
خطیب موقت نماز جمعه تهران:

آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی دست مریزاد دارد
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: درخت بسیج دائما ثمر می دهد و چه 
ریشه عمیق و استواری دارد که هم ریشــه در رضایت خداوند دارد هم با خون 

جوانانش آبیاری شده است و برای همین است که کفار عصبانی هستند
به گزارش ایلنا، حجت االسالم علی حاج علی اکبری در نماز جمعه این هفته 
تهران با اشاره به هفته بسیج گفت: ما در آستانه یک روز خدایی در تاریخ انقالب 

اسالمی هستیم.
خطیب این هفته نماز جمعه تهران یادآور شد: تاسیس بسیج بعد از ۲۲ روز 
از فتح النه جاسوســی و هنگام رویارویی مستقیم جمهوری اسالمی با دشمن 
قسم خورده خودش آمریکا شیطان بزرگ صورت گرفت . امام رحمت اهلل با قلب 
بزرگ این وحی نورانی را دریافت کرد. ۹ سال بعد در تاسیس بسیج دانشجویی 
امام بیاناتی فرمودند که راه روشن شد. امام فرمودند یقینا بسیج از برکات و الطاف 

خداوند بود که بر ملت اسالمی ارزانی شد.
وی ادامه داد: امام تعابیری عرفانی و عمیق درباره بسیج دارند. می توانیم تفکر، 

آرمان و راهبردهای بسیج را کامال در قرآن ببینیم و استخراج کنیم.

حاج علی اکبری افزود: کســانی که امیدشــان به خدا اســت حتی اگر 
عده شان اندک باشد باز بر جبهه کفر پیروز هستند.

وی بیان کرد: خداوند را شاکر هســتیم از برکت انقالب اسالمی راه انبیا 
و اولیا و شــهیدان صادق در بین امت ما امتداد پیدا کرد، ما معجزه بسیج را 
هم در چله اول انقالب مشاهده کردیم و هم در چله دوم انقالب به این شجره 
پاک الهی امید داریم.خطیب این هفته نماز جمعه تهران اظهار داشت: عنایت 
خاص الهی تنها از طریق تقوا میسر است  چرا که اهل تقوا دست گشاده دارند 

برای همین است که خیر الهی نصیب شان می شود .
وی ادامه داد: در هفته گذشــته تحلیل رژفی را درباره شــرایط کشــور 
داشیم، جان کالم این بود که مسئله بین ما و جریان استکبار جهانی مسئله 
پیشرفت است، نمی خواهند جمهوری اسالمی پیشرفت کند چراکه منطق 
لیبرال دموکراسی منطق دشمنان ماست که شکست خواهد خورد لذا از اول 
جمهوری اسالمی مانع می تراشتند، رهبر انقالب اسالمی فرمودند باید برای 

پیشرفت کار کنیم و بسیجیان امید کشور برای پیشرفت هستند.

خربخرب

سردار سلیمانی:

فتنه اخیر برای مسدودسازی گفتمان انقالب اسالمی بود
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: فتنه ای که این روز ها سازمان سیا و موساد 

آن را مدیریت کرد برای مسدودسازی گفتمان انقالب اسالمی بود.
سردار غالمرضا سلیمانی رئیس ســازمان بسیج مستضعفین در سخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه تهران که در مصلی تهران برگزار شد، با تبریک هفته بسیج و نثار 
درود به ارواح طیبه بیش از ۹۲ هزار شهید بسیجی میهن اسالمی به ویژه شهدای مقابله 
با فتنه آمریکایی صهیونیستی اخیر، گفت: ایام هفته بسیج و پنجم آذرماه سالروز صدور 
فرمان تاریخی امام راحل مبنی بر تشکیل شــجره طبیه بسیج را به محضر ملت ایران و 

رهبر انقالب تبریک می گویم.
وی افزود: امام راحل از سوی خداوند متعال ملهم شد که بسیج را بعنوان شجره طیبه 
برای پرچمداری گفتمان انقالب اسالمی و برای پاسداری از انقالب اسالمی و بزرگترین 

دستاورد انقالب اسالمی یعنی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران تشکیل دهد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: از ابتدای تشکیل بسیج در ۵ آذر سال ۵۸ 
تا به امروز دنیا شاهد افتخارآفرینی های فرزندان بسیجی ملت ایران بوده و از این به بعد هم 
این پرچمداران مکتب دفاعی و ایثار و شهادت و مکتب عاشورا پیروزی های بزرگ را برای 
ملت ایران خلق می کنند و در پیچ های تاریخی در کنار ملت ایران و در میان ملت ایران در 

دفاع و پاسداری از انقالب اسالمی افتخارات بزرگی را آغاز خواهند آفرید.
سلیمانی با بیان اینکه امروز در دنیا ما در حال گذر از یک پیچ تاریخی بزرگ هستیم، 
اظهار داشت: همانطور که رهبر انقالب هم در آستانه ۱۳ آبان فرمودند نظم نوین جهانی 

در حال شکل گیری است و قدرت از غرب عالم در حال انتقال به شرق عالم است.
وی گفت: قدرت علمی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و قدرت امنیتی از غرب عالم به 
شرق عالم در حال انتقال است؛ ایران عزیز در قلب آسیا با یک گفتمان تمدنی و جذاب 
پرچمدار تولید تمدن نوین اسالمی و عبور از مرحله دولت سازی و جامعه پردازی و نیل به 

مرحله تمدن سازی قرار دارد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه بعد از رنسانس شاهد خلق مکاتب 
کاذب غربی بوده ایم که جذابیت های کاذبی را برای ملت های جهان ایجاد کرد، عنوان 
کرد: بیش از سه قرن تمدن غرب توانست دنیا را بفریبد و با غارت و چپاول ملت های تحت 
سلطه، نظام های مورد نظر خود را در قاره های دنیا در کشور های دنیا ایجاد کند و مردم 

کشور ها را تحت سیطره و ظلم و استعمار و استثمار خود قرار دهد.
سلیمانی با تاکید بر اینکه پیروزی انقالب اســالمی سرآغاز فروپاشی این روند بود و 
پیروزی انقالب هندسه قدرت را در دنیا تغییر داد، ادامه داد: امام راحل و ملت بزرگ ایران 
در پیروزی انقالب اسالمی و در انقالب اسالمی مفهوم قدرت را تغییر دادند، قدرت سخت 

نظامی و قدرت حجیم اقتصادی در پرتوی تغییر مفهوم قدرت برآمده از انقالب اسالمی 
فاقد اثر و تاثیر شد. امروز نظام ســلطه و در راس آن آمریکا با داشتن قدرت نظامی باال و 
قدرت اقتصادی قابل توجه فاقد توانایی اعمال قدرت در مناطق خارج از آمریکا است به 

همین دلیل آمریکا در مسیر فروپاشی و اضمحالل قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: علت اصلی آن هم یک مسئله مهم و بسیار راهبردی است و آن اینکه 
تمدن غرب فاقد گفتمان جذاب و مورد اســتقبال ملت های دنیا است حتی ملت های 

کشور های غربی هم از گفتمان های موجود غرب استقبال نمی کنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه گفتمان لیبرال دموکراسی به عنوان 
آخرین گفتمان تمدن غرب فاقد جذابیت برای ملت های دنیا شده است، گفت: امروز در 
غرب گفتمانی برای عرضه به بشریت وجود ندارد، از طرفی دیگر با پیروزی انقالب یک 

گفتمان با پرچمداری ملت بزرگ ایران در سطح دنیا انتشار پیدا کرد.
سلیمانی تصریح کرد: امروز نظام سلطه و در راس آن امریکا با داشتن قدرت نظامی 
باال فاقد توانایی اعمال قدرت در منطقه خارج از آمریکا هستند و به همین دلیل آمریکا 
در مسیر فروپاشی قرار گرفته است و علت آن هم این است که تمدن غرب فاقد گفتمان 
جذاب و مورد اســتقبال ملت های دنیاســت. آخرین گفتمان غــرب گفتمان لیبرال 
دموکراسی بود و این گفتمان فاقد جذابیت برای دنیا شده است. با پیروزی انقالب یک 
گفتمان با پرچمداری انقالب در دنیا انتشــار یافت و آن گفتمان انقالب اســالمی بود. 

گفتمانی که مورد استقبال ملت های مسلمان قرار گرفت.
وی تاکید کرد: فتنه ای که این روز ها ســازمان سیا و موســاد آن را مدیریت کرد و با 
به کارگیری همه ظرفیت ها در دنیا و با به کارگیری ســازمان های جاسوسی با تمرکز بر 
اغتشاش در مناطق غربی کشور، خواستند به زعم خود مسیر این گفتمان را مسدود کنند 
و تصور می کردند با تالش های مذبوحانه جاسوســی خواهند توانست مسیر یک ملت 
بزرگ را متوقف کنند را دیدید و همچنین دیدیــد ملت ایران چگونه مقابل این توطئه 
ایستاد. فرزندان اسالم با دست خالی و بدون سالح در مقابل این توطئه ایستادند و این 

توطئه شکست خورد.
سلیمانی تاکید کرد: بسیج پرچمدار گفتمان انقالب اسالمی است و تفکر بسیجی 
در کشور ما حکم فرماست و ما امروز دارای ملت بسیجی هستیم. بسیجیان پرچمداران 

تفکر بسیجی در بین ملت ا ران و حامالن ارزش های انقالب اسالمی هستند.
وی در پایان گفت: دنیا باید بداند با وجود مردمی بســیجی و شــکل گیری جبهه 
مقاومت و در گام دوم انقالب، شاهد خلق پیروزی انقالب و ساقط شدن رژیم منحوس 

کودک کش اسرائیل خواهیم بود.
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مونا رمضانپور
متاسفانه کشــور از هر طرف در حال 
تخریب است و این بار مافیای اقتصادی به 
اسم رفع محرومیت جوامع محلی به جان 
میراث طبیعی کشور افتاده است و کلنگ 
برداشته مناطق بکر طبیعی و ارزشمند 
سرزمین عزیزمان ایران را به خیش می 

کشد.
این روزها گردشــگری اسم جذابی 
است و بدون اینکه مجوز محیط زیستی 
و حد و مرزی برای آن تعریف شود بخش 
های مختلف کشــور کــه روزی از نظر 

داشتن جاذبه های طبیعی....
ادامه در صفحه 2

نابودی
                                                          سرمقاله 

کیومرث سرمدی واله
عضو هیات رییسه کمیسیون 
اجتماعی

 کوتاهی دولــت در کنترل بــازار و 
اجرای مصوباتی که مجلــس در حوزه 
بهبود معیشت دارد باعث بروز مشکالت 

معیشتی برای مردم شده است.
هم اکنــون یکــی از دالیلــی کــه 
مشکالتی را در سطح جامعه ایجاد کرده 
اســت کوتاهی دولت در کنترل بازار و 
اجرای مصوباتی اســت که مجلس در 
حوزه بهبود معیشــت مردم دارد.مقر 

شده بود که ...
ادامه در صفحه 2

کوتاهی دولت در کنترل 
قیمت ها 

                                                          یادداشت 

یک پله تا صعود

شاهکار شیران ایران برابر ولز شاهکار شیران ایران برابر ولز 

گفت و گوی مملکت با مصطفی اقلیما، پدر مددجویان درخصوص نقش فقر فرهنگی و اقتصادی در بچه فروشی:

فرزند فروشی به معنای نابودی خانواده 
  صفحه7

  صفحه7

صادرات نفتی و 
غیرنفتی با وجود 

تحریم دشمن دچار 
وقفه نشد

رئیس جمهور: 

  صفحه2

سهام وثیقه 
خودروسازها طی 

هفته های آینده 
جایگزین می شود

وزیر اقتصاد 

  صفحه3

زیان انباشته 150 هزار 
میلیارد تومانی دو 

خودروساز بزرگ کشور

تیتر

نابودی اقتصاد

 مملکت از تبعات ادامه کسری بودجه 
گزارش می دهد:

  صفحه6

  صفحه6

منع پرداخت جرائم 
باید برای همگان باشد نه 

عده ای خاص

 گفت و گوی مملکت با محمد حسن قدیری 
ابیانه، دیپلمات سابق:

  صفحه3

رئیس کل سازمان خصوصی سازی خبر 
داد:

آینده نامعلوم ارز 
مسافرتی

بررسی مصوبات جدید بانک مرکزی

  صفحه2

مناقصه گزار : شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه جنوب شرق
موضوع مناقصه : فنس کشــی و محوطه ســازی ایستگاه های مخابراتی فاز 2 - منطقه جنوب 

شرق ) ایستگاههای مخابراتی کبوترخان، بیاض و قدیرآباد (
مبلغ برآورد مناقصه : مبلغ 37/543/873/937 ریال

1-محل و مکان اجراي کار: ایستگاه های مخابراتی فاز 2 - منطقه جنوب شرق) ایستگاههای 
کبوتر خان و بیاض واقع در استان کرمان و ایستگاه قدیرآباد واقع در استان یزد(

 2-مدت اجراي کار: 7 ماه شمسی
3-نام دستگاه نظارت: واحد مهندسی ساختمان منطقه جنوب شرق
4-قیمت ها متناسب با کاالي ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

5-روش ارزیابی مالی در این مناقصه بر اســاس دســتورالعمل ارزیابــی مالی و فرآیند قیمت 
متناســب در مناقصات صنعت نفت به شــماره796-  20/2 مورخ 1399/12/11 وزارت نفت 

می باشد.
نوع و مبلغ تضمین شــرکت در فرآيند ارجاع کار: مبلغ 1/877/193/697 ریال بصورت 
یك یا ترکیبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین 
 نامه تضمین معامالت دولتي به شماره 50659/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران 
 IR 140100004101046871202852 می باشد. تضمین وجه نقد میبایست به شماره شبا
نزد بانك مرکزی به نام شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران  واریز گردد.   ضمنا"میبایست 

ضمانتنامه یا رسید واریز وجه نقد در سامانه بارگذاري گردد . 
مدارک مورد نیاز:

-درج کد اقتصادي و شناســه ملي جهت اشخاص حقوقي در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه 
ستاد الزامی است. 

دارا بودن و بارگذاری گواهینامه تعیین صالحیت معتبر در رشته ابنیه با حداقل رتبه5 از سازمان 
برنامه و بودجه  کشور برای مدت پیمان الزامي میباشد. 

دارا بودن و بارگذاری گواهي تایید صالحیت ایمني معتبراز وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  
الزامي میباشد. 

زمان و نحوه خريد اسناد مناقصه از سامانه ستاد : شرکت کنندگان مهلت دارند  تا ساعت 
 15:00 مورخ 1401/09/07 و با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت) ستاد( به نشاني

  www.setadiran.ir نســبت به خرید اســناد و پرداخت هزینه از طریق اتصال به درگاه 

پرداخت الکترونیك اقدام نمایند.
الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام 
خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي در سامانه ستاد، نسبت به 
ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الکترونیکي اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیباني سامانه ستاد 

به شماره 0211456 تماس حاصل فرمایند. 
زمان و مهلت تکمیل و بارگذاری پیشنهادات در سامانه : شرکت کنندگان باید تا ساعت 
15:00 مورخ 1401/09/19 نســبت به تکمیل اســناد مربوطه و بارگذاري در سامانه تدارکات 
الکترونیك دولت) ستاد( اقدام نموده و نسبت به تحویل اصل پاکت الف )ضمانتنامه شرکت در 
فرآیند ارجاع کار/ اصل رســید واریز وجه نقد( الک و مهر شده در مهلت مندرج در این بند به 

دفتر کمیسیون مناقصات اقدام و رسید  دریافت نمایند.
 زمان و محل گشايش پاکات: پیشنهادهاي واصله در ســاعت 11:00 مورخ 1401/09/26 
در محل کمیسیون مناقصات به آدرس: تهران- خیابان سپهبد قرني- نرسیده به خیابان سپند- 
پالک 188-  طبقه  هشــتم از طریق ســامانه تدارکات الکترونیك دولت ) ستاد( بازگشایي و 

خوانده خواهد شد. 
زمان و مکان جلسه توجیهی: جلسه توجیهی با شرکت کنندگان جهت بازدید از محل انجام 
کار و توضیح و تشــریح اسناد ، در تاریخ 1401/09/12 ســاعت 10:00 به نشانی: رفسنجان، 
کیلومتر 7 جاده یزد-شــرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران- منطقه جنوب شــرق-دفتر 

رئیس واحد مهندسی ساختمان  منطقه برگزار می گردد.
عدم تمایل به شــرکت در مناقصه :چنانچه پس از دریافت فراخوان یا اســناد مناقصه مایل به 
شــرکت در مناقصــه نبودید انصراف خود را بعد از دریافت آن حداکثــر تا 5 روز قبل از تاریخ 
آخرین مهلت تحویل پیشــنهادات کتباً به اطالع این شرکت برسانید ، بدیهي است عدم اعالم 
انصراف آن شــرکت به معني تمایل به شــرکت در مناقصه تلقي شده و در سوابق آن شرکت 

منعکس خواهد شد.
 جهت کســب اطالعات بیشتر به پایگاههاي ذیل مراجعه و یا با شماره های034-31365135 

تماس حاصل فرمائید .
www.setadiran.ir             www.ioptc.ir                 www.shana.ir

روابط عمومي شناسه آگهی: 1414310

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي 
)2001001105000107(

روابط عمومي   شناسه آگهی: 1412543

شرکت ملی پااليش و پخش  فرآورده های نفتی ايران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

نوبت دوم

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 
 موضــوع مناقصــه : خريــد 18 قلــم P/F SIEMENS PLC، تحــت تقاضــای شــماره

ZPS-0140041-TR/E01 

مبلغ برآورد مناقصه : 19/710/500/000 ريال
1- محل و مکان اجراي کار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

2- مدت اجراي کار: 12 ماه
3- مدت زمان پیمان : 30 ماه 

4- نام دستگاه نظارت: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
5- قيمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.

6- ارزيابی مالی با استفاده از دستورالعمل ارزيابی مالی و فرايند قيمت متناسب در مناقصات 
صنعت نفت به شماره 796-20/2 مورخ 99/12/11 وزارت نفت انجام می گيرد.

7- بدليل اهميت ويژه استفاده ازكاالهای تخصصی دارای كيفيت مناسب و مورد تأييد در صنعت 
نفت، صرفاً پيشنهادات توليدكنندگان/ سازندگان داخلی مندرج در فهرست بلند منابع واحد 
دستگاه مركزی )AVL نفت( در زمينه قطعات يدكی PLC زيمنس؛ مورد بررسی قرار گرفته 
و پيشنهاد ساير توليدكنندگان/سازندگان خارج از AVL  بدليل عدم حضور در فهرست بلند 
دستگاه مركزی مورد قبول نمی باشد. ارائه تصوير كد ثبت نام در سامانه EP بعنوان توليدكننده/ 

سازنده قطعات يدكی PLC زيمنس؛ همراه با پاكت »ب«، الزامی است.
- درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي)الزامی( در پيشنهاد قيمت مندرج در 

سامانه ستاد. 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار: مبلغ 985/525/000 ريال بصورت يك 
يا تركيبي از ضمانت نامه هاي مندرج در بند هاي الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آيين نامه تضمين 
معامالت دولتي به شماره 50659/123402 مورخ 94/9/22 هيئت محترم وزيران می باشد. 
تضمين وجه نقد ميبايست به شماره شبا IR360 10000 41010 4683  8162 801  بانك 
مركزی جمهوری اسالمی ايران بنام شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران  واريز و  ضمانتنامه يا 

رسيد پرداخت وجه؛ در سامانه بارگزاري گردد . 
 15:00 ساعت  تا  دارند  مهلت  شركت  كنندگان  مناقصه:  اسناد  خريد  نحوه   و  زمان 
نشاني به  )ستاد(  دولت  الکترونيکي  تداركات  سامانه  به   مراجعه  با  و   1401/09/10  مورخ 
www.setadiran.ir نسبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق اتصال به درگاه 

پرداخت الکترونيك اقدام نمايند. الزم به ذكر است كليه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا 
انتخاب برنده از سايت مزبور انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت 
قبلي در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاء الکترونيکي  اقدام نمايند و جهت  

عضويت با پشتيباني سامانه ستاد به شماره 02141934 تماس حاصل فرمايند. 
مهلت و محل تحويل پیشنهادات تکمیل شده : شركت كنندگان مي بايست تا ساعت 15:00 
مورخ 1401/10/05 ، نسبت به تکميل اسناد مربوطه و بارگذاري در سامانه تداركات الکترونيك 
دولت)ستاد( و تحويل اصل پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآيند ارجاع كار/ اصل رسيد واريز 
وجه نقد( الك و مهر شده به دفتر كميسيون مناقصات در مهلت مذكور و دريافت رسيد مربوطه 

اقدام نمايند.
الزم است پيشنهاد مالی از تاريخ آخرين مهلت بارگزاری پيشنهادات، حداقل به مدت 3 ماه دارای 

اعتبار باشد.
زمان و محل گشايش پاکات: پيشنهادهاي واصله در ساعت 10:00 مورخ 1401/10/11 در محل 
كميسيون مناقصات به آدرس:  تهران- خيابان سپهبد قرني- نرسيده به خيابان سپند- پالك 
188-  طبقه  هشتم از طريق سامانه تداركات الکترونيك دولت )ستاد( بازگشايي و خوانده خواهد 
شد. لذا از مناقصه گرانی كه پيشنهاد ارائه نمودند بدين طريق جهت حضور در جلسه بازگشايی 
پاكات )ضمن ارائه معرفی نامه معتبر( در تاريخ فوق الذكر دعوت به عمل می آيد. ضمنٌا اين دعوت  
به منزله رعايت دعوتنامه مندرج در بخشنامه 372621 مورخ 1398/07/09سازمان برنامه و 

بودجه كشور تلقی و اعالم می گردد.
 جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه هاي ذيل مراجعه و يا با شماره 61630368 -021 

تماس حاصل فرمائيد.
www.shana.ir                                                               www.setadiran.ir                                                             www.ioptc.ir

نوبت 
دوم



معاون سیاسی وزارت 
خارجه:

همکاری  ایران و هند موجب 
تحکیم صلح و ثبات در منطقه 

است
خارجــه  وزارت  سیاســی  معــاون 
همکاری های دوجانبه ایران و هند را ضرورتی 
انکارناپذیر برای تامین منابع ملی دو کشور 
و موجب تحکیم صلح و ثبــات در منطقه و 
مقابله با یکجانبه گرایی و مداخله کشورهای 

فرامنطقه ای در امور منطقه دانست.
به گزارش ایرنا، علی باقری معاون سیاسی 
وزارت امور خارجه ایــران و هیات همراه که 
برای مشورت های سیاسی معاونین وزرای 
امور خارجه جمهوری اســالمی ایران و هند 
به دهلی نو ســفر کرده است، روز پنجشنبه 
 Vinay - سوم آذر- با وینای موهان کواترا 
وزیــر  مقــام  قائــم   ،Mohan Kwatr a

خارجه هند دیدار و گفت وگو کرد.
در این دیدار مهمترین موضوعات مورد 
عالقه دو کشــور در عرصه هــای دوجانبه، 
منطقه ای و بین المللی مورد رایزنی و بررسی 
قرار گرفت و طرفین پیرامون راه های توسعه 
و گسترش مناسبات سیاســی فیمابین از 
جمله تبادل هیات های عالیرتبه، نشســت 
آتی کمیســیون مشــترک همکاری های 
اقتصادی ایران و هند و شــورای تجاری دو 
کشور با هدف ارتقا ســطح مبادالت تجاری 
و همچنین ســرمایه گذاری هند در چابهار 

تبادل نظر کردند.
طرفین همچنین در خصوص موضوعات 
منطقه ای از جمله اوضاع افغانستان، مبارزه با 
تروریسم و مواد مخدر، کریدور شمال جنوب 
و راههای تقویــت همکاری های چندجانبه 
از جملــه در چارچوب ســازمان همکاری 

شانگهای به گفت وگو پرداختند.
باقری در ایــن مالقــات همکاری های 
دوجانبه و چندجانبه جمهوری اســالمی 
ایران و هند را موجب تحکیــم صلح و ثبات 
در منطقــه و مقابلــه بــا یکجانبه گرایی و 
مداخله کشــورهای فرامنطقــه ای در امور 
منطقه خوانــد و گفت: رایزنی پیوســته و 
مســتمر ایران و هند در موضوعات مختلف 
و همکاری دوطــرف در زمینه هــای مورد 
عالقه به ویــژه در موضوعات منطقه ای یک 
انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر 
برای تامین منافع ملی دو کشــور است و در 
عمل فرصت را از بیگانگان خواهد گرفت تا با 
بهره برداری از خال همکاری میان کشورهای 
منطقه، ترتیبات منطقه ای را براساس منافع 
نامشروع و سیاست های زیاده خواهانه خود بر 

کشورهای منطقه تحمیل کنند.

مشاور تیم مذاکره کننده ایران:
 ایران رژیم های جنایتکار 
غربی را نادیده خواهد 

گرفت
مشــاور تیــم مذاکره کننده ایــران در 
مذاکرات وین در پیامی از صدور قطعنامه ای 
علیه ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل 

انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، ســید محمد مرندی، 
مشاور تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات 
وین، در پی تصویب قطعنامه ای علیه ایران 
در شورای حقوق بشر، در صفحه توییترش 
نوشت: سازمان ملل تحت سلطه رژیم هایی 
غربی است که در  تسلیحات شیمیایی برای 
اســتفاده علیه ایران در اختیــار صدام قرار 

دادند.
مرنــدی در ادامه گفــت: رژیم هایی که 
میزبان گروهک های تروریستی ضدایرانی 
مانند مجاهدین خلق هستند. رژیم هایی که 
تحریم های فشار حداکثری علیه شهروندان 
ایرانی اعمال می کنند. ایران این جنایتکاران 

را نادیده خواهد گرفت.
اظهارات مرندی در پی این مطرح می شود 
شب گذشته و در پی تشــکیل جلسه ویژه 
شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی 
»وضعیت حقوق بشر« در ایران، قطعنامه ای 
علیه ایران در شــورای حقوق بشر سازمان 
ملل با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای 

ممتنع به تصویب رسید.
آرژانتین، بنین، جمهوری چک، فنالند، 
فرانســه، گابن، گامبیا، آلمان، هندوراس، 
ژاپن، لیبی، لیتوانــی، لوکزامبورگ، جزایر 
مارشــال، مکزیک، مونته نگرو، نپال، هلند، 
پاراگوئه، لهستان، جمهوری کره، سومالی، 
اوکراین، انگلیــس و آمریکا بــه قطعنامه 

ضدایرانی رای مثبت دادند.
کشــورهای بولیوی، برزیــل، کامرون، 
ســاحل عاج، هند، اندونزی، قزاقســتان، 
ماالوی، مالــزی، موریتانــی، نامبیا، قطر، 
ســنگال، ســودان، امارات متحده عربی و 
ازبسکتان رای ممتنع به این قطعنامه دادند 
و ارمنســتان، چین، کوبا، اریتره، پاکستان و 
ونزوئال مخالفت خود بــا این قطعنامه را ابراز 

کردند.

