
کوتاه بگوییم وکوتاه بنویسیم، عرص پرگویی و پرنویسی گذشت

 دکتر ســید علی طباطبایی،  اســتاد دانشگاه-  مهم ترین خبر ۲۴ ساعت گذشته جهان را باید کشتن ایمن الظواهری رهبر گروه القاعده توسط موشک هلفایر 
پهپادهای آمریکا دانست. این حمله به چند دلیل مهم است.

  اول آنکه بار دیگر قدرت آمریکا را در شناسایی، تعقیب و مراقبت دشمنانش را آشکار کرد. قتل ایمن الظواهری در پناهگاه امن در مرکز دیپلماتیک نشین 
کابل نشان داد که نیروهای آمریکایی دارای نفوذ زیادی در مراکز اطالعاتی کشورهای خاورمیانه هستند که نباید این موضوع را دست کم گرفت.

 دوم آنکه این حمله به بایدن کمک می کند تا بخشی از اعتبار و محبوبیت از دست رفته اش را باز یابد. بایدن که نامحبوب ترین رئیس جمهور مستقر در کاخ 
سفید است سعی کرد با استفاده از فرصت پیش آمده،کمی از اعتبار مخدوش خود را دوباره باز یابد.

 او با تبختر گفت: اگر تهدیدی برای مردم ما باشید ایاالت متحده شما را پیدا کرده و از بین خواهد برد.
 سوم آنکه حضور ایمن الظواهری در کابل به میزبانی طالبان نشان داد که ماهیت طالبان تغییر نکرده و تسلط بر افغانستان ذات تروریستی آن ها را تغییر نداده 
است. پناه گرفتن ایمن الظواهری در خانه امن طالبان در کابل نشان داد که طالبان از اصل خویش دور نشده است و این هشداری برای تمام همسایگان طالبان است. 
 و چهارم آنکه کشتن ایمن الظواهری در پناهگاه امن طالبان در کابل مطمئنا در ارتقاء چهره بین المللی طالبان و پذیرش طالبان به عنوان دولت در افغانستان 
مانع جدی ایجاد خواهد کرد و کشورهای منطقه و کشورهای خارج از منطقه را در به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک دولت مردد خواهد کرد و به رسمیت 

شناخته شدن طالبان حتی توسط پشتیبانان منطقه ای آن ها نیز به راحتی امکان پذیر نخواهد بود.

  بهرام دارایی، رئیس ســازمان غذا و دارو گفت:   پیرو دستور رئیس جمهور 
اقدامات الزم به منظور ثبت سفارش دو قلم داروی بیماران SMA در دستور 

کار قرار گرفت. 
  داروی اســپینرازا به عنوان اولین داروی تامین شده بیماران SMA وارد 

کشور شده است.
 به زودی داروی بعدی نیز تامین و در دسترس این بیماران قرار خواهد گرفت.

 خاندوزی
و دروغ های واقعی!

مهدی شرف الدینی 
احســان خانــدوزی، وزیر اقتصــاد و دارایی در جمع 
گروهی از اقتصاد دانان بخش خصوصی کشــور گفته 
است: بخش خصوصی را جایگزین شرکت های دولتی 
می کنیم! ادعایی طالیی که باید لوح سردر اتاق هیات 

دولت باشد.

 پاسخ به یک نقد:
کوه ها یا کوهان؟ 

پروفسور سید حسن امین 

برگزاری مراسم خاکسپاری
استاد فقید موسیقی 
امیراشرف آریانپور

 SMA اولین محموله داروی بیماران
وارد کشور شد

فروش تخصص ماست
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تروریستی در پناه  دیگرتروریست ها ترور شد
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با پارس می تونی راحت خونه بخری یا اجاره کنی
اگه خونه داری بفروشی یا اجاره بدی

یا اگه مشاور امالک هستی 
درآمد خودتو  افزایش بدی

بزرگ ترین بانک اطالعاتی امالک 
در اصفهان

در کمترین زمان و در تلفن همراه خود 
ملک دلخواه خود را پیدا کنید!

مرتضی چگونیان
ثبت آگهی رایگان در وبسایت

09131184574-03136270117

صفحه 9

صفحه 8

صفحه ۲

استخدام ویژه همراه با آموزش

۰۹۱۲۹۴۵۴۰۰۵ - ۰۲۱۲۶۸۷۱۰۵۳

حســن مروتی، معاون امور آزمون های 
سازمان ســنجش گفت: کنکور دکتری 
صبــح ۱۱ اســفند ۱۴۰۱ و آزمــون 
کارشناسی ارشد عصر ۱۱ اسفند و صبح 
و عصر ۱۲ اسفند ۱۴۰۱ برگزار می شوند.

سخنگوی دولت در نشســت خبری در پاسخ به این 
ســوال که آیا رئیس جمهور برنامه ای برای حضور در 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل دارد یا خیر، گفت: 
برنامــه ریزی مقدماتی برای حضور رئیس جمهور در 
اجالس مجمع عمومی سازمان ملل انجام شده است.

آزمون کارشناسی ارشد
سال آینده دو ماه زودتر 

از موعد مقرر برگزار می شود

رئیس جمهور 
به نیویورک می رود

در دپارتمان امالک هلدینگ 
سفیر جوانان فعال و باانگیزه 
دعوت به همکاری می شوند
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توجه ویژه بانک کشاورزی
به اعطای وام های قرض الحسنه

 اعطای وام های قرض الحســنه در شــرایط 
فعلی کشور می تواند بخش بزرگی از مشکالت 
هموطنان را رفع کند.در همین راســتا یکی از 
برنامه های مهم دولــت اعطای وام های قرض 

الحسنه توسط شبکه بانکی کشور است.
به گزارش اخباربانک، قرض الحســنه سنتی 
اســالمی اســت کــه اقتصــاد را در خدمت 
عقیده می گیرد و تجلی حاکمیت ارزشــهای 
 اخالقــی و مبانی عقیدتی بر ســودجوئیهای 

اقتصادی است.
قرض الحســنه همان اندازه ارزشــمند است 
که ربا ضــد ارزش، قرض الحســنه وام دادن 
بخداست و کدام مؤمن است که از وام دادن به 

خدا احساس تردید و یا پشیمانی کند؟
با این نشــانه ها باید به اهمیت قرض الحسنه 
بویژه در اقتصاد و سیســتم بانکی کشــور پی 
برد. اعطای وام های قرض الحسنه در شرایط 
فعلی کشور می تواند بخش بزرگی از مشکالت 

هموطنان را رفع کند.
در ایــن بین بانک ها و موسســات اعتباری با 
توجه به جمع آوری منابع چه از سوی سپرده 
گذاری مشــتریان و چه از طریق تزریق منابع 
بودجه ای از ســوی دولت می توانند گام های 

بزرگی در حوزه قرض الحسنه بردارند.
دولت ســیزدهم نیز یکی از برنامه های اصلی 
خود در حوزه بانکــداری را توجه به پرداخت 
وام های خرد و بویژه قرض الحســنه ای قرار 

داده است.
چنانکه خانــدوزی وزیر اقتصادی پیش از این 
گفته بود: با توجه بــه تاکید رئیس جمهوری 
نسبت به تسهیل شــرایط برای دسترسی به 

تســهیالت خرد یکی از راهکار ها این اســت 
که منابع بیشــتری برای قرض الحسنه فراهم 
کنیم و یکــی از برنامه های جــدی در دولت 
ســیزدهم کمک به رفع نیاز های خرد مردم از 
طریق وام قرض الحسنه است. در همین راستا 
بانک مرکزی در فروردین ماه ســال جاری در 
بخشنامه ای افزایش سقف و دوره بازپرداخت 

تسهیالت قرض الحسنه را ابالغ کرد.
بر این اساس ســقف تسهیالت قرض الحسنه 
اعطایی به اشــخاص حقیقی بــه مبلغ ۲۰۰ 
میلیــون تومــان و دوره بازپرداخت حداکثر 
۶۰ ماهــه افزایش می یابد. همچنین ســقف 
تســهیالت اشتغال زایی برای کسب و کارهای 
خرد و کوچک، اعطایی به اشــخاص حقوقی، 
به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت 

حداکثر ۸۴ ماهه افزایش خواهد یافت.
هم اکنــون پرداخت وام های خــرد و قرض 
الحسنه بیشتر بر دوش بانک های دولتی قرار 

دارد.یکی از این بانک ها بانک کشاورزی است.
براســاس گــزارش روابــط عمومــی بانک 
کشاورزی، تسهیالت قرض الحسنه پرداختی 
این بانک در ســه ماهه نخســت سال ۱۴۰۱ 
نســبت به همین مقطع در سال گذشته ۱۰۳ 
درصد رشد داشته اســت. این بانک از ابتدای 
ســال ۱۴۰۱ تا پایان خرداد جمعا ۱۳ هزار و 
۳7۲ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه به 

۱۰ هزارنفر از متقاضیان پرداخت کرده است.
این گــزارش می افزاید: در مقطع یاد شــده، 
تســهیالت پرداختی بانک کشاورزی نسبت 
به سال گذشــته بیش از ۶779 میلیارد ریال 

افزایش داشته است.
شــایان ذکر است تســهیالت قرض الحسنه 
بانک کشاورزی در ســرفصل های گوناگون از 
جمله ازدواج، توانمندسازی روستائیان، جبران 
خسارت ســیل، اشتغالزایی مددجویان کمیته 

امداد و بهزیستی و ... پرداخت می شود 

رشد تسهیالت اعطایی بانک توسعه صادرات 
در پنج حوزه تاثیرگذار اقتصادی

  معــاون اعتبارات بانک توســعه صادرات 
ایران از رشد اعطای تســهیالت این بانک 
طی ســال ۱۴۰۰ در پنج حوزه “کشاورزی 
و صنایــع تبدیلی و تکمیلی”، “اســتخراج 
معــدن”، “صنعــت”، “خدمــات فنــی و 

مهندسی” و “بازرگانی” خبر داد.
به گزارش پیام فوری، رضا ســاعدی فر در 
خصوص تســهیالت اعطایی بانک توسعه 
صادرات در ســال گذشــته به بخش های 
مختلف اقتصادی، گفــت: بیش از ۳۶ هزار 
و ۶۰۵ میلیــارد ریال تســهیالت به بخش 
“کشــاورزی و صنایع تبدیلــی و تکمیلی” 
اعطا شده که نسبت به سال قبل از آن رشد 

۱۰7 درصدی داشته است.
ســاعدی فر در ادامه به رشد ۱۰۴ درصدی 
اعطــای تســهیالت در حوزه “اســتخراج 
معدن”در دوره مذکور اشاره و اظهار کرد: ۱۱ 
هزار و 7۵۰ میلیارد ریال تسهیالت درسال 
گذشــته به فعاالن این حوزه تخصیص داده 
شده اســت. به گفته معاون اعتبارات بانک 
توســعه صادرات ایران، طی ســال گذشته 
یک هزار و 7۱۳ میلیارد ریال از منابع بانکی 
صرف ارائه تســهیالت به حــوزه بازرگانی 
داخلی و خدمات داده شده که نسبت به سال 

قبل از آن ۲۵۱ درصد رشد داشته است.
ســاعدی فــر در ادامه به تشــریح حجم 

تســهیالت اعطایی بانک توســعه صادرات 
ارائه شده به بخش صنعت پرداخت و افزود: 
۱۰9 هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال تسهیالت به 
بخش صنعت اعطا شــده که نسبت به سال 
99 بالغ بر ۸ درصد رشــد تسهیالتی را در 

این بخش شاهد بوده ایم.
وی مجموع تسهیالت تخصیصی به بخش 
“خدمــات فنی و مهندســی” را در ســال 
۱۴۰۰، بیش از ۲۰ هزار و ۲۲ میلیارد ریال 
اعالم کرد و گفت: رشــد تسهیالت اعطایی 
بانک توسعه صادرات ایران طی سال ۱۴۰۰ 
در بخش یاد شده نسبت به سال 99 رشدی 

چشمگیر بوده است 

اخبــــــار

برگزاری مراسم خاکسپاری 
استاد فقید موسیقی امیراشرف آریانپور

 به دنبال درگذشــت امیر اشــرف آریانپور موســیقیدان و پژوهشگر 
پیشکســوت و معلم اخالق و معرفت و فضیلت های انســانی مراســم 
خاکســپاری ایشان روز یکشنبه 9 مرداد در ساعت ۱۰ صبح در بهشت 

زهرا برگزار شد.
فرهنگ اقتصاد- علیرغم اطالع رســانی خبر فوت استاد آریانپور توسط  
تعــداد زیادی از هنرمندان و مردم و حتی نهادهای دولتی و مردمی در 
فضای مجازی، متاسفانه تعداد معدود و بسیار اندکی از هنرمندان عزیز 
در این مراســم حضور داشــتند و از مســئولین وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هم فقط آقای دکتر الهیاری حضور داشت و مسئولین نهادهای 
هنری هم حضور کمرنگی داشــته و صرفا تعدادی از مردم هنردوست و 
چند نفر از اعضای خانواده و پرســتار اســتاد فقید و نماینده ای  از موزه 
موســیقی شرکت داشتند. اما  تجلیل شــخصیت استاد آریانپور  نه در 
تعداد نفرات، بلکه در کیفیت برگزاری مراســم تدفین ایشان دیده شد 
اجرای مراســم بر عهده مرد عرصه های حضور بزرگداشــت هنرمندان 
فاضل جمشیدی آوازخوان موسیقی ایرانی بود که به خوبی نیز اجرا شد.

درقســمتی ازاین این مراسم تشییع آقای امیر عابدی آوازی در دشتی 
خواند وآقای دکتر الهیاری از سوابق استاد  و تعدد آثار این استادفقید 
درحوزه موسیقی  کشور  سخن راند. و در نهایت پس از خواندن شعری 

و غزلی؛ حضار به احترام یاد استاد سکوت کردند.
این معلم فضل وهنر در خانه ابدی اش کنار استاد حنانه  آرام گرفت.

فاضل جمشیدی مجری این مراسم با تاکید برتکریم وتعزیز شأن ومقام 
هنر وهنرمند اظهار داشت:باید به شکل عملی قدر اساتید پیشکسوتان 
مان را بیشــتر بدانیم  وحضورگســترده اهالی هنر درمراسم تشییع و 
تدفین پیکر اســتادی چون آقای آریانپور بر هنرمندان و هنردوستان 

بسیار الزم می نماید 
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اخبــــــار تسهیالت بانک توسعه تعاون به نهاد های حمایتی 
از ۵۵۰۰ میلیارد ریال گذشت

 بانــک توســعه تعاون تــا ۲۶ تیرماه ســال 
جــاری بخش مهمی از تســهیالت اشــتغال 
پایدارروستایی و عشایری را به معرفی شدگان 

نهادهای حمایتی اختصاص داده است.
بانک توســعه تعاون به عنــوان بانک عامل در 
طرح ملی اشــتغال پایدار روستایی و عشایری 
در حــدود ۳۰ هــزار و ۲۵۰ میلیــارد ریــال 
تسهیالت پرداخت کرده است که از این میزان 
حدود ۵۵۶۰ میلیارد ریال به معرفی شــدگان 
نهادهــای حمایتی اختصاص یافته اســت. از 
ناحیه این میزان تســهیالت پرداختی ۱۳ هزار 
و 9۳ طرح توســط مددجویان در سراسر کشور 

راه اندازی شده است.
بررسی عملکرد شــعب بانک توسعه تعاون در 
سراسر کشور نشــان می دهد، استان خراسان 
رضوی با ۸۱۶ طرح، فارس با ۸۰۰، آذربایجان 
شرقی با 7۴7، کرمانشاه با ۶7۲ و کرمان با ۵9۲ 
طرح در رتبه های اول تا پنجم تعداد طرح های 

مشمول پرداخت تسهیالت قرار دارند.
میزان تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون 
بــه مددجویان نهادهای حمایتی نیز تا ۲۶ تیر 
ســال جاری به بیــش از ۵۵۶۰ میلیارد ریال 

رسیده است.

