
خبر خبر
بزرگترین مشکل این روزهای بورس

سرمایه حقیقی برای چهارمین روز متوالی 
از بورس خارج شد

در جریان معامالت روز گذش��ته 49 نماد در صف خرید و 91 س��هم نیز در 
صف فروش قرار داشتند.

به گزارش فارس، بورس در حالی نیز با کاهش در ش��اخص ها روبرو شد که 
س��رمایه حقیقی برای چهارمین روز متوالی از بازار س��هام خارج شد و همین 

مساله نگرانی تحلیلگران را به همراه داشته است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند بازار سرمایه زمانی راه خود را پیدا می  کند 
که خیال س��رمایه  گذران از دخالت  های خارجی در آن راحت باش��د. یعنی 
ب��ورس نیز همانند دیگ��ر بازار ها تغییر پی در پی قواع��د و قوانین را به خود 
نبیند. در چنین وضعیتی می توان س��رمایه گذاران را ترغیب به ورود پول به 

بورس کرد.
حمید دس��تجردی، کارشناس بازار سرمایه درباره علل خروج پول از بورس 
گفت: بازار س��رمایه توانایی جذب نقدینگی را از دس��ت داده و همین مساله 
در نهایت منجر به خروج پول از بورس ش��ده است و بازارهای موازی در حال 
جذب پول های خارج شده از بازار سهام هستند که این موضوع می تواند زنگ 

خطر را برای بورس و اقتصاد کشور به صدا در بیاورد.
وی ادامه داد: بازار س��رمایه به طور سنتی جاذب نقدینگی است و بازار های 
مالی در رقابت با بازار های کاال و خدمات، بخشی از نقدینگی را جذب می کنند 
و ای��ن نقدینگی می تواند جذب حس��اب های جاری کارگزاری ها ش��ده و آثار 
تورمی آن خنثی ش��ود و البته قیمت سهام و قیمت دارایی  ها در بازار سرمایه 

می تواند افزایش پیدا کند.
این کارش��ناس تاکید کرد: روش هایی مانند برداشت از صندوق توسعه ملی 
برای حمایت از بازار سرمایه توسط دولت اشتباه بوده و این مساله تنها باعث 
ایجاد توقع در میان سهامداران شده است. با توجه به حجم بورس برداشت از 
صندوق توسعه ملی با توجه به دالری بودن آن تنها می تواند منجر به افزایش 
پایه پولی و تورم ش��ود. در معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام شرکت صنعتی دریایی ایران، شستا و شرکت ملی صنایع مس ایران 
اختصاص داش��ت  و سهم های سرمایه گذاران دانایان، ایران خودرو دیزل، ریل 
پرداز سیر بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. در جریان معامالت 49 نماد  
در صف خرید و 91 س��هم نیز  در صف فروش قرار داش��تند. مجموع ارزش 
صف های خرید با رش��د 6 درصدی به 152 میلیارد تومان رس��ید و مجموع 

ارزش صف های فروش 10 درصد افزایش یافت و 205 میلیارد تومان بود.

شورای رقابت ورود می کند
 انحصار تاکسی های اینترنتی شکسته می شود

نایب رییس شورای رقابت از ورود این شورا به انحصار تاکسی های اینترنتی 
خب��ر داد. به گ��زارش صنایع، محم��ود دودانگه درباره انحصار تاکس��ی های 
اینترنت��ی، اظهار داش��ت: با عنایت ب��ه اینکه در بازار تاکس��ی های اینترنتی، 
بازیگران کمی در بازار حضور دارند و س��هم بازاری عمده در اختیار دو بازیگر 
اصلی است، این موضوع می تواند مصداق بازار انحصاری باشد و شورای رقابت 
ب��ه آن ورود کند.   موضوع دیگر مطروحه، درخواس��ت ش��رکت فرابورس از 
شورای رقابت برای بررسی وضعیت انحصار یکی از تاکسی های اینترنتی دارای 
سهم عمده بازار است. پیرو ضوابط بورس ایران و تصمیمات هیات مدیره آن، 
ش��رکت های استارتاپی برای ورود به بورس/ فرابورس، باید از منظر انحصاری 
بررس��ی شوند. نایب رییس شورای رقابت در پایان، خاطرنشان  کرد: بر همین 
اس��اس ش��رکت فرابورس طی مکاتبه ای، از ش��ورای رقابت خواست وضعیت 
انحصار این تاکسی اینترنتی را با توجه به قوانین مرتبط با فصل نهم اصل 44 
قانونی اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، بررسی و اعالم کند

پایان دوره معامالتی قراردادهای 
اختیار معامله دارا یکم

دوره معامالت��ی قراردادهای اختیار معامله دارا یکم در سررس��ید 
شهریور ماه به پایان رسیده است. به گزارش فارس، بر اساس اطالعیه 
ش��رکت بورس اوراق بهادار ته��ران، نکات مه��م درخصوص اعمال 
قرارداده��ای این نماد پای��ان دوره معامالتی دارا یکم در سررس��ید 
ش��هریور 1401 مطابق "دستورالعمل معامالت قرارداد اختیارمعامله 
در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، مصوب 26/02/1۳9۷ 
هیئت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار" به ش��رح زیر است: 1- 
دارندگان موقعیت باز خریدی که مایل به تسویه فیزیکی قراردادهای 
خود می باش��ند، باید پس از دریافت پیغام از سامانه برخط مبنی بر 
امکان ارسال درخواس��تهای اعمال، نسبت به ارسال درخواست های 
تس��ویه فیزیکی خود از طریق س��امانه برخط اقدام کنند. همچنین 
در زمان تس��ویه فیزیکی، دارندگان موقعیت باز فروش به طور پیش 
ف��رض، متعهد به تس��ویه فیزیکی همه موقعیت ه��ای باز خود می 
باش��ند. از آنجایی که اعمال قراردادها به صورت غیرخودکار اس��ت، 
مسئولیت عدم اعالم درخواس��ت اعمال، بر عهده مشتری است. 2- 
آن دس��ته از دارن��دگان موقعیت باز خرید که در سررس��ید نقدی، 
امکان تس��ویه نقدی برای شان وجود نداشته است، در صورت تمایل 
می توانند مجدداً در زمان تس��ویه فیزیکی و در مهلت زمانی تعیین 
شده، درخواست تسویه فیزیکی خود را از طریق سامانه برخط ارسال 
کنند. ۳- در تس��ویه فیزیکی، امکان اعمال قرارداد اختیار معامله به 
میزان کس��ری از اندازه قرارداد وج��ود ندارد.4- از آنجایی که اعمال 
به روش تس��ویه فیزیکی برای همه قراردادها اعم از »در سود«، »بی 
تف��اوت« و »در زیان« قابل انجام می باش��د، ل��ذا دارندگان موقعیت 
باز خرید باید در س��امانه اعمال، موافقت خود را با تس��ویه فیزیکی 
این قراردادها اعالم کنند. 5- در تس��ویه فیزیکی، گزینه ای با عنوان 
»موافقت با اعمال حداکثری« تعبیه ش��ده است. مشتری با انتخاب 
این گزینه اعالم می کند که در زمان تس��ویه فیزیکی، موافق اعمال 
همه موقعیتهای باز خود است. 6- به مقدار موجودی دارایی پایه در 
کد معامالتی فروش��نده اختیار خرید تسویه به صورت فیزیکی انجام 
ش��ده و مابقی موقعیتهای تخصیص یافته بر اس��اس آخرین قیمت 
مبنای دارایی پایه در سررس��ید فیزیکی، تسویه نقدی می شود. ۷- 
در صورت نکول دارندگان موقعیت باز فروش، قرارداد اختیار معامله، 

تسویه نقدی شده و مشمول جریمه خواهد شد. 

معاون وزیر را ه و شهرسازی خبر داد:
تهاتر خانه های ویالیی با مسکن 

بافت های فرسوده
معاون مس��کن و ساختمان گفت: با استفاده از ظرفیت سازمان ملی 
زمین در بافت های فرس��وده امکان تهاتر مسکن یک طبقه ویالیی به 
صورت کلید به کلید با مس��کن در بافت های فرس��وده فراهم است. به 
گزارش از پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی؛ هادی عباس��ی اصل 
گفت: با اس��تفاده از ظرفیت س��ازمان ملی زمین در بافت های فرسوده 
ام��کان تهاتر مس��کن یک طبق��ه ویالیی به صورت کلی��د به کلید با 
مس��کن در بافت های فرسوده فراهم است. وی افزود: اولویت وزارت راه 
و شهرسازی یک طبقه سازی است و مدیران راه و شهرسازی استان ها 
برای ساخت مسکن یک طبقه اختیار دارند و این اختیارات در شهر های 
زیر 50 هزار نفر جمعیت ابالغ ش��ده اس��ت. به گفته معاون مسکن و 
ساختمان، در روستا ها به افراد مجرد به شرط تأهل و تعهد، بنیاد مسکن 

زمین به صورت اجاره ای با هزینه صفر اختصاص خواهد داد

رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
کمیس�یون ام�ور داخلی مجلس ب�ا حداکثر 
دق�ت و موش�کافی کام�ل، تمام�ی زوای�ای 
پرون�ده ی درگذش�ت مهس�ا امین�ی را در 
س�ریع ترین زمان ممکن به اطالع نمایندگان 
و مردم ش�ریف ایران برس�اند، گفت: از روز 
اول، ریی�س جمهور محت�رم، دولت، مجلس 
و ق�وه قضاییه مجدانه پیگیر علل این حادثه 
و مش�خص ش�دن مقصرین بوده اند و زمان 
نش�ان خواه�د داد که اعتماد مردم درس�ت 
بوده و همه دس�تگاه های کش�ور در پیگیری 
ای�ن مس�أله کوچکترین اغماض�ی نخواهند 

کرد.
ب��ه گزارش خان��ه ملت، محمدباق��ر قالیباف در 
نشست علنی مجلس گفت: درگذشت خانم مهسا 
امینی داغی بر دل های ما گذاشت و از ساعات اول 

اط��الع نمایندگان از وقوع حادث��ه، ارکان نظارتی 
مجلس با حساس��یت تمام، فرایند رس��یدگی این 
حادثه را در دس��تور کار خود قرار دادند. اینجانب 
مج��ددا تاکی��د می کنم ک��ه رس��یدگی دقیق و 
اطالع رس��انی تمام��ی ابعاد پرونده ی درگذش��ت 
ایشان، ضروری اس��ت؛ الزم است کمیسیون امور 
داخلی مجلس ش��ورای اس��المی با حداکثر دقت 
و موش��کافی کام��ل تمامی زوایا، در س��ریع ترین 
زمان ممکن نتیجه کارشناسی خود را برای اطالع 

نمایندگان و مردم شریف ایران گزارش کند.
وی اضاف��ه ک��رد: همچنین کمیس��یون مذکور 
وظیفه دارد عالوه بر بررس��ی مصداقی درگذشت 
مرحومه مهسا امینی، برای جلوگیری از تکرار این 
قبیل موارد، فرایندها و ش��یوه ی اجرا در گش��ت 
های امنی��ت اخالقی فرمانده��ی کل انتظامی را 
مورد بررسی قرار دهد تا برای رفع شدن اشکاالت 

موجود در چگونگی اجرای آن، اقدام شود.
قالیباف افزود: متاس��فانه دس��تگاه های متعدد 
فرهنگ��ی و اجتماع��ی در مقوله حج��اب وظایف 
ایجابی خود را به درس��تی انج��ام نمی دهند، در 
چنین شرایطی مواجهه با هنجارشکنی ها، نیاز به 
برنامه ریزی دقیقتر با ضوابطی روش��ن و استفاده 
از نیروه��ای آموزش دیده، توس��ط فرماندهی کل 
انتظامی دارد تا با مسئولیت پذیری کامل، از اعمال 
سلیقه های شخصی و خطاهای فردی و سیستمی 
جلوگیری نماید و این اقدامات مورد پذیرش عموم 

مردم عزیز و نجیب ایران قرار گیرد.
رئیس قوه مقننه کش��ورمان ادامه داد: انش��ااهلل 
مجلس هم این اتفاق را برای روشن شدن موضوع و 
اصالحات مورد نظر ساختارها و فرایندها، رسیدگی 
می کند و مردم نیز اجازه هرنوع سوءاستفاده را به 

دشمنان و همراهان آنان نخواهد داد.

و   SMA بیم�اران  از  جمع�ی 
خانواده های آنها نس�بت به تأخیر 
در توزیع داروهای وارداتی مربوط 
به ای�ن بیماری در برابر س�ازمان 

غذا و دارو اعتراض کردند.
»ابراهی��م رحیمی��ان« عضو هیئت 
مدی��ره انجم��ن حمای��ت از بیماران 
SMA در گفت وگو ب��ا خبرنگار ایلنا 
با اش��اره به تجمع جمعی از بیماران و 
خانواده ه��ای آن ها در اعتراض به عدم 
توزیع داروگفت: بیش از یک ماه است 

که داروی مورد نیاز این بیماران وارد 
کش��ور ش��ده اس��ت، به بهانه تدوین 
پروتکل برای تعیین اثر بخش��ی دارو 
هنوز اقدام��ی برای توزی��ع آن انجام 

نشده است.
وی افزود: تدوین پروتکل اثربخشی 
دارو ب��رای زمانی اس��ت که هنوز این 
دارو وارد نش��ده و در ح��ال خرید آن 
هس��تند، هم��ان زم��ان ه��م انجمن 
SMA این موضوع را به س��ازمان غذا 
و دارو یادآور ش��د؛ ام��ا این کار انجام 

نشد.
وی اف��زود: در حال حاض��ر داروها 
وارد کش��ور ش��ده و توق��ع بیماران و 
خانواده ه��ای آن ها این اس��ت که این 
داروها با توج��ه به نیاز بیماران توزیع 
شوند و تأخیری در این رابطه صورت 
نگی��رد. رحیمیان بیان ک��رد: آمپول 
اسپینرازا و شربت خوراکی رسیدیپالم 
دو دارویی هس��تند که توسط سازمان 

غذا و دارو وارد کشور شده اند.
رحیمیان تأکی��د کرد: هرچه فاصله 

ابتال تا درمان کوتاه تر باشد، اثربخشی 
دارو ممکن است بیشتر باشد و هرچه 
درمان دیرتر آغاز ش��ود، ممکن است 

اثربخشی دارو کمتر باشد.
وی در رابط��ه ب��ا تع��داد بیم��اران 
SMA اظه��ار ک��رد: تا ام��روز حدود 
۷40 بیمار زنده را شناسایی کرده ایم، 
اما احتماال تعداد مبتالیان حدود هزار 
و 500 بیمار باش��ند. نرخ ابتال به این 
بیماری در کشورهای مختلف متفاوت 

است.

وزیر ارتباط�ات و فناوری اطالعات گفت: برای 
تحق�ق دول�ت چاب�ک و کارآم�د و از بین بردن 
زمینه فس�اد چاره ای جز حرکت به سمت دولت 

الکترونیک نداریم.
ب��ه گزارش مهر، عیس��ی زارع پ��ور در صحن علنی 
مجل��س با ارائه گزارش��ی ب��ه نماین��دگان گفت: اگر 
بخواهیم دولت را چابک و کارآمد کنیم و زمینه فساد 
را از بی��ن ببریم چ��اره ای نداریم جز آنکه به س��مت 
الکترونیک��ی کردن دول��ت برویم. ای��ن موضوع یکی 
از مس��ائل مهمی اس��ت که رئیس جمهور به صورت 
هفتگ��ی آن را پیگیری می کن��د و بر تحقق آن تأکید 

دارد.
وی تصری��ح ک��رد: علیرغ��م تم��ام تالش هایی که 

ص��ورت گرفته در ح��ال حاضر ش��رایط مطلوبی در 
زمین��ه الکترونیکی ش��دن نداریم. براس��اس آخرین 
آمار، شاخصی که میزان الکترونیکی شدن و استقبال 
مردم از این خدمات را نش��ان می دهد، برای کشور ما 
رتبه ۸9 اس��ت؛ همچنین ش��اخص دیگری که میزان 
مش��ارکت الکترونیکی را بیان می کند برای کشور ما 

رتبه 11۸ است.
زارع پور گفت: وعده من در آغاز کار این بود که این 
شاخص ها در طی 4 سال دست کم ۳0 پله ارتقا داده 
شود. البته این کاری نیست که صرفاً وزارت ارتباطات 
انجام دهد. بلکه همه ارکان دولت باید در رقم خوردن 

این اتفاق بزرگ همراهی کنند.
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه به دنب��ال راه اندازی دولت 

هوش��مند هس��تیم، خاطرنش��ان کرد: تفاوت دولت 
هوش��مند و الکترونی��ک در آن اس��ت ک��ه در دولت 
الکترونی��ک می توان همی��ن فرآیندهای معمول را به 
ص��ورت غیرحضوری انجام داد ام��ا باید همان فرآیند 
س��ابق طی ش��ود و همان مدارک ارس��ال شود اما در 
دولت هوش��مند در پی آن هس��تیم همه بخش های 
دولت به هم متصل و لینک ش��وند و اطالعات خود را 

با یکدیگر به اشتراک بگذارند.
زارع پ��ور ادامه داد: دس��تگاه ها مبتنی بر اطالعاتی 
که از مردم وجود دارد بتوانند به امور رسیدگی کنند. 
برای مثال اگر مدرک کارشناسی الزم باشد با ثبت کد 
مل��ی بتوان به مدرک دسترس��ی پیدا کرد و نیازی به 

ارسال و یا ارائه اصل مدرک وجود نداشته باشد. 

رییس مجلس:  
موضوع مهسا امینی تا اصالح ساختارها دنبال می شود

تجمع بیماران SMA در اعتراض به نبود دارو

وزیر ارتباطات:
دولت الکترونیک زمینه فساد را از بین می برد

رییس مرکز اطالعات مالی :

 خودروسازی مستعد 
پولشویی است

رییس مرکز اطالعات مالی با بیان اینکه متاسفانه به غیر از نظام 
بانکی کشور دیگر حوزه های اقتصادی در مسیر مبارزه با پولشویی 
فعال نبودند، گفت: ما مشکلی از نظر داده های خام نداریم اما به 

 صفحه  6دلیل نقص در فرآیند تبدیل داده به اطالعات،...
ایالن ماسک:

 استارلینک برای ارائه اینترنت 
ماهواره ای در ایران، خواستار 

معافیت از تحریم هاست
ایالن ماس��ک در توییتر مدعی شده است که برای ارائه اینترنت 
ماه��واره ای در ایران برای دریافت مج��وز معافیت از تحریم های 
آمریکا خواهد رفت. چند روز پیش خبری در رسانه ها منتشر شد 

 صفحه  2که ایالن ماسک با اعتماد به نفس از...

 ادامه درصفحه  2

ب��ا اعالم بانک مرکزی، نقدینگ��ی در پایان مرداد 1401 به 
رق��م 5,401ه��زار میلیارد تومان رس��ید و پای��ه پولی عدد 

6۷2هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.

بانک مرکزی گزارش تحلیل تحوالت اقتصاد کالن در مرداد 
ماه س��ال 1401 را منتش��ر کرد. مطابق این گزارش حجم 
نقدینگی در پایان مرداد ماه امس��ال به 5,401هزار میلیارد 

تومان رسیده که این رقم نسبت به پایان سال 1400 معادل 
11.۸درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی 

به مردادماه سال 1401 به ۳0٫۳درصد رسید. به این ترتیب 
پایه پولی در پایان مرداد ماه عدد 6۷2هزار میلیارد تومان را 

ثبت کرد که نسبت به پایان سال 1400... 

بازارهای مالی همچنان ملتهب هستند

رشد ۱۱/۸درصدی نقدینگی از ابتدای سال

 تل آویو در سودای سهم گیری 
از ذخایر کاسپین است

 صفحه  3

رضا بستامی: مهدی غضنفری : داوود منظور:

ارزش ذخایر معادن 
ایران 770 میلیارد دالر 
است

صندوق توسعه ملی 
 بانک تاسیس
 می کند

 خروج ساالنه
 ۹ میلیارد دالر 

سرمایه از کشور 
روزنامه اقتصادی،  اجتماعی  صبح ایران صفحه  4 صفحه  4 صفحه  6

رییس سازمان امور مالیاتی :

 مالیات حقوق بگیران 
کاهش می یابد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با استمرار برخورد قاطع با فرارهای 
مالیاتی و ریشه کنی این پدیده، عمالً زمینه افزایش معافیت مالیات بر حقوق 
بگیران میسر می شود. با بیان اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی عمدتاً با تکیه 
بر کوشش مالیاتی و تداوم مبارزه با فرار مالیاتی محقق خواهد شد گفت: نباید 
به پرداخت کنندگان منظم مالیات در اقتصاد از جمله بخش حقوق بگیران و 
مش��اغل و اقشار ضعیف تر، فشار مالیاتی وارد شود. منظور افزود: افرادی که با 
روش ها و ترفندهایی مانند کارت به کارت کردن، دریافت سکه و دالر و … در 

 صفحه  4تالش برای کتمان درآمد و نپرداختن مالیات هستند،...
انتقاد نمایندگان مجلس :

 70 هزار میلیارد تومان  پول مردم 
در دست خودروسازان است

نمایندگان مجلس از تاخیر دولت در واردات خودرو انتقاد کرده و این پرسش 
را طرح کردند که چرا مردم باید یک سال در صف انتظار تحویل خودروهای 
بی کیفیت باشند؟ حسن لطفی در جریان جلسه علنی مجلس و در مخالفت 
با تقاضای دولت برای بررسی دو فوریتی الیحه الحاق یک تبصره به ماده 10 
قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، بیان کرد: ساالنه 1۷ هزار نفر 
در جاده های کشور کشته می شوند و همچنین 64 هزار معلول و آسیب دیده 
ذهنی و جسمی تحویل بهزیستی می دهیم. مقصر و علت اصلی این موضوع 

 صفحه  6کیست؟ آیا وزیر صمت پاسخی برای این معضل دارد...

سرمقاله

 واقعیت هایی تلخ
 از اقتصاد

صفحه2* سعید افشاری )پویش(
یادداشت

  ناکارآمدی در مدیریت
  افکار عمومی، پیامد تکیه 

بر فضای مجازی! 
صفحه2* عباس محمدیان

یادداشت
 محدودیت اینترنت  
محدودیت جامعه  

صفحه4*  مهران حسینی

چشم طمع دنیا به ۲۹۲ میلیارد فوت مکعب گاز خزر
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انجم�ن علم�ی روانپزش�کان ایران 
در نام�ه سرگش�اده ای خط�اب ب�ه 
رئیس جمهور ضمن برشمردن تبعات 
عملک�رد گش�ت ارش�اد در س�المت 
روان�ی جامعه خواه�ان "بازنگری در 
اص�ل قانون ی�ا دس�ت کم روش های 

اجرایی آن" شد.
به گزارش عصر ایران متن نامه به شرح 
زیر است: پیرو رویداد تأسف بار درگذشت 
مرحومه مهس��ا امینی در جریان برخورد 
نیروهای انتظامی و بازتاب گسترده ی آن 
در ای��ران و جه��ان و نیز ب��روز رفتارهای 
همراه با خش��ونت از س��وی پلیس امنیت 
اخالق��ی در برخورد با بانوان الزم اس��ت 
نکات مهمی در ارتباط با تبعات این روند 

به استحضار برسد:
1- ادراک ناامن��ی: یک��ی از مؤلفه های 
روانی-اجتماعی  س��المت  تعیین کننده ی 
جامعه و افراد آن، احس��اس امنیت است. 
این احس��اس به وی��ژه زمانی خدش��ه دار 
می ش��ود که آسیبی از س��وی نمایندگان 
حکومت که علی االصول باید حامی مردم 
و حافظ امنیت و حقوق آنها باشند پدیدار 

شود. 
2- بی اعتمادی: بررس��ی های سال های 
گذش��ته و اخیر نش��ان گر کاهش  اعتماد 
عمومی در سطح جامعه بوده و رویداد اخیر 

نیز ضربه ی دیگری بر پیکر نحیف ش��ده ی 
اعتماد اجتماعی وارد کرده است. 

۳- افزایش خش��ونت: اج��رای قانون با 
اعمال خش��ونت به تش��دید خش��ونت در 
جامعه دامن می زند و این گستره محدود 
به موضوعی خ��اص نخواهد مان��د. رفتار 
خش��ونت آمیز مأم��وران قانون ب��ه عنوان 
یک کالس آموزش��ی عمل می کند و باب 
چنین رفت��اری را برای بس��یاری از افراد 
ب��از می کن��د.الزم ب��ه ذکر اس��ت کارایی 
روش های خشونت آمیز برای تغییر سبک 
زندگی مردم فاقد پشتوانه ی علمی است.

از س��وی دیگر، اعمال چنین روش هایی 

تنش و درگیری میان گروه های اجتماعی 
مخال��ف و موافق حج��اب را افزایش داده 
است که این می تواند با دوقطبی سازی در 
جامعه، منجر به از دست رفتن اتحاد ملی 

و ایجاد تفرقه در میان ایرانیان شود.
4- ادراک بی عدالتی: یکی از مؤلفه های 
تعیین کننده ی سالمت فردی و اجتماعی، 
»ادراک عدالت« است. به این معنا که جدا 
از مفهوم انتزاع��ی عدالت و عادالنه بودن 
ی��ا نبودن واقعی قوانین و اجرای آنها، این 
»ادراک« عدالت از س��وی مردم است که 
تعیین کننده ی سالمت روانی و اجتماعی 

آنهاست.

5- تس��ریع روند نزولی س��المت روان 
مردم: پژوهش های موجود، سطح سالمت 
روان مردم را ک��ه متأثر از عوامل مختلف 
سیاس��ت گذاری  اجتماع��ی،  اقتص��ادی، 
و مدیریت��ی اس��ت رو ب��ه کاهش نش��ان 
در  مدیری��ت  و  برنامه ری��زی  می ده��د. 
عرصه ه��ای گوناگون از س��ال ها پیش تا 
کنون چش��م انداز روش��نی ب��رای تغییر 
این روند نش��ان نمی دهد و اضافه ش��دن 
بار اتفاقات فاجعه ب��اری چون مورد اخیر، 
آینده ای نگران کننده برای س��المت مردم 

ایران تصویر می کند.
6- آشکارس��ازی ناکارآمدی و زیان باری 
گش��ت ارش��اد و اجباری ب��ودن حجاب: 
تجربه ی 44 س��ال اجب��ار حجاب به ویژه 
از طریق سازوکار اجرایی موسوم به گشت 
ارشاد، شکس��ت این سیاست در توسعه ی 
حج��اب در کن��ار عوارضی چ��ون هتک 
حرمت زن��ان و تضعیف س��المت روانی-

اجتماع��ی جامع��ه و افزای��ش روزافزون 
ش��کاف میان مردم و حاکمیت را آشکارا 
نشان داده اس��ت. بازنگری در اصل قانون 
یا دس��ت کم روش های اجرایی آن حداقل 
رفتار مدبرانه است. دیگر در چه شرایطی 
باید پذیرفت که روش های اجباری همراه 
با خش��ونت برای اجرای قانون، شکس��ت 

خورده است و نیاز به بازنگری دارد؟

 آقای رئیس جمهور روش های خشونت آمیز مأموران قانون متوقف شود
نامه سرگشاده انجمن علمی روان پزشکان ایران؛

خبر
روزنامه صبح ایران

گوترش به سران کشورها: جهان در وضعیت بسیار خطرناکی است
 دبیرکل س�ازمان ملل ضمن هشدار نس�بت به اینکه جهان در "خطری بزرگ و 
جدی" قرار دارد، گفت، رهبرانی که برای نخستین بار در سه سال اخیر به صورت 
حضوری با یکدیگر دیدار می کنند باید با درگیری ها، فجایع مربوط به تغییر اقلیمی 
و افزای�ش فقر و نابرابری مقابله ک�رده و به تفرقه ها در بین قدرت های بزرگ که از 

زمان حمله روسیه به اوکراین وخیم تر شده، رسیدگی کنند.
»آنتونیو گوترش« به "عدم دسترس��ی به منابع مالی برای کشورهای در حال توسعه برای 
احیا؛ بحرانی که در یک نس��ل گذشته دیده نشده اس��ت" اشاره کرد که باعث از بین رفتن 

زمینه برای آموزش، بهداشت و حقوق زنان شده است.
گوترش سخنرانی خود تحت عنوان "وضعیت جهان" را در مراسم افتتاحیه نشست ساالنه 

مجمع عمومی س��ازمان ملل ایراد خواهد کرد. اس��تفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل 
اعالم کرد که این سخنرانی یک "گزارش آگاهانه، اساسی و راه حل محور" برای جهانی است 

که "تفرقه ها و اختالفات ژئوپلتیکی در آن همه ما را به خطر انداخته است."
دوجاریک به خبرنگاران گفته بود:  در سخنان گوترش هیچ حرف زیبا و خوشایندی وجود 

نخواهد داشت اما او دالیل برای امیدواری را بیان خواهد کرد.
هفتاد و هفتمین نشس��ت مجمع عمومی س��ازمان ملل با حضور رهبران جهان در س��ایه 
نخستین جنگ بزرگ اروپا از زمان جنگ جهانی دوم برگزار می شود. این جنگ بزرگ میان 
روس��یه و اوکراین باعث ایجاد بحران جهانی غذا ش��ده و ش��کاف هایی را در بین قدرت های 

بزرگ جهان به وجود آورده که از زمان جنگ سرد مشاهده نشده بودند.