نابودی
ادامه از صفحه اول

....مقام هشــتم دنیا را داشت تخریب 
می شود. گردشــگری هم چون به صورت 
انبوه و بی ضابطــه و ناپایدار در نظر گرفته 
می شــود، منافع اقتصــادی آن از جمله 
اشــتغال زایی و درآمدزایی آن به صورت 
کوتاه مــدت خواهد بود و چــون منطقه 
خاصیت خــودش را از دســت می دهد 
در این صــورت مردم و جوامــع محلی با 
مخروبه ای مواجه خواهند شــد که دیگر 
اصال قابل سکونت نیســت و باید محل را 

ترک کنند و مهاجرت کنند.
ایــن روزهــا ۹۰ درصد طــرح های 
گردشــگری و عمرانی کشور فاقد مجوز 
زیســت محیطی هســتند و اجــرا می 
شــوند و ۱۰ درصد مجوزهای زیســت 
محیطــی هم بــا پارتی بــازی و رانت و 
نفوذ در شــرکت های مهندسین مشاور 
و دانشــگاه ها و ارگان های دولتی اخذ 

شده است.
محیط زیست طبیعی کشور وضعیت 
هر سال دریغ از پارسال و روز به روز بدتر 
از دیروز را پیدا کرده است. تخریب منابع 
آب ســطحی از جمله تاالب ها، رودخانه 
ها و دریاچه ها در صدر جرایم زیســت 
محیطی اســت و در رتبه بعدی، تخریب 

جنگل ها به مرز بحرانی رسیده است.
جنگل ها نابود شــده اســت و دیگر 
اثری از تــاالب ها و منابع آب ســطحی 
کشــور نیســت. گرد و غبار، امســال، 
کشــور را فرا گرفتــه اســت و زودتر از 
همیشــه در کشــور به راه افتاده است. 
در ســال آبی جاری ببینید چقدر ابعاد 
تخریب محیط زیســت و تغییــر اقلیم 
پدیــد آمده وســیع بوده اســت که هر 
چقدر بارندگی می شــود و ســیل راه 
می افتد باز هم خشــکی و بــی آبی در 
ســرزمین ایران حاکم است.٧۰ درصد 
گونه های برجســته حیات  وحش ایران 
نابود شــده اند و ذخایر ســدهای کشور 
به طور عجیــب و غریبــی در این زمان 
ســال، خالی تر از قبل هستند. بنابراین 
بهتر اســت حکومت جمهوری اسالمی 
حداقــل درخصوص محیط زیســت و 
منابع طبیعی کشور از جمله تاالب ها و 
مناطق حفاظت شده و آب های سطحی 
تغییر رفتار دهد و محیط زیست و حفظ 
آن اصل و اولویت اول باشــد. مردم می 
خواهند نفس بکشند، آب داشته داشته 
باشند و از شر رانش و فرو نشست زمین 
خالصی پیــدا کنند. اگر چنین نباشــد 
در آینده ای نزدیک بایــد منتظر وقوع 
و تکرار انفجارهای اجتماعی در ســال 
۱۴۰۱ در اقصی نقاط کشــور از جنس 
اعتراضــات اصفهــان و خوزســتان و 
چهارمحال و بختیاری در ســال جاری 
بود که این بار نمی توان راه فراری برای 

آن پیدا کرد.

سرمقاله

وزیر امور خارجه ایران به اظهارات وزیر خارجه آلمان در نشســت 
ویژه شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل که امروز با موضوع بررسی 
تحوالت اخیر در ایران برگزار شده بود، واکنش نشان داد و گفت: آلمان 

سالهاست که حقوق بشر را نقض می کند.
به گزارش ایرنا حســین امیر عبداللهیان در صفحه توییتر خود در 
این ارتباط نوشــت: رژیم برلین، به  عنوان تامین کننده اصلی سالح 
شــیمیایی صدام علیه مردم ایران و دیگر فرصت طلبان، سالهاست با 

تحریم های ناعادالنه و غیرانســانی خود، نقض گسترده حقوق بشر را 
انجام داده اند.

وی در این نوشته آورده است:  اکنون آنها ریاکارانه از سازوکارهای 
»حقوق بشر« سوءاستفاده می کنند تا بیشتر از قبل اقدامات ضدحقوق 
بشــری را علیه مردم ما انجام دهند و همه اینها به نام »همبستگی« 

دروغین با ایرانیان.
به گزارش ایرنا، شورای حقوق بشر ســازمان ملل متحد قطعنامه 

ضدایرانی را درباره آنچه »وضعیت حقوق بشــر در ایران« گفته شده 
است، به تصویب رســاند. تصویب این قطعنامه به معنای موافقت این 
شــورا با ایجاد یک »هیأت حقیقت یاب« دربــاره ادعاها در خصوص 

»نقض حقوق بشر توسط ایران« در اغتشاشات اخیر است.
این قطعنامه بــا ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالــف و ۱۵ رأی ممتنع 
به تصویب رسید. چین، پاکســتان، اریتره، ونزوئال، کوبا و ارمنستان ۶ 

کشوری بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند.

امیر عبداللهیان: آلمان سالهاست که حقوق بشر را نقض می کند

آیا ارز مسافرتی حذف می شود؟ یا سازوکاری جدید پیدا می کند؟ 
این ها پرسش هایی اســت که بارها و بارها طی هفته های گذشته در 
ذهن مسافران و فعاالن حوزه گردشگری می چرخید؛ چرا که دولت در 
اتفاقات مشابه سال های گذشته با نوسان در نرخ ارز سراغ گردشگرها 

رفته بود.
شــادی کابیانی: در طول ۳۰ سال گذشــته، همزمان با نوسان در 
نرخ ارز، تخصیص ارز - به عنوان یک مشــوق برای گردشگران ایرانی، 
ارز مسافرتی هم با مخاطره روبرو شده اســت. در دوره ای آن را به طور 
کامل حذف کردند، در مقطعی دیگر میــزان ارز را کاهش دادند و حاال 
هم مبلغ ارز را به کشور مقصد و ارایه سند و مدرک سفر منوط و در طی 
این سال ها به خصوص در ۱۰سال اخیر با تغییر در شیوه نامه های ارزی، 
مسافران را سردرگم کرده اند.حاال بانک مرکزی در جدیدترین مصوبه 
خود که ۱۴ آبان ماه ابالغ شده است، برای ســامان دادن به بازار ارز در 
قدم نخست باز به سراغ ارز مسافرتی و جامعه نحیف گردشگری رفته 
است، اقدامی که موجب می شود متقاضیان دوباره و دوباره، بخشنامه ها 
را مرور کنند تا از صالحیت یا عدم صالحیت خود برای دریافت ارز باخبر 

شوند.
اما این بار در این مصوبه خبری از سختگیری های قبلی نیست. بانک 
مرکزی در این مصوبه از متقاضیان  خواســته  اقدام به ثبت نام کرده و 
ســپس ارز خود را از صرافی ها دریافت کنند. واگذاری ارز مسافرتی به 
صرافی ها اقدامی بود که سال ها پیش، بانک مرکزی با مصوبه ای دیگر 

آن را به چند بانک عامل سپرده بود.
 کارت ملی در اولویت قرار گرفت

بانک مرکزی با اقدام جدید خود، ارائه ارز مســافرتی را وارد مرحله 
جدیدی کرد؛ در این اقدام، هر ایرانی باالی ۱۸ سال با داشتن کارت ملی 
و هزینه ریالی، می تواند ۲ هزار ارز )دالر با نرخ بازار توافقی( در سرفصل 

خدماتی-سایر، ارز مسافرتی دریافت کند.
پیش از این برای دریافت ارز مسافرتی مدارکی چون روادید، بلیت 
هواپیما و پرداخت عوارض خروجی ارائه می شد، اما با این مصوبه جدید، 

خبری از سختگیری های گذشته در پرداخت ارز مسافرتی نیست.
اگرچه همچنان ســرفصل وگزینه ای بــرای انتخاب بــا نام »ارز 
مسافرتی« وجود دارد صرافی ها برای پرداخت ۵۰۰ دالر یا یورو برای 
کشــورهای دارای ویزا متقاضــی را راهنمایی می کنند تــا مدارک و 
مستندات سفر ارایه دهد، اما هیچ مســافر عاقلی از ۲ هزار دالر یا یورو 
منصرف نمی شــود تا ۵۰۰ یورو یا دالر بگیرد که هیچ برتری خاصی 

ندارد و باید مدارک هم ارائه بدهد.
ارز در سفر نقش بســیار مهمی برای گردشــگران دارد. زمانی که 
هیأت وزیران در ســال ۱۳۶۴ آن را به عنوان یک مشوق برای سفر در 
نظر گرفت، به خوبی هدف غایی سفر گردشگران ایرانی به کشورهای 

دیگر را که همان صادرات فرهنگ، آداب و رســوم ایرانی است، در نظر 
گرفته بود.

دیوار کوتاه گردشگری
اگرچه در این روزها از التهابات بازار ارز کاســته شده است و ترس از 
قطع یارانه، بسیاری از موج سواران بازار ارز را به عقب نشینی واداشت، 
اما شــکاف نرخ ارز در بازار آزاد و توافقی همچنین فــروش ارز با کارت 
ملی، صف های طویلی پشــت در صرافی ها ایجاد کــرد و عاملی برای 
فعالیت های دالالن و ســفته بازان شــد.رفتاری که گردشگری در آن 
سهمی نداشت؛ چرا که بسیاری از مشتاقان دریافت ارز، مسافر نبودند 
و می خواستند به اسم سفر از این مشوق استفاده کنند تا سودی چند 
میلیونی به خاطر یک شــکاف نصیب خود کنند، ســودی که به اسم 
گردشــگری و به نام دیگر رقم می خورد، مصداق بارز این ضرب المثل 

بود:»آش نخورده و دهان سوخته«.
  وابستگی تمام خدمات گردشگری به ارز

پایه تمامی خدمات گردشگری حتی در سفرهای داخلی، نرخ ارز در 
ایران است و نوسان آن تأثیر زیادی بر ارائه خدمات به گردشگران، قیمت 

تور، نرخ بلیت پرواز، هتل ها و حتی دستمزد راهنمایان دارد.
امیر پویان رفیعی شــاد،رئیس هیات مدیره انجمن دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی، زیارتی و گردشــگری استان تهران ضمن بر شمردن 
تاثیرات نرخ ارز بر صنعت گردشــگری ایران به خبرآنالین می گوید: 
»در هفته های گذشته با نوسات در نرخ ارز، حرف های در گوشی درباره 
تغییر نام، تغییر ســاز و کار تا حذف ارز مسافرتی شــنیده ام. با مصوبه 
جدید بانک مرکزی اینطور به نظر می رســد که همه مسافر هستند و 
سختگیری های پیشــین برای ارائه مدرک وجود ندارد و مسافران اگر 

بخواهند ۲هزار دالر یا یورو را دریافت می کنند.«
او ادامه می دهد: »شــرایط ناخوشــایندی را هفتــه پیش مقابل 
صرافی ها دیدیم، از درگیری لفظی و انتظار در صف های طوالنی تا قطع 

و وصل شدن سامانه و سردرگمی و ناراحتی مسافر واقعی.«
او آژانس های مسافرتی را واســطه بین ارائه دهندگان محصوالت 
گردشگری به مصرف کنندگان معرفی و تاکید می کند:» آژانس های 

گردشگری هیچ نقشی در ارائه ارز به مسافران ندارند.«
به عقیده او، بازیگران اصلی »ارز مسافرتی«صرافان هستند که طی 
این ۳۰ ســال از تغییرات این مشــوق به نفع خود استفاده و ضررهای 

زیادی به گردشگری وارد کرده اند.
رفیعی شاد می گوید: »کاهش یا افزایش نرخ و رشد ارز به گردشگری 
آسیب می زند؛ چرا که قیمت هتل ها، ویزا و خدمات گردشگری وابسته 
به آن است. وقتی نرخ ارز گران تر شــود با افزایش آنها، در نهایت بسته 
سفر گران تر می شــود، اما حذف ارز مسافرتی، قسمت کوچکی از این 
اتفاقات است. باید ثبات در نرخ ارز کشور باشد تا بتوانیم به قیمت معقول 

در سفر برسیم.«
عضو هیأت مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرتی استان تهران بیان 
می کند:  »پایین بودن نرخ  واقعی  ارز  در  ســال های  قبل  از ۱۳۹۰ باعث 
شده بود مقاصد گردشگری  خارجی  برای  گردشــگران  داخلی  ارزان  

تمام  شود و مسافرت  به  خارج در طی این سال ها افزایش یابد.«
افزایش  نرخ  ارز در نتیجه  افزایش  نرخ   واقعی  آن در ســال های  اخیر،  
باعث  جذب  فوق العاده  گردشــگر خارجی  شد؛ زیرا ایران  مقصد ارزانی  

برای  این  گردشگران به شمار می رود.
خریدار ارز با کارت ملی مسافر نیست

بسیاری از اقتصادان و کارشناســان بازار ارز انتقاداتی را به سیاست 
فروش ارز با کارت ملی وارد دانســته اند. بانک مرکزی در تالش است از 
طریق مداخله در بازار توافقی ارز، نرخ دالر را در محدوده مشــخصی 
حفظ کند.کمال سیدعلی، معاون ارزی ســابق بانک مرکزی در این 
زمینه می گوید: »ارز مســافرتی اگــر قرار بر فروش باشــد باید بعد از 
گیت خروجی تحویل داده شود و اگر کســی با کارت ملی ارز بخرد به 
این معنی نیست که مسافر است. شاید این ارز را در بازار آزاد و به واسطه 
گران بفروشــد.«به نظر او، فروش ارز با کارت ملی کار درستی نیست و 
باید ارز مسافری، به مسافر واقعی و با روادید ارائه شود.معاون ارزی سابق 
بانک مرکزی همچنین معتقد اســت: این که اکنون در ردیف »سایر و 
ارز مســافرتی« ۲ نوع متفاوت ارز تعلق می گیــرد، یعنی زمینه برای 
سودجویی واسطه گران فراهم می شود.او تاکید می کند: ارز پرداختی 
به مسافران باید همان ۲ هزار دالر یا معادل آن باشد، اما با ویزا و تحویل در 
گیت های خروجی فرودگاه یا مرزهای زمینی. قیمت ارز مسافرتی باید 
پایین تر از نرخ بازار و توافقی باشد تا کمکی به سفر و کاهش هزینه های 
مسافر داشته باشد.به عقیده ســیدعلی، این تصمیم و مداخله در بازار 
فروش ارز با کارت ملی، هرچنــد در کوتاه مدت می تواند قیمت دالر را 
در سطح مشخصی ثابت نگه دارد، اما در طوالنی مدت به ضرر اقتصاد 

خواهد بود.

بررسی مصوبات جدید بانک مرکزی

آینده نامعلوم ارز مسافرتی

رئیس جمهور در جمع مردم اسالمشهر گفت: 
دشــمن تصور می کرد با تهدید و تحریم، تولید و 
صادرات ما را متوقف می کند این درحالی است که 
دشمن در این زمینه موفقیتی کسب نکرد و حتی 
تولید و صادرات نفتی و  غیرنفتی ما در منطقه زبانزد 

شد.
به گزارش ایرنا، آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در 
جمع مردم اسالمشهر با اشاره به اینکه پیشرفت ها 
در صنایع هســته ای، دفاعــی و نظامــی و علم و 
تکنولوژی موجب عصبانیت دشــمن شده است، 
اظهار داشت: اتصال ما به پیمان شانگهای، اوراسیا 
و سایر پیمان های منطقه ای با تمام زیرساخت های 

اقتصادی و غیراقتصادی در منطقه برقرار شد.
وی خاطرنشــان کرد: مردم با اندیشه و با انگیزه 
ای داریم که پشــتوانه انقالب شکوهمند اسالمی 
هســتند، صدق این مدعا یکهزار شهیدی که این 

منطقه تقدیم انقالب اسالمی کرده است.
رئیس جمهور افزود: این ادعا با وجود جانبازان و 
ایثارگرانی است که این منطقه تقدیم انقالب کرده 
و دیگر فرهنگ ایثار ، شهادت ، ایستادگی و مقاومت 
و  آداب و رسوم است که در همه گویش ها و قومیت 
های مختلف در این منطقه در کنار هم انسجام یافته 

که مثال زدنی است.
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: نقطه مشترک همه در 
این منطقه زندگی با سالمت و نقطه عطف، دفاع از 
ارزش های انقالب اســالمی است، همه گویش ها 
در پاسداری و صیانت از ارزش های اسالمی و خون 

مطهر شهداست ، با تالش مردم و جوانان این منطقه 
و  ایران اسالمی و با وجود خواست دشمن و تهدید و 
تحریم ها، امروز کشور در حال پیشرفت در عرصه 

های مختلف اقتصادی ، تولیدی و اجتماعی است.
وی گفت : با وجود  تحریم ها همت جوانان ما این 
است که در مراکز تولیدی و صنعتی مشکلی ایجاد 
نشود، با پیشرفت های خوبی که در صنایع هسته ای 
و دفاعی، علم و تکنولوژی و نانو داشتیم، افتخارات 
بسیاری را در عرصه های علمی جهان کسب کردیم، 
تصور دشمن این بود که با تهدید و تحریم ، تولید در 
کشور دچار وقفه شود که انجام نشد ،اراده پوالدین 
مردم باعث شد تا کار و پیشــرفت و فعالیت در این 
کشور به نحوی باشــد که هر کسی به فعالیت های 

دانش بنیان نگاه می کند، تعجب می کند.
رئیس جمهور در جمع مردم اسالمشهر گفت: 
دشمنان می خواســتند با تحریم و تهدید، تجارت 
و صادرات ما را دچار وقفه کنند، اما صادرات نفتی و 

غیر نفتی ایران هم دچار وقفه نشد.
پیشــرفت های ایران بــرای دیگر کشــورها 

شگفت انگیز است
رئیس جمهور گفت: پس از بازدید نمایندگان و 
روسای جمهور کشورهای مختلف از دستاوردهای 
گوناگون ایــران، از این میزان پیشــرفت متعحب 

شدند.
وی افزود: دشمن با مشــاهده این پیشرفت ها 
عصبانی می شود، هشت سال جنگ تحمیلی، فتنه 
انگیزی و توطئه های مختلفی علیه  کشور ما انجام 

داد  و خواستند مانع پیشــرفت کشور شوند، حتی 
نسخه های کشورهای دیگر را می خواستند برای 
ایران اجرا کنند، غافل از اینکه مردم ایران شباهتی 
به دیگر کشورها ندارند، نقطه قوت ما همین مردم 

هستند.
آیت اهلل رئیســی یادآورشــد: حضور مردم در 
صحنه باعث شــد دشمن طی ۴۳ ســال نتواند به 
اهداف پلید خود برسد، بارها اراده پوالدین ملت در 
مقابل این فتنه ها و توطئه ها را دیدیم، باز هم دیدید 
که ملت دشمنان را برای چندمین بار ناکام گذاشت.

نوکری برای مردم بزرگترین افتخار ماست
وی اظهار داشــت: من به آمریــکا و متحدانش 
در منطقه می گویم ما بــه پیروی از آنچــه امام و 
شهدایمان گفتند انجام داده ایم ، امروز همین پیام 
را که مبارزه با تبعیض و فســاد می باشد دنبال می 
کنیم، معتقدیم ذات انقالب اسالمی با هر نوع فقر 
و فساد و تبعیض در ســتیز است، برنامه جمهوری 

اسالمی این است که هیچ گونه فساد و فقر را بر نتابد.
آیت اهلل رئیسی خاطرنشان کرد: هویت انقالب 
اسالمی در آن اســت که مدیران در همه عرصه ها 
کارآمدی خود را به مردم نشان دهند، بارها گفته ام  
و در جمع مردم هم می گویم هر کسی روحیه تحول 
گرا و روحیه گره گشایی از کار مردم نداشته باشد و 
بخواهد با روابط ناسالم ادارات و سازمان های کشور 
را آلوده کند، با بیانی رسا و صدایی بلند می گویم که 
حتما از پیش پای ادارات و ســازمان ها باید حذف و 

کنار گذاشته شوند.

رئیــس جمهور گفــت: ادارات و ســازمان ها و 
خدمتگزاران ما در همه جــای این نظام باید در تراز 
انقالب شکوهمند اسالمی و در تراز خواست شهدا 
باشند، لذا نکته ای که می خواهم از این جایگاه و از 
جمع مردم با صفا و صمیمی اسالمشــهر بگویم، 
آمریکا و متحدانش، بدانند که از ملت بزرگ ایران، 

سیلی محکمی خواهند خورد.
وی همچنین اظهار داشــت: در ابتدای ورود با 
کارگران کیان تایر و با خواسته آنان مواجه شدم که 
مطالبه به حقی هم بود؛ می خواهند کارخانه پابرجا 
بماند ،تعطیل نشــود، چرخ تولید در کارخانه کند 

نشود و این خواسته به حقی است.
آیت اهلل رئیسی خاطر نشــان کرد: خواست این 
کارگران این بود که این کارخانه از نظر زمان و از نظر 
شرایط سهل و سریعتر فعال شود و ظرفیت نیروی 
کار را به ۲ تا ســه برابر افزایش دهــد و ما به معاون 
اجرایی رئیس جمهور، اســتاندار و فرماندار تاکید 
کردیم که کارخانه به هیچ عنوان نباید دچار تعطیلی 
شود و کار باید ادامه یابد و روز به روز شاهد رونق این 

کارخانه باشیم.
رئیس جمهــور ادامه داد: مطلــب دیگر، بحث 
کمربندی اسالمشــهر است که مســئوالن بیان 
کردند،احداث این کمربندی می تواند وضعیت را 
برای تردد و حفظ جان مردم این شهرستان آسان تر 
کند که بنا شد به زودی این مشکل رفع شود؛ معاون 
رئیس جمهور هم با شما همراه باشد به این جهت 

که مشکل کمربندی به زودی حل شود.

رئیس جمهور: 

صادرات نفتی و غیرنفتی با وجود تحریم دشمن دچار وقفه نشد

ـ شماره ۱۲۰۰ شنبه ۰۵  آذر  ۱۴۰۱ -۰۱ جمادی االول ۱۴۴۴ - ۲۶  نوامبر ۲۰۲۲ - سال ششم    سیا سی۲

خبر

کوتاهی دولت در کنترل 
قیمت ها

ادامه از صفحه اول
...اگر  ارز ترجیحی حذف شــود، یارانه ای 
که به حلقه اول پرداخت می شــد و به هدف 
نمی رسید و با رانت و فســاد باعث هدررفت 
منابع ملی می شــد به زنجیره آخــر رفته تا 
به دســت مصرف کننده برســد تا کاالهای 
معیشتی با قیمت مناسب تامین شود اما در 

این فاصله اتفاقی نیفتاد.
شــرط مجلس و کار ثواب هم این بود که 
دولت در خصوص کاالهای اساســی حتما 
با کاالبــرگ الکترونیکی ورود پیــدا کند تا 
حداقل بتوان میزان کاالهای اساســی مورد 
نیاز ماهانــه خانواده ها به ویژه برای قشــر 
متوســط به پایین را تامین کرد تا از تالطم 
بازار و نوسانات قیمت ها آسیب نبینند. ضمن 
اینکه در حوزه دارو نیــز قرار بود بعد از حذف 
ترجیحــی از طریــق راهکارهایی همچون 
تقویت بیمه های پشتیبان اجازه ندهند در 
پی افزایش قیمت داروها مشــکالتی برای 

مردم ایجاد کند.
متاســفانه تاکنون دولت به این مصوبه 
مجلس عمل نکرده است و اقدامات شایسته 
ای برای تامین معیشت مردم از طریق نظارت 
و کنترل بازار انجام نداده است که گرانی ها و 
عدم ثبات قیمت ها ماحصل این بی توجهی 

دولتمردان است.
پیشنهاد مشخص ما به دولت این است که 
صدور کاالبرگ الکرونیکی را برای کاالهای 
اساسی را با سرعت اجرا کند تا بعد از این شاهد 
تداوم گرانی های افسارگسیخته و آشفتگی 

قیمت ها در بازار نباشیم.

یادداشت

معاون پارلمانی رئیس جمهور مشکالت موجود را میراث دوران ۸ 
ساله رخوت و تعلل دانست و گفت: دولت سیزدهم کاماًل مراقبت کرده 
که به  دور از حاشیه های کاذب به رفع مشــکالت و کمبودهای کشور 

اهتمام بیشتری داشته باشد.
به گزارش ایرنا، سید محمد حسینی در گفت وگوی صریح با برنامه 
اینترنتی »ســرآغاز« به بازخوانی هویت جــوان و مدیریت جهادی و 

واکاوی دالیل ناآرامی های اخیر پرداخت.
معاون رئیس جمهور با اشــاره به اهداف اصلی دشــمنان از ایجاد 
اغتشــاش و ناآرامی در مناطق مختلف کشــور،   اظهارداشت: مروری 
اجمالی بر تحرکات هفته های اخیر نشان می دهد دشمن برای ایجاد 
دوقطبی و درگیری در سطح جامعه طراحی کرده تا مردم را در مقابل 
هم قرار دهد و در مقابل این نقشــه الزم بود تا با درایت و هوشــمندی 

برخورد شود تا مردم آسیب نبینند.
حســینی  افزود:در این مدت نیروهای انتظامــی و نظامی نهایت 
خویشتنداری و مماشات را داشــتند تا صف مردم عادی و کسانی که 
تحت تأثیر هیجانات و احساسات قرار گرفته اند با اغتشاشگران و عناصر 
آموزش دیده دشــمنان کاماًل جدا و ماهیت این عده برای عموم مردم 

آشکار شود.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

 دولت به  دور از حاشیه های کاذب به رفع مشکالت و کمبودها اهتمام دارد



تالش غول نفتی چین 
برای فروش دارایی های 

آمریکایی
شــرکت ملی نفــت فراســاحلی چین 
)CNOOC( در پرتــو نگرانــی نســبت بــه 
تحریم های احتمالی غرب و درخواست پکن 
برای ســرمایه گذاری داخلی، تالش برای 
خروج از کشورهای غربی را مضاعف کرده و 
به دنبال خریدارانی برای منافعش در میادین 

نفتی آمریکایی است.
رویتــرز در ماه آوریل گــزارش کرده بود 
کــه شــرکت CNOOC در پــی نگرانــی پکن 
نســبت به احتمال قرار گرفتن دارایی های 
چینی در معرض تحریم های غرب به دلیل 
امتناع چیــن از محکومیــت حمله نظامی 
روســیه به اوکراین، در حال بررسی فروش 
دارایی های خود در انگلیس، کانادا و آمریکا 

است.
همچنین پکــن اقدامات بــرای تقویت 
امنیت انرژی را مضاعف کرده و از شــرکت 
دیگــر  نفتــی  شــرکت های  و   CNOOC

خواسته اســت تولید داخلی را افزایش داده 
و در منابع جدید پرهزینــه و چالش برانگیز 
سرمایه گذاری کند تا افت سریع ذخایر فعلی 

در میادین نفتی مرسوم جبران شود.
 ،CNOOC به گفتــه منابــع آگاه، شــرکت
جی پی مورگان را برای مشورت در خصوص 
خروج احتمالی از منافع خود در دارایی های 
گاز شــیل آمریکا کــه می تواند حــدود دو 
میلیارد دالر برای این شــرکت جمع کند، 
استخدام کرده است. اما فروش هنوز قطعی 
 CNOOC شــرکت  اگــر  و  اســت  نشــده 
پیشنهاد مناسبی دریافت نکند یا وضعیت 
سیاسی به ســرعت تغییر پیدا کند، ممکن 

است این منافع را حفظ کند.
دو منبــع آگاه اظهــار کردند: شــرکت 
CNOOC در آمریــکا، منافعــی در حــوزه 

های شــیل ایگل فورد و راکــی و همچنین 
ســهمی در دو میــدان فراســاحلی بزرگ 
در خلیج مکزیــک شــامل آپوماتوکس و 
استامپد دارد. این شــرکت سرگرم مذاکره 
با تولیدکننده نفت و گاز انگلیســی »هاربر 
انرژی« بــرای فروش دارایی هــای خود در 

خلیج مکزیکو است
در حوزه ایگل فــورد در جنوب تگزاس، 
دارایی هــای  در   CNOOC ســهم شــرکت
نفت و گاز متعلق به شــرکت حفاری شیل 
آمریکایی »چســاپیک انرژی« است. خود 
»چســاپیک انرژی« دارایی هایش را برای 
فروش گذاشته اســت اما هر تصمیمی که 
گرفته شود، انتظار نمی رود روی برنامه های 
شــرکت CNOOC چیــن تاثیــر بگــذارد. 
این غول چینی ماه گذشــته سود دو برابری 
سه ماهه سوم در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشــته را تحت تاثیر افزایش قیمت های 

نفت گزارش کرد.
بر اســاس گــزارش رویترز، شــرکت 
CNOOC همچنیــن بــه دنبــال خریــداری 

برای دارایی خود در میادیــن نفتی دریای 
شمال انگلیس است. گفته می شود شرکت 
اکوئینور نروژ در حال بررسی خرید این سهم 
در توافقی به ارزش بین ۲۰ تــا ۳۰ میلیارد 
کرون نروژ معادل دو تا سه میلیارد دالر است.

گفت وگوی تلفنی اوجی با 
معاون نخست وزیر روسیه و 

وزیر مشاور نفت پاکستان
وزیــر نفت به صــورت تلفنی بــا معاون 
نخســت وزیر روســیه و وزیر مشــاور نفت 

پاکستان گفت وگو کرد.
جواد اوجی در تماس تلفنی با الکســاندر 
نواک، معاون نخســت وزیر روسیه و  مصدق 
مسعودملک، وزیر مشاور امور نفت پاکستان 
درباره محورهای همکاری دوجانبه گفت وگو 

کرد.
آنها بر ضــرورت پیگیــری موضوعات 

همکاری های فیمابین تأکید کردند.

