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رئیس سازمان ثبت اسناد اعالم کرد:

معاون وزیر اقتصاد:

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد:

محسن رضایی: 
خرید دالرهای نفتی از انحصار 

بانک مرکزی خارج می شود

شهرداری و بنیاد شهید صورت مالی 
شرکت های خود را منتشر نمی کنند

دولت مانع ورود تولید کنندگان فوالد 
به بازارهای جهانی شد

 سند فیزیكی امالک و اراضی
 حذف می شود

بابایی رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک گفت:با اجرای طرح الکترونیکی شدن 
اسناد جعل اسناد منتفی خواهد شد و امنیت اسناد باال خواهد رفت. وی گفت: در 

راستای راهبرد هوشمندسازی و...

معاون بانک، بیمه، و ش��رکت های دولتی وزارت اقتصاد و امور دارایی ضمن تش��ریح 
وضعیت س��وددهی ش��رکت های دولتی گفت: ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی که 

وظایف حاکمیتی دارند،...

عضو هیئت رئیس��ه انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ب��ا انتقاد از صدور بخش��نامه های 
خلق الساعه متعدد بدون پشتوانه کارشناسی در صنعت کشور، خواستار پاسخگو بودن 
مس��ئوالن نس��بت به ضرر و زیان وارده به تولیدکنندگان، مردم و اقتصاد کشور شد.  

احمد دنیا نور ضمن اشاره به...

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: دولت به دنبال تحول اساسی در تمامی بخش های 
کشور به ویژه اقتصادی است.  محسن رضایی در جریان سفر خود به خوزستان اظهار داشت: 
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بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱، ۳۷۰۰ هزار میلیارد 
تومان بوده که از این میزان 22۰۰ هزار میلیارد تومان 
متعلق به موسسات دولتی و بانک های دولتی بوده که 

6۰ درصد را ش��امل می شود. مشکل کسری بودجه و 
تامین اعتبار برخی ش��رکت های عمومی و ... از طریق 
بودجه معظلی اس��ت که هنوز دامن اقتصاد را گرفته، 

زیرا دولت برای جبران این کس��ری بودجه دس��ت به 
چاپ اس��کناس و ... می زند و همین مس��اله منجر به 
وارد کردن تورمی جدیدی به جامعه می ش��ود. از این 

رو کارشناس��ان معتقدن��د انتش��ار صورت ه��ای مالی 
شرکت های عمومی کمک می کند شرکت های زیانده 

شناسایی شوند و...

بررسی صورت های مالی شرکت های عمومی نشان داد

۶۰ درصد بودجه کشور در اختیار دولت

 فرصت ایران برای احیای
 بازارهای نفتی اروپا 

 صفحه  3

خبر
دستگیری ۱۰ نفر از عوامل دخیل در حادثه متروپل

تاکنون ۱۰ نفر از مقصران حادثه ساختمان ۱۰ طبقه متروپل دستگیر شدند. 
دادستان عمومی و انقالب اس��تان خوزستان گفت: حسین حمیدپور شهردار 
فعلی، دو ش��هردار قبلی و ناظران پروژه در بین افراد دس��تگیر شده هستند. 
صادق جعفری چگنی افزود: شناسایی سایر عوامل مقصر در حادثه ریزش برج 
متروپل آبادان ادامه دارد. برج ۱۰ طبقه متروپل آبادان حوالی ساعت ۱2 و ۳۰ 
دقیقه روز دوشنبه 2 خرداد ۱۴۰۱ به صورت ناگهانی فرو ریخت. فرماندار ویژه 
آبادان گفت: با توجه به ش��رایط محل حادثه متروپل و س��ازه ای که متاسفانه 
غیرپایدار است و هر لحظه احتمال ریزش آن وجود دارد، از مردم تقاضا داریم 

که از تجمع و حضور در محل حادثه جداً خودداری کنند.

جامعه شناسان معتقدند اگر ما جامعه 
را واجد ساخت طبقاتی بدانیم، طبقات با 
یکدیگر تعامالت��ی دارند و افراد هر طبقه 
هم با هم ارتباط و مناسباتی دارند که در 
وضعی��ت طبیعی با یکدیگر کار می کنند، 
ام��ا در وضعی��ت غیرطبیع��ی و آنرمال، 
طبق��ات میان��ی دچار بدقوارگی ش��ده و 
بخش��ی از طبقات میانی شروع به ریزش 

به طبقات پایینتر می کنند...

آقای رئیسی رئیس جمهوری اسالمی 
ایران در س��فری رسمی به عمان رفته 
است. ترکیب هیات و گفته ها حکایت 
از آن دارد که همکاری های دوجانبه با 
محوریت اقتصاد، اساس گفت وگوهای 
دوط��رف را ش��کل خواه��د داد، ام��ا 
کارشناس��ان معتقدند که مساله رابطه 
ایران و آمریکا نیز ب��ا اطمینان در این 

رایزنی ها مورد توجه خواهد بود...

سرمقاله

یادداشت

اعتراض های 
اقتصادی 

مردم 

رئیس جمهوری در عمان، 
سفری اقتصادی، شاید هم 
رابطه تهران و واشنگتن 

* سعید افشاری (پویش)

* رئوف پیشدار
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آگهیمناقصهعمومیيکمرحلهای
 نوبتدوم
 شهرداري قم در نظر دارد  پروژه هاي شهري ذيل را با مشخصات و شرايط کلي زير از طريق مناقصه عمومي به شرکتهاي واجد شرايط واگذار 

نمايد.

مبلغ مدت اجراحداقل رتبه مناقصه گرمبناي برآوردفهرست بهاءبرآورداوليه)ريال(عنوان پروژه
ضمانتامه)ريال(

هزينه 
خريداسناد)ريال(

احداث پله فرار شماره یک 
۳6۰۰,۱۰۰,۰۰۰2،۰۰۰،۰۰۰ ماهرتبه 5 ابنیه و ساختمانابنیه سال۱۴۰۱ ۱2،۰۰۱،929،۳5۷تونل غدیر

احداث تعدیل مخزن 
۳۴۷۱،۰۰۰،۰۰۰2،۰۰۰،۰۰۰ ماهرتبه 5 ابنیه و ساختمانابنیه سال۱۴۰۱ 9،۴۱۴،۷8۰،۰2۳سیالب میدان معلم

شرايط: 
مبلغ هزینه خرید اسناد مناقصه مي بایست به شماره حساب ۱۰۰6۰۰۴6۰۰58 بانک شهر به نام درآمدهاي عمومي شهرداري قم واریز گردد)هزینه خرید اسناد 

مناقصه غیرقابل استرداد مي باشد(
نوع ضمانتنامه شرکت در مناقصه پروژه هاي فوق یک یا ترکیبي از ضمانتنامه هاي ذیل قابل ارائه می باشد:

1-ضمانتنامه بانکي دروجه کارفرما )با حداقل سه ماه اعتبار(
2- ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب  ۱۰۰۳۰۰۴۳۰۰5۴ بانک شهر به نام شهرداري قم

3-ضمانت نامه های مذکوردر بندهای)الف-ب-پ-ج-چ-ح(ماده۴آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره ۱2۳۴۰2/ت5۰659 ه� مورخ ۱۳9۴/9/22
4-مطالبات بلوکه شده پیمانکار از شهرداری قم

ارائه گواهینامه صالحیت از سازمان  برنامه و بودجه کشور
-ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمني پیمانکاري از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي الزامي مي باشد.

برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده  آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
سایر اطالعات و جزئیات دراسناد مناقصه موجود مي باشد.

حداکثر مهلت خرید اسناد مناقصه و ارائه پاکات پیشنهاد قیمت تا ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم مي باشد.
مبلغ پیشنهادی می بایست از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت الک و مهر شده تسلیم گردد.

مناقصه گران باید یک نس��خه از اس��ناد مناقصه را خریداري نموده و با قید قبولی و بدون قید و ش��رط ،مهر و امضا کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه نمایند.عدم 
انجام این مهم از جانب هر یک از مناقصه گران باعث حذف آنان از فرایند مناقصه مي گردد.

طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژه ها فاقد پیش پرداخت می باشند.
طبق شرایط خصوصی پیوست اسناد، این پروژه ها داراي تعدیل می باشند.

هزینه درج آگهی ها بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 
محل توزيع اسناد: 

حضوري: قم- بلوار امام موس��ی صدر-س��اختمان  ش��هرداری مرکز-  بلوک B -طبقه دوم-معاونت فني و عمراني شهرداري قم-اداره برنامه ریزي و هماهنگي 
اعتبارات عمراني-شماره تماس :۰25-۳6۱۰۴585

غير حضوري: مراجعه به سامانه مناقصه گران شهرداري قم به نشاني Peyman.Qom.ir و خرید اسناد به صورت الکترونیکي
توجه: مناقصه گران محترم در صورت خرید اسناد مناقصه به صورت الکترونیکي از سامانه، باید یک نسخه از آن را چاپ نموده و با قید قبولي شرایط کارفرما، 

تمامي صفحات آنرا مهر و امضا نموده و در داخل پاکات مربوطه قرار دهند.
- محل تحويل پاکات: قم- بلوار امام موسی صدر-ساختمان  شهرداری مرکز-بلوک A -طبقه ششم -اداره حراست و امور محرمانه

اداره کل ارتباطات و امور بين الملل شهرداری قم
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محمدجواد الريجانی قائم مقام اسبق 
وزارت خارجه گفت : ممکن اس�ت شما 
فردی را خيلی دوست داشته باشيد اما 
به دليل اينکه وی از مسير حق انحراف 
پيدا کرده است بايد اين دوستی را تمام 
کنيد، اين موضوع در مورد خود من هم 
صادق است. من با آقای خاتمی دوستی 
بسيار نزديک و با مهندس موسوی هم 

رابطه کاری سنگين و زيادی داشتيم.
وی درب��اره تحلیل خ��ود از دوم خرداد و 
جریان اصالح طلبی گفت: جریان اصالحات 
در ای��ران ی��ک کژراه��ه اس��ت، البت��ه ما 
دوس��تان زیادی داریم که از قبل انقالب با 
ه��م بودیم اما دلیل ای��ن کژراهه اصالحات 
باید ریشه یابی ش��ود؛ متاسفانه ما گاهی در 
بیان مباحث سیاس��ی دچار رودربایس��تی 

می شویم.
الریجانی درباره چگونگی آغاز کژراهه های 
سیاسی اظهار کرد: یک مدلی وجود دارد که 
ش��روع آن انحراف در فکر است و به تدریج 
تبدیل به نفاق سیاس��ی و بعد به بغی یعنی 

خروج علیه نظام مشروع منجر می شود.

الریجان��ی ادامه داد: ممکن اس��ت ش��ما 
فردی را خیلی دوس��ت داشته باشید اما به 
دلیل اینکه وی از مس��یر حق انحراف پیدا 
کرده اس��ت باید این دوستی را تمام کنید، 
ای��ن موضوع در مورد خ��ود من هم صادق 
اس��ت. من با آقای خاتمی دوس��تی بسیار 
نزدی��ک و با مهندس موس��وی ه��م رابطه 
کاری س��نگین و زیادی داشتیم؛ زمانی که 

شورای سیاس��ی ایجاد شده بود، او نخست 
وزیر و من نماینده آیت اهلل خامنه ای در آن 
ش��ورا بودم و از نظر اخالقیات هم بسیار با 
یکدیگ��ر نزدیک بودیم؛ حتی قبل از انقالب 
مهندس موس��وی و همس��ر وی به آمریکا 
آمدن��د و در واش��نگتن بودند ام��ا انحراف 
موجب می ش��ود علیرغم اینکه عالقه مند به 

این دوستی هستیم، آن را کنار بگذاریم.

این تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی با اش��اره 
ب��ه انح��راف فک��ری در جبه��ه اصالحات 
خاطرنش��ان کرد: این انح��راف فکری آرام 
آرام ش��روع می ش��ود و جریانی که گرایش 
سکوالر داشت در دوم خرداد به یک قدرت 
سیاس��ی تبدیل شد، لذا در نهاد این قدرت 
سیاس��ی نفاق وجود داشت چراکه با قانون 
اساس��ی ک��ه در آن والیت فقی��ه و نظام و 
همه امورات براساس اسالم است، همخوانی 
نداشتند و مجبور بودند منافقانه عمل کنند 
یعنی بگویند ما قانون اساسی را قبول داریم 

درحالی که اینطور نبود.
وی تصری��ح ک��رد: بنابراین آنه��ا به طور 
قهری وارد نفاق سیاس��ی شدند و زمانی که 
نفاق سیاسی پیش می رود تبدیل به شورش  
از جمله در سال ۷8 و 88 و در نهایت منجر 
به براندازی می شود لذا اینکه شما می بینید 
بخش زیادی از جبهه اصالحات با براندازی 
مش��کلی ندارد، همین اس��ت و این مسائل 
تاریخ سیاس��ی ایران اس��ت که باید درباره 
آنها صحبت ش��ود که دیگران دوباره در این 

کژراهه قرار نگیرند.

دوستی نزدیک خود با خاتمی و میر حسین را تمام کردم 
محمدجواد الریجانی : 

خبر
روزنامه صبح ایران

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان خوزستان گفت: تاکنون 1۰ نفر از متخلفان 
پروژه و مسببان حادثه ريزش ساختمان متروپل آبادان با دستور قضايی بازداشت 

شده اند.
به گزارش »انتخاب«، صادق جعفری چگنی درمورد جزییات ریزش س��اختمان ۱۰ طبقه 
اداری -تجاری متروپل آبادان اظهار کرد: بازداشت شدگان این حادثه ۱۰ نفر شامل شهردار 
فعلی آبادان و دو ش��هردار س��ابق و نیز تعدادی از کارکنان ش��هرداری و ناظران این پروژه 
هس��تند و در جهت برخورد با سایر متخلفان، دستور بازداشت تعداد دیگری نیز صادر شده 

است.
وی گفت: مالک و پیمانکار اصلی ساختمان که از متهمان بوده و دستور بازداشت وی نیز 

صادر ش��ده بود و در جریان ریزش س��اختمان در محل حضور داشت در جریان این حادثه 
جان خود را از دست داد.

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز خوزستان بیان کرد: همه اجساد جهت تعیین هویت، به 
پزشکی قانونی منتقل شده اند.

جعفری چگنی تصریح کرد: با دس��تور دادس��تان کل کش��ور مبنی بر نظارت مستقیم بر 
موض��وع، بالفاصله در محل حاضر و اکنون به همراه دادس��تان شهرس��تان آبادان در محل 

حاضر هستیم.
وی افزود: عملیات آواربرداری از س��اختمان ادامه دارد و امنیت عمومی جهت حفاظت از 

اموال مردم در محل و فروشگاه های اطراف تامین شده است

مالک ساختمان »متروپل« آبادان در حادثه ریزش ساختمان فوت کرد

ي�ک تهيه کننده س�ينما با انتق�اد از س�تاد امر به 
معروف و نه�ی از منکر برای درخواس�ت پول معادل 
فروش دو فيلم س�ينمايی گف�ت: نمی دانم از کی تا به 

حال امر به معروف و نهی از منکر پولی شده است؟!
در روزهای گذش��ته دبیر س��تاد امر به مع��روف و نهی از 
منک��ر در نام��ه ای به معاون دادس��تان کش��ور اظهاراتی را 
درب��اره دو فیل��م »دینامیت« و »گش��ت ۳« مطرح کرده و 
گفته اس��ت که این دو فیلم به ش��کل سخیفی به تخفیف، 
تحقیر و تمس��خر فریضه امر به مع��روف و نهی پرداخته اند. 
او برهمین اس��اس ضمن اعالم جرم در این مورد، خواستار 
این ش��ده که »وزارت ارشاد الاقل به میزان فروش دو فیلم 
مذک��ور منابع مالی جه��ت تولید فیلم فاخر و رس��انه ای با 
ه��دف جبران مافات و تعظیم فریضتین الهی در اختیار این 

ستاد قرار دهد.«
طبق آمار س��امانه مدیریت ف��روش و اکران میزان فروش 

بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان است.
حال محمدحس��ین فرحبخش در گفت وگویی با ایسنا از 
این س��تاد تش��کر می کند که ب��ا نامه خود ب��ه واقع امر به 
معروف را به طور عملی اجرا کرده و سبب افزایش مخاطبان 

این دو فیلم شده  است.
او می گوی��د: تنها موردی که این س��تاد اق��دام به امر به 
معروف کرد، همین بود که از دو فیلم »دینامیت« و »گشت 
۳« نام برد  و باعث حساسیت مردم شد تا جایی که منجر به 
افزایش فروش این دو فیلم در اکران آنالین هم شده است.

وی اضاف��ه می کن��د: درباره نامه منتش��ر ش��ده باید اول 
پرس��ید که اصأل این س��تاد امر به مع��روف و نهی از منکر 
که از س��ال 9۴ با همین نام فعالیت می کند، ستاِد چیست؟ 
چون هرچه هست امر به معروف و نهی از منکر نیست! مگر 
نمی گویند امر به مع��روف و نهی از منکر؟ یعنی اول امر به 
معروف اس��ت و بعد نهی از منک��ر؛ او در "محاصره" جنگ 

قرار گرف��ت وگرنه قصد جنگ نداش��ت.  واقعه کربال جنگ 
حق علیه باطل و مقابله خدا با شیطان بود و من نمی دانم از 
کی تا حاال امر به معروف و نهی از منکر پولی ش��ده است؟! 
اگر راست می گویند خودشان پول پیدا کنند و خرج کنند و 

فیلم بسازند، برای چه از دولت باج می خواهند؟ 
فرحبخش می گوید: ای کاش این ستاد امر به معروف سه 
مورد کاری را که در راستای نام خود انجام داده و موثر بوده 
اعالم کند. او در پایان مطرح می کند:واقعا جای سوال است 
که چ��را بخاطر دو فیلم باید نزدیک ۱۰۰ میلیارد تومان به 
س��تاد امر به معروف و نهی از منکر پول داده شود؟ اگر قرار 
باشد دولت بیش از ۱۰۰  میلیارد تومان بدهد بهتر است آن 
را صرف س��اختن ۱۰۰ مدرسه کند تا دانش آموزانی در آن 
تربیت شوند که همانند این ها نباشند. به نظرم کار به جایی 
رسیده که الزم است یک نفر خوِد این ستاد امر به معروف و 

نهی از منکر را امر به معروف و نهی از منکر کند

مع�اون اقتصادی رئيس جمهور گفت: 
دولت به دنبال تحول اساسی در تمامی 
بخش های کش�ور ب�ه وي�ژه اقتصادی 

است.
به گزارش »انتخاب«، محس��ن رضایی در 
جریان سفر خود به خوزستان اظهار داشت: 
دولت به دنبال تحول اس��ت و خوشبختانه 
رئیس جمهور چندین اندیش��کده را بسیج 
کرده تا برای تدوین و س��ند تحول کش��ور 

همفکری و همکاری کنند.
رضایی با بیان اینکه کسانی که باعث تاخیر 
در اقتصاد و ایجاد مش��کل در ایران شده اند 
باید پاس��خگو باش��ند گف��ت: از محورهای 
تحول این اس��ت ک��ه در تولید تحول ایجاد 

شود، تولید بدون سرمایه گذاری امکان پذیر 
نیس��ت و اش��تغال بدون تولید امکان ندارد. 
دوران اشتغال دولتی تمام شده است و باید 

به فکر تولید اشتغال بود.
وی اف��زود: بای��د ب��رای صن��دوق ه��ای 
بازنشس��تگی فک��ری ش��ود، اگر ب��ا همین 
ش��رایط ادامه یابد دولت تا س��ه سال آینده 
باید 8۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند 

تا این صندوق ها پا برجا بمانند.
معاون اقتص��ادی رئیس جمه��ور با بیان 
اینکه در چند س��ال اخیر تورم ۴۰ درصدی 
را تجربه کردیم و امسال هم شرایط سختی 
خواهیم داش��ت ادامه داد: در پنجاه س��ال 
اخیر فروش دالرهای نفتی به بانک مرکزی 

مشکالت زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد 
ک��رد. دولت جل��وی این اق��دام را گرفت و 
تصمیم گرفته ش��ده این دالره��ا به تمامی 

بانک ها فروخته شود.
وی با اش��اره به کسری بودجه دولت قبل 
اظهار داش��ت: دولت قبل 5۰۰ هزار میلیارد 
ری��ال به عن��وان تنخ��واه از بان��ک مرکزی 
دریافت کرده بود که این پول بدون پشتوانه 
وارد بازار شد و مش��کل نقدینگی در کشور 
ایجاد کرد. دولت های گذش��ته نس��بت به 
فروش دالر نفتی جهل داشته و در خصوص 

کسری بودجه ناتوان بودند.
وی ادامه داد: قاچاق با وجود ارز ترجیحی 
بس��یار زیاد بود و ۳۰ درصد کاالهای کشور 

قاچاق می شد.
رضایی در خص��وص اجرای قانون مردمی 
کردن یارانه ها از سوی دولت اظهار داشت: 
طبق محاس��به انجام ش��ده پرداخت چهار 
میلیون ریال به طبقات پایین جامعه و س��ه 
میلیون ریال به طبق��ات باال موجب تعادل 
در زندگی مردم خواهد شد. این طرح آنقدر 
منطقی است که مش��کالت فعلی را مرتفع 

خواهد کرد.
مع��اون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: 
۱5۰هزار میلیارد ریال س��رمایه در گردش 
با ن��رخ ۱۰ درص��د از س��وی وزارت جهاد 
کشاورزی به مرغداران پرداخت خواهد شد 

تا با افزایش قیمت نهاده ها متضرر نشوند.

ادامه از صفحه1
... با واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی زمینه رهایی 
از کس��ری بودجه ای که این ش��رکت ها به اقتصاد کش��ور 

تحمیل می کنند فراهم شود.
3۷۹ شرکت دارای رديف بودجه

عباس حسینی معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد با بیان 
اینکه س��ال ها مجامع دولت��ی و نهادهای عمومی برگزار می 
شد اما کمتر اطالعات در اختیار مردم قرار می گرفت، اطهار 
داشت: در این دولت به پشتیبانی قوانین و اراده دولت تشریک 
مساعی صورت گرفته که فرصت بهتری برای بررسی عملکرد 
شرکتها فراهم ش��ود و صورتهای مالی شرکتها منتشر شود 
چراکه وزارت اقتصاد برای ش��فافیت حد و مرز قایل نیست. 
وی افزود: از ۴5۱ شرکت دولتی که بانک ها و بیمه ها را هم 
شامل می شود، ۳۷9 ش��رکت دارای ردیف بودجه هستند، 
۷۳شرکت فاقد ردیف بودجه هستند، از ۳۷9 شرکت، 298 
شرکت فرعی و 8۱ شرکت اصلی هستند.از کل شرکت های 
دولتی ۳5۴ شرکت فعال و 62 شرکت در حال تسویه و ۳5 
ش��رکت غیر فعالند. معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد 
بیان داش��ت:89 ش��رکت دولتی اصلی و م��ادر تخصصی و 
۳62 ش��رکت فرعی ، ۳۷ ش��رکت مش��مول ذکر نام بوده و 
52 شرکت توس��عه ای بوده و در مناطق کمتر توسعه یافته 
حضور دارند. حسینی بیان داشت: در سال ۱۴۰9 از مجموع 
شرکت های مشمول واگذاری ۳۷ شرکت در شمول واگذاری 
بوده اند. وی ادامه داد: بودجه کل کش��ور در س��ال ۱۴۰۱، 
۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 22۰۰ هزار 
میلیارد تومان متعلق به موسسات دولتی و بانک های دولتی 

بوده که 6۰ درصد را ش��امل می ش��ود. این مقام مس��ئول 
گفت: رش��د بودجه کل کش��ور در 6 س��ال اخیر معادل 26 
درصد و در ش��رکت های دولتی 2۳ درصد بوده اس��ت یعنی 
رسد بودجه دولتی نسبت به کل کمتر بوده است. وی اظهار 
داشت: 9 شرکت در س��ال ۱۴۰۰ حدود ۷82 هزار میلیارد 
تومان )2۷درصد( بودجه کل کش��ور را داشته اند که از این 
تعداد شرکت  ملی نفت ایران، نفت آبادان، پاالیش نفت اراک 
شرکت ملی گاز بیش��ترین بودجه را به خود اختصاص داده 
اند. وی افزود: از 62 شرکت مادر تخصصی حدود ۱8 درصد 
مش��مول ماده ۱۴۱ قانون هستند. حسینی در ادامه با بیان 
اینکه اساس��نامه ۳۱ درصد شرکت های دولتی در مجلس و 
۴8 درصد از شرکتها در هیات دولت تصویب می شود، گفت: 
از مجموع 62 شرکت مادرتخصصی در 5 سال اخیر دارایی 8 
ش��رکت تجدید ارزیابی شده و مابقی در دفاتر ثبت شده اند. 
وی همچنین تاکید کرد؛،متوسط ۳ سال 9۷، 98 و 99، ۴۰ 
درص��د صورت های مالی مقبول و 59 درصد مش��روط بوده 
اس��ت. حسینی خاطرنشان کرد: در سال 99 مجموع دارایی 
دول��ت ۴ هزار میلیارد تومان بوده که نس��بت به س��ال 98، 
66.5 درصد رش��د داشته اس��ت که از این میزان ۳۱ درصد 
دارایی جاری و مابقی غیرجاری دولت اس��ت و ارزش دارایی 

غیر جاری 2۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
مع��اون وزیر اقتصاد میزان بدهی ه��ا را ۳۱۰۰ هزار میلیارد 
توم��ان عنوان کرد و اف��زود: این رقم ۷۷ درصد نس��بت به 
98 افزایش یافته اس��ت، از ۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی 
۱۳۰۰ ه��زار میلیارد تومان ج��اری و ۱۷۰۰ میلیارد تومان 

غیرجاری است.

