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مونا رمضانپور
بحران تأمین دارو به همراه انتظار مردم 
برای سرم وآنتی بیوتیک در دارو خانه ها  در 
تهران و دیگر شــهرهای کشور بر مشکالت 
مــردم در بحبوحه کرونا افزوده اســت. اما 
خبری کــه داغ دل مــردم در این روزهای 
بی دارویی تازه کرده است، ارسال محموله 
های دارو به کشور و سر در آوردن آن ها در 
گمرک و عــدم ترخیص محمولــه ها برای 
دسترسی مردم اســت. اما ماجرا چیست و 
چرا محموله های دارو و اکسن در انبارهای 
گمرک کشــور مانده انــد و ترخیص نمی 

شوند؟
ادامه در صفحه 2

بحران دارو 
                                                          سرمقاله 

علی علیزاده
عضو کمیسیون امنیت ملی

هرچه پروژه خنثی سازی تحریم ها ادامه 
یابد، ایران به سمت ابرقدرت اقتصادی شدن 
پیش خواهد رفت. خزانه داری آمریکا نیز خود 
می داند تحریم های جدیدش هیچ تأثیری بر 

اراده ایران ندارد.
ایران توانسته است تحریم ها را خنثی کرده 
و از روش های دیگری فعالیت های اقتصادی 
خود را ادامه دهد از این رو آمریکایی ها تالش 
دارند با افزایش فشــار تحریم ها باعث ایجاد 
مشکالت بیشتر در کشور شوند که نمونه آن 

نیز دامن زدن به اغتشاشات اخیر و ...
ادامه در صفحه 2

افزایش تحریم های آمریکا 
تأثیری ندارد

                                                          یادداشت 

خطیب نماز جمعه تهران:
سمت های کلیدی در کشور را باید به دست کسانی بسپاریم که امین باشند

خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت:بسیاری از مشکالت امروز و اعتراضاتی 
که مطرح است به فاصله ما از شایسته ساالری باز می گردد.

به گزارش ایســنا، حجت االســالم و المسلمین ابوترابی فرد در خطبه های این 
هفته نماز جمعه با دعوت همه به تقوای الهی گفت: بدون تردید گام برداشتن در 
مسیری که قرآن و پیامبر اسالم و اهل بیت آن بزرگوار تبیین کردند، تضمین کننده 

سعادت دنیا و آخرت است.

وی افزود: مقامات و مدیران کشور اگر در کشور مصر فردی بود که به اندازه پر 
کاهی توانایی  و قدرتش برای رهبری و استانداری مصر باالتر بود، قطعا علی)ع( او 
را منصوب می کرد؛ مساله خطیر است.  بسیاری از مشکالت امروز و اعتراضاتی که 
مطرح است به فاصله ما از شایسته ساالری باز می گردد. حضرت علی )ع(در مورد 
مالــک ایــن جملــه بلند را دارد که مالک در کنار من جایگاهی دارد که من در کنار 

پیامبر اسالم داشتم لذا او را انتخاب کردم.

وی تاکید کرد: شایســته ســاالری در نظام دینی به دو اصل تقوا و امانت داری و 
رعایــت بیــت المــال و حقوق مردم و حقوق عامه و دیگری دانش و علم و تخصص و 
قدرت مدیریت باز می گردد. سمت های کلیدی در کشور را باید به دست کسانی 
بسپاریم که امین باشند و حقوق شما را پاس دارند و دغدغه مدیریت منابع کشور 
را عالمانه داشته باشند و از تخصص الزم بهره مند باشند. لذا مردم ساالری و دین 
باهم پیوند خوردند و جریان قدرتمندی که امروز  روبروی  امریکا ایســتاده تکیه 
گاهش بعد از خداوند، ملت های مسلما است لذا مساله مردم ساالری اصل مهمی 

در تفکر دینی است.
وی افزود: یکی از مهمترین اصول مدیریت وحیانی، مدیریت دانش بنیان است 

و  هر مقام و مسولی در کشور که تالش الزم را برای رسیدن به راهکار درست 
مبتنی بر دانش مبذول ندارد و  تصمیم نگیرد در پیشگاه خدا مسوول است، 

لذا تصمیمات در نگاه قران کریم باید دانش پایه باشد و ما در این حوزه با 
افق های مورد نظر فاصله داریم. چرا دانشــگاه در خدمت مدیریت کشــور نیست؟ 
چرا حوزه، نقشه راه حرکت را تعریف نمی کند؟ هم دانشگاهیان و حوزویان و هم 

مسوالن باید پاسخ دهند. باید دستگاه حکمرانی به دانشگاه و حوزه فشار آورد.
وی تاکید کرد: دفاع مقدس به دلیل سپردن مسئولیت ها به اهلش قله اقتدار ایران 
شد .اگر مسئولیت ها به اهلش سپرده نشود، عدالت در جامعه قطعا محقق نخواهد شد.

ابوترابی فرد ادامه داد: این چه رفتاری اســت که برای رســیدن به هر ســمتی راه 
میفتند و تماس می گیرند و برای رســیدن به قدرت البی می کنند، این موضوع  با 

اندیشه دینی سازگار نیست لذا باید بدنبال شایستگان رفت.

خربخرب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

قرارگاه نشاط اجتماعی در کشور راه اندازی شده است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: قرارگاه نشاط اجتماعی به بهانه جام جهانی 

فوتبال راه اندازی و فعالیت های آن در کشور آغاز شده است.
محمدمهدی اسماعیلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در خصوص فرهنگسرای 
شهرستان دلیجان، تدبیری اتخاذ می شود تا مسئله حقوقی این فرهنگسرا حل شود 
و بتوان با همکاری نهادهای شهرستانی این ظرفیت را در اسرع وقت در اختیار اهالی 
فرهنگ و هنر قرار داد. در وزارتخانه این آمادگی وجود دارد که بتوان این مشکل را یکبار 

برای همیشه حل کرد.
وی در خصوص پخش بازی های جام جهانی افزود: در کشــور یک قرارگاه نشاط 
اجتماعی به بهانه جام جهانی فوتبال راه اندازی شــده و بــا محوریت همه نهادهای 
فرهنگی برنامه های گسترده ای پیش بینی شده است. جام جهانی به عنوان یک رخداد 
مهم ورزشی می تواند انسجام عمومی جامعه را افزایش دهد و باعث نشاط و ایجاد فضای 

شادی در کشور شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی تصریح کرد: به موضوع جام جهانی به عنوان یک 
رویداد فرهنگی اجتماعی مهم در کنار موضوع ورزش نگاه می کنیم، میلیون ها جوان 
با شادی ها و ناراحتی های بازیکنان شاد و ناراحت می شوند. تمهیدات گسترده ای در 
قطر و محل رایزنی فرهنگی با حضور اهالی فرهنگ و هنر و رسانه پیش بینی شده و 

همچنین برنامه های متنوعی برای معرفی فرهنگ اصیل ایرانی نیز پیش بینی شده 
و در داخل کشور نیز از همه طرفیت ها برای ایجاد شور و نشاط و ایجاد حس انسجام و 

وحدت ملی استفاده خواهد شد.
وی در خصوص مسکن خبرنگاران اضافه کرد: در این خصوص تفاهم نامه با وزیر راه 
و شهرسازی منعقد شده و این اقدام با همکاری بخش های مختلف انجام و تالش می 
شود با همت بیشتری نسبت به سایر بخش ها پیش رود، ظرفیت این اقدام از ۱۲ هزار 

نفر به ۲۴ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.
اسماعیلی ادامه داد: رییس جمهوری دستور ویژه ای نیز برای مسکن هنرمندان 
پیشکســوت داده و به دنبال این هســتیم که از تمام ظرفیت های وزارتخانه و سایر 
مجموعه ها استفاده شود تا در کنار رفع دغدغه مسکن در کشور، دغدغه مسکن اهالی 

فرهنگ و هنر نیز رفع شود.
وی در خصوص تســهیالت صندوق اعتباری هنر تاکید کرد: در سال گدشته با 
دستور رئیس جمهوری و همکاری بخش های مختلف،  به صورت ویژه در سه بخش 
به شکل خارج از نوبت، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیالت در اختیار اهالی فرهنگ 
و هنر و رسانه قرار گرفت، برای سایر مباحث از جمله بیمه نیز امسال گام های خوبی 

برداشته شده است.

سخنگوی وزارت خارجه: 
ایران مخالف جنگ و حامی 

آتش بس و صلح است
سخنگوی وزارت خارجه گفت: ارسال سالح ایران به روسیه برای استفاده 
در جنگ اوکراین، اتهام بی اساسی است که هر روز مطرح می کنند تا اقدام 

روزانه خود در صادرات سالح به اوکراین را مشروع جلوه دهند.
به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی در توییتی نوشــت: ارسال سالح ایران به 
روســیه برای اســتفاده در جنگ اوکراین، اتهام بی اساسی است که هر روز 
مطرح می کنند تا اقدام روزانه خود در صادرات ســالح به اوکراین را مشروع 
جلوه دهند. مدعیان علیه ایران، هم زمینه ســاز شروع جنگ هستند و هم 

عامل استمرار آن. ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است.

مملکت تبعات جبران ناپذیر رکود را بررسی کرد

هشدار تعطیلی دومینو وار واحد های تولیدی هشدار تعطیلی دومینو وار واحد های تولیدی 

شباهت کمبود دارو در ایران و آفریقا 

دارو کمیاب و گران شد؛ ناکامی طرح دارویار
  صفحه2

  صفحه2

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ایآگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

روابط عمومی دانشگاه والیت ایرانشهر روابط عمومی دانشگاه والیت ایرانشهر 

فنی  دانشکده  موتورخانه  وبرقی  مکانیکی  تاسیسات  عملیات  انجام  عمومی  مناقصه  دارد  درنظر  ایرانشهر  والیت  دانشگاه 
مهندسی دانشگاه والیت را  به شماره 2001060025000012 فراخوان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکات ها از طریق درگاه سامانه  
مناقصه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق 

سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1401/08/21 می باشد. 
1- شرح مختصرموضوع مناقصه: انجام عملیات تاسیسات مکانیکی وبرقی  موتورخانه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه والیت . 

2- مدت و محل انجام کار: 90روز کاری  و محل انجام کار ایرانشهر
3- مهلت زمانی دریافت اسناد : حداکثرتا ساعت  18روز دوشنبه مورخ 1401/08/23 

4- مهلت زمانی تحویل اسنادتکمیل شده به مناقصه گزار: حداکثر ساعت 14 روز دوشنبه مورخ1401/09/07 
5 - زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10روز سه شنبه  مورخ 1401/09/08

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس: استان 
سیستان و بلوچستان- ایرانشهر- کیلومتر 4 بزرگراه شهید مرادی –سازمان مرکزی دانشگاه والیت – دبیرخانه مرکزی

اطالعات تماس:054-37212289
هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

6-پیمانکار موظف است قبل از ارائه قیمت پیشنهادی کلیه مفاد مندرج در اسناد را مطالعه نماید.
7- به این قرارداد پیش پرداخت تعلق می گیرد.

شناسه آگهی : 1408263 م/الف :775

آگهي مزایده عمومي 1401
شماره 1 سنندج

شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان کردستاندرنظرداردتعداديخودرورابشرحذیلازطریقمزایده
عموميبفروشبرساند.متقاضیانميتوانندبمنظوردریافتبرگهشرایطشرکتدرمـــزایدهوهمچنینبازدیـدازاموال
موردمزایده،ازتاریخ1401/8/21 لغایت1401/8/23ازساعت8صبحالي14بهنشاني:سنندج–خیابانجانبازانسه
راهيجهاد،وروديجدیدسایتاداريشهرستانسنندجوجهتبازدیدازخودروهابهجادهاصليسنندج-همدانجنب

پستفشارقويادارهبرقنرسیدهبهجادهنایسرمراجعهنمایند.
تلفن: 33284331  087 داخلي 5   

تعدادشرحردیف
3دستگاهپژو405سواری،5دستگاهپراید،یکدستگاهسمند،دودستگاهکامیونتباری،دودستگاه1

20دستگاهپیکانوانت،4دستگاهپیکانسواری،3دستگاهموتورسیکلت

 شناسه آگهی : 1407172

 آگهي فراخوان  مناقصه عمومی  آگهي فراخوان  مناقصه عمومی 
با ارزیابی کیفی)نوبت دوم(با ارزیابی کیفی)نوبت دوم(

شـرکت سـهامي آب منطقه اي هرمزگان درنظـردارد»احـد اث حوضچه های 
طـرح نوسـازی خـط انتقـال آبرسـانی از مینـاب بـه بند رعباس«بـاحـدود
بـرآوردهزینـهاجـرایکاربـهمبلـغ63.755.938.628ریـالبـراسـاسفهرسـت
بهـايسـال1401ازطریـقمناقصـهعمومـيیـكمرحلـهايبـهپیمانـکارواجـد
صالحیـتپایـه5رشـتهآبواگـذارنمایـد.مبلـغتضمیـنشـرکتدرفرآینـدارجـاع
کار3.187.750.000ریـالازنـوعضمانتنامـهبانکـيویـاواریـزوجـهنقـد.مهلـت
خریـداسـنادازسـامانهسـتادایـران)www.setadiran.ir(بـاپرداخـتمبلـغ
4.235.000ریـالازتاریـخدرجایـنآگهـیوحداکثرتـامـورخ1401/08/23،مهلت
بارگـذاریپیشـنهادقیمتواسـنادمربوطـهتاسـاعت13مـورخ1401/09/07بودهو

تاریـخبازگشـاییپیشـنهاداتسـاعت10مورخ1401/09/12مـیباشـد.

  روابط عمومي شرکت سهامي
آب منطقه اي هرمزگان

شرکت سهامي آب منطقه اي هرمزگان

وزارت نیرو
شرکت مدیریت منابع آب ایران

شناسه آگهی: 1406085

نوبت دوم

حل نکردن برخی 
مشکالت زمینه سوء 

استفاده دشمن را 
به وجود می آورد

رئیس قوه قضائیه:

  صفحه6

 تحریم و بی ثبات 
سازی ۲ خطای 

راهبردی دشمن 
است

رئیس جمهور:

  صفحه2

میز کار مدیران به میز 
خدمت مردم تبدیل شود

تیتر

تجارت ایران با
 ارمنستان ۳ برابر می شود

وزیر صمت:

  صفحه3

  صفحه3

  صفحه6

امروز بین مردم و مسئوالن 
دیواری وجود ندارد

سخنگوی دولت:

  صفحه7

واردات محموله جدید 
»سرم« و »آنتی بیوتیک« 

سفره های مردم خالی تر
 از خالی

مملکت بررسی می کند: 

  صفحه6



معاون اجتماعی قوه قضاییه:
نقش های مردمی برای 

پیشگیری از جرم و کاهش 
آسیب ها بیشتر استفاده شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه گفت: خواستار این هستیم که از 
نقش های مردمی برای پیشــگیری از جرم و 
کاهش آسیب ها بیشتر اســتفاده شود و این 
باعث می شود دشمن احساس ناامیدی کند.

اصغر جهانگیر در شــورای اداری زیرکوه 
اظهار کــرد: عقیده داریم حضــور مردم در 

مناطق مرزی یک ارزش فوق العاده است.
به گزارش ایســنا، وی با اشاره به اهمیت 
توجه به مناطق مرزی، افزود: باید شــرایطی 
فراهم شود که حضور در مناطق مرزی برای 
کســانی که در این مناطق ســکونت دارند، 

نشان دهنده یک جایگاه رفیع باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه بیان کرد: امروز حســاس ترین 
نقاط کشور، مناطق مرزی هستند و مرزهای 
کشــور به عنوان ناموس کشــور محسوب 
می شــوند بنابراین باید از مرزبانان غیوری 
که ســنگربانان اصلی این مناطق هســتند 
حمایت کنیم.وی با بیــان این که پرداختن 
به مشــکالت و کاهش مشــکالت نیازمند 
یک عزم همه جانبه اســت، اظهــار کرد: در 
حوزه پیشــگیری از جرم دست نیاز به سوی 
همه خصوصاً مــردم دراز می کنیم چراکه با 
حضور مردم آســیب ها قابل حل اســت؛ از 
طرفی نباید اجازه داد مناطق مرزی به دلیل 
محرومیت هــا، گرفتاری ها و عدم اشــتغال 
خالی از ســکنه شــوند.جهانگیر با اشاره به 
آســیب های اجتماعی موجــود در جامعه 
تصریــح کــرد: آســیب های اجتماعی در 

بخش هایی رو به افزایش است.

قاضی سراج:
رفع تورم تنها با تقویت تولید 

داخلی امکان پذیر است
معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه گفت: همه 
ما گرانی و تورم را قبول داریــم و برای حل این 
مشکل باید تولید داخل را تقویت کرده و دولت 

به دنبال حل مشکالت معیشتی مردم است.
ناصر ســراج در جلســه شــورای اداری 
شهرســتان بشــرویه، اظهار کرد: از اولین روز 
انقالب، فتنه گران و اغتشاشگران مشکالتی را 
به وجود آورده اند و ما در اولین روزهای انقالب 
با وجود نداشتن سپاه، بسیج، وزارت اطالعات 
و فراجا تمامی این منافقین و اغتشاشــات را 
کنترل کرده تیم.به گزارش ایســنا، وی افزود: 
امروز که  قوی ترین نیروهای ســپاه، بســیج، 
وزارت اطالعات و فراجا را داریم، قطعا منافقین 
شکســت می خورند.ســراج گفــت: در این 
اغتشاشات اخیر دشمن سرمایه گذاری جدی 
کرده و قطعا آخرین برنامــه  او هم نخواهد بود؛  
رسانه های معاند بسیار تالش کرده و بعضی از 
رسانه های داخلی نیز دنباله روی آن ها هستند.

وی یادآور شــد: همه ما گرانی و تورم را قبول 
داریم و برای حل این مشکل باید تولید داخل 
را تقویت کرده و دولت به دنبال حل مشکالت 

معیشتی مردم است

سخنگوی دولت:
امروز بین مردم و مسئوالن 

دیواری وجود ندارد
سخنگوی دولت با اشاره به حضور مستمر 
رئیس جمهور و هیــات دولــت در بین مردم 
گفت: در یک ســال قبل دیوارهای بین مردم و 
مســئوالن از بین رفت و اکنون بین آنان دیوار 

وجود ندارد.
علی بهادری جهرمی در حاشــیه دیدار با 
اساتید دانشگاه مشــهد در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: ما بــه عنوان دولــت موظفیم که 
نسبت به عملکردمان، مطالبات مردم پاسخگو 
باشــیم. ما باید به منظور شنیدن پیشنهادات 
در جامعه نخبگان حضور یابیم چراکه نخبگان 
مهم می توانند راهکارهای حل مشکالت را به 
دولت منتقل کنند و امروز هم در صحبت های 
تمام اســاتید نکاتی بود که بــرای دولت قابل 
بهره برداری اســت.وی با بیــان اینکه دولت 
سیزدهم از روز اول نشان داد که در میان مردم 
حضور دارد، افزود: از همــان روز اول که هنوز 
کابینه دولت شــکل نگرفته بود، آقای رئیسی 
برای مشــکل دارو به داروخانه ۱۳ آبان و میان 
مردم معترض رفــت و دســتورات الزم را به 
منظور رفع کمبود دارو داد.ســخنگوی دولت 
ادامه داد: هنگام هک سیستم های پمپ بنزین 
نیز آقای رئیسی در پمپ بنزین حاضر شد. در 
زمان نبود واکســن نیز آقای رئیس جمهور به 
مراکز واکسیناســیون رفت و از نزدیک پیگیر 
اوضاع شد. همچنین هنگام بروز زلزله و سیل 
نیز رئیس جمهــور و معــاون اول او به مناطق 
آســیب دیده رفتند تا از نزدیک از شرایط آگاه 
شــوند.بهادری اضافه کــرد: بنابراین دولت 
ســیزدهم از همان اول نشــان داد که کارش 
حضور یافتن در میان مردم اســت تــا از نظر 
مردم و کارشناسان استفاده کند. خیلی اوقات 
مردم نظراتی بهتر از نظرات کارشناسان دارند. 
رئیس جمهور تاکنون در اکثر دانشــگاه های 
تهران حضور یافته و در نهاد ریاست جمهوری 
هم جلسات بســیاری را با دانشگاهیان برگزار 

کرده است.

بحران دارو 
ادامه از صفحه اول

...در حال حاضر، صادرات دارو از 
ایران به ۵ کشور خاص در شرایطی 
کــه فقــر و محرومیــت در ایران 
تشدید یافته اســت و مردم حتی به 
بیمه هــای درمانی مؤثــر و کارآمد 
دسترســی ندارنــد و بیمــه های 
موجود هم بــا تــورم دارو و درمان 
عمال بی اثر شــده اند از ســر گرفته 

شده است.
در گذشته نیز بارها صادرات دارو 
و اقالم مورد نیاز مردم به کشورهای 
همجوار اتفاق افتاده است. ایران به 
کشورهایی مانند: افغانستان، عراق، 
ازبکســتان، یمن و لبنان دارو صادر 
می کند اما با وجــود تحریم ها این 
صادرات به شکل قاچاق یا معکوس 
اتفاق مــی افتد. همزمــان با بحران 
کرونا و کمبود اکســیژن در  استان 
های کشــور حتی گزارش هایی از 
گمرک شهرهای مرزی درخصوص 
قاچــاق و صــادرات اکســیژن به 
کشــورهای همســایه منتشر شده 

بود.
بــدون شــک، تحریم  هــا مانع 
واردات دارو و مواد اولیه و تجهیزات 
پزشــکی به ایران نبوده است، بلکه 
این کاسبی و کســب درآمد از قَِبل 
تحریم ها و به بهانــه تحریم ها بوده 
اســت که به کمبود دارو و تجهیزات 
پزشــکی و اقالم درمانــی در ایران 

دامن زده است.
الجرم حال رییس جمهور و وزیر 
بهداشــت باید به دنبــال مقصران 
کمبود بروند و آنها را مجازات کنند 
تا ســالمت مردم بیشــتر از این در 

خطر نباشد

سرمقاله

رئیس فراکسیون مســتقلین والیی با تاکید بر این که باید حرمت محیط 
دانشگاه حفظ شود گفت: نباید نیروهای امنیتی و انتظامی وارد دانشگاه شوند 
که اگر این اتفاق رخ دهد باید پاسخگو بوده چون اقدامی خالف قانون کرده اند.

غالمرضا نوری قزلجه در گفت وگو با ایســنا، در واکنش به صحبت های اخیر 
معاون حقوقی رئیس جمهور دربــاره لزوم منع حضور نیروهــای امنیتی در 
دانشگاه ها اظهار کرد: این یک موضوع روشن اســت که مقررات و قوانین آن را 
تبیین کرده پس ابهامی ندارد.وی با تاکید بــر این که باید حرمت محیط های 
دانشگاهی حفظ شود گفت: اگر نیروهای امنیتی و انتظامی وارد دانشگاه شوند، 
اقدامی خالف روح قانون انجام داده و باید پاسخگو باشند؛ جست وگریخته در 

این زمینه شنیده می شود اما معموال نفی می شــود که در هر حال مسئولیت 
برعهده کسانی است که باید انتظامات دانشگاه را برقرار کرده و مالحظاتی داشته 
باشند.این نماینده مجلس شورای اسالمی با تاکید مجدد بر لزوم حفظ حرمت 
محیط دانشگاهی اظهار کرد: دانشــگاه محل گفت وگو و برخورد اندیشه های 
سیاسی است پس نباید دانشجویان از بیان حرف هایشان هراس داشته باشند 
باید تاکیدات مقام معظم رهبری درباره برقراری کرســی های آزاد اندیشی را 
مدنظر داشت و همچنین به ذهن فعال دانشجویان در حوزه مسائل سیاسی و 
اجتماعی توجه کرد.نوری تاکید کرد: باید مســئوالن دانشگاه مراقب باشند تا 
کسانی به نام دانشجو، متعرض حیثیت دانشجو و دانشگاه نشوند و این که به نام 

دانشجو محیط دانشگاه را خراب نکرده، حرمت ها را نشکسته و خدایی نکرده 
فضای عقالنیت و اخالق مداری و فضای پر از نزاکت و علمی به فضای ناخوشایند 
تبدیل نشود.رئیس فراکسیون مستقلین والیی در جمع بندی اظهار کرد: اگر 
نیروهای امنیتی و انتظامی وارد دانشــگاه شــوند، باید پاسخگو باشند چون 
اقدامی خالف قانون رخ داده اســت؛ مسئوالن دانشگاه مراقبت کنند که غیر از 
دانشجویان افراد دیگری در دانشگاه ها حضور پیدا نکرده و به نام دانشجو اتفاقاتی 
را رقم نزنند در این بین هوشیاری دانشجویان هم مهم است که اگر تجمعی شکل 
می دهند در فضای متین و باوقار باشد و اجازه ندهند این فضا مخدوش و خراب 

شده که در این صورت تاثیرگذاری اجتماعی آن از بین می رود.

رئیس فراکسیون مستقلین والیی:  نباید نیروهای امنیتی و انتظامی وارد دانشگاه ها شوند

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه انصاف نیست مردم به واسطه برخی 
نقص های زیرساختی از نیازهای اولیه چون جاده ایمن بی بهره باشند، 
تاکید کرد: حل نکردن برخی مشــکالت زمینه سوء استفاده دشمن را 

به وجود می آورد.
به گزارش ایســنا، حجت االســالم غالمحسین محســنی اژه ای، 
در شــورای اداری خراسان جنوبی با اشاره به ســفر به استان خراسان 
جنوبی و دیدارهای انجام شده در این ســفر، اظهار کرد: امروز ساعات 
بسیار خوبی در جمع دانشجویان، کارآفرینان، اقشار مختلف مردم و در 

بین کارکنان دستگاه قضار در خراسان جنوبی سپری کرده ایم.
وی با بیان اینکــه باید ببینیم چه انــدازه از فرصت خدمت به مردم 
برای حل مشکالت اســتفاده کرده ایم، افزود: ما هر زمان نیاز به حضور 

مردم داشتیم، آنان بی ادعا پای کار انقالب آمدند.
محســنی اژه ای با اشــاره به اینکه مردم در ۱۳ آبان نیز حماســه 
آفریدند، تصریح کرد: امروز نوبت ما مســئوالن اســت که در راستای 
خدمت رسانی به مردم قدم برداریم و دراین زمینه مسئولیت سنگینی 

بر عهده ما است.
وی با بیان اینکه حل برخی از مشــکالت نیاز به اعتبــار و بودجه و 
تعدادی نیاز به پیگیری مســتمر دارد، اظهار کرد: هر موضوع و مسئله 
که امکان رفع شــدن دارد باید بــا تالش بی وقفه در راســتای حل آن 

بکوشیم.
محســنی اژه ای با تأکید بر رفع مشــکالت وموانع کسب و کارها و 
حمایت از ســرمایه گذاری و واحد تولیدی، بیان کــرد: در قوه قضائیه 
از هر اقدامی که مطابق قانون در راســتای حمایت از تولید و ســرمایه 

گذاری نیاز باشد به هیچ وجه فروگذار نخواهیم کرد.

وی با اشــاره به اینکه اگر از امر تولید و اشــتغال زایی برای جوانان 
حمایت کنیم بی شک آســیب هایی چون اعتیاد و فروش مواد مخدر 
کاهش خواهــد یافت، ادامه داد: بایــد از ابزارهای نویــن برای تبیین 

حقایق و روشنگری استفاده کنیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مســائل فرهنگی یکی از موضوعات 
مهم و اولویت دار در کشــور ما است چرا که دشــمن و استکبار در این 
زمینه سرمایه گذاری کرده است، افزود: ممکن است خشکسالی های 
خراسان جنوبی همچنان ادامه داشته باشــد و از این نظر باید در شیوه 

مصرف آب و مسائل مرتبط با آن دقت نظر الزم را داشته باشیم.
محســنی اژه ای بیان کرد: در بسیاری از روســتاهایی که تبدیل به 
شهر شده اند،مردم سند رسمی تفکیک شــده ندارند و از این نظر برای 
انتقال زمین و ساخت و ساز با مشــکالتی رو به رو هستند که برای حل 

این مشکل در بخشی، دادگستری کمک کرده است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: به نظر می رسد این کمک ها کفایت 
الزم را نداشته اســت و اگر در این موضوع یک نظر جمعی بین مدیران 
و مســئوالن و نخبگان حاصل شــود در مرکز و تهران نیــز مخالفتی 

نخواهند شد.
محسنی اژه ای گفت: مردم یک سلســله انتظارات و توقعات از قوه 
قضائیه به ویژه در مســائل اخیر از جمله در برخورد با اغتشاشــگران 
دارند، اما قبل از اغتشاشات اخیر تصمیم گرفتیم در هر مسئله ای چون 

فساد به دور احساسات و با برخورد با ریشه ها عمل کنیم.
وی تصریح کرد: در برخورد با فســاد باید به سراغ ســر منشاء ها و 
ریشه ها برویم و در زمینه اغتشاشات نیز با کمک دستگاه های امنیتی 

به سراغ عوامل و مسببین اصلی خواهیم رفت.

رئیس قــوه قضائیه بــا تأکید بــر روشــنگری برای مــردم، بیان 
کرد: منتقد هیچ گاه پرچم کشــور را به آتش نمی کشــد و جان مردم 
و نیروهای انتطامی را بــه خطر نمی اندازد؛ از ایــن جهت همچنان بر 

تفکیک آشوبگران و منتقدان و معترضان اشاره می کنیم.
وی یادآور شد: بر اساس قانون با عوامل و مسببین اصلی آشوب های 
اخیر برخورد قاطع خواهیم داشــت و اگر در مورد افرادی امکان بهره 
مندی از رأفت و تخفیف مجازات طبق انصاف و عدالت داشــته باشیم، 

انجام می دهیم.