پایداری تولید و توزیع 
فرآورده های نفتی در 

سراسر کشور
در حالی که برخی در شبکه های اجتماعی 
از کمبود فرآورده های نفتی از جمله بنزین و 
گازوئیل صحبت می کنند آمارهای شرکت 
ملی پاالیــش و پخش فــرآورده های نفتی 
حکایت از پایداری تولید و توزیع فرآورده ها 

در سراسر کشور دارد.
مصرف بنزیــن و گازوئیل در یک ســال 
گذشــته با کنترل همــه گیــری کرونا و 
بازگشت شــرایط اقتصادی به پیش از همه 
گیری افزایش قابل توجهی داشــته تا آنجا 
که آمارهای شــرکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی نشــان می دهد تنها در 
بنزین رشــد ۲۳ درصدی توزیع در ســال 
۱۴۰۱ در مقایسه با ســال قبل اتفاق افتاده 

است.

قیمت نفت روز جمعه، در آخرین روز معامالت هفته جاری که تحت تاثیر نگرانیها 
نسبت به تقاضای چین برای سوخت و سقف قیمت غرب برای نفت روسیه قرار داشت، 

افزایش یافت.
بهای معامالت نفت برنت ۲۸ ســنت معادل ۰.۳۳ درصد افزایش یافت و به ۸۵ 
دالر و ۶۲ سنت در هر بشکه رسید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
با ۴۹ سنت معادل ۰.۴۹ درصد افزایش نسبت به قیمت نهایی روز چهارشنبه، به ٧۸ 
دالر و ۴۳ سنت در هر بشکه رسید. وست تگزاس اینترمدیت روز پنج شنبه به دلیل 

تعطیالت روز شکرگزاری در آمریکا، قیمت نهایی نداشت.

هر دو شاخص از ابتدای هفته جاری تاکنون پس از اینکه نگرانیها نسبت به محدود 
شدن عرضه در بازار جهانی تخفیف پیدا کرد، حدود دو درصد کاهش پیدا کرده اند و در 
مسیر ثبت سومین کاهش هفتگی متوالی قرار دارند.استفن اینس از شرکت مدیریت 
دارایی »اس پی آی« در یادداشتی برای مشتریان این شرکت نوشت: نفت احتماال 
از نرخ بهره پایین تر جهانی حمایت یافته و اندکی باالتر معامله می شود.گروه هفت و 
دیپلماتهای اتحادیه اروپا با هدف محدود کردن درآمد نفتی برای روسیه بدون مختل 
کردن بازارهای نفت جهانی، درباره تعیین سقف قیمت نفت روسیه در محدوده بین 
 ANZ ۶۵ تا ٧۰ دالر در هر بشکه، سرگرم گفتگو هستند. تحلیلگران گروه تحقیقاتی

Res در یادداشــتی اعالم کردند: بازار این ســقف قیمت را بســیار باال می داند  ear ch
که ریسک تالفی کردن از سوی مسکو را کاهش می دهد.والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور روسیه، تهدید کرده است مسکو به کشورهایی که به سقف قیمت ملحق می 
شوند، نفت و گاز عرضه نخواهد کرد .کرملین روز پنجشنبه این هشدار را مجددا تکرار 
کرد.انتظار می رود معامالت نفت در آستانه توافق درباره سقف قیمت که قرار است از 
پنجم دسامبر همزمان با آغاز تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه اجرا شود 
و همچنین در آستانه نشست آینده وزیران اوپک پالس که چهارم دسامبر برگزار می 

شود، محتاطانه انجام شود.

قیمت نفت افزایش یافت

بانک مرکزی در بخشــنامه ای تصمیم شورای 
فقهی بانک مرکزی را در مورد نحوه محاسبه و اخذ 
وجه التزام تســهیالت اعطایی را مشخص و ابالغ 

کرد.
براســاس این بخشــنامه، جریمه دیرکرد در 
تسهیالت مشــارکتی عالوه بر اصل تسهیالت بر 
سود و بازدهی حاصل از دریافت آن تسهیالت برای 
تســهیالت گیرنده اعمال خواهد شد. همچنین 
برای تسهیالت غیرمشارکتی که منظور تسهیالت 
مبادله ای و قرض الحسنه اســت، جریمه دیرکرد 
متناسب با اقساط سررسید شــده ای که به بانک 

پرداخت نشده است تعیین و دریافت می شود.
  جفا در حق مردم

محمد حســن قدیری ابیانه، دیپلمات ســابق 
درخصوص منع جریمه دیر کرد وام ها که از سوی 
بانک مرکزی اعالم شــد به خبرنگار ما گفت: منع 
جریمه دیرکرد برای وام هایی با نرخ ترجیحی خود 

منشاء فساد است.
وی در ادامه اظهارداشــت: اگــر دولت وام های 
ترجیحی بــا ســود ۴ ، ۸، ۱۵ و … درصد و کال کمتر 

ار تورم می دهد این مابه التفاوت را دولت از بیت المال 
یعنی از جیب ملت پرداخت می کند. نگرفتن سود 
دیرکرد از وام گیرنــدگان وام های ترجیحی یعنی 

ادامه پرداخت از جیب مردم و این یعنی فساد.
منع جریمه ها از جیب مردم پرداخت نشود

این دیپلمات ســابق نیز دربــاره وام گیرنده ها 
اظهارداشــت: در صورت منع جریمه دیرکرد وام 

گیرنده هم اگر حتی بتوانــد وام ها را پرداخت کند 
انگیزه ای برای پرداخت به موقع اقساط ندارد و هر 
چه دیرتر پرداخت کند به نفعش هست. اگر قرار بر 
منع جریمه دیرکرد باشد باید برای وام هایی باشد که 
سود آن با میزان تورم یکسان و بدون تخفیفات ویژه 

از جیب ملت باشد.
محمد حســن قدیری ابیانه در ادامه از وجود ربا 

مثالی برای این ربا زد و گفت: اگر کســی زمانی که 
سکه یک میلیون تومان باشد، ده سکه خود را نقد 
کرده و به کســی قرض بدهد و قرض گیرنده زمانی 
که یک سکه ده میلیون تومان شده، با پرداخت ده 
میلیون تومان پول یک سکه طال را پس بدهد حکم 
آن چیست؟ ده سکه داده و یک سکه پس می گیرد! 
اگر بگوید من ده سکه فروختم و ده میلیون تومان 
دادم و تو با پس دادن ده میلیون تومان پول یک سکه 
را به من پس دادی. من ده ســکه خود را می خواهم 
و نه بیشــتر. حکم آن چیست؟! ســکه فی نفسه 
ارزشمند است اما پول اعتبار است و ارزش آن بویژه 
در شــرایط فعلی مرتباً کاهش می یابد. اگر ارزش 
پول پس داده نشــود، قرض الحسنه عمال تعطیل 

می شود.
توصیه بنده به کسانی.که قرض.می دهند این 
است که میزان وام پرداختی را مثال طالی خام ۱۸ 
درصد محاسبه کنند و تأکید کنند که معادل ارزش 

روز طال باید پس داده شود.
دادن وام بدون در نظر گرفتــن ارزش روز پول 

قرض الحسنه نیست، بخشش است

 گفت و گوی مملکت با محمد حسن قدیری ابیانه، دیپلمات سابق:

منع پرداخت جرائم باید برای همگان باشد نه عده ای خاص
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در جمع کارگری مطرح شد:

به جای اصالح قانون کار 
آن را اجرا کنید

دبیر اجرایی خانه کارگر اســتان زنجان 
گفت: قانــون کار مــورد بی توجهی و کم 
لطفی قرار گرفته است و خیلی از اختالفات 
در میان جامعه کارگری و کارفرمایی متاثر 

از همین بی توجهی ها است.
اصغــر نجــاری در مراســمی در جمع 
کارگران، با بیــان اینکه قانــون کار را باید 
به عنوان َحَکم بین کارگــر و کارفرما تلقی 
کنیم، افــزود: این قانــون می تواند ملجأ و 
مرجع حل اختالف میــان کارگر و کارفرما 

باشد.
وی ادامــه داد: در جــدی گرفتــه 
نشــدن قانون کار هم وزارت تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی کوتاهی کرده اســت و 
هم نماینــدگان تشــکل های کارگری و 
کارفرمایی نتوانسته اند پیوند مستحکمی 

را با منطق و مذاکره بین خود ایجاد کنند.
نجــاری؛ بی انگیزگــی دســتگاه های 
اجرایی مرتبط را از دیگر عوامل  عدم اجرای 
مطلوب قانون کار عنوان کرد و اظهار داشت: 
نهادهای مرتبط باید نظارت های خودشان 
را برای اجرای بند به بند و دقیق مواد قانون 
کار فعال کننــد ولی در عمل شــاهد این 

موضوع نیستیم.
وی با بیــان اینکه همواره در جلســات و 
مذاکرات کفه ترازو بــه نفع کارفرمایان بوده 
است، افزود: البته باید نگاه و رویکرد منصفانه 
برخی کارفرماریان را نســبت بــه جامعه 
کارگری جــدا کنیم، از طرفــی افرادی هم 
هستند که دالل مآبانه در این عرصه فعالیت 
می کنند و اسم کارگر را یدک می کشند و از 
اعتبار و جایگاه و منزلــت کارگر به نفع و کام 

خود سودجویی می کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اســتان زنجان 
گفت: ما معتقدیم هر جایی که به قانون کار 
استناد کردیم قطعا با حاشیه های کمتری 
مواجه بودیم، هر جایــی هم که بی اعتنایی 

شده به همان نسبت با چالش روبرو شدیم.
وی ادامه داد: ما معتقدیم هرگونه مطالبه 
صنفی باید توســط دولت ها به رســمیت 
شناخته شود، هر جا قانون به درستی اجرا 
شــده میزان رضایتمندی هــم در جامعه 

کارگری افزایش پیدا کرده است.
نجاری افــزود: مــا از همــه دولت ها با 
هــر گرایش هایی کــه داشــتند و دارند، 
خواســته ایم که رویه بی طرفی خودشان 
را در مواقــع بروز اختالف بیــن کارگران و 
کارفرمایان حفظ کننــد، ولی دولتمردان 

همواره به سمت کارفرمایان غش کرده اند.
وی بــا بیان اینکــه اخیــرا اظهاراتی در 
خصوص اصالح قانون کار مطرح شده است، 
اظهارکرد: همین قانون فعلی به درستی اجرا 
نشده است که بخواهیم برای اصالح آن اقدام 
کنیم، آیا این غیر از این است که البی و نفوذ 
طبقه سرمایه داری به این امر قوت بخشیده 
است؟ اگر اصالح به نفع جامعه کارگری باشد 
ما موافق آن هستیم ولی اگر غیر از این باشد 

جامعه کارگری با آن مخالف است.
نجــاری گفت: برخــی از شــرکت ها و 
واحدهای تولیدی از پذیرفتــن انتخابات 
شــورای کارگری در مجموعه خودشــان 
امتناع می کنند، هر واحدی که فکر می کند 
منافعش در تعارض با اجرای قانون اســت 
باید دید خودشــان را تغییــر دهند، چون 
قانون کار دارای مترقی ترین مواد اســت و 
اجرای قانون مطمئنا مانع توســعه نخواهد 

شد.

خبر

رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی از تعهد 
ســاخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی در 
دولت سیزدهم توسط بنیان مسکن خبر داد و گفت: 

در حال حاضر به ساخت ۳۲۰ هزار واحد رسیدیم.
اکبر نیکزاد صبح جمعه ۴ آذرماه در بازدید از پروژه های 
طرح نهضت ملی مسکن شــهر همدان، اظهار کرد: طبق 
قانون جهش تولید مسکن، دولت باید ساالنه یک میلیون 
مسکن بسازد که از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد روستایی و 

۸۰۰ هزار واحد شهری است.
نیکزاد ادامه داد: بنیاد مسکن تعهد دارد که ساالنه ۲۰۰ 
هزار واحد روستایی 
و ۲۰۰ هــزار واحــد 
شهری بسازد بنابراین 

ما در طول چهارسال دولت ســیزدهم باید یک میلیون و 
۶۰۰ هزار واحد بسازیم اما در حال حاضر به ۳۲۰ هزار واحد 
رسیدیم بنابراین تالش می کنیم تا تعهدات سال اول خود 

را تامین و وارد تعهدات سال دوم خود شویم.
وی در رابطه با اختالف تعهدات بــا پروژه های در حال 
انجام، توضیح داد: در ســال اول به علت مکان یابی، تامین 
زمین، طراحی و هماهنگی با سایر دستگاه ها روند پروژه ها 
به تاخیر افتاد اما در سال دوم و سوم با شتاب بیشتری کار 
را ادامه می دهیم و تالش می کنیم به تعهدات خود عمل 

کنیم.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی دررابطه با وضعیت 
استان همدان، مطرح کرد: در استان همدان حدود ۵۰۰۰ 
واحد روستایی و ۳۰۰۰ واحد شهری در حال ساخت داریم 

که کیفیت اجرای این پروژه ها بسیار مطلوب است و از نظر 
زمان بندی تالش داریم که با برنامه زمان بندی تدوین شده 

به سرانجام برسد. 
نیکزاد در رابطــه با پرداخت تســهیالت بانکی برای 
ساخت مسکن روستایی، مطرح کرد: پرداخت تسهیالت 
۲۰۰ میلیون تومانی برای ساخت مسکن نهایی و مشکالتی 
که وجود داشــت، مرتفع شده اســت. بانک های عامل 
همکاری بسیار خوبی دارند و در این مدت عملکرد بانک ها 

بسیار مطلوب بوده است.
 وی ادامه داد: در شــهرهای باالی ۲۵ هزار نفر نیز روند 
خوبی در ساخت مســکن وجود دارد و مقداری از هزینه 
ساخت توسط تسهیالت بانکی و مقداری آورده متقاضیان 
است. تاکنون مردم همت کرده و آورده ها را واریز کردند و 

با کمک مردم، روند اجرایی از نظر سرعت و کیفیت، خوب 
اســت.نیکزاد در رابطه با تامین مصالح ساخت 
مســکن، بیان کرد: در زمینــه تامین مصالح 
در کشــور، نگرانی هایــی ایجاد شــده بود اما 
شرکت های زیرنظر بنیاد مســکن، به صورت 
قوی وارد عمل شدند و فعالیت آن ها دو چندان 
می شــود چراکه پیمانکاران و مردم نباید برای 

تامین مصالح مشکلی داشته باشند.
وی درباره زمان افتتاح این پروژه ها گفت: تصمیم داریم 
در ایام مختلف سال برنامه های افتتاح را با حضور مقامات 
ارشد کشور داشته باشیم و در حال حاضر استان ها در حال 
آمادگی برای افتتاح مسکن روستایی، شهری و اقشار کم 

درآمد در دهه فجر هستند.

نیکزاد خبر داد

تعهد ساخت ۱.۶ میلیون واحد توسط بنیاد مسکن در دولت سیزدهم

وزیر اقتصاد گفت: طی هفته های آینده سهام 
وثیقه خودروســازها با ســهام های دیگر از سوی 
دولت که در نوبت واگذاری های فوری وجود ندارد 

جایگزین خواهد شد.
سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران درباره 
جمع بندی سه جلســه ای که با فعاالن دانشگاه و 
صنعت خودرو درباره واگذاری سهام ایران خودرو و 
سایپا برگزار شد، اظهار کرد: وزارت اقتصاد و وزارت 
صمت پیش از این که بخواهند الگوی واگذاری دو 
خودروساز بزرگ کشور را نهایی کنند توافق کردند 
تا در سه نشســت نخبگانی که در دانشگاه شریف، 
دانشگاه شــهید عالمه و امیرکبیر برگزار شد نظر 
صاحب نظران اندیشــکده ها و مدیران بخش های 
مختلف صنعت را ابتدا اخذ و با کسب نظر و پیشنهاد 

های جایگزین مدل را نهایی کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه جلســات همگرایی 

خوبی داشــت و تقریباً در مورد اکثر مســیرها به 
یک اجماع کارشناســی رسیدیم افزود: نکته مهم 
این است که همه بر لزوم تغییر مدیریت به سمت 
کارایی بخش خصوصی اتفاق نظر دارند همچنین 
بر مســئله لزوم تغییر نظام قیمت گــذاری های 
غلطی که در بخش خودرو وجود داشته و حرکت 
کردن به سمت شفافیت و رقابت و حذف داللی ها 
و واسطه ها اجماع نظر دارند.وی ادامه داد: همچنین 
بر مسئله اصالح نقشه تنظیم گری وزارت صمت 
به عنوان سیاستگذار صنعتی کشور و چشم انداز 
بلند مدت سیاست صنعتی اجماع نظر داشتند که 
به چه ترتیب قرار اســت با خودروسازی و فعاالن 

زیرمجموعه بخش خودرو عمل شود.
خاندوزی گفت: حل مسئله سهام تودلی که گره 
در حوزه مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو ایجاد 
کرده باید در اولویت قرار بگیــرد نیز مورد اجماع 

نظر بود بر اساس چارچوبی که در این سه نشست 
مورد بررســی قرار گرفت امیــدوارم ظرف هفته 
های آینده وزارت صمت مدل نهایی پیشــنهادی 
خود را قطعی بکند و ورود به واگذاری سهام دولت 
خودروسازی ها، یک ورود دوراندیشانه تخصصی و 
بلندمدت با دل نگرانی نسبت به سرنوشت این بنگاه 
ها و صنعت در آینده باشد تا برخی از تجدید نظر ها و 
بازگشت ها مسیر معکوسی که در برخی واگذاری 
ها در سال های گذشــته رخ داد در این مورد و در 

دولت سیزدهم شاهد نباشیم.
وزیر اقتصاد درباره ســهام وثیقه خودروسازان 
هم گفت: با توجه به دستوری که به رئیس سازمان 
خصوصی سازی دادم طی  هفته های آینده سهام 
وثیقه خودروســازها با ســهام های دیگر از سوی 
دولت که در نوبت واگذاری های فوری وجود ندارد 
جایگزین خواهد شــد و مانعی از این پس برخورد 

نخواهد کرد.وی درباره محل هزینه وجه دریافتی 
ســهام هلدینگ خلیج فارس اظهار کرد: در قانون 
بودجه ۱۴۰۱ ، تقریبا مبلغ ٧۰ هزار میلیارد تومان 
از محل واگذاری ســهام دولت دیده شده است که 
مهمترین و ارز ترین بخش آن مربوط به واگذاری 
۱۲ درصد از سهام بلوک هلدینگ خلیج فارس بود 
که معامله در حالت رقابتی با یــک خریدار دارای 
اهلیت انجام شد و حصه نقدی آن حدود ۳۰ هزار 
میلیارد تومان دیروز و امروز تامین شــده و بخش 
زیادی از آن به شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز 
شــده و با نهایی شــدن این مقدار در هفته آینده 
معامله نهایی خواهد شــد و بزرگترین واگذاری 
خصوصی سازی کشــور این بار با اهلیت سنجی 
انجام شده که با رقابت ۳۲ درصد باالتر از قیمت پایه 
صورت گرفت را به شکل موفقیت آمیزی در هفته 

آینده قطعی خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد خبر داد؛

سهام وثیقه خودروسازها طی هفته های آینده جایگزین می شود

آگهی اختصاصی موضوع ماده ۳ و ماده 
۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آئین   ۱۳ ماده  و   ۳ ماده  موضوع  آگهی 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی : 
برابر رای ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۰۶۰۰۹۴۸۱ 
اول  هیات   ۱۴۰۱  /  ۰۸  /  ۱۵ مورخ 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی بنام 
محمد اسمعیلی فر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی بمساحت ۴۹ / ۴۵۵ متر مربع به پالک ۸۲۶ فرعی از 
۵_ اصلی واقع در شهر کال مازندران بخش ۱۰ ثبت نور محرز 
گردیده ست. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد 
در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض 
داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار اول : ۰۵ / ۰۹ / ۱۴۰۱ 
تاریخ انتشار دوم : ۱۹ / ۰۹ / ۱۴۰۱ 

شناسه آگهی : ۱۴۱۵۴۱۸
علی سعادتی 

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

وقت رسیدگینوبت اول
دعــوی جلب ثالث آقای عبداله عیســی زاده با وکالت آقای مصطفــی قربانیان بطرفیت تجدید 

خوانــدگان ) آقای علــی اکبر زمانی پهمدانی و دیگــرا ( تقدیم دادگاههای تجدیدنظر اســتان گیالن نموده که 
جهت رســیدگی به شــعبه پنجم دادگاه تجدید نظر اســتان گیالن واقع در رشــت بلوار مدرس حد فاصل پل 
جانبازان و میدان امام حسین دادگســتری کل استان دادگاههای تجدیدنظر استان – کدپستی 4137643995 
تلفن01318834701 وبسایت www.dadgil.ir  ارجاع و به کالسه 14013492000122516 ثبت گردیده که 
وقت اجرای قرار کارشناسی آن 1401/10/12 روز دوشنبه – ساعت 13 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خواندگان ) آقایان: علی اکبر زمانی پهمدانی – احمدرضا امین ناصری – محمدرضا امین ناصری – خانم ها: 
زهرا امین ناصری و فاطمه امین ناصری( و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یك نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
تجدیدنظر خواندگان ) آقایان: علی اکبر زمانی پهمدانی – احمدرضا امین ناصری – محمدرضا امین ناصری – خانم 
ها: زهرا امین ناصری و فاطمه امین ناصری( پس از انتشــار آگهی و اطالع از مفاد آن  به دادگاه مراجعه نسبت به 

اعالم نشانی کامل خود و در وقت مقرر فوق جهت اجرای قرار کارشناسی حاضر گردید. 
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مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان گیالن – اکرم السادات مصطفوی 

مزايده نوبت اول 
پرونده اجرايی 0100559 

در پرونــده اجرایی 0100559 محکوم له آقای روح اله عینی علیه حســین پورمهدیان خرشــتمی – متین 
پورمهدیان – مهدیه پورمهدیان خرشــتمی – مهناز پورمهدیان – میثم پورمهدیان  مهین پورمهدیان خرشتمی 
دایر بر مطالبه که منتهی به توقیف پالک ثبتی 2140 فرعی از 14 اصلی واقع در بخش 15 آن گردید با توجه به 
ارزیابی مال توسط کارشناس منتخب این اجرا ، به شرح ذیل از طریق مزایده، با حضور نماینده محترم دادستان و 
به باالترین قیمت پیشنهادی بفروش میرسد: مال موضوع مزایده: ملك به آدرس: لنگرود ، کومله، چهار راه کومله 
، به سمت مریدان، خیابان شهید الهوتی ، ابتدای سرباالیی ،سمت چپ کوچه فجر، کوچه ساختمان سنگ نمای 
تازه ساخت ، انتهای کوچه ،منزل شخصی آقای پورمهدیان – ملك شامل یك قطعه زمین دارای پالک ثبتی 2140 
فرعی از 14 اصلی بخش 15 ناحیه 55 طی ســند دفترچه ای به شــماره ثبت 8798 ،کدپستی 4476145818 
، به مســاحت عرصه 346,50 مترمربع که در داخل عرصه یك باب ســاختمان ویالیی به مساحت تقریبی 120 
مترمربع همکف که بصورت پیلوت و پارکینگ ســاخته شــده است و یك واحد در طبقه اول با مساحت زیربنایی 
120 مترمربع که دارای دو اتاق خواب،هال ، پذیرایی، سالن و راهرو به همراه سرویسهای بهداشتی می باشد. ملك 
دارای امتیازات برق، آب، گاز می باشد و بنا آن حدود 25 سال ساخت و کلنگی می باشد. که مالك آن خانم زهرا 
نیك بین دریاسری فرزند درویش میباشد. ارزش نهایی ملك مورد ارزیابی جمعا به مبلغ پایه 17,500,000,000 
ریال معادل یك میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. این قیمت در زمان مزایده بعنوان 
قیمت پایه محاسبه گردیده و مزایده از این مبلغ شروع و کسانیکه باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند برنده مزایده 
محسوب و میبایست ده درصد مبلغ پیشنهادی را نقدا و مابقی را ظرف مهلت یکماه تودیع نمایند. در صورت عدم 
پرداخت مابقی مبلغ در مهلت یکماهه ، مزایده ابطال و ده درصد واریزی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. 
طالبین شــرکت در مزایده میتوانند تا پنج روز قبل از مزایــده با هماهنگی این اجرا از مال موضوع مزایده بازدید 
نمایند متقاضیان شرکت در مزایده و خرید در زمان مزایده میباید پرینت بانکی خود که حکایت از وجود حداقل ده 
درصد قیمت پایه کارشناسی در حساب بانکی باشد بهمراه داشته باشند. مکان مزایده: اجرای احکام مدنی لنگرود. 