زيان شرکت های دولتی
همچنی��ن همایون دارابی کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به 
اینکه ب��ه تازگی صورت ه��ای مالی بیش از ۳۰۰ ش��رکت 
عمومی غیردولتی منتشر شده است، گفت: وقتی این صورت 
های مالی را مورد ارزیابی قرار دهید بیشتر از همه زیان این 
ش��رکت ها نمایان اس��ت و این اقدام دولت س��یزدهم برای 
انتش��ار این گ��زارش ها قابل تقدیر بوده، زی��را این طرح در 
قالب برنامه 5 س��اله توس��عه در مجلس و در دولت قبلی به 

تصویب رسیده بود، اما تا امسال اجرایی نشده بود.
همای��ون دارابی با انتق��اد از اینکه هنوز ص��ورت های مالی 
س��ازمان هایی مانند شهرداری ها منتشر نشده است، اظهار 
کرد: به طور قطع این س��ازمان ها هم باید ش��فاف ش��وند و 
مردم و کارشناس��ان از وضعیت درآمد و هزینه این ش��رکت 
ها باید مطلع ش��وند تا از ای��ن طریق تکلیف بودجه عمومی 

کشور هم مشخص شود.
او با تاکید بر اینکه در صورت های مالی منتش��ر ش��ده که 
بیشتر مربوط به شرکت های زیر مجموعه وزارتخانه هاست 
نش��ان داد که در وزارتخانه های نیرو، کشاورزی و... ناترازی 
زی��ادی وجود دارد، گفت: این نات��رازی ها در وضعیت مالی 
شرکت های عمومی غیر دولتی به بودجه عمومی منتقل می 

شود و این کسری منجر به بروز تورم در اقتصاد می شود.
دارابی با تاکید بر اینکه بس��یاری از این ش��رکت ها زیان ده 
بودن��د، گفت: اگر مش��کل زیاندهی این ش��رکت ها برطرف 
شود می تواند کسری بودجه را کاهش دهند، از طرف دیگر 
برخی از این شرکت های زیانده باید از دولت جدا و به بخش 

خصوصی واگذار شوند.

یک تهیه کننده سینما:
ستادامر به معروف و نهی از منكر100 میلیارد از ارشاد پول مطالبه کرد

محسن رضایی: 
خرید دالرهای نفتی از انحصار بانک مرکزی خارج می شود

بررسی صورت های مالی شرکت های عمومی نشان داد

۶0 درصد بودجه کشور در اختیار دولت

رئیس جمهوری در عمان، 
سفری اقتصادی، شاید هم 
رابطه تهران و واشنگتن 

رئی��س  رئیس��ی  آق��ای 
جمه��وری اس��المی ایران 
در سفری رسمی به عمان 
رفته است. ترکیب هیات و 
گفته ها حکایت از آن دارد 
که همکاری های دوجانبه 
اقتص��اد،  محوری��ت  ب��ا 
وگوه��ای  گف��ت  اس��اس 
دوط��رف را ش��کل خواه��د داد، ام��ا کارشناس��ان 
معتقدن��د که مس��اله رابط��ه ایران و آمری��کا نیز با 
 اطمینان در ای��ن رایزنی ها مورد توجه خواهد بود.

عمان در گذش��ته نقش میانج��ی گری بین ایران و 
 آمریکا داش��ته، و در مقاطعی هم موفق بوده است.

ظ��ن ط��رح مس��اله رابطه ته��ران و واش��نگتن در 
عمان در حالی تقویت می ش��ود که در نظر داشته 
باش��یم امیر قطر که او نیز از میانجی گران اس��ت، 
هفت��ه گذش��ته در تهران بود و در باالترین س��طح 
ب��ا مقام��ات ایرانی گف��ت و گوهایی داش��ت که از 
 جمل��ه آنه��ا موض��وع رابطه ای��ران و آمری��کا بود.

س��فر آقای رئیس��ی به عم��ان در حالی صورت می 
گیرد که قرار اس��ت گفت و گو های غیر مس��تقیم 
ای��ران و آمری��کا در وین پ��س از مدت��ی توقف از 
س��رگرفته ش��ود و انریکه م��ورا هماهن��گ کننده 
سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا نی��ز چندی پیش 
در ته��ران ب��ود و از قضا موضوع س��فر او نیز ادامه 
گف��ت و گو درباره برنامه هس��ته ای ایران و موضوع 
 تحری��م ه��ای ای��االت متح��ده علی��ه ای��ران بود.

آنط��ور ک��ه در محاف��ل دیپلماتی��ک در ته��ران و 
پایتخ��ت ه��ای اروپایی م��ی گوین��د و آمریکایی 
ها ه��م آنرا رس��انه ای کرده اند، اخت��الف ایران و 
آمریکا برای بازگش��ت به برجام به اصرار آمریکایی 
ه��ا بر ادامه اعمال تحریم ها به بخش��ی از نهادهای 
حاکمیتی ایران برمی گردد و بهانه طرف آمریکایی 
این اس��ت که لغ��و همه ی آنها بر ف��رض اراده، در 
اختیار دولت واش��نگتن نیست و در حوزه صالحیت 
کنگره اس��ت که در آنجا هم بهانه هایی است، حال 
 آنک��ه ایران اصرار ب��ر لغو همه ی تحری��م ها دارد. 
روش��ن نیس��ت که اگ��ر موض��وع رابطه ای��ران و 
آمریکا در عمان مطرح ش��ود، ترور یک افس��ر سپاه 
پاس��داران انقالب اسالمی در تهران در روز یکشنبه 
ک��ه اس��رائیلی ها مضنون ب��ه آن هس��تند، چقدر 
روی گف��ت و گ��و ها اث��ر خواهد گذاش��ت. رئیس 
جمه��وری و مقام های ارش��د ایرانی گفت��ه اند که 
 ب��ا عاملین این ت��رور برخورد ج��دی خواهند کرد.

در نزد ایرانی ها، عملیات تروریس��تی اس��رائیل در 
 ایران بدون چش��م پوش��ی آمریکا ممکن نیس��ت.

حقیقت این اس��ت که امروز بین ای��ران و آمریکا ، 
اسراییل قرار گرفته است ، در حالی که همواره این 
اس��راییل بود که زیر س��ایه آمریکا مخفی می شد 
. هی��چ کس نم��ی تواند توانمن��دی و تاثیر محافل 
صهیونیس��تی را برسیاس��ت خارجی آمریکا نادیده 
بگیرد . ب��رآورد دیپلماتیک حاکی از آن اس��ت که 
اگ��ر آمریکا می خواهد رابط��ه خود نه فقط با ایران 
، که با دنیای اس��الم و در کل جهان را اصالح کند 
، همانگونه که جیمی کارتر رییس جمهوری اس��بق 
آمری��کا در کتابش " فلس��طین ، صلح و نه تبعیض 
نژادی"  می گوید:، باید خود را از زیر سایه اسرائیل 
خارج نماید . آقای رئیسی، رئیس جمهوری در سفر 
 رس��می به عمان ب��ا »هیثم بن طارق آل س��عید« 
پادش��اه عم��ان دی��دار و گفت و گو م��ی کند و دو 
طرف ابراز داش��ته اند که خواهان توسعه  همکاری 
دو کشور در زمینه های تجاری، انرژی و گردشگری 
سالمت هستند . در حوزه گردشگری سالمت، ایران 
 در سال های اخیر به قطب منطقه تبدیل شده است. 
 س��فر ب��ه عم��ان پنجمی��ن س��فر خارج��ی آقای 
رئیس��ی در دوره ریاس��ت جمهوری او اس��ت. این 
س��فر در حالی انجام ش��ده ک��ه اخی��را مذاکراتی 
بی��ن دو کش��ور ب��رای احی��ای مذاک��رات احداث 
 خ��ط لول��ه گازی با عم��ان در جریان بوده اس��ت.

ج��واد اوجی، وزی��ر نفت ایران در دی��دار با همتای 
عمانی خود از تش��کیل کمیته فنی و توسعه میدان 
مش��ترک "هنگام" در جریان س��فر به کشور عمان 

خبر داده است.
 نف��ت، میدان نفتی هنگام یکی از مرغوبترین نوع  
نفت خام های ایران محسوب می شود. این میدان در 
طرف عمانی به نام  »بخاء غربی« شناخته می شود، 
میدان مشترک هنگام در سال ۱9۷2 میالدی کشف 
و حضور هیدروکربن توسط حفاری اولین چاه هنگام 
 از س��وی ایران در س��ال ۱9۷5 میالدی اثبات شد.

پ��س از آن 2 چ��اه دیگ��ر ب��ه ترتیب ب��ه نام های 
بخ��ای  و  می��الدی   ۱9۷6 س��ال  در  »خس��اب« 
غرب��ی در س��ال ۱986 میالدی در ط��رف عمانی 
حف��اری ش��دند ک��ه ب��ه ترتی��ب ب��ه آب و ناحیه 
 هیدروکربن��ی ب��ا تراوای��ی ک��م برخ��ورد کردند.

پس از آن ایران برای به نتیجه رسیدن این پروژه در 
سال ۱99۳ میالدی یک لرزه نگاری سه بعدی جدید 
در میدان انجام داد و در نهایت در سال 2۰۰6 میالدی 
 چاه هنگام در بخش شمالی )طرف ایران( حفر  شد.

در مقاب��ل ای��ران نیز چاه بخای غرب��ی را در بخش 
جنوب��ی میدان و نزدیک مرز آب��ی ایران حفر کرد، 
تولید این میدان در س��ال ۱۳9۰ با حفر سه حلقه 

چاه بیش از 2۳ هزار بشکه در روز بود.
 "هنگام" تنها میدان مش��ترک دو کشور ایران و 

عمان است.
 »فع��ال س��ازی تواف��ق عش��ق آب��اد« از دیگ��ر 
موضوع��ات با اهمیت در گف��ت و گوهای بین ایران 
و عمان در مس��قط خواهد بود ک��ه » علی نجفی« 
 س��فیر ای��ران در عم��ان از آن خب��ر داده اس��ت. 
ای��ن توافق "داالن حمل و نق��ل و گذر بین المللی" 
را بین کش��ورهای ایران، عمان، قطر، ترکمنستان و 
جمهوری ازبکستان در برمی گیرد که حدود ده سال 

پیش مجلس ایران با آن موافقت کرده بود.

خبر
قالیباف:

قانون اتصال به درگاه ملی 
زمین بماند، استیضاح می کنیم

رئیس مجلس گفت: اگر ت��ا آبان ماه قانون مربوط به اتصال به 
درگاه ملی مجوزها زمین مانده باش��د، مجل��س از همه ابزارهای 
نظارتی مانند شکایت قوه قضائیه تا استیضاح استفاده می کند.  به 
گزارش تابناک، قالیباف در نشست علنی مجلس گفت: مسئوالن 
وزارت اقتصاد توجه کنند که درگاه ملی مجوزهای کشور اشکاالت 
فنی و کنترلی دارد و باید رفع شود. رئیس مجلس پیشتر هشدار 
داده بود دس��تگاه هایی که تا بیستم اردیبهشت ماه به این درگاه 
متصل نش��وند، به قوه قضائیه معرفی می ش��وند. کمیسیون ویژه 
جه��ش و رونق تولید در مورد عملکرد دس��تگاه ها برای اتصال به 
درگاه ملی مجوزهای کشور گزارش داد. وزیر امور اقتصاد و دارایی 
اعالم کرده وزارت بهداش��ت و درمان، س��ازمان غذا و دارو، وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و بانک مرکزی در صدور مجوزهای کسب 
و کار و اتص��ال به درگاه ملی مجوزهای کش��ور، »عقب افتادگی 
جدی« دارند. در گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید اعالم شده 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران)با تعداد کل ۳6 عنوان مجوز 
مصوب(، مش��اوران امور مالیاتی و س��ازمان ثبت اسناد و امالک 
کش��ور)با ۳ عنوان مجوز مصوب(، صندوق نوآوری و شکوفایی)با 
۳ عنوان مج��وز مصوب(، نظام روانشناس��ی)با یک عنوان مجوز 
مص��وب( و کانون وکالء »نه تنها تاکنون به درگاه ملی مجوز های 
کشور متصل نشده اند بلکه اقدام عملیاتی موثری در این خصوص 

انجام نداده اند.«

یادداشت

رئوف پيشدار

اعتراض های اقتصادی مردم 
جامعه شناس��ان معتقدند 
اگر ما جامعه را واجد ساخت 
طبقات��ی بدانی��م، طبقات با 
یکدیگ��ر تعامالت��ی دارند و 
اف��راد ه��ر طبقه ه��م با هم 
ارتب��اط و مناس��باتی دارند 
ک��ه در وضعی��ت طبیعی با 
یکدیگ��ر کار می کنن��د، اما در وضعی��ت غیرطبیعی و 
آنرمال، طبقات میانی دچار بدقوارگی ش��ده و بخشی 
از طبقات میانی ش��روع به ریزش ب��ه طبقات پایینتر 
می کنند یعنی درآمدش��ان متناس��ب با همطبقه های 
سابق نیس��ت و براساس این کاهش درآمد باید سبک 
زندگ��ی و عادات خود را تغییر و با هم طبقه ای جدید 

خود وفق دهند.
مش��کل وقتی ش��دیدتر می ش��ود که کل یا بخش 
بزرگ��ی از طبقه متوس��ط دچار این ریزش ش��ود. اگر 
بخش های ریزش کرده، از چند طبقه باش��ند، می توان 
یک طبقه عمودی اجتماع��ی را تحلیل کرد که دچار 
ریزش، نارضایتی، تغییر س��بک زندگی و س��ردرگمی 

اجتماعی می باشند.
فراموش نکنیم که ما در ش��رایط نامناسبی از لحاظ 
اقتصادی به سر می بریم و این موضوع بر اقشار مختلف 
جامعه فش��ار زیادی وارد ک��رده و یکی از دالیل اصلی 
باال رفتن می��زان نارضایتی اجتماعی مردم به ش��مار 
می رود. همچنین آمارهای رس��می حاکی از آن است 
بخش قابل توجهی از بیکاران را که عدد بس��یار باالیی 
بوده، دانش آموختگان دانش��گاه ها تش��کیل می دهند. 
یعن��ی افرادی ک��ه بعد از ح��دود 2 ی��ا 5 /2 دهه از 
تحصی��الت، آماده ورود ب��ه بازار کار می ش��وند، اما با 
سرخوردگی مواجه می ش��وند. بنابراین امروزه با خیل 
عظیمی از بیکاران مواجه هستیم که دارای تحصیالت 
باال بوده و این انتظار را داش��ته اند که به محض اتمام 
تحصی��الت وارد بازار کار ش��وند. یعنی جنس بیکاران 
همانند گذش��ته افراد فاقد تحصیالت باال نیستند که 
بگویی��م انتظارات پایین تری دارند. از طرف دیگر، یک 
ن��وع حس تبعیض و نابرابری اکثر اوقات در میان افراد 
جامع��ه ما وجود داش��ته که در دو س��ال اخیر جهش 

قابل توجهی داشته است.
از جمله عوامل افزایش حس نابرابری در چند س��ال 
اخی��ر می توان به افزایش پرونده های فس��اد اقتصادی 
و ط��رح جدی آن در جامعه اش��اره کرد. این مفاس��د 
اقتصادی نیز بیش��تر مربوط به بخش دولتی خصوصاً 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسساتی بوده که عموماً 
مردم با آنها سروکار داشته و نسبت به اتفاقات پیرامون 
آنها حساس��یت دارند. مجموعه این عوامل باعث شده 
تا حس وجود یک فس��اد عظیم در میان آحاد جامعه 
ش��کل بگیرد. مردم این گونه تص��ور می کنند که این 
فس��اد بدون اس��تثنا در تمامی بخش ها وجود دارد و 
عامل اصلی ناکارآمدی سیاست های دولت بوده است. 
یعن��ی از دیدگاه مردم بخش��ی از بدن��ه دولت وجود 
ندارد که آلوده به فس��اد نباش��د و تصور اینکه فس��اد 
هم��ه بخش ها را فراگرفته در می��ان مردم وجود دارد. 
در کنار این موضوع، دسترس��ی پایین بانکی مردم به 
تس��هیالت بانکی وجود دارد که ح��س نارضایتی آنها 
را بسیار تش��دید کرده است. در خصوص بانک ها باید 
اش��اره کرد که بخش قابل توجهی از پرونده های فساد 
اقتصادی که در چند سال اخیر مطرح شده، مربوط به 
فسادهای بانکی بوده است. بنابراین مردم از یک طرف 
خود را از تس��هیالت بانکی بی بهره می بینند و از طرف 
دیگر مشاهده می کنند که عده ای به راحتی می توانند 

هر اقدامی انجام دهند.
این بخش از جامعه که از چندین طبقه و قشر مختلف 
تش��کیل ش��ده، چون نارضایتی مهمترین ویژگی های 
آن اس��ت، می تواند بس��تر انتقال و تحریک و اعتراض 
باش��د و کلیت جامعه و وضع موجود را بد و نامطلوب 
می دان��د و خ��ود و جامعه را س��رزنش می کند. عموم 
نارضایتی های مردم ایران در چند س��ال اخیر بیش��تر 
بر موضوعات اقتصادی متمرکز بوده است. هرچند که 
موضوعات دیگر نیز در این میان نقش داش��ته اند، اما 
به صورت دقیق در چند س��ال اخی��ر و به خصوص در 
دو س��ال گذشته با توجه به تالطمات اقتصادی، نقش 
عوامل اقتصادی در گسترش نارضایتی اجتماعی مردم 
پررنگ تر شده است. در فاکتور اقتصادی نیز موضوعات 
مختلف��ی وج��ود دارند که اگ��ر بر روی ه��ر کدام از 
آنها دس��ت بگذاریم، نش��ان از وضعیت نامناسب دارد. 
فاکتورهایی از قبیل بیکاری، تورم، عدم دسترس��ی به 
تسهیالت بانکی و به خصوص حس تبعیض و نابرابری 
از جمل��ه مهم ترین زمینه های نارضایت��ی مردم را در 
چند س��ال اخیر تش��کیل داده اند. در یکی  دو س��ال 
گذشته با تش��دید این موضوعات، نارضایتی مردم نیز 

به تبع افزایش پیدا کرده است.

سرمقاله

 سعيدافشاری) پويش(
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رئيس آرامکوی س�عودی هشدار داد 
جهان با بحران بزرگ کمبود عرضه نفت 
روبروس�ت زيرا اکثر ش�رکتها به دليل 
فشارهای انرژی سبز، از سرمايه گذاری 

در اين بخش هراس دارند.
به گزارش رویترز، امین ناصر، مدیرعامل 
آرامکو که بزرگترین تولیدکننده نفت جهان 
است، اظهار کرد که با وجود درخواست هایی 
که برای افزایش س��ریعتر تولید وجود دارد، 
وی همچنان به هدف توسعه ظرفیت تولید 
نف��ت از ۱2 میلیون بش��که در روز فعلی به 
۱۳ میلیون بش��که در روز تا س��ال 2۰2۷ 

پایبند مانده است.
ناصر در حاش��یه مجمع جهان��ی اقتصاد 
در داووس گفت: جه��ان کمتر از دو درصد 
ظرفی��ت مازاد تولی��د نف��ت دارد. پیش از 
دوران کووی��د ۱9، صنع��ت هواپیمایی 2.5 
میلی��ون بش��که در روز بیش��تر از اکن��ون 
س��وخت مصرف می کرد، اگر احیای صنعت 
هواپیمایی س��رعت بگیرد، مش��کل بزرگی 

ایجاد خواهد شد.
وی افزود: آنچه در روسیه و اوکراین روی 
داد، آنچه اتفاق افتاده است را پنهان کرد. ما 
به دلیل عدم سرمایه گذاری، در حال سپری 

کردن یک بحران انرژی هستیم و این بحران 
پس از پاندمی، ضربه خواهد زد.

ناصر اظهار کرد: محدودیت های کرونا در 
چین م��دت طوالنی ادامه پیدا نخواهد کرد 
و بنابراین رش��د تقاضای جهانی برای نفت 
از س��رگرفته خواهد شد. عربستان سعودی 
در حال حاضر ۱۰.5 میلیون بش��که در روز 
مع��ادل یک ده��م از نفت جه��ان را تولید 

می کند و احتماال تولیدش را تا آخر امسال 
ک��ه توافق جاری میان اوپ��ک و متحدانش 
به پایان می رس��د، به ۱۱ میلیون بشکه در 
روز افزای��ش می دهد. ریاض با درخواس��ت 
غرب برای باال بردن س��ریعتر تولید نفت و 
توسعه س��ریعتر ظرفیت تولید برای مبارزه 
با بحران انرژی، روبرو شده است. مدیرعامل 
آرامکو گفت: اگر می توانستیم ظرفیت تولید 

را پیش از س��ال 2۰2۷ توس��عه دهیم، این 
کار را انجام می دادیم. این چیزی اس��ت که 
ما به سیاس��ت گذاران می گویی��م. این کار 
طول می کش��د. ناصر همچنین گفت: گفت 
و گو میان صنعت نفت و سیاس��تگذاران در 
خصوص گذار از س��وخت های فس��یلی به 
س��وی انرژی سبز دش��وار بوده است: تصور 
نمی کنم گف��ت و گوی س��ازنده زیادی در 
جریان باش��د. در برخی موارد ما از گفت و 
گوها غایب بودیم. ما ب��ه کنفرانس اقلیمی 
سازمان ملل در گالسکو دعوت نشدیم. وی 
همچنین گفت: پیام س��ال گذش��ته آژانس 
بین المللی انرژی ک��ه تقاضای جهانی برای 
نفت کاهش پیدا می کند و س��رمایه گذاری 
جدید در سوخت فس��یلی ضروری نیست، 
تاثی��ر عمیقی داش��ت. مدیرعام��ل آرامکو 
خاطرنشان کرد: اش��تباهات در دوران گذار 
انرژی، تنها اس��تفاده بیش��تر از زغال سنگ 
توس��ط بس��یاری از کشورهای آس��یایی را 
تشویق می کند. برای سیاستگذاران در این 
کش��ورها، اولویت تأمین غذای مردم است. 
اگر زغال س��نگ بتوان��د با نصف قیمت این 
کار را انج��ام ده��د، در این ص��ورت آنها از 

زغال سنگ استفاده می کنند.

هشدار درباره کمبود جهانی نفت

انـرژی
روزنامه صبح ایران

خبر
ایران بزرگ ترین پاالیشگاه ونزوئال را تعمیر می کند

س�خنگوی صنعت برق با اش�اره به جه�ش بيش از 
۹ درص�دی مص�رف برق در کمتر از ي�ک هفته، گفت: 
برق اداراتی که مصرف خود را کاهش ندهند، قطع می 

شود.
به گزارش صدا و س��یما، مصطفی رجبی مش��هدی با بیان 
این که امروز نیز ش��اهد 2۳۰۰ مگاواتی مصرف برق هستیم، 
خاطرنش��ان کرد: پیک مصرف برق امروز به 52 هزار و ۴۰۰ 

مگاوات رسید که نشانگر افزایش شدید مصرف است.
س��خنگوی صنعت ب��رق با بی��ان این که ب��رای مدیریت 

مصرف اقدامات گس��ترده ای انجام شده اس��ت، تاکید کرد: 
امس��ال مصرف برق ادارات به طور ویژه و با نصب کنتورهای 
هوش��مند کنترل می ش��ود. وی تاکید کرد: براساس مصوبه 
هی��ات دولت، ادارات باید مصرف ب��رق خود را ۳۰ درصد در 
س��اعات کاری کاهش دهند و در صورتی که مصرف خود را 
کاهش ندهند، در مرحله نخس��ت اخطار دریافت می کنند و 
در صورت عدم رعایت، برق اداره پرمصرف قطع خواهد ش��د. 
رجبی مشهدی یادآور شد: این اقدامات به منظور تامین پایدا 
برق مشترکان خانگی و تداوم روند تولید ادامه خواهد یافت و 

به همین دلیل، ادارات باید پس از پایان ساعات کاری، نسبت 
به خاموش کردن سیس��تم های سرمایشی و روشنایی های 

غیرضروری اقدام کنند.
س��خنگوی صنعت برق همچنین گفت: ب��ا توجه افزایش 
دم��ا در روزهای آت��ی و افزایش نیاز مصرف برق در کش��ور 
رعایت نکات مدیریت مصرف در س��اعات اوج مصرف برق که 
از س��اعت ۱۳ تا ۱۷و ۱9 تا 2۳ گزارش شده و تنظیم درجه 
وسایل سرمایش بر روی 25 درجه امری بسیار مهم و کمک 

کننده برای تامین برق هموطنان خواهد بود.

