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اولین تغییر در کابینه دولت ،قبل از یک سالگی دولت رقم خورد و حجتاله عبدالملکی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استعفا کرد.
این تغییردر کابینه دولت رئیسی را میتوان بیانگر ادراک جدید دولت از واقعیتهای اقتصادی کشور دانست.
عبدالملکی خیال پردازترین عضو کابینه رئیسی بود و سوابق ،شیوه انتخاب و عملکرد یک ساله وی میتواند تبدیل به یک کتاب پرفروش شود.
برآمدن و فرود افرادی چون عبدالملکی ،سالهای سال است که در سپهر سیاسی کشور تکرار میشود.کسانی که آزمون و خطا و یادگیری را به
صفحه 15
حساب ملت انجام میدهند .اگر عبدالملکی توانست مدیریت یک شرکت کوچک خصوصی در خارج از کشور را عهده دار شود ،میتواند مدعی باشد .
مطمئنا تغییر در وزارت کار میتواند آغاز دومینوی تغییرات در دولت باشد .تغییراتی که در حوزه اقتصاد به وقوع خواهد پیوست.
ناظران وزرای صنعت و اقتصاد و برخی از نهادهای دولتی رادر نوبت تغییر ارزیابی کردهاند.
آقای محمدهادی زاهدی سرپرست وزارتخانه شد.

سال بد صنعت هوایی
سعید کاکاآقازاده

وزیر خارجه پاکستان در تهران

حمل ونقــل هوایی ایران برای تداوم فعالیت خود
نیاز به بازسازی وخرید هواپیمای جدید دارد.
صفحه 9

«بالول بوتو زرداری» وزیر خارجه پاکســتان بهمنظور دیدار و گفتوگو با مقامات جمهوری
اسالمی ایران وارد تهران شد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه
پاکستان آلبوم عکسی را از آخرین سفر بینظیر بوتو  -نخست وزیر فقید پاکستان و مادر بالول
بوتو زرداوی وزیر امور خارجه کنونی پاکستان  -به ایران و زیارت حرم امام رضا (ع) اهدا کرد.

یک کارشناس مسکن به آسیا گفت؛

سرمایه گذاران
در امالک شمال
مراقب باشند

صفحه 10

جشنواره بینالمللی
جزیره فوتبال
در کیش

صفحه 11

جشن تولد سی سالگی استیل البرز

به گزارش پایگاه خبری روزنامه آسیا مدیرعامل استیل البرز مهندس ایزدپناه در جمع خبرنگاران حضور
پیدا کرد و به سواالت پاسخ داد.
مدیرعامل شــرکت اســتیلالبرز با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمتگذاری دورهای شده است ،گفت :حدود
شش ماه است که در صنعت لوازم خانگی ،قیمتها ثابت نگه داشته شده در حالی که این رفتار کامال غلط است.
بازار تحمل افزایش قیمتهای خیلی بزرگ را ندارد .ایزدپناه بیان کرد :بازار در رکود است و نمیتوان آن را دچار
شوک کرد .حتی هیچ تولیدکنندهای هم جرات این کار را ندارد .اما معتقدیم که اگر دولتمردان تولیدکنندگان را
راحت بگذارند و در کار آنها دخالت نکنند ،بازار با یک اصالح قیمتی مینیمم حرکت میکند و از آنجایی که رقابت
در این صنعت شدید است ،هم تولیدکننده میتواند فعالیت کند و هم اینکه بازار دچار شوک و ضربه نخواهد شد.

بزرگترین بانک اطالعاتی امالک
در اصفهان
در کمترین زمان و در تلفن همراه خود
ملک دلخواه خود را پیدا کنید!
ثبت آگهی رایگان در وبسایت

09131184574-03136270117

مرتضیچگونیان

با پارس میتونی راحت خونه بخری یا اجاره کنی
اگه خونه داری بفروشی یا اجاره بدی
یا اگه مشاور امالک هستی
درآمد خودتو افزایش بدی
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صاحب امتیاز :دکتر ساقی باقرینیا
مدیر مسئول و سردبیر :ایرج جمشیدی
09123845937
222۶3۶۶۶
مشاور حقوقی :بهمن رازانی
میدان محسنی ،خیابان شاهنظری ،میدان کاظمی ،پالک ۳
چاپ  :شاخه سبز
توزیع :نشر گستر امروز ۶1933333

شیخ حسینی :پاسخ به نیازهای جدید مشتریان
از راهبردهای بانک توسعه تعاون است

شورای سیاستگذاری:
مهدی شرفالدینی ،دکتر مهدی نشاط ،مهندس محمد عطاردیان
دکتر شیرین نوری ،دکتر مهدی کریمی تفرشی

اخبــــــار

عرضه مر غ با ارز نیمایی در آینده نزدیک

مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران گوشتی گفت :از حدود 10
روز آینده مرغهایی که تولید آنها با ارز نیمایی انجام شــده وارد بازار
خواهند شد.
حبیب اسداهلل نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تسهیالت
بانکی که قرار بود بعد از حذف ارز  4200تومانی و اصالح نظام یارانهای
در اختیــار تولید کنندگان قرار بگیــرد ،فقط  ۳0درصد قیمت تمام
شــده تولید را تشکیل میدهد ،گفت :با توجه به اینکه شرایط تولید
در صــورت حفظ قیمت فعلــی مرغ و ورود مرغ با ارز نیمایی از اواخر
هفتــه بعد اقتصادی نیســت و تولید کننــدگان در زیان ده خواهند
شــد ،تسهیالت مذکور جنبه حمایتی ندارد و فقط برای جبران زیان
میتواند مورد استفاده قرار گرفته و مرغدار را مقروض سیستم بانکی
نگهدارد .مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی تصریح کرد:
عالوه بر این قرار بود در پرداخت تســهیالت اســتعالم گرفته نشود و
بدهیهای قبلی به صورت فریز شده باشد اما وزارت جهاد کشاورزی
و بانکها به تعهدات خود در این زمینه عمل نکردند و به همین جهت
تولید کنندگان نیازمند تسهیالت برای استمرار تولید قادر به دریافت
این تسهیالت نیستند.
اسداهلل نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از حدود
 10روز آینده مرغهایی که تولید آنها با ارز نیمایی انجام شــده وارد
بازار خواهند شد ،اظهار داشت :با این شرایط قیمت تمام شده تولید
هر کیلوگرم مرغ زنده بین نزدیک به  ۵0هزار تومان اســت که حدود
 60درصد با نرخ فعلی آن در بازار فاصله دارد .وی با اشــاره به اینکه
در حال حاضر قیمت عرضه مرغ زنده  ۳0هزار تومان است ،گفت :اگر
قیمتهای بازار واقعی نشــود تولید کنندگان زیان میکنند و تولید
مرغ در کشور با آسیب بسیار جدی مواجه خواهد شد

سرپرســت بانک توســعه تعاون گفت :ایجاد
ارزش برای مشتریان ،ذینفعان و کارکنان جزو
راهبردهای بانک در سالهای آینده است و برای
اینکه برای مشتریان ایجاد ارزش کنیم باید به
نیازهای مشتریان و کارکنان پاسخ دهیم.
محمد شــیخ حســینی در کارگاه آموزشــی
مدیران ستادی و شــعب استان با بیان اینکه
مدیریت راهبردی باید در دستور کار همکاران
قرار گیرد ،گفت :مدیریت منابع و نقدینگی به
عنوان مهمترین اولویت بانک در ماههای آینده
است .در حوزه مدیریت نقدینگی باید ابزارها و
فرایندهای الزم طراحی و اجرا شود.
وی افزود :برای دستیابی به راهبردهای تدوین
شده نیاز به یک سری اقدامات از پیش تعیین
شده داریم .شیخ حسینی با بیان اینکه انسان
در تفکر اســالمی و ســازمانی ما در باالترین
جایــگاه قــرار دارد ،گفت :ایجــاد انگیزش بر
اساس شایستگی ،تخصص و تعهد در نیروهای

سازمان باید انجام شود .سرپرست بانک توسعه
تعــاون ادامه داد :در حال حاضر فرآیند و نحوه
ارائه خدمت از خود خدمت مهمتر است .که در
این فرایند نیروی انســانی ،فناوری و رویههای
اجرایــی نقش مهمــی دارند .به گفته شــیخ
حسینی ،اگر در خدمت به مشتریان ،کارکنان
و ذینفعان رضایت خداونــد را در نظر بگیریم
در دنیا آرامش و در آخرت با رســتگاری روبرو
میشویم .سرپرست بانک توسعه تعاون اعالم
کرد :مدیران باید در انجام کارها روحیه جهادی
داشــته باشند و منظور از این روحیه این است
که مدیر باید فعال و در کارها پیشرو باشد.
شیخ حسینی با بیان اینکه مسئولیتپذیری و
پاسخگو بودن یکی از ویژگیهای اصلی مدیر
است و تنها راه موفقیت مدیران پاسخگو بودن
میباشد .سرپرست بانک توسعه تعاون تأکید
کرد :مدیران ارشد استانی باید تفکر راهبردی
داشته باشند .مجهز بودن به این تفکر میتواند

بسیاری از چالشها را رفع کند.
هدایتگــری یکی دیگــر از ویژگیهایی بود
که شــیخ حسینی به تشــریح آن پرداخت و
گفت :مدیران اســتان باید بــه صورت مداوم
نیروهای زیرمجموعه خود را هدایت و راهبری
کنند و به نوعی نقش مربی داشــته باشند .در
ادامه سرپرست بانک توســعه تعاون به یکی
از چالشها اشــاره و بیان کرد :بخشی نگری
و جزیــرهای عمــل کردن مشــکالت زیادی
برای ســازمان ایجاد میکند .وی در بخشی از
سخنان خود با اشاره به تجربه ماهاتیر محمد
در مالــزی اعالم کــرد :برنامهریزی ،کنترل و
نظارت مهمترین شاخصهای توسعهیافتگی
این کشور به حساب میآید.
وی فرآینــد محوری را از دیگــر ویژگیهای
مدیریتی ذکر کرد و افزود :در تمام اقدامات و
فعالیتهای بانک در تمام بخشها تفکر فرآیند
محور باید در دستور کار قرار گیرد.
امانــتداری ،عدالت ،قاطعیــت ،مدارا و تفکر
جمعی و مشــورت بــه عنــوان ویژگیهای
مدیریتی از سوی شیخ حسینی تشریح شد.
وی بــار دیگر بر مدیریت راهبردی تأکید کرد
و گفت :مدیریت منابع و نقدینگی تا چند ماه
آینده به عنوان یک راهبرد در دستور کار همه
ارکان بانک قرار گیرد .سرپرست بانک توسعه
تعــاون ادامه داد :برای مدیریت نقدینگی باید
ابزارهای الزم را در نظر بگیریم و شــاید الزم
باشد برخی فرآیندها را تغییر بدهیم.
شیخ حسینی در تشریح موفقیت سازمان اعالم
کرد :ســرمایه انسانی به عنوان مهمترین مؤلفه
موفقیت سازمان است .فناوری نیز میتواند به
موفقیت سازمان کمک مؤثری کند

پرداخت تسهیالت قرضالحسنه فرزندآوری در بانک آینده؛

جزییات تسهیالت  20تا  100میلیون تومانی به خانواده ایرانی
بانــک آینده با توجه به نقش مســئولیتهای
اجتماعــی خود و حمایت از خانوادههای ایرانی و
همچنین اجرای جزء  2بند الف تبصره  16قانون
بودجه سال  1401کل کشور ،نسبت به پرداخت
تسهیالت قرضالحسنه فرزندآوری اقدام میکند.
بانک آینــده ،طبــق بخشنامه بانــک مرکزی
ج.ا.ایــران و برای حمایــت از خانوادههای ایرانی
و تشــویق به امر فرزندآوری ،پرداخت تسهیالت
قرضالحسنه فرزندآوری را در دستور کار قرار داده است.
بر این اســاس ،برای فرزندانــی که از ســال  1400بهبعد بهدنیا
آمدهاند ،تســهیالت قرضالحســنه فرزندآوری ،بــهازای فرزند

نخســت ( 200دویســت) میلیون ریال ،فرزند
دوم ( 400چهارصــد) میلیــون ریــال ،فرزنــد
ســوم ( 600شــشصد) میلیون ریــال ،فرزند
چهارم ( 800هشــتصد) میلیون ریال و فرزند
پنجــم بهبعــد ( 1000یکهــزار) میلیون ریال
تعلق میگیرد.
در مــورد فرزندان دوقلو و بیشتر هم ،بهازای هر
فرزند یک تسهیالت تعلق میگیرد.
بانــک آینده ،با تخصیــص اعتبــار موردنیاز ،پس از بررســی و
اعتبارسنجی متقاضیان و طی فرآیندهای قانونی ،اقدام به پرداخت
تسهیالت میکند
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وزیر اقتصاد در نشست مشترک با روسای اتاقهای اصناف کشور خبر داد:

تشکیلکمیتههایسهنفرهدراستانها
برای رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی دستوری در نشست با
رؤسای اتاق های اصناف سراسر کشور ،انجمن اسالمی
بازار تهران  ،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس
و اعضای فراکســیون اصناف مجلس شورای اسالمی
مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی فعاالن اقتصادی
را تا  1۵تیر ماه تمدید کرد.
به گزارش از شــبکه اخبار اقتصــادی و دارایی ایران
(شــادا) ،دکتر سید احســان خاندوزی طی سخنانی
در این نشســت عنوان داشــت :نگاه وزارت اقتصاد و
نظام اداری کشــور در دولت سیزدهم این است که با
حرکت به ســمت نظام مبتنی بر اطالعات و واقعیت
های اقتصادی در اخذ مالیات ،از نظام ممیز محور که
اجازه اعمال ســلیقه و برخورد های انفرادی و سلیقه
محور را به ممیزان مالیاتی می دهد و می تواند زمینه
ساز مناسبات ناسالم احتمالی نیز باشد ،عبور کنیم.
وزیــر اقتصاد با تأکیــد بر اینکه ایــن حرکت و این
رویکرد حتما باید با جلب نظر و مشارکت خود فعاالن
اقتصادی صورت گیــرد ،گفت :دقیقا به خاطر همین
است که ما در اجرای منویاتی که قانون بودجه ،هم در
سال گذشته و هم امسال بر دولت تکلیف کرده است،
تالش کرده ایــم ،فراتر از قانون ،مجوز های الزم را به
منظور همراهی هر چه بیشــتر با نظام صنفی کشور،
دریافت کنیم.
خانــدوزی با بیان اینکه ،این رویه را مطمئنا در آینده
نیز ادامه خواهیم داد :اظهار داشت :ما به جهت اینکه
نیازمند ایجاد و تقویت یک پیوند تنگاتنگ بین نظام
اقتصادی کشــور و نظام اتحادیه ها و اصناف کشــور
هســتیم ،در آینده نیز حتما فراتر از تکالیف موجود،
همکاری قانونی را با شما خواهیم داشت.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اعتقاد خود به نقش بســیار
مهم صنوف و فعــاالن اقتصــادی در اداره اقتصاد
کشــور ،گفت :رویکــرد من در شــورای گفتگوی
دولت و بخش خصوصی ،هیئــت مقررات زدایی و
بهبود فضای کسب و کار و دیگر زیر مجموعه های
دولت همواره این بوده اســت که اگر ما رشد و رونق
اقتصادی را می خواهیم؛ پیاده کننده آن ،نه دولت
ها و دستگاه های اجرایی ،بلکه این فعاالن اقتصادی
و صنوف هســتند و اگر دولت بخواهد مانعی برای

آنهــا ایجاد کند ،در واقع تمام اهداف خودش را زیر
سؤال برده است.
خاندوزی با بیان اینکه اینکه فعاالن بخش خصوصی
همواره باید مطالبه شفافیت از سازمان امور مالیاتی
را به عنوان رویکرد اصلی خــود مد نظر قرار دهند،
تصریح کرد :سازمان امور مالیاتی باید ضابطه مند و
شفاف و با اطالعات و اسناد مثبته با اصناف برخورد
کند و قطعا مســئولیت اثبات اینکــه یک تراکنش
مؤدی ،آیا منجر به درآمد شده یا خیر؟ بر عهده خود
این سازمان اســت که باید برود و دالیل و شواهدی
بیاورد که از منظر اطالعات رسمی کشور ،این منجر
به درآمد شده است.
وی تصریــح کرد :هر آنچه که ســازمان امور مالیاتی
مبنای محاســبه مالیات قرار میدهــد باید مبتنی بر
مستنداتی باشــد که دوستان خود ما در این سازمان
باید بروند آنها را پیدا کنند و به هیچ وجه نباید توپ را
در زمین مؤدی انداخت.
وزیــر اقتصاد با تأکید بر اینکه ســازمان امور مالیاتی
باید ضوابط و ضرایب مربوط به نحوه محاسبه مالیات
صنوف را در سراســر کشور ،بصورت شفاف ،منتشر و
در اختیار آنها قرار دهد ،گفت :حتی جلســات آگاهی
و رفع سؤاالت و شــبهات مالیات سال ( 1401که در