گوترش به سران کشورها: جهان در وضعیت بسیار خطرناکی است

ایالن ماس�ک در توییتر مدعی شده است که برای 
ارائه اینترنت ماهواره ای در ایران برای دریافت مجوز 

معافیت از تحریم های آمریکا خواهد رفت.
به گزارش خبرآنالین، چند روز پیش خبری در رسانه ها 
منتش��ر ش��د که ایالن ماس��ک با اعتماد به نفس از ارائه 
اینترن��ت در قطب جنوب صحبت ک��رده بود. حاال توییت 
ایالن ماس��ک در واکنش به کاربران ایرانی توییتر خبرساز 
شده است. او نوشته است: »استارلینک برای معاف شدن از 

تحریم های آمریکا علیه ایران اقدام خواهد کرد.«
ماجرای اینترن��ت ماهواره ای اس��تارلینک این روزها در 
صدر اخبار فناوری اس��ت و هر روز جنبه ای تازه از آن در 

معرض توجه قرار می گیرد.
در جریان جنگ اوکراین برای نخستین بار به شکل جدی 
امکان اس��تفاده از این تکنول��وژی در معرض آزمایش قرار 

گرفت و واکنش روس��یه نشان می دهد که از این آزمایش 
سربلند بیرون آمده است. دیپلمات های روسیه در سازمان 
ملل به ش��کل غیرمس��تقیم حتی صحبت از منهدم کردن 
ماهواره های ایالن ماسک کردند. کنستانتین وورونتسوف، 
نماینده کشور روسیه در کارگروه منع گسترش سالح های 
کش��تار جمعی در س��ازمان مل��ل گف��ت: »در اینجا قصد 
داریم به روند بس��یار خطرناک اس��تفاده غیر صلح آمیز از 
تکنولوژی های فضایی اش��اره کنی��م که در جریان اتفاقات 
اوکرای��ن به صورت جدی ش��کل گرفته اس��ت. به طوری 
ک��ه ایاالت متحده آمریکا و متحدین��ش به تازگی به طور 
گس��ترده اقدام به استفاده از تاسیس��ات و زیرساخت های 
غیرنظام��ی فضای��ی با ه��دف مداخله در جری��ان اتفاقات 
اوکراین گرفته اند. بر این اساس، ممکن است این تاسیسات 
غیرنظامی، هدف بعدی روس��یه باش��ند!« در ایران هم از 

زمان مطرح شدن طرح صیانت بحث امکان استفاده از این 
فناوری جدید مطرح ش��ده اس��ت. برای نمونه محمدجواد 
آذری جهرمی وزیر پیش��ین ارتباطات درباره فعال ش��دن 
اینترن��ت ماه��واره ای اس��تارلینک در اوکراین در ش��بکه 
اجتماعی خود نوش��ت: »ام��روز در فضای مجازی مولفه ی 
»قدرت« با ارائه خدمت بهتر به مردم حاصل می شود. اگر 
ش��ما خدمت مناسب )البته مناسب از دیدگاه مردم( برای 

آن ها فراهم نکنید، دیگران خواهند کرد.«
ایالن ماسک تا پیش از این درباره احتمال ارائه خدمات 
اینترنت ماهواره ای اس��تارلینک در ایران سکوت کرده بود 
و عم��ال این احتمال نزدیک به صفر دیده می ش��د. اما در 
توییت جدی��د صحبت از امکان ارائ��ه اینترنت ماهواره ای 
اس��تارلینک در صورت اجازه دولت آمری��کا به میان آمده 

است

عضو مجم�ع نمایندگان فارس گفت: 
وقت�ی قبول�ی در رش�ته هایی مانن�د 
پزش�کی، دندانپزش�کی و داروسازی 
در داخل کشور دش�وار است و زمانی 
ک�ه پذیرش رش�ته های پزش�کی در 
کشور محدود می شود، آیا نباید مردم 
فرزندانش�ان را ب�رای ادام�ه تحصیل 
ب�ه خارج از کش�ور بفرس�تند، آیا هر 
ف�ردی که در خارج از کش�ور تحصیل 
کرد نباید به کشور بیاید و اگر دوست 
داش�ت در همین جا ب�ه فعالیت خود 

ادامه دهد؟
 فریدون عباسی با بیان اینکه رشته های 
تحصیالت تکمیلی و تحصیل در این مقطع 
تا دهه ۷0 در کش��ور به صورت کامل رشد 
نکرده بود، گف��ت: از نیمه دهه ۷0 به بعد 
مقرر ش��د تا رشته های دکترا در کشور راه 
اندازی شود و دولت موظف شد تا از محل 
صرفه جویی ارزی برای توسعه این مقاطع 
به دانش��گاه ها کمک کند تا به واسطه آن 
موسسات آموزشی و دانشگاه تجهییزاتشان 

را تکمیل کنند.

  نماین��ده کازرون با بی��ان اینکه عمده 
دانشجویان برای ادامه تحصیل به خارج از 
کشور به دانشگاه های کشورهای غربی اعزام 
شدند، ادامه داد:  براین اساس  فرزندی که 
در این کش��ورها  از این دانشجویان متولد 
ش��د چه گناه��ی دارد که نتوان��د به ایران 

برگردد.
 عباسی با اشاره به اینکه فرزندان افرادی 
که در آن مقاطع به واسطه مادر یا پدر در 
سایر کشورها بزرگ شدند و اکنون ۳0 الی 
40 ساله هس��تند به دلیل ضرایب هوشی 

زیادی که دارند قرار اس��ت مدیران کشور 
ش��وند، تصریح کرد: قطعا این افراد روابط 

داشتند و بدون رابطه هم نبودند.
 عضو کمیسیون انرژی با اشاره به اینکه 
صحبت هایی که در گوش��ه و کنار مطرح 
می ش��ود مبن��ی ب��ر دو تابعیت��ی افراد و 
فرزندانش��ان و ....  بای��د اعالم کنم که این 
اتفاق جرم نیس��ت، افزود: قطعا افرادی که  
برای ادامه تحصیل به خارج از کشور  رفته 
و در آنجا بچه دار شدند،  برای بچه هایشان  

شناسنامه گرفته اند.

ادامه از صفحه1
... معادل 11٫۳درصد رشد کرده است.

سهم بازار سرمایه از جذب نقدینگی
در همین حال هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه طی مصاحبه 
ای گفت: به س��بب طوالنی شدن روند مذاکرت، شرایط اقتصادی 
کشور در حالت بالتکلیفی قرار دارد و فعاالن اقتصادی چشم انتظار 
تعیین تکلیف نتیجه مذاکرات هس��تند. به هر حال احیای برجام 
منجر به ایجاد رونق بلند مدت بازار سرمایه خواهد شد. عدم توافق 
نیز موجب تش��دید انتظارات تورمی شده و باز هم زمینه ساز رشد 
بازار س��رمایه خواهد بود، اما مادامی که نتیجه مذاکرات مشخص 
نشده، سرمایه گذاران توان تحلیل و ترسیم چشم انداز آینده اقتصاد 
کشور و نرخ ارز را ندارند. وی اضافه کرد: البته باید پذیرفت که بازار 
سرمایه نسبت به بازارهای موازی، رشد کمتری داشته است؛ ولی از 
آنجا که حقوقی های این بازار نیز نیاز به تامین مالی و فروش سهام 
دارند و بازار سرمایه از کمبود نقدینگی رنج می برد، نه تنها رشدی 
در این بازار مشاهده نمی شود؛ بلکه مرتبا شاهد افت قیمت ها نیز 
هستیم. به همین علت به رغم ارزندگی سهم ها و عملکرد مطلوب 
اکثر شرکت ها، وضعیت معامالت مناسب نبوده و بسیاری از سهم ها 
کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند. تعیین تکلیف مذاکرات تا 
حدود زیادی می تواند ابهامات را برطرف کند، البته که توافق و رفع 
تحریم ها در بلندمدت اتفاقات مثبتی در بازار س��رمایه رقم خواهد 
زد. عمیدی در پاسخ به این سوال که "چرا با وجود رشد نقدینگی، 
پولی وارد بازار س��هام نمی ش��ود؟" گفت: هر چند نقدینگی رشد 
داش��ته؛ ولی نقدینگی وارد بازار سهام نشده است. شرایط بانک ها 
نش��ان می دهد نقدینگی به سمت بانک ها نیز نرفته و بانک ها نیز 

از رش��د نقدینگی منتفع نشده اند. البته که در نهایت نقدینگی در 
اقتصاد بین بازارهای مختلف جابجا می شود و به هر حال نقدینگی 
به بازار س��رمایه هم ورود خواهد کرد؛ ولی ت��ا زمان رفع ابهام در 
فضای اقتصاد کالن، ش��اید س��هم بازار سرمایه از جذب نقدینگی 

کمتر از سایر بازارها باشد.
نیاز به تحول

همچنین یک کارش��ناس اقتصادی با بیان اینک��ه دیدگاه دولت 
س��یزدهم یک دیدگاه سنتی است که با آن ایران به سمت توسعه 
و پیش��رفت حرکتی نخواهد داش��ت، اظهار داش��ت: اگر خواهان 
پیش��رفت هستیم، به طور قطع پیش��رفت با روش سنتی محقق 
نمی ش��ود. توسعه یک امر ابدی نیس��ت بلکه یک علم است حال 
اینکه هر چند ش��عار این افراد از علم گوش فلک را َکر می کند اما 
در عم��ل با علم روز مخالف هس��تند. مهدی پازوکی درباره دالیل 
حذف واژه »توسعه« از عنوان سیاست های کلی برنامه هفتم اظهار 
داشت: واژه توس��عه در حالی از برنامه هفتم حذف شده که ایران 
امروز به توس��عه و برنامه توسعه نیاز دارد و کسانی که پیش نویس 
سیاست های کلی برنامه هفتم را تهیه کردند یک طرز تفکری دارند 
که توس��عه را یک مفهوم غربی می دانند، در حالی که توسعه یک 
علم اس��ت و امروز در دانشگاه های اول دنیا گرایش اقتصاد توسعه 
یکی از مهمترین گرایش های علم اقتصاد محس��وب می شود. وی 
ادامه داد: امروز اقتصاد کالن کش��ورهای در حال توس��عه اقتصاد 
توسعه است و اگر برنامه ای معطوف به برنامه های توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی نباشد، این برنامه نمی تواند راهگشا باشد. حال 
اینکه متاسفانه عده ای به دلیل ناآگاهی از علم و از تحوالت اقتصاد 
کشورهای توسعه یافته، به جای واژه توسعه از واژه پیشرفت استفاده 

 progress کردند. این در حالی اس��ت که پیشرفت ترجمه لغت
اس��ت و توس��عه ترجمه لغت Development اس��ت و این دو 
کلمه در مفهوم بس��یار متفاوت از هم هس��تند و معنای متفاوتی 
دارند.   این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه  به طور قطع این طرز 
تفکری که توسعه را یک مفهوم غربی می داند و می خواهد آن را از 
ادبیات برنامه ریزی اقتصادی حذف کند، نمی تواند در جهان حرفی 
برای گفتن داشته باشد، گفت: باید بدانیم برنامه ریزی در ایران اگر 
توس��عه ای نباشد و عزم ملی برای دس��تیابی به توسعه اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی وجود نداشته باشد به طور قطعه آن برنامه ریزی 
محکوم به شکس��ت خواه��د بود. پازوکی اف��زود: برنامه ریزی باید 
توس��عه ای باشد و امروز یکی از مهم ترین موضوع اقتصادی توسعه 
پایدار و توسعه متوازن است. توسعه پایدار است که می تواند که در 
عین حال با رس��یدن  به توازن منطقه ای، محیط زیست را حفظ 
کند و اساسا توسعه یک مقوله چند وجهی اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی است. به همین دلیل است که برای تعریف توسعه باید دید 
کشورهای که توسعه یافته چه ویژگی هایی دارند که سایر کشورها 
فاقد این ویژگی ها هس��تند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه 
توسعه فرآیندی اس��ت که در طی آن، مبنای علمی و فنی تولید 
از س��نتی به مدرن متحول مَی ش��ود و دراین شرایط است که آن 
جامعه به سمت تحول رهنمون خواهد شد، ادامه داد: قطعا با تفکر 
سنتی و دوران قبل از انقالب صنعتی نمی توان جهان توسعه یافته 
را اداره کرد و  به عبارت دیگر جهان مدرن را اندیش��ه های مدرن 
اداره می کند و نه ابزارهای مدرن. اقتصاد توس��عه یافته این را تایید 
می کند که با یک مدیریت سنتی نمی توان یک جامعه صنعتی را 

اداره کرد و دراین فضا به طور قطع دچار پارادوکس خواهیم شد.

ایالن ماسک:
 استارلینک برای ارائه اینترنت ماهواره ای در ایران، خواستار معافیت از تحریم هاست

نماینده مجلس: 
فرزندان دوتابعیتی ها مدیران آینده کشور هستند

بازارهای مالی همچنان ملتهب هستند

رشد ۱۱/۸درصدی نقدینگی از ابتدای سال

واقعیت هایی تلخ از اقتصاد
واقعی��ت ها را نبای��د نادیده 
گرفت در عرض س��ال گذشته 
روغ��ن ۳۷0درص��د ,گوش��ت 
61درص��د, تخ��م م��رغ 120 
درصد,پنیر 1۳5 درصد لبنیاد 
100درصد گران ش��ده اس��ت 
و باق��الم دیگر ک��ه هیچ کدام 
کمت��ر از 100درص��د افزایش 
نداش��ته اس��ت این در براب��ر افزای��ش ۳۸ درصدی حقوق 
بازنشس��تگان تامین اجتماعی و 10 درصد افزایش حقوق 
بازنشستگان کشوری و لشگری تناقض عجیبی را پیش رو 
می کش��د یعنی اینکه مردم این افزای��ش ها را از کجا باید 
تامین کنند.  همچنان رییس جمهورها در جش��ن پیروزی 
در می��ان هواداران خود  قول می دهد تا پایان بر عهد خود 
بماند و مردم هم منتظر تحقق این وعده ها، روزها را ش��ب 
می کنند و برای اینکه به عقب بازنگردند یکبار دیگر هم به او 
رای می دهند. این منجی چند سال ابتدایی را به مرور فجایع 
پیشینیان می پردازد و از مردم برای تحقق وعده های خود 
صبر می خواهد تا ابتدا ویرانه ای که تحویل گرفته را خاک 
برداری کند و سپس عمارتی از نو بنا کند.  با طوالنی شدن 
خاک برداری و محقق نش��دن وعده ه��ا، رئیس جمهور به 
موانع سر راه خود اشاره می کند اما مردم که پیش از این او 
را ناجی می دانستند کم کم امیدشان کمرنگ شده و وقتی 
درگیر مشکالت روزافزون خود می شوند، از رئیس جمهور 
پیش��ین یاد کرده و م��ی گویند صد رحمت ب��ه او. رئیس 
جمهور فعلی هم می شود عامل سیه روزی هاو متاسفانه این 
چرخه همچنان ادامه می یابد. یکی از دالیل این مساله این 
است که ما به اصول پیشگیری اصاًل پایبند نیستیم! اصول 
پیشگیری ش��فافیت است، اصول پیش��گیری رفع تعارض 
منافع است و اصول پیشگیری، پاسخگویی است؛ واقعاً کدام 
ی��ک از اینها را ب��ه آن اعتقاد داریم و به آن عمل می کنیم؟ 
چون به این اصول خیلی پایبندی نیس��تیم، طبیعتاً معلوم 
اس��ت که اقدامات مربوط به پیشگیری هم پیش نمی رود. 
ب��ه نظر دو س��ال اول دولت دوم روحانی از نظر نابس��امانی 
اقتصادی و آش��فتگی های بازار در حال شکستن رکورد دو 
س��ال آخر دولت دوم احمدی نژاد است. و شروع دوره آقای 
رییس��ی هم بدتر از دوره های قبلی بوده چه رسید به پایان 
دوره دیگر گذشتن قیمت دالر از مرزهایی که زمانی نجومی 
به نظر می رسید، برای افکار عمومی عادی شده و سکه  هم 
افسارگسیخته تر از ارز در حال فتح قله پنج میلیونی است.

قاطبه م��ردم هم دردناک تر از همیش��ه در حال دیدن آب 
شدن قالب های یخ پس اندازهایشان هستند. افزایش عجیب 
قیمت مس��کن و اقالم ضروری حتی اولیات، زندگی را هم 
برای خیلی ها س��خت کرده اس��ت و عجی��ب اینکه در این 
وضعیت آشفته کسی نیست توضیح درستی به مردم بدهد. 
اگر این وضعیت مقطعی بود، می شد گفت، غیرطبیعی است، 
ولی اینکه از اول س��ال چند ماهی است تالطم بازار مهمان 
س��فره ایرانی هاست، نش��ان از این دارد که این قصه سری 
دراز دارد. باهنر فعال سیاسی اصولگرا خود در گفت وگویی 
گفته است بیش از ۸00 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام 
دولتی داریم. بعضی از این پروژه ها از زمان جنگ باقی مانده 
است. موقعی که ما این همه پروژه نیمه تمام داریم، به طور 
مثال س��الیانه دولت و مجلس خیلی تالش کنند، 60 هزار 
میلیارد تومان بودجه عمرانی تصویب می کنند. ریاضیدانان 
می گویند ۸00 هزار میلیارد را تقس��یم بر 60 هزار میلیارد 
می کنند و می گویند 12 س��اله همه پروژه ها تمام می شود 
اما ما مهندسان می گوییم هیچ زمانی تمام نمی شود. چون 
این 60 ه��زار میلیارد تومان فقط هزینه نگهداری کارگاه و 
استهالک پروژه است. پروژه موقعی که نیمه کاره باشد، باد، 
باران، گرما و زلزله باعث اس��تهالک پروژه می شود، این 60 
ه��زار میلیارد تومان فقط هزینه حفظ وضع موجود اس��ت.   
از س��ویی دیگر دولت فربه ما نمی توان��د به خودش تکان 
بدهد ژاپن160 میلیون جمعیت با حدود 600 هزار کارمند 
دارد. ما ۸0 میلیون جمعیت با 4 میلیون کارمند داریم. این 
کارمند تقصیر ندارد. ساختار مشکل دارد و این کارمند وقتی 
س��ر کار می رود، هر 24 س��اعت، 20 دقیقه کار مفید انجام 
می دهد اما در ژاپن در هر 24 س��اعت یک فرد 6 س��اعت و 
20 دقیقه کار مفید انجام می دهد. در بودجه عمومی، دولت 
هر چه از مالیات و نفت و غیره در می آورد فقط باید حقوق 
بده��د و پول ن��دارد آجر روی آجر بگ��ذارد و کاری را جلو 
ببرد. از سوی دیگر نیز فساد اقتصادی , چاپ پولهای بدون 
پشتوانه  معضل بزرگی است که متاسفانه زدودن اقتصاد از 
این مس��ایل خیلی دور به نظر می رسد. ریزش بیش از ۷0 
درص��د م��ردم زیر خط فقر و با وجود بی��ش از 12 میلیون 
حاشیه نشین و معضالت مربوطه نمی توان امیدی به دولت 
داشت که یکباره همه این مشکالت را حل کند چرا که خود 
دولت مش��کالت داخلی بسیاری برای برآورده کردن هزینه 

های سرسام آور خود دارد. 

یادداشت

 ناکارآمدی در مدیریت افکار 
عمومی، پیامد تکیه بر فضای مجازی! 
وقت��ی دیوار خان��ه فرو 
بری��زد، س��قف ه��م دوام 
نخواه��د آورد و ب��ر س��ر 
اه��ل خ��ود آوار خواه��د 
غفلت  دلیلش  حاال  ش��د. 
از مق��اوم س��ازی صاحب 
خانه باش��د یا گود برداری 
همس��ایه یا زلزله یا س��یل، فرقی در اصل ماجرا 
نمی کند. خانه ویران می ش��ود. بین آوار و آواره 
فق��ط خویش��اوندیی آوایی و حروفی نیس��ت که 
دوم��ی نتیجه اولی اس��ت. چون آوار ش��ود خانه، 
آواره خواهند ش��د اهالی خانه. ب��از این هم فقط 
حکمی نیس��ت که خاص چهار دیواری باشد. این 
را از ب��اب مثل آوردیم ت��ا موضوعی که پیامد در 
ش��مار واژگان می نشیند بیش��تر به ذهن قریب 
ش��ود و ما را به تامل وادارد. مایی که خانه رسانه 
های رس��می مان دیری است در حال آوار است و 
 ما آواره خیمه و کانکس فضای مجازی ش��ده ایم. 
توج��ه نداریم که این برس��اخته هایی اس��ت که 
دیگران ب��رای ما برپا ک��رده اند تا ظاهر انس��ان 
دوس��تی بگیرند و در این تظاهر، ظهور و توسعه 
قدرت ن��رم خود را –ب��ی صدا- جش��ن بگیرند. 
جش��نی که قربان��ی اش افکار عموم��ی مردمانی 
خواه��د بود که –ب��ی خبر- پذی��رای هر خبری 
می ش��وند. خبر هایی که گاه، حرف به حرفش بر 
اساس یک مهندسی خاص، کد گذاری می شود. 
کد هایش هم در ذهن و ضمیر ما باز می ش��ود تا 
راه حقیقت یابی را ببندد. واقعیت این اس��ت که 
امروز رسانه های رسمی- به هر دلیل- نفس ان به 
شماره افتاده است. مثل خانه ای است که خشت، 
 به خش��ت اش از پی هم می افتد و می ش��کند. 
مسئوالن هم به جای مقاوم سازی آن سازه های 
قدیمی و صمیمی و امین، روی برگردانده و سایه 
نش��ین کانکس و خیمه شده اند. حواس شان هم 
نیست که نشستن در سایه بیگانه، همسایگی نمی 
آورد ک��ه هویت ما را هم به گرو برمی دارد. آنچه 
این روز ها در فضای مجازی، موج می آفریند و به 
ساحل ذهن مردم می کوبد بیش از آن که نشانگر 
قوت این رس��انه تعاملی و گس��ترده باشد، نشان 
دهنده از پا افتادن رس��انه های رسمی و صاحب 
شناس��نامه اس��ت. از پا افتادنی که گاه دلیلش پا 
گذاش��تن مسئوالن روی پای رسانه است. کسانی 
ک��ه گمان م��ی کنند اگر رس��انه های رس��می، 
مرجعیت خود را از دس��ت بدهند، دیگر کسی به 
نق��د، یقه آنان را نخواهد گرفت. غافل اند که این 
نوس��اخته پیش آمده با کمک فیک نیوز ها و باج 
نیوز ها، یقه خواهد گرفت از آنان و به دیوارش��ان 
خواهد کوبید نه به نقد که به تخریب. حضرات که 
به انحای مختلف عرصه را بر روزنامه ها و روزنامه 
نگاران اصیل و متعهد تنگ می کنند فردا و حتی 
همی��ن امروز گرفتار ش��ب نامه هایی می ش��وند 
ک��ه در فض��ای مجازی عرصه را ن��ه فقط بر آنان 
ک��ه بر واقعیت ها تنگ می کن��د. نمی خواهم از 
محدود سازی فضای نو بگویم که نه شدنی است 
و ن��ه این قلم را بدان باوری اس��ت. می خواهم به 
یاد آورم که رس��انه های صاحب هویت و رس��انه 
نگاران دارای س��جل حرفه ای و اعتماد آفرین را 
بای��د کمک ک��رد تا با کار حرف��ه ای و مومنانه و 
ص��ادق، راه نف��وذ خبر های کاذب را س��د کنند. 
قطعا اگ��ر میدان با حرفه ای ها باش��د، خبر هم 
تولید می ش��ود، چیزی ناگفته نمی ماند. از سوی 
دیگ��ر جامعه هم در بمباران دروغ این همه زخم 
برنمی دارد. این می طلبد که متولیان  هوشیاری 
افزون کنند و با همت تمام پای کار رس��انه های 
حرفه ای باشند تا آرامش ذهنی مردم بیش از این 
آشفته نشود. بدانند مسئوالن و بدانیم ما اصحاب 
رسانه که انفعال و عقب نشینی و خودناباوری، نه 
قلم که تیغ رس��انه های دش��من را تیز می کند. 
رس��انه هایی که ت��ا اندرونی ما آم��ده اند و پلک 
بزنی��م، کورمان می کنند. مراقب امروز باش��یم تا 

فردا را از ما نگیرند.

سرمقاله

شاعر در هیات همراه رئیسی 
در نیویورک چه می کند؟ 

درحالی که تصاویر منتش��ر ش��ده از هی��ات همراه 
رئیس��ی ، گویای همراهی پنج ، ش��ش نفر در س��فر 
نیوی��ورک اس��ت اما گوی��ا ، تعدای دیگر نی��ز با پرواز 
جداگانه ای به آمریکا رفته و در نیویورک به تیم همراه 
رئیس جمهور پیوس��ته اند و نف��رات این تیم افزایش 
یافته اس��ت . براساس تصاویر منتش��ر شده در برخی 
رس��انه ها ، مهدی خانعلی زاده )فعال توئیتری( ، علی 
صدرنیا )فعال رس��انه ای( و نیز حامد عسگری )شاعر( 
، ازجمله افراد ملحق ش��ده به هیات همراه رئیسی در 

نیویوسایت فتوکدهاشتراک گذاری :
حامد عس��کری متولد 10 خرداد 1۳61 در بم، ترانه 
سرا و شاعر است فارغ التحصیل لیسانس رشته حقوق 
قضایی از دانش��گاه تهران ش��مال می باش��د وی فوق 
دیپلم خود را در پایه لمعتین در حوزه علمیه گذرانده 

است، پدرش معلم بود
حامد عس��کری می گوید: من زندگی  ام ش��عر بوده 
است. اصال طبیعتی که ما در آن جا به دنیا آمدیم این 
گونه بوده اس��ت مایی که چهار دس��ت و پا روی قالی 
کرم��ان می  رفتیم تا قنات  ها و کوچه باغ  هایی که آن 
جا بود ناگزیری از ش��عار شدن نبود، نه تنها من بلکه 

پدر بزرگم هم این گونه بوده است

خبر

بورل: 
به این زودی ها شاهد پیشرفت 
در احیای برجام نخواهیم بود

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
و هماهنگ کنن��ده مذاکرات وین، در جریان حضور در 
نشس��ت مجمع عمومی سازمان ملل، با گفتن این که 
فک��ر نمی کند دیدار با س��ید ابراهیم رییس��ی، رییس 
جمه��ور ای��ران مفید واقع ش��ود، انتظ��ارات را درباره 
ایجاد گشایشی در زمینه مسئله توافق هسته ای ایران 
کاهش داد. بورل در گفت وگویی با پولیتیکو در حاشیه 
این نشس��ت، گفت که اتحادیه اروپا تمامی طرفین را 
تشویق می کرده است تا »باالخره ده متر آخر در روند 
احیای برجام ]توافق هس��ته ای[ را نیز طی کنند«. او 
در عین حال گفت که انتظار ندارد به زودی پیشرفتی 
در زمینه این مس��ئله در خالل مذاکراتی که اتحادیه 
اروپا تسهیل گر آن است، حاصل شود. هماهنگ کننده 
مذاکرات وین گفت: در سه ماه اخیر، این تعامل و روند 
چندمرحله ای نزدیک و همسو بوده است. فعالیت بین 
طرفین مذاکرات در حال بهب��ود دادن نتیجه بود. اما 
در هفته ه��ای اخیر، این طور نب��ود. ما در حال حاضر 
در یک بن بس��ت قرار داریم.  او ب��ا تالش برای مقصر 
جلوه دادن ایران در وضعیت فعلی مذاکرات وین گفت: 
پیشنهاد آخر، درخواست آخر از سوی ایران، بدرستی 
در راس��تای یک توافق نبود و اگر قرار باش��د بگوییم 
این هفت��ه اتفاقی می افتد یا نه، م��ن می گویم  »فکر 
نمی کنم«. بورل در پاسخ به این که آیا حاضر به دیدار 
با رییس جمهور ایران خواهد بود، با اش��اره به این که 
در ماه ژوئن به تهران س��فر کرد تا موانع را از س��ر راه 
رون��د احیای برج��ام بردارد، گفت: آن ه��ا به من قول 
دادن��د، به دوحه رفتند، به وی��ن رفتند. من فکر نمی.

کنم این چیزی باش��د که به واس��طه دی��دار با رییس 
جمهور حل شود.