زمان مزایده: 1401/9/21 ساعت 9 صبح تا 10 صبح 
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دادورز اجرای احکام مدنی لنگرود – ايمان آقاجانی 

آگهی مزايده 
کالسه 0000676 

در خصوص پرونده اجرایی کالسه 0000676 این اجرا له خانم سکینه عبدالهی با وکالت خانم مهدیه 
صادقی به طرفیت آقای میثم پناهی فر مبنی بر مطالبه مهریه ، مال مورد مزایده طبق نظریه کارشناسی 
بــه قرار ذیــل از طریق مزایده بفروش می رود. مال مورد مزایده عبارتنــد از: وانت پیکان ،تیپ : 1600 
آی، مدل 1386 شمســی ، بنزین سوز ، برنگ ســفید روغنی ، و بشماره انتظامی : 113ق18ایران-76 
، بشــماره موتور : 11486021935 و شاسی شــماره 31006642 محل توقف خودرو مورد نظرواقع در 
رودســر – حسن ســرا – پارکینگ مهرداد. گزارش کارشناسی: اتومبیل یاد شــده ، از نظر رنگ اصالت 
کارخانه ایی خود را حفظ کرده و رنگ آمیزی نشــده ، چون ســوئیچ در اختیار نبود ؛ لذا امکان روشن 
کردنش میســر نشد. تا سالمت موتور و گریبکس و سیستم روشنایی و گرمایشی و قدرت ایستایی ترمز 
رصد شــود. حسب ظاهر علی رغم اینکه بدنه رنگ نشده ولی دارای پوسیدگی زیاد در قسمتهای رکاب 
چپ و راست ، کف اطاق محفظه بار میباشد. شیشه ها سالم بودند. آینه های بغل سالم ولی آینه داخل 
در محل استقرارش موجود نبود. دارای رادیو پخش است. ولی پنر آن از جایش خارج شده بود و شکسته 
روی صندلی ســمت راســت وانت قرار داشت. دو حلقه الســتیك عقب کامال پاره پاره شده بودند. و دو 
حلقه الســتیك جلو ضمن اینکه فاقد آج کافی بودند. پنجر نیز بودند. حســب ظاهر چراغها ، و تیغه و 
پایه برف پاکن ســالم بودند. تودوزی مســتعمل ارزیابی گردید. لیور سر دنده در محل استقراش موجود 
نبود. گوشــه سمت چپ سپر عقب از جایش کنده شده بود.وانت حسب آثار ظاهری دوگانه سوز دستی 
شده بود. ولی کپسول گاز ومحفظه نگهدارنده اش از مکان استقرارش خارج شده بودند. ساعت کیلومتر 
شــمار بگاه بازدیدم مسافت 422731 کیلومتر پیمایش را ثبت نموده بود. بیمه نامه اجباری ثالث رویت 
نشــده است. علی ایحال با عنایت به جمیع محاسن و معایب بر شــمرده شده خودرو مذکور و با توجه 
بخ مدل ســاخت آن؛ قیمت پایه اش مبلغ: سی و هشت میلیون تومان ارزیابی و برآورد گردید. لذا بدین 
منظور مزایده درمورخ 1401/10/03روز شنبه ساعت9الی10صبح دردفتراجرای احکام مدنی دادگستری 
شهرستان رودسر باحضور نماینده محترم دادستان شهرستان رودسر برگزار واز قیمت پایه ی ارزیابی شده 
آغاز میگردد.شــخصی که باالترین مبلغ راپیشنهادنماید برنده مزایده شناخته خواهدشد.ده درصد مبلغ 
فروخته شــده فی المجلس وصول ومابقی ظرف مدت یك ماه وصول می گردد.درصورت عدم پرداخت 
مابقی مبلغ فروخته شده،ده درصد وصول شده بنفع دولت ضبط می گردد.کلیه هزینه های نقل وانتقال 
به عهده خریدار می باشد.خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز قبل شروع جلسه مزایده باهماهنگی 
این اجرا از مال مورد مزایده بازدید بعمل آورند.این اگهی مســتند به ماده 118ق.ا.ا.م.دریکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی درج ومنتشر می گردد.)) نظر به اینکه ده درصد مبلغ فروخته شده می بایست 
فی المجلس پرداخت گردد لذا همراه داشــتن کارت ملــی 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((
ضمنامطابق نظریه مشورتی شماره 7/727مورخ1380/02/15فروش ملك ازطریق مزایده توسط اجرای 
احکام وصدورحکم برتملیك ملك به نفع برنده مزایده ارتباطی به تخلیه و تحویل ملك به خریدارنداشته 
و دایره اجرا وظیفه ای دراین خصوص ندارد.خریدار)برنده مزایده(پس از صدور حکم تملیك،مالك ملك 
بوده ومانند هرمالك دیگر می تواند با مراجعه به مراجع قضائی در خواست تخلیه،خلع ید و یا رفع تصرف 

عدوانی را برحسب مورد بنماید.
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 دادورز اجرای احکام شعبه اجرای احکام  مدنی دادگستری شهرستان رودسر
حسن مهران



نگاه

تسهیم کارمزد تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج 

در اقساط قابل پرداخت 
مشتریان

کارمــزد تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج در اقســاط قابل پرداخت مشتریان 
بانک مســکن در طــول دوره بازپرداخت 

سهمیه بندی شد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن - 
هیبنا، با توجه به افزایش ســقف تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج در طول  ســال های 
اخیر و به تبــع آن افزایش مبلــغ کارمزد و 
سئواالت مشــتریان گرامی درباره محاسبه 
اقســاط و کارمزد قابل پرداخــت در ابتدای 
هر سال، تغییرات الزم در سامانه تسهیالت 
متمرکز بانک مسکن در راســتای افزایش 
رضایتمندی مشــتریان گرامی طراحی و 

پیاده سازی شده است.
بر همین اســاس، اخذ مبلــغ کارمزد در 
ابتدای سال حذف و کارمزد تسهیالت قرض 
الحســنه ازدواج در اقســاط قابل پرداخت 
مشــتری در طول دوره بازپرداخت تسهیم 

شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
بانک مسکن تقریبا ۱۰۰ 
درصد تکالیف خود در 

طرح نهضت ملی مسکن را 
عملیاتی کرده است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با جمع 
قراردادهــای منعقد شــده و در حال انعقاد 
بانک مسکن ذیل طرح نهضت ملی مسکن، 
می توان گفت این بانک قریب به ۱۰۰ درصد 

از تکالیف خود را عملیاتی کرده است.
به گــزارش پایگاه خبری بانک مســکن  
هیبنا ، ســید احســان خاندوزی وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی در نشســت خبری با 
خبرنگاران درباره اقدامات انجام شده توسط 
بانک های کشــور برای تامیــن مالی طرح 
نهضت ملی مسکن گفت: بخشی از بانک های 
کشــور به تعهدات خود عمــل نکردند که 
امیدواریم با اهرم های نظارتی بانک مرکزی 

این اتفاق هم رخ دهد.
وی افــزود: بخشــی از بانک هــا بویژه 
بانک  هایــی کــه در بخش مســکن موثر 
هســتند عملکــرد بســیار قابــل دفاعی 
داشته اند. در همین راستا ۴۲۵ هزار واحد به 
بانک ها در حوزه مسکن معرفی شده که از 
این تعداد توسط بانک مسکن که مهمترین 
اهرم شــبکه بانکی در تامین مالی مسکن 
است ۱۸۵ هزار واحد به مرحله عقد قرار داد 
رســیده و ۱۵ هزار واحد نیز در شرف عقد 
قرارداد اســت که در روزهای آینده انعقاد 
قراردادهای آنان نیز صورت می گیرد. جمع 
این موارد حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی 
می شود که نشــان می دهد این تعداد واحد 
در بانک مســکن به مرحله عقد قــرار داد 

رسیده است.
خانــدوزی ادامــه داد: تقریبــا ۶۲ هزار 
میلیارد تومان مبلغ قراردادهایی اســت که 
از سمت بانک مســکن در این زمینه منعقد 
شده و می توان گفت که بانک مسکن قریب 
به ۱۰۰ درصد تکالیف خود را عملیاتی کرده 
و ما کمتر پرونده تســهیالت مسکنی داریم 
)درحد انگشت شمار( که مدارکش تکمیل 
شده و آورده متقاضی انجام شــده باشد اما 
بانک مســکن تامین مالی آن را انجام نداده 

باشد.

عملیات ارزی در تکمیل 
خدمات بانک توسعه تعاون 

به جامعه هدف است
عملیــات ارزی در تکمیل خدمات بانک 
توسعه تعاون به جامعه هدف استمدیر امور 
بین الملل بانک توسعه تعاون عملیات ارزی 

را در تکمیل خدمات بانک برشمرد.
فرشــید طهمورثی مدیر امور بین الملل 
بانک توسعه تعاون طی جلسه ای در مدیریت 
شعب استان مازندران اظهار داشت: فعالیت 
ارزی از آغاز تاســیس بانک همواره در سبد 
خدمات بوده است و در بیشتر سالها عملکرد 

ارزی بانک رو به پیشرفت بوده است.
وی افــزود: تدابیر و اقدامــات متنوعی 
در راســتای ایجاد انضباط در فعالیت ارزی 
صورت گرفته است و هم اکنون در ۱۲ واحد 

اجرایی، خدمات ارزی بانک قابل ارائه است.
طهمورثی تصریح کرد: صدور حوالجات 
ارزی و اعتبار اسنادی ارزی از جمله خدمات 

قابل ارائه بانک به مشتریان است .
مدیر امور بین الملل بانک توسعه تعاون 
تاکید کرد: واحدهای تعاونی و تولیدی برای 
تهیه مواد اولیه و رفع بسیاری از احتیاجات، 
نیازمند وجوه ارزی هســتند که واحد ارزی 
بانک، صرافی و شــعب منتخب می توانند 
خدمات موثری به مشتریان و متقاضیان ارائه 

دهند.

اشتغال ناپایدار باعث ایجاد 
معوقات بانکی در وام 

خوداشتغالی است
»رضا صابری« گفت: مددجویان کمیته 
امداد به سمت درآمدهای پایدار سوق داده 
شــوند تا از محل درآمد حاصل شده، امکان 

بازپرداخت اقساط خود را داشته باشند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، »رضــا صابری« 
مدیر شعب بانک در استان بوشهر در دیدار با 
دکتر »محمدرضا میری« مدیر کل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان، پیشنهاد داد 
اعتبارات در مســیر درآمدهای پایدار مانند 

خرید تضمینی وزارت نیرو مصرف شود.
»صابــری« ضمــن مــرور تعامــالت 
۵ســاله بانک و کمیته امداد، در راســتای 
کاهش معوقات بانکی وام هــای تکلیفی و 
خوداشتغالی مددجویان این نهاد، پیشنهاد 
کرد کــه مددجویان به ســمت درآمدهای 
پایدار مانند مشــارکت در طرح خرید برق 
تضمینــی وزارت نیرو )ســرمایه گذاری در 
خرید پنل های خورشــیدی( ســوق داده 
شــوند تا از محل درآمد حاصل شده، امکان 

بازپرداخت اقساط خود را داشته باشند.
»میری« نیز ضمــن تقدیر و تشــکر از 
همراهی چند ســاله بانک و کمیته امداد، با 
بررسی عملکرد بانک های استان در حوزه وام 
اشتغالزایی، عنوان کرد: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران در استان بوشهر از مجموع سهمیه 
وام تکلیفی قانون بودجه ســال ۱۴۰۱، در 
رتبه دوم اســتانی قــرار داشــته و در ۸ ماه 
ابتدایی سال بالغ بر ۸۰ درصد از تعهد ساالنه 
خود را ایفا کرده که خود به معنای توانمندی 
تیــم کاری و برنامه ریــزی دقیق مجموعه 

مدیریت بانک در سطح استان است.
نگرش بانک قرض الحســنه بــه اقتصاد 

مانند بانک های تجاری نیست
وی اظهــار داشــت: نگــرش بانــک 
قرض الحســنه به اقتصاد مانند بانک های 
تجاری نیست، بلکه فلسفه وجودی آن انجام 
امور مربوط به قرض الحســنه بوده و هدف 
غایی و مشترک بانک و کمیته امداد همواره 
کمک به محرومــان و خانواده های گرفتار 

بوده است.
میری همچنین وصول مطالبات بانکی 
را، به جهت اهمیت بازگشــت سرمایه های 
عمومی بــرای تأمین بودجــه پرداخت وام 
به ســایر نیازمندان در صف دریافت کمک، 
از وظایف برجســته مشــترک ۲ مجموعه 
دانســت و برای تأکید موضوع به واحدهای 
زیرمجموعه جهت همکاری در زمینه وصول 

مطالبات را اعالم کرد.
»رضا وهام« معاون مدیر شعب استان نیز، 
در راستای حمایت از کارکنان مجموعه های 
حقوقی، بسته حقوق و دستمزد بانک با عنوان 
طرح »مهریار« را به عنوان یکی از مهمترین 
اقدامات بانــک در حوزه مســئولیت های 
اجتماعــی و یاری رســانی بــه کارکنــان 
ســازمان های مختلــف در تأمیــن مالی و 

معیشتی به کمیته امداد استان معرفی کرد.
وی همچنین از اقــدام بانک به ارائه بیمه 
عمر برای کارکنــان مجموعه های حقوقی 

خبر داد و به مزایای آن اشاره کرد.

بانک قرض الحسنه مهر ایران 
از تولیدات داخلی حمایت 

می کند
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در اســتان مازندران در دیدار با مدیرعامل 
شــرکت تعاونی مرغ اجداد بابل، بر حمایت 

بانک از شرکت های تولیدی تأکید کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک 
قرض الحســنه مهر ایران، »اسحق طاهری 
خنکــدار« مدیر شــعب بانک در اســتان 
مازنــدران بــا »حســین ســرهنگ پور« 
مدیرعامل شــرکت تعاونــی تولیدی مرغ 

اجداد بابل دیدار کرد.
در ابتدای این دیدار »سرهنگ پور« ضمن 
بیان مختصری از سابقه شرکت و فعالیت های 
تولیدی آن، نیازهای شرکت را برای فعالیت 
قوی تر شــرکت در بــازار و رفــع نیازهای 
ضروری کارکنان مجموعه برشــمرد و برای 
همکاری با بانک قرض الحســنه مهر ایران 

اعالم آمادگی کرد.
وی افزود: انتظار می رود در ســال جاری 
شاهد توسعه و تعامالت بیشتر این شرکت 
برای اشاعه فرهنگ پسندیده قرض الحسنه 
و بهبــود وضعیــت معیشــت پرســنل 

زیرمجموعه خود و جامعه هدف باشیم.
در ادامه این دیــدار »طاهری خنکدار« 
ضمن تشــریح جزئیات طرح های وام بانک 
قرض الحســنه مهر ایران برای شرکت های 
تولیدی و مادر، خواهان تقویت حساب جاری 
حقوقی شرکت نزد بانک قرض الحسنه مهر 
ایران و انتقال حســاب حقوق و دســتمزد 
پرسنل شرکت به این بانک و استفاده از طرح 

مهریار شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: امسال با تدبیری که وزیر اقتصاد و 
شورای عالی بورس داشتند در دو مرحله سود سهام عدالت واریز می شود که 

پیش بینی می شود ارقام آن دو برابر سال گذشته باشد
قربانزاده اظهار کرد، در سه نشستی که با حضور فعاالن بخش خصوصی 

صنعت و اساتید دانشگاه برگزار شد در چند حوزه نکاتی بیان شد.
وی افزود: حوزه نخســت، مربوط بــه نحوه مداخله دولت بــود که دولت در 
جایگاه تنظیم گــری چه ورود و ظهوری دارد، حوزه دوم مبحث اهلیت ســنجی 

و صالحیت خریداران بود و حوزه ســوم بحث باز شــدن قفل ســهامداری این 
خودروسازان بود که با توجه به سهام چرخشــی و تودلی که هر دو شرکت دارند 
حتماً برای اینکه کارایی و بهره وری بیشتر شود و مداخله دولت کاهش و به صفر 
نزدیک شود الزم است حتما واگذار شود.رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: 
همچنین در خصوص قیمت گذاری این دو خودروســاز حتماً باید تا انتهای سال 
به سمتی برویم که شاهد شــیب نزولی باشــیم و به تدریج شاهد کاهش قیمت 
گذاری در مورد قیمت خودروهای پرتیراژ باشــیم.قربانزاده ادامه داد:  در حال 

حاضر زیان انباشته خودروسازان بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که 
در نتیجه این اقدامات عماًل خودروســازان از زیان خارج می شــوند و به سمتی 
خواهیم رفت که جذابیت برای ســهام ایجاد خواهد شدمعاون وزیر اقتصاد بیان 
کرد: البته ســهم دولت در ایران خودرو ۵ درصد و در ســایپا ۱٧ درصد است که 
مالک نیســت بلکه باید نگاه جامع تری به این داشت و زیرمجموعه های کل این 
دو شــرکت به نحوی واگذار شود که هم نقدینگی داخل شــرکت بیاید و همین 

شرکت ها به بهره وری و کارایی برسند.

سود سهام عدالت دو برابر سال گذشته

قائم مقام مدیرعامل بانک ملــی ایران در دیدار 
با مدیران شــرکت های نیشکر، گروه ملی صنعتی 
فوالد ایران و بازدید میدانی از کشــت و صنعت، بر 
واگذاری شرکت ها و خروج از بنگاه داری به عنوان 
یکی از اصلی ترین سیاســت های بانک ملی ایران 

تاکید کرد.
به گــزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران، 
ابوالفضل نجارزاده در سفر به استان خوزستان که 
علیرضا صادقی معاون بانکداری جامع، محمدنور 
آزادی معــاون امور شــعب و بازاریابی منطقه یک 
کشــور و احمد بهکارمرام رئیس اداره امور شعب 
استان خوزســتان حضور داشــتند، ضمن دیدار 
با مدیران شــرکت های بزرگ صنعتی و تولیدی 
اســتان و بازدید از مراحل تولید در این شرکت ها، 
از شــعب غدیر، زیتون کارمندی، امانیه و مرکزی 
اهواز بازدید و با روســای حوزه ها، شــعب ممتاز و 
کارشناسان ســتادی اداره امور شعب استان دیدار 

کرد.
عرضه اولیه ســهم بانک ملــی ایران از 

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
نجارزاده در مراسم عرضه اولیه سهم بانک ملی 
ایران و بانک صادرات از شــرکت توســعه نیشکر و 
صنایع جانبــی در فرابورس که بــا حضور مدیران 
عالی بانک ملی ایران، مدیرعامل شرکت فرابورس، 
مدیرعامل بانک صادرات ایران، مدیرعامل شرکت 
توســعه نیشــکر و صنایع جانبی و دیگر مدیران 

کشــوری و اســتانی برگزار شــد، ضمن تاکید بر 
توانمندی های ویژه استان خوزستان در همه زمینه 
ها از جمله محصول اســتراتژیک نیشکر و صنایع 
وابسته، سیاست اصلی بانک ملی ایران را واگذاری 
شرکت ها و خروج از بنگاه داری عنوان کرد.محمد 
نور آزادی معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک 
بانک نیز در این نشســت با اشــاره به این واگذاری 
ســهام، تاکید کرد: حمایت بانک ملی ایران از این 
شرکت و صنایع زیر مجموعه کم نشده امیدواریم 
با عرضه سهام این شرکت و مشارکت مردم، شاهد 

شکوفایی بیشتر آن باشیم.
بازدید مدیران بانک ملــی ایران از گروه 

ملی صنعتی فوالد ایران
از دیگر برنامه های این ســفر دیــدار با مدیران 
شــرکت گروه ملی صنعتی فوالد ایــران و بازدید 
از مراحــل تولید فوالد این شــرکت بــود که قائم 
مقام مدیرعامــل بانک در این دیدارها به تشــریح 
راهکارهای تامین مالی شرکت پرداخت و آموزش 
کارگران و انتقال دانش فنی را رمز توسعه پایداری 
شرکت عنوان کرد.معاون امور شــعب و بازاریابی 
منطقه یک نیز در این دیدار به حمایت همیشگی 
بانک ملی ایران از صنایع تولیدی و اشتغال آفرین 
اشــاره و راهکارهای برون رفت از مشکالت مالی و 

حقوقی را تشریح کرد.
لزوم وجود نــگاه فراشــعبه ای در حل چالش 

ناترازی بانک 

قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران در نشست 
با مســئوالن اداره امور شعب اســتان خوزستان با 
اشاره به وجود مسئله ناترازی در بانک و نقش اندک 
شعب در ایجاد ناترازی و ضرورت اصالح رویه های 
موثر در ایــن ناترازی، راهکارهــای اجرایی را موثر 
دانسته و تالش ویژه همکاران و نگاه فراشعبه ای به 
این موضوع را مهم برشمرد.نجارزاده همچنین بر 
کاهش تعداد ســامانه های بانکی، افزایش فعالیت 
در حوزه های ارزی به ویژه در اســتان خوزستان، 
ارتقای آموزش های بانکی، ارائه ابزارهای مناسب 
به شرکت های بزرگ با استفاده از بانکداری جامع، 
لزوم جذب نیروهای جدید و توجه ویژه به موضوع 

رفاه، درمان و معیشت کارکنان تاکید کرد.
معاون بانکداری جامع بانک هــم در این دیدار 
از افتتاح اولین شــعبه بانکداری شرکتی در استان 

خبر داد و گفت: با افتتاح این شــعبه، ارائه خدمات 
مالی و بانکی جدید به صورت ســریع و یکپارچه به 
شرکت های بزرگ امکان پذیر شده که در افزایش 
رضایتمندی مشــتریان موجود و جذب مشتریان 
جدید نقش به ســزایی خواهد داشــت.همچنین 
معاون امور شعب و بازاریابی منطقه یک کشور نیز در 
این نشست با تقدیر از عملکرد اداره امور شعب استان 
خوزستان، بر بودجه ریزی شفاف و مدیریت مصارف 
در استان ها تاکید کرد.احمد بهکارمرام رئیس اداره 
امور شعب استان خوزستان هم ضمن ارائه گزارشی 
از عملکرد اســتان، به بیان راهکارهایی در زمینه 
اعطای تســهیالت خرد به منظور کســب بیشتر 
سهم از بازار، ارائه گسترده تر خدمات غیرحضوری 
و توجه به امر مهم بازاریابی در ســطح کالن بانک 

پرداخت.

واگذاری شرکت ها و خروج از بنگاه داری، سیاست اصلی 
بانک ملی ایران
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در راستای توسعه مناطق کم برخوردار کشور، 
بانک ســپه با اختصاص ۱۲ هزار میلیــارد ریال، از 
احداث و ایجاد  نیروگاه های خورشــیدی حمایت 

می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه؛ دکتر 
آیت اله ابراهیمی در دومین روز از سفر کاری خود به 
استان قم ، ضمن افتتاح نیروگاه خورشیدی خانگی 
که با حضور ســردار زهرایی رئیس سازمان بسیج 
سازندگی کشــور صورت گرفت ، از اختصاص ۱۲ 
هزار میلیارد ریال اعتبار توسط بانک سپه برای ایجاد 

و احداث نیروگاه های خورشیدی خبر داد.
ابراهیمی گفت: بانک ســپه همچون گذشته 
به عنوان بازوی توانمند دولــت در اجرای پروژه ها 
و طرح های ملی، ضمن همکاری با سازمان بسیج 
سازندگی،در ساخت نیروگاه های خورشیدی پنج 

کیلوواتی در اقصی نقاط کشور مشارکت می کند.
مدیرعامل بانک ســپه اظهارداشت: متقاضیان 
دریافت تسهیالت قرض الحســنه احداث نیروگاه 
های خورشــیدی با حداقل تضامین، می توانند با 

ارائه معرفی نامه از سازمان بسیج سازندگی، کمیته 
امداد امام خمینی)ره(،سازمان بهزیستی، اداره کل 
امور روستایی و شوراهای استانداری در قالب انعقاد 
قرارداد با وزارت نیرو به شعب بانک سپه در سراسر 

کشور مراجعه کنند.
وی افزود: با توجه به مفاد ابالغیه بانک مرکزی 
هر فرد واجد شرایط می تواند این تسهیالت با نرخ 
سود چهار درصد را حداکثر به مبلغ یک هزار و ۲۰۰ 
میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر ۸۰ ماه برای راه 
اندازی نیروگاه خورشــیدی دریافت کند و در این 
راستا اعتبار ســنجی متقاضیان تسهیالت طبق 
ضوابط و مقررات جاری و آخرین دستورالعمل های 

ابالغی بانک مرکزی انجام می شود.
ســردار محمد زهرایی رئیس ســازمان بسیج 
سازندگی کشــور نیز در این مراسم ضمن تبریک 
فرا رسیدن هفته بسیج با اشاره به مصوبه مجلس و 
دولت در خصوص ساخت نیروگاه های خورشیدی 
خانگی گفــت:در آغاز این طرح،یکصــد و ده هزار 
نیروگاه کوچک خانگی پنج کیلوواتی در اســتان 

های مختلف کشور ساخته می شود که هر استان به 
تناسب جغرافیا و میزان تابش آفتاب سهمیه دارد و 

سهم استان قم ۳ هزارنیروگاه است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با قدردانی 
از مشارکت مطلوب و پیشگامی بانک سپه در تأمین 
اعتبار این طرح خاطرنشــان کرد: بانک سپه اولین 

بانکی است که سهمیه استانها را در این طرح ابالغ 
کرده و با اختصاص ۱۲ هزار میلیارد ریال و کاهش 
تضامین ، همگام با سیاســت های دولت و مجلس 
در حوزه توســعه روســتایی ، توجه به مناطق کم 
برخوردار و کمــک به حفظ محیط زیســت گام 

برداشته است

در جهت توسعه مناطق کم برخوردار صورت می گیرد

اعتبار ۱2 هزار میلیارد ریالی بانک سپه برای حمایت از ایجاد
 نیروگاه های خورشیدی

دکتر خورســندیان: در جمع صنعتگران و کارآفرینان اســتان 
گلســتان از تامین مالی واحدهای تولیدی و معدنی استان گلستان 
به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: طرح های دانش بنیان 
برای دریافت تســهیالت یکی از اولویت های بانک هســتند که در 
مجموع این استان به ۱٧شرکت دانش بنیان طی دو سال گذشته ۳۲ 

فقره تسهیالت پرداخت شده است.
به گــزارش روابط عمومــی بانک صنعــت و معــدن، دکتر علی 
خورسندیان که به اتفاق هیات همراهی متشکل از  حسین عسکری 
عضو هیأت مدیره و قائم مقام مدیرعامــل، عبدالرضا ولی الهی معاون 
اعتبارات و راهبری شعب و محمد حســن ترابی مدیر روابط عمومی و 
امور مشتریان این بانک روز چهارشنبه دوم آذرماه به استان گلستان 
سفر کرده است، در این ســفر به بررسی و پیگیری طرح های صنعتی 
و معدنی این اســتان پرداخته و در دیدار با کارآفرینان و صنعتگران و 
معدنکاران استان گلستان بر اهمیت و نقش مؤثر بانک صنعت و معدن 

به عنوان یک بانک تخصصی در حوزه تولید و اشتغال کشور تاکید کرد.
خورسندیان اظهار داشت: این بانک، تنها بانک تخصصی در حوزه 
صنعت و معدن کشور اســت که باید از قدرت تسهیالت دهی و توان 
نقدینگی باالیــی برای تامین مالی پروژه های عظیم و زیرســاختی 
کشور برخوردار باشــد و این وظیفه خطیری است که حمایت همه 
جانبه نهادهــای ذیربط را می طلبد و امیدواریــم با کمک و حمایت 
دولت و مجلس بتوانیم موضوع افزایش ســرمایه بانک را در بودجه 
سال آینده و مسیری برای بهبود سرمایه بانک در برنامه هفتم توسعه 

اقتصادی کشور دنبال کنیم.

وی همچنین ضمن اشــاره بــه تفویض اختیــارات خوبی که به 
استانها در زمینه تسهیالت و اعتبارات برای کمک به رونق اقتصادی 
استانها شده است افزود در شــرایطی که کلید حل مشکالت بزرگ 
کشــور همچون تورم و بیکاری، افزایش تولید و تامین مالی شرکت 
های تولیدی است باید عزم راسخی برای حمایت از تولیدکنندگان و 

صنعتگران وجود داشته باشد.
خورســندیان در ادامه یادآور شــد: مجموع طرحهــای به بهره 
برداری رسیده ، در حال اجرا و سرمایه در گردش در استان گلستان 
۱۱۴ طرح می باشــد که به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت 
پرداخت شده و برای ۱۳۸۹ نفر به شکل مستقیم اشتغال ایجاد کرده 
است و این میزان تسهیالت و اشــتغالزایی، نشان از عملکرد مطلوب 
بانک صنعت و معدن در تحقق اهداف و اجرای سیاســتهای خود در 

این استان دارد.
خورسندیان اضافه کرد: میزان تسهیالت طرح هاي مشارکتی در 
حال اجراي بانک صنعت و معدن در این اســتان معادل هزار و۱۰۰ 
میلیارد ریال )تسهیالت ریالی و ارزی ( می باشد که در سطح استان 
بازخورد مناســبی از عملکرد این بانک برای رونق تولید و اشــتغال 

داشته است.
مدیرعامل بانــک صنعت و معــدن تأکید کرد: محــوري ترین 
سیاســت ما در این بانــک نظارت جامــع و دقیــق در تخصیص با 
اعتبارســنجی کامل مشــتریان و هزینه کرد منابع بانکي با اعمال 
نظارت کافی بر مصرف تســهیالت و بهینه ســازي ســمت و سوی 
تسهیالت به ســمت فعالیت های مولد و منطبق با سیاستهای ملی 

و آمایش سرزمین است.
خورسندیان تصریح کرد: با استفاده از روش های نوین تأمین مالی 
تالش خواهیم کرد توجه ویژه ای به بخش هــای تولیدی و اثرگذار 

کشور در بخش های مرتبط با صنعت و معدن داشته باشیم.
وی در ادامه تامین مالی زنجیره تولیــد را یکی از روش های نوین 
تامین مالی دانست که می تواند به تأمین مالی هدفمند و بهینه بخش 

تولید و حفظ و ایجاد اشتغال پایدار کمک قابل توجهی داشته باشد.
وی افزود: با روش های یاد شــده بدون تزریق بی رویه پول و افزایش 
نقدینگی، چرخه تولید به حرکت در می آید و واحدهای تولیدی مختلف 
زنجیره تولید از تولیدکنندگان مواد اولیه تا کاالی نهایی با تضمین بانک 
ها نیازهای خود را برآورده می ســازند و البته هر جا که به پرداخت پول و 
تسهیالت نیاز باشد، بانک ها و موسســات مالی با اعتبارسنجی دقیق و 

نظارت موثر به یاری واحدهای تولیدی می شتابند.
وی بیان داشــت: در راســتای بانکداری دیجیتــال و بانکداری 
باز امکانات و زیرســاخت های خوبی در بانک صنعت و معدن ایجاد 
شــده و انتظار ما از واحدهای تولیدی استان گلستان که از این بانک 
تسهیالت دریافت می دارند نیز این اســت که تمرکز و گردش مالی 

حساب های خود را به این بانک منتقل کنند.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن در این ســفر از طرح های بهاران 
پیمان ، گل سم، یاس پالست شمال، کانسارخزر و شورابه ید گلستان 
بازدید نموده و از نزدیک در جریان روند فعالیت و درخواســت های 
مدیران این شــرکت ها برای تدوام و افزایش تولیــد و نحوه تعامل و 

حمایت بانک با آنان قرار گرفت.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن: 

تامین مالی 2۰هزار میلیارد ریالی واحدهای تولیدی و صنعتی استان 
گلستان از سوی بانک صنعت و معدن

خبر
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سرپرست دانشگاه جامع علمی 
کاربردی واحد استان کرمانشاه:

فراخوان جذب مدرس 
دانشگاه جامع علمی 

کاربردی برای سال ۱۴۰۱ از 
اول آذرماه آغاز شد

 دکتر سلیمان شفیعی سرپرست واحد 
استانی با اعالم این خبر افزود: متقاضیان 
واجد شرایط میتوانند به مدت ۲ هفته تا ۱۵ 
آذرماه با مراجعه به سامانه جذب مدرسان 
 https ://j am.uas t.ac.ir آدرس  بــه 
اقدامات الزم برای مراحل ثبت نام را انجام 
دهند.دکتر شــفیعی درخصوص فرآیند 
جذب مدرســان دانشــگاه جامع علمی 
کاربردی در ســال جاری اظهار داشــت: 
جهت ساماندهی بکارگیری مدرسان، نیاز 
سنجی اولیه در مراکز آموزشی انجام شد و 
ظرفیت نهایی اختصاص یافته پس از تایید 
واحدهای استانی، به منظور  تامین نیازها و 
کمبودهای موجود باتوجه به دوره های در 
حال اجرا و هم چنین رشته های جدید در 
قالب گروه درس های تعیین شده، صورت 
گرفته اســت به نحوی که تامین مدرس 
مورد نیاز مراکز آموزشی، طبق زمان بندی 
مناســب صورت پذیرد.سرپرست واحد 
استان کرمانشاه تصریح کرد: حداقل سن 
متقاضیان برای شــرکت در فراخوان ۲۸ 
سال و حداکثر سن ۶۵ ســال می باشد و 
جذب مدرس بصورت بومی در واحدهای 
اســتانی صورت خواهد گرفت بطوری که 
پس از ثبت نام، تکمیل فرم ها و بارگزاری 
مستندات توسط متقاضی، اعتبارسنجی 
اطالعــات و مســتندات متقاضیــان در 
واحدهای اســتانی انجام شــده و پرونده 
متقاضیان واجد شرایط در کارگروه های 
بررسی صالحیت علمی مطابق با شاخص 
های ارزیابی بومی شــده، امتیاز دهی می 
شود.وی افزود لیســت رشته های استان 
کرمانشاه در فایل پیوست جهت مطالعه 
متقاضیان موجود می باشد.دکتر شفیعی 
در خاتمه اظهار داشــت:  مالک ثبت نام 
قطعی متقاضیان در این فراخوان ، تکمیل 
فرم های ســامانه، پرداخت وجه و اخذ کد 

رهگیری می باشد.

