروژهردیف
حدود)ریال(

حداقل مبلغ تضمین شرکت 
در فرآیند ارجاع کار

۸2۰۰متر شبکه و 2۰۰عدد علمک ۱
۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱2,2۷۱,۶۷3,۹۰۷ ریال  ۱۸۰ روز پراکنده شهر و روستاهاي ازنا  

۲ - ۱ - به این پیمان در صورت وجود اعتبار و تخصیص الزم پیش پرداخت تعلق مي گیرد 
۳ - نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت یکي از تضمین هاي زیر:

الف- ضمانت نامه بانکي          ب- واریزي وجه نقد به حساب ۴۰۰۱۱3۱۴۰۶3۷۹3۰۹ بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت گاز استان لرستان 
۴ - محل تحویل و گشایش پیشنهادات : خرم آباد- میدان 22 بهمن- بلوار مدیریت- شرکت گاز استان لرستان- امور قراردادها ، تلفکس : ۰۶۶-332۰۰۶۸3 

۵ - پایه و رشته مورد نیاز : حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز   )توانائي مالي،ظرفیت آزاد کاري ،تخصص و سابقه کاري مرتبط(  
۶ - محل تامین اعتبار : سایر

۷ - مدت اعتبار پیشنهادها : سه ماه مي باشد و این مدت حداکثر براي یک بار قابل تمدید مي باشد.
۸ - ش��رایط ش��رکت کننده در فراخوان ،داش��تن شخصیت حقوقي، تجربه کافي مرتبط، توانائي تهیه و تس��لیم ضمانت نامه،توانائي رعایت استانداردهاي شرکت ملي گاز،داشتن 
امکانات و نیروي متخصص به اندازه کافي،رتبه بندي مرتبط با رعایت ظرفیت مجاز کاري،داشتن کد شناسه ملي اشخاص حقوقي و صورتهای مالی حسابرسی شده ،بازگشایي پاکات 

منوط به کسب حداقل امتیاز از کمیته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزیابي مي باشد.
روابط عمومي شرکت گاز استان لرستان۹ - داشتن کد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ایران کد

خرم آ با د : میدان ۲۲ بهمن )کیو( – بلوار مدیریت   تلفن : ۸  - ۸۱۵ ۷ ۰ ۳۳۲      فکس  : ۴ ۸ ۶ ۰ ۰ ۳۳۲
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خبربانک و بیمه

 14۰1، سال شکوفایی 
و افتتاح پروژه های گروه مالی 

گردشگری است
 ۱۴۰۱، س��ال ش��کوفایی و افتت��اح 
پروژه های گروه مالی گردش��گری، حمایت 
جدی از ش��رکت های دانش بنیان و ایجاد 
۱۰ ه��زار ش��غل جدید اس��ت. ب��ه گزارش 
رواب��ط عمومی گروه مالی گردش��گری، در 
س��ال جاری چند پروژه از جمله فاز نخست 
پروژه س��رزمین ایرانیان )آیلند(، پروژه های 
میکامال کیش، هتل پرس��تیژلند اصفهان، 
هتل های نجف، کربال و کاروانس��رای وکیل 
افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.  با توجه 
به نامگذاری امسال به »تولید، دانش بنیان، 
اش��تغال آفرین«، گروه مالی گردشگری نیز 
در این زمینه، حمایت جدی از شرکت های 
دانش بنیان را در دستور کار قرار داده است. 
گروه مالی گردشگری حدود ۸۰ هزار میلیارد 
تومان پروژه در دس��ت اجرا دارد و تاکنون 
ب��رای ۱۸ هزار نفر اش��تغال ایجاد کرده که 
این رقم در پایان سال ۱۴۰۱ به 2۸ هزار نفر 
خواهد رسید.  از جمله پروژه های مهم، می 
توان به پروژه »آیلند« اشاره کرد که یکی از 
پروژه های تاثیرگذار در اقتصاد کشور است 
که به عنوان نخستین تجربه شهر خصوصی 
در کشور رقم خورده است. مجموعه ۱۴۰۰ 
هکت��اری در دل کوی��ر ک��ه در حال تبدیل 
شدن به نگینی جذاب برای سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی اس��ت.  داش��تن دریاچه 
تفریحی گردشگری، استانداردترین پیست 
موتورکراس ایران، تنها پیس��ت فرمول یک 
کش��ور، مجموعه گلف با باالترین استاندارد 
روز، کارتینگ، نخستین پیست های آفرود 
محیط ش��هری ایران، مجموعه سوارکاری 
و چوگان، بزرگترین پیس��ت کورس اس��ب 
کش��ور، پ��ارک آبی، دهکده های س��المت، 
دانش و پرواز، »آیلند« را به عنوان ش��هری 
به س��بک فردا معرفی می کند.  س��رزمین 
ایرانیان)آیلند( به عنوان بزرگ ترین شهرک 
بین المللی اقامتی، تفریحی، تجاری، ورزشی 
وآموزش��ی در ایران، نخس��تین مجموعه در 
کش��ور اس��ت که به طور همزمان سه عنوان 
منطقه نمونه گردشگری بین  المللی )مصوبه 
هیات دولت(، ش��هرک نمونه گردش��گری 
)مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری( 
و منطق��ه ویژه اقتص��ادی )مصوبه مجلس 
ش��ورای اس��المی( را دارد.  پروژه میکامال 
کیش یکی دیگر از پروژه های بااهمیت گروه 
مالی گردشگری است که با همه تالطم های 
اقتصادی، اکنون به اتمام رس��یده و مراحل 
تکمی��ل طراحی)دیزای��ن( را طی می کند. 
این پروژه آماده بهره برداری رس��می اس��ت 
و ب��ا بهره ب��رداری از آن حداق��ل 5۰۰۰ نفر 
مش��غول ب��ه کار می ش��وند.  در مجموع��ه 
پرس��تیژلند اصفهان، کار مش��ترکی که با 
ش��رکا در حال انجام است، اقدامی کم نظیر 
در اصفه��ان اس��ت. دو پ��روژه بزرگی که در 
اس��تان اصفهان به مردم این اس��تان تقدیم 
ش��د، اقدامی ارزش��مند بود که با اجرای آن 
بیش از چند هزار جوان مشغول به کار شدند. 
همچنین با افتتاح فاز نخست پروژه اقامتی، 
تفریحی و گردشگری سیرجان شامل مرکز 
خرید زیگورات سنتر برای حدود 3۰۰ جوان 
سیرجانی اشتغال ایجاد شد.   در اجرا، تکمیل 
و راه ان��دازی پروژه ه��ای مذکور نقش بانک 
گردش��گری بس��یار تاثیرگذار بوده و در این 
زمینه خدمات ش��ایانی صورت گرفته است. 
این گزارش حاکیست: سال ۱۴۰۰ با وجود 
ف��راز و نش��یب هایی که داش��ت، بالندگی 
گروه مالی گردش��گری احس��اس ش��د که 
نش��ان از عملک��رد صحی��ح مدی��ران عالی 
گروه و یافتن مس��یر توس��عه در این بنگاه 
اقتصادی است. برخی از پروژه های بزرگ و 
به تعبیری مگاپروژه های گروه که با ش��رکا 
ش��روع و اجرا ش��ده، بدون اغراق در منطقه 
تاثیرگذار هس��تند.   در فضای ناجوانمردانه 
تحریم ه��ای ظالمانه و باالبودن هزینه تمام 
ش��ده بنگاه های اقتصادی به دلیل تحریم، 
گروه مالی گردشگری در سالی که گذشت، 
موفقی��ت ه��ای زیادی در حوزه های مالی و 
بانک��ی، صنعتی و معدنی، گردش��گری و ... 
کسب کرد که این موفقیت ها در سال ۱۴۰۱ 

با شتاب بیشتری ادامه خواهد داشت.

 رئیس شعبه غرب تهران
 بیمه آرمان معارفه شد

به گ��زارش روابط 
عمومی بیمه آرمان، 
امیر نکوئی به عنوان 
ش��عبه  سرپرس��ت 
غ��رب ته��ران بیمه 
آرمان منصوب ش��د. گفتنی اس��ت جلس��ه 
معارفه وی،  ۱۷ فروردین ماه با حضور شهاب 
الدین شریعت مجد معاون امور شعب و توسعه 
شبکه فروش بیمه آرمان در محل شعبه این 
شرکت برگزار شد .  در این جلسه ضمن معرفی 
نکوئی به عنوان سرپرست جدید، طی دیدار با 
پرسنل شعبه غرب مسائل و مشکالت شعبه و 
همچنین ارائه راهکارها برای پیشبرد فروش ، 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تسهیل ازدواج 49۰۰۰ 
جوان ایرانی از محل منابع 
قرض الحسنه در بانک آینده

بانک آینده با محوریت بانکداری اسالمی، 
ضمن اهتمام بر پیش برد اهداف تدوین شده، 
به موازات فعالیت های اقتصادی خود، همواره 
ایفای رسالت های اجتماعی را نیز مدنظر قرار 
داده است. بر این اساس و به منظور قدردانی از 
نیت خیر س��پرده گذاران گرامی، بانک آینده 
در پنج دوره متوالی از سال ۱3۹۴ تا ۱3۹۸ 
جشنواره حساب های قرض الحسنه پس انداز 
را به عنوان فعالیت جنبی و مشوق برای حضور 
پررنگ آحاد جامعه برگزار نموده است که از 
محل منابع آن تا به امروز بیش از ۴۹ هزار فقره 
وام قرض الحسنه ازدواج با مجموع بالغ بر ۱۷ 
هزار میلیارد ریال برای جوانان شایسته کشور 
تامین اعتبار ش��ده است. هم چنین، با وجود 
محدودیت ه��ای ناش��ی از همه گیری کرونا 
که مانعی بر تعامل گس��ترده تر با مش��تریان 
در دو س��ال پیش��ین بوده اس��ت، عالوه بر 
مص��ارف هدف مند در مس��یر ارزش آفرینی 
برای مش��تریان، با نظارت مس��تمر نهادهای 
حاکمیت��ی به ویژه بانک مرک��زی ج.ا.ایران، 
بخش��ی از مددجویان و کارفرمایان سازمان 
بهزیس��تی کل کشور نیز مخاطب طرح های 
اش��تغال زایی و کارآفرین��ی بانک در حیطه 
مصارف قرض الحس��نه بانک واقع ش��ده اند.                                                                                                                         
ش��ایان ذکر اس��ت که با وجود برگزار نشدن 
جش��نواره در دو س��ال اخیر، میزان استقبال 
مش��تریان ب��رای مش��ارکت در ای��ن ام��ر 
خداپس��ندانه قابل توجه بوده و هم چنان رو 
به افزایش اس��ت که نش��ان از تمایز ماهوی 
فرهن��گ تعاملی مش��تریان بان��ک آینده و 
نویدبخش اقدامات توسعه ای پایدار در آینده 

میهن عزیزمان خواهد بود.

 1۰۶ هزار نفر در سال 14۰۰ 
از بانک تجارت تسهیالت 

ازدواج دریافت کردند
ش��عب بان��ک تج��ارت سراس��ر کش��ور 
اس��فندماه س��ال ۱۴۰۰ ب��ه ۶5۹۹ نف��ر از 
زوج های جوان تس��هیالت قرض الحس��نه 
ازدواج پرداخ��ت کردند. ب��ه گزارش روابط 
عمومی بانک تجارت، این بانک در راس��تای 
ایفای نقش مس��ئولیت اجتماعی و سهولت 
شرایط ازدواج جوانان کشور اقدام به پرداخت 
تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج به زوج های 
جوان کرده است و بر این اساس در اسفندماه 
سال ۱۴۰۰ به ۶5۹۹ نفر از متقاضیان ثبت 
نام کننده تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج 
پرداخ��ت ک��رده اس��ت.  در این ماه ۱۱۹۷۷ 
نفر از متقاضیان با تش��کیل پرونده در نوبت 
دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج قرار 
دارن��د ک��ه پس از تکمی��ل مدارک و معرفی 
ضامنین بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی 
بانک تسهیالت خود را دریافت خواهند کرد.  
بانک تجارت در مجموع در س��ال ۱۴۰۰ به 
بی��ش از ۱۰۶ ه��زار زوج جوان تس��هیالت 

قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است.

جلسه ارزیابی عملکرد شعب 
منطقه خوزستان و لرستان 

بانک ایران زمین
جلس��ه ارزیابی عملکرد ش��عب اس��تان 
های خوزس��تان و لرس��تان در سال ۱۴۰۰ با 
حضور مدیر و معاون منطقه و رؤسای شعب 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی؛ در این 
جلسه صمد نیک پور مدیر شعب استان های 
خوزستان و لرستان ضمن تقدیر از همکاران 
استان بابت دستیابی به اهداف بانک در سال 
۱۴۰۰، تکرار موفقیت سال گذشته و شروع 
سریع بازاریابی مدون و برنامه ریزی شده را 
از کلیه شعب خواستار شد.  تاکید بر مطالعه 
و اجرای دقیق برنامه های جامع اس��تان در 
سال ۱۴۰۱ ، دستیابی و عبور از اهداف تعیین 
ش��ده، آموزش و توانمندسازی و ارتقاء رتبه 
علمی کارکنان منطقه، از دیگر مباحث مطرح 

شده در این جلسه بود.

برگزاری آیین تکریم و معارفه ی 
شماری از مدیران بانک کشاورزی

آیین تکریم و معارفه ی شماری از مدیران 
بانک کشاورزی با حضور سرپرست، رئیس 
و اعضای هیات مدیره، مشاوران و  معاونان 
مدیرعامل و روسای ادارات کل برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی، 
در این مراس��م که صبح روز یکش��نبه 2۱ 
فروردی��ن در س��اختمان مرکزی این بانک 
برگزار ش��د، مهدی رضایی سرپرست بانک 
کش��اورزی، ضم��ن قدردان��ی از خدمات و 
س��وابق درخشان منوچهر حیاتی و تبریک 
به مناسبت نیل به مقام واالی بازنشستگی 
، برای مس��عود رضایی، حس��ین امین زاده 
و حس��ن عموزاد خلیلی در مناصب جدید 
آرزوی موفقی��ت ک��رد و اظه��ار داش��ت: 
امیدواریم ش��اهد تحوالت مثبت بیشتری 
در حوزه سرمایه انسانی و فناوری اطالعات 

بانک کشاورزی باشیم. 

خبرخبر

مدیرعامل بانک دی در بازدید از اداره آموزش :

ابالغ راهبردهای هفت گانه تعیین کننده خط مشی بانک توسعه تعاون در سال 14۰1 است
مدیر عامل بانک توس��عه تع��اون راهبردهای 
هفت گانه بانک را به عنوان خط مش��ی مجموعه 
بان��ک در س��ال ۱۴۰۱ اع��الم نم��ود. حجت اله 
مهدی��ان مدی��ر عامل بانک توس��عه تعاون اظهار 
داشت: راهبردهای هفتگانه همواره تعیین کننده 
خط مش��ی بانک برای ارائه خدمات با کیفیت به 
جامعه هدف و عموم  مش��تریان اس��ت. وی افزود: 
بانک توسعه تعاون به عنوان بانکی دولتی و توسعه 
ای عهده دار تکالیف متعدد توس��عه ای اس��ت و 
راهبرده��ای ابالغی می تواند اجزای س��ازمان را 
در مس��یری هدایت کند تا نقش توس��عه ای بانک 
به نحو مناسبی اجرایی شود. مهدیان با یادآوری 
ش��عار ابالغی از س��وی مقام معظم رهبری تحت 
عنوان »تولید، دانش بنیان، اش��تغال آفرین گفت: 
نخستین راهبرد سال جاری بانک معطوف بر این 
ش��عار مهم اس��ت و از این رو برنامه های متنوعی 
برای تامین مالی و تقویت شرکت های دانش بنیان 
با اولویت تعاونی های دانش بنیان به اجرا در می آید. 
وی روان س��ازی و تسهیل اعطای تسهیالت خرد 
به ویژه تس��هیالت ازدواج جوانان، قرض الحسنه 
و تس��هیالت عموم��ی به ص��ورت غیر حضوری و 
مبتنی بر اعتبار س��نجی دقیق و س��هولت در اخذ 
تضامین را به عنوان راهبرد دوم اعالم نمود و گفت: 
آسان گیری پرداخت تسهیالت خرد که مورد نظر 
مقامات ارش��د اقتصادی کش��ور قرار گرفته است 
همواره مورد تاکید اینجانب بوده و در همه دیدارها 

با همکاران شعب بر اهمیت رعایت حال متقاضیان 
و سهل گیری در تسهیالت عمومی اصرار ورزیده ام. 
مهدیان گفت: انضباط مالی و بودجه ای بخشی از 
راهبرد س��وم بانک توس��عه تعاون در سال جاری 
است که با رعایت این امر مهم بانک طی سالهای 
اخیر توانسته است عالوه بر انجام تکالیف متعدد، 
کارنامه مالی مناسبی را رقم بزند. مدیر عامل بانک 
توسعه تعاون رعایت بهداشت اعتباری پرونده ها را 
به عنوان بخشی دیگر از راهبرد سوم اعالم نمود 
و گف��ت: عملی��ات اعتب��اری از مهمترین اجزای 
عملیاتی بانک اس��ت و بس��یاری از وظایف بانک 

در این بخش قابل انجام اس��ت و رعایت بهداش��ت 
اعتباری پرونده ها می تواند در تداوم مسیر حرکتی 
بانک درراستای قبول نقش های جدید توسعه ای 
موثر واقع گردد. تمرکز بر اعطای تس��هیالت به 
صورت هدفمند به بخش های تولیدی به عنوان 
چهارمین راهبرد بانک از سوی مدیر عامل مطرح 
گردید که دراین زمینه خاطرنش��ان کرد : بخش 
های تولیدی در سراس��ر کش��ور مجموعا نمایش 
دهنده قدرت اقتصادی کشور به شمار می آیند و 
ایجاد ارزش افزوده در سطح ملی عمدتا با تقویت 
بخش های تولیدی امکان پذیر اس��ت، از این رو 

شبکه بانکی از جمله بانک توسعه تعاون اولویت 
ویژه ای برای ارائه تسهیالت به بخش های تولیدی 
در نظر گرفته اس��ت. مهدیان خاطر نش��ان کرد: 
راهبرد پنجم معطوف به شرکت های تابعه بانک 
است که با تاسیس آنها ماموریت های ویژه ای از 
س��وی بانک به آنها محول ش��ده است. وی افزود: 
فعالیت شرکت های تابعه در تکمیل فعالیت بانک 
اس��ت و مشتریان و تعاونگران از مجموع خدمات 
شرکت ها منتفع می گردند که با توجه به روند رو 
به رشد شرکت ها طی سالیان اخیر، توسعه بازار 
و مشتریان آنها و نیز بهبود عملکرد آنها ضروری 
به نظر می رس��د. مدیر عامل بانک توس��عه تعاون 
گفت: حضور توانمندانه در اجرای طرحهای ملی 
از جمله اشتغال پایدار روستایی و عشایری، تبصره 
۱۸ قانون بودجه، ماده 52 و ماده 5۶ قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت بسیار مهم است که 
در ششمین راهبرد بانک توسعه تعاون مورد تدقیق 
واقع گردیده است. مهدیان افزایش عزم و انگیزه 
در میان پرس��نل و سازماندهی مناسب نیروهای 
بانک و ش��رکت به منظور ارائه خدمات شایس��ته 
به مش��تریان و متقاضیان را به عنوان بخش��ی از 
راهبرد هفتم اعالم نمود و گفت: س��رمایه انسانی 
بانک مهمترین س��رمایه بانک به ش��مار می رود و 
کلیه برنامه های مهم بانک و پیشبرد تکالیف ملی 
و اقدامات توسعه ای از طریق نیروی انسانی قابلیت 

تحقق می یابد.