خبر

عباس محمدیان
 سعیدافشاری) پویش(
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رئیس دفتر مرکز مطالعات بین المللی 
ان�رژی وین گفت: منابع ان�رژی دریای 
خزر نقشه ژئوانرژی و جغرافیای انرژی 
جه�ان را تحت تاثیر ق�رار خواهد داد. 
خزر محور پروژه کمربن�د جاده انرژی 
خواه�د ب�ود. جمه�وری آذربایجان به 
پیم�ان آتالنتیک ش�مالی ی�ک ناتوی 
ان�رژی هدیه خواهد ک�رد. هدیه ای که 
تحمل یک جنگ فرسایشی تازه مانند 
اوکرای�ن را برای ناتو مقرون به صرفه و 

بلکه مطلوب خواهد کرد.
فریدون برکش��لی در گفت وگو با ایلنا، در 
ارزیابی پروژه احداث داالن زنگزور و تبعات 
آن ب��ر ایران اظهار داش��ت: پ��روژه کریدور 
ترکس��تان که حاال مدتی است با نام داالن 
زنگزور از آن نامبرده می شود با هدف حذف 
مس��یر ایران برای انتقال نف��ت یا گاز برای 
انتقال به ترکیه از مس��یر آذربایجان است. 
یک طرح بیست ساله که ترکیه، کشورهای 
غربی، اس��راییل و آذربایجان ک��ه آن را به 
عن��وان یک پروژه اس��تراتژیک در دس��ت 
اجرا داش��تند و منتظر فرصت و شکل گیری 
نظم نوین منطقه دریای خزر بودند. پس از 
جنگ ارمنستان و آذربایجان و توافق ایروان 
برای واگذاری قره باغ طرح ش��تاب بیشتری 

پیدا کرد.
چشم طمع دنیا به ۲۹۲ میلیارد فوت 

مکعب گاز خزر
وی ب��ا بیان اینک��ه تخمین ه��ای وزارت 
انرژی امریکا، حکایت از آن دارد که دریای 
خزر 292 میلیارد ف��وت مکعب گاز دارد و 
تس��لط بر آن اهمیت بس��یار زی��ادی دارد، 
افزود: در چهارچ��وب این طرح تقریبا تمام 
گاز دری��ای خزر به س��مت ترکیه و از آنجا 
به اروپا و مدیترانه متصل می شود. بنابراین 
اهداف و دس��تاوردهای بدیه��ی اقتصادی، 
سیاس��ی و استراتژیک برای آنکارا و باکو در 

پی دارد.
آذربایج�ان در س�ودای عضویت در 
ناتو؛ نقش�ه اس�رائیل برای سهم گیری 

از خزر
رئیس دفت��ر مرکز مطالع��ات بین المللی 
انرژی وین تصریح ک��رد: تفکیک منافع هر 
یک از کشورها، از این کریدور شاید چندان 
آسان نباشد. سرعت تحوالت ژئواستراتژیک 
منطقه  و جهان به حدی زیاد است که مزایا 
یا معای��ب، و چالش ه��ا و فرصت ها ممکن 
اس��ت دائم تغییر کنند، در یکدیگر ترکیب 
و یا تفکیک ش��وند. جمهوری آذربایجان با 
تمام قوا می کوش��د تا به عنوان یک کش��ور 
اروپای��ی ش��ناخته ش��ود و متعاقب��ا برای 
عضوی��ت در ناتو، اقدام کند. آنس��وی دیگر 
ترکیه می کوش��د تا وارد پیمان ش��انگهای 
ش��ود و همراه چین، هند و روسیه به عنوان 
یک قدرت مسلط مورد توجه و حمایت قرار 
گیرد. ترکیه و آذربایجان هر دو بنا دارند از 
زوایای منافع خود با غرب و شرق هماهنگی 
ایجاد کنند. امری��کا و اتحادیه اروپا، حامی 

گس��ترش ناتو به مرزهای جنوبی روسیه و 
تنگ ک��ردن حلقه حصار خ��ود در منطقه 
آس��یای میانه و قفقاز هستند. اسرائیل هم 
طبع��ا منافع وی��ژه ای دارد، از یک طرف در 
پی تقوی��ت حوزه امنیت عرض��ه و حمل و 
نق��ل انرژی در مدیترانه اس��ت و از س��ویی 
می خواهد که س��هم ویژه ای از منابع انرژی 
حوزه دریای خزر به دست آورد. بنابراین هر 
یک از طرف ها منافع خود را دارند و بر پایه 
آن اهداف مس��یر خود را در منطقه تنظیم 
می کنند. به طوریکه عرض کردم، این پروژه 
از دو دهه پیش مطرح شد. کاندولیزا رایس 
وزیر خارجه اس��بق امریکا، مبتکر این طرح 
بود و در دوران بوش پس��ر  حتی پس از آن 
مرتب به رفت و آمد بین کشورهای منطقه 

مشغول بود.
ایران در دری�ای خزر، بازی را واگذار 

کرده است
وی در ادامه با اشاره به اجرایی شدن پروژه 
زنگزور و حذف ایران از نقش آفرینی در حوزه 
انرژی خزر گفت: به نظر می رس��د که ایران 
در دریای خزر، بازی را واگذار کرده اس��ت. 
برای مدت زمان طوالنی غفلت دیپلماتیک 
و دیپلماس��ی داشته ایم. مرزهای بین المللی 
در شمال غربی ایران در حال تغییرند و این 
به زیان منافع ملی جمهوری اسالمی است. 
ترکیه و آذربایجان در تالش��ند تا یک محور 
تقریبا ۳0 کیلومتری را از آِن خود س��ازند. 
بنابرای��ن در بع��د ژئوپلیتی��ک، زمینه را از 
دست خواهیم داد و برتری استراتژیک خود 
را که تا حدی به یمن اختالفات ارمنستان و 
ترکیه و آذربایجان دراختیار داشتیم، از کف 
خواهی��م داد. به عالوه درابعاد اقتصادی هم 
س��هم ایران از انرژی دری��ای خزر، در ابهام 

قرار خواهد گرفت.
ای�ران ب�ه س�هم 1۳ درص�دِی خزر 

رضایت می دهد؟
برکشلی تاکید کرد: در حقیقت سهم 1۳ 
درص��دی هم در هاله ای از ابهام قرار خواهد 

گرفت. البته می ت��وان برای مصارف داخلی 
از آن اس��تفاده کرد ولی زمینه صادرات گاز 
برایمان فراهم نیست و یا با حمایت ترکیه، 
 آذربایجان قابل تحقق خواهد بود. ما سال ها 
است که برای بهره برداری از گاز کف دریای 
خزر تالش می کنیم. بارها اخبار و گزارشاتی 
مبنی بر کشفیات حجم باالیی از ذخایر گاز 
منتشر ش��ده، اما در عمل گازی به سر چاه 
نرسیده اس��ت. زمانی در بحث های تقسیم 
مناب��ع دریای خزر نگ��ران و ناراحت بودیم 
که در س��مت ای��ران، نفتی نیس��ت و فقط 
گاز هست. اکنون که بازار گاز پیشران نفت 
و س��ایر منابع انرژی ش��ده است، گازی هم 

استخراج نمی کنیم.
آذربایجان به پیمان آتالنتیک شمالی 

یک ناتوی انرژی هدیه خواهد کرد
وی بیان داش��ت: دریای خزر یعنی خلیج 
فارس ثانی. منابع انرژی دریای خزر نقش��ه 
ژئوان��رژی و جغرافی��ای ان��رژی جه��ان را 
تحت تاثیر قرار خواهد داد. خزر محور پروژه 
کمربند جاده ان��رژی خواهد بود. جمهوری 
آذربایجان به پیمان آتالنتیک ش��مالی یک 
ناتوی ان��رژی هدیه خواهد ک��رد. هدیه ای 
که تحمل یک جنگ فرسایش��ی تازه مانند 
اوکراین را برای ناتو مقرون به صرفه و بلکه 

مطلوب خواهد کرد.
رئیس دفت��ر مرکز مطالع��ات بین المللی 
ان��رژی وین ادام��ه داد: ای��ران بخش قابل 
مالحظ��ه ای از برتری اس��تراتژیک خود را 
از دس��ت خواه��د داد. متاس��فانه ایران در 
س��ال های اخی��ر و پس از فروپاش��ی اتحاد 
ش��وروی در منطقه آس��یای میان��ه و قفقاز 
حضور اس��تراتژیک کمرنگی داش��ته است. 
گمان محاف��ل بین الملل��ی و اتاق های فکر 
دنی��ا جملگی ب��ر این باور بودن��د که ایران 
در منطقه دس��ت باال خواهد داش��ت، اما با 
گذش��ت زمان مواضع ای��ران حالت انفعالی 

پیدا کرد.
ترکیه برنده شد

وی خاطرنش��ان کرد: ترکی��ه بزرگ ترین 
منتف��ع داالن زنگ��زور تلقی می ش��ود. این 
کش��ور بدون در اختیار داش��تن منابع نفت 
و گاز، انتق��ال ان��رژی از منطقه دریای خزر 
را در اختیار می گی��رد و با این برگ برنده، 
در س��طح منطقه و جه��ان بازی ها خواهد 
کرد. تعریف ترکی��ه از منابع نفت و گاز، در 
مسیر انتقال شکل می گیرد. زمانی که ایران 
آمادگی صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه 
و خط��وط لوله را داش��ت، ترکی��ه ممانعت 
کرد. ترکیه درخواس��ت کرد که ایران تمام 
گاز خود را به ترکیه بفرستد و خود تصمیم 
به ف��روش آن ب��ه منابع اروپای��ی می کرد، 
رئیس جمهور ترکیه که همین هفته گذشته 
ب��ه دع��وت رئیس جمه��ور چی��ن و رئیس 
دوره ای پیمان ش��انگهای به تاش��کند رفته 
بود، در م��ورد کریدور زنگ��زور با پرزیدنت 
ش��ی جین پینگ و پرزیدنت پوتین گفت وگو 
کرد و به گفته ناظران سیاس��ی خشنود به 

آنکارا بازگشت.
برکش��لی بیان داشت: اتحادیه اروپا هم از 
این پروژه استقبال می کند. در حقیقت یکی 
اروپا، تنوع بخشی  از مهم ترین خواست های 
به منابع تامین گاز و انرژی است. در اتحادیه 
اروپ��ا، تنها یونان از ای��ن تحوالت و تقویت 
نقش ترکیه نگران اس��ت. بقیه کش��ورهای 
اروپ��ا قطع��ا از ش��کل گیری ای��ن کریدور 
استقبال می کنند. برخی از مقامات اروپایی 
هم بابت نارضایتی جمهوری اس��المی ایران 

و اقدامات احتمالی ابراز نگرانی داشته اند.
ایران کارت مهمی برای بازی ندارد

وی خاطرنش��ان ک��رد: در حقیقت بحث 
اصلی در م��ورد راهکارهای پی��ش رو برای 
ایران اس��ت، تقریبا در هیچ یک از معادالت 
ش��رایط به سود ایران نیس��ت. ایران کارت 
مهم��ی برای بازی در اختیار ندارد. اقدامات 
تالفی جویانه هم خطرناک و پرریسک است. 
در هفته جاری نانس��ی پلوس��ی سخنگوی 
مجلس نمایندگان امریکا به ایروان رفت. او  
ماه قبل که به تایوان سفر کرده بود، سلسله 
مناقشاتی را دامن زد. ارامنه در واشنگتن و 
نزد عناصر تاثیرگذار سیاسی کنگره آمریکا، 
نف��وذ و البی های قدرتمندی دارند. بنابراین 
باید دید که نتیجه دیدار پلوسی از ارمنستان 
چگونه تاثیری بر تحوالت منطقه و موقعیت 

این کشور بر جای خواهد گذارد.
رئیس دفت��ر مرکز مطالع��ات بین المللی 
ان��رژی وین گفت: فکر می کن��م که پس از 
آذربایج��ان، گام بع��دی ب��رای برنامه ریزی 
قزاقس��تان در ناتو خواهد ب��ود. این بدیهی 
اس��ت که آذربایجان و ی��ا ترکیه عزم ورود 
به ی��ک رویارویی نظامی را ندارند. هر گونه 
ناآرام��ی نظم نوین منطقه ای انرژی که باکو 
و آن��کارا خواهان آن هس��تند را تحت تاثیر 
قرار می دهد. ابزاره��ای در اختیار ایران در 
حد قدرت نمایی ب��رای برهم زدن یا تهدید 
نظمی است که توسط یک اتحاد بین المللی 

با بازیگری ترکیه درحال اجرا است.

چشم طمع دنیا به ۲۹۲ میلیارد فوت مکعب گاز خزر
تل آویو در سودای سهم گیری از ذخایر کاسپین است

انـرژی
روزنامه صبح ایران

خبر
قرارداد توسعه فاز دوم میدان یادآوران با ساینوپک امضا می شود آماده سازی برای شکستن رکورد 

تولید گاز از پارس جنوبی
آماده س��ازی شرایط برای شکس��تن رکورد تولید گاز از 
پارس جنوبی در زمس��تان 1401 درحال انجام اس��ت. به 
گزارش تس��نیم، میدان پارس جنوبی از بزرگ ترین منابع 
گازی مستقل جهان اس��ت که روی خط مرزی مشترک 
ای��ران و  قطر در خلیج فارس و به فاصله 100 کیلومتری 
س��احل جنوبی ایران قرار گرفته اس��ت. این میدان دارای 
حدود 1۸00 تریلیون فوت مکعب )51 تریلیون متر مکعب( 
گاز طبیع��ی درج��ا و 50 میلی��ارد بش��که )۷,9 میلیارد 
متر مکع��ب( میعان��ات گازی اس��ت. این می��دان گازی، 
مس��احتی حدود 9۷00 کیلومترمربع )۳۷00 مایل مربع( 
را پوشش می دهد که از این مساحت، ۳۷00 کیلومتر مربع 
)1400 مایل مربع( آن واقع در آب های ایران است و 6000 
کیلومتر مرب��ع )2۳00 مایل مربع( واق��ع در آب های قطر 
است. توسعه میدان مشترک گازی در سمت ایران در سال 
1۳۷6 شمسی با امضای قرارداد فاز 2 و ۳ پارس جنوبی با 
شرکت های توتال، گازپروم و پتروناس مالزی به طور رسمی 
وارد مرحله اجرایی شد؛ اما قطر شریک ایران در این میدان 
مشترک، کارش را از سال 1990 میالدی )1۳69 شمسی( 
آغاز کرده بود. انتظار برای نخس��تین برداشت ایران از این 
میدان پنج  س��ال به درازا کش��ید و ایران بهمن ماه 1۳۸1 
به صورت رس��می برداشت 56,6 میلیون مترمکعب گاز از 
این میدان را جش��ن گرفت. میزان تولید روزانه گاز ایران 
از میدان مش��ترک پارس جنوبی در سال 1۳۸4 به 141 
میلیون مترمکعب رسید؛ این رقم در سال 92 روزانه 2۸2 
میلی��ون مترمکعب ب��ود و با تکمیل فازه��ای باقی مانده 
)به جز فاز 11( میزان برداشت گاز از مخزن مشترک پارس 
جنوبی، در زمستان 1400 برای اولین بار به رکورد تولید 
روزانه ۷05 میلیون مترمکعب رس��ید. امسال با توجه به 
س��هم ۷0 درصدی پارس جنوبی در تأمین گاز کش��ور و 
همچنین نیاز مضاعف به گاز در فصل سرما، پیش بینی ها 
حاکی از شکس��تن دوباره رکورد تولی��د از این میدان در 
زمستان 1401 است. جواد اوجی، وزیر نفت در گفت وگو 
با تس��نیم در خصوص میزان برداشت از میدان مشترک 
پارس جنوبی در فصل س��رد امس��ال گفت: پاالیشگاه فاز 
14 ک��ه یکی از پروژه های نیم��ه کاره ای بود که به دولت 
س��یزدهم رسیده بود، 11 س��ال در فرآیند توسعه بوده تا 
اینکه س��ال قبل، نخستین ردیف پاالیش��ی آن وارد مدار 
ش��د؛ در ش��هریورماه دومین ردیف این پاالیشگاه به مدار 
می آید و تا پایان سال جاری نیز هر 4 ردیف این پاالیشگاه 
به بهره برداری خواهد رس��ید. اوجی در خصوص آخرین 
وضعیت فاز 16 پ��ارس جنوبی تصریح کرد: خط لوله فاز 
16 پارس جنوبی همواره و هر ساله دچار مشکل می شد و 
سال گذشته به جای آنکه 2۸ میلیون مترمکعب از این فاز 
گاز تولید کنیم، 14 میلیون مترمکعب گاز تولید می کردیم 
چرا که نش��تی خط لوله باال بود؛ خوشبختانه این خط را 
همکاران ما در شرکت ملی نفت تعمیر کردند و هم اکنون 
نیز به راحتی داریم از فاز 16 روزانه 2۸ میلیون مترمکعب 
گاز تولی��د می کنیم. وی ادام��ه داد: عالوه بر این، در کنار 
خط قبلی انتقال گاز از دریا به خشکی در فاز 16، یک خط 
جدید نیز در حال احداث داریم تا برای همیش��ه مشکل 
این فاز حل شود. وزیر نفت از برنامه ویژه وزارت نفت برای 
تولید حداکثری از پارس جنوبی در زمس��تان سال جاری 
خب��ر داد و گفت: اس��یدکاری و تعمیرات 400 حلقه چاه 
در می��دان پارس جنوبی در برنامه قرار دارد و حفاری ۷0 
حلقه چاه جدید در میدان مشترک پارس جنوبی در برنامه 
هس��ت که از این تعداد ۳5 حلقه برای تثبیت تولید و ۳5 
حلقه نیز جدید حفاری می شود که حفاری این چاه ها نیز 
آغاز ش��ده اس��ت. وی افزود: سکوی فاز 1۳ پارس جنوبی 
نیز که با برخورد یکی از شناورها در سال های قبل به طور 
کامل از دسترس خارج شده بود، قرارداد این فاز با قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء )ص( به عنوان پیمانکار بسته شده 
و بازس��ازی و نوس��ازی سکوی 1۳A را ش��روع کرده ایم. 
اوجی خاطرنش��ان کرد: زمس��تان سال گذش��ته با ثبت 
رکورد برداشت روزانه ۷05 میلیون مترمکعب گاز از پارس 
جنوبی، باالترین برداشت از این میدان را به ثبت رساندیم 
و در سال جاری نیز با به مدار بهره برداری آمدن فاز 11، 
تکمیل پاالیش��گاه  فاز 14، تعمیر و بازسازی خط لوله فاز 
16، تعمیر و بازس��ازی سکوی 1۳A، تعمیر و اسیدکاری 
چاه های موجود و حفاری چاه های جدید، رکورد تولید از 

پارس جنوبی بار دیگر شکسته می شود.

حفاری های نفتی در آب های 
خلیج فارس رونق می گیرد

مدیرعامل و رییس هیات مدیره ش��رکت ملی حفاری 
ایران گفت: حضور این ش��رکت در آب های خلیج فارس 
در آینده نزدیک با تامین سه دکل حفاری دریایی پررنگ 
می شود.  به گزارش شرکت ملی حفاری ایران حمید رضا 
گلپایگانی در نشستی با معاون وزیر و مدیرعامل شرکت 
مل��ی نفت ایران در اهواز، با بیان اینکه این ش��رکت هم 
اکنون س��ه دستگاه حفاری شهید رجایی، شهید مدرس 
و مورب را در خلیج فارس دارد افزود: دکل های ش��هید 
رجایی و ش��هید مدرس به سبب فرس��ودگی تجهیزات 
ناکارآمد شده و با توجه به مصوبه شرکت ملی نفت ایران 
س��ه دکل جدید جایگزین این دکل ها می شود. وی بیان 
کرد: تغییر ساختار و اصالح فرآیندها، بازسازی و نوسازی 
دس��تگاه های حفاری و تجهیزات خدم��ات فنی، تامین 
ب��ه موقع کاال و اق��الم کاربردی، اصالح ن��رخ دکل روز، 
آموزش و پرورش نیروی انسانی و آینده نگری در موضوع 
منابع انس��انی از جمله محورهایی است که می تواند در 
چابک س��ازی و افزای��ش توان به��ره وری و راندمان کار 
این شرکت موثر واقع ش��ود.  گلپایگانی گفت: در دولت 
س��یزدهم با عنایت به توجه ویژه مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران و پشتیبانی صورت گرفته، مدیریت این شرکت 
با تالش و همت مضاعف مجموعه کارکنان س��ختکوش 
خود، توانس��ت شمار دستگاه های حفاری فعال خود را از 
56 در سال 1400 به 64 دستگاه در زمان حاضر افزایش 
دهد که با برنامه ریزی ب��ه عمل آمده این تعداد تا پایان 
امسال به 66 دس��تگاه می رسد.  مدیرعامل شرکت ملی 
حفاری ایران افزود: شرایط سنی و سنوات خدمتی بخشی 
از کارکنان شرکت موجب می شود که تا پنج سال آینده 
تعداد قابل توجهی از همکاران به درجه بازنشستگی نایل 
شوند که ایجاد شرایط برای جذب نیروهای جایگزین اعم 
از رس��می و ارکان ثالث و آموزش آنان می تواند از عواقب 
این چالش مهم پیشگیری، تا شرکت با مشکالت کمبود 

نیروی متخصص روبه رو نشود. 

پیش بینی نفت ۱00 دالری توسط 
دومین بانک آمریکا

دومین بانک بزرگ آمریکا پیش بینی کرده طی سال 
آینده ش��اهد افزایش تقاضای نفت در آسیا خواهیم بود 
و همین مسئله به افزایش قیمت نفت در بازار جهانی و 
متعاقبا قیمت بنزین در آمریکا منجر می شود. به گزارش 
فورچ��ون، م��اه ژوئن بود که قیمت ه��ر گالن بنزین در 
آمریکا از 5 دالر عبور کرد اما حاال به زیر 4 دالر رسیده 
اس��ت. البته این رقم هنوز نسبت به سال گذشته حدود 
15 درص��د باالتر اس��ت و این درحالی اس��ت که دولت 
بایدن تالش ه��ای زیادی را                            برای پایی��ن آوردن قیمت 
بنزین انجام داده است. با این حال بانک آمریکا به عنوان 
دومین بانک بزرگ این کش��ور هشدار داده که قیمت ها 
برای س��ال آینده افزایش خواهد یافت. کارشناسان این 
بانک می گویند تا پایان امس��ال قیمت نفت از صد دالر 
در هر بشکه عبور خواهد کرد و در سال 202۳ هم باالی 
صد دالر باقی می ماند و همین مسئله شرایط سخت تری 
را                            برای رانندگان در پمپ بنزین ها ایجاد خواهد کرد. طی 
م��اه جاری قیمت نفت برنت حتی تا ۸۸ دالر هم پایین 
آمده اس��ت؛ اما در معامالت امروز هر بش��که نفت برنت 
بیش از 91 دالر دس��ت به دست شده است. فرانسیسکو 
بالنچ، رئیس تیم کارشناس��ان بانک آمریکا می گوید: ما 
انتظار کاهش زیاد قیمت نفت را                            نداریم. تورم گس��ترده 
در آمری��کا و دیگر نقاط جهان احتماال به افزایش قیمت 
نفت منجر خواهد شد. از سوی دیگر سیگنال های اوپک 
و دولت آمریکا طی دو هفته گذش��ته هم مزید بر علت 
باال رفتن قیمت نفت در بازار جهانی هستند. این ادعای 
بانک آمریکا بر این مبنا اس��ت که تقاضای نفت در آسیا 
به خاطر اعمال قرنطینه ه��ای کرونایی و گرمای هوا در 
چین که به خاموش��ی کارخانه ها منجر شده پایین آمده 
است، اما برای س��ال آینده شاهد رشد تقاضای نفت در 
آسیا خواهیم بود و این مسئله قیمت نفت را                            با خود باال 
خواهد کشید. آژانس بین المللی انرژی گفته که تقاضای 
نفت در چین برای نخس��تین بار در 20 س��ال گذشته 
در س��ال 2022 کاهش 2,۷ درصدی را                            به ثبت خواهد 

رساند.

آزادسازی ۱0 میلیون بشکه نفت 
از ذخایر استراتژیک آمریکا

وزارت انرژی آمریکا تصمیم دارد قبل از اجرایی شدن 
ممنوعیت واردات نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا در ماه 
دسامبر، 10 میلیون بشکه نفت خام کم سولفور از ذخایر 
استراتژیک خود برداشت کند به گزارش بلومبرگ، وزارت 
انرژی آمریکا قبل از اجرایی شدن ممنوعیت واردات نفت 
روس��یه توس��ط اتحادیه اروپا در ماه دسامبر تصمیم به 
آزادس��ازی نفت از ذخایر اس��تراتژیک خود گرفته است. 
وزارت انرژی آمریکا پیشنهاد برداشت 10 میلیون بشکه 
نف��ت خام کم س��ولفور برای عرضه در م��اه نوامبر را از 
ذخایر استراتژیک تگزاس و لوئیزیانا داده است. این خبر 
باعث کاهش نس��بی قیمت نفت آمریکا در روز دوشنبه 
ش��د. این پیش��نهاد دولت آمریکا در شرایطی ارائه شده 
که ش��اخص جهانی نفت به س��طح قبل از حمله روسیه 
به اوکراین بازگشته و سرمایه گذاران نگران رکود اقتصاد 
دنیا هس��تند. پایین آمدن قیمت نفت قیمت بنزین در 
پمپ بنزین ه��ای آمریکا را پایین آورده اس��ت که خبری 
خوش برای دولت بایدن در آس��تانه انتخابات میان دوره 
در نوامبر اس��ت. زمان بندی ای��ن تصمیم هم قابل توجه 
است. س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( از 
احتم��ال محدود ک��ردن تولید خبر داده اس��ت. اوپک و 
متحدان��ش توافق کردند تولید نفت خ��ود را 100 هزار 
بش��که در روز در ماه آینده پائین بیاورند. وزارت انرژی 
آمریکا در مورد آزادس��ازی 1۸0 میلیون بشکه از ذخایر 
استراتژیک نفتی طی 6 ماه تصمیم گرفته بود که از ماه 
مه آغاز شد. فروش نفت از این ذخایر تا به امروز به 155 

میلیون بشکه رسیده است.

طب�ق گ�زارش عملک�رد یکس�اله وزارت نف�ت، 
مذاکرات فنی-اقتصادی و قراردادی با شرکت چینی 
س�اینوپک برای توس�عه فاز دوم میدان مش�ترک 
یادآوران پایان یافته و قرارداد افزایش تولید از 11۰ 

به ۲1۰ هزار بشکه در روز پاراف شده است.

به گزارش فارس، طبق گزارش عملکرد یکس��اله وزارت 
نفت، مذاکرات فنی-اقتصادی و قراردادی با شرکت چینی 
ساینوپک برای توس��عه فاز دوم میدان مشترک یادآوران 
پایان یافته و ق��رارداد افزایش تولید از 110 به 210 هزار 

بشکه در روز پاراف شده است.

برنامه ریزی ایران برای افزایش ضریب یک درصدی بازیافت نفت
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: ۸۰۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا داریم 
که اگر موفق ش�ویم در بلندمدت یک درصد به ضریب بازیافت بیفزاییم به ۸ میلیارد 

بشکه نفت قابل برداشت بیشتر می رسیم.
به گزارش وزارت نفت، محسن خجسته مهر در آئین گشایش نخستین کارخانه تولید پمپ های 
ف��رازآوری مصنوعی درون چاهی )ESP( که در اهواز برگزار ش��د، گفت: روش هایی مانند ازدیاد 
برداشت و غیره برای افزایش تولید مدنظر داریم، اما مناسب تر از آن روش های چاه محور است. وی 
با بیان اینکه اقدام های چاه محور به فرازآوری مصنوعی معروف هستند، گفت: روش های چاه محور 
ما را زودتر به ازدیاد برداشت می رسانند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: ۸00 میلیارد 
بشکه ذخیره نفت درجا داریم که اگر موفق شویم با این روش در بلندمدت یک درصد به ضریب 
بازیافت بیفزاییم به ۸ میلیارد بشکه نفت قابل برداشت بیشتر می رسیم که اگر قیمت را ۸0 دالر به 
ازای هر بشکه محاسبه کنیم بیش از 600 میلیارد دالر ثروت قابل توجه برای کشور ایجاد می شود. 
خجسته مهر با بیان اینکه تولید پمپ های مصنوعی درون چاهی به تدریج و در کوتاه مدت در ساخت 
و انتقال فناوری به ظرفیت کامل می رسند، گفت: خوشبختانه تجربه همکاری شرکت نفت و گاز 

پرشیا و شرکت روس به نتیجه قابل توجهی ختم شده است.

نسبت به سال گذشته؛
صادرات نفت روسیه به چین افزایش یافت

واردات نفت خام چین از روسیه در ماه اوت نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد افزایش 
یافته است.

به گزارش مهر، واردات نفت خام چین از روس��یه در ماه اوت نس��بت به سال گذشته 2۸ درصد 
افزایش یافته اس��ت. داده های اداره کل گمرک چین نشان می دهد که واردات نفت روسیه، شامل 
عرضه هایی که از خط لوله س��یبری ش��رقی-اقیانوس آرام پمپ می شود و محموله های دریایی از 
بنادر روس��یه در اروپا و خاور دور، در مجموع ۸.۳42 میلیون تن بوده اس��ت. واردات اوت، معادل 
1.96 میلیون بشکه در روز، اندکی کمتر از سطح رکورد ماه می که حدود 2 میلیون بشکه در روز 
است، بود. واردات از روسیه افزایش یافت زیرا پاالیشگاه های مستقل چینی خرید کاالهای روسی با 
تخفیف را افزایش دادند که از محموله های رقیب از غرب آفریقا و برزیل پیشی گرفت. با این حال، 
واردات از عربستان سعودی در ماه گذشته افزایش یافت و به ۸.4۷5 میلیون تن یا 1.99 میلیون 
بشکه در روز رسید که افزایش 5 درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. عربستان سعودی 
همچنین با ارسال 5۸.۳1 میلیون تن نفت در دوره ژانویه تا آگوست، در مقایسه با 55.۷9 میلیون 
تن از روسیه که ۷.۳ درصد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 0.۳ درصد کاهش نسبت به سال 
گذشته نشان می دهد، بزرگترین تأمین کننده ساالنه چین باقی مانده است. واردات نفت خام چین 
در ماه اوت نس��بت به س��ال قبل 9.4 درصد کاهش یافت، زیرا اختالل در پاالیشگاه های دولتی و 

کاهش فعالیت در پاالیشگاه های مستقل به دلیل حاشیه سود ضعیف، خرید را محدود کرد.

 

آگهی مزایده عمومی

این شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6۰/1/4۳۸۹۰ مورخه 14۰۰/۰۹/۲۹ استانداری تهران به جانشینی 
شورای اسالمی شهر قرچک واگذاری حق امتیاز جمع آوری پسماند های خشک قابل بازیافت سطح شهر قرچک 
از طریق مزایده عمومی وبا قیمت کارشناسی برای مدت یکسال با خالص پرداخت ماهیانه ۲/۲۸۳/74۸/5۰۰ ریال 
به افراد حقیقی و حقوقی دارای صالحیت واگذار نماید. متقاضیان پیشنهاد میتوانند از تاریخ انتشار آگهی جهت 
  www.setadiran.ir  :دریافت و بار گذاری اس�ناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

مراجعه نمایند.
1- دستگاه مزایده گزار: شهرداری قرچک.

۲- س�پرده ش�رکت در مزایده به مبلغ 1/۳71/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی، اس�ناد خزانه یا وجه نقد 
جهت واریز بحساب ۰1۰5۹7۸۳۸5۰۰۳ بنام سپرده اشخاص شهرداری میباشد.