سخنگوی صنعت برق:
برق ادارات پرمصرف قطع می شود

استراتژی بی تصمیمی در مقابل 
آب های فرامرزی

پژوهش��گر آب و محیط زیست گفت: با تکمیل پروژه گاپ 
امنیت غذایی کشور با چالش جدی مواجهه خواهد شد، دریای 
خزر ما کوچک و کوچک تر خواهد ش��د و بدتر از همه کشور 
ترکیه و در پش��ت پرده آن رژیم صهیونیستی، کنترل منابع 
آب غرب و شمال غرب کشور را بطور کامل به دست خواهند 

گرفت.
زهرا قریش��ی در گفت وگو با ایلنا، در ارزیابی آب های مرزی 
ای��ران و چالش هایی ک��ه در این حوزه داریم، اظهار داش��ت: 
وضعیت منابع آب فرامرزی کشور در بدترین شرایط خودش 
است. دانش و تجربه کشور در این حوزه بسیار ضعیف هست، 
کارشناس حوزه فرامرزی آب نداریم، چون این بخش نوپا است 
و ه��ر کس تالش می کند خود را با متخصص جلوه دادن این 
حوزه باال بکش��د. این در حالی است که صحبت در خصوص 
آب های فرامرزی نیازمند دو دانش آب و سیاست است که به 
آن هیدروپلیتیک )هیدرو )آب(+ پلیتیک )سیاست(( می گویند. 
دانش هیدروپلیتیک یک علم میان رش��ته ای است؛ نمی توان 
متخصص آب بود و در خصوص هیدروپلیتیک اظهار نظر کرد 
و نمی توان مختصص سیاست بود و در خصوص هیدروپلیتیک 
اظهار نظ��ر کرد. اف��رادی که در کش��ور م��ا هیدروپلیتیک 
بدانند انگشت ش��مار هستند. به جهت اینکه نگاه متخصصان 
هیدروپلیتیک با نگاه مهندس��ان حوزه آب و سیاست مداران 
علوم سیاس��ی متفاوت است و مسئولین کش��ور را غالباً تنها 
دو دسته یعنی مهندسانی که تنها فنی به مسائل می نگرند و 
سیاست مدارانی که تنها به امنیت ملی فکر می کنند، تشکیل 
می دهند؛ صدای متخصصان هیدروپلیتیک که می توانند آینده 
اقدامات همسایگان ایران را پیش بینی کنند و از تبعات فنی و 

سیاسی آن بگویند، شنیده نمی شود، یا نمی خواهند بشنوند.
وی افزود: کش��ور ما در منطقه به شدت پرتنش قرار گرفته 
و مس��ائل به شدت چالش��ی که میان ما و همسایگان وجود 
دارد، ایران را در قبال پیگیری مس��ایل آب و محیط زیس��ت 
فرامرزی به سمت »استراتژی بی تصمیمی« سوق داده است. 
در این راس��تا دولت پیگیری جدی مسائل را به دالیلی چون 
رسیدگی به منافع ملی به تعویق می اندازد تا با همسایگان وارد 
چالش های جدید و موضوعات بحث انگیز نش��ود. بنابراین در 
کنار عدم وجود دانش، در اجرا هم خواست و اراده سیاسی برای 
پیگیری مسایل وجود ندارد. این باعث شده است که مسئولین 
خواسته یا ناخواسته پشت اقدامات همسایگان ما چه در غرب 

و با ترکیه و عراق و چه در شرق با افغانستان باشند.
این پژوهش��گر آب و محیط زیس��ت گفت: اکنون اقدامات 
در خوش��بینانه ترین حالت محدود به مذاکرات بی فایده است 
و بعضا حتی در مقابل مطالبه متخصصان هیدروپلیتیک پشت 
کش��ور همسایه و سدس��از درمی آییم. برای نمونه، مسئولین 
کش��ور ما در پروژه س��د کمال خان در ش��رق کشور به خیال 
آنکه در حال مذاکره با افغانستان بودند، اجازه ندادند این سد 
رس��انه ای شود، خودش��ان نیامدند در رسانه با مردم از تبعات 
سد کمال خان صحبت کنند؛ تا نکند کسی به کشور همسایه 
چیزی بگوید. غافل از آنکه س��کوت مسئولین کشور فقط به 
نفع افغانستان بود. مسئولین کشور ما در پروژه سدهای ترکیه 
در پروژه گاپ س��کوت کردند و تبعات این س��دها را به مردم 
نگفتند. تا نکند کسی به کشور همسایه چیزی بگوید که روابط 
با همس��ایه خراب شود. غافل از آنکه سکوت مسئولین کشور 

فقط به نفع ترکیه است.

فرصت ایران برای احیای 
بازارهای نفتی اروپا 

نماینده پیش��ین ایران در هیئت عام��ل اوپک با بیان 
اینکه روابط سیاس��ی و اقتصادی ایران با عمان در ادوار 
گذش��ته همواره خوب و مس��تحکم بوده و این موضوع 
سبب می ش��ود همکاری دو کش��ور در حوزه انرژی نیز 
تداوم داش��ته باشد، گفت: رابطه کشور با عمان در میان 
کشورهای حاش��یه خلیج فارس نمونه است. محمدعلی 
خطیبی در گفت وگو با ش��انا با اشاره به اینکه عمان در 
سال های گذشته به دنبال همکاری های مشترک با ایران 
در حوزه صادرات گاز، ذخیره س��ازی نفت خام و توسعه 
میدان های نفتی آن هم در س��طح باال بوده است، اظهار 
کرد: متأسفانه این موضوع بنا به دالیل نامعلومی تاکنون 
محقق نشده است. وی افزود: همکاری با عمان در حوزه 
انرژی با توجه به روابط صمیمانه دو کش��ور می تواند در 
آینده به عنوان همکاری های مشترک مطمئن در خارج 

از کشور مطرح شود.
بازارهای جهانی با کمبود عرضه روبه روست

نماینده پیش��ین ایران در هیئت عام��ل اوپک درباره 
برخی اخبار درباره تصاحب مش��تریان نفت خام ایران از 
سوی روسیه با اعمال تخفیف های غیرمعمول در سطح 
بین المللی گفت: هم اکنون با وجود آنکه در فصل پرمصرف 
انرژی به سر نمی بریم، بسیاری از مصرف کنندگان بزرگ 
در دنیا در حال اس��تفاده از ذخیره سازی های راهبردی 
خود هستند که نش��ان می دهد در بازارهای بین المللی 
با کمبود عرضه روبه رو هس��تیم، از این رو ممکن است 
در این باره جابه جایی بازار انجام شود. خطیبی با تأکید 
بر اینکه مس��ئوالن فروش نفت ایران نیز به نظر من باید 
تالش بیش��تری برای فروش نفت خام کش��ور در سطح 
بین الملل بکنند، گفت: با رقابت س��الم می توانیم س��هم 
بیشتری از بازارهای نفت خام را به خود اختصاص دهیم. 
وی اظهار کرد: در س��ال های اخی��ر با توجه به تحوالت 
بین المللی همواره در بازار نفت ش��اهد رقابت های منفی 
و تحریم کش��ورها از س��وی آمریکا بوده ایم، با توجه به 
تحریم های وضع شده علیه روسیه، هم اکنون این کشور 
تمایل زیادی برای جذب بازار نفت کش��ورهای ش��رقی 
یافته اس��ت، از این رو به نظر می رس��د در صورت وجود 
آمادگی ش��رکت ملی نفت باید ضمن حف��ظ بازارهای 
سنتی به فکر بازارهای جدید نیز باشد. نماینده پیشین 
ایران در هیئ��ت عامل اوپک به صادرات قابل توجه نفت 
خام ایران به کشورهای اروپایی پیش از اعمال تحریم ها 
اش��اره کرد و گفت: با توجه به کم اثر شدن تحریم ها به 
نظر می رس��د فرصت خوبی برای احیای بازارهای سنتی 
اروپا فراهم شده است. خطیبی با بیان اینکه ایران نباید 
از بازارهای س��نتی خود در س��ایر نقاط جهان همچون 
آفریق��ای جنوبی به راحتی بگ��ذرد، تصریح کرد: یکی از 
بهترین مش��تریان نفت خام ایران در گذش��ته آفریقای 

جنوبی بوده است.

منابع آگاه خب�ر داده اند، ايران بزرگ ترين پااليش�گاه نفتی ونزوئال با ظرفيت 
۹۵۵ هزار بشکه در روز را تعمير می کند.

رویترز به نقل از ۴ منبع آگاه نوش��ت، ش��رکت های دولتی ایرانی پس از انعقاد قرارداد 
برای تعمیر کوچکترین پاالیش��گاه ونزوئال، برای تعمیر  پاالیشگاه »پاراگوانا«، بزرگ ترین 

پاالیشگاه نفتی این کشور با ظرفیت 955 هزار بشکه در روز آماده شده اند.
این قرارداد، روابط انرژی دو کشور را عمیق  تر خواهد کرد و راه نجاتی برای صنعت نفت 

آسیب دیده ونزوئالست.
یک واحد ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در ماه جاری میالدی 
ی��ک قرارداد ۱۱۰ میلی��ون یورویی )۱۱6 میلیون دالری( با ش��رکت مل��ی نفت ونزوئال 
)PDVSA( برای تعمیر و توس��عه پاالیشگاه ۱۴6 هزار بش��که ای »ال پالیتو« در مرکز 
این کش��ور امضا کرده اس��ت. منابع آگاه گفتند، پروژه بعدی مجتمع پاراگواناست که دو 

پاالیشگاه دارد و در میان بزرگ ترین پاالیشگاه های جهان است.

 

 آگهیفراخواندعوتبهمجمععمومیعادیبهطورفوقالعاده
انجمنجوانانکارآفريناستانقم

 نوبتدوم
بدين وسيله از اعضاء محترم انجمن جوانان کارآفرين استان قم به شماره ثبت 28۰۷ و شناسه 
مل�ی 14۰1۰4228۹6  دع�وت ب�ه عمل م�ی آيد تا در جلس�ه مجمع عمومی عادی ب�ه طور فوق 
العاده)نوبت دوم( انجمن  که در س�اعت 11 روز دوشنبه مورخ 14۰1/۰4/۰6 در محل اتاق بازرگانی 

صنايع معادن و کشاورزی قم برگزار می گردد شرکت نمايند.
دستور کار جلسه :

1- ارائه گزارش عملکرد هيات مديره - خزانه دار و بازرس
2- تصويب عملکرد هيات مديره، صورتهای مالی و تراز منتهی به 13۹۹/12/3۰

3- انتخاب و تصويب روزنامه کثير االنتشار
4- تعيين و تصويب مبلغ وروديه و حق عضويت ساليانه

۵- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هيات مديره 
6- انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

هيات مديره انجمن جوانان کارآفرين اتاق بازرگانی صنايع، معادن وکشاورزی قم

 

 آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
بهشماره:2001005380000010                          

1. نام ش�رکت و نش�اني : ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان مرکزي به نش��اني : اراک ، خیابان امام موسي صدر، امور پش��تیباني با تلفن تماس ۳2226۰۳۳- ۰86-
۰86۳2228۰۳8 در نظر دارد مناقصه عمومي زیر را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.لذا از کلیه ش��رکت هایي واجد صالحیت دعوت به عمل مي 
آید در صورت تمایل نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنا کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، 

مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
2. شرح مختصري از کاال

شرحرديف
خريد انواع تير بتنی گرد)طرح بهارستان(1

3- سپرده شرکت در مناقصه  به مبلغ۳،۳85،6۱۰،۰۰۰ ریال می باشد، مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکي ،ضمانت نامه موسسات بیمه 
گر،گواهي خالص مطالبات قطعي تایید شده   توسط امور مالي شرکت توزیع ،چک تضمین شده بانکي یا واریز وجه به حساب جاري شماره ۷۰۱8۱۱۱۱۳۳۱۱9۴ 

به نام شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي بانک  قرض الحسنه مهر ایران  شعبه امام خمیني اراک ارائه نمایند.
4- به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرردرفراخوان واصل شود و هم چنین به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده هاي 

مخدوش ،سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصي ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۵- مهلت فروش اسناد : از تاریخ درج آگهي نوبت دوم  به مدت 9 روز کاري

مبلغ فروش اسناد : مبلغ 5۰۰۰۰۰ ریال فیش واریزي در وجه سپهر بانک صادرات به شماره ۰۱۰۱8529۱8۰۰۳ شعبه میدان شهدا .
6-مهلت وبازگشايي اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت ۱۳ روز یکشنبه مورخ 29/ ۰۳/ ۱۴۰۱ ، زمان بازگشایي ساعت ۱۱:۱5 روز دوشنبه مورخ 

۱۴۰۱/۰۳/۳۰می باشد.
۷- محل تحويل و بازگشايي: اراک، میدان دارایي، خیابان امام موسي صدر، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزي واحد دبیرخانه .محل بازگشایي: سالن کنفرانس 

شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي.
8- مبلغ برآوردي مناقصه 9۱،۱8۷،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.
۹-سایراطالعات وجزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰2۱۴۱9۳۴ دفتر ثبت نام اراک : ۰86-۳۳2۴52۴8
روابط عمومی شرکت توزيع  نيروی برق استان مرکزي

 شرکت توزيع نيروي برق
 استان مرکزي

 نوبتدوم
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بانک و بیمه خبر4

ثروت آفرینی پایدار برای 
نسل ها، هدف اصلی بیمه رازی

به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، دکتر 
علی جباری به مناسبت سالروز تاسیس بیمه 
رازی ) 28 اردیبهشت ماه( یادداشتی با عنوان 
”ثروت آفرینی پایدار برای نسل ها، هدف اصلی 
بیمه رازی“ به نگارش درآورده که در زیر آمده 
اس��ت؛ سالروز تاس��یس شرکت به عنوان روز 
تولد شخصیت حقوقی و خانواده ای اجتماعی 
و اقتصادی بیمه رازی در بستر جامعه بهانه ای 
اس��ت برای یادآوری مجدد رس��الت و اهداف 
تبینی و همچنین بستن پیمانی مجدد در این 
خان��واده ب��زرگ اجتماعی و اقتصادی با همه 
ذی نفع��ان جه��ت حرکت به س��مت اهداف 
بنیادین- تحقق اهداف استراتژیک و از طرفی 
دیگر ارج نهادن به تالش های مدیران، کارکنان 
و س��هامداران ش��رکت در ۱9 س��ال حرکت و 
فعالیت پیوس��ته در س��اختن سازمانی با برند 
و هویت معتبر در امر خدمات رسانی به گروه 
هدف شرکت – سازمانی تحول گرا و یاد گیرنده، 
با دانش و تجربه مفید در صنعت بیمه کشور 
می باشد. در این فرخنده سالروز تاسیس یادآور 
می گیردم که میثاق خانواده بیمه رازی با گروه 
ذی نفعان ش��رکت تالش خالصانه و هدفمند 
برای تحقق اهداف عالیه و افزایش رضایتمندی 
مش��تریان بیمه رازی می باش��د. امروز به خود 
می بالیم که در یک س��ال گذش��ته ثمره این 
سخت کوشی در کنار حمایت های سهامداران 
و اعضای هیات مدیره، ارتقای شاخص عملکرد 
در کنار درخش��ش نام ش��رکت بیمه رازی به 
عنوان اولین شرکت بخش خصوصی کشور در 
راستای ”ثروت آفرینی پایدار  برای نسل ها“ در 
۱9 سال فعالیت است. اینجانب فرارسیدن 28 
اردیبهش��ت ماه، سالروز تاسیس شرکت بیمه 
رازی را حض��ور یکایک اعضای خانواده بزرگ 
این شرکت اعم از سهامداران ارجمند، اعضای 
هیات مدیران، همکاران و نمایندگان پتالش 
و ارزش آفرین و مش��تریان محترم صمیمانه 
تبریک و شادباش می گویم و آرزو دارم جایگاه 
رفیع ش��رکت در بین ش��رکت های بیمه ای و 
شرکت های برجسته کشور بیش از پیش ارتقاء 

یابد. علی جباری مدیرعامل بیمه رازی

شرکت بیمه دی برنده مناقصه 
بیمه درمان تکمیلی جامعه 

ایثارگری بنیاد شهید شد
شرکت بیمه دی با حضور در مناقصه بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگران برای پنجمین سال 
متوالی توانست به عنوان برنده این مناقصه 
شناخته شود.  به گزارش روابط عمومی بیمه 
دی؛ در مناقصه بیمه درمان تکمیلی خانواده 
شهدا و ایثارگران که با توجه به فرآیندهای 
قانون��ی و زیر نظر نهادهای ناظر و همچنین 
رعایت اصول برگزاری مناقصات برگزار شد، 
ش��رکت بیمه دی توانس��ت با توجه به نرخ 
کارشناسی شده و با تکیه بر زیر ساخت های 
فراهم آمده طی سال های گذشته، به مدت 
یک س��ال دیگر و برای پنجمین س��ال، ارائه 
خدم��ات بیمه ای به جامعه هدف را بر عهده 
بگی��رد. گفتنی اس��ت این ق��رارداد یکی از 
مگاپروژه های بیمه  درمان کش��ور محسوب 
می شود و بیمه دی با وجود شرایط اقتصادی 
و  چالش های متعدد در س��ال های گذش��ته 
توانسته به خوبی فعالیت بیمه گری خود را 
توسعه دهد و خدمت رسانی به این قشر معزز 

در هیچ دوره ای دچار اختالل نشده است.

شعبه ارسباران بیمه آسیا  
افتتاح  شد

ش��عبه ارس��باران بیمه آسیا در شهر اهر  
ب��ا حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 
بیمه آسیا و مقامات محلی این شهر افتتاح 
ش��د. به گزارش روابط عمومي بیمه آس��یا 
از آذربایجان ش��رقی، مس��عود بادین نایب 
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آس��یا 
در آیین افتتاح ش��عبه ارس��باران بیمه آسیا 
در شهرستان اهر، ارائه خدمات با کیفیت و 
متناسب با نیاز جامعه را از اهداف و راهبرد 
بیمه آس��یا برش��مرد و افتتاح شعب جدید 
را در راس��تای ای��ن راهب��رد توصی��ف کرد.   
مدیرعامل بیمه آسیا در ادامه اظهار داشت: 
بیمه آس��یا یک از ش��رکت های خوش��نام و 
توانمند کش��ور اس��ت که با حجم عملیات 
بیمه گری ۱۱/۱۱ درصد، به تنهایی س��هم 
مهم��ی از حجم عملیات بیمه گری کش��ور 
را برعه��ده دارد.   وی می��زان تولی��د ح��ق 
بیمه ش��رکت در س��ال گذشته را ۱2 هزار و 
۷۰۰ میلی��ارد تومان اعالم کرد و گفت: این 
میزان تولید با رش��د 5۴.۴ درصدی همراه 
و از متوس��ط رش��د صنعت بیمه باالتر بوده 
است.  مسعود بادین موفقیت بیمه آسیا در 
صنعت بیمه کش��ور را به دلیل برخورداری 
این ش��رکت از مدیریت حرفه ای و همدل، 
معاونین و مدیران کوش��ا، کارکنان و شبکه 
فروش توانمند دانست.    نایب رئیس هیئت 
مدیره همچنین ارائه طرح های جدید بیمه 
ای و بیمه نامه های ترکیبی و ارائه خدمات 
بیمه آنالین را از ا لویت های بیمه آس��یا در 

سال جاری اعالم کرد.   

پرداخت 54۷۳ میلیارد ریال 
تسهیالت بانک توسعه تعاون به 

مددجویان نهادهای حمایتی
بان��ک توس��عه تع��اون بخ��ش مهمی از 
تس��هیالت اش��تغال پای��دار روس��تایی و 
عش��ایری را ب��ه معرفی ش��دگان نهادهای 
حمایت��ی اختصاص داده اس��ت. به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک توس��عه تع��اون، این 
بانک در طرح ملی اش��تغال پایدار روستایی 
و عش��ایری در حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال 
تس��هیالت پرداخت کرده اس��ت که از این 
میزان حدود 5۴۷۳ میلیارد ریال به معرفی 
ش��دگان نهادهای حمایتی اختصاص یافته 
است. از ناحیه این میزان تسهیالت پرداختی 
۱2 هزار و 9۳6 طرح توس��ط مددجویان در 
سراس��ر کشور راه اندازی شده است. بررسی 
عملکرد شعب بانک توسعه تعاون در سراسر 
کش��ور نش��ان می دهد، استان فارس با ۷9۴ 
طرح، خراس��ان رضوی ب��ا ۷8۳، آذربایجان 
ش��رقی با ۷۴۰، کرمانش��اه با 6۷۱ و کرمان با 
585 ط��رح در رتبه ه��ای اول تا پنجم تعداد 
طرح های مش��مول پرداخت تسهیالت قرار 
دارند. میزان تسهیالت پرداختی بانک توسعه 
تعاون به مددجویان نهادهای حمایتی نیز تا 
نیمه اردیبهشت سال جاری به بیش از 5۴۷۳ 

میلیارد ریال رسیده است. 

 حضور بانک تجارت در
 سومین همایش اقتصاد صنایع 

پالستیک ایران
بانک تجارت با حضور در سومین همایش 
مل��ی اقتص��اد صنایع پالس��تیک در ایران 
خدمات خود را به فعاالن اصلی این صنعت 
کشور معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی 
بانک تجارت، س��ومین همایش ملی اقتصاد 
صنایع پالس��تیک در ای��ران با حضور بانک 
تجارت، طی روزهای دوم و س��وم خردادماه 
در مح��ل هت��ل المپیک در ح��ال برگزاری 
است.  مرعشی رئیس اداره بانکداری تجاری 
ب��ه هم��راه جمعی از کارشناس��ان این اداره 
روز دوش��نبه دوم خردادماه با حضور در این 
همایش به معرفی خدمات و محصوالت قابل 
ارائ��ه بانک تجارت به فعاالن کلیدی صنعت 
پالستیک پرداختند.  بانک تجارت به عنوان 
بانک نخس��ت صنعت پتروش��یمی کشور با 
هدف ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تولید 
با مغتنم دانس��تن حضور در این همایش در 
نظر دارد از طریق برقراری ارتباط مستحکم 
با صنایع پایین دس��تی پتروشیمی ازجمله 
فعاالن صنعت پالس��تیک ایران طرح تامین 
مال��ی زنجیره تولید SCF را برای این حوزه 

اقتصاد کشور عملیاتی سازد.  

امیر لعلی مدیر روابط عمومی 
بانک سینا شد

سرپرست بانک سینا در حکمی امیر لعلی 
را به سمت مدیریت روابط عمومی بانک سینا 
منصوب کرد. به گزارش روابط عمومی بانک 
سینا؛ امیر لعلی با حکم دکتر صفایی مزید به 
عنوان مدیر روابط عمومی این بانک معرفی 
شد. در بخشی از این حکم آمده است: » نظر به 
تعهد، تخصص و تجربه جناب عالی، به موجب 
این حکم، به س��مت مدیریت روابط عمومی 
بانک سینا منصوب می شوید؛ تا با بهره مندی 
از دانش و تجربه خود، این بانک را در دستیابی 
به اهداف ترس��یم ش��ده یاری رسانید.« امیر 
لعلی مدیر جدید روابط عمومی بانک سینا با 
سابقه طوالنی مطبوعاتی و مدیریت فرهنگی 
در رسانه های کشور، سابقه فعالیت به عنوان 
مدیریت روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
مدیری��ت روابط عمومی بیمه تعاون و مدیر 
امور روابط عمومی و ارتباط با مشتریان بانک 

دی را در کارنامه کاری خود دارد.

 در ارائه خدمات به مردم 
حریص باشید

 مدیرعامل موسسه اعتباری ملل در جمع 
کارکنان استان های گیالن، آذربایجان شرقی 
و غربی و اردبیل از تالش همکاران در تحقق 
اهداف س��ال ۱۴۰۰ تش��کر و قدردانی کرد  
حجت االس��الم ج��وادی ضمن بیان حدیثی 
از امام رضا)ع( گفت: در برآوردن درخواس��ت 
مردم حریص باشید و نیاز های بانکی آنها را در 
اسرع وقت رفع کنید.  ایشان در ادامه افزودند: 
اس��تانهای گیالن،آذربایجان شرقی و غربی 
واردبی��ل به دلیل برخورداری از ظرفیت های 
موجود گردشگری،صنعتی وتجاری، مستعد 
رشد و توسعه سهم بازاربرای موسسه خواهند 
بود.  مدیرعامل موسسه اعتباری ملل خاطرنشان 
کرد : بازاریابی هدفمند و متقابل با بنگاه های 
اقتصادی ،تولیدی و خدماتی زمینه ساز ورود 
مش��تریان جدید به موسسه می شود. ایشان 
با اشاره به فرصت استثنایی صندوق سرمایه 
گذاری اعتماد ملل برای جذب سرمایه گذاران 
حقیق��ی و حقوقی گفت :امکانات صندوق را 
برای شرکت های حقوقی و اشخاص حقیقی 
بیان کنید زیرا این صندوق می تواند جایگزین 

خوبی برای سپرده های بانکی آنها باشد. 