رئیس قوه قضائیه:
حل نکردن برخی مشکـالت زمینه سوء استفاده دشمن 

را به وجـود می آورد

معاون اول رئیــس جمهور با تاکید براینکــه لوکوموتیو 
پیشرفت کشور علیرغم همه کارشــکنی های دشمن چه در 
داخل و چه در خارج از کشــور به حرکت در آمده است و دیگر 
کســی نمی تواند آن را متوقف کند، تصریح کرد: تغییر ریل 
پیشرفت کشور اتفاق افتاده و دیگر به عقب باز نخواهد گشت و با 

تمام توان با کمک مردم این ریل جدید را به پیش خواهیم برد.
به گزارش ایسنا، محمد مخبر در مراســم بهره برداری از 
راه آهن خاش-زاهدان با تاکید بر اینکه دشمنان ملت همواره 
به دلیل موقعیــت جغرافیایی و منابع ایران به دنبال تســلط 
بر کشور بوده اند، افزود: اســتعمارگران و نظام سلطه همواره 
سیاست وابستگی مردم ایران را پیگیری کرده و به ویژه زمانی 
که احساس کردند ایران در حال استقالل و یک جهش جدی 
اســت به گونه ای توطئه ریزی کردند که کشور محتاج آنان 

باشند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه منطقه سیستان و 
بلوچستان زمانی تامین کننده بزرگ مواد پروتینی و کشاورزی 
کشــور بود، ادامه داد: دشــمنان ملت هرگز نتوانستند این 
خودکفایی مردم منطقه را تحمل کنند و به ویژه بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی تالش کردند در هر استان و ناحیه ای با ایجاد 

توطئه و تفرقه انسجام ملی را خدشه دار کنند.
وی با بیان اینکه مردم بزرگ ایران همواره در برابر توطئه 
های دشمن ایســتادگی کردند، افزود: هیچگاه در جمهوری 
اسالمی ایران مسائل و مشکالت جز با حضور مردم حل نشده 
است چرا که نظام و انقالب اسالمی با حضور مردم موضوعیت 
دارد و امروز نیز به رغم همه فشارها و توطئه ها مردم پای آرمان 

های نظام جمهوری اسالمی ایستاده اند.
مخبر با اشاره به افزایش فشارهای اقتصادی دشمنان در دو 
دهه گذشته تصریح کرد: دشمنان پس از ناکامی ها در رسیدن 
به اهدافشان به دنبال ایجاد مشکل در معیشت مردم بودند و 
حتی به بیماران نیز رحم نکردند و بــه دروغ گفتند که دارو و 
تجهیزات پزشکی شامل تحریم نمی شود اما اجازه نمی دادند 

پول های خرید دارو برای سالمت مردم جابه جا شود.
وی افزود: آنها با اعمال تحریم های ســخت اقتصادی به 
دنبال این بودند که در میز مذاکرات به خواسته های آنان تن 

دهیم اما مردم محکم و اســتوار در برابر دشمنان ایستادگی 
کردند.

وی با اشاره به اینکه خنثی سازی تحریم ها یکی تاکیدات 
رهبر انقالب و از راهبردهای اساســی دولت سیزدهم است، 
ادامه داد: دولت ســیزدهم عالوه بر خنثی سازی تحریم ها به 

دنبال رفع تحریم از موضع اقتدار و عدالت است.
مخبر با اشاره به مشکالت کشــور در زمان روی کار آمدن 
دولت ســیزدهم از جمله فروش نفت، جلوگیــری از واردات 
واکسن و ایجاد مشــکل در ساخت واکســن داخلی کرونا و 
جلوگیری از جابه جایــی اموال و دارایی های ایران در ســایر 
کشــورها، تاکید کرد: دولت سیزدهم با پیگیری راهبرد مقام 
معظم رهبری در حوزه خنثی ســازی تحریم ها، تمام توطئه 
های آنان را با شکست مواجه کرد و توانستیم عالوه بر آزاد سازی 
اموال مردم ایران در سایر کشورها و ساماندهی کاالهای اساسی 
در راستای ساخت و واردات واکســن کرونا اقدامات اساسی 

انجام دهیم.
وی با تاکید بر اینکه لوکوموتیو پیشرفت کشور با باالترین 
سرعت به حرکت درآمده است، به اقدامات دولت سیزدهم در 
راستای رفع مشکالت استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد 
و افزود: به زودی با شیرین سازی آب دریا و استخراج آب های 

ژرف مشکالت آب این منطقه حل خواهد شد.
وی ادامه داد: در زمینه نفت و گاز صد میلیارد دالر سرمایه 
گذاری داخلی و خارجی انجام می شــود کــه این به معنای 

پیشرفت و رفع بیکاری و تقویت ارزش پول ملی است.
مخبر با اشاره به حوادث اخیر در کشــور، گفت: در کشور 
پهناور و بزرگی همانند ایران اتفاقاتی به صورت ناخواسته رخ 
می دهد که برخی از آنها ناراحت کننده است و البته دشمنان 
ملت هم در این حوادث گذشــته چندین اقــدام را به صورت 
موازی پیگیری کردند و همگان به وضــوح دیدند که از هیچ 

اقدامی علیه ملت ایران فروگذار نکردند.
وی تاکید کرد: کشور در آستانه جهش اساسی است و این 

برای دشمنان قابل تحمل نیست.
مخبر در ادامه به تشریح اقدامات دولت در راستای آبادانی و 
پیشرفت استان سیستان و بلوچستان پرداخت و اظهار داشت: 

دولت مردمی برای حل مشــکالت آب، مسکن، اشتغالزایی 
و حمل و نقل این اســتان مصمم اســت و البته سیســتان و 
بلوچستان با دسترسی به اقیانوس و مرزهای زمینی پهناور می 

تواند این منطقه و کشور را از نظر اقتصادی احیا کند.
وی با اشاره به ســفر اخیرش به کشــور روسیه و شرکت 
در کنفرانس کشــورهای حاشــیه دریای خزر گفت: تمام 
کشورهای حاشیه دریای خزر به دنبال حل مشکالت ترانزیتی 
خود از طریق ایران هســتند چرا که از مســیر ترانزیتی ایران 
می توانند به راحتی و تنها ظرف چند روز دسترسی های بین 

المللی داشته باشند.
معاون اول رئیس جمهور به دیــدگاه مقام معظم رهبری 
درخصوص سیستان و بلوچستان مبنی براینکه »مکران گنج 
خفته است« اشــاره کرد و افزود: باید این گنج را به روی زمین 
آورده و بالفعل کنیم و زمینه های رفاه و آبادانی این اســتان با 
کمک مردم فراهم شود و باید امروز این منطقه به دست شما 
مردم آباد شود و دولت در این مسیر تسهیل گر و حامی مردم 

سیستان و بلوچستان است.
وی تصریح کرد: مردم اگر ناراحتی و گالیه ای هم داشــته 
باشند اما هیچ گاه اجازه سو استفاده را نمی دهند و اگر احساس 
کنند که امنیت و تمامیت ارضی کشــور به خطر افتاده است 
حاضرند جان خود را نیز فدای ایران کنند و مقابل دشــمنان 
بایستند که تجربه های تاریخی گذشته این مهم را ثابت کرده 
است.مخبر با بیان اینکه از ویژگی های مهم منطقه سیستان 
و بلوچســتان این اســت که مقام معظم رهبری خود را اهل 
سیستان می داند افزود: ایرانشهر و این استان زمانی پناه رهبری 
بود و ایشان نگاه ویژه ای به این منطقه دارند و حتی زمانی که 
اهالی این خطه در محضر مقام معظم رهبری حاضر می شوند 

ایشان همانند برادر و فرزند آنان را در آغوش می گیرد
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: دولت نسبت به استان 
پهناور سیستان و بلوچستان نگاه ویژه ای دارد که می توان با اتکا 
به امکانات و ظرفیت های این خطه کشور را اداره کرد و یکی از 
این نعمت ها وجود پهنه ای بزرگ از معدن مس در این منطقه 
است تا جایی که می تواند برای کشور ساالنه ۲۰ میلیارد دالر 
درآمد زایی داشته باشد و این گنج پنهان باید در اختیار مردم 

قرار گیرد تا مشکل بیکاری منطقه به صورت کامل حل شود.
وی با اشاره به وجود پهنه بزرگی از آبهای ژرف در این استان 
ادامه داد: یکی از نعمت های خدادادی به ســرزمین ایران این 
است که هر منطقه ای که مشکل کم آبی دارد پهنه ای بزرگ 
و دریایی از آب در زیر زمین جریان دارد تا جایی که در همین 
استان به اندازه خلیج فارس در ژرف های زمین آب جاری است 

که باید از آن بهره برداری شود.
مخبر ادامه داد: با کمک انرژی خورشیدی می توان مشکل 

برق این منطقه و حتی کشورهای همسایه را نیز حل کرد.
وی همچنین خطوط ریلی و راه آهن را از مزیت های کشور 
و راهبرد اساسی دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت: توسعه و 
تکمیل خطوط ملی راه آهن از هدف های مهم دولت است تا 
جایی که با اتصال ۶۰ کیلومتر خط ریلی رشــت به آســتارا و 
اتصال کریدور شرقی و زاهدان به راه آهن سراسری، زاهدان به 
فنالند وصل می شود و همچنین با اتصال دو خط ریلی بصره 

دسترسی ایران تا مدیترانه ایجاد می شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به رشادت ها 
و جان فشانی های مردم سیستان و بلوچستان در هشت سال 
دفاع مقدس گفت: مردم این خطــه در جبهه های حق علیه 

باطل حضور داشتند و رشادت های فراوانی از خود نشان دادند.

معاون اول رئیس جمهور در مراسم بهره برداری راه آهن خاش-زاهدان:
کشورهای حاشیه دریای خزر به دنبال حل مشکالت ترانزیتی خود از 

طریق ایران هستند
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افزایش تحریم های آمریکا 
تأثیری ندارد

ادامه از صفحه اول
...حمایت از آشــوبگران برای بر 

هم زدن امنیت کشور است.
چنین تحریم هایی در هیچ قرنی 
علیه هیــچ دولــت و ملتی صورت 
نگرفته بود. این روزهــا همه دنیا با 
هم همدست شــده اند تا کمر ایران 
را خم کنند اما کشــورمان توانسته 
اســت از ایــن فشــارها ســربلند 
بیرون آید از ایــن رو تحریم ایران 
موضوعی اســت که دیگــر اثری بر 

آنها ندارد.
آمریــکا خــود بــزرگ تریــن 
تروریست جهان است و هیچ جایی 
در دنیا کسی مظلومانه کشته نمی 
شــود مگر اینکه آمریکا به صورت 
مســتقیم یا غیرمســتقیم در آن 

دست دارد.
آمریکایی ها باعث وقایعی بودند 
که در مصر و لیبی اتفاق افتاد و این 
کشــورها بعد از انقالب، رها شــده 
باقی ماندند. از ســوی دیگر داعش 
و رژیم صهیونیســتی در منطقه هر 
دو فرزند نامشــروع آمریکا هستند. 
در جنگ اوکراین نیز آمریکایی ها 
باعث شــدند ناتو به روسیه نزدیک 
شــود و بدون توجه به هشــدارها 
و پیــام های ایــن کشــور، اتفاقی 
صورت گیرد که در نهایت منجر به 
جنگ شــود از این رو بزرگ ترین 

تروریست عالم، آمریکا است.
این در حالی است که ما همواره 
تالش داشــته ایم به درخواســت 
کشــورهای منطقه بــه آنها کمک 
کنیم تا از زیر سلطه آمریکا و ایادی 
آن درآمده و بتواننــد منافع خود را 
حفظ کنند. آنها همچنین به حزب 
اهلل تروریســت می گوینــد چرا که 
این نیروی جبهــه مقاومت اجازه 
نمی دهد اســرائیل هر غارتگری را 

در سوریه و لبنان صورت دهد.
ســپاه ایران نه تنها تروریســت 
نیســت بلکه ضدتروریســت ترین 
نیروی جهان اســت کــه طرفدار 
محرومــان بوده و خطــری بزرگ 
برای تروریســت های واقعی است 
که جهان اســالم را نشانه قرار داده 

اند.

یادداشت

آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیســی، رئیس جمهور 
ایران اســالمی گفت: تحریم و بی ثبات سازی ۲ خطای 
راهبردی دشــمن درباره ملت ایران اســت که همواره 

شکست خورده است.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی در 
جمع مردم شهرستان پاکدشت در مصلی نماز جمعه این 
شهرستان با اشــاره به بازدید از طرح های نیمه تمام این 
شهرستان گفت: برخی از طرح های شهرستان با گذشت 
بیش از یک دهه، تا کنون به سامان نرسیده که یکی از این 
طرح ها، پروژه کمربندی این شهرستان است که قرار شد 
بخشی که با تأخیر ۱۰ ساله مواجه شده به خواست مردم 

سریعا اجرایی شود.
وی گفت: در شهرســتان پاکدشــت زمین هایی به 
افراد واگذار شده ولی با گذشــت بیش ازدو دهه از زمان 

واگذاری، به دلیل بخشی از مشــکالت اداری، اجرای آن 
با تأخیر مواجه شــده که در بازدید از این پروژه قرار شده 
ظرف مدت کوتاه حداکثر یک ماهه این مشکالت برطرف 
شــود تا راه برای مردم باز شــده و آنان بتوانند مشکالت 

خود بعد از دو دهه با سرعت رفع کنند.
رئیس جمهور ایران اســالمی با اشــاره به بازدید از 
بیمارســتان زعیم افزود: این بیمارســتان یکی از مراکز 
مهم درمانی است که با وجود اقداماتی که خیرین محترم 
انجام داده اند، تکمیل آن ســال ها به طول انجامیده در 
حالی که این مرکز درمانی می تواند پشــتیبانی خوبی 

برای ارائه خدمت به مردم باشد.
رئیس افزود: پس از این بازدید بخشــی از مشکالت 
در جلسه شــورای اداری شهرســتان در جمع مدیران، 
امام جمعه، فرماندار، مســئوالن محلی مرور می شود تا 

برخی از نیازهای منطقه رفع شود و در این سفر تالش بر 
این است که آن چه وظیفه این خدمتگذار کوچک است 
نسبت به مردم پاکدشت رفع شود و با انجام وظیفه دولت، 
رشد شهرستان با سرعت و شتاب بیشتری همراه شود و 

گره ها با دست خود مردم و خدمت رسانی دولت باز شود.
وی تصریح کرد: مردم پاکدشت مردمانی با بصیرت، 
زمان شناس، دشــمن شناس و دشــمن ستیز هستند 
و کارنامه درخشان این منطقه نشــان می دهد که مردم 
پاکدشت زمان را خوب می شناسند و با بصیرند و کارنامه 
درخشان آنان در تقدیم بیش از ۵۰۰ شهید برای انقالب 
اســالمی در دوران دفاع مقدس و دفاع از حریم و حرم و 

ایثارگری آنان مشهود است.
وی گفت: حضور خانواده مکرم شــهدا نشان از صدق 
این گفتار اســت که مردم این منطقه با بصیرت هستند 

و نســبت به ارزش های انقالب با همه وجود و جان، مال 
و زندگی خود برای دفاع از دیــن و ارزش های الهی این 

روحیه و منش را حفظ کرده اند.
رئیس جمهور افــزود: این بصیرت باعث می شــود 
تا مسئوالن و دســت اندرکاران با مســئولیت مضاعف 
خدمات خــود را رقم بزنند و همه مدیران شهرســتانی، 
استانی و کشــوری باید به مردمی که با همه وجود پای 

انقالب ایستادگی کرده اند با همه وجود خدمت کنند.
وی تأکید کرد: باید به همه مــردم خدمت کرد ولی 
مردمانی که از همه هستی خود برای نظام گذشته اند باید 
خدمات مضاعف دریافت کنند لذا به مسئوالن و مدیران 
شهرستان و اســتان توصیه و تأکید می کنم که هر چه 
توان دارید برای خدمت به مردم بــه کار بندید و از هیچ 

تالشی فروگذار نکنید.

رئیس جمهور:
 تحریم و بی ثبات سازی ۲ خطای راهبردی دشمن است



رئیس سازمان صنایع کوچک 
عنوان کرد

همکاری بخش خصوصی در 
احیای واحدهای راکد

رئیس ســازمان صنایع کوچک و 
شــهرک های صنعتی با بیان اینکه 
تمرکز بر همــکاری بخش خصوصی 
برای احیای واحدهای راکد از طریق 
ایجاد ارتبــاط بین ایــن واحدها با 
واحدهای توانمند اســت، گفت که 
احیاگرانی هــم در بخش خصوصی 
شــکل گرفته که واحدهای راکد را 

احیا و واگذار می کنند.
علی رسولیان در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه تاکنــون حداقل 78۰ 
واحد راکد احیا شــده، تصریح کرد: 
هفته گذشته برنامه احیای واحدهای 
راکد در هر استان و میزان تحقق آنها 
تقدیم اســتانداران شــده است. این 
برنامه شــامل دو بخش احیای واحد 
راکد و افزایش ظرفیــت واحدهای 
تولیدی اســت که با ظرفیت زیر ۵۰ 

درصد فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه بــا توافق وزارت 
صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی 
منابعی برای احیای واحدهای راکد 
تعیین شــده، اظهار کرد: همچنین 
تمرکز بر همــکاری بخش خصوصی 
برای احیای واحدهای راکد از طریق 
ایجاد ارتبــاط بین ایــن واحدها با 
واحدهای توانمند اســت. برای مثال 
اگر یک واحد در حــوزه محصوالت 
شیمیایی تعطیل شــده، می توان از 
یک واحد فعال موفــق در این حوزه 
کمک گرفت. همچنیــن احیاگرانی 
در بخــش خصوصی شــکل گرفته 
که واحدهای راکد را احیــا و واگذار 
می کنند.رسولیان در پاسخ به اینکه 
آیا احتمال شکست مجدد واحدهای 
راکد وجود دارد؟ تصریح کرد: احیای 
واحد راکد به این معنی نیســت که 
همان تولید قبلی احیا شــده و همان 
ماشین آالت قبلی به کار گرفته شده 
است. برخی از واحدهای تولیدی کال 
نوع تولیــد را عــوض کرده اند، چون 
ممکن است برخی کاالها دیگر بازار 
نداشته باشند.وی افزود: واحدی که 
زمین آن تامین شــده و آب و برق هم 
دارد نباید تعطیل باشــد. هدف این 
اســت واحدهای با زیرساخت و بعضا 
با ماشین آالت خوب به تولید کاالی 
قابل رقابت و مناسب اختصاص پیدا 

کند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد راهکاری 
دولت برای رسیدگی به زیان انباشته بانک ها را تشریح کرد.

ســیدعباس حســینی در گفت وگو با ایســنا، با تاکید بر اینکه از 
ابتدای شروع کار دولت ســیزدهم بحث اصالح ساختار مالی بانک ها، 
چه بانک های دولتی و چه ســایر بانک هــا، به همــراه بانک مرکزی 
درحال پیگیری اســت، اظهار کرد: از جمله کارهایی که در این راستا 
درحال انجام است، پیگیری های مکرری اســت که در خصوص اموال 

مازاد صورت گرفته اســت تا بانک ها دارایی های مازاد خود را به فروش 
برسانند.

وی ادامه داد: دومین اقدام افزایش ســرمایه بانک ها است که از این 
طریق بتوان نسبت کفایت سرمایه آن ها را افزایش داد. سومین اقدام نیز 
پیگیری و نظارت بیشتر در تسهیالت پرداختی است تا در جای مناسب 
هزینه شود که منجر به عدم بازپرداخت اقساط شود. در کنار همه این 

اقدامات پیگیر مطالبات بانک ها از دولت نیز هستیم.

معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد با بیان 
اینکه مجمــوع اقدامات مذکــور کمک می کند توان مالــی بانک ها و 
زیان انباشته آن ها اصالح شــود، گفت: همچنین در ساختار مدیریتی 
اقداماتی انجام می شود و اصالح ساختار مالی نیز در اصالح ترازنامه ای و 

سود و زیان کمک کند.
حسینی تاکید کرد: این اقدامات با هماهنگی بانک مرکزی درحال 

انجام است و تا پایان سال قطعا اتفاق خوبی در این زمینه رخ خواهد داد.

راهکار دولت و بانک مرکزی برای کاهش زیان انباشته بانک ها

بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران، از مهرماه 
سال گذشــته تا مهرماه ســال جاری روغن مایع 
۲89 درصد، ســیب زمینی ۱۵۳ درصد، ماکارونی 
۱۳8 درصد، رشــته آش ۱۰۶ درصــد، رب گوجه 
8۳ درصد، قند 8۱ درصد، برنج ۱۳8 درصد و مرغ 
با ۱۲۱ درصد، با افزایش قیمت روبرو شــده اند و به 
نوعی رکورددار گرانی ها در بین کاال های اساسی و 

مایحتاج عمومی مردم بوده اند.
مرکز آمار در گزارشــی دیگر اعالم کرده است 
کــه در فصل تابســتان ۱۴۰۱، شــاخص قیمت 
تولیدکننده بخش  های خدمات ۵۶۰.۰ می باشد 
که نسبت به فصل قبل )تورم فصلی( ۱۶.۲ درصد، 
نسبت به فصل مشــابه ســال قبل )تورم نقطه به 
نقطه( ۵۶.۱ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل 
جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل )تورم ساالنه( 

۴9.7 درصد افزایش داشته است.
به عبارتــی، میانگین قیمت دریافتی توســط 
ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشــان 
در داخل کشور، در فصل تابستان ۱۴۰۱ نسبت به 
فصل قبل، ۱۶.۲ درصد افزایش دارد. در این فصل 
بیش ترین تــورم فصلی بــا ۳۰.7 درصد مربوط به 
گروه »فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و 
غذا« و کمترین تورم فصلی با ۴.8 درصد مربوط به 

گروه »اطالعات و ارتباطات« است.
همچنین درصــد تغییرات شــاخص قیمت 
تولیدکننده بخش های خدمات نســبت به فصل 
مشــابه ســال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل 
تابستان امســال ۵۶,۱ درصد بوده که در مقایسه با 
همین اطالع در فصل قبل )۴9.۴ درصد(، ۶.7 واحد 

درصد افزایش داشته است.
به عبارتــی، میانگین قیمت دریافتی توســط 
ارائه دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشــان 
در داخل کشور، در فصل تابســتان ۱۴۰۱ نسبت 
به فصل دوره مشابه سال قبل، ۵۶.۱ درصد افزایش 
دارد. در این فصل بیش ترین تــورم نقطه به نقطه 
با ۱۱7.۱ درصــد مربوط به گــروه »فعالیت های 
خدماتی مربوط بــه تامین جا و غــذا« و کمترین 
تورم نقطه به نقطه بــا ۲۵.8 درصد مربوط به گروه 

»اطالعات و ارتباطات« است.
     تورم 115 درصدی شوخی نیست

وحید شقاقی شــهری؛ کارشــناس اقتصادی 
درخصوص اعالم افزایش قیمت کاالی اساسی بعداز 
انتخابات روز جمعه به خبرنگار ماگفت: بحث گرانی 
ها نمی تواند ارتباطی به انتخابات داشته باشد مسئله 

ریشه ای است و در دهه9۰ حدود ۲۴ درصد تورم در 
کشور وجود داشته است در سه اخیر کشور ما ۱۱۵ 
درصد تورم داشته است و این باعث شده تا کاالهای 

مختلف در کشور با افزایش قیمت رو به رو شود.
وی در ادامه اظهارداشت: قیمت دارایی ها مثل 
زمین، مسکن،طال و خودرو به دلیل افزایش قیمت 
دالر افزایش پیدا کرده است و به تدریج نیز کاالها و 
خدمات نیز به دنبال ایــن افزایش با افزایش قیمت 

کاال مواجه شده است.
این اقتصاددان در ادامه از دلیل افزایش کاالهیا 
تولیدی نیز اظهارداشــت: مــواد اولیه وتجهیزات 
کاالهای تولیدی وارداتی است و  این نشان از ارز بری 
خارجی دارد بنابراین 7۰ درصد کاالی تولیدی ارز 
بری خارچی دارد و این باعث می شود تا قیمت ارز 
مستقیم روی افزایش کاالی اساسی تاثیر بگذاردو 

همه کاالها به دلیل وابســتگی به یکدیگر افزایش 
پیدا خواهد کرد.

     سفره های مردم خالی تر از خالی
وی در ادامــه درباره افزایــش قیمت نان گفت: 
درست است که نان یک کاالی استراتژیک است اما 
دستمزد نیروی کار افزایش پیدا کرده اجاره بها و… 
نیز افزایش داشته است نانوا هم در این کشور زندگی 
می کند و با گرانی ها دست و پنجه نرم می کند و اگر 
دولت یارانه حمایتی نانوایان را افزایش ندهند نانوا 
مجبور به افزایش قیمت نان خواهد شد چر که راه 
دیگری نمی ماند که دستمزد کارگر و هزینه های 
زندگی را دربیاورد بنابراین این کاالی استراتژیک 
هم اگر حمایت دولت نباشــد افزایش پیدا خواهد 

کرد.
وحید شــقاقی درخصوص دالیــل اصلی این 
گرانی ها نیز اظهارداشــت: وقتی رشد نقدینمگی 
روزانه ۲۵۰۰ باشد و تولیدات ما به جای تولید واقعی 
ارزبــری خارجی دارد این دو دلیــل باعث افزایش 
قیمت کاالهای اساســی در این روزها است و نان 
هم درست است که ارزبری خارجی ندارد اما نانوا در 
این جامعه زندگی می کند و باید هزینه ها را درآورد 
این مسئله باعث می شود تا سفره هیا مردم خالی تر 
از خالی شود اما تا وقتی که تولیدات ما تولید واقعی 

نباشد این چنین رخ داده هایی طبیعی است.
وی در پایان اظهارداشت: همه کاالهای اساسی 
افزایش قیمت خواهند داشت چرا که معضل گرانی 
دومینو وار اســت و تا وقتی دالیلی که گفته شــد 
برطرف نشــود این گرانی ها ادامه دار خواهد بود به 

امید روزی که گرانی ها مهار شود.

مملکت بررسی می کند: 
سفـره های مـردم خـالی تر از خـالی
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خبر

حمایت دولت از کسب و 
کارهای اینترنتی، رونق را به 
مشاغل خانگی برمی گرداند

یک فعال صنفــی در حــوزه امــور مالیاتی و 
حسابداری گفت: اینکه دولت قرار است از صاحبان 
کســب و کارها در فضای مجازی به شــکل جدی 
حمایت کند خبری اســت که مطمئنم رونق را به 
بازار مشاغل اینترنتی که بیشتر هم به شکل خانگی و 

بدون دفتر و محل کار است برمی گرداند.
فرنگیس اوریب در گفت وگــو با ایرنا افزود: البته 
معتقدم که تنها نباید به بسته حمایتی بسنده کرد 
و در این بین الزم اســت تا مشــوق هایی هم برای 
صاحبان مشــاغل اینترنتی برای جلب آنها به بستر 

داخلی در نظر گرفته شود.
وی اظهار کرد: صنف امور مالی و حسابداری بازار 
اشــباعی دارد که فضای مجازی زمینه حضور فعال 
افرادی مثل من که در این بازار به شکل سنتی و البته 

با توجه به روابطی که نداشتم را فراهم کرد.
اوریب گفت: در فضای مجازی ســفارش های 
خوبی دریافت می کردم و بازار خوبی داشــتم که در 
برهه های مختلف و به دلیل قطعــی اینترنت مثل 

سابق امکان فعالیت ندارم.
وی افــزود: در فضای مجــازی کــه عمدتاً در 
اینســتاگرام فعالیت دارنــد، حرفه های تخصصی 
توانسته اند به شــکل حرفه ای وارد عمل شوند که 
محدودیت ها مانع بزرگی پیش پای این مشــاغل 

خواهد بود اما با این خبر که
این فعال صنفی بیان کرد: دولت قرار اســت از 
صاحبان کســب و کارها در فضای مجازی به شکل 
جدی حمایت کند به طور قطع رونق به بازار مشاغل 

اینترنتی برمی گردد.
اوریب تاکید کــرد: درآمد کســانی مانند من 
آن قدرها نیســت که در یک منطقه خوب بتوانیم 
دفتری برای خــود مهیا و فعالیت کنیم لذا بســتر 
مجازی به شرطی که حمایت های الزم را از ما داشته 

باشد پاسخگوی نیازهای ماست.
وی دربــاره معافیت های مالیاتــی گفت: این 
معافیت ها مشــوق خوبی اســت کــه بی دغدغه 
می توانیم خــود را به درآمد باال برســانیم و خبری 

خوشحال کننده است.
این فعــال اقتصادی اظهار داشــت: تخفیف در 
تبلیغات هم با توجه به هزینه هــای باالیی که این 
عرصه دارد کمک حال خوبی اســت که بخشــی از 

هزینه های کسب و کارها را خواهد کاست.
ــــــــــــــــــــ

مدیر عملیات بازار متشکل ارزی:
کاهش نرخ ارز تداوم خواهد داشت

مدیر عملیات بــازار متشــکل ارزی گفت: در 
روزهای گذشــته شــاهد کاهش قمیت ارز در بازار 
متشکل بودیم و همین امر باعث شد که نرخ ارز بین 

۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان کاهش یابد.
هادی نژاد گفت: با توجه بــه کاهش هیجانات 

رفتاری مردم، کاهش نرخ ارز تدوام خواهد داشت. 
به گفته  مدیــر عملیات بازار متشــکل ارزی در 
روزهای گذشته شرایط هیجانی بر بازار حاکم و تداوم 
تقاضا شــکل گرفته بود که در حال حاضر این روند 
فروکش کرده و با افزایش عرضه ها شاهد کاهش نرخ 

ارز بوده ایم.
او می گوید: با توجه به رفتــار هیجانی برخی از 
خریداران که این روزهــا کاهش یافته، تداوم عرضه 
ارز  پیش بینی می شود که نرخ ارز به روزهای گذشته 

برسد.
هادی نژاد گفت: بــا توجه به نوســانات نرخ ارز 
ریســک ســرمایه گذاری در این بازار  باال اســت، 
بنابراین  به مردم توصیه می شود با توجه به ریسک 
سرمایه گذاری در این بخش،  وارد این بازار پرریسک 

نشوند.