۳- محل دریافت و تسلیم اسناد مزایده: سامانه ستاد - شهرداری قرچک .
4- مهلت اخذ اسناد مزایده از مورخه 14۰1/۰6/۲۳ تا مورخه 14۰1/۰6/۲۹  وتحویل پا کات پیشنهادات تا مورخه 

14۰1/۰7/11 که در سامانه ستاد نیز اعالم گردیده است.
5- تش�کیل کمیسیون عالی معامالت شهرداری قرچک و بازگشایی پاکتهای پیشنهادی در روز دوشنبه مورخه 

14۰1/۰7/11  راس ساعت 14:۳۰ در محل سالن جلسات شهرداری میباشد.
 6-به پیشنهادات مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و کمتر از قیمت کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
۸- برندگان اول و دوم وس�وم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نش�وند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد 

شد
۹-س�ایر اطالع�ات و جزئیات فنی مربوط به معامله در اس�ناد مزایده قید و هزینه آگه�ی بر عهده برنده مزایده 

میباشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 14۰1/۰6/۲۳
محسن خرمی شریف - شهردار قرچکتاریخ انتشار نوبت دوم: 14۰1/۰6/۳۰ 
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اقتصـاد کالن
روزنامه صبح ایران خبر4

رئیس هی�ات عامل صندوق توس�عه 
ملی می گوید یکی از مش�کالت مهمی 
ک�ه اقتصاد ایران در دهه های گذش�ته 
ب�ا آن مواجه بوده بحث تقدس دادن به 

تولید است.
ب��ه گزارش ایس��نا، مه��دی غضنفری در 
نشست نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار 
ک��رد: تولید ب��رای ما قابل احترام و بس��یار 
ارزشمند اس��ت اما در عین حال باید تاکید 
کرد که نمی توان تمام تولیدها در کش��ور را 
س��رپا نگه داشت. متاس��فانه این نگاه باعث 
شده از حساب های ذخیره ارزی حمایت هایی 
از برخ��ی واحده��ای تولیدی انجام ش��ود 
که عمال ام��کان تداوم فعالی��ت آنها وجود 
نداشته اس��ت. وی با بیان این که امروز باید 
به شکل دقیق علل شکست حساب ذخیره 
ارزی بررسی شود توضیح داد: متاسفانه در 
کش��ورمان این رویکرد اشتباه وجود داشت 
ک��ه صندوق ذخیره ارزی به منابع بی کرانی 
متصل اس��ت و بای��د از آن وام گرفت بدون 
آنک��ه وظیفه ای برای بازپرداخت آن در نظر 
داش��ت. همین موضوع باعث ش��د حساب 

ذخیره ارزی شکس��ت بخورد و اگر رویکرد 
در رابطه با صندوق توس��عه ملی نیز تغییر 
نکند، باز هم با این شکست مواجه خواهیم 
شد. رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی 
با بیان این که بسیاری از سیاست گذاران در 
دولت ش��ناخت دقیقی از مدیریت حس��اب 
ذخیره ارزی نداش��تند توضی��ح داد: امهال 
بدهی ها البته بازپرداخت ریالی وام هایی که 

به شکل ارزی پرداخت شده بود، باعث شد 
حس��اب ذخیره ارزی با این شکست مواجه 
ش��ود. حال آنکه اگر به ط��ور دقیق از این 
منابع اس��تفاده می شد نه تنها این شکست 
تجربه نمی ش��د که همچنان امکان استفاده 
از منابع آن وجود داش��ت. غضنفری افزود: 
صندوق توس��عه ملی نه بانک مرکزی است 
و ن��ه بانک عامل در واقع رویکرد جدید این 

اس��ت که این صندوق مانند یک هلدینگ 
عمل می کند که سهامداران آن نسل فعلی و 
آینده هستند و بناست در پروژه های سودآور 
س��رمایه  گذاری کند تا بتواند منابع خود را 
حفظ و گسترش دهد. وی ادامه داد: ما باید 
از تجربه کش��ورهایی مانند ایاالت متحده، 
ن��روژ و حتی کویت اس��تفاده کنیم، بخش 
خصوصی باید به عنوان ش��ریک همیشگی 
صندوق توس��عه ملی عمل کند. در کنار آن 
ما در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که 
ضمن دریافت کامل بازپرداخت تس��هیالت 
ش��رایط را برای تعریف پروژه های س��ودآور 
از سوی بخش خصوصی و حمایت از سوی 
صندوق توس��عه فراهم کنیم. همچنین این 
صندوق به دنبال تاس��یس یک بانک جدید 
نی��ز خواهد بود. وی همچنی��ن اظهار کرد: 
آخری��ن ارزیابی های ما نش��ان می دهد که 
ش��رکت ملی نفت بدهکارترین مجموعه به 
صندوق توس��عه ملی بوده است. وزیر نفت 
درخواس��ت کرد ک��ه بازپرداخت بدهی این 
ش��رکت چهار سال به تعویق بیفتد که ما با 

آن موافقت نکردیم

مهدی غضنفری :
صندوق توسعه ملی بانک تاسیس می کند

براس�اس اطالعیه عرضه بورس کاالی ایران، یک ملک دیگر متعلق به شهرداری 
تهران روز 17 مهر ماه )واقع در نیاوران تهران، خیابان باهنر( به متراژ 164.۹4 متر 

مربع در تاالر امالک و مستغالت بورس کاال عرضه می شود. 
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا( قیمت پایه این واحد آپارتمانی مسکونی به 
متراژ 164.94 متر مربع )واقع در تهران، خیابان باهنر( 15 میلیارد تومان اعالم شده است.

در رابطه با عرضه امالک ش��هرداری در بورس کاال پیش��تر معاون مالی و اقتصاد ش��هری 
شهرداری تهران هم با اشاره به برنامه های مدیریت شهری در راستای فعالیت در بورس کاال 
به خبرگزاری مهر گفته بود: ما توانس��تیم برای نخس��تین بار دو ملک از امالک ش��هرداری 

تهران را در بورس کاال پذیرش کنیم که در اواخر شهریور امسال عرضه می شود.
ابوالفضل فالح گفت: کاهش بهای تمام ش��ده در روند فروش امالک، شفاف سازی و سالم 

سازی، تقویت بازار تقاضا و مولدسازی دارایی های شهرداری تهران از جمله مهم ترین اهداف 
این اقدام اس��ت. وی با تاکید این نکته که این رویکرد مورد توجه شهردار تهران قرار گرفته 
اس��ت، اظهار کرد: با پذیرش امالک در بورس  کاال، این اطمینان حاصل می ش��ود که فروش 
و واگذاری این امالک در آینده و انتقال قطعی آن با مشکلی مواجه نخواهد شد. فالح ادامه 
داد: همچنین در این زمینه شفافیتی که در مسیر پذیرش و عرضه در بورس کاال وجود دارد، 

سبب استقبال مردم از این عرضه ها خواهد شد.
معاون ش��هردار تهران افزود: در گذش��ته شهرداری تهران به امالک خود تکیه می کرد، به 
ش��کلی که یا از آنها به عنوان تهاتر اس��تفاده و یا این امالک فروخته می ش��دند، اما در حال 
حاضر با عرضه امالک در بورس کاال، این امالک به صورت شفاف تر می توانند تبدیل به نقد 

یا تهاتر شوند.

سومین ملک شهرداری، ۱7 مهر در بورس عرضه می شود

رئیس ات�اق بازرگانی ته�ران با بی�ان اینکه اهداف 
برنامه شش�م توس�عه محقق نش�د، گفت: طبق اعالم 
بانک مرکزی در 5 س�اله برنامه ششم، در خوشبینانه 
ترین حالت 45 میلیارد دالر س�رمایه از کش�ور خارج 

شده است.
به گ��زارش مهر، مس��عود خوانس��اری در جلس��ه هیأت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سیاست های کلی 
برنام��ه هفتم توس��عه اظهار کرد: از جمل��ه بندهای مهم در 
برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ 
رش��د اقتصادی متوس��ط ۸ درصد در طول برنامه و با تاکید 
ب��ر افزایش بهره وری کل عوامل تولی��د و تک رقمی کردن 
تورم طی 5 س��ال آینده است. خوانساری ادامه داد: وضعیت 
تش��کیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل رشد 

اقتصادی در س��ال های گذشته کاهش شدیدی یافته است و 
فقط خروج س��رمایه طبق اعالم بانک مرکزی در 5 ساله 45 
میلیارد دالر یعنی ساالنه بیش از 9 میلیارد دالر بوده است. 
البته با توجه به اینکه بخش��ی از اقتصاد ما غیرش��فاف است 
بنابراین یقیناً رقم خروج س��رمایه بیش از 9 میلیارد دالر در 
سال است. وی اضافه کرد: به عالوه میزان موجودی سرمایه 
در س��ال های گذش��ته کاهش یافته اس��ت، به نحوی که در 
س��ال های اخیر میزان جذب س��رمایه جدید تکافوی میزان 
س��رمایه موجود را در کش��ور نکرده اس��ت، در حالی که بر 
اس��اس اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی 
س��رمایه باید ساالنه 21.4 درصد رش��د پیدا می کرد که در 
عمل در طول برنامه پنج س��اله شش��م 2۸.۸ درصد کاهش 
داشته است یعنی س��االنه معادل 5.۷6 درصد کاهش یافته 

اس��ت. خوانساری با اشاره به وضعیت رشد بهره وری، گفت: 
رش��د بهره وری از دو طریق حاصل می ش��ود یکی از طریق 
تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم 
از طریق استفاده بهتر از سرمایه ها و نهادهایی که در اختیار 
اس��ت. در برنامه ششم مقرر بوده است که رشد سالیانه بهره 
وری معادل 2.۸ درصد باش��د که متأس��فانه در طول برنامه 
پنجم توسعه ششم رشدی برابر صفر داشته است.  وی افزود: 
تحریم عالوه بر هزینه های باالیی که برای واردات و صادرات 
به وجود آورد موجب عدم النفع هایی برای اقتصاد نیز ش��ده 
اس��ت که ش��اید رقم این عدم النفع ها ساالنه بیش از 100 
ها میلیارد دالر باشد. تنها در ارتباط با رقم صادرات خدمات 
فنی و مهندس��ی که ساالنه 5 میلیارد دالر داشتیم، در سال 

گذشته به ۳00 تا 400 میلیارد دالر رسیده است.

رئی�س کل س�ازمان ام�ور مالیات�ی 
کش�ور گفت: با اس�تمرار برخورد قاطع 
با فراره�ای مالیاتی و ریش�ه کنی این 
پدی�ده، عم�اًل زمینه افزای�ش معافیت 
مالیات بر حقوق بگیران میسر می شود.

به گزارش س��ازمان ام��ور مالیاتی، داوود 
منظ��ور با بی��ان اینکه افزای��ش درآمدهای 
مالیاتی عمدتاً با تکیه بر کوش��ش مالیاتی و 
تداوم مبارزه با ف��رار مالیاتی محقق خواهد 
شد گفت: نباید به پرداخت کنندگان منظم 
مالی��ات در اقتصاد از جمل��ه بخش حقوق 
بگیران و مش��اغل و اقش��ار ضعیف تر، فشار 

مالیاتی وارد شود.
منظ��ور افزود: اف��رادی که ب��ا روش ها و 
ترفندهای��ی مانند کارت ب��ه کارت کردن، 

دریاف��ت س��که و دالر و … در تالش برای 
کتمان درآمد و نپرداختن مالیات هس��تند، 
در حقیقت حقوق عامه را نادیده می گیرند. 
چرا باید صاحبان برخی مشاغل از پرداختن 
مالیات ممانع��ت کنند و کارمندان و حقوق 
بگی��ران با درآم��د ثابت به ص��ورت منظم 
مالیات بپردازند؟ باید عدالت مالیاتی برقرار 

شود.
رئیس س��ازمان امور مالیات��ی به تصویب 
دس��تورالعمل اجرایی تفکیک حس��اب های 
ش��خصی از تجاری در شورای پول و اعتبار 
و اعالم آن توس��ط بانک مرک��زی در آینده 
نزدی��ک اش��اره کرد و گفت: بر اس��اس این 
دستورالعمل حس��اب هایی که توسط فعال 
اقتصادی به عنوان حس��اب تج��اری اعالم 

می ش��ود، مبن��ای محاس��به مالی��ات قرار 
می گی��رد چ��را ک��ه تراکنش ه��ا و هرگونه 
واریزی به این حس��اب ها ب��ه عنوان درآمد 
و فروش م��ؤدی تلقی می ش��ود مگر اینکه 
خ��الف آن ثابت ش��ود. وی تکمی��ل پایگاه 
اطالعات مودیان بر اساس ماده 169 و 169 
مکرر قانون مالیات های مس��تقیم را یکی از 
محورهای مهم عملیاتی برای هوشمندسازی 
نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی برشمرد 
و گف��ت: ب��ا تکیه بر اطالعات ای��ن پایگاه و 
همچنین بررس��ی ص��ورت معامالت فصلی 
اش��خاص قادر به سنجش فعالیت اقتصادی 

مودیان خواهیم بود.
منظ��ور با بی��ان اینکه در وص��ول مالیات 
بخش رس��می اقتصاد که شناس��ایی ش��ده 

نباید تحت فشار باش��د افزود: سازمان امور 
مالیاتی در دوره جدید توجه خود را بر روی 
بخش های خاکس��تری اقتصاد که شناسایی 
نش��ده اند متمرکز کرده و به دنبال کاهش 
فش��ار از مودیان شناسایی ش��ده و افزایش 
و اعمال فش��ار بر مودیان شناس��ایی نشده 

است.
وی ب��ا بیان اینک��ه تکری��م و حمایت از 
مودیان خوش حساب و مودیانی که به موقع 
به تکالی��ف قانونی خود عمل می کنند، یک 
اصل و ضرورت اس��ت، گفت: با برنامه ریزی 
های به عمل آمده، اجازه س��و اس��تفاده به 
کس��انی که به اش��کال مختلف درصدد فرار 
مالیاتی یا اجتناب از پرداخت مالیات هستند 

را نمی دهیم.

کارش�ناس اقتص�ادی گف�ت: کش�ورهای دنی�ا به جای 
تس�هیالت دهی به افرادی که حقوق ثابت دارند به س�مت 
پرداخ�ت کارهای اعتباری رفته اند و ما نیز باید از این ابزار 

استفاده کنیم.
آلبرت بغزیان،درباره وثائق بانکی به ایِبنا گفت: وثیقه بابت تعهدی 
که به وجود آمده، گرفته می شود و بانک یا هر بنگاه اقتصادی دیگر 
هم  ترجیح می دهد درگیر قضایایی مانند ملک و ... نشود. به این 
معنا؛ بانک ها بسیار مایل هستند به سمت وثائقی روند که غیرملکی 

باشد، اما اینگونه وثائق بیشتر درباره تسهیالت خرد مورد توجه قرار 
می گیرد که وصول آن ها چندان هم جای نگرانی ندارد. وی اضافه 
کرد: این نکته را باید مورد توجه داشت که درهیچ کشوری از سوی 
بانک به فردی که فاقد شغل ثابت باشد، تسهیالت تعلق نمی گیرد، 
آن ها از کارت های اعتباری شروع می کنند. به این معنا؛ اعتبار فرد 
به اندازه دومیلیون تومان باز می شود که با آن کارت قادر هستند 
ه��ر کاالیی که نیاز دارند را م��ورد خریداری قرار دهند و چنانچه 
بازپرداخت به شکل منظم انجام گیرد بر میزان اعتبار اضافه خواهد 

ش��د. این کارشناس اقتصادی  یادآور ش��د: اصل تسهیالت دهی 
به جوانان خوب اس��ت، اما باید توضیح داده ش��ود برفرض فردی 
که یارانه خود را وثیقه می گذارد و به همان اندازه هم تس��هیالت 
دریافت می کند زیرا قاعدتا بانک نمی تواند ریسک بیش از اعتبار او 
را بپذیرد، آیا این مبلغ به دلیل تورم مشکلی را حل خواهد کرد؟ 
چنانچه مبلغ وام به اندازه ای باش��د که قدرت حل مش��کالت را 
داشته باشد، حتی می توان خصوصیات فردی متقاضی مانند نظم 

داشتن را هم در نظر گرفت.

احس�ان بیگی کارش�ناس بازار سرمایه 
گف�ت: معافی�ت مالیات�ی، نقدش�وندگی، 
تن�وع پرتف�وی س�رمایه گذاری در امالک 
با کاربری ه�ای مختل�ف و اطمینان خاطر 
مهم تری�ن  از  قیمت گ�ذاری،  ریس�ک  از 
مزیت های صندوق های تازه تاسیس امالک 

و مستغالت هستند.
ویدر گفت وگو با پایگاه خبری بازار س��رمایه 
)س��نا(، در خص��وص مزای��ای صندوق ه��ای 
امالک و مس��تغالت بیان کرد: مهم ترین مزیت 

صندوق های امالک و مستغالت، بحث معافیت 
مالیاتی اس��ت. سود تقس��یمی این صندوق ها 
)س��ودی که به دارن��دگان یونیت ه��ا پرداخت 
خواهد شد( معاف از مالیات خواهد بود. دومین 
مزیت، نقدشوندگی این صندوق هاست که برای 
عالقمندان به س��رمایه گذاری در حوزه امالک، 
مزیت مهمی محسوب می ش��ود. تنوع پرتفوی 
و امکان سرمایه گذاری در امالک با کاربری های 
مختل��ف اعم از تجاری، اداری، ورزش��ی و... نیز 
مزیت دیگری ب��رای این صندوق ها خواهد بود. 

وی اضافه کرد: با توجه به آنکه هدف از تاسیس 
صندوق های امالک و مس��تغالت، جذب منابع 
خرد بوده و نقدشوندگی این صندوق ها نیز باید 
حفظ ش��ود، معتقدم اگر این صندوق ها از نوع 
ETF باشند، جذابیت بیشتری داشته و نسبت 
به صندوق های صدور و ابطالی، سرمایه گذاران 
بیش��تری را ج��ذب خواهن��د ک��رد. مزی��ت 
صندوق های ETF سهولت س��رمایه گذاری و 
نقدشوندگی باالتر نسبت به صندوق های صدور 
و ابطالی اس��ت. بیگی در پاسخ به این سوال که 

"آیا راه اندازی صندوق های امالک و مستغالت، 
م��ی تواند به واگذاری ام��الک مازاد بانک ها نیز 
کمک کند یا نه" گفت: واگ��ذاری امالک مازاد 
بانک ها نیازمند نقدینگی زیادی است و با توجه 
به اینکه صندوق های امالک و مس��تغالت توان 
ج��ذب منابع خرد مردم و جمع آوری نقدینگی 
در حج��م ب��اال را دارد، می توانند اقدام به خرید 
ام��الک مازاد بانک ها کنند تا هم بانک ها و هم 
سرمایه گذاران )دارندگان یونیت این صندوق ها( 

منتفع شوند.

رئیس اتاق تهران هشدار داد:
خروج ساالنه ۹ میلیارد دالر سرمایه از کشور 

رییس سازمان امور مالیاتی :
 مالیات حقوق بگیران کاهش می یابد

کارشناس اقتصادی مطرح کرد؛
کارت های اعتباری؛ ابزاری جایگزین برای تسهیالت خرد

کارشناس بازار سرمایه ؛
معافیت مالیاتی یکی از مزیت های صندوق امالک و مستغالت است

 محدودیت اینترنت  
محدودیت جامعه  

  جهان امروز به برکت 
رس��انه ها آن قدر کوچک 
ش��ده که می توان گفت : 
جهان من در دس��ت من 
،در جی��ب لب��اس من و 
حتی در رختخواب نیز با 
من است. توسعه اینترنت 
که به زودی ش��اهد نوع 
فضای��ی آن نیز خواهیم بود ، مرزهای سیاس��ی 
را برهم زده و مرزهای فرهنگی را نیز به س��مت 
ایج��اد ی��ک فرهنگ جهان��ی با اس��تانداردهای 
خ��ودش که قطعا ایدئولوژیک نیس��ت ، ُهل می 

دهد. 
 در ای��ران نه فقط صاحبان اندیش��ه محدود ، 
که دولت ها نیز از زمان عمومی ش��دن اینترنت 
همواره با این بستر ارتباطی نگاهی سلبی داشته 
اند که حاصل��ش چیزی نبوده و نخواهد بود جز 
هدر دادن میلیاردها میلیارد تومان پولی که اگر 
صرف توسعه زیر ساخت ها و تعمیق اینترنت در 
جامعه با نگاه به ضرورت افزایش سواد رسانه ای 

می شد ، نتیجه اش حتما بهتر می بود. 
نمونه تازه از ن��گاه محدود به فناوری ارتباطی 
تش��کیل کارگروهی در مرکز ملی فضای مجازی 
برای " مواجهه ! " با خدمات اینترنت ماهواره ای 
است که سیاس��ت های شکست خورده در برابر 
ویدئو ، تلویزیون های ماهواره ای و شبکه مجازی 

نشان داد عملی ناشدنی است . 
آزادی انس��ان در انتخاب س��بک زندگی خود،  
در منش��ورهای جهانی مانند منشور حقوق بشر 
به رس��میت شناخته ش��ده و به عنوان یک سند 
فرادس��تی، همه کش��ورهای پذیرن��ده  از جمله 
ایران موظ��ف به احترام و رعایت آن هس��تند . 
فراموش نشود که قانون اساسی عالی ترین سند 
در تنظی��م روابط میان مل��ت و دولت به معنای 
عام آن اس��ت و هیچ یک از دو طرف حق نقض 
آن و عمل دلخواه به بخش یا بخش هایی از آن را 

ندارد.
در ای��ران  نیز این مهم با عنایت به روح قانون 
اساس��ی و قوانی��ن و قواع��د آم��ره موضوعی یا 
عمومی مانند» منش��ور حقوق شهروندی« باید 
جاری باش��د.در غی��اب دادگاه قانون اساس��ی،  
دیوان عدالت اداری صالحیت آن را دارد تا نقض 
حقوق ش��هروندی را تا به همین جای آن حتی 
اگر پیام رس��ان های دیگری فیلتر نشود، با نگاه 
به منش��ور حقوق شهروندی به عنوان یک  سند 
اداری ک��ه روح خ��ود را از قانون اساس��ی دارد، 

رسیدگی کند.
اینترنت و فضای مجازی را می توان بزرگترین 
تح��ول تاریخ��ی در ارتباط��ات انس��انی و عمر 
رس��انه های ارتباطی دانست . اینترنت و بدنبال 
آن فض��ای مجازی به روایت ه��ای تک صدایی 
حاکمیت��ی از تحوالت و وقایع ب��ه اجبار هم که 
بود ،  پایان داد و یک پلورالیس��م گریز ناپذیر را 
ب��ه حاکمیت ها تحمیل ک��رد و ایران هم از این 

اتفاق در امان نبود.
در ایران آنچه محدودیت دسترسی به اینترنت 
را غیرقابل تحمل می کند ، میلیونها شغلی است 
که در آشفته بازار اقتصاد ایران بر بستر اینترنت 
شکل گرفته اس��ت. ایران در منطقه جغرافیایی 
اش هم اکنون با نرخ باالی بیکاری روبرو است ، 
و محدودیت های احتمالی تازه بر لشگر بیکاران 
که اغلب نیز جوان با تحصیالت دانش��گاهی اند ، 
خواهد افزود. اقتصاد ایران در همه ی ش��اخه ها 
در این سالها بر بستر اینترنت رشد کرده است و 
هر محدودیتی ، اثر منفی غیر قابل جبرانی برآن 
خواهد گذاش��ت. دسترسی به اینترنت پرسرعت 
و ب��دون محدودی��ت، امروز یکی از نش��انه های 
دموکراس��ی و میزان سنجش جاری بودن آن در 
یک جامعه دانسته می شود و در اغلب کشورهای 
دموکراتی��ک  هر گون��ه محدودی��ت در آن، در 
دادگاه از جمله دادگاه های قانون اساس��ی قابل 
رسیدگی اس��ت.   فیلترینگ یک پیام رسان در 
اینترنت، مانند بس��تن یک جوی آب منشعب از 
یک رودخانه بزرگ اس��ت . رودخانه را نمی توان 
بس��ت چون زندگی به آن وابس��ته است . فیلتر 
کردن اینترنت،مردم را به قانون گریزی تش��ویق 
م��ی کند. به ج��ای محدود کردن دسترس��ی ، 
دسترسی را توسعه دهیم و همزمان سواد رسانه 
ای را تعمیق ببخشیم . در اینترنت راه برای دور 
زدن هر س��دی وجود دارد . از تجربیات گذشته 
درس بگیری��م و ب��ی خود از جیب م��ردم برای 

وجاهت خودمان هزینه نکنیم .  

یک مقام مسئول در شهرداری تهران:
شهرداری صندوق امالک و 

مستغالت راه اندازی می کند

مدی��رکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی امور اقتصادی 
شهرداری تهران گفت: همکاری شهرداری با بورس کاال 
و به نوعی اس��تفاده از ظرفیت های این بورس در 5 فاز 
اجرایی می ش��ود؛ به طوری که شهرداری قصد دارد در 
استمرار عرضه امالک، خرید مواد مورد نیازش از بورس 
کاال، تن��وع عرضه ام��الک به تج��اری و اداری، ورود به 
صندوق امالک و مس��تغالت و بهره گی��ری از ابزارهای 
مالی همچون مش��تقه، همکاری های��ش را با بورس کاال 

توسعه دهد.
به گ��زارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا( عماد 
الدی��ن س��خایی، با بی��ان اینکه دس��تگاه های دولتی و 
نهادهای عمومی غیردولت��ی معموال در مقابل تغییرات 
و اس��تفاده از ابزارهای نوین، مقاومت می کنند، تصریح 
ک��رد: با عرضه امالک ش��هرداری در بورس کاال، س��ایر 
دس��تگاه های مرتبط و موث��ر در عرضه امالک نیز راغب 
می ش��وند که از این ظرفیت شفاف استفاده کنند؛ نکته 
مهم این است که برخی از نهادها دارای ملک در کشور، 
دارای صاحبان سهام هستند که استقبال این نهادها به 
عرضه امالک در بورس کاال به ش��فافیت در صورت های 

مالی این نوع موسسات کمک می کند.
وی گفت: ش��هرداری قرار اس��ت در چن��د فاز عرضه 
ام��الک در بورس کاال و س��ایر اقدامات را س��اماندهی 
کند اول این که در عرضه امالک اس��تمرار داشته باشد 
و همچنین بتواند امالک را متنوع کرده و امالک تجاری 
و اداری خ��ود را نیز در بورس کاال عرضه کند. همچنین 
خری��د محصول های مورد نیاز در ح��وزه عمرانی نیز از 

سوی شهرداری تهران آغاز شده است.
س��خایی ادام��ه داد: در دوره مدیری��ت جدی��د، عزم 
شهرداری جزم است که انواع ملک های در اختیار خود 
از جمل��ه تجاری، اداری یا مس��کونی را از طریق بورس 

کاال عرضه کند.
وی تاکید کرد: در گام های بعدی که بازار امالک شکل 
بگیرد، ش��هرداری تالش می کند بتواند صندوق امالک 
و مس��تغالت را نیز راه اندازی کند که نوعی مولدس��ازی 
ام��وال و دارای��ی برای مردم ش��هر ص��ورت بگیرد و در 
فازهای بعدی به س��مت اس��تفاده از ابزاره��ای نوین و 

ابزارهای مشتقه بازار امالک نیز حرکت می کند.
وی گفت: بورس کاال طی این س��ال ها در سایر کاالها 
همچون فلزات و پتروشیمی به مرجع قیمتی تبدیل شده 
ک��ه این رویه به طور همزمان به نفع مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان بوده اس��ت، ش��اید عرضه های مس��تمر 
امالک در مناطق مختلف از س��وی ش��هرداری  بتوانند 
ب��ه مرور تابلوی بورس کاال را در روند کش��ف قیمت ها 

اثرگذار کند

عضو سابق کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم:
دولت باید صندوق منابع ملی را 

تشکیل دهد
عضو سابق کمیس��یون اقتصادی در مجلس دهم 
گفت: دولت باید صندوق منابع ملی را تشکیل دهد 
و در نتیجه آن تم��ام درآمد حاصل از فروش نفت، 

معادن و مخازن به آن واریز شود.
معصومه آقاپ��ور علیش��اهی، در گفت وگو با ایبنا 
درباره امتیازات اعتبارسنجی برای تسهیالت بانکی 
گفت: تش��کیل صندوق منابع ملی و دیپلماسی در 
شاخه تجارت و بازار های بین الملل به عنوان پیوست 
اقتصادی برای ارائه به دنیا از جمله کار هایی اس��ت 
که دولت باید در دست گیرد تا دیگرکشور ها بدانند 
براس��اس چه اس��تراتژی می توانند با ای��ران رابطه 
اقتصادی داشته باش��د. این دو کار به اضافه دست 
کش��یدن از قیمت دستوری سبب خواهد شد تا در 

کوتاه مدت نتیجه خوبی گرفته شود.
وی اضاف��ه ک��رد: درآمد حاصل از ف��روش نفت، 
مناب��ع، مع��ادن و ... ب��ه صندوق خزان��ه داری کل 
کش��ور واریز می ش��ود، از آنجا به بان��ک مرکزی و 
سپس به دولت انتقال پیدا می کند. دولت هم تمام 
مش��کالت خود را از این طریق برطرف می س��ازد. 
مدیریت دولت نیاز به یک اصالح ساختاری دارد تا 
تمام زیرس��اخت های الزم برای مدیریت مالیات به 
صورت ش��فاف به کار گرفته شود ودولت از مالیات 
ب��رای تامین مخارج خود بهره ببرد. به این ش��کل 
که صندوقی به نام منابع ملی تش��کیل ش��ود و در 
نتیجه آن تمام درآمد حاصل از فروش نفت، معادن 
و مخ��ازن به آن واریز ش��ود. در نتیجه این حرکت  
ب��ا تبدیل دالر و یورو به ری��ال می توان روزانه یک 
دالر ب��ه هر ایرانی اختص��اص داد که در هفته رقم 
مناسبی می شود، اما درباره مالیات باید سختگیری 

انجام داد.
نماینده س��ابق مجلس درباره مالیات سامانه های 
فروشگاهی بیان کرد: مالیات سامانه های فروشگاهی 
در صورت��ی ک��ه فاکتورها به ص��ورت کامل وجود 
داشته باشد، مفید واقع می شود، در غیر این صورت 
فس��ادزا خواهد بود. باید به سمت مالیات بر مصرف 
حرکت کنیم، زیرا در این صورت اس��ت که مالیات 
فروشگاهی ش��کل خواهد گرفت و این مسئله نیاز 
کشور اس��ت. حجم اسکناس امس��ال به دلیل فرار 
مالیات پایانه های فروشگاهی 1۸درصد افزایش پیدا 
کرده اس��ت. در کنار این مس��ئله ه��م باید در نظر 
داش��ت که در ش��رایط فعلی نباید دست بر حساب 
ش��خصی مردم گذاش��ت. باید از این بحران نجات 
یابیم، س��پس گام به گام با اطالع رسانی درست به 
سوی اصالحات در این زمینه پیش رویم، زیرا اصرار 
ب��ر برخی موارد اقتص��اد را زیرزمینی خواهد کرد و 

این بسیار خطرناک است.