خبرخبر

 رشنوادی: موفقیت فروردین ماه را باید در ۱۲ ماه سال تکرار کنیم
مدیرعامل بیمه سرمد گفت: سیاست جدی ما 
در س��ال ۱۴۰۱، توجه به فروش آنالین بیمه نامه 
و افزایش سهم فروش آنالین در پرتفوی شرکت 
است. به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، دومین 
جلسه شورای مدیران این شرکت در سال ۱۴۰۱ 
ب��ا حض��ور معاونان و مدیران برگزار ش��د. یعقوب 
رشنوادی گفت: در ماه های اخیر خبرهای بسیار 
مثبتی از تحوالت بیمه سرمد در رسانه ها منتشر 
می شود و امروز تصویر مناسبی از برند شرکت در 
افکار عمومی ش��کل گرفته اس��ت که می تواند به 
س��رمد در ادامه راه کمک کند. وی افزود: س��رمد 
هنوز با نقطه قابل قبول فاصله زیادی دارد اما روند 
فعالیت های ش��رکت در ماه های اخیر بسیار روند 
خوبی بوده اس��ت و انتش��ار اخبار خوب از شرکت 
نیز محصول همین روند رو به رشد و تغییر فضای 
ش��رکت اس��ت. مدیرعامل بیمه سرمد با اشاره به 
عملکرد مطلوب ش��رکت در فروردین ماه، گفت: 
عملکرد ش��رکت در جذب پرتفوی در فروردین 
موفقیت آمی��ز ب��وده، اما این کافی نیس��ت و باید 
روند موفقیت ش��رکت در ۱2 ماه س��ال ادامه پیدا 
کند و تالش کنیم تمرکزمان را بر روی اهدافمان 

حفظ کنیم. رش��نوادی خاطر نش��ان کرد: سرمد 
باید به روزهای خوب خود بازگردد و بتواند سهم 
خ��ود را در ب��ازار بیمه کش��ور تثبیت کند. وی به 
تدوین برنامه راهبردی ش��رکت نیز اش��اره کرد و 
گفت: برنامه راهبردی شرکت، میثاق نامه ما برای 
تحقق اهدافمان است و همه مدیران ارشد شرکت 

باید به آن پایبند باش��ند و برای اجرای آن برنامه  
عملیاتی داشته باشند. مدیرعامل بیمه سرمد یکی 
از بخش های مهم برنامه راهبری شرکت را افزایش 
سهم فروش آنالین دانست و گفت: توجه به فروش 
آنالین بیمه نامه، سیاس��ت جدی ما در سالجاری 
ب��وده و افزایش س��هم ف��روش آنالین در پرتفوی 

ش��رکت را با قدرت پیش می بریم. رش��نوادی به 
ض��رورت ارائه طرح های نوآورانه هم اش��اره کرد 
و گفت: بخش مهمی از بودجه ش��رکت در س��ال 
۱۴۰۱ در راس��تای برنام��ه راهب��ردی، به بخش 
تحقیق و توسعه اختصاص یافته است تا بتوانیم با 
ارائه طرح های نوآورانه بیمه ای، از بازار مستعدی 
ک��ه در کش��ور در این زمینه وج��ود دارد، نهایت 
بهره را ببریم. مدیرعامل بیمه س��رمد همچنین 
با تاکید بر اینکه س��رمد در مس��یر پیشرفت قرار 
گرفته است، گفت: سال ۱۴۰۱ از این نظر که نقطه 
اتصال بین دو برنامه راهبردی س��ه س��اله شرکت 
اس��ت، سال بس��یار مهمی برای سرمد محسوب 
می شود و باید برنامه های خود را به ویژه در حوزه 
فروش آنالین و توسعه شبکه فروش به طور جدی 
پیگیری کنیم. وی افزود: سال ۱۴۰۱ می تواند آغاز 
یک دهه پرفروغ برای بیمه سرمد باشد. در ادامه 
این جلسه، علی آفرین، مدیر بیمه های اشخاص، 
حسن پورحسینی مدیر بیمه های آتش سوزی و 
باربری و حس��ین پایندانی مدیر امور اس��تان ها و 
شبکه فروش، برنامه های حوزه خود را برای سال 

۱۴۰۱ تشریح کردند.

مدیرعام��ل بانک مس��کن از واریز بیش از ۱5 
هزار میلیارد تومان از سوی متقاضیان نهضت ملی 
مس��کن خبر داد. به گزارش پایگاه خبری بانک 

مس��کن-هیبنا، محمود شایان مدیرعامل بانک 
مسکن در گفت وگو با خبرگزاری مهر آخرین آمار 
طرح نهضت ملی مسکن تا تاریخ 29 اردیبهشت 
امس��ال را اعالم کرد و اظهار داش��ت: بر این اساس 
۴28 هزار و ۳۳ فقره تعداد حساب های افتتاح شده 
نهضت ملی مس��کن به ش��مار می رود.  وی با بیان 
اینکه تا کنون 2۰ هزار و ۱۷6 فقره ازحساب های 
افتتاح ش��ده، فسخ ش��ده اند افزود: مجموع مبلغ 
واریزی توسط متقاضیان ۱55 هزار و ۷6۰ میلیارد 
ریال )بیش از ۱5 هزار میلیارد تومان( بوده است.  به 
گفته این مقام مسئول ارشد شبکه بانکی، تاکنون 
8 هزار و 52۱ میلیارد تومان از منابع نهضت ملی 

مسکن از حساب برداشت و به مجریان پروژه های 
مس��کنی پرداخت ش��ده اس��ت.  وی در خصوص 
تسهیالت بانکی طرح نهضت ملی مسکن یادآور 
ش��د: تا کنون ۱9 هزار و 2۷ پروژه س��اخت و س��از 
مس��کن برای دریافت تس��هیالت به بانک معرفی 
شده اند؛ ولی تعداد واحدهای معرفی شده جهت 
اخذ تس��هیالت 2۷۷ هزار و 88۰ واحد مسکونی 
هستند.  شایان با بیان اینکه تاکنون برای ۳ هزار 
و 58۰ پ��روژه از ط��رح نهض��ت ملی به مبلغ 2۳ 
هزار و ۴22 میلیارد تومان قرارداد منعقد ش��ده 
تصریح کرد: مبلغ سهم الشرکه پرداختی از محل 
تسهیالت 6 هزار و 2۳۳ میلیارد تومان است.  وی با 

تأکید بر اینکه سهمیه اعالمی توسط بانک مسکن 
جهت اعطای تس��هیالت به واحدهای مس��کونی 
طرح نهضت ملی مس��کن 2۱۰ هزار واحد بوده 
که بانک مسکن در حال حاضر اعطای تسهیالت 
به بیش از 22۷ هزار واحد یعنی بیش از سهمیه 
ابالغی را اقدام کرده، گفت: بانک مسکن در سال 
۱۴۰۰ بیش از ۷6 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت کرد که در تاریخ بانک مسکن بی سابقه 
بوده و نس��بت به س��ال 99 بیش از ۱۰۰ درصد 
رشد مصارف داشته است.  مدیرعامل بانک مسکن 
تصریح کرد: در سال گذشته )۱۴۰۰( منابع بانک 

نیز بیش از ۴۳ درصد رشد داشته است.

مدیر امورش��عب و نمایندگان بیمه تجارت نو 
اذع��ان داش��ت ب��ا توجه به تاس��یس ش��عب در 
ش��هرهای یاس��وج، خرم آباد و زاهدان در س��ال 
۱۴۰۰، شرکت بیمه تجارت نو در تمام استان ها 
حضور داشته و این افتخار را دارد که به تمام بیمه 
گذاران خود در سراس��ر کش��ور خدمات بیمه ای 
ارائه دهد. به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو 
؛ قاسم قشقاوی رویکرد مدیریت تحت امر خود را 
را برگرفته از سیاست های کالن شرکت دانست و 
گفت: درخصوص افزایش تعداد شعب در سطح 
کشور به هیچ عنوان هیجانی عمل نکرده و حتما 
بر اس��اس صرفه و صالح ش��رکت و بهره مندی 
از ظرفی��ت ه��ای بیمه ای در خصوص تاس��یس 
ش��عب جدید اقدام خواهیم نمود.  وی همچنین 
در خصوص نیروی انسانی شعب افزود نیروهای 

جوان و کارآمد در ش��عب سراس��ر کشور مشغول 
به کار بوده که قطعا جز س��رمایه های ارزش��مند 
ش��رکت تلقی می ش��وند و به لحاظ توانمندی در 
باالترین سطح قرار دارند.  وی در خصوص جذب 
نیروی انس��انی در س��طح شعب اشاره کرد که هر 
گونه جذب نیرو در حوزه ش��عب صرفا بر اس��اس 
چارت مصوب بوده و از میان متقاضیان همکاری 
ط��ی فراین��د جذب م��دون و آزمون های علمی 
اقدام خواهد شد .  مدیر امور شعب و نمایندگان 
ش��رکت بیمه تجارت نو، ب��ا اعالم این مطلب که 
پایش مستمر در دستور کار این مدیریت است، 
گفت: پایش س��ه ماهه ش��عب بر مبنای شاخص 
تحقق بودجه و پرتفوی اعالمی انجام می ش��ود 
یعنی یک پایش براس��اس عملکرد ماه به ماه هر 
ش��عبه و مقایس��ه آن با بودجه ابالغی و همچنین 

مقایسه رشد شعبه نسبت به مشابه سال قبل در 
همان بازه زمانی انجام می ش��ود. در این بررس��ی 
در صورت نیاز به روند اصالحی توصیه های الزم 
ابالغ و عملکرد ش��عبه مجدد مورد ارزیابی قرار 
میگیرد. عالوه براین نوع نظارت ، پایش جدی و 
کلی در پایان هرسال و براساس پنج شاخص اصلی 
بیم��ه گری، مال��ی، ترکیب پرتفوی، بهره وری و 
کیفیت شبکه فروش انجام که ۱۷ زیر شاخص هم 
برای آن تعیین و صورت می پذیرد.  و در نهایت 
برهمین اساس کارنامه هر شعبه صادر می گردد.  
به اعتقاد قشقاوی، پایش شعب از سوی مدیریت 
امور شعب و نمایندگان به شعبه کمک می کند 
ت��ا خ��ود را با بودجه ابالغی وفق داده و همانگونه 
که گفته ش��د در صورت نی��از اقدامات اصالحی 
را صورت دهد.  وی، درخصوص توانمندس��ازی 

نیروی انس��انی در شرکت بیمه تجارت نو، گفت: 
با توجه به هماهنگی صد در صدی ارتباط خوب با 
مدیریت آموزش گام های مثبتی در سال ۱۴۰۰ 
برداشته شد و برای سال ۱۴۰۱ تقویم آموزشی 
منظمی ایجاد ش��ده اس��ت که هم در حوزه امور 
شعب و هم در حوزه امور نمایندگان این اتفاق با 
محوری��ت آموزش فنی، بازاریابی، عمر و فناوران 

رقم خواهد خورد.  

مجموع واریزی های متقاضیان نهضت ملی مسكن 15 هزار میلیارد تومان شد

شعب توانمند، نقطه قوت بیمه تجارت نو

در راس��تای رفاه حال مش��تریان و کاهش مراجعه حضوری به 
ش��عبه ها، کارت های نقدی بانک پاسارگاد که تاریخ انقضای آن ها 
از ابتدا تا انتهای خرداد ماه س��ال ۱۴۰۱ اس��ت، به مدت یک س��ال 
تمدید ش��د. به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، از این پس 
مش��تریان هنگام اس��تفاده از درگاه های پرداخت، باید در بخش 

س��اِل تاری��خ انقض��ای کارت، ب��ه جای عدد ۰۱، ع��دد ۰2 را وارد 
کنند. همچنین مش��تریانی که از س��امانه های بانکداری مجازی 
یا همراه بانک اس��تفاده می کنند باید نس��بت به ویرایش اطالعات 
کارت های خود بر این اس��اس اقدام فرمایند.  الزم به ذکر اس��ت 
هم میهن��ان عزی��ز می توانند اکث��ر امور بانکی خود را با بهره مندی 

از انواع خدمات بانکداری الکترونیک بانک پاس��ارگاد انجام داده و 
از مراجعه غیرضروری به ش��عبه ها خودداری کنند. مرکز مش��اوره 
و اطالع رس��انی بانک پاس��ارگاد به شماره  تماس8289۰ و سامانة 
CRM در سایت این بانک به آدرس www.bpi.ir/crm آماده ی 

پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

اعتبار کارت های نقدی بانک پاسارگاد (با تاریخ انقضای خرداد ماه۱4۰۱) تمدید شد
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سال چهارم

تاکید مدیرعامل بیمه سرمد بر افزایش سهم فروش آنالین

مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران گفت: 
ای��ن بانک به عن��وان حامی اقتصاد دانش بنیان، 
آماده اس��ت از صنعت پلیمری کش��ور به عنوان 
صنعتی دانش بنیان، بالغ و توسعه یافته حمایت 
کند. به گزارش روز س��ه ش��نبه اگزیم نیوز، دکتر 
سیدعلی حسینی در سومین همایش ملی اقتصاد 
صنایع پالس��تیک در ایران، افزود: اواخر س��ال 
گذش��ته طی قرارداد مش��ترکی که بانک توسعه 
صادرات ایران با صندوق پژوهش و نوآوری نفت 
امضا کرد، مقرر شد بالغ بر 2۰ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان و نوآور حوزه 
نفت اختصاص یابد که این امر فرصت مناس��بی 

برای بهره مندی شرکت های پلیمری است. وی بر 
لزوم توسعه دانش و فناوری در حوزه پلیمر تاکید 
کرد و اظهار داش��ت: کماکان برای ارتقا صنعت 
پلیمر، نیازمند دانش فنی خارجی هستیم اما این 
ظرفیت وجود دارد که تمرکز حمایت و  تامین مالی 
صنایع دانش بنیان در راستای شکوفایی شرکت 
هایی باشد که در این حوزه فعالیت می کنند. وی، 
کیفیت باال، تنوع و حجم تولید محصوالت پلیمری 
کشور را از امتیازات صادراتی مهم صنعت پلیمر 
خواند و گفت: بی تردید پس از ایجاد گشایش های 
بین المللی شاهد جهش صادراتی چشمگیر در 
این صنعت خواهیم بود. مدیرعامل بانک توسعه 

صادرات ایران اظهار داش��ت: این بانک خدمات 
مختلفی اعم از تس��هیل گش��ایش LC داخلی، 
خرید دین اعتبار اسنادی داخلی و تامین سرمایه 
در گ��ردش را به ش��رکت های پلیمری صادرات 
مح��ور ارائه می ده��د. وی با اعالم آمادگی بانک 
توسعه صادرات ایران برای حمایت مالی از فعاالن 
صنایع پالستیک جهت ورود به بازارهای صادراتی 
جدید، تصریح کرد: این بانک همچنین خدماتی 
چ��ون صدور ضمانتنامه، ارائه خدمات صرافی به 
صادرکنندگان صنعت پالستیک، تامین مالی از 
طری��ق اوراق گام و حمای��ت از زنجی��ره صادرات 
محصوالت پالس��تیکی را به مش��تریان فعال در 

این بخش ارائه می دهد.یادآور می شود، سومین 
همایش ملی اقتصاد صنایع پالس��تیک در ایران 
دوم و سوم خردادماه جاری با حضور اقتصاددانان، 
فعاالن عرصه پلیمر و عالقه مندان به  این صنعت 

در محل هتل المپیک تهران برگزار شد.

آمادگی بانک توسعه صادرات برای اعطای تسهیالت به صنایع پلیمری دانش بنیان

مدیر روابط عمومی بانك ایران زمین:

طی چند س��ال اخیر حتما کلمه نئوبانک به 
گوش تان خورده اس��ت. سرویس��ی نوپا که راهی 
اس��ت برای تس��ریع ارائه خدمات بانکی و ارزش 
افزوده در حوزه های مختلف به مش��تریان تا در 
کمترین زمان بتوانند با استفاده از خدمات ترکیبی 

سرویس های مورد نظر خود را دریافت کنند. 
به گزارش روابط عمومی؛ بانک ایران زمین نیز 
همانند تعدادی از بانک هایی که این سرویس را 
در اختیار مش��تریان خود ق��رار داده اند، چندی 

پیش از نسخه اولیه نئوبانک خود با نام نئوبانک 
هوش��مند فردا رونمایی کرد. البته با این تفاوت 
که بانک ایران زمین با همکاری ش��رکت آرمان 
وفاداری آریا به عنوان بازوی فناوری این بانک و 
مشارکت هلدینگ های وب یکی از مجموعه های 
فعال در حوزه صنعت ارتباطات، توانست سرویسی 
فراتر سرویس های بانکی ارائه کند.  به گفته سید 
محمد حس��ین استاد مدیر روابط عمومی بانک 
ایران زمین،  »فردا بانک« یک مزیت رقابتی مهم 
دارد،  که بر این اس��اس ایجاد بس��تر و زیرساخت 
الزم با هدف ارائه خدمات سفارش��ی و ش��خصی 

سازی شده برای صنایع مختلف از جمله مجموعه 
هلدینگ های وب که بتوانند به صورت تخصصی 
س��رویس ها و خدمات ش��ان را به مشتریان خود 
ارائه دهد، در دستور کار قرار گرفته است.  مدیر 
روابط عمومی بانک ایران زمین افزود: زمانی که 
یک بانک خدمات نئوبانک خود را محدود به امور 
بانکی س��اده همچون انتقال وجه یا خرید ش��ارژ 
کند، دیگر نئوبانک نیست و تنها یک همراه بانک 
برای کاربران اس��ت. اما زمانی که یک صنعت یا 
تولیدکننده خاص وارد پروژه شود، باعث می شود 
خدمات ویژه و ارزش افزوده در حیطه فعالیت آن 

مجموعه هم در دس��ترس مش��تریان قرار گیرد و 
این همان مزیت رقابتی فردا بانک با سایر نئوبانک 
ها است. استاد خاطرنشان کرد: در آینده نزدیک 
ارائه سرویس نئوبانک ها باید در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی گسترش پیدا کنند. بانک ها 
با مشارکت صنایع، تولیدکنندگان و شرکت های 
مختلف داخلی و خارجی باید بس��تری را ایجاد 
کنند تا مش��تریان و کاربران حوزه های مختلف 
جامع��ه بتوانند س��رویس ها و خدم��ات را از این 
مجموع��ه ها در بس��تر ام��ن بانکی و در کمترین 

زمان دریافت کنند.

آینده نئوبانک ها، ارائه سرویس در شبکه های اجتماعی است

روزنامه صبح ایران
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مع�اون بان�ک، بيمه، و ش�رکت های 
دولت�ی وزارت اقتص�اد و ام�ور دارايی 
س�وددهی  وضعي�ت  تش�ريح  ضم�ن 
ش�رکت ه�ای دولت�ی گف�ت: ارزيابی 
عملکرد ش�رکت های دولتی که وظايف 
حاکميتی دارند، ص�رف زيان ده بودن 
نمی ت�وان معي�ار خوبی برای بررس�ی 

عملکرد آنها باشد.
به گزارش مهر، س��ید عباس حس��ینی با 
بی��ان اینکه در ایران بخ��ش دولتی یکی از 
مهم تری��ن بازیگران حوزه اقتصادی اس��ت 
و انتش��ار صورت های مالی این ش��رکت ها 
می تواند فرصت خوبی برای بررسی دقیق تر 
عملک��رد آنها و نظ��ارت مردمی ایجاد کند، 
گفت: اطالعات این ح��وزه مربوط به حوزه 
دولت��ی و نهاده��ای عموم��ی غی��ر دولتی 
و ش��رکت های تاب��ع آنها اس��ت. در بخش 
دولتی، سالهای سال مجامع شرکتها برگزار 
می شد اما اطالعات آن در اختیار عموم قرار 
نمی گرفت و مصوبات مجامع مورد بررس��ی 

قرار نمی گرفت.
حسینی با بیان اینکه در کل ۴5۱ شرکت 
دولتی ک��ه بانک ها و بیمه ه��ای دولتی نیز 
شامل آنها اس��ت وجود دارند، گفت: از این 

تع��داد ۳۷9 ش��رکت دارای ردیف بودجه و 
۷2 شرکت فاقد ردیف بودجه هستند. 29۷ 
شرکت فرعی و 8۱ شرکت اصلی را در بین 
ش��رکتهای دارای ردیف در بودجه داریم. از 
بین کل ش��رکت های دولتی ۳5۱ ش��رکت 
فعال هس��تند که مابقی یا در حال تس��ویه 
و یا غیر فعال هستند. از بین شرکتهایی که 
فاقد ردیف در بودجه هستند. 8 شرکت مادر 

تخصصی و 6۴ شرکت تابعه وجود دارد.
حس��ینی تصری��ح ک��رد: در س��ال 99 
ح��دود ۱۴9 گ��زارش تک��راری در جریان 

حسابرس��ی های مس��تقل داده شده است. 
بنده��ای تک��راری در صورت ه��ای مال��ی 
شرکتهای دولتی بسیار زیاد است که نشان 
می دهد ک��ه بودجه ای به صورت س��نواتی 
پرداخت می شود. مهم ترین ایرادات مربوط 
به 62 شرکت مادر تخصصی در صورت های 
مالی براساس حسابرس��ی های مستقل، به 
مطالبات راکد و سنواتی )حدود ۱5 درصد(، 
عدم دریافت تاییدیه ها و عدم مستند سازی 

مربوط می شود.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنش��ان کرد: کل 

بدهی ه��ای ش��رکت های دولتی در س��ال 
۱۳99 برابر س��ه هزار ه��زار میلیارد تومان 

بوده است 
وی با اشاره به تکلیف قانونی برای انتشار 
صورت ه��ای مالی و پیامده��ای منفی عدم 
شفافیت گفت: قانون شهرداری ها را تکلیف 
کرده است تا اطالعات مربوط به شرکتهای 
تبعه خود را منتش��ر کند ام��ا این اتفاق به 
تازگ��ی رخ داده و اطالع��ات کل نهادهای 
زی��ر مجموع��ه نهاده��ای عمومی منتش��ر 
نش��ده امکان ارائه گزارش تجمیع شده آنها 
وجود ندارد. از بین ۱۳2 ش��رکت مربوط به 
نهاده��ای عمومی اطالعت یک ش��رکت در 
بنیاد شهید، علی رغم شرکت های متعدد و 
شهرداری ها سه شرکت را منتشر کردند که 
از آنها می خواهیم اهتمام بیش��تری به این 

مسأله داشته باشند.
 ۱5 آزاد  مناط��ق  اف��زود:  حس��ینی 
ش��رکت، بانک ه��ای دولتی ۳9 ش��رکت و 
فدراس��یون های ورزشی ۳۱ شرکت منتشر 
شده اس��ت همچنان شرکت ملی پاالیش و 
پخش ک��ه بخش��ی از آن می تواند به دلیل 
تحریم ها باشد به بانک مرکزی متصل نشده 

است.

شهرداری و بنیاد شهید صورت مالی شرکت های خود را منتشر نمی کنند
معاون وزیر اقتصاد:

اقتصـاد کالن
روزنامه صبح ایران

مديرعامل بانک س�په از واگذاری ۵۰ هزار ميليارد تومان دارايی ها و شرکت های 
زيرمجموعه اين بانک در سال جاری خبر داد.

آیت اله ابراهیمی  اظهار داشت: در راستای واگذاری تصدی ها و اموال بانک ها امسال برنامه 
داریم حدود 5۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های بانک و شرکت ها و سهام مختلف را واگذار 
کنیم، این واگذاری ها ش��امل دارایی، زمین، س��اختمان و شرکت ها است که در سه ماه اول 
امس��ال ۱2 هزار میلیارد تومان دارایی واگذار می ش��ود و تا آخر س��ال این رقم به 5۰ هزار 

میلیارد تومان می رسد.
وی همچنی��ن در مورد قانون چک گفت: مجموعه ای از اقدامات توس��ط بانک مرکزی در 
چند ماه گذشته اعالم شده است که این اقدامات آرام آرام در بانک ها پیاده سازی می شود و 

ما در این زمینه عقب ماندگی نداریم.
مدیرعام��ل بانک س��په در مورد اعطای وام با اعتبارس��نجی عنوان کرد: همه مش��تریان  

اعتبارسنجی می شوند ممکن است افرادی را بشناسیم ولی سابقه ای در اعتبارسنجی نداشته 
باش��ند باید این مفاهیم توس��عه پی��دا کند و وام های بدون ضامن رابط��ه مردم و بانک ها را 

شفاف می کند.
ابراهیمی در مورد سیس��تم یکپارچه بانکداری گفت: سیستم دیجیتالی در کل بانک سپه 
پیاده ش��ده و همه فرایندها مکانیزه ش��ده اند و خدمات به مشتریان در قالب سیستم واحد 

ارائه می شود.
وی افزود: بانک های ادغامی قباًل هر کدام سیس��تم مس��تقلی داش��تند و اکنون با ایجاد 
سیس��تم یکپارچه خدمات به س��هولت انجام می ش��ود تا مردم به س��هولت به این س��امانه 
دسترس��ی داشته باشند.  مدیرعامل بانک سپه اظهار داشت: ۱۰۱ میلیون حساب، در بانک 
س��په اس��ت که نیازمند به نظام یکپارچه داشت. در حال حاضر همه شعب در سراسر کشور 

با  آرم بانک سپه فعالیت می کنند.