سال  1402اخذ خواهد شد) باید دو ماه قبل از شروع
فصل مالیات سال آینده ،برگزار شود.
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه در مورد وصول درآمد
های مالیاتی استان ها ،بنای دولت ،نه فشار مضاعف به
مؤدیان خوش حساب ،بلکه بر شناسایی مؤدیان جدید
و فرارهای مالیاتی بوده اســت ،از رئیس سازمان امور
مالیاتی خواست ،این موضوع را به تأکید ،برای استان
های سراسر کشور ابالغ نماید.
وی با اشــاره به در خواســت های متعدد نمایندگان
صنــوف و اتحادیه ها برای اعطای فرصت بیشــتر به
مؤدیان برای تسلیم اظهار نامه مالیاتی ،از سازمان امور
مالیاتی خواست ،این مهلت را از  ۳1خرداد ماه تا 1۵
تیر ماه تمدید کند.
خاندوزی با اشاره به اقدام این وزارتخانه برای افزایش
مشموالن تبصره ماده  100قانون مالیات های مستقیم
از  ۳0برابر مندرج در قانون بودجه به  100برابر ،گفت:
ایــن اقدام با توجه به این حقیقت صورت گرفت که با
وجود کنترل چشمگیر همه گیری کرونا در سالجاری،
بســیاری فعاالن اقتصادی ،در ســال  1400کماکان
گریبانگیر محدودیت های ناشی از این بیماری بودند.
گفتنی است ،تشکیل جلسه و تعیین تکلیف در مورد
مصادیقی چون تغییر کدپســتی فعــاالن اقتصادی،

استفاده مشــترک شرکای تجاری از یک دستگاه پوز
مشــترک ،تراکنش های بانکی بی ارتباط با فعالیت
های تجاری و  ...بر عهده این کمیته ها خواهد بود که
بنا بر دستور وزیر اقتصاد از فردا (سه شنبه  24خرداد
ماه) فعالیت خود را آغاز می کنند.
خانــدوزی عنوان داشــت :بعد از پایــان  1۵تیر ماه،
کمیته های مذکور ،می توانند هر پیشنهادی در مورد
بازنگری ضرایب مالیاتی هر صنفی ،بیاورند ،تا هر چه
زودتر ،بدون فشار به فعاالن اقتصادی ،موضوعات حل
و فصل شوند.
خاندوزی گفــت :امیدواریم در ادامه ،با تداوم فعالیت
کمیته های اســتانی ،به یک نهاد ثابت دائمی برسیم
که نه تنها در روز های بروز اختالف ،بلکه به طور ثابت
و پیشــینی بتواند به عنوان حسگر های اقتصاد ملی
فعالیت کند .وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان
خود ،با اشــاره به برخی مشــکالت پیش آمده برای
صدور و تمدید پروانه کســب مؤدیان مالیاتی و منوط
شــدن آن به تعیین تکلیف بدهی های جدید و مورد
اختالف مالیاتی آنها ،دستور داد این موضوع دیگر به
عنوان مانعی برای صدور و تمدید پروانه کســب افراد
در نظر گرفته نشود.
وی گفت :نمی خواهیم اختــالف نظر فعلی در مورد
مســئله مالیاتی بین اصناف و اتحادیه ها با ســازمان
امور مالیاتی منجر به این شود که اصل و ریشه کسب
درآمد و معیشت اصناف ،تحت تاثیر قرار گیرد.
این گزارش حاکی است ،وزیر اقتصاد طی سخنانی در
مصاحبه با رســانه ملی در پایان نشست با نمایندگان
صنوف ،اظهار داشــت :با توجه بــه انتقادات برخی از
نمایندگان اتاق های اصناف کشور نسبت به رویه هایی
که قانونا برای اخذ مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی
گذاشته شده است ،امروز جلسه بسیار خوبی با رؤسای
اتاق های اصناف سراســر کشور ،انجمن اسالمی بازار
تهران و فراکســیون اصناف مجلس شورای اسالمی
برگزار شد.
وی گفت :در این جلســه ،نقطه نظرات اصناف نسبت
بــه ضرایب و رویه های مالیاتی به صراحت و صمیمانه
مطرح شد و رئیس سازمان امور مالیاتی پاسخ های خود
را در خصوص دغدغه های آنها ارائه کرد

ساختمان جدید مرکز آموزش بانک کارآفرین افتتاح شد
همزمان با والدت امام رضا (علیه الســالم) ساختمان جدید مرکز
آموزش بانک کارآفرین افتتاح شد.
در مراسم افتتاحیه ســاختمان آموزش بانک ،دکتر احمد بهاروندی
مدیرعامــل بانک با تاکید بر اهمیت پــرورش درکنار آموزش گفت:
پررنگتری دارد اما در مقابل
به نظر می رســد آموزش جنبه ابزاری ُ
پرورش دارای ابعاد تربیتی و عمیق تری اســت که نشــان از اهمیت
آن اســت و به همین جهت سرمایه گذاری هر سازمانی در خصوص

نیروی انســانی با نگاه آموزش و پرورش باعث میشود نیروی انسانی
به سرمایه انسانی مبدل شده و موتور حرکت سازمان و جامعه شود.
وی در ادامه تصریح کرد :در عرصه اقتصاد یکی از حلقه های مفقوده
سالهای گذشــته ،برنامه ریزی راهبردی آموزشی و پرورش مدیرانی
بوده که بتوانند با انجام امور زیر ساختی ،ماندگار باشند.
مدیرعامــل بانک کارآفرین در بخش دیگــری از صحبت های خود
گفت :به نظر می رسد در بانک کارآفرین برخی موضوعات راهبردی

و اســتراتژیک روی زمین مانده بود و نیاز به حرکت جدیتر داشت.
بانک کارآفرین یکی از بانک های پیشرو است که پایه و اساس خوبی
دارد و از نظر شــاخص های بانکداری ،جزء بانکهای خوب به شــمار
می آید و می توانیم در ســطح بین الملــل نیز ادعا کنیم با بانکهای
دیگر قابل رقابت هســتیم .اما برخی موضوعات ســاده کمتر به آن
توجه شــده و در محــاق قرار گرفته بود که یکــی از این موضوعات
آموزش بود
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اخبــــــار

داراییهای بزرگترین بانک قرضالحسنه
کشور  ۶۹درصد افزایش یافت

صورتهای مالی سال  1400بانک قرضالحسنه مهر ایران که به
تصویب مجمع عمومی عادی ساالنه بانک رسید ،حاکی از رشد 6۹
درصدی داراییهای این بانک است.
به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران ،بر اساس
صورتهــای مالی این بانک جمع کل داراییهای بانک رشــدی
 6۹درصدی داشته و از 48هزار میلیارد تومان به 81هزار و ۳00
میلیارد تومان بالغ شــده است .وامهای پرداختی از سوی آن نیز
رشد یافته اســت .مبلغ وامهای پرداختی با رشدی  6۳درصدی
از ۳6هزار میلیارد تومان در ســال  1۳۹۹بــه بیش از ۵8هزار و
 600میلیارد تومان در ســال  1400رسیده است .از نظر تعدادی
نیز این شــاخص با رشد  10درصدی همراه بوده و تعداد وامهای
پرداختــی از  2میلیون و ۳4۹هزار فقره به  2میلیون و ۵۹2هزار
فقره رسیده اســت .منابع بانک از 4۹هزار و  ۵00میلیارد تومان
در ســال  1۳۹۹به حدود 86هزار و  400میلیارد تومان در سال
1400رســیده است .تعداد مشتریان نیز از  10میلیون نفر به 11
میلیون و ۹00هزار نفر رســیده و تعداد سپردهها از  1۳میلیون و
 100هزار به  16میلیون و 460هزار فقره افزایش یافته است .سود
انباشته بانک قرضالحسنه مهر ایران ،بهعنوان یکی از سوددهترین
بانکهای کشور ۷4 ،درصد رشد یافته و از  ۹۳6میلیارد تومان به
 162۵میلیارد تومان بالغ شده است .همچنین بانک موفق شده
در پایان سال  1400کمترین نسبت مطالبات به مصارف را در بین
بانکهای کشور به ثبت برساند
بسمه تعالی

آگهی دعوت تبدیل سهام بی نام به بانام
شرکت مانا تدبیر سامانه (نوبت اول)

به اطالع کلیه ســهامداران شــرکت مانا تدبیر سامانه
(سهامی خاص) ثبت شده به شماره  535558و شناسه
ملی  14008030471میرساند ،باتوجه به تصویب مجمع
عمومی فوق العاده ساعت 10صبح مورخ  1401/03/17در
اجرای مــواد  4۶، 45 ، 44الیحه اصالحی قانون تجارت
مبنی بر تبدیل کلیه ســهام شرکت از بی نام به با نام ،لذا
از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید از تاریخ
انتشار این آگهی به مدت  ۶ماه نسبت به تبدیل سهام خود
به مرکز شرکت به آدرس :تهران ،محله درب دوم  ،کوچه
رازي ،خیابان دکتر علي شــریعتي ،پالک  ،1۶43مجتمع
ســفیران ،طبقه هفتم ،واحد  Cکد پستی 1939۶1۶947
مراجعه نمایند.
بدیهی است که پس از انقضاء مدت مذکور کلیه سهام بی
نام شرکت باطل شده تلقی میگردد.

هیئت مدیره شرکت مانا تدبیر سامانه

تخصیص وجه التزام به امور خیر از سوی

بانک قرضالحسنه مهر ایران قابل تحسین است
«یاســر مرادی» در یادداشتی نوشت :یکی از
ابداعات خوب بانک قرضالحســنه مهر ایران
تخصیص وجه التزامهای دریافتی از مشتریان
به امور خیر مانند آزادی زندانیان ،مدرسهسازی
و ...در راستای مســئولیت اجتماعی است که
دقیقاً با مبانی بانکداری اسالمی همخوانی دارد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحســنه
مهر ایران« ،یاسر مرادی» رئیس هیأت مدیره
بانک صادرات در روز چهارشــنبه  18خرداد
مــاه به نمایندگی از بانک صــادرات به عنوان
سهامدار ،در جایگاه ناظر مجمع عمومی بانک
قرضالحسنه مهر ایران شرکت کرد.
در جلسه مذکور یکی از نمایندگان بانکها در
خصوص نحوه مصرف بودجه وجه التزام بانک،
مسائلی را مطرح کرد که دکتر مرادی ،رئیس
هیأت مدیره بانک صادرات ،پاســخی در این
خصوص ارائه کرد.
وی بعد از نشست مجمع بانک ،در یادداشتی
این موضوع را چنین روایت کرد:
«یکــی از ابداعات خوب بانک قرضالحســنه
مهر ایران تخصیــص وجه التزامهای دریافتی
از مشتریان به امور خیر مانند آزادی زندانیان،
مدرسهســازی و ...در راســتای مســئولیت
اجتماعی اســت که دقیقاً با مبانی بانکداری
اســالمی همخوانی دارد .یکــی از نمایندگان
ســهامداران این ایراد را مطــرح کرد که وجه
التزام جزو درآمدهای بانک حســاب شــده و

چنین اســتفادهای از وجه الترام بانکی ،مجاز
نیست.
ً
بنده در پاســخ اعالم کردم که اساسا ماهیت
وجه التــزام درآمدزایی برای بانک نیســت و
وجهی است که باید جنبه بازدارندگی داشته
باشد؛ نه آنکه با افزایش نرخ ،بانک را به وسوسه
تأخیر در وصول مطالبات با توجیه دریافت نرخ
باالتــر بیندازد و دقیقاً ایــراد برخی از مراجع
معظم تقلید به شیوه وصول فعلی وجه التزام
فعلی در شــبکه بانکی این است که باید این
مبلغ بــه حاکم اختصاص یابــد و در راه امور
خیــری که حاکم تشــخیص میدهد ،هزینه

شود و نه درآمدزایی بانک!!
البته این امــر تالی فاســدی دارد که قبل از
آن باید ابزار مناســب را برای وصول به موقع
مطالبات به بانکها بدهیم تا در صورت تمایل
و اقدام بانــک به وصول به موقــع مطالبات،
خســارت تأخیر در پرداخت به موقع دیون به
بانک تحمیل نشود.
پیشنهاد مشخص بنده این است که در صورت
عــدم اقدام بانک بــرای وصول مطالبات ظرف
مهلت مقــرر مث ً
ال یک یا  2ســاله ،وجه التزام
پرداختی مشــتری به حاکم بــرای صرف امور
خیر تعلق گیرد».
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نقش بانک توسعه تعاون در پیشبرد برنامه های
توسعه ای و تکالیف بودجه ای برجسته بوده است

محمــد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک
توسعه تعاون در آغاز کارگروه آموزشی مدیران
ســتادی و استانی بانک توســعه تعاون اظهار
داشــت :نقش آفرینی بانک توســعه تعاون در
تکالیف بودجه ای و برنامه های پنج ساله توسعه
ای و طرح های ملی نشان دهنده ظرفیت بانک
می باشد.
وی افزود :حدود  ۵00بانک توسعه ای در دنیا
فعالیت می کنند که رویکردی حمایتی دارند و
بانک توسعه تعاون نیز رویکردی اخالق مدارانه
در حوزه اقتصاد ایران برعهده دارد که تکالیف
و اقدامات بانک فراتر از کســب سود مادی و با
هدف کمک به تولید و اقتصاد می باشد.
ایرانــی آینــده پژوهی فضای بانکــی را برای
بانک مغتنم برشمرد و گفت :نگاه به بازارهای
نوظهور ،رقبا و نیز رصد فضای بانکی می تواند
فرصتی ارزنــده را برای بانک توســعه تعاون
فراهم ســازد تا آمادگی کافی بــرای فعالیت
سازنده در سالهای آتی را داشته باشد.
عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون خاطر
نشان کرد :میزان نفوذ در بازار  ،شاخص مهمی
است که با دریافت داده های صحیح می توان
موقعیت کنونی و قابل پیش بینی برای بانک
را تبیین نمود.
ایرانی با اشــاره بــه اینکه از طریــق تدابیر و
برنامه ها می توان اثربخشی بانک را در عرصه
های توســعه و پیشرفت کشور جلوه گر نمود
خاطرنشــان کرد :اساســنامه بانــک در بدو

تاســیس تدوین شــده و در دوره های زمانی
چند ســاله نیازمند بازنگری است و همچنین
برخی مسائل از جمله اختصاص هفتاد درصد
به بخش تعاون و سهم تعاونی ها در تحقق این
اندازه ،قابلیت بررسی و تحلیل دارد.
ایرانی گفت :بانک در فضایی رقابتی با شــبکه
بانکــی برای جذب منابــع و همچنین جذاب
نمودن خدمات برای مشتریان و مراجعین قرار
دارد و بــا این که بانک هــای تجاری از آزادی
عمل بیشتری برخوردارند ،هنر همکاران بانک
در این بوده اســت تا با رویکردی توســعه ای
دراین بازار رقابتی فعالیت نمایند.
وی تصریح نمود :بیش از  ۹0هزار تعاونی فعال
در عرصــه اقتصاد حضور دارنــد و  220هزار
تعاونی ثبت شــده در منابع آمار ملی است و

بانک توســعه تعاون وظیفه دارد تا شرایطی را
مهیا سازد تا تامین منابع مالی ،تجهیز منابع و
خدمات تخصصی را با سطحی ممتاز برای این
جامعه هدف گسترده ارائه کند.
عضو هیات مدیره بانک توســعه تعاون گفت:
مدیران اســتانی و واحدهای صف از تجربه ای
ارزنده در ارائه خدمات به جامعه هدف و مواجهه
با تعاونی ها و نیازسنجی آنها برخوردارند و هم
افزایی و تعامل واحدهای ســتادی و صف می
تواند مثمر ثمر باشد.
ایرانی افزود:کمک به رشد بخش تعاون می تواند
در کاهش تصدی گری دولت نیز تاثیرگذار باشد
و امــکان پرورش و بالندگی تعاونی ها و تحقق
ســهم  2۵درصدی در اقتصاد ملی در پیشرفت
کلی کشور نیز اثرگذار است
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در سال  1400صورت گرفت:

پرداخت  ۲۴هزار میلیارد ریال
تسهیالت اشتغالزایی توسط بانک کشاورزی
مدیر شــعب بانک کشــاورزی استان همدان گفت :پرداخت 24
هزار میلیارد ریال تســهیالت اشــتغالزایی در سال گذشته زمینه
ایجاد  ۹هزار و  600فرصت شــغلی را در سطح استان فراهم کرده
است .همدان
به گزارش ایران آنالین ،هوشنگ حیدرنژادیان افزود ۵0 :درصد
تسهیالت اشتغال روستایی طی سال گذشته به بانک کشاورزی
اختصاص یافت که این امر نشــان از توانمندی این بانک در حوزه
اشتغالزایی دارد.
وی ادامه داد :همچنین طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه
و پرداخت ســرمایه در گردش بــه واحدهای دام و طیور به بانک
کشاورزی محول شده است.
حیدرنژادیــان با بیان اینکه تولید ،اشــتغال و کارآفرینی اولویت
بانک کشاورزی اســت ،ادامه داد :در راستای اجرای طرح دامدار
کارت از  21اردیبهشت امســال تاکنون  664فقره تسهیالت به
ارزش  6۷۳میلیارد ریال پرداخت شده ،ضمن اینکه  844میلیارد
ریال نیز به عنوان غرامت خســارت دیدگان بخش کشــاورزی و
باغات استان طی سال زراعی پرداخت شده است.
مدیر شــعب بانک کشــاورزی اســتان همدان گفت :از ابتدای
ســالجاری تاکنون پنج هــزار و  ۵26میلیارد ریال تســهیالت
(بخشهای مختلف) در قالب پنج هزار و  ۳02فقره پرداخت شده
که نســبت به مدت زمان مشابه سال گذشــته از نظر تعداد ۹۵
درصد و از نظر مبلغ هم  1۳1درصد افزایش داشته است.
به گفته وی ،این تســهیالت در قالب ازدواج و فرزند آوری ،رونق
تولید ،اشتغالزایی ،صندوق توسعه ملی ،بند الف تبصره  ،18کمیته
امداد ،بهزیستی ،بنیاد شهید و مکانیزاسیون کشاورزی پرداخت
شده است.
حیدرنژادیان اظهار داشت :بانک کشاورزی استان همدان در سال
جاری  2۵6فقره تسهیالت ازدواج به میزان  ۳4۹میلیارد و 100
میلیون ریال را به زوجهای جوان پرداخت کرده است.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان همدان با اشاره به مشارکت در
ساخت سد گرین نهاوند ،بیان کرد :یک هزار و  ۷22میلیارد ریال
اعتبار و مشــارکت در اجرای طرح آب و خاک و قنوات شهرستان
قــروه درگزین به ارزش  ۹۵0میلیارد ریال را از دیگر فعالیتهای
مشارکتی بانک کشاورزی در استان همدان برشمرد.
به گفته وی ،سه هزار و  200میلیارد ریال مانده مطالبات غیر جاری
و معوقات بانک کشــاورزی اســتان همدان است که هشت درصد
مجموع پرداختی را شامل میشود
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:

همهتالشهاجهتتحققبرنامهراهبردی
دردانشگاهعلومپزشکیگیالنمنسجمشوند
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گیالن با تبیین و تشریح وضعیت
کنونی نظام سالمت استان ،بر تالش همهجانبه و بهرهمندی از همه
ظرفیتها در جهت تحقق برنامه راهبردی این دانشگاه تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن (وبدا)،
پیش از ظهر امروز ،نشست شورای معاونین دانشگاه علوم پزشکی
گیالن با حضور دکتر ارسالن ساالری  -رئیس دانشگاه علوم پزشکی
 ،با محوریت برنامه راهبردی در سالن اجالس حوزه ریاست تشکیل
شــد .دکتر ارسالن ساالری  -رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن
در این نشســت با اشــاره به اقدامات و مطالعات صورت گرفته در
خصوص برنامه راهبردی ،اظهار کرد :برنامه راهبردی تدوینشــده
در دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن عالوه بر توجه به آرمانها باید
بر اســاس واقعیتها تدوین و با ممارســت پیگیری شــود .وی با
برشمردن بخشی از اقدامات زیربنایی و روبنایی در جهت پیشرفت
و توزیــع متوازن امکانات و تجهیزات ،افــزود :اقدامات زیربنایی و
توســعهای فراوانی در دانشگاه علوم پزشکی گیالن طی سالهای
اخیر صورت گرفته که باید در ادامه با شــدت و حدت و همچنین
مبتنی بر راهبردهای تعریفشــده ،گسیل و هدایت شوند .رئیس
دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن بر لزوم مشارکت فعاالنه و آگاهانه
همه واحدهای دانشــگاه بهویژه معاونتهای هفتگانه تأکید کرد
و گفت :باید برنامههای راهبردی تبیین شــده ،قابلیت سنجش و
اندازهگیری داشته باشد.
دکتر ساالری زمان رسیدن به اهداف برنامه راهبردی را بسیار مهم
دانســت و گفت :در تدوین برنامههای راهبردی همه حوزهها باید
زمان رسیدن به اهداف خود را مشخص کنند.
وی بر ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتها در جهت دســتیابی به
اهداف راهبردی دانشــگاه علوم پزشکی گیالن تأکید کرد و گفت:
برای رســیدن به راهبردهای تعیینشــده در نظام سالمت گیالن
نبایــد تنها به ظرفیت داخلی دانشــگاه و وزارت خانه متبوع تکیه
و بســنده کرد ،بلکه باید در تأمین منابع از سازمانهای بیرونی که
ظرفیتهای بســیار خوبی دارند و در استانهای دیگر نیز خدمات
ارزندهای از خود بر جای گذاشتهاند ،بهره گرفت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تأکید بر اینکه همگرایی در
اهداف راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیالن باید به مشی همگانی
تبدیل شــود ،تصریح کرد :معاونتها و مدیریتها در رســیدن به
اهداف عالیه تدوینشده ،نباید خود را از مجموعه دستگاه خدمات
رســان به مردم ،مجزا ،منفک و مســتقل ببینند .گفتنی است در
این نشست ،تعدادی از معاونین دانشگاه علوم پزشکی گیالن طی
گزارشی ،وضعیت کنونی و برنامههای راهبردی حوزه خود را تبیین
و راهکارهای دستیابی به آن ها را نیز تشریح کردند

نقش روسای شعب در تحقق اهداف
بانک توسعه تعاون بیبدیل است

سرپرســت بانک توســعه تعاون نقش روسای
شــعب را در تحقق اهداف بانک توســعه تعاون
بیبدیل دانست.
محمد شیخ حســینی سرپرست بانک توسعه
تعاون در جلســه با برخی روسای شعب سراسر
کشور اظهار داشت :همکاران شعب نقشی بسیار
مهم در پیشــبرد عملیات بانکداری توسعهای و
تحقق اهداف بانک دارند و روسای شعب نیز به
صورت اخص در این زمینه ماموریت و رسالتی
بیبدیل بر عهده دارند.
وی افزود :روســای شــعب با توجه به تجارب
ارزنــده در خصوص بکارگیــری محصوالت و
طرحها از بینش مناسبی درباره مسائل اجرایی
و فرآیندها برخوردارند و از این رو نظر مشورتی
آنان در تدوین سیاســتهای اعتباری و انواع و
اقسام برنامهها و طرحها و دستورالعملها بسیار
مغتنم است.
شیخ حســینی گفت :اعتقادم بر این است که

هــرم مدیریت در موسســاتی از قبیل بانکها
معکوس اســت و در واقع روســای شــعب با
مدیریت و عملکرد صحیح میتوانند در موفقیت
و سربلندی مدیران ارشــد بانک نیز تاثیرگذار
باشند.
سرپرست بانک توســعه تعاون سرمایه انسانی
بانک را مزیت رقابتی پایدار اعالم نمود و گفت:
گرچه بهرهمندی از ابزارهای نوین ،فناوریهای
جدیــد و تکنیکهــا و روشهــا و فرآیندهای
اثربخــش به عنوان راهکارهــای رقابتی مطرح
اســت؛ مهمترین و پایدارتریــن مزیت رقابتی
مربوط به سرمایه انسانی است.
در ادامه ســید باقر فتاحی رییس هیأتمدیره
بانک توســعه تعاون گفت :یکــی از مهمترین
محورهــای برنامــهای بانــک این اســت که
شــاخصهای عملکردی بانک به لحاظ سرانه
شعبه و سرانه نیروی انسانی به دو برابر افزایش
یابد تا بانک به لحاظ شرایط رقابتی در موقعیت

مناسبی قرار داشته باشد.
وی افزود :بانک توسعه تعاون برای انجام وظایف
و تکالیــف تخصصی نیازمنــد تجهیز منابع به
میزان کافی است تا بستر مناسبی برای اجرای
عملیات بانکی بر مدار توسعهای فراهم آید.
فتاحــی خاطر نشــان کرد :ســرمایه بانک در
وضعیت کنونی  ۳2هزار میلیارد ریال اســت و
انتظار میرود با تالش و پیگیریها ،ســرمایه تا
پایان سال جاری به  ۵0هزار میلیارد ریال برسد
که نشــانگر وضع بهتر بانک به لحاظ کفایت
سرمایه خواهد بود.
رییس هیأتمدیره بانک توســعه تعاون گفت:
نسبت دارایی ثابت به حقوق صاحبان سهام در
ایــن بانک در حدود  ۷۵درصد متعارف اســت.
سعید معادی معاون مدیرعامل در امور استانها
و بازاریابی گفت :اشتراک اطالعات میان روسای
شعب موفق میتواند در شناسایی نارساییها و
کمبودها و نیز ارائه راهکارها بسیار موثر باشد.
وی افزود :روســای شعب ایدهها و نقطه نظرات
کاربردی درباره ارتقای سطح خدمات تخصصی
بانــک از جمله اعتبار اســنادی داخلی ،صدور
ضمانتنامه ،خرید دین ارائه دادهاند که تشکیل
کارگروهها و جلســات به صورت حضوری و نیز
ثبت دانــش ضمنی آنان میتوانــد در ارتقای
سطح دانش و تخصص همکاران و دستاوردهای
بانک اثرگذار باشد.
معادی گفت :روســای شعب از مهمترین ارکان
بانک برای اتصال صف و ســتاد هســتند و نقش
محوری و هماهنگکننده روسا در این میان برای
اثربخشــی سیاستها در اجرا و نیز ارائه بازخورد
از صف به ســتاد ،بسیار راهبردی و تعیینکننده
است

دیدار اعضای موسسه خیریه مهر ماسال با سرپرست بهزیستی گیالن
اعضای موسســه خیریه مهر ماســال با
حضور در دفتر مدیریت اداره کل بهزیستی
اســتان گیالن با ســید مهدی خدمت بین
دانا سپرســت بهزیســتی گیالن دیدار و در
خصوص بررســی چالش ها و ارائه عملکرد
مطلوب و خدمات رســانی به جامعه هدف،
گفتگو و تبادل نظر کردند.
ســیدمهدی خدمت بین دانــا در این دیدار
ضمــن ســپاس و قدردانی از تــالش های
دلسوزانه اعضای موسسه خیریه مهرماسال
اظهارداشت :ساماندهی و انجام امورات افراد
توانخواه و مددجو عمل بسیار خداپسندانه ای

است که موسسات خیریه سازمان بهزیستی
با خلوص نیت آن را انجام می دهند و انتظار
این است که در این راه ،همراهی و همیاری
دســتگاه های اجرایی مربوطه با موسسات
خیریــه و مراکز نگهداری از افــراد توانخواه
را بیش از پیش شــاهد باشــیم چرا که این
موضوع  ،مســئولیت مهمی اســت که باید
همگان آن را به نحو شایسته ای انجام دهند
و در انجــام آن کوتاهی نکنند زیرا نگهداری
از افــراد دارای معلولیت و توانخواه منجر به
آرامش روحی و روانی در جامعه خواهد شد.
سرپرست بهزیستی گیالن در ادامه با تاکید

بر بررســی مداوم چالش ها و حل مشکالت
و تاثیرگــذاری مثبت این امردر روند اجرای
صحیــح مقــررات و تجهیــز امکانــات در
مراکزنگهداری و موسسات خیریه اضافه کرد:
انتظار ما از مراکز این است تا با اجرای صحیح
مدیریــت و رفع نواقص در عرضه خدمات به
توانخواهان و مددجویان بهترین شــرایط را
فراهم آورند و در این مســیر خدمتگزاری ،
سازمان بهزیســتی و سایر نهادهای مربوطه
با همیاری خود از هیچگونه تالشــی دریغ
نخواهند کرد و همواره در کنار موسســات
خیریه خواهند بود
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رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران:

تفکرپلتفرمی،پیشرانتوسعهاقتصاددیجیتالی
درشهرهایهوشمند

رییس ســازمان نظام صنفی رایانه ای تهران
در خصــوص نقش پلتفرمهــای اطالعاتی در
توسعه اقتصاد دیجیتالی گفت :با نگاه استفاده
از تحول دیجیتال به جای سازمان ها و سیستم
هــای اطالعاتی متمرکز تحت کنترل دولت ها
یا مدیریت یکپارچه شــهری ،امروز باید پلتفرم
های توزیع شــده اطالعاتــی و اپراتورهایی از
بخش خصوصی در مدیریت شــهر هوشــمند
ظهور و بروز بیشتر داشته باشند.
دکتر اســالمی ،در راســتای برگزاری سومین
نمایشگاه شــهر هوشــمند ایران عنوان کرد:
با توجه به روند تغییــر پاردایم های مدیریتی
و شــکل گیری نگاه کســب و کار پلتفرمی در
اقتصاد دیجیتال عمال در شــهرهای هوشمند
نیــازی نیســت تا برای ثــروت آفرینی و خلق
ارزش ،روی عنصر مالکیت تاکید ویژه داشــته
باشــید ،بلکه بــا ایجاد یک بســتر پلتفرمی و
اســتفاده از فناوری های مالی(فینتک) ،امکان
ایجاد هم افزایی ویژه در راستای توسعه اقتصاد
هوشــمند شــهری وجود دارد .شهر هوشمند
از این منظر شــهری اســت که به پشتوانه زیر
ســاخت های گســترده فناوری اطالعات می
تواند خدمات مدیریتی و بهبود کیفیت زندگی
شهروندان را تضمین کند.
وی افزود :در این نوع شــهرهای هوشمند ارایه

خدمات شــهری بر بستر پلتفرم ها دو طرفه و
با نگاه اســتفاده حداکثــری از فینتک ،امکان
افزایش و تســهیل دسترســی ها به خدمات و
اطالعــات ،تجمیع داده هــا و ایجاد کالن داده
های شــهری ،تحلیل داده ها در راستای تحول
در سبک زندگی مردم را فراهم می آورد.
رییس ســازمان نظام صنفــی رایانه ای تهران
تصریح کرد :با نگاه اســتفاده از تحول دیجیتال
به جای ســازمان ها و سیستم های اطالعاتی
متمرکز تحــت کنترل دولت هــا یا مدیریت
یکپارچه شهری ،امروز باید پلتفرم های توزیع

شده اطالعاتی و اپراتورهایی از بخش خصوصی
در مدیریت شــهر هوشمند ظهور و بروز بیشتر
داشــته باشــند .در اینمفهوم شهروندان خود
تصمیم گیری های اصلی را انجام می دهند و با
دادن دسترسی به اپراتورها اجازه انجام عملیات
را مــی دهند و نکته خوب آنکه مســئولیتی بر
عهده حاکمیت در این زمینه نخواهد بود.
اسالمی خاطر نشان کرد :استفاده از توکن های
دیجیتالی بر اســای دارایی های شهروندان یا
مدیریت شــهری و عرضه و اســتفاده از آن در
همه مبادالت خدمات شهری و خانگیدر شهر
هوشــمند را نیز به عنوان راهکاری اثربخش در
توسعه اقتصاد دیجیتالی شهری از منظر فینتک
مطرح نمود.
قابل ذکر اســت که ســومین نمایشــگاه شهر
هوشمند ایران  Smart City Expo 2022با
مجوز سازمان توســعه تجارت ایران و حمایت
وزارت کشور ( مرکز توسعه دولت الکترونیک،
فناوری اطالعــات و آمار) ،از تاریخ  12الی 14
تیر ماه ســال  1401در مصلــی تهران برگزار
خواهد شــد .جهت کســب اطالعات بیشتر با
دبیرخانه دائمی نمایشــگاه به آدرس ســایت
 www.smartcityxpo.comمراجعــه و
یا با شــماره هــای44و 021-228۹۳242یا
 0۹۹16۳64416تماس حاصل فرمائید