یادداشت

 دالر در بازار توافقی 
۳0۳۱۵ تومان

قیمت دالر در بازار توافقی روز گذشته به مبلغ 
۳0 هزار و ۳15 تومان معامله شد.

به گزارش مهر بر این اساس قیمت خرید دالر 
آمریکادر صرافی بانک ملی 2۸,5۳6 )بیس��ت و 
هشت هزار و پانصد و سی و شش تومان( و قیمت 
فروش دالر آمریکا 2۸,۸2۳ )بیست و هشت هزار 

و هشتصد و بیست و سه تومان( اعالم شد.
همچنین براساس اعالم صرافی بانک ملی ایران 
قیمت خرید یورو 2۸,546 )بیست و هشت هزار 
وپانصد و چهل و ش��ش توم��ان( و قیمت فروش 
یورو 2۸,۸۳۳ )بیست و هشت هزار و هشتصد و 

سی و سه تومان( است.
این گزارش حاکی اس��ت قیم��ت دالر در بازار 
توافق��ی نی��ز هم اکن��ون ۳0 ه��زار ۳15 تومان 

معامله می شود

خبر

 مهران حسینی 
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مدی�ر عام�ل اس�بق بانک ص�ادرات 
گف�ت: با توجه به اینک�ه چک به نوعی 
پ�ول، اس�کناس و نقدینگی به ش�مار 
م�ی رود و بال محل بودن چک به معنای 
خلق پول بی ضابطه و بی قاعده اس�ت 
اص�وال در تم�ام دنیا کس�انی که چک 
بالمحل می کش�ند مورد پیگرد قانونی 

قرار می گیرند.
س��ید بهاالدین حسینی هاش��می؛ مدیر 
عامل اس��بق بانک ص��ادرات در گفت وگو با 
خبرنگار ایِبنا درباره شناس��ایی و برخورد با 
بد حسابان بانکی گفت: اصوال تعریف قانونی 
مشخصی در دنیا برای افراد بدحساب وجود 
دارد ک��ه البت��ه این موضوع مش��مول همه 
بدهکاران بانکی نمی شود. از این جهت نباید 
مردم را نگران کنیم، چرا که کسانی بدهکار 
و مش��تری بد حساب محسوب می شوند که 
در ازای چک صادر ش��ده تعهد مالی خود را 

ایفا نمی کنند.
وی اف��زود: برخ��ی از وام گیرندگان که در 
تجارت بدون قصد قبلی و غیر عامدانه دچار 
بدهی ش��ده اند را نمی توان در وهله اول بد 
حساب بانکی یا مشتری متخلف عنوان کرد 
چ��را که بعد از حکم قاضی جریمه این افراد 
مشخص می شود و آن زمان معلوم می شود 
آی��ا این افراد از بخش��ی از خدم��ات بانکی 

محروم می شوند یا خیر؟

مدیرعامل اسبق بانک صادرات در این باره 
تصریح کرد: با توجه به اینکه چک به نوعی 
پول، اس��کناس و نقدینگی به شمار می رود 
و بال محل ب��ودن چک به معنای خلق پول 
بی ضابطه و بی قاعده اس��ت اصوال در تمام 
دنیا کسانی که چک بالمحل می کشند مورد 
پیگ��رد قانونی قرار می گیرند. ای��ن افراد به 
دلی��ل ضرر و زیان اجتماع��ی که به جامعه 
وارد ک��رده ان��د متحمل جریمه س��نگینی 
می شوند به طوری که عدم ارائه دسته چک 
ب��ه آن ها یا قط��ع برخی از خدم��ات بانکی 
بخش��ی از این جرایم اس��ت. در صورتی که 
فرد در نظام بانکی دچار تخلفات بیش��تری 
ش��ده باش��د حتی ام��کان خری��د و فروش 
دارایی ثابت نیز از وی گرفته می ش��ود. این 

کارشناس مسائل پولی و بانکی در خصوص 
س��ایر بدهکاران بانکی نیز توضی��ح داد: در 
مورد س��ایر بدهکاران بانکی، در صورتی که 
دادگاه صالحه فرد را محکوم شود و در موعد 
مقرر محکومیت و زیان وارده را جبران نکند 
مشمول جریمه می شود. اگر چکی براساس 
شکایتی حقوقی شود، بر اساس مدت معین 
شده از سوی دادگاه باید چک تعیین تکلیف 
ش��ود در غیر ای��ن صورت ع��الوه بر جرایم 
قضایی، جرایم و ممنوعیت های بانکی نیز به 

فرد تحمیل می شود.
حسینی هاش��می در خصوص قرارداد های 
دو طرفه بین بانک و گیرنده تس��هیالت نیز 
گفت: هر بدهکار شدنی به بانک را نباید جرم 
نامید چرا که ممکن است در قراردادی مثل 

مضاربه، تس��هیالت دریافت ش��ده که خرج 
خرید کاالیی شده، اما براساس استدالل های 
متقن گیرنده وام، س��ودی حاصل نش��ده یا 
کاال فروخت��ه نش��ده بانک در ض��رر و زیان 
ش��ریک گیرن��ده وام ش��ود. در صورتی که 
دادگاه صالح��ه به نفع این فرد رای دهد وی 
مجرم و بدهکار بانکی شناخته نمی شود و از 

خدمات بانکی محروم نمی شود.
وی وج��ه دیگر ماجرا را نیز تحلیل کرد و 
افزود: ممکن اس��ت فردی در بانک اعتباری 
داش��ته، اما بانک در واریز اعتبار برای پاس 
کردن چک تعلل کرده است. در صورتی که 
وی گواهی داشتن اعتبار و کم کاری بانک را 
به دادگاه ارائه کند، برگشت چک به حساب 
بی تعهدی وی تلقی نمی شود لذا این فرد باز 
هم جریمه نمی ش��ود و بد حساب محسوب 

نمی شود.
حس��ینی هاش��می تاکید کرد: به عنوان 
مثال، کشاورزی که برای کاشت محصوالت 
زراعی از بانک وام گرفته، اما سیل محصوالت 
را تخریب کرده، قادر به پرداختن وام نیست 
این فرد بدهکار بانکی و متخلف بانکی نیست، 
بلکه کس��انی متخلف، بد حس��اب و بدهکار 
بانکی عنوان می شوند که به صورت عامدانه 
و با قصد و نیت قبلی به منظور کالهبرداری 
در زمینه بانک��ی تخلفاتی رقم می زنند، این 

افراد باید مشمول جریمه شوند.

چه کسانی بدهکار و متخلف بانکی هستند؟

بانک و بیمه
روزنامه صبح ایران

بانک مرکزی بخش�نامه ای مبنی بر افزایش هزینه ارس�ال پیامک به مش�تریان 
بانک ها ابالغ نکرده است. 

به گزارش ایرنا، س��خنگوی بانک مرکزی در توئیتر نوشت: پیرو انتشار برخی گزارش ها در 
خصوص بخشنامه بانک مرکزی به بانک ها مبنی بر افزایش هزینه ارسال پیامک به مشتریان 

به اطالع می رساند این بانک هیچ گونه بخشنامه ای در این صوص نداشته است. 
مصطفی قمری وفا تاکید کرد: آخرین بخش��نامه بانک مرکزی در این خصوص آذر س��ال 

1۳99 صادر شده و همچنان معتبر و الزم االجراست. 

براس��اس این گزارش برخی افراد اعالم کردند که پیامکی با مضمون افزایش هزینه ارسال 
پیامک از بانک دریافت کردند. در این پیامک ها آمده اس��ت: مش��تری گرامی از ابتدای سال 
1401 با توجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، 
کارمزد پیامک براس��اس تعداد پیامک واریز و برداش��ت کلیه حساب های شما نزد این بانک 

محاسبه و هر 6 ماه یک بار به ازای هر پیامک 900 ریال اخذ خواهد شد. 
بر اس��اس آخرین بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه که از آذر 1400 اجرا شده، هزینه 

ارسال پیامک اطالع رسانی بانک ها ۳0 تومان + آبونمان ساالنه اعالم شده است.

تکذیب صدور بخشنامه بانک مرکزی برای افزایش هزینه پیامک بانکی
خبر

خبر  استعالم آنالین حساب  ها
 وام  ها و چک  های برگشتی

با اتصال بانک مرکزی به پنجره هوش��مند خدمات 
دولت الکترونیک، چهار خدم��ت پرکاربرد بانکی در 

آدرس my.cbi.ir فعال شد.
به گ��زارش اخباربان��ک، بانک مرکزی ب��ه پنجره 
هوش��مند خدمات دول��ت الکترونیک متصل ش��ده 
و برهمین اس��اس نیز چهار خدم��ت پرکاربرد بانک 

مرکزی در آدرس my.cbi.ir فعال است.
برای استفاده از 4 خدمت پرکاربرد بانکی باید ابتدا 
احراز هویت در پنجره ملی هوش��مند خدمات دولت 
الکترونیک انجام ش��ود و س��پس خدمت درخواست 

شده ارائه می شود.
بنابرای��ن پس از احراز هویت، م��ردم می توانند در 
درگاه خدم��ات الکترونیک بانک مرکزی، نس��بت به 
استعالم حساب های بانکی خود، چک های برگشتی، 
سامانه محچک )مسدودس��ازی حساب صادر کننده 
چک برگشتی( و استعالم تس��هیالت دریافتی اقدام 

کنند.
پیش از این مه��ران محرمیان معاون فناوری های 
نوین بانک مرکزی گفته بود:  خوشبختانه با همکاری 
نزدیک میان وزارت ارتباطات با اداره مهندس��ی نرم 
افزار بانک مرکزی توانس��تیم چهار خدمت پرکاربرد 
بان��ک مرک��زی را به پنج��ره واحد خدم��ات دولت 
الکترونی��ک منتقل کنیم که مراحل نهایی و بازبینی 
خ��ود را م��ی گذراند و ظرف چن��د روز آینده و پس 
از بازبین��ی های نهایی عملیاتی خواهد ش��د و بانک 
مرکزی نیز به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک 

متصل می شود.
محرمان با برشمردن این چهار خدمت توضیح داد: 
نخس��تین خدمت شامل اس��تعالم تمام حساب های 
ی��ک فرد در تمام بانک های کش��ور اس��ت، دومین 
خدمت نیز استعالم چک های برگشتی است که رفع 

سوء اثر نشده است.
 وی افزود: س��ومین خدمت شامل نمایش حساب 
های مس��دود شده فردی اس��ت که در شبکه بانکی 
چک برگشتی دارد. بنابراین در صورتی که حسابهای 
فردی بابت چک برگش��تی مسدود ش��ده باشد، این 
موارد نیز برای وی نمایش داده می ش��ود و می تواند 
حس��اب های مس��دودی را مش��اهده کند و خدمت 
پرکاربرد چهارم نیز شامل لیست تسهیالتی است که 

یک فرد از شبکه بانکی دریافت کرده است.

 ثبت افزایش سرمایه 
۲7 درصدی بانک ملت

بانک ملت با ثبت افزایش س��رمایه 2۷ درصدی از 
محل اندوخته در مرجع ثبت شرکت ها به بزرگترین 

بانک بورسی از لحاظ سرمایه اسمی تبدیل شد.
ب��ه گ��زارش اخباربان��ک، بان��ک ملت بر اس��اس 
تصمیم��ات ۳1 خ��رداد م��اه مجمع فوق الع��اده از 
ثبت افزایش س��رمایۀ شرکت از 20,۷ به 26,2 هزار 
میلیارد تومان معادل 2۷ درصد از محل اندوخته ها، 

2۷ شهریور ماه در مرجع ثبت شرکت ها خبر داد.
براین اس��اس، "وبملت" به بزرگترین بانک بورسی 
از لحاظ س��رمایه اسمی تبدیل ش��د و جایگاه بانک 
تجارت که پیش از این با سرمایه 22,۳ هزار میلیارد 

تومانی در صدر قرار داشت را گرفت.

آخرین مهلت شرکت 
در جشنواره حساب های 
قرض الحسنه بانک سینا

برای شرکت در شش��مین جشنواره حساب های 
قرض الحس��نه پس انداز بانک س��ینا تنها تا پایان 
وقت اداری روز پنج ش��نبه ۳1 ش��هریور ماه سال 

جاری فرصت باقی است.
به گ��زارش روابط  عمومی بانک س��ینا، با هدف 
ایجاد بس��ترهای مش��ارکت بیش��تر هموطنان در 
ام��ور عام المنفع��ه و تروی��ج فرهن��گ پس��ندیده 
قرض الحس��نه، شش��مین جش��نواره حساب های 
قرض الحسنه پس انداز این بانک با میلیاردها ریال 

جوایز نقدی برگزار می شود.
هموطنان می توانند تا پایان ش��هریور ماه س��ال 
جاری با مراجعه به تمام شعب بانک سینا در سراسر 
کشور ضمن افتتاح حساب یا تکمیل موجودی در 
این جشنواره شرکت و فرصت بهره مندی از جوایز 

این دوره را برای خود فراهم کنند.
جوایز ششمین جشنواره حساب های قرض الحسنه 
پس انداز بانک سینا شامل ۳۷ جایزه کمک هزینه 
خری��د خودرو ایرانی هر یک به ارزش یک میلیارد 
ریال، ۳۷ کمک هزینه خرید کاالی ایرانی هر یک 
به مبلغ 500 میلیون ریال، 1۳۷ کمک هزینه سفر 
به عتب��ات عالیات هر یک به مبل��غ 100 میلیون 
ریال، چهار هزار و 5۳۷ جایزه 10 میلیون ریالی و 

22 هزار و 6۳۷ جایزه 5 میلیون ریالی است.
حداق��ل موجودی برای ش��رکت در جش��نواره 
حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک سینا یک 
میلیون ریال اس��ت و ب��ه ازای هر 500 هزار ریال 
در پای��ان هر روز یک امتیاز برای صاحب حس��اب 

منظور می شود.

بیمه دانا به مجمع می رود
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ش��رکت 
بیمه دانا با موض��وع انتخاب اعضای هیات مدیره، 

16 مهر ماه سال جاری برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، این ش��رکت 
از تمامی سهامداران و یا وکیل یا قائم مقام قانونی 
اشخاص حقیقی صاحب س��هم و همچنین وکیل 
ی��ا نماینده یا نمایندگان قانونی اش��خاص حقوقی 
سهامدار دعوت می کند تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده بیمه دانا که راس س��اعت 
10 صبح روز شنبه، 16 مهرماه سال جاری برگزار 

می شود، حضور یابند.
الزم به ذکر اس��ت که دستور جلسه این مجمع، 
انتخاب اعضای هیات مدیره و س��ایر مواردی است 
ک��ه در صالحیت مجمع عمومی به طور فوق العاده 
باش��د. ضمنا امکان مش��اهده این مجمع از طریق 
www.dana- س��ایت رسمی شرکت به نش��انی

insurance.com به صورت زنده فراهم خواهد 
بود.

همچنین گفتنی اس��ت، حضور س��هامداران در 
مجمع با رعایت ش��یوه نامه های بهداش��تی و ارائه 

کارت واکسن بالمانع است. 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده 
ه��ای تش��کیلی طبق قانون مذک��ور را براس��اس گزارش 
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح 

آراء ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی شماره 140060۳۳0001011212 مربوط به 
پرونده کالس��ه 14001144۳00010004۸0 خانم مریم 
س��ورانی فرزند فتح اله در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۷5 مترمربع پالک ش��ماره 105۳6 اصلی  واقع 
در قم بخ��ش یک حوزه ثبت مل��ک اداره یک قم مبایعه 
نامه عادی مع الواسطه از وراث مرحوم حبیب اله عباسیان 
سند مالکیت مش��اعی صادره در دفتر 45 صفحه 52۳.)م 

الف 14۷۳1( 
2- رأی ش��ماره 140160۳۳0001004519 مرب��وط 
ب��ه پرون��ده کالس��ه 14011144۳0001000066 آقای 
یعقوبعل��ی ملک نژاد کلکو فرزند نوروزعلی در س��ه دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 
119/60 مترمربع پالک شماره 10۳00 اصلی  واقع در قم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی 
مع الواسطه از تقی کاظمی به موجب سند مالکیت مشاعی 
ص��ادره در دفتر 1۸۳ صفح��ات 2۷0 خریداری به موجب 
سند رسمی شماره ۳6۸۷۷ مورخ 1۳5۳/12/22 دفترخانه 

5 قم.)م الف 14۷۳2( 
۳- رأی ش��ماره 140160۳۳0001004520 مرب��وط 
به پرون��ده کالس��ه 14011144۳000100006۷ آقای 
محمود ملک نژاد کلکو فرزند یعقوبعلی در سه دانگ مشاع 

از شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت ششدانگ 
119/60 مترمربع پالک شماره 10۳00 اصلی  واقع در قم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی 
مع الواسطه از تقی کاظمی به موجب سند مالکیت مشاعی 
ص��ادره در دفتر 1۸۳ صفح��ات 2۷0 خریداری به موجب 
سند رسمی شماره ۳6۸۷۷ مورخ 1۳5۳/12/22 دفترخانه 

5 قم.)م الف 14۷۳۳( 
4- رأی ش��ماره 140160۳۳0001005162 مرب��وط 
به پرون��ده کالس��ه 14011144۳0001000654 آقای 
محمدرض��ا ابریش��می بیدگل��ی فرزند غالمرضا در س��ه 
دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
ششدانگ 162 مترمربع پالک شماره 11 فرعی از 104۸2 
اصل��ی  واقع در قم بخش یک ح��وزه ثبت ملک اداره یک 
قم س��ند مالکیت مش��اعی صادره در دفت��ر الکترونیکی 
1۳9920۳۳00010016۷6 خری��داری به موجب س��ند 
رسمی شماره 29595 مورخ 1۳99/01/۳1 دفترخانه 40 

قم.)م الف 14۷۳4( 
5- رأی ش��ماره 140160۳۳000100516۳ مرب��وط 
به پرون��ده کالس��ه 14011144۳0001000655 آقای 
هادی ابریش��می بیدگلی فرزند عباس در سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت ششدانگ 
160 مترمرب��ع پ��الک ش��ماره 11 فرع��ی از 104۸2 
اصل��ی  واقع در قم بخش یک ح��وزه ثبت ملک اداره یک 
قم س��ند مالکیت مش��اعی صادره در دفت��ر الکترونیکی 
1۳9920۳۳00010016۷5 خری��داری به موجب س��ند 
رسمی شماره 29595 مورخ 1۳99/01/۳1 دفترخانه 40 

قم.)م الف 14۷۳5( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اس��ت 

پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مشاعی 
مرات��ب در دو نوبت ب��ه فاصل��ه 15 روز آگهی تا چنانچه 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از 
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه 
و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا 
به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اس��ت که صدور 
سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
تاریخ انتشار اول:   14۰1/۰6/۳۰
تاریخ انتشار دوم :  14۰1/۰7/16

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک 
قم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی

هیأت ح��ل اخت��الف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و 
ام��الک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان 
پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش 
کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح 

آراء ذیل تایید نموده اند. 
1� رأی ش��ماره 140160۳۳0002004564 مربوط به 
پرونده کالس��ه 14001144۳0002002146 آقای سید 
محمدرضا حسینی رکن آبادی فرزند سید اکبر در قسمتی 
از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 
115/۷4 مترمربع پالک شماره فرعی از 21۸1 اصلی واقع 

در بخ��ش دو ثبت قم مبایعه نامه ع��ادی و خریداری مع 
الواسطه از سید احمد فاتحی.) م الف 14۷۳0( 

مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده اس��ت 
پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترس��ی به مالکین مشاعی 
مرات��ب در دو نوبت ب��ه فاصل��ه 15 روز آگهی تا چنانچه 
اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از 
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت 
اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت 
یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه 
و دادخواس��ت خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا 
به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اس��ت که صدور 
سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
تاریخ انتشارنوبت اول:  14۰1/۰6/۳۰
تاریخ انتشارنوبت دوم:  14۰1/۰7/16

عباس پور حسنی حجت آبادی � رئیس اداره ثبت 
اسناد و امالک منطقه دو قم

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی 

آگه��ی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140160۳0105500156۷ 
مورخ 1401/6/2۷ هی��ات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثب��ت ملک مالرد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید اسمعیلی 

فرزند مصطفی بش��ماره شناس��نامه 6924 صادره از کرج 
در شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
29/۸۷ مترمرب��ع پالک 1۸۸ فرع��ی از 4۳ اصلی عرصه 
قطعه 2۷0 تفکیکی ش��ماره ۳۷۳۷ مورخ ۷۸/2/20 از 4۳ 
واقع در خریداری از مالک رسمی عرصه بنیاد شهید انقالب 
اسالمی و اعیان مجید اسمعیلی محرز گردیده است. لذا به 
منظ��ور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماده اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.  م الف 1416
تاریخ چاپ نوبت اول :14۰1/6/۳۰
تاریخ چاپ نوبت دوم:14۰1/7/16

 همایون خزائی-  رئیس ثبت اسناد و امالک

مفقودی
نوع مدرک مفقودی:  برگ سبز           نوع خودرو: پراید 

صبا GTXi مدل 1۳۸5    رنگ خودرو:نقره ای متالیک
شماره شاسی خودرو : S14122۸5۷550۳6        شماره 
موتور خودر: 141۳920 ش��ماره پالک خودرو :  6۸ایران 

9۳۳ی6۷
مالک خودرو: علیرضا س��عیدی  کد ملی مالک خودرو: 
0۳215922۳9 مدارک فوق مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

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

رسمی
نظربه اینک��ه در اجرای قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی برابر رای  
9۳۷-1401  م��ورخ 1401/04/26 تصرف��ات خانم/آقای  
زهرا بدرالس��اداتی  صادره از اهواز فرزند موسی   دارای کد 
ملی ش��ماره 1۷5۷95۳۷44  نس��بت به  ششدانگ  یک 
باب ساختمان به مس��احت  96/10 مترمربع در قسمتی 
از پالک ثبتی  2690/۳۸ در بخش 2 اهواز اخبار خروجی 
بنام  حاج علی و حس��ن و عباس و موسی شهرت همگی 
خدادادی منجر بصدورای گردیده  برابر ماده ۳ قانون مزبور 
مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم 
آگهی می گردد تا هرکس نس��بت ب��ه تصرفات مفروزه  و 
مالکیت ایش��ان اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت 
اول این آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را مس��تقیما به  
اداره ثبت و امالک اهواز تس��لیم و رسید دریافت نمایند و 
معترض مکلف اس��ت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواس��ت به مقامات قضای��ی تقدیم و گواهی 
تقدیم دادخواست اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. 
بدهی اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر 
اداره ثبت برابرمقررات اقدام بصدور س��ند مالکیت خواهد 

نمود. م/الف: 5/14۳۷ 
تاریخ انتشار نوبت اول : 14۰1/۰6/14
تاریخ انتشارنوبت دوم: 14۰1/۰6/۳۰

نصرت اهلل - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 
دو اهواز

بانک پاسارگاد که در روزهای اخیر هزینه پیامک های 
اطالع رس�انی را افزای�ش داد، توضیحاتی در این باره 

ارائه کرد و آن را به نفع مشتریان دانست.
ب��ه گزارش ایرن��ا، خبر افزای��ش هزینه ارس��ال پیامک به 
مشتریان منتشر شد این در حالی بود که بانک مرکزی اعالم 
کرد هیچ گونه بخش��نامه ای در این خص��وص ابالغ نکرده و 
آخرین بخش��نامه درباره افزایش پیامک مش��تریان آذر سال 

1۳99 منتشر شده و همچنان معتبر و الزم االجراست. 
بان��ک پاس��ارگاد در اطالعیه ای در ارتباط ب��ا نحوه اعمال 
هزینه پیامک های س��ازمانی توضی��ح داد: با توجه به افزایش 
بی��ش از صد درصدی هزینه پیامک های س��ازمانی توس��ط 
اپراتورهای تلفن همراه در س��ال جاری، و با عنایت به جدول 
کارمزده��ای خدمات الکترونیکی هفتم آبان ماه 1۳99 بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران، عادالنه نمودن هزینه کارمزد 
دریافتی از مش��تریان گرامی در دستور کار بانک قرار گرفته 

است.

از آنج��ا که طبق بررس��ی ها، بیش از ۷0درصد مش��تریان 
بانک پاس��ارگاد تراکنش های محدودی در حساب های خود 
داش��ته اند روش محاس��به کارم��زد ضرورتاً بای��د از آبونمان 
س��الیانه به هزینه هر تراکنش اصالح می شد. بنابراین روش 
عادالنه محاس��به هزینه های مشتریان اقتضا می کرد عملکرد 
هر مش��تری جداگانه مبنای محاس��به و اعمال کارمزد قرار 

گیرد. 
ب��ه ط��ور مثال یک مش��تری که در هر هفت��ه 2 تراکنش 
بانکی انجام می دهد، در سال حدود 100 تراکنش داشته و با 
روش قبلی یعنی آبونمان ثابت باید 50 هزار تومان در س��ال 
پرداخ��ت می کرد، اما با روش جدی��د این میزان تراکنش در 
سال، فقط 9 هزار تومان کارمزد برای مشتری هزینه دارد. با 
همین روش محاسبه هزینه تراکنش های اغلب مشتریان که 
تا حدود 500 تراکنش در س��ال دارند رقم کمتری نسبت به 

روش آبونمان ساالنه خواهند پرداخت. 
براین اس��اس پیش بینی می شود محاسبات هزینه بیش از 

۷0 درصد مش��تریان کاهش یابد و در واقع حرکت جدی در 
خصوص عادالنه نمودن کارمزد پیامک توسط بانک پاسارگاد 

در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی انجام پذیرفته است.
تأکید می شود بانک مرکزی بخشنامه جدیدی برای افزایش 
کارمزد بانکی صادر نکرده، بلکه آنچه در بانک پاسارگاد مورد 
اصالح و اعمال واقع ش��ده همان بخشنامه آبان سال 1۳99 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران است.

توضیحات بانکی که پیامک ها را گران کرد

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
در اجرای ماده ۲۰۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب بهمن ماه سال 1۳۸۰ بدینوسیله برگهای / برگه تشخیص مالیاتی با مشخصات زیر به مؤدیان/ مؤدی ذیربط ابالغ می گردد تا ظرف مدت سی روز از تاریخ درج آگهی به اداره امور مالیاتی در نشانی مندرج در جدول مراجعه و نسبت به 

حل و فصل پرونده و تسویه حساب مالیاتی اقدام نمایند، در غیر اینصورت طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد. 