سومین چهارشنبه جهادی با 
حضور مدیریت شهری چهارباغ 
و کمال شهر و ادارات شهرستان

 پاک سازی جاده قدیم کرج-
قزوین از ورودی چهارباغ تا 

کمال شهر  

البــرز . مملکت . حیــدری: مهندس 
موســوی شــهردار چهارباغ از اجرای 
سومین مرحله از طرح چهارشنبه های 
جهادی برای پاک ســازی ورودی شهر 
چهارباغ در جاده قدیم کرج  هشــتگرد 
از ســاعت ۹  صبح روز دوم آذر ۱۴۰۱ با 
مشارکت شهرداری و شــورای اسالمی 
شــهر چهارباغ، شــهرداری کمال شهر 
و همــکاری ادارات محیــط زیســت، 
بهزیســتی ، راهــداری، کتابخانه های 
عمومی، هالل احمــر، پلیس راه، معاون 
خدمات شهری و مســوولین و پاکبانان 
پرتالش شهرداری خبر داد. در این طرح، 
عوامل حوزه خدمات شهری و پاکبانان 
شــهرداری های چهارباغ و کمال شهر 
نســبت به نظافت، نخاله برداری و پاک 
سازی مسیر خروجی کمال شهر از الین 
شمالی به ســمت چهارباغ اقدام کردند.  
چهارشــنبه های جهادی به پیشــنهاد 
مهندس موســوی شــهردار چهارباغ با 
حضور مجموعه عوامل شــهرداری و هم 
افزایی ادارات شهرستان هر چهارشنبه 
در یکی از محورها و معابر شهر چهارباغ 

اجرا خواهد شد.

نماینده مرزبانی استان گلستان گفت: مرزهای استان گلستان از 
لحاظ امنیت در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.

محمدعلی رمدانی  در گفتگو با خبرنــگاران اظهار کرد: اتفاقات 
و حوادثی که گاهی اوقات در مرزهای غربی و شــرقی کشــور انجام 

می شود در مرزهای ما بسیار محدود و کم است.
وی با بیان اینکه مرزهای اســتان گلســتان از لحاظ امنیتی در 
وضعیت مطلوبی قرار دارد و از امنیت بســیار باالیی برخوردار است، 

تأکید کرد: در حوادث اخیــر هیچ گونه از اقدامــات خرابکارانه اعم 
از ورود تروریست ها و غیره در مرزهای اســتان گلستان رخ نداده و 

هیچ گونه سالحی کشف نشده است.
نماینده مرزبانی اســتان گلســتان با بیان اینکه همه چیز تحت 
کنترل مرزبانان استان گلستان قرار دارد، تصریح کرد: در اغتشاشات 
اتفاق خاصــی در مرزهای اســتانی رخ نداده و هیچ تروریســت و 
اغتشاشگر و عامل خارجی به مرزهای گلســتان وارد یا خارج نشده 

است.
رمدانی با بیان اینکه امروز مرزنشینان در کنار مرزبانان ما پاسدار 
نظام مقدس جمهوری اســالمی، انقالب و خاک مقدس کشــور ما 
هستند، خاطرنشان کرد: همه مرزنشــینان تابع جمهوری اسالمی 
ایران و پایبند به آرمان های نظام مقدس جمهوری اسالمی هستند و 
به صورت شبانه روزی با مرزبانان استان همکاری دارند و برای تأمین 

امنیت یاریگر ما هستند.

مرزهای گلستان در امنیت کامل است

باحضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور ، استاندار گیالن، نمایندگان رشت و مدیرعامل 
هلدینگ نیروی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا )ص( 
تفاهم نامه همکاری برای اجــرای طرح فاضالب در ۶ 

شهر گیالن به ارزش ۸۶ هزار میلیارد ریال منعقد شد.
به گزارش دفتر روابــط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان گیالن، تفام نامه همکاری 
جهت واگذاری بخشــی از کارهــای باقیمانده طرح 
فاضالب شــهر رشــت و همچنین واگذاری کارهای 
باقیمانده طرح فاضالب شــهرهای آستانه اشرفیه، 
الهیجان، سیاهکل، رودسر و فومن با حضور مدیرعامل 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در استانداری 
گیالن و قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیا)ص( منعقد 

شد.
مازیار علی پور رئیس هیأت مدیــره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب اســتان گیالن با تشریح احجام 
طرح اظهار داشــت: واگــذاری بخشــی از کارهای 
باقیمانده طرح شهرهای آســتانه اشرفیه ، الهیجان 
، سیاهکل ، رودسر و فومن شــامل : احداث و تکمیل 
تأسیســات ۶ باب تصفیه خانه فاضــالب به ظرفیت 
۵۲ هــزار و یکصد مترمکعب در شــبانه روز و احداث 
۱۹ واحد ایستگاه پمپاژ ،اجرای ۲۶۹ کیلومتر خطوط 
اصلی و فرعی، نصــب حدود ۶۱ هزار فقره انشــعاب 

فاضالب می باشد .
وی همچنین احجام طرح فاضالب رشت را شامل 
تکمیل تاسیســات تصفیه و دفع لجن و حذف ازت و 
فسفر تصفیه خانه فاضالب فخب به ظرفیت ۶۳ هزار 
مترمکعب در شــبانه روز ،  احداث و تکمیل ۲۹ واحد 

ایستگاه پمپاژ و باالبر باقیمانده، اجرای ۴۲۴ کیلومتر 
خطوط اصلی و فرعی و  نصب ۶۵،۲۵۰ فقره انشعاب 
فاضالب اعالم کرد که از محــل درآمدهای حاصل از 
تهاتر نفت و اعتبارات تخصیــص یافته به طرح ایجاد 

تاسیسات فاضالب تأمین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با 
اشاره به گسترش همکاری ها و استفاده از ظرفیت ها و 
توانمندی های قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( در 
ایجاد و توسعه زیر ساخت های استان گیالن تصریح 
کرد: در قالب دو تفاهم نامه به ارزش ۸۶ هزار میلیارد 
ریال در ۶ شهر گیالن طرح ساماندهی فاضالب توسط 

قرارگاه خاتم االنبیاء اجرا می شود.
اتابک جعفری با اشــاره به اینکه تفاهم نامه هایی 
توسط قرارگاه خاتم االنبیاء و آب و فاضالب در استان 
های پرآب اما با صنعت ضعیف منعقد شده است ، افزود: 
این تفاهم نامه ها برای تسریع در اجرای پروژه های آب 
و فاضالب که بدلیل عدم تصمیم گیری به موقع برای 
اجرا موجب وقفه های طوالنی شده است، منعقد می 

شود.
جعفری با اشاره به سفر ریاست جمهوری به استان 
گیالن گفت: تاکید بر اجرای شبکه فاضالب شهر رشت 
برای ساماندهی رودخانه های گوهررود و زرجوب بود 
که برنامه ریزی منجســم و مدونی در این راستا انجام 

شد و بخشنامه مدونی تنظیم شد.
وی ضمن قول مساعد برای تامین منابع مالی پروژه 
های آب و فاضالب گیالن، تاکید کرد: تجهیز کارگاه 
در کمترین زمان برای تسریع در تکمیل این پروژه ها 

مهمترین مبحثی است که باید دنبال شود.

مدیرعامــل هلدینگ نیروی قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیاء نیز در این جلسه با بیان اینکه این قرارگاه 
فعالیت ۳۰ ساله در حوزه آبرسانی به مناطق شهری و 
روســتایی دارد و ۵۰ درصد از مخازن سدهای کشور 
توسط قرارگاه خاتم اجرایی شده است،گفت: با توجه 
به نگاه دولت ســیزدهم در اســتان گیالن و تمهید 
مقدمات و اقدامات شرکت آب و فاضالب و تاکیدات و 
پیگیری های استاندار، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء 
به تعهدات خود برای اجرایی شدن فاضالب شهر رشت 
و نیز شــهرهای فومن، الهیجان، سیاهکل، رودسر و 
آستانه اشرفیه طی سه ســال بصورت جهادی عمل 
خواهد کرد.عباسی استاندار گیالن نیز در جلسه تبادل 
تفاهم نامه فی مابین شــرکت آب و فاضالب کشور و 
قرارگاه خاتم االنبیاء، ضمن گرامیداشت هفته بسیج، 
با بیان اینکه دولت سیزدهم خود را خادم مردم میداند 
و در اجرا و تکمیل پروژه های عام المنفعه به نفع مردم 
بویژه در مناطق محروم و کم برخــوردار اهتمام ویژه 
ای دارد، گفت: انتظار مردم از مســئوالن اتخاذ شیوه 
مدیریت جهادی در اجرا و تکمیــل پروژه های نیمه 
کاره است.وی اظهار کرد: یکی از مشکالت اصلی استان 
گیالن پسماند و فاضالب است که با سفر سال گذشته 
رئیس جمهوری به استان و مصوبات اثربخش مرتبط، 

بارقه امیدی نسبت به حل سریع تر آن ایجاد شد.
اســتاندار گیالن با بیان اینکه احیــای زرجوب و 
گوهررود با اعتبارات اســتانی بســیار طوالنی است، 
به اهتمام دولت برای احیای این دو رودخانه اشــاره 
و اضافه کــرد: برای تســریع در این امر، جلســات و 
بازدیدهای متعددی برگزار شده که با همت مدیران 

عملیات اجرایی آن باید تسریع شــود. وی با تاکید بر 
اینکه در احیــای رودخانه های زرجــوب و گوهررود 
باید ساماندهی منشأ آلودگی ها همچون مسکن مهر 
همانند اتمام پروژه تصفیه خانه فاضالب زندان الکان 
و بیمارستانهای رشت، را اولویت قرار داد، تصریح کرد: 
ابتدا باید جلوی ورود انواع فاضالب ها به این دو رودخانه 
گرفته شود و در این زمینه دولت هیچ محدودیتی ندارد 
و تعللی پذیرفته نیســت.در این جلسه جبارکوچکی 
نژاد، سید علی آقازاده و محمدرضا احمدی سنگری 
نمایندگان مردم رشــت و خمام در مجلس شــورای 
اســالمی نیز در ســخنانی اجرا و احداث باقیمانده 
فاضالب کالنشهر رشت را از مطالبات بحق مردم این 
سامان با توجه به تراکم جمعیتی و نیز گردشگرپذیر 
بودن استان گیالن دانستند و خواستار تسریع در روند 
عملیات اجرای پروژه های عام المنفعه این شهرستانها 
شدند.ســردار محمد عبداله پور فرمانده سپاه قدس 
گیالن نیز در این جلسه به اقدامات جهادی و سازندگی 
ســپاه برای محرومیت زدایی مناطق کــم برخوردار 
استان اشاره و بیان کرد: ســپاه پاسداران از بطن مردم 
اســت و در اجرای ماموریت های خود بویژه خدمت 
به مردم مناطق همراه دولــت خدمتگزاری می کند.

گفتنی است پس از مبادله تفاهم نامه بازدید از خروجی 
های فاضالب به رودخانه ها، نشســت در فرمانداری 
ســیاهکل با حضور نماینده مردم این شهرستان در 
مجلس شورای اســالمی و همچنین جلسه با هیات 
مدیره آبفای گیالن و پیگیری روند اجرای طرح جهاد 
آبرسانی از دیگر برنامه های سفر یک روزه مدیرعامل 

آب و فاضالب کشور به گیالن بوده است.

مبادله تفاهم نامه همکاری فیمابین شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( برای اجرای طرح فاضالب در ۶ شهر 

گیالن به ارزش 8۶ هزار میلیارد ریال

البرز . مملکت . حیدری: مهندس موســوی 
شهردار چهارباغ در احکام جداگانه ای، تعدادی 
از معاونین و مســوولین ادارات شــهرداری را 

منصوب کرد. 
 بر اساس احکام صادره، آقایان : ایوب بگیانی 
به عنوان سرپرســت معاونت خدمات شــهری 

و امور نواحی، حســین مدیرزارع سرپرســت 
معاونت فنی شهرســازی، مهــدی نیک منش 
با حفظ ســمت مســئوول اصناف بــه عنوان 
سرپرست گروه توســعه و برنامه ریزی، عباس 
فالح نژاد سرپرســت اداره طرح و توسعه فضای 
ســبز و خانم طاهری سرپرســت اداره درآمد 

منصوب و مشــغول به کار شــدند. پیش از این 
آقایان:  ســعید رحیمی به عنــوان معاون فنی 
شهرسازی، سعید محمدی سرپرست خدمات 
شــهری، جعفر تقی پور سرپرســت اداره طرح 
و توســعه فضای ســبز و علی کریمی به عنوان 

سرپرست اداره درآمد مشغول به کار بودند.

انتصابات جدید در شهرداری چهارباغ 

 شهردار چهارباغ تعدادی از معاونین و روسای ادارات شهرداری را 
منصوب کرد 

خبر

این نشست با موضوع جهاد تبیین و به مناسبت 
هفته بسیج و با حضور محمد تقی مهدیزاده رئیس 
هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
اســتان گیالن ،حجت االسالم والمسلمین صدیق 
مســئول تربیت و آموزش ســپاه قدس گیالن به 

میزبانی توزیع برق گیالن برگزار شد.
در این جلسه حجت االسالم والمسلمین صدیق 
به ویژگی های مدیران جهادی و انقالبی و رســالت 
مدیران و انتظــارات در مباحث طرح خود حفاظتی 

پرداخت.
 وی گفت: بحث جهاد تبیین و بیان دستاورد های 

عظیم انقالب اسالمی و امیدآفرینی بسیار مهم است .
مسئول تربیت و آموزش سپاه قدس گیالن  ابراز 
امیدواری کرد برنامه های هفته بسیج سال جاری به 

بهترین شکل ممکن برگزار شود.
حجت االسالم والمسلمین صدیق با بیان اینکه 
فرمان حضرت امام )ره( در تشکیل بسیج مستضعفین 
نشان دهنده دوراندیشــی و تدبیر امام راحل بود که 

نیرویی مردمی برای خدمت به کشــور ایجاد کند، 
افزود: در طول سال هایی که بسیج فعالیت کرده همه 
برکات این نیرو را در عرصه های مختلف سازندگی، 
دفاع مقدس، روشنگری و هر بخشــی که نیاز بوده 

مشاهده کرده اند.
وی اضافه کــرد: رهبرمعظم انقالب اســالمی 
حکیمانه شــعار امســال را تولید، دانــش بنیان و 
اشتغال آفرینی انتخاب کردند و  حمایت تاپای جان از 
علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان را اعالم کردند 
که تحقق کالم راهبردی و قدرت ســاز امام علی)ع( 
است که فرمودند علم سلطان و اقتدار است، آن کس 
که آن را بیابد غالب می شود و آن که آن را نیابد ضعیف 

می شود.
مسئول تربیت و آموزش سپاه قدس گیالن ادامه 
داد: تشکیالت مجامع بسیج اســتان، شهرستان و 
هیئت های اندیشه  ورز با هوشمندی و دستورالعملی 
جامع در گروه هــای آموزش و تربیت، بهداشــت، 
ســالمت و محیط زیســت، آموزش علم فناوری، 

مدیریت حکمرانی زنان و خانواده سامان پیداکرده اند 
و در جهت تحقق بیانیه گام دوم انقالب و پیشرفت و 
توسعه کشــور و حل معضالت و تبدیل تهدیدها به 

فرصت عمل می کنند.
در ادامــه این نشســت رئیس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن 
گفت : نشســت های جهاد تبیین با حضــور ارکان 
بسیج در بین اقشار مختلف استان و تشکیل جلسات 
مدیریت حکمرانی در ادارات و مطالبه گری از مقامات 
استان در راستای توسعه کشور بســیار ارزشمند و 

راهگشا خواهد بود.
وی از جهاد تبیین به عنوان یک جهاد همه جانبه 
در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی، مذهبی 
یاد کرد و خاطرنشــان کرد: طرح جهــاد تبیین در 
شورای فرهنگی اینشرکت و پایگاه مقاومت بسیج 
حضرت قمربنی هاشم به تصویب رسیده است که 
متعاقباً با تولید محتوا مرتبط با جهاد تبیین  برای نشر 

و ترویج این مفاهیم  عمل خواهند کرد.

در انتها سید محمد علی میری نرگسی فرمانده 
پایگاه مقاومت بسیج حضرت قمربنی هاشم شرکت 
توزیع نیروی برق استان گیالن اظهار داشت: بسیج 
هرجا وارد شــده موفق بوده و به کمک سایر نهاد ها 
آمده است و همیشه خوش درخشیده است که آثار 
این حضور را در همه بخش ها می توان دید وامروز نیز 
در عرصه جهاد تبیین وارد شــده است و هرکس که 
توانایی دارد در این عرصه باید وارد شود و روشنگری 

کند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت مفاهیم فرهنگی 
و اعتقادی از طریق بسیج در عرصه ورزش و جوانان 
افزود: رویکرد اصلی فعالیت ها باید مفاهیم فرهنگی و 
اعتقادی باشد تا بسیج بتواند نقش و اثرگذاری مثبتی 

درمیان جامعه ورزش و جوانان استان داشته باشد.
گفتنــی اســت در این نشســت جمعــی از 
معاونین،مدیــران ،فرماندهان پایگاه های بســیج 
کارگری وهمکاران بســیجی اینشرکت نیز حضور 

داشتند.

جلسه اعضاء و شورای پایگاه مقاومت بسیج حضرت قمربنی هاشم توزیع برق 
گیالن با موضوع جهاد تبیین

مدرسه شهید مدافع حرم 
سید اسماعیل سیرت نیا در 
روستای تندبین شهرستان 

تالش افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی به مناسبت هفته 
گرامیداشت بسیج، مدرسه شهید مدافع حرم 
سید اسماعیل سیرت نیا در روستای تندبین 
شهرستان تالش با حضور ســردار عبداله پور 
فرمانده ســپاه قدس گیــالن، مهندس علی 
دقیق مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز 
مدارس گیالن و جمعی از مسئولین استانی و 

شهرستانی افتتاح شد
شایان ذکر است مدرسه شهید مدافع حرم 
سید اسماعیل سیرت نیا در زمینی به مساحت 
۶۰۰ متــر مربع و با زیربنــای ۶۶ متر مربع و با 
اعتباری بالغ بر ۵/۸ میلیارد ریال توســط اداره 
کل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
گیالن و مشــارکت ارزشمند بسیج سازندگی 
ســپاه قدس گیالن احداث و طی مراســمی 
باشکوه افتتاح و تقدیم آینده سازان ایران عزیز 

شد.

آغاز احداث پروژه مدرسه 
۳ کالسه کانکسی جعفر طیار 

تنگاب تالش)طرح شهید 
پناهی(

به گــزارش روابط عمومی ســه شــنبه 
۱ آذرماه ۱۴۰۱ در راســتای تحقق ســند 
تحول و سیاســت های دولت مردمی مبنی 
بر رســیدگی به مناطق محــروم و با هدف 
ســاماندهی مدارس کانکســی کشــور با 
جمعیت بیش از ۱۱ دانــش آموز، عملیات 
اجرایی احداث پروژه مدرســه ۳ کالســه 
کانکسی جعفر طیار تنگاب تالش با حضور 
مهندس علی دقیــق مدیر کل نوســازی، 
توســعه و تجهیز مدارس اســتان گیالن، 
ســید مرتضی مختــاری مدیــر آموزش و 
پرورش شهرستان تالش برخی از مسئولین 

شهرستانی آغاز شد.

ثبت نام سی  و   چهارمین 
جشنواره ملی امتنان تا ۱۰ 

آذرماه تمدید شد 

به دنبال درخواست  های متعدد استان ها 
و اســتقبال جامعــه کار و تولیــد و با هدف 
فرصت سازی عادالنه برای جامعه مخاطب، 
زمان ثبت نام کارگران، گروه های کار نخبه 
و کارفرمایان واحدهای اقتصادی در سامانه 
جشــنواه ملی امتنان تا ۱۰ آذر سال جاری 

تمدید شد. 
به گزارش روابط  عمومی اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمانشاه، بنا بر 
اعالم اداره کل امور اجتماعی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، این جشنواره هر سال با 
هدف تجلیل از کارگران، گروه های کار نخبه 
و واحدهای نمونه در ســه مرحله مقدماتی، 
استانی و کشوری و در ســه بخش صنعت، 

خدمات و کشاورزی برگزار می شود.
کارگران، گروه های کار نخبه و واحدهای 
نمونه می توانند برای شــرکت در جشنواره 
تا ۱۰ آذرمــاه ۱۴۰۱ با مراجعه به ســامانه 
ورود  و    emtenan.mcls .gov.ir
اطالعات و مســتندات مربوطه نســبت به 

ثبت نام در جشنواره اقدام کنند.
ترویج و گسترش فرهنگ کار و خالقیت، 
انگیزه بخشــی، اعتمادآفرینی و همدلی در 
جامعــه کار و تالش، ایجــاد زمینه و فضای 
مناســب برای رشــد و پرورش نیروی کار، 
نقش آفرینی و تأثیرگذاری نخبگان جامعه 
کار و تالش در روند توســعه جامعه و تقویت 
فعالیت های دانش بنیان با توجه به نام گذاری 
سال از ســوی رهبر معظم انقالب از جمله 
اهداف برگزاری ســی و چهارمین جشنواره 

امتنان از کارگران است.
این گزارش می افزایــد: در جهت اجرای 
مــاده ۱۹۵ قانون کار و ضوابــط اجرایی آن 
ادارات کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان ها، اقدام بــه شناســایی و انتخاب 
کارگران مخترع، مبتکــر و خالق و مدیران 
واحدهای برتر در سراســر کشــور نموده و 
مقرر اســت، منتخبین ملی در هفته کارگر 
)اردیبهشــت ماه ســال آتی(، طی مراسم 
باشکوهی با حضور مقامات کشوری معرفی 

 شوند.

خبر

رئیــس شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتی 
شهرســتان گنبــدکاووس از رصد ۶۵ هــزار و ۱۴٧ 
دســتگاه خــودرو در ایســتگاه کنترل بــاک مرز 
اینچه برون خبر داد و گفت: تاکنون ۲۳ میلیون و ۲۳۴ 

هزار و ٧۳ لیتر فرآورده کنترل شده است.
هادی قزلسفلو در نشست خبری با اصحاب رسانه 
گلســتان که در گمرک مرزی اینچه بــرون برگزار 
شد، اظهار کرد: عمده مسئولیت این ایستگاه شامل 
کنترل باک خودروهای خروج از کشــور)ترانزیت( و 
خودروهای ورودی بــه محوطه گمرگ جهت تخلیه 

بار)ترانشیب( است.
وی افزود: از آنجایی که خودروهای داخل کشور از 
سوخت یارانه ای استفاده می کنند هنگام خروج از مرز 

باک خودروها توسط دســتگاه های دیجیتال اندازی 
گیری می شود و مابه التفاوت سوختی که در باک این 
خودروها است با نرخ تنظیم شده در کارگروه استانی 
دریافت می شود تا از هر گونه سوء استفاده جلوگیری 

شود.
رئیــس شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتی 
شهرســتان گنبــدکاووس تأکید کــرد: در بخش 
خودروهای خارجی نیز همین روال انجام می شــود 
تنها مابه التفاوت دریافتی با توجه به نوع سوختی که 
دریافت می کنند متفاوت است البته برای خودروهای 
ایرانی در هر یک از مرزها بر اســاس مصوبات استانی 
تخفیف در نظر گرفته می شــود و خودروهای ایرانی 
می توانند ۲۰۰ لیتر فرآورده را به سمت ترکمنستان 

حمل کنند اگر مقصد آنها به غیر از ترکمنستان مثاًل 
قزاقستان باشــد تا ۵۰۰ لیتر مشــمول معافیت در 

سوخت می شوند.
قزلســفلو به فعالیت ایســتگاه کنترل باک مرز 
اینچه برون اشاره کرد و یادآور شــد: این مرکز از سال 
۱۳۹۳ آغاز به کار کــرده و از زمان راه اندازی تا انتهای 
آبان ســال ۱۴۰۱ آمار مجموع خودروهای داخلی و 
خارجی رصد شده به ۶۵ هزار و ۱۴٧ دستگاه رسیده 

است.
وی با بیان اینکه از ســال ۱۳۹۳ تاکنون در نتیجه 
رصد انجام شــده ۲۳ میلیون و ۲۳۴ هــزار و ٧۳ لیتر 
فرآورده کنترل شده است، گفت: میزان مابه التفاوت 
اخذ شده برابر با ۹۲ میلیارد و ۱٧۵ میلیون و ۹۴۸ هزار 

و ۶۰۵ ریال بوده که این میزان به خزانه کشــور واریز 
می شود.

رئیس شرکت پخش فرآورده های نفتی شهرستان 
گنبدکاووس خاطرنشــان کرد: از اســفند ماه سال 
۱۳۹٧ به دلیل بیماری کرونا مرز اینچه برون به سمت 
ترکمنستان تعطیل شد و به همین علت در سال های 
۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ دریافتی مابه التفاوت سوخت 
خودروها به صفر رسیده بود اما پس از بازگشایی مرزها 

از دو هفته گذشته این روند دوباره در حال انجام است.

اخذ مابه التفاوت قیمت سوخت در مرز اینچه برون

بیش از ۶۵ هزار دستگاه خودرو رصد شد



۶

نگاه
رئیس انجمن پرورش دهندگان 

قارچ خوراکی عنوان کرد
افزایش میزان تولید قارچ 

در کشور
رئیس انجمن پرورش دهنــدگان قارچ 
خوراکی ضمن اعالم خبــر افزایش میزان 
تولید قارچ در کشور عنوان کرد که واحدهای 
جدید یا واحدهایــی که در حــال احداث 

هستند، باید حمایت شوند.
مهدی رجبی ، با بیــان اینکه تولید قارچ 
امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته 
است، گفت: در سال گذشــته ۱۸۵ هزار تن 
قارچ در کشور تولید شد که امسال پیش بینی 

می کنیم این رقم به ۱۹۵ هزار تن برسد.
وی علت ایــن افزایش تولیــد را احداث 
واحدهای جدید عنوان کرد و گفت: بیش از 
۱۰ واحد جدید تولید قارچ در کشور احداث 

شده است.
رئیس انجمن پرورش دهنــدگان قارچ 
خوراکی اضافه کرد: امسال افزایش قیمتی 
در قارچ نداشتیم و با وجود اینکه باید قیمت ها 
تغییر می کرد ولی بخاطر شرایط موجود بازار 

در حال حاضر افزایش قیمتی نداریم.
وی تصریح کرد: قیمت قارچ عمده و فله 
کیلویی ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان و قارچ بســته 

بندی نیز ٧۰ تا ۸۵ هزار تومان است.
رجبی با اشاره به اینکه امسال توانسته ایم 
قیمــت نهاده هــا را کنترل کنیــم، گفت: 
نهاده های مــورد نیــاز برای تولیــد قارچ 
کمپوست و خاک اســت که با کمتر کردن 
حاشیه سود از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد جلوی 
افزایش قیمــت تولید قارچ گرفته شــد. در 
حقیقت کم شدن حاشیه سود اگر چه به نفع 
تولیدکنندگان نیست، ولی آنها همچنان به 

تولیداتشان ادامه داده اند.
رئیس انجمن پرورش دهنــدگان قارچ 
خوراکی در پایــان گفت: متاســفانه برای 
واحدهای جدید یا واحدهایــی که در حال 
احداث هســتند هیچگونه حمایتی وجود 
نــدارد. بانک ها به ایــن واحدهــا اعتبار و 
تسهیالت تخصیص نمی دهند و نیاز است 

که این واحدها حمایت شوند.