اســتان فارس با ۳۸۲ میلیارد ریال، خراســان 
رضوی با ۳7۲ میلیارد، آذربایجان شرقی با ۳۰۵ 
میلیارد، کرمانشاه با ۲7۶ میلیارد و خوزستان 
بــا ۲۶۰ میلیارد ریال در رتبه های اول تا پنجم 

میزان پرداخت تسهیالت قرار دارند 

رشد ۳۰۳ درصدی منابع پست بانک 
در طی ۳۸ ماه

 مدیر امور اســتان ها و بازاریابی پســت بانک ایران از رشد ۳۰۳ 
درصدی ســهم بانک از بازار منابع بانکی کشور از فرودین ماه 9۸ 

تا خردادماه سال جاری خبر داد.
به گــزارش پیام نفــت ، علیرضــا واحدپور با اعــالم این خبر 
افــزود: بــر اســاس آمارهای منتشــر شــده بانــک مرکزی 
 جمهــوری اســالمی ایران، اســتان کرمــان بــا ۶9۱ درصد 
رشــد در صدر و اســتان های اصفهان و مازنــدران به ترتیب با 
۶۶۵ و ۶۱۱ درصد در ســکوی دوم و ســوم رشــد منابع بانک 
 در اســتان نســبت بــه ســپرده های بانکی در همان اســتان 

قرار گرفته اند.
مدیــر امــور اســتان ها و بازاریابــی بانک با اشــاره بــه اینکه 
استان های مازندران، خراســان شمالی و قزوین بیشترین رشد 
نبســت ســهم بازار اســتانی منابع بانکی را از فروردین ماه 9۸ 
تا خرداد ماه ۱۴۰۱ داشــته اند، گفت: استان مازندران با ۰7/۱ 
درصد پیشتاز و اســتان های خراسان شــمالی با ۰۴/۱ درصد 
 در رده دوم و اســتان قزوین با 9/۰ درصد رتبه ســوم را کسب 

کرده است.
واحدپور با اشــاره به اینکه بر اســاس آمار منتشــر شده بانک 
مرکــزی ج.ا.ا در خردادماه ســال جــاری، ۸۰ درصــد منابع 
بانکی پســت بانک ایران در 9 اســتان جذب شده است، افزود: 
اســتان های تهران با ۵۴ درصد، اصفهان ۱/۵ درصد ، خراسان 
رضــوی ۲/۴ درصــد، فــارس 9/۳ درصــد و خوزســتان 7/۳ 
درصد، آذربایجان شــرقی ۶/۲ ، مازنــدران ۵/۲ درصد، کرمان 
۲/۲ درصد و البرز ۱/۲ درصد بیشــترین ســهم از سپرده های 
 اســتان نسبت به کل سپرده های کشــور )باالی ۲ درصد( را در 

اختیار دارند.
مدیر امور اســتان ها و بازاریابی پست بانک ایران ادامه داد: سهم 
سپرده های بانکی اســتان های گیالن، بوشهر، یزد، آذربایجان 
غربی، هرمزگان و مرکزی از کل سپرده های بانکی کشور باالی 
یک درصد است که حاکی از ظرفیت مطلوب این استان ها برای 

رقابت با سایر استان های کشور است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه باالترین رشــد ســپرده های بانکی در 
اســتان های بوشــهر، کرمان، هرمزگان و یزد محقق شده است، 
تصریح کرد: شواهد آماری نشان می دهد که این استان ها ظرفیت 
باالیی برای جذب ســپرده بانکی دارند و مدیران این استانها می 
 توانند از این فرصت نهایت اســتفاده را برای افزایش منابع بانک 

داشته باشند 

30 درصد وام های بانک قرض الحسنه مهر ایران
بدون مراجعه مشتری پرداخت می شود

  مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران گفت: هم اکنون حدود 
۳۰ درصد از وام های این بانک بدون مراجعه مردم پرداخت می شود. 
شبکه وثایق را نیز به ســمت غیرحضوری می بریم تا مردم بتوانند 
پس از اعتبارســنجی و به واسطه سامانه های بانک و از طریق سفته 

الکترونیکی، توثیق سهام و... وام دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر »سید 
سعید شمســی نژاد« در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موارد مورد 

توجه دولت سیزدهم، بانکداری قرض الحسنه است.
وی افزود: همان طور که دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد هم گفته اند، 
حجم مراجعه مردم به بانک های قرض الحســنه به شدت زیاد است؛ 
به طوری که در یک ســال اخیر و در طول فعالیت دولت ســیزدهم 
حجم منابع بانک قرض الحســنه مهر ایران ۸۳ درصد رشد داشته 

است.
  رشد 107 درصدی مبلغ وام های پرداختی

شمســی نژاد ادامه داد: در مدت یاد شده، پرداخت وام از سوی این 
بانک ۲ میلیون و 7۰۰هزار فقره معادل 7۳هزار میلیارد تومان بوده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعدادی ۲۲ درصد 

و از نظر مبلغی ۱۰7 درصد رشد داشته است.
وی افــزود: متناســب با ایــن افزایش، با رشــد مراجعــات مردم و 
پاســخگویی روبه رو هســتیم. به همین علت از بستر مرکز ارتباط با 
مشتریان استفاده می کنیم. مشتریان این بانک فقط از این بانک وام 
قرض الحسنه دریافت نمی کنند، بلکه می توانند در همه وجوه زندگی 
خود از بستر قرض الحسنه استفاده کنند. این مرکز در حوزه پرستاری 
مشتریان و گسترش خدمات غیرحضوری کمک زیادی خواهد کرد.

  هر ایرانی، یک کارت قرض الحسنه
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران تأکید کرد: هدف ما این 

اســت که با گســترش خدمات خود، تا پایان دولت همه مردم یک 
کارت قرض الحسنه داشته باشند. 

وی درباره عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران در دولت سیزدهم 
نیز گفت: با حمایت هایی که دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
بانک مرکزی انجام داده اند، اقدامات خوبی در این بانک انجام شده 
اســت. بانک سودآور است و مجمع عمومی بانک به عنوان نخستین 

بانک در ۱۸ خرداد برگزار شد.
شمســی نژاد در همین رابطــه افزود: وضعیــت صورت های مالی، 
شــفافیت مالی و شــاخص های عملکردی این بانک بسیار مثبت و 
زبانزد شبکه بانکی اســت. این روند در سال جاری و سال های آتی 
با ســرعت خوبی ادامه دار خواهد بود. با حمایت هایی که از ســوی 
مجموعه دولت انجام می شود، افق بسیار روشنی در انتظار بانکداری 

قرض الحسنه است.
  پرداخت 30 درصد وام ها بدون مراجعه مردم

وی در بخش دیگری از ســخنان خود، خاطرنشان ساخت: یکی از 
محورهای کاری که بانک قرض الحسنه مهر ایران در دوره جدید پی 
گرفته، پرداخت وام بدون ضامن است. هم اکنون حدود ۳۰ درصد از 
وام های بانک قرض الحسنه مهر ایران بدون مراجعه مردم پرداخت 
می شــود. شبکه وثایق را نیز به سمت غیرحضوری می بریم تا مردم 
بتوانند پس از اعتبارسنجی و به واسطه سامانه های بانک و از طریق 

سفته الکترونیکی، توثیق سهام و... وام دریافت کنند.
شمسی نژاد با ارائه آماری از پرداخت وام ازدواج گفت: تعداد وام های 
ازدواج پرداخت شــده در سال گذشــته، ۴۸هزار فقره بوده است. 
پرداخت وام ازدواج در یک ســال اخیر بالغ بر ۱۵۰ درصد افزایش 
یافته و یکی از بانک هایی هستیم که بیشترین پرداخت را در حوزه 

وام های تکلیفی مخصوصاً وام ازدواج انجام داده   است 
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اخبــــــار
بانک تسویه حساب های بین المللی خبر داد:

رشد ۲ درصدی سپرده های ایران نزد بانک ها
و موسسات خارجی طی ۳ماه

 بانک تسویه حساب های بین المللی از رشد ۲ درصدی سپرده های 
ایران نزد بانک ها و موسسات مالی ۴۴ کشور دنیا طی سه ماهه اول 
۲۰۲۲ خبر داد و کل مراودات مالی ایران با این بانک ها و موسسات 

را ۱9 میلیارد و ۶۳۴ میلیون دالر اعالم کرد. 
بانک تسویه حســاب های بین المللی در جدیدترین گزارش خود 
اعالم کرد: میزان ســپرده های ایران نزد بانک ها و مؤسسات مالی 
خارجی در پایان سه ماهه اول ۲۰۲۲ بالغ بر ۱7.۸9 میلیارد دالر 

بوده است.
سپرده های ایران نزد این بانک ها و موسسات نسبت به پایان سال 
میالدی گذشته ۳۲7 میلیون دالر یعنی حدود ۲ درصد افزایش 

داشته است.
از کل ســپرده های ایران نزد بانک ها و مؤسسات مالی خارجی در 
پایان سه ماهه اول ۲۰۲۲ بالغ بر 9.۱۱۶ میلیارد دالر نزد بانک های 

خارجی و بقیه نزد مؤسسات مالی غیربانکی قرار داشته است.
بر اســاس این گزارش تعهدات ایران در برابر بانک ها و مؤسسات 
مالی خارجی نیز در پایان ســه ماهه اول ۲۰۲۲ رشد ۴ درصدی 
داشــته و به ۱.7۴۴ میلیارد دالر رســیده است. از این رقم 9۱۵ 
میلیون دالر مربــوط به تعهدات ایران در برابر بانک های خارجی 
بوده و بقیه شامل تعهدات ایران در برابر مؤسسات مالی غیربانکی 

بوده است.

بر این اســاس کل مراودات مالی ایران با بانک ها و موسسات مالی 
خارجی در پایان ســه ماهه ۲۰۲۲ بالغ بر ۱9.۶۳۴ میلیارد دالر 
بوده است که این رقم نسبت به پایان سال میالدی گذشته رشد 

۲ درصدی داشته است.
آمار بانک تســویه حســاب های بین المللی نشان می دهد  از کل 
سپرده های ایران نزد این بانک ها و موسسات، ۶.۳۶۲ میلیارد دالر 
به یورو و ۱.۶۶۶ میلیارد دالر به ین ژاپن نگهداری می شود، سهم 
دالر از کل ســپرده های ایران فقط ۲۸۰ میلیون دالر اعالم شده 

است.
از کل تعهدات ایران نیز ۱.۳۸7 میلیارد دالر به یورو بوده و ســهم 

دالر از این تعهدات فقط 9 میلیون دالر محاسبه شده است.
مقر اصلی بانک تسویه حساب های بین المللی در شهر »بازل« در 
سوییس است و گزارش های آن تحت عنوان »بانکداری بین المللی 

و تحوالت بازار مالی« چهار بار در سال منتشر می شود.
در این گزارش ها ســپرده ها و تعهدهــای مجموعه ای از بانک ها و 
مؤسســه های مالی غیربانکی متعلق به ۴۴ کشــور دنیا که عمدتاً 

اروپایی هستند عرضه می شود 

BNPL اعتبار سریع و ارزان بانک تجارت 
براي مشتریان

 معاون مدیرعامل در امور مشــتریان بانکداری شــخصی بانک تجارت در 
هفدهمین رویداد فیناپ، بر لزوم حمایت از دسترسی به اعتبار ارزان قیمت 
برای مشتریان تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری آریا، در هفدهمین رویداد 
فینــاپ با موضوع »تکنولوژی مالی BNPL )اکنون بخر، بعدا پرداخت کن( 
که با حمایت بانک تجارت در مرکز »ســالم ۱۰۰ استارت آپ« برگزار شد، 
»داودیان« معاون مدیرعامل در امور مشتریان بانکداری شخصی این بانک 
در پنل تخصصی »بررسی چالش ها و دغدغه های کسب و کارها و رگوالتور 
درحــوزه BNPL« که با حضور دکتر محرمیــان معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی برگزار می شــد، گفت: با شکل گیری BNPL ما با یک کسب 
و کار جدید و یک جریان نوین مواجه هســتیم که بازیگران در آن به رقابت 
پرداخته  و می تواند عایدی بزرگی در قالب اعتبار سریع و ارزان به مشتریان 
ارائه کنند و درواقع نقطه قوت ممتاز آن بهره مندی مشتری از یک محصول 

اعتباری ساده ، ارزان تر و بسیار سریع تر از گذشته است.
  BNPL یک محصول تحول آفرین است

داوودیان به محدودیت های بانک ها در تامین مالی خرد و ســریع اشــاره 
کرد و گفت: اگر این محصول به درســتی حمایت نشــود مشــتریانی که 
نمی توانند به این اعتبار ســریع و ارزان دسترسی داشته باشند مجبور به 

استفاده از روش های دیگر تامین مالی با هزینه ی باالتری شوند. وی افزود: 
ما در برابر یک جریان تحول آفرین قرار داریم که اگر درســت و صحیح در 
آن گام بردایم می تواند عواید مهمی برای اقتصاد داشــته باشد. اگر در این 
راه درست عمل کنیم انواع تامین مالی در زنجیره ها امکان این را خواهند 
داشت که تبدیل به اعتبار شوند. ما در بانک تجارت از دیدگاه تامین مالی 
زنجیره ای به این محصول نــگاه می کنیم . این فرایند از بخش بانکداری 
شرکتی آغاز و به بخش بانکداری خرد رسیده و به صورت جدی در مرحله 

ساختار سازی و عملیاتی شدن است.
  آینده روشنی در انتظار BNPL است

فرجود مدیرعامــل هلدینگ فناوری اطالعات بانک تجــارت نیز در این 
همایش در خصوص BNPL و بانکداری آینده ســخنرانی کرد و با اشاره به 
رشد ســریع مورد انتظار در این حوزه گفت: این روش تامین مالی آینده 
روشــنی خواهد داشت اما مســیر پیش رو باید به صورت جدی تر پیش 
رود. تکنولوژی های موجود به بانک ها کمک کرده و فناوری مسیر صنعت 

بانکداری را تغییر می دهد و می تواند اهرم پیشرفت باشد.
فرجود به حفظ اعتبار مشتریان در این سیستم اشاره کرد و افزود: یکی از 
مهمترین نکات از نظر بانک ها این است که مشتری می تواند با استفاده از 
این ابزار نوسانات مالی کوتاه مدت و کمبود نقدینگی خود را کنترل کند. 
مکانیزم BNPL به این گونه اســت که اگر مشتری به هر دلیلی نتواند در 
سررســید بدهی خود را پرداخت کند رتبه اعتباری وی در سیستم بانکی 
کاهش نمی یابد. سخنرانی مدیران ارشد بانکی و بنیانگذاران فین تک ها و 
استارت آپ های موفق کشور با موضوع کسب وکار فین تک ها و اکوسیستم 
استارت آپی، برگزاری پنل های گفت وگو و کافه فیناپ از بخش های متنوع 
این رویداد یکروزه بود. BNPL روش جدید دسترسی به اعتبار ارزان قیمت 
برای مصرف کننده اســت و مکانیسم بسیار ســاده ای دارد. در این روش 
مشــتریان می توانند به صورت آنی و در لحظه ی اقــدام به خرید کاال از 
اعتبار تخصیص داده شده جهت خرید از شبکه وسیع شرکای تجاری بانک 

استفاده کرده و وجه آن را بعدا پرداخت کنند 
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اخبــــــار معاون برنامه ریزی بانک سینا منصوب شد

 با حکم سرپرست بانک سینا، مهدی باستان به عنوان سرپرست معاونت 
برنامه ریزی این بانک منصوب شد.

به گــزارش اخباربانک به نقل از روابط  عمومی بانک ســینا، غالمرضا 
فتحعلی در مراســم معارفه سرپرســت معاونــت برنامه ریزی، ضمن 
قدردانی از تالش های حمداهلل جمالی، معاون پیشــین برنامه ریزی، با 
تأکید بر اهمیت حوزه برنامه ریزی برای بانک گفت: حوزه برنامه ریزی 
دارای ابعاد گسترده ای است و از ارکان مهم در ترسیم اهداف، برنامه ها 

و سیاست های بانک است.
وی تصریح کرد: الزم اســت معاونت برنامه ریزی با تدوین سیاست ها، 
برنامه ریزی  بلندمدت و اســتفاده بهینه از تجربیات گذشــته، منشاء 

نوآوری و تحولی شگرف در عملکرد بانک باشد.
مهدی باســتان، سرپرســت معاونــت برنامه ریزی بانک ســینا دارای 
دکتــری تخصصــی مهندســی صنایع اســت و پیش از ایــن معاون 
برنامه ریــزی و هدایت راهبردی بانک انصــار، رئیس اداره کل مدیریت 
 تحــول بانــک ســپه و مدیر امــور ادغام بانــک انصار در بانک ســپه 

بوده است 

با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور:
پست بانک ایران و صندوق توسعه 

فناوری های نوین تفاهم نامه
همکاری امضا می کنند

 پســت بانک ایران و صندوق توســعه فناوری های نوین با هدف 
ارائه خدمات مالی به شــرکت های دانش بنیان و فناور صبح روز 
چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه سال جاری، تفاهم نامه همکاری یکساله 

امضا می کنند.
بــه گــزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانــک ایران، این 
تفاهم نامه با هدف اســتفاده از امکانــات و ظرفیت های طرفین 
و به منظور توسعه و ارتقا ســطح همکاری های فی مابین برای 
ارائه انواع خدمــات مالی و بانکی در چارچوب قوانین و مقررات 
جاری بانک و ضوابط ابالغی از ســوی بانک مرکزی ج.ا.ا به امضا 

می رسد.
بر اســاس این تفاهم نامه، پســت بانک ایران متعهد می شــود، 
عالوه بر افتتاح حســاب جاری قرض الحســنه برای اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی زیر مجموعــه صندوق، تمامــی خدمات 
 بانکی ارزی، ریالی را بر اســاس ضوابط و مقررات پولی و بانکی 

به آنان ارائه کند.
همچنیــن پســت بانک ایران، بــا معرفی صنــدوق و با صدور 
ضمانت نامه تعهد پرداخت صندوق به نفع بانک، به شرکت های 
دانش بنیان و فناور از محل منابع صندوق توســعه ملی یا منابع 
داخلی بانک طبق سیاســت ها و ضوابــط اعتباری موجود، انواع 
تســهیالت ســرمایه در گردش ثابت پرداخت و در تامین مالی 
طــرح ها و پروژه های صندوق و شــرکت های تابعه مشــارکت 

می کند.
بر اســاس این تفاهم نامه، پســت بانک ایران بــا رعایت ضوابط 
و مقــررات پولــی و بانکی انــواع ضمانتنامه بانکی )باســتثنا 
تعهــد پرداخــت و گمرکــی( و اعتبــارات اســنادی داخلی 
 ریالی برای صندوق و اشــخاص معرفی شــده توســط صندوق 

صادر کند.
همچنین، افتتاح حســاب و تمرکز حســاب های شرکت های 
تابعه در پســت بانک ایران، صــدور ضمانت نامه تعهد پرداخت 
برای معرفی شــدگان از ســوی بانک که مــورد تایید صندوق 
 هســتند با تضمین ریســک پرداخت از دیگــر محورهای این 