گازرسانی به روستاهای آستارا مطابق برنامه در حال اجرا است

آقــای مجیــد چگنــی
مدیرعامــل شــرکت ملی
گاز ایران در جلسه شورای
برنامهریزی توسعه و عمران
بندرآستارا گفت :گازرسانی
به روســتاهای بــاالی 20
خانوار شهرســتان آستارا
مطابق برنامه در حال اجرا
اســت .به گــزارش روابط
عمومی گاز گیالن ،در این
جلســه که با حضور رئیس
و اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس ،استاندار گیالن ،مدیرعامل
شرکت گاز گیالن و جمعی از مدیران استانی برگزار شد ،مدیرعامل
شــرکت ملی گاز ایران اظهار داشت :هم اکنون عملیات گازرسانی
به  4روســتای صعب العبور و کوهستانی آستارا در حال اجرا است
که بــا تکمیل این پروژه ،درصد بهره مندی خانوارهای روســتایی
این شهرســتان به باالی  ۹8درصد خواهد رسید .وی همچنین از
پیمان ســپاری روستاهای باقیمانده باالی  20خانوار دارای قابلیت
گازرسانی در آستارا خبر داد و گفت :شرکت گاز تمام تالش خود را
برای گازرسانی به همه مناطق و روستاهای استان گیالن و کشور به

کار بسته است .آقای چگنی
در پایان درخصوص اجرای
عملیات تغییر کالس خط
انتقال گاز در منطقه شیالت
محله آســتارا اظهار داشت:
این طرح به طول یک هزار
و  ۳00متر ،به منظور بهره
مندی خانوارهــای مجاور
خط لوله از نعمت گاز انجام
خواهــد داد .در ادامه آقای
غالمرضا مرحبــا نماینده
مردم آســتارا در مجلس شورای اسالمی ضمن قدردانی از خدمات
صورت گرفته در حوزه گاز ،خواستار تالش مضاعف شرکت گاز برای
گازرسانی به مناطق باقیمانده شهرستان آستارا به ویژه روستاهای
زره ژیه ،شاغال و گودی اولر شد.
همچنین در این جلسه آقای اسداهلل عباسی استاندار گیالن تقویت
زیرساخت های استان را موجب توسعه یافتگی ایران اسالمی خواند
و با اشاره به موقعیت سوق الجیشی گیالن ،گفت :با تکمیل کریدور
شــمال  -جنوب ،اقتصاد دریا فعال و تجارت دریایی و حمل و نقل
زمینی تسهیل می شود
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تامین نیاز آبی  83روستای دشت آزادگان
وحیــدی فر-اهواز:با افزایش ظرفیت تولید و تامین آب شــرب
در مجتمع آبرســانی طرح جامع سوســنگرد ،کمبود آب در 8۳
روستای دشت آزادگان پایان یافت.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب خوزســتان،
محمدرضــا کرمی نژاد در گفتوگوی زنده در برنامه در مســیر
پیشــرفت شبکه استانی صدا و سیمای مرکز خوزستان  ،با اشاره
به بررســی روشهای مختلف برای تامین آب روستاهای استان
خوزستان و رفع مشکالت آنها در بدترین شرایط گفت : :با بررسی
مسائل مربوط به بعد از سد حمیدیه مشخص شد در صورتیکه به
هر دلیلی مشکلی در کرخه ایجاد شود ،آب  8۳روستا بعد از این
سد قطع میشود بنابراین با اجرای اقدامات فنی محل تامین آب
این روستاها تغییر کرد.
وی با اشاره به اینکه این  8۳روستا دشت آزادگان ،هویزه و حمیدیه
مستقیم از رودخانه کرخه آبگیری می شدند و برای تامین آب با
مشــکل روبرو بودند ،اذعان داشت :با اجرای عملیاتهای متفاوت
تاکنون  ۹روستای سیدالشــهداء 4 ،روستا مجتمع شهدا جهاد،
 44روستای مجتمع آبرسانی سویده و  1۹روستای جنوب هویزه
وارد مدار بهره برداری شــده اند و  ۷روستای ارامنه حمیده نیز تا
 ۳روز دیگر وارد مدار بهره برداری خواهند شد تا طرح آبرسانی به
 8۳روســتای دشت آزادگان تامین و برای همیشه مشکل کمبود
آب این روستاها نیز برطرف شود.
کرمــی نژاد با تاکید بــر اینکه در حال حاضر محل تامین آب 8۳
روســتا از کرخه به غدیر تغییر کرده اســت ،افزود :با اجرای این
اقدامات عالوه بر تامین آب شــرب مورد نیاز جمعیت  8۳روستا،
آب مورد نیاز دامها و آب مورد نیاز مه پاشــی برای خنک کردن
دامها نیز تامین شده است.
وی اظهار داشــت :تأمین آب شــرب بهداشتی مردم هدف اصلی
این دســتگاه خدمت رسان و دغدغه اصلی کارکنان شرکت آب
وفاضالب اســتان است و در همین راســتا نیز شرکت همواره با
ارائه طرحهــا و پروژه هایی درصدد بهبود وضعیت کمی و کیفی
آب در اســتان بوده است و تا زمان رفع کامل مشکل کمبود آب،
همه سعی خود را خواهیم کرد .
کرمی نژاد در پایان اظهار امیدواری کرد :در سال گذشته با اتصال
محل تامین آب  1۷4روســتا از کارون به غدیر و در ســالجاری
بــا اتصال محل تامین آب  8۳روســتا از کرخه به غدیر ،به یاری
خداوند در ســالهای آینده هیچ مشــکلی از لحاظ کمبود آب در
منطقه نخواهیم داشت
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معروف ترین بازارهای قدیمی ایران

بازار های قدیمی ایران که هر کدام در یکی از شهرهای تاریخی
و زیبای این کشــور بنا شــده اند ،یادگاری از دوره های مختلف
حکومتی هستند .این بازارها اکثرا سرپوشیده هستند و به سبب
معماری منحصر به فردی که دارند ،شهرت یافته اند.
بازارها رگ حیاتی شهرها به شمار می روند که همواره از محبوبیت
خاصی برخوردارند .همه ما زمان سفر به اولین چیزهایی که فکر
می کنیم محلی برای سکونت و یافتن بازار است .خرید و گشت و
گذار در بازارچه های قدیمی و ســنتی حال و هوای خاصی دارد و
عالوه بر جذابیت های معماری و پیشینه تاریخی معموال پر از مغازه
های صنایع دستی و معروف ترین سوغاتی های هر شهر می باشد.
اگر تا به حال به شــهرهای ایران سفر نکرده اید ،با ما در این مقاله
همراه شوید تا با هم سری به کوچه پس کوچه ها ،گذرها و چارسوق
تهران پایتخت ایران عالوه بر اینکه یکی از مهمترین شــهرهای کشورمان
و بازار های قدیمی ایران بزنیم.
به شمار می رود ،بازاری بزرگ را در خود جای داده که مکانی ارزشمند و
پر رونق در تمام ادوار تاریخی بوده و از دوران صفویه به یادگار مانده است.
بازار تاریخی ری
شاه طهماسب طی سفری که به ری داشته ایده ساخت بازار تهران را می
دهد و بعدها به رونق و گستردگی فراوانی دست پیدا می کند.
بازار تهران یکی از قدیمی ترین بازار سرپوشــیده ایران اســت که عالوه بر
ارزش تاریخی ،پیشینه ای سیاسی و نظامی نیز داشته .فضای داخل بازار
مشتمل بر چارســوق ها ،راسته ها ،مساجد ،قهوه خانه ،زورخانه ،حمام و
حسینیه می باشد .در اطراف تیمچه ها حجره های دو طبقه با کاشی کاری
هایی که منقش به چهره های اساطیری است ،نمایی دلخواه را ایجاد نموده.

کنند .چارسوق به شکلی مدور با راسته هایی بزرگ و عریض مکانی برای ایران است که شاید روزگاری محلی برای کسب و کار بابا طاهر همدانی و
ابو علی ســینا بوده و داســتان ها و روایات ارزشمندی از بزرگان علم و هنر
هنرمندان چیره دست کرمانی بدل گردیده.
ایران را بر زبان جاری می کند .از ســویی دیگر همدان در شــاهراه ایران به
 .8بازار بزرگ تهران
کربال قرار داشــت و زائرانی که به همدان می رســیدند ،در کاروانسراهای
منتهی به بازار اقامت نموده و موجب رونق و فراوانی در این شهر می شدند.
سراها و تیمچه ها با سقف های گنبدی و نورگیرهای متعدد که با گچبری
های ظریف مزین شده اند نمایی زیبا و خیره کننده را به وجود آورده اند.

بــازار ری یکی بازار های قدیمی ایران مربوط به دوران صفویه دارد ،که از  .7بازار قیصریه اصفهان
دو راســته اصلی به همراه چارسوق های گنبدی شکل تشکیل شده و در
مجاورت بازار نو قرار گرفته است .معماری این مرکز داد و ستد را به سبک
چلیپایی یا صلیبی و با استفاده از آجر ،خشت و کاه ساخته اند.
طبق اسناد تاریخی ،بازار ری را تاجران هندی به عنوان مرکز فروش ادویه
های معطر و متنوع خود انتخاب نموده و موجب رونق فراوان آن می شدند.
انواع تسبیح ،مهر ،سجاده ،عطر ،شیرینی ،سوهان ،زیورآالت نقره ،پوشاک،
فرش و گلیم در این بازار به وفور و با کیفیت های بسیار باال یافت می گردد.
 .9بازار کرمان

اصفهان همیشه جزو شهرهای پر اهمیت و مورد توجه از سوی حکمرانان
محسوب می گردید .بازار بزرگ قیصریه از کهن ترین مکان های داد و ستد
در این شهر می باشد ،و قدمتی مرتبط با دوران صفویه دارد.
بازار در مجاورت با میدان امام واقع شــده و توسط تجار و ثروتمندان شهر
اصفهان ،با راســته های بزرگ و ملحق به یکدیگر طراحی و احداث شــده
اســت .داخل بازار مساجد و مدارس بســیاری ساخته اند تا تمام کسبه و
شاگردان امکان تحصیل در تمام ساعات روز را داشته باشند.
 .6بازار همدان

بــازار تاریخی کرمان با قدمتی که بــه دوران حکومت تیموریان باز می
گردد ،یکی دیگر از قدیمی ترین بازار سرپوشیده ایران به شمار می رود.
این بازار بعدها در دوران صفویه و قاجار عالوه بر مرمت بســیار وســعت
پیدا کرد.
بازار کرمان از بازارچه های بزرگی به نام های  ،بازاروکیل ،گنجعلی خان،
اختیاری ،ســردار و قلعه تشکیل شده است .درب ورودی بازار از سمت
میدان ارگ به عمارتی بی نظیر می رســد که با مهارتی وصف ناشــدنی
کاشــی کاری شــده .داخل بازار نمایی زیبا دارد که از هر سویی صنایع
دســتی و ادویه های معطر و خوراکی های خوش طعم خودنمایی می بازار همدان یکی از مکان های تجاری بزرگ و کهن و از قدیمی ترین بازار

 .5بازار اردبیل

یکی دیگر از قدیمی ترین بازار ایران با قدمتی  600ســاله در شهر اردبیل
ساختاری جالب و دو قسمتی دارد .خیابانی که از وسط بازار می گذرد آن را
به دو بخش مجزا تقسیم کرده که از راسته ،تیمچه ،مسجد و حمام تشکیل
شده و معماری داخلی با طاق های جناغی و گنبدهای آجری نمایی زیبا
را پیدید آورده .در این بازار انواع ســفالینه ها ،صنایع دستی ،گلیم ،ادویه،
ظروف مسی ،جاجیم ،شرینی و حلوای سنتی به فروش می رسد.
 .4بازار قم

بــازار قدیمی ایــران یعنی بازار قم بنایی به یادگار مانده از سلســله های
سلجوقی و ایلخانی با شیوه معماری به سبک سازه های کویری در مکانی
تقریبا مرتفع واقع گردیده .نمای داخلی این بازار شما را به یاد بافت معماری
شهر یزد می اندازد و گنبد های خشتی به همراه بادگیرها که نور و هوای تازه
را به داخل بازار می فرستند ،چهره ای کامال کویری را به نمایش می گذارد.
در بازار قم می توانید بافت معماری نوین ایرانی را مشاهده نمایید و در زمان
قاجار به بیشترین وسعت خود دست یافته است .در بازار قم می توانید هر
آنچه را که برای یک ســوغاتی خوب و به یاد ماندنی نیاز دارید ،خریداری
کنید و به عزیزان تان هدیه دهید.
 .3بازار بزرگ تبریز
بازار تبریز ،یکی از کهن ترین و بزرگ ترین مراکز داد و ستد ایران به شمار
می رود ،که عالوه بر جنبه تجاری ،مرکزی برای نمایش فرهنگ و هنر شهر
و مردم تبریز نیز محسوب می گردد.
راسته های مسقف با گنبدهای بزرگ و کوچک و حجره های فراوان که در
هر بخش و حرفه ای به فعالیت مشــغولند ساالنه گردشگران بیشماری را
برای بازدید از این سرای تاریخی به تبریز باشکوه می کشاند.
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سال بد صعنت هوایی
روزگاری تبریز در شاهراه جاده ابریشم قرار داشته و بازرگانان برای تجارت
از این شهر می گذشته و یا در آن اقامت می کردند.
از همین رو صنایع با اهمیتی همچون چرم و شیشه به سرعت به این شهر
وارد شــده و به سرعت پیشــرفت نموده اند .جاذبه های سنتی و فرهنگی
بازار تبریز موجب شده تا آن را در لیست سازمان یونسکو به ثبت برسانند.
 .2بازار خوی

عصر صفویه و قاجار بیشــترین ســهم را در احداث بازارها ،کاروانســراها،
حسینیه ،مساجد و گرمابه داشته اند .بازار خوی نیز یکی از آثار به یادگار
مانــده از عهــد صفویه و یکی از معروف تریــن بازارهای قدیمی ایران می
باشــد ،که رونق خود را مدیون حضورش در جاده ابریشــم است .معماری
ساده و استفاده از مصالحی همچون گچ ،آهک و خشت نمایی بی ریا و پر از
صمیمیت را به نمایش می گذارد .بخش های مختلف بازار شامل فرشچی،
مســگرها ،زرگرها ،بورکچی و خرازی بوده و کاروانسراها مهمی همچون
کاروانسرای حاج میرهاشم ،چیت ساز ،خان ،بلوسی و کشمش چیالر را در
خود جای داده .مکان های تاریخی فراوانی که در بازار وجود دارد ،به همراه
دروازه سنگی جذابیت باالیی برای گردشگران و مسافران ایجاد می نماید.
 .1بازار وکیل شیراز

بازار وکیل شیراز هم از معروف ترین بازارهای قدیمی ایران و بنایی به جا
مانده از زمان حکمرانی کریم خان زند ،در شهر شیراز می باشد ،که به دلیل
توجه و مراقبت های فراوان در طول ادوار مختلف همواره از رونق ،و شکوه
خاصی برخوردار بوده است .حمام و مسجد بزرگی تحت همین عنوان در
مجاورت بازار بر عظمت و شــکوهش می افزاید .تمام بازار از راســته های
بسیار عریض با حجره های بزرگ تشکیل شده که با مهارتی وصف ناپذیر
به ارائه هنر واالیی ایرانی می پردازند.
صنایع دستی ،ادویه ،خوراک ،پوشاک ،زیورآالت ،لوازم خانگی و هر آنچه
که برای یک خرید راحت و بدون دردسر نیاز دارید به سادگی در بازار شیراز
خواهید یافت .معماری خاص و زیبا بازار با گچبری ها و تزییناتی که با آجر
نماها به کار رفته فضایی جذاب و دوست داشتنی را به تصویر می کشد

حمــل ونقل هوایی ایران برای تداوم فعالیت
خود نیاز به بازســازی وخرید هواپیمای جدید
دارد.اما ادامه شرایط فعلی وفرسودشدن ناوگان
هوایی درطی این ســال ها وضعیتی را به وجود
آوردکه ایمنی پروازبا هواپیماهای کشــوریکی
سعیدکاکاآقازاده
ازچالش های این صنعت محسوب می شود.
ازطرفی ناوگان هوایی ایران نه تنها دچارفرسودگی شده است بلکه ادامه
تحریم ها امکان نوســازی را به شــرکت های هوایی ایران را نمی دهد.
به طوری که ازسال گذشته وضعیت صنعت هوانوردی کشوردربدترین
شــرایط خود درسال های اخیرقرارگرفته اســت وتعداد هواپیماهای
عملیاتــی به شــدت کاهش پیدا کرده اند ودرحــال حاضر1۵0فروند
هواپیما درکشــور وجود داردکه به تعمیرو نوســازی نیازدارند وحتی
بعضی ازآنها باید از رده خارج شوند.
به همین علت خطوط هوایــی ایران درزمینه امنیت پرواز در وضعیت
نا مطلوبی قرارگرفته اســت.باتوجه به آمارها سوانح هوایی درطی تنها
۳۵سال اخیرمی توان دریافت یه طورمتوسط ساالنه بیش ازدوحادثه
سقوط هواپیما درمجموع ۷4سانحه را تجربه کرده ایم.
افزون براین از1۵تا  2۷فروردین سال جاری درطی1۳روز هفت حادثه
دربخش حمل ونقل هوایی مسافری رخ دادکه علت اصلی آن نقص فنی
هواپیماها بوده است.
همچنیــن هواپیمای«ایــران ایر»12خردادبعــد از1۵ســاعت
تاخیردرفرودگاه مشــهدزمانی که از روی باند بلند شــود دچارحادثه
شد ودســت کم هشت نفرازسرنشــینان آن مصدوم شدند.هواپیمای
ایرباس«ایران ایر»در14خرداد ازفرودگاه امام خمینی تهران به مقصد
نجف پروازکرد.
ولی درنزدیکی آسمان ایالم به دلیل نقص فنی موفق به ادامه پروازنشد
وبا توجه به تعطیلی فرودگاه مهرآباد تهران درفرودگاه اصفهان به زمین
نشســت.ضمن آنکه چندی پیش یک هواپیمای دیگرازاین شــرکت
در فردگاه کویت پس از 6ســاعت تاخیر قصد پروازداشــت که به دلیل
نقص فنی موفق به پرواز نشــده اســت.گزارش های اعالم شده نشان
می دهد 2۵درصد ســوانح هنــگام فرود12،درصد روی باند11،درصد
هنــگام حرکت نهایی ازباند و12درصد هنگام جدا شــدن ازباند اتفاق
افتاده است.
نرخ ســوانح هوایی بیانگرآن اســت که صنعت هوایی ایران نزدیک به
چهاردهــه ازعمرخود را درتحریم گذارنده واســتفاد ازهواپیماهای که
دچارفرســودگی هســتند به اندازه ای است.که براساس اعالم سازمان
هواپیمایی کشورارزش تمام 2۵0فروند هواپیماهای فعال،معادل هفت
فروند هواپیمای بوئینگ نواست.