شماره ردیف 
شماره شناسنامه نام و نام خانوادگی مؤدیپرونده 

شماره ثبت
شماره و تاریخ برگ 

تشخیص
منبع 
مالیاتی

عملکرد 
سال

درآمد یا مأخذ مشمول مالیات 
نشانی اداره امور مالیاتیشماره واحد مالیاتیاصل مالیات) ریال() به ریال(

شهریار – شهرک اداری- امور مالیاتی غرب استان تهران9511/09۸/900/5602/۷0۸/049/۳11526525مشاغل1401/02/۳1-۳9۳2629541149۳9محمدجواد نمکی125۷5
شهریار – شهرک اداری- امور مالیاتی غرب استان تهران95۸1/120/002/۸4020/265/۸40/۷1۳526525مشاغل1401/01/۳0-502001294۷۳1۷9سیداصغر حسینی22569
شهریار – شهرک اداری- امور مالیاتی غرب استان تهران9522/25۳/۷0۸/9925/505/11۷/529526525مشاغل1401/0۳/2۳-00۸۳۸10۳2۳20550صادق علیزاده اصل۳262۳
شهریار – شهرک اداری- امور مالیاتی غرب استان تهران951۸/000/000/0004/420/500/000526022مشاغل1401/0۳/2۸-۳۷۳04۷14۷حمید چور رمضانی42۸10
شهریار – شهرک اداری- امور مالیاتی غرب استان تهران95۸/592/500/0002/0۷0/9۷6/۸۷0526022مشاغل1401/0۳/۳0-1214۸4۷5رجبعلی ملکی مقدم 526۷6
شهریار – شهرک اداری- امور مالیاتی غرب استان تهران954/560/000/0001/06۳/۸60/000526022مشاغل1401/0۳/25-10600456۸۳رامین فیروز بخت62992
شهریار – شهرک اداری- امور مالیاتی غرب استان تهران952/۸۸0/000/000644/2۸0/000526022مشاغل1401/۳/۳0-1۸۷0۳4۸4۳2امیر تاجیک۷2۷۷1
شهریار – شهرک اداری- امور مالیاتی غرب استان تهران95۳۷/200/000/0009/252/900/000526524مشاغل1401/02/19- 005۳59۸99۷12066هوشنگ ممقائی نسب۸5215

روابط عمومی امور مالیاتی غرب استان تهران
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وزی�ر صنعت، مع�دن و تجارت گفت: 
باید تسهیالتی به مالکان موتورسیکلت 
و خودروهای فرسوده ارائه شود تا برای 
اسقاط انگیزه داش�ته باشند و از طرف 

دیگر تولید متوقف نشود.
به گ��زارش مهر، س��یدرضا فاطمی امین 
در صحن علنی مجلس در جریان بررس��ی 
تقاض��ای دو فوری��ت ب��رای رس��یدگی به 
الیحه الحاق ی��ک تبصره به ماده 10 قانون 
س��اماندهی صنعت خ��ودرو گف��ت: قانون 
س��اماندهی صنعت خودرو در مجلس قبل 
مصوب شد و بعد از چند بار رفت و برگشت 
به ش��ورای نگهبان، اوایل امسال ابالغ شد. 
م��اده 10 ای��ن قانون ب��ه تولید و اس��قاط 
خودرو اش��اره دارد و بی��ان می کند به ازای 
هر خودرویی که شماره گذاری می شود باید 
یک چهارم خودرو اس��قاط شود یعنی برای 
مثال باید چهار موتورسیکلت اسقاط شود تا 

یک موتورسیکلت شماره گذاری شود.
وزیر صمت، تصریح کرد: اصل این موضوع 
بسیار درست اس��ت یعنی باید ساز و کاری 

ایجاد شود تا خودروها و موتورهای فرسوده 
از رده خارج ش��وند اما این قانون یک خالء 
دارد که مش��کل س��از شده اس��ت و الیحه 
دو فوریتی دولت ب��رای رفع این خالء ارائه 

می شود.
ی��ک  اس��قاط  کرد:ب��رای  تاکی��د  وی 
موتورسیکلت فرس��وده شروطی باید فراهم 

باش��د از جمله اینکه از تردد وس��ایل نقلیه 
فرس��وده جلوگیری صورت بگی��رد اما این 
اتفاق نمی افتد، لذا باید تسهیالتی به مالکان 
خودروه��ای فرس��وده ارائه ش��ود که برای 

اسقاط انگیزه داشته باشند.
فاطم��ی امین بیان کرد: در این ش��رایط 
اس��قاط به ان��دازه کافی ص��ورت نمی گیرد 

بنابراین گواهی اس��قاط به قدر کافی وجود 
ندارد، با این روند شماره گذاری متوقف شده 
است، با این روش تولید را به اسقاط متصل 
کرده ایم و در نتیج��ه انبارهای کارخانجات 
موتورسازی انبوه ش��ده اند و تولید به ناچار 
متوقف شده است لذا در عین حال که تقاضا 

وجود دارد امکان توزیع فراهم نیست.
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت افزود: 
راه حل آن اس��ت اگر به هر دلیلی اس��قاط 
دستگاه های فرس��وده وجود نداشت شماره 
گذاری صورت بگی��رد اما معادل آن مبلغی 
که باید بابت گواهی اس��قاط پرداخت شود 
از خودروس��از دریاف��ت و از آن ب��رای ارائه 
تس��هیالت به مالکان خودروهای فرس��وده 

استفاده شود.
وی تصری��ح کرد: با افزودن این تبصره به 
ماده 10 قانون مذکور، تولید متوقف نخواهد 
شد. همچنین منابعی برای ایجاد انگیزه در 
مالکان خودروهای فرس��وده جهت اس��قاط 
ایجاد می ش��ود. عالوه بر ای��ن جلوی ایجاد 

بازار سیاه و التهاب آن گرفته خواهد شد

پرداخت تسهیالت به مالکان خودروهای فرسوده
فاطمی امین در صحن مجلس درخواست کرد:

صنعت و خودرو
روزنامه صبح ایران

مع�اون امور مع�ادن و صنایع معدن�ی وزارت صمت گفت: مع�ادن به ویژه معادن 
کوچ�ک، می توانن�د برای تامین مالی خرید ماش�ین آالت س�اخت داخل از طریق 

صندوق فعالیت های بخش معدن اقدام کنند.
به گزارش صدا و س��یما،  رضا محتش��می پور در حاش��یه برگ��زاری یازدهمین همایش و 
نمایش��گاه بین المللی فرصت های س��رمایه گذاری در معدن و صنایع معدن��ی ایران، درباره 
واردات ماش��ین آالت معدن��ی، افزود: حمایت از یکی دو کارخان��ه داخلی و دنبال کردن این 

مسیر در چند سال گذشته، منجر به محدودیت های جدی برای بخش معدن شد.
 وی ادامه داد: این محدودیت ها در چند س��ال گذش��ته س��بب تراکم نیاز ها و همچنین 

انباشت ماشین آالت غیرفعال در معادن شد.

 محتش��می پور گفت: امروز ش��رایط تغییر کرده و محدودیت ها از بسیاری از ماشین آالت 
برداش��ته شده، ضمن اینکه آمار ها نیز نش��ان می دهد حجم تامین نیاز از طریق واردات در 

مقایسه با سال های گذشته رشد داشته است.
معاون وزیر صمت افزود: این سیاس��ت که تعرفه های باال برای ورود ماش��ین آالت در نظر 
گرفته شده و سپس از طریق مواد 109 و 110 قانون معدن بخواهیم به واردکنندگان تخفیف 
دهیم، ظرفیت ایجاد فساد دارد و باید به سمت کاهش تعرفه ها برای واردات تجهیزات مورد 

نیاز و خطوط تولید برویم.
 وی ادامه داد: برای حمایت از ساخت داخل نیز راه های زیادی وجود دارد که آخرین آنها، 

ممنوعیت های وارداتی است.

تامین مالی معادن برای خرید ماشین آالت ساخت داخل

تولید ش�رکت های صنعتی بورسی در دو ماه نخست 
تابس�تان امس�ال 5.۸ و 6.7 درصد نس�بت به س�ال 
گذش�ته افزای�ش یافت ک�ه درنتیجه ع�دم قطع برق 
صنایع در س�ال جاری برخالف سال های پایانی دولت 

گذشته بوده است.
پژوهش��کده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی تحوالت و 
تغییرات سطح تولید، موجودی انبار و سوددهی 2۸0 شرکت 

صنعتی حاضر در بازار سرمایه پرداخته است.
تولیدات صنعتی ش��رکت های بورسی در مرداد ماه امسال 

6.۷ درصد از ماه مشابه سال گذشته بیشتر شده است.
نرخ رشد تولیدات ش��رکت های صنعتی بورسی در مرداد 

ماه 0.9 درصد بیش از ماه گذشته است.
رشد 6.۷ درصدی تولید صنایع بورسی در مرداد ماه نسبت 
به مرداد ماه سال قبل، باالترین رقم در رشد ماهانه تولید در 

یک سال منتهی به مرداد ماه امسال بوده است.
 باالترین رش��د مربوط ب��ه بخش های خ��ودرو و قطعات 
با 22.1 درصد، ماش��ین آالت و تجهی��زات با 19.6 درصد و 

منسوجات با 1۷.۷ درصد بوده است.
بیش��ترین تاثی��ر در رش��د 6.۷ درص��دی را گ��روه فلزات 
اساس��ی با ضریب اهمیت 20.۸ درصد و رش��د ۸.5 درصدی 
و خودروس��ازی با ضریب اهمیت 1۳.۸ درصد و رش��د 22.1 

درصد داشته است.
همچنین موجودی انبار در مرداد ماه در مجموع 1.4 درصد 
نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش داشته است، البته بخش 
عمده کاهش در تغییر موجودی انبار مربوط به بخش خودرو 
و قطعات می ش��ود. در دوره یک س��اله منتهی به مرداد ماه 
امس��ال موجودی انب��ار درمجموع یک درص��د کاهش یافته 
اس��ت که این نشانه خوبی از رونق فروش در بازار محصوالت 
صنعت��ی دارد. در بخش فلزات اساس��ی باوج��ود افزایش ۸ 
درصدی تولید، موجودی انبار در یک س��ال منتهی به مرداد 
بدون تغییر بوده اس��ت. بیش��ترین افزایش در موجودی انبار 
مربوط به صنایع ش��یمایی می ش��ود. در صنایع شیمایی از 
خرداد ماه تولید افزایش یافته، اما رش��د تولید در این صنعت 
همچن��ان بیش از رش��د تقاضا بوده و همین مس��اله موجب 

افزایش 6.۸ درصدی موجودی انبار شده است.
رش��د تولید کاالهای مصرفی که از نیمه دوم س��ال 99 تا 
انتهای س��ال 1400 همواره مثبت ب��وده، در دو ماه ابتدایی 
سال 1401 منفی شده است اما از خرداد ماه رشد تولید این 
نوع محصوالت مثبت ش��ده و در تی��ر ماه به حدود 5 درصد 
رس��ید و در مرداد ماه رشد این ش��اخص به حدود 9 درصد 

افزایش پیدا کرده است.
رشد تولید کاالهای واسطه ای در نیمه دوم سال قبل بین 
منفی ۳ تا 1.5 درصد بوده است. شاخص تولید این محصول 
در فروردین ماه س��ال جاری بعد از 10 ماه، به رش��د مثبت 
4 درصد رس��ید. در دو ماه اردیبهشت ماه و خرداد هم رشد 
تولی��د این محصول مثب��ت و زیر 2.5 درص��د باقی ماند اما 
ش��اخص تولید کاالهای واس��طه در تیر ماه و مرداد ماه بین 

4.5 درصد و 5 درصد رشد کرده است.
در بخ��ش کاالهای س��رمایه ای، در 4 م��اه اخیر یعنی از 
اردیبهش��ت ماه تا مرداد رشد تولید کاالهای سرمایه ای هم 

مثبت و قابل توجه بوده است.

رئی�س اتحادیه ل�وازم خانگی خاطر 
نش�ان کرد: توان و ق�درت خرید مردم 
تقلیل پی�دا کرده اس�ت از ای�ن رو در 
خرید اشتباه می کنند و کاالهایی که در 
سمساری ها و امانت فروشی ها می خرند 
کاالهای اس�توک، رنگ شده و تعمیری 

بوده و به نوعی دور ریختن پول است.
اکبر پازوکی در گفت وگو با ایلنا، با اش��اره 
به رکود حاکم در بازار لوازم خانگی، تصریح 
کرد: کاهش توان مال��ی مردم ریزش تقاضا 

برای خرید را به همراه آورده است.
این فعال صنفی ورود واردات در ش��رایط 
فعلی را اش��تباه دانست و افزود: واردات باید 
به صورت هوشمند صورت بگیرد به این معنا 

ک��ه باید مج��وز واردات کاالهای��ی که توان 
تولید داخلی آنها وجود ندارد داده ش��ود تا 
در نهایت واردات منجر به تولید در کش��ور 
شود؛ از سوی دیگر واردات لوازم خانگی که 
توانایی تولید داخلی آن وجود دارد اش��تباه 

است.
وی گف��ت: ق��درت خری��د م��ردم تقلیل 
پیدا کرده اس��ت از این رو در خرید اش��تباه 
می کنن��د و کاالهایی که در سمس��اری ها و 
امانت فروش��ی ها می خرند کاالهای استوک، 
رنگ ش��ده و تعمیری اس��ت و به نوعی دور 
ریختن پول اس��ت. قیمت کاالهای استوک 
پایین نیس��ت و هزینه تعمی��ر این کاالها و 

کاالهای دسته دوم باالست 

پازوک��ی با بیان اینک��ه در تولید کاالهای 
ریز خانگی باکمبود مواجه هس��تیم، گفت: 
کول��رگازی، تلویزی��ون آل ای دی، س��اید 
بای س��اید، س��رخ کن، همزن برقی، پنکه، 
می��وه خش��ک ک��ن، پلوپز، گوش��ت کوب 
برقی، غذاس��از، چرخ گوش��ت، آرام پز و .... 
با مارک ه��ای مختل��ف به ص��ورت قاچاق 
وارد کشور می ش��ود چراکه در این زمینه ها 
کمبود داریم و تولید داخلی سلیقه مردم را 
ج��واب نمی دهد از این رو این اقالم از طریق 
ماش��ین های ش��وتی، کوله برها و ته لنجی ها 

وارد می شود.
این فعال صنفی با بیان اینکه احداث خط 
تولید جدید برای ل��وزام خانگی منطقی به  

نظر نمی رس��د، گفت: واحدهای تولیدی که 
در گذش��ته س��رمایه گذاری کردند باید آنها 
را س��امان دهی ک��رد. تولید باید به س��مت 
صادرات هدایت شود؛ تولید قطعات به جای 
کااله��ای درش��ت در دنیا به ی��ک اولویت 
تبدیل شده است هزینه راه اندازی یک خط 

تولید یخچال هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به نرخ لوازم خانگی پرکاربرد 
در بازار، گفت: س��ایدبای ساید از 22 تا 60 
میلیون توم��ان، و یخچال ه��ای معمولی 6 
ت��ا 20 میلیون تومان، گاز ط��رح فر ۳ تا 5 
میلی��ون تومان، گاز ف��ردار ۷ تا 20 میلیون 
توم��ان، گاز تو کار 5 تا 11 میلیون تومان و 

اتو 600 تا 1 میلیون تومان است

با تامین مستمر برق صنایع در دوران اوج مصرف محقق شد؛
افزایش تولیدات شرکت های صنعتی بورسی 

انتقاد رییس اتحادیه لوازم خانگی:
هزینه راه اندازی یک خط تولید یخچال هزار میلیارد تومان است

خبر

رییس سازمان نظام مهندسی معدن :
ارزش ذخایر معادن ایران 

770 میلیارد دالر است
رییس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ایران اهداف 
یازدهمین همایش و نمایش��گاه بین المللی فرصت های 

سرمایه گذاری در معادن ایران را تشریح کرد.
 به گزارش صنایع، رضا بس��تامی در جریان بازدید از 
یازدهمین همایش و نمایش��گاه بین المللی فرصت های 
سرمایه گذاری در معادن ایران اظهار داشت: ایران هفت 
درصد ذخایر معدنی جهان را در اختیار داش��ته و جزو 
14 کش��ور برتر جهان از نظر ذخایر معدنی اس��ت که 
ارزش ذخایر آن بیش از ۷۷0 میلیارد دالر تخمین زده 
می ش��ود. بخش معدن کش��ور همواره از جذابیت های 
الزم برای سرمایه گذاران برخوردار بوده اما با موانع نیز 
در این مس��یر همراه بوده است سازمان نظام مهندسی 
معدن های کش��ور در تالش است با توجه به ارتباطات 
گسترده با مسئوالن دولتی و همچنین با فعاالن بخش 
مع��دن و صنای��ع معدنی نس��بت به شناس��ایی و رفع 
موان��ع اقدام کند. وی با بیان اینکه س��ابقه معدنکاری 
در کش��ورمان به ۳500 س��ال پیش از میالد مسیح بر 
می گ��ردد، ویژگی های معدن��کاری را غیر قابل تجدید 
بودن ذخایر، ریس��ک باالی عملیات اکتشاف و ماهیت 
سخت و خشن این کار برشمرد و بیان داشت: سازمان 
نظام مهندسی معدن تش��کلی است که امروز بیش از 
44 ه��زار عضو حقیقی و حقوقی در سرتاس��ر کش��ور 
دارد و تاکن��ون 25 درصد این اف��راد موفق به دریافت 
پروانه اش��تغال در رس��ته های مختلف شده اند. رییس 
سازمان نظام مهندس��ی معدن ایران در پایان، تصریح 
کرد: ارائه دس��تاوردهای تولیدکنن��دگان و صنعتگران 
معدن، معرفی فرصت ها و ظرفیت های سرمایه گذاری 
و س��رمایه پذیری، یافت��ن بازاره��ای جدید و توس��عه 
صادرات، تالش برای رونق و توس��عه تولید ملی، بهبود 
فضای کسب و کار و معرفی ظرفیت  های معدنی کشور، 
جهت دهی سرمایه های داخلی و خارجی به بخش های 
معدن، انتق��ال دانش و فناوری نوین و همچنین ایجاد 
زمینه رقابت س��ازنده بین ش��رکت ها، از جمله اهداف 
برپای��ی یازدهمین همای��ش و نمایش��گاه بین المللی 
فرصت های س��رمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی 
ایران است.  یازدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی 
فرصت های س��رمایه گذاری در مع��ادن ایران با حضور 
نمایندگانی از 25 کشور جهان افتتاح شد و آغاز به کار 
کرد که از روزگذشته تا ۳1 شهریورماه هر روز از ساعت 
10 تا 1۷ در شبس��تان مصلی بزرگ امام خمینی )ره( 

آماده بازدید عالقه مندان خواهد بود.

تجارت ایران و چین ۱۱ میلیارد 
دالری شد

تجارت ایران و چین در ۸ ماهه نخس��ت سال جاری 
میالدی با رس��یدن به رقم 11  میلیارد و 160 میلیون 
دالر، 19 درصد رشد کرد.  به گزارش صنایع، جدیدترین 
آمار منتشر ش��ده از سوی گمرک چین نشان می دهد 
مبادالت تجاری این کشور با ایران در ۸  ماهه نخست 
سال جاری میالدی با رشد 19 درصدی نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل مواجه شده و به 11  میلیارد و 160 
میلیون دالر رسیده است. ارزش مبادالت دو کشور در 
ماه های ژانویه تا اوت سال قبل بالغ بر 9 میلیارد و ۳44 
میلیون دالر اعالم ش��ده بود. واردات چین از ایران در 
۸ ماهه نخس��ت 2022 با رشد 14 درصدی نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل مواجه ش��ده و به 4  میلیارد و 
946 میلیون دالر رس��یده است. چین در مدت مشابه 
س��ال قبل 4 میلیارد و ۳44 میلیون دالر کاال از ایران 
وارد کرده بود. صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه 
تا اوت امس��ال نیز با رش��د 24 درصدی مواجه شده و 
به 6 میلیارد و 214 میلیون دالر رس��یده اس��ت. چین 
در ماه های ژانویه تا اوت س��ال قبل 5 میلیارد دالر کاال 
به ایران صادر کرده بود. بر این اس��اس تراز تجاری دو 
کشور در ۸ ماهه نخست سال جاری میالدی به میزان 
1 میلیارد و 26۸ میلیون دالر به نفع چین بوده اس��ت. 
چین در ماه اوت سال جاری یک میلیارد و 14 میلیون 
دالر کاال ب��ه ای��ران صادر و 4۷6 میلی��ون دالر کاال از 
ایران وارد کرده اس��ت. ص��ادرات چین به ایران در این 
م��اه ۳6 درصد افزایش یافته اما واردات این کش��ور از 
ایران ۳۳ درصد نسبت به ماه اوت سال 2021 کاهش 

داشته است.

خبر

رییس مرکز اطالعات مالی :
 خودروسازی مستعد 

پولشویی است
رییس مرکز اطالعات مالی با بیان اینکه متاس��فانه به 
غیر از نظام بانکی کش��ور دیگ��ر حوزه های اقتصادی در 
مسیر مبارزه با پولشویی فعال نبودند، گفت: ما مشکلی 
از نظر داده های خام نداریم اما به دلیل نقص در فرآیند 
تبدی��ل داده به اطالع��ات، می گویی��م اطالعات کیفی 

نیست.
به گزارش تس��نیم، معموال از مبارزه با پولش��ویی به 
عن��وان یک��ی از محورهای اصل��ی مبارزه با فس��اد یاد 
می شود و همین موضوع اهمیت این حوزه را دو چندان 
کرده اس��ت. برای بررس��ی بیش��تر اقدامات انجام شده 
در این ح��وزه و برنامه های آین��ده مرکز اطالعات مالی 
به عنوان متولی مبارزه با پولش��ویی در کش��ور، در این 
مصاحبه با هادی خانی رییس مرکز اطالعات مالی ایران، 

گفتگو شده است.
مس��ئله پولشویی از جمله جرایمی است که شناسایی 
آن در کش��ور اهمیت ویژه ای دارد، چ��ه فرآیندی طی 
می شود تا یک پرونده مشکوک به پولشویی شناسایی و 

در نهایت به نتیجه برسد؟
شگردهای مربوط به پولشویی به صورت مداوم در حال 
تغییر اس��ت. دو مدل عملیات شناسایی و برخورد با این 
نوع جرم در مرکز اطالعات مالی برنامه ریزی ش��ده  و یا 
در دست برنامه ریزی است. اولین مسیر اعالم گزارشات 
اش��خاص مظنون یا مش��کوک به جرم پولشویی توسط 
نظ��ام اقتصادی کش��ور مانند بانک ه��ا، بیمه ها، بورس، 
گمرک و س��ایر دستگاه هایی که نحوی در حوزه اقتصاد 

ذی ربط یا ذی نفع هستند.
براساس قانون این دستگاه ها وظیفه دارند تا مصادیق 
مشکوکی که مشاهده می کنند را در قالب گزارش هایی 
با فرمت های اس��تاندارد به مرکز اطالعات مالی ارس��ال 
کنند. این بحث روش اول کش��ف پولش��ویی است. این 

روش از جنس پسینی است.
تا ام��روز نیز مرکز اطالعات مالی به این ش��یوه عمل 
کرده است. البته متاس��فانه به غیر از نظام بانکی کشور 
دیگر حوزه های اقتصادی در این مس��یر و رویکرد فعال 
نبودند و گزارش های جدی به مرکز اطالعات مالی ارائه 
نکردن��د. این در حالی اس��ت که ما انتظار داش��تیم که 
دستگاه هایی مانند بیمه، بورس و گمرکات کشور نیز در 

این حوزه فعال تر عمل نمایند.
حتی صنایع ما مانند صنعت خودروسازی باید در این 
حوزه فعال می بودند چرا که تمام دستگاه ها استعداد بروز 
و ظهور جرم پولش��ویی را دارند. تاکنون عمده گزارشات 
از نظام بانکی دریافت شده اما جنس آنها پسینی است. 
به عبارت دیگر ما باید به سراغ گلوگاه های بروز این نوع 
فس��ادها برویم. مرکز اطالعات مالی در چند ماه اخیر با 
رویکرد استانداردسازی دریافت گزارشات از دستگاه های 
اقتصادی در قالب اقدامات پسینی و طراحی پایگاه های 
اطالع��ات هوش��مند در حوزه اقتصاد کش��ور با رویکرد 
اقدامات پیش��ینی برای جلوگیری از بروز و ظهور جرایم 
اقتصادی از جمله پولشویی برنامه هایی را در دستور کار 

قرار داده است.

انتقاد نمایندگان مجلس :
  70 هزار میلیارد تومان

 پول مردم در دست 
خودروسازان است

نمایندگان مجلس از تاخی��ر دولت در واردات خودرو 
انتقاد کرده و این پرس��ش را طرح کردند که چرا مردم 
بای��د یک س��ال در صف انتظار تحوی��ل خودروهای بی 

کیفیت باشند؟
به گزارش ایسنا، حسن لطفی در جریان جلسه علنی 
مجل��س و در مخالف��ت با تقاضای دولت برای بررس��ی 
دو فوریت��ی الیحه الحاق یک تبص��ره به ماده 10 قانون 
س��اماندهی صنعت خ��ودرو مص��وب 1401، بیان کرد: 
س��االنه 1۷ هزار نفر در جاده های کش��ور کش��ته می 
شوند و همچنین 64 هزار معلول و آسیب دیده ذهنی و 
جسمی تحویل بهزیستی می دهیم. مقصر و علت اصلی 
این موضوع کیس��ت؟ آیا وزیر صمت پاس��خی برای این 

معضل دارد.
وی در ادام��ه اظهار کرد: متاس��فانه بی کیفیت ترین 
خودروها توس��ط ش��رکت های ایران خودرو و سایپا با 
گ��ران ترین قیمت و طوالنی تری��ن زمان تحویل مردم 
داده می ش��ود؟ تا کی م��ردم باید تاوان ارابه های مرگ 
و مافیای خودرو را بدهند و چرا مردم باید یک س��ال در 

صف انتظار تحویل خودروهای بی کیفیت باشند؟
وی تصری��ح ک��رد: مافیایی که تولی��د و انحصار را به 
دس��ت گرفته میزان فرس��ودگی را به چ��ه میزانی می 
بیند؟ متاس��فانه خودروهای فرس��وده ه��زاران میلیارد 
توم��ان س��وخت را هدر می دهند و باع��ث مرگ و میر 
مردم می شوند، چه کس��ی باید در این رابطه نظارت و 
کنترل داشته باشد؟ ما دچار ابهام هستیم و نمی توانیم 
میزان فرسودگی وس��ایل نقلیه را تشخیص دهیم و در 

قانون هم ابهام وجود دارد، 
در ادامه جلسه علی بابایی کارنامی در مخالفت با این 
تقاض��ا خطاب ب��ه وزیر صمت، بیان کرد: ش��ما که می 
گویید برای عملی ش��دن تبصره ۳ م��ی خواهید بحث 
خ��ودرو را در رابطه با کمی��ت و کیفیت مدیریت کنید 
در این رابطه قانون واضح و روش��ن بوده و باید پاسخگو 

باشیم که چه اقداماتی را برای تحقق آن انجام دادید.
وی اظهار کرد: مجلس مصوب کرده که در سال جاری 
بحث واردات خ��ودرو را عملیاتی کنید، آیا این موضوع 
عملی شده اس��ت؟ چرا دو فوریت باید اولویت باشد، در 
حال حاضر برجام و همچنین اقتصاد اولویت کشور است. 
چ��را دولت برای اولویت های اقتصادی الیحه به مجلس 

ارائه نمی کند؟
نماینده ساری  تصریح کرد: ارکان اصلی نظام در تالش 
اس��ت تا خودرویی حداقلی با قیمت متوس��ط به اقشار 
متوسط و پایین جامعه تحویل دهد اما این کار عملیاتی 
نمی شود موضوع تحقیق و تفحص از خودروسازان هنوز 
بالتکلی��ف مان��ده، زمان مجلس یازده��م در حال اتمام 
اس��ت اما هنوز ۷0 هزار میلیارد تومانی که دولت قبل از 

مردم بابت خودرو گرفت تعیین تکلیف نشده است.

 

آگهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه
شماره 1401400074

ش�رکت فوالد مبارکه اصفهان درنظردارد ضایعات ذوبی)ته تاندیش و خرس�ک (خود را از طریق مزایده عمومي به فروش برس�اندعالقه 
مندان به شرکت در مزایده میتوانند جهت تهیه لیست اقالم و اسناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم مازاد شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان اقدام نمایند .
سایر اطالعات مورد نیاز در اسناد مزایده شرح داده شده است درصورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 0۳152۷۳521۸ تماس حاصل فرمایید .

بازدید درتاریخ1401/0۷/20 دریک نوبت ، راس ساعت9صبح درمحل فوالد سبا با مکانیزم داخلي انجام میگیرد
مواردمزایده:

ته تاندیش-خرسک
ضمنا" متن آگهي در سایت هاي ذیل درج گردیده است.

WWW.ariatender.com مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشاني اینترنتي _
مدارک مورد نیاز:
طبق اسناد مزایده

نحوه دریافت مدارک :عالقه مندان به ش��رکت درمزایده میتوانند جهت تهیه لیس��ت اقالم و اس��ناد مزایده در روز بازدید از طریق واحد فروش اقالم 
مازاد شرکت فوالد مبارکه اصفهان اقدام نمایند .