تفاهم نامه است.
بر اســاس این گــزارش، صندوق توســعه فناوری هــای نوین 
تاکنون توانســته اســت با همکاری شــبکه بانکــی، به بیش از 
۲۰۰۰ شــرکت دانش بنیان و فناور سراســر کشور خدمات مالی 
 و بانکی ارائه دهد و در رشــد و توســعه اکوسیستم فناوری کشور 

نقش ایفا کند 

30 درصد وام های بانک قرض الحسنه مهر ایران
بدون مراجعه مشتری پرداخت می شود

  مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران گفت: هم اکنون حدود 
۳۰ درصد از وام های این بانک بدون مراجعه مردم پرداخت می شود. 
شبکه وثایق را نیز به ســمت غیرحضوری می بریم تا مردم بتوانند 
پس از اعتبارســنجی و به واسطه سامانه های بانک و از طریق سفته 

الکترونیکی، توثیق سهام و... وام دریافت کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، دکتر »سید 
سعید شمســی نژاد« در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موارد مورد 

توجه دولت سیزدهم، بانکداری قرض الحسنه است.
وی افزود: همان طور که دکتر خاندوزی، وزیر اقتصاد هم گفته اند، 
حجم مراجعه مردم به بانک های قرض الحســنه به شدت زیاد است؛ 
به طوری که در یک ســال اخیر و در طول فعالیت دولت ســیزدهم 
 حجــم منابــع بانک قرض الحســنه مهــر ایران ۸۳ درصد رشــد

داشته است.
  رشد 107 درصدی مبلغ وام های پرداختی

شمســی نژاد ادامه داد: در مدت یاد شده، پرداخت وام از سوی این 
بانک ۲ میلیون و 7۰۰هزار فقره معادل 7۳هزار میلیارد تومان بوده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر تعدادی ۲۲ درصد 

و از نظر مبلغی ۱۰7 درصد رشد داشته است.
وی افــزود: متناســب با این افزایش، با رشــد مراجعــات مردم و 
پاسخگویی روبه رو هســتیم. به همین علت از بستر مرکز ارتباط با 
مشتریان استفاده می کنیم. مشــتریان این بانک فقط از این بانک 
وام قرض الحســنه دریافت نمی کنند، بلکه می توانند در همه وجوه 
زندگی خود از بستر قرض الحسنه استفاده کنند. این مرکز در حوزه 
پرستاری مشــتریان و گسترش خدمات غیرحضوری کمک زیادی 

خواهد کرد.
  هر ایرانی، یک کارت قرض الحسنه

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران تأکید کرد: هدف ما این 
اســت که با گســترش خدمات خود، تا پایان دولت همه مردم یک 

کارت قرض الحسنه داشته باشند.
وی درباره عملکرد بانک قرض الحسنه مهر ایران در دولت سیزدهم 
نیز گفت: با حمایت هایی که دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
بانک مرکزی انجام داده اند، اقدامات خوبی در این بانک انجام شده 

اســت. بانک سودآور است و مجمع عمومی بانک به عنوان نخستین 
بانک در ۱۸ خرداد برگزار شد.

شمســی نژاد در همین رابطــه افزود: وضعیــت صورت های مالی، 
شــفافیت مالی و شــاخص های عملکردی این بانک بسیار مثبت و 
زبانزد شبکه بانکی اســت. این روند در سال جاری و سال های آتی 
با ســرعت خوبی ادامه دار خواهد بود. با حمایت هایی که از ســوی 
مجموعه دولت انجام می شود، افق بسیار روشنی در انتظار بانکداری 

قرض الحسنه است.
  پرداخت 30 درصد وام ها بدون مراجعه مردم

وی در بخش دیگری از ســخنان خود، خاطرنشان ساخت: یکی از 
محورهای کاری که بانک قرض الحسنه مهر ایران در دوره جدید پی 
گرفته، پرداخت وام بدون ضامن است. هم اکنون حدود ۳۰ درصد از 
وام های بانک قرض الحسنه مهر ایران بدون مراجعه مردم پرداخت 
می شــود. شبکه وثایق را نیز به سمت غیرحضوری می بریم تا مردم 
بتوانند پس از اعتبارسنجی و به واسطه سامانه های بانک و از طریق 

سفته الکترونیکی، توثیق سهام و... وام دریافت کنند.
شمسی نژاد با ارائه آماری از پرداخت وام ازدواج گفت: تعداد وام های 
ازدواج پرداخت شــده در سال گذشــته، ۴۸هزار فقره بوده است. 
پرداخت وام ازدواج در یک ســال اخیر بالغ بر ۱۵۰ درصد افزایش 
یافته و یکی از بانک هایی هستیم که بیشترین پرداخت را در حوزه 

وام های تکلیفی مخصوصاً وام ازدواج انجام داده   است 



۶ASIA NEWS
چهارشنبه | 12 مرداد 1401

Wednesday | Aug 03 | 2022

شماره 5514

اخبــــــار

نشست هم افزایی مدیران عامل بانک های 
سپه، صادرات و سینا برگزار شد

 نشســت هم افزایی مدیران عامل سه بانک  سپه، صادرات و سینا 
روز گذشته به میزبانی بانک سینا برگزار شد.

بــه گــزارش روابط عمومی بانک ســینا، در این نشســت که با 
حضور آیت الــه ابراهیمی، مدیرعامل بانک ســپه، ضیاء ایمانی، 
مدیرعامــل بانک صادرات ایران و غالمرضا فتحعلی، سرپرســت 
بانک ســینا برگزار شــد، بر همــکاری فی مابیــن در حوزه های 
 بانکــی و هم افزایی بیشــتر در حوزه های بانکــی و ارائه خدمات 

تأکید شد.
گفتنــی اســت یکــی از اهــداف ایــن نشســت، انتقــال 
تجربیــات مدیریتــی و اجرایــی بانک هــای یادشــده و ایجاد 
اجرایــی  همکاری هــای  توســعه  بــرای  الزم   زمینه هــای 

بوده است 

وع زندگی مشترک ۳۲۱ نفر  شر
با وام ازدواج موسسه ملل

 موسســه اعتباری ملل در راســتای ترویج سنت پیامبر گرامی 
اســالم)ص( درتیرماه ۳۲۱ فقره تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 

پرداخت کرد.
به گزارش اخباربانک به نقل از روابط عمومی موسســه اعتباری 
ملل: این موسسه از ابتدای سال تا پایان تیرماه به ۵9 ۱۰ نفر ودر 
تیرماه سال جاری به ۳۲۱ نفر از زوجین تسهیالت قرض الحسنه 

ازدواج پرداخت کرده است.
این گزارش می افزاید: هم اکنون در موسســه اعتباری ملل تعداد 
7۳۰ نفراز متقاضیان در نوبت دریافت تســهیالت قرض الحســنه 

ازدواج هستند 

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی:

بهبود اشتغال روستایی و امنیت غذایی
با اجرای تامین مالی زنجیره ای کشاورزی

 مدیر اداره تامیــن مالی زنجیره تولید بانک 
مرکزی گفــت: با اجــرای روش تأمین مالی 
کشــاورزی قراردادی شــاهد بهبود اشتغال 
روســتایی، بهبــود امنیــت غذایی کشــور، 
افزایــش کارآیی تخصیص منابــع و کاهش 
فشــار بر ترازنامه بانک ها در حوزه تأمین مالی 

کشاورزی و اشتغال روستایی خواهیم بود. 
به گزارش از بانک مرکــزی، وی افزود: برای 
حل مســئله بحث تامین مالی زنجیره ای به 
عنوان یک سیاســت نویــن در جهت ارتقای 
روش های تأمین مالی در دســتور کار بانک 
مرکزی و شــبکه بانکی قــرار گرفت. در این 
زمینه به طور خاص کشــاورزی قراردادی و 
تأمین مالی آن که بررسی تجربه های جهانی 
نشان می دهد که روشی کارآمد هم در حوزه 
کشــاورزی و هم در حوزه تأمین مالی است، 

در دستور کار قرار گرفت.
مدیــر اداره تامین مالــی زنجیره تولید بانک 
مرکزی اظهار داشــت: با همــکاری بانک ها 
و وزارتخانه هــای تخصصی بــه ویژه وزارت 
جهاد کشــاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، شــیوه نامه تأمین مالی کشاورزی 
قــراردادی تهیه و تدوین و به شــبکه بانکی 

کشور ابالغ شد. 
حمیــد آذرمند اعالم کرد: در همین راســتا 
به منظور آشــنایی مدیران ارشد نظام بانکی 
و فعــاالن این حوزه و دســتگاه های اجرایی 
مرتبــط در روز ۱۱ مرداد آئیــن رونمایی از 
شــیوه نامه تأمین مالی کشاورزی قراردادی 
برگزار می شــود.  در ایــن همایش روش ها، 
نقشه راه و هماهنگی های الزم جهت اجرای 

سراســری و گسترده این شیوه تأمین ممالی 
جدیــد را مورد بحث و بررســی قرار خواهد 

گرفت.
مدیــر اداره تامین مالــی زنجیره تولید بانک 
مرکزی در پایــان اظهار امیدواری کرد: امید 
اســت با اجرای روش تأمین مالی کشاورزی 
قراردادی شــاهد بهبود اشــتغال روستایی، 
بهبود امنیت غذایی کشــور، افزایش کارآیی 
تخصیــص منابع و کاهش فشــار بر ترازنامه 
بانک هــا در حوزه تأمین مالی کشــاورزی و 

اشتغال روستایی باشیم.
براساس این گزارش، »کشاورزی قراردادی« 
روشــی از تولیــد اســت کــه از طریق آن، 
تولیدکننــده )اعــم از اشــخاص حقیقی یا 
حقوقــی که به صورت مســتقیم یا از طریق 
تشــکل تولیدی معین، بر اســاس قرارداد با 
مجری طرح، به تولید محصول می پردازند( از 
طریق عقد قرارداد با یک مجری طرح، نسبت 
به تولید محصوالت کشاورزی اقدام می کند.

تأمین مالی در کشــاورزی قراردادی مشتمل 

بر تأمین مالی تولیدکنندگان برای کشــت و 
تهیه نهاده هــای تولید، تأمین مالی مجری با 
هدف تکمیل زنجیــره ارزش، خرید نهاده ها، 
مواد اولیه، ماشــین آالت و اقدامات توسعه ای 
و تأمیــن مالی در راســتای ارایــه خدمات 
آموزشــی، فنــی، توســعه ای، دانش بنیان و 
 تحقیقاتی بــرای ایجاد ارزش افزوده در طرح 

خواهد بود.
شــفافیت تأمیــن مالــی طرح هــا و افزایش 
کارائی تخصیص منابع در بخش کشــاورزی، 
حمایت از شــکل گیری زنجیره های یکپارچه 
کشاورزی، حمایت از توسعه اشتغال روستایی 
بــا روش های غیر تورمی، کاهش هزینه تولید 
محصوالت کشاورزی، حمایت از کشاورزان با 
اســتفاده از کمک های آموزشی، فنی و تأمین 
نهاده ها در ازای تنظیم قرارداد، امکان استفاده 
از قراردادهــای کشــاورزی به عنــوان وثیقه 
تســهیالت و کمک به امنیت غذایی کشــور 
به واســطه افزایش پایداری تأمین نهاده ها از 

مزایای این روش است 

آماده باش بیمه سرمد در استان های سیل زده
  بیمه ســرمد اعالم کرد، کارشناسان 
خسارت این شرکت آماده رسیدگی به 
خسارت های احتمالی در مناطق سیل 

زده کشور هستند.
به گــزارش خبرگزاری مــوج به نقل 
از روابط عمومی بیمه ســرمد، ضمن 
تســلیت به خانواده هم وطنان داغدار 
و همدردی بــا مردم ســیل زده، این 
شــرکت به کارشناسان خود در تمامی 

اســتان های سیل زده کشــور اعالم کرد، آماده بررســی و پرداخت 
خسارت های احتمالی در کمترین زمان ممکن در این مناطق باشند.

بر اساس اعالم این شرکت، کارشناسان ارزیاب خسارت در شعب 
اســتان های تهران، یزد، فارس، سیســتان و بلوچستان، اصفهان، 

البــرز، قــم، بوشــهر، چهارمحال و 
بختیــاری، کرمــان، کهگیلویــه و 
مرکــزی،  مازنــدران،  بویراحمــد، 
هرمزگان، سمنان، قزوین و خراسان 
شــمالی، آمــاده پاســخگویی بــه 
بیمه گذاران و ارزیابی خســارت های 
احتمالــی در این مناطق در کمترین 
زمان ممکن هســتند، تا این شرکت 
بتوانــد قدم کوچکــی در جهت رفع 

دغدغه های هم وطنان سیل زده بردارد.
هم چنین در برخی استان هایی که خسارات سیل، بیش از نقاط دیگر 
بوده است، کارشناسان بیمه سرمد برای ارزیابی خسارت به این مناطق 

اعزام خواهند شد 
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اخبــــــار حمایت از مشتریان
بخشی از فرهنگ سازمانی فوالد مبارکه

 در جلســه ای مشترک با حضور مدیر فروش 
داخلی فوالد مبارکه و سندیکای لوله و پروفیل، 
راهکارهــای حمایت حداکثری از مشــتریان 
 فــوالد مبارکه مــورد بررســی و تبادل نظر 

قرار گرفت.
محمد تاجمیر ریاحی مدیر فروش داخلی فوالد 
مبارکه گفت: طی این جلسه شرایط ایجادشده 
در بــازار محصوالت فوالدی تخت و همچنین 
مشکالتی که نوســان قیمت ها می تواند برای 
مشــتریان فوالد مبارکه و تمامی شرکت های 
زنجیــره فوالد ایجاد کند، موردبررســی قرار 
گرفت. در این جلسه همچنین نظرات اعضای 
ســندیکای لوله و پروفیل مبنی بر چالش های 
موجود برای تأمین اعتبار اسنادی و همچنین 
زیان هایــی که بابت کاهش قیمت در چند ماه 
گذشته به این گروه مشــتریان فوالد مبارکه 

واردشده مطرح شد.
به گفته تاجمیر ریاحی انتظار مشتریان لوله و 
پروفیل از فوالد مبارکه این است که با کاهش 
عرضــه و کنتــرل قیمت از کاهــش بی رویه 
بیشــتر قیمت ها در شــرایط فعلی جلوگیری 
به عمل آید تا این مشــتریان بتوانند ورق های 
خریداری شــده خود را با خسارت کمتری به 

کاالی نهایی تبدیل و عرضه نمایند.
وی خاطرنشــان کرد: بنــا بر اظهارات اعضای 
ایــن ســندیکا در صورت تداوم این شــرایط 

بســیاری از شرکت های این گروه از مشتریان 
با خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه خواهند 
شــد ،ضمن این کــه در صورت عــدم تأمین 
اعتبار اســنادی در بانک ها مشــکالتی برای 
فوالد مبارکه و عدم خرید از شــرکت و ســایر 

زنجیره های حوزه به وجود خواهد آمد.
مدیر فــروش داخلی فــوالد مبارکه تصریح 
کرد: این شرکت براســاس فرهنگ سازمانی 
شــکل گرفته در آن تمامی تالش خود را برای 
حمایت از مشــتریان بــه کار خواهد گرفت و 
طی درخواست هایی از وزارت صمت تقاضای 
کاهش عرضه محصوالت خود از ۴۰۰ هزار تن 
به ۲7۰ هزار تن را نموده اســت. فوالد مبارکه 

همچنیــن تقاضای برداشــتن الزامات قبلی 
بــورس کاال جهت کنترل قیمت ها تا ســقف 
جهانی را مطرح نموده اســت تــا این امکان 
حاصل شود که قیمت ها روند نزولی کندتری 

را در بازار داشته باشند.
وی در بخــش پایانی ســخنان خــود تصریح 
کرد: فوالد مبارکه و ســندیکای لوله و پروفیل 
به صــورت متفق القــول حمایــت حداکثری 
از وزارت صمــت را مطــرح نموده اند و انتظار 
دارنــد در راســتای حمایت هرچه بیشــتر از 
زنجیــره فــوالد عالوه بر راهکارهــای فوق از 
واردات و دامپینگ محصوالت فوالدی توسط 

شرکت های خارجی جلوگیری به عمل آید 

مدیرکل نوسازی مدارس استان گیالن
در جلسه شورای معاونین در خصوص 

حفظ منابع و سرمایه های ملی تاکید نمود
 به گزارش روابط عمومی-  مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی، 
توســعه و تجهیز مدارس استان گیالن در جلسه شورای معاونین 
اداره کل  ،  فرا رســیدن ماه محرم و ایام ســوگواری سرور و ساالر 
شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و علمدار رشیدش حضرت 
ابالفضل العباس)ع( و یاران با وفایش را تسلیت گفته و ابراز داشت: 
باید درس عزت و آزادگی را در مکتب عاشــورا آموخت و به نسل 

های بعدی انتقال داد.
مدیرکل نوســازی مدارس گیالن با اشــاره به شیوع موج جدید 
کرونا، خواســتار رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی و استفاده از 
ماســک در اداره کل شــد. دقیق در بخش دیگری از سخنانش با 
پرداختن به ضرورت صرف جویی در اداره کل، اظهار داشــت: ما 
بر اســاس رسالت اجتماعی، خود را موظف می دانیم در خصوص 