چنــدی پیش کمســیون (آژانس ایمنی هوانوردی) اروپاکه بخشــی
ازفعالیت آن نظارت شــرکت های هوایی جهان است.لیســتی را ارایه
کرده بودکه درآن کشــورهایی که ازنظراین ســازمان هواپیماهای آنها
دارای اســتانداردهای ایمنی پروازنیســتند اجازه پروا به اتحادیه اروپا
را ندارند.
دراین میان شرکت «آسمان»درلیست ممنوعیت پروازبه اتحادیه اروپا
قرارگرفته وشــرکت«ایران ایر» نیزبا محدویت هایی مواجه شده است.
براساس آمارهای اعالم شده هواپیمایی«ایران ایر»ازهفت ستاره ایمنی
تنها2ستاره به دست آورده است.
خط هوایی«آســمان» ازهفت ســتاره ایمنی تنهایک ســتاره گرفته
وخط هوایی«ماهان»ازاین نظر وضعیت بهتری دارد واز هفت ســتاره
ایمنی پرواز،پنج ستاره به دست آورده است.بی تردی می توان باخرید
هواپیمای دست دوم با کارکرد10سال وبا قیمت مناسب خطوط هوایی
ایران را دوباره بازسازی کرد.
به خصوص بعضی ازشرکت های سازنده هواپیماهای خود نوسازی می
کنند وبا قیمت بســیارکمتراز نوبه فروش می رسانند.بی تردید صنعت
هوایی ایران می توانندبا خریداین هواپیماها اقدام به بازســازی خطوط
هوایی کشورکنند .آن هم درحالی که هواپیماهایی که دراختیارشرکت
هــا قرار دارد ازســن باالیی رنج می برند.ازطرفی ســازمان هواپیمایی
کشوردرسال گذشته اقدام به خرید10هواپیما کرده بودکه سن برخی
ازآنها به20سال هم می رسد.
درشرایطی که اقتصاد ایران دروضعیت مناسبی نیست وبحران مالی که
درتمام بخش های اقتصادی وجود دارد .خرید هواپیما دست دوم البته
باکارکرد زیر10سال منطقی باشد.اما خرید هواپیما با کارکرد 1۵تا 20
سال هیچ توجیه اقتصادی ندارد وتنها نشان ازمدیریت غلط درصنعت
هوایی ایران دارد.
عالوه براین ازابتدای سال گذشته شرکت های هواپیمایی داخلی اقدام
بــه افزایش قیمت بلیت هواپیما کردند.البتــه دلیل افزایش قیمت ها
ناشــی ازبحران کرونا وتحریم ها عنوان شــد.ولی بایدخاطرنشان کرد
فرسودگی ناوان هوایی ایران یکی ازعواملی بوده که شرکت ها را با زیان
دهی مواجه کرده اســت وآنها برای جبران این زیان قیمت بلیت ها را
افزایش دادند.
ازســوی دیگربیشترشــرکت هوایی ایران برای خرید ونوسازی ناوگان
هوانــوردی منتظرنتیجــه مذاکرات وین بودند تــا درصورت به نتیجه
رســیدن نسیت به نوســازی ناوگان های خود اقدام کنند.اما با برنامه
هایــی که تا کنون دولت درپیش گرفته نمــی توان به بهبود وضعیت
اقتصاد وهمچنین رهایی ازتحریم هایی که کشــوررا به سمت نابودی
کشانده امیدوار بود
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اخبــــــار

اختالفات مالی
علت نزاع دسته جمعی شهرستان
«سیریک»
گروه اســتان ها  -هرمــزگان -فرمانده انتظامی شهرســتان
«سیریک» از نزاع دسته جمعی در بازارچه میشی این شهرستان
به دلیل اختالفات مالی در خصوص تصادف خســارتی سال های
گذشته خبر داد.
سرهنگ فرهاد چراغی در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری پلیس
گفت :مقارن ســاعت  2۳مورخه بیستم و سوم خردادماه ،در پی
اعالم مرکز فوریتهای پلیسی 110مبنی بر وقوع نزاع و درگیری
دســته جمعی ،بالفاصله عوامل گشت کالنتری و یگان امداد این
فرماندهی به محل اعالمی اعزام شدند.
وی افزود :با حضور مأموران انتظامی شهرستان و بازبینی تصاویر
دوربین های مداربســته محل درگیری ،مشخص گردید افرادی
ناشناس ،با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به
بازارچه میشــی وارد شده و با استفاده از چوب و سالح سرد اقدام
به نزاع و درگیری دســته جمعی نمودند .این مسئول انتظامی با
اشاره به انتشار کلیپی با همین مضمون در فضای مجازی و شبکه
های اجتماعی ،بیان داشــت :بالفاصله مأمــوران طی تحقیقات
میدانی و بررسی تصاویر ۹ ،نفر از طرفین نزاع را شناسایی کردند.
ســرهنگ چراغی اظهار داشت :ماموران ضمن هماهنگی قضائی
و انجــام اقدامات تأمینی و انتظامی طی یک عملیات منســجم
پلیسی در محل اختفا تعدادی ازضاربین حضور یافته و همچنین
خودرویی که در درگیری از آن استفاده می شد را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی شهرســتان ســیریک با تأکید بر اینکه اقدامات
پلیســی جهت دستگیری تمامی ضاربین بصورت ویژه در دستور
کار مأموران قرار دارد ،تصریح کرد  :پلیس با مخالن نظم و امنیت
عمومي تعارف ندارد و افرادي که نیت هاي پلیدي در ســر دارند،
بدانند که پلیس با قاطعیت و جدیت به پشتوانه همکاري آگاهانه
شهروندان و حمایت دستگاه قضائي با آنان برخورد خواهد کرد

برای آزادسازی داراییهای مسدود شده
ایران مذاکره می کنیم
وزیر امور خارجه کره جنوبی گفت :کشــورش در حال مذاکره با
ایران و آمریکا برای آزادسازی داراییهای مسدود شده تهران است.
به گزارش خبرگزاری فارس ،به نقل از سی ان ان ،وزیر امور خارجه
کره جنوبی گفــت :در حال مذاکره با ایران و ایاالت متحده برای
آزادسازی داراییهای مسدود شده تهران هستیم.
پارک جین ،وزیر امور خارجه کره جنوبی گفت :کشورش در حال
مذاکره با ایران و ایاالت متحده برای آزادسازی داراییهای مسدود
شده تهران است.
پارک ابراز امیدواری کرد که با موفقیت در مذاکرات احیای برجام،
«موانع پیش راه توافق» برای آزادسازی دارایی های ایران برداشته
شود .پارک که به واشنگتن سفر کرده است ،در کنفرانس خبری
مشترک با همتای آمریکایی خود صحبت میکرد.
وی همچنین خواستار ادامه مذاکرات برای موفقیت گفتوگوهای
هستهای شد .حدود  ۷میلیارد دالر از درآمد نفتی ایران به خاطر
تحریمهای آمریکا در حسابهایی در دو بانک کره جنوبی مسدود
شده است

یک کارشناس مسکن به آسیا گفت؛

سرمایه گذاران در امالک شمال مراقب باشند

یک کارشــناس مســکن با بیان
این که در برخی از مناطق از جمله
غــرب مازندران بــه دلیل کمبود
زمین داخل بافت و قیمتهای گزاف،
مشکالت و کالهبرداری نیز افزایش
خواهد یافت  ،گفت :شــهروندان و
خریداران باید با احتیاط بیشتری
وارد معامــالت ملــک در برخــی
مناطق باشند.
به گزارش روزنامه آســیا،چندی
اســت که خرید زمیــن و ویال در
شهرهای شمالی کشور مورد توجه
مردم سایر شهرهای ایران شــده است ،ویالسازی و خرید زمین که تا
ســالهای گذشته تنها از ســوی برخی مردم کالنشهر تهران (به عنوان
اســتراحت گاه موقت دوم) دنبال می شد مدتی است که به مردم سایر
شــهرهای دورتر نظیر یزد ،اهواز ،اصفهان و  ...هم سرایت کرده است.
خشکســالی های اخیر و اخبار مبنی بر نبود آب کافی در اغلب شهرها،
معضل ریز گردهایی که اخیرا از جنوب کشــور به پایتخت نیز رسیده
و سایر علتها موجب شــده که زمین و ویال در شهرهای شمالی کشور
مورد توجه شــهروندان واقع شده و به کسب و کار پرسودی برای مردم
سرزمین شمالی نیز تبدیل شود.
این مســئله البته معضالتی نظیر نابودی محیط زیست ،ترافیک های
ســنگین و مشکالت فرهنگی را نیز درشهرهای شمالی کشور به دنبال
داشــته است .از تجمع زباله ها و عدم رســیدگی به آنها و بی توجهی
مســافران به آن تا برخوردهای افراد بومی و غیر بومی در این مناطق و
عدم رعایت اصول گردشگری از سوی میهمان و میزبان مشکالتی است
که در سالهای اخیر و با گسترش ویالسازی در شمال شدت گرفته است
که البته مبحث مورد نظر ما در این مقال نیست .همچنین قرار نیست
به مسئله خارج کردن زمین های کشاورزی و باغی از کاربری اصلی آن
و تشــدید انگیزه کشــاورزان و باغداران برای فروش زمین هایشان نیز
بپردازیم .در واقع قصد داریم هم اکنون که خرید ملک در شمال کشور
مشتریان زیادی را در طول هفته و ماه به این مناطق می کشاند ،مردم
را از چند نکته اساســی و اطالعات ضروری آگاه کنیم که خدای نکرده
سرمایه یک عمر تالش و کوشش یک خانواده چند نفره در یک شب بر
باد نرود.معین علمدار کارشناس مسکن و امالک اتحادیه امالک داران
مازندران در این خصوص گفت :در چند ســال اخیر که ویالســازی در

در شمال کشور بیش از پیش باب
شده اســت ،دو شهر محمودآباد و
نوشــهر از دو جاده هراز و چالوس
مورد توجه بیشــتری قرار گرفته
است.
وی با بیان اینکه شهر محمود آباد
به دلیل موقعیت استراتژیک خود
و دسترســی از دو جاده فیروزکوه
و هراز از قدیــم االیام مورد توجه
گردشگران بوده است ،افزود:وجود
شــهرکهای بزرگ قدیمی که برند
این منطقه محسوب می شود گواه
این ادعاست ،همچنین شهر محمودآباد دارای کمربندی هایی است که
می تواند در ایام تعطیالت از بار ترافیکی و شلوغی این منطقه بکاهد.
علمدار با بیان اینکه نوشــهر و اطراف آن نیز به دلیل چشــم انداز آن و
ویالهای بزرگ نیــز از قدیم معروف بوده ،اظهار کرد :البته در ماههای
اخیر مناطق غرب مازندران به دلیل دسترســی اتوبان جدید التاسیس
با هجوم بیشتر مردم روبرو شده که این امر باعث افزایش قیمت شدید
زمین هــا و در نتیجه ایجاد قطعات کوچک زمین و ویالهای بســیار
کوچکتر از حد معمول شده است.
بــه گفته وی متراژهای کوچک زمین بــا قیمت باال قطعا حس خوب
مالکیت و یا گذراندان اوقات فراغت را در شهروندان ایجاد نخواهد کرد،
بنابراین توصیه می شود ،مردم به نکات دیگر از جمله آرامش و آسایش
خود در انتخاب زمین و ویال نیز توجه کنند.
وی تاکیــد کرد :در برخی از مناطق از جمله غــرب مازندران به دلیل
کمبود زمین داخل بافت و قیمتهای گزاف ،مشــکالت و کالهبرداری
نیز ممکن است بیشتر باشد ،بنابراین شهروندان باید با احتیاط بیشتری
وارد معامــالت ملک در برخی مناطق باشــند .به گفته علمدار ،برخی
تصور می کنند داشتن ســند به معنی دارا بودن مجوزهای الزم است
.بنابر این الزم اســت که ملک مورد نظر جی پی اس بنیاد مســکن را
داشته باشد که به تبع آن مطمئن باشند که آن ملک اجازه ساخت دارد
یا خیر .علمدار با اشاره به اینکه بیش از  1۵سال است که در این زمینه
در شــمال کشور فعالیت دارد ،تصریح کرد :براساس تجاربی که در این
مدت کسب کرده ام ،معتقدم اصل صداقت در یک معامله باید از سوی
فروشنده رعایت شود اما این امر از اهمیت آگاهی و داشتن اطالعات از
سوی مشتری نمی کاهد

اهداء خون توسط کارکنان مخابرات منطقه لرستان
به مناسبت روز جهانی اهدای خون

در راستای مسئولیت اجتماعی و در اقدامی خداپسندانه و انسانی
جمعی از کارکنان و بسیجیان مخابرات منطقه لرستان به مناسبت
روز جهانی اهدای خون با حضور در پایگاه انتقال خون شهرستان
خــرم آباد  ،خون اهدا کردند .به گــزارش روابط عمومی مخابرات
منطقه لرستان :به مناســبت روز جهانی اهدای خون  ،جمعی از
کارکنان این منطقه با حضور در پایگاه انتقال خون  ،در راســتای
مسئولیت اجتماعی مخابرات منطقه لرستان و با هدف ترویج حس
انسان دوستی و نهادینه کردن فرهنگ کمک به همنوعان با اهدای
خون سالم و در جهت ارتقاء سالمت جامعه به منظور تامین بخشی
از نیاز بیماران و مصدومین ،خون اهداء کردند
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برگزاریجشنوارهبینالمللیجزیرهفوتبال
در کیش

مریــم اکبرپور -دبیرکل
انجمــن ســرمایه گــذاران و
کارآفرینان کیش ،از برگزاری
جشــنواره بینالمللی جزیره
فوتبــال از اول تیر تا پایان آذر
در جزیره کیش خبر داد.
به گزارش آسیانیوز از کیش،
محســن قریــب ،از برپایــی
جامجهانی هــواداری در ایام
رویداد 2022قطــر خبر داد
و افــزود :هیچ رویدادی مانند
جامجهانی نمیتواند میلیونها نفر را در اســتادیومها و میلیاردها نفر
را از طریق رسانهها جذب کند.
وی با تاکید بر اینکه این جشــنواره میتواند زمینهی امور راهبردی
برای فعالیتهای دیپلماسی ســازمان و کیش باشد ،زیرساختهای
کیش را واجد بهترین شــرایط برای عالقهمندان داخل و خارج کشور
عنوان کرد و ادامه داد :این نشســت ،شروع یک رخداد بزرگ خواهد
بود و طبق برنامهریزی و رایزنیهای انجامشــده ،تمامی رویدادها در
سراسر ایران و منطقه دیده خواهد شد.
قریــب با تاکید بــر اینکه «جزیــره فوتبال» کیــش را یک گام به
بینالمللی شدن نزدیکتر میکند ،به زیرساختهای اقامتی جزیره،
ترمینال جدید فرودگاه و مجموعههای تفریحی اشــاره کرد و گفت:
هــدف از اجرای این طــرح ،در وهلهی اول ،رونــق اقتصادی منطقه
میباشــد و چنین رویدادی با طول زمان خود این نتیجه را چندبرابر
خواهد کرد.
وی از برگزاری رویدادهای مختلف طی شش ماه در جزیره کیش خبر
داد و افزود :حضور چهرههای ملی ورزشی ،نمایش پردهعریض فوتبال
در جایجای جزیره با حضور مفســرین مطرح ،مسابقات نشاطآفرین
و مانند آن با هدف تبدیل کیش به یک جاذبهی گردشــگری از جمله
برنامههای این طرح میباشد.
قریب تبدیل کیش به کریدوری برای اقامت کیش تماشاچیان فوتبال
در قطر را هدف دوم و رویکرد کشوری عنوان کرد و ادامه داد :از اواخر
ســال گذشته طی تعامالت سران دو کشــور ایران و قطر و بعد از آن
با سیاســتگذاریهای ســازمان منطقه آزاد کیش ،بخش خصوصی
به نمایندگی ســرمایهگذاران به عنوان معاونت اجرایی انتخاب شده