واگذاری 5۰هزار میلیارد تومان دارایی و شرکت های بانک سپه 
خبر

خبر
۲۷۰ هزار میلیارد تومان ؛ مطالبات معوق 

نظام بانکی
استمهال بدهی تسهیالت 
گیرندگان ، دلیل ایجاد 

بدهکاران بانکی است
مدی��رکل دفتر امور بانکی و بیم��ه وزارت اقتصاد کل 
مطالب��ات غیرجاری )معوق( ش��بکه بانکی را 2۷۰ هزار 
میلی��ارد توم��ان اعالم ک��رد و گفت: اس��تمهال بدهی 
تس��هیالت گیرندگان مهم ترین دلی��ل ایجاد بدهکاران 
بانکی اس��ت. به گزارش ایرنا، »قربان اسکندری« اظهار 
ک��رد: کل مطالبات غیرجاری ش��بکه بانکی 2۷۰ هزار 
میلی��ارد تومان و کل دارایی ش��بکه بانکی ۷6۰۰ هزار 
میلیارد تومان اس��ت که نتیجه تقسیم این دو عدد ۳.5 
درصد می ش��ود. وی ادام��ه داد: تس��هیالت غیردولتی 
بانک ه��ا ۳۴۰۰ هزار میلیارد توم��ان )۴5 درصد دارایی 
ش��بکه بانکی( است و تس��هیالت غیرجاری 2۷۰ هزار 
میلیارد تومان و س��ایر دارایی شبکه بانکی ۱8۰۰ هزار 
میلیارد تومان اس��ت که 2۳ درصد، بدهی بخش دولتی 
به نظ��ام بانکی ۴۳۰ هزار میلی��ارد تومان و 5.5 درصد 
کل دارایی بانک ها اس��ت. این مقام مسوول با طرح این 
س��ؤال که بنگاه زیان ده چگونه خلق نقدینگی می کند، 
افزود: چرخه امحای نظام بانکی خراب است و علت این 
خلق نقدینگی در شرایط فعلی و ساختار موجود به این 
صورت اس��ت که ۱۱ تا ۱۳ درصد رشد نقدینگی نتیجه 
وضع موجود اس��ت و باید بررس��ی کرد ک��ه ۳۰ تا ۳۳ 
درصد مابقی چگونه ایجاد می ش��ود. مدیرکل دفتر امور 
بانکی و بیمه وزارت اقتص��اد درباره دلیل ایجاد بدهکار 
بانک��ی گفت: اس��تمهال بده��ی تس��هیالت گیرندگان 
مهم ترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی اس��ت. وی اظهار 
داش��ت: چنانچه نرخ سود بانکی افزایش یابد تولید ضرر 
نمی کند، زیرا با افزایش نرخ س��ود بین بانکی تقاضا برای 
تسهیالت کم خواهد شد و درنتیجه فشار بر منابع بانکی 
کم می شود و با کم فشار بر منابع بانکی نقدینگی ایجاد 
نمی ش��ود و درنتیجه تورم نیز رش��د نخواهد داشت. به 
گفته اس��کندی، دلیل به وجود آم��دن بدهکاران بانکی 
تش��ویق مردم به عدم بازپرداخت تسهیالت است به این 
صورت که به جای مجازات بدهکاران بارها به آنها فرصت 
داده می ش��ود تا بدهی خود را بپردازند. وی دلیل دیگر 
ایجاد بدهکاران بانکی را شوک ارزی و اقتصادی در بازار 
را بیان کرد و گفت: تولیدکننده تسهیالت ارزی دریافت 
می کند در حالی که درآمد ریالی دارد و با نوسانات ارزی 
دیگر توان بازپرداخت ندارد. مدیرکل دفتر امور بانکی و 
بیمه وزارت اقتصاد دو راهکار برای عدم ایجاد بدهکاران 
بانکی بیان کرد و گف��ت: اصالح بودجه و خروج نفت از 
بودجه سالیانه و شناسایی تضاد منافع در نظام بانکی را 

در مقابله با ایجاد بدهکاران بانکی مؤثر دانست.

رئیس سازمان ثبت اسناد اعالم کرد:
سند فیزیکی امالک و اراضی 

حذف می شود
بابایی رئیس س��ازمان ثبت اس��ناد و ام��الک گفت:با 
اجرای طرح الکترونیکی شدن اسناد جعل اسناد منتفی 

خواهد شد و امنیت اسناد باال خواهد رفت.
به گ��زارش »انتخاب«؛وی گفت: در راس��تای راهبرد 
هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایند های ثبتی، در 
آینده نزدیک تمامی اس��ناد ارض��ی و امالک به صورت 
الکترونیک��ی ص��ادر خواهد ش��د و بعد از صدور س��ند 
در س��امانه بارگذاری می ش��ود و ام��کان روئیت انالین 

سازمان ها و بانک ها امکان پذیر است.
به گفته بابایی با اجرای طرح الکترونیکی شدن اسناد 
جعل اسناد منتفی خواهد شد و امنیت اسناد باال خواهد 

رفت.

افزایش تسهیالت پرداختی 
بانک ها در فروردین

 تس��هیالت پرداختی بانک ها طی فروردین ماه س��ال 
۱۴۰۱ مبل��غ ی��ک ه��زار و ۴26 ه��زار میلی��ارد ریال 
)9/۱.۴26ه��زار میلیارد ریال( اس��ت که در مقایس��ه با 
دوره مش��ابه س��ال قبل مبلغ 265.۳ هزار میلیارد ریال 

معادل 22.8 درصد افزایش داشته است.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بان��ک مرک��زی، از کل 
تسهیالت پرداختی، مبلغ یک هزار و ۳۱2 هزار میلیارد 
ریال )۷/۱.۳۱2 هزار میلیارد ریال( معادل 92 درصد به 
صاحبان کس��ب و کار )حقوقی و غیرحقوقی( و ۱۱۴.۳ 
هزار میلی��ارد ریال معادل 8 درصد به مصرف  کنندگان 

نهایی )خانوار( تعلق گرفته است.
س��هم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش 
در کلی��ه بخش ه��ای اقتصادی طی فروردین ماه س��ال 
۱۴۰۱ مبلغ یک هزار و 8۷ هزار میلیارد ریال )۷/۱.۰8۷ 
ه��زار میلیارد ریال( معادل 82.9 درصد کل تس��هیالت 
پرداختی به صاحبان کس��ب و کار است. همچنین سهم 
تسهیالت پرداختی در قالب خرید کاالی شخصی توسط 
مصرف کننده نهایی )خان��وار( مبلغ 55.۳ هزار میلیارد 
ریال معادل ۴8.۴ درصد از کل تس��هیالت پرداختی به 

مصرف کنندگان نهایی )خانوار( است.
مالحظه می شود از ۴82.5 هزارمیلیارد ریال تسهیالت 
پرداختی دربخش صنع��ت و معدن معادل 8۷.۱ درصد 
آن )مبلغ ۴2۰.۳ هزار میلیارد ریال( در تأمین س��رمایه 
در گ��ردش پرداخت ش��ده اس��ت ک��ه بیانگ��ر توجه و 
اولویت ده��ی به تأمی��ن منابع برای این بخش توس��ط 

بانک ها در سال جاری است.
 ش��ایان ذکر اس��ت که همچنان باید در تداوم مسیر 
جاری، مالحظات مربوط ب��ه کنترل تورم را نیز در نظر 
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانس��یل تورمی 
ناش��ی از فش��ار تقاضای کل در اقتصاد نی��ز بود. بر این 
اس��اس ضروری اس��ت به افزایش توان مالی بانک ها از 
طریق افزایش س��رمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، 
کاهش تس��هیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر 
صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در 
تامین س��رمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فش��ارهای 
مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به 
سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی 

طرح های اقتصادی )ایجادی(توجه ویژه ای کرد.

رییس سازمان امور مالیاتی :
مردم پزشکان بدون دستگاه پوز 
را به سازمان مالیاتی معرفی کنند

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی گفت: پزشکانی 
که از دس��تگاه پوز در مطب ها استفاده نمی کنند، 
عالوه بر وصول مالیات، مش��مول جرایم مالیاتی هم 

می شوند.
به گ��زارش مه��ر، داوود منظ��ور درباره تس��لیم 
اظهارنامه ه��ای مالیات��ی بیان ک��رد: در این ایام در 
دوره دریافت اظهارنامه های مالیاتی هستیم؛ مؤدیان 
مالیاتی باید ب��رای عملکرد ۱۴۰۰ خود اعالم کنند 
چه مقدار درآمد و چه هزینه هایی داش��تند و س��ود 
زیان آنها و به عبارتی درآمد مشمول مالیات آنها چه 
قدر بوده و خودش��ان اظهار می کنند که چه مقدار 

مالیات برای عملکرد ۱۴۰۰ پرداخت کنند.
رئیس س��ازمان امور مالیاتی تصریح کرد: اصحاب 
مشاغل که کس��ب و کارهای اشخاص حقیقی بوده 
و به عنوان ش��رکت ثبت نشده اند که بخش بزرگی 
از کس��ب و کارها را تشکیل می دهند، ما در ارتباط 
ب��ا آنها دو گون��ه تعامل داریم یک��ی اینکه در قالب 
فرم های مندرج در س��امانه امور مالیاتی، اظهارنامه 
خ��ود را تکمیل ک��رده و در آن درآمدها، هزینه ها، 
صورت س��ود زیان، ترازنامه و دیگ��ر اطالعات قابل 
بررس��ی برای محاس��به مالیات مش��اغل و کس��ب 
و کارها ثبت ش��ده و س��ازمان ام��ور مالیاتی آنها را 

بررسی می کنند.
وی تأکید کرد: اش��خاص حقیقی صاحب مشاغل 
ت��ا پایان خرداد م��اه فرصت دارن��د اظهارنامه خود 
در س��امانه س��ازمان امور مالیاتی تکمیل و ارس��ال 
کنند. در ارتباط با مش��اغل، تبصره ماده ۱۰۰ قانون 
مالیات های مستقیم فرصت دیگری برای مشاغل به 
سازمان امور مالیاتی داده شده است؛ بسیاری از این 
مشاغل، س��ابقه فعالیت اقتصادی خود را نگهداری 
نمی کنند چون کسب و کار کوچکی دارند؛ حسابدار 
ندارند و نرم افزارهای حس��ابداری ندارند؛ لذا توقع 
نداریم حس��اب ها و دفاتر قانونی داشته باشند و در 
اختیار ما بگذارند؛ لذا قانون به سازمان امور مالیاتی 
اج��ازه داده در این ش��رایط مالی��ات مقطوع برای 

مشاغل تعیین کند.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص اس��تفاده از روش 
کارت به کارت از س��وی برخی اصناف و مشاغل به 
جای دس��تگاه های پوز گفت: مطب های بسیاری از 
پزش��کان می گویند دس��تگاه پوز ندارن��د و بیمار را 
مکلف به کارت به کارت یا ارائه پول نقد می کنند اما 
امسال در قانون بودجه همه پزشکان مکلف شده اند 
که حتماً از دس��تگاه های پوز استفاده کنند در غیر 
این صورت تخلف محس��وب ش��ده و قانون ضمانت 

اجرا برای آن تعریف کرده است.

آگهی مفقودی 
ب��رگ سبز،س��ند قطع��ی ،ب��رگ کمپانی   
س��واری پراید نوک مدادی  مدل : ۱۳89 به 

S۱۴۱2289۷۰۷86۳  :شماره شاسی
به ش��ماره موتور : ۳888259 به ش��ماره 
انتظام��ی :۳8 ایران 9۴8و۱8 به نام : مهدی 

افتخاریبه کد ملی : ۴9۱۱5۷9۷۱۴
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصيلی )نوبت 
دوم(

م��درک ف��ارغ التحصیلی اینجان��ب پوریا 
محس��نی فرزند ولی اله به شماره شناسنامه 
۱۷۴۱۳۴۱6۴۷  ص��ادره از اه��واز در مقطع 
کاردانی رش��ته مهندس��ی عمران صادره از 
واحد دانش��گاهی اهواز با شماره ۱2/9۳5۳  
مورخ 9۳/۱2/۱6 مفقود گردیده است و فاقد 
اعتبار می باش��د. از یابنده تقاضا می ش��ود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اهواز به نش��انی اهواز فلک��ه کارگر )فرهنگ 
ش��هر( خیاب��ان کارگ��ر جنوبی کد پس��تی 
688۷5-6۱۳۴9 و صندوق پس��تی ۱9۱5 

ارسال نماید. خوزستان

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين 
تکليف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی و مشاعی
هی��ات حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه 
مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق 
قانون مذکور را براس��اس گزارش کارشناسان 
و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح 

آراء ذیل تایید نموده اند.
۱ -رأی شماره ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۱۰۱۰ 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط 
فاطمه  خانم   ۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۰۴
افضلی فرزند اس��معیل در دو دوانگ مش��اع 
از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
شش��دانگ  ۱۰69/6۱مترمربع پالک شماره 
۱۰۴8۷ اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه 
ثبت ملک اداره یک قم س��ند رسمی شماره 
29۰85 م��ورخ  ۱۳9۷/۰2/۳۰ دفترخان��ه 

۱۱2 قم.) م الف ۱۳66۴( 
2 -رأی شماره ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰9۷9 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط 
۱۴۰۱۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۰۰۴۴ آق��ای رض��ا 
موحد مطلق  فرزند عباس��علی در ششدانگ 
یک باب س��اختمان به مس��احت  2۰5/۱۱ 
مترمربع پالک ش��ماره باقیمان��ده ۱۰۴5۳ 
اصل��ی  واق��ع در قم بخش ی��ک حوزه ثبت 
ملک اداره یک قم ۱- س��ند رس��می شماره 

۱9۳5۴9 مورخ ۱۳95/۰8/2۷ دفترخانه ۱8 
قم نسبت به 98 سهم 2- سند رسمی شماره 
5529۴ مورخ ۱۳98/۱2/۰5 دفترخانه 29 
قم نسبت به ۱۱2/6 سهم.)م الف ۱۳665( 

۳ -رأی شماره ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۴59 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط 
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱6۰۷ آقای حسین 
رضائی فرزند عبدالحسین  درششدانگ یک 
باب س��اختمان به مس��احت ۱56 مترمربع  
پ��الک ش��ماره ۱۰9۷۷ اصل��ی  واقع در قم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 
رسمی شماره ۱9۷89۰ مورخ ۱۳99/۰2/۱۰ 

دفترخانه ۳ قم.) م الف ۱۳666( 
۴ -رأی شماره ۱۴۰۱6۰۳۳۰۰۰۱۰۰۰۴65 
کالس��ه  پرون��ده  ب��ه  مرب��وط 
۱۴۰۰۱۱۴۴۳۰۰۰۱۰۰۱6۰5 آق��ای عل��ی 
کارگر فرزند محمداسمعیل در ششدانگ یک 
باب س��اختمان به مس��احت ۱۷۰ متر مربع 
پ��الک ش��ماره ۱۱۰۰۳ اصل��ی  واقع در قم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند 
رسمی شماره 2۷895 مورخ ۱۳99/۰6/۰۳ 

دفترخانه 8۷ قم.) م الف ۱۳66۷( 
مورد تایید ق��رار گرفته و از آنجائیکه مقرر 
گردیده اس��ت پس از نش��ر آگه��ی و انقضاء 
موعد مقرر س��ند مالکیت رسمی صادر گردد 
با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی 
مرات��ب در دو نوبت ب��ه فاصله ۱5 روز آگهی 
تا چنانچه اش��خاص ذینفع اعتراضی داش��ته 
باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی 
نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره 
ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را 
به مرجع قضائ��ی تقدیم و گواهی آنرا به این 
اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اس��ت که 
صدور س��ند بر اس��اس قانون مذکور مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار اول:    14۰1/۰3/۰4
تاريخ انتشار دوم :  14۰1/۰3/21

مهدی زارع شحنه - رئيس ثبت اسناد 
منطقه يک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين 
وضعيت ثبتی و اراضی ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
 برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف  
وضعیت  ثبتی  و اراضی  ساختمانهای  فاقد 
سند رسمی مس��تقر  در واحد  ثبت مریوان 
تصرف مالکانه و  بالمعارض متقاضیان  محرز 
گردیده  است  . لذا مشخصات  متقاضیان  و 
امالک  مورد  تقاضا  به ش��رح  زیر به منظور 
اط��الع عموم  در دو نوبت  به فاصله ۱5 روز  

آگه��ی  می ش��ود  درصورتی  که اش��خاص  
نس��بت  به  صدور  سند مالکیت   متقاضیان 
اعتراضی  داش��ته  باشند  میتوانند  از تاریخ  
انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خ��ود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل 
تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مراجع قضایی تقدیم نماید
 بخش 24 مريوان

۱. آق��ای عثم��ان باق��دم   فرزن��د توفیق    
ش��ماره شناس��نامه 9۷     و به شماره ملی  
۳82۱۱28895  در شش��دانگ ی��ک قطعه 
زمین زراعتی آبی  مس��احت  ۱۴65۱   متر 

مربع پالک  فرعی از 8۳۱ اصلی 
2. آق��ای عثم��ان باق��دم   فرزن��د توفیق    
ش��ماره شناس��نامه 9۷     و به شماره ملی  
۳82۱۱28895  در شش��دانگ ی��ک قطعه 
زمین زراعتی آبی  مس��احت  5۷۳۴/۴   متر 

مربع پالک  فرعی از 868 اصلی 
تاريخ انتشار نوبت اول :14۰1/2/21
تاريخ انتشار نوبت دوم : 14۰1/3/4

     م الف 1۷                    
رئيس ثبت مريوان- نگاری

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين 
وضعيت ثبتی و اراضی ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
 برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین  تکلیف  
وضعیت  ثبتی  و اراضی  ساختمانهای  فاقد 
سند رسمی مس��تقر  در واحد  ثبت مریوان 
تصرف مالکانه و  بالمعارض متقاضیان  محرز 
گردیده  است  . لذا مشخصات  متقاضیان  و 
امالک  مورد  تقاضا  به ش��رح  زیر به منظور 
اط��الع عموم  در دو نوبت  به فاصله ۱5 روز  
آگه��ی  می ش��ود  درصورتی  که اش��خاص  
نس��بت  به  صدور  سند مالکیت   متقاضیان 
اعتراضی  داش��ته  باشند  میتوانند  از تاریخ  
انتشار  اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض 
خ��ود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل 
تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 

را به مراجع قضایی تقدیم نماید
  بخش 24 مريوان

۱. اداره آم��وزش و پ��رورش شهرس��تان 
مریوان   به ش��ماره ملی  ۱۴۰۰29۴۳999  
در شش��دانگ یک واحد مدرسه به مساحت    
۱86۰/95 مت��ر مرب��ع پ��الک  فرع��ی از ۱ 

اصلی 
تاريخ انتشار نوبت اول :  14۰1/3/4

تاريخ انتشار نوبت دوم :  14۰1/3/18
   م الف 21        

رئيس ثبت مريوان – نگاری

به گفته مدي�ر روابط عمومی بان�ک مرکزی بانک ها 
موظف هستند چک موردی را به عنوان محصول جديد 

بانکی به مشتريان ارائه کنند.
مصطف��ی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعالم 
کرد: امکان صدور چک موردی از طریق س��امانه صیاد از دی 
ماه ۱۴۰۰ فراهم و بانک ها موظف ش��دند چک موردی را به 

عنوان محصول جدید بانکی طبق اصالحیه  قانون صدور چک 
و دس��تورالعمل صدور چک موردی ابالغ��ی بانک مرکزی به 

مشتریان ارائه نمایند.
تاکن��ون برخی بانک ه��ا این خدمت را به مش��تریان خود 
عرضه داش��ته اند  و مابقی بانک ها نیز با دستور بانک مرکزی 
مکلف شدند با قید تسریع، خدمت اشاره شده را به مشتریان 

خود ارائه کنند.
اب��زار  چ��ک موردی کارک��رد محدودتری نس��بت به چک 
عادی دارد و قابل انتقال به اش��خاص ثالث و ارائه جهت امور 
وثیقه گذاری نیس��ت و مختص اش��خاصی است که تمایل به 
دریافت دسته چک ندارند اما  ممکن است به صورت محدود 

و ندرتا مایل به پرداخت تعهدات خود از طریق چک باشند

بانک ها موظف به استفاده از چک موردی شدند

وزیر اقتصاد خبر داد:
واگذاری سهام شرکت های دولتی به صندوق 

بازنشستگی تا ماه آینده
وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی در نشس��ت 
کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آئین نامه اعطای 
س��هام تکلیفی به صندوق بازنشستگی تا ۴۰ روز 

آینده آماده می شود.
به گزارش فارس، س��ید احس��ان خان��دوزی با 
حضور در جلسه کمیس��یون اقتصادی مجلس در 
مورد احکام مستمری بازنشستگان و اعطای سهام 

تکلیفی دولت بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کشور گفت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ 
دولت مکلف اس��ت، برای رد دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشس��تگی 
کش��وری بخشی از سهام شرکت ها را به صندوق بازنشس��تگی واگذار کند. آئین نامه مستقلی 
برای صندوق بازنشس��تگی کشوری آماده شده اس��ت که ظرف ۳۰ تا ۴۰ روز آینده در دولت 

نهایی می شود.
وی گفت: بازنشستگان سال گذشته متأثر از مصوبه مردادماه دولت قرار گرفتند، زیرا سهامی 
که باید به بازنشستگان اختصاص می یافت، ایراد داشت و این سهام منجر به گره گشایی برای 
صندوق تأمین اجتماعی و بازنشس��تگی کشوری نش��د، اما امسال تالش می کنیم بخش هایی 
از س��هام ارزش��مند ش��رکت های دولتی را بابت دی��ون دولت به تأمی��ن اجتماعی و صندوق 

بازنشستگی بدهیم که بتواند گره ای از کار آنها را باز کند.
وزیر اقتصاد گفت: امس��ال در ماه های اول ش��اهد خبرهای خوبی برای بازنشستگان کشور 

خواهیم بود.
در این جلس��ه همچنین محسن علیزاده نماینده عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: 
نمایندگان خود را نوکر بازنشستگان می دانند، از جمله مشکالتی که بازنشستگان با آن روبه رو 
هستند این است که باید بخشی از تسهیالت کسب و کار در اختیار بازنشستگان قرار گیرد تا 

بتوانند به این وسیله برای اشتغال جوانان خود گره گشایی کنند.
وی تأکید کرد: منابع صندوق بازنشستگی متعلق به بازنشستگان است و ما در مجلس تمام 
قد ایستاده ایم، از افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان که متأثر از مصوبه شورای عالی کار 

است دفاع کنیم.
علیزاده همچنین گفت: متأس��فانه به خاطر افزایش 5۷ درص��دی حداقل حقوق کارگران، 
برخی واحدهای تولیدی کوچک به تعدیل نیرو روی می آورند و از دولت می خواهیم با امهال 
تس��هیالت عقب افت��اده واحدهای تولیدی کوچک، به ماندگاری آنه��ا کمک کنند تا منجر به 

تعدیل نیرو نشود.

افت ۱5۲۰ واحدی شاخص بورس
ش�اخص کل بورس تهران در پايان معامالت روز گذش�ته با يک هزار و ۵21  واحد 

کاهش، در ارتفاع يک  ميليون و ۵۵۵ هزار واحدی قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، شاخص هم وزن با یک هزار و 5۴۴ واحد کاهش به ۴۳۱ هزار و 228 واحد 

و شاخص قیمت با سه هزار و ۷2۰ واحد کاهش به ۳8۰  هزار و ۴۳6 واحد رسید.
ش��اخص بازار اول، ۱۷ هزار و 6۱2 واحد و ش��اخص بازار دوم ۱۰  هزار و 686 واحد کاهش 

را ثبت کردند.
در ادامه معامالت بورس تهران، بیش از هفت میلیارد و 982 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 

بهادار به ارزش ۴۷ هزار و 695 میلیارد ریال و در ۴9۳ هزار و ۳۳ نوبت معامله شد.
عالوه بر این در بین همه نمادها، نماد فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۳۴ واحد، 
فوالد خراسان )فخاس( با ۳۴5 واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با ۳۳2 واحد و ملی صنایع مس 

ایران )فملی( با  ۳۰2 واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
در مقابل گروه مپنا )رمپنا( با 8۱6 واحد، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 
5۳8 واحد و صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 2۴6 واحد تاثیر مثبت بر ش��اخص 

بورس داشتند.
شاخص فرابورس نیز بیش از هفت واحد افزایش داشت و به 2۱ هزار و ۳2۱ واحد رسید.در 
این بازار سه میلیارد و 825 میلیون برگه سهم و اوراق مالی به ارزش ۳5 هزار و چهار میلیارد 

ریال دادوستد شد، تعداد دفعات معامالت فرابورس بیش از ۳۳۳ هزار و ۳۱۳ نوبت بود
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 ف�والد هرمزگان پس از  کس�ب 
رک�ورد کيف�ی تختال ، رش�د ۷.1 
درصدی تولي�د اين محصول در دو 
ماهه س�ال جاری نس�بت به مدت 
مش�ابه س�ال قبل را تجربه کرد و 
نشان داد کيفيت و کميت را توامان 

پيش می برد.
  دکتر عطااهلل معروفخانی مدیرعامل فوالد 
هرمزگان با تاکید بر تحقق رش��د تولید در 
ف��والد هرم��زگان ، از تولی��د 295۱98 تن 
تختال در فروردین و اردیبهشت سال جاری 
خبر داد و گفت :  تولید تختال در ش��رکت 
فوالد در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل 
که 2۷5585 تن بوده از رشد ۷.۱ درصدی 

برخوردار بوده است. 
   معروفخان��ی درادام��ه ب��ر تعه��د فوالد 
هرمزگان به حمایت کمی و کیفی از تولید 
داخ��ل تاکید کرد و گف��ت: فوالد هرمزگان 
ب��ه عنوان یک ش��رکت مادر ب��رای صنایع 
زیرمجموع��ه وظیفه س��نگینی را در تحقق 
دس��تور مق��ام معظم رهب��ری در خصوص 
افزای��ش تولی��د داخ��ل و ارتق��ای کیفیت 
محصوالت ایرانی بر عهده دارد در این راستا 

برنانه ریزی دقیقی صورت کرفته است.
   مدیرعامل فوالد هرمزگان در ادامه اظهار 
داشت: هماهنگی صحیح واحدهای مختلف 

از طریق کمیته های هفت گانه استراتژیک، 
تکی��ه بر توان ش��رکت ه��ای تامین کننده 
داخل��ی، مدیریت صحیح و جهادی مدیران 
عال��ی و میانی ش��رکت، در کنار  تهیه ماده 

اولی��ه با کیفیت ، انج��ام پروژهای اصالحی 
در خط تولید و کاه��ش توقفات اضطراری 
و کاهش پاور آن کوره های قوس الکتریک، 
افزایش سرعت ریخته گری و استفاده بهینه 

از زم��ان ها ب��رای تولید و آم��اده به کاری 
تجهیزات،  و همچنین پشتیبانی و نیز حمل 
و نقل به موقع و س��ریع ، همگی در افزایش 

تولید نقش داشته اند،
وی در ادام��ه ارتقای کیفیت تختال های 
تولیدی در فوالد هرمزگان را از اس��تراتژی 
های اصلی این ش��رکت خوان��د و گفت در 
اسفند و فروردین دو رکورد پیاپی در ارتقای 
کیفیت تختال در ف��والد هرمزگان به ثبت 

رسید
مدیرعام��ل ف��والد هرمزگان ب��ا تاکید بر 
اینک��ه ارتقای کیفیت تخت��ال باعث تولید 
محصول نهایی ب��ا کیفیت در صنایع پایین 
دس��تی خواهد ش��د و رضایت جامعه را از 
کاالی ایران��ی در پ��ی خواهد داش��ت، این 
افزای��ش کیفیت را ضامن بق��ا در بازارهای 
جهانی و حفظ مشتریان خارجی و افزایش 

صادرات خواند.
معروفخانی در پایان بر لزوم تامین انرژی 
تاکید کرد و گف��ت: تمامی این برنامه ها و 
پروژه ها داخل س��ازمانی است به نحوی که 
ما راه را برای افزایش تولید هموار کرده ایم 
لکن کفه دیگر ترازو ، تامین انرژیس��ت. وی 
یاری دس��تگاه های ذیرب��ط را برای تامین 
انرژی و جلوگیری از توقف تولید و خسران 

صنایع پایین دستی خواستار شد.