صندوق بین المللی پول گزارش 
داد؛

بدهی دولت سیزدهم کمتر 
از ۱۰ دولت منطقه شد

صندوق بین المللی پول از کاهش ۱9 درصدی 
بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و 
اعالم کرد تنها ۳ دولت منطقه بدهی کمتری نسبت 

به ایران در این سال دارند.
به گزارش ایرنــا، صندوق بین المللــی پول در 
گزارشــی از وضعیت اقتصــادی خاورمیانه میزان 
بدهی ناخالــص دولت ایــران در ســال ۲۰۲۲ را 
معادل ۳۴.۲ درصد تولید ناخالــص داخلی برآورد 
کرده اســت.بر اســاس برآورد این نهاد بین المللی 
بدهی ناخالص دولت ایران در این ســال نسبت به 
سال قبل ۱9 درصد کاهش می یابد. در سال ۲۰۲۱ 
بدهی ناخالص دولــت ایران معــادل ۴۲.۴ درصد 
تولید ناخالص داخلی اعالم شــده بود. این گزارش 
پیش بینی کرده اســت بدهی ناخالص دولت ایران 
در ســال آینده میالدی نیز به روند نزولی خود ادامه 
دهد و به معادل ۳۱.9 درصد تولید ناخالص داخلی 
کاهش یابد.آمارهای صندوق بین المللی پول نشان 
می دهد ایران در میان ۱۴ کشور خاورمیانه و شمال 
آفریقا وضعیت بسیار مطلوبی از نظر بدهی ناخالص 
دولــت دارد و تنها ۳ دولت منطقــه بدهی کمتری 

نسبت به ایران در سال ۲۰۲۲ دارند.
دولت کویــت کمترین میــزان بدهــی را در 
کشــورهای منطقه دارد. میزان بدهــی ناخالص 
دولت کویــت به تولید ناخالص داخلی این کشــور 
در ســال جاری میالدی 7.۱ درصد برآورد شــده 
که کمتر از همه کشــورهای منطقه اســت. دولت 
عربستان با نســبت بدهی ۲۴.8 درصدی به تولید 
ناخالص داخلی در رتبه دوم و دولت امارات با ۳۰.7 
درصد در رتبه ســوم قرار گرفته اند. دولت ایران نیز 
با نســبت بدهی ۳۴.۲ درصدی بــه تولید ناخالص 
داخلی در رتبه چهارم قرار گرفته است.دولت بحرین 
بدهکارترین دولت منطقه به حساب می آید. نسبت 
بدهی ناخالص دولــت بحرین به تولیــد ناخالص 
داخلی در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۱9.۵ درصد بوده که 

بیشتر از همه کشورهای منطقه است.
میزان بدهی ناخالص سایر دولت های منطقه به 
تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ عبارت است از: 
الجزایر ۶۲.7 درصد، عراق ۳۶.7 درصد، عمان ۴۵.۴ 
درصد، قطر ۴۶.9 درصد، مصر 89.۲ درصد، اردن 9۱ 
درصد، مراکش 7۰.۳ درصــد، تونس 88.8 درصد و 

فلسطین ۴۴.7 درصد.

خبر

ابالغ وقت رسیدگی
بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی ضمــن اعتــراض ثالث نســبت بــه دادنامه شــماره 

9209971313800805 مورخ 92/6/31 صادره از شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن - ، دادخواستی به 
خواســته اعتراض ثالث، تقدیم دادگاه شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن واقع در رشت بلوار مدرس حد 
فاصل پل جانبازان و میدان امام حســین دادگستری کل استان گیالن دادگاههای تجدیدنظر استان – کدپستی 
4137643995 تلفن 01318834701 وبسایت www.dadgil.ir  نموده و به شماره بایگانی 0100322 ثبت 
گردیده است وقت رسیدگی به تاریخ 1401/10/17 روز شنبه – ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن و مشخص نبودن آدرس جمعی از خواندگان آقایان و خانم ها : حمیدرضا – محمدنقی – رقیه جملگی 
خداخواه و محمد – هنگامه – پروانه – مهکامه – مهرانه و فتانه جملگی بازرگانی و هوشــنگ و ســروز جملگی 
پورقیصر و پروین علی پور ، به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا نامبردگان فوق الذکر پس از انتشار 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دفتر دادگاه شعبه پنجم تجدید نظر مراجعه نموده و ضمن اعالم نشانی کامل خود ، 
در وقت مقرر جهت رسیدگی . اطالع از متن دادخواست و ضمائم دعوی اعتراض ثالث در این دادگاه حاضر شود.

م 778  
مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گیالن مصطفوی 

آگهی مزایده 
کالسه 0100498 

در خصوص پرونده اجرائی کالســه 0100498 له خانم فاطمه کوهســتانی و آقای ســید ابوالفضل رضایی 
بطرفیت خانمها و آقایان زهرا محمدی چالکســرائی – ســید موسی – ســید علیرضا – سیده صغرا – سیده لیال 
و ســیده رقیه شهرت جملگی رضایی بخواســته فروش ماترک مرحوم سید مصطفی رضائی ، امالک مورد مزایده 
طبق نظریه کارشناســی به قرار ذیل از طریق مزایده بفروش می رود. اموال مورد مزایده که حسب اظهارات خانم 
فاطمه کوهســتانی فاقد ســند مالکیت بوده و در آدرس رودسر – رضامحله – روستای زنگولبره – پالک 94 واقع 
شــده اند عبارتند از : 1- منزل مسکونی به مســاحت عرصه 1416.63 مترمربع و اعیانی حدود 125 مترمربع و 
سایر امالک شامل باغ و شالیزار به ارزش 20.000.000.000 ریال معادل دو میلیارد تومان ارزیابی گریدیه است. 
حســب اظهارات خانم فاطمه کوهستانی خانه ومحوطه و انباری و باغ در تصرف خانم زهرا محمدی و آقای سید 
موسی رضائی و سایر امالک و شالیزارها در تصرف آقایان و خانمها سید علیرضا ، سید موسی ، سید صغری ، سیده 
ســهیال و سیده رقیه شــهرت جملگی رضائی و زهرا محمدی می باشد. 2- شالیزار به مساحت 2739.6 مترمربع 
: هــر متر مربع 3.000.000 ریــال و ارزش کل 8.218.800.000 ریال ارزیابی می گردد. 3- باغ صیفی کاری به 
مساحت 447 مترمربع و انباری 27 مترمربعی : هر مترمربع 7.000.000 ریال و ارزش کل 3.129.000.000 ریال 
ارزیابی گردیده اســت. 4- زمین زراعی به مساحت 858.5 مترمربع : هر مترمربع 6.000.000 ریال و ارزش کل 
5.151.000.000 ریال ارزیابی گردیده است. لذا بدین منظور مزایده در مورخ 1401/9/15 روز سه شنبه ساعت 9 
الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودسر با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان 
رودســر برگزار و از قیمت پایه ی ارزیابی شــده آغاز می گردد. شخصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده 
مزایده شــناخته خواهد شد. ده درصد مبلغ فروخته شده فی المجلس وصول و مابقی ظرف مدت یک ماه وصول 
می گردد. در صورت عدم پرداخت مابقی مبلغ فروخته شــده، ده درصد وصول شــده بنفع دولت ضبط می گردد. 
کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشــد. خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از شــروع 
جلسه مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده بازدید بعمل آورند. این آگهی مستند به ماده 118 ق.ا.ا.م. 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد. نظر به اینکه ده درصد مبلغ فروخته شده می 
بایست فی المجلس پرداخت گردد لذا همراه داشتن کارت ملی و کارت بانکی متعلق به خریدار با موجودی کافی 
در جلســه مزایده الزامی بوده؛ قبل از برگزاری مزایده از کارت ارائه شــده موجودی اخذ خواهد شد. ضمنا مطابق 
نظریه مشورتی شماره 7/727 مورخ 1380/2/15 فروش ملک از طریق مزایده توسط اجرای احکام و صدور حکم 
بر تملیک ملک به نفع برنده مزایده ارتباطی به تخلیه و تحویل ملک به خریدار نداشته و دایره اجرا وظیفه ای در 
ایــن خصوص ندارد. خریدار )برنده مزایده( پــس از صدور حکم تملیک ، مالک ملک بوده و مانند هر مالک دیگر 
می تواند با مراجعه به مراجع قضائی درخواست تخلیه ، خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی را بر حسب مورد بنماید.

م 280 
دادورز اجرای احکام مدنی رودسر- رضاپور

آگهی مزایده 
کالسه 0100216 

در خصوص پرونده اجرائی کالسه 0100216 حسب نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرســتان کرج له خانم ســالومه ذولفنون بطرفیت آقای فرشــاد لنکرانی مبنی بر مطالبه وجه و پرونده کالسه 
0100677 حســب نیابت واصله از اجرای احکام شــعبه 267 دادگاه خانواده مجتمع قضائی خانواده 2 تهران له 
خانم ســاناز ذولفنون بطرفیت آقای فرشــاد لنکرانی مینی بر مطالبه مهریه و پرونده کالسه 0100323 مطروحه 
در اجرای احکام شــورای حل اختالف رودســر وفق نیابت واصله از اجرای احکام شورای حل اختالف کرج مبنی 
بر مطالبه مبلغ 3.894.755.662 ریال له خانم سالومه ذوالفنون بطرفیت آقای فرشاد لنکرانی ملک مورد مزایده 
طبق نظریه کارشناسی به قرار ذیل از طریق مزایده بفروش می رود. ملک تعرفه شده قطعه سی و نهم – مختصات 
جغرافیایی X=435835 و Y=4114890 ، سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت یکهزار و سه 
مترمربع و سی و پنج دسیمتر مربع به پالک شماره 1171 فرعی مجزا شده از 67 فرعی ) قطعه سی و نه تفکیکی 
( سنگ 84 اصلی بخش 29 گیالن انتقالی از بنیاد علوی که ذیل ثبت شماره 23885 دفتر 156  صفحه 169 در 
مورخ 1372/05/19 بنام آقای علیرضا ســالیانی فرزند محمد قلی صادر و تسلیم گردیده و مطابق سند قطعی به 
شماره 12383 مورخ 1390/4/15 دفترخانه 31 شهر رودسر به آقای فرشاد لنکرانی منتقل گردیده است و حسب 
اظهارات محکوم له در تصرف هیچ شخصی نمی باشد. ملک واقع در رودسر – خیابان شهدا – انتهای خیابان شهید 
عابدینی – روســتای حســین آباد جهات اربعه ملک مطابق شرح کپی سند مالکیت ارائه شده از سوی محکوم له 
شــماال بطول شانزده متر و بیســت و پنج سانتیمتر به خیابان دوازده متری آتی. شرقا اول بطول دو متر و هشتاد 
ســانتیمتر پخی اســت به خیابان دوازده متری ، دوم بطول پنجاه و یک متر به خیابان دوازده متری ، جنوبا اول 
بطول دو متر و هشــتاد سانتی متر پخی است به خیابان دوازده متری و به کوچه شش متری ، دوم بطول شانزده 
متر و بیســت وپنج سانتیمتر به کوچه شــش متری و غربا بطول پنجاه و یک متر به قطعه سی و هشت تفکیکی 
محدود گردیده اســت. در حضور نماینده محکوم له و نقشه بردار آقای هادی علیزاده مجددا از محل بازدید بعمل 
آمده شده و بدلیل معارضت ملکی سپاه پاسداران ، محدوده ای به مساحت 590 مترمربع ، امکان محصور کردن 
و دیوار کشــی برای قطعه و ســایر قطعات مجاور این ملک مقدور نمی باشد. رئوس ششگانه با مختصات شمیم ) 
شبکه موقعیت یابی یکپارچه موقعیت ها ( مطابق  نقشه ی ممهور به مهر مهندس نقشه بردار عضو سازمان نظام 
مهندسی ساختمان گیالن ) مهندس سروش علی پور دارای پروانه نظام مهندسی در رشته نقشه برداری به شماره 
00100-600-11 ( مشخص می باشد. مبنای ارزیابی تنها بر اساس سند مالکیت صادره جهت پالک 1171 فرعی 
از 84 اصلی ، قطعه 39 تفکیکی بوده و این قطعه با توجه به شواهد موجود بر روی زمین با توجه به خندق کنده 
شده دارای دو معارض ملکی در دو سوی ملک بوده و امکان محصور کردن قطعه موصوف و سایر قطعات مجاور در 
وضعیت فعلی مقدور نمی باشد. جانمایی ملک با سند مالکیت دفترچه ای از سوی نقشه بردار عضو سازمان نظام 
مهندسی ساختمان گیالن و با هماهنگی ایشان با خانم ساناز ذولفنون صورت گرفته و هر گونه عدم انطباق آتی در 
تعهد اینجانب نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق و بررسی های انجام شده ، میزان مساحت ، موقعیت قرار گیری 
ملک و جمیع جهات موثر در ارزیابی ، ســه دانگ مشــاع از ششدانگ ملک مذکور به مبلغ کل 5.518.425.000 
ریال به حروف پنج میلیارد وپانصد و هجده میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال برآورد گردیده است. لذا 
بدین منظور مزایده در مورخ 1401/9/12 روز شنبه ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان رودسر با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان رودسر برگزار و از قیمت پایه ی ارزیابی شده آغاز 
می گردد. شــخصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد. ده درصد مبلغ فروخته 
شده فی المجلس وصول و مابقی ظرف مدت یک ماه وصول می گردد. در صورت عدم پرداخت مابقی مبلغ فروخته 
شده ، ده درصد وصول شده بنفع دولت ضبط می گردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد. 
خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از شــروع جلســه مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده 
بازدید بعمل آورند. این آگهی مستند به ماده 118 ق.ا.ا.م. در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر 
می گردد. ))نظر به اینکه ده درصد مبلغ فروخته شــده می بایســت فی المجلس پرداخت گردد لذا همراه داشتن 
کارت ملی و کارت بانکی متعلق به خریدار با موجودی کافی در جلسه مزایده الزامی بوده؛ قبل از برگزاری مزایده 

از کارت ارائه شده موجودی اخذ خواهد شد.(( 
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آگهی مزایده 
کالسه 0000970 

در خصــوص پرونده اجرائی کالســه 0000970 له آقای هادی جعفری تاش با وکالت خانم ســمانه ذبیحی 
بطرفیت آقایان حسن ، تقی ، رضا ، علی رضا ، علی نقی و محمد شهرت جملگی جعفری تاش و خانم صغری بابائی 
میان پشته بخواسته فروش ملک مشاع متعلق به هادی و محود شهرت جملگی جعفری تاش و وراث مرحوم احمد 
جعفری تاش هر یک به نسب دو سهم از شش سهم ، مال مورد مزایده طبق نظریه کارشناسی به قرار ذیل از طریق 
مزایده بفروش می رود. مال مورد مزایده عبارت است از : یک قطعه زمین زراعی مکانیزه شده از مزارع چینی جان 
بوده که در جریان طرح تجهیز به مساحت 1848 متر مربع در چینی جان ظلع شمالی جاده اصلی لنگرود رودسر 
داخل خیابان انقالب بعد از مســجد محل در موقعیت جغرافیایی 434544-4112151 می باشد حدود اربعه آن 
شماال به خانه و محوطه تهرانی شرقا به جاده آسفالته محل ) خیابان انقالب( جنوبا به مزرعه اسماعیل پور یوسفعلی 
و غربا به زهکش مزارع ختم می گردد در سال زراعی جاری توسط احدی از وراث مرحوم احمد به نام آقای حسن 
جعفری به صورت کشت شالیزار بهره برداری شده بود. این ملک که به صورت مشاع بین سه برادر می باشد و به 
علت تعدد وراث و قلت مساحت در جهت جلوگیری از قطعه قطعه شدن قابلیت تقسیم ندارد لذا ارزشگذاری می 
شود تا پس از فروش آن ، هر یک از وراث به سهم خویش از ثمن حاصل برخوردار گردند. سهم هر یک از مالکین 
مشــاعی آقایان هادی ، محمد و مرحوم احمد جملگی تاش به نسبت یک سوم ) 1.3( و با عنایت به اینکه احدی 
از برادران به نام آقای احمد جعفری تاش فوت نموده لذا سهم زوجه ی احمد نسبت 1.8 و سهم هر کدام از 5 نفر 
پســر مرحوم احمد به نسبت یک پنجم باقی مانده می باشد. با عنایت به مراتب معنونه که پس از بازدید ومعاینه 
میدانی از ملک فوق و با عنایت به اینکه ملک موصف از مزارع چســبیده به آســفالت محل بوده ارزش آن در ازای 
هر مترمربع3.500.000 ریال برای مســاحت حاصل از تجهیز ) 1848 مترمربع ( برابر با 6.468.000.000 ریال 
ارزیابی گردیده است. لذا بدین منظور مزایده در مورخ 1401/9/16 روز چهارشنبه ساعت 9 الی 10 صبح در دفتر 
اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرستان رودسر با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان رودسر برگزار و از 
قیمت پایه ی ارزیابی شده آغاز می گردد. شخصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد 
شــد . ده درصد مبلغ فروخته شــده فی المجلس وصول و مابقی ظرف مدت یک ماه وصول می گردد.در صورت 
عدم پرداخت مابقی مبلغ فروخته شده ،ده درصد وصول شده بنفع دولت ضبط می گردد.کلیه هزینه های نقل و 
انتقال به عهده خریدار می باشد. خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل از شروع جلسه  مزایده با هماهنگی 
این اجرا از مال مورد مزایده بازدید بعمل آورند . این آگهی مســتند به ماده 118 ق.ا.ا.م . در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشــار محلی درج و منتشــر می گردد. نظر به اینکه ده درصد مبلغ فروخته شده می بایست فی المجلس 
پرداخت گردد لذا همراه داشــتن کارت ملی و کارت بانکی متعلق به خریدار با موجودی کافی در جلســه مزایده 

الزامی بوده؛قبل از برگزاری مزایده از کارت ارائه شده موجودی اخذ خواهد شد.
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وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشــاره به ابعاد منفی و مثبت 
سیاست های پولی انقباضی بیان داشــت : در زمان حاضر این 
وزارتخانه موافق افزایش سقف تسهیالت پرداختی بانک ها به 

حوزه سرمایه ثابت و ماشین آالت بخش تولید است.
به گــزارش ایرنا ، احســان خاندوزی  در دیــدار با فعاالن 
اقتصادی اســتان البرز، مطالبات این قشــر را به حق دانست  
و گفت:  افزایش سرمایه ثابت و ماشــین آالت از سقف قانونی 
ضروری است  و در این زمینه با توجه به نرخ تورم موافق افزایش 
سقف تســهیالت بانک ها به این بخش هستیم و از رییس کل 
بانک مرکزی این مطالبه را خواهیم داشت تا در مورد سرمایه 
ثابت این معافیت از سقف را به بانک ها الزام کند که اتخاذ این 

رویکرد  در مجموع به نفع سرمایه کذاری در کشور است.
وزیر اقتصاد و دارایی  در پاســخ به ســووال یکی از فعاالن 
اقتصادی  البرز مبنی بر اهمیت موضــوع  پیش بینی پذیری 
برای ادامه فعالیت واحدهــای تولیدی،  اظهار داشــت : این 

موضوع بسیار مهم اســت و ما نیز در این خصوص راهبردهای 
ارائه خواهیم کرد؛ البتــه انتظار می رود صاحبــان صنایع و 
واحدهای تولیدی در این راســتا طبق شــرایط روز جامعه و 

جهان پیش بینی انجام دهند.
خاندوزی در خصوص فعالیت بانک ها گفت :  از نظر  قانون 
عملکرد شــعب  بانک های خصوصی با نظارت بانک مرکزی و 
توسط هیات مدیره انجام می شود اما  در این میان بانک هایی 
که بیشترین مراجعه  را دارند فعالیت های اقتصادی آنها  نیز در  

استان ها ثبت و اعالم خواهد شد.
وی در خصوص برنامه  وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص 
تفویض اختیار به استان ها بیان داشــت : به موضوع تفویض 
اختیارات استانی پایبند هستیم چرا که  نمی شود استان های 
مختلف کشــور با ظرفیت ها و موقعیت های متفاوت یکسان 
کنترل و  برای آنها قانون گذاری کرد ؛ از این رو شیوه مدیریت 

در هر استان باید متفاوت  دیگری انجام شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایــی  در خصوص رفع تعهدات ارزی  
بیان داشت:  موضوع رفع تعهدات ارزی در شورای گفت و گوی 
دولت و بخش خصوصی ملی مطرح خواهد شد و آن را  پیگیری 
می کنیم چرا که این موضوع به نفع  کشور ما است و زمانی که 
کشورهای همســایه از واحد پولی ما اســتفاده کنند موجب 

ارتقای ارزش پولی ما خواهد شد.
وی یادآور شــد: دولت مردمی ســیزدهم از زمان شروع 
فعالیت خود مصمم به ثابت نگه داشتن نرخ ارز بوده  و تا حدود 
زیادی هم موفق عمل کردیم اما در روزهای اخیر  نرخ ارز  متاثر 

از فضاسازی های صورت گرفته ،یافت.
خاندوزی  با تاکید بر اینکه بازار کم عمق مالی کشور تحت 
تاثیر قرار گرفته اســت، افزود: کارگروهی در این خصوص در 
محموعه بانک مرکزی تشکیل شده است که امیدواریم طبق 
پیش بینی های صورت گرفته هرچه سریع تر به نتیجه برسد و 

شاهد تاثیرات آن در جامعه باشیم.

وی با بیان اینکه بسیاری  از متغیرها قابل پیش بینی است، 
یادآور شد: البته نوسانات نرخ بهره در کشورهای دیگر هم دچار 
چالش شده اســت که متاثر از فضای جنگ روسیه و اوکراین 

است اما باید تالش کنیم تا التهاب ارزی کاهش یابد.
وزیر امور اقتصــاد و دارایی با بیان اینکه در راســتای رفع 
مشکالت منطقه ویژه اقتصادی پیام  استان البرز نیز اقدامات 
جدی صــورت خواهد گرفت، اظهار داشــت: با بانک مرکزی 

مکاتباتی انجام خواهیم داد
تا از محدودیت افزایش شــعبه در این مورد چشم پوشی 
کرده و شاهد افتتاح شعبه ارز دیجیتالی تمام عیار پیام باشیم 

تا مشکالت فعاالن اقتصادی مرتفع کند.
وی ادامه داد: در خصوص موضــوع  گمرک  البرز و کمبود 
تجهیزاتی و نیروی انســانی در این حوزه مذاکرات آغاز شده 
است و ظرف هفته های آتی شــاهد رفع مشکل گمرک البرز 

خواهیم بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی : 

وزارت اقتصاد موافق افزایش تسهیالت ماشین آالت تولید است

ررییس سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: هفت 
هزار شکت صوری در کشور شناسایی شده که بر علیه آنها 

اقامه دعوا کرده ایم.
به گزارش ایرنا، داود منظور در نشست با فعاالن عرصه 
تولید اســتان البرز  که با حضور وزیر اقتصاد و دارایی در 
کرج افزود: انتظار می رود قــوه قضائیه فعالیت این گونه 
مجموعه ها را ممنوع کند و آنها را به طور کامل از فعالیت 

در این عرصه باز بدارد.
وی با اشاره به مطرح شدن  بحث پذیرش فاکتورها در 
ارزش افزوده توسط فعاالن اقتصادی البرز گفت :  تعدادی 
شرکت های صوری  هســتند که اقدام به صدور فاکتور و 
ایجاد اعتبار می کنند، این شرکت ها شناسایی شده  و در 
سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان شرکت های 

فاقد اعتبار مشخص می شوند.
منظور  با اشاره به اینکه در اصالحیه قانون مالیات سال 
گذشته پیشــنهادی به صورت جدی در خصوص تغییر 
مالیات ارزش افزوده کشور مطرح شد، ادامه داد: قانونگذار 
بنا را بر ادامه روند گذشته داشت، علت این تصمیم اشراف 
اطالعاتی حکمرانی اقتصادی به محموعه فعالیت های 

اقتصادی کشور است.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه به استرداد 
مالیات ارزش افزوده اشــاره کرد و یادآور شــد: استرداد 
مالیات ارزش افــزوده ارتباطی به اینکه تعهد ارزی انجام 
شده یا خیر ندارد، این محدودیت در سال های 98- 97 
بود اما امروز هیچ تناســبی بین این دو موضوع نیســت. 
استردادهای ما به صورت کامل شــکل می گیرد و با این 
تفاســیر ماهانه یک هزار میلیارد تومان صرف این امور 
می شــود.وی افزود: سعی کردیم  بیشــتر پرونده های 
گذشــته را ببندیم البته تعدادی از آن ها هنوز در دست 
رسیدگی اســت تا به میزان واقعی اســترداد دست پیدا 
کنیم .رییس سازمان امور مالیاتی کشــور  با بیان اینکه 
الزمه استرداد در مالیات ارزش افزوده فاکتورهای مستند 
است، ادامه داد: خرید از بازارهای غیر رسمی که فاکتور 

آن قابل احراز نیست مشمول این امر نمی شود.
منظور  بابیان اینکه براســاس بخشنامه جدید تمام 
تراکنش های بانکی به منزله معامله و کسب درآمد تلقی 

نمی شــود، گفت : مالیات ها براساس بررسی های دقیق 
ممیزان و درآمدواقعی مودیان دریافت می شود.

وی  در خصــوص احتســاب مالیــات بر اســاس 
تراکنش های بانکی اســت، گفت:  طبق بررســی ها در 
ادوار گذشته تراکنش های بانکی سال های دور را حساب 
کرده اند و اصل را بر این گذاشــتند که انجام تراکنش به 
منظور انجام معامله  بوده است و برای هر یک مالیات در 

نظر گرفتند.
رییس سازمان امور مالیاتی کشــور گفت:  امسال در 
بخشــنامه جدید تاکید کردیم  که به هیچ وجه تراکنش 
بانکی به منزله فروش و درآمد تلقی نشود و ممیز  اگر قرار 
است مالیات لحاظ کند باید ثابت کند که  تراکنش مربوط 

به معامله و یک فعالیت تجاری بوده است.
منظور یادآور شــد: اگــر اعتراضــی در مالیات های 
تراکنشی که در دوره های قبل تعریف شده است صورت 
گیرد به طور حتم طبق بخشنامه جدید بررسی خواهد 
شــد. به هیچ وجه مالیات خارج چارچــوب قانون اخذ 
نخواهیم کرد.وی با بیان اینکه مالیات تابع میزان درآمد 
و فروش و امثال آن  اســت، افزود: در ســال های گذشته 
رسیدگی به یک ســری پرونده با کیفیت پایین صورت 
گرفته است اما امروز روند را تغییر داده ایم که همین امر 

یکی از دالیل افزایش مالیات در کشور  است.
وی اضافه کرد: به هیچ وجه به دنبال تحقق یک میزان 
سهیمه تعیین شده مالیات برای یک استان  نیستیم و  در 
واقع از ظرفیت درآمدی استان برآورد صورت می گیرد؛ 
در این میان استان هایی داریم که 8۰ درصد برآورد ما را 

محقق کردند و ما نمی توانیم اجبار کنیم که بیشتر شود.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت : استان البرز  

۱۱۰ درصد درآمد مالیاتی خود را محقق کرده است .
وی  با اشــاره به اینکه ۳۵۰ پرونده مالیاتی به استان 
البرز برگشته است، اضافه کرد: ۲9 پرونده محل اختالف 
است، قانون بودجه در این خصوص مخل امر شده است، 
چرا که طبق قانون اگر محل فعالیت شرکت چند نقطه 
باشد تکلیفی برای انتقال پرونده به یکی از استان ها وجود 
ندارد. اما مکلف هستیم عوارض ارزش افزوده را به حساب 

استان واریز کنیم.

ییس سازمان امور مالیاتی : 
هفت هزار شرکت صوری در کشور شناسایی شد



نگاه
تا پایان مردادماه امسال رخ داد؛

رشد ۶۱ درصدی سپرده های 
دوساله در بانک ها

آخریــن آمــاری بانــک مرکــزی 
نشــان می دهد که مانده ســپرده های 
ســرمایه گذاری ۲ ســاله در بانک ها در 
مردادماه امســال به ۱۰۳9 هزار میلیارد 
تومان رســید کــه رشــد ۶۱ درصدی 
نســبت با مدت مشــابه ســال گذشته 
دارد؛ همچنیــن میــزان ســپرده های 
قرض الحســنه در مردادماه امسال ۵۵ 

درصد رشد داشت.
بــه گــزارش ایرنــا، طی ســال های 
گذشــته با نوســان بازار ارز، طال و سکه 
موجب شــد افراد به ســپرده گذاری در 
بانک هــا روی بیاورنــد و در نتیجه افراد 
ترجیح می دهنــد به جــای اینکه پول 
خــود را در بازارهــای پر نوســان ارز و 
ســکه ســرمایه گذاری کنند، در بانک 

سپرده گذاری کنند.
گواه ایــن مطلب آخریــن اطالعات 
آماری بانک مرکزی است. بر اساس این 
آمار میزان مانده ســپرده قرض الحسنه 
در پایان مردادماه امســال به ۳۶7 هزار 
و ۴8۰ میلیارد تومان رســیده در حالی 
کــه در پایان مردادماه ســال گذشــته 
۲۳۶ هزار و ۴۶۰  تومان بود که رشد ۵۵ 

درصدی را نشان می دهد.
میزان مانده ســپرده کوتاه مدت افراد 
در بانک ها و موسسات اعتباری در پایان 
مردادماه امســال برابر یک هزار و ۴۶9 
هزار میلیــارد تومان بود که نســبت به 
مدت مشابه سال گذشــته ۳۰.۳ درصد 

رشد داشت.
بــر اســاس ایــن گــزارش میــزان 
پایــان  در  ســاله  دو  ســپرده گذاری 
مردادماه امســال در مقایســه با ســال 
گذشــته ۶۱.۱ درصــد رشــد داشــت 
که باالترین رشــد در مقایســه با سایر 
ســپرده گذاری ها بــود. مانده ســپرده 
دو ســاله در دوره مذکــور ۱۰۳9 هزار 
میلیارد تومان بود. مانده سپرده گذاری 
دوســاله در مردادماه ســال گذشــته 

معادل ۶۴۵ هزار میلیارد تومان بود.

پدران سربازی نرفته وام 
فرزندآوری و ازدواج 

می گیرند
عضو هیات رئیســه مجلس گفت: در 
صورت تصویب نهایی طــرح دو فوریتی 
الحــاق یک ماده بــه قانــون حمایت از 
خانــواده و جوانــی جمعیــت، پدران 
ســربازی نرفته وام فرزندآوری و ازدواج 

می گیرند.
دهنوی گفــت: در صــورت تصویب 
نهایی طرح دو فوریتی »الحاق یک ماده 
به قانون حمایــت از خانــواده و جوانی 
جمعیــت« ممنوعیت هــای موجود در 
قوانین دیگر که مانع دریافت وام ازدواج 
و وام فرزنــدآوری می شــد، برداشــته 

خواهد شد.
او افــزود: براســاس آن جمعیت یک 
میلیونی باقیمانــده از جوانان می توانند 
فرزنــدآوری  و  ازدواج  تســهیالت  از 

برخوردار شوند.
به گفته عضو هیات رئیســه مجلس، 
منابــع اعطای ایــن تســهیالت هم در 
تبصره ۱۶ قانــون بودجه ســال جاری 

دیده شده است.
دهنوی گفت: اگر ایــن طرح تصویب 
شــود همه مشــموالن در قانون جوانی 
جمعیــت و قوانیــن عــادی می توانند 
ازدواج و فرزنــدآوری بگیرنــد و  وام 
هیچ قانــون دیگری مانــع دریافت این 
تســهیالت نمی شــود، یعنی اگر کسی 
مشــمول غایب نظام وظیفه هم بود باید 

وام ازدواج و فرزندآوری بگیرد.