علیرضا قیطاس��ی، مدیرعام��ل بانک دی در 
بازدید از اداره آموزش، س��رمایه گذاری آموزشی 
را ب��ا ه��دف دانش افزای��ی و تقویت مهارت های 
کارکنان از اولویت های اصلی این بانک دانست. 
به گزارش روابط عمومی بانک دی ، یکی از نقاط 
تمرکز مدیریت جدید بانک دی   در حدود سه ماه 
گذشته، توجه ویژه به بخش آموزش و برگزاری 
دوره های متنوع در شاخه های مختلف بانکداری 
برای تقویت مهارت نیروی انسانی فعال در بانک 
بوده  اس��ت.   قیطاس��ی در بازدید سرزده از اداره 

آموزش بانک دی، ضمن حضور در کالس هادرباره 
اهمی��ت برگزاری مس��تمر دوره های آموزش��ی  
گفت: برای برگزاری دوره های مختلف آموزشی 
در بانک دی از اساتید خبره و باتجربه نظام بانکی 
دعوت شده تا در دوره ها حضور یابند و انتظار این 
است بعد از اتمام دوره های آموزشی بدو خدمت و 
حین خدمت برای نیروها شاهد افزایش کیفیت 
خدمات دهی به مشتریان در بخش های مختلف 
بان��ک باش��یم. وی ادام��ه داد : این بانک متعلق 
به س��هامدارنی اس��ت که بیش��تر آنها از خانواده 

مظعم شهدا و ایثارگران هستند و انتظار می رود 
هم��کاران بان��ک دی  خدمات بانکی را با بهترین 
کیفیت به مش��تریان و جامعه هدف ارائه کنند.  
مدیرعام��ل بان��ک دی در ادام��ه از بخش ه��ای 
مختل��ف اداره آم��وزش نیز بازدید به عمل آورد و 
دستوراتی برای تجهیز هر چه سریع تر ساختمان 
اداره آموزش و افزایش کیفیت خدمات آموزشی 
صادر کرد. گفتنی است محمود نوه سی مسئول 
اداره آم��وزش بان��ک نیز در حاش��یه این بازدید 
به تش��ریح عملکرد این اداره و برنامه ریزی های 

آموزش��ی بدو خدمت و ضمن خدمت در طول 
سال جاری پرداخت.

مهارت  افزایی کارکنان با تقویت دوره های آموزشی از اولویت های اصلی بانک دی است

در م��اه مه��ر و مهربان��ی  خدا می توانید با امکان جمع س��پاری 
مالی اپلیکیشن »بله« در تجهیز بیمارستان علوم پزشکی تهران 
و درمان کودکان مبتال به بیماری های صعب العالج سهیم شوید. 
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در ماه مبارک رمضان 
دس��ت به دس��ت هم می دهیم تا س��فیری کوچک برای مهربانی 
خداوند بزرگ باشیم. خیران گرامی می توانند با خرید هر سهم، 

در تامین هزینه یک میلیارد تومانی تجهیز اتاق پیوند سلول های 
بنیادی بیمارستان علوم پزشکی تهران به منظور درمان کودکان 
مبت��ال ب��ه بیماری های صعب العالج مش��ارکت کنند.  هزینه این 
همراهی خیر با اس��تفاده از امکان جمع س��پاری مالی »بله« به 
اش��تراک گذاش��ته  ش��ده و مبلغ هر س��هم از کمک ها، مستقیماً 
به حس��اب خیریه فردای س��بز واریز می ش��ود. پیش تر نیز طرح 

پوی��ش »دس��ت ی��ار« با هدف کمک به معیش��ت مردم و تأمین 
مایحتاج ضروری و وس��ایل بهداش��تی )ماس��ک، مایع ضدعفونی 
کننده، دس��تکش و …( خانواده های کم بضاعت نقاط حاشیه ای 
و مناطق محروم کش��ور با همت هالل احمر و بانک ملی ایران از 
طریق بله اجرایی ش��د که مورد اس��تقبال مردم پر مهر و خیرین 

بسیاری قرار گرفت.

مشارکت در درمان کودکان مبتال به بیماری های صعب العالج با اپلیکیشن بله

شماره ۹۶۲ 
دو   شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۱

سال چهارم

شرکت بیمه تعاون اولین شرکت ارائه دهنده 
بیم��ه درم��ان انف��رادی بوده و از این بیمه نامه به 
عنوان محصول اس��تراتژیک این شرکت یاد می 
ش��ود. ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بیمه تعاون، 
ای��ن ش��رکت به عن��وان نخس��تین ارائه دهنده 
بیم��ه درم��ان انفرادی ش��ناخته می ش��ود؛ در 
ادام��ه نگاه��ی داریم به اظه��ارات مدیران بیمه 

تعاون نس��بت به بیمه درم��ان: یونس مظلومی، 
مدیرعامل: »بیمه تکمیلی انفرادی برخالف بیمه 
های درمان گروهی صنعت بیمه، زیان ده نخواهد 
بود« و »بیمه درمان انفرادی یکی از محصوالت 
استراتژیک ما به شمار می رود«؛ همچنین »صدور 
این بیمه نامه نیز به صورت آنالین است«. محمد 
باباکردی، سرپرست معاونت فنی: در رشته بیمه 
درمان، هم اکنون بیمه درمان خانواده ش��رکت 
بیمه تعاون به عنوان یکی از معدود ارائه دهندگان 
این رشته در صنعت بیمه در حال خدمت رسانی 
است. محمدحسین یوسفی، سرپرست مدیریت 
بیمه ه��ای زندگی: دارنده بیمه زندگی می تواند 

از خدم��ات بیمه درمان ش��امل پرداخت هزینه 
دندان پزش��کی، تجمیع پاراکلینیکی، بستری و 
جراحی برخوردار شده و به زودی پوشش »هزینه 
های مشاوره درمانی« نیز به این بیمه نامه اضافه 
خواهد ش��د. مریم قندور، مدیر امور نمایندگان 
و کارگ��زاران: بیم��ه نامه ه��ای درمان انفرادی و 
توقف کسب و کار ناشی از ایپدمی این شرکت از 
طریق س��ایت دکتر بیمه به صورت غیرحضوری 
قابل فروش است و بیش از 5۰ درصد بیمه درمان 
انف��رادی ش��رکت نیز از ای��ن طریق فروخته می 
شود؛ همچنین هر بیمه گزار خسارت دیده بیمه 
تع��اون، کمت��ر از یک ماه در بیم��ه های درمان، 

خسارت خود را دریافت خواهد کرد. شایان ذکر 
اس��ت که در خصوص بیمه های درمانی، یونس 
مظلومی، مدیرعامل ش��رکت معتقد اس��ت که 
»هم اکنون در ایران حدود ۱۰ میلیون نفر بیمه 
درمان تکمیلی دارند که رقم خوبی است و امروز 
صنعت بیمه بخشی از هزینه های بخش درمان و 
وزارت بهداشت را قبول کرده است که بیشتر این 
خدمات را باید بخش بهداشت و درمان به جامعه 
ارائه می کرد. بیمه درمان تکمیلی سال هاست که 
برای صنعت بیمه سودآور نیست و زیان ده است 
و نه تنها از این بخش س��ودی عاید صنعت بیمه 

نمی شود بلکه سوبسید نیز می دهد.

در باب بیمه درمان بیمه تعاون

دکتر شایان عنوان کرد

مدیرعامل بانک مسکن گفت: امروز می دانیم 
ساخت مسکن موتور محرک در حوزه اشتغالزایی 
است و دولت تالش می کند تا کشور را به کارگاه 
بزرگ خانه س��ازی تبدیل کند. با تالش��ی که در 
سال گذشته داشتیم، توانستیم در این مأموریت 
مه��م دولت نقش کلی��دی ایفا کنیم. به گزارش 
پایگاه خبری بانک مسکن، دکتر محمود شایان 
تصریح کرد: سال ۱۴۰۱ را با توجه و تاکید ویژه 
رهب��ر معظ��م انقالب بر تولید آغ��از کردیم. زیرا 

بخش مس��کن حوزه ای اس��ت که منابع در آن 
دقیق��اً به هدف اصابت می کند.  مدیرعامل بانک 
مس��کن افزود: تولید در بخش مس��کن به کاهش 
تورم و کنترل حجم نقدینگی منجر خواهد شد. 
بنابراین در سال جدید باید نسبت به سال گذشته 
بیشتر تالش کنیم تا با تامین مالی مناسب، این 
مهم را افزایش دهیم.  دکتر شایان با بیان اینکه 
در سال جدید مسیر اعطای تسهیالت به سمت 
فعالیت های دانش بنیان هدایت می ش��ود، گفت: 
با تسهیالت هدفمند باید بتوان به ابزارهای نوین 
ساخت برای تولید کمک کرد تا هم صنعتی سازی 
در این عرصه محقق شود و هم هزینه ها کاهش 
یابد. همچنین به این ترتیب س��رعت س��اخت 

مس��کن در کش��ور نیز به واس��طه ش��رکت های 
دان��ش بنی��ان افزایش خواهد یافت.  وی در ادامه 
به تالش های صورت گرفته در س��ال گذش��ته 
اش��اره کرد و افزود: طی س��ال ۱۴۰۰ توانس��تیم 
در حوزه ش��اخص های عملیات��ی رکوردهایی را 
ثبت کنیم که رس��یدن به آن کار دش��واری بود. 
امیدوارم در س��ال جدید رکوردهای جدیدتری 
را به منصه ظهور برس��انیم.  دکتر ش��ایان با اشاره 
به تحقق افزایش سرمایه بانک مسکن بیان کرد: 
خوشبختانه با همکاری دو بخش مالی و پشتیبانی 
افزایش س��رمایه بانک در دستور کار قرار گرفت. 
س��رمایه بانک به بی��ش از2,5 برابر افزایش پیدا 
کرد و از ۱3 هزار میلیارد ریال به 3۴ هزار میلیارد 

ریال افزایش یافت.  مدیرعامل بانک مس��کن در 
بخش پایانی اظهارات خود به اقدامات مهم صورت 
گرفته در پرداخت تس��هیالت و وصول مطالبات 
اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به این مسأله که 
در بانک مسکن تسهیالت خرد است، اما همکاران 
ما در بخش اعتباری توانستند حجم سنگینی از 
تس��هیالت را پرداخت کنند. وی افزود: در بحث 
وصول مطالبات نیز بانک مس��کن توانست اقدام 
مناس��بی انجام دهد و حجم مطلوب از مطالبات 
مع��وق بازگردانده ش��د.دکتر ش��ایان ادامه داد: 
خوشبختانه در این روند، وصول مطالبات معوق 
توس��ط کارکنان با اخالق بانک به نحوی بود که 

رضایت و آرامش مشتریان را نیز در برداشت.

ساخت مسکن، موتور محرک تحقق شعار سال 1401

به دنبال ابالغ بخشنامه بانک مرکزی در خصوص 
شرایط جدید اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج، 
دستورالعمل اعطای تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
در بانک کارآفرین مطابق با بخشنامه مذکور، مورد 
بازنگ��ری ق��رار گرفته و جهت اجرا به ش��عب بانک 
ابالغ شد. به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین 
، با ابالغ بخش��نامه بانک مرکزی مبنی بر افزایش 
سقف تسهیالت قرض الحسنه ازدواج ، دستورالعمل 
مربوطه در بانک کارآفرین مورد بازنگری قرار گرفته 

و ب��ه ش��عب ای��ن بانک ابالغ گردی��د لذا از این پس 
متقاضیان وام ازدواج می توانند تحت شرایط جدید 
وام ازدواج خ��ود را دریاف��ت کنن��د. بر این اس��اس 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج 
هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱3۹۷ بوده 
است یک میلیارد و دویست میلیون ریال و با دوره 
بازپرداخت ده ساله است. تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال )آقایان( 
و زوجه های زیر بیس��ت و س��ه س��ال )بانوان( یک 

میلیارد و پانصد میلیون ریال است. در همین حال 
مبلغ تسهیالت ایثارگران دو برابر مبالغ فوق است 
. با توجه به امکان اعطای تسهیالت قرض الحسنه 
ازدواج ب��ه ه��ر ایرانی ، چنانچه متقاضی وام ازدواج 
قبال از تس��هیالت موصوف اس��تفاده نکرده باشد و 
تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱/۰۱/۱3۹۷ باش��د، علی 
رغم ازدواج دوم یا بیش��تر می توانند از تس��هیالت 
قرض الحسنه ازدواج بهره مند گردد. گفتنی است 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به هر متقاضی صرفا 

ی��ک ب��ار پرداخت می ش��ود و مبنای نتیجه اعتبار 
سنجی متقاضیان، حداکثر اخذ سفته و یا معرفی 

یک ضامن معتبر به بانک است.

ابالغ دستور العمل افزایش تسهیالت وام ازدواج در بانک کارآفرین

روزنامه صبح ایران
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مدیر نظ�ارت ب�ر بورس ها س�ازمان 
ب�ورس گف�ت: بنابر رویه این س�ازمان 
برای حفظ منافع س�هامداران و مالکان 
شرکت ها، ش�رکت هایی که عرضه های 
قابل توجه داش�ته و مشمول معامالت 
بلوکی یا عرضه عمده می ش�وند، ملزم 
ب�ه عرض�ه عم�ده ی�ا بلوک�ی در بازار 
س�رمایه بوده و س�ازمان بورس مانع از 

عرضه آنها به طور خرد می شود.
به گزارش س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
بان��ک مرکزی اخی��را در بخش��نامه ای در 
خصوص نحوه تحصیل س��هام خزانه توسط 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری غیربانکی 
توضیحات��ی داده اس��ت. این بخش��نامه در 
راس��تای مصوب��ه وزی��ر اقتص��اد در جهت 
اصالح ساختار بانک ها، واگذاری اموال مازاد 
و خ��روج از بنگاه داری اس��ت که در آن به 
آغاز فرایند واگ��ذاری بلوکی بانک ها تاکید 

شده است.
براس��اس این بخش��نامه، بانک ه��ا ۶ ماه 
فرصت دارند تا س��قف ۱۰ درصد از س��هام 
تح��ت مالکیت خ��ود را در هیئت مدیره به 
عنوان سهام خزانه مصوب کنند؛ همچنین 

م��ازاد ب��ر ۱۰ درص��د را در دل صن��دوق 
بازارگردان��ی اختصاصی )در دل خود بانک( 
تجمی��ع کنن��د و در مرحل��ه بع��د فرآیند 
ارزشیابی و واگذاری انجام شود؛ بنابراین در 
صورتی که این بلوک ها واگذار ش��ود، سود 
حاصل از واگذاری به طور مس��تقیم در دل 
بانک ها شناس��ایی خواهد شد. کارشناسان 
معتقدن��د، روی��ه ای که دولت س��یزدهم و 
وزیر اقتصاد از چند م��اه قبل آغاز کرده به 
سمت اصالح ساختار نظام بانکی، واگذاری 
اموال مازاد و خ��روج از بنگاه داری، فرمولی 

کردن تس��عیر ارز و تثبیت نرخ بهره است. 
اقدامات��ی ک��ه می تواند اثرگ��ذاری مثبتی 
بر بازار س��رمایه نیز داش��ته باش��د. در این 
زمینه »مه��دی پارچینی«، مدیر نظارت بر 
بورس ها س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
خصوص عرضه بلوکی بانک ها، گفت: طبق 
مصوب��ه ای که بانک مرکزی به بانک ها بابت 
س��هام مازادی که در کدهای صندوق های 
بازارگردانی ابالغ کرده، اعالم شده است که 
این ها مشمول س��هام خزانه هستند. یادآور 
می شود که طبق دستورالعمل سهام خزانه، 

ناشر می تواند سهام خزانه را هم به طور خرد 
و هم به شکل عمده واگذار کند.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شناوری 
س��هام این ش��رکت ها ب��اال اس��ت و بر این 
اس��اس بازار از عرضه و فروش این دس��ته 
از کدها تاثیرپذیری دارد، س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار عرضه بلوکی به طور عمده این 
کدها را در دس��تور کار قرار داده اس��ت. از 
این طریق هم مشکل بانک ها حل می شود 
و هم بازار س��رمایه از انج��ام این عرضه ها 
تحت تاثیر ق��رار نمی گیرد. مدیر نظارت بر 
بورس ها س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در 
پاس��خ به احتمال عرضه بلوکی سایر صنایع 
و ش��رکت ها به طور بلوکی در بازار سرمایه، 
اف��زود: ب��ه طور قط��ع و بنابر روی��ه ای که 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار برای حفظ 
منافع س��هامداران و مالکان شرکت ها دارد، 
این اس��ت که اگر سایر شرکت ها نیز عرضه 
قابل توجهی داشته یا مشمول عرضه عمده 
یا بلوکی ش��وند، مانع از عرضه آنها به طور 
خرد در بازارس��رمایه ش��ود. سازمان بورس 
این ش��رکت ها را ملزم ب��ه عرضه عمده و یا 

بلوکی سهام خود خواهد کرد

الزام بورس به عرضه بلوکی شرکت ها برای جلوگیری از تالطم در بازار سهام
در پی بخشنامه جدید بانک مرکزی تأکید شد؛

اقتصـاد کالن
روزنامه صبح ایران

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: موضوع رمز ارزها روز س�ه شنبه ۱۶ 
فروردین در جلس�ه کارگروه اقتصاد دیجیتال تقریبًا جمع بندی شده و آماده ارائه 

به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تصویب است.
به گزارش صدا و س��یما، مه��ران محرمیان در خصوص آخری��ن تصمیمات بانک مرکزی 
در برخ��ورد ب��ا موضوع رمز ارزها اظهار کرد: در خصوص دو موضوع رمز ارزها یعنی تبادل و 
نگهداری همزمان در کارگروه اقتصاد دیجیتال پیگیری می ش��ود که این وظیفه به معاونت 
اقتصادی دولت سپرده شده و بانک مرکزی مانند برخی وزارتخانه های عضوی از این کارگروه 

است و پیشنهادهای خود را ارائه کرده است.
وی اضاف��ه کرد: ما در بانک مرکزی معتقدیم این قضیه )رمزارزها( اوالً نباید خیلی به آن 

دامن زده شود به خاطر این که دامن زدن کامل به این مسئله می تواند حاکمیت پولی کشور 
را دچار مشکل کند در عین حال برای بهره مند شدن کشور از بحث تکنولوژی بالکچین هم 

نمی شود همه این فضا را بست و گفت هیچ کس در این حوزه فعالیت نکند.
محرمیان ادامه داد: در کل االن این موضوع نهایی ش��ده که با وزارت صمت و با محوریت 

سامانه جامع تجارت از رمز ارز استخراج شده در کشور برای واردات انجام شود.
مع��اون فناوری های نوین بان��ک مرکزی در خصوص تصویب قانون ثب��ت ملی داده ها در 
مجلس شورای اسالمی گفت: موضوع تبادل اطالعات و داده ها چالش خیلی بزرگی است که 
بیشترین وقت این معاونت صرف آن می شود، اما مصوبه روز چهارشنبه ۱۷ فروردین مجلس 

شورای اسالمی یک اتفاق مثبت و قدم رو به جلویی است

نحوه تعامل با رمز ارزها در مراحل نهایی و تصویب است
خبر

خبر
مهدی کرباسیان :

نرخ سرمایه گذاری در ایران 
نزدیک به صفر است

   معاون اسبق وزیر صمت با بیان اینکه بازار سرمایه 
کمک کننده به توسعه واحدهای تولیدی است، گفت: 
در جهان نقدینگی سرمایه گذار، تامین کننده درصدی 

از سرمایه یک واحد تولیدی است.
به گزارش س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، »مهدی 
کرباسیان« به کمک بازار سرمایه در رفع موانع تولید 
و ایج��اد زمینه ه��ای الزم در راس��تای تحقق ش��عار 
»تولید، دانش بنیان و اش��تغال آفرین« اش��اره کرد و 
اف��زود: عوامل متعددی بر روند تولید کش��ور اثرگذار 
اس��ت که باید هر ی��ک از آنها را به ص��ورت جداگانه 