مهلت ارسال مدارک:1401/0۷/24  الزم به ذکر است به پیشنهاداتي که بعد از تاریخ مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
-پیشنهادات واصله درروز دو شنبه 1401/0۷/25 در محل شرکت فوالد مبارکه گشایش و صورتجلسه خواهدشد

نحوه ارسال مدارک : پیشنهاد دهندگان میبایست پیشنهادات خود راحداکثرازساعت11لغایت12یک شنبه مورخ  1401/0۷/24 به آدرس اصفهان - 
کیلومتر۷5جنوب غربی–شرکت فوالد مبارکه-ورود از درب زرین شهر-ساختمان مرکزی به نماینده فروش اقالم مازاد تحویل نمایند

اطالعات تماس با کارشناس: 0۳152۷۳521۸ 
ارایه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
14۰1۳۹

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

کلیات الیحه اصالح قانون فرآیند اسقاط 
خودرو تصویب شد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب کلیات الیحه اصالح 
قانون فرآیند اسقاط خودرو در این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایرنا، روح اله ایزدخواه در گفت وگویی در توضیح نشست کمیسیون 
صنایع و معادن با اشاره به حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی در 
این جلسه، گفت: باتوجه به تصویب دوفوریت الیحه اصالح قانون فرآیند اسقاط 
خودرو در نشس��ت  مجلس، این موضوع در جلس��ه کمیسیون مورد بررسی قرار 

گرفت.
نماین��ده مردم تهران، اف��زود: موافقان و مخالفان به ای��راد نظرات خود درباره 
کلی��ات الیحه پرداختند؛ به زع��م مخالفان این الیحه موجب پاک کردن صورت 
مس��اله اسقاط خودرو خواهد شد از س��وی دیگر این الیحه از نظر شکلی دارای 
ایرادات��ی بود به طور مثال درج عبارات��ی مانند »در صورت عدم وجود خودرو«، 
»پرداخت یک درصد«، »با تش��خیص وزارت صنعت، معدن و تجارت« ایراداتی 

دارد که باید اصالح شود.
ایزدخ��واه اضافه ک��رد: موافقان با این الیحه نیز معتق��د بودند که تولیدکننده 
خ��ودرو نباید ملزم به اس��قاط ش��ود زی��را در این صورت تولید به اس��قاط گره 
می خورد، همچنین موافقان مطرح کردند که با گره زدن تولید به اسقاط، قیمت 

گواهی اسقاط افزایش بسیاری پیدا می کند.
وی تصری��ح کرد: پس از اس��تماع نظ��رات مخالفان و موافق��ان، نمایندگان با 
تصوی��ب کلیات الیحه مذکور موافقت کردند و مقرر ش��د جزئیات آن در کمیته 

خودرو بررسی و اصالحات اساسی روی آن صورت گیرد
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مدیرعام��ل ش��رکت ملی نفت ای��ران از 
امضای توافقنام��ه یک میلیارد دالری میان 
ش��رکت ملی مناط��ق نفت خی��ز جنوب با 
ش��رکت ملی حفاری ایران خبر داد و گفت: 
بر اس��اس مفاد ای��ن توافقنامه، حدود 200 
میلیون دالر به بازسازی و نوسازی دکل های 
حفاری شرکت ملی حفاری ایران اختصاص 
م��ی یابد.به گزارش خبرن��گار پایگاه اطالع 
رس��انی ش��رکت ملی نفت ایران، محس��ن 
خجسته مهر در حاش��یه بازدید از دکل 5۸ 
فتح ش��رکت ملی حفاری ایران انجام ش��د، 
از حمای��ت هم��ه جانبه ش��رکت ملی نفت 
ایران از ش��رکت ملی حفاری ایران خبر داد 
و گفت: موافقتنامه اخیر شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب با ملی حفاری مش��تمل بر 
اختصاص 200 میلیون دالر برای بازس��ازی 
ناوگان حفاری این ش��رکت است که مورد 
حمایت کامل ش��رکت ملی نفت ایران قرار 
دارد.وی اظه��ار کرد: ش��رکت ملی مناطق 
نفت خی��ز جن��وب آمادگی خواهد داش��ت 
تا س��االنه حدود 40 میلی��ون دالر به بحث 
بازسازی ناوگان ملی حفاری اختصاص دهد 
و تامین اعتبار آن از سوی شرکت ملی نفت 
ایران تضمین خواهد ش��د.معاون وزیر نفت 
ب��ا بیان اینکه ش��رکت ملی حف��اری ایران 
جزیی از بدنه باالدس��تی صنعت نفت است، 

گفت: این ش��رکت نقش ب��ی بدیلی در امر 
حاکمیتی ایفا می کند.به گفته خجسته مهر 
از مهمترین اولویت های مطرح در ش��رکت 
مل��ی نف��ت ای��ران در خص��وص پایداری 
ن��اوگان حفاری و کمک به توس��عه و ثبات 
این ش��رکت، مش��تمل بر مدیریت پایدار و 
نوسازی و به سازی حدود ۷4 دکل حفاری 
مورد استفاده در شرکت ملی حفاری ایران 
اس��ت.مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران 
افزود: شرکت ملی حفاری نمادی از اقتصاد 
مقاومتی در ش��رکت ملی نفت ایران است؛ 
 چرا که به مدد خدمات کارکنان این شرکت 

در طول س��ال ها و پس از خروج ش��رکت 
ه��ای خارجی، خللی در تولی��د نفت و گاز 
کشور ایجاد نشده است.خجسته مهر افزایش 
میزان بهره وری را به عنوان یکی از الزامات 
کاری در شرکت ملی حفاری ایران برشمرد 
و اضافه کرد: پیش از این یک دکل حفاری 
می توانس��ت چه��ار حلقه چ��اه را حفاری 
کند؛ بر همین اس��اس الزم اس��ت تا نسبت 
به رسیدن به این حد نصاب اقدام شود.وی 
تصریح کرد: ش��رط باال ب��ردن بهره وری در 
شرکت ملی حفاری ایران استفاده از فناوری 
روز و اس��تفاده حداکثری از توان حدود 1۷ 

هزار نفر از کارکنان این ش��رکت اس��ت که 
غالبا به عنوان نیروهای ارکان ثالث مشغول 
به فعالیت هستند.خجسته مهر انجام طرح 
طبقه بندی مش��اغل وی��ژه نیروهای ارکان 
ثالث را به عنوان یکی از دستاوردهای قابل 
اهمیت ش��رکت ملی نفت ای��ران در دولت 
سیزدهم برشمرد و اضافه کرد: با انجام این 
طرح، عالوه بر دسته بندی مشاغل مختلف، 
پرداخت حق��وق و مزایا به نیروها بر مبنای 
تخص��ص و نوع کار انجام می ش��ود.وی در 
خص��وص رون��د تبدیل وضعی��ت نیروهای 
ارکان ثال��ث نی��ز تاکی��د ک��رد: ایثارگران 
مش��مول بندهای "و" و "د" در شرکت ملی 
حفاری ایران بالغ بر 2500 نفر هس��تند که 
هم اکن��ون تبدیل وضعیت ح��دود 1500 
نفر انجام ش��ده و مابقی افراد نیز بر اساس 
ابالغیه اخیری که به مدیریت منابع انسانی 
ش��رکت ملی نفت ایران داشته ایم، تا پایان 
دی م��اه به نیروی رس��می تبدیل وضعیت 
خواهند شد.معاون وزیر نفت، با قدردانی از 
نیروهای خ��دوم و زحمتکش صنعت نفت،  
تکری��م آن��ان را از جمله وظایف س��ازمانی 
مدیران برش��مرد و اضافه ک��رد: تالش می 
ش��ود تا تمامی امکانات رفاه��ی الزم برای 
اس��تفاده نیروهای فعال به وی��ژه نیروهای 

عملیاتی ارائه شود. 

امضای موافقتنامه یک میلیارد دالری مناطق نفت خیز جنوب با ملی حفاری 

استان ها
روزنامه صبح ایران

مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی مازندران گفت : با وجود ظرفیت 
های باالی گردش��گری در غرب این اس��تان، میزان س��رمایه گذاری بس��یار اندک است و 
بای��د تالش های بیش��تری در این زمینه ص��ورت گیرد.صادق برزگر افزود: ایجاد س��رمایه 
گذاری در حوزه های گردش��گری غرب مازندران می توان��د در رونق اقتصادی این منطقه 
تاثیرگذار باش��د.وی با بیان اینکه اکنون س��رمایه گذار حوزه گردشگری در مازندران وجود 
دارد، اظهارداش��ت: س��رمایه گذار نیاز به امنیت دارد و دستگاه های مربوطه باید با تقویت 
زیرس��اخت ها بس��تر الزم را فراهم نمایند.مدیرکل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع 

دستی اس��تان مازندران اظهارداشت : برای تقویت زیرساخت های حوزه گردشگری تعامل 
بین دس��تگاه ها ضروری اس��ت و باید این اتفاق رقم بخورد.به گفته برزگر تالش داریم تا با 
ایجاد زیرساخت های الزم بویژه در حوزه اقامتی و همچنین تسهیل گری در اخذ مجوزها 
این امکان فراهم گردد تا منطقه روی توس��عه و تحول را در ابعاد مختلف ببیند.وی که روز 
گذش��ته به همراه معاون میراث فرهنگی از مناطق گردش��گری شهرستان تنکابن و رامسر 
بازدید کرد و افزود : در آینده ای نزدیک ش��اهد تحوالت خوبی در حوزه گردش��گری غرب 

مازندران خواهیم بود.

ظرفیت گردشگری غرب مازندران با میزان سرمایه گذاری همخوانی ندارد

 به گزارش روابط عموم��ی چادرملو، همزمان با افتتاح 
یازدهمی��ن نمایش��گاه بین المللی فرصت های س��رمایه 
گ��ذاری در مع��دن و صنای��ع معدنی در مصل��ی تهران، 
مهندس محتش��می پور مع��اون معادن و ف��رآوری مواد 
وزارت صمت با حضور در غرفه ش��رکت معدنی و صنعتی 
چادرمل��و در جریان روند فعالیت های ش��رکت از جمله 
اقدام��ات عملیاتی معدن آریز) D19( قرار گرفت وگفت: 
تس��ریع در عملی��ات باطله ب��رداری و دسترس��ی هرچه 
س��ریعتر به ذخیر سنگ آهن این معدن بسیار مهم است. 

گفتنی اس��ت ت��ا کنون بی��ش از 64 میلی��ون تن باطله 
برداری در معدن آریز انجام ش��ده و طب��ق برنامه ریزی 
صورت گرفته در نیمه دوم س��ال 1402 به ذخیره سنگ 
آهن دسترسی می یابد. شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
به همراه شرکتهای عضو گروه) ارفع، غدیر، پامیدکو، سی 
پی جی پارس، فوالد سرمد ابرکوه، فوالد شاهرود، شرکت 
دش��ت یوز )آریز( و فلزیان  در این نمایش��گاه که تا ۳1 
ش��هریور ما در محل مصلی ام��ام خمینی)ره( تهران برپا 

است حضور دارد..

رس��ول کوهس��تانی مدیرکل گمرک اصفهان در جریان دیدار 
ب��ا مدیرعامل فوالد مبارکه از اراده گمرک برای تس��هیلگری امور 
گمرکی و ترخیص هرچه س��ریع تر تجهیزات طرح های توسعه و 
م��واد اولیه ورودی و محصوالت صادراتی ف��والد مبارکه خبر داد.

وی بابیان اینکه در این جلس��ه مشکالت و مباحث حوزه ترخیص 
اقالم وارداتی و صادراتی این شرکت موردبررسی و تجزیه وتحلیل 
قرار گرفت، ادامه داد: در کش��ور فقط دو گمرک اختصاصی وجود 
دارد که متعلق به ش��رکت های فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان 
هس��تند؛ بااین حال موضوع و اهمی��ت ایجاد مجتمع گمرکی نیز 
م��ورد تأکید قرار گرفت تا این ش��رکت بتوان��د حجم عظیمی از 
واردات و ص��ادرات خود را از طریق همین مجتمع ترخیص کند.

مدیرکل گمرکات اصفهان با اشاره به لزوم ایجاد باسکول ریلی برای 
تس��هیل هرچه بیشتر ترخیص کاالها گفت: گمرک در این زمینه 
نیز همکاری خواهد کرد تا ترخیص اقالم توس��عه ای فوالد مبارکه 

در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود.وی بابیان اینکه شرکت فوالد 
مبارکه صنعتی مادر و بزرگ ترین فوالدساز کشور است ادامه داد: 
برای بخش گمرک این شرکت چارت اختصاصی تدارک دیده  شده 
است و نگاه گمرک بر این اصل استوار است که بیشترین تسهیالت 
را به شرکت های مادر ارائه کند.کوهستانی تخصیص مسیر »آبی« 
به شرکت فوالد مبارکه برای انجام هرچه سریع تر امور گمرکی را 
ازجمله تسهیالت دیگر اداره گمرک برای شرکت های تولیدکننده 
و ب��زرگ مانند فوالد مبارکه دانس��ت و اظهار داش��ت: پیش ازاین 
مسیرهای سبز، زرد و قرمز وجود داشتند، ولی از این  پس با تعریف 
مسیر آبی تالش خواهیم کرد که اقالم فوالد مبارکه بدون هرگونه 
معطلی در گمرک برای نصب در محل ش��رکت و سایر مکان های 

موردنظر ترخیص شوند.

بازدید معاون وزیر صمت از غرفه چادرملو در نمایشگاه ماینکس 

با تعریف مسیر آبی، کاالهای وارداتی و صادراتی فوالد مبارکه بدون معطلی ترخیص می شوند

خبر

خبر
صرفه جویی 4۸ میلیون لیتر بنزین 

در منطقه چهارمحال و بختیاری

ساسان تیموری مدیر منطقه چهارمحال و بختیاری اظهار 
کرد با افزایش میزان مصرف س��ی ان جی حدود 4۸ میلیون 
لیتر بنزین در اس��تان صرفه جویی ش��ده اس��ت.به گزارش 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
چهارمحال و بختیاری،مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه از رشد 9,2 درصدی مصرف سی ان جی در پنج 
ماهه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
در سطح اس��تان خبر داد.ساسان تیموری افزود: در این بازه 
زمان��ی، 4۸ میلی��ون و 45۳ هزار مترمکعب س��ی ان جی در 
جایگاه ها به مش��تریان عرضه ش��ده است که به ازای مصرف 
این مقدار گاز س��ی ان جی، ح��دود 4۸ میلیون لیتر هم در 
مصرف بنزین صرفه جویی شده است.وی درباره طرح رایگان 
دوگانه سوز کردن خودرو های عمومی یادآور شد: اجرای این 
طرح ب��رای خودرو های عمومی مانند وانت بار های س��بک و 
تاکس��ی های شهری در س��طح منطقه همچنان ادامه داردو 
مالکان خودروهای واجد شرایط  با ثبت نام اینترنتی در سایت 
GCR.niopdc.ir می توانند برای گاز س��وز کردن وس��یله 

نقلیه خود اقدام کنند.

۱۲ هزار زائر حسینی با ناوگان 
اتوبوسرانی استان اردبیل جابجا شدند

مدی��رکل راه��داری و حمل ونقل جاده ای اس��تان اردبیل 
از جابجایی 12 هزار زائر حس��ینی در ای��ام اربعین با ناوگان 
اتوبوس��رانی استان اردبیل خبر داد.کلیم اهلل وثوقی با تشریح 
تمهیدات و اقدام��ات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای اس��تان اردبیل در ایام اربعین حس��ینی گفت: همکاران 
اداره کل راهداری اس��تان از س��ه ماه قبل با ماشین آالت و 
تجهیزات س��نگین در مرزهای تمرچین و خس��روی مستقر 
ش��ده و فعالیت های خود را آغاز کردن��د. وی افزود: عالوه بر 
این در ایام اربعین هم از 15 شهریور ماه ۳5 نفر از همکاران 
اداره کل راهداری و حمل و نقل  اس��تان اردبیل برای ایجاد 
امکانات و زیرساخت های مورد نیاز با 15 دستگاه ماشین آالت 
در مرز مهران مستقر شدند.مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اس��تان اردبیل با اشاره به بسیج ناوگان حمل و نقل 
عمومی استان اردبیل در ایام اربعین حسینی اظهار کرد: طی 
این مدت 500 دستگاه اتوبوس بیش از 12 هزار زائر حسینی 
را از مس��یر استان به مرزهای عراق  و برگشت جابجا کردند 
که با تمهیداتی که پیش بینی ش��ده بود خوش��بختانه هیچ 
گونه توقفی نه در مس��یر رفت و نه برگش��ت رخ نداد وهیچ 
مس��افری بر زمین نماند.وثوقی یادآورشد: ناوگان اتوبوسرانی 
اس��تان اردبیل عالوه بر تامین نیازهای اس��تان به جابجایی 
زائران اس��تان های تهران، البرز و آذربایجان شرقی هم کمک 
رسانی کردند و در مسیر برگشت مسافران این استانها هم از 

طریق اتوبوس های استان جابجا شدند. 

سندار شدن 7۳ هکتار از 
اراضی ملی سراوان در راستای 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن 

رییس اداره راه و شهرس��ازی سراوان در جنوب شرق 
سیستان و بلوچس��تان از اخذ سند تک برگی برای ۷۳ 
هکتار از اراضی و امالک ش��هر محمدی این شهرستان 
بنام دولت در راس��تای اجرای طرح نهضت ملی مسکن 
خبر داد.منصور باران زهی اظهارداشت: تالش های انجام 
گرفته در راس��تای حراس��ت از اراضی مل��ی با اقداماتی 
همچون شناس��ایی اراضی ملی، دریافت س��ند و تبدیل 
اس��ناد دفترچه ای به تک برگ مورد توجه قرار گرفته و 
این روند کماکان با جدیت و پش��تکار هر چه تمامتر در 
دستور کار این اداره قرار دارد.وی با بیان اینکه این اراضی 
از منابع طبیعی در محدوده و حریم شهر محمدی به نام 
س��ازمان ملی زمین و مسکن سند دار شده است افزود: 
این اداره با برخورداری از ظرفیت مناس��ب کارشناسی و 
ب��ا توجه به اهمیت اراضی ملی به عنوان س��رمایه های 
ارزش��مند از تمام ظرفیت های موجود درون سازمانی و 
برون س��ازمانی در تعامل با دیگر نهادهای مرتبط برای 
ثبت اسناد استفاده بهینه خواهد کرد تا طرح نهضت ملی 
مسکن در این شهرستان همچون دیگر نقاط سیستان و 
بلوچستان به بهترین نحو اجرایی شود.رییس اداره راه و 
شهرسازی س��راوان خاطر نشان کرد: از اولویت های این 
اداره که همواره با جدیت دنبال ش��ده و تیم کارشناسی 
و حقوقی آن تمام همت خود را برای آن صرف کرده اند 
تثبی��ت اراضی دولتی به نام دولت و دریافت س��ند تک 

برگ برای این اراضی است.

جابجایی هشت هزار و ۹7۱ 
مسافر در فرودگاه ایالم

مدیر فرودگاه ش��هدای ایالم گفت: هشت هزار و 9۷1 
نفر مسافر در بازه زمانی 12 تا 2۸ شهریور از طریق این 
فرودگاه جابجا ش��ده اند.جواد یگانه اظهار داش��ت: این 
مدت 94 نشست و برخواس��ت پرواز مسافربری صورت 
گرف��ت و تع��داد پروازهای فوق العاده وی��ژه اربعین هم 
2۸2 مورد بوده اس��ت.وی افزود: در بازه زمانی دوازدهم 
تا 2۸ شهریور پنج هزار و 5۳2 نفر مسافر اربعین جابجا 
ش��دند و همچنین 251 نفر مصدوم با بالگرد و اورژانس 
هوایی به تهران اعزام شدند.مدیر فرودگاه شهدای ایالم 
تعداد پروازهای غیر مسافری امدادی، نظامی و خدمات 
رسان را 2۷0 پرواز عنوان کرد و ادامه داد: این مدت 4۳ 
هزار و 291 تن ب��ار از جمله 1۳ تن مواد غذایی، 2 تن 
دارو و 20 تن آب معدنی جابجا ش��ده است.یگانه یادآور 
شد: شرکت هواپیمایی آسمان در این ایام با اضافه کردن 
10 س��ورتی پرواز و ش��رکت هواپیمایی وارش با چهار 
س��ورتی پرواز ب��ه زائران و دیگر مس��افران این فرودگاه 

خدمات رسانی کرده اند.

ارائه خدمت بیشتر ،نیازمند 
توسعه فضای فیزیکی کلینیک 

ویژه دانشگاه است

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات بهداش��تی 
درمانی اس��تان البرزگفت : هدف دانش��گاه برخوداری و 
بهره مندی سایر اقشار جامعه به ویژه قشر کم برخوردار 
اس��تان  از خدمات درمانی تخصصی با کم ترین هزینه 
و تعرفه دولتی اس��ت .بهگزارش روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزش��کی البرز دکتر شهرام صیادی افزود: در سال 
گذش��ته به بی��ش از 11۳ ه��زار نفر خدم��ات درمانی 
تخصصی در کلینیک  ویژه  دانش��گاه ارائه شده است و 
به طور متوسط این کلینیک روزانه 500 مراجعه کننده 
دارد که با توس��عه فض��ای فیزیکی آن می توان ظرفیت 
پذیرش بیمارو مراجع��ان را تا حد قابل توجهی افزایش 
داد. وی ضم��ن تاکی��د بر نقش موث��ر خیرین در حوزه 
سالمت اظهار داشت: قدم خیرخواهانه خیرین در تمامی 
بخش های بهداش��تی و درمانی استان ملموس است و 
بی تردید توس��عه کلینیک ویژه دانش��گاه ارائه خدمت 
تخصص��ی با کمتری��ن هزینه و بیش��ترین رضایتمندی 
مردم همراه خواهد بود. رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
و خدمات بهداشتی درمانی استان البرزخاطرنشان کرد: 
این کلینیک در دو شعبه با حضور ۷0 پزشک متخصص 
و فوق تخص��ص و عضو هیات علمی در تمامی تخصص 
ه��ا و خدماتی از قبیل نوار قلب ، ن��وار مغز ، اپتومتری 
، آندوس��کوپی ، ن��وار عص��ب و عضله ، تس��ت ورزش و 
اکوکاردیو گرافی ، گچ گیری و ...  فعال می باشد.گفتنی 
است نوبت دهی این کلینیک به صورت غیر حضوری و 
از طریق س��ایت دانشگاه علوم پزشکی البرز امکان پذیر 

است.

جابجایی بیش از یک میلیون نفر مسافر 
و گردشگر در بنادر شرق هرمزگان 

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان 
از جابجایی بیش از یک میلیون نفر مس��افر و گردشگر 
در پایانه های مس��افری شرق هرمزگان تا نیمه شهریور 
م��اه خبر داد. به گزارش روابط عموم��ی اداره کل بنادر 
و دریان��وردی هرم��زگان؛" حمیدرضا محمدحس��ینی 
تختی" با بیان اینکه  تا نیمه ش��هریور ماه س��ال جاری، 
یک میلیون 15۷ هزار و 990 نفر مس��افر و گردشگر در 
بنادر مس��افری ش��رق هرمزگان جابه جا شده اند اظهار 
داش��ت :مسیرهای س��ه گانه مرکز اس��تان )بندرشهید 
حقانی، بندرش��هید ذاکری و هرمز ( بیش��ترین تردد را 
به خ��ود اختصاص داده اند. وی ادامه داد: بندر ش��هید 
حقان��ی با جابجایی یک میلیون و 149 هزار و 1۳2 نفر 
مسافر و گردشگر از میان بنادر مسافری در شرق استان، 
بیش��ترین میزان را با رشد 6۷ درصدی نسبت به مدت 
مشابه سال گذش��ته تجربه نموده و پرتردد ترین پایانه 
مس��افری دریایی کشور و اس��تان بوده است. وی افزود: 
بندر ش��هید باهنر که در مسیر مسافری  بین المللی به 
بندر شارجه پس از وقفه آن هم به دلیل شرایط متاثر از 
ویروس کرونا  از ابتدای سال فعالیت خودرا از سر گرفته 
، ط��ی این مدت با جابجایی ۸ هزار و ۸5۸ نفر مس��افر 
و گردش��گر رتبه دوم را در بین  بنادر مس��افری ش��رق 
هرمزگان داشته است. محمدحسینی تختی بر ضرورت 
رعایت پروتکل های بهداش��تی و مراقبتی و اس��تفاده از 
ماسک در پایانه های مسافری دریایی کشور تاکید کرد 
و گفت: تردد در کلیه اماکن و شناورها منوط به استفاده 

از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی می باشد.

 استفاده از قطار شهری تبریز  
 و اتوبوس های تندرو 

در هفته اول مهر رایگان است
تبریز-ایرنا- ش��هردار تبریز اعالم کرد: اس��تفاده از 
خدمات قطار ش��هری و اتوبوس های تندرو، موس��وم 
به »ب��ی آر تی«، در هفته اول مهر ماه با مس��اعدت 
شورای اس��المی رایگان اس��ت.به گزارش سه شنبه 
ایرنا، یعقوب هوش��یار در جمع خبرن��گاران با اعالم 
خبر مسافرگیری رایگان قطار شهری تبریز و اتوبوس 
های مسیر تندرو به مناس��بت شروع سال تحصیلی 
جدید گفت: به جهت تس��هیل ت��ردد دانش آموزان و 
دانشجویان شهر تبریز با مساعدت و موافقت  اعضای 
شورای اس��المی ش��هر تبریز جابجایی مسافرین در 
هفته اول مهر ماه س��ال جاری در مترو و مسیر تندرو 
تبریز برای عموم ش��هروندان بص��ورت رایگان انجام 
می گیرد. وی در مورد تمهیدات شهرداری تبریز برای 
آغازسال تحصیلی جدید ادامه داد:  اقدامات خدماتی، 
ترافیکی و عمرانی ویژه ای برای ش��روع مهرماه انجام 
می ش��ود تا بازگشایی مدارس و سال تحصیلی جدید 
ب��ه بهترین حالت ممکن و بدون هیچگونه مش��کلی 
انج��ام گیرد.وی اضافه کرد: در همین راس��تا اجرای 
عملیات پاکس��ازی و رفت و روب، لکه گیری و ترمیم 
آسفالت محوطه و معابر منتهی به مدارس و اقدامات 
ترافیکی  از جمله اقداماتی است که توسط اکیپ های 
اجرائی ش��هرداری تبریز انجام می پذیرد.کالن ش��هر 
2 میلی��ون نفری تبری��ز دارای یک خ��ط فعال 1۸ 
کیلومتری از خطوط چهارگانه قطار ش��هری و مسیر 
اتوب��وس های تندرو به طول 16 کیلومتر اس��ت که 
نقش مهمی در روان س��ازی ترافیک ش��هری دارند.

همه س��اله با آغاز سال تحصیلی در اول مهر ماه، این 
کالن شهر شاهد شلوغی خیابان ها به دلیل همراهی 
والدین با فرزندان دانش آموزشان، به ویژه در مقطع 

ابتدایی است.

مدی��رکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان گفت : تا 
کنون 12هزار۳24 نفر زائر اربعین با ناوگان عمومی به اس��تان 
برگش��ته اند .به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی 
)بوشهر(، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت 
: تا کنون 12هزار۳24 نفر  زائر اربعین با ناوگان عمومی به استان 
برگشته اند .عبدالکریم اخترشناس افزود:تا ساعت 24 شنبه 26 
ش��هریور1401و پایان اربعین روز حسینی ، مجموعا  12هزار 

۳24 زائر اربعین با انجام 5۷6 سرویس ناوگان عمومی به استان 
بوش��هر برگش��ته اند. وی گفت : با تمهیدات اندیشیده شده و 
تعامل و مشارکت بخش حمل و نقل مسافر استان تاکنون هیچ 
زائری از اس��تان در پایانه مرزی شلمچه بدون سرویس نمانده  
و ب��ه همه تقاضا های زوار در کوتاه ترین زمان ممکن  پاس��خ 
داده ش��ده است .اخترشناس ادامه داد : از ابتدای طرح اربعین 
همچنین 15 هزار406 زائر از استان با انجام ۷20 سفر ناوگان 

عمومی استان  به مقصد پایانه مرزی شلمچه  جابجا شده اند.
وی از آمادگی باالی ناوگان مسافری استان و کمک به جابجایی 
زائر سایر اس��تانها خبر داد افزود : به تایید مسئوالن مربوطه ، 
ناوگان مس��افری استان از کار آمدترین ناوگان موجود در طرح 
جابجایی زوار اربعین بوده و این ناوگان عالوه بر جابجایی زائرین 
هم استان مبادرت به جابجایی زائر استانهای هرمزگان و فارس 

نیز نموده است .

بازگشت ۱۲ هزار ۳۲۴ هزار زائر اربعین به استان بوشهر

 کردس��تان – فردین محم��دي خبرنگار 
ثروت  // وزیر نیرو گفت: تمام روس��تاهایی 
که درشهرس��تان بیجار مش��کل تامین آب 
دارند در اولویت اجرای طرح جهاد آبرسانی 
خواهند بود .به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان کردستان دکتر علی اکبر 
محرابیان وزیر نیرو ب��ه همراه معاونین ، در 
ادامه سفرهای اس��تانی با استقبال استاندار 
کردستان، نمایندگان مردم استان در مجلس 
شورای اس��المی و مدیران عامل صنعت آب 

و برق این اس��تان به منظور بررس��ی حقآبه 
شهرس��تان از س��د تالوار، تامین آب شرب 
ش��هر و روستاهای بیجار و  حضور در جلسه 
شورای اداری وارد شهرستان بیجار شد.وزیر 
نیرو در جلسه شورای اداری شهرستان بیجار 
با اش��اره ب��ه برنامه ریزیهای مناس��ب برای 
بیج��ار در بخ��ش آب گف��ت: در بخش آب 
شرب شهری طرحهای کوتاه مدتی به عنوان 
طرحهای رفع تنش آبی در دستور کار است 
که ش��امل احداث مخازن، خط��وط انتقال، 

حفر چاه، اصالح تصفی��ه خانه و پروژه های 
کوچک و س��ریع الوصول است که با تامین 
اعتبار اجرا می ش��وند.دکتر محرابیان افزود: 
مسئله بعدی طرح بلندمدت و نهایی انتقال 
آب ب��رای بخش ش��رب و صنعت و معدن و 
مشاغل وابسته به آن است که مهمترین آنها 
طرح انتقال آب از س��د س��یازاخ است. وي 
افزود: برای آنکه بتوانیم از اعتبارات غیرردیف 
بودجه ای برای این پروژه اس��تفاده کنیم به 
صورت ترک تشریفات به قرارگاه خاتم االنییا 

واگذار ش��ده تا با تامین اعتبار از محل تهاتر 
نفت کار به زودی آغاز شود و این طرح منجر 
به تامین آب پایدار برای شهرستان بیجار در 
دو بخش ش��رب و صنعت خواهد شد.دکتر 
محرابیان در خصوص آبرس��انی روس��تایی 
نی��ز با بیان اینکه در کل کش��ور نس��بت به 
استانداردها عقب هستیم اظهار داشت : برای 
16 هزار روستا که به نوعی مشکل تامین آب 
دارند از طریق جهاد آبرس��انی آب مورد نیاز 

تامین می شود. 