حفظ منابع و سرمایه های ملی اقدام ارزنده ای برداریم.
وی تصریح نمود: فرهنگ ســازی در خصوص حفظ سرمایه های 
ملی کار ارزنده ای اســت که بصورت جدی برای آن در اداره کل 
برنامه داریم. دقیق با بیان اینکه اداره کل اقدام موثری در خصوص 
ســاماندهی لوازم برقی، سرمایشی و گرمایشی انجام داده است، 
ابراز داشت: این اقدام بصورت محسوس توانسته در کاهش مصرف 

انرژی ها در اداره کل تاثیری مثبتی داشته باشد.
وی در پایــان با اشــاره به رعایــت عفاف و حجــاب در جامعه، 
یادآورشــد: باید تالش کرد نگاه متعالی به امر عفاف و حجاب در 

جامعه و محل کار فرهنگ سازی شود.
گفتنی اســت در پایان هریــک از اعضای شــورای معاونین در 
خصــوص موضوعات مورد بحث مطالبــی را بیان نموده و ضمن 
تبــادل نظر راهکارهای بهینه روند اجرایی امورات مربوط به اداره 

کل را بر شمردند 

مدیرعامل گاز گیالن؛
پروژه های گازرسانی به منطقه سیستان 92 درصد پیشرفت داشته است

 مدیرعامل گاز گیالن طی بازدید از پروژه های شهرستان زابل که 
همراه با مدیریت امور گازرســانی شرکت ملی گاز، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس، نماینده زابل و مسئولین استانی و شهرستانی انجام 
شــد، از پیشــرفت 9۲ درصدی پروژه های فعال گازرسانی در این 

منطقه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، در این بازدید ، عیســی جمال 
نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: هم اکنون 
بالغ بر ۱۰۶ کیلومتر خط تغذیه و ۵۲۰ کیلومتر شبکه گاز در منطقه 

سیستان کار شده است.
وی با بیان اینکه با تکمیل این طرح، ۵ شــهر زابل، ادیمی، دوست 
محمد، زهک و محمدآباد بهره مند از گاز طبیعی خواهند شد، گفت: 
این شــهرها در مجموع دارای ۴۱ هزار و ۸۳۶ خانوار بوده و مجموع 

هزینه گازرسانی به آنها بالغ بر ۴۸۳ میلیارد تومان می باشد.
جمال نیکویی با اشــاره به این موضوع که پیمانکاران طرح به دلیل 
تسریع در پیشرفت پروژه و عدم مواجهه با ترافیک شهری و شرایط 
جوی، در شب نیز کار می کنند، بیان کرد: مطابق برنامه زمانبندی 
عملیات شبکه گذاری گاز شهرهای ادیمی، دوست محمد، زهک و 
محمد آباد به زودی به پایان می رسد و فاز ۳ شهر زابل نیز در نیمه 

اول سال جاری تکمیل خواهد شد.
مدیرعامل گاز گیالن در پایان با بیان اینکه پرســنل این شرکت به 
همراه پیمانکاران اجرایی پروژه به صورت مستمر و شبانه روزی در 
حال پیشــبرد طرح گازرسانی به منطقه سیستان می باشند، اظهار 
داشت: تکمیل این طرح ملی و بزرگ نیازمند مساعدت و همراهی 

بیشتر مسئولین استانی و شهرستان های مربوطه می باشد 
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پاسخ پروفسور سیدحسن امین به یک نقد:اخبــــــار

کوه ها یا کوهان؟
 چنان عاشق مرز ایران، شدم

پروفسور سید حسن امین

که دلبسته رشته کوهان شدم
چو  دیدم بلندای البرز کوه

دلم پر کشید از صعود و شکوه
ستیغ دماوند آتش فشان

سوی آسمان رفته دامن کشان
دنا چون علم کوه، باشد بلند

س ب الن، زمین را کشیده به بند
بود زاگرس، رشته کوهی دراز

که ایران زمین است از آن سرفراز
این ابیات در مجلد یکم از مجلدات هفتگانه شــاهنامه امین ســروده 
 Prof h amin   من است. در کامنت های اینستاگرام خود به نشانی
دیدم که  یکی از اســتادان محترم ادبیات، به کاربرد تعبیر » رشــته 
کوهان« در بیت نخســتین از این بخش از شاهنامه امین که نظیره و 
مکمل شاهنامه فردوسی است، ایراد گرفته اند و با نوعی کم توجهی و 
عدم سعه صدر نوشته اند که کوهان فقط به کوهان شتر !! ناظر است، 
در حالــی که دهخدا در لغت نامه در مدخل کوه صریحا به کوهان به 
همین معنی که من به کار گرفته ام، اشاره کرده و نوشته است:  »کوه 
...جبل ... برآمدگی کالن و مرتفعی در ســطح زمین ...اوســتا ...کوه. 
کوهان ... پهلــوی کوه، کوهان، افغانی ...کوهــان« ) لغت نامه، چاچ 

دانشگاه تهران،  مدخل کوه، ص.  ۱۸7۵۶(
اکنــون  برای آن که فایده  پاســخ من به این اســتاد عالقه مند،  به 
دیگران هم برسد و از مجادله یا وسمت تحقیر و تکذیب منتقد محترم 
امــا کم اطالع، در امــان ماند، به تحریر این یادداشــت می پردازم تا 
حاصل زحمت نگارش این سطور، فایده ای اعم و عایده ای اتم داشته 

باشد.
 به طور عام  مســلم اســت و محتاج تاکید و تکرار نیست که در ادب 
پارسی به ویژه متنی حماسی چون شاهنامه امین، به کاربردن نشانه 
» آن « برای جمع بســتن غیر جانداران بی اشــکال اســت. دالیل و 
شــواهد این قول هم، بسیار است و من در اینجا به ارایه چند دلیل و 

شاهد اکتفا می کنم:
۱. بــه طور خاص، از باب اســتناد به اشــباه و نظائــر، در ذکر اعالم 
جغرافیایی، موارد زیادی اســت که رود و کوه و دشت و روستا با »ان 
« جمع بســته شده است. در ادب کالســیک، بهترین شاهد مثال را 
دهخــدا  در لغت نامه از ویس و رامین فخرالدین اســعد گرگانی نقل 
کرده اســت که کوه را نه با » ها« بلکه با »ان« جمع بســته اســت و 

همچون من در شاهنامه امین کوهان گفته است نه کوه ها: 
که چون کرکس به کوهان بر گذشتی

بیابان را چو ناقه درنوشتی
) لغت نامه،  همانجا، ص.  ۱۸7۵۸(

۲.  باز افزون بر ادب منظوم کالســیک، در زبان معیار نثر دانشگاهی 
امروز، نزدیک ترین و شبیه ترین  اشباه و نظایر،به کابرد کوهان،  واژه  
مرکــب »میان رودان« برای بین النهرین ) میان دو رود( اســت. اگر 
ایراد دســتور زبانی و گرامری این منتقد عزیز  که نوشته اند :  رشته 
کوهان غلط است و فقط رشته کوه ها درست است، مالک باشد،  پس 
واژه  مرکب گوشــنواز ،جا افتاده و مقبول میان رودان هم باید از زبان 
معیار حذف شود! و هیچ گویشــوری این تحمیل را بر نخواهد تافت. 
پس به قیاس صحیح بودن» رودان« در میان رودان، » رشته کوهان« 

در شاهنامه امین هم صحیح است.
۳.  ده ها روســتا و ده در سرتاســر ایران بزرگ » کوهان« نام دارند و 
وجه تســمیه آنها کوهستانی بودن آنهاست و نه آن که کوهان شتر!!! 

وجه تســمیه آنها باشد. تعدادی از این اعالم جغرافیایی در لغت نامه 
دهخدا فهرست شده اند، مانند روستای کوهان در دهستان آبرود در 

بخش حومه شهرستان دماوند. ) همانجا، ص. ۱۸7۵9(
۴. البته به طور عام، نشــانه برای جمع بستن اشیاء بی جان،  » ها « ) 
مثــل میز ها، نیمکت ها و صندلی ها( و برای جانداران » آن « ) مثل 
چارپایان، گاوان و خران(  اســت. اما در موارد بسیار در  زبان پارسی 
به ویژه در ادب منظوم  از این قاعده کلی، عدول  شــده و می شــود. 
برای مثال، دست و انگشت که جمع  گرامری آنها،  دست ها و پاها و 
انگشــت ها ست، در بسیاری از متون نثر و نظم به دستان و انگشتان 
جمع بسته شده است. اما  به عکس،  جانداران همه جا با » ان« جمع 
بسته نمی شود و مثال، ما می گوییم: گربه ها، گورخرها، خرگوش ها، 
دلفین ها، دایناســورها و ... که هیچ ادبدانی آنها را غلط نمی شمارد. 
جالب اســت که در زبان معیار  جمع مخاطب انسانی) در واژه شما(، 
نوعا به شما ها و نه شمایان جمع بسته می شود. حتی نام  آدم که اگر 
نه ابوالبشــر و اشرف مخلوقات، اما حد اقل صد البته جاندار است، در 
شــعر نیما با ها جمع بسته شده است: آی آدمها که در ساحل نشسته 

شاد و خندان آید ...
۵. ترکیب » رشته کوه ها« در قالب وزن عروضی شاهنامه نمی گنجد 
و حماســی هم نیســت. بنابراین از مجازات شاعری است که شاعر به 
اجتهاد و ابتکار خود، رشــته کوه را در اینجــا به جای ها با آن جمع 

ببندد. 
شــواهد دیگر بسیار به نظر رســید  به همین کوتاه سخن اختصار و 
بلکه اقتصار شــد. نتیجه آن که بر این بیت شاهنامه امین هیچ ایراد و 

اشکالی وارد نیست:
چنان عاشق مرز ایران شدم

که دلبسته رشته کوهان شدم 
سیدحسن امین، تهران، ۸ امرداد ) اول محرم( ۱۴۰۱ خورشیدی 

آخرین وضعیت پرداخت وام  ازدواج، 
فرزندآوری و ودیعه مسکن:

شرط اعطای وام ودیعه مسکن به مجردان

  معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای امســال تا امروز 
۱۰ مردادمــاه، ۱۴۰۱ تعداد ۲۱7 هزار فقــره وام فرزندآوری به مبلغ 
۸۶ هــزار و 7۴۸ میلیار ریال و همچنین تعداد ۳۲۰ هزار و ۶۵۸ فقره 
وام قرض الحســنه ازدواج به مبلغ ۴۴۰ هــزار میلیارد ریال پرداخت 
شــده اســت. به گزارش همشــهری آنالین به نقل از بانک مرکزی، 
مهــدی صحابی افزود: پرداخت وام ودیعه مســکن هم در بانک های 
مربوطه  ســرعت گرفته اســت به طوری که که از نیمه خرداد )زمان 
ابالغ دســتورالعمل( تا امروز ۱۰ مرداد، تعداد ۳۵ هزار و ۶۱۶ پرونده 
برای متقاضیان معرفی شــده به بانک های مربوطه تشکیل شده که از 
این تعداد ۱۴هزار و ۸۵۰ نفر به میزان ۸۶۱۶ میلیارد ریال تسهیالت 
ودیعه مســکن خود را دریافت کرده اند. براســاس مصوبه شورای پول 
و اعتبار، ســقف وام ودیعه مســکن برای متقاضیان شهر تهران ۱۰۰ 
میلیون تومان، برای کالنشهرها 7۰ میلیون تومان و برای سایر شهرها 

۴۰ میلیون تومان مقرر شده است.
معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی پس از مصوبه 
شورای پول و اعتبار سهمیه بانکی و استانی را به همراه دستورالعمل 
نحوه پرداخت به سیستم بانکی ابالغ کرد. بر این اساس متقاضیان 
دریافت تســهیالت با مراجعه به ســامانه وزارت راه و شهرسازی و 
ارائه اجاره نامه کدرهگیری دار رســمی مربوط به سال ۱۴۰۱ ثبت 
نام اولیه را انجام می دهند. پاالیش اولیه در وزارت راه و شهرسازی 
برای بررسی مالکیت مسکن متقاضی انجام شده و واجدان شرایط 
پس از دریافت پیامک تایید نســبت به انتخاب بانک و شعبه اقدام 
می کنند. در شــبکه بانکی نیز با استفاده از سامانه سمات استعالم 
وام مســکن، جعاله و ودیعه فعال برای متقاضی انجام شــده و اگر 
متقاضی فاقد تسهیالت مربوطه باشد فرآیند تشکیل پرونده انجام 
شده و تسهیالت به متقاضی پرداخت می شود. صحابی درباره سود 
این تسهیالت تصریح کرد: سود تسهیالت ودیعه مسکن برمبنای 
مصوبه شورای پول و اعتبار ) ۱۸ درصد( محاسبه می شود و مدت 
بازپرداخت آن نیز ۵ ســاله اســت. همچنین سقف کل تسهیالت 
پرداختی توسط شبکه بانکی برای ودیعه مسکن ۴۰ هزار میلیارد 
تومان مقرر شــده است. شــورای پول و اعتبار پیش از  آنکه بسته 
ارائه شود، موضوع را به بانک مرکزی ابالغ کرد و این مصوبه را هم 
مــا به بانک ها ابالغ کرده بودیم و  متقاضیان از ۳۱ خرداد به بعد با 
ثبت نام در ســامانه حمایتی می توانند این تسهیالت را با مراجعه 

به بانک ها دریافت کنند.
معــاون اداره اعتبــارات بانک مرکزی افزود: از دیگر شــرایط دریافت 
تســهیالت ودیعه مســکن متاهل بودن متقاضی تعیین شده است. 
همچنین برای بانوان مجرد شــرط سنی ۳۵ سال به باال و برای آقایان 

مجرد نیز شرط سنی ۴۵ سال به باال تعیین شده است 
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اخبــــــار خاندوزی و دروغ های واقعی
مهدی شرف الدینی

 احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی در جمع گروهی از اقتصاد 
دانان بخش خصوصی کشــور گفته است: بخش خصوصی را جایگزین 
شــرکت های دولتی می کنیم! ادعایی طالیی که باید لوح ســردر اتاق 

هیات دولت باشد.
اما مشخص نیست که ایشان با چه مجوز و چه حجتی چنین فرمایشاتی 
بزرگتــر از تــوان و قدرت دولت را علنا مطرح مــی کنند، بدون آن که 
در بــاره چگونگی انجام آن توضیــح دهند؟ مگر امکان دارد در نظامی 
که کامال دولت ســاالر است و بانکهای بنگاهدار و عوامل دست اندرکار 
فروش نفت و گاز کشــور عمدتا پشتوانه قدرت آن هستند، دولت اهرم 
هــای قدرت اقتصادی خود را به بخش غیر دولتی اعم از بخش تعاونی 

یا بخش خصوصی واقعی و نه کاذب و خودی ها واگذار کند؟ 
جز در مورد چند خودروســاز فشــل و پر هزینه و گرانفروش و یا چند 
کشت و صنعت زیانده و  احتماال چند شرکت ضررساز شستا و مپنا ؟ اما 
اگر این اتفاق رخ دهد که دولت کل شــرکت های اقتصادی را به بخش 
خصوصــی توانمند و نه خصولتی های خودی!! و مخصوصا با تشــکیل 
تعاونی های قدرتمند به آنها بسپارد و  مانع از حضور بالمنازع نظامیان 
در عرصه ســاخت و ســاز و مقاطعه کاری پروژه های بزرگ کشوری و 
واردات و صادرات کالن شــود تا به کارهای نظامیگری خود بپردازند، 
قطعا شور و شوق و تحرک عظیمی در اقتصاد کشور نضج خواهد گرفت 
که دولت و مردم بیکار در سال اشتغال آفرینی مورد نظر رهبری، بسیار 
از مزایا و رونق اقتصادی ناشی از این اقدام بهره خواهند برد. اما فاصله 
حرف تا عمل در کل دولت های نظام، زمین تا کهکشان راه شیری بوده 
و همه ی این ادعاها نتیجه عکس داشــته است و بیشتر به فریبکاری و 

دلخوش سازی تعبیر شده است ! 
مثــل خیلی حرف ها و تعهداتی که رئیس همین دولت ســیزدهم در 
آغــاز قبول مســئولیت، با آگاهــی از همه ی بــود و نبودها و ضعف و 
تــوان دولت های قبلی داشــت، و علیرغم تاکیــد و اتمام حجت ولی 
امــر بــه کاندیداها که اگــر کاری را نمی توانید انجــام دهید به مردم 
قول ندهید، ایشــان موکدا و مکررا قول داد و هیچکدام از ادعاهایشان 
 بــه نتیجــه مورد نظــر رهبری برای رفاه و آســایش ملت نرســید و

بالعکس شد! 

وزیــر اقتصــاد همچنین از اصالح یارانه کاالهای اساســی و حذف ارز 
ترجیحی به عنوان بخشی از راهبرد دولت برای اصالح ساختار اقتصادی 
و رفع انحصار صحبت و تاکید کرده اســت که: این اقدام یک سیاســت 

قیمتی صرف نبوده و جزئی از سیاست اصالح ساختاری بوده است!! 
متاســفانه این اقدامات هم همه نتیجه عکس داده و تصمیمات شتاب 
زده عوامــل دولت از راس تا ذیل به دلیــل اقدامات و تصمیمات خلق 
الساعه و مطالعه نشده در باره ابعاد منفی هر تصمیم ، زندگی سخت را 
بر مردم بیشتر سخت و زهر کرده و هیچ رونق اقتصادی هم به بار نیاورده 
اســت!! حال آن که دقیقا با کمک گرفتن از اندیشکده ها و درخواست 
مشارکت اســاتید این نهادهای مردمی در انتقال نظریات کارشناسی 
خود برای هر تصمیم، می توانست نتایج درخشانی را به بار آورد و مایه 
دلگرمی مردم به نظام و نا امیدی دشمنان در کمین نشسته برای انفجار 
فشار بر مردم و شورش ها شود. مخصوصا که این بازی »اصالح ساختار 
قیمتی« در همه ی دولت ها، هر یک در بخشــی خاص، عینا تجربه و 

فقط بار گرانی آن بر مردم تحمیل شده است ! 