مورد بررسی قرار داد.
وی، نخس��تین مس��اله اثرگذار در زمین��ه تولید را 
مربوط به موضوع س��رمایه گذاری دانست و گفت: این 
موضوع را باید بپذیریم که نرخ س��رمایه گذاری در کل 
کش��ور صفر یا نزدی��ک به صفر اس��ت، چنین آماری 
نش��ان دهنده آن اس��ت که س��رمایه گذاری در سطح 
کالن کش��ور انجام نشده یا جایگزینی برای این اقدام 
انتخاب نشده است؛ بنابراین وجود چنین حاشیه هایی 
باعث ش��ده تا کشور نتواند به س��مت توسعه و رونق 

تولید حرکت کند.
کرباسیان ادامه داد: با توجه به وجود چنین مصائب و 
مشکالتی در مسیر تولید کشور، اکنون سیستم بانکی 
کش��ور دچار مش��کل جدی س��ودآوری است و حتی 
برخی از آنها طبق ماده ۱۴۱ قانون اساسی ورشکسته 
محسوب می شوند؛ بنابراین سیستم بانکی کشور تحت 
تأثیر چنین مش��کالتی نمی توان��د به حمایت از تولید 

بپردازد.
مع��اون اس��بق وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
خاطرنش��ان کرد: بدیهی اس��ت بحث ارز، تحریم و نیز 
جابه جایی ارزی از جمله مشکالتی است که در مسیر 
تولید کش��ور وجود دارد، به همین دلیل بهتر است تا 
در ابتدا برای ایجاد رونق تولید در کش��ور زمینه رفع 

مشکالت فعلی انجام شود.
کرباس��یان از موض��وع نقدینگ��ی ب��رای واحدهای 
تولی��دی به عنوان مس��أله ای مه��م در تولید یاد کرد 
و گف��ت: در کنار این مس��ائل، مش��کالتی در زمینه 
تأمین مواد اولیه، قطعات و ماشین آالت وجود دارد و 
همچنین برای صادرکنندگان هم با مسائل مربوط به 

جابه جایی نرخ ارز روبه رو هستیم.
معاون اس��بق وزیر صنعت، مع��دن و تجارت اظهار 
داش��ت: با توجه به تحریم که به عنوان مش��کل کالن 
اقتصاد تلقی می شود و کشور را دچار مشکالت جدی 
کرده است، برخی از واحدهای تولیدی قادر بوده اند تا 
از امتیاز نیاز داخلی نهایت اس��تفاده را برای تولیدات 

واحدهای خود داشته باشند.
معاون اس��بق وزیر صنعت، مع��دن و تجارت اظهار 
داش��ت: با وجود ناراحتی هایی که در 2 سال گذشته 
برای مردم در این بازار ایجاد ش��د، اما به نظر می رسد 
این بازار در مقایس��ه با دیگر بازارهای سرمایه گذاری 
جایگاه ویژه ای را به دست آورده و با توجه به حمایت 
انجام ش��ده از بازار س��رمایه می توان ش��اهد تقویت 

معامالت این بازار در کشور باشیم.
وی خاطرنش��ان کرد: در صورت تقویت و حمایت از 
بازار س��رمایه می توان شاهد کمک این بازار در حوزه 
تولید کش��ور و تأمین نقدینگی تولید باش��یم که این 
مساله زمینه ساز ایجاد شفافیت اقتصاد و کمک کننده 

به تحقق شعار سال است.

»چک موردی« وارد چرخه 
پولی و بانکی شد

بانک ملی ایران به عنوان نخستین بانک در کشور از 
خدمت جدید خود با عنوان »چک موردی« رونمایی 

کرد.
به گزارش ایِبنا »چک موردی« امکان جدیدی است 
که بر اس��اس قانون »اصالح قانون صدور چک« برای 
مش��تریان نظام بانکی فراهم آمده و ب��ه افراد دارای 

حساب جاری فاقد دسته چک ارائه می شود.
»چک موردی« از طریق س��امانه صیاد به اشخاص 
حقیق��ی یا حقوقی اعطا می ش��ود و مس��تلزم رعایت 
فرایندها و الزامات ناظر بر اعتبارس��نجی و رتبه بندی 

اعتباری نیست.
»چ��ک موردی« مانند چک های ع��ادی از مقررات 
مرتب��ط با نداش��تن موجودی کافی ی��ا هر گونه علل 

مرتبط با برگشت چک تبعیت می کند.
حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطا به هر مشتری 
در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و 

در مجموع ساالنه، حداکثر 5 فقره است.
متقاضی��ان می توانند برای دریافت چک موردی به 
واحدهای بانک ملی ایران در سراس��ر کشور مراجعه 

فرمایند

ورق بورس برگشت
بازار سرمایه روز گذشته برخالف شنبه سبزپوش بود 
و ش��اخص کل بورس توانس��ت بیش از ۱5 هزار واحد 

افزایش یابد.
به گزارش ایس��نا، ش��اخص کل بورس ب��ا ۱5 هزار و 
32۷ واحد افزایش تا رقم یک میلیون و ۴۷۴ هزار واحد 
صع��ود کرد. ش��اخص کل با معیار ه��م وزن هم 5۴25 
واحد افزای��ش یافت و به رقم 3۸3 ه��زار و 5۰۰ واحد 
رس��ید. در این بازار 53۷ هزار معامله به ارزش 55 هزار 

و ۸۴۴ میلیارد ریال انجام شد.  
فوالد مبارکه اصفهان، گروه مدیریت س��رمایه گذاری 
امید، ایران خودرو، بانک ملت، پاالیش نفت بندرعباس، 
بانک تجارت و ملی صنایع مس ایران نس��بت به س��ایر 

نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
شاخص کل فرابورس توانس��ت با ۱۷۴ واحد افزایش 
دوباره وارد کانال 2۰ هزار واحد ش��ود و رقم 2۰ هزار و 
۶2 واح��د را ثبت کند. در این بازار 252 هزار معامله به 

ارزش ۴۶ هزار و 5۸5 میلیارد ریال انجام شد.
پلیمر آریاساسول، بیمه پاسارگاد، پتروشیمی مارون، 
پتروشیمی تندگویان، سرمایه گذاری صباتأمین، سرمایه 
گذاری مالی س��پهر صادرات و فرابورس ایران نسبت به 
س��ایر نمادها بیش��ترین تأثیر مثب��ت را روی فرابورس 

گذاشتند.

از سوی رئیس مجلس
 قانون اصالح قانون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز ابالغ شد

رئی��س مجلس در نامه ای ب��ه رئیس جمهوری، قانون 
اص��الح قانون مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز را برای اجرا 

ابالغ کرد.
به گزارش ایس��نا، در الحاقیه جدی��د این قانون آمده 
که هرگاه کاالیی به موجب صالحین قانونی، بر اس��اس 
مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی در فهرست 
ممنوعی��ت صادرات و واردات قرار بگیرد در حکم کاالی 
مجاز مشروط است و مجازات قاچاق آن حداکثر مجازات 

مربوط به کاالی مجاز مشروط است.
در رابطه با کاالی اضافی یا غیر هم نوع یا غیر هم نام، 
هرگونه مغایرت به هر نحو چه قبل و چه بعد از ترخیص 

قاچاق محسوب می شود.
در این قانون همچنی��ن در رابطه با تعریف قاچاقچی 
حرفه ای اعالم ش��ده که ش��خصی که بیش از س��ه بار 
مرتکب قاچاق ش��ده، صرف نظ��ر از اینکه در هر مرتبه 
تح��ت تعقیب قرار گرفته یا خی��ر، در صورتی که ارزش 
کاالی قاچ��اق در هر مرتبه بی��ش از ۱۰ میلیون تومان 

باشد، قاچاقچی حرفه ای محسوب می شود.
در حوزه قاچاق ارز نیز اعالم ش��ده که موارد زیر جزو 

مصادیق قاچاق به حساب می آیند:
الف – ورود ارز به کش��ور یا خروج ارز از کشور، بدون 
رعای��ت ضوابط مرب��وط که در حدود اختی��ارات قانونی 

توسط شورای پول و اعتبار
ب – هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت 
ضواب مربوط که در حدود اختیارات قانونی شورای پول 

و اعتبار تعیین می شود
پ – انج��ام معامله ارزی در کش��ور، تحت هر عنوان 
نظی��ر خرید، فروش، حوال��ه، معاوضه یا صلح، مگر آنکه 
حداقل یک��ی از طرفین معامله، صراف��ی مجاز، بانک یا 

موسسه مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی باشد
ت – هرگونه معامله ارز توس��ط صرافی یا غیر آن که 
تحوی��ل ارز و م��ا ب��ه ازای آن به روز ی��ا روزهای آینده 

موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی شود
ث – انج��ام کارگزای خدمات ارزی در داخل کش��ور 
برای اش��خاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام 

عملیات صرافی از بانک مرکزی
ج -  عدم ثبت معامالت ارزی در سامانه ارزی یا ثبت 

ناقص یا خالف واقع
چ – ع��دم ارائه صورت حس��اب خری��د معتبر یا ارائه 
صورت حس��اب خرید خ��الف واقع ی��ا دارای اطالعات 

ناقص
ح – عرض��ه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحس��اب 

خرید معتبر یا فاقد مجوز

بان�ک مرکزی در چارچ�وب برنامه جامع اصالح 
ش�بکه بانکی و بر مبنای  انضباط مالی و  بهداشت 
اعتباری بانک ها، از هفته آینده، اسامی  بدهکاران 

بزرگ شبکه بانکی را منتشر می کند.
به گزارش مهر مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی 
بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: 
بان��ک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصالح ش��بکه 
بانک��ی و بر مبن��ای  انضباط مالی و  بهداش��ت اعتباری 
بانک ها، طب��ق بند د تبصره ۱۶ قان��ون بودجه ۱۴۰۱ 
از هفته آینده، اس��امی  بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را 
منتشر می کند. این جدول با دریافت اطالعات مربوطه 

توسط بانک ها، نیمه اردیبهشت تکمیل می شود.
بر اس��اس بند »د« تبصره ۱۶ قان��ون بودجه ۱۴۰۱ 
تح��ت عنوان احکام تنظیم��ی، بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ای��ران موظف اس��ت با اس��تفاده از س��امانه 

اطالعاتی خود و عنداللزوم اطالعات دریافتی از بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری غیر بانک��ی )موضوع جز )2( این 
بند( براس��اس تعاریف و مصادیق تعیین ش��ده توسط 
ش��ورای پول و اعتبار، مانده تسهیالت و تعهدات کالن 
و میزان پرداختی و مانده تسهیالت و تعهدات اشخاص 
مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و مؤسس��ات 
اعتب��اری غیربانک��ی را به تفکیک هر یک از اش��خاص 
ب��ا تعریف ش��ورای پول و اعتب��ار )مرتبط ی��ا ذی نفع 
واح��د(، نرخ س��ود، م��دت بازپرداخ��ت، دوره تنفس، 
وضعیت بازپرداخت )جاری، سررس��ید گذش��ته، معوق 
یا مش��کوک الوصول(، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، 
بر تارنم��ای بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در 
دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی 

کند.
همچنی��ن بانک ها و مؤسس��ات اعتب��اری غیربانکی 

موظفن��د اطالعات من��درج در جز )۱( ای��ن بند را به 
صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

درص��ورت اس��تنکاف از ارس��ال تم��ام یا بخش��ی از 
اطالعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد 
به تش��خیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در 
ماده )۴۴( قانون پولی و بانکی کش��ور یا اجزای )3( یا 
)۴( بند )الف( ماده )۱۴( قانون برنامه پنجس��اله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم 

می گردد.
بانک مرکزی موظف اس��ت گزارش همکاری یا تخلف 
بانک ه��ا و مؤسس��ات اعتباری غیربانک��ی را به صورت 
فصل��ی به کمیس��یون اصل نودم )۹۰( قانون اساس��ی 
جمهوری اس��المی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه 

کند.

مدیرعامل ش�رکت عمران ش�هرهای جدید ایران از 
اقس�اط ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی تس�هیالت واحدهای 
نهضت ملی مس�کن طی دوره بازپرداخت ۵ ساله خبر 

داد.
به گزارش ایِبنا، علیرضا جعفری با اش��اره به هزینه ساخت 
یک مترمربع واحد نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: بر اساس 
ارقام اعالم ش��ده س��ال ۱۴۰۰، تالش می کنیم هر مترمربع 
برای سازنده ای که صورت وضعیت آنها از طریق خط اعتباری 
متقاضیان )تس��هیالت( تأمین می ش��ود، بتوانیم با رقم ۴5۰ 
میلیون تومان وام در تهران به عالوه آورده ۴۰ میلیون تومانی 

واحد مس��کونی ۷5 مت��ری تا ۱۱۰ متری ط��رح را به اتمام 
برسانیم.

وی با اشاره به اقساط وام نهضت ملی مسکن ادامه داد: دوره 
بازپرداخت 5 س��اله را برای بازپرداخت تسهیالت پیش بینی 
کرده ایم که قسط ماهانه وام 35۰ تا ۴5۰ میلیون تومانی بین 
۱۰ تا ۱5 میلیون تومان اس��ت. معاون وزیر راه در واکنش به 
باال بودن این اقس��اط افزود: در وزارت راه و شهرسازی تالش 
کرده حداقل هزینه ساخت و خانه دار شدن را برای متقاضیان 
ایجاد کنیم؛ بر این اس��اس هزینه زمین را حذف کرده ایم. اما 

بسیاری از زمین ها به آماده سازی نیاز دارد.

جعف��ری بی��ان کرد: م��ا در وزارت راه و شهرس��ازی فقط 
مسکن س��ازی نمی کنیم و ب��ا توجه به تاکید وزی��ر راه باید 
زیربناها و مراکز خدماتی مورد نیاز را مورد توجه قرار دهیم.

وی با انتقاد تلویحی از طرح مس��کن مهر گفت: اش��کالی 
که در طرح های گذش��ته داش��تیم این بود که صرفاً مسکن 
می س��اختیم و توجه به امکانات زیربنایی و روبنایی پروژه ها 
کمتر بوده است. این اتفاق )اقساط ۱۰ تا ۱5 میلیون تومانی( 
برای این اس��ت که هم بتوانیم زیست سکونتی مطلوبی برای 
متقاضیان داش��ته باش��یم و ه��م این که به امکانات زیس��ت 

اجتماعی آنها توجه کنیم.

بانک مرکزی اعالم کرد؛
انتشار اسامی بدهکاران بزرگ شبکه بانکی در بانک مرکزی

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران اعالم کرد:
اقساط 10 تا ۱۵ میلیون تومانی تسهیالت نهضت ملی مسکن

براساس بخشنامه بانک مرکزی منتشر شد؛
جزئیات نحوه تحصیل سهام خزانه توسط بانک ها و 

موسسات اعتباری
مف�اد مصوب�ه کمیس�یون مقررات 
و نظ�ارت موسس�ات اعتب�اری بانک 
مرک�زی در خص�وص نح�وه تحصیل 
سهام خزانه توسط بانک ها و موسسات 

اعتباری غیربانکی منتشر شد. 
به گزارش ایِبنا، در بخشنامه اخیر بانک 
مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک های 
دولتی، غیردولتی، ش��رکت دولتی پس��ت 
بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک 

مشترک ایران-ونزوئال آمده است:  
بازارگردانی س��هام بانک یا موسس��ه اعتباری غیربانکی موضوع بند )ب( ماده )2۸( »قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور« صرفا از طریق همان بانک یا موسسه 
اعتباری غیربانکی یا صندوق س��رمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به همان بانک یا 

موسسه اعتباری غیربانکی امکان پذیر است.
براس��اس این بخشنامه، تحصیل سهام بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی از طریق صندوق 
س��رمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی متعلق به بانک ها یا موسس��ات اعتباری غیربانکی به 

عنوان سهام خزانه محسوب می شود. 
همچنین سهام بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی که در تملک شرکت های زیرمجموعه 
آن بانک ها یا موسس��ه اعتباری غیربانکی اس��ت، باید به صندوق س��رمایه گذاری اختصاصی 

بازارگردانی متعلق به همان بانک یا موسسه غیراعتباری واگذار شود. 
براساس بخشنامه بانک مرکزی؛ هرگونه تحصیل سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
توس��ط ش��رکت های زیرمجموعه ممنوع اس��ت و آن دس��ته از بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانک��ی که بیش از ح��د مقرر در بند )ب( ماده )2۸( »قانون رف��ع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کش��ور« )۱۰درصد(، س��هام خزانه از طریق ش��رکت های زیر مجموعه یا 
صندوق اختصاصی سرمایه گذاری بازارگردانی متعلق به خود، تملک کرده اند، موظفند حداکثر 

ظرف مهلت ۶ماه پس از ابالغ این بخشنامه، سهام مازاد بر سقف مذکور را واگذار کنند

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین 
وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 برابر آراء هی��ات موضوع قانون تعیین  تکلیف  
وضعیت  ثبتی  و اراضی  ساختمانهای  فاقد سند 
رس��می مس��تقر  در واحد  ثب��ت مریوان تصرف 
مالکان��ه و  بالمعارض متقاضی��ان  محرز گردیده  
است  . لذا مشخصات  متقاضیان  و امالک  مورد  
تقاضا  به ش��رح  زیر به منظ��ور اطالع عموم  در 
دو نوب��ت  به فاصل��ه ۱5 روز  آگهی  می ش��ود  
درصورتی  که اش��خاص  نسبت  به  صدور  سند 
مالکی��ت   متقاضیان اعتراضی  داش��ته  باش��ند  
میتوانند  از تاریخ  انتش��ار  اولین آگهی به مدت 
دو م��اه  اعتراض خ��ود را به اداره ثبت اس��ناد و 
امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 

خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید
بخش ۲۴ مریوان

۱. آق��ای محم��ود ب��اد آهن��گ  فرزن��د فرج    
ش��ماره شناس��نامه ۴۱5     و ب��ه ش��ماره ملی  
3۸2۰52۷532  در شش��دانگ یک قطعه زمین 
زراعت��ی دی��م  مس��احت  3۴۶۶/2۰   متر مربع 

پالک  فرعی از 555 اصلی 
تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۱/۱/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۲/۵

م الف ۷                                          
رئیس ثبت مریوان
نگاری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مهری زمانی با ارائه دو برگ استش��هادیه 

المثن��ی ک��ه در دفترخانه اس��ناد رس��می بابل 
تصدیق امضاء ش��ده و طی درخواس��ت ش��ماره 
۱۴۰۰2۱۷۱۰۰۰۴۰۴2۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۱2/2۴ 
تقاضای صدور سند المثنی ششدانگ تحت پالک 
۸۹۸ فرعی از پالک ۱۸ اصلی بخش هش��ت بابل 
که سند مالکیت بر اثر جابجایی مفقود شده و در 
اج��رای ماده ۱2۰- اصالحی آئین نامه قانون ثبت 
مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اش��خاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه و رس��ید دریافت 
نمایند چنانچ��ه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائ��ه نگردید و یا در صورت اعتراض اصل س��ند 
مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق 
مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام 

مالک خواهد نمود.
شناسه آگهی: ۱۲۹۷۳۱۷

سید مهدی حسینی کریمی-سرپرست 
اداره ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی فقدان سند مالکیت >>
 خانم مهری زمانی با ارئه دو برگ استش��هادیه 
المثن��ی ک��ه در دفترخانه اس��ناد رس��می بابل 
تصدیق امضاء ش��ده و طی درخواس��ت ش��ماره 