روستاهایی بیجار در اولویت اجرای طرح جهاد آبرسانی 

یازدهمی��ن همایش و نمایش��گاه بین المللی 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در معدن و صنایع 
معدنی ایران در تهران گش��ایش یافت، همایش 
و نمایش��گاهی که در آن عالوه بر ش��رکت های 
داخلی، نمایندگانی از 25 کشور جهان نیز حضور 
دارند.همایش و نمایشگاه بین المللی فرصت های 
س��رمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی ایران 
میدان نمای��ش توانمندی ها، فرصت ها و مذاکره 
دانش بنیان ها و شرکت های فعال در حوزه معدن 
و صنایع معدنی ایران است که با حضور گسترده 
ش��رکت و بن��گاه اقتصادی فعال ای��ن حوزه و با 
رویکرد حمایت از شرکتهای دانش بنیان برپا شده 
است.این رویداد کل زنجیره بخش معدن را در بر 

می گیرد و در سه بخش اصلی اکتشاف، استخراج 
و فرآوری برگزار شده است که در آن انواع صنایع، 
تجهیزات و ماشین آالت معدنی، صنایع معدنی و 
شرکت های مختلف سرمایه گذار، موسسات مالی 
و اعتباری و مهندسین مشاور حضور و مشارکت 
دارند. همایش و نمایشگاه بین المللی فرصت های 
س��رمایه گذاری در صنایع معدنی ایران، امسال با 
استقبال بسیار گسترده کشورهای جهان مواجه 
شده اس��ت بطوری که در این رویداد 25 کشور 
جه��ان از جمله آفریقای جنوب��ی، آلمان، چین، 
ترکیه، روس��یه، انگلس��تان، ژاپن، اس��پانیا، کره 
جنوبی، هلند، ایتالیا، و برخی کش��ورهای دیگر 
حضور و مش��ارکت دارند. در بخش همایش این 

رویداد عالوه بر مقام��ات وزارت صمت، مجلس 
شورای اس��المی، سازمان توس��عه تجارت، اتاق 
بازرگان��ی ایران، خانه صنعت مع��دن و تجارت، 
روسای اتحادیه های مرتبط و صنعتگران و معدن 
داران؛ س��فرای 2۳ کشور خارجی مقیم تهران از 
جمله س��فرای برزیل، شیلی، ژاپن، کره جنوبی، 
هند، کنیا، نیجریه، نیکاراگوئه، بلیوی، اسلواکی 
و کاردار و یا نماینده برخی دیگر از کش��ورها نیز 
حضور دارند.محمدرضا شینی مقدم، مدیر اجرایی 
ای��ن رویداد گفت: برگ��زاری ۳0 کارگاه علمی و 
تخصصی توس��ط گروه های آموزش��ی مجرب و 
با حض��ور متخصصان صاحب نظران و اس��اتید 
دانشگاه ها و با مشارکت و همکاری دانشگاه های 

معدنی، س��ازمان ها و تشکل های معدنی کشور 
در حوزه های مختلف از دیگر برنامه های جنبی 
این نمایشگاه و کنفرانس است.وی اضافه کرد: این 
رویدادها با حمایت سازمان نظام مهندسی معدن 
ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
معدنی کش��ور و همه تشکل های مرتبط با این 
صنعت برگزار می ش��ود.جمهوری اسالمی ایران 
بیش از 55 میلیارد تن ذخایر مواد معدنی و بیش 
از 66 نوع ماده معدنی دارد لذا برگزاری این رویداد 
فرصتی است تا در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، 
تالش شود تا صنعت معدن را جایگزین صنعت 

نفت کرد.

گشایش یازدهمین همایش و نمایشگاه بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در معادن ایران با حضور ۲5 کشور جهان



میثم کزازی معتقد است فیلم های 
ترسناک ایرانی به دلیل نشان دادن 
عامل ت�رس همواره در فضاس�ازی 
برای ترس�ناک ب�ودن ضعیف عمل 
کرده ان�د و بیش�تر موج�ب خنده 

مخاطب شده اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فیلم سینمایی 
»ش��ین«  ب��ه کارگردانی میث��م کزازی 
و تهیه کنندگ��ی ش��هاب حس��ینی این 
روزها در س��ینماهای کشور اکران شده 
اس��ت. این فیلم که در سی وهش��تمین 
جش��نواره فیلم فج��ر ب��رای اولین بار 
نمایش داده ش��د، به گفته بس��یاری از 
منتقدان اثری ترسناک است که طبیعتاً 
به واس��طه ژانری که دارد در بین خیل 
آثار اجتماعی و کمدی س��ینمای ایران، 
فیلم��ی متفاوت به حس��اب می آید اما 
میثم ک��زازی تأکید دارد که »ش��ین« 
به هیچ وجه فیلمی ترسناک نیست و او 
تنها قصه ای خانوادگ��ی را روایت کرده 
که چاش��نی ت��رس و دله��ره را هم در 

برخی صحنه ها به آن افزوده است.
به هر ش��کل »ش��ین« در س��ینمای 
ایران که محدود به فیلم های اجتماعی 
و کمدی شده   است، فیلمی خارج از این 
جریان به حساب می آید و از این حیث 

می توان نگاهی جدی به آن داشت.
شهاب حسینی، علی شادمان، جمشید 
هاشم پور، محمود پاک نیت و غزاله نظر 
بازیگران این فیلم س��ینمایی هس��تند. 
ب��ا میثم کزازی درباره فیلم »ش��ین« و 
سینمای ترسناک گفتگویی داشتیم که 

در ادامه می خوانید:
بسیاری از منتقدان فیلم »شین« 
را اث�ری در ژانر ترس�ناک می دانند 
و برخ�ی آن را تریل�ری خانوادگی 
دانس�ته اند. شما »ش�ین« را در چه 

ژانری می دانید؟
»ش��ین« یک درام خانوادگی اس��ت 
که چاش��نی اش با دیگر فیلم ها متفاوت 
اس��ت. این فیلم نه یک فیلم ترس��ناک 
است و نه می توان آن را در ژانر وحشت 
قرار داد. اگر اس��م ژانر ترس��ناک را به 
فیلم بدهی��م بیننده با ذهنیتی از پیش 
تعیین ش��ده به سراغ فیلم می آید و اگر 
قرار است در بخش هایی از این اثر به او 
حس دلهره و ترس تزریق شود، آمادگی 
دارد و اثر آن ادویه ای که چاش��نی فیلم 

است از بین می رود.
ام��روز اکث��ر فیلم های س��ینمایی به 
خیانت، اعتیاد، کاله برداری و مس��ائلی 
از این دس��ت پرداخته اند و در واقع آثار 
س��ینمایی به دنبال نب��رد و جدال های 
ش��هری هس��تند و ما برای اینکه کمی 
متفاوت ت��ر کار کنیم ریس��ک کردیم و 
فیلم »شین«  را ساختم. متأسفانه امروز 
حتی فیلم های کمدی هم به تکرار دچار 
ش��ده اند، بازیگران فیلم های کمدی مان 
همه ش��بیه ه��م ش��ده اند و حتی قصه 
هم مش��خص اس��ت و دیگر هیچ قصه 
تازه ای در س��ینمای کمدی نمی بینیم. 
ویژگی مهم »ش��ین« این است که اگر 
مخاطب فیلم خوب��ی هم نبیند حداقل 

اثر متفاوتی شاهد خواهد بود.

فیلم های ترس�ناک در س�ینمای 
ایران معموالً آث�ار ناموفقی بوده اند 
و ب�ه همین دلیل اکثر س�ینماگران 
عالقه ای به س�اخت فیلم ترسناک 
ندارند. دلیل شکست این فیلم ها را 

در چه عواملی می بینید؟
ما م��ردم طنازی داری��م، بزرگ ترین 
فجایعی که در جامع��ه تجربه می کنیم 
به س��رعتی غیر قابل باور به لطیفه ها و 
س��وژه هایی برای خنده تبدیل می شوند 
و اگر یک چیز گران شود قبل از گرانی 
لطیفه ه��ای خن��ده دارش ب��ه گوش ما 
می رسد و بعد گرانی را لمس می کنیم، 
ب��ه همین دلی��ل ترس و خن��ده با هم 
رابطه ه��ای نزدیکی دارن��د؛ ما هر وقت 
که قرار اس��ت بترسیم ابتدا می خندیم. 
از همین رو فیلم های ترسناک ما عمدتاً 
به فیلم های خنده داری تبدیل ش��ده اند 
و کاش فیلم ه��ای ترس��ناک ما کیفیت 
بهت��ری پیدا کنند، در این ش��رایط من 
ه��م می توانم با خیال راحت به س��راغ 

فیلم ترسناک بروم.
مدل فیلمب��رداری فیلم »ش��ین« با 
وجود المان ها و لحظاتی ترسناک کاماًل 
روی ری��ل و تراولینگ اس��ت و این در 
حالیست که در فیلم ترسناک در محله 
اول صدا قرار اس��ت مخاطب را بترساند 
و عنص��ر بعدی حرکات عجیب و غریب 
دوربین اس��ت. در این فیلم ش��ما هیچ 
حرکت عجیب��ی نمی بینی��د و دوربین 
همیش��ه از نگاه دختر بچه ای به آرامی 
به این سمت و آن سمت می رود. من با 
موبایل خودم می توانم فیلم ترسناکتری 

از »شین« بسازم.
فیلم های�ی ک�ه ب�ه مس�ئله روح 
می پردازند ب�ه نوعی با عقاید مردم 
هم ارتباط دارن�د. چه مالحظاتی را 
ب�رای پرداختن به ای�ن موضوع در 

نظر داشتید؟
فیلم »شین« بر اساس یک قصه واقعی 
ساخته ش��ده و خانه ای که قصه واقعی 
در آن رخ می دهد هنوز خالی اس��ت و 
کسی حاضر به خرید یا اجاره این خانه 
نمی شود. گفته می شود که این اتفاق به 
دلیل ظلمی که به ش��خصیت مادر وارد 

شده، رخ داده است.
آنچه که باعث ش��د به س��راغ ساخت 
ای��ن فیلم بروم، ای��ن موضوع بود که ما 
تصور می کنیم همیش��ه زمان و فرصتی 

برای جبران اشتباهات خود داریم. فیلم 
»ش��ین« زمانی که ش��روع می شود در 
واقع فیلم به پایان رسیده و بیننده 100 
دقیقه با فیلم همراه می شود تا باز هم به 

نقطه اول برسد.
زم�ان زی�ادی از س�اخت فیل�م 
ای�ن س�ه  »ش�ین« می گ�ذرد، در 
سالی که گذشته فیلم های متفاوت 
بسیاری در ژانر و حال و هوای فیلم 
»شین« ساخته شده اند. به نظر شما 
با گذش�ت زمان امروز فیلم »شین« 
ب�رای بینندگان�ی ک�ه آث�ار جدید 
را مش�اهده کرده اند، کهنه نش�ده 

است؟
ممکن اس��ت ما یک مدل لباس را در 
زمانی به روز انتخاب کنیم و بپوش��یم و 
دو س��ال بعد عکسی از خودمان ببینیم 
و بگویی��م که چقدر لباس��ی که به تن 
داریم قدیمی اس��ت اما جالب است که 
عکس های مادربزرگ ه��ا و پدربزرگ ها 
اینگونه نیس��ت و ما آنقدر باور کرده ایم 
که آن ها قدیمی هس��تند که اصالً  هیچ 
چی��زی از درون ای��ن عک��س قدیمی 

می شود.
م��ا به دنب��ال نش��انه های ترس��ناک 
نرفته ای��م، اگ��ر ق��رار ب��ود ب��ه دنبال 
فیلمبرداری های عجیب و غریب باشیم 
و چند س��ال بعد با دی��دن این فیلم به 
ما می خندیدند و می گفتند چه حرکت  
دوربین های دمده ای در این فیلم وجود 
دارد. »ش��ین« ی��ک فیلم روان،  س��اده 
و خانوادگ��ی اس��ت و فقط ب��ا توجه به 
بس��تر قصه اصطالح��اً نش��انه هایی که 
برای روایت قصه م��ان به کار برده ایم را 
کمی متفاوت تر از دیگر فیلم ها انتخاب 
کردیم تا فضا را کمی به س��مت دلهره 
ببریم و واقعاً قصد ساخت فیلم ترسناک 

نداشتم.
چرا س�ینمای ترس�ناک در ایران 
موفقی�ت  ب�ه  نتوانس�ته  هی�چ گاه 

برسد؟
پیش از س��اخت فیلم »ش��ین« همه 
فیلم های ترس��ناک س��ینمای ایران را 
دی��دم و ب��ه نظ��رم یک��ی از مهم ترین 
دالیل عدم موفقیت این فیلم ها نش��ان 
دادن عامل ترس بود. وقتی انسان عامل 
ترس را ببیند، ترس��ش کمتر می ش��ود 
ام��ا اگر عام��ل ترس را در فیلم نش��ان 
ندهیم، ذهن مخاطب خودش آنچه که 

در زندگی ش��خصی اش بیش از هر چیز 
موجب ترسش می شود را خلق می کند 
و میزان ترس بیش��تر می شود. اگر اجرا 
هم ضعیف باشد نه تنها تالش فیلمساز 
در جهت ترس��ناک ب��ودن نتیجه بخش 
نیس��ت، بلک��ه موجب خن��ده مخاطب 
می ش��ود و در سینمای ایران معموالً در 
هم��ه موارد این اتف��اق رخ داده و فیلم 
به جای ترس��ناک ب��ودن موجب خنده 

مخاطب شده است.
نکت��ه دیگر درب��اره س��ینمای ایران 
ک��ه یک معضل به حس��اب می آید این 
اس��ت که س��ینمای ما به شدت درگیر 
تکرار ش��ده و اگر فیلمی موفق ساخته، 
فیلم های بسیاری به تقلید از آن ساخته 
می ش��وند. فیلم های کم��دی که حتی 
باالی 40 میلیارد توم��ان فروش دارند 
هم اگر با دقت این آثار را ببینیم متوجه 
می شویم که تکراری هستند و مخاطب 
به ش��وخی های تکراری می خندد. البته 
در سینمای ترس��ناک چند نمونه فیلم 
خ��وب وج��ود دارد که از جمل��ه آن ها 
می ت��وان به »خوابگاه دختران« اش��اره 
کرد. این فیل��م عامل ترس را موجودی 
غیر انس��انی نش��ان نم��ی داد و همین 
نکته ای بود که فیلم را بس��یار ترسناک 

کرده بود.
با توجه به اینکه »شین« یک قصه 
واقع�ی روای�ت می کن�د و اتفاقات 
عجیب�ی در یک خان�ه قدیمی را به 
تصویر کش�یده، آیا پیش از ساخت 
به آن خان�ه هم مراجع�ه کردید تا 
نش�انه های مطرح ش�ده را با چشم 

خودتان ببینید؟
بله من پیش از فیلمبرداری به همان 
خان��ه ای که قصه »ش��ین« در واقع در 
آن روایت می ش��ود، رفت��م. نمی خواهم 
وجهه خرافی بدهم و اغراق آمیز صحبت 
کن��م اما واقعاً آن خانه فضای س��نگین 
و وهم آلودی داش��ت. حت��ی وراثان این 
خان��ه، آن را تخری��ب کرده اند،  چاهی 
ک��ه در حیاط وجود دارد را پر کرده اند، 
خانه دیگری س��اخته اند اما هنوز خانه 
تازه ساخته شده هم خالی است و کسی 
حاضر نیست این خانه را بخرد و در آن 

زندگی کند.
چنین موضوعی می تواند از منظر 
بس�یاری از منتقدان خرافات تلقی 
ش�ود. ترس�ی از این نداش�تید که 

محکوم به ترویج خرافات شوید؟
ما بیشتر از اینکه به دنبال این مسئله 
باش��یم، روایت ی��ک ظلم انجام ش��ده 
علیه یک مادر را مدنظر داش��تیم. اتفاقاً  
می توانس��تیم به سمت خرافات برویم و 
قصه را بسیار ترسناک کنیم اما این کار 
را نکردی��م و م��ن به ش��خصه به دنبال 
روایت قصه ای خانوادگ��ی بود. در واقع 
م��ا مضامینی چون کارما، ظلم و جبران 
مافات را دنبال کردیم. ما انسان ها تصور 
می کنیم که همیشه فرصتی برای جبران 
داری��م اما اینگونه نیس��ت و زمان برای 
جبران و زندگی اندک است. »شین« به 
ما می گوید ک��ه اثر ظلم در جهان باقی 

می ماند و ظالم را رها نمی کند.

اکران محدود یا سراسری جنگ جهانی سوم
اسعدیان: تصمیم با پخش کننده داخلی فیلم است

با مشخص شدن »جنگ جهانی س��وم« به عنوان نماینده سینمای ایران در 
اس��کار 202۳، زمینه اکران این فیلم فراهم شده است، همایون اسعدیا در این 
زمینه گفت: ما به پخش کننده جنگ جهانی س��وم اعالم کرده ایم که ش��ورای 
صنف��ی نمایش، آمادگی الزم برای هر نوع هم��کاری در جهت اکران این فیلم 

را دارد.
به گزارش خبرنگار سینمایی ایرنا، کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران برای 
اسکار 202۳، در فاصله 12 روز تا پایان مهلت اعالم رسمی، فیلم هومن سیدی 
را که پیش��تر موفق به افتخارآفرینی در بخش افق ها جش��نواره ونیز شده بود، 

مناسب نمایندگی سینمای ایران در رقابت اسکار 202۳ معرفی کرد.
این انتخاب س��بب شد تا زمینه اکران فیلم فراهم شود چرا که طبق مقررات 
بخش فیلم های بین المللی اس��کار، نمایندگان سینمایی کشورها باید در فاصله 
11 دی ماه 1400 الی 9 آذر 1401 در کشور مبدا، حداقل ۷ روز اکران تجاری 
و عمومی داشته باشند. بنابراین جنگ جهانی سوم می بایست در فاصله ۷1 روز 

تا پایان این مهلت، حداقل یک هفته اکران عمومی و تجاری را تجربه کند.
در همین زمینه، به سراغ همایون اسعدیان، سخنگوی شورای صنفی نمایش 

رفتیم و با او در زمینه اکران این فیلم گفت وگو کردیم.
اسعدیان به ایرنا گفت: ما به پخش کننده جنگ جهانی سوم اعالم کرده ایم که 
شورای صنفی نمایش، آمادگی الزم برای هر نوع همکاری در جهت اکران این 
فیلم را دارد و به همین جهت، هم اکنون توپ در زمین این دوس��تان است که 

چه زمان آمادگی خود را برای اکران عمومی فیلم اعالم کنند.
اسعدیان ادامه داد: پخش کننده فیلم، چه درخواست اکران سراسری در تمام 
کش��ور را داش��ته باشد و چه پیش��نهاد برای نمایش محدود در یک شهرستان 
را، ما آماده هس��تیم تا خارج از تمام قواعد معمول، فرآیند نمایش این فیلم را 
تس��ریع کنیم تا فیلم آقای هومن سیدی، با آمادگی بیشتری در اسکار 202۳ 

حضور پیدا کند.
در س��ال های اخیر، برخی فیلم ها نظیر خورشید مجید مجیدی، چون تمایل 
نداش��تند در فصل پائیز نمایش داش��ته باش��ند، نمایش مح��دودی را در تنها 
در یک شهرس��تان )به طور مشخص، خورش��ید در تفرش به روی پرده رفت( 
تجربه کردند. بنابراین باید منتظر ماند تا مش��خص ش��ود طی روزهای آینده، 
پخش کننده داخلی فیلم جنگ جهانی سوم، راضی به نمایش عمومی این فیلم 
در سراس��ر کشور خواهد بود یا صالح می بیند اکرانی ۷ روزه در یک شهرستان 

را تجربه کند.

وودی آلن بازنشستگی اش را تکذیب کرد
وودی آلن خبر روزنامه اس��پانیایی را که ب��ه نقل از او گفته بود پس از اتمام 

ساخت پنجاهمین فیلمش، قصد ندارد فیلمی بسازد تکذیب کرد.
به گزارش ایرنا، روزنامه اسپانیایی ال وانگاردیا La Vanguardia به نقل از 
وودی آلن کارگردان و بازیگر کمدین آمریکایی نوش��ته بود که او قصد دارد از 
فیلم س��ازی کناره گیری کرده و وقت بیش��تری را روی نویسندگی در سال های 
گرگ و میش بگذارد. گاردین به نقل از یک س��خنگو خبر روزنامه اسپانیایی را 
تکذیب کرده و نوش��ت آلن به این فکر می کرد که فیلم نسازد، چرا که ساخت 
فیلم هایی که مستقیماً به پلتفرم های استریم)جاری( برود برای او چندان لذت 
بخش نیس��ت. وودی آلن خبر بازنشس��تگی خود را که به نقل از یک روزنامه 
اسپانیایی عنوان شده بود تکذیب کرد. ال وانگاردیا که پیش از فیلمبرداری فیلم 
جدید آلن در پاریس با عنوان زنبور عس��ل Wasp - 22 22 با این کارگردان 
آمریکایی گفت و گو کرده بود نوش��ت که آلن گفته در اصل ایده من س��اخت 

فیلم های زیاد نیست و روی نویسندگی تمرکز می کنم.

رضا بابک: 
بیشتر ُافت داشتیم تا »خیز«

رضا بابک معتقد اس��ت بخش تئاتر کانون پرورش 
فک��ری ک��ودکان و نوجوان��ان در این س��ال ها افت و 
خیز بس��یار داشته و متاسفانه بیش��تر افت داشته تا 
خیز. به گزارش ایس��نا، رضا بابک از جمله هنرمندانی 
اس��ت ک��ه در دوره دانش��جویی با همراه��ی بعضی 
از هم کالس��ی های خ��ود وارد کانون پ��رورش فکری 
کودکان و نوجوانان ش��ده اس��ت. در آن مقطع اولین 
گروه تئاتر کودک و نوجوان کانون زیر نظر هنرمندی 
کاربلد به نام دان الفون ایجاد ش��د. هدف از تش��کیل 
این گروه که عموما نمایش هایی تعاملی و مشارکتی را 
برای کودکان اجرا می کردند، پرورش نسلی فرهیخته 
و هنرشناس بود که توان تمیز دادن کارهای با کیفیت 
را از کارهای س��طح پایین داشته باشند. برای تشکیل 
ای��ن گروه به چند جوان پر انرژی و پر انگیزه نیاز بود 
تا در کنار این هنرمند حرفه ای بتوانند این نمایش ها 
را اجرا کنند. بر همین اساس اولین گروه تئاتر کودک 
و نوج��وان کانون با حضور مرضیه برومند، رضا بابک، 
بهرام ش��اه محمدلو، سوس��ن فرخ نیا، علیرضا هدایی 
)که همگی دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا بودند( 
و اردوان مفی��د ک��ه نقش دس��تیار و مترجم گروه را 
داش��ت، تشکیل شد.    این گروه زیر نظر دان الفون، 
کارگردان آمریکایی و با حضور نویسنده ای سرشناس 
همچون بیژن مفید فعالی��ت خویش را در اوایل دهه 
50 آغ��از کرد ک��ه نتیج��ه آن اج��رای نمایش هایی 
همچون »ترب«، »کوتی موتی«، »عقاب«، »ش��اپرک 
خانوم« ،»خورش��ید خانوم آفتاب کن« )نوش��ته رضا 
بابک( ش��د. رضا بابک و بهرام شاه محمدلو در کتاب 
خاط��رات خود به تفصیل درباره تش��کیل این گروه و 
فعالیت های آن پرداخته اند که در گزارش های بعدی 
به آن می پردازیم. اما بابک در تحلیلی بس��یار فشرده 
درباره روندی که در بخش تئاتر کانون در س��ال های 
آغازین فعالیت خود تا به امروز طی ش��ده، به ایس��نا 
می گوی��د: تئاترهایی که م��ا آن دوره کار می کردیم، 
بسیار حرفه ای تر و پیشروتر از کارهای مرسوم کودکان 
در آن مقط��ع بود. همچنانک��ه موضوعاتی که ما کار 
می کردی��م، موضوعاتی بهتر در مقایس��ه با مضامین 
ام��روز نمایش های ک��ودک بود. ضمن اینکه ش��کل 
اجراه��ای ما خیلی کودکانه نبود. او یادآوری می کند: 
بعد ازکانون هم نمایش هایی مانند »الدوز و کالغ ها« یا 
»کدو قلقلی« را کار کردیم که مورد توجه تماشاگران 
کودک و بزرگس��ال قرار گرف��ت. بابک تاکید می کند: 
خودستایی نباشد ولی مدعی هستم نمایش هایی که 
م��ا در اوایل دهه 50 روی صحن��ه می بردیم یا آثاری 
که بعدتر در تئاترشهر یا تلویزیون کار کردیم، از زمان 
خودش بس��یار جلوتر بود. اما در 20 ، ۳0 سال اخیر 
سطح تئاترهای کودک خیلی نازل بوده است که این 
وضعی��ت فقط به کانون محدود نمی ش��ود. البته تک 
و توک کارهای درخش��ان هم داش��ته ایم و بعضی از 
گروه ه��ای جوان چه در کانون و چ��ه در دیگر مراکز 
تئات��ر کودک مانند تاالر هنر، کارهای ارزنده ای انجام 
داده ان��د ولی بخش اعظم نمایش های کودک کارهای 
کودکانه بوده تا نمایش هایی برای تماش��اگر کودک و 
این نکته قابل تاملی است. او البته معتقد است وجود 
موانعی مانند سانس��ور و دیگر مشکالت هم در ایجاد 
ای��ن وضعیت بی تاثی��ر نبوده و ی��ادآوری می کند: در 
گذش��ته، هنرمندان حرفه ای نمایش ه��ای کودک را 
اج��را می کردند ولی در حال حاضر بیش��تر گروه های 
بی تجربه در این زمینه فعال هس��تند که کار کودک 
برایش��ان آزمون و خطاس��ت. به همین دلیل امروزه 
اغلب مفاهیم سردستی در تئاتر کودکان کار می شود 
آن هم با موسیقی و سر و صدای زیاد و پر از رنگ که 
بیشتر شبیه نمایش هایی است که افراد غیر حرفه ای 

در مهدهای کودک اجرا می کنند.

حال زمین
اثر: آلیستر مک کالی
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میثم کزازی کارگردان فیلم سینمایی »شین« :
اثر ظلم برای همیشه در جهان باقی می ماند

 شناسه آگهی: 1381036

 آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای به روش معمولی 
) نوبت اول/ دوم ( تجدید

 نوبت  دوم
موضوع مناقصات :  

ردیف 1- تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 6 دستگاه بوستر حفاری با هوا
ردیف ۲- تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 2 دستگاه پمپ تراک نشنال اویل ول

   مشخصات مناقصه :

نام مناقصه 
شماره فراخوان سامانه ردیفگزار

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مبلغ برآورد )ریال/یورو(ستاد
ارجاع کار)ریال(

شرکت ملی 
حفاری 

ایران

1 200109۳9۸5000591
برآورد تعمیرات 

اساسی)ریال(
برآورد تأمین قطعات 

خارجی)یورو(
برآورد تأمین قطعات 

۸۷5/000/000داخلی)ریال(
5/65۳/۳۳2/0004۳/95۷************

2 200109۳9۸50005906/404/4۳6/000559/2404/۸20/۳۷1/۸41۷/19۳/000/000

براساس حداقل امتیاز )50( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ، انجام می گردد.روش ارزیابی 
نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

دریافت و تحویل  اسناد
 از 1401/0۷/02 لغایت  1401/0۷/11تاریخ شروع و پایان     دریافت اسناد

از 1401/0۷/12  لغایت 1401/0۷/26تاریخ شروع و پایان تحویل  استعالمهای ارزیابی کیفی

آدرس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات
آدرس – اهواز – بلوار پاس��داران – باالتر از میدان فرودگاه – ش��رکت ملی حفاری ایران - س��اختمان پایگاه عملیاتی – طبقه 

اول – پارت A  - اداره قراردادها 
 شماره تلفن کارشناس پرونده  :  46۳26 061-۳41

تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

انواع تضامین قابل قبول
ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 12۳402/ 50659  ه� تاریخ 1۳94/09/22و اصالحات بعدی آن .

اصل فیش واریز وجه نقد به حس��اب شماره4001114006۳۷66۳6 و شماره ش��با IR ۳50100004001114006۳۷66۳6نزد بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد(مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس  www.setadiran.ir انجام می شود .
  کانال های  اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران    
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با برگزاری نخستین نشست مجمع عمومی 
اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مدیران مطبوعات و رسانه های قم انتخاب شدند

نخستین نشست مجمع عمومی انجمن 
صنف�ی کارفرمایی مدی�ران مطبوعات و 
رسانه های اس�تان قم با حضور جمعی از 
مدیران رس�انه های قم برگ�زار و اعضای 

هیئت مدیره انتخاب شدند.
نخس��تین نشس��ت مجمع عمومی انجمن 
و  کارفرمای��ی مدی��ران مطبوع��ات  صنف��ی 
رسانه های استان قم با حضور جمعی از مدیران 
رسانه های قم و ناظران اداره کل تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعی، پی��ش از ظهر دوش��نبه 2۸ 
شهریورماه در س��الن جلسات مجتمع ناشران 

برگزار شد.
دس��تور کار این نشست، تصویب اساسنامه، 
برگ��زاری انتخاب��ات هیئت مدی��ره و انتخاب 
روزنامه رسمی برای درج اطالعیه های انجمن 

بود.
به این ترتی��ب و با حضور جمعی از مدیران 
مطبوعات و رس��انه های اس��تان، اساس��نامه 
پیش��نهادی با اف��زودن بندهایی ب��ه تصویب 
اکثری��ت حاضران رس��ید و در ادامه انتخابات 

هیئت مدیره برگزار شد.
بر این اس��اس، صدرالدین فالح با 22 رأی، 
سید محمد حسین درباباری و روح اهلل کرمانی 
هر یک با 19 رأی، سیده ام البنین میرهادی با 
1۷ رأی، سید مجید پورطباطبایی با 16 رأی، 
صادق چهره قانی با 15 رأی و سید محمدرضا 
بهش��تی با 1۳ رأی به عنوان هفت عضو اصلی 
هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مدیران 
مطبوعات و رس��انه های اس��تان ق��م انتخاب 
و محم��د جواد صادقی و ج��الل بیطرفان هم 
که موفق به کس��ب 11 رأی شدند، به عنوان 

اعضای اول و دوم علی البدل معرفی شدند.

همچنی��ن بر اس��اس رأی اعض��ای مجمع، 
سمیع اهلل رحیمی به عنوان بازرس و زهرا چم 

به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
اعض��ای مجم��ع در ای��ن نشس��ت روزنامه 
»گویه« را به عنوان نش��ریه رسمی برای درج 

اطالعیه و آگهی های انجمن برگزیدند.
گفتنی است مدیران مس��ئولی که از هیات 
نظ��ارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی، پروانه و کارت مدیر مسئولی رسانه 
دریافت کرده باش��ند می توانن��د عضو انجمن 
و  کارفرمای��ی مدی��ران مطبوع��ات  صنف��ی 

رسانه های استان قم شون