 ۸ هزار تن فراورده در 
بورس انرژی عرضه می شود

بورس انــرژی ایــران شــنبه میزبان 
عرضه 8 هــزار و ۳9۶ تن انــواع فراورده 

هیدروکربوری است.
به گزارش بورس انرژی ایران، پنج هزار 
تن برش پنتان پتروپاالیــش کنگان روز 

شنبه در رینگ بین الملل عرضه می شود.
رینگ داخلــی نیــز میزبــان عرضه 
صنعتــی  اکســیژن  فراورده هــای 
شــرکت ذوب آهــن آریان بوییــن زهرا، 
آیزوریســایکل، آیزوفیــد و حالل ۴۰۲ 
پاالیــش نفــت تبریــز، بنزیــن پیرولیز 
پتروشیمی ایالم و حالل ۵۰۲ پتروشیمی 

بیستون است.
بورس انــرژی چهارشــنبه در آخرین 
روز معامالتی هفته گذشــته نیز شــاهد 
دادوســتد ۳۵ هزار تن فول رنج نفتا و ۳۰ 
هزار تن نفتای ســبک شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس در رینگ بین الملل به ارزش 
۳9 میلیــون و 8۶ هزار دالر بــود. ارزش 
رقابت خلق شــده برای این معامالت ۳۵7 

هزار و 7۰۰ دالر بود.

یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
نفر بیمه شده صندوق بیمه 

اجتماعی کشاورزان و عشایر 
هستند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر کشور گفت: یک میلیون و ۶۰۰ 

هزار نفر بیمه شده این صندوق هستند.
به گزارش ایســنا،  بیت اله برقــراری در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: جمعیت بیمه شده فعال این 
صندوق از زمان تأســیس در سال ۱۳8۴ تاکنون به 

یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر می رسد.
وی با بیان اینکه ســاختار این صندوق براساس 
اسناد باالدستی و نیز اصل ۲9 قانون اساسی تشکیل 
شده است، افزود: این صندوق مولود انقالب اسالمی 
اســت و عملکرد آن مبنی بر نگاه انقالبی و تحولی 

است.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر کشور با اشــاره به اینکه جامعه 
هدف ما شــناخت کم و کلی از مزایای این صندوق 
دارند، خاطرنشان کرد: بسیاری این صندوق را چون 
جوان است نمی شناسند درحالی که صندوق بیمه 
اجتماعی کشاورزان ۱7 ساله بوده و جامعه هدف آن 
کشاورزان، روســتاییان و عشایر سراسر کشور و نیز 

شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت است.
برقراری با بیان اینکه جمعیت جامعه هدف ما به 
سی میلیون نفر در کشــور می رسد، ادامه داد: طبق 
آمار جمعیــت خالصی که باید تحت پوشــش این 

صندوق قرار گیرند ۱۰ میلیون نفر است.
وی با بیان اینکه متقاضیان در هشــت ســطح 
درآمدی می توانند خود را بیمه کنند، افزود: یکی از 
ویژگی های صندوق این است که دولت دو برابر حق 
بیمه را بــرای متقاضیان پرداخــت می کند و دیگر 
اینکه امکان انتقال سوابق از این بیمه به سایر بیمه ها 

وجود دارد.
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عشایر کشــور با بیان اینکه همه افراد 
باالی ۱8 ســال و کمتــر از ۵۰ ســال می توانند به 
عضویت این صنــدوق درآیند، گفت: مســتمری 
پیری، بازماندگان و ازکارافتادگی از جمله خدماتی 

هستند که صندوق ارائه می دهد.

پیگیری کم بیمه گی اموال و 
دارایی شرکت های دولتی 

متولی خاصی ندارد
پیگیری کم بیمه گی اموال و دارایی شرکت های 
دولتی متولی خاصی نداردیک کارشــناس صنعت 
بیمه معتقداست که فقدان نگاه و تفکر استراتژیک 
نسبت به بیمه و داشتن نگاه هزینه ای به آن از جمله 
عوامل موثر در نخریدن پوشش بیمه نامه مناسب از 
سوی شــرکت های بخش عمومی و دولتی است و 

پیگیری این مساله متولی خاصی ندارد.
چابک آنالین، زهرا نامداری، »بهروز اسدنژاد«، 
در خصوص عدم تهیه پوشش بیمه نامه مناسب برای 
اموال و دارایی ها  از سوی شرکت های بخش عمومی 
و دولتی،گفت: بســیاری از دســتگاه های دولتی و 
بخش عمومی بیمه را به عنوان یک کار تشریفاتی و یا 

اضافه نگاه می کنند.
وی، افزود: بعنوان مثــال عموما در بخش انرژی 
ارزش دارایی ها ارزش دفتری اســت و بروزرسانی 
نشــده درحالیکه ارزش دارایی های این بخش فوق 
العاده زیاد است اما این شــرکتهااز افزایش سرمایه 

امتناع می کنند.
این کارشناس بیمه ای بیان کرد: نگاه به بیمه از 
سوی دستگاه ها یک نگاه استراتژیک نیست و آن را 
به صورت مناقصه ای و یا مزایده ای می بینند که باید 

هرساله انجام شود.
اسدنژاد، اذعان داشت: مشکل سیاست گذاری 
و مدیریــت در برخی از دســتگاه هــای دولتی ویا 
خصوصی با شدت و ضعف مختلف وجود دارد و گاهی 
مدیریت مناسبی هم برای بعضی از این سازمان ها 

هم منظور نشده است.
این کارشناس صنعت بیمه، معتقد است که علت 
دیگر عدم تهیه پوشــش بیمه نامه مناسب از سوی 
شــرکت های بخش عمومی و دولتی به خود برخی 
از شــرکت های بیمه ای برمی گردد چرا که برای به 
دست آوردن پرتفوی بیمه قیمت های پایینی  می 
دهندوی تاکید کرد:در ســندیکای بیمه گران بین 
مدیران شرکت های بیمه ای بارها صحبت می شود 
که دیگر نرخ شکنی نکنیم اما از فردای همان روز به 

سراغ پرتفوهای یکدیگر می روند.
اســدنژاد، ادامه داد: از ســوی دیگر توسعه بازار 
بیمه پیش نیازهایی همچون ارتباطات بین المللی 
و ســرمایه گذاری زیادی نیاز دارد اما درحال حاضر 
تعداد شــرکت های بیمه ای افزایش یافته و برسر 
پرتفوهای موجود رقابت می کنند.این کارشــناس 
صنعت بیمه اظهارداشت: شرکت های بیمه ای حرفه 
ای عمل نمی کنند و پوشــش هایی که بیمه گذار 
حسب منابع مالی خود درخواست می کند، همان را 
ارائه می دهند و مشاور خوبی برای بیمه گذار نیستند.

اسدنژاد در پاسخ به این پرسش که آیا مرجع قانونی 
خاصی متولی رســیدگی به کم بیمه گی و فقدان 
پوشش بیمه دستگاه های اجرایی و دولتی هست یا 
خیر، گفت: پیگیری این مساله متولی خاصی ندارد و 
می توان آن را رصد کرد اما باید اراده ای برای این کار 

وجود داشته باشد.
وی، در پاسخ به این پرسش که آیا بیمه مرکزی 
می تواند کم بیمه گی و یا فقدان پوشش بیمه سازمان 
های دولتی و عمومی را رصد و گزارش کند؟ گفت: 
دیوار صنعت بیمه و بیمه مرکزی کوتاه ترین دیوار در 

بین صنایع کشور است.
اســدنژاد افزود: یعنی آن مدل اجرایی و قانونی 
که حتی روی کاغذ هم آمده باشــد ضمانت اجرایی 
ندارد، صنعت بیمه ســالها اســت که نمــی تواند 
اطالعاتی را که حسب قانون بیمه های شخص ثالث 

باید می گرفت را به آن نمی دهند.
وی، افزود: اگر بیمه مرکزی بخواهد کارگروهی 
برای رصد دســتگاه هایی که پوشش بیمه ناکافی 
دارند و یا اساسا بیمه ندارند راه اندازی کند تا به عنوان 
ترک فعل این موضوع را به دستگاه های اجرایی و یا 

قضایی منعکس کند، ضمانت اجرا ندارد.

متقاضیان خرید ارز با نرخ توافقی مــی توانند بدون حضور در صف های 
طوالنی و در کوتاه ترین زمان از طریق اپلیکیشن »بله« بانک ملی ایران اقدام 

کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، متقاضیانی که تاکنون سهمیه 
ارز خود در سال جاری را خریداری نکرده اند، می توانند برای خرید ارز مورد 
نیاز خود تا ســقف یک هزار و 9۰۰ دالر به اپلیکیشن بله، بخش بانک من و 
سپس خدمات بانکی مراجعه کنند.بر مبنای اخذ اطالعات هویتی در بستر 
بله، اخذ تعهدنامه الکترونیکی مبنی بر عدم دریافت ارز طی ســال جاری، 

انتخاب تاریخ و محل شعبه منتخب تحویل دهنده ارز متقاضی ، انتخاب مبلغ 
ارز و همچنین اخذ وجه ریالی از طریق درگاه پرداخت اینترنتی، ارز در شعبه 

تعیین شده به متقاضی تحویل می شود.
الزم به ذکر است، مشتریان گرامی باید روزانه در بازه زمانی ۱۰ صبح تا ۱۵ 
و ۳۰ دقیقه بعدازظهر برای انجام عملیات خرید ارز خود اقدام کنند و پس از 

این ساعت، امکان انتخاب شعبه وجود نخواهد داشت.
ضمن اینکه با مشتریانی که پیش تر سقف ارز خود را طی سال خریداری 
کرده باشند، اما دوباره سفارش خرید و پرداخت وجه را انجام دهند، بر اساس 

تعهدنامه برخورد و وجه پرداختی آنها پس از یک ماه عودت داده می شود.
همچنین مشــتریان برای خرید ارز مورد تقاضای خود باید حتما یک 
شماره تماس به نام خود داشته و شــماره همراهی با کد ملی آنها ثبت شده 

باشد.
متقاضیان برای دریافت ارز خود باید در زمان تعیین شــده و با در دست 
داشتن کارت ملی به شعبه مورد نظر مراجعه کنند.الزم به ذکر است، نسخه 
اندروید پلتفرم بله عملیاتی شــده و برای کاربران ios نیز نســخه وب در 

دسترس است.

امکان خرید ارز توافقی در پلتفرم »بله« بانک ملی ایران فراهم شد

دکترعلی خورسندیان در جمع همکاران مدیریت 
استانی این بانک بیان داشت: استمرار و رونق فعالیت 
واحدهای تولیدی در شــرایطی که کشــور از لحاظ 
اقتصادی تحت تحریم های ظالمانه قرار دارد، روحیه 

خودباوری را در جامعه تقویت می کند.
به گزارش روابط عمومی بانــک صنعت و معدن، 
مدیرعامل این بانک که به همراه عصار زاده عضو هیأت 
مدیره، ولی الهی معاون اعتبارات و راهبری شــعب، 
گرجی سرپرست مدیریت امور راهبری شعب و ترابی 
مدیر روابط عمومی و امور مشــتریان این بانک، روز 
سه شنبه هفدهم آبانماه به استان همدان سفر کرده 
بود در جمع کارکنان مدیریت اســتانی بانک صنعت 
و معدن حضــور پیدا کــرد و ضمن تقدیــر از تالش 
های کارکنان آن و اشــاره به ارزش نیروی انسانی در 
ســازمان، اظهار داشــت: تالش مدیران  این بانک بر 
این اســت که با وجود همه محدودیت ها در راستای 
رفع مشــکالت معیشــتی همکاران گام بردارند و با 
اصالح بودجه ۱۴۰۲ امکانی فراهم شــود تا بخشی از 

مشکالت آنان رفع گردد.
وی همچنین به وجود رکــود اقتصادی در جامعه 
و مشکالت اقتصادی ناشــی از تحریم ها اشاره نمود 
و از ادامه تولید واحد های فعال در این شــرایط خاص 
اقتصادی ابراز خوشــنودی کرد و عنوان داشت: باید 

بپذیریم رسالت اصلی بانک که در راستای بانکداری 
شرکتی هم می باشد، حمایت از شرکت های بزرگ و 
دارای سهمم بیشتر در حوزه صنعت کشور است وباید 
تالش در جهت جذب شرکت های بزرگ را دو چندان 

کنیم و خدمات بهتر و بیشتری به آنها ارائه دهیم.
مدیرعامل بانــک صنعت و معــدن همچنین با 
اشاره به اینکه بخشی از درآمدهای این بانک از محل 
کارمزدهاســت تأکید کرد: با تأسیس شرکت تامین 
ســرمایه و فن آوری اطالعات در ایــن بانک، بخش 
زیادی از درآمد مورد نظــر از این محل تأمین خواهد 
گردید ولی همچنان شعب سراسر کشور تالش خود را 
در جهت ارتقا سطح درآمد از محل خدمات کارمزدی 
را افزایش دهند.دکتر خورســندیان از مطرح شدن 
مشکالت اقتصادی کارکنان شبکه بانکی در شورای 
هماهنگی بانک ها خبر داد و بیان داشت: این مهم در 
ســازمان های ذیربط در حال پیگیری است و ما نیز از 

تمامی ظرفیت های قانونی بهره خواهیم گرفت.
در این جلسه امیر هوشنگ عصارزاده عضو هیأت 
مدیره این بانک نیز ضمن ابراز خشــنودی از حضور 
در جمــع کارکنان این مدیریت اســتانی به ظرفیت 
های اقتصادی موجود در اســتان همدان اشاره کرد 
و افزود: یکی از ســرمایه های عظیم موجود در بانک 
صنعت ومعدن وجود نیروهای انسانی جوان، باتجربه 

وتحصیل کرده است که باید قدردان آنها باشیم.
عضو هیأت مدیره این بانک اعالم داشــت: ما باید  
با تکیه برمزیت های رقابتی خــود پرتفوی خدمات 
بانک را تقویت نموده وتوسعه و بهبود ببخشیم؛ مزیت 
رقابتی ما در سرمایه گذاری های ثابت و بلند مدت در 
طرح هاست که ســایر بانکها این مزیت را به این گونه 

ندارند.

همچنین در این ســفر، مراســم معارفه مرتضی 
شــریفی مدیریت جدید بانک صنعت و معدن استان 
همدان و تقدیر از فرشید رادور زنگنه مدیریت پیشین 
آن برگزار شــد و حاضران برای آنان آرزوی سالمتی و 

موفقیت روزافزون نمودند.
مرتضی شریفی سابقه مدیریت در شعب بروجرد و 

همدان را در کارنامه خود دارد.

در مراسم معرفی مدیر جدید بانک صنعت و معدن استان همدان مطرح شد؛
استمرار و رونق فعالیـــت واحدهای تولیـــدی، روحیه 

خودباوری را در جامعـه تقویـت می کند

ـ شماره ۱۱89             شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ -۱7 ربیع الثانی ۱۴۴۴ - ۱۲  نوامبر ۲۰۲۲ - سال ششم  بانک و بیمه۴

رئیس شعبه شهید قاسم سلیمانی کرج بانک قرض الحسنه 
مهر ایران با بیان اینکه این شــعبه از سوی بانک به عنوان شعبه 
منتخب بانکداری الکترونیک اســتان البرز معرفی شده است، 
گفت: در ســال جاری در این شــعبه ۳ هزار و ۱۰۰ فقره افتتاح 

حساب از طریق همراه بانک و وب سایت بانک انجام شده است.
به گــزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، 
»هادی بهار« رئیس شعبه شهید قاســم سلیمانی کرج با بیان 
اینکه منابع این شعبه نسبت به سال گذشــته ۵۰ درصد رشد 
داشته، گفت: منابع این شــعبه به ۱۵۰۰ میلیارد ریال رسیده 

است.
وی افزود: در این شعبه در سال جاری تعداد ۱۵۰۰ فقره وام 
پرداخت شده که ارزش این وام ها بالغ بر 7۵۰ میلیارد ریال بوده 

است.
رئیس شعبه قاسم سلیمانی کرج بانک قرض الحسنه مهر 
ایران تأکید کرد: این شعبه تا این برهه از سال جاری 7 فقره وام 
به افراد تحت پوشش بهزیستی به مبلغ 7 میلیارد ریال و ۳۰ فقره 
وام اشتغال به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( به 

مبلغ تقریبی ۳۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.
بهار اظهار داشت: در این شعبه در ســال جاری ۶۴ فقره وام 
فرزندآوری به ارزش ۲۲ میلیارد و 7۰۰ میلیون ریال و 78 فقره 

وام ازدواج به ارزش ۱۰7 میلیارد ریال پرداخت شده است.
     توجه ویژه به بانکداری الکترونیکی

وی با بیان اینکه بانک قرض الحســنه مهر ایــران در کنار 
بانکداری سنتی به موضوع بانکداری مدرن نیز توجه بسیار زیادی 
دارد، خاطرنشان ساخت: در این شــعبه توجه بسیار زیادی به 
موضوع بانکداری الکترونیک می شود و بسیاری از خدمات بانک 
مانند افتتاح حساب، درخواســت وام، محاسبه معدل حساب 
مشــتریان، ارســال کارت هدیه آنالین و... در قالب بانکداری 
الکترونیک ارائه می شود.رئیس شعبه شهید قاسم سلیمانی کرج 
بانک قرض الحسنه مهر ایران عنوان کرد: با توجه به خدماتی که 
در این شعبه ارائه شده، این شعبه از سوی بانک به عنوان شعبه 
منتخب بانکداری الکترونیک استان البرز معرفی و برگزیده شده 
است.بهار اظهار داشت: در سال جاری در این شعبه ۳۱۰۰ فقره 
افتتاح حساب از طریق همراه بانک و وب سایت بانک انجام شده 

است.وی تأکید کرد: همچنین مشتریان می توانند درخواست 
دریافت وام را به صورت آنالین در بستر همراه بانک ارسال کنند 
که در سال جاری تا کنون ۲۶۰ درخواست وام آنالین داشته ایم 
که ارائه وام به درخواست های آنالین در اولویت قرار دارد تا از این 

طریق بتوانیم فرهنگ بانکداری الکترونیک را ترویج دهیم.
رئیس شعبه قاسم سلیمانی کرج بانک قرض الحسنه مهر 
ایران گفت: در ســال جاری ۲۵۰۰ مــورد همراه بانک و ۱۵۰۰ 
مورد اینترنت بانک در این شعبه جهت استفاده مشتریان فعال 
شده است.بهار اظهار داشت: شعبه شهید قاسم سلیمانی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران جزء شعب خلوت از نظر حضور مشتری 
به شمار می رود؛ چرا که مشتریان این شعبه به استفاده از خدمات 

بانکداری الکترونیک سوق داده می شوند.
وی افزود: آمارهای موجود نشان می دهد که مشتریان این 
شعبه استقبال بســیار خوبی از خدمات بانکداری الکترونیک 
داشته اند که این امر موجب شــده تا به دلیل کاهش مراجعات، 

راندمان فعالیت های این شعبه افزایش یابد.
     راهکاری برای کاهش شلوغی شعب

رئیس شعبه شهیدقاسم سلیمانی کرج بانک قرض الحسنه 
مهر ایران عنوان کرد: دغدغه اصلی مدیران شعب، شلوغی شعب 
است که اگر مشتریان به استفاده از بانکداری الکترونیک سوق 

داده شوند، موضوع شلوغی شعب برطرف خواهد شد.
بهار گفت: با توجه به اینکه دریافت وام بیشــترین تقاضای 
مشتریان این بانک اســت، بنابراین می توان گفت که واگذاری 
وام امتیازی و معدل حسابی موفق ترین طرح های بانک به شمار 
می روند و در رتبــه بعدی می توان طــرح کاالکارت را نیز یکی 
دیگر طرح های موفق بانک دانست.وی افزود: مجوز اعطای وام 
تا سقف ۵ میلیارد ریال به شرکت های حقوقی برای بانک های 
قرض الحســنه صادر شــده و اگر ســقف وام های پرداختی به 
شــرکت ها را افزایش دهیم، می توانیم جذب منابع بیشــتری 

داشته باشیم.
رئیس شعبه قاسم سلیمانی کرج بانک قرض الحسنه مهر 
ایران گفت: در عین حال که وام امتیــازی جزو مزیت های این 
بانک به شمار می رود، باید توجه داشت که پاشنه آشیل بانک نیز 

می تواند اعطای وام امتیازی و تعهدی قرض الحسنه باشد.

راهکار کاهش شلوغی شعب، تقویت بانکداری الکترونیک است

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: مجوز عرضه 
اوراق قرض الحسنه از بانک مرکزی دریافت شده و با کمک سازمان 
بورس برای نخستین بار اوراق قرض الحسنه در بازار سرمایه منتشر 
خواهد شد.به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهرایران، 
دکتر »سید سعید شمسی نژاد« مدیرعامل بانک در گفت وگو با 
»شادا« اظهار کرد: در ســال ۱۳99 سود بانک قرض الحسنه مهر 
ایران 7۴۰ میلیارد تومان بود که این رقم در ســال ۱۴۰۰ با رشد 
۱۴۰ درصــدی به رقم ۱۴۰۰ میلیارد تومان رســید.مدیرعامل 
بانک قرض الحســنه مهر ایران افزود: همچنین در سال ۱۴۰۰، 
منابع بانک از رقم ۴9هزار میلیارد تومان در ســال ۱۳99 با رشد 
7۴ درصدی در ســال ۱۴۰۰ به رقــم 8۶ هزار میلیــارد تومان 
افزایش یافت.وی با بیان اینکه در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱ وام های 

پرداختی نیز رشد داشــته، گفت: در این مدت ۴۲۳هزار میلیارد 
ریال وام پرداخت شــده که نســبت به مدت مشــابه سال قبل، 
۲۰۴هزار میلیارد ریال رشد داشته است. سقف وام قرض الحسنه 
نیز از ۵۰ میلیون تومــان به ۲۰۰ میلیون تومــان افزایش یافته 
است.شمسی نژاد خاطرنشان ساخت: در ۶ماهه نخست امسال 
یک میلیون و ۳۲۰هزار فقره وام پرداخت شده که نسبت به سال 
گذشــته که یک میلیون و ۱۰۰ هزار فقره بوده ۲۰ درصد رشــد 

داشته است.
     تپرداخت ۶400 میلیارد ریال وام فرزندآوری در ماه

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به وام تکلیفی 
پرداخت شده از سوی این بانک بیان کرد: طی نیمه نخست سال 
جاری برای ازدواج ۲۴هــزار و ۲۰۰ میلیارد ریــال وام پرداخت 

شد که نسبت به سال گذشــته ۱۲هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده 
رشد ۱۰۰ درصدی داشته است. وام کمیته امداد نیز با رشد ۲۰۰ 
درصدی از ۱7۰۰ میلیــارد ریال به ۵هــزار و ۲۵۰ میلیارد ریال 
رسیده است. همچنین پرداخت وام به بهزیســتی با رشد ۴8۰ 
درصدی به رقم ۱9۵۰ میلیارد ریال رســید، ۶۴۰۰ میلیارد ریال 
نیز برای فرزندآوری پرداخت شده اســت.وی با اشاره به پرداخت 
وام بدون ضامن گفت: مصوبه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی 
صادر کرد، به بانک های قرض الحسنه کمک کرد و اکنون طبق این 
مصوبه برخی از دستگاه ها و سازمان ها از طریق این بانک ها حقوق 
پرســنل خود را پرداخت می کنند که این موضوع به پرداخت وام 
بدون ضامن کمک می کند. بانک قرض الحسنه مهر ایران در سال 
جاری حدود ۱۴۰هزار فقره وام بدون ضامن بــه ارزش ۳8هزار و 

7۰۰ میلیارد ریال پرداخت کرده است.شمســی نژاد همچنین 
به فعال کردن سامانه اعتبارســنجی ضمان، سفته الکترونیک و 
توثیق سهام اشاره کرد و افزود: در ۶ ماهه نخست امسال ۳۰۰ مورد 
توثیق سهام داشــتیم.مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
درباره آخرین وضعیت افزایش سرمایه این بانک اظهار داشت: در 
اردیبهشت ماه ثبت ۱۴۰۰ میلیارد ریالی افزایش سرمایه صورت 
گرفت و سرمایه بانک را از ۳۴۰۰ میلیارد به ۵هزار میلیارد تومان 
از طریق سود و عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ افزایش دادیم. مجدداً از 
۵هزار میلیارد به ۱۰هزار میلیارد تومان کمکی است که وزارت امور 
اقتصادی و دارایی در بودجه در نظر گرفته است. افزایش سرمایه از 
طریق بانک های سهامدار صورت خواهد گرفت و اقدامات آن انجام 

شده است.

انتشار اوراق قرض الحسنه برای نخستین بار در بورس
سوپراپلیکیشن مالی قرض الحسنه در راه است

خبر

مدیرعامل بانک صادرات ایران در مراسم گرامیداشت طلبه بسیجی 
شــهید آرمان علی وردی گفت: شــهدا در عین مظلومیت در اوج اقتدار 
هســتند. وظیفه داریم پاسدار خون شهدا باشــیم و منش آنها را الگوی 

زندگی خود قرار دهیم.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، ســیدضیاء ایمانی در 
مراسم یادمان شهید واالمقام طلبه بسیجی آرمان علی وردی که با حضور 
مقامات لشکری و کشوری، مســئوالن نهادهای فرهنگی و حوزه های 
علمیه کشور، مدیران و کارکنان بانک صادرات ایران و مردم شهیدپرور 
در مسجد نور تهران برگزار شــد، با بیان این مطلب افزود: شهدا در عین 
مظلومیت در اوج اقتدار هستند. باید این اقتدار را پاس بداریم و قدردان 
شهدا باشــیم. آنها با نثار خون خود سربلندی این کشــور را رقم زده  و 
تضمین کرده اند. وظیفه داریم راه و هدف آنها را گرامی بداریم. باید منش 
شــهدا را در زندگی الگو قرار دهیم و یاد آنها را همواره در اذهان و منش و 

مسلک خود حفظ کنیم.
وی اظهار کرد: همه شــهدا چه شــهدای دفاع مقدس، مدافع حرم و 

امنیت کشور جایگاه ارزشمندی در بین مردم و مسئوالن دارند.
مدیرعامل بانک صــادرات ایران تاکید کــرد: مدافعین امنیت مایه 
افتخار و اقتدار کشور هســتند و امنیتی که در کشور وجود دارد، حاصل 

تالش و ایثارگری این عزیزان اســت. اعتقاد داریم که در سایه تالش ها و 
مجاهدت مدافعین امنیت، از نعمت امنیت برخوردار هستیم. ما همواره 

قدردان ایثارگری های این عزیزان هستیم.
وی گفت: نقش و جایگاه مدافعان امنیت در بین مردم و مســئوالن 
نقش بی بدیل و اساسی است. با هوشیاری و جانفشــانی و در پناه نقش 

بی نظیر آنها است که مردم احساس امنیت می کنند.
در این مراسم که با حضور و پیام ویژه تســلیت وزیر امور اقتصادی و 
دارایی و همچنین مســئوالن ارشــد قوه قضائیه و نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی نیز همراه بود، حجت االسالم والمسلمین علی ثمری، 
خطیب توانمند کشور ضمن تفسیر آیاتی از سوره احزاب قرآن کریم در 
توصیف شهادت، به مقام مظلومیت شهید علی وردی و جایگاه رفیع وی 

پرداخت.
وی گفت: طی ۴۳ سال گذشته دشــمنان هر  آنچه در توان داشتند 
علیه مردم مــا انجــام داده اند و امروز به برکت خون شــهدا اســت که 

هجمه های مختلف را پشت سر می گذاریم.
حجت االسالم و المســلمین ثمری با تاکید بر این وعده الهی که یک 
قطره از خون شهدا پایمال نخواهد شــد، افزود: خون شهدا حیات ابدی 

می آفریند و نشاط معنوی ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: شهدا به عهدی که بســته بودند وفا کردند و حاضر 
نشدند عشــق  به اهل بیت و امام حسین علیه الســالم را با چیز دیگری 

عوض کنند.
شهید آرمان علی وردی فرزند عزت اله علی وردی همکار پیشکسوت 
بانک صادرات ایران در سن ۲۱ ســالگی برای دفاع از ارزش های انقالب 

اسالمی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران:
شهدا در عین مظلومیت در اوج اقتدار هستند
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کلنگ احداث مجتمع 
فرهنگی شهدای گمنام 

نصیرآباد به زمین زده شد

خبرنگار : معصومه شکرانی /مراسم کلنگ 
زنی احداث مجتمع فرهنگی شهدای گمنام 
محله نصیرآباد با حضور جمعی از مســوالن 
ارشد شهری و شهرســتانی به زمین زده شد. 
در این مراسم که با حضور امام جمعه باغستان 
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر باغستان 
مسئول دفتر نماینده حوزه انتخابیه )مشق (

معاون برنامه ریزی و توســعه فرمانداری ویژه 
شهرستان شهریار ،مســئول اداره حفظ آثار و 
نشر ارزشهای دفاع مقدس غرب استان تهران 
،روحانیون و ائمه جماعات باغستان و جمعی از 
خانواده شهدا و فعالین فرهنگی شهر باغستان 
برگزار شد، شهردار باغســتان در سخنانی بر 
تقویت رویکردها و اقدامات فرهنگی شهرداری 
در دوره جدید تاکید کرد. شــهردار باغستان 
با بیان اینکــه محله نصیرآبــاد از مناطق کم 
برخوردار باغســتان اســت ،گفت ساخت و 
توسعه مراکز فرهنگی و ورزشی از اولویت های 
شهرداری در مناطقی همچون نصیرآباد است . 
یگانه افزود مجتمع فرهنگی شهدای نصیرآباد 
در ۲ طبقه به متراژ8۰۰ متــر مربع و با پیش 
بینی اعتباری بالغ ۴۰ میلیارد ریال و با ارزش 
زمین ۱۲۰ میلیارد ریال احداث خواهد شد. در 
پایان مراسم نیز مسولین با حضور در مزار مطهر 
شهدای گمنام با آرمانهای امام راحل و شهیدان 

تجدید بیعت نمودند

مخازن پسماند فاز ۴ اندیشه 
شستشو    و پاکسازی گردید 

خبرنگار : معصومه شــکرانی/طی برنامه 
ای دوره ای مخازن پسماند فاز ۴ شهر اندیشه 
در راستای رعایت بهداشت شهری و مبارزه 
با شــیوع بیماری های واگیر دار شستشــو 
و پاکســازی شــدمعاون خدمات شهری 
شهرداری اندیشــه در این خصوص گفت : 
از آنجاییکه پســماندها  و زباله های شهری 
می توانند راه خوبی برای انتشــار بیماری ها 
باشــند لذا نقش مهم همکاران زحمتکش 
این معاونت به جز پاکیزه نگه داشــتن شهر 
و وظایف دیگر بسیار مهم و قابل تامل است 
نوری افزود :  به این دلیل برای حفظ بهداشت 
محیط و جلوگیری از شــیوع بیماری های 
مختلف از جمله امراض واگیر داری همچون 
آنفالنزا هر هفته طرح شستشــوی مخازن 
پســماند در دســتور این معاونت به ترتیب 
محالت و مناطق مختلف قرار می گیرد تا در 
جهت سالمت شهروندان با وسواس بیشتری 
عمل نماییم وی افــزود : هم اکنون عملیات 
شستشــوی باکس های پسماند شهری فاز 
۴ اندیشه با دســتگاههای اتوماتیک و نیمه 
اتوماتیک آغاز شــده اســت و الزم میدانم از 
تالش های همــکاران زحمتکش معاونت 
خدمات شــهری که در ســرما و گرما برای 
رضایتمندی ، سالمت و حفظ زیبایی شهر 

کوشش مینمایند قدردانی نمایم

افزایش یک  دستگاه لودر 
و بیل مکانیکی زنجیری به 

ناوگان لجستیکی شهرداری 
رشت

یک دستگاه لودر و بیل مکانیکی زنجیری 
از اعتبــارات دولتــی جهت بهــره برداری 

شهرداری رشت خریداری شد.
بــه گــزارش واحــد خبــر مدیریت 
ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
رشــت - با توجه بــه فرا رســیدن فصل 
سرد ســال و جهت افزایش توان ناوگان 
لجستیکی، شــهرداری رشــت اقدام به 
خرید یک دســتگاه لودر و بیل مکانیکی 
زنجیری نمود.گفتنی اســت، شهرداری 
رشت از هر فرصت و امکان برای بهسازی 
و نوسازی ناوگان و تجهیزات سنگین خود 
در جهت ارائه خدمات به شهروندان بهره 
می برد و این اقدام به دنبال پیگیری جدی 
سید امیر حسین علوی شهردار رشت در 
جذب اعتبارات دولتی برای شــهر رشت 

محقق گردید.