۱۴۰۰2۱۷۱۰۰۰۴۰۴2۱۹۱ مورخ
۱۴۰۰/۱2/2۴تقاض��ای ص��دور س��ند المثنی 
شش��دانگ تحت پالک ۸۹۸فرع��ی از پالک ۱۸ 
اصلی بخش هش��ت بابل که س��ند مالکیت بر اثر 
جابجایی مفقود ش��ده و در اج��رای ماده ۱2۰-

اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا 
وجود س��ند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 

محل ارانه و رس��ید دریافت نمایند چنانچه پس 
از اتمام مدت مق��رر اعتراض ارائه نگردید و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله 
ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 
س��ند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود.. م 

الف ۱2۹۷3۱۷
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱/۲۲

سید مهدی حسینی کریمی سر پرست 
اداره ثبت اسناد و امالک بابل

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مهری زمانی با ارائه دو برگ استش��هادیه 
رس��می  اس��ناد  دفترخان��ه  در  ک��ه  المثن��ی 
باب��ل تصدی��ق امضاء ش��ده و طی درخواس��ت 
م��ورخ   ۱۴۰۰2۱۷۱۰۰۰۴۰۴2۴3۶ ش��ماره 
۱۴۰۰/۱2/25 تقاض��ای ص��دور س��ند المثن��ی 
شش��دانگ تحت پالک ۹۴۴ فرعی از پالک ۱۸ 
اصلی بخش هش��ت بابل که سند مالکیت بر اثر 
جابجایی مفقود ش��ده و در اج��رای ماده ۱2۰- 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا 
وجود س��ند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 
محل ارائه و رس��ید دریافت نمایند چنانچه پس 
از اتم��ام مدت مق��رر اعتراض ارائ��ه نگردید و یا 
در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 
به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد 

نمود.
شناسه آگهی: ۱۲۹۷۳۰۵

سید مهدی حسینی کریمی-سرپرست 
اداره ثبت اسناد و امالک بابل
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وزیر صمت از همکاری همه دس�تگاه 
ه�ای مرتبط با مبارزه ب�ا کاالی قاچاق 
ب�رای برخورد با عرض�ه قطعات قاچاق 
بازرس�ی  و  ب�ازار  س�طح  در  خ�ودرو 

فروشگاه به فروشگاه خبر داد.
به گزارش مهر، سید رضا فاطمی امین در 
نشست هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و وزارت صم��ت در حوزه مقابله با کاالهای 
قاچاق موجود در بازار و بخش قطعات خودرو 
اظه��ار کرد: در این بخ��ش باید درج قیمت 
تولیدکننده بر روی ل��وازم یدکی با جدیت 
شروع ش��ود. همچنین بازرسی حضوری از 
فروش��ندگان لوازم یدکی ب��ه خصوص در 
زمینه باطری با همکاری س��ازمان تعزیرات 

حکومتی عملیاتی شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته بر روی 
تکمیل زیرس��اخت ها مانند س��امانه جامع 
تج��ارت متمرکز ش��دیم و کار تا جایی که 
بای��د پیش ب��رود، انجام ش��د. همچنین از 
لحاظ قوانین هم مشکلی نداریم. تنها کاری 
که باید کرد این است که طرح را به صورت 
ویژه با همکاری همه دس��تگاه های مربوطه 
به پیش ببریم. س��تاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، ق��وه قضائیه و ناجا در این خصوص با 

وزارت صمت همکاری خواهند کرد.
وزیر صمت تصریح کرد: اگر چند برخورد 

با فروشندگان متخلف انجام شود، این حس 
را ایجاد می کند که قرار اس��ت حرکتی آغاز 
ش��ود. تولیدکنندگان هم باید در این طرح 
مشارکت فعال داشته باشند. رئیس سازمان 
اس��تاندارد: برخورد با قطعات خودروی غیر 
اس��تاندارد به افزای��ش کیفیت تولید کمک 
می کن��د در حاش��یه این نشس��ت مهدی 
اس��الم پناه رئیس س��ازمان ملی استاندارد 
درباره همکاری با وزارت صمت در خصوص 
جمع آوری قطعات خودروی غیراس��تاندارد 
از س��طح بازار گفت: وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و 

ارز برنامه جدیدی ب��رای مقابله با کاالهای 
قاچاق و غیراس��تاندارد در س��طح بازار آغاز 

کرده اند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال: برخورد 
ب��ا قطعات خودروی قاچاق در س��طح بازار، 

یک اتفاق جدید است
علی مؤی��دی خرم آب��ادی رئیس س��تاد 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز نیز با بیان اینکه 
ش��اهد اتفاق جدی��دی در ح��وزه مبارزه با 
قاچ��اق کاالهای مرتبط ب��ا صنعت خودرو 
هس��تیم، گفت: عزم و اراده دولت و س��تاد 
مبارزه با قاچاق کاال جهت پاالیش کاالهای 

قاچاق در بازار هس��تیم. وی افزود: نیازمند 
آم��وزش همگان��ی ب��رای مصرف کنندگان 
و عرضه کنن��دگان جه��ت کاه��ش عرضه 
کااله��ای قاچاق صنع��ت خ��ودرو در بازار 
هستیم. امیدواریم حلقه هایی که در تکمیل 
و اجرای ای��ن طرح مؤثر هس��تند، به طور 

کامل اقدامات مورد نیاز را انجام دهند.
مع��اون وزیر صم��ت: برخورد ب��ا قطعات 
خودروی قاچاق در س��طح بازار به زودی در 
استان ها آغاز می شود محمدمهدی برادران 
خلخال��ی مع��اون وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت نی��ز با تأکید بر همراهی و همکاری 
اصناف و تولیدکنندگان در مبارزه با قطعات 
خودروی قاچاق در سطح بازار گفت: کسی 
نمی پذیرد که کاالیی ک��ه با امنیت آنها در 
تضاد اس��ت، در بازار موجود باش��د. اگرچه 
اقدام��ات م��ا صد درص��د زیرس��اختی و با 
اس��تفاده از فناوری اطالعات برای کش��ف 
کاالی قاچاق قطعات خودرو اس��ت، اما در 
کن��ار آن از دس��تگاه قضائی هم اس��تفاده 
می کنیم و امیدواریم با اجرای این طرح در 
حوزه قطعات خودرو مشکلی نداشته باشیم. 
معاون وزیر صمت تصریح کرد: قرار اس��ت 
از هفته آینده در س��طح استان ها و در بازار 
و اصن��اف نظارت بررس��ی کاالهای قاچاق 

قطعات خودرو را آغاز کنیم.

برخورد با عرضه قطعات قاچاق خودرو کلید خورد 
وزیر صمت در جمع مسئوالن مربوطه:

صنعت و خودرو
روزنامه صبح ایران

ایمیدرو اعالم کرد: میزان تولید ش�مش آلومینیوم کش�ور در سال ۱۴۰۰، با رشد 
بیش از ۲۰ درصدی، از ۵۳۸هزار تن گذشت.

به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، چهار شرکت 
تولیدکننده آلومینیوم کش��ور از ابتدای فروردین تا پایان اس��فند سال گذشته، 53۸ هزار و 
۶33 تن ش��مش تولیدکردند. این رقم در مدت مشابه س��ال پیش از آن، ۴۴۶ هزار و ۸3۶ 
ت��ن ب��ود. از این میزان، ش��رکت های »ایرالکو« ۱۷۷ هزار و 5۸ تن، »س��الکو« ۱۷3 هزار و 

5۹۴ ت��ن، »المهدی« ۱5۰ هزار و ۷3۸ ت��ن و »آلومینای ایران« 3۷ هزار و 2۴3 تن تولید 
کردند. شرکت آلومینای ایران در ۱2 ماهه پارسال، 23۰ هزار و ۶۸2 تن پودر آلومینا تولید 
کرد. میزان تولید مدت مشابه سال ۹۹، حدود 23۱ هزار و ۶۱2 تن بود.  همچنین، شرکت 
آلومینای ایران در سال ۱۴۰۰، حدود ۶۹۸ هزار و ۱۴۹ تن بوکسیت )ماده اولیه تولید پودر 
آلومینا( تولید کرد که در مقایسه با تولید سال ۹۹ )۸۴۶ هزار و ۴52 تن(، حدود ۱۸ درصد 

کاهش نشان می دهد.

تولید ۵۳۸هزار تن شمش آلومینیوم در یک سال

دبی�ر کارگروه تس�هیل و رفع موانع تولید س�ازمان 
صنع�ت، مع�دن و تج�ارت اع�الم ک�رد ک�ه از ابتدای 
اردیبهش�ت س�ال جاری پرداخت هر گونه تسهیالت 
)س�رمایه در گردش( از سوی سیستم بانکی صرفا پس 

از استعالم صورت حساب الکترونیکی انجام می شود.
محمود س��یجانی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان اینکه کلیه 
صنای��ع مرتبط ب��ا تامین مواد اولیه و نهاده��ای صنایع لوازم 
خانگ��ی، صنایع غذایی، مصالح س��اختمانی، تای��ر، خودرو و 
قطع��ات خودرو مش��مول طرح اعطای تس��هیالت مبتنی بر 
صورتحساب الکترونیکی هستند، اظهار کرد: این طرح منجر 
به شفاف سازی تامین مالی و جلوگیری از انحراف تسهیالت 
بانکی خواهد شد. به گفته وی تهران یکی از هفت استان پیشرو 

در اجرای طرح معرفی شده و متقاضیان درخواست تسهیالت 
سرمایه در گردش می توانند با ارائه صورت حساب الکترونیکی 
از طریق درگاه س��امانه جامع تجارت اقدام کنند. سیجانی در 
ادامه درباره گزارش عملکرد س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید 
درسال ۱۴۰۰ گفت: سال گذشته ۴۶ جلسه کارگروه اصلی به 
ریاست استاندار تهران و ۱۷۷جلسه کمیته تخصصی تسهیل 
و رفع موانع تولید برگزار ش��د. در مجموع طی برگزاری 3۷۷ 
جلس��ه کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید مربوط به استان 
تهران و شهرستان های تابعه، مسائل و مشکالت ۱۱۷۹ واحد 
تولیدی، طرح صنعتی و خدمات مرتبط با واحدهای تولیدی 
رسیدگی و ۱۱۶5مصوبه صادر شد. مصوبات بررسی مسائل و 
مشکالت واحدهای تولیدی در حوزه امور بانکی۸۸۱ مصوبه، 

تامی��ن اجتماعی 5۶ مصوبه، امور مالیات��ی و امور زیربنایی و 
زیرس��اختی 53 مصوبه، محیط زیست 2۶ مصوبه و سایر ۹۶ 
مصوبه بوده اس��ت. به گفت��ه وی مهمترین مصوبات کارگروه 
تسهیل در س��ال گذشته مربوط به صدور پروانه بهره برداری 
واحدهای فعال دارای مجوز پروانه کسب با قدمت قبل از سال 
۱3۸۹، گازرسانی به شهرک صنعتی قرچک، احیا و راه اندازی 
طرح ش��رکت شهد قند واقع در شهرک صنعتی عباس آباد و 
رفع مش��کل تامین آب شهرک صنعتی عباس آباد بوده است. 
همچنین به گفته سرپرس��ت س��ازمان صمت استان تهران، 
س��ال گذشته ۱۷۷ پروانه بهره برداری از طرح های نیمه تمام 
با حجم س��رمایه گذاری ۴۷2۰ میلیارد تومان و اش��تغالزایی 

32۸۰ نفر در استان صادر شده است.

مدیرعامل اسبق یک بانک با تأکید بر 
اینکه ضرورت دارد فهرست بدهکاران 
بانک�ی باالی ه�زار میلی�ارد تومان هم 
منتشر ش�ود، گفت: دو ش�رکت بزرگ 
ایران خ�ودرو و س�ایپا ب�االی ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان بدهی بانک�ی دارند، اما 

کسی حریف آنها نمی شود.
احمد حاتمی یزد در گفت وگو با فارس، در 
مورد اعالم اسامی بدهکاران کالن و وام های 
معوق ش��بکه بانکی اظهار داشت: با بررسی 

 این فهرست مشخص می شود که اوال وام های 
کالن باالی یک هزار میلیارد تومان به چشم 
نمی خورد و نش��ان می دهد که بانک ها هم 
در اعالم بدهکاران کالن، اسامی شرکت های 
بزرگ و بدهکاران بزرگ باالی هزار میلیارد 
تومان هنوز شک دارند. به گفته حاتمی یزد 
برخی از کس��انی ک��ه وام می گیرند از ابتدا 
قصد بازپرداخت ندارند، وام هایی می گیرند، 
ب��ا آن وام ها کس��ب و کار می کنند و س��ود 
به دس��ت می آورند؛ دوباره س��رمایه گذاری 

می کنند یا مل��ک می خرند و آن را         در رهن 
بانک می گذارند و وام های کم بهره می گیرند 
و ب��ه این طریق به ثروت اندوزی می پردازند. 
این کارش��ناس بانکی گفت: اگر به فهرست 
بدهکاران بانک نگاه کنیم، برخی بدهکاران 
باالی یک هزار میلیارد تومانی ش��رکت های 
دولت��ی و عمومی هس��تند به عن��وان مثال 
دو ش��رکت بزرگ ایران خودرو و سایپا باالی 
۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند، 
اما کس��ی حریف آنها نمی شود و اسامی آنها 

هم اعالم نشده است، اما یک شرکت تعاونی 
مس��کن که ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد، 
اسامی آن اعالم می شود، بنابراین اقتصاد ما 
معیار ندارد. در بسیاری از شرکت های بزرگ 
نیروی مازاد وجود دارد، هر کس مدیرعامل 
می ش��ود عده ای را         جذب شرکت می کند و 
در ش��رکت های بزرگ تورم نیروی انسانی و 
فس��اد بیداد می کند. این شرکت ها وام های 
کالن می گیرن��د و نمی توانند پ��ول بانک را         

پس بدهند.

مع�اون صنای�ع حمل ونق�ل وزارت صم�ت ب�ا اعالم 
"خ�ودروی ارزان قیم�ت در بهمن ماه امس�ال رونمایی 

می ش�ود"، گفت: در دنی�ا قیمت این خ�ودرو کمتر از 
۶هزار دالر است.

به گزارش تس��نیم، منوچهر منطقی از برنامه ریزی وزارت 
صم��ت برای تولید خ��ودروی ارزان قیمت خب��ر داد و گفت: 
تولی��د خ��ودروی ارزان قیمت تنها مس��ئله ایران نیس��ت و 
مربوط به تمام کش��ورها اس��ت زیرا خودروهای موجود برای 
همه جمعیت جهان مناس��ب نیس��ت و تنها برای 2 میلیارد 
نفر مناس��ب اس��ت. وی افزود: دو مس��یر موازی در صنعت 
خودروس��ازی دنیا ایجاد ش��ده اس��ت؛ نخس��ت مسیری که 

ب��رای دهک های درآمدی باال ایجاد ش��ده و دومین مس��یر 
تولید خودرو ب��رای دهک های درآمدی پایین. معاون صنایع 
حمل ونقل وزارت صمت با بیان اینکه خودروی اقتصادی باید 
ب��ه روز، از نظر ظاهری جذابیت الزم را داش��ته و ارزان قیمت 
باشد، اضافه کرد: روش نوآوری های مقتصدانه، روشی علمی 
ب��رای تولید خودروی ارزان قیمت اس��ت ب��ه این معنا که در 
ای��ن روش ویژگی ه��ای الزم و مناس��ب برای ی��ک خودرو 
حفظ می ش��ود اما هزینه ها افزای��ش نمی یابد. معاون صنایع 
حمل ونق��ل وزارت صمت با بیان اینک��ه مطالعات مربوط به 
تولید خودروی ارزان قیمت آغاز و این موضوع با خودروسازان 
مطرح شده است، ادامه داد: از آنجا که این مهم در نامه رئیس 

جمهور و وزیر صمت نیز آمده اس��ت، به صورت جدی پیگیر 
آن هس��تیم. وی با ابراز اینکه تولید خودروی ارزان قیمت در 
قالب خودروی برقی و معمولی در حال پیگیری است، تصریح 
کرد: به نظر می رسد خودروی ارزان قیمت در بهمن ماه امسال 
رونمایی شود تا کارشناسان بتوانند نظرات خود را ارائه دهند. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه براس��اس 
طرحی که برنامه ریزی ش��ده است نخستین عرضه خودروی 
ارزان قیمت در ش��هریور ۱۴۰2 انجام می گیرد، درباره قیمت 
خ��ودروی اقتصادی توضیح داد: در دنیا تالش می ش��ود که 
قیمت این خودرو کمتر از ۶ هزار دالر و در محدود 5 هزار و 

۴۰۰ تا 5 هزار و ۸۰۰ باشد.

دبیر کارگروه رفع موانع سازمان صمت خبر داد:
پرداخت تسهیالت به صنایع پس از استعالم صورت حساب الکترونیکی

مدیر عامل اسبق یک بانک :
 کسی قدرت بازپس گیری بدهی هزاران میلیاردی سایپا و ایران خودرو را ندارد

معاون وزیر صمت خبر داد :
خودرو ارزان قیمت ایرانی  1402وارد بازار می شود 

خبر

نماینده سابق مجلس:
مجمع تشخیص به بهانه توسعه 
مانع واردات خودرو می شود

حش��مت اهلل فالحت پیش��ه نماینده پیشین مجلس 
در گفت وگ��و با ایلنا، درباره اقدامات مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظ��ام در رد مصوبات مجلس که از س��وی 
ش��ورای نگهبان تائید می شوند اما این نهاد آن را کنار 
می گذارد، گفت: شأن ایجاد مجمع تشخیص مصلحت 
نظ��ام در ابت��دای امر ب��رای این بود ک��ه تصمیم های 
مصلحت��ی به نفع کش��ور بگیرد و س��پس در مواردی 
ک��ه اختالف نظ��ر بین ش��ورای نگهب��ان و مجلس به 
وج��ود می آید این نهاد تصمی��م مصلحتی بگیرد.اتفاقا 
تصمیم گیری های مجمع ی��ک زمانی تصمیم گیرهایی 
در راس��تای منافع کش��ور و به روزسازی سیاست های 
کشور در حوزه توسعه و قانون گذاری به ویژه مبادالت 
بود. وی با اش��اره به حذف بند واردات ۷۰ هزار خودرو 
از بودجه سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: مجلس کشور باالخره 
بع��د از مدت ها  البی گری هایی ک��ه در صنعت خودرو 
وج��ود داش��ت، تصمیم گرف��ت تا پیش��نهادی که در 
مجلس هشتم شکل گرفته بود، این بار بسیار ضعیف تر 
از تصمی��م اولیه اجرایی کند و اجازه داد در راس��تای 
ارتقاء کیفیت خودرو در کشور، ۷۰ هزار خودرو امکان 
واردات داشته باشند که هدفش هم این بود یک فضای 
رقابتی به وجود بیاید! اما این بار شاهد مقاومت مجمع 
بودیم و معموال چنین اقداماتی هم با یکس��ری اسامی 
و الفاظی همچون توس��عه، خوداتکایی و دفاع از تولید 
صورت می گی��رد. نماینده مجلس دهم ب��ا بیان اینکه 
واقعیت قضیه نش��ان می دهد البی خودروس��ازی یک 
البی خطرناک در کشور است، اظهار داشت: اگر قانونی 
که در مجلس هش��تم تصویب ش��د اجرا می  کردند در 
ح��ال حاضر مردم ایران مانند مردم سراس��ر دنیا بابت 
پولی که می دادند خودرو با کیفیت س��وار می ش��دند. 
همان زمان ۱۰ سال به کارخانجات خودروسازی وقت 
داده ش��د ت��ا در یک نظام تعرفه ای عماًل خودش��ان را 
با اس��تانداردهای جهانی تطبیق دهند و س��الیانه هم 
۱۰ درصد حمایت های تعرف��ه ای از آن ها کاهش پیدا 
می کرد که آن روزها مشاهده کردیم که البی گری های 
گس��ترده ای صورت گرف��ت و قانون مجل��س را ملغی 
کردن��د، در صورت��ی که اگ��ر آن زمان قان��ون اجرایی 
ش��ده بود، امروز کش��ور خودروی اس��تاندارد داشت. 
فالحت پیشه گفت: در شرایطی که دنیا سعی می کند با 
تسهیل قوانین خودش برای جهانی سازی استاندارهای 
زندگی، زمینه را برای ایجاد س��بک زندگی ای مناسب 
فراه��م کن��د ما مش��اهده می کنی��م ام��کان تصمیم 
گیری ه��ای مترقی در ای��ران با موانع بیش��تری رو به 
رو می ش��ود. وی خاطرنش��ان کرد: عالوه بر البی گری 
همیشگی خودروسازان داخلی که بر خون و پول مردم 
استوار است و در همه نهادهای تصمیم گیر کشور نفوذ 
دارند عامل مهم در مورد مجلس، سیاست کوتوله سازی 
این نهاد قانون گذاری اس��ت. سیاست کوتوله سازی در 
حوزه های مختلف متاسفانه وجود دارد که در دوره های 
مختلف برخی از معدود نمایندگان مجلس در مقابل آن 

ایستادگی می کردند.  