اســت که مســئولیت بسیار
سنگینی را به عهده گرفتهاند
و میتوانند برندینگ بزرگی را
برای کیش ایجاد کنند.
وی هدفگــذاری بعــدی را،
برند کــردن جزیره کیش در
گردشگری ورزشــی اعالم و
تصریح کرد :ســرانهی همهی
فعالیتهای ورزشــی فوتبال
است و بهتبع میتوان در این
عرصه ،نام کیش را برجستهتر
کرد .دبیرکل انجمن ســرمایه گذاران و کارآفرینان کیش با بیان این
مطلب که توســعهی صادرات و صدور کاالهــای موردنیاز قطر نیز از
دیگر موارد مهمی اســت که از هماکنون در دستور کار نمایشگاههای
بسیاری قرار گرفته است ،با اشاره به ایجاد و هماندیشی گروهی جوان
و متخصص ،از ارائهی طرحی نوین و خاص و همچنین تایید سازمان
منطقــه آزاد کیش خبر داد و تاکید کــرد :گرایش و اعتماد به بخش
خصوصی در کیش بهطور کامل اتخاذ شد که میتواند الگویی در کل
مناطق آزاد باشد .قریب همچنین به احداث سه زمین فوتبال جدید،
ترمیــم دو زمین قبلی و کاشــت زمین هیبریدی بــرای اولینبار در
کشور اشاره کرد و با تاکید بر آمادهسازی این موارد تاپایان مرداد ماه،
این زیرســاختها را سرمایههای دائمی جزیره دانست و گفت :بالغ بر
یکصد میلیارد تومان سرمایهگذاری توسط سازمان برای این زمینها
صورت گرفته است و در پایان تابستان با حضور تیمملی و رخدادهای
برنامهریزیشده ،افتتاح و میزبان کاپ جام جهانی خواهد شد.
وی تمامــی این اتفاقات را در یکرنگی و کوشــش همهی مجموعهها
عنوان کرد و افزود :این جشــنواره با همــهی نمونههای قبلی تفاوت
دارد .دبیرکل انجمن ســرمایهگذاران و کارآفرینــان کیش درپایان
از برگــزاری دومین فیفا دی پیش از جام جهانی در شــهریورماه با
همراهی تیم ملی و حضــور کاپ جامجهانی پس از ورود به ایران در
جزیره کیش خبر داد.
نشســت خبری «جزیــره فوتبال» شــامگاه 2۳خردادمــاه با حضور
مدیرعامل شرکت عمران ،آب و خدمات شهری ،محمدحسینعبدالهی
مشــاور رسانه دبیرخانه ،جمعی از ســرمایهگذاران و اصحاب رسانهی
سراسر کشور در هتل داریوش کیش برگزار شد

افزایش دوباره قیمت بنزین در آمریکا
قیمت بنزین در آمریکا برای هشــتمین
هفته پیاپی افزایش یافت و به بیش از  ۵دالر
در هر گالن رسید.
بهگــزارش خبرگزاری تســنیم بــه نقل از
اویل پرایس ،قیمــت بنزین در آمریکا برای
هشتمین هفته پیاپی افزایش یافت .قیمت
بنزین در این کشــور  1۵.۷سنت نسبتبه
هفته گذشته باال رفته و به  ۵دالر و  1سنت
در هر گالن رسیدهاســت .متوســط قیمت
بنزین در این ماه  ۵۷ســنت گرانتر از ماه

گذشــته و  1دالر و  ۹4ســنت گرانتــر از
همین زمان در سال گذشته میالدی است.
قیمت دیزل هم تا  ۵دالر و  ۷۷سنت در هر
گالن باال رفتهاســت ،یعنی یک افزایش 1۳
سنتی نســبتبه هفته گذشته .پاتریک دی
هان ،سرپرست تحقیقات نفتی در مؤسسه
گسبــادی گفت«:قیمت بنزیــن در هفته
گذشــته برای اولینبار در تاریخ آمریکا به ۵
دالر در هر گالن رسید .تقریباً تمام ایالتهای
آمریکا با افزایش قیمت بنزین مواجه بودند.

روند افزایش قیمــت بنزین در حال حاضر
آهسته شده اما یک افزایش قیمت دیگر در
راه است .تقاضا برای بنزین بهصورت فصلی
افزایشیافته ولی هنوز هم بسیار پایینتر از
رکوردهای قبلی قرار دارد ،بنابراین افزایش
قیمــت بنزین تعجــبآور اســت .اگر این
افزایش قیمت باعث پایین آمدن تقاضا شود،
میتوان به کاهش قیمت بنزین امیدوار بود.
اما درحالحاضر بهنظر میرسد آمریکاییها
اهمیتی به رکورد قیمت بنزین نمیدهند»

اخبــــــار

رشد  ۱۱۲درصدی سرمایه گذاری
جواز تاسیس در استان
رشد  112درصدی سرمایه گذاری جواز تاسیس در استانرئیس
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان از صدور  ۵2فقره جواز
تاسیس صنعتی در  2ماهه سالجاری در استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما ،خلیل قاســمی با اشاره به صدور  ۵2فقره
جواز تاســیس اظهار داشت :شاهد رشــد 112درصدی سرمایه
گذاری صدور جواز تاسیس در استان هستیم.
وی بــا بیان این که از این میزان جواز تاســیس صادره ۵1 ،جواز
تاسیس ایجادی و 1فقره جواز توسعهای است ،گفت :رشد سرمایه
گذاری جوازهای تاســیس در استان نسبت به مدت مشابه سال
قبل ،نشــان از عالقهمندی به ســرمایهگذاری در شــهرکهای
صنعتی است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یکی از اولویتهای
مهم در استان را حمایت و پشتیبانی و رونق بیشتر صنایع عنوان
کرد و ادامه داد :تسریع در اجرا و تکمیل طرحهای صنعتی استان
به صورت جدی دنبال میشود.
قاسمی اظهار داشت :بیشترین صدور جواز تاسیس در شهرستان
بندرعباس و کمترین صدور مربوط به شهرســتانهای بشاگرد و
جاسک است.
وی در پایان افزود:محصوالت کانی غیر فلزی و شیمیایی از جمله
گروههای صنعتی بودهاند که بیشترین میزان صدور جواز تاسیس
را به خود اختصاص دادهاست

در دیدار وزیر نفت و رییسجمهوری ونزوئال مطرح شد:

افزایش همکاریهای نفتی ایران و ونزوئال

تهــران -ایرنــا -وزیر نفت کشــورمان در محل کاخ ســعدآباد
رییسجمهوری ونزوئال دیدار و درباره مناسبات دوجانبه گفتوگو
کرد.
به گزارش ایرنا از وزارت نفت« ،جواد اوجی» وزیر نفت کشورمان
و «نیــکالس مــادورو» رییسجمهوری ونزوئال درباره مســائلی
از جمله تامین ســوخت ،صادرات فرآوردههــای نفتی ،صادرات
محصوالت پتروشیمی و صادرات کاتالیستهای پتروشیمی بحث
و تصمیمگیری کردند.
از دیگــر محورهــای مــورد گفتوگــو در ایــن دیــدار
تصمیمگیــری دربــاره صــدور خدمــات فنــی و مهندســی،
بازســازی و نوسازی پاالیشــگاهها و توســعه میدانهای نفتی
و گازی بود.
وزیر نفت اردیبهشتماه گذشته در سفری به کشورهای آمریکای
التین از جمله ونزوئال و نیکاراگوئه همسو با فعالسازی دیپلماسی
انرژی ،دیدارهای پرشــماری با مسئوالن این کشورها داشت و در
جریان این ســفر چهار تفاهمنامه و دو قرارداد در حوزه نفت و دو
تفاهمنامه در حوزه کشاورزی امضا شد.
رؤســای جمهوری ایران و ونزوئال روز شنبه ( 21خردادماه) سند
همکاریهای جامع راهبردی 20ســاله دو کشور را در مجموعه
فرهنگی  -تاریخی سعدآباد امضا کردند .سفر «نیکالس مادورو»
به ایران بــه دعوت رســمی ابراهیم رییســی ،رییسجمهوری
اسالمی ایران انجام شده و پس از سفر آبان  ،۹۵دومین سفر او به
تهران است
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اخبــــــار
پورابراهیمی:

کشورهای اطراف از سرمایهگذاری
در مناطق آزاد جدید استقبال میکنند
رییس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت :در
جلســه امروز با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ،صنعتی و
ویــژه اقتصادی آخرین وضعیت مناطــق آزاد موجود و اطالع از
برنامه زمانبندی مناطق آزاد جدید بررسی شد.
به گزارش نمایندگان ما ،محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسالمی پس از برگزاری نشستی با سعید
محمــد دبیر شــورای عالی مناطق آزاد تجــاری ،صنعتی و ویژه
اقتصــادی در جمع خبرنگاران ،گفت :امروز نشســت مشــترک
کمیسیون با سعید محمد با هدف بررسی آخرین وضعیت مناطق
آزاد موجود و اطالع از برنامه زمانبندی مناطق آزاد جدید برگزار
شد البته سایر مباحث نیز در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اســالمی درباره
مناطــق آزاد جدید ،افزود :آسیبشناســی که در چند دهه اخیر
انجام شــده اســت توسط کمیســیون اقتصادی در زمان تدوین
«قانون تشکیل مناطق آزاد جدید» مورد توجه قرار گرفت.

پورابراهیمــی ادامه داد :مزیتهای مرتبط را نیز مدنظر قرار داده
و لحاظ کردهایم به عنوان مثال معافیتهای مالیاتی در دو بخش
«مالیــات بر عملکرد» و «مالیات بــر ارزش افزوده» مدنظر قرار
گرفتهانــد و در قانــون اخیر مالیات بــر ارزش افزوده بر این مهم
تاکید شــده مثال مناطقی که محصور هســتند ،گمرکات در آن
مستقر شدهاند و امکان نظارت دولت بر آنها وجود دارد مشمول
مالیات بر ارزشافزوده نخواهند شــد لــذا جنس فعالیت همان
توسعه فعالیت در مناطق آزاد به مفهوم قوانین مناطق آزاد است.
وی اظهار کرد :طبیعتا اگر مکانی با وجود داشتن نام منطقه آزاد
اما کارکرد مناطق آزاد را نداشته باشد به دلیل مواردی که گفتم
امکان اجرای مفاد معافیتها را در آن نیســت لذا همزمان با حل
مشکالت و آســیبهایی که در مناطق آزاد کشور طی سالهای
اخیر داشتیم معافیتهای مرتبط با این بخش را نیز به طور کامل
و جامع مدنظر قرار دادیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه
طبیعتا در ارتباط با این موضوع مزیتهای ســرمایهگذاری وجود
دارد ،مطرح کرد :به همین دلیل پیشبینی میشــود به واســطه
ظرفیتهای که به وجود میآیند حجم عظیمی از سرمایهگذاری
در کشور فعال شود.
پورابراهیمی تصریح کرد :اگر دقت کنید بخش عمدهای از مناطق
جدیــدی که در مجلس تصویب و ابالغ شــدند اساســا مناطقی
هســتند که ظرفیتهــای صادراتی ما را تشــویق میکنند لذا
بخش عمدهای از این مناطق به جایگاه صادراتی کشــور تبدیل و
پیشبینی میشــود به دلیل ویژگیهای مناطق آزاد و معافیتها
مورد اســتقبال سرمایهگذاری مشترک با کشورهای اطراف قرار
گیرد

گردهمایی برندهای مطرح قطعات خودرو
کشوردرنمایشگاهبینالمللیاصفهان

نمایشگاه بینالمللی اصفهان در آخرین هفته
خردادمــاه و در قالب هجدهمین نمایشــگاه
تخصصــی قطعــات ،مجموعههــا و صنایع
وابسته خودرو میزبان شرکتهای برتر کشور
خواهد بود .به گزارش روابط عمومی شــرکت
نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان ،این
نمایشگاه که طی روزهای  26تا  ۳0خردادماه
و به مدت پنج روز برپا میشــود 10۵ ،شرکت
از  1۵استان کشــور را گرد هم جمع میکند
تا به ارائه دســتاوردها و توانمندیهای فنی و
خدماتی خود بپردازند.
در نمایشــگاه قطعات خودرو امسال اصفهان
شــرکتهای مطرحی از استانهای اصفهان،
تهران ،البرز ،خراســان رضــوی ،آذربایجان

شــرقی ،قم ،فــارس ،گیالن ،ســمنان ،یزد،
مازندران ،سیســتان و بلوچســتان ،مرکزی،
قزوین و همدان حضور دارند و توانمندیهای
خود را در قالب قطعات و مجموعههای خودرو،
قطعــات موتــور ،اجزا و قطعــات الکترونیک
خودرو ،ماشینآالت و تجهیزات قطعهسازی،
تحقیقــات و طراحی مهندســی ،مواد اولیه و
تجهیــزات جانبی خودرو ،بازرگانی و خدمات
پس از فروش ،لــوازم تزئیناتی خودرو ،تعمیر
و نگهــداری خودرو ،محصــوالت پاک کننده
خودرو ،سیستم شاســی ،تیونینگ ،خدمات
پــس از فــروش و بیمــه در معــرض بازدید
عالقمندان قرار میدهند.
هجدهمیــن نمایشــگاه تخصصــی قطعات،

مجموعهها و صنایع وابســته خودرو در حالی
برگزار میشــود که  ۷0درصد شــرکتهای
حاضــر در این نمایشــگاه در حــوزه تولیدی
و  ۳0درصــد نیز در حــوزه توزیع و خدمات
مشــغول به فعالیت هســتند .همچنین این
نمایشــگاه در قالب  1۵هــزار مترمربع فضای
نمایشگاهی برپا میشود که گستره جامعی از
فعالیتهــای مرتبط با حوزه قطعات خودرو را
در بر میگیرد.
حضور شرکت ساپکو با  21زیرمجموعه معتبر
گروه خودروســازی ســایپا در این نمایشگاه
قطعی شــده و مجموعههــا و برندهای مطرح
دیگــری مانند گــروه عظام ،گــروه بازرگانی
منتخب ،سپنتا توســعه تجارت پارس ،سینا
پارت ،توکل پــارت ،طالئیهداران کویر زواره،
گســترش خودرو کوشــاوران ،شاهین یدک
و پارت لنــد نیز به ارائه دســتاوردهای خود
میپردازنــد .حضور برندهــای برتر و مطرح
بیشــتر نســبت به دوره گذشــته و افزایش
مشــارکت اســتانها در ایــن دوره از جمله
ویژگیهای برجسته نمایشگاه قطعات خودرو
اصفهان در سال  1401به شمار میرود.
عالقمندان به بازدید از هجدهمین نمایشگاه
تخصصی قطعات ،مجموعهها و صنایع وابسته
خودرو میتوانند از ســاعت  10تا  18روزهای
 26تا  ۳0خردادماه به نمایشــگاه بینالمللی
اصفهــان واقع در کمربندی شــرق ،روبروی
منطقه روشندشت مراجعه کنند

وزارت راه و شهرسازی خبر داد؛

ثبتنام مجدد نهضت ملی مسکن در صورت وجود متقاضی جدید
تهــران -ایرنــا -وزارت راه و
شهرســازی از احتمال بازگشــایی
ســامانه ثبتنام طــرح نهضت ملی
مسکن خبر داد و اعالم کرد :چنانچه
بعــد از اتمــام پاالیشهــا در پایان
خردادماه متقاضیانی اعالم آمادگی
کنند ،احتمال ثبتنام جدید وجود
دارد .به گزارش ایرنا ،معاونت مسکن
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از احتمال بازگشایی سامانه ثبتنام
طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
معاونت مسکن و ســاختمان با اعالم اینکه سامانه طرحهای حمایتی
مســکن به نشانی  saman.mrud.irبرای کل نیمه دوم سال 1400
برای نامنویســی از متقاضیان باز بوده است و تمامی متقاضیان فرصت
یافتند تا در این ســامانه ثبتنام کنند ،اعالم کرده است که چنانچه در
آینــده متقاضیان جدیدی برای ثبتنام در طرح نهضت ملی مســکن
باشند ،در خصوص بازگشایی سامانه مذکور تصمیمگیری خواهد شد.