تروریستی در پناه  دیگرتروریست ها ترور شد
 دکتر سید علی طباطبایی- مهم ترین 
خبر ۲۴ ســاعت گذشــته جهــان را باید 
کشــتن ایمــن الظواهــری رهبــر گروه 
القاعده توســط موشــک هلفایر پهپادهای 
 آمریکا دانســت. این حمله بــه چند دلیل

مهم است.
  اول آنکــه بار دیگر قــدرت آمریکا را در 
شناســایی، تعقیب و مراقبت دشمنانش را 
آشکار کرد. قتل ایمن الظواهری در پناهگاه 
امــن در مرکــز دیپلماتیک نشــین کابل 
نشــان داد که نیروهــای آمریکایی دارای 
نفوذ زیادی در مراکز اطالعاتی کشــورهای 
خاورمیانه هســتند که نباید این موضوع را 

دست کم گرفت.

 دوم آنکــه ایــن حمله بــه بایدن کمک 
می کنــد تا بخشــی از اعتبــار و محبوبیت 
از دســت رفتــه اش را باز یابــد. بایدن که 
نامحبوب تریــن رئیس جمهور مســتقر در 
کاخ ســفید است ســعی کرد با استفاده از 
فرصت پیش آمده،کمی از اعتبار مخدوش 

خود را دوباره باز یابد.
 او بــا تبختر گفت: اگر تهدیدی برای مردم 
ما باشــید ایاالت متحده شما را پیدا کرده و 

از بین خواهد برد.
 سوم آنکه حضور ایمن الظواهری در کابل 
بــه میزبانی طالبان نشــان داد که ماهیت 
طالبان تغییر نکرده و تســلط بر افغانستان 
ذات تروریســتی آن ها را تغییر نداده است. 

پناه گرفتن ایمــن الظواهری در خانه امن 
طالبان در کابل نشان داد که طالبان از اصل 
خویش دور نشده است و این هشداری برای 

تمام همسایگان طالبان است. 
 و چهارم آنکه کشــتن ایمن الظواهری در 
پناهــگاه امن طالبــان در کابل مطمئنا در 
ارتقاء چهــره بین المللی طالبان و پذیرش 
طالبان به عنوان دولت در افغانســتان مانع 
جدی ایجاد خواهد کرد و کشورهای منطقه 
و کشورهای خارج از منطقه را در به رسمیت 
شناختن طالبان به عنوان یک دولت مردد 
خواهد کرد و به رســمیت شــناخته شدن 
طالبان حتی توســط پشتیبانان منطقه ای 

آن ها نیز به راحتی امکان پذیر نخواهد بود

از اموال مسروقه مشتریان بانک ملی چه خبر؟
هیچ کس اموالش را پس نگرفته چون...

  درحالیکه بیش از یک ماه از دســتگیری ســارقین بانک ملی و 
اعالم برگشــت بخش قابل توجهی از اموال گذشــته است، هنوز 
کسی موفق به دریافت اموال خود نشده و این اموال در خزانه بانک 

ملی قرار دارد تا دادستانی برای تحویل آن ها به بانک نامه بزند.
در اواسط خردادماه امسال معادل ۱۶۸ صندوق اجاره ای از شعبه 
دانشگاه بانک ملی به سرقت رفت و سرانجام پلیس اعالم کرد که 
حدود ۴۸ ساعت بعد سارقان را شناسایی و بازداشت کرده است.

براســاس اعــالم پلیــس، عامالن این ســرقت ۱۰ نفــر بوده و 
دو متهم دیگر این پرونده نیز در کشــور همســایه شناســایی و 
 بازداشــت شــدند که بــه زودی از طریق اینترپل وارد کشــور 

خواهند شد.
همچنین، پلیس بیش از 9۰ درصد اقالم مسروقه از این صندوق ها 

را نیز از سارقان کشف و ضبط کرد.
اکنون پس از گذشت بیش از یک ماه از دستگیری سارقین بانک 
ملی، آخرین وضعیت و اقدامات برای بازگشــت اموال به ســرقت 
رفته به صاحبان آن ها مورد سوال است. در این زمینه، بانک ملی 
به ایســنا توضیح داد که در حال حاضر، صاحبان اموال مســروقه 
بانک به اداره امور شــعب مرکزی بانک در تهران دعوت می شوند 
کــه در آنجا با حضــور نماینده حقوقی و ارزیــاب بانک، تصاویر 
اموال و اجناس موردنظر تطبیق داده و صحت ســنجی شــوند تا 
 سرانجام با کد و شماره اعالمی جنس و مال مربوطه به دادستانی

مراجعه کنند.
  اموال مسروقه در خزانه بانک است

در ادامه توضیحات بانک آمده اســت که این مرحله رسیدگی به 
اموال سرقت رفته بانک همچنان در حال انجام است و هنوز مال 

و جنسی به صاحبان تحویل داده نشده است.
بانــک ملی همچنیــن اعالم کرده کــه در حال حاضــر، اموال 
مســروقه بانک ملی در خزانه بانک قرار دارد و دادســتانی باید به 
 بانک نامه بدهد تا براســاس این نامه امــوال به صاحبان تحویل

داده شود.
  هیچ کس اموالش را نگرفته است

همچنیــن، برخــی از صاحبان اموال مســروقه بانک ملی نیز در 
گفت وگو با ایســنا اعالم کردند: براســاس اســناد و مدارکی که 
مالکیــت اموال مســروقه را تایید می کرد، فرایند شناســایی و 
کدگــذاری اموال را انجام دادیم اما از آنجا که هنوز همه صاحبان 
این اموال مراجعه نکرده اند، به ما گفته اند که پس از مراجعه تمامی 
 صاحبــان، برای تحویل و تعیین تکلیف امــوال مربوطه تصمیم

گرفته می شود.
یکــی از صاحبــان امــوال بــه ســرقت رفتــه بانــک ملــی 
 می گویــد کــه تاکنــون کســی نتوانســته امــوال خــود را 

تحویل بگیرد 
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اخبــــــار
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

پرداخت بیش از ۳۰4 میلیارد ریال
وده به حساب امور مالیاتی ایالم ارزش افز

 ایالم-محمد جواد منصوری:مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز 
ایــالم از پرداخت ۳۰۴ میلیــارد و 9۸۲ میلیون ریال مالیات 
بــرارزش افزوده فروش محصوالت بابت ســال ۱۴۰۰ بصورت 

مستقیم و غیرمستقیم به حساب امورمالیاتی ایالم خبر داد.
»روح الــه نوریان« با بیان اینکه ســال مالی ۱۴۰۰ این مبلغ 
به صورت مســتقیم و غیر مســتقیم به حســاب امور مالیاتی 
استان ایالم واریز شده اســت، افزود: پرداخت اینگونه مالیات 
 هــا و ارزش افــزوده صــرف پــروژه های عمرانی در ســطح

 استان می شود.
وی بــا بیــان اینکه از ایــن مبلغ ۱۲۰ میلیــارد ریال بصورت 
مســتقیم و ۱۸۵ میلیارد ریال به صورت غیر مســتقیم توسط 
پیمانکاران واریز شــده است، اظهار داشــت: مالیات بر ارزش 
افزوده فروش محصوالت این واحد صنعتی در ســال گذشــته 
نزدیــک به ۳۰۵ میلیارد ریال بوده که مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال 
آن به صورت مســتقیم به حســاب امور مالیاتی واریز و مابقی  
توسط پیمانکاران ارائه کننده خدمات این پاالیشگاه پرداخت 

شده است.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه پرداخت 
اینگونه مالیات ها باعث رشد پروژه های عمرانی در اقصی نقاط 
استان می شود، تصریح کرد: شرکت پاالیش گاز ایالم هر ساله 
با پرداخت مالیات و ارزش افزوده به رشد و توسعه استان کمک 

می کند.
نوریان با اشــاره بــه اینکه در اجرای مــاده ۱7 قانون مالیات 
ارزش افزوده، این شــرکت هرســاله به حســاب امور مالیاتی 
اســتان واریز می کند، گفت: در ســه ماهه اول ســال جاری 
نیزمالیــات بــر ارزش افزوده فروش محصــوالت تولیدی این 
پاالیشــگاه ۴۵ میلیارد و ۵۱۸ میلیون ریال بوده که به صورت 
 مســتقیم و غیر مســتقیم به حســاب امورمالیاتی ایالم واریز 

شده است.
نوریــان از پرداخت ۳۸ میلیارد ریــال بابت عوارض آالیندگی  
ایــن واحد صنعتی در ســال گذشــته خبــر  داد و افزود: در 
ســه ماه اول ســال جاری نیــز ۵ میلیارد ریــال بابت عوارض 
 آالیندگی به حســاب ســازمان امــور مالیاتی اســتان واریز 

شده است 

در نشست خبری مدیران گروه صنایع خودروسازی بهمن عنوان شد:

ارتقای کیفیت، رضایتمندی مشتریان 
و تحقق رفاه مردم در تولید محصوالت

 در نشست مدیران گروه صنایع خودروسازی 
بهمــن با خبرنگاران که بــا موضوع »اقدامات 
توســعه ای گــروه بهمن« در محــل دائمی 
نمایشــگاه بیــن المللی اصفهان برگزار شــد، 
رویکرد تولیدات گروه بهمن حاصل فعالیت سه 
شرکت بزرگ بهمن دیزل، اسنا و سیبا با تنوعی 
از محصــوالت مختلف از دوچرخ تا ۱۸ چرخ با 
تمرکز بر ارتقای کیفیت، رضایتمندی مشتریان 

و رفاه مردم تشریح شد.
  تکریم مشتری اولویت اصلی بهمن

بیوک علیمرادلو مدیر عامل شــرکت بهمن در 
نشست خبری همزمان با یازدهمین نمایشگاه 
جامع مدیریت شــهری و پنجمین نمایشــگاه 
تخصصی حمل و نقــل  و ترانزیت  گفت: گروه 
بهمن طیف متنوعی از محصوالت را روانه بازار 
کرده اســت و این شرکت از دو چرخ تا ۱۸چرخ 

را تولید می کند.
علیمرادلو اظهارداشت: محصوالت ما با باالترین 
کیفیت عرضه می شوند و به همین منظور تقاضا 

برای محصوالت گروه بهمن زیاد است.
مدیرعامل گروه بهمن بــا تاکید بر اینکه امید 
داریم بتوانیم بزرگترین تجاری ســاز شــویم، 
اظهار داشت: اکنون در بخش تجاری بیشترین 
سهم به گروه بهمن تعلق دارد و در بخش مینی 
بــوس درصد خوبــی را در اختیار داریم و تنوع 
کشنده هایی که در نمایشگاه در معرض نمایش 
قرار داده ایم، بیانگر ان است که در سال گذشته 

سرمایه گذاری بزرگی صورت گرفته است.
علیمرادلو با بیان آنکه امیدواریم اتوبوس شهری 
اســنا در خیاباهای اصفهان دیده شود، تصریح 
کرد: مدعی هســتیم از نظــر کیفیت بهترین 

اتوبوس را در بازار عرضه کرده ایم.
توجه به کرامت مشتری به عنوان باالترین ارزش 

در گــروه بهمن نکته ای بود که علیمرادلو بدان 
اشاره و بیان داشت: از سال گذشته »واحدی به 
نام رضایت و خشنودی مشتریان« ایجاد و سعی 
کردیم با بررسی رویکرد تمام خودروسازان دنیا 
بهترین ها را بیاوریم به همین دلیل برای رضایت 
مشتری حساسیت باالیی داریم. تکریم مشتری 

اولویت اصلی بهمن است.
وی با تاکید بر اینکه مرکز خشنودی و رضایت 
مشــتریان نشان می دهد که اولویت با مشتری 
اســت، ادامه داد: همچنیــن واحد CHC نیز با 
عنوان مرکز پاسخگویی مسولیت ارتباط مداوم 
با مشتری را عهده دار است ومعتقدیم، مشتری 
و خریــدار محصوالت گروه بهمــن، از خانواده 
ماســت و انتظار داریم که خانواده ما همیشــه 

محصول ما را استفاده کند.
  حفظ ارزندگــی محصول، هدف اصلی 

گروه بهمن است
علیمرادلو  همچنین با تاکید بر اینکه با داخلی 
ســازی قطعات در تمام محصوالت ســعی می 
کنیم تا جایی که کیفیت دچار خدشــه نشود، 

داخلی سازی کنیم، تصریح کرد: حفظ ارزندگی 
محصول هدف گروه بهمن است یعنی مصرف 
کننده از خرید محصول رضایت داشــته باشد. 
در جایی که تیراژ کافی باشــد به دنبال ساخت 
داخل هستیم و در جایی که وابستگی ما را کم 
کند باز سراغ ساخت داخل می رویم. شاسی های 

خودروها را خودمان تولید می کنیم.   
مدیرعامــل گروه بهمن با تاکید بر اینکه روش 
قیمت گذاری محصوالت بر اساس روش قیمت 
گذاری ســتاد کنترل بازار و سازمان حمایت از 
مصرف کنندگان است که بر اساس قانون اعمال 
می شــود، تصریح کرد: اگر در صورت های مالی 
گروه بهمن سود خوبی حاصل می شود، مرهون 
زحمات شــبانه روزی نیروی انســانی اســت. 
افزایش قیمت خودروی بهمن را با خودروهای 
مشــابه و لوازم خانگی مقایسه و تفاوت بازار با 
قیمت کارخانه را مشــاهده کنید!  بازار آمادگی 
دارد دیگنیتــی را باالی یک میلیارد خریداری 
کند اما کارخانه آن را زیر یک میلیارد به فروش 

می رساند 

معاون وزیر صمت:

قطعات یدکی تقلبی و جعلی روز شنبه از سطح بازار جمع آوری می شوند
  معاون وزیر صمت با بیان اینکه بازار قطعات یدکی در حال تبدیل 
شدن به شفاف ترین بازار است، گفت: روز شنبه بازرسان با حضور در 
بــازار قطعات یدکی، کاالهای تقلبی و جعلی را جمع آوری خواهند 

کرد.
به گــزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی برادران امروز در یک برنامه 
تلویزیونــی در مورد جلســه وزارت صمت با اصنــاف در خصوص 
شناســنامه دار کردن کاالها برای مقابله بــا قاچاق، اظهار کرد: در 
ابتدا فرض بود که یک کار مقطعی اســت همراهی زیاد نبود اما هر 
چه گذشــت موضوع جدی تر گرفته شد و اصناف اذعان کردند که 
در حال تکمیل کار هستند. همچنین در اصناف طرح های دقیق و 

علمی به عنوان طرح مکمل با این طرح ارائه شده است.

وی با اشاره به بازار قطعات یدکی خودرو گفت: قطعات یدکی خودرو 
یکی از رهاترین بازارهای ما بود که برای مقابله با قاچاق ابتدا از این 
بازار کار را شروع کردیم. هم اکنون این بازار در حال تبدیل شدن به 

شفاف ترین بازار است. اتحادیه ها می خواستند
برادران ادامه داد: با واحدی که اصرار به تخلف و تقلب داشته باشند 
و کاالهای گران و غیرایمن بفروشد و با حقه بازی کاالی دست دوم 
را به عنوان کاالی نو به مصرف کننده عرضه کند، برخورد می شود.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت اضافه کرد: روز شــنبه ۱۵ مرداد 
ماه، اتحادیه با پلیس اماکن و بازرســان صمت و اتاق اصناف به بازار 
مراجعــه می کنند و کاالهای تقلبی و جعلی را از ســطح بازار جمع 

خواهند کرد 
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اخبــــــار رشد ۷2 درصدی استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان در استان هرمزگان:

افزایش دوبرابری مالقات های آنالین 
میان زندانیان و خانواده هایشان

 رئیس کل دادگستری هرمزگان از رشد 7۲ 
درصدی صدور آرای قضایی با موضوع استفاده 
از پابند الکترونیک برای زندانیان در اســتان 

خبر داد.
جلسه ســاماندهی و کاهش جمعیت کیفری 
زندان های استان هرمزگان به ریاست مجتبی 
قهرمانی رئیس کل دادگســتری اســتان و با 
حضور اعضا در محل زندان مرکزی بندرعباس 

برگزار شد. 
رئیس کل دادگســتری اســتان هرمزگان در 
جریان این نشست اظهار داشت: باید با صدور 
آرای متناســب تا جایی که امکان دارد و قانون 
اجازه می دهد از صدور قرارها و احکام منتهی 

به بازداشت و  حبس خودداری شود.
مجتبــی قهرمانی در ادامه افــزود: تأکیدات 
ریاســت محترم قوه قضاییه برای ساماندهی 
و کاهش جمعیت کیفری باعث شــده تا یک 
نهضت عمومــی در بخش های مختلف ایجاد 
شــود و همه ارکان دســتگاه قضایی، کاهش 
تعــداد زندانیــان را در دســتور کار خود قرار 

دهند.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به برنامه 
ریزی های انجام شــده جایــگاه زندان های 
استان هرمزگان بر اساس شاخص های نوزده 
گانه ارائه شــده توسط قوه قضاییه ارتقاء یافته 
و بر این اســاس اداره کل زندان ها و اقدامات 
تأمینی و تربیتی اســتان هرمزگان، رتبه دوم 