جهش ۷ درصدی تولید تختال در فوالد هرمزگان
مدیرعامل فوالد هرمزگان اعالم کرد:

صنعت و خودرو
روزنامه صبح ایران

مدي�ر برنامه ري�زی و نظارت راهبردی ايميدرو اعالم ک�رد: جذب بيش از 1۰ هزار 
ميليارد تومان س�رمايه بخش خصوصی با راهبری ايميدرو برای طرح های توسعه 

طی پنج سال محقق شد.
به گزارش س��ازمان گسترش و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، »سمیه 
خلوصی«  در نشست رئیس هیات عامل ایمیدرو با فعاالن رسانه افزود: افزایش حضور بخش 
خصوصی در اقتصاد ملی راهبردی اس��ت که در س��رمایه گذاری ها مورد توجه ایمیدرو قرار 
دارد. مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو بیان داش��ت: در حوزه توس��عه زیرساخت 
نیز که در راستای بسترسازی حضور بخش خصوصی انجام می شود، ساخت جاده دسترسی 
و خ��ط انتق��ال برق برای بیش از 56۰ معدن بخش خصوصی عملیاتی ش��ده اس��ت. مدیر 
برنام��ه ریزی و نظارت راهب��ردی ایمیدرو عنوان کرد: ایجاد جاده دسترس��ی و خط انتقال 

برق برای۱2۰ معدن در س��ال جاری هدفگذاری ش��ده است. خلوصی ادامه داد: تکمیل یک 
میلیارد و 28۰ میلیون دالر طرح در س��ال ۱۴۰۱ با اشتغالزایی مستقیم نزدیک به سه هزار 
و ۳۷۷ نفر نیز در دس��تور قرار دارد. وی با اش��اره به برنامه جذب ۷.2 میلیارد دالر س��رمایه 
از بخش خصوصی در بین س��ال های 95 تا ۱۴۰۳، گفت: تاکنون 2.5 میلیارد دالر طرح از 
این رقم تکمیل شده است. خلوصی گفت: سرمایه صندوق از ۱۴۰ میلیارد به 5۰۰ میلیارد 
توم��ان در س��ال های اخیر افزایش یافت و برنامه افزایش آن ب��ه پنج هزار میلیارد تومان در 
س��ال ۱۴۰۱در دستور کار ایمیدرو اس��ت. خلوصی افزود: ظرفیت تولید فوالد 5.۴ برابر )از 
هش��ت میلیون به ۴۳.5 میلیون تن(، کاتد مس 2.۴ برابر )از ۱9۰ هزار به ۴5۰ هزار تن( و 
شمش آلومینیوم ۳.5 برابر )از 2۱6 هزار به ۷۷۰ هزار تن( در مدت یاد شده تا سال ۱۴۰۰، 

افزایش یافته است.

جذب۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی برای توسعه ایمیدرو 

وزارت صمت و ايميدرو در دستورکار 
احتمال�ی  ش�رايط  در  خ�ود  جدي�د 
خاموش�ی ب�رق، راهکارهاي�ی را برای 
حمايت از توليد در دستور کار دارد که 
به موجب آن، روند افزايشی عرضه ها 

در بورس کاال تداوم می يابد.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری بازار س��رمایه 
)س��نا( وجی��ه اله جعف��ری، مع��اون وزیر 
صنعت، مع��دن و تج��ارت و رییس هیات 
عامل ایمیدرو گفت: برنامه های این کمیته 
این است که قطعی برق واحدهای اثرگذار 
در بازار به حداقل ممکن برس��د، به عبارت 
دیگر، ب��رای واحدهایی ک��ه محصول های 
خ��اص تولید می کنند یا محصول هایی که 
عرضه آن در بازار به اندازه نیاز است تولید 
آن ها ادامه خواهد داش��ت و همین مسئله 

باعث می شود بازار تنظیم بماند.
جعفری با بیان اینکه پیش از این چالش 
هایی برای عرضه ش��مش در بازار به وجود 

آمده ب��ود و از روش های تلفیقی مش��کل 
را ح��ل کردیم، اظهار کرد: بخش��ی از نیاز 
کش��ور را از طریق واردات تامین کردیم و 
با هم��کاری یکی از فوالدس��ازهای بزرگ، 
محصول ه��ای وارداتی را به صورت تلفیقی 
در ب��ورس کاال عرض��ه کردی��م و همی��ن 
مسئله باعث شد نوسان های بازار به حداقل 
ممکن برسد و بعد از آن هم، بازار به تعادل 

برسد.
او درباره وضع عوارض بر صادرات توسط 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت گفت: 
موضوع عوارض ب��ر صادرات محصول ها در 
راستای تس��هیل گری و تنظیم بازار وضع 
شده اس��ت، زیرا در مقطع کنونی سیاست 
دولت این اس��ت که ارزش افزوده بیشتری 
برای تولیدات ایجاد کن��د، به همین دلیل 
تامین نی��از صنایع کش��ور در اولویت قرار 
دارد ک��ه از این طریق، ش��رکت ها بتوانند 
ب��ا طرح های توس��عه ای و ... در راس��تای 

زنجیره ای ارزش حرکت کنند.
جعف��ری با اش��اره به اینک��ه در چند ماه 
نخست س��ال ش��رکت های تولیدی برای 
حفظ عرضه خود در ب��ورس کاال تولیدات 
خ��ود را افزایش داده ان��د، گفت: در دو ماه 
اخیر فوالدس��ازان کشور بیشتر از ماه های 
قبل تولید کرده اند و از طرف دیگر وزارت 
نیرو هم تالش کرده که زودتر نیروگاه ها را 
اورهال )تعمیرات اساس��ی( کند و از طرف 
دیگر پروژه ه��ای جدید را وارد مدار تولید 
کن��د که در تامین برق مورد نیاز واحدهای 
تولیدی با مشکلی روبرو نباشیم، به همین 
دلیل پیش بینی می ش��ود تابستان امسال 
مش��کلی برای عرضه محصول های فوالدی 

در بورس کاال وجود نداشته باشد.
ریی��س هیات عامل ایمیدرو تصریح کرد: 
در ح��ال حاضر برنامه امس��ال ما در بخش 
فوالد افزایش تولید و عرضه در بورس کاال 

است

مدي�رکل دفت�ر مق�ررات ص�ادرات و 
واردات س�ازمان توس�عه تج�ارت گفت: 
ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه 
هيچ نش�ان تج�اری و مدل�ی محدوديت 

ندارد.
به گزارش فارس س��عید عباس پور با اشاره 
به برخی اخبار برای ممنوعیت واردات موبایل 
برخی نش��ان های تجاری گفت: ثبت سفارش 
موبای��ل همه نش��ان های تجاری)برند ها( آزاد 

بوده و هیچ محدودیتی وجود ندارد. 
مدی��رکل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات 
س��ازمان توس��عه تجارت ایران اف��زود: اما به 

س��بب به روزرس��انی برخی گروه های کاالیی 
تأمی��ن  ب��رای  جدی��د  اولویت بندی ه��ای  و 
کاالهای اساس��ی، گاهی در یک مقطع زمانی 
اولویت بندی ه��ای کاالی��ی تغییر ک��رده و یا 
برخی اختالالت پیش می آید که امری طبیعی 
اس��ت؛ بنابراین با رفع این اختالالت و تعیین 
اولویت بندی ه��ای جدی��د از روز آین��ده ثبت 

سفارش این کاال از سرگرفته می شود.
وی بیان داش��ت: س��ازمان توس��عه تجارت 
هیچ ابالغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت 
س��فارش واردات موبایل با برندهای خاص به 

بانک مرکزی و گمرک ابالغ نکرده است.

عب��اس پور اظهار داش��ت: تنه��ا در دو ماه 
ابتدایی امس��ال بی��ش از 6 میلیارد دالر ثبت 
س��فارش واردات گوش��ی تلفن همراه صورت 
گرفته که ازنظر ارزش دالری، سهم باالیی در 
ثبت سفارش های امسال داشته است. مدیرکل 
دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه 
تجارت تأکید کرد: امس��ال با توجه به افزایش 
میزان ثبت س��فارش گوش��ی تلف��ن همراه، 
کماکان اولویت بن��دی گروه های کاالیی برای 
واردات کاال برقرار بوده و رویه های تخصیص و 
تأمین ارز، براساس مقررات و اولویت بندی های 

کاالیی صورت می گیرد

سرپرس�ت مديري�ت تس�ويه و پاياپای 
ب�ورس کاال، خريد خ�ودرو از بورس کاال را 

بدون ماليات بر ارزش افزوده اعالم کرد.
 به گزارش صنایع، محمد نوروزپور با اش��اره 
به اینکه روز چهارش��نبه 28 اردیبهشت جمعا 
۱۰۳دس��تگاه کارا دوکابین و کارا تک  کابین در 
بورس  کاال فروش رف��ت، اظهار کرد: ۴5کارای 
تک کابی��ن ب��ه قیم��ت 29۱میلی��ون تومان و 
58کارای دوکابین به قیمت ۳۰۱میلیون تومان 

در ب��ورس  کاال به فروش رف��ت و به طور کلی 
میزان عرضه بیشتر از تقاضا بود.

وی درباره  اخت��الف قیمت خودروی مذکور 
در بازار آزاد با بورس  کاال، بیان کرد: قیمتی که 
در بورس کاال معامله ش��د، بدون مالیات ارزش  
اف��زوده و آپش��ن های دیگر اس��ت، اما می توان 
گف��ت قیمت در بورس  کاال ح��دود ۱۰میلیون 

تومان نسبت به بازار آزاد کمتر بود.
سرپرس��ت مدیریت تس��ویه و پایاپای بورس  

کاال در پایان با تاکید بر اینکه خودرو در بس��تر 
ب��ورس  کاال به صورت ماهانه عرضه می ش��ود، 
اف��زود: کارا در قس��مت خرید از م��ازاد بورس  
کاالست و متقاضیان امروز هم می توانند خرید 

کنند.
سایر خودروهای گروه بهمن مانند فیدیلیتی 
از  خ��ودرو  چن��د  همچنی��ن  و  دیگنیت��ی  و 
کرمان خودرو نیز در بورس  کاال پذیرش ش��ده 

است.

رییس هیات عامل ایمیدرو اعالم کرد :
برنامه دولت برای افزایش تولید فوالد وعرضه ها در بورس 

ثبت سفارش همه نشان های تجاری موبایل آزاد است

سرپرست مدیریت تسویه و پایاپای بورس کاال خبر داد:
خرید خودرو از بورس کاال، بدون مالیات بر ارزش افزوده

خبر

معاون وزیر صمت اعالم کرد؛
رتبه بندی و اعتبارسنجی 
 واردکنندگان جایگزین 

سوابق می شود
مع��اون وزیر صم��ت گفت: مصوب��ه ای گرفتیم تا با 
استفاده از ابزار رتبه بندی و اعتبارسنجی واردکنندگان، 
سقف و سابقه واردات را با رتبه بندی جایگزین کنیم و 

دیگر نیاز به سابقه برای واردات نباشد.
به گزارش وزارت صمت، سیدمهدی نیازی در مراسم 
افتتاحیه بیس��ت و سومین نمایشگاه بین المللی »ایران 
هلث« )تجهیزات پزش��کی، دندان پزش��کی، دارویی و 
آزمایش��گاهی( اظهار کرد: ام��ر تولید نیاز به حمایت و 
پشتیبانی دارد و نوع نگاه و ورود وزارت صمت در دوره 
جدید نس��بت به گذشته برای حمایت از تولید متحول 

شده است.
نیازی با اش��اره به تدوین برنامه ویژه برای امس��ال، 
از انتش��ار آن در ای��ن هفته خبر داد و اف��زود: در این 
برنامه صنعت تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از رشته 
فعالیت های پیش��ران دانش بنیان انتخاب و معرفی شده 

است 
معاون وزیر صمت به رونمایی از محصوالت جدید در 
این نمایشگاه اش��اره کرد و افزود: رونمایی محصوالت 
نش��ان داد این صنعت ظرفیت بسیار باالیی در تعمیق 
و توسعه ساخت داخل دارد و ما به عنوان وزارت صمت 
به ط��ور یقین موضوع تعمیق س��اخت داخل و کاهش 

ارزبری این صنایع را دنبال می کنیم 
وی بهبود محیط کس��ب وکار را از اولویت های وزارت 
صمت دانس��ت و اضافه کرد: بر اس��اس قوانینی که از 
سال گذشته در مجلس مصوب شد، تسهیل فرآیندهای 
مج��وز دهی و ارائ��ه خدمات ب��ه ذینفع��ان و فعاالن 
اقتصادی به صورت جدی آغاز و بسیاری از فرآیندهای 
زمان بر نیز کوتاه یا حذف ش��ده یا درحال اصالح است، 
برای مثال در حوزه تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی، 
بسیاری از موانع با تأکیدات وزیر صمت و برخی نیز بر 
اساس مصوباتی که از س��تاد اقتصادی دولت گرفتیم، 

حل وفصل شده است.
معاون وزیر صمت همچنین در خصوص حذف سابقه 
واردات نیز بیان داش��ت: موضوع سابقه واردات همواره 
با چالش هایی مواجه بوده اس��ت، اما ب��ا پیگیری های 
انجام شده در سال گذشته، مصوبه ای از ستاد اقتصادی 
دول��ت گرفتی��م تا ب��ا اس��تفاده از اب��زار رتبه بندی و 
اعتبارسنجی واردکنندگان، سقف و سابقه واردات را با 
رتبه بندی جایگزین کنیم و دیگر نیاز به س��ابقه برای 

واردات نباشد.
نی��ازی در پایان گف��ت: البته تولیدکنن��دگان برای 
واردات، در حوزه هایی مستثنا هستند و فرآیندها برای 

آن ها ساده تر دیده شده است

خبر

عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد:
دولت مانع ورود تولید کنندگان 

فوالد به بازارهای جهانی شد
عض��و هیئت رئیس��ه انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد 
با انتق��اد از صدور بخش��نامه های خلق الس��اعه متعدد 
بدون پش��توانه کارشناس��ی در صنعت کشور، خواستار 
پاس��خگو بودن مسئوالن نسبت به ضرر و زیان وارده به 
تولیدکنندگان، مردم و اقتصاد کشور شد.  احمد دنیا نور 
ضمن اشاره به آش��فتگی بازارهای جهانی در پی جنگ 
روسیه و اوکراین و فرصت مناسب ایران برای استفاده از 
این شرایط، بیان داشت: دولت به جای استفاده از شرایط 
پیش آمده، در تاریخ 2۳ فروردین ماه، به صورت ناگهانی 
برای صادرات محصوالت معدنی عوارض صادراتی وضع 
می کند و پس از آنکه مش��خص شد این تصمیم اشتباه 
است در تاریخ 2۳ اردیبهشت ماه بخشنامه مذکور را لغو 
می کند. این تصمیمات منجر به این ش��د که بسیاری از 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان بازارهای صادراتی خود 
را از دست بدهند و ترک ها و چینی ها جایگزین ایرانی ها 
در بازارهای جهانی ش��ود. همچنی��ن روس ها با عرضه 
زیر قیم��ت محصوالت خود بخش قابل توجه دیگری از 
بازارهای ایران را در اختیار گرفتند. کارش��ناس مسائل 
اقتصادی در خصوص آمار و ارقام صادرات و درآمد ایران 
از محصوالت فوالدی، توضیح داد: میزان صادرات فوالد 
ایران به صورت س��الیانه 9 میلی��ون تن و درآمد حاصل 
از بیش از 6 میلی��ار دالر، یعنی نزدیک به 2۰ درصد از 
درآمد ارزی کش��ور است. با این شرایط، دقیقا در زمانی 
ک��ه بازار های بین المللی آمده و پذیرای ورود محصوالت 
فوالدی ایران اس��ت، دولت با تصویب بخش��نامه مذکور 
روند صارداتی کش��ور را دچار اخت��الل می کند. دنیانور 
ادامه داد: تولیدکنندگان فوالد بار ها اعالم کردند، مصرف 
فوالد در کشور تنها ۱5میلیون تن است، این در شرایطی 
اس��ت که میزان تولید در کش��ور ۳۰ میلیون تن است.

میزان تولید اس��لب در کش��ور 6 میلیون تن است ولی 
تنها 2 میلیون تن آن در داخل مصرف می شود و باید ۴ 
میلیون تن صارد شود. چرا مانع ورود تولیدکنندگان به 
بازارهای خارجی می شوید؟  عضو انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران ضمن اش��اره به ممنوعیت صادرات س��نگ 
آه��ن در دولت قبل توس��ط معاون وزی��ر صمت، بیان 
کرد: بس��یاری از تولیدکنندگان که در بازارهای خارجی 
فعالیت داش��ته اند پس از این تصمیم به قوه  قضائیه پناه 
آوردن��د و این نهاد عملکرد اقتصادی بهتری نس��بت به 
دولت داشت و بخشنامه مذکور را لغو کرد و حتی اعالم 
ک��رد معاون وزیر صمت اجازه گرفتن چنین تصمیماتی 
را ن��دارد! این فرد پ��س از وارد کردند ض��رر چند هزار 
میلیارد تومانی ب��ه تولیدکنندگان هیچ پاس��خی برای 
صدور چنین بخش��نامه ای نداد.تولیدکنندگان ایرانی به 
دلیل تحریم های ظالمانه، محصوالت خود را ۱۰ الی ۱5 
درص��د زیر قیمت بازارجهان��ی عرضه می کنند. دولت ها 
به جای ایجاد زیرساخت های الزم و رفع مشکالتی نظیر 
برق، گاز و آب به سراغ دستکاری و دخالت در بازار رفته 

است که منجر به تعطیلی کارخانه ها خواهد شد
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شرکت آب وفاضالب استان لرستان

 شرکت آب وفاضالب
 استان لرستان

و  فروش�ندگان  اتحادي�ه  رئي�س 
توليد کنن�دگان لوازم خانگ�ی گفت: با 
توجه ب�ه افزايش قيمت لوازم خانگی از 
4 سال پيش بازار لوازم خانگی طی اين 

مدت در رکود بسر می برد.
اکبر پازوکی در گفت وگو با فارس گفت: در 

حال حاضر تمام تولید کنندگان لوازم خانگی 
مکلف ب��ه درج شناس��ه کاال و کد رهگیری 
بر تولیدات خود هس��تند.  رئی��س اتحادیه 
فروش��ندگان و تولید کنندگان لوازم خانگی 
اظهار داشت: از سال 98 به بعد  کد شناسه و 
کد رهگیری روی تمام کاالهای لوازم خانگی 

تولید درج می شود ضمن اینکه کد شناسنه 
و کد رهگیری بر روی تمام لوازم خانگی که 
به طور قانونی وارد کش��ور می شوند نیز درج 
می شود.  وی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی 
در رکود کامل بس��ر می برد، اظهار داشت:از 
۴ سال گذشته با افزایش قیمت لوازم خانگی 

مردم قدرت خرید را از دس��ت داده اند و این 
بازار تقریبا طی ۴ س��ال گذشته دچار رکود 
بوده اس��ت.  پازوکی با اشاره به اینکه کمبود 
کاالیی در بخش ل��وازم خانگی وجود ندارد، 
اظهار داش��ت: مش��کلی برای تولی��د لوازم 

خانگی در کشور وجود ندارد

رکود 4 ساله حاکم بر بازار لوازم خانگی
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ثروت- خبرنگار لرستان، نرگس سپه وند- 
مدی��رکل بنی��اد ش��هید و ام��ور ایثارگران 
لرس��تان خبر داد: حدود 6 ت��ا ۷ هزار فرزند 
ش��هید و ایثارگر تقاضای ش��غل داش��ته اند.

حجت االسالم والمسلمین هبه اله هاشمی در 
جلسه هم اندیشی با اصحاب رسانه لرستان 
که به مناسبت س��وم خرداد و عملیات حاج 
عمران برگزار شد، با اشاره به برگزاری یادمان 
ش��هدای زن دورود، اظهار کرد: ۱۷8 شهید 
جاوید االثر در استان داریم که به نظر می رسد 
مورد بی مهری ق��رار گرفته اند، در حالی که 
این ش��هدا حتی از اس��م خود هم گذشتند.

وی خاطرنش��ان کرد: اگر گامی در راس��تای 
بزرگداشت این شهدا برنداریم ظلم کرده ایم، 
بنابراین شناسایی این شهدا جزو برنامه ها و 
اولویت های ما اس��ت.مدیرکل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران لرس��تان بر ساماندهی و رفع 
مشکل گلزار شهدای معموالن نیز تاکید کرد.

هاشمی در خصوص موضوع اشتغال فرزندان 
ش��هید و ایثارگر اس��تان نیز گفت: حدود 6 
ت��ا ۷ ه��زار فرزند ش��هید و ایثارگر تقاضای 
شغل داشته اند، ۷۰ تا 8۰ نفر از این آمار که 
فرزند شهید هستند مدرک دکتری و حدود 
8۰۰ نفر هم دارای مدرک کارشناسی ارشد 
هستند.وی بیان کرد: بیشترین تقاضای کار 
فرزند ش��هید و ایثارگر ما مربوط به خرم  آباد 
است.مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 

لرستان گفت: سفت و سخت موضوع اشتغال 
فرزندان شهید و ایثارگر را دنبال می کنیم و 
در همین رابط��ه تفاهم نامه  ی بین اداره کار 
و بنیاد ش��هید منعقد کرده ایم.هاش��می اما 
تبدیل وضعیت ایثارگران در لرس��تان را یک 
فاجعه عنوان کرد و گفت: گزارش باالی نود 
درصد ادارات را بررسی کرده ایم و پیگیر این 
موضوع هستیم.وی به برگزاری کنگره 65۴۴ 
شهید استان هم اشاره کرد و افزود: برای این 
موضوع نیاز اس��ت کل استان پای کار باشد 
، چون بنیاد ش��هید نه تنه��ا بودجه کافی را 
ندارد بلکه ازدست بنیاد شهید هم به تنهایی 
س��اخته نیس��ت.مدیرکل بنیاد شهید و امور 

ایثارگران لرستان اما در خصوص ساماندهی 
گلزار ش��هدا خاطر نش��ان کرد: نگاه من به 
گلزار شهدا فراتر از ساماندهی است ، من به 
دنبال این هس��تم که گلزار شهدا به کانون و 
حسینیه تبدیل شود و فعالیت های فرهنگی، 
مراسم ها و دعاها در گلزار شهدا برگزار شود.

هاش��می از مجتمع توانبخش��ی ایثارگر هم 
به عن��وان یک روضه تلخ یاد ک��رد و گفت: 
موض��وع مجتمع پیچیده اس��ت زیرا در یک 
اتفاق تل��خ این مجتمع قبل از اینکه تکمیل 
شود افتتاح و ردیف بودجه ی آن حذف شده 
اس��ت.وی ادام��ه داد: در حالی که امکانات و 
دس��تگاه های خوبی در مجتم��ع وجود دارد 

اما در حوزه خدمات رسانی فعالیتی نداشته 
است زیرا با مشکالت و حواشی زیادی مواجه 
است.مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 
لرس��تان تاکید کرد: مجتمع توانبخشی جزو  
اولویت های ما اس��ت و به دنبال این هس��تم 
که فاز فاز پروژه را جل��و ببریم، زیرا ورزش، 
س��المت و درمان جامعه هدف برای ما مهم 
است.هاش��می در خصوص برج ه��ای دوقلو 
نیز توضیح داد: اموری مانند س��رمایه گذاری 
ش��رکت های وابسته به بنیاد شهید مدیریت 
مس��تقل دارد و به بنیاد شهید استان مربوط 
نمی ش��ود.وی خاطر نش��ان کرد: اما من به 
دنبال این هستم که با پیمانکار پروژه صحبت 
کنم ، زیرا تعیین تکلیف پروژه مطالبه مردم 
و مسووالن است ، از طرفی رها کردن پروژه 
به این ش��کل نم��ای خوب��ی ندارد.مدیرکل 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران لرستان تاکید 
کرد: معتقد هس��تم کارهای فرهنگی باید با 
نگاه ترویج فرهنگ ایثار و ش��هادت باش��د و 
تحقق این امر مس��تلزم ن��گاه و کار جهادی 
است.هاش��می در پایان صحبت های خود در 
خصوص نام گذاری دوم خرداد به عنوان روز 
و هفت��ه مقاومت مردم لر توضی��ح داد: این 
موضوع را در جلسه شورای فرهنگ عمومی 
و ش��ورای ترویج استانداری مطرح می کنم و 
به دنبال این هستم که هفته و یا روز مقاومت 

مردم لر را در تقویم ثبت کنیم.