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
خبر داد:

ساخت هواپیمای خصوصی 
توسط وزارت صمت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از برنامه وزارت 
صمت برای تولید هواپیمای خصوصی خبر داد. به گزارش 
صنایع، حجت اله فیروزی درباره تولید هواپیمای خصوصی، 
اظهار داشت: معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت در 
نشست هفته گذشته کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
برنامه ه��ای خ��ود در حوزه های مختل��ف از جمله تولید 
خودرو، هواپیمای خصوصی، بالگرد، واگن و… را ارئه کرد 
که براساس گزارش ارائه شده این وزارتخانه درصدد تولید 
هواپیماهای ۱۰ تا ۷۰ نفره اس��ت. وی با اش��اره به اینکه 
تولید و اس��تفاده از هواپیماهای خصوصی در دنیا متداول 
است، افزود:تولید هواپیماهایی با ظرفیت محدود مانند ۶، 
۱۰، ۱۹ و ۷۰ نفره یکی از برنامه های وزارت صنعت، معدن 
و تجارت است. فیروزی با اشاره به برنامه های وزارتخانه های 
راه و شهرس��ازی، صنعت، معدن و تج��ارت و دفاع برای 
تولید هواپیما از س��ال ها پیش، اضافه کرد:معاونت صنایع 
حمل و نقل وزارت صمت در حال ایجاد زیرس��اخت های 
موردنیاز از طریق مش��ارکت با س��ایر کشورها برای تولید 
هواپیما است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در 
پایان با بیان اینکه اقدامات مقدماتی برای تولید هواپیمای 
خصوصی در وزارت صمت انجام گرفته است، اظهار داشت: 
با توجه به نیاز کش��ور، وجود متخصصان و امکانات الزم و 
ضرورت استفاده از دانش بنیان ها، می توان با به کارگیری 
ظرفیت های داخلی گام بزرگی در صنعت هوایی کشور از 

طریق تولید هواپیما برداشت.

خبر

 کاهش تولید و جهش
 قیمت آلومینیوم در سایه 

بحران اوکراین
تولید آلومینیوم روس��یه در س��ال 2۰2۱، قریب به ۴ 
میلیون تن بوده اس��ت، یعن��ی چیزی حدود ۶ درصد از 

عرضه جهانی متعلق به روس ها است.
به گ��زارش صنایع، محمد مهدی آبادی، کارش��ناس 
بازارس��رمایه در یادداش��تی به وضعیت بازار آلومینیوم، 
تح��ت تاثیر بحران اوکراین پرداخته است.نویس��نده در 
یادداش��ت خود، آورده است:روسیه پس از چین و هند 
سومین تولیدکننده بزرگ و از مهمترین صادرکنندگان 

آلومینیوم جهان است.
تولید آلومینیوم روس ها در س��ال 2۰2۱، قریب به ۴ 
میلیون تن بوده اس��ت یعنی چیزی در حدود ۶ درصد 

از عرضه جهانی.
این کشور حدود 2۰ درصد از کل آلومینای مورد نیاز 
خود را از اس��ترالیا تامین م��ی کند و در نبود مواد اولیه 
وارداتی استرالیایی، باید جایگزین دیگری برای رفع نیاز 

تولیدکنندگانش بیابد.
تحریم های استرالیا فشار سنگینی به صنعت آلومینیوم 
روس ها به ویژه غول آلومینیوم س��ازی روس��یه ،روسآل 

وارد خواهد کرد.
برای درک اهمیت این شرکت در بازار آلومینیوم دنیا 
ذکر ای��ن نکته تاریخی خالی از لطف نیس��ت که وقتی 
بیش��تر در س��ال 2۰۱۸ دولت آمریکا به دلیل ساختار 
مالکیت اقدام به تحریم این شرکت کرد، بازار شاهد رشد 

3۰ درصدی قیمت ها بود.
آن رشد قیمتی نهایتا با عقب نشینی اولگ دیپاسکا در 
زمینه تملک ش��رکت و رفع تحریم های آمریکا، متوقف 

شد.
کارخان��ه ذوب آلومینیوم ۴ میلیون تنی روس��آل در 
سال حدود ۸ میلیون تن آلومینا مصرف می کند که تنها 
3۷ درصد آن از داخل مرزهای روسیه تأمین می شود و 
الباقی از صادرکنندگان مهمی مثل اس��ترالیا و اوکراین 

خریداری می شد.
از یک س��و این خبر موجب ش��تاب رشد قیمت های 
نق��دی و آتی آلومینیوم ش��ده اس��ت و از س��وی دیگر 
صادرکنن��دگان داخل این کش��ور باید به دنب��ال بازار 
جایگرینی در عوض کوره ه��ای ذوب و تولید آلومینیوم 

روسی باشند.
زنجیره تأمین بسیاری از کاالها از جمله آلومینیوم که 
هنوز متاثر از تالطمات پساکرونایی است با این تحریم، 

بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است.
حتی قبلت��ر از عملیات نظامی روس ه��ا در اوکراین، 
ق��اره اروپ��ا خصوصا نیم��ه غربی آن، ب��ا کمبود عرضه 
آلومینی��وم به دلیل اف��ت تولید ناش��ی از گرانی هزینه 

انرژی تولیدکنندگانش رو به رو بود.
همچنین با توجه به اتخاذ سیاس��ت پرهیز از التهابات 
کش��مکش های سیاسی از س��وی تولیدکنندگان بزرگ 
و   Rio Tinto، Alcoa مانن��د  جه��ان  آلومین��ای 
Hydro به نظر میرسد بخش بزرگی از بازار شمشیر را 
برای روس ها از رو بسته اند تا آن ها را با فشار حداکثری 

در این صنعت مواجه سازند.
جمیع این اتفاقات موجب می ش��ود روس ها و شرکت 
روس��آل بیش از پیش چش��م امیدش��ان ب��ه بزرگترین 

کارخانه تولید آلومینایشان در ایرلند باشد.
ب��ا توجه به وضع موجود ب��ازار آلومینیوم و مواد اولیه 
تولی��د آن، به نظر می رس��د س��ایر تولیدکنندگان مهم 
در هن��د، ایرلن��د و حتی چین این ظرفی��ت را دارند تا 
ج��ای خالی صادرکنندگان اس��ترالیایی را برای روس ها 

پرکنند.
از س��وی ایرلند که با توجه به توضیحات پیشین بعید 
است گشایشی برای تولیدکنندگان روسی حاصل شود. 
در شبه قاره هند ماجرا می تواند متفاوت باشد، خصوصا 
که تولیدکنندگان هندی بزرگی مانند نالکو، هندآلکو و 
ودانتا پیش��تر هم اعالم کرده بودند در مواجهه با رش��د 
س��ریع تقاضا با فروکش ک��ردن بحران کرون��ا، توانایی 
تولید بیش��تر برای فرونشاندن عطش بازار را دارند، فلذا 

نمی توانند این فرصت طالیی را نادیده بگیرند.
سوال اساسی این است که آیا متحدین غربی می توانند 
تولیدکنندگان هندی را از این فرصت وسوسه انگیز دور 

کنند یا نه؟!
حتی قب��ل از عملیات نظامی روس��یه در اوکراین، به 
دلیل رشد قیمتها ،دالالن در مناطق آزاد تجاری چین با 
قوت کامل به صادرات شمش آلومینیوم به اروپا مشغول 

بودند.
طب��ق آمارهای اعالم��ی تنها از منطقه تج��اری آزاد 
ش��انگهای نزدیک به 2۰،۰۰۰ تن شمش آلومینیوم به 

مشتریان اروپایی فروخته شده بود.
  نوینسده در پایان، آورده است:صادرات آلومینیوم در 
قالب ش��مش از چین به اروپا، روندی معمول در تجارت 

جهانی نبوده و نیست.
حت��ی با وجود اینکه چینی ها به صورت تاریخی بیش 
از مصرف خود آلومینیوم تولید کرده اند، سیاس��ت های 
اتخاذ شده از سوی پکن مبنی بر وضع عوارض صادرات 
۱5 درص��دی، کارخانه های تولیدی چین را بی رغبت به 

تولید مازاد بر نیاز داخلی سوق داده است.

 

آگهی مزایده اجاره شماره 1/ یک

بدینوسیله ش�هرداری نسیم شهر در نظر دارد اجاره پارکینگ عمومی نهج البالغه در 
حصارک پایین شهرداری نسیم شهر به صورت اجاره یکساله را از طریق مزایده عمومی 
و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)www.setadiran.ir(  و با ش�ماره )۵۰۰۱۰۹۳۹۸۰۰۰۰۰۰۱( به صورت الکترونیکی واگذار 

نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس انجام خواهد شد و الزم 
است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار در سامانه تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/5 ساعت ۰۹:۰۰ می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: ساعت ۱۴:3۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/2۱،  
تاریخ بازدید از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت ۱3:3۰ روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰2/۰۱
زمان بازگشایی: ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰2/۰۴  زم�ان اع�الم ب�ه برن�ده: 

۱۴۰۱/۰2/۰5
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱- برگزاری مزایده صرفا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش��د و کلیه مراحل 
فرآیند مزایده ش��امل خرید و دریافت اس��ناد مزایده، پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده)ودیعه(، 
ارس��ال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر 

می باشند.
۲- کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه 

مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
۳- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( 

با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: ۰2۱-۴۱۹3۴

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه  )www.setadiran.ir(  بخش »ثبت 
نام/پروفایل مزایده گر« موجود است.

۴- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده 
و ارائه پاکت ها

آدرس: تهران- شهرستان بهارستان- نسیم شهر- بلواره امام خمینی)ره(- نبش میدان هفت تیر
شماره تلفن 5۶۷53۶55-۰2۱ ، 5۶۷5۴۸5۴-۰2۱ ، فکس ۰2۱-5۶۷۷5۱۹2

یوسف نصیری-شهردار نسیم شهر

وزارت کشور
استانداری تهران

شهرداری نسیم شهر
 نوبت  دوم

1۰/4۳/۰۰/ف کد   / یکپارچه  مدیریت  سیستم 

آگهي تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي
نوبت دوم )شماره ۶/ن ج/14۰1( 

شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظردارد اجراي عملیات ویدئو متري شبکه فاضالب به طول ۴۰ کیلومتر با اولویت شناسایی انشعابات غیرمجاز کرج بزرگ را ازطریق مناقصه 
عمومي به پیمانکار واجد شرایط و داراي حداقل رتبه چهار صالحیت بهره¬برداري و نگهداري از شبکه هاي جمع آوري فاضالب وزارت نیرو )شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور 

( واگذار 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 2۰۰۱۰۰5۱۸۶۰۰۰۰۰۶ انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مدت اجراي کار ۸)هشت( ماه شمسي و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2۸۱,۰۸۰,۸۰۰ ریال  به صورت واریز نقدي به 
حساب شرکت , ضمانتنامه بانکي ، چک بانکي تضمین شده ویا مطالبات قطعي تایید و بلوکه شده نزد شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه : مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایلهای PDFتا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/۱۰, موظف به ارائه تضمین شرکت در مناقصه و اسناد ارزیابی 
کیفی در پاکت الک و مهر شده تا ساعت ۱۶ همان روز  به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند

تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت ۱3:3۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰2/۱۱ خواهد بود.
نحوه دریافت اسناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/2۱ تا ساعت ۱۹ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/25 از طریق سامانه ستاد به 

آدرس www.setadiran.ir اقدام نمایند. تلفن تماس : 32۱۱۷۱52 - ۰2۶
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایید.

شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامي خاص(
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جشنواره مس�ئولیت های اجتماعی
ف��والد مبارکه در اولی��ن رویداد تقدیر از 
فع��االن و بنگاه ه��ای  اقتص��ادی در حوزه 
مس��ئولیت های اجتماعی موفق به کس��ب 
رتب��ه اول در بخش س��ازمانی این رویداد 

ش��د. 
به گ��زارش خبرنگار ایراس��ین، در اولین 
رویداد تقدیر از فعاالن و بنگاه های اقتصادی 
در حوزه مسئولیت های اجتماعی، از شرکت 
ف��والد مبارکه به عنوان ش��رکت فعال این 
حوزه تقدیر شد. این رویداد برای اولین بار 
اس��ت که به همت ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی اصفهان برگزار می شود 

ک��ه فوالد مبارکه در ای��ن رویداد موفق به 
کسب رتبه اول در بخش س��ازمانی ش��د.

محم��د جواد براتی مدی��ر روابط عمومی 
ش��رکت ف��والد مبارک��ه ب��ه نمایندگی از 

مدیرعامل این شرکت لوح تقدیر و تندیس 
ای��ن روی��داد را دریاف��ت ک��رد.

ف��والد مبارکه به عنوان پیش��ران اقتصاد 
کشور در سال های متمادی از بدو تاسیس، 
در ای��ن عرصه پیش��تاز ب��وده و مفتخر به 
کس��ب جوایز مختلفی در عرصه استانی و 

ملی ش��ده اس��ت.
مدیران فوالد مبارک��ه همواره بزرگترین 
مس��ئولیت اجتماعی این ش��رکت را تولید 
اش��تغال پایدار دانس��ته و به ویژه در سال 
"تولید، دانش بنیان، اش��تغال آفرین" برای 
این مه��م برنامه ریزی های��ی را انجام داده 

اس��ت.

فوالد مبارکه رتبه اول نخستین جشنواره تقدیر از برگزیدگان مسئولیت 
اجتماعی را کسب کرد

در اولین رویداد تقدیر از فعاالن و بنگاه های اقتصادی در حوزه مسئولیت های اجتماعی؛

استان ها
روزنامه صبح ایران

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
خراسان رضوی از افزایش ۲۷ درصدی مصرف بنزین 

در این استان در تعطیالت نوروزی خبر داد.
عل��ی اصغر اصغ��ری در این رابط��ه گفت:میزان مصرف 
بنزین در تعطیالت نوروزی س��ال جاری در س��طح منطقه 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2۷ درصد رشد داشته 
اس��ت. وی ادامه داد : از 25 اسفند ماه ۱۴۰۰ تا سیزدهم 

فروردین ماه کنونی ۱۰۰ میلیون۸۸۷ هزار لیتر بنزین در 
خراس��ان رضوی مصرف شده اس��ت که نسبت به مصرف 
مشابه س��ال قبل که ۷۹ میلیون و 5۸۴ هزار لیتر مصرف 
شده بود رشد 2۷ درصدی را شاهد بودیم. اصغری تصریح 
داش��ت: واحدهای عملیاتی و بازرسی شرکت در ایام نوروز  
جایگاه های اس��تان را به صورت محس��وس و نامحس��وس 
کنترل و زمینه تامین و توزیع مناسب سوخت را در استان 

فراهم کردنند. ش��ایان ذکر است منطقه خراسان رضوی با 
۱3۷ جایگاه عرضه آماده خدمترسانی به مجاوران و زائرین 
حریم رضوی می باشد. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط 
اس��تانداری خراس��ان رضوی در حدفاص��ل بعثت حضرت 
رس��ول اکرم )ص( از دهم اس��فند س��ال گذش��ته  تا ۱3 
فروردین امسال هشت میلیون و 5۰۰ هزار زائر و گردشگر 

به مشهدالرضا سفر کرده اند.

افزایش ۲7 درصدی بنزین در تعطیالت نوروز در منطقه خراسان رضوی

کردس�تان – فردین محمدي خبرنگار ثروت/ مدیر 
عامل شرکت آب منطقه ای کردستان گفت: از ابتدای 
س�ال آبی جاری )مهرماه( تا کنون، متوس�ط بارندگی 

در استان ۳۰۰ میلیمتر بوده که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۶ درصد بیشتر است. 

 مهن��دس آریانژاد در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص 
وضعیت منابع آب اس��تان اظهار داشت: به دنبال بارش های 
خوب اخیر، سد گاران مریوان و سد سبدلو بانه سرریز شدند 
و اکنون س��د سورال دهگالن نیز بیش از ۹5 درصد پر شده 

است.
وی به س��رایز ش��دن حجم خوبی از رواناب ب��ر اثر ذوب 
شدن برف در باالدست سدهای استان اشاره کرد و افزود: به 
واسطه بارش برف س��نگین در زمستان، سد عباس آباد بانه 
اکنون دارای ذخیره آبی مناسبی است و بحران کم آبی این 

شهرستان فعال برطرف شده است. 
 آریانژاد با اش��اره به خشکسالی و کاهش شدید بارش در 

سال آبی گذشته  گفت: وقوع خشکسالی در سال قبل که در 
52 سال اخیر بی سابقه بود، باعث شده هنوز برخی سدهای 
اس��تان از لحاظ ذخیره آبی وضعیت مطلوبی نداشته باشند 
که امیدواریم با بارش ه��ای خوب آینده این کمبود جبران 

شود.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای کردس��تان بر ضرورت 
صرف��ه جویی در مصرف آب به ویژه در بخش کش��اورزی و 
ش��رب تاکید کرد و اف��زود: در صورت ب��ارش و ذخیره آب 
مناس��ب، ب��از هم اس��تفاده بهین��ه از آب در همه بخش ها 
ضروری است. گفتني است ،میزان بارندگی ساالنه در شرایط 
عادی اقلیمی معادل ۴55 میلی متر اس��ت، بیشترین میزان 
بارندگی سالیانه مربوط به شهرهای مریوان و بانه و کمترین 

میزان بارندگی در شرق استان است.