کشور را کسب نموده است. 
قهرمانی بیان داشت: بر اساس آمار موجود در 

چهار ماهه اول سال ۱۴۰۱ بیش از 9۲ درصد 
از جلســات دادرســی با زندان های استان به 

صورت الکترونیک برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره 
به راه اندازی ســامانه آنالین مالقات زندانیان 
و خانواده هایشــان توسط دادگستری استان 
هرمزگان برای اولین بار در کشور، از برگزاری 
تعداد ۳ هزار و هشــتصد و پنجاه و نه مالقات 
تصویری در زندانهای اســتان و رشد دوبرابری 
برگزاری مالقات هــای آنالین میان زندانیان 
و خانواده هایشــان در پنج ماهه نخست سال 

۱۴۰۱ خبر داد.
قهرمانــی در بخش دیگری از ســخنان خود، 
تأکید کرد: در راستای اجرای مفاد سند تحول 
قضایی و عمل به دســتورات ریاســت محترم 
قــوه قضاییه، یکــی از مهمترین رویکرد های 

دستگاه قضایی استان هرمزگان، حبس زدایی 
و کاهش جمعیت کیفری اســت که به همین 
منظــور برنامه بازدید های منظم، مســتمر و 
هدفمنــد مســئولین و قضــات از زندان ها و 
بازداشــتگاه ها برای تســریع در رسیدگی به 
مطالبات و مشــکالت زندانیان، پیش بینی و 

عملیاتی شده است.
وی با اعالم اینکه قضات اســتان هرمزگان در 
چهارماهه نخســت امسال ۲ هزار و هشتصد و 
پنجاه بار از زندان های اســتان بازدید نموده 
انــد، ضمن تأکیــد بر لزوم هدفمند ســازی 
بازدیدها خاطر نشــان کــرد: بازدید از زندانها 
نباید تشریفاتی باشــد و حتماً باید به صورت 
کارآمد و مؤثر انجام شــود تا نتایج ملموس آن 
در ســاماندهی به جمعیــت کیفری زندان ها 

بیش از پیش قابل مشاهده باشد 

هدف گذاری ستاد امر به معروف 
و نهی از منکر قم قرار گرفتن در بین 10 استان 

نخست کشور تا پایان سال جاری است:
رسالت اهل قلم 

در این حوزه رسالتی مهم است
 دبیــر ســتاد امر به معــروف و نهی از منکر اســتان قم تاکید 
کرد:هــدف گــذاری ســتاد امر به معــروف و نهــی ازمنکر قم 
 قــرار گرفتــن در بین ۱۰ اســتان نخســت کشــور تــا پایان 

سال جاری است.
حجت االســالم علی اصغر گرجی  در نشســت خبری با اصحاب 
رسانه ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه عزای سید 
و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(و گرامیداشت دهه 
امر به معروف و نهی از منکر،اهالی رسانه را افسران جنگ رسانه ای 
با دشمن خواند و گفت:شما در خط مقدم نبرد سنگین رسانه ای 
با دشــمن قرار دارید و امروز اثر قلم های شما برای دشمن کمتر 

از موشک نخواهد بود.
وی بااشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت:طبق 
فرمایش امام باقر)ع( تمامی فرائص الهی در ســایه امر به معروف 
و نهی ازمنکر اقامه می شــوند و این نشــانگر اهمیت این فریضه 

می باشد.
حجــت االســالم گرجــی از نامگذاری ایــن هفته بــه عنوان 
“رســانه معروف گســتری و منکر زدایی” خبر داد و خاطرنشان 
کرد:اعتقاد ســتاد این است که معروف گســتری و منکر زدایی 
از نقش هــای عظیــم رســانه محســوب می شــود؛آن هم در 
شــرایطی که رســانه های دشــمن برعکس این عمل می کنند و 
 به معروف زدایی و منکر گســتری می پردازند، اهمیت کار شــما 

دوچندان می شود.
وی رسالت اهل قلم را رسالتی مهم خواند و تصریح کرد: در اولین 
سوره ای که خداوند بر پیامبرش نازل نمود، به قلم قسم یاد کرد 
و این نشان می دهد که از زمان بعثت پیامبر)ص( کار شما اهالی 
رسانه دارای اهمیت ویژه ای بوده و هرچه پیش می رویم، اهمیت 

اینکار بر همگان بیشتر آشکار می شود.
حجت االسالم گرجی دربخش دیگری از سخنان خود به عملکرد 
ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم و جایگاه این ستاد در کشور 
اشاره و عنوان کرد:ستاد امر به معروف و نهی از منکر قم،در سال 
۱۴۰۰ و در بین ۳۱ اســتان کشــور، در رتبه ۲۴قرار داشــت که 
در ســه ماهه اخیر به فضل خدا و بواســطه تالش عالقه مندان و 
 اصحاب رســانه قم، با ۶پله صعود در رتبه هجدهم کشــوری قرار 

گرفته است.
وی در این خصوص افزود:رتبه شایســته ســتاد امر به معروف و 
نهی از منکر قم، قرار گرفتن در رده ۵ استان نخست کشور است 
و هدف گذاری ما این اســت تا پایان سال جاری حداقل جزو ۱۰ 

استان اول کشور باشیم.
دبیر ســتاد امر به معروف و نهی ازمنکر قم همچنین فعالیت های 
اخیر این ســتاد را برشــمرد و اذعان داشــت: فعال سازی ستاد 
شهرســتان ها،فعال شــدن شــوراهای امر به معــروف ادارات و 
نهادهای حکومتی، اخذ مجوز ایجاد ۲۰تشکل جدید،فعال شدن 
شــوراهای امر به معــروف محالت،حمایت از آمرین به معروف و 
احقــاق حق آنان در عرصه های مختلــف و پیگیری گزارش های 
 مردمــی ازمهمترین اقداماتی اســت که در ســال جاری انجام 

گرفته است 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری؛

530 هزار لیتر سوخت به پروازهای حج تمتع تحویل شد
  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : 
با تالش شبانه روزی کارکنان مرکز سوختگیری هواپیمایی منطقه 
ســاری ، عملیات سوخت رسانی به ناوگان هوایی زائرین حج تمتع 

۱۴۰۱ با موفقیت انجام شد.
ســبحان رجب پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری ، بیان کرد : سوخت رسانی به ناوگان هوایی فرودگاه 
بین المللی دشــت ناز ساری به منظور اعزام زائرین به مکه معظمه 
به صورت شــبانه روزی و با پشتیبانی فنی، تدارکاتی و لجستیکی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری به بهترین  نحوه 
ممکن انجام شــد و در مجموع با ۱۲ پرواز رفت و برگشت به پایان 

رسید.
سبحان رجب پور اظهار کرد : تعداد پروازهای حجاج در مرحله رفت  
به مقصد مدینه با ۶ پرواز انجام شد و در مرحله برگشت نیز با همین 
تعداد پرواز ، حجاج را از مدینه به ساری باز گرداندند که در مجموع 

۱۵۱۴ نفر زائر جابجا شد.

سبحان رجب پور  از روند سوخت رسانی ایمن به پروازها در فرودگاه 
بین المللی ســاری ابراز خرسندی نموده و ادامه داد : با توجه به ۱۲ 
پرواز انجام شــده در مرحله رفت و برگشــت حدود ۵۳۰ هزار لیتر 

سوخت به هواپیماهای زائرین حج تمتع امسال تحویل شد 
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اخبــــــار
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور:

۱۵۰ کیلومتر از مسیر ریلی چابهار-زاهدان 
در هفته دولت افتتاح می شود

  تهران- ایرنا- مدیرعامل شــرکت ســاخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل از بهره برداری فاز نخست مسیر ریلی زاهدان - خاش 
به طول ۱۵۰ کیلومتر در هفته دولت خبر داد و گفت: برای اتمام 

این پروژه به حدود ۲۰۰ میلیون دالر دیگر سرمایه نیاز است. 
به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرســازی، »خیراله خادمی« در 
خصــوص آخرین وضعیت راه آهن چابهار- زاهدان اعالم کرد: این 
پروژه با تاکید وزیر راه و شهرسازی در دو فاز انجام شده و در حال 
انجام اســت. فاز نخســت اتصال چابهار به شبکه ریلی است که با 
اینکار بخش عمده مشــکالت موجود حل خواهد شد. پیشرفت 
فیزیکی این بخش از پروژه به طول ۶۳۰ کیلومتر ۶۰ درصد است و 
با دستور رییس جمهوری از صندوق توسعه ملی کار سرعت گرفته 
است. با این حال برای اتمام این پروژه به حدود ۲۰۰ میلیون دالر 

دیگر سرمایه نیاز است. 
مدیرعامل شــرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل افزود: 
۱۵۰ کیلومتر از این مسیر )مسیر ریلی چابهار-زاهدان در فاز اول( 
ریل گذاری شــده و آماده بهره برداری است که هفته دولت مسیر 

ریلی زاهدان به خاش آماده افتتاح است. 
معــاون وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: زیرســازی فاز اول این 
پــروژه به طول ۶۳۰ کیلومتر با پیشــرفت فیزیکی ۶۰ درصد رو 
بــه اتمام اســت. همچنین از زاهدان بــه بیرجند یک قطعه بین 
زاهدان به طول 7۰ کیلومتر با منابع اعتباری محدود آغاز شــده 
است. قطعه ای نیز از بیرجند به طول ۴۰ کیلومتر به باال را شروع 
کردیم. یک قطعه نیز از ۵۰ کیلومتر به باال از یونســی آغاز شــده 
است. این شــرایط به دلیل تقاضای استان ها برای آغازاین پروژه 

ریلی بوده است. 
خادمی توضیح داد: ادامه این مســیر از زاهدان به یونســی در فاز 
دوم از مسیرهای سرخس، بیرجند و یونسی حدود 9۰۰ کیلومتر 
است و چهار قطعه آن آغاز شده که پیشرفت فیزیکی آن در حدود 
۱۰ درصد است. و این بخش در مرحله دوم است که با تکمیل این 

فاز کریدور شمال-جنوب تکمیل می شود. 
وی با اشاره به اینکه اعتبارات جاری امکان تکمیل این پروژه مهم 
ریلــی را نمی دهد اظهــار امیدواری کرد تا از محل تهاتر نفت کار 
انجام شود. زیرا با اعتبارات فعلی انجام اینکار ممکن نخواهد بود. 
  آمادگی شرکت ساخت برای تحویل شبکه آزادراهی به 

حدود سه برابر متوسط ساالنه در سال جاری 
خادمی در خصوص ســاخت آزادراه ها و ســایر راه ها اعالم کرد: 
متوســط ساخت آزادراه ها در کشور بعد از انقالب ۸۰ کیلومتر در 
ســال است. برنامه شرکت ساخت نیز احداث ساالنه 9۰ کیلومتر 
در سال بود. همچنین متوسط احداث ریل و خطوط ریلی در سال 
۱۶7 کیلومتر بوده است که در ۱۰ سال گذشته این رقم به ساالنه 
۲۰۰ کیلومتر در سال رسید. چنانچه پروژه هایی که عموما باالی 
۸۵ درصد پیشــرفت فیزیکی دارند تامین اعتبار شــوند با حدود 
سه برابر متوسط ساالنه می توانیم تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ پروژه 
آزادراهی و سایر راه ها را تحویل بدهیم که انجام اینکار با موافقت 

رییس جمهور برای تامین مالی ممکن خواهد شد.  
وی در عیــن حال بــا اعالم اینکه در ســال ۱۴۰۱ حدود ۲9۳ 
کیلومتــر دیگر آزادراه به بهره برداری می رســد گفت: در تالش 
هســتیم تا با تامین مالی بتوانیم ۵۶۰ کیلومتر ریل را تکمیل و 

تحویل بدهیم 

ترکیدن پرتکرار الستیک هواپیما!

 ترکیدن الستیک هواپیما آن هم در فرودگاه 
مشهد یکی از سوانح هوایی پرتکرار در ماه های 
اخیر است که به گفته مدیر روابط عمومی این 
فرودگاه، معتقد است که باند این فرودگاه هیچ 

مشکلی ندارد.
ســوانح هوایی در ماه های گذشــته بیشتر از 
قبــل به گوش می رســد و در ایــن میان یکی 
از پرتکرارتریــن حوادث ترکیدن الســتیک 
هواپیماست که سازمان هواپیمایی را هم بر آن 
داشت تا گزارش توصیه نامه ایمنی جداگانه ای 
در این باره بنویســد و منتشر کند. توصیه نامه 
ای که عواملی مرتبط با فرودگاه ها، ایرالین ها 

و تعمیر و نگه داری هواپیماست.
دیروز باز هم الســتیک هواپیما بوئینگ 7۳7 
ســپهران در فرودگاه مشــهد ترکید و حسن 
جعفری مدیر روابط عمومی فرودگاه هاشــمی 
نژاد مشهد در این باره گفت: پرواز شماره ۴۳۱۰ 
شرکت هواپیمایی سپهران که با ۱۳۰ مسافر از 
تهران عازم مشهد بود، پس از فرود در فرودگاه 

مشــهد و خزش به سمت پارکینگ، در هنگام 
تاکسی دچار نقص فنی شد.

وی با اشاره به اینکه تمامی مسافران در سالمت 
به کامل به ســر می برند، افــزود: باند فرودگاه 
هیچ مشکلی ندارد و اگر باندهای فرودگاه مشهد 
مشکلی داشت، این هواپیما در باند دچار نقص 
فنی می شد. این هواپیما تمام طول باند یعنی ۴ 
کیلومتر را طی کرده و در هنگام خزش به سمت 

پارکینگ دچار نقص فنی شده است.
گــر چه در این حادثه به گفته حســن رضایی 
فر، رئیس کمیســیون بررسی سوانح و حوادث 
سازمان هواپیمایی کشوری- هم اعالم کرد که 
در این حادثه مشکل فنی در والو )منفذ تامین 
باد( الســتیک هواپیما بوده است و ارتباطی با 
باند هواپیما نداشته است؛ اما اشکال در سطوح 
پــروازی یکــی از عواملی بود کــه در آخرین 
گزارش سازمان هواپیمایی کشوری در ترکیدن 

الستیک هواپیما به آن اشاره شده است.
در این گزارش که البته قبل از حادثه روز گذشته 

فرودگاه مشهد، منتشر شده، اینگونه آمده است 
که تمامی حــوادث ترکیدگی چرخ ها در باند 
اصلی )۱۳ چپ/۳۱ راست( به وقوع پیوسته که 
مورد دقت دفتر بررسی سوانح و حوادث سازمان 
بوده است. گزارش های بررسی حوادث سازمان 
نشان می دهد که کیفیت نقاشی روی باند اصلی 
مناسب نبوده و عالوه بر تولید FOD، برجستگی 
هایی نیز بوجود آورده که الســتیک چرخ های 
هواپیماها را در وزن و سرعت زیاد دچار مشکل 
می ســازد. پس از وقوع ســانحه خروج از باند 
هواپیمای 83MD شرکت هواپیمایی زاگرس 
در ســال ۱۳9۴ و حادثه ترکیدگی الســتیک 
هواپیمای 73۷B شــرکت هواپیمایی سپهران 
در ســال ۱۴۰۰، توصیه ایمنــی برای ارتقای 
کیفیت سطح باند اصلی فرودگاه مشهد )قدرت 
ترمزگیری و رنگ آمیزی( صادر شده که با توجه 
به اظهارات مدیران فرودگاهی، به دلیل زمان بر 
بودن و حجم زیاد پروژه، تاکنون موفق به اقدام 

اصالحی نشده اند.
و از ســوی دیگر محمد محمدی بخش، رئیس 
ســازمان هواپیمایی کشوری- نیز پیش از این 
حادثه در پاســخ به سوالی درباره اینکه یکی از 
مشکالت و عوامل ترکیدگی الستیک هواپیما، 
سطوح پروازی اســت که در حال حاضر از ۱۰ 
فــرودگاه بین المللی تنها دو تا فرودگاه گواهی 
دارنــد و اغلب این حوادث در فرودگاه مشــهد 
رخ می دهد، اعالم کرد: ســطوح پروازی دارای 
اشــکال در حال ترمیم است و دستورات الزم 

برای اصالح آن را اعالم کردیم.
حــاال باید دیــد با وجود اعالم مشــکل از باند 
فرودگاه مشهد، چرا مسئوالن این فرودگاه آن 
را نمی پذیرند و هر چه ســریعتر نسبت به حل 

این نقیصه اقدام نمی کنند؟ 

سهام بزرگترین شرکت نفت و گاز جهان افزایش یافت
  شــرکت نفــت و گاز بریتانیا )BP( بــا افزایش 
 ســود در پاالیش نفت و تجــارت، بازدهی خود را 

افزایش داد.
به گزارش خبرنگار بین الملل خلرگزاری موج، روز 
ســه شنبه مدیر عامل  شــرکت نفت و گاز بریتانیا  
)BP(  بزرگ ترین شــرکت های نفــت و گاز جهان 
اعالم کرد کــه در واکنش بــه افزایش قیمت های 
انرژی و کاهــش عرضه، هزینه های نفت و گاز خود 
را ۵۰۰ میلیون دالر افزایش می دهد. این شــرکت 
پس از رســیدن ســود به باالترین حد خود در ۱۴ 
سال گذشــته )۸.۴۵ میلیارد دالر( که بسیار فراتر 
از پیش بینی ها بوده اســت؛ ســود ســهام خود را 
 ۱۰ درصــد  افزایش داد که بازخرید ســه ماهه را 

تسریع می کند 
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اخبــــــار تفاهم نامه همکاری بین وزارتخانه های 
صمت و عتف با هدف تعمیق ارتباط