حدود ۷ هزار فرزند شهید و ایثارگر در انتظار اشتغال هستند 
مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران لرستان:

استان ها
روزنامه صبح ایران

سرپرس��ت منطق��ه 9 عملیات انتقال گاز از اتمام عملی��ات پیگرانی تمیز کننده خط لوله 
۴2 اینچ دامغان- کیاس��ر- نکا خبر داد.محی الدین مفخم��ی با اعالم این خبر اظهار کرد: با 
توجه به اهمیت خط لوله ۴2 اینچ دامغان- کیاسر- نکا در انتقال گاز به استان های شمالی 
و بهب��ود کیفی��ت گاز، پیگرانی تمیز کننده این خط با هدف انتقال گاز ایمن، پاک، پایدار و 
بهره ور گاز طبیعی در دستور کار منطقه قرار گرفت. وی افزود: این عملیات بر اساس برنامه 
زمانبندی و هماهنگی های انجام شده با ستاد شرکت انتقال و مدیریت دیسپچینگ شرکت 

ملی گاز به  طول ۱۷۰ کیلومتر در خط ۴2 اینچ انتقال گاز از دامغان در استان سمنان آغاز 
شد و تا ایستگاه تقویت فشار گاز نکا در استان مازندران با موفقیت به اتمام رسید.سرپرست 
منطق��ه 9 عملیات انتقال گاز ضمن قدردان��ی از تالش معاونت عملیات خطوط لوله منطقه 
و واحدهای پش��تیبانی یادآور ش��د: پیگرانی تمیزکننده خطوط لوله جهت رفع آلودگی های 
درون خ��ط صورت می گیرد و این عملیات ب��ا رعایت کامل الزامات ایمنی و در مدت زمان 

پیش بینی شده انجام شده است.

پیگرانی خط لوله 4۲ اینچ دامغان-کیاسر- نکا به اتمام رسید

همایش تولید دانش بنیان اشتغال آفرین با موضوع تشویق 
صنایع بزرگ برای احداث نیروگاه به صورت ویدئو کنفرانس در 
ش��رکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان، کیومرث زمانی 
معاون برنامه ریزی و تحقیقات این شرکت در این همایش که 
با حضور مش��ترکین بزرگ صنعتی برق منطقه ای خوزستان 
و س��رمایه گذاران احداث نیروگاه برگزار شد، با تقدیر و تشکر 
از همکاری صنایع در مدیریت مصرف برق در س��ال های قبل 
و درخواس��ت برای ت��داوم این همکاری برای گ��ذر موفق از 
پیک س��ال ۱۴۰۱، تصریح کرد: از س��ال قبل تعداد زیادی از 
مشترکین بزرگ صنعتی مش��مول بند "ز" تبصره ۱5 قانون 
بودجه س��ال ۱۴۰۰ شدند که بر اساس آن قیمت برق صنایع 
فوالدی و فلزی، نفت، گاز و پتروش��یمی با افزایش قمیت در 
تعرفه ها مواجه شده و امسال نیز این بند تحت عنوان بند "ط" 
در قانون بودجه س��ال ۱۴۰۱ تداوم خواهد داشت.وی افزود: 

با این قیمت  های جدید دیگ��ر در مدل های مالی و اقتصادی 
کامال توجیه پذیر اس��ت که مش��ترکین صنعتی مشمول بند 
"ط" تبصره ۱5 بودجه ۱۴۰۱  نس��بت به س��رمایه گذاری در 

احداث نیروگاه خود تامین یا جذب سرمایه گذار برای احداث 
نی��روگاه اقدام کنند و همین مبلغی را که برای تعرفه مصرف 
برق پرداخت می کنند در این مس��یر هزینه و در یک دوره ۴ 
تا 5 س��اله مالک نیروگاه شوند.معاون برنامه ریزی و تحقیقات 
ش��رکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: اگر مشترکین 
ما نسبت به احداث نیروگاه اقدام نکنند و به این سمت نروند 
با توجه به اینکه بر اساس سیاست های کالن کشور، مردم در 
اولویت تامین برق قرار دارند، صنایع با محدودیت نسبی مواجه 
خواهد شد. هر چند امسال برنامه ریزی شده تا با توافق وزارت 
صمت و نیرو، دوره تعمیرات ساالنه صنایع با نظمی که با نظر 
وزارت خانه مربوطه برنامه ریزی شده به تابستان جابجا گردد.

زمانی ادامه داد: بنابراین در درازمدت احداث نیروگاه های خود 

تامین، س��بب خواهد ش��د برنامه ریزی تعمیرات صنایع بطور 
کلی بدون محدودیت و با نظر صنعت صورت پذیرد و از طرفی 
به دلیل ایجاد دو منبع مس��تقل جهت برق کارخانه )شکه و 
نیروگاه خود تامین(، توقف های ناشی از قطعی برق بطور کامل 

به صفر خواهد رسید.

در آئینی با حضور معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع 
س��ازمان بنادر و دریانوردی مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر معارفه شد.به گزارش روابط عمومی در این مراسم 
ک��ه با حضور دکتر بیگ محمدلو معاون برنامه ریزی، توس��عه 
مدیریت و منابع س��ازمان بنادر و دریان��وردی، جعفری معاون 
اس��تاندری بوشهر و دیگر مدیران  استانی و شهرستانی برگزار 
ش��د ،محمد شکیبی نس��ب مدیرکل جدید بنادر و دریانوردی 
اس��تان بوشهر ضمن تقدیر از زحمات مهندس ارجمندزاده در 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان ،گفت:  توسعه زیر ساخت ها 
در بن��در بوش��هر یکی از اهداف مهمی اس��ت که م��ا  آنرا  به 
جد دنبال خواهیم کرد.ش��کیبی نس��ب افزود: بندر بوشهر در 
س��نوات گذشته نش��ان داده اس��ت که هر ظرفیتی که در آن 

ایجاد شده است را به نحو مطلوبی انجام داده و گامهای بعدی 
را انتظار داش��ته است.وی اضافه کرد: با توجه به دغدغه استان 

و مردم ش��ریف ای��ن مرز و بوم در خصوص بن��ادر تابعه، بنادر 
تابع��ه یکی از اس��تراتژی ها و برنامه های ویژه ما خواهد بود که 
خوشبختانه مسئوالن سازمان بنادر نیز به آن اهتمام ویژه ایی 
دارند .مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر در خصوص 
برنامه های توس��عه ای خود بیان داش��ت: یک��ی از جدی ترین 
برنامه های توس��عه ای این اداره کل در آینده توسعه با ذینفعان 
می باش��د که با همکاری عزیزان آماده برداشتن گام های موثر 
و تاثی��ر گزار در خص��وص این مهم هس��تیم.مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان بوش��هر عنوان کرد: امید داریم تا با همدلی 
و  حمایت های همه جانبه مس��ئوالن اس��تانی ش��اهد رشد و 
ش��کوفایی هرچه بیشتر بنادر استان باشیم و در این مسیر این 

اداره کل از تمامی ظرفیت های خود بهره خواهد گرفت

معاون بهره برداری و دیس��پاچینگ ش��رکت توزیع نیروی 
برق استان مرکزی از سرویس ۱2۳هزار پایه چراغ روشنایی 

معابر در استان طی سال گذش��ته تاکنون خبر داد.مهندس 
محمد مرادی ب��ا بیان اینکه 22۰هزار پایه چراغ روش��نایی 
معابر در اس��تان مرکزی وجود دارد،اف��زود: بیش از نیمی از 
پایه چراغ های روش��نایی معابر در اس��تان طی سال گذشته 
تاکنون سرویس شده است.وی  افزود: بازدید شبکه روشنایی 
معابر ، آزادس��ازی چراغ های درگیر با درختان،شستش��وی 
چ��راغ های منصوبه ب��ر روی پایه های بتونی، ایمن س��ازی 
پایه روش��نایی، تعویض المپ و سیس��تم روشنایی از جمله 
برنامه های بهینه س��ازی ش��بکه روش��نایی معابر با اجرای 
برنام��ه تعمیرات پیش��گیرانه بوده اس��ت.مهندس مرادی  با 
بی��ان اینکه نصب حدود ۱9هزار چراغ جدید،رفع خاموش��ی 
8۳ه��زارو 262مورد پایه چراغ روش��نایی طی س��ال ۱۴۰۰ 

انجام شده است،افزود:طی فرودین ماه سال۱۴۰۱ نیز حدود 
25۰۰رفع خاموش��ی معابر در اس��تان صورت گرفته اس��ت.

وی به برگزاری مانور عملیاتی روش��نایی معابرکه طی س��ال 
در چندین بار در کل شهرس��تانهای اس��تان برگزار می شود 
،اش��اره کرد و افزود:هدف اصلی اجرای این مانورها ،افزایش 
رضایتمندی مشترکان و مردم ، استانداردسازی ،ایمن سازی 
و افزایش بهره وری سیس��تم روش��نایی معابر و آماده سازی 
اکیپ های عملیاتی روشنایی معابر است.معاون بهره برداری 
و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بیان 
کرد: از مردم شریف استان تقاضا می شود موارد خاموشی در 
حوزه روشنایی معابر را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱2۱یا 

شماره تماس ۱2۱و اپلیکیشن برق من اطالع دهند.

اولین و بزرگتری��ن رویداد بین المللی با موضوع خصوصی 
سازی در اقتصاد ایران با حضور آیت ا... سید ابراهیم رییسی، 
ریی��س جمه��ور، محمدباقر قالیباف رییس مجلس ش��ورای 
اس��المی، س��ید احس��ان خاندوزی، وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارایی، حس��ین قربان زاده، رییس سازمان خصوصی سازی 
و همچنی��ن جمع��ی از مدیران ارش��د اقتص��ادی و صنعتی 
کشور در محل س��الن اجالس س��ران برگزار شد.ذوب آهن 
اصفهان نیز به عنوان یکی از ش��رکت های واگذار شده اصل 
۴۴ به صورت کارشناسی در این رویداد و همچنین در پایون 
متمرکز معدن و صنایع معدنی در حاشیه این رویداد حضور 
داش��ت.در روز س��وم این رویداد محمدباق��ر قالیباف رییس 
مجلس شورای اس��المی ضمن س��خنرانی در این رویداد از 
غرفه ذوب آه��ن اصفهان در پایون مع��دن و صنایع معدنی 
بازدی��د ک��رد و از نزدیک با مدیران و کارشناس��ان ش��رکت 
گفتگو نمود. در این بازدید کارشناسان به مزیت های صنعت 

ف��والد ایران در تولید ناخالص ملی، اش��تغال زایی و ارزآوری 
برای کش��ور به ویژه در تحریم های ظالمانه استکبار جهانی 
اشاره کردند و مسائل و موانع پیش روی این صنعت را یادآور 
ش��دند.قالیباف پس از ارائه توضیحات کارشناسان شرکت، با 
بیان این که ذوب آهن اصفهان کمترین بهره مندی از یارانه 

ان��رژی و مصرف گاز طبیعی را دارد و برق مورد نیاز را نیز با 
اس��تفاده از گازهای فرآیندی خود تولید    می نماید، گفت: 
مجلس ش��ورای اسالمی در جهت تس��هیل امور پیش روی 
صنعت فوالد، آمادگی همی��اری الزم را دارد.وی اضافه کرد: 
صنعت فوالد برای رهایی از مشکالت تامین انرژی مورد نیاز 
خود باید در تولید برق و گاز سرمایه گذاری نماید و مجلس 
شورای اسالمی نیز در حوزه قانونگذاری آماده هرگونه کمک 
می باشد.سیدشمس الدین حسینی، رییس کمیسیون اصل 
۴۴ مجلس ش��ورای اسالمی نیز با حضور در غرفه ذوب آهن 
اصفهان و گفتگو با کارشناس��ان شرکت در خصوص وضعیت 
داخلی و بین المللی صنعت فوالد، گفت: کش��ور حداقل ۱۰ 
میلی��ون تن مازاد تولید فوالد دارد و باید از ظرفیت صادرات 
آن عل��ی الخصوص در دوران تنش میان روس��یه و اوکراین 
اس��تفاده ش��ود ولی متاس��فانه با اعمال ع��وارض صادراتی 
نامتناسب، مشکالت پیش روی صنعت فوالد دو چندان شد.

صنایع بزرگ و انرژی بر به سمت احداث نیروگاه خود تامین برق حرکت کنند  

معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر انجام شد

سرویس 1۲۳هزار پایه چراغ روشنایی معابر در استان مرکزی

مجلس شورای اسالمی در حوزه قانونگذاری، یاریگر صنعت فوالد است

خبر

خبر
»دزفول« پایتخت مقاومت ایران

  دزف��ول قهرمان، ش��هر موش��ک ها و توپ ها و به قول 
عراقی ها »بلد الصواریخ« در طول س��الهای دفاع مقدس 
صده��ا بار م��ورد هجوم و  دش��منی حزب بع��ث عراق 
و ارت��ش اش��غالگر او قرار گرفت و در ط��ول 2۷۰۰ روز 
مقاومت، 26۰۰ شهید، ۴۰۰۰ جانبار، ۴5۴ آزاده و ۱۴۷ 
 مفقوداالثر تقدیم اس��الم وآرمانه��ای حضرت امام نمود. 
بررسی عمق دشمنی و نفرت رژیم بعث عراق با این شهر 
کوچک و مذهبی اگر  چه موضوع این نوش��تار نیس��ت؛ 
ام��ا واقعیت های تلخ و ش��یرینی را پیش روی محققین 
و کارشناس��ان امور نظامی و هن��ر پایداری می گذارد  که 
بخش��ی از تاریخ مقاومت ناگفته مردم دلیر ایران در آن 
نهفته است.از پیروزی انقالب اسالمی تا آخرین روزهای 
نبرد، دش��من ضمن  امتحان و بکارگیری انواع س��الح ها 
علیه این ش��هر، مقاص��د مختلفی را دنب��ال می کرد که 
براس��اس ش��واهد موجود، تصمیم او از اش��غال تا  جنگ 
روان��ی علیه مردم دزفول را طی نم��ود. دزفول در طول 
جنگ، ۱۷6 بار توسط موش��ک، ۴89 بار توسط بمب و 
راکت و 25۰۰ بار  توس��ط توپ م��ورد حمله قرار گرفت 
ک��ه از ای��ن رهگذر ۱9 ه��زار و پانصد واحد مس��کونی، 
اداری و آموزش��ی این ش��هر ویران شد. اگرچه  شهرهای 
م��ورد هدف در الفب��ای ارتش عراق، تغیی��ر، کم و زیاد 
و یا جابجا می ش��د اما ت��ا پایان جنگ، جای��گاه »الف« 
هرگز از دزفول جدا  نش��د و این س��ؤال بی پاسخ جنگ 
را تاکنون در ذهن ها باقی گذاش��ت. جمهوری اس��المی 
ایران در تاریخ ۱۳66/۳/۴ این ش��هر را به پاس  حماس��ه 
مقاومتش بعنوان »ش��هر نمونه« معرف��ی کرد. آنچه که 
این شهر را شهری افسانه ای در مقاومت و پایداری نشان 
داده اس��ت و در  همان سالها حیرت دوستان و دشمنان 
را برانگیخته بود، جاری و س��اری ب��ودن جریان زندگی 
در زیر انواع تهدیدات وحمالت بوده  اس��ت. به طوری که 
شهادت عروس و دامادی در حجله، شهادت بیش از 8۰ 
نفر در یکی از خیابان های ش��هر و شهادت دسته جمعی 
 اعضای چند خانوار در یک حمله موش��کی، شهادت ۱۳ 
نوجوان بسیجی در یک بسیج  مسجد، نمونه هایی از این 
حضور بی وقفه  می باش��د. در روز ۳۱ شهریور ماه دشمن 
برای تس��خیر شهرهای دزفول واهواز، دو معبر "فکه- دو 
سلک- پل نادری- دزفول« و   »شرهانی – عین خوش – 
پل نادری- دزف��ول" را در طرح مانور خود انتخاب کرد. 
دو لش��کر ۱ مکانیزه و ۱۰ زرهی موظف بودند با  عبور از 
رودخان��ه کرخه، اهواز را از ش��مال و دزفول را از جنوب 
محاصره و تصرف کنند. اگرچه این دو لش��کر ظرف سه 
روز خ��ود را  تا کنار رودخانه کرخه رس��اندند و تمام این 
منطقه را به تصرف خود در آوردند ولی به دالیل مختلف 
از جمل��ه مقاومت های مردم��ی از  ادامه حرکت و تصرف 
دزفول باز ماندند. دشمن از همان روزهای اول دزفول را 
به دالی��ل مختلف زیر انواع حمالت هوایی،  توپخانه ای و 
موشکی خود قرار داد و مردم زیادی را به شهادت رساند 
ام��ا این ش��هر حتی برای ی��ک روز از حرکت، جنبش و 
زندگی باز  نماند. به اعتقاد نگارنده، قصد اصلی دشمن از 
این حمالت، تا قبل از عملیات فتح المبین، زمینه سازی 
برای اش��غال بوده و حتی در این  خوش خیالی، دش��من 
بارها در رس��انه های خود اش��غال و پیوستن این شهر را 
به جمهوری عراق اعالم نموده بود. اشغال دزفول یکی از 
 مهمترین اهداف طرح کلی رژیم بعث بود که خوزستان 
را از ایران جدا می ک��رد. این موضوع بارها در بیانیه های 
ارتش بعث و س��خنان  فرماندهان آن آمده است.حماسه 
حضور یکپارچ��ه مردم خداجوی دزفول نه تنها در خلق 
»خونین ترین مقاومت مردمی« در طول جنگ  مردم این 
دیار را توجهی جهانی بخشید، بلکه نقش مؤثر و بی بدیل 
آنها در پشتیبانی رزم تمام نیروهای مستقر در این منطقه 
در خلق  حماسه رزمندگان در جبهه  های جنگ در ضمیر 
رزمندگان غیر خوزس��تانی نیز ماندگار شد. عالوه بر آن 
تنها شهری بود که لش��کری   »لشکر ۷ ولی عصر )عج(« 
را اداره می ک��رد و حضور فعال و مؤثر خود را ازجنوب تا 
غرب کش��ور نیز به نمایش گذاش��ته بود. پس از  عملیات 
پیروزمندانه فتح المبین و دور شدن شهر از تهدید اشغال 
و قطع حمالت توپخانه ای، دشمن به منظور انتقام گیری 
از مردم، بر  حجم حمالت موش��کی خود به دزفول افزود. 
یک��ی از دالیل محرز مقاومت مردم دزفول وجود روحانی 
برجس��ته ای و فقیهی مجاهد  همچ��ون حضرت آیت اهلل 
قاضی دزفولی امام جمعه دزفول می باش��د. همه او را امام 
شهر می دانستند، پیشینیه سلحشوری و بی باکی اش  در 
مقابل رژیم ستم ش��اهی در سالهایی نه چندان دور از او 
اسطوره ای بومی پدید آورده و تمام نگاه های تردید آور به 
روحانیت این  منطقه را به بهای از دست دادن چشمهایش 
در س��اواک، تغییر داده بود.   اینک که در این دیار جنگی 
رخ داده و دش��من اراده کرده بود تا دزفول را به اش��غال 
درآورد، این پیرمرد خسته و رنجور، مردم را  دعوت می کرد 
تا در شهر باقی بمانند: هم برای مقابله با خواست دشمن 
و ه��م برای حمایت از نیروهای رزمنده ای که از سراس��ر 
کشور  به دور شهر اردو زده بودند. وقتی جوانان شهر را به 
جبهه می فرستاد خودش با لباس بسیجی تا پادگان کرخه 
آن ها را همراهی می کرد.  هنگامی قرار شد پیامی از رادیو 
از او برای رزمندگان پخش ش��ود، مخالفت کرد و گفت: 
چرا پیام، خودم حضوری به خدمتش��ان م��ی روم،  آن ها 
فرشتگانی هستند که اینک لباس خاکی پوشیده اند؛ بعد 
با تنی خسته عصا زنان نه تنها در بین رزمندگان دزفولی 
و خوزستانی که  به تک تک اردوگاههای رزمندگان دیگر 
ش��هرها در اطراف دزفول می رفت و نماز را در بین آن ها 
می خواند. به خانه که بر می گش��ت  روی قالی می خوابید 
وهرگز کس��ی ندید او یک روز حتی وقتی بیمار بود روی 
تشک بخوابد، او در مقابل اصرارهای اطرافیانش  می گفت: 
»م��ن از روز اول جنگ تحمیلی با خودم عقد بس��ته ام تا 
زمانی که رزمندگان اسالم در جبهه اند مانند آنها بر روی 
بس��تر نخوابم  و بر روی همین قالی استراحت کنم«. آیت 
اهلل قاضی اصرار زیادی داش��ت که حتی در س��خت ترین 
ش��رایط و هنگام موشکباران ش��هر، نماز  جمعه را ترک 
نکند، معتقد بود انعکاس این خبر، اراده دشمن را سست 

می کند.

حفر و تکمیل ۱۷  حلقه چاه های 
نفت و گاز در مناطق خشکی و 

دریایی کشور 

کارکنان سختکوش ش��رکت ملی حفاری ایران موفق به 
حف��ر و تکمیل ۱۷ حلق��ه چاه های نف��ت و گاز در دو ماه 
نخس��ت س��ال جاری در مناطق خش��کی و دریایی کشور 
ش��دند.به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران 
مسعود افشار معاون مدیرعامل شرکت در عملیات حفاری 
در توضیح بیشتر در این باره گفت: از این تعداد چاه 2 حلقه 
توسعه ای، یک حلقه اکتشافی و ۱۴ حلقه تکمیلی است.وی 
افزود: ۱۴ حلقه از این چاه ها در گس��تره عملیاتی شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب، 2 حلقه در ش��رکت نفت فالت 
قاره و یک حلقه درقالب پروژه های مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران تکمیل نهایی شد.افشار با بیان اینکه در این 
مدت متراژ حفاری چاه ها به رقم ۱6 هزار و 96۷ متر رسید، 
اظه��ار کرد: با کاریابی دکل حفاری 8۴ فتح و انتقال آن به 
موقعیت میدان پایدار غرب در ۱۰ روز گذشته، شمار دستگاه 

های فعال ناوگان شرکت به 62 دکل افزایش یافت.

خرید بیش از ۳۹ هزار تن گندم 
از کشاورزان هندیجانی

به گزارش روابط عمومی تعاون روس��تایی خوزستان 
امید سواری گفت: کار خرید در شهرستان هندیجان به 
پایان رس��یده است و خوشبختانه در این مدت موفق به 
خرید بس��یار مناسبی شده ایم.وی ادامه داد: شهرستان 
هندیجان موفق به خرید ۳9 هزار و 962 تن گندم شده 
که نس��بت به سال گذش��ته که رقمی معادل ۳۳ هزار 
و 6۱۰ تن را نش��ان می دهد با رش��د مناسبی روبه رو 
بوده ایم.مسئول تعاون روستایی هندیجان بیان داشت: 
خوشبختانه حمل گندم از مراکز خرید به خوبی صورت 
گرفت��ه و تا پایان اردیبهش��ت ماه تنه��ا 2 تن گندم در 
مراکز خرید ما باقی مانده و انشاهلل در روزهای آینده این 

میزان هم حمل و مراکز خرید ما تخلیه خواهند شد.

پایگاه های ثابت امداد جاده ای 
 هالل احمر آذربایجان غربی 
به ۲۰ مورد افزایش می یابد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر آذربایجان غربی گفت: 
پایگاه امداد جاده ای پشتیبان اورژانس است و ۱۷ پایگاه 
در این استان وجود دارد و سه مورد هم توسط مجری )راه 
و شهرسازی( در حال ساخت بوده و به تعداد پایگاه های 
هالل احمر اضافه می ش��ود.  امی��ر جعفرزاده افزود: تمام 
پایگاه های امدادی مجهز به آمبوالنس هستند و با تالش 
داوطلبان امدادرسانی صورت می گیرد.وی با بیان اینکه 
به نام اس��تان بالگرد نداریم، ادامه داد: در بخش بالگرد 
هوایی نیز آذربایجان غربی با آذربایجان شرقی به صورت 
مشارکتی ۱5روز در ماه به هم کمک می کنند.مدیرعامل 
جمعیت هالل احم��ر آذربایجان غربی اظهار کرد : 2۳۰ 
خانه هالل نیز در مناطق آس��یب پذیر در سطح استان 
ب��رای آمادگی و ارائه خدمات شناس��ایی ش��ده اس��ت.

جعفرزاده با اشاره به تعطیلی مرکز علمی کاربردی هالل 
احمر اس��تان، گفت: این مرک��ز از مدت ها قبل تعطیل 
ش��ده بود و به دلیل عدم جذب دانش��جو و هزینه های 

اضافی نتوانست به فعالیت خود ادامه دهد.