طبــق آمــار در طــرح نهضت ملی
مسکن که از  28مهرماه سال 1400
و یک ماه بعــد از ابالغ قانون جهش
تولید مسکن بازگشایی شد و تا 2۹
اســفند  1400روند ثبتنــام ادامه
یافــت  ۵میلیون و  4۹0هزار و 166
نفر نامنویســی کردند و از این تعداد
 ۳میلیــون و  ۳60هــزار و  1۵۳نفر
حائز شرایط اولیه (فرم ج سبز ،نداشتن سابقه مالکیت و عدم استفاده
از تســهیالت دولتی) شدند .تهران بیشــتر آمار ثبتنام کنندگان و
شرق ســمنان کمترین میزان ثبتنام کنندگان را به خود اختصاص
داده اســت .از ابتدای سال تا پایان خردادماه زمان پاالیش متقاضیان
ثبتنام شــده تعیین شــده اســت و ادارات کل راه و شهرسازی باید
نتایج ثبتنامیهای طرح نهضت ملی مســکن را به ستاد وزارتخانه
اعالم کنند .پایان خردادماه زمان اتمام پاالیشهاست و نتایج به اطالع
ثبتنام شدگان و حائزان شرایط خواهد رسید
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در بازدید فرماندار و جمعی از مدیران استان از سدکوچری عنوان شد:

شوری آب شهر با کاهش مصرف کم میشود

فرمانــدار قم به همراه مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب و جمعی از را داشته باشند آبی که به شهر منتقل میشود و به دست آنها میرسد
مدیران اســتان از بخشهایی از پروژه عظیــم انتقال آب به قم بازدید ازنظر سالمتی و بهداشت از استانداردهای بسیار خوبی برخوردار است.
و باتوجــه به کاهش منابع آب ،بر لــزوم صرفهجویی و مدیرت مصرف دکتر عباس ذاکریان کاهش بارندگیها در دوره آبی گذشــته را مورد
تأکید قرار داد و گفت :بر همین اساس آب انتقالی از سد کوچری کفاف
تأکید کردند.
بــه گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب اســتان قم،دکتر نیاز آبی قم را نمیدهد بنابراین مابقی آب مورد نیاز شــهر از ســد 1۵
عباس ذاکریان فرماندار قم،محســن اروجی مدیرکل مدیریت بحران خرداد و چاههای داخل شــهر تأمین میشود که از نظر طعم از کیفیت
پایینتری برخوردار است.
استانداری،سیدرضا موسوی مشکینی مدیرکل حفاظت
وی درعینحــال تأکید کرد:بــا وجود کاهش کیفیت از
محیطزیســت و برخی دیگر از مدیران اســتان از پروژه
نظر طعم ،آبی که در شــبکه آبرســانی شهر وجود دارد
انتقــال آب به قم ،ســد کوچــری و تصفیهخانه آب قم
مردم عزیز این
را
خاطر
اطمینان
ازلحاظ مباحث بهداشتی و سالمتی در حد بسیار قابلی
بازدیــد کردند و از نزدیک در جریــان نحوه تأمین آب
داشته باشند آبی
قبولی قرار دارد.
استان قرار گرفتند.
منتقل
شهر
به
که
فرمانــدار قــم در ادامــه خواســتار تولید مســتندی
کاهش  50درصدی ورودی به سد کوچری
میشود و به دست
از فراینــد تولید،تصفیــه و انتقــال آب بــه قم شــد و
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان قم در حاشیه
آنها میرسد ازنظر
این بازدید با بیان اینکه کاهش بارندگیها ،اســتان را در سالمتی و بهداشت گفــت :اگر مــردم در جریان مرارتها و ســختیهای
تأمیــن آبی کــه از صدها کیلومتر دورتر به دستشــان
وضعیت تنش آبی قرار داده است،گفت:بر همین اساس
از استانداردهای
میرســد بشــوند قطعاً در اســتفاده از آن دقت الزم را
ورودی سدکوچری  ۵0درصدی کاهش داشته و ما را با
بسیار خوبی
است
برخوردار
خواهند داشت.
محدودیت آبی مواجه کرده است.
و
جویی
صرفه
با
و
وی همچنیــن از مــردم خواســت بــا صرفهجویــی و
وی با بیان اینکه کاهش ســهم قم از سدکوچری و رشد
مصرف به دلیل افزایش دمای هوا ،ســبب تأمین بخشی استفاده درست از اســتفاده درســت از آب ،یاری گر کســانی باشند که
آب ،یاری گر کسانی
در عرصــه تأمیــن و توزیع آب به صورت شــبانهروزی
ازآب شــهر از منابع زیرزمینی شده است ،اظهار داشت:
باشند که در عرصه
همین امر باعث افزایش شوری آب در شهر شده است .تأمین و توزیع آب به تالش میکنند.
مصرف آب باید با دقت و احتیاط انجام شود
مهنــدس بختیاری درعینحال تصریح کرد :هر چه قدر صورت شبانهروزی
تالش میکنند
مدیرکل حفاظت محیطزیســت اســتان نیز با اشاره به
صرفهجویی در مصرف آب بیشــتر شود به همان میزان
قرارگیری اســتان قم در منطقه جغرافیایی خشــک و
برداشــت از چاهها کمتر میشود و به تبع آن شوری آب
نیمهخشک تأکید کرد :مصرف آب باید در کاربری های
نیز کاهش خواهد یافت.
آب قم کام ً
مختلف با احتیاط باشد.
ال سالم و بهداشتی است
فرماندار قم نیز در حاشیه این بازدید در سخنانی گفت:در طول سالیان وی با اشــاره به فاصله طوالنی انتقال آب به قم،گفت:برهمین اســاس
گذشــته زحمات بســیار زیادی کشیده شــده تا آب از فاصله بیش از تأمین آب برای استان قم بسیار گران تمام میشود.
سیدرضا موسوی مشکینی خاطرنشان کرد :امیدواریم با همکاری همه
۳00کیلومتر به شهر قم برسد.
وی بااشــاره به فرایند پیچیده تصفیه آب و مراحل مختلفی که آب در مردم و صرفهجوییهای الزم،بتوانیم فصل گرم ســال را بدون مشکلی
تصفیهخانه طی میکند ،اظهار داشــت:مردم عزیز این اطمینان خاطر در زمینه تأمین آب سپری کنیم
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بانک آینده برای فرار از زیان انباشته
سهام بیمه رازی را واگذار می کند؟
صورتمالــی شــرکت بیمــه رازی نشــان میدهــد حدود
 80درصــد از مانــده ســرمایهگذاریهای شــرکت به ســهام
بانــک آینده اختصاص داشــته و ســبد ســرمایهگذاری بیمه
رازی هــم ریســکهای قابل توجهــی را از ایــن ناحیه تحمل
کرده است.
بــازار؛ گروه بورس :در حــال حاضر ابهامات در صورت های مالی
بانــک آینده و شــرکت های زیــر مجموعه مانع از بازگشــایی
ایــن نمــاد شــده اســت و از طرف دیگــر صورتهــای مالی
شــرکت بیمه رازی نشــان میدهد حدود  80درصــد از مانده
ســرمایهگذاریهای شــرکت به ســهام بانک آینده اختصاص
داشته است.
با توجه به اینکه ریزشهای اخیر در نماد معامالتی این بانک در
تابلوی فرابورس و زیانده بودن بانک رخ داده ،سبد سرمایهگذاری
بیمه رازی هم ریســکهای زیــادی را از این ناحیه تحمل کرده
اســت ،هرچند روابط عمومی بیمه رازی واگذاری ســهام بانک
آینــده در این شــرکت را رد کــرده ،اما به نظر می رســد بانک
آینده مانند کشــتی در حال غرق چند شرکت دیگر را قرار است
زیر آب ببرد.
عملیــات ســودآوری در بیمــه رازی تــا حد بســیار زیادی به
نوســانات قیمتی ســهام بانک آینــده بســتگی دارد و در حال
حاضــر بانــک آینده با نماد آینده پس از ماهها هنوز بازگشــایی
نشــده و درگیر چالش زیان انباشــته اســت و بر اســاس زیان
انباشــته این بانــک به حداقل  10هزار درصد افزایش ســرمایه
نیاز دارد.
در واقــع حــدود  1۹درصد دیگر از مانده ســرمایهگذاری بانک
آینده در بیمه رازی به ســایر ســهام ،صندوقهــا و اوراق بهادار
اختصــاص یافته و تنها حدود یک درصد ســبد ســرمایهگذاری
شــرکت به ســپردههای بانکی اختصــاص یافته اســت .با این
اوصــاف عملیــات ســودآوری در بیمــه رازی تــا حد بســیار
زیــادی به نوســانات قیمتی ســهام بانک آینده بــا نماد وآیند
بستگی دارد.
در حــال حاضــر بانک آینده بــا نماد آینده پــس از ماهها هنوز
بازگشــایی نشــده و درگیر چالش زیان انباشته است ،در حالی
که ایران مال ســال  ۹۹حدود  118هــزار میلیارد تومان قیمت
گذاری شده بود و بر اساس زیان بانک آینده این بانک به حداقل
 10هزار درصد افزایش ســرمایه نیاز دارد .براســاس این گزارش
بــه نظر می رســد واگذاری ســهام بانک آینــده در بیمه رازی
جدی تر شود
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رئیس کمیته تفحص ارز  4200تومانی در گفت و گو با بازار:

پشت پرده دستهای آلوده در بانک مرکزی

جبار کوچکی نــژاد رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تخصیص
منابع ارز  4200تومانی در کشــور گفت :متاســفانه بانک مرکزی
تاکنــون هیچگونه عالئم مثبتی مبنی بر تحقیق و تفحص از خود
نشان نداده است.
جبار کوچکی نژاد در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی بازار ،با اشــاره
به سرنوشت تحقیق و تفحص از ارز  4200تومانی در کشور گفت:
مجموعه هایی که مطلع شــدند این تحقیق و تفحص در مجلس
کلید خورده اســت باید بدانند که ما از این تحقیق و تفحص عقب
نشینی نخواهیم کرد.
نماینده مردم رشــت در مجلس اظهارکرد :ما بررسی این تحقیق
و تفحص را تا پایان ادامه و اســناد مندرج در این بخش را به دقت
مورد بررسی قرار خواهیم داد.
رئیــس تحقیق و تفحص از تخصیــص منابع ارز  4200تومانی در
کشــور اظهارکرد :برخی مسئوالن در جریان این تحقیق و تفحص
به شدت کارشکنی می کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد :متاســفانه بانک مرکزی تاکنون
هیچگونه عالئم مثبتی مبنی بر این تحقیق و تفحص از خود نشان
نداده است.
ایــن نماینده مجلس بیان کرد :پیرو عــدم همکاری های صورت
گرفته،رئیس مجلس شورای اسالمی در دونوبت در این بخش نامه
نگاری الزم را انجام داد و در یک نوبت هم به کمیسیون اصل نود و
کمیسیون برنامه و بودجه ماموریت داد.
وی با بیان اینکه براساس آئین نامه داخلی مجلس تحقیق و تفحص
از جمله حقوق نمایندگان محسوب می شود ،اظهارکرد :در راستای
این قانون همه دســتگاه ها ملزم به همکاری با مجلس هستند لذا
اینکه بانک مرکزی در راستای تحقیق و تفحص از ارز  4200تومانی
تعلل می کند ،درســت نیســت و بنده معتقدم که رئیس مجلس
شورای اسالمی باید تکلیف این مسئله را روشن کند.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تخصیص منابع ارز  4200تومانی
در کشــور تاکید کرد :این تحقیق و تفحص از دســتور خارج نشده
است البته درست است که ما در راستای این تفحص  6ماه فرصت
قانونی داریم و بیش از سه ماه از این مهلت سپری شده ،اما اگر این
فرصت به پایان رســید ما می توانیم  6ماه دیگر هم این تحقیق و
تفحص را تمدید کنیم.
کوچکی نژاد بیان داشت :هر زمانی که موانع در راستای این تحقیق
و تفحص رفع شود ما حاضریم که این تفحص را به پایان برسانیم.
این نماینده مجلس تصریح کرد :ما انتظار داشتیم تیم اقتصادی و
بانک مرکزی دولت فعلی همراهی مناسبی در راستای این تحقیق
و تفحص با مجلس انجام می دادند چراکه دولت ،دولت شفافیت و
پاک دستی بوده است لذا انتظار داشتیم دولت و بانک مرکزی واقعا
از این تحقیق و تفحص اســتقبال می کرد و این تحقیق و تفحص
صورت می گرفت .این نماینده مجلس اظهارکرد :متاســفانه افراد
سابق در بدنه فعلی بانک مرکزی فعالیت می کنند و دستشان هم
قطعا به موضوع ارز  4200تومانی آلوده اســت و این افراد حتما در
مقابل این تفحص مقاومت می کنند و متاســفانه رئیس کل بانک
مرکزی هم تحت تاثیر این افراد قرار می گیرد.
کوچکی نژاد بیان کرد :گاهی مسئوالن این بهانه را می گیرند و می
گویند « :گفته شده بانک مرکزی نباید در قالب موضوع ارز 4200
تومانــی مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد و این مســئله به صالح
نیست» در صورتی که صالح کشور در شفاف سازی امور است

سرپرست شرکت گاز مازندران:

روند شتابان گازرسانی به 45روستای کوهستانی
رامسر در اولویت شرکت گاز استان است

عملیات گازرســانی به  4۵روستای ییالقی
مناطق جواهــرده ،جنت رودبار و اشــکورات
رامســر با تخصیص  200میلیارد تومان اعتبار
در مرحلــه اجرایی قرار گرفت و این روســتاها
تا سال آینده از انرژی سبز بهرهمند میشوند.
قاســم مایلی رســتمی سرپرست شرکت گاز
مازندران در جلســه بررسی چالش ها و موانع
گازرسانی به روستاهای باقیمانده رامسر ،یکی
از مشکالت را پیش بینی ناپذیر بودن اعتبارات
مورد نیاز برشمرد و گفت  :هزینه نهایی عملیات
اتمام گازرسانی در این مناطق با توجه به زمان
بهره برداری و نوسانات قیمت قابل پیش بینی
دقیق نیست.
وی افزود :پیرو دستور استاندار مازندران مبنی
بر برگزاری جلســات هفتگی بــرای عملیات
گازرســانی به مناطقی که گازرســانی در آن
تکمیل نشــده ،این جلسات با راهداری و منابع

طبیعی در شهرســتان های استان برگزار می
شود ،چرا که عمده مجوزها پیرامون گازرسانی
در نقاط باقیمانده روســتایی مازندران نیازمند
هماهنگی با این ادارات است.
مایلی رســتمی ادامه داد :استان مازندران یک
میلیــون و  ۵60مشــترک گاز دارد که از این
میزان شهرستان رامســر  2/2درصد از شبکه
گازرسانی اســتان معادل  ۳۹هزار مشترک را
تحت پوشــش قرار داده است ،ضمن اینکه 20
هزار علمک در دو منطقه شــهری این منطقه
نصب شــده و  ۵۹0کیلومتر شبکه گازرسانی
اجرا شده است.
سرپرســت شــرکت گاز مازندران با اشاره به
برنامه ریزی برای عملیات گازرسانی به مناطق
روســتایی باقیمانده و بهره مندی از انرژی سبز
در این روستاها ،گفت :شهرستان رامسر دارای
 20۵روســتا است که از این تعداد  66روستا با

جمعیت  8۹درصدی تحت پوشــش انرژی گاز
قرار دارند ،یعنی با وجود این که تعداد روستاها
کم است اما جمعیت و مشترک قابل پوشش آن
حدود  8۹درصد است.
وی با اظهار اینکه تنها  4۵روستای دیگر رامسر
واجد شــرایط گازرسانی هستند ،افزود  :از این
تعداد  26روســتا در دهستان جنت رودبار قرار
دارند که شــامل چهار هزار و  ۳00مشــترک
هســتند و برای عملیات گازرسانی می بایست
 ۹۷کیلومتر شــبکه گازرسانی در این مناطق
ایجاد شود.
سرپرســت شــرکت گاز مازندران با اظهار این
که هشــت روستا با ســه هزار مشترک هم در
منطقه ییالقی جواهرده واقع است که به اجرای
 ۳86کیلومتر شبکه گذاری گاز نیاز دارد ،تعداد
روستاهای دهستان اشکورات برای انتقال گاز را
 11روســتا با یکهزار و  200مشترک اعالم کرد
و گفــت  :در این منطقه نیز حدود  ۷0کیلومتر
شبکه گذاری گاز نیاز است.
وی افــزود  :پس از اتمام عملیات گازرســانی
بیش از  ۹0درصد روســتاهای منطقه از نعمت
گاز برخوردار می شوند و باقی مانده روستاها هم
مناطقی است که از نظر فنی قابلیت گازرسانی
در آنجا وجود ندارد.
در حــال حاضــر  ۹۵درصد از عملیات اجرایی
گازرسانی به دهســتان جنت رودبار از ابتدای
روســتای جِ لٌو به مسافت  12کیلومتر تا جنت
رودبار انجام ،برای منطقه جواهرده نیز مناقصه
برگزار و پیمانکار انتخاب شــده که پس از اتمام
مراحــل قانونی و اخذ مجوزها عملیات اجرایی
آن آغاز می شود