اداره کل تامین اجتماعی گیالن از تمامی بازنشســتگان و مستمری 
بگیران فعال در رشــته های ورزشی و عالقمند به شــرکت در مسابقات 
المپیاد ورزشی این ســازمان دعوت نمود تا از طریق شعب و کانون های 

بازنشستگی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند .
به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیالن ، این 

المپیاد در دو مرحله استانی ) مقدماتی ( و کشوری برگزار خواهد شد . 
بر اساس این گزارش رشته های ورزشی برای بانوان متشکل از دارت ، 

شنا ، شطرنج ، تنیس روی میز ، بدمینتون و تیراندازی با تفنگ بادی و شرط 
اولیه شرکت در این المپیاد ورزشی برای عالقمندان قرار داشتن در زمره 
مستمری بگیران تامین اجتماعی و سن بیشــتر از ۴۵ سال است و رشته 
های ورزشی برای آقایان ، دارت ، شنا ، شطرنج ، تنیس روی میز ، تیراندازی 
با تفنگ بادی و فوتبال دستی جهت افراد بازنشسته و مستمری بگیر باالی 
۵۰ سال میباشد . تمامی غالقمندان و فعاالن مشمول میتوانند تا تاریخ ۳۰ 
آبان ماه با مراجعه به شعب و کانون های بازنشستگی سراسر استان نسبت 

به ثبت نام اقدام نمایند . 
مرحله مقدماتی این مســابقات در دهه دوم آذرماه برگــزار و نفرات 

منتخب به عنوان تیم استان به رقابتهای کشوری اعزام میگردند . 
شایان ذکر است برگزاری المپیادهای ورزشی بازنشستگان از جمله 
اقدامات حوزه فرهنگی اجتماعی ســازمان تامین اجتماعی و در راستای 
رویکرد افزایش نشاط و شــادابی و تقویت قوای روحی و جسمی این قشر 

عزیز میباشد . 

3۰ آبان ماه آخرین فرصت ثبت نام مستمری بگیران تامین اجتماعی گیالن جهت شرکت در المپیاد ورزشی

در ایــن دیــدار که ظهــر روز 
برگــزار  آبــان   ۱8 چهارشــنبه 
شــد علمــی رییــس ســازمان و 
ئــه گزارش  معاونتهــای آن به ارا

پرداختند. عملکرد 
فرمانــدار گــرگان نیــز بعد از 
اســتماع گزارش مدیران سازمان 
از اقدامــات انجام شــده توســط 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و 

ورزشی شــهرداری گرگان تقدیر 
کرد.

پاییــن محلــی مشــکل جامعه 
نــد و  امــروزی را فرهنگــی خوا
گفــت : اگــر مشــکالت فرهنگی 
که اســاس و پــی ریــزی آن در 
آموزش و پرورش اســت درســت 
شــود ، جامعه نیز به مسیر صحیح 

هدایت می شود .

حضور فرماندار گرگان و  دستیار استاندار در امور ورزشی
 در سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان

تقدیر عبدالرضا کریم پور ملکشــاه 
رییس ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریزی اســتان البــرز از مهندس علی 
اصغر مهدی پور سرپرســت معاونت 

اداری مالی شــهرداری چهارباغ در 
اجرای فرایندهای تخصصی ارزیابی 
عملکرد سال ۱۴۰۱ شهرداری های 

استان

تقدیر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز
 از سرپرست معاونت اداری مالی 

شهرداری چهارباغ

خبر

رئیس ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
هرداری گرگان گفــت: برای برند ســازی و جذب 
جوانان به تفریحات سالم و برنامه های فرهنگی، باید 
مسئوالن مربوطه پای کار باشــند؛ ولی در گرگان 
زنجیره الزم شــکل نگرفته تا بتواینم به هدف واحد 

برسیم.
به گزارش گلســتان ما؛کریم علمی در نشست با 
اصحاب رسانه که بعدظهر امروز برگزار شد؛ با اشاره 
به نقش شــهرداری در نهادینه کــردن برنامه های 
فرهنگی، اظهار داشت: امکان ندارد که در سطح شهر 
یک اقدام فرهنگی صورت بگیرد؛ یک گوشه کار آن 

شهرداری نباشد و این جزو انتظارات مردم در حوزه 
های مختلف است.

وی افــزود: یکــی از موضوعات مهــم، موضوع 
محالت اســت و با توجه به اینکه 9۴ محله در شهر 
گرگان وجود دارد؛ ولی ظرفیت هــای مورد نیاز در 
محالت ایجاد نشده است و باید در حد امکان با مهیا 

کردن تجهیزات، بخشی از این ظرفیت ها مهیا شود.
رئیس ســازمان فرهنگی ورزشــی شهرداری 
گرگان تاکید کرد: برای برند سازی و جذب جوانان به 
تفریحات سالم و برنامه های فرهنگی، باید مسئوالن 
مربوطه پای کار باشند؛ ولی در گرگان زنجیره الزم 

شکل نگرفته تا بتواینم به هدف واحد برسیم.

وی با بیان اینکه متاســفانه برخی دستگاه های 
متولی آنگونه که باید براي هم افزایی پایکار نیستند 
تصریح کرد: نیاز هست قرارگاه فرهنگی در جهت هم 
افزایي و اجرای هرچه با شــکوهتر برنامه در گرگان 

ایجاد شود.
علمی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۵ ایســتگاه 
ورزش صبحگاهی در سطح شهر گرگان فعال است 
که یکی از انها مختص سالمندان می باشد که نزدیک 
به ۶۰ سالمند در این برنامه صبحگاهی شرکت می 

کنند.
وی خاطر نشــان کرد : برنامــه المپیاد محالت 
استعداد های ورزشی اجرایی خواهد شد.گرگان برای شناسایی و ظرفیت سازی برای کشف 

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان:

خال هم افزایی مناسب دستگاه ها در برنامه های فرهنگی گرگان

شــرکت برق منطقه ای غرب موفق به کســب رتبه برتر 
جشنواره شــهید رجایی در بین دســتگاه های اجرایی استان 

کرمانشاه شد.
به گزارش فریده محمدی خبرنگار مملکت/ این شــرکت 
برای پنجمین سال متوالی موفق به کسب عنوان رتبه برتر در 
بین ۵۵ دستگاه اجرایی استان کرمانشــاه در جشنواره شهید 

رجایی سال ۱۴۰۰ گردید.
الزم به توضیح اســت، این جشــنواره هر ســاله بر اساس 
شاخص های متعدد و متنوع عمومی و اختصاصی و با همکاری 
برخی از دستگاه های اجرایی اســتان از جمله: دفتر مدیریت 
عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری، اداره کل بهزیستی، 
ستاد اقامه نماز، اداره کل محیط زیســت، شرکت توزیع برق 
و اداره کل اقتصاد و دارایی اســتان کرمانشــاه انجام می پذیرد 
و نتایج آن پس از تأیید در شــورای راهبری و توسعه مدیریت 

استان به ریاست استاندار به سازمان ها اعالم می شود.

بر پایه این گزارش، شــرکت برق منطقه ای غرب بر اساس 
مجموع امتیــازات شــاخص های عمومی و شــاخص های 
تجمیعی)عمومی و اختصاصی( جشنواره شهید رجایی موفق 
به کسب رتبه برتر در بین ۵۵ دستگاه اجرایی استان کرمانشاه 

شد.
مدیرعامل برق غرب در این خصــوص گفت: عملکرد این 
مجموعه در اجرای طرح ها و پروژه های راهبردی که در راستای 
مأموریت شرکت که همانا تأمین برق مطمئن و پایدار در جهت 
رضایت مندی ذی نفعان تعریف شــده اســت، موفق به کسب 
عنوان رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی در بین ۵۵ دستگاه 

اجرایی استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۰ گردید.
وی افــزود: این موفقیــت مرهون درک صحیــح نیازها و 
خواسته های شهروندان و سایر ذی نفعان در حوزه صنعت برق، 
از طریق برنامه های رضایت ســنجی مردمی و نیز برنامه ریزی 
و هدف گذاری دقیــق حاصل از تحلیل اقتضائات ســازمانی و 

محیط پیرامونی منطبق بر چالش های محیطی بوده اســت. 
ایشــان در پایان گفت: قطعا هموار سازی این طریق ناهموار در 
شرایط تحریمی و توفیق چندباره در دستیابی به مقام برتری، 
بدون داشتن؛ روحیه جهادی، اخالق محوری و تخصص و تعهد 

کارکنان این مجموعه، هرگز میسر واقع نمی شد.
درباره این جشــنواره باید گفت که: به منظور شناسایی و 
تقدیر از تالشــگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی  و ملت شــریف و بزرگوار ایران اسالمی و نهادینه کردن 
فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد دستگاه های اجرایی در سطوح 
مختلف از طریق تقدیر و تشــویق آنها، به اســتناد آیین نامه 
اجرایی مواد 8۱ و 8۲ قانون مدیریت خدمات کشوری )موضوع 
تصمیم نامه شماره ۴۲۲۵  /۴۴۳۲7 تاریخ ۱۴  /۱  /۱۳89، وزیران 
محترم عضو کمیســیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک( و 
دستورالعمل های اجرایی مربوط در خصوص ارزیابی عملکرد، 
بخشنامه جشنواره شهیدرجایی ساالنه ابالغ و جشنواره شهید 

رجایی در سطح سطح ملی، دستگاهی و اســتانی برگزار می 
شود.

برای پنجمین سال متوالی؛

کسب رتبه برتر شرکت برق منطقه ای غرب در جشنواره شهید رجایی
 استان کرمانشاه

شصت و هشتمین جلسه 
رسمی شورای اسالمی 

شهرچهارباغ برگزار شد  

البرز . مملکت . حیــدری : به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی مدیریت شهری چهارباغ؛ شصت 
و هشتمین جلسه رسمی شورای اسالمی شهر 
چهارباغ روز سه شنبه هفدهم آبان ماه ۱۴۰۱ 
با حضور رئیس، اعضای شورای اسالمی شهر و 
مهندس موسوی شهردار چهارباغ در خصوص 
بررسی مسائل و مشکالت نواحی شهرداری و 
فضای سبز شهری و بررســی لوایح و نامه های 
رسیده از شهرداری و ســایر ادارات به ریاست 
ســرکار خانم مهندس کتابدار رئیس شورای 
اسالمی شهر چهارباغ در محل سالن جلسات 

شورا برگزار شد.

برگزاری کمیته آموزش 
سازمان آتش نشانی و 

خدمات ایمنی شهرداری 
گرگان

به گــزارش روابط عمومی ســازمان آتش 
نشانی گرگان صبح امروز جلسه کمیته آموزش 
سازمان با هدف ارائه گزارش عملکردی واحد 
آموزش در اجرای طرح شــهر ایمن از ابتدای 
سال جاری و طرح آموزش ویژه بانوان خانه دار 
و آموزش محالت مورد بحث قرار گرفت .صفری 
ریاست آتش نشــانی : از اجرای آموزش ویژه 
محالت گرگان در قالب طرح دوام خبر داد .وی 
افزود : با توجه به شکل گیری تیمهای واکنش 
سریع در بیمارستانها و ادارات و موفقیت آن در 
کاهش خطرات و در زمان بروز حادثه مقابله با 
حوادث تا زمان رسیدن تیمهای عملیاتی آتش 
نشانی ،تهیه و تدوین برنامه های سازمان آتش 
نشــانی در محله انجیراب در راستای قرارگاه 
جهادی و تشــکیل گروههای دوام در محالت 
گروههای واکنش اضطراری محالت .طرحهای 
ارتقا مکانهــای عمومی من جملــه مدارس 
.مساجد .و.. و ارتقا ایمنی صنوف و.. صفری در 
ادامه از اجرای طرح ایمنی بانوان خانه دار گفت 
و افزود به دلیل اینکه بیشتر حوادث های تلخ 
نظیر حریق  در منازل رخ می دهد و بانوان خانه 
دار افرادی هستند که با آگاهی از نکات ایمنی 
می توانند از بروز هر گونه حادثه پیشــگیری 
کرده و در صورت بروز حادثــه میتوانند اقدام 

موثر در کاهش خسارات حادثه انجام دهند .

رئیس کمیته امداد امام 
خمینی)ره( شهرستان سرپل 

ذهاب:
توزیع ۸۰ دستگاه بخاری 
گازی در بین مددجویان 

سرپل ذهابی با ۲۴۰ میلیون 
تومان اعتبار

رئیس کمیتــه امداد امــام خمینی) ره( 
شهرستان سرپل ذهاب از توزیع 8۰ دستگاه 
بخــاری گازی در بین مددجویان ســرپل 

ذهابی با ۲۴۰ میلیون تومان اعتبار خبر داد.
کیومرث یــاری نژاد گفت: در راســتای 
تحقق سیاست های نظام مقدس جمهوری 
اســالمی در رفع محرومیــت و توجه نهاد 
مقدس کمیته امداد امام خمینــی )ره( به 
جامعه هدف تعداد 8۰ دستگاه بخاری گازی 
در اختیار مددجویان قرار گرفت.وی افزود: 
این اقدام براســاس نیازسنجی مددجویان 
بوده و ارزش ریالی این بخاری ها۲۴۰ میلیون 
تومان است.ایشان بیان کرد: توزیع این اقالم 
در ادامه برنامه هــای حمایتی کمیته امداد 
شهرستان ســرپلذهاب و در راستای تأمین 
اقالم ضروری خانواده هــای نیازمند مورد 
حمایت این نهاد در شهرســتان صورت می 
گیرد.وی در پایان از خیرین ونیکوکاران در 
خواســت کرد تا مثل همیشه با کمک های 
خود یاریگر این نهاد مردمی در خدمتگزاری 

به نیازمندان باشند.

خبر

بیش از ۲۶۵۰۰ نفر افراد تحت پوشــش تامین اجتماعی در 
بخش کوچصفهان در نیمه اول سالجاری افزون بر ۱۲۰ میلیارد 
تومان تعهدات دریافت نموده اند .به گزارش روابط عمومی و امور 
فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیالن ، فیض اله نظری 
رئیس شعبه کوچصفهان با اشاره به اینکه قریب به 9۰۰۰ نفر بیمه 
شده اصلی و افزون بر ۳۴۵۰ نفر مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی 
خود جامعه ۲۶۵89 نفری افراد تحت پوشش تامین اجتماعی 

در منطقه را تا پایان شــهریورماه تشکیل میدهند اذعان داشت 
: پرداخت رقمی در حدود ۱8 میلیارد و 8۰۰ میلیون مستمری 
ماهانه و افزون بر یک میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به همراه 
انواع غرامتها و کمک هزینه ها ، مجموع ارقام تعهداتی این شعبه را 
به ۲۰ میلیارد تومان در هر ماه میرساند . وی با اشاره به اینکه دوسوم 
مستمری بگیران تحت پوشش را بازنشستگان و حدود شصت 
درصد بیمه شدگان را نیز گروه بیمه شدگان اجباری ) مشمولین 

قانون کار ( تشکیل میدهد افزود : بیش از ۲۰۰ نفر در این شعبه از 
مقرری بیمه بیکاری استفاده مینمایند . رئیس تامین اجتماعی 
شعبه کوچصفهان همچنین اذعان داشت در نیمه اول سالجاری 
۱۰۳ نفر به جرگه مســتمری بگیران این شعبه پیوسته اند که 
رشدی معادل ۳ درصد میباشد و این درحالیست که شمار بیمه 
شدگان اصلی نیز در همین مدت تنها ۱۳8 نفر یعنی ۵/۱ درصد 
رشد نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بوده است .فیض اله نظری با تاکید 

بر اینکه نسبت پشتیبانی ) بیمه شدگان به مستمری بگیران ( در 
تامین اجتماعی گیالن کمترین میزان یعنی 9۳/۲ در کشور است 
اظهار داشت متاســفانه با روند رو به رشد غیر طبیعی مستمری 
بگیران در سالهای اخیر این شاخص در کوچصفهان معادل 8۳/۲ 
و کمتر از میانگین استان است . تامین اجتماعی کوچصفهان در 
شش ماهه نخست سالجاری حدود ۱۲۰ میلیارد تومان تعهدات 

به بیمه شدگان و مستمری بگیران خود پرداخت نموده است . 

تامین اجتماعی کوچصفهان ماهانه ۲0 میلیارد تومان تعهدات به بیمه 
شدگان و مستمری بگیران ارائه می نماید

سید امیر حسین علوی شــهردار رشت به همراه سید 
حسین رضویان و نادر حسینی از اعضای شورای اسالمی 
شهر، مدیران شهری، پیمانکار و مشاور پروژه در اولین روز 
از آغاز به کار عملیات اجرایی پروژه بهســازی محل دفن 
ســراوان حضور بعمل آورده و نظارت و بررســی میدانی 

داشتند.

به گزارش واحــد خبر مدیریت ارتباطــات و امور بین 
الملل شهرداری رشت - ســید امیر حسین علوی شهردار 
رشت در اولین روز از آغاز به کار پروژه بهسازی محل دفن 
سراوان ، با حضور سید حســین رضویان و نادر حسینی از 
اعضای شورای اسالمی شــهر، مدیران شهری، پیمانکار و 
مشاور پروژه، ضمن بازدید اظهار داشت: از دست اندرکاران 

اجرای پروژه بهســازی انتظار دارم جدول زمانبندی کار را 
تدوین کرده و در محل استقرار کارگاه نصب نمایند.

شهردار رشــت تامین ماشــین آالت الزم برای اجرای 
سریعتر پروژه بهسازی محل دفن ســراوان و کمک واحد 
عمرانی شهرداری را هم مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: 
امیدوارم با همراهی و کمک همه بخشــها شــاهد اجرای 

ســریعتر این پروژه که جزو مطالبات اصلی مردم سراوان 
است، باشیم.

گفتنی است روز سه شــنبه ۱7 آبان ۱۴۰۱ و با  حضور 
اعضای شورای اســالمی شهر توسط ســید امیر حسین 
علوی شهردار رشــت قرارداد بهســازی لندفیل سراوان 

منعقد شد.

آغاز به کار پروژه بهسازی محل دفن سراوان



۶

نگاه
وزیر صمت:

تجارت ایران با ارمنستان 3 
برابر می شود

وزیر صمــت در دیــدار با وزیــر دارایی 
ارمنســتان گفت: قطعا وقتی الحاق ایران به 
اوراسیا کامل شود روابط بین دو کشور بهتر 

و سریع تر رشد خواهد کرد.
به گزارش صدا وســیما سید رضا فاطمی 
امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره 
به تعامالت گســترده بین ایران و ارمنستان 
در یک سال گذشــته گفت: بنده و دیگر وزرا 
و فعالین اقتصادی ایران به ارمنســتان سفر 
کردیم که در این سفرها مالقات های زیادی 
شکل گرفت و خوشبختانه تأثیرات زیادی در 
تعامالت اقتصادی بین دو کشور ایجاد شده 

است.
فاطمی امیــن افــزود: برای مــا ایجاد 
روابط اقتصادی با کشــورهای همسایه، به 
ویژه ارمنستان اهمیت بســیار باالیی دارد 
و امیدواریم ایــن روند رو به رشــدی که در 
اقتصاد و تجارت بین دو کشــور آغاز شــده 

ادامه پیدا کند و تقویت شود.
وی با اشاره به ۲۳ ســر فصل کاری که در 
ســفر خود به ارمنستان مشــخص شده بود 
گفت: کارهای بزرگی در حال انجام است که 
یکی از آن ها پیوستن ایران به اوراسیا است و 
قطعاً وقتی الحاق ایران به اوراسیا کامل شود 
روابط بین دو کشــور خیلی بهتر و سریع تر 

رشد خواهد کرد.
فاطمی امین گفــت: موضوعات متنوعی 
از جملــه راه انــدازی مرکز تجــاری ایران 
در ایــروان، ارائه خدمات فنی و مهندســی 
شــرکت های ایرانی به ارمنســتان، تهاتر و 
نقل و انتقال پول از جمله اقداماتی است که 
انجام شــده و پیش رفته و کارهای دیگری 
مثل تعرفه های حمل و نقلی هســت که نیاز 
به پیگیری دارد. رشد ۴۰ درصدی مبادالت 
بین دو کشور از ابتدای سال ۲۰۲۲ تا کنون 
نشــان از روند رو به رشــد تجارت دو کشور 

دارد.

سفیر ایران در روسیه ؛
هیات بزرگ تجاری روسیه به 

زودی به ایران سفر می کند
ســفیر ایران در روســیه از ســفر قریب 
الوقوع هیات بزرگ تجاری روســیه متشکل 
از شــرکت های مختلف تولیــدی و تجاری، 
اتاق هــای بازرگانی و صنعــت جمهوری ها 
و اســتان های فدراسیون روســیه به منظور 
دیدار بــا همتایان ایرانی خود به کشــورمان 

خبر داد.
کاظم جاللی در گفت وگو بــا ایرانا افزود: 
این هیات که متشــکل از بیش از ۱۰۰ نفر از 
فعاالن اقتصادی روسیه است، به سرپرستی 
»ســرگئی کاتیرین«، رئیس اتاق بازرگانی 
و صنعت فدراســیون روســیه به ایران سفر 

خواهد کرد.
بر اســاس برنامه ریزی های به عمل آمده، 
هیات تجاری روسیه در ســفر به ایران عالوه 
بر دیدار با »غالمحســین شــافعی«، رئیس 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
ایران و تعدادی از مقامات دولتی کشــورمان 
در حوزه های مرتبــط اقتصادی و تجاری، در 
همایش نشست های دوجانبه با اتحادیه های 
مختلــف صنعتــی و تجاری ایران شــرکت 

خواهند کرد.
هیات اتاق بازرگانی روســیه در ســفر به 
ایران، عالوه بر تهران، از استان های اصفهان 
و گیالن نیز بازدید خواهند داشــت تا ضمن 
دیدار با فعاالن اقتصادی اســتان های گیالن 
و اصفهــان، با ظرفیت های تجــاری مناطق 
یادشده و به ویژه کریدور شمال-جنوب آشنا 

شوند.

شورای رقابت رای داد؛
شرکت مخابرات به ارتکاب 
رویه ضد رقابتی محکوم شد

شورای رقابت در پانصد و نوزدهمین جلسه 
خود در ۱7 آبان ماه، شــرکت مخابــرات را به 

ارتکاب رویه ضدرقابتی محکوم کرد.
به گــزارش ایلنا از مرکز ملــی رقابت، پیرو 
وصول شکایت برخی از مشترکین در خصوص  
اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰9 شورای رقابت در 
۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱9 شورای 
رقابت مطرح و مورد رســیدگی قرار گرفت. بر 
همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت 
شرکت مخابرات ایران به دلیل  ارتکاب رویه ضد 

رقابتی صادر کرد.
گفتنی است موضوع جلســه ۵۰9 شورای 
رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴۶۶ مورخ 
۱۰ خرداد ۱۴۰۰ از ســوی شــرکت مخابرات 
ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن 

ثابت و اخذ آن از مشترکین بود. 
در ماده ۳ مصوبه جلسه ۴۶۶ شورای رقابت 
با موضوع »دســتورالعمل نحوه تنظیم هزینه 
ماهیانه تلفن ثابت« شــرکت مخابرات ایران 
موظف شده بود با استقرار نظام حسابداری بهای 
تمام شده، نظام خود را به نحوی اصالح کند که 
هزینه تمام شده هر یک از خدمات این شرکت به 
صورت مجزا و دقیق محاسبه شود و در صورت 
های مالی حسابرسی شــده این شرکت درج 

گردد.

معاون امور مجلس رئیس 
جمهور:

دولت الیحه ای برای تفکیک 
وزارت راه و شهرسازی در 

نظر ندارد
معاون امور مجلــس رئیس جمهــور با بیان 
اینکه دولــت الیحه ای برای تفکیــک وزارت راه 
و شهرســازی ندارد، گفت: منتظریم، هر زمانی 
طرح مجلس در این زمینه نهایی شد ما در دولت 

مطرح کنیم.
سیدمحمد حسینی معاون امور مجلس رئیس 
جمهور در گفت وگو بــا خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گفت: 
رئیس کمیسیون عمران مجلس این موضوع را به 
ما اعالم کردند، من نیز موضوع را با رئیس جمهور 
مطرح کردم، ایشان نیز گفتند هر زمانی که طرح 
مجلس در این زمینه نهایی شد به ما ارائه کنند تا 

در دولت مطرح کنیم.
وی افزود: به صــورت معمول زمانیکه طرحی 
در مجلس نهایی می شــود، یک نسخه از آن به ما 
ارائه می شود، ما نیز بالفاصله  نظر کارشناسی را از 
دستگاه ها اخذ و سپس در دولت مطرح می کنیم؛ 
تاکنون طرحــی در این زمینه به ما داده نشــده 

است.
معاون امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به 
این پرســش که آیا دولت الیحه ای برای تفکیک 
وزارت راه و شهرسازی به مجلس می دهد، توضیح 
داد: خیر؛ دولت الیحه ای  ندارد اما منتظر هستیم 
تا هر زمانــی طرح مجلس ابالغ شــد ما در دولت 
مطرح کنیم، طرح های مجلس در دولت خارج از 

نوبت بررسی می شود و جزو موارد فوریتی است.

دبیر ستاد حمایت از مشاغل 
خانگی:

مشکالت فنی به صدور 
مجوزهای خانگی لطمه زد

رئیس دبیرخانه ســاماندهی و توسعه مشاغل 
خانگی آمار و اطالعات مربوط بــه گزارش هیات 
مقررات زدایی در حوزه مجوزهای مشاغل و کسب 
و کارهای خانگی را تشریح و اعالم کرد: مشکالت 
فنی و ســاختاری درگاه صدور مجوزها به صدور 

مجوزهای خانگی لطمه زد.
به گزارش ایسنا، به نقل از دبیرخانه ساماندهی 
و توسعه مشــاغل خانگی، آزیتا همتیان با اشاره به 
اینکه از ۲8 بهمن ۱۴۰۰ مجوزهای رشته های ثبت 
محور )آنی( از درگاه ملی مجوزهای کســب وکار 
)G۴B( صادر شده اند اظهار کرد: بیشترین حجم 
مجوز  با اختالف حداکثری از بقیه دســتگاه های 
صادر کننده مجوز مشــاغل خانگی صادر شده و 
در این زمینه رتبه اول را کسب کرده ایم؛  می توان 
گفت برای اولین بار در خصوص صدور مجوزهای 
کســب و کار، مجوز آنی در حوزه مشاغل خانگی 

صادر شده است.
وی در پایــان گفت: ســامانه جدید مشــاغل 
خانگی در اسرع وقت با تکمیل مراحل صدور مجوز 
پشــتیبان نیز به طور کامل فعال خواهد شــد. لذا 
انتظار می رود درکنار تالش همکاران ما برای رفع 
مشکالت صدور مجوز و تسهیل آن برای مردم که 
روز به روز آمار مجوزهای ما در حال افزایش است، 
تمهیدات فنی و زیرساختی الزم نیز از سمت درگاه 
ملی مجوزها جهت پشــتیبانی بهتر از درگاه های 

تخصصی همه دستگاه ها صورت پذیرد.

نظارت بر طرح های اشتغال 
کشور در سه مرحله

با راه اندازی مرکز تماس طرح پایش اشتغال 
کشــور، ضمن نظارت بر طرح های اشتغال در 
سه مرحله پیامکی، تلفنی و میدانی، از انحراف 
منابع اختصاص یافتــه در این زمینه جلوگیری 

می شود.
به گزارش ایســنا، مرکز تماس طرح پایش 
اشتغال کشــور خرداد ماه امســال با همکاری 
شــرکت خدمات ارتباطی رایتل افتتاح شــد. 
هدف از راه اندازی این مرکــز تماس، نظارت بر 
اجرای طرح های اشتغالزای کشور ذیل »برنامه 
زیست بوم ملی اشتغال« و صحت سنجی اشتغال 
ثبت شده در »ســامانه ملی رصد« و نظارت بر 
نحوه تحقــق اهداف کمی و کیفی اشــتغال در 

سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور است.
در گذشــته با پرداخــت وام و تســهیالت 
اشــتغالزایی نظارتی بر فرآیند طرح ها صورت 
نمی گرفت و منابع عمدتــا دچار انحراف هزینه 
می شــد اما با راه انــدازی مرکز تمــاس پایش 
اشتغال، چند مرحله نظارت صورت می گیرد تا 

اشتغال واقعی رقم بخورد.
محمود کریمــی بیرانوند - معاون توســعه 
کارآفرینــی و اشــتغال وزارت کار ، در این باره 
می گویــد: مرکز ملی پایش اشــتغال کشــور، 
سیاست ها و برنامه های اشتغال را ذیل دبیرخانه 
شورای عالی اشتغال هدایت می کند و وظیفه آن 
ایجاد هماهنگی میان ســطوح مختلف نظارتی 
)پیامکی، تلفنی، میدانــی( و همچنین نظارت 
عملیاتی اجرای برنامه زیســت بوم ملی اشتغال 
است.وی می افزاید:طبق نظر استان ها، نظارت 
میدانی با همراهی مراکز مشاوره و کارآفرینی و 
همکاران اســتان ها آغاز خواهد شد که وظیفه 
نظارت بر اشــتغال ایجادی کل جامعه آماری را 

برعهده دارند.
آن طــور که معاون اشــتغال وزیــر کار می 
گوید:نظارت در ســه مرحله »صحت ســنجی 
پیامکی«، »صحت ســنجی تلفنی« و »نظارت 
میدانی« صورت می گیــرد و مهمترین بخش 
نظارت اشتغال، مرحله نظارت میدانی است که 

در پنج سطح انجام می شود.
وی می گوید: این مرکز موظف اســت کلیه 
طرح هــا را دو بــار در فاصله زمانی مشــخص، 
به صورت تلفنــی نظارت کنــد و اپراتور رایتل 
به عنــوان بــازوی ICT وزارت کار در کمک به 
دستگاه متولی اشتغال کشور نقش آفرینی می 

کند.