تجارت ۴ میلیارد یورویی 
ایران و اتحادیه اروپا در ۹ 

ماه
مبادالت تجاری ایــران و اتحادیه اروپا در 
۹ ماهه ژانویه تا ســپتامبر ۲۰۲۲ با رشد ۳۰ 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 

حدود ۴ میلیارد یورو رسید.
جدیدترین آمار منتشــر شده از سوی 
پایــگاه خبری کمیســیون اروپــا )یورو 
استات( نشــان می دهد مبادالت تجاری 
ایــران و اتحادیه اروپا در ۹ ماهه نخســت 
ســال جاری میالدی رشــد ۳۰ درصدی 
داشــته و به ۳ میلیارد و ۹۴٧ میلیون یورو 

رسیده است.
مبادالت تجــاری دو طــرف در ۹ ماهه 
نخست ســال ۲۰۲۱ بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۵ 

میلیون یورو اعالم شده بود.
بر اساس این گزارش ۲٧ عضو اتحادیه 
اروپا در ۹ ماهه نخست ســال ۲۰۲۲ بالغ 
بر ٧۹۹ میلیون یــورو کاال از ایــران وارد 
کرده اند که این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل رشــد ۲۸ درصدی داشته است. 
کل واردات اتحادیــه اروپا از ایــران در ۹ 
ماهه ســال قبل ۶۲۳ میلیون یورو اعالم 

شده بود.
در نهمین ماه سال جاری میالدی واردات 
اتحادیه اروپــا از ایران ٧۲ میلیــون یورو و 
صادرات به ایران ۴٧۲ میلیــون یورو اعالم 
شده اســت. واردات اتحادیه اروپا از ایران در 
سپتامبر سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۶۸ میلیون یورو 
و صادرات به ایــران در این ماه ۳۰۸ میلیون 

یورو بوده است.

یک مقام مسئول:
تخصیص سوخت یارانه ای به 

صیدگاه های خارجی
معــاون صید و بنــادر ماهیگیری ســازمان 
شیالت خاطر نشان کرد: صید ترال از ۹۹ به این 
سو متوقف شده است و خارجیان مجوز ترال زدن 
در آب های ایران را ندارند اما برخی شــناورهای 
داخلی ســنتی اقدام به صید ترال می کنند و ما 

نمی توانیم آن را نفی کنیم.
مصطفی بهشتیان با اشاره به تعیین تاریخ صید  
ماهیان استخوانی در شمال کشور، گفت: بر اساس 
پایش هایی موسســه تحقیقاتی علوم شیالتی و 
ســنجش و ارزیابی میزان ذخایر دریایی، تاریخ 
صید در دریای شمال هر ساله مشخص می شود 
و با مجوز کمیته مدیریت صید شــیالت، شروع 
فعالیت صید در شمال کشــور در حوزه ماهیان 
اســتخوانی توســط شــرکت تعاونی  پره انجام 

می شود.
وی ادامه داد: دوره نخســت صیــد ماهیان 
اســتخوانی در شمال کشــور انجام شده است و 
تاریخ دوره دوم آن مشخص خواهد شد و صیادان 

طبق روال هر سال دریاروی خواهند کرد.
این مقام مسئول در پاســخ به این پرسش که 
صیادان در جنوب کشور نسبت به نحوه تخصیص 
سوخت یارانه ای اعتراض دارند آیا در زمینه حل 
مشــکل آنها اقدامی صورت گرفته است؟ گفت: 
در حال حاضر مشکلی در زمینه سوخت یارانه ای 
در آب های داخلی نداریم اما ســازمان شــیالت 
تالش دارد برای صیدگاه های خــارج از آب های 
داخلی )خارج از محدودهای آب های اختصاصی( 
ســوخت یارانه ای به آنها تخصیص داده می شود 
این موضوع را از دستگاه های مربوط چون شورای 
عالی دریانوردی پیگیــری کردیم و آنها متقاعد 
شــدند که این کشــتی ها زمانی که به آب های 

بیرونی می روند سوخت یارانه ای تعلق بگیرد.
این مقام مسئول ادامه داد: صیادان ما در رقابت 
با کشورهای هستند که از این آب ها برای صیادی 
اســتفاده می کنند؛ و اعطای سوخت یارانه ای به 
صیادان می تواند در این رقابت به صیادان کمک 

کند.
وی با اشاره به اقدامات معاونت صید سازمان 
شیالت برای ســاماندهی صیادان زن در جزایر 
جنوبی کشور، گفت: سازمان شیالت به تعدادی 
از صیادان زن در جزیره هنــگام مجوز صید داده 
است اما به یکی از این بانوان مجوز ندادیم چرا که 
وی نتوانست بومی بودن خود را در جزیره هنگام 
ثابت کند و از آنجایی که ما سیاست اعطای مجوز 
به افراد بومی را دنبال می کردیم به آن شــخص 
مجوز ندادیم، چراکه این احتمال وجود دارد که 
بعد از دریافت مجوز اقدام به فروش آن کند و ما با 
ندادن مجوز جلوی اعتراضی های احتمالی بعدی 

را گرفتیم.
معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان 
شیالت در پاســخ به این پرســش که آیا 
گزارشــی از فعالیــت صیــادان خارجی 
در آب های ایرانی به دســت شــما رسیده 
اســت؟ گفت: صید ترال از ۹۹ به این ســو 
متوقف شده اســت و خارجیان مجوز ترال 
زدن در آب های ایــران را ندارند اما برخی 
شــناورهای داخلی ســنتی اقدام به صید 
ترال می کنند و ما نمی توانیــم آن را نفی 
کنیم، اما از نظر ما غیرمجاز اســت و با آنها 

مقابله می کنیم.
بهشــتیان در پایان بیان کرد: ممکن اســت 
برخی نیروهای خارجی و اتباع بیگانه در مناطق 
ساحلی ما حضور داشته باشند؛ این افراد به دلیل 
تخصص های الزمی که در زمینه روش های صید 
مانند النگ الین و روش های صید انتخابی دارند، 
از آنها کمک گرفته شود که قاعدتا آنها باتوجه به 
قوانین مربوط به کار مجوزهــای الزم را دریافت 

کرده اند.

کولر آبی، صدرنشین 
صادرات لوازم خانگی

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان 
لوازم خانگی کوچک با بیان اینکه صادرات لوازم 
خانگی کوچک مبلغ چشمگیری نیست، گفت 
که به طور ســنتی کولر آبی بیشترین صادرات را 
داشــته و در حال حاضر نیز بیشتر صادرات لوازم 

خانگی مربوط به یخچال و کولر آبی است.
ابوالقاسم شانه ساز ، اظهار کرد: رقم مشخصی 
هم از میزان صادرات وجود نــدارد، چرا که لوازم 
خانگی کوچک بیشتر به شــکل مسافری صادر 
می شــود. برای مثال صادرات ســاالنه اتو حدود 
۲۰ هزار دالر است که بیشــتر هم به کشورهای 

همسایه صادر می شود.
به گفته وی پیش بینی می شود کل صادرات 
لوازم خانگی در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۵۰ میلیون 

دالر باشد.
شانه ساز با بیان اینکه از زمان آغاز صادرات 
لوازم خانگی، بیشتر صادرات مربوط به کولر 
آبی بــوده، گفت: در حال حاضر نیز بیشــتر 
صادرات لــوازم خانگی مربــوط به یخچال 
و کولر آبی اســت. کولر آبی بیشتر به عراق، 
افغانستان و سایر کشــورهای با آب و هوای 

خشک صادر می شود.
او همچنین کشورهای همسایه، به ویژه عراق 
و افغانستان را مهم ترین بازارهای صادراتی لوازم 

خانگی کوچک عنوان کرد.
گفتنی است در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۶۶ هزار 
تن لــوازم خانگی بــه ارزش ۳٧۶ میلیون دالر از 
کشور صادر شــده که ســهم آن از کل صادرات 

غیرنفتی ۰.٧ درصد بوده است.

خبر

سخنگوی کمیسیون کشــاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس 
شــورای اســالمی گفت: وزارت جهاد کشــاورزی به جای حمایت از کشاورزان با 
تصمیمات نابجا و بخشــنامه ها اقدام به نابودی کشاورزان و ســربازان تولید کرده 

است.
به گزارش ایســنا، ذبیح اهلل اعظمی نماینده جیرفت و عنبر آباد و ســخنگوی 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در جلسه مجلس 
شورای اسالمی در تذکری اظهار کرد: وزارت جهاد کشــاورزی به جای حمایت از 

کشاورزان با تصمیمات نابجا و بخشــنامه ها اقدام به نابودی کشاورزان و سربازان 
تولید کرده است.

وی افزود: معاون توســعه بازرگانی وزارتخانه اقدام به صدور بخشنامه ای برای 
ممانعت از صدور پیاز به میزان ۱۲۰ درصد، سیب زمینی ٧۰ درصد و گوجه فرنگی 
غیر گلخانه ای ۱۰۰ درصد کرده است؛ این برای دومین مرتبه است که وزارت جهاد 
کشاورزی مرتکب چنین اشــتباهی می شــود؛ این اقدام بر خالف مصوبه مجلس 
یعنی بند )ش( تبصره )۸( بودجه ۱۴۰۱ اســت؛  طبق قانون بایــد از ۶ ماه قبل این 

موضوع به اطالع کشاورزان و تولیدکنندگان می رسید.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه آقای وزیــر و معاونان او ابتدا باید قوانین را 
خوانده و سپس بخشنامه صادر کنند، گفت: اینکه مجلس قانون تمرکز را از وزارت 
صمت به جهاد کشــاورزی منتقل کرد، برای حل همین مشکالت بود؛ این موضوع 
برای این بود که تصمیمات غیرمنطقی و غیرمنصفانه برای کشاورزان گرفته نشود، 
اما خود وزارت جهاد کشاورزی بدتر کمر کشاورز را می شکنید و باید پاسخ دهد این 

چه تصمیماتی است که برای بخش کشاورزی گرفته می شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: وزارت جهاد کشاورزی مجددًا مرتکب اشتباه شد

»یکی دیگر از اتفاقاتی که در چند ســال اخیر 
در مورد بودجه رخ داده و بســیار نامبارک نیز بوده، 
انتشار اوراق قرضه است. در سال گذشته مشاهده 
می کنید که دولت با درآمد حاصل از انتشــار اوراق 
بدهی هزینه های جاری خود را پوشــش داده. این 
در حالی اســت درآمد های ایــن اوراق باید صرف 
پروژه های عمرانی و ســرمایه گذاری شود، اما در 
ایران دولت ها تنها با انتشــار اوراق به فکر پوشش 
هزینه های جاری خود و جبران کسری بودجه خود 
هستند. این موضوع بسیار غلط اســت و به نوعی 

انتقال بدهی به آینده محسوب می شود.«
درحالی که کمتر از ســه هفتــه دیگر به مهلت 
قانونی دولت برای تحویل الیحه بودجه به مجلس 
باقی مانده، بر اســاس داده های غیررسمی، دولت 
و مجلس بــر روی دالر ۲۶ هــزار تومانی و نفت ۸۶ 
دالری توافــق کرده اند. این موضــوع به این معنی 
خواهد بود که دولت افزایش نرخ ارز را به رســمیت 
شناخته و دیگر نباید منتظر کاهش قیمت دالر به 
زیر ۳۰ هزار تومان باشیم، این درحالیست که برخی 
از کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت با افزایش 

قیمت ارز درصدد جبران کسری بودجه خود است.
به نظر می رسد مهم ترین بحث بودجه ۱۴۰۲، 
مسئله کسری بودجه اســت، که مصائب فراوانی 
را برای کشــور به بار آورده در همین زمینه مهدی 
پازوکی اقتصــاد به فرارو می گوید: »رفع کســری 
بودجــه دو راه دارد: یا باید درآمــد افزایش یابد یا 
مخارج کاهش پیدا کند. اصال بودجه به همین معنا 
است. یعنی حساب دخل و خرج دولت. مادامی که 
دولت مخارج بی مورد داشته باشد، کسری بودجه 
رخ خواهد داد. شما فقط کافی است یک نگاهی به 
بودجه کشور بندازید تا متوجه شــوید در همین 
بودجه ســال جاری چقدر بودجــه بعضی نهاد ها 
افزایش پیدا کرده اســت.«وی افــزود: »آن هم نه 
نهاد های خاص و مهم، بلکه بخش هایی که می توان 
با هزینه کمتر اداره شان کرد. مثل دبیرخانه شورای 

انقالب فرهنگی. چرا این دبیرخانــه که می تواند 
حداکثر با بیســت نفر هدایت شــود باید این همه 
بودجه دریافت کند. آنجا که قرار نیست استراتژی 
توسعه فرهنگی را بنویســند. یا مجمع تشخیص 
مصلحت نظام. همه اعضای این نهاد در جا های دیگر 
مشغول هستند. یعنی یا نماینده مجلس هستند، یا 
رئیس جمهور و ... هستند. حقوقشان را هم از جای 
دیگر دریافت می کند. پــس چرا باید دبیرخانه این 
نهاد بودجه هنگفت دریافت کند؟ این ها جا هایی 
هســتند که بودجه بســیار باالیی دارند و حذف و 
کاهش هزینه ها اراده و جرات می خواد که این دولت 

ندارد.«
  راهکار های کاهش کسری بودجه

وحید شــقاقی شــهری، کارشــناس مسائل 
اقتصادی با اشاره به اینکه متاسفانه در ایران شاهد 
ســلطه بخش مالی بر بخش پولی کشور هستیم، 
اظهار داشت: »در سال های بعد از دهه ۵۰، بودجه 
کشور همواره با کســری روبرو بوده که این موجب 
ناترازی بودجــه و بی انضباطی مالی دولت شــده. 
نتیجه این موضوع نیز دست کردن دولت در جیب 
بانک مرکزی و نظام بانکی و استقراض از آن هاست 
که ماحصل آن نیز تورمی است که امروز در اقتصاد 

ایران به نوعی نهادینه شده است.«
وی افزود: »پیامد این موضوع کاهش ارزش پول 
ملی، سقوط قدرت خرید مردم و کاهش قابل توجه 
ارز ریال، افزایش فقر در جامعه، کوچکتر و ضعیف تر 
شدن طبقه متوســط بوده. این در حالی است که 
طی چهار سال اخیر تورم در ایران باالی ۴۰ درصد 
بوده است که فشار سنگینی را به مردم وارد کرده. از 
سویی با توجه به وضعیت موجود مردم دیگر تحمل 

تورم پی درپی را ندارند.«
رفع کسری بودجه مهمترین کار دولت 

است 
شقاقی گفت: »با توجه به این موضوعات بودجه 
باید بدون کسری یا با کمترین کسری ممکن بسته 

شود، در غیر این صورت باز هم این تورم و تشدید آن 
ادامه دارد، همچنین دولت باید درآمد های خود را 
واقع بینانه ببیند و هزینه های جاری خود را با یک 
اصالح الگوی مصــرف، در بودجه بیاورد و مدیریت 
مصرف در هزینه را در دستور کار خود قرار دهد. از 
ســویی دولت نباید بدون پیش بینی تامین درآمد 
دست به تصویب هزینه بزند. این درحالیست که در 
تدوین بودجه باید فرض ادامه تحریم ها و بن بست 

در برجام را نیز در نظر گرفت.«
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه یکی از راه های 
جلوگیری از کسری بودجه دولت جدا کردن بودجه 
دالری و ریالی اســت، اضافه کرد: »این مسئله باید 
از مدت ها پیش اجرایی می شــد. بر همین اساس 
اگر این جداســازی صورت گیرد، باید درآمد های 
دالری دولت فقــط صرف بودجه هــای عمرانی و 
سرمایه گذاری شــود و هزینه های جاری از طریق 
بودجه جاری تامین شــود. تکیه ایــن درآمد ها به 

منابع مالیاتی مهم است.«
   کمبود بودجه نا مبارک است

وی ادامه داد: »یکی دیگر از اتفاقاتی که در چند 
سال اخیر در مورد بودجه رخ داده و بسیار نامبارک 
نیز بوده، انتشار اوراق قرضه است. در سال گذشته 
مشاهده می کنید که دولت با درآمد حاصل از انتشار 

اوراق بدهی هزینه های جاری خود را پوشش داده. 
این در حالی است درآمد های این اوراق باید صرف 
پروژه های عمرانی و ســرمایه گذاری شود، اما در 
ایران دولت ها تنها با انتشــار اوراق به فکر پوشش 
هزینه های جاری خود و جبران کسری بودجه خود 
هستند. در حالی که این موضوع بسیار غلط است و 

به نوعی انتقال بدهی به آینده محسوب می شود.«
شقاقی بیان کرد: »فروش اموال مازاد دولتی یا 
به نوعی مولدسازی اموال و دارایی های دولت نیز از 
دیگر راهکار هایی است که دولت می تواند در بخش 
ریالی بودجه هزینه های خود را پوشــش دهد، در 
حال حاضر دولت اموال و امالک مازاد زیادی دارد که 
بدون استفاده مانده و تنها هزینه تعمیر و نگهداری 
آن با بر دوش دولت اســت، دولت می تواند درآمد 

قابل توجهی را با واگذاری آن ها به دست آورد.«
وی افزود: »همچنین ذکر این نکته ضروری است 
که بودجه سال آینده باید بسیار مقاوم، مستحکم و با 
کسری حداقلی بسته شود. در غیر این صورت ما باز 
هم تورم ۴۰ درصدی روبرو خواهیم بود، این در حالی 
است که کشور دیگر تحمل این تورم را ندارد. اگر این 
وضعیت ادامه پیدا کند، انتظارات تورمی تشــدید 
خواهد کرد که نتیجه آن نیز افزایش قیمت کاال های 

اساسی و مایحتاج ضروری مردم در بازار خواهد بود.«

 مملکت از تبعات ادامه کسری بودجه گزارش می دهد:

نابودی اقتصاد

نایب رئیس اتحادیه سراسری مرغ تخم  گذار گفت: در حال حاضر 
انجمن  ها و اتحادیه  های بســیاری در حوزه کشــاورزی و دام و طیور 
فعالیت دارد. راه اندازی انجمنی جدید منجر به تداخل امور با یکدیگر 

می شود.
چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی 
تهران بر وجود یک انجمن قدرتمند تجمیع شده در بخش کشاورزی و 
دام و طیور، تاکید کرد. بنا به   گفته ســیدجواد ساداتی   نژاد این انجمن 
قدرتمند می تواند برای تصمیم ســازی و تصمیم گیری حضور فعال 
داشته باشــد. در این باره ناصر نبی   پور، نایب رئیس اتحادیه سراسری 
مرغ تخم   گذار گفت: در حال حاضر انجمن   ها و اتحادیه   های بسیاری 
در حوزه کشاورزی و دام و طیور فعالیت دارد. هر یک به شکل تخصصی 
مسائل و مشکالت هر بخش را پیگیری می   کنند. راه   اندازی انجمنی 

جدید منجر به تداخل امور با یکدیگر می   شود.
یکی از دالیلی که منجر به گالیه کارشناسان حوزه تولید شده و آن 
را آفتی برای فعالیت   های تولیدی می   دانند حضور نهادهای بسیار در 
یک بخش است. فعالیت تشکل   های بسیار منجر به همپوشانی شده و 

فرایند انجام امور را طوالنی می   کند.
نبی   پور در ادامه ســخنان خود افزود: پیش از تصمیم   گیری باید 
با فعاالن بخش خصوصی نیز مشورت شود کسانی که در بطن کسب 

  وکارها فعالیت داشته و با مسائل و مشکالت از نزدیک آشنا هستند.
نبی   پور با بیان اینکه ضرورت دارد با صاحبان سرمایه مشورت شود 
عنوان کرد: دولت باید امور را به بخش خصوصــی واگذار کند زیرا آنها 

بهتر می   توانند به مشکالت حوزه خود رسیدگی کنند.
اماواگرهای ادغام

ایوب فصاحب، رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی استان تهران 
هم معتقد است اگر قرار باشــد انجمن   ها و اتحادیه در هم ادغام شده و 
انجمنی جدید شکل گیرد نمی   تواند مؤثر باشد. فصاحت گفت: ادغام 
سبب می   شود تا چندصدایی در حوزه کشاورزی از بین برود زیرا به   طور 

قطع مسائل و مشکالت دامداران با زارعان و باغداران متفاوت است.
او تصریح کرد: فعالیت   ها متفاوت بوده و اجماع انجام نمی   شود.

یکی از ضعف   های حوزه مدیریت کشور در تعدد بخش   هایی است 
که کارآمدی الزم را ندارند. از این   رو ادغام و پیوســتگی آنها فعالیت   ها 
را یکپارچه کرده و مسائل با سهولت بیشــتر قابلیت پیگیری دارد. در 
این باره رئیس پیشین سازمان جهاد کشــاورزی استان تهران اظهار 
کرد: بخش   های مختلف کشــاورزی، دام و طیور تخصصی بوده و نظر 

کارشناسی متفاوت با یکدیگر می   طلبد.
فصاحت با بیان اینکه اگر شــکل   گیری انجمن در حوزه کشاورزی 
و دام و طیور در کنار سایر تشــکل   های فعال موجود باشد هم   صدایی 
ایجاد کرده و به هدف نزدیک   تر اســت، گفت: شــکل   گیری چنین 
تشکلی به شــرط آنکه نمایندگان هر بخش از سوی تولیدکنندگان و 
فعاالن همان بخش انتخاب شوند می   تواند اهداف کالن وزارت جهاد و 

کشاورزی را عملیاتی کند.
فصاحت با اشــاره به کارکرد اتحادیه   ها و انجمن   هــا عنوان کرد: 
اتحادیه کارکرد اقتصادی داشته و انجمن کارکرد صنفی دارد. در نتیجه 

ادغام این دو حوزه با دو کارکرد متفاوت نمی   تواند مثمرثمر در بخش 
کشاورزی و دام و طیور باشد.

دخالتی که منجر به انحراف می شود
همچنین عنایت اله بیابانی، قائم مقام دبیرکل خانه کشاورز درباره 
تجمیع انجمن ها و راه اندازی تشکلی قوی تر معتقد است، هر مجموعه 
مستقلی با اهداف خاص تشکیل می شــود. در حوزه کشاورزی و دام و 
طیور تشکل ها از سطح پایین تعاون های دهستان ها تا سطوح باال مانند 

اتحادیه ها و انجمن های کشوری به وجود آمده است.
وی افزود: این تشکل ها جا افتاده و پذیرفته شده است اگر این ترکیب 
بهم بریزد اتفاقاتی تکرار می شــود که پیش تر با دخالت دولت رخ داده 
است.او گفت: بخش کشاورزی و دام و طیور مردمی بوده و هر روستایی 
تشــکل خود را دارد و در ســطح کشــوری اتحادیه ها و انجمن های 
سراسری نیز شکل گرفته است. به عنوان مثال شرکت تعاونی روستایی 
سابقه ای بیش از ٧۰ ساله در کشور داشته و بهترین اساسنامه را دارد؛ 
بنابراین نباید ســلیقه ای عمل کرد.بیابانی با بیان اینکه اموری مانند 
دامداری و کشــاورزی فعالیتی مردمی بوده و باید خــود ذی نفعان 
مدیریت آن را بر عهده داشته باشــند، عنوان کرد: به جز حوزه نظارت 
و کنترل، دخالت دولت در جزئیات امــور منجر به انحراف فعالیت ها و 
ناکارآمدی تشکل ها می شــود.در ادامه موضوع تجمیع انجمن   های 
کشــاورزی و دام و طیور و شکل   گیری تشــکلی قوی که تأثیر بیشتر 
در پیگیری موضوعات داشته باشد را از طریق وزارت جهاد کشاورزی 

پیگیری کرد که همراهی الزم انجام نشد.

نظر فعاالن بخش کشاورزی و دام و طیور درباره تجمیع انجمن ها؛

دخالت دولت منجربه انحراف کارکرد تشکل ها می شود

ـ شماره ۱۲۰۰ شنبه ۰۵  آذر  ۱۴۰۱ -۰۱ جمادی االول ۱۴۴۴ - ۲۶  نوامبر ۲۰۲۲ - سال ششم  صنعت و خودرو۶

انجمــن تولیدکننــدگان خــودروی اروپــا در 
 S&P گــزارش جدید خــود بر مبنــای آمار موسســه
در  ایــران  کــرد  اعــالم   GLOBAL MOBILITY

بین ۱۰ کشور بزرگ تولیدکننده خودروی جهان در 
سال ۲۰۲۲ بهترین عملکرد را داشته است.

حل مشــکالت صنعت خودرو یکی از برنامه های 
وزیر صمت در دولت ســیزدهم بوده و در حالی که در 
پایان دولت گذشــته ده ها هزار خودرو به علت نقصی 
قطعات در پارکینگ خودروسازان خاک می خورد، با 
برنامه ریزی های مدون در یک ســال اخیر ضمن حل 
این مشــکل، هم اکنون روند تولید خودرو در کشور 
به شرایط طبیعی بازگشــته و سرعت تولید نسبت به 
سال های گذشته بسیار قابل توجه است. این موضوع، 
مورد تأیید نهادهای بین المللی صنعت خودروسازی 
نیز قرار گرفته به طوری کــه انجمن تولیدکنندگان 
خودروی اروپا در گزارش فصلی جدید خود بر مبنای 
 S&P GLOBAL MOBILITY مؤسســه  آمــار 
اذعان کرد که ایران در ۹ ماه نخســت ســال ۲۰۲۲ 
بهترین عملکرد را در افزایش تولید خودرو در بین ۱۰ 

کشور اول جهان داشته است.
انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا با معرفی ایران 
به عنوان دهمیــن تولیدکننده بــزرگ خودروهای 
ســواری در جهان طی ۹ ماهه ۲۰۲۲ اعالم کرد ایران 
در این دوره بیشتر از فرانسه، انگلستان و ایتالیا خودرو 

سواری تولید کرده است.
انجمــن تولیدکننــدگان خــودرو اروپــا کل 
خودروهای ســواری تولیــدی در دنیا طــی ۹ ماهه 
نخست سال جاری میالدی را ۴۹ میلیون و ۸۱٧ هزار 

دستگاه اعالم کرد.
تولید خودروهای ســواری در دنیــا طی ماه های 
ژانویه تا ســپتامبر ۲۰۲۲ با رشد ۹ درصدی نسبت به 
مدت مشابه سال قبل مواجه شــده است. در ۹ ماهه 
نخســت ســال قبل ۴۵ میلیون و ۶۹۶ هزار دستگاه 
خودرو ســواری در دنیا تولید شــده بود.این انجمن 
تخصصی اروپایی از رشد قابل توجه تولید خودروهای 
سواری در ایران طی ۹ ماهه سال جاری میالدی خبر 
داده اســت.ایران در ماه های ژانویه تا ســپتامبر سال 
گذشــته میالدی ٧۲۳ هزار و ٧۲۶ دســتگاه خودرو 

ســواری تولید کرده بود اما در مدت مشــابه در سال 
۲۰۲۲ تولید خودروهای سواری در ایران با رشد ۳۱.۲ 
درصدی مواجه شــده و به ۹۴۹ هزار و ۸۱٧ دستگاه 
رسیده است.بر اســاس این گزارش، ایران سهم ۱.۹ 
درصدی از کل تولید خودروهای ســواری دنیا طی ۹ 
ماهه امسال داشته است و دهمین تولیدکننده بزرگ 

این نوع خودروها در جهان شناخته شده است.
ایران در ۹ ماهه ســال قبل در رتبه سیزدهم قرار 
گفته بود اما با رشد قابل توجه تولیدات خود در ۹ ماهه 
سال جاری میالدی توانسته است سه کشور روسیه، 

جمهوری چک و اسلواکی را کنار بزند.
ایران در ۹ ماهه امســال حتی بیشــتر از فرانسه 
خودرو سواری تولید کرده اســت. فرانسه در ۹ ماهه 
ســال جاری میالدی تنها ۶۹۳ هزار دستگاه خودرو 
سواری تولید کرده است که بســیار کمتر از تولیدات 
بیش از ۹۴۹ هزار دســتگاهی ایران است. انگلستان، 
ترکیه، اندونزی، ایتالیا، جمهوری چک، اســلواکی و 
سوئد نیز از دیگر کشورهایی هستند که تولید خودرو 

سواری کمتری نسبت به ایران داشته اند.