جشنواره بازی های بومی، محلی 
همزمان با همایش بین المللی 

هورامان برگزار می شود
دبیر اجرای��ی همایش بین المللی هورامان گفت: باتوجه 
به اینک��ه بازی های بومی محلی یک��ی از نمادهای اصیل 
فرهنگی و ظرفیت حایز اهمیت در جذب گردش��گران به 
ش��مار می آید، لذا یکی از بخش های نمایشگاه هورامان به 
جش��نواره بازی های بومی محلی اختصاص می یابد.دکتر 
»شیرین زردشتیان« در نشست هم اندیشی دبیران همایش 
»بین المللی هورامان، ثبت جهانی، فرهنگ و توسعه پایدار« 
که با مسووالن هیأت های ورزشی همگانی و روستایی و بومی 
و محلی کرمانشاه برگزار شد، افزود: جشنواره بازی های بومی 
محلی در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه 
واقع در بوستان ش��اهد تدارک دیده شده و همه سعی ما 
بر این است که با همکاری متولیان ذی ربط به ویژه هیات 
ورزش های همگانی و هیات ورزش روس��تایی و بازی های 
بومی محلی استان جشنواره ای جذاب، مخاطب پسند و در 
شأن برگزار کنیم.وی روزهای 2۳ تا 2۷ تیرماه را بازه زمانی 
برگزاری نمایش��گاه هورامان اعالم ک��رد و گفت: برگزاری 
مراسم آیینی در اختتامیه همایش در محوطه باستانی طاق 
بستان از دیگر برنامه ها خواهد بود. دکتر زردتشیان با اشاره 
به اهمیت توجه به جاذبه های فرهنگی هورامان گفت: یکی 
از مهم ترین برنامه های تدارک دیده شده برای این همایش، 
برپایی نمایش��گاه هورامان در قالب ویترینی از داشته های 
فرهنگی اعم از خوراک، پوش��اک، صنایع دستی، موسیقی 
و عکس است.دبیر علمی همایش بین المللی هورامان هم 
در این نشست گفت: همایش بین المللی هورامان رویدادی 
بسیار حایز اهمیت و راهبردی از نظر فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی خواهد بود.دکتر »نادر نادری« با اشاره 
به شرکت کنندگانی از کشورهای مختلف در همایش افزود: 
برنامه ریزی های الزم برای برگزاری باشکوه همایش صورت 
گرفته و با هماهنگی و پیگیری فراوانی که تاکنون توسط 
دس��ت اندرکاران همایش انجام ش��ده امیدواریم رویدادی 
ماندگار رقم بزنیم که توجه ایرانیان و کشورهای جهان به 

سمت هورامان جلب شود.



رئيس سازمان سينمايی با تعدادی 
از سرمايه گذاران سينما ديدار کرد.

به گزارش ایس��نا به نق��ل از اداره کل 
روابط عمومی س��ازمان سینمایی، محمد 
خزاعی در ابتدای این جلس��ه گفت: این 
جلس��ه از آن رو مه��م اس��ت که حضور 
بخ��ش خصوص��ی در کن��ار بخش های 
دولتی برای رونق و توس��عه س��ینما در 
زمینه های مختلف، ه��م در تولید آثار و 
هم در توسعه زیرساخت های سینمایی و 

سالن سازی ضروری است.
و  ش��ناخت  فق��دان  داد:  ادام��ه  وی 
آگاهی هایی الزم و ناآش��نا بودن سرمایه 
گذاران با مفاد قوانین و آئین نامه ها باعث 
می ش��ود تا آثار س��ینمایی با مشکالت و 
اش��کاالتی روبرو ش��وند و فرایند سرمایه 
و س��رمایه گذاری در س��یِنما دستخوش 

مشکالت و ناامنی گردد.
رئیس سازمان سینمایی گفت: این گونه 
نشس��ت های مش��ترک با مدیران دولتی 
کمک می کند تا در مس��یر مشترکی که 
پی��ش رو دارید ب��ا آگاهی و انس��جام و 
هماهنگی بهت��ری کارها را به جلو ببرید 

و هم افزایی هم داشته باشید.
خزاع��ی گفت: در گذش��ته تص��ور از 
سرمایه گذار در س��یِنما یا فیلم به کسی 
اطالق می ش��ده اس��ت که صرف��اً منابع 
و س��رمایه اش را در رون��د تولی��د دخیل 
می ک��رده اس��ت. ولی امروز بس��یاری از 
سرمایه گذاران ضمن داشتن فعالیت های 
مختل��ف اجتماع��ی و اقتص��ادی اتفاق��اً 
دغدغ��ه فرهنگی هم دارند و اغلب آثاری 
که تولید شده نش��ان می دهد که خیلی 
از ش��ما عزیزان با عالیق فردی، رویکرد 
فرهنگ��ی و دغدغه ه��ای اجتماعی وارد 
این عرصه ش��ده اید و این شاخصه  نشان 
می دهد که ما با جامعه ای طرف هستیم 

که اهل تعامل و گفتگو هستند.
رئیس س��ازمان س��ینمایی با اشاره به 
مشکالتی که بعضاً برای برخی از فیلم ها 
در سیِنما پیش می آید خاطر نشان کرد: 
ش��ناخت از قوانی��ن و آئین نامه ها کمک 
می کند ت��ا این گونه گره ها و مش��کالت 

پی��ش نیاید. عم��ده مش��کالت فیلم ها 
ناشی از فقدان ش��ناخت نسبت به آئین 

نامه هاست.
خزاع��ی گف��ت: معتق��دم اگرچ��ه بار 
اصلی مس��ئولیت فیلم ها طبق قوانین بر 
دوش تهی��ه کنندگان سینماس��ت ولی 
س��رمایه گذاران هم بای��د درکنار اضالع 
اصل��ی فیلم ه��ا یعنی تهی��ه کنندگان و 
کارگردان��ان در ای��ن زمین��ه و در روند 
بهبود کیفی فیلم ها نقش اساسی داشته 
باشند. بدیهی است امنیت سرمایه گذاری 
ب��ا آگاهی از قوانین و ش��یوه نامه ها بهتر 

تضمین می شود.
وی اظهار داشت: متأس��فانه سینمای 
ایران برای مارکتینگ و پخش بین المللی 
نتوانسته ظرفیت های مطلوب ایجاد کند. 
گستره بین الملل صرفاً حضور جشنواره ای 
نیست و قطعاً، امنیت س��رمایه گذاری و 
منافع فزاینده آن در بازشناخت ظرفیت ها 

و پلتفرم های داخلی و بین المللی است.
رئی��س س��ازمان س��ینمایی، گف��ت: 
س��ینمای ایران در زمین��ه مخاطب یابی، 
پخش و عرض��ه، بازاریاب��ی و تبلیغات و 
روابط عمومی و اجتماعی و اقتصادی باید 
از ساختار بسته و کوچک سنتی خودش 
خارج شود و در قواره بین المللی کار کند 
و با تفکر و ش��ناخت ش��ما در این زمینه 

این ممکن تر می شود.

وی ادام��ه داد: اگ��ر در دنیای امروز به 
سیِنما، نگاهی صنعت محور نداشته باشیم 
در یک مدار بسته و کوچک تمام می شود 
و سرمایه که به تولد و رونق یک محصول 

فرهنگی کمک می کند به هدر می رود.
رئیس سازمان س��ینمایی گفت: قطعاً 
س��یِنما محصول پردرآمدی است منوط 
ب��ه اینک��ه الزامات تولی��د و عرضه آن را 
بشناس��یم. وقت��ی به یک فیل��م در کنار 
ویژگی های فرهنگ��ی و اجتماعی اش به 
عنوان یک دس��تاورد و محصول صنعتی 
هم نگاه کنیم، قابلیت و توانمندی آن را 
در عرصه های مختلف سودآوری باید در 
نظر بگیریم. از لباس، عروسک، برندینگ، 
گیش��ه و پلتفرم، رس��انه های مجازی و 

تبلیغات و همه صنایع جانبی آن.
خزاع��ی گف��ت: دلیل صنعتی نش��دن 
س��ینمای ای��ران فقدان کمپانی اس��ت. 
صنع��ت  نج��ات  راه  ش��دن  کمپان��ی 
سینماس��ت. وقت��ی از کمپان��ی ح��رف 
می زنیم در واقع از بس��تر و امکانی حرف 
می زنیم که زنجیره ای از همه ظرفیت ها 
و نیازه��ا را در خ��ود دارد. از لجس��تیک 
قوی تولید، امکانات نرم افزاری و س��خت 
افزاری، روابط بین المل��ل، پخش کننده 
بین المللی، ارتباطات گسترده و حرفه ای 
داخل��ی و خارجی، و هم��ه این ها باعث 
می شود تا یک محصول در مقیاس بزرگ 

عرضه گردد.
وی اظهار داش��ت: شکل گیری کمپانی 
تنها راه حل برون رفت و نجات سینمای 
ایران از یک اقتصاد و دایره کوچک عرضه 
و تقاضای صرفاً داخلی اس��ت. تلفیقی از 
ن��گاه و تجربه س��رمایه گذاری و رویکرد 
تجاری با التزام به شاخصه های فرهنگی 
و فکری کمک می کند که سینمای ایران 

بالنده تر وموفق تر ظاهر شود.
رئیس سازمان سینمایی گفت: شناخت 
شما از قوانین و مقررات باعث می شود تا 
امنیت سرمایه شما بهتر و بیشتر تضمین 
ش��ود. اگرچه تهیه کنن��ده و کارگردان 
این مالحظات و دغدغه ه��ا را به صورت 
جدی دارند ولی هم افزایی شما هم باعث 
اطمینان خاطر بیش��تر خودتان و امنیت 

سرمایه ها می شود.
خزاع��ی بی��ان کرد: ب��ازار س��ینمای 
ای��ران به محص��والت متنوع نی��از دارد. 
بر اس��اس تقاضای جمعی��ت مخاطبان 
نس��بت به تولی��د و تن��وع آن فکر کنید 
در آن صورت قطعاً محصول ش��ما مورد 
اس��تقبال جامعه هم قرار می گیرد. الزم 
اس��ت در حوزه ه��ای تولید آث��ار دینی، 
آث��ار دفاع مقدس و س��ینمای کمدی یا 
ژانرهای اکش��ن و وحش��ت و س��ینمای 
کودک و نوجوان س��رمایه گذاری کنید و 
تمرکز سرمایه گذاری تان فقط روی آثار 

اجتماعی نباشد.
رئیس سازمان س��ینمایی گفت: رونق 
تولید و ایجاد اش��تغال بوی��ژه در دوران 
پس��اکرونا و امس��ال مهم است. این مهم 
ب��ا مش��ارکت ش��ما و همراه��ی جدی 
بخش های خصوصی محقق خواهد ش��د. 
حیات سیِنما به مشارکت جدی و فعاالنه 

بخش های خصوصی است.
خزاع��ی با بی��ان اینک��ه ب��ازار حوزه 
فرهنگ و س��یِنما در حال تغییر و تحول 
اس��ت تاکید کرد: با گسترش تعامالت با 
کش��ورهای منطقه، بازار سینمایی چین 
و جهان اس��الم و ابعادی فراگیرتر و … 
قطعاً س��اختارهای موج��ود دچار تحول 

می شود.

واکنش انجمن صنفی نویسندگان کودک و 
نوجوان به تعطیلی »دوچرخه«

انجم��ن صنفی نویس��ندگان کودک و نوج��وان در انتقاد از تعطیلی نش��ریه  
»دوچرخ��ه« بیانیه ای صادر کرد. به گزارش ایس��نا، انتش��ار مکتوب هفته نامه  
دوچرخه � ضمیمه  نوجوانان روزنامه همشهری � پس از 2۱ سال انتشار مداوم، 
ت��ا اطالع ثانوی متوقف اعالم ش��ده که این تعطیل��ی واکنش هایی را به همراه 

داشته است.
انجمن صنفی نویسندگان کودک و نوجوان نیز در بیانیه ای درباره این اتفاق 
نوشته است: »انتقال ارزش های فرهنگی و اجتماعی به کودکان و نوجوانان گامی 
مهم  در راس��تای توسعه  پایدار به ش��مار می آید. همچنین به رسمیت  شناختن 
کودکان و نوجوانان به عنوان شهروند و توجه کامل به حقوق شهروندی آنان از 
شاخص های بارز توسعه اجتماعی است. در این روند، انتشار نشریه های کودک 
و نوجوان می تواند در آگاهی بخش��ی به این گروه سنی نقشی مفید و مؤثر ایفا 

کند و آنان را در فرآیند توسعه سهیم نماید.
متأس��فانه در س��ال های اخیر توش و تواِن نش��ریات ویژه  کودک و نوجوان 

به تدریج تحلیل رفته، بی آن که واکنش دستگاه های مرتبط را برانگیزد.
پیامد این بی توجهی، تضعیف بیش از پیش نشریات کودک و نوجوان به طور 
عام، محدود شدن حوزه  توزیع و مختل شدن نظم انتشار شماری از این نشریات 
و ارائه نشدن این نشریات در دکه های مطبوعاتی بود. عامالن این بی توجهی ها 

ابتدا گرانی کاغذ و هزینه های چاپ را بهانه می کردند.
به همین خاطر  دس��ت اندرکاران نشریه های کودک ونوجوان حتی به انتشار 
نس��خه  الکترونیک تن دادند تا از تعطیل��ی کار جلوگیری کنند. ولی اتفاق های 
بعدی نش��ان داد که مش��کالت این ح��وزه فراتر از  برخ��ی کمبودهای مالی و 
گرانی کاغذ است. از جمله انتصاب مدیری کم تجربه در مجله های رشد و حذف 

سردبیران باتجربه  که جامعه  مطبوعاتی کودک و نوجوان را شوکه کرد.
و در آخرین اتفاق، ش��اهد تعطیلی نش��ریه  دوچرخه بودیم که در طول بیش 
از 2۱ س��ال توانس��ته بود ارتباطی پردامنه  با نوجوانان و خانواده ها ایجاد کند. 
نش��ریه ای که خاطره  جمعی چند نسل از نوجوانان ایرانی محسوب می شود  و 
گنجینه ای فرهنگی در تاریخ مطبوعات کودک و نوجوان ایران به شمار می آید.

بازتاب نمایش فیلمی با بازی 
لیال حاتمی در کن

فیلم »تصور« س��اخته اولین ساخته بلند علی بهراد 
نخس��تین نمایش خ��ود را در بخش هفت��ه منتقدان 

جشنواره کن تجربه کرد.
به گزارش ایس��نا، »تیم گریرس��ون« منتقد نشریه 
اسکرین در بخش��ی از یادداشت درباره فیلم »تصور« 
پ��س از نخس��تین نمایش در بخش هفت��ه منتقدان 

جشنواره کن می نویسد:
"این فیل��م روایت مرموز دو ش��خصیت اس��ت که 
زندگی شان تنها در طول تاکسی سواری  شبانه شان در 
تهران تالقی پیدا می کند، »تصور« بیننده را تش��ویق 
می کند تا هوای اسرارآمیز داستان را در آغوش بگیرد 
و به طرز بازیگوش��انه ای از افشای دقیق آنچه در حال 
روی دادن است،امتناع می کند. علی بهراد، نویسنده و 
کارگردان، یک زن )لیال حاتمی( و یک راننده تاکسی 
)مه��رداد صدیقیان( را به مخاطب معرفی می کند که 
هی��چ نامی ندارند و س��پس آنه��ا را در طول چندین 
تصویر دنب��ال می کند، که ظاهراً ه��ر مواجهه آنها با 
یکدیگر به عنوان یک ش��روع مج��دد بین آنها عمل 
می کند. در واقع، عنوان فیلم دعوتی است از مخاطب 
برای خلق معنای شخصی خود از روایت داستان و به 
این ترتیب »تصور« چیزی فراتر از یک مراقبه زودگذر 
در مورد عشق و اشتیاق نیست. چیزی که به خصوص 
در مورد این فیلم جذاب است، فرصتی است که برای 
پر کردن جاهای خالی به مخاطب داده شده است. این 
درام به عنوان بخش مستقل هفته منتقدان در کن به 
نمایش گذاشته شد و لیال حاتمی )بازیگر فیلم برنده 
اسکار جدایی( در نقش زن ناشناسی ایفای نقش کرده 
که راننده تاکسی با بازی مهرداد صدیقیان را مجذوب 
خ��ود می کند. مطالعه نقدهای ای��ن فیلم میتواند به 
ایجاد آگاه��ی درباره این فیلم کم��ک کند، اما فیلم 
»تصور« ممکن اس��ت برای جذب مخاطب گس��ترده 
در اکران عمومی با چالش هایی رو به رو باش��د. فیلم 
در شب آغاز می شود، جایی که راننده تاکسی، مسافر 
زنی را س��وار می کند که به تازگی برادرش را از دست 
داده اس��ت. آنها ش��روع به صحبت در مورد زندگی و 
روابط می کنند، که الگویی را برای ادامه فیلم تعیین 
می کند. زن بارها و بارها وارد تاکسی او می شود و به 
او اطالع می دهد که چه خبر اس��ت. مدت زمان بین 
موجه مجدد آنها هرگز مشخص نمی شود، همچنین 
مشخص نیست که آنها فراتر از این سواری های شبانه 
چق��در در مورد یکدیگر می دانند یا حتی نام یکدیگر 

را می دانند یا خیر.

عملکرد اقتصاد جهانی
اثر: مارک نتریکس

خبر
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رییس سازمان سینمایی مطرح کرد:
ضرورت شکل گیری کمپانی برای سینمای ایران

اختصاص 5/۲ هکتار زمین برای احداث  بیمارستان شهر باغستان

شمس�ايی  زاده/  ج�الل  کافي�ه 
سرپرست شهرداری باغستان گفت : 
همانگونه که ميدانيد حاشيه نشينی 
و مهاجرت  به شهرهای بزرگ داليل 
مهم�ی دارد از جمله کمبود س�رانه 
ها و زيرس�اخت ها از جمله درمانی ، 

ورزشی  ،رفاهی ، تفريحی و.....
وی افزود طی نياز سنجی و گفتگو 
با شهروندان دريافتيم ،کمبود  سرانه 
ه�ا ی درمان�ی يک�ی از مه�م ترين 
نيازها اس�ت  در اين راس�تا با تعامل 
مس�ئولين و مصوبه ش�ورای محترم 
ش�هر 2/۵هکتار زمين جهت احداث 
بيمارستان در شهر باغستان صورت 

پذيرفت.
  محمد رضا شمس�ايی، سرپرست 
شهرداری باغس�تان درادامه گفت :  
طی نشس�ت های متوالی و تخصصی 
با مسئولين شبکه بهداشت و درمان 
شهرس�تان ش�هريار، ل�زوم ارتقای 
س�طح کمی و کيفی خدمات درمانی 

به ش�هروندان و احداث بيمارس�تان 
در اي�ن ش�هر م�ورد بح�ث و تبادل 
نظ�ر قرار گرف�ت تا واگ�ذاری زمين 
از طرف ش�هرداری ص�ورت پذيرد و 
شبکه بهداشت و درمان نيز عمليات 
احداث آنرا در دستور کار قرار دهد. 
باغس�تان  ش�هرداری  سرپرس�ت 
افزود: حاصل جلس�ات مديران شهر 
باغس�تان و شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان شهريار در صحن شورای 
محترم شهر مورد تصويب و همچنين 
تايي�د کميت�ه انطب�اق فرمان�داری 
محترم ق�رار گرفت و اکن�ون آماده 
واگ�ذاری زمي�ن مذک�ور ب�ه متولی 
بهداشت و درمان شهرستان شهريار 

هستيم. 
شمس�ايی تصري�ح ک�رد: اکن�ون 
تش�ريفات قانونی واگذاری زمين به 
ش�بکه بهداشت و درمان شهريار در 
حال انجام اس�ت و آن مجموعه می 
تواند آماده س�ازی نقش�ه و عمليات 

احداث بيمارس�تان شهر باغستان را 
آغاز نمايد. 

باغس�تان  ش�هرداری  سرپرس�ت 
در خص�وص جانماي�ی اي�ن مرک�ز 
درمانی نيز خاطر نش�ان کرد: امکان 
دسترسی س�هل و آسان شهروندان 
ب�ه اين مرکز و همچنين پيش�گيری 
از معضالت ترافيکی، از دغدغه های 
مديريت ش�هری و مجموعه شورای 
محترم ش�هر بود که نهايتا محدوده 
ورودی منطق�ه باباس�لمان برای اين 
امر اختصاص يافت تا قابل دسترسی 

همه شهروندان عزيز باشد. 
شمس�ايی تاکيد کرد: اميد اس�ت 
عزي�زان ش�بکه بهداش�ت و درمان 
شهرستان شهريار طبق توافقاتی که 
در خصوص زمان بندی بهره برداری 
اين پروژه مهم صورت گرفته اس�ت، 
عمل نموده و درکمترين زمان ممکن 
ش�اهد بهره ب�رداری از بيمارس�تان 

شهر باغستان باشيم
 شهردار باغستان در ادامه گفت با 
هدف ارائه خدم�ات متنوع به مردم 
خوب باغس�تان، کاره�ای زيادی در 
حوزه های مختلف عمرانی، فرهنگی، 
امنيت�ی، اداری و خدمات�ی ص�ورت 
پذيرفته که اميدواريم رضايت مردمی 
حاصل شود. شمسايی گفت: از جمله 
کاره�ای انجام گرفت�ه در اين مدت 
م�ی توان ب�ه اجرای عملي�ات نخاله 
ب�رداری از اراضی خادم آباد اش�اره 
ک�رد. وج�ود نخاله های س�اختمانی 
و پسماند در ش�هر، يکی از مسائلی 
است که زمينه س�از به وجود آمدن 
چهره بصری نازيبای ش�هری اس�ت. 
در همين راستا عمليات خاکبرداری 
از معابر محله خادم اباد با هماهنگی 
حوزه معاونت خدمات ش�هری انجام 

پذيرفته است .
وی در خص�وص تأمين روش�نايی 
مح�ور اصلی باغس�تان ه�م اذعان 
داش�ت؛ به منظور کاه�ش تصادفات 

ج�اده ای و افزاي�ش ضري�ب ايمنی 
تردد، اقدام به رفع نواقص روشنايی 
ها و تامين اقالم  مورد نياز)حد فاصل 
مسير رفت و برگش�ت ورودی پمپ 
بنزين ش�هيد جه�ان آرا( کرده ايم. 
در اي�ن اقدام، سيس�تم فنی مربوط 
و ش�بکه کابل کش�ی و اتص�االت بر 
جهای ن�وری بمنظور پيش�گيری از 
س�رقت ه�ای احتمال�ی از قس�مت 

فوقانی اجرايی شد.
يادآور می ش�وم تامين روش�نايی 
در محوره�ای مواصالت�ی، از وظايف 
ادارات ب�رق و راه�داری اس�ت ک�ه 
ش�هرداری نيز در اين زمينه به آنان 
ياری می کند. سرپرس�ت شهرداری 
باغس�تان ب�ا ه�دف ارتقای س�طح 
ايمن�ی و انتظام�ی ش�هر ب�ه همراه 
رئي�س ش�ورای ش�هر باغس�تان و 
انتظامی شهرس�تان  نيروی  فرمانده 

مالقات کردند .
در اين ديدار بر هم�کاری و تعامل 

ش�هری  مديري�ت  پي�ش  از  بي�ش 
در  انتظام�ی  ني�روی  و  باغس�تان 
راس�تای کم�ک ب�ه حف�ظ و ارتقای 

امنيت عمومی تاکيد شد.
وی همچني�ن به اجرای طرح کمک 
معيشتی ميان مستمندان شهر اشاره 
نمود و دراين باره تصريح کرد؛ طرح 
توزيع ۵۰۰ بس�ته حمايتی معيشتی 
همزمان ب�ا ايام ماه مب�ارک رمضان 
و در ادامه سلس�له مراحل رزمايش 
مواس�ات و کمک مومنان�ه، در ميان 
خانواره�ای کم برخوردار باغس�تان 

برگزار شد.
اين طرح ب�ا هماهنگی فرمانداری، 
ناحي�ه مقاومت بس�يج شهرس�تان، 
دفتر امام جمعه باغستان، پايگاههای 
بسيج نواحی و شورای اسالمی شهر 

اجرايی شده است.
وی گفت: با رئيس و اعضای شورای 
شهر از محله نصيرآباد بازديد کرديم 
و از نزديک از وضعيت نظافت شهری 

و اج�رای پروژ ههای عمرانی به ويژه 
پروژه ه�ای س�اماندهی معابر مطلع 
ش�ديم و به منظور رفع مش�کالت و 
تسريع در اجرای پروژه ها دستورات 

الزم را صادر کرديم.
وی در خاتمه گفت خدا را شاکرم که 
اي�ن  توفيق را عنايت نموده تا بتوانم 
خدمتگزار شهروندان شهر باغستان 
باشم و جا دارد  از پيگيری های دکتر 
ح�ق وردی نماين�ده محت�رم حوزه 
مش�ق در مجلس ش�ورای اس�المی 
و همچني�ن حماي�ت ه�ای مجموعه 
شورای محترم شهر باغستان تشکر 

نمايم.
آنچ�ه وظيف�ه رس�انه اس�ت بيان 
مطالب�ات  پيگي�ری  و  مش�کالت 
بح�ق ش�هروندان و ايج�اد اميد در 
جامعه اس�ت اخبار مرتبط با احداث 
بيمارس�تان و مصاحبه با مس�ئوالن 
شبکه بهداش�ت درمان را در مطالب 

بعدی خواهيم داشت .