صنعت و دانشگاه اجرایی شد

 تهران- ایرنا- وزارتخانه های صمت و عتف با هدف تحقق سند تحول 
دولت مردمی و توســعه و تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای 
شــعار ســال، تفاهم نامه همکاری امضا کردند که از امروز )یکشــنبه( 

اجرایی شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این تفاهم نامه به منظور همکاری و 
تعامــل مؤثر وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری با اولویت همه محورهای مورد تفاهم به ویژه تحقق شــعار سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین«، عملیاتی شدن سیاست های کلی 
نظام در حوزه علم و فناوری، تحقق ســند تحول دولت مردمی، توسعه 
و تعمیق ارتباط صنعت و دانشــگاه، تربیت نیروی انســانی متخصص، 
ماهــر و کارآفرین، جلوگیری از خروج نیروهای نخبه و خبره، رســوخ 
فناوری های پیشــرفته در صنایع کشور، تجاری سازی نتایج تحقیقات 
و فناوری های دانشــگاهی و با هدف افزایش رقابت پذیری و تاب آوری 

اقتصاد کشور بین دو وزارتخانه تنظیم، امضا و اجرایی می شود.
زمینه های همکاری و هم افزایی

برپایه این گزارش، اتصال فعالیت های تولیدی و تجاری به فعالیت های 
علمی، آموزشــی، پژوهشــی، و تحقیق و توسعه، در قالب زنجیره های 
ارزش یا کنسرسیوم، همکاری فعاالنه برای اتصال زنجیره های پیشراِن 
حوزه های تولید و فناوری به دانشــگاه ها و موسسات پژوهشی، با هدف 
ارتباط واقعی صنعت و دانشگاه، پروژه  محور شدن فعالیت های آموزشی 
و پژوهشی دانشگاه ها و تخصصی شدن فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
دانشــگاه ها و موسسات پژوهشــی،    توسعه و ارتقاء زیست بوم اقتصاد 
دانش بنیــان بر پایه مدل هــای نوآوری باز و اتصال اســتارت آپ های 
دانشــگاهی بــه بنگاه های بزرگ، یکپارچگی آمایــش آموزش  عالی و 
آمایش صنعتی، از جمله زمینه های همکاری و هم افزایی دو وزارتخانه 

است.
همچنیــن هم افزایی میان شــهرک های صنعتــی و پارک های علم و 
فناوری شــامل ایجاد مناطق ویژه برای پارک های علم و فناوری درون 
شهرک های صنعتی، همکاری مشترک در ایجاد و بهره برداری از نواحی 

و پردیس های فناوری، شــهرک های فناوری، پارک های علم و فناوری، 
و مراکز رشــد، نوآوری و کارآفرینی، هم راســتا شدن فناوری های در 
حال توســعه در پارک های علم و فناوری با نیازهای اصلی بخش تولید 
و تجــارت، همــکاری در اجرای دوره های بورس صنعِت دانشــجویان 
تحصیالت تکمیلی و دکتری، همکاری در تعریف سرفصل های آموزشی 
جدید منطبق بر نیازهای آتی، نیازهای زنجیره های پیشــرو، و آخرین 
تحوالت فناورانه، بهره گیری از ظرفیت محققین، مهندسین، فناوران و 
کارآفرینان ایرانی توانمند خارج از کشور در برگزاری دوره های مشترک 
آموزشــی و همچنین آگاهی از تحوالت فناورانه، همکاری در راستای 
ایجاد مراکز فناوری صنعتی )دارای تجهیزات تحقیق و توسعه( با هدف 
انجام پروژه های تحقیق و توسعه مشترک میان بنگاه های بزرِگ دارای 
توانمندی تحقیق، توســعه و شــرکت های پارک های علم و فناوری و 
دانشــگاه های مرجع، همکاری در توسعه و تعامل سکوهای نرم افزارِی 
متصل کننده نیاز و عرضه فناوری، همکاری در توسعه ابزارهای تامین 
مالــی فناوری و نوآوری از جمله صندوق های جســورانه و خطرپذیر، 
شبکه سازی و زنجیره سازی میان کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی 
مستقر در پارک های علم و فناوری و آزمایشگاه ها و کارگاه های مستقر 
در شــهرک ها و بنگاه های صنعتی، بسترســازی برای تجاری ســازی 
فناوری های توســعه یافته در شــرکت های پارک های علم و فناوری و 
دانشــگاه های مرجع در مقیاس صنعتی، توســط بنگاهای تولیدی و 
شــرکت های شهرک های صنعتی، از طریق روش هایی نظیر ساز و کار 
اعطای حق لیســانس، حل مســائل و نیازهای بنگاه ها و صنایع کشور 
از طریق راه حل های مبتنی بر خالقیت و فناوری تیم های دانشــگاهی، 
بسترســازی بــرای تدریس مدیــران بنگاه های صنعتی پیشــگام در 
دانشگاه ها، پیشبرد فناوری های پیشران و کالن ملی، راه اندازی مراکز 
مشــترک جهت رصد فناوری های نوظهور، همکاری و تعامل اثربخش 
در برگزاری همایش ها و رویدادها در ســطوح مختلف اســتانی، ملی، 
منطقه ای و بین المللی، سایر زمینه های همکاری و هم افزایی است که 

برپایه این تفاهم نامه بین دو وزارتخانه تعریف شده است 

قطر شبکه توزیع برق عراق را 
به کشورهای عربی متصل می کند

 صندوق توسعه قطر قرار است پروژه اتصال شبکه توزیع نیروی 
عراق را به شــبکه متصل شده توزیع برق کشورهای حوزه خلیج 

فارس متصل کند.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از دوحه 
نیوز، قطر در حال همکاری با کشــورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج فارس است تا برق بیشتری را                            برای عراق فراهم کند. بر همین 
اســاس صندوق توسعه قطر طی توافقی با شورای همکاری خلیج 
فارس، قرار است شبکه برق متصل شده بین کشورهای این شورا را                            
به جنوب عراق بکشاند. این مسئله از یک سو با هدف تامین بخشی 
از تقاضای برق در عراق انجام می شــود و از ســوی دیگر می تواند 
عملکرد و قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق در جنوب عراق را                            بهبود 
بخشــد. در قالب این توافق قرار است یک ایستگاه ۴۰۰ کیلوولتی 
در منطقه وفره کویت ایجاد شــود و این ایستگاه شبکه توزیع برق 
جنوب عراق در فاو را                            به شبکه توزیع نیروی شورای همکاری خلیج 
فارس متصل کند. خلیفه بن جاســم الکواری، مدیرعامل صندوق 
توســعه قطر در این باره می گوید: این اقدام نقش مهمی در توسعه 
اقتصادی و زیرساختی عراق خواهد داشت. توافق اتصال شبکه برق 
کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس به شبکه توزیع برق در عراق 
یکی از مهم ترین پروژه هایی است که شورای همکاری خلیج فارس 
در دستورکار قرار داده و گفته می شود عملیات اجرایی آن طی ماه 

جاری آغاز شده و در تابستان سال ۲۰۲۴ به پایان خواهد رسید 

احتمال سفر پلوسی به تایوان
سهام بزرگ ترین شرکت تولید تراشه 

جهان را منفی کرد
 با افزایش احتمال ســفر رئیس مجلــس نمایندگان آمریکا به 
تایوان، سهام بزرگ ترین شرکت تولید تراشه های الکترونیکی در 

جهان ۳ درصد منفی شد.
 به گزارش گروه اقتصــاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از 
رویترز، با افزایش احتمال ســفر نانســی پلوسی، رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا، به تایوان ســهام شــرکت TSMC تایوان که 
بزرگ تریــن تولیدکننده تراشــه های الکترونیکی در جهان به 

شمار می رود و در معامالت امروز ۲.9۸ درصد منفی شد.
دلیل منفی شدن ارزش سهام این شرکت توجه ویژه سهامداران 
به تبعات ســفر پلوسی به تایوان است که به شدت دولت چین را                            
عصبانی کرده است. در معامالت امروز شاخص کل بورس تایوان 

هم بیش از ۲ درصد منفی شد.
گفته می شود پلوسی امروز به تایوان خواهد رفت 
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اخبــــــار
اتاق اصناف ایران:

بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت 
وری است ونا ضر با توجه به موج هفتم کر

 تهران- ایرنا- اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای با اشــاره به 
اینکه رعایت دســتورالعمل ها در میان مردم و کسب وکارها 
به پایین ترین حد خود رســیده اســت، اعالم کرد که پیرو 
شــیوع موج هفتم کرونا در کشور و ســرایت پذیری بسیار 
 باالی آن و رعایت بیشــتر دســتورالعمل های بهداشــتی 

ضروری است.
به گزارش ایرنا از اتاق اصناف ایران، این نهاد در اطالعیه ای 
اعالم کــرد: با توجه بــه افزایش قابل توجه آمار رســمی 
مبتالیان به ســویه جدید کرونا و افزایــش مرگ ومیرها، 
بر اســاس پیش بینی وزارت بهداشت می توان کشور را در 
آغاز درگیری موج هفتم این ویروس دانست. آمار فزاینده 
مبتالیان موجب شــده بــار دیگر بیمارســتان ها در حال 

پرشدن از بیماران کرونایی باشد.
این اطالعیه می افزاید: بــدون تردید تنها راه برون رفت از 
شــرایط فعلی تمرکز دوباره بر رعایت دســتورالعمل ها و 
رویه های صادره ســتاد ملی مبارزه با کرونا اســت و حفظ 
سالمت عموم مردم و خانواده بزرگ اصناف در گرو اجرای 
بهینه این دستورالعمل ها و برخوردهای قانونی با متخلفان 
خواهد بود؛ بنابراین الزم است ضمن تأکید بر دریافت دوز 
ســوم و در موارد لزوم دوز یادآور واکســن کرونا، استفاده 
از ماســک و رعایت ســایر دســتورالعمل های بهداشتی 
در واحدهــای صنفی نیز در دســتور کار تمــام اتاق ها و 

اتحادیه های صنفی قرار  گیرد.
در این اطالعیه آمده اســت: میزان رعایت دستورالعمل ها 
در میان مردم و کســب وکارها هم اکنون بــه پایین ترین 
حــد خود رســیده و با مقــداری همراهــی در این برهه 
زمانی حســاس می تــوان کمک کرد تا دولــت مجبور به 
اعمــال محدودیت های دوباره برای فعاالن صنفی نشــود 
 کــه قطعاً موجب ضــرر و زیان مضاعف در کســب وکارها 

خواهد شد.
در این اطالعیه تاکید شده است: اتاق اصناف ایران با تقدیر از 
تالش ها، همکاری ها و اقدامات مؤثر و ارزشمند تمام روسای 
اتاق ها و اتحادیه های صنفی کشور، از خانواده بزرگ اصناف 
کشــور انتظار دارد تا با افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی 
در رعایت دســتورالعمل های بهداشتی موجب قطع زنجیره 
انتقــال این ویروس منحوس در جامعه و حافظ جان و مال 
خود و خانواده و همشــهریان شــوند، بدیهی است اتاق ها و 
اتحادیه های صنفی نیز با تشدید بازرسی، نظارت و برخورد 
قاطع و پلمب واحدهــای اندک خاطی، موجب ضمانت در 
اجرای بیش ازپیش رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی 

خواهند بود 

اجرای مرحله دوم  رزمایش عاشقان ثاراهلل 
با همت بسیج اصناف برای یاری نیازمندان

 رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعاالن اقتصادی کشور گفت: 
مرحله دوم رزمایش عاشــقان ثاراهلل با عنوان پویش کســبه حسینی با 

کمک اصناف و بازاریان برای کمک به نیازمندان راه اندازی شد.
غالمرضا حسن پور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس 
با اشــاره به اجرای مرحله دوم رزمایش عاشــقان ثاراهلل )ع( با عنوان 
)پویش کســبه حسینی(، اظهار داشت: از آغاز شیوع ویروس کرونا در 
کشــور که مقام معظم رهبری فرمودند »برای حمایت از اقشار نیازمند 
کمک های مومنانه در کشور راه اندازی شود«، بسیج اصناف نیز اقدامات 
خــود را آغاز کرد به طوری که بــا همکاری های اصناف و بازاریان این 

بخش از جامعه تقریبا در صف اول کمک های مومنانه بودند. 
وی افزود: در همان زمان بسیج اصناف با کمک اصناف و بازاریان اقدام 
به تهیه بســته های معیشــتی و تهیه اکسیژن  ســازهای خانگی کرد و 
همچنین اقداماتی را برای بخشش اجاره خانه های معوق و کمک هایی 

را به بیمارستان ها انجام داد. 
رئیس ســازمان بســیج اصناف، بازاریان و تجار کشور اظهار داشت: به 
دنبال این اقدامات در ســال گذشته بسیج اصناف پیشنهاد داد تا برای 
حمایت از اقشــار نیازمند رزمایشــی با عنوان عاشقان ثاراهلل راه اندازی 
شــود  و از این طریق برای کمک به اقشــار نیازمنــد با کمک اصناف 

اقداماتی انجام شود. 
حسن پور بیان داشت: سال گذشته بسیاری از اصناف و بازاریان از این 
رزمایش اســتقبال کردند و مقادیر بســیار زیادی جهیزیه و همچنین 

بسته های معیشتی و لوازم التحریر تهیه شد. 
رئیس ســازمان بسیج اصناف، بازاریان و تجار کشــور افزود: بنابراین 
امســال نیز با توجه به مشکالت معیشتی مردم و گرانی های اخیر مقرر 
شــد تا مرحله دوم رزمایش مذکور اجرایی شــود، تمرکز در این دوره 
تمرکز بر روی بســته های معیشتی اســت، به همین جهت پویشی با 
عنوان »پویش کســبه حســینی«  با شــعار هر واحد صنفی یک بسته 

معیشتی راه اندازی شد. 
رئیس ســازمان بسیج اصناف، بازاریان و تجار با اشاره به 
اینکه در کشور ۳ میلیون واحد صنفی وجود دارد، گفت: 
ما درخواست کرده ایم با همکاری اصناف و بازاریان یک 
و نیم میلیون بســته  معیشتی در طول ماه محرم تهیه و 

در بین نیازمندان توزیع شود. 
وی افــزود: برای تحقق این موضوع از ظرفیت مســاجد 
بازار، هیئت های مذهبی، انجمن های اسالمی، معتمدین 

و خیرین اصناف، استفاده خواهد شد. 
حســن پور گفت: از زمان شیوع کرونا تاکنون ۱۲۰ مرکز 
نیکوکاری در اصناف راه اندازی شــده اســت بنابراین از 

ظرفیت این بخش نیز استفاده خواهیم کرد. 
وی بیان داشــت: برای اطالع رســانی به این منظور، از 
ظرفیت رســانه، اصناف و حتی اطالع رســانی چهره به 
چهره بین کسبه اســتفاده می کنیم تا کسبه تشویق به 
شــرکت در این پویش شوند ضمن اینکه همواره کسبه 

در کارهای خیر پیشقدم بوده است. 
حســن پور در مــورد ارزش هر بســته معیشــتی بیان 
داشــت: پیشــنهاد داده ایــم تــا حداقــل ارزش هــر 
بســته ۵۰۰ هــزار تومــان و با محتویاتــی مانند برنج، 
روغــن، ماکارونــی، رب گوجــه فرنگــی و حبوبــات 
تهیه شــود؛ این بســته های معیشــتی در اســتان ها و 

 شهرســتان های مربوطــه تهیــه و بــرای تهیه آن در تهــران تمرکز 
نشده است.