قدیمیترین نیروگاه کشور به زودی نوسازی میشود
سرپرست معاونت توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی با تاکید
بر اینکه  6واحد جدید نیروگاهی جایگزین واحدهای قدیمی نیروگاه
طرشــت خواهد شــد ،گفت :دو واحد جدید این نیروگاه ،تابستان
امسال وارد مدار میشوند.
بــه گزارش گروه اقتصــادی خبرگزاری تســنیم ،محمد رمضانی،
سرپرست معاونت توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی در جریان
بازدید از روند ســاخت واحدهای جدید نیروگاه طرشت با اشاره به
قدمت  60ســاله این مجموعه نیروگاهی ،افزود :نیروگاه طرشت با
برخورداری از چهار واحد بخار آلستوم با ظرفیت نامی  ۵0مگاوات و
سیستم خنککن برج تر برای تامین برق تهران در دهه  ۳0شمسی
احداث شده است.
وی ادامــه داد :بــا توجه به قدمت باال ،راندمــان پایین (حدود 20
درصد) و حجم باالی آب مصرفی (بالغ بر  ۳000مترمکعب در روز)

واحدهای موجود ،جایگزینی  6واحد موتور گازسوز با ظرفیت نامی
هــر واحد  ۹.8مگاوات با راندمان  46.۳درصد و بازنشســته کردن
واحدهای فعلی در دســتور کار شرکت مادرتخصصی برق حرارتی
قرار گرفته است.
رمضانی با اشاره به اینکه ظرفیت واحدهای جدید مجموعا حدود 60
مگاوات خواهد بود ،عنوان کرد :بر اساس برنامهریزی صورت گرفته
امیدواریم دو واحد جدید نیروگاه تابستان امسال و چهار واحد دیگر
را نیز تا پاییز سال جاری وارد مدار کنیم.
سرپرست معاونت توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی بازنشسته
کردن نیروگاههای قدیمی و نوسازی واحدهای تولید برق حرارتی را
یکی از رسالتهای این شرکت مادرتخصصی برشمرد و گفت :اجرای
این مهم یک گام اثربخش در راستای جمعآوری واحدهای قدیمی و
انجام نوسازی در نیروگاههای فرسوده کشور است
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سرویس کریپتوکارنسی و بالکچین

بیتکوین در اتاق اوژانس

بیت کوین که دیروز نتوانســت از شــتاب نزول خود
بکاهــد ،روند نزولی خود را تا زیر منطقه مهم حمایتی
 2۵000دالر ادامــه داد .در ادامــه در نزدیکی منطقه
حمایتی  2۳۵00دالری خرس ها(فروشندگان) قدرت
گرفتند و باعث شــدند قیمت با حدود  %20کاهش،
حتی به زیر منطقه حمایتی  22000دالری برسد .در
ادامه این حرکت ،پایین ترین سطح قیمت چند هفته
اخیر نزدیک به تراز  20824دالر تشکیل شد و با وجود
بهبودی اندکی که حاصل شد ،قیمت همچنان در یک
روند نزولی قوی معامله می شود.
دامیننس بیت کوین( سلطه بیتکوین نسبت به سایر
رمزارزها) نیز به دلیل فشار فروش در تمام بازار ،کاهش
زیادی داشت ،و روند این شاخص در تایم فریم  4ساعته
از حالت صعودی خارج شــده است .اما همچنان داخل
کانــال صعودی قرار دارد ،و یک حرکت برگشــتی به
سمت باال می تواند به ثبت برساند.
شــاخص کل بازار نیز با شکست کامل سطح حمایت
بســیار مهم یک تریلیون دالر ،به ســطوح پایین تری
در محدوده  860میلیارد دالر برخورد کرده است ،ولی
تا این لحظه به این محدوده واکنش خوبی نشــان داده
است .در صورت مشاهده نشانه های حمایت ،یک موج
اصالحــی صعودی کوتاه مــدت در روند نزولی مورد
انتظار می باشد.
و اما تحلیلگران در این روزهای ترس شــدید نظرشان
درباره ادامه روند بیتکوین چیست؟
به گزارش ســایت کوین تلگراف ،در حالی که فروش
بیــت کوین اکنون کمی کاهش یافته ،اما معاملهگران
میترسند که اخبار منفی و افزایش نرخ بهره در ایاالت
متحده ،در آینده باعث کاهش بیشــتر قیمت این ارز
دیجیتال شــود .در ادامه ،نگاهی میاندازیم به آنچه
که چندین تحلیلگر در مــورد افت بیت کوین و ادامه
روند آن میگویند.
رکت کپیتال ( )Rekt Capitalیک تحلیلگر شناخته

شده ،میگوید که در بازارهای نزولی قبلی ،بیت کوین
از حمایت خوب و قابلقبولی در میانگین متحرک 200
هفتهای خود برخوردار بوده است.
نمــودار هفتگی بیتکوین همراه با اندیکاتور میانگین
متحرک  200هفتهای(رکت کپیتال)
رکت کپیتال با استناد به دو چرخه نزولی قبلی ،میگوید
که اگر پرایس اکشــن بیت کوین مشابه عملکردهای
قبلی آن باشد BTC ،اینبار هم ممکن است از میانگین
متحرک  200هفتهای خود (در محدوده  2۳هزار دالر)
برگردد و یک حرکت رو به جلو را در پیش بگیرد.
در ایــن میان ،یک تحلیلگر دیگر با نام مســتعار ویل
مپ ( )Whalemapبا انتشار نمودار زیر ،میگوید که
بیت کوین بسیاری از سطوح حمایتی خود را از دست
داده و این سطوح اکنون به مقاومت تبدیل شدهاند .او
پیشبینی میکند که در صورت تداوم از دســت دادن
دیگر ســطوح حمایتی ،قیمت بیت کوین ممکن است
حداکثر تا  1۳،۳۳1دالر سقوط کند.
نمودار تحلیل ویل مپ مبتنی بر ادامه نزول بیتکوین
تا محدوده  1۳هزار دالر
در نهایت ،فرانســیس هانت ( ،)Francis Huntیک
تحلیلگر بازار که با نام مستعار The Market Sniper
نیز شناخته میشود ،پیشبینی میکند که قیمت بیت
کوین ممکن است تا  8هزار دالر هم کاهش یابد.
نمودار یک روزه بیتکوین (تحلیل  ،فرانسیس هانت)
از دیگر ســو یک معاملهگر محبوب ارزهای دیجیتال
که مدت هاســت کاهش قیمت بیــت کوین را به زیر
 2۳.000دالر پیشبینی کــرده بود ،اکنون تحلیلش
درســت از آب درآمــده اســت و پیش بینــی خود را
بهروزرســانی کرد .این تحلیلگر که با اسم مستعار کاپو
فعالیت میکند ،مطمئن است که بیت کوین در مقطعی
به پایین محدوده هدف او یعنی  21.000دالر ســقوط
خواهد کرد.
اواخر هفته گذشته ،کاپو هشدار داد که افزایش مختصر

بیت کویــن از  2۷.۵00دالر به  28.228دالر یک تله
است و معاملهگرانی را که نسبت به بیت کوین بیش از
حد خوشبین هســتند را به دام خواهد انداخت .کاپو
معتقد اســت که در این ریزش بازار ،آلت کوینها افت
شدیدتری به نسبت بیت کوین خواهند داشت.
نکتــه نهایی اینکه در صورت تثبیت قیمت بیتکوین
به زیر ۲۱٬۰۰۰دالر ،برخی از دســتگاههای استخراج
مخصوص این ارز دیجیتال که قبل از سال  201۹تولید
شدهاند ،دیگر سودآوری نخواهند داشت .این اطالعات
از بررســی پلتفرم بیتدیر ( )Bitdeerبه دست آمده
است که نشان میدهد هر دستگاه با رسیدن بیت کوین

به چه قیمتی ســودآوری خود را از دســت میدهد .بر
اساس این بررســی ،مدل  6۷و  ۷۳تراهشی «Ant�+
 »miner S17بــا قیمتهای کنونــی دیگر بازدهی
نخواهند داشــت.این نکته در میــان حجم زیاد اخبار
منفی و تحلیل های مبتنــی بر ادامه نزول بیتکوین
میتواند میتواند حاکی از این باشد که فشار فروش از
سوی برخی ماینرها برداشته خواهد شد و آنها تا بهبود
قیمت بیتکوین به اســتخراج بیتکوین ادامه نخواند
داد چون برایشان به صرفه نیست.
مطلب فوق پیشنهاد خرید و یا فروش نیست صرفا بیان
نظر تحلیلی برخی تحلیلگران است
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دیدار بالول بوتو زرداری
با حسین امیرعبداللهیان

بالول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان اولین سفر رسمی
خود به کشور همسایه ایران را به دعوت حسین امیرعبداللهیان وزیر
امور خارجه ایران از تاریخ  24لغایت  2۵خرداد  1401انجام داد .در
جریان مذاکرات ســطح هیئت ،طرفین در مورد طیف گسترده ای
از موضوعــات دوجانبه با تمرکز ویژه بر تقویت تجارت و بازرگانی،
ارتباطات منطقه ای ،همکاری در حوزه انرژی ،زندانیان و تســهیل
زایریــن بحــث و گفتگو کردند .وزرای خارجه دو کشــور در مورد
وضعیت امنیتی منطقه به ویژه تحوالت افغانستان و جامو و کشمیر
اشغالی و غیرقانونی هند به بحث و تبادل نظر پرداختند .همچنین
در خصوص تقویت همکاری های منطقه ای تحت حمایت سازمان
همکاری اقتصادی اکو نیز بحث و گفتگو کردند .سفر بوتو به ایران
بخشی از مراودات رده باال بین دو کشور است .آخرین دیدار وزرای
امور خارجه دو کشــور در حاشیه مجمع جهانی اقتصادی ()WEF
در داووس مورخ  26می  2022برگزار شد

افتتاح یک مرکز اقامتی
پذیرایی و تفریحی در کاشان
با حضور معاون گردشگری کشور
در ســفر یکروزه معاون گردشــگری وزارت میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی به شهرســتان کاشان ،مرکز اقامتی،
پذیرایی و تفریحی «عمارت ماندگار» افتتاح شد.
بهگــزارش اداره کل روابطعمومی و اطالع رســانی ،علیاصغر
شالبافیان ،معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی امــروز  2۳خردادمــاه  1401بــا حضور در
شهرستان کاشــان ،مرکز اقامتی ،پذیرایی و تفریحی «عمارت
ماندگار» کاشان را با حضور جمعی از مدیران استان و شهرستان
افتتاح کرد.
ایــن مرکز اقامتی ،پذیرایی و تفریحی با مســاحتی بالغبر ۳هزار
مترمربع و بیش از  4۵00مترمربع زیربنا توسط بخش خصوصی
و با اعتباری بالغ بر  ۵0میلیارد تومان ،شــامل رســتوران ،موزه،
 1۷اتاق مهمان و همچنین اشــتغال مستقیم برای  4۵نفر امروز
رسماً آغاز به کار کرد

بهرهبرداری از کارگاه مرمت اشیا
در تخت جمشید
مدیــر پایگاه میراث جهانی تخت جمشــید
از افتتاح و بهرهبرداری از آزمایشــگاه و کارگاه
مرمت اشــیا در محوطه میراث جهانی تخت
جمشید خبر داد.
بهگــزارش اداره کل روابطعمومــی و اطالع
رســانی ،حمید فدایی امــروز  24خردادماه
 1401اظهار کــرد« :تجهیز و راهاندازی این
آزمایشــگاه از نیازهــای مبــرم پایگاه تخت
جمشــید بود که در دو ســال گذشــته در
اولویتهــای برنامهای قرار گرفــت و نهایتاً
باگذشــت چند دهه از شــکلگیری پایگاه
میراث جهانی تخت جمشید ،موفق به تجهیز
و راهاندازی آن شدیم».
مدیــر پایــگاه جهانی تخت جمشــید ادامه
داد« :با راهاندازی آزمایشــگاه شــیمی انجام
بســیاری از آزمونها و شناســاییهای اولیه
همچون آنالیز کیفــی نمکهای محلول اعم
از شناسایی یونهای کلرید ،سولفات ،نیترات
و یون کربنات بر روی آثار انجام خواهد شد».
فدایی افزود« :در این آزمایشگاه امکان انجام
آزمونهــای مکانیک همچــون اندازهگیری
دانسیته ،تعیین درصد تخلخل و میزان جذب
آب در نمونههای سنگ و دیگر مصالح وجود
دارد ».او گفت« :حضور این آزمایشگاه در کنار
کارگاههای متعدد دایر در مجموعه پشتیبانی
علمی بســیار مناسبی است که به مرمتگران
این مجموعــه کمک میکند تــا بتوانند در
زمینــه آسیبشناســی و ارائــه راهکارهای
مرمتی دقیقتــر از گذشــته تصمیمگیری
کند ».فدایی اظهار کرد« :با راهاندازی کارگاه

مرمت اشــیا در کنار این آزمایشگاه ،ظرفیت
مضاعفی در زمینه مرمت اشیای موزهای هم
به وجود آمده است و در این کارگاه بسیاری از
آثار موجود در موزه و گنجینه تخت جمشید
نیــز بهصورت مــداوم موردحفاظت و مرمت
قــرار خواهد گرفــت ».محمدرضا علی خواه
کارشناس مرمت و مسئول آزمایشگاه نیز در
همین باره بیان کرد« :با اتمام مرحله نخست
از تجهیز آزمایشــگاه و کارگاه مرمت اشیای
این آزمایشــگاه با حضور جمعی از همکاران
پایگاه بهطور رسمی افتتاح شد».
علی خــواه افــزود« :در مرحله نخســت از
تجهیز آزمایشــگاه و کارگاه مرمت اشیا ،پس
از ساماندهی ســاختمان ،مواد و تجهیزات
ضــروری اعــم از محلولهــای شــیمیایی
مورد نیاز ،شیشــهآالت آزمایشــگاهی ،هود

آزمایشــگاهی ،آون ،میکروسکوپ ،دستگاه
اندازهگیــری میزان اســیدی و قلیایی مواد
و دیگــر ابزارهای آزمایشــگاهی و همچنین
کارگاهی تهیه شد».
او ادامه داد« :در بخــش کارگاه مرمت نیز با
ابزار و تجهیــزات فراهم آمده امکان حفاظت
و مرمت انواع آثار و اشــیای ســنگی ،سفال،
آجرهای لعابدار و آثار گچبری وجود دارد».
علی خــواه ابراز امیدواری کرد که با توســعه
آزمایشــگاه و کارگاه مرمت در آینده نزدیک،
حفاظت از دیگر اشــیای موجود در موزه تخت
جمشــید ازجمله آثار با ساختار فلزی ،اشیای
شیشهای و پارچههای کربنیزه شده امکانپذیر
شود و همچنین با توسعه آزمایشگاه مکانیک
خاک و مصالح امکان شناساییهای مرتبط با
دیگر مواد و مصالح فراهم شود

قزاقستان محدودیتهای سفر را برداشت
قزاقســتان از لغو تمــام محدودیتهای
کرونا برای ســفر به این کشور خبر داد .به
گزارش ایســنا ،محدودیتهای کرونا برای
ســفرهای بینالمللــی به تدریــج درحال
حذف است ،این رویه با سرعت بیشتری از
سوی کشــورهای اروپایی در قیاس با آسیا
دنبال میشــود .با این وجود ،قزاقستان در
آســیای مرکزی که البته خــود را اروپایی
میداند ،به جمع کشــورهایی پیوسته که
محدودیتهــای کرونا را بــرای تمام اتباع
خارجی برداشته است.
دفتر نخســت وزیری قزاقستان اعالم کرده
اســت :با اثبات وضعیت کرونا برای ورود به
قزاقســتان دیگر به ارائه گواهی واکســن و
تست  PCRنیاز نیست.

عالوهبــر این ،ایســت بازرســی خودروها
در مرزهــای قزاقســتان کــه بــه خاطر
همهگیری کرونــا انجام میشــد ،به طور
موقت ،متوقف شــده اســت .با این وجود

به مسافران توصیه شــده است با توجه به
ناپایدار بودن شــرایط کرونا ،پیش از سفر،
مقــررات مرزی و شــرکتهای هواپیمایی
بررسی شود