گرگان.لقم�ان میرزاعلی.خبرن�گار روزنام�ه ث�روت/ 
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با تشریح برنامه های دهه 
حس�اب ۱۰۰ در استان گلس�تان از افتتاح و کلنگ زنی 
بی�ش از ۴ ه�زار و ۷۴۲ میلی�ارد و ۵۷۱ میلیون تومان 

پروژه عمرانی در روستاهای استان خبر داد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بنیادمس��کن انقالب اس��المی 
گلستان، مهندس س��یدمحمد حسینی با گرامیداشت سالروز 
صدور فرمان تاریخی امام خمینی )ره( برای تأس��یس حساب 
۱۰۰ و تشکیل بنیاد مس��کن انقالب اسالمی اظهار کرد: این 
اقدام و تفکر حکیمانه امام خمینی )ره( سبب شد بعد از ۴ دهه 
از فعالیت های این نهاد، ش��اهد اقدامات و خدمات قابل توجه 
به جامعه هدف مدنظر امام راحل باشیم. مدیرکل بنیادمسکن 
گلستان گفت: امسال نیز مانند همه ساله برای نکوداشت این 
ای��ام برنامه های خوب و متنوعی برای گروه های هدف ش��امل 
همکاران و خانواده های آنان، مرتبطین و مردم که اصلی ترین 
مخاطب ما هس��تند، پیش بینی ش��ده اس��ت. وی با اشاره به 
برگزاری نشست های مشترک با دستگاه های اجرایی خاطرنشان 
کرد: افزایش تعامالت و هم افزایی بین دستگاهی سبب بهبود 
و س��رعت بخشیدن به ارائه خدمات می ش��ود و در نهایت نیز 
رضایتمندی بیش��تر مردم را در پی خواهد داش��ت. مهندس 
حسینی در ادامه با اشاره به پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی 
در حوزه عمران روستایی اظهار کرد: از دهه حساب ۱۰۰ سال 

گذش��ته تا کنون یکهزار و ۴2۰ طرح و پروژه عمرانی در قالب 
اجرای طرح های هادی روستایی اجرایی شده که بخشی از آنها 
به بهره برداری رس��یده و تعدادی هم در دست اجرا قرار دارد. 
وی با اشاره به اعتبار 2۶3 میلیارد و 32۱ میلیون تومانی این 
پروژه ها گفت: این اعتبارات در قالب بازنگری طرح های هادی، 
جدول گذاری، آس��فالت، محوطه سازی، بوستان های روستایی 
منظومه های روستایی و اش��تغال پایدار و غیره اختصاص داد 
ش��ده است. مدیرکل بنیادمسکن گلستان افزود: در این بخش 
۴۸۰ پ��روژه عمرانی در ۱۷۹ روس��تا با اعتب��ار ۸۴ میلیارد و 
۷5۸ میلی��ون تومان به بهره برداری می رس��د که 53 هزار و 
۷۰۰ خان��وار از خدمات آن برخوردار خواهند ش��د. همچنین 
۹۴۰ پروژه عمران روستایی نیز با ۱۷۸ میلیارد و 5۶3 میلیون 
تومان اعتبار در 3۷۰ روستای استان کلنگ زنی می شود و ۱۱۱ 
هزار خانواده روستایی می توانند از این خدمات استفاده کنند. 
وی یادآور ش��د: در سفر اخیر رئیس جمهور به استان گلستان 
نیز ۹5 میلیارد تومان در قالب بهس��ازی بافت های با ارزش و 
ایمن س��ازی روستاهای در معرض خطر به تصویب رسیده که 
تا کنون ۴۰ میلیارد تومان در این بخش به اس��تان ابالغ شده 
اس��ت و امیدواریم تا یکماه آینده عملیات اجرایی این پروژه ها 
آغاز شود. مهندس حسینی به موضوع صدور سند مالکیت در 
روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 25 هزار نفر اشاره کرد 
و افزود: در یکسال گذشته 5 هزار و 2۴5 جلد سند با همکاری 

اداره ثبت صادر ش��ده است و در دهه حساب ۱۰۰ امسال نیز 
2 هزار و 2۱۹ جلد سند مالکیت به مردم اهدا خواهد شد. وی 
یکی دیگر از اقدامات بنیادمسکن را تأمین زمین برای فاقدین 
مسکن در روستاها عنوان کرد و گفت: در این دهه 2۰5 قطعه 
زمین به مساحت 5۱ هزار و 25۰ مترمربع به ارزش ریالی ۱۰ 
میلیارد و 25۰ میلیون تومان به زوج های جوان، مستاجران و 
فاقدین مسکن در اس��تان اهدا می شود. مدیرکل بنیادمسکن 
گلس��تان به افتت��اح و کلنگ زنی ۱5 هزار واحد مس��کونی در 
روس��تاهای اس��تان با اعتبار ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در 
دهه حس��اب ۱۰۰ امس��ال اش��اره و اظهار کرد: در این ایام ۴ 
هزار واحدمسکونی با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در روستاهای 
استان به بهره برداری می رسد و عملیات اجرایی ۱۱ هزار واحد 
دیگر نیز با پیش بینی اعتبار 3 هزار و 3۰۰ میلیارد تومان آغاز 
خواهد شد. وی با اشاره به همت جهادی بنیادمسکن گلستان 
برای اجرای طرح نهضت ملی مس��کن گف��ت: با وجود اینکه 
تکلیف اس��تان در سال نخس��ت اجرای طرح، احداث ۷ هزار 
واحد روستایی بود اما با تالش همکاران بنیاد ساخت ۱۱ هزار 
واحد مسکونی را در قالب نوسازی بافت های فرسوده روستایی، 
مس��کن حمایتی و محرومان و مس��کن جوان��ان برنامه ریزی 
کرده ایم. وی ادامه داد: در زمینه مس��کن ش��هری نیز ساخت 
۸۴۴ واحد مسکونی در قالب ۸ پروژه در شهرهای زیر 25 هزار 

نفر استان با اعتبار 3۶۹ میلیارد تومان آغاز خواهد شد. 

شهردار اراک گفت: فیش حقوقی کارکنان شهرداری 
اراک از ابتدای س�ال ۱۴۰۱ در سامانه عیان بارگذاری و 

منتشر می شود.
علیرضا کریمی ش��هردار اراک در جم��ع خبرنگاران گفت: 
تقاطع غیر همسطح شهید سعیدی تا پایان اردیبهشت سال 
آینده به پایان می رس��د و بار ترافیکی شهرک قائم و هجرت 
از آنجا برداش��ته می شود و مشکالت حقوقی پروژه آفتاب که 
چندین س��ال روی زمین مانده نیز حل شده است و در سال 

۱۴۰۱ به نتیجه می رسد.
وی ادامه داد: س��الن مدیریت بحران و بازارچه های عرضه 
میوه و تره بار و س��الن زورخانه ش��هر و م��وزه دفاع مقدس 
پروژه ها که مشکالت آنها حل شده و در دست اقدام هستند 

تا در سال آینده به نتیجه برسد.
شهردار اراک در رابطه با ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: 
واحدهای اجرایی را تقویت کردیم و بحث اصلی پیش��گیری 
است تا ساخت و ساز غیرمجاز انجام نشود در غیر این صورت 
ب��ا روند مراح��ل قانونی به تخریب می انجام��د و در ایام عید 
اکیپ های نظارت بیش��تر ش��ده تا ساخت و ساز غیرمجاز در 

حریم و محدوده انجام نشود.
کریمی افزود: من در سال ۱3۷۱ روابط عمومی استانداری 
ب��ودم و رواب��ط عمومی آینه هم س��ازمانی اس��ت بخصوص 
شهرداری که دایره خدماتش وسیع هست و باید فعالیت های 
شهرداری توسط روابط عمومی منعکس شود بنابراین روابط 
عمومی ش��هرداری باید ارتباطش را بیش از پیش با رسانه ها 

تقویت کند.
وی اظه��ار کرد: مطالبات رس��انه ها در اولویت قرار دارد و 
روابط عمومی مطالبات محقق نش��ده رس��انه ها در سال های 
قبل را به ما ارجاع می دهد تا با اولویت بندی به مطالبات آنها 
بپردازی��م و برای تقویت رواب��ط عمومی از نظرات و ایده های 

اصحاب رسانه بهره مند می شویم.
ش��هردار اراک با اش��اره به آلودگی هوا و سرانه فضای سبز 

کالنشهر اراک گفت: سرانه فضای سبز ما در اراک بیش از 2۶ 
متر مربع است که از استاندارد ملی کشور جلوتر هستیم ولی 
در مناطق ش��هر اراک به صورت مساوی تقسیم نشده و باید 
در برخی مناطق گسترش فضای سبز را داشته باشیم. کریمی 
در خصوص حرکت از آبیاری سنتی به سمت آبیاری قطره ای 
و صنعتی گفت: در آبیاری فضای سبز نباید از آب آشامیدنی 
اس��تفاده شود و با قراردادی که با آب منطقه ای بستیم مقرر 
شد از اسفندماه 25۰ لیتر آب در ثانیه از پساب برای آبیاری 
فضای س��بز اس��تفاده ش��ود. وی عنوان کرد: کوی مستوفی 
یک طرح آم��اده دارد و به دلیل تغیراتی که در اطراف کوی 
مستوفی ایجاد ش��ده که نیاز به بازطراحی دارد که منجر به 
اجرا شود و هدف ما این است که زیر ساخت ها نظیر آبرسانی 
و راه دسترسی و درختکاری و… را ایجاد کنیم. شهردار اراک 
ادامه داد: ش��رایط میدان شهدا به عنوان هسته مرکزی شهر 
بس��یار نابسامان اس��ت که برای رفع این مشکل طرح جامع 
میدان شهدا داریم ولی اجرای آن بخاطر کاستی ها و تنگناها 
کار سختی اس��ت. کریمی در خصوص انتقال ترافیک هسته 
مرکزی شهر گفت: بیش��تر مراکز تجاری و خدماتی و مطب 
پزش��ک ها در هسته مرکزی شهر قرار دارد و امسال اعتباری 
برای بررسی و مطالعه ش��هرک سالمت اختصاص داده شده 
تا با همکاری نظام پزشکی خدمات پزشکی متمرکز در مرکز 
ش��هر نباش��د و حدود ۱۰ میلیارد تومان برای سامان دادن 
به این منطقه اختصاص داده ش��ده اس��ت. وی با اشاره طرح 
جامع حمل و نقل ش��هر اراک گفت: مترو برای شهرهای زیر 
یک میلیون نفر توصیه نش��ده و استان قم که جمعتی باالی 
یک میلیون نفر دارد برای س��اخت مترو پش��یمان هستند و 
ما در ش��هر اراک می توانیم اس��تفاده از بی آرتی و انبوه بر را 
جایگزین مترو کنیم. ش��هردار اراک با اشاره به سامانه عیان 
و شفاف سازی حقوق کارکنان شهرداری گفت: سامانه عیان 
در ش��هرداری از قبل طراحی شده ولی متأسفانه اطالعاتش 
بروز نیس��ت و از س��ال ۱۴۰۱ فیش حقوقی کارکنان هم در 

این سامانه گذاشته می شود هرچند که انتشار فیش حقوقی 
به دلیل وجود کد ملی در فیش حقوقی مشکالتی را به وجود 
می آورد. کریمی اظهار کرد: طرح اس��تقبال از بهار مجموعه 
فعالیت هایی را با همکاری سازمان سیما منظر و فضای سبز 
و سازمان مدیریت پسماند پیش بینی کرده که عبارتند از راه 
اندازی آب نماها، آماده س��ازی سرویس های بهداشتی، نصب 
و بازس��ازی المان های ش��هری، نورپردازی در شهر، بازسازی 
تونل نوری بوستان ملت و پیاده روهای امیرکبیر، لکه گیری 
آسفالت معابر و اجرای نوروزگاه در دره گردو یا بوستان ملت 
یا پیاده راه امیرکبیر که برای اس��تقبال از عید اجرا می شود. 
وی وضعیت حمل و نقل عمومی را ناپس��ند دانست و گفت: 
کالنش��هر اراک حدود ۱2۰۰ اتوبوس نیاز دارد تا مدت زمان 
انتظار شهروندان برای رسیدن اتوبوس کم شود ولی این امر 
با اختصاص دادن ۷۰ اتوبوس محقق نمی ش��ود بنابراین یکی 
از اولویت های شهرداری این است که ناوگان حمل و نقل های 
عمومی را ساماندهی کند. شهردار اراک ادامه داد: اولین گام 
برای ساماندهی وضعیت حمل و نقل عمومی اختصاص ۱۰۰ 
میلی��ارد تومان از محل اعتبارات ش��هرداری برای خرید 3۰ 
اتوبوس اس��ت که پس از ش��ماره گذاری و ج��ذب راننده به 

ناوگان حمل و نقل عمومی می پیوندند.

متوسط بارش ها در کردستان ۶ درصد افزایش یافت

گام بلند بنیاد مسکن گلستان در راستای محرومیت زدایی و توسعه و عمران روستایی

شهردار اراک:
فیش حقوقی کارکنان شهرداری اراک از ابتدای سال 1401 منتشر می شود

خبر

خبر
  سامانه مانیتورینگ ایستگاههای 

تقلیل فشار گاز مازندران افتتاح شد
 "دکتر قاس��م مایلی رس��تمی" سرپرست شرکت گاز 
مازندران در آیین افتتاحیه گفت: این سامانه که منطبق 
با آخرین دس��تورالعمل ش��رکت ملی گاز ایران و کاماًل 
منطبق بر خصوصیات ایس��تگاه های تقلیل فش��ار گاز 

طراحی و اجرا شده است.
 وی با بیان اینکه س��امانه مانیتورینگ موجب ارتقای 
ت��وان مدیریتی و اجرایی ش��رکت گاز مازندران خواهد 
ش��د، اظهار داش��ت: س��امانه مانیتورینگ ایستگاه های 
تقلیل فشار گاز از راه دور، نوید بخش اجرای گسترده و 

بومی سازی شده این فّن آوری در کشور است.
 مایلی رس��تمی اف��زود: ارائه هرچه بهت��ر خدمات به 
مشترکان گاز طبیعی از افتخارات و از مهمترین وظایف 

شرکت گاز است.
 سرپرست ش��رکت گاز مازندران تصریح داشت: با راه 
ان��دازی و اجرای خالقانه ای��ن طرحها، عالوه بر افزایش 
دق��ت و نظارت در اندازه گی��ری گاز طبیعی، مدیریتی 
دقی��ق تر بر نحوه توزیع و مص��رف گاز طبیعی خواهیم 
داش��ت.  وی افزود: این طرح با هدف افزایش نظارت بر 
توزیع بهینه گاز طبیع��ی، کنترل لحظه ای پارامترهای 
موثر بر روند مصرف گاز در مناطق دوردست استان، اندازه 
گیری صحیح گاز طبیعی و بروزرس��انی زیرس��اختهای 
شبکه گازرسانی افتتاح شده است.  مایلی رستمی تاکید 
کرد: این پروژه برای ۹5 ایس��تگاه گاز تعریف و اجرا شد 
که با اجرای این سیس��تم توزیع ح��دود ۹۰ درصد گاز 
ورودی اس��تان به صورت لحظه ای قابل پایش و اندازه 
گیری اس��ت.  وی همچنین یادآور ش��د: در این پروژه 
داده های مهم ایس��تگاهها به وس��یله بستری مناسب و 
امن به مرکز کنترل مرکزی ارس��ال می شوند.  به گفته 
وی، با اجرای این سامانه ضمن تولید یک بانک اطالعات 
مس��تقل و قابل اطمینان از داده های اندازه گیری شده 
در ایس��تگاههای گاز، امکان بازیابی داده های ایس��تگاه 
پس از قطع و وصل بستر ارتباطی، امکان گزارش گیری 
س��اعتی، روزانه، هفتگی، ماهانه و ساالنه، اعالم عملکرد 
صحیح کنتور و ایس��تگاه، امکان آالرم دهی در خصوص 
ایجاد اشکالهای موجود در سیستم گازرسانی نیز فراهم 
می شود.  سرپرست ش��رکت گاز استان مازندران ادامه 
داد: با این سیس��تم می توان رفتار ش��بکه گازرسانی را 
در ش��رایط مختلف مورد مطالعه و بررس��ی قرار داد که 
این موضوع از لحاظ آماری و مدیریتی از اهمیت بس��یار 

باالیی برخوردار است.

مدیریت جدید توزیع برق 
شهرستان هفتکل منصوب شد

طی حکمی از س��وی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق خوزستان و با حضور فرماندار شهرستان، قائم مقام، 
معاون��ت برنامه ریزی و مدیر حراس��ت و امور محرمانه 
ش��رکت، مدیریت جدی��د توزیع ب��رق هفتکل منصوب 
گردید. به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی 
برق خوزستان، دکتر علی خدری مدیرعامل این شرکت؛ 
ط��ی حکمی احمد منصوری را به عنوان مدیریت توزیع 

برق هفتکل منصوب کرد.
در این حکم آمده است:

جن��اب آقای احم��د منصوری ب��ا عنایت ب��ه دانش، 
تجربی��ات ارزنده ، پش��تکار و شایس��تگی جنابعالی به 
موجب این ابالغیه به سمت مدیریت توزیع برق هفتکل 

منصوب می گردید.
امید اس��ت با اس��تعانت از خداوند متعال و با همدلی 
و تالش کلیه همکاران ارجمن��د در راه خدمت به نظام 
جمهوری اسالمی و اهداف شرکت موفق و موید باشید.
 علی خدری
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت

الزم ب��ه ذکر اس��ت پی��ش از این مصطف��ی احمدی 
نورالدین وند به عنوان مدیریت توزیع برق این شهرستان 
مشغول به کار بود که ضمن تقدیر، ایشان نیز در حکمی 
ب��ه عنوان مدیریت توزیع برق مسجدس��لیمان منصوب 

شدند.

 در راستاي برنامه هاي جهادي انجام شد؛
اجراي ۲1 رزمایش خدمت متعالي 

براي اصالح و بهینه سازي شبکه هاي 
توزیع برق در استان سمنان

به منظور اصالح و بهینه سازي حجم وسیعي از شبکه و 
تاسیسات توزیع برق، 2۱ رزمایش خدمت متعالي در نقاط 
مختلف اس��تان س��منان به اجرا درآمده است. سرپرست 
معاونت بهره برداري و دیس��پاچینگ شرکت توزیع برق 
اس��تان با بیان این مطلب گفت: با شناسایي شبکه هاي 
فرسوده، قدیمي و عارضه دار، سناریوي الزم براي اجراي 
رزمایش برنامه ریزي و با بس��یج نیروي انساني و تجمیع 
امکان��ات و تجهیزات، به ص��ورت جهادي- ضربتي حجم 
گسترده اي از خطوط برق رساني و تجهیزات، بهینه سازي 
و بازسازي مي ش��ود. مصطفی کرمی افزود: 2۱ رزمایش 
انجام ش��ده در سال گذشته، با مشارکت یک هزار و 2۰۸ 
نفر نیروهاي عملیاتي، پشتیباني و ناظران ایمني، با حجم 
کار چهار هزار و ۷۶5 نفر س��اعت اجرایی شده است. وي 
با عنوان این که یکي از ویژگي هاي بارز این برنامه ها در 
س��ال قبل، ۹5 روز صرفه جویي در روز کاري را به همراه 
داشته یادآور شد: صرفه جویي 3۶ مگاوات ساعت انرژي، 
از دیگر مزایاي رزمایش هاي برگزار شده به شمار مي رود.  
وي اظهار کرد: اصالح ۱۰۰ کیلومتر ش��بکه فشارمتوسط 
و فش��ار ضعیف، بهینه سازي ۱۸2 ایستگاه هوایی توزیع 
ب��رق، جم��ع آوري و نصب ۱۴۸ اصله پای��ه، تعویض ۱۸ 
دستگاه برقگیر و کات اوت و اصالح 5۷۶  مورد ارتباطات 
ش��بکه و تعویض کلمپ، از جمله اقدامات به عمل آمده 
توس��ط واحدهاي اجرایي این ش��رکت است. " کرمی" با 
بیان این که عملیات تعویض 3۷5 مورد مقره، پایه مقره و 
کنسول به انجام رسیده تصریح کرد: سرویس و آچارکشي 
۹3۶ مورد تجهیزات پایه ها، اصالح و بستن ۱۸۷ اصلي و 
جداکننده فازها "اسپیسر"، اصالح 535 انشعاب، احداث 
چهار ایس��تگاه هوایي توزیع برق و تابلوي جدید و نصب 
و اصالح 32۸ دستگاه س��رچراغ روشنایي معابر، از دیگر 
فعالیت  هائي اس��ت ک��ه در رزمایش هاي خدمت متعالي 

اجرایي شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران 
دردیداربا  طلبه مجروح حادثه تروریستی 

حرم رضوی
روحانیون طلبه جهادگر باید 
راه این شهیدان را ادامه دهند

مع��اون رئیس جمه��ور و رئیس بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران با »محس��ن پاکدامن ن��ادی« مجروح حادثه 

تروریستی حرم مطهر رضوی دیدار و گفت وگو کرد.
س��ید امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می ب��ا حضور در 
بیمارس��تان رضوی مشهد با »محس��ن پاکدامن نادی« 
مجروح حادثه تروریس��تی حرم مطهر رضوی دیدار کرد 
و گفت: با ش��هادت دو طلبه جهادگر مس��ئولیت س��ایر 
روحانیون طلبه از قبل بیش��تر ش��ده است و روحانیون 

طلبه جهادگر باید راه این شهیدان را ادامه دهند.
وی تأکید کرد: با تشکیل پرونده، مجروح و دو خانواده 
ش��هید این حادثه تروریستی تحت پوشش بنیاد شهید 
و امور ایثارگران قرار می گیرند و خدمات قانونی همانند 
س��ایر شهدای تروریستی کش��ور به خانواده ایشان ارائه 

می شود.
رئیس بنیاد ش��هید و ام��ور ایثارگ��ران همچنین در 
گفت وگو با کادر درمانی و پزشک معالج آخرین وضعیت 

درمانی این طلبه جهادگر را پیگیری کرد.
محس��ن پاکدامن نادی نیز در این دیدار با تش��کر از 
پیگیری های رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: 
این اتفاق باعث عقب نشینی من در مسیر خدمت نخواهد 
ش��د و قوی تر از قبل در پیروی از والیت به فعالیت خود 

ادامه خواهم داد.
در این دیدار که صدیقه خدیوی سرپرس��ت اداره کل 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران خراسان رضوی نیز حضور 
داش��ت؛ رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران با اهدای 
شاخه های گل و لوح سپاس از مجروح حادثه تروریستی 

حرم رضوی تجلیل کرد.
گفتنی اس��ت، دیدار با خانواده ش��هید »محمدصادق 
دارائی بزدی« و ش��رکت در مراس��م بزرگداشت شهید 
»حجت االس��الم محم��د اصالنی س��ناجردی« از دیگر 
برنامه های س��فر ی��ک روزه دکتر قاضی زاده به مش��هد 

مقدس است.
شهیدان حادثه تروریستی حرم مطهر رضوی »حجت 
االسالم محمد اصالنی سناجردی« فرزند محمد در 2۰ 
خرداد ۱3۴۹ در ش��هر سده از توابع شهرستان خواف و 
ش��هید »محمدصادق دارائی بزدی« در روس��تای بزد از 
توابع شهرستان تربت جام و مجروح این حادثه »محسن 
پاکدامن نادی« در 2۷ دی ۱3۶5 در روس��تای گرماب 
شهرستان قائم خراسان جنوبی چشم به جهان گشودند 
و هر س��ه روحان��ی جهادگر سه ش��نبه ۱۶ فروردین به 

دست عامل تکفیری مورد سوء قصد قرار گرفتند.

   ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار 
برای تکمیل سد سیازاخ 

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس 
شورای اسالمی گفت: در جریان سفر وزیر نیرو به استان 
کردس��تان 2۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سد 

سیازاخ در نظر گرفته شد.
در ش��انزدهمین روز از آغاز سال ۱۴۰۱ جهت بررسی 
مسائل و مشکالت سد س��یازاخ دیواندره، مدیر عامل و 
جمعی از مدیران این ش��رکت آب، دکتر فتحی نماینده 
مردم شریف س��نندج، دیواندره و کامیاران، مدیر عامل 
ش��رکت آبفای اس��تان، فرماندار و مدیران ادارات منابع 
آب و آبفای دیواندره، پیمانکاران و مشاورین این پروژه، 
از س��د و تصفیه خانه آب این شهرس��تان، بازدید بعمل 

آوردند.
در این بازدید که روز سه شنبه انجام شد، دکتر فتحی 
اظهار داش��ت: تکمیل سد سیازاخ بعد از ۱۸ سال، یکی 
از دغدغه های اصلی مردم بود که با پیگیری اس��تاندار و 
نمایندگان، در سفر وزیر نیرو 2۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای تکمیل س��د اختصاص یاف��ت و امیدواریم تا پایان 
س��ال ۱۴۰۱ با هم��ت مجموعه ش��رکت آب منطقه ای 
کردس��تان و تالش پیمانکاران، کار تکمیل سد به اتمام 
برسد. نماینده مردم شریف سنندج، دیواندره و کامیاران 
با اش��اره به گنجایش 23۰ میلی��ون مترمکعبی آب در 
پش��ت س��د س��یازاخ، افزود: در حال حاض��ر ۹ میلیون 
مترمکعب آب ذخیره ش��ده اس��ت تا امسال مردم شهر 
دیواندره و ۷3 روس��تای مجتمع اوبات��و برای تهیه آب 
شرب مشکلی نداشته باشند. دکتر فتحی ادامه داد: برای 
تصفیه خانه فاضالب نیز در س��فر وزیر نیرو 5۰ میلیارد 
تومان اعتبار اختصاص یافت که امروز ۱2 میلیارد تومان 
آن برای ادامه و تکمیل پروژه در اختیار پیمانکار گذاشته 

شد و امیدواریم تا پایان سال جاری به اتمام برسد.
س�د س�یازاخ در نیمه اول س�ال جاری آبگیری 

خواهد شد
در ادامه بازدید مهندس آریانژاد اظهار داش��ت: س��د 
س��یازاخ بدلیل نبود اعتبار س��ال های متوالی پیشرفتی 
نداشته و به بهره برداری رسیدن این سد، از مطالبات به 
حق شهروندان دیواندره است. وی هدف از بازدید این سد 
را اجرای مصوبات س��فر وزیر نیرو دانست و گفت: هدف 
از این بازدید به حرکت درآوردن چرخه های س��د است 
ک��ه در گام اول اعتبار الزم برای آغاز به کار پیمانکاران، 
تأمین گردیده و در حال حاضر سه پیمانکار "ژینگه، کوه 

بنان و فرادید میهن" مشغول به کار می باشند.
مهن��دس آریانژاد ادامه داد: با توجه به اینکه مجموعه 
کارکنان حوزه طرح و توسعه آب منطقه ای و پیمانکاران 
این س��د بصورت جهادی مشغول به فعالیت می باشند 
ای��ن نوی��د را به مردم ش��ریف دیواندره م��ی دهیم که 
براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته در ابتدای سال 
آبی جاری این س��د تا ظرفی��ت 2۰ میلیون متر مکعب 

آبگیری خواهد شد.
وی اف��زود: عمده وعده هایی که وزیر نیرو برای تأمین 
اعتبار پروژه های نیمه تمام این اس��تان داده بود، محقق 
گردیده که در حال حاضر برای آبرسانی به سد بانه، مبلغ 
۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نقد و برای س��د س��یازاخ نیز 
در اواخر س��ال گذشته 2۰ میلیارد تومان در اختیار این 
شرکت قرار داده شده که بر این اساس، برنامه ریزی های 

الزم صورت گرفته است. 



گردش�گری  توس�عه  مدی�رکل 
خارج�ی از موافقت وزارت خارجه با 
لغو ویزای ایران از مبدأ کش�ور قطر 
همزمان با جه�ام جهانی ۲۰۲۲ خبر 

داد.
لیال اژدری به ایس��نا گفت: اعتبار این 
موافقت نام��ه به مدت دو م��اه و محدود 
ب��ه دوران برگ��زاری ج��ام جهانی قطر 
است. طبق آنچه وزارت امور خارجه نیز 
پذیرفته و با آن موافقت کرده است ویزای 
ایران برای اتباع خارجی که از مبدأ قطر 
متقاضی سفر به ایران هستند در صورت 

ثبت درخواست، لغو خواهد شد.
او همچنین با اش��اره به سفر وزیر راه 
قطر به جزیره کی��ش و مذاکرات معاون 
گردش��گری درب��اره هم��کاری ایران در 
ج��ام جهانی 2۰22،   اظهار کرد: یکی از 
شروط سفر به قطر، خرید بلیت بازی ها، 
شناس��ه ه��واداری و س��ه روز اقامت در 
این کش��ور تعیین شده است. قطر برای 
اسکان تماشاچیان جام جهانی قرار است 
ش��اتل هایی را برپا کند که از کشورهای 
دیگر برای س��رمایه گذاری در این زمینه 
دعوت کرده است، این ش��اتل ها پرتابل 
و قابل جابه جایی هس��تند و کشورهایی 
ک��ه س��رمایه گذاری کرده ان��د در پایان 
می توانند این ش��اتل ها را به کشور خود 
انتق��ال دهند. با این وج��ود، ایران برای 
اس��کان و پذیرش بخشی از تماشاچیان 
جام جهانی اعالم آمادگی کرده و معاون 
گردش��گری نی��ز در مذاکره ب��ا مقامات 
قطر آن را پیگیری خواهد کرد. جزئیات 
بیشتر درباره نوع همکاری ها و مذاکرات 

بین دو کش��ور تا روز سه شنبه مشخص 
خواهد شد.

مدی��رکل دفت��ر بازاریاب��ی و توس��عه 
می��راث  وزارت  خارج��ی  گردش��گری 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی 
همچنی��ن در یک گفت وگ��وی رادیویی 
درب��اره موافق��ت وزارت خارج��ه با لغو 
موقتی روادید ایران از مبدأ قطر توضیح 
داد: ب��ه دنبال جلس��اتی که از خردادماه 
۱3۹۹ با ذی نفعان با موضوع جام جهانی 
قطر برگزار ش��د، یکی از پیشنهادها لغو 
روادید یا تخفیف در ص��دور روادید بود 
که می تواند مش��وق خوب��ی برای جذب 
گردش��گران خارج��ی از قطر ب��ه ایران 
باش��د، وزارت خارجه ب��ه دنبال موافقت 
ب��ا لغو روادید به م��دت دوماه، نامه ای را 
به مع��اون اول رییس جمهور فرس��تاده 
اس��ت که منتظریم از نظر قانونی دستور 

بودجه ای آن ابالغ شود.
وزارت خارجه درباره س��از و کار اولیه 
صدور رایگان روادید ایران در دوران جام 
جهانی قطر نیز توضیح داده است: »اتباع 
کش��ورهایی که تیم های فوتبال آن ها به 
ج��ام جهانی 2۰22 قطر صعود کرده اند، 
می توانند درخواست روادید رایگان برای 
ی��ک  یا دو بار ورود و بیش از آن با مدت 
اعتب��ار دو ماه و اقامت 2۰ روزه از طریق 

ثبت درخواست ارائه کنند.
همچنی��ن اتباع تمام کش��ورها )به جز 
اتباع کش��ورهای افغانس��تان، پاکستان، 
هندوستان، بنگالدش، سومالی، سریالنکا( 
که تابع ش��رایط روادید جهانگردی بوده 
و همچنی��ن اتب��اع کش��ورهای آمریکا، 
انگلس��تان و کانادا ک��ه روند اخذ روادید 
آن ه��ا مانن��د قبل از طریق درخواس��ت 
قبل��ی و انجام بررس��ی های الزم خواهد 

ب��ود، در صورت ارائه بلیت از مبدأ دوحه 
می توانند از طریق ثبت درخواست و درج 
تصویر بلیت در سامانه )در محل در نظر 
گرفته شده( درخواس��ت روادید رایگان 
یک  ب��ار، دو بار ورود ی��ا ورود متعدد با 
مدت اعتبار دوماهه و اقامت 2۰ روزه را 

داشته باشند.
اتب��اع تم��ام کش��ورهایی ک��ه )به جز 
کش��ورهای یادش��ده( از وزارت ورزش و 
جوان��ان متوقف فیه خ��ود نامه ای مبنی 
بر گواهی ش��رکت ف��رد را ارائ��ه کنند، 
می توانن��د ب��ه ش��رط ثبت درخواس��ت 
روادی��د و درج تصویر گواه��ی از وزارت 
ورزش خود در سامانه )در محل در نظر 
گرفته شده( نسبت به درخواست روادید 

فوق اقدام کنند.
در ص��ورت ارائ��ه یادداش��ت رس��می 
توس��ط وزارت خارجه کشور متوقف فیه 
یا نمایندگی های سیاس��ی و کنس��ولی 
خارجی در ایران مبنی بر اعالم ش��رکت 
ف��رد یا افراد متقاض��ی می توانند روادید 
متع��دد رایگان با مدت اعتبار دو ماهه با 
مدت 2۰ روز را به شرط ثبت درخواست 
و درج تصوی��ر یادداش��ت رس��می ب��ه 
زبان های فارس��ی و زبان مد نظر کش��ور 
خود در س��امانه )در محل در نظر گرفته 

شده( ارائه دهند.
اتباع کش��ورهایی که از طریق ترانزیت 
تمایل به ش��رکت در ج��ام جهانی قطر 
دارن��د، با ارائه مدارک الزم )در س��امانه 
روادی��د( می توانن��د درخواس��ت روادید 
متعدد رایگان با م��دت اعتبار دوماهه با 

مدت 2۰ روزه را داشته باشند.«

رضا براهنی به خاک سپرده شد
مراس��م تشییع و خاکسپاری رضا براهنی، ش��اعر، نویسنده و منتقد ادبی در 

تورنتو کانادا برگزار شد.
به گزارش ایس��نا، پیکر رضا براهنی بعدازظهر شنبه )۹ آوریل مصادف با 2۰ 

فروردین ماه( به وقت کانادا در تورنتو به خاک سپرده شد.
ساناز صحتی، همسر براهنی در این مراسم شعر »شکستن در چهارده قطعه 
نو برای رویا و عروسی و مرگ« را از این شاعر خواند. فریبا کلهر و رضا جوالیی 
نی��ز از نویس��ندگان حاضر در این مراس��م بودند. خانواده رض��ا براهنی پس از 
درگذشتش اعالم کردند پیکر او را برای خاکسپاری به ایران منتقل خواهند کرد 
اما بعد گفتند برای انتقال پیکرش با پیچیدگی هایی روبه رو شده اند و با توجه به 
این که  وصیت نامه کتبی از او برای انتقال پیکر و خاکسپاری اش به ایران ندارند 
و فقط چندین بار به صورت ش��فاهی اشارتی به آن کرده و حتی گفته بود »در 
هنگام الزم هرطور خودتان صالح دانس��تید اقدام کنید« تصمیم گرفته اند او را 
به امانت در تورنتو به خاک بسپارند. رضا براهنی متولد 2۱ آذر سال ۱3۱۴ در 
تبری��ز بود که 5 فروردین م��اه ۱۴۰۱ از دنیا رفت. او از اواخر دهه ۷۰ در کانادا 

اقامت داشت و در سال های پایانی  عمرش دچار بیماری فراموشی شده بود.

جایزه عباس کیارستمی به روایت سیف اهلل صمدیان
دبیر جشن تصویر سال و جشنواره فیلم تصویر از "سینمای تک نفره" جایزه 

عباس کیارستمی نوشت.
س��یف اهلل صمدیان در متنی که در اختیار ایس��نا گذاشت،نوشت: "در آستانه 
بیس��تمین دوره جش��نواره فیلم تصوی��ر، در نظر داریم اولین دوره جش��نواره 
بین الملل��ی فیلم خ��ود را تحت عنوان " س��ینمای تک نف��ره" )مولف( برگزار 

کنیم.
در اواخر دهه ۴۰ و اوایل 5۰ میالدی، دیدگاه جدیدی نس��بت به س��ینمای 
جهاِن آن روزگار به رهبری "آندره بازن "و همکارانش همانند "فرانس��وا تروفو" 

و "کلود شابرول" در مجله 'کایه دو سینما" شکل گرفت.
آنها با مطالعه دقیق فیلم های فیلمس��ازان ش��اخصی همانند چارلی چاپلین، 
اورسن ولز، ژان رنوار و دیگران به این نتیجه رسیدند که گروهی از فیلمسازان 
تنها "کارگردان" نیس��تند، بلکه خالق یا مؤلف آثار خود نیز به حساب می آیند. 
 نظریه ای که توسط "اندرو ساریس" وارد زبان انگلیسی شد و اصطالح "نظریه

مؤلف")Auteur Theory( را آفرید. 
 Auteur کلمه ای جدید در زبان انگلیسی بود که از فرانسه می آمد و ریشه 
در کلمه Author به معنای نویسنده داشت و به فیلمساز یا هر هنرمندی اشاره 

می کرد که می شد او را همانند یک نویسنده، خالق حقیقی آن اثر دانست.
اما این نظریه همواره منتقدان جدی نیز داش��ته که معتقدند حتی "فیلمساز 
- نویس��نده ها" را هم نمی توان خالق یا مؤلف حقیقی یک فیلم دانس��ت، چرا 
ک��ه نقش مدیران فیلمبرداری و تدوینگران در ش��کل گیری یک فیلم کمتر از 
کارگردان ها نیس��ت، به عبارت دیگر، تغییر مدی��ر فیلمبرداری یا تدوینگر یک 

فیلم از شخصی به شخص دیگر، مخاطب را با فیلمی جدید روبرو می سازد.
جه��ان امروز که زاییده ی انقالب دیجیتال در دهه هش��تاد میالدی اس��ت، 
فیلمساز امروزی را به تجهیزاتی مجهز کرده که باعث شده تا فیلمسازی، دیگر 
تنها در قالب یک صنعت و در انحصار گروهی خاص نباشد. تجهیزات و امکانات 
مورد نیاز ساخت یک فیلم که پیش از این تنها در استودیوهای فیلمسازی یافت 
می ش��د، امروز درون کیف و یا کوله پش��تی کوچک جا می گیرند و مهارت های 
متفاوت مورد نیاز نیز با سهولت بیشتری قابلیت فراگیری عمومی پیدا کرده اند. 
سینما دیگر قلمرو شخصی تهیه کنندگان ثروتمند نیست، مردم عادی حتی در 
روستاهای دورافتاده، راحت تر از همیشه فیلم می سازند و "امید" تبدیل صنعت 

سینما به هنری اصیل و شخصی پررنگ تر از همیشه شده است.
دامن��ه فیلمس��ازان ت��ک نفره جهان - کس��انی ک��ه ایده های خودش��ان را 
کارگردانی، فیلمبرداری و تدوین می کنند - از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی 

تا فیلمسازان برنده نخل طال و اسکار می رسد.
فیلمس��ازان مؤلف��ی همچون: "عباس کیارس��تمی" با فیلم "ده" "آلفونس��و 
کوآرون" با فیلم "روما" )برنده اسکار بهترین کارگردانی و فیلمبرداری(،"استیون 
س��ودربرگ" با فیلم های س��والریس و اس��کیزوپلیس "دیوید لینچ" با آخرین 
فیلمش "امپراتوری درون""رابرت رودریگز" و "کیم کی دوک" با س��اخت بیش 
از پنج فیلم تک نفرهاز نمونه های مش��هور و ش��اخص این گروه از فیلمسازان 
ب��ه حس��اب می آیند. فراگیری هر چه بیش��تر و روزافزون این ش��یوه جدیددر 
فیلمسازی، جای خالی جش��نواره ای بین المللی ویژه این گروه از فیلمسازان را 

هر چه بیشتر نمایان می سازد.
جش��نواره فیلم تصویر افتخار دارد از امس��ال بخش��بین المللی خودرا برای 
نمایش این گروه از فیلم ها اختصاص دهد و جایزه ای تحت عنوان "جایزه عباس 
کیارستمی" به فیلمسازان برگزیده در بخش های داستانی و مستند اهدا کند.

امیدواریم با ش��روع به کار  بخش بین المللی "س��ینمای تک نفره" جشنواره 
فیلم تصویر،راه برای مولف ترین گروه فیلمس��ازان تاریخ، هموارتر از همیش��ه 

شود.
این جش��نواره مس��تقل با حمایت معنوی"بنیاد عباس کیارس��تمی"برگزار 

خواهد شد."