خبر

عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه خاطر نشــان کرد: ارز برای واردات آیفون 
۱۴ تخصیص داده نمی شود؛ و امروز هم کسانی که به صورت چمدانی یا مسافری اقدام 
به واردات این نوع گوشی می کنند نمی توانند آن را ریجستر کنند و مدت فعال بودن این 

مدل از تلفن همراه ۱۵ روزه تا یک ماهه است.
احسان بیات در گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه از تاکنون هیچ شرکتی به شکل قانونی 
اقدام به واردات آیفون ۱۴ نکرده است، گفت: ارز برای واردات آیفون ۱۴ تخصیص داده 
نمی شود؛ و امروز هم  کسانی که به صورت چمدانی یا مسافری اقدام به واردات این نوع 

گوشی می کنند نمی توانند آن را ریجســتر کنند و مدت فعال بودن این مدل از تلفن 
همراه ۱۵ روزه تا یک ماهه است.وی با اشــاره به دالیل ریجستر نشدن آیفون ۱۴ در 
کشور، تصریح کرد: آیفون ۱۴ را می توان مســافری وارد و در گمرک اظهار کرد؛ اما از 
آنجایی که شناسه کاال از سمت همتا ایجاد نشده نمی توان برای فعال سازی آن کد همتا 
دریافت کرد.عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه ادامه داد: اگر کمیته ریجستری 
در هفته پیشرو تشکیل جلسه بدهد بدون تردید بحث ریجستر شدن کاالهای باالی 
۶۰۰ دالر را مطرح خواهیم کرد.بیات با اشــاره به وجود تقاضا بــرای خرید برند اپل، 

گفت: متقاضی خرید این نوع گوشی ها در بازار زیاد است؛ برخی از فروشگاه ها به دلیل 
نوســان های نرخ ارز مدل های قدیمی ۱۲ و ۱۳ آیفون را که در بازار موجود است نگه 

داشته اند و متاسفانه قیمت آن افزایش پیدا کرده است.
وی تصمیم وزارت صمت برای وضع ممنوعیــت واردات کاالی باالی ۶۰۰ دالر را 
اشتباه دانست و افزود: ممنوعیت واردات موبایل های باالی ۶۰۰ دالر باعث نشد که ارز از 
کشور خارج نشود و این مدل گوشی با ارز قاچاق و در قالب کاالی قاچاق وارد کشور شد و 

در بازار به وفور این مدل  از گوشی ها موجود است.

هیچ شرکتی اقدام به واردات قانونی آیفون ۱۴ نکرده

مرکز آمــار ایــران در گزارشــی، شــاخص قیمت 
تولیدکننده در بخش های خدمات و صنعت در تابستان 
۱۴۰۱ را بر مبنای ســال پایه ۱۳9۵ بررســی کرد. تورم 
تولیدکننده یک شــاخص پیش نگر بــرای تورم مصرف 
کننده محســوب می شــود. در فصل تابســتان ۱۴۰۱، 
شــاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 7۵۰.9 بوده 
که نسبت به فصل قبل ۲.۳ درصد کاهش، نسبت به فصل 
مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( ۳۰.۱ درصد افزایش 
و در چهارفصل منتهــی به فصل جاری نســبت به دوره 
مشابه سال قبل )تورم ساالنه( ۴۰.۴ درصد افزایش داشته 
اســت.گروه اقتصادی/ کاهش ۱۴.8 واحد درصدی تورم 
فصلی تولیدکننده در بخش صنعت سیگنال وقوع رکود 
در این بخش خواهد بود. همچنین براساس این گزارش، 
در تابستان سال جاری، شاخص قیمت تولیدکننده برای 
بخش های مختلف خدمات ۵۶۰ بوده که نسبت به فصل 
قبل ۱۶.۲ درصد و نسبت به فصل مشــابه در سال قبل، 

۵۶.۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین تورم ساالنه بخش خدمات که مقایسه چهار 
فصل منتهی به فصل جاری، نســبت به دوره مشابه سال 
قبل است، نشــان می دهد که شــاخص قیمت های این 
بخش ۴9.7 درصد رشد داشته اســت. در فصل تابستان 
۱۴۰۱ نســبت به بهار، تورم بخش خدمــات ۲.۴ درصد 

افزایش داشته است.
     رکود تورمی چگونه پدیدار شد؟

احسان سلطانی، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به 
اینکه از مدت ها قبل معلوم بود که رکود تورمی در اقتصاد 
ایران با تشدید همراه می شــود، اظهار داشت: »قیمت ارز 
با افزایش 9 برابری روبرو شده است و شاخص های قیمتی 
مواد غذایی طی این چند ســال اخیر، رشــد 8 برابری را 

تجربه کرده اند، درحالی که حقوق و دستمزد ها به صورت 
متوسط ســه برابر شــده اند. در چنین حالتی به صورت 
طبیعی رکود رخ می دهد. مســئله پیچیده ای نیست که 

نشود آن را پیش بینی کرد.«
وی افزود: »از چند سال گذشته، همواره کارشناسان با 
توجه به افزایش تورم، وقوع رکود تورمی را متذکر شده اند، 
اما در این ســال ها دولت های مختلف بــه هیچ عنوان به 
هشدار های کارشناســان توجه نکردند. طبیعتاً در حال 
حاضر که طی ده روز اخیر قیمت ارز بــا افزایش ۲۰ تا ۲۵ 
درصدی روبرو شده، ولی حقوق و دستمزد ها ثابت مانده 

است ما با رکود بیشتری روبرو خواهیم شد.«
     شرایط قدرت خرید مصرف کننده روز به روز 

کاهش پیدا می کند
ســلطانی گفــت: »در این شــرایط قــدرت خرید 
مصرف کننده روز بــه روز کاهش پیدا می کند. طبیعتاً در 
چنین شرایطی سطح عمومی تقاضا در اقتصاد با کاهش 
روبرو شده و عرضه نیز به تبع آن پایین می آید. زیرا در بازار 
مشتری برای خرید کاال به صورت معنادار  وجود ندارد. از 
سوی دیگر مدام مشاهده می کنیم که برخی از کارشناسان 
و مســئوالن دولتی اعالم می کنند فنر نرخ ارز در حال در 
رفتن اســت یا به نوعی در رفته. طی این دو دهه همواره ما 
هر چند سال با یک شوک قیمتی ارزی روبرو بوده ایم.«این 
کارشناس مســائل اقتصادی اضافه کرد: »نباید هر چند 
ســال یک بار ما با پدیده جهش نرخ ارز روبرو باشیم. زیرا 
مسئوالن دولت های مختلف با توجه به امکانات و منابعی 
که کشور در اختیار دارد می توانســتند کشور را به خوبی 
اداره کنند، اما با توجه به سوء مدیریت ها و ناکارآمدی هایی 
که وجود دارد، وضعیت کشــور به این روز افتاده است. از 
سویی، متاسفانه به نظر می رسد که این رکود تورمی روز 

به روز با افزایش و شــدت بیشــتری مواجه خواهد شد و 
تمامی نشانه ها نیز حاکی از آن است که اراده ای برای تغییر 

وضعیت موجود وجود ندارد.«
     تبعات این رکود کامالً مشخص است

ســلطانی ادامه داد: »تبعــات این رکود نیــز کاماًل 
مشخص است؛ از یک ســو ما با کاهش قدرت خرید مردم 
روبرو هستیم که ناشــی از نابرابری میزان افزایش تورم و 
شاخص هایی مانند نرخ ارز در برابر افزایش ساالنه حقوق 
و دستمزد است، از ســوی دیگر با وقوع چنین پدیده ای 
تقاضا در بازار با کاهش روبرو می شــود کــه این موضوع 
باعث تعطیلی دومینو وار واحد های تولیدی و همچنین 
کارخانجات را به دنبــال دارد که به تبــع آن نیز بیکاری 
گسترده را رقم خواهد زد. بنابراین تا زمانی که این چرخه 
وجود دارد، وضع اقتصادی کشــور با وخامت بیشــتری 

نسبت به سال پیش از آن مواجه است.«

این تحلیلگــر اقتصادی با اشــاره به اینکــه عماًل در 
دهه های اخیر دولت های مختلف نتوانســتند اقدامی در 
جهت روبراه کردن اوضاع اقتصادی کشــور انجام دهند، 
بیان داشت: »شما ترکیه را در قیاس با کشورمان نگاه کنید 
که طی ده سال اخیر با چه رشــدی مواجه شده و توانسته 
درآمد های هنگفــت ارزی را از راه های مختلفی کســب 
کند، در حالی که ما طی این ده ســال با پدیده فرسودگی 
اقتصادی و زیرساخت های کشور روبرو هستیم. به عنوان 
مثال در بحث حمل و نقل عمومی ما به هیچ عنوان نسبت 
به نوسازی و یا تجهیز ناوگان چه مترو و چه اتوبوس اقدام 
نکرده ایم. در همه زمینه های اقتصادی نیز چنین وضعی 
وجود دارد، بنابراین با فرســودگی اقتصادی و مستهلک 
شدن زیرساخت های کشــور این رکود از گذشته شدت 
بیشــتری پیدا خواهد کــرد و می تواند تبعات بســیار 

جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.«

مملکت تبعات جبران ناپذیر رکود را بررسی کرد
هشدار تعطیـلی دومینـو وار واحد های تولیـدی و کارخانجـات 

رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق ایران گفت: در دنیا بنگاهی 
که به انتخاب تکنولوژی دوست دار محیط زیست متعهد باشد، مورد اقبال است و 
اکنون نگاه، مطالبه گر است و بنگاه ها وظیفه دارند و در قبال جامعه محلی، ملی و 
حتی جهانی مسئول هستند و این نگاه را در کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق 

بازرگانی دنبال می کنیم.
محمود اولیایی در همایش نکوداشت مسئولیت پذیران اجتماعی گام اول 
توســعه در اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: اســتان کرمان در همه حوزه های 
اجتماعی و اقتصادی پیشتاز بوده و همکاران اتاق کرمان از موثرترین افراد در اتاق 
بازرگانی ایران هستند.وی در ادامه سخنانش بیان کرد: حکمرانی مطلوب دارای 
سه رکن حاکمیت، مردم و بنگاه ها است که در نگاه نخست مسئولیت اجتماعی 
بنگاهی، موضوعات خیریه به نظر می آید اما موضوع وســیع تر اســت و از دهه 
9۰ این نگاه متفاوت تر شده و مفهوم جدیدی در حوزه بنگاه داری و مسئولیت 
اجتماعی پدیدار شده است.اولیایی تصریح کرد: پائین ترین سطح مسئولیت 
اجتماعی بنگاه ها، ایجاد اشــتغال و ارائه خدمت موردنیاز جامعه است و سطح 
باالتر رعایت الزامات قانونی است؛ الیه باالتر در هرم مسئولیت اجتماعی، رعایت 
موضوعات اخالقی است و بنگاه ها عالوه بر کسب و کار اقتصادی و رعایت قانون، 

باید اخالق مدار باشند و برترین سطح مسئولیت های اجتماعی امور بشردوستانه 
در ســطح جامعه، ملی و بین المللی است.رئیس کمیســیون مسئولیت های 
اجتماعی اتاق ایران گفــت: در نگاه امروز این اســت خدمت بــه جامعه جزو 
مسئولیت های بنگاه هاســت و بنگاه هایی که به اجتماع توجه کرده و در حوزه 
های مدرسه سازی، محیط زیست و ... خدمت کرده و حساس هستند تا آسیب 
های کاری که انجام می دهند به حداقل برسد، بیشتر مورد اقبال مردم قرار می 
گرند.وی اظهار کرد: در هشت سال اخیر این رویکرد نیز در دنیا پیشتر رفته و می 
گوید بنگاهی که به انتخاب تکنولوژی دوست دار محیط زیست متعهد باشد، 
مورد اقبال است و اکنون نگاه، مطالبه گر است و بنگاه ها وظیفه دارند و در قبال 
جامعه محلی، ملی و حتی جهانی مسئول هســتند و این نگاه را در کمیسیون 

مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی دنبال می کنیم.
اولیایی با اشاره به اینکه تالش داریم فعاالن اقتصادی را به همکاری در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی تشویق کنیم، گفت: اگر بنگاه های اقتصادی و سازمان 
های مردم نهاد همکاری موثر داشته باشند، دو بال حکمرانی را تقویت می کند؛ 
اینکه حاکمیت تمام حوزه ها را تحت کنترل بگیرد و وارد عمل شود، ندارد و در 

همه جا بنگاه ها و مردم پای کار هستند.
وی در پایان بیان کرد: کمیســیون مســئولیت اجتماعی اتــاق کرمان از 

کمیسیون های استانی موفق است.

رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق ایران:
بنگاه ها وظیفه دارند در قبال جامعه محلی و ملی مسئول باشند

ـ شماره ۱۱89             شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ -۱7 ربیع الثانی ۱۴۴۴ - ۱۲  نوامبر ۲۰۲۲ - سال ششم  صنعت و خودرو۶

نوید جدید برای توسعه صادرات محصوالت دانش بنیان
رییس مرکز شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان با اشاره به چالش های شرکت های دانش بنیان برای صادرات 
محصوالت خود در حوزه اخذ استانداردها و مجوزهای تایید صالحیت، گفت: 
در صورتی که مرکز ملی تایید صالحیت ایران به عضویت اتحادیه بین المللی 
تایید صالحیت آزمایشگاهی »آی لک« )ILAC( درآید، استانداردهای ملی 

که نظام تایید صالحیت صادر می کند، اعتبار بین المللی خواهند یافت.
رضا اسدی فرد در گفت وگو با ایســنا، در خصوص اتحادیه بین المللی تایید 
صالحیت آزمایشــگاهی »آی لک« )ILAC(، گفت: آی لک یک کنوانسیون 
بین المللی است که بر اساس آن نتایج آزمایش هایی که در کشورهای عضو این 

کنوانسیون هستند، دارای اعتبار خواهد بود.
وی اظهار کرد: بر این اســاس اگر کشــورها عضو این کنوانســیون شوند، 
آزمایشگاهی که دارای استاندارد ۱7۰۲۵ باشد، تستی را اجرایی کند، نتایج آن 

تست معتبر خواهد بود.
اســدی فرد با بیان اینکه ایران عضو این کنوانسیون نیست، ادامه داد: مرکز 
ملی تایید صالحیت ایران که هم خانواده سازمان استاندارد ایران است، تاکنون 
اقدامی برای عضویت در کنوانســیون »آی لک« نکرده بــود، به همین دلیل 

استانداردی که آزمایشگاه های ما صادر می کنند، اعتبار بین المللی را ندارد.
رییس مرکز شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان معاونت عملی، فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان، خاطر نشان کرد: از این رو اگر شرکت دانش بنیانی بخواهد 
محصوالت خود را صادر کند، باید در کشــور مقصد، هزینه هــای زیادی را به 

صورت ارز بپردازد تا تست های الزم را انجام دهد.
اسدی فرد اضافه کرد: بر این اســاس مرکز تایید صالحیت ایران در تالش 

است تا به عضویت این کنوانســیون درآید و در صورتی که این امر محقق شود، 
اســتانداردهای ملی که نظام تایید صالحیت صادر می کند، اعتبار بین المللی 

خواهند یافت.
وی با تاکید بر اینکه این امر به ویژه در تجــارت خارجی )واردات و صادرات( 
کمک بسیار بزرگی به شرکت ها خواهد بود، اظهار کرد: عضویت نهادی از ایران 
در این کنوانسیون منجر به تسهیل در امر تجارت و همچنین کاهش هزینه های 

تجارت خواهد شد.
اســدی فرد در خصوص شــرایط عضویت مرکز تایید صالحیت ایران در 
کنوانسیون »آی لک« با بیان اینکه این مرکز نیاز است تا یکسری از شرایط از نظر 
نیروی انسانی و سوابق آن را در ممیزی آزمایشگاه ها در استاندارد ۱7۰۲۵ فراهم 
کند، یادآور شد: عالوه بر اینها نیاز است تا هزینه هایی را پرداخت کند تا در نهایت 

بتواند این عضویت را اخذ کند.
رییس مرکز شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی، عضویت ایران 
در »آی لک« را یک نیاز جدی آزمایشگاه های کشور دانست و گفت: ما بارها این 

مساله را منعکس کردیم، ولی متاسفانه این امر محقق نشده است.
به گفته وی، مرکز تایید صالحیت هر کشــوری معموال ساختار NGO و 
مردم نهاد دارد و این مراکز مردم نهاد می توانند برای عضویت در این کنوانسیون 
اقدام کنند.به گزارش ایسنا، شرکت های دانش بنیان به منظور صدور محصوالت 
خود نیازمند اخذ تاییدیه های بین المللی در خصوص صالحیت محصوالت خود 
هستند که صدور این تاییدیه ها در ایران به دلیل عدم پیوستن به کنوانسیون 
»آی لک« )ILAC( مقدور نیســت؛ از این رو مرکز ملی تایید صالحیت ایران 
در این زمینه گام هایی را برداشته است و به گفته دکتر محمود هاشمی، رییس 

این مرکز، در سال ۱۴۰۲ مرکز ملی تایید صالحیت ایران به عضویت کنوانسیون 
بین المللی »آی لک« در خواهد آمد.

از جمله وظایف این مرکز می تــوان به ارزیابی »آزمایشــگاه های آزمون و 
کالیبراسیون براســاس اســتاندارد ISO/IEC ۱7۰۲۵ و دستورالعمل ها و 
 ISO ضوابط مربوط«، »آزمایشگاه های تشــخیص طبی بر اساس استاندارد
۱۵۱89«، »آزمایشــگاه های ارائه دهنده آزمون کفایت تخصصی براســاس 
اســتاندارد ISO/IEC17043« و »تهیه کنندگان مواد مرجع بر اســاس 

ISO/IEC17034« اشاره کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف خاطر نشان کرد: عدم تبلیغ برای 
فرش ایرانی در بازارهای خارجی باعث شده اســت که نتوانیم محصول خود را در 
بازارهای جهانی عرضه کنیم؛ فرش شناســنامه ایران است و اقالم دیگر صادراتی 
ما مانند پسته و زغفران به کشــورهای دیگر مانند اسپانیا می روند و بعد از فرآوری 
و بسته بندی به نام آن کشور عرضه می شوند اما فرش را نمی توانند بسته بندی و با 
نام کشور خود عرضه کنندمسعود سپهرزاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، 
از رکود 8۰ درصدی در بازار فرش دســتباف خبر داد و گفت: فرش دستباف یک 
کاالی صادراتی است و نوســان های اخیر نرخ ارز بر میزان فروش ما تاثیر مستقیم 
گذاشته است.وی با بیان اینکه 7۰ درصد از مواد اولیه بافت فرش دستباف وارداتی 
است، گفت: بازار شناور شده است و فروشندگان نمی توانند خریداران را قانع کنند 

که روزانه قیمت فرش تغییر می کند. در این بازار فروشنده نیز تمایلی برای فروش 
کاال ندارد چراکه جنسی که فروخته است را باید دوبرابر نرخی که فروخته خریداری 
و جایگزین کند.این فعال صنفی با اشاره به کاهش تقاضا برای خرید فرش ایرانی از 
سوی مشتریان خارجی، گفت: فروشنده اگر جنس خود را نفروشد چگونه می تواند 
هزینه های مانند بیمه، مالیات و حقوق پرســنل خود را تامین کند؟ جوانی که به 
امید به سرکار آمده است اگر اخراج شــود به کف خیابان می رود و مطالبات خود را 
بیان می کند؟وی در پاسخ به این پرســش که به چه علت بازار خود را در بازارهای 
خارجی از دست دادیم، اذهان کرد: عدم تبلیغ برای فرش ایرانی در بازارهای خارجی 
باعث شده است که نتوانیم محصول خود را در بازارهای جهانی عرضه کنیم؛ فرش 
شناسنامه ایران است و اقالم دیگر صادراتی ما مانند پسته و زغفران به کشورهای 

دیگر مانند اسپانیا می روند و بعد از فرآوری و بســته بندی و به نام آن کشور عرضه 
می شوند اما فرش را نمی توانند بسته بندی و با نام کشور خود عرضه کنند از این رو 
شرایط بازار ما اینگونه است.سپهرزاد با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی مالیات در هر 
سال، تصریح کرد: ســازمان امور مالیاتی به رکود حاکم بر بازار توجه ندارد و فقط 
می خواهد که از مودیان مالیات دریافت کند. مالیات ستانی به یک منبع بزرگ برای 

درآمد دولت تبدیل شده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف، تصریح کرد: امروز شرایط اجتماعی 
کشور به سمتی رفته است که همزمان حق با مصرف کننده و تولیدکننده است از 
یک ســو  مصرف کننده توان خرید اجناس با این قیمت ها را ندارد و از سوی دیگر 

تولیدکننده نمی تواند کاالی نهایی را با نرخ کم تولید کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف خبرداد:
رکود ۸0 درصدی در بازار فرش دستباف
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واردات محموله جدید 
»سرم« و »آنتی بیوتیک« به 

کشور
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اعالم 
کرد عالوه بر افزایش ماهانه 7 میلیون آنتی بیوتیک 
و ۱۶ میلیون واحد ســرم در کشور، ۳ میلیون آنتی 
بیوتیک و ۶۰۰ هزار واحد ســرم نیز برای رفع نیاز 

کنونی وارد کشور می شود.
به گــزارش وبــدا، بهــرام عین اللهــی گفت: 
با افزایش حجــم تولیــد داخلــی دارو، در تولید 
آنتی بیوتیــک به مــرز 7 میلیــون واحــد در ماه 

رسیده ایم.
وی افزود: عــالوه بر این برای رفــع  نیاز کنونی 
کشــور  ۳ میلیون واحد داروی آنتی بیوتیک جدید 

نیز وارد کشور خواهد شد.
عین اللهی با اعالم این که میزان تولید ســرم به 
ماهانه ۱۶ میلیون واحد در ماه رسیده است، یادآور 
شد: افزون بر این  ۶۰۰ هزار واحد سرم در چند روز 

آینده وارد کشور  خواهد شد.

وزیر رفاه عنوان کرد؛
میز کار مدیران به میز 
خدمت مردم تبدیل شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش بهره وری 
را رویکــرد اصلــی مدیریت شــرکت های اقتصادی 

زیرمجموعه این وزارتخانه عنوان کرد.
ســیدصولت مرتضــوی، در نشســت 
بــا مدیران عامــل شــرکت های صنعت 
پتروشــیمی تابعــه وزارت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعی اظهار داشــت: امــروزه در 
جغرافیای جمهوری اســالمی هیچ ثوابی 
باالتر از خدمت به مردم نیســت.وی، یکی از 
راه حل های بهبود معیشــت مردم را ایجاد 
و توسعه اشتغال در کشــور دانست و افزود: 
خدمت به مردم باید اثرش در سفره زندگی 
مردم محســوس و ملموس شود.مرتضوی 
با تأکید بر توسعه شــفافیت و فسادستیزی 
گفت: میز کار مدیران را باید به میز خدمت به 
مردم تبدیل کنیم.وی تصریح کرد: پیگیری 
مطالبــات دولتی شــرکت های اقتصادی 
از وزارتخانه هــای مختلف در دســتور کار 
قرار دارد.وزیر رفاه شــرکت های اقتصادی 
زیرمجموعه این وزارتخانــه را اموال مردم 
دانست و بر رفع موانع تولید با رایزنی و تعامل 

با دستگاه های اجرایی کشور تأکید کرد.

سردار محمد قنبری خبر داد:
کشف ۷۰ درصدی جرایم 

سرقت در کشور
رئیس پلیس آگاهــی فراجا گفت: طی 7 
ماه امســال بیش از 7۰ درصد از انواع جرایم 

سرقت در سطح کشور کشف شده است.
سردار محمد قنبری با اشــاره به اقدامات 
موثر پلیس آگاهی در کشف جرایم به خصوص 
در حوزه ســرقت اظهار کرد: طی 7 ماه امسال 
بیش از 7۰ درصــد از انواع جرایم ســرقت در 

سطح کشور کشف شده است.
وی با بیان اینکه یکــی از اولویت های ما کم 
کردن فاصله بین کشــف تا وقوع جرایم است 
که به صورت قابل توجهی آن را کاهش داده ایم، 
افزود: این عملکــرد موفق در بســتر اجرای 
طرح های پیشــگیرانه و همچنین پاکسازی 
نقاط آلوده و جرم خیز و دستگیری سارقان به 
دست آمده اســت.رئیس پلیس آگاهی فراجا 
آمادگی پلیس آگاهی در اجرای ماموریت های 
محوله را بسیار مطلوب توصیف و خاطرنشان 
کرد: کشف علمی جرایم و ســرعت و دقت در 
پیگیری کشف پرونده ها از جمله اولویت های 
ماموریتی پلیس آگاهی است.وی با بیان اینکه 
امروز پلیــس با اســتفاده از آخرین تجهیزات 
و امکانات کشف جرایم و اشــراف اطالعاتی، 
تحــرکات مجرمان در ســطح جامعه را تحت 
نظارت و رصــد دارد، به مجرمان هشــدار داد: 
در صورت ارتکاب جرم، منتظــر اقدام قاطع و 
سریع پلیس باشند و مطمئنا در زمان کوتاهی 

دستگیر و به دست قانون سپرده خواهند شد.

ســخنگوی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
اطمینان داریم بــا افزایش ظرفیت داخلی تولیــد آنتی بیوتیک و 
ورود محموله پشــتیبان جدید، بازار این محصول حداکثر تا پایان 

آبان به نقطه اشباع خواهد رسید.
پدرام پاک آیین بــه ایرنا گفت: بــا توزیع نخســتین محموله 
وارداتی حاوی یک میلیــون آنتی بیوتیک، منحنی تامین این دارو 
شــیب مثبت پیدا کرد. با این حال وزارت بهداشت با هدف اشباع 

بازار در تدارک واردات ســه میلیون آنتی بیوتیــک دیگر از هند به 
ایران است.

وی افزود: برخی شــرکت های دارویی برای پاسخ به نیاز ناشی 
از آنفلوانــزای زودرس، ظرفیت تولید آنتی بیوتیــک خود را با کار 
ســه نوبته تا ۲ برابر افزایش داده اند که مجموع حجم تولید آنها به 

هفت میلیون واحد در ماه می رسد.
سخنگوی وزارت بهداشت به مدیریت چالش نقدینگی صنعت 

دارو از طریق مصوبه جدید بانک مرکزی برای اعطای تسهیالت به 
شــرکت های تولیدکننده و تصویب کاهش ارزش افزوده گمرکی 
مواد اولیه دارویی از 9 به یک درصد اشاره کرد و افزود: مجموع این 
اقدامات با هدف افزایش ظرفیت تولید دارو انجام شده اما سیاست 
وزارت بهداشــت، حمایت از تولید با اولویت تامین است؛ از این رو 
هرگاه میزان تولید زیر منحنــی تقاضا قرار گیرد، راهکار واردات را 

برخواهیم گزید.

رییس ســازمان غذا و دارو درباره چرایی کمبود ســرم، 
برخی اقالم آنتی بیوتیک و مســکن ها و اقدامات انجام شده 
در جهت تسهیل دسترسی به این اقالم در فصل سرد سال، 
توضیح داد و گفت: پیش بینی این است که با افزایش تولید و 
واردات که انجام می شود، ظرف یکی دو هفته آینده مبحثی 
به عنوان کمبود آنتی بیوتیک نداشــته باشیم.سیدحیدر 
محمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره چرایی کمبود سرم در 
کشور و اقدامات انجام شده در جهت تامین نیاز بازار و تسهیل 
دسترسی بیماران، گفت: از ســال 99 به دنبال شیوع کرونا و 
بروز پیک های این بیماری، مصرف سرم در کشور مقداری باال 
رفت؛ به طوری که در سال 99 و قبل از شیوع کرونا، میانگین 
مصرف سرم در کشور ماهانه حدود ۱۰میلیون عدد بود؛ این 
درحالیست که در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر پیک های ناشی از 
کرونا به یکباره و ابتدا این میزان مصرف به ۱۴ تا ۱۵ میلیون 
عدد رسید و نهایتا هم اواخر سال ۱۴۰۰ مصرف سرم به بیش 

از ۱۶ میلیون عدد در ماه رسید.
      چرایی کمبود آنتی بیوتیک

رییس ســازمان غذا و دارو همچنین در پاسخ به سوالی 
درباره کمبودهای آنتی بیوتیک در کشور و علل آن نیز گفت: 
میزان کمبودهای آنتی بیوتیک مقداری در مهر ماه و اوایل 
آبان ماه افزایشی بود و این موضوع تحت تاثیر مشکالتی نظیر 
مالیات بر ارزش افزوده و همچنین چالش نقدینگی صنعت و ... 
ایجاد شد. البته مالیات بر ارزش افزوده که قبال 9درصد با ارز 
نیمایی بود با دستور معاون اول رییس جمهور برای کاالهای 
اساسی و دارو به یک درصد کاهش یافت.وی در این باره افزود: 
با اصالح ارز ترجیحی برای دارو و رفع شــدن این مشکالت و 
تسهیالتی که شــورای پول و اعتبار برای دارو مصوب کرد، 
این مشکالت مرتفع شده و تقریبا یک هفته  است که شیب 
کمبودهای آنتی بیوتیک در کشور نزولی است و پیش بینی 
این اســت که ظرف چند هفته آینده به شــدت کمبودها 
کاهش یابد؛ مگر کمبودهایی که مشکل جهانی داشته باشند؛ 
چراکه برخی از اقالم در سطح جهانی کمبود دارند و ممکن 
است تولید داخل آن را هم نداشته باشیم.محمدی ادامه داد: 
اقالمی که تولید داخلی شان موجود باشد و مشکلی نداشته 
باشند، قطعا اولویت ما حمایت از تولید داخلی است و اگر جایی 

تولیدکننده به مشکلی برخورد و نتواند تامین کند، بالفاصله 
واردات را انجام می دهیم تا مشکل تولید کننده رفع شود.