در بین ۱۰ کشور بزرگ خودروساز جهان

ایران بیشترین رشد تولید خودرو در سال 2۰22 را 
ثبت کرد

  خیال خام!

 کاریکاتور



ماموریتهای جدید طالب 
در مدارس؛ از ترویج سبک 
زندگی ایرانی- اسالمی تا 

مشاوره
دبیر ســتاد همکاری های حوزه علمیه و 
آموزش و پرورش با اشاره به بازنگری برنامه 
پنج ساله ســتاد همکاری ها در دوره جدید 
گفت: ماموریت های جدیــدی برای طرح 
»امین« تعریف شــده که توجه به ســبک 
زندگــی اســالمی - ایرانی، رســیدگی به 
آسیبهای اجتماعی، مشکالت فردی و ارائه 

مشاوره با رویکرد اسالمی از جمله آنهاست.
حجت االسالم والمسلمین حمید نیکزاد ، 
در پاسخ به اینکه آیا ماموریتهای تعریف شده 
برای روحانیون در مدارس نیازمند بازنگری 
است؟ اظهار کرد: لزوم نوآوری و به روزرسانی 
در برنامه هــا و طرح هــا، باید متناســب با 
اقتضائات روز جامعه دانش آموزی و در مسیر 

تحوالت باشد.
وی افزود: نوع و نحوه حضور روحانیون در 
مدارس نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.

دبیر ســتاد همکاری های حوزه علمیه 
و آموزش و پرورش با بیــان اینکه در همین 
راســتا، بازنگری برنامه پنج ســاله ســتاد 
همکاری در دوره جدید در دســتور کار قرار 
گرفت گفت: هر چند اجرای برنامه های ستاد 
همکاری در سالیان گذشته با موفقیت هایی 
همراه بوده اســت، اما تا رســیدن به سطح 

انتظار فاصله دارد.
نیکزاد ادامه داد: تغییر در فضای فرهنگی 
زندگی دانش آموزان و خانواده ها خصوصا با 
همه گیری بیماری کرونا و الزام در ورود افراد 
به فضای مجازی، ضرورت توجه به نیازهای 

جدید را بیش از پیش پررنگ کرده است.
وی اضافه کرد: در همین رابطه قالب های 
مواجهــه روحانیون بــا دانش آمــوزان و 
روش های ارائه محتوا و معارف دســتخوش 
تغییر شــده و لزوم بهره گیــری از تولیدات 
رســانه ای برای اثرگذاری بیشــتر بر دانش 

آموزان و خانواده مدنظر قرار گرفته است.
مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
عالوه براین، در طــرح امین به عنوان یکی از 
طرح های کلیدی و موفق ســتاد همکاری، 
ماموریت های جدیدی تعریف شــده است 
گفت: این ماموریت ها با عنایت به ســبک 
زندگی اسالمی -ایرانی و همچنین رسیدگی 
به آســیبهای اجتماعی و مشکالت فردی و 
ارائه مشاوره با رویکرد اسالمی تعریف و ابالغ 

شد.
نیکزاد پیش از ایــن در مصاحبه دیگری 
با ایســنا، گفته بود: اکنون حدود ۳۰۰۰ نفر 
از طالب موفق به ورود بــه مدارس به عنوان 
معلم در نقاط حاشیه ای شــهرها و مناطق 
کم برخوردار شــده اند. در دوره جدید ستاد 
همکاری تالش شده است تا در کنار افزایش 
کمیت به کیفیت حضور افراد نیز اندیشیده 

شود و اقدامات ضروری به عمل آید.
وی همچنین درباره رونــد اجرای طرح 
امین گفته بود: امســال طــرح امین از بابت 
کمیت و کیفیت متفاوت از گذشته خواهد 
بود. به گونــه ای که بخش قابــل توجهی از 
طالب خواهر و برادر در سال تحصیلی جاری 
به جمع مربیــان طرح امین پیوســته اند و 
فرایندهای جذب و اجرای طرح در مدارس 

بهبود یافته است.
این اقدامات در راستای اثر گذاری بیشتر 
و بهتر طالب در مدارس هدف انجام شده 
اســت. حضور روحانیون متخصص در امر 
تربیت کودک و نوجــوان در میان دانش 
آموزان در جهت پاسخگویی به نیاز اساسی 
دینی است تا با ایجاد فرصت گفت و گوی 
چهره به چهره هویت دینی دانش آموزان 

تقویت شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مجوز اســتخدام مربی پرورشی صادر 
شده است، گفت: امسال تجهیزات آموزشــی و اداری به ارزش ۲ هزار میلیارد 

تومان در مدارس سراسر کشور توزیع شد.
یوســف نوری در جمع فرهنگیان استان بوشــهر اظهار کرد: در راستای 
اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، طرح دانش آموز، معلم و 
خانواده تراز انقالب اســالمی مورد توجه قرار گرفت و نقاط مختلف کشور در 

حال اجراست.

به گفته وی، جریان امپریالیستی رسانه با استفاده از قدرت ارتباطات، در 
حال مدیریت افکار عمومی است و اســتکبار برای مدیریت افکار انسان های 
کشورهای در حال توسعه، پایه های اعتقادی دانش آموزان را مورد توجه قرار 

داده است.
وزیر آموزش و پروش با اشــاره بر اصالح محــور مدرک گرایی در آموزش 
و پرورش عنوان کرد: محور قرار گرفتن مــدرک در آموزش و پرورش به جای 
مســائل تربیتی در آموزش و مهارت گرایی به معنای شــغل مطلق و حذف 

مهارت های پایه باید اصالح شود.
نوری با بیان اینکه امســال تجهیزات آموزشــی و اداری به ارزش ۲ هزار 
میلیارد تومان در مدارس سراسر کشور توزیع شد، تصریح کرد: پارسال ۱۲۲ 
میلیون دالر از صندوق ذخیره ارزی در اختیــار وزارت آموزش و پرورش قرار 

گرفت.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مجوز اســتخدام مربی پرورشی صادر 
شده اســت، اظهار کرد: تالش می شــود موافقت الزم برای جذب نیروهای 

یک بچه گاهی در عوض یک سیم کارت، گاهی 
با چند مثقال مواد و در برخی موارد با قیمت ۳۰ تا 
۱۰۰ میلیون تومانی به فروش می رسد اما آیا کسی 

می تواند روی آدمی قیمت بگذارد؟
روایت نوزادان چنــد روزه ای کــه قربانی فقر 
فرهنگی و اقتصادی شده و تجارت آن ها این روزها 
زنگ خطر بی اخالقی اجتماعی را در جامعه به صدا 

درآورده، خواندن ندارد اما گریستن چرا.
موجود گرانبهایی که کسی نمی تواند روی آن 
قیمت بگذارد اما چون ضعیف و ناتــوان در دفاع از 

حق خود است بی رحمانه خرید و فروش می شود.
نقش فقر فرهنگی و اقتصــادی در بچه 

فروشی
مصطفی اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری 
ایران به خبرنگار ما در چرایی خرید و فروش نوزاد، 
می گوید: ما همیشه دنبال معلول گشته ایم و هیچ 
وقت دنبال یافتن علت ها نبودیم و در این موضوع 
هم هیچکــس عالقمند به فروختــن فرزند خود 

نیست.
وی با بیان اینکه در همه جای دنیا توسط دولت ها 
از خانواده هــای فقیر حمایت می شــود تا چنین 
اقدامی نشود، می افزاید: متأسفانه زیرساخت های 
فرهنگی کشور ما همپای زیرساخت های اقتصادی 
از وضعیت مناسبی برخوردار نیست اگر کودکی از 
شیرخوارگاه وارد یک خانواده شود نگاه فامیل به این 
کودک شکل دیگری است و این شیوه رفتار حتی تا 

بزرگسالی او ادامه دارد.
پدر علم مددکاری ایــران تصریح می کند: باید 
نگاه بهتری به فرزندخواندگی داشته باشیم در واقع 
کسی که تنها فرزند را به دنیا آورده مادر نیست بلکه 
مادر واقعی کسی است که فرزند را بزرگ و تربیت 

می کند.
وی با تاکید بــر اینکه در ایــران خانواده ها تنها 
عالقمند به گرفتــن نوزاد هســتند، می گوید: در 
حالی که در دیگر نقاط دنیا حتی نوجوانان ۱۵ یا ۱۶ 
ســاله را هم به فرزندی قبول می کنند و هیچکس 
از آن فامیل اسم بچه پرورشگاهی یا سرراهی به او 

نمی دهد.
اقلیمــا خاطرنشــان می کنــد: در دیگر نقاط 
دنیا حتی خانواده هایی که فرزنــد دارند کودکان 

پرورشــگاه ها را به فرزندخواندگــی می گیرند و 
همه اینها مشــکالت فرهنگی ماست که کودک 
پرورشگاهی بی گناه محکوم مادام العمر است حتی 

در ازدواج شان هم مشکالت عدیده ای دارند.
دالیل فرزند فروشی باید مشخص شود

وی با بیــان اینکه نــگاه فرهنگــی جامعه را 
نمی توانیم با تصویب قانون تغییر دهیم، می گوید: 
باید ببینیم دالیــل فروش نوزاد چیســت، هیچ 
پدر و مادری حاضر نیســت فرزند خود را بفروشد 
چرا که اگر فرزندان متعددی هم داشــته باشد آن 
فرزند فروخته شده را از یاد نمی برد وقتی علت ها را 
جستجو نمی کنیم تنها مادر را محکوم می کنیم در 
حالی که باید سیستم یک جامعه را متهم کنیم که 

باعث چنین اقدامی شده است.
این نظریه پرداز حوزه هــای اجتماعی تصریح 
می کند: اگر دلیل این امر فقر است باید به وضع این 
افراد رســیدگی کرد اگر این فرزند محصول رابطه 
غلطی است هم به هر حال به دنیا آمده و باید امکان 
شناسنامه گرفتن به نام پدر او باشد و این مشکالت 
را که خود کودک در آن دخیــل نبوده با رفتارهای 
غلط آینده بر سر او نکوبیم به دلیل همین نگاه های 
فرهنگی و سیستم غلط جامعه اگر والدی این فرزند 
را چه نگه دارد چه بفروشد در هر دو صورت تحمل 

شرایط هر دو مورد از بین برنده است.
وی با اشاره به اینکه برخوردهای غلط سیستم 
دولتی مهمترین عامل این فرزند فروشــی است، 
می افزاید: در چنین اقدامی تنها پدر و مادر را متهم 
می کنند آیا فروش کلیه و کبد و قرنیه چشــم را در 
جامعه نمی بینیم؟ چرا باید جامعه ای به این نقطه 
از تنزل برســد؟ چرا نباید علت ایــن موضوعات را 
جســتجو کنیم و فقط افراد را متهم می کنیم، باید 
شــرایط این افراد را درک کرد و درصدد تغییر آن 

برآمد.
دولت ها مقصر ایجاد فرزند فروشی در بین 

خانواده ها
اقلیما با اشاره به اینکه سیستم اجرایی دولت ها 
وضعیت خانواده هــا را رقم می زند، خاطرنشــان 
می کند: با یــک یارانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ هــزار تومانی 
کمیته امداد یا بهزیستی آن هم در چنین شرایط 
وحشــتناک تورمی زندگی کســی نمی چرخد، 

دولت های ما همواره درصدد مخفی کردن آسیب ها 
و معضالت اجتماعی بوده انــد عالقمند به دیدن 
کودکان کار یا افراد معتاد و کارتن خواب نیستیم در 
حالی که سیاست همین دولت ها چنین نمودهایی 

در جامعه داشته است.
وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی در فروش نوزاد 
بسیار مؤثر است، می گوید: امروز حتی خانواده هایی 
که درآمد دارنــد در نیازهای اولیــه فرزندان خود 
مانده اند هزینه تنها پوشــک یک نوزاد را حساب 
کنید مبلغ سرسام آوری است، بسیاری از والدینی 
که فرزندان خود را به دیگران می دهند عالقمند به 
خوشــبختی او و زندگی نکردن در فقر کودکشان 
هستند.رئیس انجمن علمی مددکاری ایران اظهار 
می کند: بسیاری از خانواده ها به واقع توان نگهداری 
کودک را ندارند چرا که مشکالت اقتصادی زیادی 
دارند و اینکــه فرزند خود را بــه دیگری می دهند 
به واقع از خود گذشــتگی زیادی می خواهد و این 
مادران با تمام دردی که می کشــند اما خوشحال 
هستند که فرزندان شــان وضع بهتری در زندگی 

داشته باشند.
مسائل اجتماعی شالکه خانواده را برهم 

زده است
وی با اشاره به اینکه دولت ها تنها به فکر مسائل 
سیاسی هستند، تصریح می کند: متأسفانه مسائل 

اجتماعی در درجه ســوم اولویت هستند چرا که 
دولت ها مسائل سیاسی و اقتصادی را مهم می دانند 
در حالی که مسائل اجتماعی شــاکله اصلی یک 
کشور را تشکیل می دهد.مصطفی اقلیما در ادامه 
اظهارداشتک وقتی پدیری برای مواد دخترش را 
می فروشد بچه فروشــی طبیعی می شود درحال 
حاضر همه مســائل هی اجتماعی و آســیب های 
اجتماعی تبدیل به فرهنگ شده است در صورتی 
که این آسیب ها به مرور خودنمایی می کند که باید 

به انها توجه کرد که به فرهنگ تبدیل نشود.
اصول های غلط به فرهنگ تبدیل شده 

است
وی در بخش دیگر از مصاحبه خــود از نابودی 
ارزش ها گفت: در جامعه ی امروزی ارزش ها ازبین 
رفته است و این بچه فروشی می تواند بهترین این 
ارزش ها باشــد چرا که مادر وقتــی می بیند کس 
دیگری بهتر از او از کودکش نگهداری می کند او را 
می دهد در غیر این صورت در حال حاضر معلمانی 
را می شناسم که به خاطر پول سوال را به دانش اموز 
می دهند تا قبول شود این شــرافت فروشی جای 

ارزش را در جامعه امروزی ما گرفته است .
رئیس انجمن علمی مــددکاری ایران در پایان 
اظهارداشــت: اصول های غلط در حــال حاضر به 

فرهنگ تبدیل شده است.

گفت و گوی مملکت با مصطفی اقلیما، پدر مددجویان درخصوص نقش فقر فرهنگی و اقتصادی در بچه فروشی:

فرزند فروشی به معنای نابودی خانواده 

ـ شماره ۱۲۰۰ ٧شنبه ۰۵  آذر  ۱۴۰۱ -۰۱ جمادی االول ۱۴۴۴ - ۲۶  نوامبر ۲۰۲۲ - سال ششم  اجتماعی

خبر

تیم ملی فوتبال ایران که دیدار نخســت خود را برابر 
انگلیس واگذار کرده بود در دومین بازی و در شرایطی که 
تا ثانیه های پایانی به تساوی رسیده بود به یک پیروزی و 

شاهکار بزرگ برابر ولز رسید.
به گزارش مهر، تیم ملی فوتبال ایران که در نخستین 
دیدار گــروه B بیســت و دومیــن دوره رقابتهای جام 
جهانی برابر انگلیس ۶ بر ۲ شکست خورده بود، از ساعت 
۱۳:۳۰ دقیقه امروز جمعه )۴ آذر( در دومین بازی خود 
به قضاوت ماریو آلبرتو اســکوبار از گواتماال در ورزشگاه 
احمد بن علی به مصاف تیم ملی ولز رفت و با نتیجه ۲ بر 
صفر حریف را شکست داد. روزبه چشمی)۹۸( و رامین 

رضاییان)۱۰۰( برای ایران گل زدند.
براســاس تصمیم کارلــوس کــی روش، تیم ملی 
فوتبال ایران در این دیدار با سیدحســین حســینی، 
مرتضی پورعلی گنجی، ســید مجید حسینی، رامین 
رضائیان، میالد محمدی، ســعید عزت الهی)۸۳ علی 
کریمی(، احمد نورالهی)٧۸ روزبه چشــمی(، احسان 
حاج صفی)٧٧ مهدی ترابی(، علی قلی زاده)٧٧ علیرضا 
جهانبخش(، مهدی طارمی و ســردار آزمون)۶۸ کریم 

انصاریفرد( به میدان رفت.
* دقیقه ۵

تیم ملی فوتبال ایران برخالف دیدار گذشته دقایق 
ابتدایی را با بازی تهاجمی آغاز کــرد و بازیکنان تالش 
کردند با رد و بدل کردن توپ نبض میــدان را در اختیار 
بگیرند. در پنج دقیقه ابتدایی این دیدار رامین رضاییان 
پشت مدافعان ولز را نشانه گرفت و چند توپ برای سردار و 

طارمی ارسال کرد اما هیچکدام ثمری نداشت.
* دقیقه ٧

روند هجومی ایران در شرایطی ادامه داشت که سردار 
آزمون در این دقیقه اولین شوت را درون چارچوب حریف 
شلیک کرد اما ضربه او آنقدر جاندار نبود که بتواند دروازه 

ولز را به خطر بیندازد.
* دقیقه ۱۲

جدی ترین خطر ولــز روی دروازه ایران به وجود آمد 
و در شرایطی که توپ درون شش قدم ارسال شده بود و 
ضربه هم از سوی »کیفر مور« زده شده بود، سیدحسین 
حسینی با واکنشی تماشایی مانع از باز شدن دروازه ایران 

شد.
* دقیقه ۱۵

ایران که در این دیدار روند هجومی داشت در دقیقه 
۱۵ به گل رسید اما ضربه ای که علی قلی زاده روی پاس 
سردار آزمون به توپ زد در موقعیت آفساید بود و هر چند 
که داور در ابتدا گل اعالم کرد اما بعد از دیدن سیســتم 
ویدئویی گل ایران آفساید اعالم شــد تا بازی بدون گل 

ادامه پیدا کند.
* دقیقه ۲۳

خطا روی رامین رضاییان در فاصله مناســب با خط 
محوطه جریمه یک ضربه ایستگاهی نصیب ایران کرد 
که ارسال این بازیکن با ضربه سر سردار آزمون همراه شد 
اما توپ با اختالف نســبتا زیادی از کنار دروازه به بیرون 

رفت.
* دقیقه ۳۰

ســردار آزمون به دلیل مصدومیت جزیی که برایش 
به وجود آمد روی زمین نشســت و درخواســت حضور 
کادر پزشــکی را کرد که تصور نیمکت نشــینان و کی 
روش مصدومیت او بود اما بعد از دقایقی مداوا او به زمین 

برگشت.
* دقیقه ۴۵

فشار حمالت ایران در ثانیه های پایانی نیمه اول می 
رفت تا یک گل به همراه داشــته باشــد اما ارسال احمد 
نورالهی از سمت راست درون محوطه شش قدم به پای 
ســردار آزمون نرســید تا توپ با فاصله نزدیکی از کنار 

دروازه بیرون برود.
دقیقه ۵۲:

ایران که شروع خوبی در نیمه دوم داشت در این دقیقه 
دو موقعیت عالی برای گلزنی داشت که ابتدا نفوذ سردار 
آزمون و ضربه او به تیر عمودی دروازه برخورد کرد و توپ 
به زمین برگشت. در ادامه علی زاده صاحب توپ شد و با 
عبور از دو بازیکن حریف ضربه فنی زیبایی را به ســمت 
دروازه زد که بازهم توپ به تیــر دروازه برخورد کرد و به 

زمین برگشت.
دقیقه ۵۸ :

ســردار آزمون که یکی از بهترین بازیکنان ایران در 
این دیدار بود دچار مصدومیت شد و روی زمین افتاد. در 
حالی که کریم انصاریفرد آماده وارد شدن به زمین بود و 
تصور می شد این بازیکن جای سردار را خواهد گرفت اما 

با بازگشت آزمون به زمین این تعویض موقتا منتفی شد.
دقیقه ۶۴:

سعید عزت الهی با توپ گیری عالی از حریف توپ را 
در یک سوم دفاعی حریف به مهدی طارمی سپرد و این 
بازیکن پس از ورود به محوطــه جریمه قصد زدن ضربه 
نهایی را داشت که توپ به بدن بازیکنان حریف برخورد 
کرد و یک کرنر به دست آمد که آن هم ثمری برای ایران 

نداشت.
دقیقه ٧۰ :

تیم ملی ایران بــا حضور کریم انصاریفرد بر فشــار 
حمالتش اضافه کرد و چندین موقعیت را ایجاد کرد اما 
نتوانست به گل برسد. دو دقیقه بعد سعید عزت الهی با 

ضربه ای زمینی دروازه ولز را بــه خطر انداخت اما ضربه 
او به کرنر رفت و در ادامه بازهم فشار ایران ادامه داشت.

* دقیقه ٧٧:
در این دقیقه کارلوس کی روش تصمیم به انجام چند 
تعویض گرفت و روزبه چشــمی، مهدی ترابی و علیرضا 
جهانبخش را به جای نورالهی، حاج صفی و قلی زاده به 

زمین فرستاد تا شرایط برای تیم ملی بهتر شود.
* دقیقه ۸۴:

ولز که جلو کشیده بود با شوتی تماشایی دروازه ایران 
را تهدید کرد اما حسینی با واکنشی تماشایی توپ را به 
کرنر فرستاد. در برگشــت ایران صاحب یک ضد حمله 
شد که طارمی در یک موقعیت عالی با خروج دروازه بان 
ولز مواجه شــد و این بازیکن به شدت با طارمی برخورد 
کرد. داور ابتدا به این بازیکن کارت زرد داد اما سیســتم 
ویدئویی به داد ایران رسید و تشخیص داد که باید کارت 
قرمز داده شود. به همین خاطر دروازه بان ولز در دقیقه 

۸۶ اخراج شد.

دقیقه ۸۹:
رفت و برگشــت توپ برای ایران یک موقعیت عالی 
نصیب مهدی ترابی کرد که ضربه تماشایی این بازیکن 
با فاصله بسیار ناچیز از کنار تیر عمودی دروازه به بیرون 
رفت تا یکی از بهترین موقعیت های ایران تبدیل به گل 

نشود.
* دقیقه ۹۵ :

رامین رضاییان با کارت زرد داور گواتماالیی جریمه 
شــد. این در حالی بود که داور برای ایــن دیدار ۹ دقیقه 
وقت اضافه اعالم کرد. علیرضا جهانبخش هم به خاطر 
خطا روی بازیکن حریف کارت زرد دریافت کرد و از بازی 

با آمریکا محروم شد.
* دقیقه ۱۰۰

بعد از آنکه روزبه چشمی در دقیقه ۹۸ گل اول ایران را 
وارد دروازه ولز کرد دو دقیقه بعد رامین رضاییان در یک 
ضد حمله و با پاس مهدی طارمی به گل دوم رسید تا تیم 

ملی فوتبال ایران به یک پیروزی بزرگ دست پیدا کند.

یک پله تا صعود

شاهکار شیران ایران برابر ولز 

رئیس شورای عالی استان ها 
عنوان کرد

توافق با رییس جمهور برای 
استفاده از ظرفیت مدیریت 

شهری و مشارکت شوراها در 
تدوین بودجه کشور

رئیس شــورای عالــی اســتان ها تأکید 
کرد: توافقات مهمی بــا رئیس جمهور درباره 
استفاده از ظرفیت های شهرداری ها و شوراها 

داشته ایم.
پرویز ســروری در کارگروه شــوراهای 
اسالمی مراکز استان ها که همزمان با نشست 
مشترک شهرداران کالن شــهرها و روسای 
شوراهای اسالمی مراکز استان ها برگزار شد، 
اظهارکرد: توافقــات مهمی با رئیس جمهور 
درخصــوص اســتفاده از ظرفیت هــای 
شهرداری ها و شوراها داشته ایم که ازجمله آنها 
سند باالدستی قانون توسعه کشور است که 

افق پنج سال آینده را در برابر ما قرار می دهد.
وی افزود: مقرر شــد کارگروهی با وزارت 
کشــور تشــکیل شــود و موارد مهم حوزه 
شهرداری ها و شــوراها را در آن مورد بررسی 

قرار دهیم.
بر اســاس گزارش سایت شــهر، سروری 
اضافه کرد: انجام پژوهش های الزم در زمینه 
تحقق آرمان شــهر اســالمی، ارسال بودجه 
کشور به شورای عالی اســتان ها، مشارکت 
شوراها در روند تدوین بودجه کشور و حضور 
نمایندگان شــوراها در جلسات برنامه ریزی 
و تدوین بودجه از دیگر توافقاتی اســت که با 

رئیس جمهور انجام داده ایم.

رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان تهران خبر 

داد
افزایش ۴۵۰۰ تخت به سرانه 

بیمارستانی استان تهران تا 
سال ۱۴۰۲

رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی 
استان تهران از افزایش ۴۵۰۰ تخت به سرانه 
بیمارستانی استان تهران تا سال ۱۴۰۲ خبر 

داد.
عالءالدین ازوجی ، در تشریح روند احداث 
بیمارستانهای سطح استان تهران گفت: طی 
ســفرهای رییس جمهور به شهرستان های 
اســتان تهران و همراهی اســتاندار تهران و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، احداث، 
تکمیل و توسعه ۲۶ بیمارستان با اعتباری بالغ 

بر سه هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی افزود: ســه پروژه بیمارســتان های 
شــهدای تجریش بــا ۹۰۰ تخــت، مهدی 
کلینیک با ۱۰۰۰ تخــت و الغدیر با ۱۶ تخت 
تا دهه مبارک فجر به بهره برداری می رســد. 
در حقیقت تا دهه فجر بیمارســتان خیرساز 
حکیم یافت آباد نیز با ۲۵۰ تخت افتتاح می 
شود و تا پایان سال نزدیک به چهار هزار تخت 
بیمارســتانی به مجموعه فضاهای درمانی 

استان تهران اضافه خواهد شد.
ازوجی ادامــه داد: در حال حاضر ۱۱۶۹۵ 
تخت در بیمارســتان های دولتی و ۲٧۵۰۰ 
تخت نیز در بیمارستان های بخش خصوصی 
و سایر نهادها در اســتان تهران وجود دارد و 
تاپایان سال ۱۴۰۲ نیز نزدیک به ۴۵۰۰ تخت 

دیگر به سرانه بیمارستان ها اضافه خواهد شد.

خطر تب و عفونت ثانویه در 
کمین مبتالیان آنفلوآنزا

به گفته یک متخصص طب اورژانس، آنچه 
که خیلی در بیماران مبتال به آنفلوآنزا شایع 
شده اینکه افراد بعد از هشــت روز دوباره تب 
می کنند که این موضوع بــه ویژه در کودکان 

ناشی از عفونت ثانویه شایع است.
دکتر محمد مهدی دادفر، رئیس اورژانس 
بیمارســتان فجر  با بیان اینکه امسال پیک 
آنفلوآنزا را زودتر تجربه کردیم، درمورد مهم 
ترین عالئم آنفلوآنزا، گفت: معمــوالً افراد با 
سرفه های مکرر، تب و گلودرد و آبریزش بینی 
فراوان مراجعه می کنند. دوره این بیماری از 
یک هفته تا ۱۰ روز است، اما آنچه که خیلی در 
بیماران مبتال به آنفلوآنزا شایع شده اینکه افراد 
بعد از هشت روز دوباره تب می کنند که این به 

ویژه در کودکان ناشی از عفونت ثانویه است.
رئیــس اورژانــس بیمارســتان فجر به 
خانواده ها هشدار داد که در صورت مشاهده 
بیحالی کودک خود و یا عالئم ریوی و تب های 

باال حتماً به پزشک مراجعه کنند.
دادفر که در یــک برنامه رادیویی صحبت 
می کرد، با بیان اینکه ما هنوز به صورت کامل از 
پیک این بیماری عبور نکردیم، تأکید کرد: اگر 
افراد عالئمی مانند گلودرد و سرفه و تب دارند 
در مراکز تجمعی و شلوغ حضور پیدا نکنند، 
حتماً از ماســک اســتفاده کرده و از مصرف 
خودســرانه آنتی بیوتیک بپرهیزند. تغذیه 
مناسبی داشته باشــند و از گرم و سرد کردن 
محیط خودداری کنند و در هنگام بیماری هم 

به اندازه کافی استراحت داشته باشند.