کارگاه نزهت امیری برای آموزش موسیقی کودک
نزهت امیری � رهبر ارکس��تر و موس��یقیدان � کارگاه تربیت مربی موسیقی 

کودک را برگزار می کند.
به گزارش ایسنا، کارگاه تربیت مربی موسیقی کودک با هدف آشنایی با متد 

جامع آموزش به صورت آنالین و یک جلسه در هفته برگزار می شود.
ای��ن کالس برای طراحی و برنامه ریزی یک دوره کامل آموزش به کودکان � 
۴ تا ۹ سال � بر اساس پنج جلد کتاب های تازه نشر یافته نزهت امیری برگزار 

خواهد شد.
شرکت در این دوره برای دو گروه امکان پذیر است:

۱. همه مربیانی که تجربه تدریس موسیقی کودک دارند.
2. موسیقیدانانی که تجربه آموزش ندارند و مایل هستند تدریس موسیقی به 

کودکان )۴ تا ۹ سال( را به شیوه علمی آغاز کنند.
داوطلبان الزم اس��ت افزون بر تس��لط بر تئوری موسیقی و سلفژ، با یک ساز 

ملودیک )ایرانی � سمفونیک( آشنایی کافی داشته باشند.

حضور هادی حجازی فر و محمد 
بحرانی در مراسمی اندوهناک

جمع بزرگی از دانش��جویان سابق تئاتر همان ها که 
بعدتر به هادی حجازی فر، محمد بحرانی، امیر سلطان 
احمدی، کورش س��لیمانی، وحید آقاپ��ور و ... تبدیل 
شدند، بعد از این همه سال بار دیگر کنار هم بودند اما 
افس��وس که گردهمایی اخیرشان برای از دست دادن 

یک دوست و همکار جوان بود.
به گزارش ایس��نا، عصر روز شنبه 2۰ فروردین ماه 
جمع بزرگی از خانواده تئاتر بویژه تئاتر عروس��کی در 
تاالر هنر گرد هم آمدند و در غم از دست دادن دوست 

و همکار جوان شان مهرنوش شریعتی شریک شدند.
خان��واده تئات��ر عروس��کی روز اول فروردی��ن ماه 
ناباورانه با خبر درگذش��ت مهرنوش شریعتی، بازیگر 
و عروس��ک گردان و صداپیشه نمایش عروسکی رو به 

رو شد.
ای��ن هنرمند ج��وان روز اول فروردین ماه همزمان 
ب��ا روز نمایش عروس��کی و در روز تول��دش به دلیل 
عوارض ناش��ی از کرونا درگذش��ت و حاال دوستان او 

برایش مراسم یادبودی برگزار کردند.
آن��ان در ای��ن مراس��م ک��ه اج��رای آن را کوروش 
سلیمانی برعهده داش��ت، از خاطره های شیرین خود 
از دوره دانشجویی، جشنواره های پر تب و تاب نمایش 
عروس��کی و دلتنگی برای همه آن خاطره های خوب 
سخن گفتند و با دوس��ت قدیمی شان بهرام بهبهانی 
که همسر مهرنوش شریعتی بوده است، ابراز همدردی 
کردند. مانند اغلب برنامه های عروس��کی امیر سلطان 
احمدی ترانه ای سروده بود که با نواختن ساز اجرا شد 
ولی این قطعه برخالف ترانه های طنزآمیز همیش��گی 
او در غم از دست دادن مهرنوش شریعتی سروده شده 

بود.
ه��ادی حجازی فر، بنفش��ه بدیعی و وحی��د آقاپور 
س��خنان کوتاه��ی بی��ان کردند ولی محم��د بحرانی 

شرایط صحبت کردن را نداشت.
در آغاز این برنامه که به کوشش انجمن نمایشگران 
عروس��کی خانه تئاتر برگزار ش��د، ای��رج راد، رییس 
هیات مدیره خانه تئاتر درگذش��ت این هنرمند جوان 
را تس��لیت گفت و کاظم نظ��ری مدیر مرکز هنرهای 
نمایش��ی نی��ز در س��خنانی از درگذش��ت مهرنوش 

شریعتی ابراز تاسف کرد.
در ادام��ه به��رام بهبهان��ی دیگر هنرمن��د نمایش 
عروس��کی و همسر مهرنوش ش��ریعتی از همدردی و 
همراهی دوس��تان دیرین خود قدردانی کرد و خطاب 
ب��ه حاضران گفت: ق��در لحظه ه��ا را بدانید که هیج 

اعتباری به لحظه دیگری نیست.
از همه کسانی که در این چند روز در کنار او و پسر 

کوچکش آبتین بوده اند، قدردانی کرد.
بهبهانی از دیگر هنرمندان درگذشته تئاتر عروسکی 
همچون جواد ذوالفقاری، کامبیز صمیمی مفخم، بیژن 

نعمتی شریف و ... نیز یاد کرد.
س��پس هادی حجازی فر با تس��لیت گویی به همه 
کس��انی ک��ه هنوز درگذش��ت مهرنوش ش��ریعتی را 
ب��اور نکرده اند، گف��ت: قبال پای ثاب��ت دورهمی ها و 
بزرگداشت ها بودم و همیشه دستور بزرگترهایی مانند 
خانم هم��ا جدیکار و مرضیه برومن��د را برای حضور 
در جلس��ات اجابت می کردم ولی آنچنان تعداد این از 
دست دادن ها زیاد ش��د که دیگر توان حضور در این 

مجالس را ندارم.
او با ابراز تاسف فراوان از افزایش مرگ در سال های 
اخیر اف��زود: چقدر مرگ دیده ای��م و همواره به خود 
نهیب می زنم که از پای ننش��ینم و تسلیم نشوم ولی 
شمار دوستان از دست رفته مان بسیار زیادتر از تحمل 

است.
این کارگردان که خاطره های ش��یرین نمایش های 
عروس��کی اش همچنان زنده است، ادامه داد: روزهای 
پایانی سال چندین عزیز را از دست دادیم ولی تالش 
می کن��م به این اتفاق ها فکر نکنم زیراوقتی به حجم 
اندوه بهرام و اینکه چه پاس��خی قرار اس��ت به پس��ر 
کوچکش بدهد، می اندیش��م، تاب و ت��وان خود را از 

دست می دهم.
حجازی فر با ابراز تاسف از اینکه بهرام بهبهانی تعداد 
زی��ادی از عزیزان خود را از دس��ت داده، افزود: وقتی 
بهرام پدر و مادر و خواهر و برادرش را از دس��ت داد، 
در کن��ارش بودیم ولی این بار توان رویارویی با پس��ر 
کوچکش را نداشتم و اگر همراهی وحید آقاپور نبود، 

توان رویارویی با بهرام را هم نداشتم.
او ادامه داد: مرگ مرا نس��بت به زندگی و کوتاهی 
زمانی که در اختیار داریم، جس��ورتر کرد و این گونه 
محاف��ل هم بهتری��ن فرصت اس��ت ک��ه یکدیگر را 
ببخش��اییم و فراموش نکنیم هیچ مسابقه ای نیست. 

امیدوارم با هم مهربان تر باشیم.
در ادامه منصوره آذری، همسر جواد ذوالفقاری نیز 
گفت: از درد گفتن بسیار سخت است. هرگز روزی را 
که ش��اهد پیوند این دو عزیز بودم، فراموش نمی کنم. 
روزه��ای زیبایی کنار ه��م بودیم و ب��رای خانواده او 

آرزوی شکیبایی می کنم.
بنفشه بدیعی که 2۰ س��ال پیش دبیری جشنواره 
تئاتر عروس��کی را بر عهده داشته اس��ت، با یادآوری 
خاط��رات خ��وش آن دوران گف��ت: از دس��ت دادن 
مهرنوش بسیار باورنکردنی است آنقدر که زندگی در 
او ج��اری ب��ود. او واقعا نامش را زندگ��ی کرد چراکه 
هم��واره پر از مهر و محبت بود. رفتنش برای همه ما 

بویژه برای خانواده اش سخت است.
این فعال نمایش عروس��کی ادامه داد: باور نمی کنم 
ماییم که به جای جشنواره های عروسکی دانشجویی 
مجل��س یادبود برگ��زار می کنیم. م��ا همان جماعت 
جوان پرش��وری که مدام در سالن ها رفت و آمد و کار 

می کردیم.
نازیال نوریش��اد دیگ��ر هنرمند تئاتر عروس��کی در 
سخنانی گفت : متاس��فانه سال ۱۴۰۰ برای بسیاری 

عزیزان سال سختی بود.

زبان اشاره نامبرده
اثر: جوان کالینز

خبر

خبرنگاه
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مدیرکل توسعه گردشگری خارجی خبر داد:
لغو ویزای ایران از مبدأ قطر همزمان با جام جهانی

گمانه زنی ه�ا و س�فال های نخودی پیداش�ده از 
فیض آباد آبیک قزوی�ن تایید کرد این محوطه که 
باره�ا مورد تع�رض قرار گرفته، متعل�ق به دوران 

تاریخی است.
به گزارش ایس��نا به نق��ل روابط عمومی پژوهش��گاه 
میراث فرهنگی و گردشگری، نوذر حیدری � سرپرست 
هیأت باستان شناس��ی محوطه فیض آباد آبیک �  گفت: 
گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم جبهه شمالی 
و غربی محوطه فیض آباد آبیک قزوین و شواهد سطحی 
محوطه ک��ه در بخش های مختلف آن نیز در گذش��ته 
کاوش های غیرمجاز زیادی انجام ش��ده، نشان می دهد 
محوطه متعلق به دوران تاریخی است و تمام سفال های 

آن از نوع نخودی با نقوش کنده هندسی هستند.
وی اف��زود: محوط��ه فیض آباد از جمله آث��ار تاریخی 
اس��تان قزوین در محدوده شهرس��تان آبیک اس��ت که 
در کیلومت��ر 2 جاده زیاران و طالق��ان در داخل اراضی 

مجتمع کشت و صنعت زیاران طالقان واقع شده است.
ب��ه گفته او، این محوطه در س��ال ۱3۸۰ به ش��ماره 
5۴۹3 در فهرس��ت میراث  ملی کشور به ثبت رسید، اما 

هیچ گونه گمانه زنی و کاوشی در این مکان انجام نشد.
این باستان ش��ناس افزود: با توج��ه به انجام و تکمیل 
عملیات عمرانی احداث اس��تخر پرورش ماهی از سوی 

مجتمع کش��ت و صنعت در مجاورت محوطه، ضروری 
ب��ود ب��رای اطمینان از تجاوز نکردن ب��ه عرصه و حریم 
اثر، گمانه زنی در اطراف محدوده اس��تخر انجام شود که 

برنامه حاضر به همین منظور انجام شد.
حیدری گفت: پس از بررسی و بازدید میدانی، نقاطی 
به منظ��ور گمانه زنی با فواصل نزدیک به هم )حداکثر 3 
متر( انتخاب شده و در نهایت 2۶ گمانه در جبهه شمالی 
و شمال غربی محوطه و در چهار طرف محدوده ساخت 

استخر حفر شدند.
او با بیان  این که بس��تر طبیعی منطقه بیشتر سنگالخ 
و صخره ای است، ادامه داد: حداکثر عمق گمانه ها ۱2۰ 
س��انتی متر بود و هیچ کدام از گمانه ها به محدوده عرصه 
برخورد نکردند و با توجه به محدوده عرصه مشهود اثر، 
می توان قرار گرفتن اس��تخر را در محدوده حریم درجه 

2 قرار داد.
 سرپرس��ت هیأت باستان شناس��ی محوطه فیض آباد 
گفت: شواهد سطحی محوطه که در بخش های مختلف 
آن نی��ز در گذش��ته کاوش های غیرمج��از زیادی انجام 
ش��ده، نش��ان می دهد محوطه متعلق به دوران تاریخی 
اس��ت )فقط یک نمونه سفال لعابدار دوره اسالمی دیده 
ش��د( و تمام س��فال های این محوطه از ن��وع نخودی با 
نقوش کنده هندس��ی هس��تند. او اضافه کرد: س��اختار 

معم��اری بیرون افتاده به واس��طه کاوش های غیرمجاز، 
س��ازه های معماری سنگی را نش��ان می دهد و می توان 
گفت این محوطه از نوع اس��تقرارهای فصلی اس��ت که 
توسط کوچ روهای منطقه در زمان خود استفاده می شد. 
حیدری با اش��اره به وضعیت این محوطه تاریخی گفت: 
بخش های��ی از محوطه به دلیل احداث ج��اده زیاران و 
طالقان در گذش��ته تخریب ش��ده، بخش هایی از آن از 
سوی کاوشگران غیرمجاز آسیب دیده و بخش هایی نیز 
به واسطه تفکیک و تقسیم اراضی منطقه حداقل در دو 
زمین با مالک مجزا واقع شده که با حصارکشی و احداث 
راه دسترسی فرعی و ساخت  و سازهای صورت گرفته در 

گذشته آسیب هایی به آن وارد شده است.

بیوک میرزایی، هنرمند پیشکس�وت کش�ورمان 
که سریال "جشن س�ربرون" به کارگردانی مجتبی 
راعی را آماده پخش دارد، درباره لزوم ش�کل گیری 
رقابت س�الم میان ش�بکه های تلویزیونی و اینکه 
اساسا چقدر به این رقابت ها اعتقاد دارد؟ می گوید: 
ب�ه دلیل خط قرمزه�ا و ارتباطاتی که در س�ازمان 
صداوسیما وجود دارد، اصال رقابت در شرایط فعلی 
نمی تواند س�الم باش�د. رقابت زمانی درست است 
که میدان برای عرض اندام همه به ش�کل مس�اوی 

برقرار باش�د. این هنرمند که به گفته خودش این روزها 
بیش��تر در رادیو مشغول اس��ت، در گفت و گویی با ایسنا 
به پرسشی مبنی بر اینکه مرز میان رقابت سالم و ناسالم 
کجاست و اگر اساس��ا رقابتی میان شبکه های تلویزیون 
نباشد، چقدر می توانیم که به باال بردن کیفیت آثار امیدوار 
باشیم؟ پاسخ داد و نقطه نظراتش را در این زمینه ارائه کرد. 
میرزایی تصریح کرد: متاسفانه این روزها برخی کارگردان 
ها و تهیه کنندگانی پای کار هس��تند ک��ه برای تصویب 
کارهایش��ان، به عنوان مثال اش��اره کوتاهی به موضوعات 
مذهبی مانند سینه زنی و مسجد می کنند و همان مسائل 
هم باعث می شود متنشان تصویب شود. چرا این اتفاق می 
افتد؟! به خاطر همین قضایا من معتقدم رقابت سالم وجود 
ندارد چون رقابت سالم زمانی ایجاد می شود که کارگردان 
های درست هم مشغول به کار باشند. به عنوان مثال فیلم 
سینمایی »موقعیت مهدی« یک کار سالم و خوبی درباره 
دفاع مقدس و اس��الم است و اصاًل آدم دوست دارد کار را 
نگاه کند، چون صادقانه دست روی متنی گذاشته و برایش 
زحمت کشیده شده است، اما یک عده فقط بی خود و بی 
جه��ت حرف از جبهه و جن��گ می زنند و بعد می بینیم 

اصاًل در کارش��ان هیچ پیامی وجود ندارد؛ بنابراین رقابت 
س��الم زمانی می تواند شکل بگیرد که میدان برای عرض 
اندام همه به ش��کل مس��اوی برقرار باشد و بتوانند حضور 
داشته باشند؛ در غیر این صورت دیگر رقابت سالمی وجود 
ندارد. وی سپس با انتقاد از سریال های مناسبتی تلویزیون 
خاطرنش��ان کرد: به عنوان مث��ال در ایام دهه فجر، نوروز 
و ماه محرم س��ریال هایی را روی آنت��ن می برند که آدم 
می ماند چطور به این کارها اجازه پخش داده اند! متاسفانه 
هیچ چیز س��ر جای خودش نیست. کارگردان های خوب 
ما در خانه بیکار نشسته اند و ما آثار تلویزیونی مان هر روز 
ضعیف تر می ش��ود. در هر صورت ما آدم های آرزومندی 
هستیم، آرزو می کنم سال جدید در کنار سالمتی به همه 
افراد فرصت عرض اندام و میدان بدهند تا همه کار کنند. 
طبیعتا همه ما دوس��ت داری��م در رزومه های کاری مان 
حداق��ل چند کار خوب ثبت کنیم نه اینکه فقط به خاطر 
پول کار کنیم. در حال حاضر وضعیت به گونه ای شده که 
همه اول بودجه را می پرسیم و بعد سراغ متن و کارگردان 
را می گیریم؛ در حالی که در گذش��ته اول می پرسیدیم 

متن چیست؟؛ این اتفاق خیلی بد است.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرتی ایران آمار 
س�فرهای ن�وروزی را مبالغه آمی�ز 
دانس�ت و گف�ت: از آن ۵۰ میلیون 
نفرش�ب اقام�ت ک�ه آم�ار دادند، 
چن�د نف�ر واقعا گردش�گر بودند و 
درآمدزایی داش�تند؟ بیشتر مردم 
که چادر زدند و با اتومبیل شخصی 

سفر رفتند.
به گزارش ایسنا، حرمت اهلل رفیعی با 
انتقاد از مداخله دولت در تش��کل زایی 
و تورگردانی، درباره ت��ور جام جهانی، 
فعالی��ت  و  مس��افران  ش��کایت های 

آژانس نماه��ا، و مالیات بر ارزش افزوده 
در پروازهای خارج��ی توضیحاتی داد. 
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مس��افرت هوایی و جهانگردی 
با اش��اره به رک��ود و بی توجهی  که به 
صنعت گردش��گری در دو سال گذشته 
ش��ده و آن را به صنعتی مظلوم تبدیل 
کرده است، در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: گردش��گری مثل گوس��فند عزا و 
عروسی شده است، همه می خواهند از 
ای��ن صنعت به جایگاه باال دس��ت پیدا 
کنن��د. او درباره اثرات کرون��ا بر دفاتر 
خدمات مس��افرتی، گفت: بیش از 5۰ 

درصد دفاتر تا کنون آس��یب دیده اند و 
تعداد زیادی نیروی انس��انی درحالی از 
این صنعت خارج شده اند که بازگشتی 
برای آن ها متصور نیستیم، به طوری که 
یکی از ش��رکت های گردشگری حدود 
یک ماه اس��ت آگهی جذب نیروی کار 
منتش��ر کرده اس��ت، اما فق��ط دو نفر 
مراجع��ه کرده اند. او ب��ه طور تخمینی 
گف��ت: درح��ال حاضر ح��دود 25۰۰ 
دفت��ر خدم��ات مس��افرتی از مجموع 
بی��ش از پنج ه��زار دفتری ک��ه وجود 
داش��ت، فعال هس��تند. رفیع��ی برای 
مدیریت این بح��ران، اظهار کرد: برای 

حل بعضی از مشکالت می شد اقداماتی 
را انج��ام داد و نیروی انس��انی را حفظ 
کرد، اما به حرف م��ا گوش ندادند. در 
ریاس��ت جمهوری که  معاونت  جلس��ه 
س��ال ۹۹ برگزار شد گزارش جامعی از 
آسیب های واردش��ده دادیم، بعد آن ها 
وام کرونا را به عنوان راه حل پیش��نهاد 
کردند. در همان نشست درباره عواقب 
ای��ن کار که ش��بیه ارز ۴2۰۰ تومانی 
بود و اجحاف می ش��د، هشدار دادم، اما 
توجهی نش��د. در مقابل، وام با سه ماه 
امهال اختصاص دادند و تعداد زیادی را 

بدهکار کردند.

کشفی تازه در فیض آباد آبیک قزوین

دل ُپر یک بازیگر از تهیه کنندگانی که برج سازند نه برنامه ساز!

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران:
سفرهای نوروز بیشتر »چادرخوابی« بود