      آنفلوآنــزای زودرس و افزایــش مصرف 
آنتی بیوتیک، استامینوفن و ایبوبروفن

رییس ســازمان غــذا و دارو دربــاره آنتی بیوتیک های 
خوراکی هم گفت: بــه دلیل ظهور زودهنــگام آنفلوآنزا در 
این حوزه مشکالتی ایجاد شد. طی دو سال گذشته به دلیل 
کرونا و مراعات بهداشتی و استفاده از ماســک و ...، آنفلوآنزا 
چندان نتوانست نفوذ کند و کرونا غالب بود. امسال با توجه به 
کاهش سطح رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده کمتر 
از ماسک، مشکل مربوط به آنفلوآنزا حدودا دو ماه زودتر بروز 
کرد و ذخایر آنتی بیوتیک کشور پیش بینی این آنفلوآنزای 
زودرس را ندیده بود و این کمبود مقداری ملموس شد. به این 
ترتیب مصرف آنتی بیوتیک های خوراکی و حتی استامینوفن 

و ایبوبروفن به عنوان درمان های حمایتی به شدت باال رفت.
      فعالیت ســه شــیفت صنعت برای تولید 

آنتی بیوتیک و ُمسکن ها
وی در این باره افزود: البته به دنبال اقدامات انجام شــده 
تامین این اقالم بسیار باال رفته و شرکت های داروسازی تولید 
را افزایش داده اند و در حال حاضر به درخواست سازمان غذا و 
دارو صنعت به صورت سه شیفت در حال تولید است. این نوید 
را می دهیم که ظرف یکــی - دو هفته آینده کمبودهای این 

اقالم نیز رفع شود.
رییس سازمان غذا و دارو همچنین گفت: در مجموع در 
حوزه داروهای مسکن و سایر داروهای حمایتی و ضد درد نیز 
تولید باال رفته و این اقالم مقداری مشکل قیمت داشتند که 
قیمت آنها اصالح و ابالغ شد و ظرف مدت کوتاهی و تا پایان 
ماه جاری مشکل کمبود آنها رفع می شود.وی درباره میزان 
تولید آنتی بیوتیک در کشور نیز گفت: تولید آنتی بیوتیک 
در تابستان به زیر دو میلیون رسیده بود و این مقدار االن به 
حدود چهار میلیون رســیده و پیش بینی این است که این 
عدد را تا پایان ســال به هفت میلیون عدد در ماه برسانیم. 
در بهار مجدد مصرف این اقالم کاهش می یابد و شرکت ها 
مقداری از تولید را ذخیره می کنند؛ چراکه تاریخ انقضای این 
اقالم حداقل دو سال است و به این ترتیب شرکت ها معموال 

برای شهریور به بعد از دپو الزم این اقالم برخوردارند.رییس 
سازمان غذا و دارو افزود: معموال شــش ماه نیاز کشور را در 
آنتی بیوتیک ها و داروهای حمایتی و خارج از نسخه داریم؛ 
اما ظهور زودهنگام آنفلوآنزا باعث کمبود مقطعی برخی از 
این اقالم شد که با همت صنعت دارو و بخشی هم با واردات، 
مشکل مرتفع شد.وی تاکید کرد: در مجموع پیش بینی این 
است که با افزایش تولید و واردات که انجام می شود، ظرف 

یکی دو هفته آینده مبحثی به عنوان کمبود آنتی بیوتیک 
نداشته باشیم.

رییس سازمان غذا و دارو همچنین به برخی کمبودهای 
دارویی تحت تاثیر تحریم ها اشــاره کرد و به ایســنا گفت: 
دلیل اصلی یــک ســری از کمبودها نیز تحریم اســت؛ با 
همکاری وزارت خارجه و مجامع بین المللی در تالشــیم تا 

محدودیت های دسترسی به این داروها نیز رفع شود.

رییس سازمان غذا و دارو اعالم کرد
تولید سه شیفت آنتی بیوتیک و ُمسکن ها در کشور 

کمبود دارو در این روزهــا در ایران به یک مســاله جدی 
تبدیل شده است. سازمان بهداشت جهانی می گوید بسیاری از 
کشورهای دنیا هم با کمبود دارو مواجه هستند؛ از کشورهای 
ثروتمند مثل انگلیس و استرالیا تا کشــورهایی با درآمد کم یا 

متوسط مثل هند و کشورهای آفریقایی.
فصل سرما فرا رسیده اســت و کلینیک ها پر از بیمار است. 
بیمارانی که به امید گرفتن نســخه پیــش دکتر متخصص یا 
عمومی می روند اما نمی توانند نســخه های خود را تبدیل به 
دارو کنند. داستانی که این روزها پزشکان کودک با آن مواجه 
شده اند.سرما، مدرسه و جمع دوســتان می تواند چند عامل 
ساده برای خالی شدن کالس ها در مدارس باشد. به طوری که 
از یک کالس ۲9 نفره فقط 9 نفر در کالس حاضر می شــوند. از 
شربت های تب بر گرفته تا چرک خشکن ها و صد البته تزریقی 
ها برای کــودکان در کم ترین تعداد ممکن فقــط در برخی از 
داروخانه ها پیدا می شود.بحران وقتی به کمبود داروهای ساده 
همچون آنتی بیوتیک های کودکان رســید، وزارت بهداشت 
تصمیم گرفت برای رفع کمبود، دست به واردات بزند و محموله 

۵۰ تُنی داروهای آنتی بیوتیک از کشور هند وارد کرد.
با این حال ایروان مسعودی اصل بازرس کل امور بهداشت 
و درمان سازمان بازرسی کل کشور، گفته: جمع بندی و نتایج 
بررسی های بازرســی کل امور بهداشــت و درمان در مرکز و 
همچنین بازرسی کل استان های ســازمان نشان می دهد که 

مردم از کمبود دارو و افزایش پرداخت از جیب گالیه دارند.
کمبود دارو در ایران اکنون به داروهای تولید داخل رسیده 
است، موضوعی که در کوران کرونا در میانه پیک پنجم با کمبود 
سرم و برخی از آنتی بیوتیک ها همچون آزیترومایسین خود را 
نشــان داد.افزایش مصرف برای تزریق داروی رمدسیویر برای 
بیماران کرونایی و هم زمان تعطیلی برخی خطوط تولیدی از 
جمله دالیل کمبود سرم در کشور اعالم شد. اکنون موج های 
کرونا فروکــش کرده اســت، اما برخی کمبودهــای دارویی 
همچنان بر سر جای خود باقی مانده اند؛ همچنان کمبود سرم 
وجود دارد، داروهای بیهوشی در بیمارستان ها سهمیه بندی 
شــده و کمبود دارو به آنتی بیوتیک های مخصوص کودکان 

رسیده است.
طرح دارویار با هدف تسهیل دسترسی به دارو از ۲۳ تیرماه 
اجرا شد. مسووالن وزارت بهداشــت وعده دادند با اجرای این 
طرح کمبودهای دارویی در بازه زمانی دو تا سه ماهه، به حداقل 
کاهش یابد؛ وعده ای که پس از حدود چهار ماه از اجرای جراحی 
بزرگ حوزه دارویی ایران، نه تنها محقق نشــد، بلکه از ابتدای 
فصل پاییز و سرد شدن هوا، آنتی بیوتیک های کودکان که ایران 
تولیدکننده است با بحران مواجه شده؛ اخیرا نیز نایب رییس 
انجمن داروسازان از کمبود شربت های استامینوفن، بروفن و 

دیفن هیدرامین برای کودکان هم ابراز نگرانی کرده است.
غیر از این اقالمی نظیر سرم های تزریقی، ریتالین، برخی 

داروهای درمان سرطان و ... هم در داروخانه ها پیدا نمی شود.
البته کمبود دارو به این هفته ها و چند ماه ختم نمی شــود 
بلکه سالهاست بیماران مبتال به سرطان، بیماران خاص و نادر به 

سختی می توانند داروهای خود را آن هم با قیمت باال پیدا کنند.
داروها عناصر حیاتی مراقبت های بهداشــتی هســتند 
و دسترســی به داروها یک حق اساسی بشر اســت. سازمان 
بهداشت جهانی داروهای ضروری را این گونه تعریف می کند 
که »داروها نیازهای بهداشتی اولویت دار جمعیت هر کشور را 
برآورده می کنند« با این حال، مشکالت همیشگی کمبود دارو، 
چالش های مهمی را برای سیســتم مراقبت های بهداشتی به 

همراه دارد.
     چرا ایران با کمبود آنتی بیوتیک مواجه شد؟

رئیس اتحادیــه واردکننــدگان دارو می گویــد یکی از 
اصلی ترین دالیل کمبود آنتی بیوتیک در روزهای گذشــته، 
تغییر الگوی مصرف دارویی مــردم در دوره کرونا بود: تا جایی 
که من در جریان هستم، یکی از شــرکت های تولیدکننده با 
توجه به اینکه در بازار مصرفی وجود نداشــت، مجبور شــد به 
دلیل گذشت تاریخ مصرف، آنتی بیوتیک های تولید خود را از 
بین ببرد، اما در ماه های گذشته ما در کنار کرونا، شاهد افزایش 
دیگر بیماری های مســری نیز بودیم که این مسئله به افزایش 
تقاضا برای آنتی بیوتیک منجر شــد و با توجه به اینکه برخی 
شرکت ها در ماه های گذشته میزان تولید خود را کاهش داده 

بودند، کمبودهایی در بازار مشاهده شد.
     کدام کشــورها در جهان با کمبود دارو مواجه 

هستند؟!
البته ایران در تجربه کمبود داروهای ضروری تنها نیست. 
در واقع، کشورهای سراسر جهان اخیراً شاهد موجی از کمبود 
دارو برای درمان بیماری هایی مانند HIV و دیابت بوده اند که به 

گفته پزشکان می تواند سالمت بیمار را تهدید کند.
     استرالیا

طبق بیانیه اخیر دولت استرالیا، با کمبود داروی دیابت نوع 
۲ احتماالً تا پایان ســال روبرو است. این کمبود به دلیل تجویز 
گسترده این دارو برای مدیریت بحران چاقی است، بحرانی که 

یکی از عوامل ابتال به دیابت نوع ۲ را افزایش می دهد.
البته گزارش های مشــابهی از کشــورهای اروپایی مانند 
بلژیک هم در این زمینه منتشر شده که دلیلی مشابه به استرالیا 

را دارد.
     ویتنام

ویتنام یکی دیگر از کشــورهایی اســت که با کمبود دارو 
در بیمارســتان های خود روبرو اســت. داروهای بیهوشــی و 
پروتامین سولفات رو به اتمام است که در صورت نبود این دارو 

جراحی های آینده قلب در این کشور مورد تهدید قرار می گیرد.
پزشکان از پروتامین ســولفات برای معکوس کردن اثرات 
رقیق کننده خون هپارین استفاده می کنند که برای جلوگیری 
از تشکیل لخته های خون در جراحی قلب باز، جراحی بای پس، 

دیالیز کلیه و انتقال خون استفاده می شود.
     کنیا، تانزانیا، سنگال و کامرون

کنیا، تانزانیا، سنگال و کامرون هم با کمبود ۴ میلیون دوز 
واکسن روتاویروس برای کودکان مواجه هستند. روتاویروس ها 
عامل شماره ۱ اسهال شدید و کم آبی در کودکان زیر ۵ سال در 
سراسر جهان هستند که ساالنه بیش از ۲ میلیون کودک را در به 

دلیل این بیماری در بیمارستان بستری می کنند.
کشــورهای فقیرتر مانند هائیتی نیز از ایــن قافله عقب 
نمانده اند و با کمبــود داروهای تســکین درد و مورفین روبرو 

هستند.
     هند

در هند، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه 
دارویی، بیماران HIV مثبت به کمبود داروی دولوتگراویر، ۵۰ 
میلی گرم )میلی گرم( و برخی داروهای تزریقی روبرو هستند. 
هند به دلیل جمعیت زیادی که دارد با بیماری HIV در تعداد 

باالتری دست و پنجه نرم می کند.
بسیاری از هندی ها به داروهای رایگان HIV از مراکز دولتی 
ضد رتروویروس متکی هستند و برخی معتقدند که دولت تهیه 

داروها از سازمان های دارویی را به تاخیر انداخته است.
ایــن دارو در داروخانه های خصوصی موجود اســت، اما 

بسیاری از بیماران توانایی خرید آن را ندارند.
همچنین در هند، کمبود کلوفازیمین، داروی مهمی که 
برای درمان بیماری هانســن )جذام( استفاده می شود، درمان 

را با مشکل مواجه کرده است. این بیماری به معنای زخم های 
پوستی شدید، آســیب عصبی و ضعف عضالنی برای کسانی 

است که قادر به تهیه دارو نباشند.
عالوه بر آن؛ داروهای ضد زهر نیز در هند رو به پایان است، 
جایی که مارگزیدگی رایج و اغلب کشــنده است. کمبودها به 

ویژه در مناطق روستایی شدیدتر است.
     بریتانیا

بریتانیا، با کمبود رمی فنتانیل روبرو است به همین منظور 
پزشکان مجبور هستند تا برای بیهوشی از داروها و تکنیک هایی 
یک دهه قبل استفاده کنند. رمی فنتانیل، یک اپیوئید کوتاه اثر 
است که به بیماران اجازه می دهد تا به سرعت پس از بیهوشی 

بهبود یابند.
در غیاب رمی فنتانیل، متخصصین بیهوشی باید به استفاده 
از داروهای دیگر متوسل شوند که اغلب منجر به بهبودی کندتر 
و عوارض جانبی طوالنی تر می شــود. فقدان کیت های رمی 
فنتانیل و اپیدورال نیز انتخاب روش های تســکین درد برای 

زایمان را محدود کرده است.
به نوشته مجله داروسازی بریتانیا، کمبود اسید آلندرونیک 
برای درمان پوکی استخوان بر روی بیمار تأثیر گذاشته است. 
دولت بریتانیا به پزشــکان در مورد منابع کم ایــن دارو که در 

دوزهای 7۰ میلی گرمی داده می شود، هشدار داد.
در این اطالعیه آمده است که این قرص ها تا اواخر ماه اوت 
موجود نیست و پزشــکان باید جایگزین قرص های ۳۵ میلی 
گرمی رزیدرونات هفته ای یک بار یا ایباندرونیک اســید ۱۵۰ 
میلی گرمی ماهیانه یک بار را در نظر بگیرند. به گفته پزشکان، 
دوزهای مختلف و تفــاوت در زمان آنها منجر به اشــتباهات 

دارویی می شود.
      دالیل کمبود دارو در جهان

عرضه، تقاضا و مشکالت نظارتی تنها سه دلیل کلی برای 
کمبود داروها در جهان است. در دســترس نبودن مواد خام، 
مشکالت لجستیکی و مشکالت تجاری شاید بتوانند در بازگو 

کردن این مشکل جهانی راهگشا باشند.
در زمان پاندمی کرونا جهان با مشکالت جدیدی روبرو شد 
که قبال با آن آشنایی نداشــت و طرحی برای آن نریخته بود در 
نتیجه تقاضا می تواند با یک بیماری ناشناخته به طرز عجیبی باال 
رود و با کمبود شدید دارو در جهان و کشورهای با درآمد پایین 

مواجه شود. یکی از عوامل مهم فقدان دارو یک تعریف واحد از 
کمبود آن است.

کمبود دارو بر همه ذینفعان از جنبه های اقتصادی، بالینی 
و انســانی تأثیر می گذارد. در نتیجه؛ سازمان جهانی بهداشت 
استراتژی های کاهش جهانی دارو را از چهار سطح مورد بررسی 

قرار داده است.
تحقیقات علمی باید با کیفیت باال در مــورد کمبود دارو 

صورت پذیرد و هیچ فقدانی در این تحقیقات نباید باشد
بر اساس نیاز هر کشور و جامعه باید لیست داروهای ضرروی 
درآورده شده تا در اولین فرصت به تهیه و یا تولید آن پرداخته 

شود.
آموزش به موقع و اســتفاده از داروهای جایگزین، به همه 
متخصصان پرستاری و پزشکی در مورد مدیریت کمبود دارو 

امری ضرروی است.
تغییر در سیاســت های دولتی هم می تواند در راستا مفید 

واقع شود.
     راهکار چیست؟

کشورهای مختلف اســتراتژی های مختلفی را برای رفع 
کمبود دارو در سیســتم بهداشــتی خود ایجاد کرده اند. این 
استراتژی ها بسته به شــرایط مالی، قدرت سیستم سالمت و 
مطالعات تحقیقاتی، مانند افزایش سیستم های گزارش دهی، 
تغییر در سیاست ها، پلت فرم های کمبود دارو، و تسریع تایید 
دارو متفاوت اســت. برخی از مقامات در کشورهای پیشرفته؛ 
کمبود دارو را ارزیابی می کنند و دستورالعمل ها را مستقیماً به 

ذینفعان سالمت ارائه می دهند.
همچنین؛ برخی از مقامات نظارتــی پلتفرم هایی را برای 
ردیابی و گزارش کمبود ایجاد می کنند و برخی کشــورها در 
تالش هستند تا مؤسسات غذا و داروی خود را تقویت کنند. اینها 
تنها راهکار ساده برای پیشرفت سیستم دارویی در کشورهای 
مانند ایران است. کشوری با نیرو پزشکی عالی اما در پایین ترین 
نقطه از لیست کمبود دارو. این راه کارها در ایالت متحده تا حر 
زیادی به خوبی جواب داده است با این حال، باز هم این مشکل 
کم رنگ نشده و باید برای بهبود آن تالش بیشتری کرد. به طور 
مثال برخی بیماری ها مانند بیماران »ام. پی. اس« در کشور ما 
تحت شرایط سخت کمبود دارو یا افزایش قیمت داروهایشان 

قرار دارند.

شباهت کمبود دارو در ایران و آفریقا 
دارو کمیـاب و گـران شد؛ ناکـامی طرح دارویار
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خبر
وزیر علوم:

دانشگاهیان با هر نوع 
نگرشی باید بتوانند حرفشان 

را بزنند
وزیر علوم نتیجه گفتمان و کرسی های آزاداندیشی 
را رســیدن به تفکر و تصمیمات منطقی با شمولیت 
بیشتر برای اداره امور جامعه و مدیریت کشور و تصویب 

قوانین دانست.
»محمدعلی زلفی گل« وزیر علــوم، تحقیقات و 
فناوری در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص برگزاری 
کرسی های آزاداندیشی در دانشگاهها گفت: حتما باید 
شرایطی ایجاد شود که دانشجویان و خانواده  فهیم و 
فرهیخته جامعه دانشگاهی ما با هر نوع نگاه و نگرش 
فکری، سیاسی و اجتماعی بتوانند حرفشان را بزنند و 

گفت وگو و تعامل داشته باشند. 
او تصریح کرد: نتیجه چنین گفتمانی، رسیدن به 
تفکر منطقی، تصمیمات منطقی و با شمولیت بیشتر 
برای اداره امــور جامعه و مدیریت کشــور و تصویب 

قوانین خواهد شد. 
زلفی گل در ادامه بیان کرد: اگر بســتر تعامل، هم 
فکری و گفت وگو در کشور وجود داشته باشد، شاهد 

آثار خیر آن در اجتماع خواهیم بود.

رئیس سازمان زندان ها :
کاهش جمعیت کیفری 

زندان ها دردستور کار ماست
رئیس سازمان زندان ها در سفر به استان خراسان 
جنوبی باحضور در شورای قضایی شهرستان نهبندان 
بر تالش برای کاهش جمعیت کیفری زندان ها تأکید 
کرد و گفت: یکی از سیاســت های قوه قضاییه بهبود 
دسترسی مردم به عدالتخانه هاست که این امر باید در 

این منطقه هم لحاظ شود.
به گــزارش ایلنــا، غالمعلی محمــدی در ادامه 
سرکشی از مراکز تأمینی وتربیتی کشور به شهرستان 

نهبندان وارد شد.
رئیس سازمان زندان ها در این ســفر، در شورای 
قضایی شهرســتان نیز حضور یافــت. وی در جمع 
رئیس کل دادگستری نهبندان و قضات حاضر، مردم 
این منطقه از کشور را مقاوم، صبور و نجیب معرفی کرد 
و گفت: سفرهای روسای محترم قوا همیشه مایه خیر و 
برکت برای مردم مناطق مختلف بوده و امیدوارم این 
سفر هم برای مردم اســتان خراسان جنوبی همراه با 

خیر و برکت باشد.
وی در این جلســه که بــا تبادل نظر درخصوص 
جمعیــت کیفــری زندان هــای اســتان، کاهش 
تردد و دسترســی بهتر خانواده زندانیــان به مراکز 
تأمینی وتربیتی برگزار شــد، تأکید داشــت: یکی از 
سیاست های قوه قضاییه این اســت که مردم باید به 
راحتی به عدالتخانه ها دسترسی داشته باشند که این 

امر در این منطقه هم باید لحاظ شود.
رئیس ســازمان زندان ها درعین حال با اشاره به 
اینکه بخش زیادی از جمعیت استان غیربومی هستند، 
گفت: متأسفانه بیکاری یکی از دالیل وقوع جرم است 
که باید با فعالتر کردن ظرفیت هــای بومی ازجمله 

کشاورزی و دامداری این معضل را به حداقل رساند.

رییس سازمان حفاظت محیط 
زیست:

محیط زیست یکی از ارکان 
سالمت کشور به شمار 

می رود
رییس ســازمان حفاظت محیط زیســت گفت: 
مدیران اســتان ها برای تولیدات بازاری و غیر بازاری 

خود ارزش گذاری اقتصادی داشته باشند.
به گــزارش ایلنا، علی ســالجقه در دومین روز از 
نشست آموزشی مدیران کل ستادی و استانی سازمان 
حفاظت محیط زیســت در مشــهد افزود: ۱8 صدم 
درصد اعتبارات کل کشور مربوط به سازمان حفاظت 
محیط زیست است که درصدد هســتیم با نظر ویژه 

دولت آن را در سال ۱۴۰۲ به نیم درصد برسانیم. 
وی اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در 
ذات خود یک نهاد تولیدی است و باید مدیران استانها 
برای تولیدات بازاری و غیر بازاری خود ارزش گذاری 
اقتصادی داشته باشــند و از آن در نشستهای شورای 

اداری استانها دفاع کنند. 
او ادامــه داد: دولت با تمام خلــوص خود پای کار 
آمده و با فکر برنامه ریزی می کند و در همین شرایط 
نیز بسیاری از کشورها دســت نیاز به سوی ایران دراز 
کرده اند و نشست و برخاستهایی در مسائل اقتصادی با 
کشورمان دارند چرا که ایرانی با آن ریشه عمیق تاریخی 
و پیشینه مذهبی خود در شــرایطی قرار داد که دیگر 
دشمن هم پی برده است فکر و اندیشه انسان ساز ایران 

مهار نشدنی است. 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 
پیشرفتهای دولت سیزدهم در یک سال اخیر گفت: 
منطقه مکــران با تمام ظرفیت خــود در تالش برای 
پیشرفت است، ۲۰ شهرک پایین دستی وارد عرصه 
صنعت پتروشیمی شده اند و این در حالی است که طی 
سال های گذشته در بسیاری از بخش های زیرساختی 

از جمله پتروپاالیشگاه ها هیچ کاری انجام نشده بود. 
سالجقه افزود: رییس جمهور در شورای سالمت 
که هفته قبل برگزار شــد، جمله همیشگی و اصولی 
خویش را دوباره تکرار کرد که »توسعه فرع بر محیط 
زیست است«، محیط زیســت یکی از ارکان سالمت 
کشور به شــمار می رود لذا برای حال ناخوش محیط 
زیست کشور باید راهکارهای جدی اتخاذ کرد و حفظ 
محیط زیست به یک مســاله درجه یک برای جامعه 

تبدیل شود. 
وی اضافه کرد: اســتخوان الی زخمهای فراوانی 
در محیط زیست کشور وجود داشــته است که باید 
ســاماندهی شــود و گره های ذهنی جامعه در این 
زمینه ها هم باز و در این راســتا کارگروه های ارزیابی 

بیشتری باید در این سازمان تشکیل شود. 
رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در 
این راستا این سازمان با وزاری جهاد کشاورزی، نفت، 
نیرو، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی کشور 
در حال برگزاری جلسات مشترک است تا وفق قانون 
و مقررات به صــورت جهادی و میدانی وارد شــوند و 
تعهدات دســتگاه ها در قبال محیط زیست را به نحو 

مطلوب انجام دهند.

سخنگوی وزارت بهداشت: بازار آنتی بیوتیک کشور تا پایان آبان اشباع خواهد شدخبر

آگهی مزایده 
شماره بایگانی 0000332 

در راستای اجرای پرونده به شماره بایگانی 0000332 این اجرا، له آقایان ناصر و محمداسماعیل موحدی فر 
با وکالت آقای احمد احمدی نیا بطرفیت خانم ها مریم و زهرا موحدی فر جملگی فرزندان حسن با موضوع تقسیم 
ترکه ، با ارجاع امر به احدی از کارشناسان رسمی دادگستری و ابالغ نظریه به اشخاص پرونده و مصون ماندن از 
اعتراض ، امالک به وصف ذیل ارزیابی گردیده اســت: اینجانب هادی قاسمی کاکرودی بعنوان کارشناس منتخب 
از محل امالک بازدید بعمل آورده و گزارش کارشناســی به شــرح زیر تقدیم می گردد: الف – چهار باب مغازه و 
انباری بانضمام محوطه واقع در رودســر – بلوار حضرت ولیعصر)عج( – جنب کوچه آسیا – مختصات جغرافیایی 
X=438208 و Y=4109402 ب- یک قطعه زمین به شماره 1704 فرعی از 71 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز 
و مجزی شده از 1538 فرعی از اصلی مذکور بخش 29 گیالن به مساحت 279.5 مترمربع واقع در بلوار ولیعصر – 
کوچه شهید مظفر عوضی – مختصات جغرافیایی X=438128  و Y=4109562 ملک ردیف الف: مطابق گزارش 
نقشــه برداری آقای مهندس بهروز شــعبان خواه ، ملک ردیف الف بدون کسورات مربوط به عقب نشینی برابر با 
623.85 مترمربع بوده ومشــتمل بر چهار باب مغازه در بر جاده آسفالته بلوار ولیعصر در ضلع جنوبی عرصه و دو 
باب انباری در ضلع شمالی عرصه بطوری که هیچ یک از امالک تفکیک و واگذار نگردیده و همچنین در مالکیت 
بنیاد علوی قرار دارد. مغازه ها و انبارها دارای اسکلت با مصالح بلوکی، پوشش کف موزائیکی و بتنی ، دیوار سیمانی 
و سنگی ، سقف لمبه کوبی چوبی ، سربندی آهنی و پوشش بام ایرانیتی و حلبی و درب ها بصورت فلزی و کرکره 
آهنی است. مغازه ها دارای امتیاز برق و امتیازات آب و گاز مشترک می باشند.  ملک ردیف ب- ملک ردیف "ب" 
فاقد هر گونه مستحدثات بوده و سه ضلع آن با بلوک سیمانی محصور گردیده است. همچنین محدوده ای در ضلع 
جنوبی ملک مطابق مدارک پیوست در تصرف مالکین پالک 1704 فرعی از 71اصلی قرار دارد. جهات اربعه ملک 
ردیف "ب" یک قطعه زمین به شماره 1704 فرعی از 71 اصلی قطعه یک تفکیکی مفروز ومجزی شده از 1538 
فرعی از اصلی مذکور بخش 29 گیالن مطابق شرح سند مالکیت شماال دیواریست بطول 16.99 متر به قطعه 2 
تفکیکی به شماره 1705 فرعی از 71 اصلی . شرقا در دو قسمت اول سیم خارداریست بطول 8.87 متر به شماره 
2210 فرعی از 71 اصلی دوم بطول 3.72 متر به شماره باقیمانده  221 فرعی از 71 اصلی ، جنوبا بطول 13.49 
متر به شماره باقیمانده 221 فرعی از 71 اصلی ، غربا در دو قسمت اول پی ورودی است بطول 4.87 متر به کوچه 
به عرض هشت متر ، دوم بطول 19.26 متر به کوچه به عرض هشت. نتیجه کارشناسی : با عنایت به مراتب فوق 
و بررسی های انجام گرفته، میزان مساحت ، موقعیت مکانی امالک ، معامالت انجام شده در زمان بازدید و جمیع 
جهات موثر در ارزیابی به شرح زیر برآورد می گردد: - عرصه متصرفی مشمل بر چهار باب مغازه در بر جاده آسفالته 
در ضلع جنوبی عرصه و دو باب انباری در ضلع شمالی عرصه با احتساب سرقفلی و همچنین بدون احتساب بدهی 
های ادارات دولتی و غیر دولتی به مبلغ 82.000.000.000 ریال به حروف هشتاد و دو میلیارد ریال – عرصه واقع 
در کوچه شهید عوضی با احتساب متصرفی مالک در ضلع جنوبی به مبلغ کل 14.900.000.000 ریال به حروف 
چهارده میلیارد و نهصد میلیون ریال برآورد می گردد. لذا بدین منظور مزایده در ســاعت 9/30 تا 10/30 صبح 
روز شنبه مورخه 1401/9/19 و با حضور نماینده دادستان محترم شهرستان رودسر در دفتر شعبه اجرای احکام 
مدنی رودســر، از قیمت پایه ارزیابی آغاز شــده و هرشخص باالترین قیمت را پیشنهاد کند ،با پرداخت آن مالک 
تلقی می گردد، در غیر اینصورت مکلف است ده درصد ثمن معامله را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری 
رودســر واریز،رســید آن را از واحد اجرا اخذ و در خصوص باقی مانده ثمن معامله )نود درصد(ظرف حداکثر یک 
ماه نســبت به پرداخت مابالتفاوت اقدام نماید.بدیهی اســت در صورت عدم تکمیل وجه در فرجه مقرر ،ده درصد 
واریزی پس از کسر هزینه های اجرائی به نفع دولت ضبط خواهد شد.این آگهی به استناد ماه 118 قانون اجرای 