۲ هزار میلیارد تومان تجهیزات در مدارس کشور توزیع شدخبر

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی سوادکوه

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۲۰ / ۰۹ / ۱۳۹۰ امالک متقاضیان ذیل که در هیات 
ثبتی  واحد  در  مستقر  فوق  قانون   ۱ ماده  موضوع 
سوادکوه مورد رسیدگی قرار گرفته و تصرفات مالکانه 
و بالمعارض ایشان محرز و رای الزم صادر گردیده ، 

جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد : 
ملک واقع در محل کاکران پالک ۲۱ اصلی بخش ۱۰ 

به  نسبت  خادمی  اهلل  لطف  آقای  نام  به  فرعی   ۵۴
مربع  متر   ۲۹۳  /  ۷۶ مساحت  به  احداثی  بنای  با  زمین  قطعه  یک  ششدانگ 
شماره  به  رای  طبق  غیررسمی  مالک  خادمی  بابک  آقای  از  بالواسطه  خریداری 

۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۲۱۷۷ هیئت قانون مذکور. 
۵۵ فرعی به نام خانم مینا قباد سوادکوهی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۳۵ / ۲۵۳۰ متر مربع خریداری بالواسطه از آقای لطف 
اهلل خادمی مالک غیررسمی طبق رای به شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۲۱۷۹ 

هیئت قانون مذکور. 
ملک واقع در محل چرات پالک ۳۱ اصلی بخش ۱۰ 

۲۵۷ فرعی به نام آقای محمد رضائی راد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
هادی  آقای  از  بالواسطه  خریداری  مربع  متر   ۴۱۴ مساحت  به  احداثی  بنای  با 
رضائی راد مالک غیررسمی طبق رای به شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۱۹۴۱ 

هیئت قانون مذکور. 
ملک واقع در محل کنیج کال پالک ۱۷ اصلی بخش ۱۱ 

۲۲۷۲ فرعی به نام آقای سید مجتبی سیدی نقیبی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۳۵ متر مربع خریداری بالواسطه از خانم لیال 
شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۱۹۸۷  به  رای  طبق  غیررسمی  مالک  نژاد  زمان 

هیئت قانون مذکور. 
ملک واقع در محل میار کال پالک ۲ اصلی بخش ۱۴ 

۲۵۵۱ فرعی به نام آقای منوچهر ملردی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۷۳ / ۲۳۰ متر مربع خریداری بالواسطه از آقای عباس باقری 
ملردی مالک غیررسمی طبق رای به شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۰۹۴۵ فرعی 
به نام آقای هومن شیردل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

به مساحت ۷۵ / ۲۸۸ متر مربع خریداری بالواسطه از آقای احمد شیردل مالک 
غیررسمی طبق رای به شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۱۹۳۲ هیئت قانون مذکور. 
۲۵۶۵ فرعی به نام خانم هانیه شیردل نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۹۹ / ۱۵۵ متر مربع خریداری بالواسطه از خانم منیجه 
ضرابی مالک غیررسمی طبق رای به شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۱۹۳۶ هیئت 

قانون مذکور. 
ملک واقع در محل استلک پالک ۲۱ اصلی بخش ۱۴ 

با  زمین  قطعه  یک  به ششدانگ  نسبت  خور  اندر  خانم سمیه  نام  به  فرعی   ۳
بنای احداثی به مساحت ۳۸ / ۲۰۶ متر مربع خریداری بالواسطه از آقای اکبر 
پاشازاده مالک غیررسمی طبق رای به شماره ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۱۰۰۲۰۵۸ هیئت 

قانون مذکور. 
لذا مطابق ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه فوق ، این آگهی در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز در روزنامه های کثیراالنتشار و محلی منتشر و در روستاها رای 
هیئت الصاق می شود تا اگر اشخاص ذی نفع به آن اعتراض داشته باشند از 
تاریخ انتشار نوبت اول آگهی و نیز در روستاها از تاریخ الصاق در محل ، تا ۲ 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
سپس ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
ارائه نمایند ، در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند ، اداره ثبت اقدام به 
صدور سند می نماید. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
بدیهی است طبق ماده ۱۳ آیین نامه فوق در مورد امالکی که قبالً اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نشده ، اداره ثبت مراتب را پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رساند 
و نسبت به امالک در جریان ثبت فاقد تحدید حدود ، آگهی تحدید حدود را به 

صورت اختصاصی منتشر می نماید. 
تاریخ انتشار نوبت اول : ۰۵ / ۰۹ / ۱۴۰۱ 
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۲۰ / ۰۹ / ۱۴۰۱ 

شناسه آگهی :   ۱۴۱۵۳۱۳
رئیس ثبت اسناد و امالک سوادکوه - کامروز صدقی

14153131415313

)نوبت اول(



در سال ۲۰۲۳؛
»طوفان« به پا می شود

 نمایش »طوفان« بر اساس اثری از ویلیام شکسپیر 
در سال ۲۰۲۳ به عنوان یکی از تولیدات جدید کمپانی 

رویال شکسپیر روی صحنه خواهد رفت.
»جهان نابسامان شده، آشفتگی سیاسی و شرایط 
جوی نامناسب لحظات ناگواری را ایجاد کرده است. 
مردم هم در وضعیت نابسانی به ســر می برند. تقابل 
و شــکاف های میان افراد و خانواده هــا باعث اندوه و 
پریشانی روح ها شــده اســت. در جزیره ای مملو از 
صداهای عجیب و چشم اندازهای حیرت آور، مادر و 

دختری برای نجات مبارزه می کنند و ... .«
روایت باال بخشــی از موضوع نمایش »طوفان« به 
عنوان یکی از جدیدترین اثر کمپانی رویال شکسپیر 
انگلستان است که برداشتی از نمایشنامه ای با همین 

نام اثر ویلیام شکسپیر است.
الیزابت فریستون کارگردانی »طوفان« را بر عهده 

دارد که قرار است در سال ۲۰۲۳ روی صحنه برود.
الکس کینگستون و جسیکا رودز بازیگران این اثر 

نمایشی هستند.

»آرام گاه« کاندیدای دریافت 
جایزه از جشنواره »رحمت« ترکیه 

شد
فیلم کوتاه »آرام گاه« بــه کارگردانی علی دارایی 
که در هشتمین دوره جشنواره فیلم کوتاه »رحمت« 

ترکیه کاندیدای دریافت جایزه بهترین فیلم شد.
فیلم کوتاه »آرام گاه« بــه کارگردانی علی دارایی 
در ادامه حضورهای جهانی خود، در هشــتمین دوره 
جشــنواره فیلم کوتاه رحمت ترکیه حضور دارد و به 

رقابت می پردازد.
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رحمت با هدف گرد 
هم آوردن کارگردانان و تهیه کنندگان در زمینه فیلم 
کوتاه با متخصصان صنعت و جشنواره های سینمای 
ترکیه و جهان و حمایــت از پروژه ها در مرحله تولید 
برگزار می شــود. جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه 
رحمت به کیهان که برای هشتمین بار در سال ۲۰۲۲ 

زیر نظر بنیاد هنری فیدان برگزار می شود.
نرگس آبیار در ترکیب داوران این دوره از جشنواره 

بین المللی فیلم کوتاه رحمت حضور دارد.
»آرام گاه« پیش از این، جایزه بهترین فیلم کوتاه از 
بیست و پنجمین جشنواره مذهب امروز ایتالیا، جایزه 
بهترین فیلمبرداری جشــنواره 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 داســتان این فیلم کوتاه آمده اســت: 
»ریحانه باعث مرگ نوزادش شــده است. اکنون در 
غیاب همســر فراری اش در جســتجوی راهی برای 
خاکسپاری 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، حسن پوریا، صبا عزیزپور، گلناز زجاجی، 
محمد کریمــی، محیا طیبی، ریحانه عباســی، آراد 
محمدی، سیدپارسا میر، هدیه احمدی و آیه بیگدلی 

بازیگران »آرام گاه« هستند.

خبر

واکنش وزیر ارشاد به بیانیه 
خانه سینما

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: ما با دو 
قطبی سازی و افزایش تنش مخالفیم و دوست 
نداریم حتی برای یک نفر از اهالی فرهنگ و هنر 

مشکل درست شود.
محمد مهدی اســماعیلی ، دربــاره بیانیه 
اخیر خانه سینما اظهار کرد: این بیانیه تحلیل 
درستی از اتفاقات نیست. تالش ما بر این است 
که وضعیت فرهنــگ و هنر بــه حالت عادی 
برگردد. ما با هر اقدامی که به دو قطبی ســازی 

یا افزایش تنش منجر شود مخالفیم.
وی ادامه داد: از هیات مدیره خانه سینما که 
بیانیه صادر کردند می خواهیم به وظیفه صنفی 
و حرفه ای خود عمل کنند و به ما کمک کنند 
تا مسائل خاتمه یابد. استفاده از لحن های غیر 
دوســتانه کمکی نمی کند جز اینکه تنش ها 

افزوده می شود.
وزیر ارشــاد با تاکید بر اینکه ما با دو قطبی 
ســازی مخالفیم، خاطرنشــان کرد: ما بر این 
اعتقادیم که جریان اصلی هنر با مردم همراهی 
کرده اســت. ما بنا داریم با گفت وگو با کسانی 
که ابهاماتی دارد، مسائل را حل کنیم. ما عالقه 
نداریم حتی برای یک نفر از اهالی فرهنگ و هنر 
مشکل درست شــود. بنابراین با این دوستان 
آمادگی گفت وگو داریم. البتــه قبول دارم که 
فضای تروریسم رسانه ای سعی در ایجاد ابهام و 
دروغ کرده و چون اینها را می دانیم همچنان بر 
گفت وگو و رفع ابهام تاکید داریم و از دوستان 
هنرمند خود هم می خواهیم اختالفات را دامن 

نزنند.

مدیرکل دفتر تولید سازمان 
سینمایی؛

حضور بازیگران بی حجاب 
در ساخت آثار سینمایی 

صحت ندارد
مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی 
نسبت به انتشار خبر تولید آثار سینمایی 
به دو وجه بی حجــاب و با حجاب واکنش 

نشان داد و صحت آن را رد کرد.
بهمن حبشــی مدیــرکل دفتر تولید 
ســازمان ســینمایی در واکنش به خبر 
فیلمبــرداری برخی آثار ســینمایی در 
دو شــکل بی حجاب و با حجاب گفت: بر 
اساس اطالع موثق ســازمان سینمایی 
چنین خبری صحت نــدارد و هیچیک از 
فیلمهای سینمایی در حال تولید دست 

به چنین اقدام قانون شکنانه ای نزده اند.
وی افــزود: بدیهی اســت در صورت 
صحت چنین خبــری، فیلم موردنظر در 
هر مرحله ای از ساخت و تولید، متوقف و 
تبعات جبران ناپذیری را برای سازندگان 

اثر در پی خواهد داشت.
حبشــی ادامه داد: توصیه ما به عنوان 
سازمان ســینمایی به ســرمایه گذاران، 
تهیه کنندگان و کارگردانان این است که 
مراقب اسم، اعتبار و سرمایه خود باشند 
چرا که تبعات هرگونــه تخطی از قوانین 
رسمی کشور متوجه عوامل اصلی خواهد 

بود.
وی عنوان کرد: سینمای ایران همواره 
سینمایی شریف، قانونمند و متعالی بوده 
و بدون تردید مطابق با قوانین رســمی و 
موجود کشــور به حیات پــر برکت خود 

ادامه خواهد داد.
مدیرکل دفتر تولید سازمان سینمایی 
اعالم کرد: بر اســاس پیگیری ها و اطالع 
دقیق مســئولین ســازمان ســینمایی 
پروژه های در حال تولید کاماًل منطبق بر 
قوانین و مقررات در حال تولید اســت و 
حاشیه ســازی ها تاثیری بر روند طبیعی 
تولیــد و زیســت حرفــه ای و قانونمند 

سینماگران نخواهد گذاشت.

یک میراث ناملموس در معرض نابودی
»برف اندیــل« یا برف چــال، مهارتی برای 
ذخیره آب در ســرزمین کم آب ایران بوده که 
در مناطق کوهستانی و بیشتر بین عشایر رواج 
داشته اســت؛ مهارتی که به شدت تحت تأثیر 
تغییرات جوی و اقلیمی کره زمین قرار گرفته 
و با وجود آن که یک ســال از زمان ثبت آن در 
فهرســت آثار ملــی نمی گذرد، امــا احتمال 

انقراض آن می رود.
»برف اندیل« دانشی و مهارتی برای ذخیره 
آب در زمستان است که بیشــتر بین عشایر و 
دامداران رایج بوده اســت. در استان خراسان 
شــمالی تعداد زیادی از عشــایر »ُکرمانج« 
زندگی می کنند که به روال گذشته دامداری 
و دامپــروری می کننــد، آن ها تــا پنج دهه 
گذشته از این دانش برای ذخیره آب استفاده 
می کردند که البته هنوز، مــوارد معدودی از 

برف اندیل ها در این استان به چشم می خورد.
با توجــه به این کــه در اســتان های دیگر 
نمونه های مشابهی از برف اندیل مشاهده شده 
است، این دانش به عنوان میراث ناملموس به 

پیشنهاد استان خراسان شمالی در بهمن ماه 
۱۴۰۰ به شماره ۲۵۹٧ ثبت شده است.

برف اندیل چیســت و چه سرنوشتی پیدا 
کرد؟

برف در ارتفاع های ۲۴۰۰ متر از ســطح 
دریا، مانــدگار خیلی خوبــی دارد. بنابراین 
عشــایر ســاکن در مناطــق کوهســتانی 
گودال هایی را که در کوهپایه ها وجود دارد 
و در فصل بهار و تابســتان آفتــاب به آن ها 
نمی تابد، پس از آخرین بــارش برف با َگَون  
)نوعی گیاه( می پوشــانند. به ایــن چاله ها 
»برف اندیــل« بــه معنای انبار بــرف گفته 
می شــود. با تابش نور خورشــید و افزایش 
دما از نیمه هــای بهار، برِف جمع شــده در 
برف اندیل هــا بــه تدریــج ذوب و از بخش 
زیرین آن، آب باریکه ای جاری می شــود و 
دامداران با ایجاد چاله هایی در مســیر آب 
که عشــایر کرمانج به آن »دالو« می گویند، 
از آب حاصل از ذوب برف برای شــرب دام و 
نیز تامیــن آب مورد نیاز خانواده اســتفاده 

می کنند.
در واقــع »برف اندیل« از یــک انبار بزرگ 
برف در شیاری رو به شــمال درست می شود 
کــه روی آن را بوته های گــون می چینند و یا 
با الیه ای از خاک به ضخامت ۲۰ ســانتی متر 
می پوشــانند. طول چاله ها بیــش از ۱۰ متر 
است و گاهی به ۲۰ متر می رسد و عرض آن ها 

بین ۶ تا ۱۰ متر است.
»کوه علی کل« در دهســتان هزار مسجد، 
»منطقه شاوست« در میان  کوه درگز، قدمگاه 
کوه های نورانی، برفندیل هــای »گلول« در 
شمال شیروان و برخی از روستاهای قوچان، از 
جمله مناطقی در خراسان شمالی هستند که 
برف اندیل یا برف چال در آن ها هنوز مشاهده 
می شــود. البرز مرکزی هــم از دیگر مناطقی 

است که برف اندیل هایی در آن وجود دارد.
علی حســین پناهـ  تدوین گر پرونده ثبتی 
»برف اندیل« و کارشناس جامعه شناسیـ  که 
این توضیحات را  درباره این میراث ناملموس 
به ایســنا ارائه کــرد، درباره وضعیــت امروز 
برف اندیل های استان خراسان شمالی گفت: 
متأســفانه تغییرات اقلیم و آب وهوا تأثیرات 

خیلی بدی روی آن گذاشته است.
او اضافــه کــرد: اصــوال برف اندیل ها در 
ارتفاعات و قله های بلند و برف گیر به چشــم 
می خورند، چون در ارتفاعات هم برف زیادی 
می بارد و هم شــرایط جوی حاکــم بر محل، 
خصوصا ســرما باعــث مانــدگاری زیاد برف 
در چاله هــا می شــود. تا چند دهه گذشــته 
برف اندیل های خراســان شمالی در ارتفاعات 
بیش از ۲۴۰۰ متر از ســطح دریا مشــاهده 
می شــدند، امــا در دو دهــه اخیــر صرفاً در 
ارتفاعات بیش از ۲۶۰۰ متر دیده می شــوند 
و نسبت به گذشته ذخیره برف بسیار کمتری 

دارند.
این پژوهشــگر همچنین اظهار کرد: نحوه 
نگهــداری برف اندیل ها از گذشــته تا امروز 
تغییر کرده اســت؛ یکســری از ســازمان ها 
گفتند از گون هــا برای پوشــاندن چاله های 
برفی اســتفاده نکنند؛ چرا که باعث می شود 
پوشش گیاهی منطقه از بین رود. درحالی که 
گون های کنده شده برای پوشاندن چاله های 
برفی )برف اندیل( هفت تا هشــت سال قابل 

استفاده هستند.

بازیگر و هنرمند کشورمان با اشاره به از دست رفتن بخش زیادی از 
ایران در سال های پیش از انقالب اسالمی، گفت: زعامت و درایت ولی 
فقیه و رهبر معظم انقالب اسالمی توانسته کشور ما را از نابودی نجات 

دهد.
مهران رجبی روز پنجشــنبه در آیین تجلیــل از خبرنگاران حوزه 
بسیج رسانه استان البرز که به مناســبت هفته بسیج در فرهنگسرای 
کوثر کرج برگزار شــد، افزود: زمانی در دفاع مقدس حضور پیدا کردم 
که جزو خاطرات خوش عمرم هســت و در مــرور خاطراتم حس می 
کنم خیلی از سیئاتم از بین می رود زیرا زمانی که کشور نیاز به حضور 
جوانان داشت ما تعلل نکردیم و برای دفاع از کشور و اسالم پا به میدان 

گذاشتیم.
وی اظهار داشت: االن متوجه می شوم و لذت می برم و حس می کنم 
از مواهب آن در آخرت برخوردار می شوم زیرا بر این باور هستم که اگر آن 
زمان برای دفاع از کشور نمی رفتیم اکنون گرفتاری هایی نصیب کشور 

بود که غیرقابل جبران بود.
وی با بیان اینکه یک روز جوانی از من پرســید که »چرا از جمهوری 
اسالمی دفاع می کنی«، گفتم: پس از کی دفاع کنم؟ جوانانی که چنین 
سواالتی دارند سواد و اطالعات درستی ندارند و حتی خودشان جواب 

سوال خودشان را نمی دانند.
رجبی با تاکید بر اینکه متاسفانه این گونه جوانان دشمن شناسی 
نیاموخته اند، اظهار داشت: این ها ادعای عشق به ایران را دارند ولی من 
بحث را به جاهایی می کشانم که چرا از جمهوری اسالمی دفاع می کنم 

و پیرو ولی فقیه هستم.
وی گفت: به این جوانان می گویم می دانید ما چند سال است که ولی 
فقیه داریم؟ می گویند ۴۳ سال؛ می گویم می دانید از این زمان تا ۱۶۶ 
ســال قبل از آن حکومت های ما برای اینکه بمانند یک میلیون و ۱۰۰ 

هزار کیلومتر مربع از خاک ایران را دادند تا باقی بمانند.
رجبی با بیان اینکه ۴۳ سال است که ولی فقیه داریم آیا شدیدترین 
جنگ ها در این ۴۳ ســال نشده اســت و آیا شــدیدترین تحریم ها و 
تهدیدهای کره زمین نبود و شدیدترین حمالت مدرن نبود؟ ولی یک 
متر از خاک مان را ندادیم ولی اگر حکومت قبلی بود مثل یوگسالوی به 

چند کشور تقسیم می شدیم.
وی با تاکید بر اینکه شک نکنید که اینگونه می شد، گفت: چه کسی 
در برابر ابرقدرت ها می خواست نه بگوید؟ آیا اعلیحضرت می خواست 

بگوید؟ کسی بود که در برابر آن ها نه بگوید؟
وی خاطرنشان کرد: ایران تا به این زمان اینگونه حفظ شده است و اگر 
زعامت ولی فقیه نبود پس چه چیزی توانست کشور را حفظ کند؟ ملت، 

دولت و قدرت باید حول یک رهبری باشد.
رجبی گفت: در حالیکه این روزها تهدیدات زیادی نه تنها برای من 
بلکه خانواده ام صورت گرفته است و بیشترین توهین ها را شنیدیم، ولی 
نترسیدم زیرا کشورم تهدید شده است و چگونه باید جواب خون شهدا 

را بدهیم.
وی افزود: نباید در سوراخ موش قایم بشویم و باید حرف مان را بزنیم 
به این امید که صحبت هایمان بر تعدادی تاثیر بگذارد و حتی اگر در این 

راه شهید هم بشــوم این خون تاثیرگذار خواهد بود همانطور که خون 
شهدای دیگر تاثیر داشت و کشور را نجات داد.

وی اظهار داشــت: اگر می خواستند شهید ســلیمانی را از مشهد 
تشییع کنند و از شمال تا جنوب ببرند شاید تشییع کنندگان به ۱۰۰ 
میلیون نفر هم می رسیدند که بخشی از جمعیت ۸۰ میلیونی همراه 

این شهید می شدند.
این بازیگر با بیان اینکه این خون چه غوغایی به پا کرد، گفت: احساس 
می کنم خدا توفیقی داد که نسبت به کشور و انقالب اسالمی ایران ِعرق 
داشته باشم و چیزی را با آن عوض نمی کنم که این موضوع برای این دو 

ماه نیست بلکه ریشه دار است و زمانی باید به عیان نشان داده شود.

بازیگر سینما:

 زعامت ولی فقیه کشور را از نابودی نجات داده است
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 آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله ای 
همراه با ارزيابی کیفی

شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
شرکت توزيع نیروی برق استان کرمانشاه در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومي خریداري نماید. لذا کلیه تولید کنندگان 
دارای تائیدیه توانیر مي توانند جهت دریافت اسناد مناقصه پس از درج نوبت دوم این آگهي مورخ  1401/09/06 در روزنامه    مملکت     به مدت 
5 روز به ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ســتاد ( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .الزم بذکر است برگزاری مناقصه های 
فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد ، لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشایی پاکت ها از این طریق انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.

مبلغ تضمین شرکت 
در مناقصه )ريال(

 مبلغ برآورد اولیه 
)ريال( شرح مناقصه شماره مناقصه

3,370,000,000 78,932,820,000 خرید 129990 عدد انواع کلمپ کابل خودنگهدار ) از محل اعتبارات داخلی-
عوارض برق روستایی( )با ارزیابی کیفی( 401/31-1

توضیحات : 
 نوع تضمین شرکت درمناقصه)ضمانت نامه بانکي ،  واریز وجه نقد و . . . به شرح مندرج در اسناد مناقصه( 

 مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد تا ساعت 12:00 روز  دوشنبه مورخ  1401/09/21 ، دبیر خانه شرکت )پاکت الف( و بارگذاری در سامانه ستاد
 زمان و مکان بازگشایی پاکات ساعت 13:00 روز  دوشنبه مورخ   1401/09/21 ، اتاق کنفرانس شرکت در سامانه ستاد

 به پیشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده مخدوش ، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر ، چك شخصي و نظایر آن مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 به پیشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
 جهت کسب اطالعات بیشتر باشماره  38255575-083 تماس حاصل فرمایید .

روابط عمومي شرکت توزيع نیروي برق استان کرمانشاه

نوبت اول

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان گلستان

شــرکت توزيع نیــروي بــرق اســتان گلســتان در نظــر دارد  انــواع لــوازم شــبکه  ســالم را  از طريــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت 
مزايــده عمومــي بــه فــروش برســاند لــذا از متقاضيــان واجــد شــرايط )مطابــق بــا اســناد مزايــده( دعــوت بــه عمــل مي آيــد.

مبلغ تضمین شرکت در مزايده )ريال(شماره مزايدهشــــرح مزايدهرديف
1464.292.287-1401/3 فروش انواع لوازم شبکه سالم1

1- فروش اسناد مزايده:
ــاب  ــده بحس ــت مزاي ــت باب ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت ــق س ــال از طري ــغ 300.000 ري ــز مبل ــن واري ــد ضم ــان مي توانن   متقاضي
ــتان  ــرق اس ــروي ب ــع ني ــركت توزي ــام ش ــرگان بن ــر گ ــعبه وليعص ــزی 38140117  ش ــه واري ــا شناس ــارت ب ــك تج ــزد بان ــر 3136038140 ن فراگي
ــدارکات  ــامانه ت ــايت س ــه س ــده از تاريــخ 1401/09/07 لغايــت 1401/09/13 ســاعت 7:30 الــي15:30 ب گلســتان، جهــت دريافــت اســناد مزاي

ــد. ــه نماين ــت مراجع ــی دول الکترونیک
2- نحوه برگزاری و محل تحويل پاکت الف مهلت و زمان بازگشايي پیشنهادات:

 كليه مراحل برگزاری مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايی پاكت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و تحويل پاکت الف مهر و موم شده به آدرس گرگان، خيابان ولي عصر عدالت 23 طبقه 
اول دبيرخانه شركت توزيع گلستان و مهلت آن تا ساعت 10 صبح روز يکشنبه مورخ 1401/09/27 و زمان بازگشايي پاكات در ساعت 13  همان روز در 

اتاق حسابرسی امور مالی واقع درگرگان، خیابان شهید بهشتی ساختمان مديريت شرق گرگان طبقه دوم مي باشد.
3- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مزايده به میزان مندرج در جدول فوق، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مزايده که به مدت 
سه ماه از تاريخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمديد تا به مدت سه ماه ديگر باشد بايد به يکي از صورتهاي زير ، همرا ه با  اسناد مزايده 

در پاکت ) الف ( به دستگاه مزايده گزار تسلیم شود : 
الف- ضمانت نامه بانکي و يا ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غير بانکي كه داراي مجوز فعاليت از سوی بانك مركزي جمهوري 

اسالمي ايران هستند.
ب-  اصل رسيد واريز وجه نقد به حساب جاري شماره 0222148886007  نزد بانك ملی شعبه خيابان وليعصر گرگان به نام شركت توزيع نيروي برق 

استان گلستان. 
پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بيمه گر دارای مجوز الزم برای فعاليت و صدور ضمانتنامه از سوی بيمه مركزی ايران 

ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تاييد شده از سوی  امور مالی شركت توزيع نيروی برق استان گلستان بر اساس فرم نمونه ضميمه اسناد مناقصه 
ث- چك تضمين شده بانکی برای تضمين شركت در مزايده

4-  ذكر شماره مزايده روي پاكات الزامي بوده و حضور يك نفر از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايی پاكت جيم با معرفی نامه كتبی معتبر آزاد است.
5- شركت توزيع گلستان در رد يا قبول هريك يا تمام پيشنهادات مختاراست.

6- مزايده گران مکلف به دريافت و ارسال پیشنهادات از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir می 
باشند و پرداخت هرگونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده مزايده می باشد.

7- به پيشنهادهای فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل ميشود،مطلقاً ترتيب اثرداده نخواهد شد.
8- هزينه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مزايده گزار می باشد.

 9- ضمنـاً اين آگهـي از طريق شـبکه اطالع رسـاني معامـالت توانيـر بـه نشـاني www.Tavanir.org.ir و پايگاه ملـي اطالع رسـاني مناقصات
 بـه نشـاني http://iets.mporg.ir  قابـل دسترسـي مي باشـد و جهـت اطالعـات بيشـتر بـا شـماره تلفـن 32684412-017 تمـاس 

و به شماره تلفن 32627430-017 فاكس نمائيد.
10- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مزايده مندرج است.

 نوبت آگهي مزایده عمومي
اول

شرکت توزيع نیروي برق استان گلستان