رئیس ســازمان بســیج اصناف، بازاریان و تجار بیان داشت: این طرح 
به یاری خدا و سیدالشــهدا از روی ۸ محرم الحرام یعنی روز شــنبه ۱۵ 
مرداد از کرمانشــاه آغاز می شــود و به مرور هر استانی یک روز را برای 
توزیع بسته های معیشتی که جمع آوری کرده یا خو اهد 

کرد انتخاب می کند. 
وی گفت: اجرای این طرح تا روز ششــم شــهریور   ادامه 
خواهد داشت ضمن اینکه در این روز ضمن گرامیداشت 
هفته بســیج در مراســمی با حضور مسوالن از خیرین 

اصناف و بازار تجلیل می شود.
وی بیان داشــت: امیدواریم پویش کســبه حســینی 
بــا همکاری همه اصنــاف به خوبی اجرایــی و با انجام 
چنیــن اقدامــی ایــن پیــام را بــه جهانیــان مخابره 
 کنیــم که باوجود همه مشــکالت بین مــردم همدلی 

وجود دارد. 
حســن پور در مورد شناســایی افــراد نیازمند نیز بیان 
داشت: براســاس بانک اطالعاتی که بسیج اصناف از دو 
ســال پیش در اختیار دارد توزیع بســته های معیشتی 

انجام می شود. 
وی افزود: بســیاری از افــراد نیازمند  که اســامی آنها 
در بانــک اطالعاتــی بســیج اصناف ثبت شــده تحت 
پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی نیســتند، این افراد 
توســط پایگاه های محلی شناســایی شــده اند و توزیع 
 کمک هــا و بســته های معیشــتی در بین آنهــا انجام 

خواهد شد 

از آغاز شیوع 
ویروس کرونا در 

کشور که مقام 
معظم رهبری 

فرمودند »برای 
حمایت از اقشار 

نیازمند کمک های 
مومنانه در کشور 
راه اندازی شود«، 

بسیج اصناف 
نیز اقدامات 

خود را آغاز کرد 
به طوری که با 
همکاری های 

اصناف و بازاریان 
این بخش از جامعه 
تقریبا در صف اول 
کمک های مومنانه 

بودند
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اخبــــــار 6 میلیارد مترمکعب آب رهاورد بارش های تابستانی:

مدیریت منابع آب 
در دولت سیزدهم متحول شده است

 تهران- ایرنا- بارندگی های اخیر زمینه ایجاد ذخیره ســازی آب معادل 
۶ میلیارد مترمکعب را فراهم کرده که این موضوع به صورت ســطحی و 
زیرزمینی در مخازن ذخیره شــده و هر لیتر آن با وسواس خاصی صرف 

آبادی کشور خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری ایرنا، سیل همواره واژه منفوری 
اســت که بیــان آن با یادآوری خاطرات منفی همراه می شــود، البته با 
استقرار سامانه های هشداری دقیق و اجرا مطابق دستورالعمل ها توسط 
مسئوالن، دستگاه های اجرایی و مردم می توان از خسارات مالی و جانی 
ســیل به شدت کاست، اما توجه به نقاط منفی بارش های شدید نباید از 

انتشار نقاط مثبت آن جلوگیری کند.
یکــی از مهم ترین نقاط مثبت بارش هــای اخیر مهیا کردن حجم قابل 
توجهی آب برای منابع آبی تشــنه کشــور است. بر اساس آمار موسسه 
تحقیقــات آب، با توجه به روند بارش های مردادماه در طول ۵۳ ســال 
گذشــته پیش بینی می شد، کشور در این بازه زمانی ۳.۸ میلیمتر بارش 
به طور سراســری دریافت کند. حال با وجود گذشت ۱۱ روز از مردادماه 
ســال ۱۴۰۱، شاهد وقوع ۱۴.۶ میلیمتر بارندگی در پهنه وسیع کشور 
هســتیم؛ به معنای دیگر در مردادماه امســال نزدیک به ۴ برابر متوسط 

بلندمدت شاهد بارش باران در ایران بوده ایم.
  اضافه شــدن ۶ میلیارد مترمکعب آب به صورت ســطحی و 

زیرزمینی
طبیعتــاً با توجه به دمای باالی و همچنین تبخیر و تعرق صورت گرفته، 
همه بارش ثبت شده کشور به منابع آب قابل دسترس تبدیل نمی شود، 
اما بر اساس برآورد انجام شده با توجه به اطالعات ارائه شده توسط شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، بارش باران در روزها گذشته زمینه ایجاد ظرفیت 
)ذخیــره( آبی معادل ۶ میلیــارد و ۱۵ میلیون مترمکعب را فراهم کرده 
اســت. با توجه به دســتور وزیر نیرو مبنی بر تمرکز صنعت آب به منظور 
ذخیره ســازی حداکثر منابع حاصل شــده از باران، این میزان آب فراهم 
شده بر اساس اطالعات پایش شده ورودی سدهای کشور از تاریخ شروع 
بارش ها در فصل تابســتان، یک میلیارد و ۲۸۸ میلیون مترمکعب آب به 
ذخیره ســدهای کشور به صورت آب سطحی اضافه کرده است که ۳۱۸ 

میلیون مترمکعب از این عدد مرتبط با بارش های چند روز گذشته است.
عالوه بر این، ۴ میلیارد و 7۲7 میلیون مترمکعب دیگر نیز به دو صورت 
آب زیرزمینی به ســفرهای منابع آبی اضافه شــده و یا در قالب حق آبه 
محیط زیســت حجم تاالب ها، آبگیرها و سایر محل های ذخیره طبیعی 

آب را سیراب کرده است.
  مدیریت منابع آب در دولت قبل بدون ضابطه بود

یکــی از مهم ترین مشــکالت مدیریت منابع آبی کشــور در دولت های 
گذشــته مسئله نداشــتن ضابطه دقیق در رهاسازی منابع آبی سدهای 
کشور بوده است. مسئله ای که با روی کارآمدن دولت جدید و همچنین 
تغییر ریل سیاست گذاری وزارت نیرو در حوزه زیرساخت های برق و آب 
با تغییر روبرو شده و حکمرانی موثر آب به عنوان مرجع مدیریت در این 

حوزه استقرار پیدا خواهد کرد.
  تاکید وزیر نیرو بر مدیریت دقیق منابع آبی

ایــن موضــوع در صحبت های وزیــر نیرو نیز جایگاه ویژه ای داشــته و 
محرابیان در حاشــیه بازدید از موسسه تحقیقات آب به مسئله اصالح و 
تقویت حکمرانی منابع آب در کشــور اشاره کرد و گفت: »در چارچوب 
اصالح استقرار نظام حکمرانی آب طی شش ماه گذشته، مدیریت سدها 

متحول شده است.«
با توجه به این سخنان وزیر نیرو زمانی دقیق می شود که بدانیم، خروجی 
سدهای کشور در سال آبی جاری تا تاریخ ۱۰ مردادماه سال ۱۴۰۱، ۲۰ 
درصد کمتر از ســال گذشــته بوده، در حالی که ورودی آب این سدها ۵ 

درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته اضافه شده است.
  هر لیتر آب باید صرفه آبادانی کشور شود

در حقیقت با توجه به شــرایط خشکســالی به وجود آمده، وزارت نیرو 
استقرار نظام حکمرانی منابع آب صیانت از این مایع حیات را در اولویت 
کار خــود قرار داده و بر خالف دولت قبل جلوگیری از رهاســازی بدون 

ضابطه آب به خط قرمز تبدیل شده است.
با توجه به این آمار و ارقام انتظار می رود، منابع به دست آمده از بارش های 
ســنگین مردادماه به بهترین شیوه مدیریت شده و هر لیتر از این منابع 

آبی صرف آبادانی کشور شود 

مدیر کل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توانیر
اعالم کرد:

برآوردهای اولیه چند ۱۰۰میلیاردی 
خسارت سیل

 صادقــی، مدیــر کل دفتر مهندســی و راهبری شــبکه توانیر 
درخصوص برآورد اولیه از میزان خســارت اســتان های درگیر 
ســیل گفت: برآوردهای اولیه چند صد میلیارد خسارت را نشان 

می دهد.
به گزارش بازار، مدیر کل دفتر مهندســی و راهبری شبکه توانیر، 
ضمن بیان اینکه معموال خســارات وارده، خســارات ثانویه هم 
هســتند، گفت: این خســارات مدتی طول می کشد که به طور 

دقیق احصا بشود که قطعا بیشتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه صنعت برق نســبت به تامین منابع و پشتیبانی 
های الزم از شــرکت های توزیع نیــروی برق خود، اقدام خواهد 
کرد، افزود: خســارت در رابطه با توزیع است که البته شبکه های 
انتقال و فوق توزیع هم، جداگانه خســارت هایی را دریافت کرده 
اند. بیشــتر استان های جنوبی به شکل گسترده تری در معرض 
سیالب قرار گرفتند که شامل استان های سیستان و بلوچستان، 
کرمان، هرمزگان، فارس و تا حدودی خوزستان و بوشهر می شود.

مســعود صادقــی، اضافه کرد: کار کردن با برق، واجد یکســری 
مالحظات و رعایت نکات ایمنی اســت، خصوصا زمانی که شبکه 
ها در معرض بحران های مختلف از جمله زلزله و ســیل و ... قرار 
می گیرند. در جاهایی که آبگرفتگی هایی اتفاق می افتد، شــبکه 
ها و تاسیســات که از فلز هستند مثل تابلوهای برق و پست های 
برق، باید از نزدیک شدن و لمس بدنه های فلزی خودداری شود.

وی گفت: بعضا پایه ها دچار نشســت و ســقوط می شوند که این 
موارد را بایستی با قید فوریت اطالع رسانی کنند، خصوصا زمانی 

که منازل و اماکن کاری دچار آبگرفتگی می شود.

مدیر کل دفتر مهندســی و راهبری شبکه توانیر در پایان با اشاره 
به شــماره ۱۲۱ که شــماره اتفاقات عملیات برق هست، گفت: 
همکاران به شــکل ۲۴ ساعته برای امدادرسانی در خدمت مردم 
هســتند تا ضمن برقراری ایمنی در محــل، توصیه های الزم را 

بکنند 
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اخبــــــار
سازمان هواپیمایی : سایت های غیرمجاز فروش 

بلیت هواپیما را می بندیم:
تخلف دفاتر خدمات مسافرت هوایی 

وش دالری بلیت در فر
 رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان قیمت بلیت فروخته 
شده توســط ایرالین ها بر اســاس نرخ های مصوب است، گفت: 
برخی از تخلفات توســط سایت های فروش غیررسمی انجام می 

شود.
به گــزارش خبرنــگار اقتصــادی خبرگزاری تســنیم، محمد 
محمدی بخــش در نشســت ارتقا ســطح خدمات به مســافران 
هوایی، ســاماندهی و کاهش تاخیرات پروازهای داخلی با اشاره 
بــه نظارت بر قیمــت  بلیت هواپیمــا، اظهار کــرد: بلیت های 
فروخته شده توسط ایرالین ها براساس نرخ های مصوب بر روی 
ســایت سازمان و انجمن شــرکت های هواپیمایی به فروش می 
 رســد و برخی از تخلفات توسط ســایت های فروش غیررسمی

انجام می شود.
وی با بیان اینکه ســازمان هواپیمایی کشــوری به دنبال بســتن 
ســایت های غیرمجاز فروش بلیت اســت، افزود: با ســایت های 
غیرمجاز که نســبت به فروش بلیت خــارج از نرخ مصوب اقدام 
کننــد برخورد قاطع صورت خواهــد گرفت تا به زودی از صحنه 

فروش بلیت حذف شوند.  
محمدی بخش گفت: آســیب هایی که در جلسه امروز احصا شد 
به بخش حاکمیت و بخش های اســتاندارد مربوط نمی شــود و 
متاسفانه بسیاری از افراد با دسترسی های متعدد اقدام به فروش 
بلیــت هواپیما می کنند، بنابراین از مردم درخواســت می کنیم 
برای تهیه بلیت به سایت شرکت های هواپیمایی و یا مراکز فروش 

مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری مراجعه کنند.
 وی با اشاره به پایش مستمر سازمان هواپیمایی کشوری از مراکز 
فروش بلیت، افزود: در صورت مواجه به هر گونه گرانفروشی بلیت 
هواپیمــا، تعلیق، حذف مســیر و کاهش پروازهای خارجی برای 
شــرکت های هواپیمایی از جمله عوامل بازدارنده ای اســت که 

توسط سازمان هواپیمایی کشوری اعمال می شود.
جابری معاون سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: در این جلسه 
که با هدف رسیدگی به افزایش قیمت های بلیت و سایر مشکالت 
موجود در این زمینه تشکیل شد، نظرات شرکت های هواپیمایی 
دریافت و مشــکالت موجــود در صنعت حمل ونقل هوایی مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی افــزود: در این جلســه عنوان کردیم کــه هیچ گونه افزایش 
قیمتی خارج از تعرفه مورد قبول نیســت و در صورت مشــاهده 
عرضــه بلیت خارج از تعرفه با دفاتر خدمات مســافرت هوایی و 

شرکت های هواپیمایی برخورد خواهیم کرد.
جابــری تصریح کــرد: با رصدهای صورت گرفتــه طی روز های 
گذشــته بلیــت هواپیمــا با نرخ هــای مختلفی بــه فروش می 
 رســید امــا از امــروز تقریبا نرخ ها یکســان و به حــد متعارف 

رسیده است.
معاون ســازمان تعزیــرات حکومتی در خصــوص فروش بلیت 
به صــورت دالری به اتبــاع خارجی گفت: براســاس تحقیقات 
صــورت گرفته فــروش بلیت به صــورت دالری توســط دفاتر 
خدمات مســافرت هوایی انجام شــده اســت نه شــرکت های 
هواپیمایی. اما در صورت عدم رعایت این امر توســط شــرکت ها 
 یــا آژانس هــا تا ده برابر میزان افزایش قیمــت ها جریمه لحاظ 

خواهد شد 

مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشگری خبر داد:

برگزاری مدرسه تابستانی گردشگری ۱۴۰۱
 مدیــرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشــگری خبر داد: 
»ثبت نام دور ه های آموزشی مدرسه تابستانی گردشگری ۱۴۰۱ با هدف 
تعلیم نیروی انسانی شاغل و یا عالقه مند به فعالیت در صنعت گردشگری 

از تاریخ ۱۲ مردادماه جاری آغاز می شود.«
به گزارش اداره کل روابط عمومی و اطالع رســانی، زاهد شــفیعی امروز 
سه شنبه ۱۱ مردادماه ۱۴۰۱ با بیان این خبر گفت: »فراهم کردن امکان 
دسترســی به آموزش های کاربردی برای فعاالن صنعت گردشــگری 
و کســانی کــه قصــد ورود به این حــوزه را دارنــد، اصلی ترین وظیفه 
آموزش های کوتاه مدت گردشگری محسوب می شود. در همین راستا با 
هدف افزایش مهارت های نیروی انســانی شاغل در این حوزه، برگزاری 
دوره های آموزشی در قالب »مدرسه تابستانی گردشگری« سال ۱۴۰۱، 
در دســتور کار معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 

صنایع دستی قرار گرفته است.«
او افزود: »ثبت نام این دوره ها که شرکت در آن ها برای همه افراد فعال در 
بخش گردشگری اعم از راهنمایان، فعاالن گردشگری روستایی، مدیران 
اقامتگاه های بوم گردی، دانشجویان و سایر عالقه مندان به این آموزش ها، 
آزاد و رایگان اســت، از تاریخ ۱۲ مرداد ماه آغاز می شــود و متقاضیان 
می توانند با مراجعه به نشــانی اینترنتی education.mcth.ir برای 

شرکت در دوره ها نام نویسی کنند.« 
مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشــگری با بیان اینکه 
آغاز شــروع کالس ها که به صورت مجازی برگزار می شود ۲۲ مردادماه 
جاری خواهد بود، یادآور شــد: »این برنامه شــامل چهار دوره آموزشی 
مســتقل از یکدیگر و با موضوعات مختلف است که مخاطبان می توانند 
در یک یا چند دوره شــرکت کرده و پس از پایان دوره، گواهینامه مورد 
تأیید دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشگری را دریافت کنند.«

شفیعی ادامه داد: »برگزاری دوره های مذکور به  صورت برخط این طور 
خواهد بود که در هر دوره اســاتید با تجربه، مهم ترین مباحث کاربردی 
موردنظــر را برای فراگیران شــرح داده و در جلســه پایانی نیز یکی از 
افــراد موفق در زمینــه مرتبط با موضوع، به بیــان تجربیات خود برای 

شرکت کنندگان دوره می پردازد.«
به گفتــه مدیرکل دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشــگری 
عناوین دوره های آموزشی مدرسه تابستانی گردشگری ۱۴۰۱ عبارتند 
از چهــار دوره مجزا شــامل تولید محتوای بــه روز و کارآمد در عرصه 
گردشــگری، مالحظات بــه روز راهنمایی گردشــگران ورودی ایران، 
اقامتگاه بوم گردی؛ از ایده تا برند و توســعه پایدار گردشگری روستایی 

با مشارکت جوامع محلی 

کشف سازه ای تاریخی حین خاک برداری برای ایجاد استخر در زاوه
میراث فرهنگــی،  اداره  رئیــس    
گردشــگری و صنایع دســتی تربت 
حیدریه و زاوه از کشف بقایای اثری 
تاریخی حین خاک برداری توســط 
بخش خصوصی در شهرســتان زاوه 

خبر داد.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی و 
اطالع رســانی، علی محمدی امروز 
سه شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ با اعالم 

این خبر افزود: »برابر گزارش مردمی، بازدید نیروهای یگان حفاظت 
اداره و هماهنگــی صــورت گرفته با نیروهــای انتظامی و امنیتی 
شهرستان، از ادامه کار در محل جلوگیری و بررسی های الزم برای 
تعیین نوع، کاربرد و قدمت این اثر تاریخی توسط کارشناسان اداره 

میراث فرهنگی در دست اقدام است.«
رئیــس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی تربت 
حیدریه و زاوه تصریح کرد: »برابر ضوابط و بخشــنامه های ابالغی، 
تمام مســتحدثات و ساخت و سازها در ســطح روستاها و شهرها 
باید با اســتعالمات ادارات مرتبــط به ویــژه اداره میراث فرهنگی 

صــورت گیرد که تاکنــون از طریق 
این استعالم ها بیش از ۱۰ اثر جدید  
شناسایی شده است .« محمدی ادامه 
داد: »خوشبختانه با همکاری بسیار 
شایســته نیروهای امنیتی انتظامی، 
قضایی و نیروهای بسیج شهرستان، 
به حفظ میراث فرهنگی بسیار خوب 
توجه شده و این همدلی ها باعث شده 
تا همه دستگاه های دولتی، غیردولتی 
و عموم شــهروندان خود را برای صیانت و برخــورد با تخریبگران 
میراث فرهنگی شریک و دخیل بدانند.« او اظهار کرد: »گزارش های 
مردمی درباره تعرض و تخریب آثار تاریخی، نشــان دهنده حساس 
شــدن مردم در چند سال گذشته، نسبت به داشته های فرهنگی و 
تاریخی است و مردم برای حفظ و حراست از تاریخ و هویت در کنار 

دستگاه ها و نهادهای دولتی حضور پررنگی داشته اند.«
در شهرســتان های  تربت حیدریه و زاوه بیش از ۴۵۰ اثر تاریخی و 
گردشگری شناسایی شــده که از این تعداد ۸۵ اثر در فهرست آثار 

ملی به ثبت رسیده است