احکام مدنی منتشر می گردد.
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آگهی مزایده اموال غیر منقول )نوبت اول (
شماره بایگانی0100214 

به موجــب پرونده به شــماره بایگانی 0100214 این اجرا و در راســتای اجــرای مفاد اجرائیه 
شــماره  140134420000085158  - 1401/3/22 اصداری از شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
سیاهکل،بدینوســیله امالک مرحوم صفرجانی خواه با مشــخصات زیر به فروش می رسد.مشخصات 
امالک: 1-ملکی به مســاحت تقریبــی 18000متر مربع )در دو طرف نهر زهکشــی(با کاربری فعلی 
 x=398450 شالیزار تجهیز و نوسازی شده که در روستای کاجان  سیاهکل و در مختصات جغرافیائی
y=4112247  اســتقرار یافته و جهات اربعه ان در عالم طبیعت :از طرف شمال به :جاده بین مزارع و 
شالیزار علی نقی قربانی از طرف شرق به:نهر زهکشی و شالیزار متصرفی احمد رضا متحد جو ،از طرف 
جنوب به :شــالیزار متصرفی بهمن شــیدائی و از طرف غرب به :نهر ابیاری و جاده بین مزارع محدود 
گردیده اســت.این قطعه مجموعا شامل 6 کرت می باشــد که بنا به اظهارات خواهان در زمان تعرفه 
ملک ،در یک کرت ان احدی از خواندگان اقدام به پرورش ماهی می نماید در مابقی کرتها بنا به اظهار 
خواهان همه وراث به غیر از خواهان اقدام به کشــت شــالی می نمایند.که از سوی کارشناس رسمی 
دادگســتری با توجه به نوع کاربری ،میزان دسترسی با زیر ساخت های منطقه،اجرای عملیات تجهیز 
و نوســازی شالیکاری صورت گرفته،میزان دسترســی به مراکز تولید و توزیع کشاورزی منطه و سایر 
پارامترهــا و عوامل ذیمدخل در ارزش ملک قیمت هر متر مربع این قطعه به میزان 2.000.000 )دو 
میلیون ریال( و ارزش کل ملک به میزان18000متر مربع به میزان 36.000.000.000 )سی و شش 
میلیارد ریال(اعالم گردیده اســت.2-ملکی اســت به مساحت تقریبی 1320متر مربع با کاربری فعلی 
 X=398465 : خانه و محوطه که در روســتای کاجان شهرســتان سیاهکل و در مختصات جغرافیائی
و y=4112216 اســتقرار یافته و جهات اربعه ان در عالم طبیعت بدین شــرح است:از طرف شمال به 
:جاده بین مزارع و صیفی کاری متصرفی مهران جانی خواه ،از طرف شــرق به:محدوده پشته و صنوبر 
کاری متصرفی فرهاد و فائزه جانی خواه ،از طرف جنوب و غرب به :ادامه متصرفات وراث مورث محدود 
گردیده است.در داخل این محدوده یک واحد انباری به ابعاد 9*11  و به مساحت 99متر مربع موجود 
اســت که بنا به اظهارات خواهان توســط احدی از خواندگان به نام مهران جانی خواه احداث گردیده 
است.یک واحد تلنبار تخریب متعلق به مورث به مساحت تقریبی حدود 130متر مربع و همچنین یک 
واحد منزل مســکونی قابل سکونت به مساحت تقریبی 135متر مربع با قدمت ساخت حدود 30سال 
،ساخته شده از آجر که نمای شمالی آن گچ کاری شده است.سقف ساختمان مزبور ،شیروانی و دارای 
پوشش حلبی چوبی می باشد. بنا به اظهارات خواهان در زمان تعرفه ملک ،امتیاز اب و گاز این بنا به نام 
خواهان و امتیاز برق ان به نام مورث می باشد.که از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت هر متر 
مربع عرصه 30،000،000)سی میلیون(ریال و ارزش کل ملک به میزان 39،600،000،000)سی و نه 
میلیارد و ششصد میلیون ریال تعیین و اعالم گردیده است.روز مزایده:1401/9/13 ساعت 10-9صبح 
. محل مزایده:اجرای احکام مدنی دادگستری سیاهکل امالک فوق الذکربا اوصاف بیان شده در حضور 
نماینده دادستانی از طریق مزایده به فروش می رسد و قیمت پایه از مبلغ ذکر شده شروع شده و کسی 
که باالترین مبلغ را پیشــنهاد نماید برنده مزایده محسوب و می بایست 10%مبلغ پیشنهادی را باید 
فــی المجلس پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت مابقی 
ظرف مدت مقرر10%واریزی به نفع صندق دولت ضبط خواهد گردید.ضمنا شرکت کنندگان در جلسه 
مزایده می بایســت 10%مبلغ پایه )کارشناسی(را چک رمزدار در وجه اجرای احکام مدنی دادگستری 

سیاهکل به همراه داشته باشند.
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اکران رایگان »لوپتو« در باغ 
کتاب

انیمیشــن »لوپتــو« بــه کارگردانی عباس 
عســکری بصورت رایگان در بــاغ کتاب تهران 

برای شرکت کنندگان نمایش داده می شود.
جشــنواره »ایران آینده« از ســوی سازمان 
فرهنگی هنری شــهرداری تهران با برنامه های 
متنوعــی در راســتای عالیق نوجوانــان اجرا 
می شود و گروه سنی 9 تا ۱8 ســال، مخاطبان 
اصلی جشنواره هســتند. یکی از بخش های این 
جشــنواره نمایش فیلم های مناسب گروه سنی 
نوجوان اســت که با اســتقبال مخاطبان همراه 

شده است.
از روز چهارشنبه انیمیشن »لوپتو« پرفروش 
ترین انیمیشــن ایرانی در ســالن نمایش فیلم 
جشــنواره هر شب از ســاعت ۲۰:۳۰ به صورت 
رایگان میزبــان نوجوانــان و خانواده های آنها 

است.
»لوپتو« انیمیشــنی ایرانی در ژانر کمدی و 
ماجراجویانه و به کارگردانی عباس عســکری، 
داستانی است درباره پدر علی که در کارگاه لوپتو 
با یاد دادن ساخت اســباب بازی به بیمارانش، 
آن ها را درمان می کند. کارگاه اسباب بازی های 
خالقانه لوپتــو بین کــودکان ایرانی محبوبیت 

زیادی دارد تا اینکه...
جشنواره »ایران آینده« از ۱۱ تا ۲۰ آبان هر 
روز از ساعت 9 تا ۱۳ ویژه مدارس و از ساعت ۱۵ 
تا ۲۲ در باغ کتاب تهران برای گروه سنی 9 تا ۱8 
سال برگزار می شــود و عالقه مندان می توانند 
برای کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 

۱8۳7تماس بگیرند.

معرفی اعضای شورای فیلم 
و سریال بنیاد شهید و امور 

ایثارگران
مدیــر کل امور هنــری بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران اعضای شــورای فیلم و ســریال و 
همچنین شورای فیلم کوتاه، مستند، پویانمایی 

و نماهنگ این بنیاد را منصوب کرد.
فرهاد مختــاری مدیــر کل امــور هنری و 
دبیر شــورای فیلم و سریال بنیاد شــهید و امور 
ایثارگــران طی احکامــی اعضای این شــورا را 

منصوب و معرفی کرد.
مرتضــی اصفهانی، عبداهلل باکیده، حســین 
خورشیدی، ســعید الهی، مهدی فرجی و بهمن 
حبشی به عنوان اعضای شــورای فیلم و سریال 
و مکرمــه آقایی، محمــد زین الدینــی، مهدی 
فرودگاهــی و حبیــب اهلل بهمنــی بــه عنوان 
اعضای شورای فیلم کوتاه، مستند، پویانمایی و 
نماهنگ بنیاد شــهید و امور ایثارگران منصوب 

شدند.
در بخشی از حکم انتصاب اعضای شورا آمده 
اســت: »به منظور بهره گیــری از ظرفیت های 
هنر ســینما و تلویزیون در تحقق سیاست های 
کالن نظــام مقدس جمهــوری اســالمی و در 
راســتای ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و 
بزرگداشــت یاد شــهیدان واالمقام و تجلیل از 
ایثارگران معزز و تدوین راهکارهای مناســب به 
منظور تقویت و نیل به سوی تولید آثار تلویزیونی 
و فیلم های ســینمایی تراز انقالب اســالمی، با 
عنایت به ســوابق و تجارب ارزنده و مراتب تعهد 
جنابعالی، بدین وسیله به عنوان عضویت شورای 
مدنظر اداره کل امور هنری بنیاد شــهید و امور 

ایثارگران منصوب می شوید.«

موافقت با صدور پروانه نمایش 
پنج فیلم

شــورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی با 
صدور پروانه نمایش پنج فیلم موافقت کرد.

شــورای پروانه نمایش فیلم های ســینمایی 
در جلســه اخیر با صــدور پروانــه نمایش برای 
فیلم های »شــبگرد« به تهیه کنندگی مرتضی 
شایسته و کارگردانی فرزاد موتمن، »آزردگان« 
به تهیه کنندگی و کارگردانی مهدی فردقادری، 
»فرشــته« به تهیه کنندگی وکارگردانی احمد 
عبدالهیان، »ترانه های پدری« به تهیه کنندگی 
علی ژکان و کارگردانی محمد بصیری و »ناطور« 
به تهیه کنندگی و کارگردانــی بیژن میرباقری 

موافقت کرد.

آغاز ثبت نام اهالی رسانه 
و هنرمندان برای جشنواره 

سینماحقیقت از ۲۱ آبان
ثبت نام اولیــه هنرمندان، اعضــای صنوف و 
رسانه ها برای حضور در شــانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« 

از شنبه ۲۱ آبان ماه آغاز می شود.
عالقه مندان به تماشــای آثار شــانزدهمین 
نماینــدگان  »ســینماحقیقت«،  جشــنواره 
رسانه ها، اعضای صنوف و هنرمندان می توانند از 
طریق لینک panel.irandocfest.ir نام و 
مشخصات خود را برای حضور در این رویداد ثبت 
کنند.sفرآیند ثبت درخواســت ها از روز شنبه 
۲۱ آبان ماه آغاز می شــود و تا پایان روز دوشنبه 
۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱ ادامــه دارد. این فرآیند صرفا 
شامل ثبت درخواست ها برای حضور در جشنواره 
است و در ادامه، تاییدیه ثبت نام و صدور کارت به 

درخواست کننده، اطالع داده خواهد شد.
شــانزدهمین جشــنواره بین المللــی فیلم 
مستند ایران »سینماحقیقت« به دبیری محمد 
حمیدی مقــدم اواخــر آذرمــاه ۱۴۰۱ برگزار 

می شود.

خبر

ستارگان دهه ۸۰ در جنون 
ُرزول

دی واالس که به خاطر نقش های مادرانه اش در 
آثار موفق دهه ۱98۰ ماننــد »ای. تی« و »کوجو« 
شناخته می شود، به همراه ستارگانی دیگر از دهه 8۰ 

در »جنون ُرزول« خبرساز شده است.
جنــون ُرزول)Roswell Delirium( درام 
روانشناختی علمی تخیلی است که به تمام فیلم ها و 

نمایش های محبوب آن دوران ادای احترام می کند.
لیزا ولشل، رجینالد ول جانسون و سم جونز دیگر 
بازیگرانی هستند که در ُرزول دلیریوم ایفای نقش 

می کنند.
در این فیلم اشتون سولکی در نقش اصلی و آریل 

بُدنهوسن در نقش مادر ظاهر می شود.
داســتان فیلم به این قرار اســت: در طول دهه 
۱98۰ ایاالت متحده توســط موجــی از حمالت 
هســته ای مورد اصابت قرار می گیــرد و پس از آن، 
کســانی همچنان وانمود می کنند همه چیز عادی 
است حتی اگر همگی مســمومیت با تشعشعات را 
تجربه می کنند. دختر جوانی به نام می ِدی ســعی 
می کند در یک ســری رادیو ham با پدرش که در 
فضا برای ماموریت شاتل است، ارتباط برقرار کند. 
به جای برقراری تماس او یک تماس پریشانی بین 
کهکشانی از فضا دریافت می کند که او را به سفری 
به یک مکان جادویی به نام اســپیس راک هدایت 
می کند؛ ســرزمینی که زمانی منطقــه ۵۱ )یک 
منطقــه نظامــی فوق ســری در ۱۳۰ کیلومتری 
شــمال غربی الس وگاس ایالت نوادا در آمریکا( در 
آنجا بود. او در معرض سطوح شدید تشعشعات قرار 
می گیرد و در عرض چند روز تمــام اعضای بدنش 
شروع به از کار افتادن می کند. با دانستن اینکه درمان 
پزشــکی به مادرش وندی کمک نمی کند، او را به 
اسپیس راک برمی گرداند تا او را به بیگانگان بدهد، به 
این امید که آن ها بتوانند او را نجات دهند. در حالی 
که فیلم حول محور پیامدهای دوران پس از جنگ 
سرد است، در نهایت به رابطه پیچیده بین یک مادر 
و دخترش و زندگی آنها پس از حمله هسته ای می 

پردازد.
این فیلم قرار است ژوئیه ۲۰۲۳ اکران شود.

بیژن میرباقری  مطرح کرد؛
تصمیمی برای اکران 

»ناطور« نداریم
بیژن میرباقــری کارگردان فیلم ســینمایی 
»ناطور« با تأکید بر اینکه فعاًل تصمیمی برای اکران 
این فیلم ندارد از دالیل کم کاری خود در سال های 

اخیر گفت.
بیژن میرباقــری کارگــردان ســینما درباره 
برنامه ریزی برای اکران فیلم سینمایی »ناطور« که 
به تازگی پروانه نمایش آن از سوی سازمان سینمایی 
صادر شده اســت، توضیح داد: در حال حاضر هیچ 
برنامه ای بــرای اکران این فیلم نداریــم. با توجه به 
شرایط موجود، اکران هیچ یک از فیلم ها در سینماها 
با استقبال مواجه نشده اســت و فضای خوبی برای 
اکران فیلم جدید وجود ندارد. ان شاهلل در فصل های 

آتی برای اکران این فیلم اقدام خواهیم کرد.
وی با تأکید بر اینکه بعید اســت تا پایان امسال 
فرصت مناســبی برای اکران این فیلم فراهم بیاید 
گفت: با توجه به ترافیکی بــرای فیلم ها وجود دارد، 
ما هم تصمیمی برای اکران فیلم نداریم و برای فصل 
بعد صبر می کنیم.میرباقری درباره تولید »ناطور« 
در سکوت خبری هم گفت: ما فیلم را سال گذشته 
تولید کردیم و حدود ۶ ماه می شــود که این فیلم در 
انتظار پروانه نمایش مانده بود. ما درباره این فرآیند 
اطالع رسانی نکردیم که بتوانیم با مدارا پروانه نمایش 
فیلم خود را بگیریم.وی توضیــح داد: »ناطور« یک 
فیلم تجربی در قالب یک ملودرام عاشقانه است که 
سال گذشته فرآیند تولید آن طی شده است. فیلم 
داستان عاشقانه ای را در یک جاده روایت می کند. هر 
چند فیلم تجربی است اما حتماً برای تقاضای اکران 
عمومی آن هم اقدام خواهم کرد و باید ببینیم چقدر 
می توانیم در این بازار مســیر مناسبی برای عرضه 
این فیلم پیدا کنیم.میرباقری درباره کم کاری خود 
در حدفاصل ساخت فیلم »ربوده شده« در سال 9۴ 
تا فیلم »ناطور« هم گفت: در این مدت یک سریال 
را کارگردانی کردم اما در فضای ســرمایه گذاری و 
فیلمسازی در سینما شــاهد یک اختالل هستیم. 
دوری ام از فیلمسازی در سینما خودخواسته نبود 
و مشــکالت کاری باعث این ماجرا بود. فیلمسازان 
بسیاری برای فیلمنامه های خود اقدام می کنند که 
هیچکدام پروانه ســاخت نمی گیرند و درباره آن ها 
هم اطالع رسانی ای نمی شود. من هم در این سال ها 
یک فیلمنامه داشتم که پروانه ساخت برای آن صادر 
نشــد. به تعبیر دیگر در این ســال ها بیکار نبوده ام 
بلکه پروانه ساخت برایم صادر نشد، آن هم با وجود 

داشتن سرمایه گذار و باقی ملزومات.

کارگردان یک تئاتر:
تئاتر تعطیل بردار نیست

مهتاب عســگری، کارگردان نمایش »ادیپ 
شــهریار« که این روزهــا روی صحنه اســت، 
می گوید بعضی عنوان می کنند که ما دنبال پول 
درآوردن هســتیم در حالیکه نمایش ما رایگان 

اجرا می شود.
او همزمان با اجرای نمایش خود  توضیحاتی 
درباره این اثر نمایشــی ارایه می دهــد و تاکید 
می کند تئاتر مانند خود زندگی است و نمی توان 

آن را تعطیل کرد.
عســگری که نمایش خود را در پردیس تئاتر 
تهران روی صحنه می برد، درباره اجرای رایگان 
این نمایش توضیح می دهد: در دو ســه شــب 
اول بلیت فروشی داشــتیم ولی چون استقبالی 
صورت نگرفت، تصمیم گرفتیم به دلیل شرایط 
اجتماعی فعلی، نمایش را رایــگان اجرا کنیم و 
بعد از رایگان شدن، اســتقبال تماشاگران خوب 
شد و اگر در ســالنی کوچک اجرا داشتیم، تمام 
صندلی های سالن پر می شــد. البته همین حاال 
هم بعضی از تماشــاگران برای حمایت از گروه، 
بلیت تهیه می کنند ولی تعدادشان بسیار اندک 

است.
او که دانشجوی رشته ادبیات نمایشی است، 
ادامه می دهد: این روزها بعضی از دانشــجویان 
می گویند چطــور در این شــرایط تئاتــر اجرا 
می کنی، در حالیکه من فکــر می کنم تئاتر مثل 
خود زندگی است و تعطیلی بردار نیست. درست 
هم نیســت که به محض وقوع هــر اتفاقی، تئاتر 
را تعطیــل کنیم. ما هم که دنبال کســب درآمد 
نیستیم. از همه دانشــجویان هم دعوت می کنم 

نمایش ما را ببینند.

عســگری اضافه می کنــد: مــا از فروردین 
ماه آماده ســازی این نمایش را شــروع کردیم و 
گروهمان بســیار بزرگ اســت. حفظ یک گروه 
پرتعداد، کاری است بسیار دشوار و اعضای گروه 
نمی توانســتند برای مدتی طوالنــی در اختیار 
این پروژه باشــند چون برنامه هــای دیگری هم 
داشــتند. بنابراین ناچار بودم در همین مقطعی 
که از قبل برنامه ریــزی کرده بودیم، روی صحنه 
برویم. با اینکه شــرایط برای اجرای تئاتر فراهم 

نیست.
او با ابراز تاســف از وضعیت تبلیغات تئاتر در 
شرایط فعلی ادامه می دهد: تبلیغات مان خیلی 
ضعیف است. از صبح هیچ کاری نمی توانیم انجام 
بدهیم و فقط امید داریم که شب، فیلترشکن ها 

جــواب بدهنــد و بتوانیم اطالع رســانی کنیم.
ایــن کارگردان دربــاره انتخــاب پردیس تئاتر 
تهران برای اجرای این نمایش توضیح می دهد: 
نمی توانستیم به سالن های دیگری اجاره بدهیم 
به همیــن دلیل این ســالن را انتخــاب کردیم. 
با اینکه راهش دور اســت اما اجــاره نمی گیرند 
و اگر بلیت فروشــی داشته باشــیم، ۲۰ درصد 
فروش را باید به ســالن بپردازیم. وقتی اجرای ما 
رایگان شد، اتفاقا ســالن از این موضوع استقبال 
کردند چون اجرای رایگان بهتــر از خالی بودن 
سالن است.عســگری در پاسخ به این پرسش که 
با این وصف چگونه هزینه های آماده ســازی این 
نمایش را تامین می کند، می گوید: هیچ حمایتی 
نشده ایم و فقط امیدوارم مرکز هنرهای نمایشی 

کمک هزینــه ای بپــردازد تا خرج رفــت و آمد 
اعضای گروه که اغلب آنان سابقه فعالیت در تئاتر 

دارند و آماتور محسوب نمی شوند، تامین شود.
او درباره انتخاب نمایشــنامه ادیپ شــهریار 
که اثری کالسیک اســت، نیز توضیح می دهد: 
همیشــه یکــی از دغدغه هایم اجــرای متنی 
کالســیک بود. در میــان متونی که بررســی 
کــردم، ادیپ را بیش از همه دوســت داشــتم، 
حقیقت جویــی او برایم خوشــایند بود هرچند 

تقدیری ناخوشایند داشت.
در خالصه داستان این نمایش که اثری است 
مشهور از ســوفوکل، نمایشــنامه نویس شهیر 

یونان باستان آمده:
  پیشــگویان خبر می دهند نوزادی که در راه 
است شــو بخت خواهد بود و اگر چاره ای نشود 
پدر را خواهد کشــت و با مــادر ازدواج می کند. 
پدر به ناچار اورا در بیابان رهــا می کند تا گرفتار 
آن سرنوشــت جانکاه نشــوند. اما تقدیر اورا به 
جایگاهــی امن می فرســتد و ادیپ براســاس 
خواســت تقدیر در هیبت جوانی تنومند پدر را 
می کشد و با مادر ازدواج می کند و چنگال تقدیر 
بر سرنوشــت محتومش چنگ می زند. ادیپ به 
دنبال حقیقت به خود می رســد و در می یابد که 
گریزی از حقیقت نیســت و او همان زاییده ای 
اســت که باید باشــد. پس برای کشف حقیقت 
به خود می رســد هر چند فرجامش نیســتی و 

نابودی است.
نمایش »ادیپ شــهریار« تا پایــان آبان ماه 
هر شب راس ســاعت ۱9 به مدت 7۵ دقیقه در 

پردیس تئاتر تهران روی صحنه است.

معاون امور ســینمایی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی گفت: دوره 
مافیایی در سینمای ایران رو به پایان است و در کنار این موضوع تالشی 
مضاعف برای تامین و به روز رســانی تجهیزات سینمایی استان ها انجام 

خواهد شد.
محمد علی خزایی چهارشنبه شب در نشســت با فعاالن سینمایی 
در استان بوشــهر اظهار کرد: چنانچه نگاه ملی برای تقویت جریان فیلم 
سازی در استان ها رقم بخورد، رشد بســیار خوبی در این حوزه حاصل 

خواهد شد.
وی بیان کرد: در چهار دهه اخیر ۶۰۰ سالن سینما در کشور فعال بود 
که بخشی از آنها دچار مشکل و یا تعطیل شــدند و این نشان دهنده این 
است که نسبت به جایگاه سیزدهم جهانی ایران در حوزه سینما در بخش 

زیرساختی شرایط مطلوبی وجود ندارد.
خزایی ادامــه داد: اکنــون ۲۲۵ شهرســتان باالی ۵۰ هــزار نفر 
جمعیت کشور فاقد سالن سینما هســتند و این در حالی است که حتی 
شهرستان های فراتر از ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر جمعیت نیز باید از سالن سینما 

برخوردار باشند.
وی گفت: این کمبود بیانگر نگاه نکردن به حوزه ســینما با نگاه ملی 
اســت چراکه در صورت وجود نگاه ملی بســیاری از مشکالت برطرف 

می  شد.
خزایی اظهار کرد: همچنین در حوزه سینما صدور کارت صالحیت 
تدریس در دســتور قرار گرفته اســت تا از تدریس افراد فاقد صالحیت 

جلوگیری شود.
وی یادآور شد: در سازمان سینمایی برای رقم زدن انقالب بزرگی در 
استان ها رنامه ریزی شده و حتی اگر ۱۰ تا ۲۰ درصد این برنامه ها اجرایی 

شود، اتفاقات بزرگی در استان ها رخ خواهد داد.
رئیس سازمان ســینمایی و سمع بصری کشــور  ادامه داد: خروجی 
این برنامه ها برای سال آینده بروز و ظهور استعدادهای جدید در عرصه 

فعالیت سینمایی در شهرستان ها است.
وی بیان کرد: در شرایط کنونی برخی از کشورهای منطقه که صاحب 
صنعت سینما نیستند از نیروهای کشورمان استفاده و برعکس خودمان 
که نیروی انسانی داریم تجهیزات کافی و مناسب نداریم که این کمبود 

باید برطرف شود.
معاون امور سینمایی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت: برخی از 
استان  ها از لحاظ زیرساخت های سینمایی بســیار ضعیف هستند که 
برنامه ریزی بسیار خوبی برای توسعه زیرســاخت های آنها انجام شده 
است.وی یادآور شــد: کفه فرهنگ و هنر در ایران بسیار کوچک است و 
اعتبار اختصاص یافته از سوی سازمان برنامه و بودجه برای فرهنگ و هنر 

ضعیف ترین بودجه ها است.
خزایی عنوان کرد: بودجه فرهنگ وهنر ســاالنه سه درصد افزایش 
یافته، این در حالی است که تورم در عرصه تجهیزات تولیدات سینمایی 

۶۰ تا 7۰ درصد بوده است.
وی افزود: مجموع اعتبار سازمان ســینمایی با بیش از ۶۰۰ کارمند، 
پنج موسسه و بیش از ۱۰۰ نمایندگی و دفتر ۳۰۰ میلیارد تومان است که 

این مظلومیت حوزه فرهنگ و هنر است.
خزایی بیان کرد: از نمایندگان مجلس که دغدغه تولیدات سینمایی 
را در استان خود دارند، انتظار اســت فکری جدی به حال استان  ها کنند 
چراکه کل بودجه سازمان سینمایی برای استان ها ۶ میلیارد تومان است 

که این میزان اعتبار کفاف نیاز استان ها را نخواهد داد.
رئیس سازمان سینمایی و سمع بصری کشــور افزود: در سال جاری 
بیش از 7۰ درصد بودجه انجمن سینمای جوانان ایران برای استان ها و 

مابقی برای تهران بوده است.
خزایی گفت: در هشت سال گذشته مبنای ورود به سینمای حرفه ای 
جریان سرمایه داری بود و کسی که شرایط مالی خوب داشت می توانست 

فیلم سینمایی خود را تولید کند که این مبنای لیاقت واستعداد نبود.
وی اظهار کرد: در این زمینه با ارائه فراخوان ۵۰۰ نفر برای تولید فیلم 
نام نویسی کردند که از بین آنها ۴۰ نفر فیلم ساز با قابلیت صالحیت ورود 

به سینمای حرفه  ای گزینش شدند.
خزایی ادامه داد: در جشــنواره سینمای جوان امسال برای نخستین 
بار چهار فیلم ساز منتخب شهرستانی انتخاب شدند که بنیاد سینمای 

فارابی از آنها حمایت خواهد کرد.
رئیس سازمان سینمایی کشور گفت: شــرایط برای کار حرف ه ای، 
تولید و نگاه جدی به استان ها تقویت شده که این مقدمه ساز تعریف های 

جدیدی برای سازمان سینمایی است.
وی عنوان کرد: فیلم سازان استانی باید به شورای فارابی برسند و در 

این زمینه برنامه ریزی خوبی در حال انجام است.
خزایی یادآور شد: در خیلی از استان ها ســینما داریم ولی مخاطب 
نداریم که باید با نهضت جذب مخاطب تالش کرد انقالب بزرگی در این 

زمینه انجام شود.
وی ادامه داد: بعد از ۱۲ ســال اکنون شــورای فرهنگ و هنر و عالی 
سینمایی فعال شده است که این شوراها مقدمات اقدام  هایی ارزشمند 

در این حوزه خواهد بود.
خزایی بیان کرد: اینکه شورای عالی سینما با حضور رئیس جمهور یا 
معاون اول وی تشکیل می شود این نشــان از اهمیت این حوزه در کشور 
است.وی بیان کرد: ساز و کار پیش بینی شده تخصیص اعتبار جداگانه 
برای تمام اســتان ها برای تامین امکانات و تجهیزات است تا با پرداخت 
تســهیالت کم بهره، آموزشــگاه ها، موسســه ها  و البراتوارها بتوانند 

تجهیزات خود را به روز رسانی کنند.
خزایی افزود: با هدف تهیه مسکن برای ســینماگرانی که در سراسر 
ایران خانه ندارد و یا تســهیالتی دریافت نکردند نیز مقرر شده در قالب 

تعاونی مسکن یا مسکن ملی نیاز آنها در این بخش تامین شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد: دوره مافیایی در سینمای ایران رو به پایان است
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آگهی مفقودیآگهی مفقودی
»آرامگاه« از داکا جایزه گرفت

 فیلم کوتاه »آرام گاه« به کارگردانی علی دارایی از چهاردهمین 
جشنواره دانشــجویی فیلم کوتاه دانشــگاه داکا بنگالدش جایزه 

گرفت.
فیلم کوتاه »آرام گاه« به کارگردانی علی دارایی، در چهاردهمین 
جشــنواره فیلم کوتاه دانشــگاه داکا بنگالدش به رقابت پرداخت و 

توانست جایزه بهترین فیلمبرداری را از آن خود کند.
فیلمبرداری این فیلم کوتاه را وحید بیوته انجام داده اســت که 
پیش از این نیز جایزه بهترین فیلمبرداری جشــنواره نهال را برای 
»آرام گاه« دریافت کــرده بود.چهاردهمین جشــنواره فیلم کوتاه 

دانشگاه داکا بنگالدش هفته اول نوامبر در دانشگاه داکا برگزار شد.
»آرام گاه« پیش از ایــن، جایزه بهترین فیلم کوتاه از بیســت و 
پنجمین جشنواره مذهب امروز ایتالیا، جایزه بهترین فیلمبرداری 
جشنواره نهال، جایزه بهترین فیلم، بهترین طراحی صحنه و بهترین 
طراحی لباس جشــنواره اســتانی قم را در کارنامه دارد. همچنین 
کاندید بهترین فیلمنامه جشنواره نهال و حضور در جشنواره سایه 
را نیز تجربه کرده است.در خالصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: 
»ریحانه باعث مرگ نوزادش شــده اســت. اکنون در غیاب همسر 
فراری اش در جســتجوی راهی برای خاکســپاری نوزاد است و با 
مصائبی روبرو می شود ولی ...«فاطمه صفت زاده، بهادر محمد نژاد، 
احمد شریفی، علی فرقدانی، ســید علی یزدیان، مسعود مشعوف، 
مجید رنگی، حســن پوریا، صبــا عزیزپور، گلنــاز زجاجی، محمد 
کریمی، محیا طیبی، ریحانه عباسی، آراد محمدی، سیدپارسا میر، 

هدیه احمدی و آیه بیگدلی بازیگران »آرام گاه« هستند.


